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للعالمة الشيخ « بحار األنوار اجلامعة لدرر األئّمة األطهار عليهم السالم»

هـ(، أحد أضخم كتب احلديث عند اإلمامية، 1111حمّمد باقر املجليس& )

فقط، وواحدة من دوائر املعارف الكربى للشيعة، فليس هذا الكتاب يف احلديث 

وإنام هو دائرة معارف دينية جامعة، يف التفسري واحلديث والتاريخ والفقه 

واألصول واللغة واألخالق والكالم وعلوم الكائنات والفلك وغري ذلك، 

قوالت التارخيية نوليس هذا الكتاب، كام يتصّور بعض الناس، جمموعة من امل

رشوحات واحلديثية ونحو ذلك، بل هو مزيج من دراسات وأبحاث و

 وتعليقات وإجازات ووثائق وغري ذلك.

ورغم األمهية احلديثية هلذا الكتاب واستيعابه الكبري، إال أنه ال يضّم كّل 

أحاديث الشيعة اإلماميّة، فمن األخطاء الشائعة تصّور أّن هذا الكتاب هو جامع 

لكّل املروّيات احلديثية، إذ هذا غري صحيح، فهناك الكثري من الروايات 

ألحاديث مل ترد يف هذا الكتاب، وهذه نقطة مهّمة ينبغي لنا التنبيه عليها وا

وإالشارة، والسيام الروايات الفقهّية، فإّن القسم الفقهي من البحار غري 

ألحاديث املعتربة( امستوعب، وهلذا فإّن العالمة املحسني يف كتابه )جامع 

يحًا فيام ال يوجد هنا يف هذا دات، وأغلب ما يعّد هناك صحأوصلها إىل ثامنية جملّ 

الكتاب الذي بني يديك قارئي العزيز، هو يف قسم الروايات الفقهّية والرشعية؛ 

إذ قلياًل ما جتد يف بحار األنوار روايات البيع واإلجارة واجلعالة واحلوالة 



والنكاح والطالق واإلرث والوصايا واألوقاف والصدقات والكفالة والضامن 

ات والشفعة واإلقالة والرشكة واملزارعة واملساقاة والسبق والغصب واخليار

والرماية، واملضاربة واللقطة والعارية والوديعة والنذر والعهد واليمني، 

ين والصلح واإلقرار  واألرايض وإحياء املوات والرهن واحلجر والقرض والدَّ

ألوالد والوكالة واهلبة، واملهور والرضاع واملصاهرة واألنساب والِعَدد وا

والنفقات والعتق والتدبري واملكاتبة، والكفارات والصيد والذباحة واألطعمة 

واألرشبة والتذكية، والقضاء واجلهاد واحلدود والقصاص والديات والشهادات 

و.. يف حني تشّكل الكتب األربعة التي عليها عمدة االعتبار عند الشيخ 

نوار اهتاممه الرئيس بالروايات غري املحسني غالبّية روايات الفقه هذه، فبحار األ

 الفقهية.

، لو أخذنا كتب القضاء والشهادات واإلرث فقط وعىل سبيل املثال

والقصاص والديات، فإّن العالمة املجليس وضعها يف املجلد املائة والواحد من 

صفحة فقط، بينام استغرقت هذه  169، أي حوايل 430ولغاية ص  261ص

جمّلدات كاملة من )تفصيل وسائل الشيعة(، للحّر العاميل، الكتب الفقهّية ثالثة 

، بحسب طبعة مؤّسسة آل البيت عليهم 29و 27و 26وهي املجلدات رقم: 

 السالم.

الشيخ  نظرياتومعه، فال تنايف بني ما خرجنا به من روايات معتربة هنا عىل 

امع ج)آصف حمسني يف مرشعة بحار األنوار كام سنشري، وما جاء يف كتابه 

عىل األحاديث الفقهّية، فيام الرتكيز كان ، فإّن الرتكيز هناك (ألحاديث املعتربةا

هنا عىل قصص األنبياء والتاريخ والتفسري والعقائد وأحوال العامل وأصول 

الدين وروايات الطّب واألدوية وخصائص الكائنات والروايات األخالقية، إىل 

 جانب قدر جّيد من الروايات الفقهّية.



املعارص له هـ( 1104)ولعّل العالمة املجليس اّطلع عىل جهود احلّر العاميل 

يف )تفصيل وسائل الشيعة( فلم يرّكز عىل الروايات الفقهّية اكتفاًء به، ورّكز عىل 

ة سائر الروايات، فلو أخذنا الطبعة القديمة للبحار والتي تتأّلف من مخس

 ةجملدات(، لرأينا أّن مخس 110دة تبلغ )بينام الطبعة اجلدي وعرشين جملدًا ضخامً 

وعرشين جملدًا هي يف الفقه، بينام حظي أهل البيت  ةجمّلدات من اخلمس

وتارخيهم وإمامتهم بثامنية جمّلدات ضخمة من اخلمس والعرشين )وبحسب 

الطبعة اجلديدة من بداية املجّلد الثالث والعرشين إىل هناية املجلد الثالث 

بينام نجد األمر معكوسًا متامًا يف تفصيل وسائل  ، جملدًا(واخلمسني، أي ثالثني

 الشيعة للحّر العاميل، نظرًا الختالف االهتاممات.

ونظًر ملوسوعّية وغزارة ما يف كتاب بحار األنوار، مل تأِت أحاديثه مرّتبًة 

هـ( املعارص له 1104ومنهجية بالطريقة املثىل، فطريقة الشيخ احلّر العاميل )

وهلذا ـ وللمسألة الفقهّية « تفصيل وسائل الشيعة»ضل بكثري يف كتابه كانت أف

أيضًا ـ حظي الوسائل بحضور متميّز يف أوساط النخب احلوزوية، فيام راج 

، وبعض يف األوساط العامة وعند اخلطباء واملحارضين« بحار األنوار»كتاب 

 و.. العلامء أيضاً 

ألنوار وبلغت املئات، ومل يكن وعىل أّية حال، فقد تنّوعت مصادر بحار ا

قصد العالمة املجليس مجع ما صّح من احلديث عنده، بل مجع ما يراه معتربًا 

 ،وهلذا األمر شواهد عّدةوإن كان يف هذه املسألة كالم ونقاش، وغري معترب، 

فعىل سبيل املثال البسيط فقط، لو أخذنا كتاب مصباح الرشيعة، نجد العالمة 

أسلوبه ال يشبه سائر كلامت أهل  عترب أنّ يهذا الكتاب، و يف املجليس يرتاب

كتاب مصباح الرشيعة فيه بعض ما يريب »: هو يقول بالنّص احلريفالبيت، ف



ولكنّه مع  ،«اللبيب املاهر، وأسلوبه ال يشبه سائر كلامت األئمة وآثارهم..

 الرشيعة مصباح وكتاب»ذلك وضعه يف مصادر كتاب بحار األنوار فقال: 

، واستشهد برواياته «السالم عليه الصادق موالنا إىل املنسوب احلقيقة ومفتاح

 يف عرشات املواضع من كتاب بحار األنوار نفسه.

كان هيدف وضَع أّي لعّله ومن هنا، ونظرًا لذلك ولتنّوع مصادره جدًا 

ثيّة، حديث حيصل عليه من أّي مصدر كان ومهام كانت قيمته التارخيية واحلدي

لذلك كثرت فيه ـ نسبيًا ـ الروايات الضعيفة، إّما من حيث املصدر أو من حيث 

السند أو من حيث املتن، ولوحظ فيه كثرة الروايات التي وصلت إىل الشيخ 

املجليس بالِوجادة، السيام تلك الكتب التي ال يعرف حتى هو نفسه اسم 

ناك، أو جاءه هبا أحد من بالد مؤّلفيها أو عثر عىل نسخة خطّية هلا من هنا أو ه

 اهلند أو احلجاز أو غريمها.

، دفع والنخبوي ة الكتاب عىل املستوى الشعبيإّن هذا الواقع كّله، ومرجعيّ 

الشيخ آصف حمسني القندهاري، أحد أبرز تالمذة العالمة املرجع الديني آية اهلل 

ىل حماولة حتقيق املختّصني يف علم الرجال واحلديث، إهـ( 1413)السيد اخلوئي 

روايات البحار من الناحية احلديثية والرجالية والسندية. واخلروج بام يراه معتربًا 

 من هذه الروايات.

، يندالواقع يف جملّ  «مرشعة بحار األنوار»وقد متثلت حماولته هذه بكتابة 

والذي كانت له فيه تعليقات وبيانات ومواقف، مستخدمًا طريقة اإلشارة إىل 

باب من أبواب البحار، فمثاًل يأخذ بابًا معينًا  األحاديث املعتربة يف كّل أرقام 

 8و 7حيوي عرشة أحاديث مثالً ثم يقول باختصار: واملعترب منها ما كان برقم 

                                           
 .32: 1( بحار األنوار 1)

 عدم تبنّيه للكتاب.. ، والحظ كلمة )املنسوب( التي تفيد14: 1( بحار األنوار 2)



 مثاًل، دون أن يستحرض املتن يف املرشعة.

وعىل هذا األساس، جاءت فكرة استخراج الروايات املعتربة يف بحار األنوار 

لنظريات الشيخ آصف حمسني، كام ذكرها يف بحار األنوار، ووفقًا إلشاراته وفقًا 

جامعًا « املعترب من بحار األنوار»هلذه الروايات وأرقامها، فكان هذا الكتاب 

 لألحاديث املعتربة يف البحار وفقًا إلشارات كتاب املرشعة.

 ةتوضيحات ضرورّي

 ،ةبعض األمور الرضوريّ ل ولتوضيح طريقة العمل يف هذا الكتاب، وإجالءً 

 نذكر جمموعة نقاط:

لقد تعّبدنا يف هذا الكتاب بام ذكره الشيخ آصف حمسني يف املرشعة،  ـ 1

كام قمنا  ،«بحوث يف علم الرجال»ونظراته الرجالية التي أشار إليها يف كتابه 

بالتنسيق مع سامحة الشيخ حمسني يف هذا املضامر، فلم نحّكم نظرنا يف الروايات، 

، ليتمّحض الكتاب يف التعبري عن آراء الشيخ وال نظر أّي من العلامء اآلخرين

 .حمسني حفظه اهلل

ات عىل تصحيح انطالقًا من النقطة السابقة، فإذا كانت ألحد إشكاليّ  ـ 2

رواية أو تضعيفها، فهي ترجع إىل نظريات سامحة الشيخ اخلاّصة به، وال تسّجل 

بع ما فلم نتّ  ،لنا بام هو موجود يف مرشعة البحاراإلشكاليات علينا إال إذا أخل

 أشار إليه الشيخ هناك.

حيث قام سامحة الشيخ حمسني بتدوين كتاب املرشعة يف مّدة زمنية  ـ 3

ليست بالقصرية، ونظرًا للجهد الضخم الذي حيتاجه مراجعة كتاب بحجم 

جتة ـ يف كثري رواياته، فقد الحظنا بعض األخطاء النا بحار األنوار وحتقيق كّل 

لم أو عن تبّدل الرأي الرجايل من فرتة قسهو الالغفلة أو من األحيان ـ عن 



ألخرى، وأكثر ما الحظناه هو اإلحالة عىل روايات معتربة برقم معنّي لكن 

ونه كاملراجعة كشفت لنا عن عدم وجود هذا الرقم أساسًا يف الباب، أو عن 

شارة إىل الكثري من هذه احلاالت يف ت اإلواضح الضعف السندي مثاًل، وقد متّ 

 هوامش هذا الكتاب، كي يكون القارئ عىل بّينة من املوضوع.

إّن ما قام به الشيخ آصف حمسني يف مرشعة بحار األنوار ليس ختريج  ـ 4

أحاديث البحار؛ وإنام الحظ احلديث املحال إىل مصدر يف البحار، كام هي طريقة 

، مشريًا بذلك إىل املصدر (كا: عن فالن عن فالن)الشيخ املجليس، حيث يقول: 

ي رجع إىل هذا السند الذي يف الكايف فقال نالكايف(، والشيخ املحسكا = وأنه )

ه ضعيف، وهذا ليس خترجيًا باملعنى احلديثي، وإنام التخريج هو أن يقوم عنه بأنّ 

حيحًا يف املصادر، فلعّل له سندًا ص الباحث بمراجعة هذا احلديث نفسه يف كّل 

مصدر آخر غري الكايف، من هنا يمكننا القول بأّن عمل الشيخ املحسني كان 

فهذا احلكم ليس هنائيًا  مّ ثَ  مناحلكم عىل الروايات وفقًا ملا جاءت يف البحار، و

برصف النظر عن وجود  من ناحية الضعف، وإن كان هنائيًا من ناحية التصحيح

 عىل سند معترب، بينام الضعف هنا معناه أنّ  التصحيح معناه العثور ؛ ألنّ املعارض

السند الذي يف الكايف هلذا احلديث غري معترب؛ دون البت هنائيًا بأصل احلديث 

 وأنه ليس له سند آخر صحيح. 

نعم، حيث أورد صاحب البحار احلديث الواحد يف أكثر من باب ومن أكثر 

الضعيف غالبًا، وإن مل ما يضّعفه الشيخ املحسني يكون يف حكم  من كتاب، فإنّ 

يكن كذلك دائاًم بالرضورة من وجهة نظري. وبناًء عليه، فام قمنا به يف هذا 

الكتاب هو متابعة ملا قام به الشيخ املحسني يف املرشعة، فلم نقم بتخريج 

ج بحكم؛ ألننا لسنا يف هذا واحلديث الواحد ورصده يف مصادره املختلفة للخر

الشيخ سامحة باب للنظر فيام يصّححه  عمدنا يف كّل  الكتاب هبذا الصدد، وإنام



الذي اعتمد عليه العالمة املجليس نفسه نفسه من املصدر جناه حمسني منه، فأدر

 دًا.فليالحظ هذا األمر جيّ  ،يف ذلك الباب

إحدى مشاكل كتاب بحار األنوار أنه ال يورد يف الباب الواحد كّل  ـ 5

ية يف باب اخلمس تنفع يف قضايا اإلمامة، روايات هذا الباب، بل قد جتد روا

جتدها مكّررة هناك، وهذه مشكلة  ولكنك قد جتدها يف أبواب اإلمامة وقد ال

العاميل، وحاول أكثر أن يتجاوزها مرشوع السيد  ة حاول أن يتالفاها احلرّ مهمّ 

نا لو رجعنا إىل كتاب وهذا معناه أنّ  ،«جامع أحاديث الشيعة»الربوجردي يف 

رواية صحيحة فيه، فهذا ال ينهي املوضوع بل جيب  مة مثاًل، ومل نجد أّي اإلما

يف نفس البحار عن روايات أخرى حول اإلمامة، أدرجها املجليس يف  التفتيش

باب آخر منفصل متامًا، وحيث إّن الشيخ املحسني اعتمد طريقة التصحيح 

ة تنفع يف اإلمامة والتضعيف وفقًا ملا يف البحار، فها معناه أننا قد نجد رواي

يف باٍب آخر، وهذا موضوع « املعترب من بحار األنوار»موجودة يف كتابنا هذا 

 .مهم

تفصيل وسائل »وحيث إننا مل نقصد تأليف كتاب حديثي عىل غرار مرشوع 

طّر لإلشارة إىل وجود حديث أو إدراج احلديث الذي يف ضهلذا مل ن« الشيعة

 دين بمنهج الشيخ املحسني.، لكوننا متعبّ الباب اآلخر يف باب اإلمامة مثالً 

لكن عىل أية حال، هذه الظاهرة وإن كانت موجودة لكنها ليست واسعة 

 النطاق.

 عىل ترقيمني:األحاديث هنا اعتمدنا يف ترقيم  ـ 6

يف هذا الكتاب، ل حديث إىل آخر حديث وهو يتسلسل من أوّ  ،األول: عام

 2873وقد بلغ جمموع األحاديث املعتربة الواردة يف هذا الكتاب ـ مع املكّرر ـ 

 .حديثاً 



باب. فلو افتتحنا بابًا يف وسط الكتاب  هو الرتقيم اخلاص بكّل  :الثاين

التسلسل  وهذا يعني أنّ  (،1ـ  1231) :مثالً  فسنجد أول احلديث الرتقيم التايل

ل (، يشري إىل أّن هذا احلديث هو أوّ 1فيام رقم ) ،حديثاً  1231العام بلغ إىل 

رقام أ. وهكذا تتغرّي بحسب ترتيب هذا الكتاب أحاديث هذا الباب بخصوصه

 ة عىل منواله.تسلسل األرقام العامّ  باب، فيام يستمرّ  أحاديث كّل 

والرتقيم خاّص هبذا الكتاب، فال الرقم األّول وال الثاين يطابق ما يف بحار 

 بدًا.األنوار أ

 هندف هبذا الكتاب اجلمود عليه، واعتباره حقًا كّله أو ال جيوز نقده، ال ـ 7

ل ففي هناية املطاف يمثّ  وال هذا هو كالم ورأي سامحة املرجع املحسني زيد عّزه،

هذا الكتاب خالصًة لألحاديث املعتربة سندًا يف بحار األنوار من وجهة نظر 

عامًا إىل اليوم ـ يف ثامنني القارب قىض عمره ـ الذي ز، كبري ورجايّل متميّ  عاملٍ 

لكّن هذا ال يعني أن كّل ما صّححه فهو صحيح، البحث الرجايل واحلديثي، 

فمن وجهة نظري وال جمال للنقاش، وكّل ما ضّعفه فهو ضعيف بالرضورة، 

 ،عندي أو عندكقد ال تصّح املتواضعة هناك بعض األحاديث التي صّححها 

، لكّن هذه أو طريقًة لالعتبار ّعفه يمكن أن نجد له سندًا صحيحاً وبعض ما ض

أحد وجهة نظر عن تكشف ـ بدرجة أو بأخرى ـ يف هذا الكتاب املحاولة 

ي ذوالة يف علم الرجال واحلديث عند اإلمامية، النقدية السنديّ اجتاهات املدرسة 

عايري البحث ة روايات بحار األنوار ليست صحيحة وفقًا ملغالبيّ  بأنّ قول ي

، ومن ثم فال حيّق للبعض أن يكّرس لنا بحار عند هؤالءالرجايل واحلديثي 

أو أو الشعبيّة ويفرضه عىل الساحة العلمّية األنوار كتابًا صحيحًا كّله أو غالبه، 

جيّرم املناقشة يف مروّياته، أو يقّدمه للناس حقائق مسّلمة عند املذهب اإلمامي 

هلا مكانتها بل مدارس هناك مدرسة  وإنام نقول له: إنّ ية. بكّل مدارسه االجتهاد



 ال تلتقي مع هذه الفكرة.والتاريخ يف احلديث والرجال 

م للعامل ال يقصد هبذا الكتاب هنا أن نقدّ  :فليكن واضحًا لنا مجيعاً  ،إذن

 الصحيح عند الشيعة عىل طريقة املشهور عند أهل السنّة يف تعاملهم مع احلديَث 

سة دربخاري ومسلم، بل نحن نقّدم الصحيح من وجهة نظر مصحيح ال

ة عريقة، فال يلتبس األمر عىل بعض الشيعة أو السنّة يف هذا ة شيعيّ اجتهاديّ 

رسل لكّن ما يف هذا الكتاب من الصحيح وما يف خارجه من الضعيف ي   .املضامر

ض ي فرت ،ذات مضامني علمّية ووجهات نظر حمرتمة النواحيرسائل متّعددة 

 دًا.فتأّمل جيّ اخذها بعني االعتبار، 

دراسة أحاديث الكتب األربعة وختريج أحاديث كتب الشيخ الصدوق،  إنّ 

وختريج أحاديث البحار ودراستها، وختريج أحاديث مستدرك الوسائل 

ث النوري ودراستها، هو عمل ممتاز يطّور علم احلديث والتاريخ للمحدّ 

والرجال يف املذهب اإلمامي، ونحن نوّجه دعوًة للجميع أن يقوموا بدراسات 

من هذا النوع، بل وأوسع من العمل الذي قام به العالمة املحسني حفظه اهلل، 

بعة، وحتليل فبهذه الطريقة ختضع األحاديث باستمرار للرصد والتخريج واملتا

واملتون، ومقارنة املتون، ونقد املتن والسند، واكتشاف واملصادر األسانيد 

من حالة االطمئنانات  مّ حديث، ونخرج من ثَ  ة والضعف يف كّل عنارص القوّ 

يف موضوع مرتاكمة د رؤية جمموعة روايات فوية القائمة عىل جمرّ عة الالشخصيّ 

ل واملقارنة والنقد يف حالة التأمّ واحد، بزعم ب عد احتامل الكذب، لندخل 

السيام يف الروايات غري الفقهّية، حيث اهتّم العلامء  السندي والتارخيي واملتني

 .واحلمد هلل بالروايات الفقهّية بدرجة ممتازة

التي تبلورت يف هذا رعاه اهلل خطوة الشيخ آصف حمسني مثل  ني أعتقد بأنّ إنّ 

ونحتاج لفتح باب علم ختريج احلديث  الكتاب، ما تزال يف بداية الطريق،



ًا، خارج إطار علم الفقه واألصول، لنملك الثقافة احلديثية متنودراسته سندًا و

ثقافة الفقه واألصول ملن الحظ والذوق احلديثي، وهي ثقافة ختتلف عن 

ب، وتنكرس بذلك الثقافة التي تظّل ختاف من النقد احلديثي، فالنقد وجرّ 

احلديث، ال يلحقه، والنقد احلديثي هو الذي جيعل حديثك  يسبق ثبوتاحلديثي 

 الصحيح أقوى ثبوتًا.

عىل النقد السندي يف يف املرشعة يقوم مرشوع الشيخ آصف حمسني  ـ 8

ه كان ما نجد عنده يف املرشعة كالمًا يف نقد املتن، مع أنّ ليس كثريًا الغالب، هلذا 

املعترب من بحار »تعليق عىل نا مل نكن بصدد المن املناسب ذلك، وحيث إنّ 

كتفينا يف بعض األحيان هلذا اًا، متنوال ختريج أحاديثه وال نقده سندًا و« األنوار

جزء منها يف إطار النقد املتني، وليس  القليلة ببعض التعليقات التي يصّب 

 .بل إثارة بعض األفكار ،اهلدف منه اخلروج بنتائج

طبيعة  ألنّ  ؛يامرسه الفقهاء إال قليالً  والوإنني أعتقد بأّن النقد املتني مهم، 

فيها للنقد، بينام عندهم جمال غالبًا  دية الة تعبّ النصوص التي يواجهوهنا ترشيعيّ 

النقد املتني يف روايات البحار الصحيحة ـ فضاًل عن غري الصحيحة  قيمةتتجىّل 

السامء  ـ ذات الطابع اخلربي، السيام قصص األنبياء واألمم املاضية، وأحوال

والعامل، وتفسري القرآن الكريم، وروايات خواص النباتات واألطعمة واألرشبة 

. وحيث إّن ونحو ذلك من األحاديث ،واألدوية، وروايات التاريخ عموماً 

احلوزات العلمّية يغلب عليها ـ عدا الفرتة األوىل واألخرية ـ طابع البحث 

هذه نقطة جديرة بالتوّقف عندها الفقهي؛ هلذا ال جتد ثقافة نقد متني فيها، و

 والتبرّص.

ا نشري رسيعًا لبعض ما هلذا كنّ  ،والتفصيل يف نقد املتن يوجب اإلطالةهذا، 

 ج ثقافة النقد املتني أكثر فأكثر.بغية التنّبه وتروي ،خيطر بالبال



 :ما يف هوامش هذا الكتاب عىل ثالثة أشكال إنّ  ـ 9

واالستخراج، وقد تّم فيها  واإلرجاع عزوهوامش ال األول:الشكل 

استخراج احلديث من بحار األنوار، وبيان رقم اجلزء والصفحة، ثم بعد ذلك 

هو نفسه  بنّي اإلرجاع إىل املصدر الذي أخذ منه صاحب البحار هذا احلديث كام 

 اجلزءل اسم الكتاب ورقم املصدر وسجّ  فروجعمن خالل رموزه املعتمدة، 

 .ر ذلكواحلديث، حيث يتوفّ  والصفحة

بعض التعليقات التي كتبها الشيخ آصف حمسني يف املرشعة  الثاين:الشكل 

إدراجها يف اهلامش أيضًا مع بيان موضعها من  عىل هذا احلديث أو ذاك تمّ 

 املرشعة، ملزيد من الفائدة.

ة التي قمت  هبا أحيانًا تعليقًا عىل متٍن أو التعليقات الشخصيّ  الثالث:الشكل 

 توضيحًا ليشء يستلزم التوضيح.سند أو 

(، وما سواه حّب اهللفيوضع يف آخره تعبري ) ،ا كان يلممما يف اهلوامش  وكّل 

 عامر الفهداوي. يخواملعّد للكتاب، عنيت الشواملستخرج م فهو من جهود املنظّ 

حيث إّن كثريًا من األبواب يف بحار األنوار مل خيرج منها حتى حديث  ـ 10

صف حمسني، هلذا مل يكن هناك معنى لذكر عنوان آرأي الشيخ  واحد معترب عىل

اهلدف من هذا الكتاب هو بيان املعترب من بحار األنوار، ال غري  ألنّ  ؛الباب

 املعترب.

وبطبيعة احلال سوف يؤثر ذلك عىل ترقيم األبواب والكتب، ومن هنا 

ممّا ذكره الشيخ  طريقًة مستقّلة استفدنا فيهااعتمدنا يف ترقيم األبواب والكتب 

ه أبواب الصالة بعنوان الباب الثاين، لكنّ  من، فقد نجعل بابًا املحسني يف املرشعة

ترقيم األبواب  وخالصة القول: إنّ  .«الباب الرابع»ل شكّ ييف بحار األنوار 

متون واألحاديث هو جهد خاص هبذا الكتاب، ال يتبع بحار األنوار. نعم، 



 وين بحار األنوار.عنانفس العناوين نفسها هي 

حيث ليس من غرضنا ختريج كّل حديث من مصادره، هلذا نقترص يف  ـ 11

حديث عىل سنده املوجود يف املصدر الذي أخذ منه صاحب البحار،  كّل 

 وصّححه الشيخ املحسني.

ويف بعض األحيان نذكر أكثر من سند للحديث، عندما يكون تعاضد 

املحسني، أو يكون أحد الشيخ ند األسانيد هو املوجب لتصحيح احلديث ع

 األسانيد هو املعترب باخلصوص والبقية للتأييد.

وعليه، فعندما نذكر حديثًا له أكثر من سند أو نذكر له سندًا ثم بعد إمتام متنه 

 نذكر سائر أسانيده، فهنا يعني ذلك أّن احلديث معترب:

 إما ألّن كّل هذه األسانيد صحيح.

 لباقر مؤّيد له.أو ألّن أحدها معترب وا

أو ألهنا مجيعًا غري معتربة، ولكّن الشيخ املحسني لديه رأي وهو أنه لو بلغت 

األسانيد ثالثة فام زاد أمكن اعتبار احلديث بالتعاضد، حتى لو كانت كّلها 

 ضعيفة، فليالحظ هذا األمر.

حيانًا بدل أن نقول: نيد بمعنى اختصار األسامء، فأونحاول اختصار األسا

واخلبري أو أمحد بن حمّمد، أمحد بن حممد بن عيسى األشعري، نقول: األشعري، 

 مراجعة املصدر.بق فعليه بالرجال يعرف املراد، ومن أراد التحقّ 

من  ستالً مخمترصًا أدرجنا يف مقّدمة الكتاب ـ بعد هذه املقّدمة ـ بحثًا  ـ 12

يدور حول الشيخ « الفكر اإلمامي الشيعي نظرية السنّة يف»كتايب املتواضع 

آصف حمسني ومنهجه يف الرجال واحلديث، تعريفًا للقارئ وملزيد اإلفادة إن 

وضع فهرس موضوعات تفصييل يف خامتة الكتاب، ومعه  شاء اهلل، كام تمّ 

 فهرس مصادر أيضًا، قام بانجازمها الشيخ الفهداوي حفظه اهلل.



ومل نشأ « املعترب من بحار األنوار»اسم أطلقنا عىل هذا الكتاب  ـ 13

 حتى ال ندخل يف متاهة املصطلح احلديثي؛ ألنّ « الصحيح»استخدام تعبري 

املصطلح احلديثي، بحسب الكثري من الروايات املعتربة هنا هي حسنة أو موثقة 

 عترب( أكثر جامعيًة واستيعابًا.فتعبري )امل

واختالف أحيانًا بني  سوف يالحظ القارئ الكريم وجود تعارض ـ 14

مضمون  بعض األحاديث الصحيحة املوجودة يف هذا الكتاب، كام قد جيد أنّ 

ه ليس الغرض من بعض األحاديث القليلة غري معمول به عند العلامء، وحيث إنّ 

مرشعة البحار اخلروج بتحقيق هنائي فتوائي لألحاديث، هلذا تركت األحاديث 

م أو غريمها بعد ذلك لرصد أنواع قيه أو املتكلّ املتعارضة عىل حاهلا، ليأيت الف

 احللول والتوفيقات؛ ألن هذا الكتاب ي عنى بثبوت احلديث ال بفقه احلديث

ومن أراد معرفة الرأي النهائي يف املضمون فعليه بمراجعة سائر  .بشكل هنائي

 كتب الشيخ املحسني.

املرشعة مما  هناك حديثان طويالن مل يدرجهام الشيخ آصف حمسني يف ـ 15

يعني عدم اعتبارمها عنده، لكننا عرب التواصل معه علمنا بأنه يرامها اآلن 

صحيحني، ومها حديث األربعامئة الطويل الوارد يف اخلصال للشيخ الصدوق، 

× وحديث حمض اإلسالم ورشايع الدين الوارد يف كتاب: عيون أخبار الرضا

يثني يف هذا الكتاب، رغم عدم للشيخ الصدوق نفسه، وهلذا أدرجنا هذين احلد

وقد أدرجهام  .، ولنمّيزمها جعلنامها يف اخلامتة صحيحني يف املرشعةاماعتباره هل

 أيضًا. حفظه اهلل يف اجلزء األخري من كتابه معجم األحاديث املعتربة

ألبواب مدرجة هنا كام هي يف بحار اعناوين العزيز سيجد القارئ  ـ 16

وأحيانًا جيد مجلة نقاط يف العنوان لكن يف الروايات التي حتته األنوار واملرشعة، 

حدى النقاط املوجودة يف ة أو روايتني أو أكثر تتحّدث عن إال يوجد إال رواي



سائر  غري، وليس هذا من التنايف بني العنوان واملعنون، بل معناه أنّ  العنوان ال

هذا الباب من البحار مل يصّح النقاط املذكورة يف العنوان والتي هلا رواياهتا يف 

هلذا حافظنا  ،منها سندًا وال حتى حديث واحد عند الشيخ املحسني حفظه اهلل

 .ويف الوقت نفسه اقترصنا عىل ذكر الروايات املعتربة حتته ،عىل العنوان كام هو

 كلمة شكر وختام
يني أتوّجه بالشكر اجلزيل لسامحة املرجع الدوختامًا، بعد الشكر هلل تعاىل، 

ي عىل جهوده املضنية يف جمال علمَ  آصف حمسني حفظه اهلل تعاىلحمّمد الشيخ 

الرجال واحلديث، ونسأل اهلل له التوفيق والعافية والصّحة والسالمة، ونجاح 

 سائر مشاريعه البحثّية.

عىل التفاتته الكريمة  كام أتوّجه بالشكر اجلزيل لصاحب فكرة هذا الكتاب

 سمه لرغبٍة منه يف ذلك.نذكر ا هذه، وإنام مل

الشيخ عامر الفهداوي رعاه اهلل، الباحث الفاضل  كر أخاناوأشكر جزيل الش

فهذا الكتاب هو عمله  هذا الكتاب وإعداده،استخراج عىل جهده الضخم يف 

أشكر له عمله  وجهده، ومل يكن دوري إال املساعدة وتقديم ما يمكن من العون.

 سائر أعامله الكريمة. هذا وأسأل اهلل له التوفيق يف

مالحظة أو  عىل أّي  ،ادكام أشكر القارئ الكريم، وكّل احلريصني والنقّ 

لنا يف هذا املجال، لدفع مسرية البحث العلمي واحلديثي  اميقّدموهنبنّائني اقرتاح 

 إن شاء اهلل سبحانه. ،للتطّور والتقّدم

هِ ﴿ بِّ ُسوُل باَِم ُأنِزَل إِلَْيِه ِمن رَّ َواملُْْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِاهللِّ َوَمآلئَِكتِِه َوُكُتبِِه  آَمَن الرَّ

نَا َوإِلَْيَك  ُسلِِه َوَقاُلوْا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا ُغْفَراَنَك َربَّ ن رُّ ُق َبْْيَ َأَحٍد مِّ َوُرُسلِِه الَ ُنَفرِّ

ا َما كَ  *املَِْصرُي  نَا الَ الَ ُيَكلُِّف اهللُّ َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها ََلَ َسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربَّ

ْلَتُه َعىَل الَِّذيَن ِمن  ا َكاَم ََحَ ِمْل َعَلْينَا إِْْصً نَا َوالَ ََتْ ِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا َربَّ ُتَؤاِخْذَنا إِن نَّ



ْلنَا َما الَ َطاَقَة َلنَا بِِه َواْعُف َعنَّ  مِّ نَا َوالَ َُتَ نَ ا َواغْ َقْبلِنَا َربَّ َأنَت َمْوالََنا  اِفْر َلنَا َواْرََحْ

َنا َعىَل اْلَقْوِم اْلَكافِِرينَ   (.286ـ  285)البقرة:  ﴾َفانُُصْ
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 صف حمسينآمجالي مبشروع الشيخ التعريف اإل

 حيدر حب اهلل
م(، أحد 1936الشيخ حممد آصف حمسني القندهاري األفغاين )مولود: 

املجتهدين الشيعة املعروفني املعارصين، وهو واحٌد من أبرز الشخصيات 

بني أفغانستان، والعراق، وإيران،  الشيعية األفغانية اليوم، تنّقل يف حياته

وباكستان، وكان جزءًا من حركة النضال ضّد االحتالل السوفيايت ألفغانستان 

 ات.ييف الثامنين

اهتّم آصف حمسني بعلم الرجال، وختّصص فيه، كام تلّمذ يف هذا العلم عىل 

بحوث »كتابه املعروف بـ  ـمنذ فرتٍة بعيدة  ـهـ(، وكتب 1413آية اهلل اخلوئي )

 هـ آراء هامًة وأساسية.1421الذي عرفت طبعته الرابعة عام  «يف علم الرجال

وإىل جانب االهتامم الرجايل والسيايس، كتب آصف حمسني يف علم الكالم 

، وأصدر جمموعة كتب ذات «رصاط احلق»كتبًا عديدة، كان أشهرها كتابه الكبري 

 تربو عىل الثالثني كتابًا.مواضيع فكرية وثقافية وتبليغية وتوجيهية كثرية 

م، أصدر آصف حمسني كتابًا أثار ضّجة نسبيًة يف األوساط 2000بعد عام 

                                           
( هذا البحث مستّل من كتاب )نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي(، للشيخ حيدر 1)

 .حّب اهلل



، قال املحسني: إّنه مرشعة بحار األنوارالعلمية الدينية، محل الكتاب اسم 

كتبه استجابًة لطلٍب من أحد األشخاص يف مدينة لندن أن يكتب له حول عقيدة 

الروايات املعتربة سندًا، مما أخطر يف بال املحسني أن الرجعة الشيعية عىل ضوء 

 .يوّسع دائرة االستجابة، لريصد جممل كتاب بحار األنوار من الزاوية السندية

إىل كرس مرجعية بحار  ـكام تشهد بذلك جممل نصوصه  ـوهيدف حمسني 

ع األنوار يف الثقافة الشيعية املعارصة، فقد غدا هذا الكتاب من أهّم مراج

اخلطباء ورجال املنرب الديني، سيام احلسيني، الذين يصنعون الرأي العام الديني، 

ويكّونون بخطاهبم الديني الثقافَة الدينية العاّمة يف املجتمع، بل تتحّول أحاديث 

، إّن هذه هذا الكتاب إىل عقيدة شيعية عندما ترى طريقها للمنرب الديني

الذي يعّد آصف حمسني أكثر رواياته من غري املعترب املرجعية املطلقة هلذا الكتاب 

 .، تنامت حتى ليكاد اإلنسان خياف من أّي عملية إصالحسنداً 

إّن السياق الفكري والثقايف الذي حييط مرشوع آصف حمسني النقدي يتمثل 

، إذ يف التحّفظ الشديد من نسبة الروايات غري الصحيحة إىل املعصومني

ل عىل ألسنة علامء الدين وطالب الرشيعة من الترّسع يف نسبة ينتقد ما يتداو

، غري مبالني بالضعف السندي، وإذا كان االهتامم الروايات إىل أهل البيت

من جانب الفقهاء مرتّكزًا عىل الروايات الفقهية، فإّن آصف حمسني ينتقد شديدًا 

يراها مزخرفًة بروايات  الكتب األخالقية السائدة اليوم يف الوسط الديني، والتي
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منسوبة، تقع كّلها عىل الطراز الصويف والعرفاين واليوناين، وهذه الكتب 

 .عن تراجع املسلمني وختّلفهم ـمن وجهة نظر حمسني  ـوثقافتها هي املسؤولة 

بني الروايات الفقهية وغري الفقهية من  ـعند آصف حمسني  ـوعليه، فال فرق 

إّنه يعتقد أن هذه الروايات ولو مل حتسب  .م، واألخالقمثل السياسة، واملفاهي

فقهّيًة جيب أن تتوّفر عىل رشوط االعتبار واحلجية، ومن ثم يفرتض أن تكون 

 .صحيحة اإلسناد، ساملة الطريق

ومع اهتاممه بمضامني النصوص ونقدها املتني، كام يالحظ من مطاوي كتاب 

ختّصصه منذ قديم األّيام بعلم اجلرح املرشعة، إالّ أّن ثقافته الرجالية، و

ذا أولوية، من هنا، وجدناه يرّكز  ـنقدًا ومتحيصًا  ـوالتعديل، جعل السند عنده 

يف مرشوعه عىل نقد أسانيد بحار األنوار أكثر من االهتامم باملتن واملضمون، بل 

إنه ينصح بمامرسة طريق يف تقويم األحاديث، خيتلف عن الطريق الذي كان 

، ذلك أّنه يرى رضورة الرشوع من السند لربقعي من قبلعليه أبو الفضل اسار 

ونقده وتقويمه، فإذا ثبت بطالن سند احلديث رّد ومل يؤخذ به من حيث املبدأ، 

وأّما إذا صّح السند فريجع إىل العقل، فإن خالف العقل احلديث رّد احلديث، 

ّد احلديث أيضًا، وإالّ أخذ به وإالّ يرجع إىل القرآن، فإن خالف القرآن احلديث ر

، فاحلركة من السند إىل املتن، عىل خالف الربقعي وأمثاله الذين كانت حينئذٍ 

 حركتهم من املتن إىل السند.

معجم وعىل أساس التعرية السندية قام آصف حمسني بتدوين كتابه الكبري 

املؤّلف من ستة جملدات، عىل شبه اخلطوة التي خطاها  األحاديث املعتربة

                                           
 .15: 1املصدر نفسه ( 1)

 .16: 1( املصدر نفسه 2)

 .121: 1( املصدر نفسه 3)



، لكن معجم األحاديث املعتربة مل جيد البهبودي يف صحيح الكايف وغريه

طريقه إىل الطباعة كام حصل مع مرشعة بحار األنوار، خصوصًا وأّن املحسني 

ه عن الكثري من آرائ ـبطبعته الرابعة  ـكان عدل يف كتايب املرشعة والرجال 

الرجالية، األمر الذي أوجب ضعف الكثري من الروايات التي كان عّدها سابقًا 

 .من معجم األحاديث املعتربة

 منهج آصف حمسين يف نقد حبار األنوار

للحّر العاميل  (وسائل الشيعة)تفصيل يرى الشيخ آصف حمسني أّن كتاب 

يد الربوجردي أفضل من بحار األنوار، وأّن كتاب جامع أحاديث الشيعة للس

، وعليه فبحار األنوار أدنى املوسوعات احلديثية الشيعية أفضل من الوسائل

 قيمًة عنده.

ويمكن تكوين صورة وافية عن رؤية آصف حمسني لبحار األنوار عرب النقاط 

 التالية:

بحار األنوار وتقويمه نقديًا بحث  إن البحث يف مرشعة 

ه عندما يقال: الرواية غري معتربة، يقصد بذلك أهّنا غري سندي بحت، أي أنّ 

وافية لرشوط احلجية السندية املقّررة يف علمي أصول الفقه والرجال، وذلك ال 

 ـيمنع من أن يكون لذكر الروايات غري املعتربة فائدة، ذلك أّن تراكم النصوص 
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 السفينة يف التحّرك يف البحار.



د يكون نّص قد يؤّدي أحيانًا إىل حصول التواتر، بل ق ـولو كانت ضعيفًة 

، ومعنى ذلك أن ضعيف واحد حمتّفًا بقرائن وشواهد توجب اعتباره وتقويته

نقد روايات البحار يف كتاب املرشعة ليس نقدًا هنائيًا، بل هو نقد نسبي، أي 

 بالنسبة للسند وتقويمه من ناحيتي الرجال واألصول.

اعتبار نسبي وبذلك يبقي آصف حمسني الباب مرّشعًا عىل عملية إعادة 

جلملة من روايات بحار األنوار، ولذلك وجدناه كثريًا ما يذكر ضعف أسانيد 

الروايات كّلها يف باٍب من األبواب، لكنه يقبل بقاسمها املشرتك، انطالقًا من 

 .عنارص مثل التواتر، أو استبعاد الكذب

، من هنا، يمتاز مرشوع آصف حمسني عن مثل مرشوع حممد باقر البهبودي

حيث حاول األخري حسم املوقف يف غري ما نقله يف صحيح الكايف، لريفضه دون 

عودٍة إليه، أما آصف حمسني فرتك الباب مفتوحًا إلعادة تصويب بعض 

 النصوص الواردة يف بحار األنوار.

يرّكز آصف حمسني نظره يف نقد أسانيد البحار عىل السند الوارد  

نفسه، معرتفًا بأّن السند الذي يضّعفه يف باٍب من أبواب البحار يف بحار األنوار 

لروايٍة ما، قد يكون له بديٌل عنه للرواية نفسها موجود يف باٍب آخر من نفس 

البحار، كام قد يكون هناك سند معترب للرواية عينها خارج بحار األنوار كالكتب 

 .األربعة
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ل مرشوعه هو اآلخر نسبي، وعليه، فالتضعيف السندي آلصف حمسني داخ

إذ ضعف سنٍد يف بحار األنوار ال خيّول تضعيف الرواية، ذلك أّنه قد يكون هلا 

 سند صحيح يف غريه، فنتائج كتاب املرشعة غري هنائية.

وقد كانت روح هاتني النقطتني مورد نقد املعرتضني عىل املرشعة، إذ ذكروا 

لو عىل أحد املباين الرجالية، دون أّن املفرتض ترجيح جانب اعتبار الرواية، و

، بل يواصل املنتقدون نقدهم بالقول: إن تركها معّلقة، بام يشري إىل ضعفها

أكثر علامء الشيعة اعتمدوا اخلرب املوثوق وهذا هو مرّبر املجليس إلمهال 

األسانيد، ومن ثم فال يصّح تناول روايات البحار من الزاوية السندية فقط 

 .للحكم عليها

يمّيز آصف حمسني بني الصّحة السندية والصحة الصدورية،  

فصّحة احلديث سندًا ليست عنده عّلًة تاّمة لصدور احلديث وجهته ومتنه، كام 

أّن الضعف السندي ليس دلياًل عىل الكذب أو الوضع أو عدم الصدور، بل هو 

 .عىل أقىص تقدير دليل عىل عدم احلجية ال غري

وهذا فارٌق آخر رئيس بني اجتاه البهبودي واجتاه آصف حمسني، ذلك أّن 

البهبودي كان أشّد تركيزًا عىل الوضع وعدم الصدور، بينام مل هيتّم آصف حمسني 

كثريًا بموضوع الوضع واجلعل والدّس، بل رّكز نظره عىل السند، وكأنه رأى أّن 

لك الروايات التي حتمل مضمونًا النقد السندي يمكنه أن يزيل من طريقنا أكثر ت

غري منسجم أو مقبول، وأعتقد أّن للثقافة الرجالية للمحسني دورًا كبريًا يف 

                                           
( مهدي حسينيان قّمي، دفاع از روايات بحار األنوار )نقد كتاب: مرشعة بحار األنوار(، 1)

 .89: 29جمّلة علوم حديث، العدد 

 .90ملصدر نفسه: ( ا2)

 .32: 1( حمسني، مرشعة بحار األنوار 3)



 تكوين جممل اخلطوط العاّمة التي حكمت مرشوعه.

يعتمد آصف حمسني يف منهجه أن يذكر يف كل باب أرقام  

ال يذكره يكون ضعيفًا  الروايات الصحيحة فيه، بحيث يعلم أن الرقم الذي

عنده، وذلك عىل أساس أّن الروايات الصحيحة عنده هي األقل، فتذكر تسهياًل 

لالختصار، وهذا هي طريقة الكتاب من أّوله إىل آخره، بل رّصح باّتباع هذه 

 .الطريقة املؤّلف نفسه يف املقّدمة

يقة دائاًم، فقد لكن املالحظ يف منهجية الكتاب أّن املؤّلف مل يِف هبذه الطر

الحظناه يف بعض األبواب يذكر الصحيح منها بالرقم، فيام يكتفي يف أبواب 

أخرى بذكر أن غالب الروايات ضعيف، أو يذكر أحيانًا أنه لعل غالبها ضعيف، 

 مما يوحي بأّن بعض األبواب مل حيسم أمره.

ويبدي املؤّلف يف الكثري من األبواب تعليقات متفّرقة وخمتلفة يف 

املوضوعات اإلسالمية املتنّوعة من الفلسفة والكالم وحتى الفقه واألخالق، 

وهو أمٌر مفيد، بيد أّنه غري مربوط أحيانًا كثرية هبدف الكتاب الرئييس إالّ 

 بمناسبٍة ما.

وهي من أهم نقاط املنهج النقدي عىل بحار األنوار،  

وتتلّخص يف إرصار آصف حمسني عىل أّن أغلب مصادر البحار إنام وصل إىل 

العالمة املجليس عن طريق الوجادة، وليس باملناولة، أي أّنه عثر عليها يف 

األسواق، بل لعّله ال يملك حّتى كتابًا واحدًا باملناولة، عىل خالف صاحب 

سائل الشيعة، والنقل بالوجادة يف حكم اخلرب املرسل غري املعترب عند و

 ، ممّا يعني ضعف روايات بحار األنوار مجيعها، وعىل األقل أكثرها.املحققني
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ورغم اعرتاف آصف حمسني بأن صاحب بحار األنوار قد اعتمد يف تدوين 

 أن أكثرية مصدر سنّي، إالّ أّنه يعترب 100و مصدر شيعي، 400كتابه عىل 

املصادر التي رجع إليها، إّنام رجع إليها يف موارد حمدودة، ومن ثم كانت أغلب 

 .روايات البحار مرجعها إىل مصادر حمدودة من بني هذه املصادر اخلمسامئة

من هنا، يفّرق آصف حمسني بني صّحة الطريق إىل كتاٍب ما بمعنى وجود 

بة النسخة املتوّفرة حاليًا عند املتأخر إىل نسخة منه عند املتأّخر، وبني صّحة نس

صاحبها ومصنّفها، واألهم أّن آصف حمسني يعترب أغلب ما جاء يف فهرست 

، مما هيّدد عددًا هائاًل من الشيخ الطويس ورجال النجايش من النوع األّول

مصادر احلديث بالسقوط عن االعتبار والقيمة، نعم أسانيد الشيخ الطويس 

يف مشيخة التهذيب واالستبصار يمكن األخذ هبا، ال تلك الواردة يف الواردة 

 .كتاب الفهرست

وهبذا تبنّي لنا ما كنّا أرشنا إليه سابقًا، وسيتبني أكثر عام قريب، كيف أّن 

التي كان أثارها  ـإشكالية املناولة والوجادة  ـآصف حمسني قد طّور اإلشكالية 

 ضفى عليها طابعًا ختصصيًا أكثر.من قبل حممد باقر البهبودي، وأ

انطالقًا مما ذكرناه يف النقطة اخلامسة، أعلن آصف حمسني  

عدم اعتبار النسخ احلالية أو تلك الواصلة إىل صاحب بحار األنوار، جلملة من 

ّقق أكثرها وصّحح، وهذه الكتب هي:  الكتب املشهورة اليوم، وقد ح 

للحمريي، يراه حمسني وجادة، فال قيمة لنسخه كتاب ق رب اإلسناد  ـأ 
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 .احلالية، وينقل عن السيد الربوجردي أّن روايات هذا الكتاب مؤيّدة ال داّلة

 .كتاب االختصاص للشيخ املفيد، يشكك آصف حمسني يف نسبته إليه ـب 

كتاب قصص األنبياء الذي أّلفه قطب الدين سعيد بن هبة اهلل الراوندي،  ـج 

ثر فيه من النقل عن الشيخ الصدوق.. غري معترب، لعدم وضوح أسانيده إىل وأك

 .الصدوق، وهو حمّل كالم ونظر

كتب ومصنفات احلسني بن سعيد األهوازي، إنام وصلت للمجليس  ـد 

 .بالوجادة، فال حجية فيها

، ×كتاب عيل بن جعفر أحد أخوة اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ـهـ 

، بل نسب آصف حمسني هذا األمر يف هذا الكتاب كّلها مرسلة فإّن أسانيد

 .كتاب عيل بن جعفر إىل السيد عيل السيستاين املعارص

 .كتاب املحاسن للربقي، ال عربة بام وصلنا منه للسبب عينه ـو 

تفسري عيل بن إبراهيم القمي، غري معترب أيضًا، بل يراه آصف حمسني  ـز 

 .أْشَكل من غريه، حيث ال يعلم أصل نسبته إليه فال يؤخذ منه يشء

                                           
 .27ـ  26: 1يف هذا الكتاب يف مرشعة بحار األنوار ، وقد شّكك 504( املصدر نفسه: 1)

 .30ـ  27، 15ـ  14: 1( آصف حمسني، مرشعة بحار األنوار 2)

 .358ـ  351( آصف حمسني، بحوث يف علم الرجال: 3)

، وانظر حول كتاب الزهد للحسني بن سعيد مرشعة بحار األنوار 495( املصدر نفسه: 4)

 .15ـ  14: 1

؛ وله أيضًا: بحوث يف علم الرجال: 15ـ  14: 1مرشعة بحار األنوار ( آصف حمسني، 5)

493. 

 .494( آصف حمسني، بحوث يف علم الرجال: 6)

 .15ـ  14: 1؛ وله أيضًا: مرشعة بحار األنوار 501ـ  498( املصدر نفسه: 7)

؛ وله أيضًا: بحوث يف علم الرجال: 15ـ  14: 1( آصف حمسني، مرشعة بحار األنوار 8)

 



كتاب بصائر الدرجات للصّفار، مل تصل منه نسخة معنعة ال للحّر  ـح 

 .العاميل، وال للمجليس، فال يعتمد عليه

ن عيسى، حيث ال يراه آصف حمسني ذا قيمة، ال نوادر أمحد بن حممد ب ـط 

للنسخة املطبوعة منه يف العرص املتأّخر، وال ملا نقله عنه املحدث النوري يف 

 .املستدرك، وال احلر العاميل يف الوسائل، وال املجليس يف البحار

أمايل الطويس، حيث مل يصل ألحد من كبار املحّدثني املتأخرين بسند  ـي 

 .صحيح

 .يف االعتامد عليه َوَجلأمايل املفيد، حيث يقول عنه آصف حمسني:  ـق 

ولكي ينهي آصف حمسني املوقف، يرّصح بأّن ظاهرة اإلجازات، التي 

يستفاد منها عادًة لتصحيح تناقل نسخ الكتب عرب األجيال، خالية متامًا من 

بحار  يشهد لذلك بقّوة يف، ومما شواهد عديدة عىل ذلك ـبرأيه  ـاملناولة، وثّمة 

األنوار أّن املجليسَّ نفسه حاول قدر جهده يف الفصل األّول والثاين من مقّدمة 

بحاره أّن يثبت أسامء مؤلفي الكتب وصّحة نسبتها إليهم، وما ذلك إالّ ألهّنا مل 

 .تبلغه بطريق معترب

                                                                                                   
 .505ـ  504

؛ وله أيضًا: مرشعة بحار األنوار: 502ـ  501( آصف حمسني، بحوث يف علم الرجال: 1)

 .15ـ  14

، وله أيضًا: مرشعـة بحار 498ـ  497، 496( آصف حمسني، بحوث يف علم الرجال: 2)

 .15ـ  14: 1األنوار 

 .15: 1( آصف حمسني، مرشعة بحار األنوار 3)

 .511الرجال:  ( آصف حمسني، بحوث يف علم4)

 .510( املصدر نفسه: 5)

 .23ـ  22: 1( آصف حمسني، مرشعة بحار األنوار 6)



عىل نظرياته يف علم  ـبحكم نـزعته الرجالية  ـاعتمد املؤّلف  

الرجال، وملا راجعناها وتفّحصناها وجدنا عنده موقفًا نقديًا من بعض 

، وال النظريات يف هذا العلم، فهو مثالً ال يقبل توثيقات كتاب كامل الزيارة

، وال توثيقات ، وال يقبل قاعدة وثاقة مشايخ النجايشكتاب تفسري القمي

ة يقينية الكتب األربعة، ، كام يرفض بشدّ العدديةالشيخ املفيد يف الرسالة 

ويناقش متام القرائن اإلثنني والعرشين التي ذكرها احلر العاميل يف خامتة 

 .الوسائل الثبات صحة الكتب احلديثية

سيام إشكاله املشهور الوهذه النـزعة التي فيها بعض التشّدد يف علم الرجال، 

، الرجالية، والذي أشكله عىل السيد اخلوئيعىل حدسية وإرسال التوثيقات 

 لعبت بالتأكيد دورًا يف مواقفه املتحفظة يف كتاب مرشعة بحار األنوار.

يشّكك آصف حمسني يف الروايات الطويلة مثل دعاء عرفة إال  

إذا قام شاهد عىل تدوينها حال التكّلم هبا، ومن هنا يطرح مبدأ االحتياط يف مثل 

، كام يشّكك يف الروايات التي تتحّدث عن حقبة ما هذا النوع من الروايات

قبل النبي حممد| من تواريخ األنبياء، مربرًا ذلك بانقطاع السلسة؛ إال إذا 

. كام يذهب إىل ضعف أكثر روايات جاءت الرواية عن النبي حممد|

                                           
 .69ـ  64( آصف حمسني، بحوث يف علم الرجال: 1)

 .80ـ  77( املصدر نفسه: 2)

 .71ـ  70( املصدر نفسه: 3)

 .166ـ  162( املصدر نفسه: 4)

 .346ـ  341( املصدر نفسه: 5)

 .54ـ  53( املصدر نفسه: 6)

 .291، 281ـ  280: 1( آصف حمسني، مرشعة بحار األنوار 7)

 .281: 1( املصدر نفسه 8)



 .الطب أيضاً 

بعد هذه العاصفة التي أحدثها آصف حمسني يف مصادر  

املعايري التي يفرتض  ـإذًا  ـاحلديث ون َسِخها، يطرح التساؤل التايل: ما هي 

اّتباعها إلثبات صّحة نسبة كتاٍب ما إىل مؤّلٍف ما، ومع ذلك صّحة نسبة نسخٍة 

 ما إىل املؤّلف عينه بحيث يمكننا االعتامد عليه رشعًا وعقاًل؟

حياول آصف حمسني اجلواب عن هذا السؤال بتقعيد املوضوع، إذ يرى أن 

 تصحيح كتب القدماء مما وصل إلينا منها يتّم برشوط أربعة هي:

 عدم وجود خالف يف نسبتها ملؤّلٍف ثقة.

هـ( 1104شهرة الكتاب بني العلامء إىل عرص احلر العاميل ) 

 هـ(، بحيث يؤمن من الدّس فيه أو التزوير.1111يس )وحممد باقر املجل

وجود طريٍق صحيٍح للشيخ أيب جعفر الطويس إىل هذا  

 الكتاب.

عرب  ـعدم وجود اّدعاء يف أوساط أهل النظر والتتبّع بأّن تغيريًا  

 .قد حصل يف الكتاب بمرور األّيام ـالزيادة أو النقيصة 

هبذه النقاط التسع يمكن تكوين صورة عن االجتاه النقدي لبعض مصادر 

 ـالسنّة واحلديث عند الشيخ آصف حمسني، لكن العنرص املهم اآلخر أن نعرف 

َمَديات عملية النقد والتعرية التي قام هبا آصف حمسني  ـولو عرب إطاللة موجزة 

رة النقدية بشكل أكثر يف كتاب بحار األنوار، ولكي نضع القارئ يف حجم الصو

تفصيليًة من جمّرد القول بأّن أكثر روايات البحار ضعيفة، نضع هذا اجلدول 

                                           
 .308: 2( املصدر نفسه 1)

؛ هذا وراجع تكراره ألبرز مقوالته يف 517ـ  516( حمسني، بحوث يف علم الرجال: 2)

 .495ـ  493: 2بحار األنوار يف املرشعة 



 التوضيحي، آخذين فيه بعض العينات فقط.

 عّينات نقدية ألبواب حبار األنوار

رقم الباب، ثم رقم جمّلد  ـمن اليمني إىل اليسار  ـلتوضيح اجلدول، نضع 

وعه، ثم عدد األحاديث املوجودة فيه، ثم عدد البحار، ثم عنوان الباب وموض

املعترب منها، وعىل تقدير عدم وجود خرب معترب، ننّص عىل أّنه ال خرب صحيح يف 

 هذا الباب، ونرمز لكلمة حوايل بـ )ح(، وذلك عىل الشكل التايل:

رقم 

 الباب

رقم 

 اجملّلد

عدد جمموع  عنوان الباب

 األحاديث

عدد األحاديث 

 الصحيحة

 1 43 فضل العقل وذم اجلهل 1 1

 2 38 مذاكرة العلم وجمالسة العلامء 1 4

 2 20 حّق العامل 2 10

 0 40 صفات العلامء وأصنافهم 2 11

 2 84 كتامن العلم 2 13

 3 47 فضل كتابة احلديث وروايته 2 19

 0 116ح أّن حديثهم صعب مستصعب 2 26

العّلة التي من أجلها كتم األئمة  2 27

 العلومبعض 

7 0 

أخبار أهل السنّة والنهي عن الرجوع  2 28

 إليها

14 0 

ثواب املوّحدين وبيان وجوب  3 1

 املعرفة و..

39 0 



 معظمها ضعيف 113 يف نفي الظلم عن اهلل سبحانه 5 1

سجود املالئكة، وأّي جنة، ومعنى  11 2

 األسامء

 0 30ح

تزويج آدم ونسله وقّصة هابيل  11 4

 وقابيل

 0 40ح

 2 50ح نـزول التوراة وعبادة العجل 13 7

 3 50ح قّصة موسى واخلرض 13 10

 1 40ح قصص زكريا وحييى 14 15

 3 56 ومعجزاته ×فضل عيسى 14 18

من آثار األنبياء  |ما عند النبي 17 17

 وعرض األعامل عليه

 5 60ح

 5 120ح أحاديث املعراج 18 3

 8 65 |أحوال أقرباء النبي 22 5

فضائل سلامن وأيب ذر واملقداد وعاّمر  22 10

 و..

85 3 

 3 51 كيفية إسالم أيب ذر وفضائله 22 12

 0 25 اإلمامة ال تكون إال بالنص 23 3

أّن أهل البيت هم من اصطفاهم اهلل  23 12

 وأورثهم الكتاب

50 0 

 1 30 األمانة يف القرآن تعني اإلمامة 23 16

 0 42 وتأويل آية النورأهل البيت أنوار اهلل  23 18

 0 19يف حياهتم وبعد  ^رفعه بيوهتم 23 19



 مماهتم

وأهّنم  ^عرض األعامل عليهم 23 20

 الشهداء

75 0 

 3 100 ^تأويل املؤمنني واملسلمني هبم 23 21

السابقون، واألبرار  ^أهّنم 23 23

 واملنفقون

25 0 

 0 23 ^أّن احلسنة واحلسنى واليتهم 23 28

وأنوارهم، وأهنم  ^أرواحهمبدو  25 1

 نور واحد

46 0 

 0 22 وانعقاد نطفهم ^أحوال والدهتم 25 2

، وأهنم ^األرواح التي فيهم 25 3

 مؤيدون بروح القدس

74 0 

 0 44 ^غرائب أفعاهلم وأحواهلم 25 13

 اء األنبياء استجيب بالتوّسلدع 26 7

 ^هبم

16 0 

عىل  ^وأهل بيته |فضل النبي 26 8

 املالئكة

24 0 

 0 26 أّن املالئكة تأتيهم وتطأ فرشهم... 26 9

                                           
ـ  75، 61، 60، 59، 46، 33: 1بحار األنوار ( راجع فيام تقدم، آصف حمسني، مرشعة 1)

، 283، 282، 275ـ  274، 256، 248، 135، 102، 95ـ  94، 92ـ  86، 76

ـ  431، 428، 427، 411، 399، 397، 395، 343ـ  342، 316، 294، 291

 .481، 480، 463، 442، 440، 436ـ  435، 433، 432



 0 28 عىل العرش ^كتابة أسامئهم 27 10

 0 16 أّن اجلّن خّدامهم ويظهرون هلم 27 11

 0 10 أّن عندهم االسم األعظم 27 12

 3 71 عدم قبول األعامل إالّ بالوالية 27 7

 0 123 وما جرى بعدها ^بيعة عيل 32 1

 0 38 والدة عيل وشامئله 35 1

لعّله ليس هناك  123 حّب عيل وبغضه و.. 39 87

 رواية معتربة

 2 80ح كيفية شهادة عيل ودفنه وغسله و.. 42 127

وفضلها ÷ مناقب فاطمة 43 3

 ومعجزاهتا

 0 80ح

 4 80ح فضائل احلسنني 43 12

 7 37 ×ثواب البكاء عىل احلسني 44 34

 7 100ح ^مكارم أخالق السّجاد 46 5

 5 90ح ×أحوال أوالد وزوجات السّجاد 46 11

 0 90ح وكراماته ×معجزات الباقر 46 4

 9 50ح ×مكارم أخالق الباقر 46 6

 13 120ح وسريته ×مكارم أخالق الصادق 47 4

 2 230ح وكراماته ×معجزات الصادق 47 5

 6 48 باخلصوص ×النّص عىل الرضا 49 2

 17 100ح ×معجزات الرضا 49 3



 4 30 والية العهد وعّلة قبوهلا 49 13

 2 40ح وأّمه ×والدة احلجة 51 1

 3 33 وعالماته ×صفات احلّجة 51 4

 1 66 ×اآليات املؤّولة بالقائم 51 5

 6ح 70ح ×معجزات القائم 51 15

 7ح 50 التمحيص والنهي عن التوقيت و.. 52 21

وأخبار  ×يوم خروج القائم 52 26

 امللك..

84 10 

وأخالقه  ×سرية القائم 52 27

 وخصائص زمانه

214 12 

 10 188 حدوث العامل وبدء اخللق 54 1

 1 46 ×ما كان قبل خلق آدم 54 2

 1 30ح القلم، واللوح، والكتاب املبني 54 4

 5 60ح العرش، الكريس، َومَحَلتهام 55 1

 4 82 علم النجوم وحال املنّجمني 55 10

 4 80ح وصفاهتم و..املالئكة  56 23

 8 75 حقيقة الرؤية و.. 58 44

 15 170ح إبليس، خلقه و.. 60 3

 2 70ح التمر وفضله و.. 63 3

 12 88 شّدة ابتالء املؤمن 64 12

 2 140ح فضائل الشيعة 65 1



الصفح عن الشيعة وشفاعة األئمة  65 18

 هلم 

97 0 

 0 28 درجات اإليامن 66 32

 7 130ح املكارم و..جوامع  66 38

 7 90ح فضل الفقر والفقراء و.. 69 94

 10 140ح حّب الدنيا 70 122

 18 110ح صلة الرحم 71 3

 2 50ح إفشاء السالم و.. 73 97

 2 50ح السواك 73 18

 2 90ح وجوب األمر باملعروف و.. 97 1

وقد انتقينا األبواب ذات الداللة من حيث تعداد جمموع رواياهتا، وتعداد ما 

جمموع روايات  أنّ  القارئهو الصحيح منها عند آصف حمسني، ويالحظ 

 283رواية، وأّن الصحيح منها هو  5764األبواب التي انتقيناها يبلغ حوايل 

 جدًا.من الروايات، وهذه نسبة قليلة  %5رواية فقط، أي أقّل من 

هذه نظرة موجزة حول منهج الشيخ آصف حمسني يف تقويم روايات بحار 

األنوار، وعىل أساسها صّحح بعض رواياته القليلة التي سيتوىّل هذا الكتاب 

 مجيعها وتنظيمها إن شاء اهلل.

  

                                           
، 161، 154، 141، 132، 130، 109، 83، 44، 8، 5: 2( راجع، املصدر نفسه 1)

162 ،163 ،164 ،166 ،168 ،190 ،193 ،208 ،210 ،215 ،224 ،229 ،

233 ،247 ،258 ،259 ،262 ،274 ،282 ،305 ،312 ،325 ،338 ،339 ،

 .476، 385ـ  384، 383ـ  382، 370، 364، 358، 346، 344، 340



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتاب العقل واجلهل
  





 

 

 

 
 

 

 بواب العقل واجلهلأ

 وذم اجلهلفضل العقل : الباب األّول

أيب ريض اهلل عنه وحممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد ريض اهلل حّدثنا  :1ـ  1

إبراهيم حّدثنا  سعد بن عبد اهلل وعبد اهلل بن احلمريّي، قاال:حّدثنا  عنهام، قاال:

بن هاشم، عن ابن اجلهم، قال: سمعت أبا احلسن عيل بن موسى الرضا يقول: 

 .«هه جهلامرئ عقله، وعدوّ  صديق كّل »

سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حّدثنا  أيب ريض اهلل عنه، قال:حّدثنا  :2ـ  2

 ×حممد بن عيسى، عن ابن فضال، عن احلسن بن اجلهم قال: سمعت الرضا

 .«هصديق كل امرئ عقله، وعدوه جهل»يقول: 

 حقيقة العقل وكيفيته وبدو خلقه :الباب الثاني

عبد اهلل بن جعفر حّدثنا  ، قال:&حممد بن موسى بن املتوكلحّدثنا  :1ـ  3

أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسن بن حمبوب، عن حّدثنا  احلمريّي، قال:

هلل ملا خلق ا» قال: ×عن أيب جعفر الباقر ،العالء بن رزين، عن حممد بن مسلم

                                           
 ة.( رواي43( يبلغ عدد الروايات التي ذكرت يف هذا الباب )1)

 .1رقم  27/  1؛ عيون أخبار الرضا: 88/  1( بحار األنوار: 2)

 . 1رقم  101/  1؛ علل الرشايع: 88/  1( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.14( يبلغ عدد الروايات الواردة يف هذا الباب )4)



زيت عدبر فأدبر، ثّم قال له: وأ قبل فأقبل، ثّم قال له:أالعقل استنطقه، ثّم قال له: 

أين  كملك إال فيمن أحب، أماألقت خلقًا هو أحّب إيل منك، وال وجاليل ما خ

 .«ثيبأإياك آمر وإياك أهنى وإياك 

 وكأهنا تدل عىل ذّم وفضل العقل يف اإلنسان تكوينًا.»قال الشيخ املحسنّي:  

ة إدراك العرف العام يراد به: قوّ ل األشياء وفهمها، ويف ثّم العقل يف اللغة تعقّ 

اجلملة.  ن من معرفة أسباب األمور يفاخلري والرش، والتمييز بينهام، والتمكّ 

 ى مناط التكليف والثواب والعقاب.والعقل هبذا املعن

ومقاباًل للعلم واإلدراك العام  العقل بحسب الواقع ليس شيئاً  واعلم: أنّ 

ام ومن بحكمهم، بل هو قسم منه. وال بأس له بعض العووجدانًا، كام ربام يتخيّ 

الرضوريات وما  بإدراكـ بحسب االصطالح العام ـ باختصاص )العقل( 

 .«بحكمها، وإطالق )العلم( عىل إدراك النظريات مطلقًا أو يف اجلملة

 النوادر: الباب الثالث

عن حممد بن حييى العطار، حّدثنا  أيب ريض اهلل عنه، قال:حّدثنا  :1ـ  4

عن أمحد بن أيب حممد بن أيب نرص، عن ثعلبة بن ميمون، عن  يعقوب بن يزيد،

 الناس يعقلون وال يعلمون؟ ل: ما با×قال: قلت أليب جعفر ،معمر بن حييى

اهلل تبارك وتعاىل حني خلق آدم جعل أجله بني عينيه وأمله خلف  إنّ »قال: 

خلف ظهره، فمن ثّم  جلهوأأمله بني عينيه  جعلظهره، فلام أصاب اخلطيئة 

 .«يعقلون وال يعلمون

                                           
 .5رقم  503؛ األمايل للصدوق: 1رقم  96/  1( بحار األنوار: 1)

 .34/  1( مرشعة بحار األنوار: 2)

 (.2( يبلغ عدد روايات الباب )3)

 .1رقم  92/  1؛ وعلل الرشائع: 2رقم  161/  1( بحار األنوار: 4)



 

 

 

 

 

 

 دابه وأنواعهآأبواب العلم و

عليه وثواب العامل  فرض العلم ووجوب طلبه واحلّث: الباب األول

 واملتعلم

ثني عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اهلل بن : أيب رمحه اهلل، قال: حدّ 1ـ  5

قال »، عن آبائه )عليهم السالم( قال: ×القداح، عن أيب عبد اهللميمون 

إىل اجلنة،  اً طريق سلك اهلل به رسول اهلل|: من سلك طريقا يطلب فيه علامً 

 به، وأنه ليستغفر  املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً  وأنّ 

لعامل رض حتى احلوت يف البحر، وفضل الب العلم من يف السامء ومن يف األلطا

نبياء، العلامء ورثة األ عىل العابد كفضل القمر عىل سائر النجوم ليلة البدر، وأنّ 

العلم، فمن أخذ منه أخذ  اولكن ورثو اً وال درمه مل يورثوا ديناراً  نبياءاأل إنّ 

 .«بحظ وافر

أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن ميمون، عن جعفر بن حممد، عن أبيه،  :2ـ  6

إىل اهلل من  قال رسول اهلل|: فضل العلم أحّب »قال:  ^عيلعن آبائه، عن 

                                           
 ( رواية.112( يبلغ عدد روايات هذا الباب )1)

 .131؛ ثواب األعامل: 164/  1( بحار األنوار: 2)



 .«فضل العبادة، وأفضل دينكم الورع

مل تصّح واحدة  دة،املحسنّي: للحديث ألفاظ وأسانيد متعدّ الشيخ قال  

يوجب الوثوق  )أي: اجلمهور( د طرقه عندنا وعندهمتعدّ  كّل  منها.. وعىل

املقدار. وأما إضافة كلمة )ومسلمة( بصدوره عن سيدنا رسول اهلل| هبذا 

ن ال يبعد إة، وذكرها يف روايات أهل السنّ أام اشتهر فليست يف رواياتنا وال ك

 .اً شمول كلمة )املسلم( للمسلمة أيض

 أصناف الناس يف العلم وفضل حب العلماء: الباب الثاني

بن  : ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن الوشاء، عن أمحد1ـ  7

الناس يغدون عىل ثالثة: عامل »قال:  ×عائذ، عن أيب خدجية، عن أيب عبد اهلل

 .«م وغثاء، فنحن العلامء وشيعتنا املتعلمون وسائر الناس غثاءومتعلّ 

 املحسني: ليس املراد بالعلم مطلقه قطعًا، بل العلم بالدين احلّق الشيخ قال 

 أصوله وفروعه.

 قي، عن أبيه، عن صفوان، عن اخلزاز، عن : أيب، عن سعد، عن الرب2ـ  8

 قال رسول اهلل|: اغد عاملاً »قال:  ×حممد بن مسلم وغريه، عن أيب عبداهلل

 . «فتهلك ببغضهم العلامء، وال تكن رابعاً  حّب أأو  أو متعلامً 

                                           
 .9/ رقم  4؛ اخلصال: 167/  1( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.20الباب ) ( يبلغ عدد روايات هذا2)

 .115رقم  123؛ اخلصال: 187/  1( بحار األنوار: 3)

( يف 44/ 1. قال الشيخ املحسنّي )117رقم  123؛ اخلصال: 187/  1( بحار األنوار: 4)

سياق كالمه عن هذه الرواية: ومنها معتربة حممد بن مسلم وغريه، ويف السند حممد بن 

 نحتاط يف رواياته. خالد الربقّي الذي اختلف فيه، ونحن



ط يشمل الكامل واملتوّس  ا: واملراد بالعامل ـ هنا ـ مقال الشيخ املحسني

 .^حيث خّصه اإلمام باألئمة ،بخالف الرواية األوىل

مذاكرة العلم وجمالسة العلماء واحلضور يف جمالس : الباب الثالث

 خمالطة اجلهال العلم وذّم

حممد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أمحد بن حممد اهلمداين، عن عيل بن  :1ـ  9

حييى فيه  من جلس جملساً »: ×احلسن ابن فضال، عن أبيه، قال: قال الرضا

 .«قلبه يوم متوت القلوب يمت أمرنا مل

 ، عن أمحد اهلمداين، عن عيل بن : القطان والنقاش والطالقاين مجيعاً 2ـ  10

ر مصابنا فبكى وأبكى من تذكّ »: ×اقال الرض احلسن بن فضال، عن أبيه قال:

حييى فيه أمرنا مل يمت قلبه يوم  تبك عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس جملساً  مل

 .«متوت القلوب

ة الدهشة والغم واحلزن : موت القلوب كناية عن شدّ قال الشيخ املحسني

                                           
 .44/ 1( مرشعة بحار األنوار: 1)

 ( رواية.38( يبلغ عدد روايات الباب )2)

، والرواية التي ساقها الشيخ املجليس 131؛ األمايل للصدوق: 199/  1( بحار األنوار: 3)

عن األمايل للصدوق غري تامة، وإنام اقترص منها عىل جزئها الثاين، وأما األول فهو 

من تذّكر مصابنا وبكى ملا ارتكب منّا كان معنا يف درجتنا يوم القيامة، ومن ذّكر  كالتايل:

 بمصابنا فبكى وأبكى مل تبك عينه يوم تبكي العيون.

. ويمكن مالحظة 48رقم  246/  2؛ عيون أخبار الرضا: 200/  1( بحار األنوار: 4)

بسامع عيل بن احلسن بن  مناقشة الشيخ املحسنّي للنجايش وألستاذه اخلوئي فيام يرتبط

 (.48ـ  47/ 1فضال من أبيه )



 .واخلوف

 العمل بغري علم: الباب الرابع

: ابن املتوكل، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن 1ـ 11

ال حسب »عن عيل بن احلسني عليهام السالم قال:  ،بن عطية، عن الثاميل مالك

ة، وال عبادة لقريش وال عريب إال بتواضع، وال كرم إال بتقوى، وال عمل إال بنيّ 

ة إمام وال يقتدي من يقتدي بسنّ  عّز وجلأبغض الناس إىل اهلل  ه، أال وإنّ إال بتفقّ 

 .«بأعامله

وينفعهم وفيه تفسري  العلوم اليت أمر الناس بتحصيلها: الباب اخلامس

 احلكمة

: أيب، عن سعد، عن ابن يزيد، عن محاد، عن حريز، عن زرارة وحممد 1ـ  12

أن يسألك  قد أحّب  يل إبناً  : إنّ ×يب عبداهللبن مسلم وبريد قالوا: قال رجل أل

وهل يسأل الناس عن »عن حالل وحرام ال يسألك عام ال يعنيه، قال: فقال: 

 .«؟واحلرامشئ أفضل من احلالل 

                                           
 .49/  1( مرشعة بحار األنوار: 1)

 ( رواية.12( يبلغ عدد روايات الباب )2)

/  1. قال الشيخ آصف املحسني )62رقم  18؛ اخلصال: 207/  1( بحار األنوار: 3)

الثقة، دون  (: يف حممد بن عيسى نقاش ما؟! واألظهر أّن ابن عطية هو األمحيّس 50

 الدغيش املجهول.

 ( رواية.62( يبلغ عدد روايات الباب )4)

 .10رقم  394/  2؛ علل الرشايع: 213/  1( بحار األنوار: 5)



احلكمة  العالمة املجليس استظهر من األخبار أنّ  : ثم إنّ قال الشيخ املحسني

 .ة النافعة مع العمل بقتضاهاهي العلوم احلقّ 

 ثواب اهلداية والتعليم وفضلهما وفضل العلماء وذّم: الباب السادس

 إضالل الناس

عن ابن حمبوب، عن  ه عبداهلل،: ابن مرسور، عن ابن عامر، عن عمّ 1ـ  13

فاسق  جيمع اهلل ملنافق وال ال»يقول:  ×ابن صهيب، قال: سمعت أباعبداهلل

 .«حسن السمت والفقه وحسن اخللق أبداً 

 حقّ  العامل: الباب السابع

حّدثنا  حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد ريض اهلل عنه، قال:حّدثنا  :1ـ  14

بن حممد بن عيسى، عن احلسن بن حمبوب،  حممد بن احلسن الصفار، عن أمحد

رحم ثالثة وحق هلم إين أل»: ×عن عبد اهلل بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اهلل

أصابته حاجة بعد الغنى، وعامل  ة بعد العز، وغنّي أن يرمحوا: عزيز أصابته مذلّ 

 .«به أهله واجلهلة يستخّف 

: ابن املتوكل، عن احلمريي، عن ابن أيب اخلطاب، عن ابن حمبوب، 2ـ  15

اطلبوا العلم »يقول: × الصادق عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أباعبداهلل

                                           
 .52/  1( مرشعة بحار األنوار: 1)

 ( رواية.92( يبلغ عدد روايات الباب )2)

(: 54/  1) . قال الشيخ املحسني126رقم  127؛ اخلصال: 15/  2( بحار األنوار: 3)

 واألول حسن، واألخري موثق عىل األقوى، والبقية املتوّسطة ثقات.

 ( رواية.20( يبلغ عدد روايات الباب )4)

 .18رقم  86؛ اخلصال: 41/  2( بحار األنوار: 5)



مونه العلم، وتواضعوا ملن طلبتم باحللم والوقار، وتواضعوا ملن تعلّ  نوا معهوتزيّ 

 .«كمبحقّ منه العلم، وال تكونوا علامء جبارين فيذهب باطلكم 

النهي عن كتمان العلم واخليانة وجواز الكتمان عن غري : الباب الثامن

 أهله

يا »: ×عن اليقطيني، عن يونس، قال العبد الصالح ،: محدويه1ـ  16

قال: قلت: إهنم يقولون يل: زنديق،  ،«عليهم كالمك يدّق  ارفق هبم، فإنّ  ،يونس

لؤلؤة فيقول لك الناس: هي حصاة، وما ك أن تكون يف يديك ما يرّض »قال يل: 

 .«ينفعك إذا كان يف يدك حصاة فيقول الناس: هي لؤلؤة كان

: ابن الوليد، عن الصفار، عن الربقي، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، 2ـ  17

: قوام ×قال أمرياملؤمنني»قال:  ×عن مجيل، عن زرارة، عن أيب جعفر

يبخل بفضله عىل أهل دين اهلل،  ، وبغني الالدين بأربعة: بعامل ناطق مستعمل له

 عن طلب العلم، فإذا كتم العامل يتكرّب  يبيع آخرته بدنياه، وبجاهل ال وبفقري ال

علمه، وبخل الغني بامله، وباع الفقري آخرته بدنياه، واستكرب اجلاهل عن طلب 

اد نكم كثرة املساجد وأجسالعلم، رجعت الدنيا إىل ورائها القهقرى، فال تغرّ 

قوم خمتلفة، قيل: يا أمرياملؤمنني كيف العيش يف ذلك الزمان؟ فقال: خالطوهم 

وخالفوهم يف الباطن، للمرء ما اكتسب، وهو مع من  ـيعني يف الظاهر  ـانية بالربّ 

 .«عّز وجلأحب، وانتظروا مع ذلك الفرج من اهلل 

                                           
 .585رقم  440( املصدر السابق، األمايل للصدوق: 1)

 ( رواية.84( يبلغ عدد روايات الباب )2)

 .928رقم  782؛ اختيار معرفة الرجال: 66/  2ر: ( بحار األنوا3)

(: سند 62/  1. قال الشيخ املحسنّي )5رقم  197؛ اخلصال: 67/  2( بحار األنوار: 4)

 



التقليد والنهي من جيوز أخذ العلم منه ومن ال جيوز وذم : الباب التاسع

عن متابعة غري املعصوم يف كل ما يقول ووجوب التمسك بعروة 

 وجواز الرجوع إىل رواة األخبار والفقهاء الصاحلني ^اتباعهم

 عيل بن احلسن بن فضال،حّدثنا  قال: حممد بن مسعود، ثنيحدّ : 1ـ  18

 ،بن عثامن بن حممد بن حكيم، عن أبان العباس بن عامر وجعفر قال: حدثني

 ،«ال»عن شهادة ولد الزنا جتوز؟ قال:  ×عن أيب بصري قال: سألت أبا جعفر

تغفر له ذنبه، ما قال  اللهم ال»فقال:  ،احلكم بن عتيبة يزعم أهنا جتوز فقلت: إنّ 

 لون. فليذهب احلكم يميناً أإنه لذكر لك ولقومك وسوف تس: اهلل للحكم

 .«أهل بيت نزل عليهم جربئيلفواهلل اليوجد العلم إال من  وشامالً 

 ز منهمذم علماء السوء ولزوم التحّر: الباب العاشر

: أيب، عن احلمريي، عن هارون، عن ابن زياد، عن جعفربن حممد، 1ـ  19

 (،يف جهنم رحى تطحن )مخساً  إنّ »قال:  ×علياً  : أنّ ^عن آبائه عن أبيه،

العلامء »طحنها يا أمرياملؤمنني؟ قال:  فقيل له: وما «طحنها؟ أفال تسألوين ما

الفجرة، والقراء الفسقة، واجلبابرة الظلمة، والوزراء اخلونة، والعرفاء الكذبة. 

فقيل: وما فيها يا  «أفال تسألوين ما فيها؟ ،يف النار ملدينة يقال هلا: احلصينة وإنّ 

 .«فيها أيدي الناكثني»أمرياملؤمنني؟ فقال: 

                                                                                                   
الرواية صحيح، أو يصّح العمل به، وكلمة قوام الدين تدّل عىل وجوب استعامل العلم 

 وحرمة كتامنه يف اجلملة، ومضمون احلديث عال.

 .105ـ  82( رواية من الصفحة: 68روايات الباب )( يبلغ عدد 1)

 .370رقم  469/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 91/  2( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.25( يبلغ عدد روايات الباب )3)

 .65رقم  296؛ اخلصال: 107/  2( بحار األنوار: 4)



: والعرفاء ـ كام قيل ـ مجع عريف، وهو القّيم بأمر القبيلة املحسنيالشيخ قال 

 .ف األمري منه أحواهلمأو اجلامعة ييل أمورهم ويتعرّ 

فتاء بالرأي وبيان النهي عن القول بغري علم واإل: الباب احلادي عشر

 شرائطه

أيب، عن عيل، عن أبيه، عن اليقطيني، عن يونس، عن ابن احلجاج : 1ـ  20

إياك وخصلتني فيهام هلك من هلك: إياك أن »: ×قال يل أبو عبد اهللقال: 

 .«تفتي الناس برأيك، أو تدين بام ال تعلم

ما جاء يف جتويز اجملادلة واملخاصمة يف الدين : عشر الثاني الباب

 والنهي عن املراء

 : أيب، عن سعد، عن النهدي، عن ابن حمبوب، عن اخلزاز، عن حممد1ـ  21

 قال رسول اهلل|: إنّ »عن اخلمر فقال:  ×قال: سئل الصادق ،مسلم بن

وثان ورشب اخلمر ومالحاة عن عبادة األ وجّل  ل ما هناين عنه ريب عزأوّ 

 .«الرجال

                                           
 .70ـ  69/  1( مرشعة بحار األنوار: 1)

 ( رواية.50الباب )( يبلغ جمموع روايات 2)

، وليس فيه الواسطة بني اليقطيني وبني 66رقم  52؛ اخلصال: 114/  2( بحار األنوار: 3)

 ( ذاكرا ً أّن السند معترب.71/  1عيل بن إبراهيم، كام نّبه عليه املحسنّي )

 ( رواية.61( يبلغ عدد روايات الباب )4)

، وللحديث تتّمة، الحظ 688رقم  502؛ األمايل للصدوق: 127/  2( بحار األنوار: 5)

(: املالحاة املقاولة واملخاصمة واملنازعة، 73/  1املصدر األخري. قال الشيخ املحسني )

 وحيمل عىل غري الواجب رشعًا.



، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ى: أيب، عن احلمريي، عن ابن عيس2ـ  22

اك واخلصومات إيّ  ،يا زياد»: ×قال: قال أبوجعفر محران، عن احلذاء حممد بن

م الرجل فإهنا تورث الشك، وحتبط العمل، وتردي صاحبها، وعسى أن يتكلّ 

 .«هل ال يغفر ءباليش

: ابن املتوكل، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن 3ـ  23

 ؛اكم واخلصومة يف الدينإيّ »قال:  ×عنبسة العابد، عن أيب عبداهلل الصادق

وتكسب الضغائن  ،وتورث النفاق ،وجل ن ذكر اهلل عزفإهنا تشغل القلب ع

 .«الكذب زوتستجي

عن ابن حمبوب، عن أيب  عن ابن عيسى، : ابن املتوكل، عن احلمريي،4ـ  24

املعرفة بكامل  يقول: إنّ  ’كان عيل بن احلسني»قال:  ×والد، عن أيب عبداهلل

وحلمه، وصربه، وحسن ة املراء، تركه الكالم فيام ال يعنيه، وقلّ  دين املسلم

 .«خلقه

 ى، عن عيل بن احلكم، : محدويه وحممد ابنا نصري، عن حممد بن عيس5ـ  25

: بلغني أنك كرهت ×يب عبداهللمحر، عن الطيار، قال: قلت ألعن أبان األ

أما كالم مثلك فال يكره، من إذا طار حيسن أن يقع، وإن »مناظرة الناس. فقال: 

 .«نكرهه كان هكذا ال وقع حيسن أن يطري، فمن

                                           
(: 73/  1. قال الشيخ املحسني )689رقم  503( املصدر نفسه، األمايل للصدوق: 1)

اىل، أو يف كنه صفاته، أو يف مسألة القضاء احتمل املجليّس محله عىل التفّكر يف ذاته تع

 والقدر وغريها.

 .691رقم  503؛ األمايل للصدوق: 128( املصدر السابق: 2)

 .50رقم  290؛ اخلصال: 129/  2( بحار األنوار: 3)

 .650رقم  638/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 136/  2( بحار األنوار: 4)



: محدويه وحممد، عن حممد بن عيسى، عن ابن أيب عمري، عن هشام 6ـ  26

قال: قلت: مات.  «ما فعل ابن الطيار؟»: ×عبداهلل قال يل أبو :قال ،بن احلكم

ا أهل فقد كان شديد اخلصومة عنّ  ؛ورسوراً  اه نرضةً رمحه اهلل ولقّ »قال: 

 .«تالبي

مد، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن أيب جعفر : محدويه وحم7ـ  27

 فقال: .فقلت: تويف «ما فعل ابن الطيار؟»قال:  ×عن أيب عبداهلل، حولاأل

 .«تا أهل البيفإنه كان خياصم عنّ  ؛أدخل اهلل عليه الرمحة والنرضة ،رمحه اهلل»

قال: كان  ،، عن يونس، عن محادى: محدويه، عن حممد بن عيس8ـ  28

 يأمر حممد بن حكيم أن جيالس أهل املدينة يف مسجد رسول× واحلسنأب

وكان إذا  ،مهم يف صاحب القرباهلل| وأن يكلمهم وخياصمهم حتى كلّ 

 .، ويرىض بذلك منه«لك ما قلت هلم وما قالوا»انرصف إليه قال: 

 )مّحاد( هو الثقة. كون : الرواية معتربة سندا ًعىل فرضقال الشيخ املحسني

 فضل كتابة احلديث وروايته: عشر لثالباب الثا

 قال: قال رسول ،^سانيد الثالثة عن الرضا، عن آبائه: باأل1ـ  29

قيل له: يا رسول اهلل ومن  ـثالث مرات ـ اللهم ارحم خلفائي »اهلل|: 

فيسلموهنا  ،تيخلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويروون أحاديثي وسنّ 

 .«الناس من بعدي

                                           
 .651جال: رقم ( املصدر السابق، اختيار معرفة الر1)

 .652؛ اختيار معرفة الرجال: رقم 136/  2( بحار األنوار: 2)

 .844رقم  746/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 137/  2( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.47( يبلغ عدد روايات الباب )4)

 .94رقم  40/  1؛ عيون أخبار الرضا: 144/  2( بحار األنوار: 5)



عبداهلل حممد بن حممد بن النعامن يف كتابه مصابيح  : قال شيخنا أبو2ـ  30

النور: أخربين الصدوق جعفر بن حممد بن قولويه، عن عيل بن احلسني بن 

بابويه، عن عبداهلل بن جعفر، عن داود بن القاسم اجلعفري، قال: عرضت عىل 

تصنيف من »: كتاب يوم وليلة ليونس، فقال يل ×أيب حممد صاحب العسكر

 حرف نوراً  أعطاه اهلل بكّل »فقلت: تصنيف يونس موىل آل يقطني، فقال:  «هذا؟

 .«يوم القيامة

بن أيب عمري، عن ا: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن 3ـ  31

 إنّ  ،يا فضيل»: ×جعفر خطاب بن مسلمة، عن الفضيل، قال: قال يل أبو

 .«بحديثنا حييي القلو

 من حفظ أربعني حديثًا: عشر رابعال الباب

: للحديث بمختلف ألفاظه أسانيد يوجب االعتامد عليه قال الشيخ املحسني

 منها. واحدٌ  وإن مل يصّح 

 داب الرواية: آعشر خلامسالباب ا

: عن حممد بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن ابن أيب عمري، عن 1ـ  33

أسمع احلديث منك  :×يب عبداهللقال: قلت ألينة، عن حممد بن مسلم ذأابن 

                                           
 .447؛ الرجال للنجايش: 150/  2( بحار األنوار: 1)

 .76/  22؛ اخلصال: 145/  2( املصدر السابق: 2)

 ( روايات.10( يبلغ عدد روايات الباب )3)

 ( رواية.30( يبلغ عدد روايات الباب )4)

( حسبنا احلديث السابق صحيحًا وأدرجناه يف الرتقيم العام؛ ملا تقّدم من الشيخ آصف 5)

 حمسني نفسه.



 .«إن كنت تريد معانيه فال بأس»فأزيد وأنقص. قال: 

 وجوه ذو كالمهم أن أو مستصعب، صعب حديثهم ّن: أعشر السادس الباب

 رّد عن والنهي هلم، والتسليم ^أخبارهم يف التدبر وفضل كثرية،

 أخبارهم

 : ابن مسعود، عن عيل بن احلسن، عن العباس بن عامر، وجعفر 1ـ  34

يب ابن حممد بن حكيم، عن أبان بن عثامن، عن أيب بصري، قال: قيل أل

م عىل سامل بن أيب حفصة يروي عنك أنك تتكلّ  : إنّ ـوأنا عنده  ـ ×عبداهلل

يد أن ما يريد سامل مني؟ أير»ها املخرج، قال: فقال: لك من كلّ  سبعني وجهاً 

ون، ولقد قال إبراهيم: إين سقيم واهلل ما فواهلل ما جاء هبا النبيّ  !أجيئ باملالئكة؟

وما كذب، ولقد قال إبراهيم: بل فعله كبريهم هذا وما فعله وما  كان سقيامً 

 .«كذب، ولقد قال يوسف: إنكم لسارقون واهلل ما كانو سارقني وما كذب

يات واالخبار من يستنبط من اآل باب ما ميكن أن: عشر بعالباب السا

 قات مسائل أصول الفقهمتفّر

عن ابن أيب  ،: عيل، عن أبيه، وحممد بن إسامعيل، عن الفضل، مجيعاً 1ـ  35

قال: سمعته يقول يف  ،×عن حفص بن البخرتي، عن أيب عبداهلل ،عمري

 .«ما غلب اهلل عليه فاهلل أوىل بالعذر»املغمى عليه: 

                                           
 .2رقم  51/  1؛ الكايف: 164/  2ر: ( بحار األنوا1)

 ( رواية.116( يبلغ عدد روايات الباب )2)

 .425رقم  504/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 209/  2( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.62( يبلغ عدد روايات الباب )4)

 .7رقم  413/  3؛ الكايف: 273/  2( بحار األنوار: 5)



 قال: كانت  ،اد، عن حريز: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محّ 2ـ  36

فقال  ،سامعيل بن أيب عبداهلل دنانري وأراد رجل من قريش أن خيرج إىل اليمنإل

، أفرتى وكذا ديناراً  يريد اخلروج إىل اليمن وعندي كذا فالناً  إسامعيل: يا أبت إنّ 

أما  ،بني يا»: ×اليمن؟ فقال أبوعبداهللأن أدفعها إليه يبتاع يل هبا بضاعة من 

عّز اهلل  إنّ  ،يا بني»فقال: هكذا يقول الناس، فقال:  «بلغك أنه يرشب اخلمر؟

يقول يف كتابه: يؤمن باهلل ويؤمن للمؤمنني. يقول: يصدق هلل ويصدق  وجل

 .«قهمفإذا شهد عندك املؤمنون فصدّ  ،للمؤمنني

 ذينة، عنأبن أيب عمري، عن ابن حلسني، عن اعن ا سناد: باإل3ـ  37

رض اجلنب يغتسل فينتضح املاء من األ عن ×الفضيل، قال: سئل أبوعبداهلل

ما جعل عليكم يف الدين من  بأس، هذا مما قال اهلل تعاىل: ال»فقال:  ،ناءيف اإل

 .«جحر

 ،: عيل، عن أبيه، وحممد بن إسامعيل، عن الفضل بن شاذان مجيعاً 4ـ  38

كام  ـتابع بني الوضوء »: ×قال: قال أبوجعفر ،عن حريز، عن زرارةعن محاد، 

تقد  ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح الرأس والرجلني، وال ـ عّز وجلقال اهلل 

: ابدأ بام ـوساق احلديث إىل أن قال  ـختالف ما أمرت به  ءبني يدي يش من شيئاً 

 .«به عّز وجلاهلل  بدأ

 قال: قلت له: ،عيد، عن محاد، عن حريز، عن زرارة: احلسني بن س5ـ  39

 حتى يستيقن أنه قد ،ال»مل يعلم به؟ قال: ء ك إىل جنبه يشالرجل ينام وإن حرّ 

                                           
 .1رقم  299/  5السابق؛ الكايف: ( بحار األنوار: املصدر 1)

 .224رقم  86/  1؛ التهذيب: 7رقم  13/  3؛ الكايف: 274/  2( بحار األنوار: 2)

 .251رقم  97/  1؛ التهذيب: 5رقم  34/  3( املصدر نفسه؛ الكايف: 3)



ولكن ينقضه بيقني  ،بالشك بداً نام، فإنه عىل يقني من وضوئه، والينقض اليقني أ

 .«رآخ

النعامن، عن أيب عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن داود بن  :6ـ  40

 وكانت ليلة النفر  ـل السري : إنا نريد أن نتعجّ ×يب عبداهللقال: قلت أل ،أيوب

زول أما اليوم الثاين فال تنفر حتى ت»ساعة ننفر؟ فقال يل:  فأّي  ـحني سألته 

ت الشمس فانفر عىل فأما اليوم الثالث فإذا ابيّض  ـ وكانت ليلة النفر ـالشمس 

ر إثم عليه ومن تأّخ  ل يف يومني فاليقول: فمن تعجّ  عّز وجل اهلل كتاب اهلل، فإنّ 

ر فال إثم ل، ولكنه قال: ومن تأّخ فال إثم عليه. فلو سكت مل يبق أحد إال تعجّ 

 .«هعلي

ار، وحممد بن إسامعيل، عن شعري، عن حممد بن عبداجلبعيل األ : أبو7ـ  41

عن صفوان، عن عبدالرمحن بن احلجاج، عن أيب  ،بن شاذان، مجيعاً الفضل 

 أهي ممن ال ،هتا بجهالةقال: سألته عن الرجل يتزوج املرأة يف عدّ  ×إبراهيم

هتا، وقد جها بعدما تنقيض عدّ أما إذا كان بجهالة فليتزوّ »؟ فقال له: له أبداً  حتّل 

 ،يعذراجلهالتني  . فقلت: بأّي «يعذر الناس يف اجلهالة بام هو أعظم من ذلك

إحدى »ة؟ فقال: م عليه أم بجهالته أهنا يف عدّ ذلك حمرّ  بجهالته أن يعلم أنّ 

يقدر  م ذلك عليه، وذلك بأنه الاهلل حرّ  خرى، اجلهالة بأنّ اجلهالتني أهون من األ

إذا انقضت  ،نعم»خرى معذور؟ قال: ، فقلت: فهو يف األ«عىل االحتياط معها

واآلخر  داً فقلت: فإن كان أحدمها متعمّ  ،«جهاهتا فهو معذور يف أن يتزوّ عدّ 

 .«اً له أن يرجع إىل صاحبه أبد حيّل  د الالذي تعمّ »بجهل؟ فقال: 

                                           
 .11رقم  8/  1؛ التهذيب: 274/  2( بحار األنوار: 1)

 .927رقم  271/  5؛ التهذيب: 1رقم  519/  4؛ الكايف: 275/  2( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  426/  5( املصدر السابق؛ الكايف: 3)



  د بن إسامعيل، عن الفضلوحممّ  ،: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري8ـ  42

ابن شاذان، عن صفوان، وابن أيب عمري، عن معاوية بن عامر، عن أيب 

قال: ابدؤوا بام  ،اهلل| حني فرغ من طوافه وركعتيهرسول أّن » :×عبداهلل

 .«الصفا واملروة من شعائراهلل يقول: إنّ  عّز وجلاهلل  بدأ اهلل به، إنّ 

يب أهنام قاال: قلنا أل ،د بن مسلم: بأسانيده عن زرارة وحممّ 9ـ  43

عّز اهلل  إنّ »: ما تقول يف الصالة يف السفر كيف هي وكم هي؟ فقال: ×جعفر

رض فليس عليكم جناح أن تقرصوا من يقول: وإذا رضبتم يف األ وجل

له:  قاال: قلنا .«كوجوب التامم يف احلرض الصلوة. فصار التقصري يف السفر واجباً 

ومل يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك؟  ،: ليس عليكم جناحعّز وجلإنام قال 

البيت أو  يف الصفا واملروة: فمن حّج  عّز وجلأوليس قد قال اهلل »: ×فقال

 الطواف هبام واجب  أال ترون أنّ  ؟ف هباموّ اعتمر فال جناح عليه أن يطّ 

ه|، وكذلك التقصري ذكره يف كتابه وصنعه نبيّ  عّز وجلاهلل  نّ مفروض؟ أل

 .«صنعه النبي| وذكره اهلل تعاىل يف كتابه ءيف السفر يش

بكري، عن زرارة، د بن خالد، عن أبيه، عن ابن : عن أمحد بن حممّ 10ـ  44

يف حائط لرجل من  سمرة بن جندب كان له عذق أنّ » :×عن أيب جعفر

به إىل نخلته وال  فكان يمرّ  ،نصاري بباب البستانمنزل األ وكان ،نصاراأل

 ى جاءفلام تأبّ  ،فأبى سمرة ،نصاري أن يستأذن إذا جاءمه األيستأذن، فكلّ 

 رب، فأرسل إليه رسوله اخلنصاري إىل رسول اهلل| فشكى إليه وخرّب األ

 نصاري وما شكى، وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن.ول األاهلل| وخربه بق

اهلل، فأبى أن يبيع، فقال: لك هبا  فأبى، فلام أبى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء

                                           
 .481رقم  145/  5؛ التهذيب: 1رقم  431/  4( املصدر السابق؛ الكايف: 1)

 .1265رقم  434/  1؛ من ال حيرضه الفقيه: 276/  2( بحار األنوار: 2)



نصاري: اذهب أبى أن يقبل، فقال رسول اهلل| لألل يف اجلنة، فعذق مذلّ 

 .«رضار رضر وال فإنه ال ؛فاقلعها وارم هبا إليه

ذينة، عن زرارة، عن أيب أ: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن 11ـ  45

ده إن ذاك سيّ »فقال:  ،ج بغري إذن سيدهقال: سألته عن مملوك تزوّ  ×جعفر

 احلكم بن عتيبة إنّ  ،. قلت: أصلحك اهلل«ق بينهامشاء أجازه، وإن شاء فرّ 

بإجازة  أصل النكاح فاسد وال حيّل  ام يقولون: إنّ وإبراهيم النخعي وأصحاهب

فإذا أجازه فهو  ،إنام عىص سيده ،إنه مل يعص اهلل»: ×د له، فقال أبوجعفرالسيّ 

 .«له جائز

: حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن احلسن بن 12ـ  46

 جول يف رجل يتزوّ ما تق ،دحممّ  يا أبا»: ×اجلهم، قال: قال يل أبواحلسن الرضا

، لتقولنّ »قلت: جعلت فداك وما قويل بني يديك، قال:  «نرصانية عىل مسلمة؟

، قلت: ال جيوز تزويج النرصانية عىل مسلمة وعىل غري «ذلك يعلم به قويل فإنّ 

: وال تنكحوا املرشكات حتى عّز وجلقلت: لقول اهلل  ،«ومل؟»مسلمة، قال: 

وتوا الكتاب من أفام تقول يف هذه اآلية: واملحصنات من الذين »يؤمن. قال: 

م ثم قلت: فقوله: وال تنكحوا املرشكات نسخت هذه اآلية؟ فتبّس  «قبلكم؟

 .«سكت

: عيل، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: 13ـ  47

ا وتوأ: واملحصنات من الذين عّز وجلعن قول اهلل  ×سألت أبا جعفر

                                           
 .2رقم  292/  5( املصدر السابق؛ الكايف: 1)

 .487/  5؛ الكايف: 278/  2( بحار األنوار: 2)

 .6رقم  357/  5؛ الكايف: 278/  2( بحار األنوار: 3)



 .«هذه منسوخة بقوله: وال متسكوا بعصم الكوافر»الكتاب من قبلكم. فقال: 

 ×: احلسني بن سعيد، عن حممد بن إسامعيل، عن أيب احلسن14ـ  48

خرى فأمرين أقال: سألته عن املذي فأمرين بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة 

 اهلل| أمر املقداد أن يسأل رسول ×علياً  إنّ »وقال:  ،بالوضوء منه

واستحيى أن يسأله. فقال: فيه الوضوء. فقلت: وإن مل أتوضأ؟ قال: ال بأس 

 .«به

: حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن العالء، 15ـ  49

لو مل حيرم عىل الناس »د بن مسلم، عن أحدمها عليهام السالم أنه قال: عن حممّ 

وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهلل وال أن : عّز وجلأزواج النبي| لقول اهلل 

حرم عىل احلسن واحلسني عليهام السالم بقول اهلل  .تنكحوا أزواجه من بعده أبداً 

وال يصلح للرجل  ،تبارك وتعاىل اسمه: وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء

 .«هأن ينكح امرأة جدّ 

عن أيب  حريز، : العطار، عن سعد، عن ابن يزيد، عن محاد، عن16ـ  50

متي تسعة: اخلطاء، والنسيان، أقال رسول اهلل|: رفع عن »قال:  ×عبداهلل

ال يعلمون، وما اضطروا إليه، واحلسد،  ال يطيقون، وما وما أكرهوا عليه، وما

 .«ر يف الوسوسة يف اخللق مامل ينطق بشفةوالطرية، والتفكّ 

حممد بن مسلم، عن  : احلسني بن سعيد، عن محاد، عن حريز، عن17ـ  51

ل عن سباع الطري والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط ئأنه س ×أيب جعفر

                                           
 .8رقم  358/  5؛ الكايف: 279/  2( بحار األنوار: 1)

 .43رقم  18/  1( املصدر نفسه؛ التهذيب: 2)

 .1رقم  420/  5؛ التهذيب: 279/  2( بحار األنوار: 3)

 .24رقم  353؛ التوحيد: 280/  2( بحار األنوار: 4)



 .«مه اهلل يف كتابهليس احلرام إال ما حرّ »واحلمري والبغال فقال: 

ة، عن أمحد بن حممد، عن العباس بن عامر، عن ابن بكري، : العدّ 18ـ  52

استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك إذا »: ×عن أبيه قال: قال أبوعبداهلل

 .«حتى تستيقن أنك قد أحدثت أبداً  أن حتدث وضوءاً 

: عيل، عن أبيه، وحممد بن إسامعيل، عن الفضل، عن محاد، عن 19ـ  53

حريز، عن زرارة، عن أحدمها عليهام السالم قال: قلت له: من مل يدر يف أربع هو 

 ركع ركعتني وأربع سجدات وهو قائمي»أم يف ثنتني وقد أحرز ثنتني؟ قال: 

قد عليه، وإذا مل يدر يف ثالث هو أو يف أربع و ءد وال يشبفاحتة الكتاب ويتشهّ 

عليه، وال ينقض اليقني بالشك  ءوال يش ىخرأأحرز الثالث قام فأضاف إليها 

وال يدخل الشك يف اليقني، وال خيلط أحدمها باآلخر ولكنه ينقض الشك 

 .«اليقني فيبني عليه، وال يعتد بالشك يف حال من احلاالت عىل باليقني ويتمّ 

 : حممد بن عيل بن حمبوب، عن ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألته 20ـ  54

 أيصيّل  ،ة هي أم غري ذكيةة فراء ال يدري أذكيّ عن الرجل يأيت السوق فيشرتي جبّ 

اخلوارج  ل: إنّ كان يقو ×أباجعفر إنّ  ،نعم ليس عليكم املسألة»فيها؟ فقال: 

 .«الدين أوسع من ذلك قوا عىل أنفسهم بجهالتهم. إنّ ضيّ 

 .مثله ×عن سليامن اجلعفري، عن العبد الصالح :21ـ  55

: احلسني بن سعيد، عن محاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: 22ـ  56

                                           
 .176رقم  42/  9؛ التهذيب: 281/  2( بحار األنوار: 1)

 .268رقم  101/  1؛ التهذيب: 1رقم  33/  3؛ الكايف: 281/  2( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  351/  3( املصدر السابق؛ الكايف: 3)

 .1529رقم  368/  2( املصدر السابق؛ التهذيب: 4)

 .791رقم  257/  1السابق؛ من ال حيرضه الفقيه: ( املصدر 5)



أنه قد : فإن ظننت ـإىل أن قال  ـمن املني  ءأصاب ثويب دم رعاف أو غريه أو يش

تغسله »يت فرأيت فيه؟ قال: ثم صلّ  ن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً أصابه ومل أتيقّ 

 ثم ،ك كنت عىل يقني من طهارتكنّ أل»: ، قلت: مل ذاك؟ قال«وال تعيد الصالة

إن  ، قلت: فهل عيلّ «شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقني بالشك أبداً 

ك تريد أن تذهب الشك ولكنّ  ،ال»أن أنظر فيه؟ قال:  ءشككت يف أنه أصابه يش

، قلت: فإين قد علمت أنه قد أصابه ومل أدر أين هو «الذي وقع يف نفسك

 تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصاهبا حتى تكون »فأغسله؟ قال: 

 .«عىل يقني من طهارتك
: سعد، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن عبداهلل بن سنان 23ـ  57

 ي ثويب وأنا أعلم أنه يرشبعري الذمّ أوأنا حارض: إين  ×عبداهللو ل أبئقال: س

  فيه؟ فقالصيّل أفأغسله قبل أن  ه عيلّ فريدّ  ،اخلمر ويأكل حلم اخلنزير

فإنك أعرته إياه وهو طاهر  ؛فيه وال تغسله من أجل ذلك صّل »: ×أبوعبداهلل

 .«سهأنه نجّ   فيه حتى تستيقنسه، فال بأس أن تصيّل ومل تستيقن أنه نجّ 

: احلسن بن حمبوب، عن أيب أيوب، عن رضيس الكنايس، قال: 24ـ  58

عن السمن واجلبن نجده يف أرض املرشكني بالروم أنأكله؟  ×سألت أباجعفر

 مل تعلم فكله حتى أما ما علمت أنه قد خلطه احلرام فال تأكل، وأما ما»: فقال

 .«تعلم أنه حرام

 كّل »: ×قال: قال أبوعبداهلل ،: ابن حمبوب، عن عبداهلل بن سنان25ـ  59

                                           
 .1335رقم  421/  1؛ التهذيب: 281/  2( بحار األنوار: 1)

 .1495رقم  361/  2؛ التهذيب: 282/  2( بحار األنوار: 2)

 .336رقم  79/  9( املصدر نفسه؛ التهذيب: 3)



حتى تعرف احلرام منه بعينه  يكون فيه حرام وحالل فهو لك حالل أبداً  ءيش

 .«فتدعه

 البدع والرأي واملقاييس: عشر ثامنالباب ال

 ،عن الرضا ،ل، عن عيل، عن أبيه، عن الريان: ابن املتوكّ 1ـ  60

جالله:  قال اهلل جّل  :قال رسول اهلل|»قال:  ×آبائه، عن أمرياملؤمننيعن 

وما عىل ديني  ،بخلقي هني برأيه كالمي، وما عرفني من شبّ ما آمن يب من فرّس 

 .«من استعمل القياس يف ديني

 اد، هوازي، عن ابن أيب عمري، عن محّ : عن ابن عيسى، عن األ2ـ  61

؟ قال: أدنى ما يكون به العبد كافراً  : ما×عبداهلليب عن احللبي، قال: قلت أل

 .«ن خالفه عليه ويربأ ممّ فيتوىّل  أن يبتدع شيئاً »

 نة، عن ذيأسناد، عن ابن عيسى، عن ابن أيب عمري، عن ابن : هبذ ا اإل3ـ  62

؟ قال: : ما أدنى ما يصري به العبد كافراً ×يب عبداهللبريد العجيل، قال: قلت أل

ن خالفه أن يقول هلذه احلصاة أهنا نواة ويربأ ممّ »رض فقال: ن األفأخذ حصاة م

ن قال بغري قوله، فهذا ناصب قد أرشك باهلل ويدين اهلل بالرباءة ممّ  ،عىل ذلك

 .«يعلم وكفر من حيث ال
                                           

 .337رقم  79/  9( املصدر السابق؛ التهذيب: 1)

 ( رواية.84ات الباب )( يبلغ عدد رواي2)

؛ 23رقم  68؛ والتوحيد: 10رقم  55؛ األمايل للصدوق: 297/  2( بحار األنوار: 3)

 .4رقم  107/  2وعيون أخبار الرضا: 

 .43رقم  393؛ معاين األخبار: 301/  2( بحار األنوار: 4)

 .44( املصدر السابق؛ معاين األخبار: رقم 5)
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 ةيف التوحيد والعبادة والصفات السلبّي

إثبات الصانع واالستدالل بعجائب صنعه على وجوده : الباب األول

 وعلمه وقدرته وسائر صفاته

: ابن إدريس، عن أبيه، عن ابن هاشم، عن ابن أيب عمري، عن هشام 1ـ  63

بفسخ العزم »فقيل له: بم عرفت ربك؟ قال:  ×بن سامل قال: سئل أبوعبداهلل

 .«ي، عزمت ففسخ عزمي، ومهمت فنقض مهّ ونقض اهلمّ 

 : عن عيسى بن يونس قال: كان ابن أيب العوجاء من تالمذة احلسن 2ـ  64

فقيل له: تركت مذهب صاحبك ودخلت فيام  ،انحرف عن التوحيدف ،البرصي

 بالقدر وطوراً  يقول طوراً  صاحبي كان خملطاً  له وال حقيقة، قال: إنّ  ال أصل

، عىل من حيّج  وإنكاراً  داً ة مترّ فقدم مكّ  .دام عليه فام أعلمه اعتقد مذهباً  ،باجلرب

خلبث لسانه وفساد ضمريه، فأتى أبا  ؛وكان يكره العلامء جمالسته ومساءلته

املجالس  إنّ  ،فجلس إليه يف مجاعة من نظرائه فقال: يا أبا عبداهلل ×عبداهلل

                                           
 رواية. (29( يبلغ عدد روايات الباب )1)

 .8رقم  289؛ التوحيد: 49/  3( بحار األنوار: 2)



 أفتأذن يل يف الكالم؟ فقال ،من به سعال أن يسعل مانات، والبد لكّل باأل

، فقال: إىل كم تدوسون هذا البيدر، وتلوذون «م بام شئتتكلّ »: ×الصادق

دون هذا البيت املرفوع بالطوب واملدر، وهترولون حوله هبذا احلجر، وتعب

سه غري أّس  هذا فعٌل  ر علم أنّ ر يف هذا وقدّ من فكّ  كهرولة البعري إذا نفر؟ إنّ 

 ه ونظامه.أّس مر وسنامه، وأبوك ذي نظر، فقل فإنك رأس هذا األ حكيم وال

يستعذبه،  ه اهلل وأعمى قلبه استوخم احلق وملمن أضلّ  إنّ »: ×أبوعبداهلل فقال

وصار الشيطان وليه، يورده مناهل اهللكة ثم ال يصدره، وهذا بيت استعبد اهلل به 

أنبيائه،  عباده ليخترب طاعتهم يف إتيانه، فحثهم عىل تعظيمه وزيارته، وجعله حمّل 

يؤدي إىل غفرانه، منصوب  ني له، فهو شعبة من رضوانه، وطريٌق للمصلّ  وقبلةً 

رض بألفي ع العظمة واجلالل، خلقه اهلل قبل دحو األعىل استواء الكامل، وجمتم

رواح ام هنى عنه وزجر، اهلل املنشئ لألطيع فيام أمر وانتهي عأمن  عام، فأحّق 

فقال ؟! فأحلت عىل غائب ذكرت اهلل . فقال ابن أيب العوجاء:«والصور

شاهد، وإليه أقرب  من هو مع خلقه كيف يكون غائباً  ،ويلك»: ×أبوعبداهلل

قال ابن أيب العوجاء: ف، «؟!حبل الوريد، يسمع كالمهم ويرى أشخاصهممن 

وإذا كان يف  ان يف السامء كيف يكون يف االرض؟فهو يف كل مكان أيس إذا ك

إنام وصفت املخلوق »: ×رض كيف يكون يف السامء؟ فقال أبوعبداهللاأل

 املكان الذي إذا انتقل من مكان اشتغل به مكان وخال منه مكان، فال يدري يف

ما حدث يف املكان الذي كان فيه، فأما اهلل العظيم الشأن امللك  الذي صار إليه

الديان فال خيلو منه مكان وال يشتغل به مكان وال يكون إىل مكان أقرب منه إىل 

 .«مكان

                                           
 .74/  2؛ االحتجاج: 33/  3( بحار األنوار: 1)



 عن عيل بن احلسن بن فضال، عن أبيه،  : الطالقاين، عن ابن عقدة،3ـ  65

اخللق عىل أنواع  عّز وجلل: قلت له: مل خلق اهلل قا ×عن أيب احلسن الرضا

نه عاجز فال تقع أوهام لئال يقع يف األ»؟ فقال: واحداً  شتى، ومل خيلقهم نوعاً 

، وال يقول قائل: عليها خلقاً  عّز وجلصورة يف وهم ملحد إال وقد خلق اهلل 

خلقه  ال وجد ذلك يفإعىل أن خيلق عىل صورة كذا وكذا  عّز وجلهل يقدر اهلل 

 .«قدير ءفيعلم بالنظر إىل أنواع خلقه أنه عىل كل يش ،تبارك وتعاىل

 التوحيد ونفي الشريك ومعنى الواحد واألحد والصمد: الباب الثاني

ري، عن : ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن أيب عم1ـ  66

 اهلل واحد؟ قال: ما الدليل عىل أنّ  :×يب عبداهللهشام بن احلكم قال: قلت أل

: لو كان فيهام آهلة إال اهلل عّز وجلاتصال التدبري ومتام الصنع، كام قال »

 .«لفسدتا

 : أيب، عن حممد العطار، عن ابن عيسى، عن أيب هاشم اجلعفري 2ـ  67

املجتمع عليه بجميع »ما معنى الواحد؟ قال:  ×قالت: سألت أبا جعفر الثاين

 .«ةحدانيّ ولسن بالاأل

شعري، عن امليثمي، عن : ابن الوليد، عن حممد العطار، عن األ3ـ  68

 قال: ×د بن مسلم، عن أيب عبداهللصفوان بن حييى، عن أيب أيوب، عن حممّ 

ال جييبهم،  اليهود سألوا رسول اهلل| فقالوا: انسب لنا ربك فلبث ثالثاً  إنّ »

                                           
 .1رقم  81/  1؛ عيون أخبار الرضا: 41/  3( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.25( يبلغ عدد روايات الباب )2)

 .2رقم  250؛ التوحيد: 249/  3( بحار األنوار: 3)

 .1رقم  5؛ معاين األخبار: 1رقم  82؛ التوحيد: 208/  3ر: ( بحار األنوا4)



الذي ليس »فقلت: ما الصمد؟ فقال:  ،«ثم نزلت هذه السورة إىل آخرها

 .«بمجوف

 : أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن احللبي وزرارة، 4ـ  69

اهلل تبارك وتعاىل أحد صمد، ليس له جوف، وإنام  إنّ »قال:  ×عن أيب عبداهلل

 .«الروح خلق من خلقه نرص وتأييد وقوة جيعله اهلل يف قلوب الرسل واملؤمنني

: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن أيب عمري، عن 5ـ  70

 اهلل واحد؟ قال: ما الدليل عىل أنّ  :×يب عبداهللهشام بن احلكم قال: قلت أل

: لو كان فيهام آهلة إال هلل عّز وجلاتصال التدبري ومتام الصنع، كام قال »

 .«لفسدتا

: أيب، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، عن ابن 6ـ  71

 ـسمعته وهو يقول  قال: ×عن ابن بكري، عن زرارة، عن أيب عبداهلل فضال،

اَمَواِت َواألَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها﴿ :عّز وجليف قوله  قال:  ،﴾َوَلُه َأْسَلَم َمن يِف السَّ

 .«عّز وجلهو توحيدهم هلل »

عبادة األصنام والكواكب واألشجار والنريين وعلة  :ب الثالثالبا

 ب إليها قربانًاحدوثها وعقاب من عبدها أو قّر

: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن ابن النعامن، 1ـ  72

                                           
 .8رقم  93؛ التوحيد: 220/  3( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  171؛ التوحيد: 228/  3( بحار األنوار: 2)

 .2رقم  250؛ التوحيد: 229/  3( بحار األنوار: 3)

 .7رقم  46؛ التوحيد: 240/  3( بحار األنوار: 4)

 ( رواية.12روايات الباب )( يبلغ عدد 5)



إبليس  نّ أل ي العود خالفاً إنام سمّ »: ×بريد العجيل قال: قال أبوجعفر عن

وهذا يف حديث  .«ي العود خالفاً فسمّ  ،عمل صورة سواع عىل خالف صورة ودّ 

 .طويل أخذنا منه موضع احلاجة

: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن حممد الربقي، عن محاد بن 2ـ  73

َوَقاُلوا اَل ﴿: عّز وجليف قول اهلل  ×عيسى، عن حريز، عن جعفر بن حممد

َتُكْم  اَتَذُرنَّ آَِلَ ا َواَل ُسَواًعا َواَل َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْْسً كانوا »، قال: ﴾َواَل َتَذُرنَّ َودًّ

ذلك عليهم، فجاءهم إبليس  قومهم وشّق  فضّج  فامتوا عّز وجليعبدون اهلل 

عىل صورهم فتنظرون إليهم وتأنسون هبم  لعنه اهلل فقال هلم: أختذ لكم أصناماً 

 ،عّز وجلعىل مثاهلم فكانوا يعبدون اهلل  هلم أصناماً  وتعبدون اهلل، فأعدّ 

صنام مطار أدخلوا األصنام، فلام جاءهم الشتاء واألوينظرون إىل تلك األ

 حتى هلك ذلك القرن ونشأ أوالدهم، عّز وجلفلم يزالوا يعبدون اهلل  ،البيوت

، فذلك عّز وجلآباءنا كانوا يعبدون هؤالء، فعبدوهم من دون اهلل  فقالوا: إنّ 

ا َواَل ُسَواًعا﴿تعاىل: و قول اهلل تبارك  .«اآلية ﴾َواَل َتَذُرنَّ َودًّ

ر يف ذات اهلل تعاىل واخلوض يف مسائل النهي عن التفّك: الباب الرابع

 التوحيد، وإطالق القول بأنه شيء

 : ابن الوليد، عن الصفار، عن الربقي، عن أبيه، عن صفوان بن حييى، 1ـ  74

 ر إياكم والتفكّ »: ×عن أيب اليسع، عن سليامن بن خالد قال: قال أبوعبداهلل

 بصار والال تدركه األ عّز وجلاهلل  ، إنّ تيهاً  ر يف اهلل اليزيد إالالتفكّ  يف اهلل، فإنّ 

                                           
 .1رقم  4/  1؛ علل الرشائع: 249/  3( بحار األنوار: 1)

 .1رقم 3/  1؛ علل الرشائع: 250/  3( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.32( يبلغ عدد روايات الباب )3)



 .«يوصف بمقدار

: أيب، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن 2ـ  75

 إياك ،زياد يا»: ×بن محران، عن أيب عبيدة احلذاء قال: قال أبوجعفر حممد

فإهنا تورث الشك، وحتبط العمل، وتردي صاحبها، وعسى أن ؛ واخلصومات

 وم تركوا علم وماإنه كان فيام مىض ق ،يا زياد .ال يغفر لهء م الرجل باليشيتكلّ 

 وا،فتحرّي  عّز وجلكفوه، حتى انتهى هبم الكالم إىل اهلل  كلوا به، وطلبوا علم ما

 من بني يديه فيجيب من خلفه، أو يدعى من خلفه فإن كان الرجل ليدعى

 .«فيجيب من بني يديه

 : ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن أيب نجران، عن 3ـ  76

ثامن، عن عبدالرحيم القصري قال: كتبت عىل يدي عبدامللك بن أعني محاد بن ع

 هل يوصف بالصورة عّز وجلبمسائل، فيها: أخربين عن اهلل  ×إىل أيب عبداهلل

باملذهب الصحيح من  أن تكتب إيلّ  ـجعلني اهلل فداك  ـوبالتخطيط، فإن رأيت 

 سألت رمحك اهلل»فكتب صىل اهلل عليه عىل يدي عبدامللك بن أعني:  التوحيد.

، وهو ءوما ذهب فيه من قبلك، فتعاىل اهلل الذي ليس كمثله يش عن التوحيد

 هون اهلل تبارك وتعاىلعام يصفه الواصفون املشبّ  السميع البصري، تعاىل اهلل

املذهب الصحيح يف التوحيد ما  واعلم رمحك اهلل أنّ  بخلقه، املفرتون عىل اهلل.

، فأنف عن اهلل البطالن والتشبيه، فال نفي عّز وجلنزل به القرآن من صفات اهلل 

 وال تشبيه، هو اهلل الثابت املوجود، تعاىل اهلل عام يصفه الواصفون، وال تعد

 .«بعد البيان القرآن فتضّل 

                                           
 .690رقم  503؛ التوحيد: 259/  3( بحار األنوار: 1)

 .689رقم  503؛ األمايل: 259/  3( بحار األنوار: 2)

 .7رقم  266؛ التوحيد: 261/  3( بحار األنوار: 3)



 عن النرض، عن حييى  : ابن الوليد، عن الصفار، عن الربقي، عن أبيه،4ـ  77

اهلل  إنّ »يقول:  ×، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سمعت أبا عبداهللياحللب

 ما خال ءوتعاىل خلو من خلقه، وخلقه خلو منه، وكلام وقع عليه اسم يش تبارك

 .«ء، تبارك الذي ليس كمثله يشءفهو خملوق، واهلل خالق كل يش عّز وجلاهلل 

الصفار، عن اليقطيني، عن ابن أيب نجران قال:  : ابن الوليد، عن5ـ  78

 نعم غري»؟ فقال: م شيئاً عن التوحيد فقلت: أتوهّ  ×أبا جعفر الثاين سألت

 وال ءفهو خالفه، ال يشبهه يش ءوقع ومهك عليه من يش فام معقول وال حمدود،

 روهام وهو خالف ما يعقل وخالف ما يتصوّ األ وهام، كيف تدركهتدركه األ

 .«غري معقول وال حمدود ءم يشوهام؟ إنام يتوهّ يف األ

الدين احلنيف والفطرة وصبغة اهلل والتعريف يف : الباب اخلامس

 امليثاق

 : أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن أذينة، عن زرارة 1ـ  79

كَِْي بِهِ ُحنََفاء هللَِِّ َغرْيَ ﴿: عّز وجلعن قول اهلل  ×قال: سألت أبا جعفر  ﴾ُمْْشِ

 .«هي الفطرة»فقلت: ما احلنيفية؟ قال: 

ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن ابن أيب عمري، عن  :2ـ  80

فِطَْرَة اهللَِّ الَّتِي َفَطَر النَّاَس ﴿قال: قلت:  ×هشام بن سامل، عن أيب عبداهلل

 .«التوحيد»قال:  ﴾َعَلْيَها

                                           
 .3رقم  105؛ التوحيد: 263/  3( بحار األنوار: 1)

 .6رقم  106؛ التوحيد: 266/  3( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.42( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .1رقم  349؛ معاين األخبار: 276/  3( بحار األنوار: 4)

 .2رقم  328؛ التوحيد: 276/  3نوار: ( بحار األ5)



، عن ابن فضال، عن ابن باالسناد عن ابن هاشم، وابن يزيد معاً  :3ـ  81

فِْطَرَة اهللَِّ الَّتِي َفَطَر ﴿ :عّز وجليف قول اهلل  ×عن زرارة، عن أيب عبداهلل، بكري

 .«دفطرهم عىل التوحي»قال:  ﴾النَّاَس َعَلْيَها

 : ابن املتوكل، عن عيل بن إبراهيم، عن اليقطيني، عن يونس، عن 4ـ  82

فِْطَرَة ﴿: عّز وجلقال: سألته عن قول اهلل  ×عبداهلل بن سنان، عن أيب عبداهلل

 فطرهم اهلل ،سالمهي اإل»ما تلك الفطرة؟ قال:  ﴾اهللَِّ الَّتِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها

 .«وفيهم املؤمن والكافر ،حني أخذ ميثاقهم عىل التوحيد، فقال: ألست بربكم

: أيب، عن سعد، عن أمحد وعبداهلل ابني حممد بن عيسى، عن ابن 5ـ  83

عّز عن قول اهلل  ×حمبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبداهلل

 .«عىل التوحيد فطرهم مجيعاً »قال:  ﴾لنَّاَس َعَلْيَهافِْطَرَة اهللَِّ الَّتِي َفَطَر ا﴿: وجل

 ن ابن بيه، عن ابن املغرية، عأأيب، عن سعد، عن أمحد بن حممد، عن  :6ـ  84

 عّز وجلقول اهلل  ،: أصلحك اهلل×يب جعفرأل مسكان، عن زرارة قال: قلت

فطرهم عىل التوحيد عند »قال:  ﴾الَّتِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَهافِْطَرَة اهللَِّ ﴿ :يف كتابه

 لوال». قلت: وخاطبوه؟ قال: فطأطأ رأسه ثم قال: «مه رهّب امليثاق عىل معرفته أنّ 

 .«ذلك مل يعلموا من رهبم وال من رازقهم

، اخلطاب، وابن يزيد مجيعاً : أيب، عن سعد، عن ابن هاشم، وابن أيب 7ـ  85

قال: سألته عن  ×ذينة، عن زرارة، عن أيب جعفرأعن ابن أيب عمري، عن ابن 

                                           
 .4رقم  329؛ التوحيد: 276/  3( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  329؛ التوحيد: 278/  3( بحار األنوار: 2)

 .6رقم  329( املصدر السابق؛ التوحيد: 3)

 .8رقم  330( املصدر السابق؛ التوحيد: 4)



كَِْي بِهِ ﴿: عّز وجلقول اهلل  هي »ة، فقال: وعن احلنيفيّ  ﴾ُحنََفاء هللَِِّ َغرْيَ ُمْْشِ

 .«فطرهم اهلل عىل املعرفة الفطرة التي فطر الناس عليها، ال تبديل خللق اهلل، قال:

 ﴾َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبنِي آَدَم ِمن ُظُهوِرِهمْ ﴿قال زرارة: وسألته عن قول اهلل: 

 فعرفهم ،أخرج من ظهر آدم ذريته إىل يوم القيامة فخرجوا كالذرّ »قال: ، اآلية

 قال رسول اهلل|: كّل ». وقال: «وأراهم صنعه ولوال ذلك مل يعرف أحد ربه

خالقه، فذلك قوله:  عّز وجلاهلل  يولد عىل الفطرة، يعني عىل الفطرة بأنّ  مولود

اَمَواِت َواأْلَْرَض َلَيُقوُلنَّ اهللَُّ ﴿ ْن َخَلَق السَّ ن َسَأْلتَُهم مَّ
 .«﴾َوَلئِ

 ، عن أمحد بن حممد، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان، : أيب، عن سعد8ـ  86

ِصبَْغَة اهللِّ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللِّ ﴿: عّز وجليف قول اهلل  ،×عن أيب عبداهلل

 .«سالماإل هي»قال:  ﴾ِصْبَغةً 

نفي اجلسم والتشبيه واحللول واالحتاد، وأنه ال : الباب السادس

 يدرك باحلواس واألوهام والعقول واألفهام

ابن املتوكل، عن عيل، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن عيل بن  :1ـ  87

النبي| قال: قال اهلل جل وجالله: ما آمن يب  إنّ »، قال: ×الرضاموسى 

هني بخلقي، وال عىل ديني من استعمل  برأيه كالمي، وما عرفني من شبّ من فرّس 

 .«دينيالقياس يف 

                                           
 .9رقم  330؛ التوحيد: 279/  3( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  188؛ معاين األخبار: 280/  3( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.47( يبلغ عدد روايات الباب )3)

؛ عيون أخبار 23رقم  68؛ التوحيد: 10رقم  55؛ األمايل: 291/  3( بحار األنوار: 4)

 



 قال: ،: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن عيل بن مهزيار2ـ  88

  خلف من يقول باجلسم،صيّل أ: جعلت فداك ×كتبت إىل أيب جعفر الثاين

وا ال تصلّ » :×؟ فكتبـيعني ابن عبد الرمحن  ـبقول يونس  ومن يقول

 .«وال تعطوهم من الزكاة وابرؤوا منهم، برأ اهلل منهم ،خلفهم

 قال: ،: ابن الوليد، عن الصفار، عن الربقي، عن أيب هاشم اجلعفري3ـ  89

 كإهلي بدت قدرتك ومل تبد هيئت»يقول:  ×سمعت عيل بن موسى الرضا

روك والتقدير عىل غري ما وصفوك، وإين برئ يا إهلي من الذين وبه قدّ  فجهلوك.

، إهلي ولن يدركوك، وظاهر ما هبم من ءثلك يشمك التشبيه طلبوك، وليسب

نعمك دليلهم عليك لو عرفوك، ويف خلقك يا إهلي مندوحة أن يتناولوك، بل 

فبذلك وصفوك،  سووك بخلقك فمن ثم مل يعرفوك، واختذوا بعض آياتك رباً 

 .«هون نعتوكتعاليت ريب عام به املشبّ 

 عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن ابن املتوكل،  :4ـ  90

هلل  بعض أصحابنا يزعم أنّ  : إنّ ×يب عبداهلللت أليعقوب الرساج قال: ق

 فخرّ  !ه يف صورة أمرد جعد قططإنّ  :وقال آخر ،نسانصورة مثل اإل

، ءسبحان اهلل الذي ليس كمثله يش»ثم رفع رأسه فقال:  ساجداً  ×أبوعبداهلل

 الولد يشبه أباه، ومل يولد نّ أل ؛وال حييط به علم، مل يلد بصار،وال تدركه األ

أحد، تعاىل عن صفة من سواه  فيشبه من كان قبله، ومل يكن له من خلقه كفواً 

 . «كبرياً  علواً 

                                                                                                   
 .4رقم  107/  2الرضا: 

 .426رقم  352؛ األمايل: 292/  3( بحار األنوار: 1)

 .970رقم  706؛ األمايل: 293/  3( بحار األنوار: 2)

 .19رقم  103؛ التوحيد: 304( بحار األنوار: 3)



نفي الزمان واملكان واحلركة واالنتقال عنه تعاىل، : الباب السابع

 وتأويل اآليات واألخبار يف ذلك

 يب أ: املكتب والوراق واهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن حييى بن 1ـ  91

يب احلسن قال: قلت أل ،عمران، وصالح بن السندي، عن يونس بن عبدالرمحن

علة عرج اهلل بنبيه| إىل السامء، ومنها  ّي موسى بن جعفر عليهام السالم: أل

ناك واهلل ال يوصف إىل سدرة املنتهى، ومنها إىل حجب النور، وخاطبه وناجاه ه

عّز ه اهلل ال يوصف بمكان، وال جيري عليه زمان، ولكنّ  إنّ »: ×بمكان؟ فقال

ان سامواته ويكرمهم بمشاهدته، ويريه من ف به مالئكته وسكّ أراد أن يرّش  وجل

هون، عجائب عظمته ما خيرب به بعد هبوطه. وليس ذلك عىل ما يقوله املشبّ 

 .«سبحان اهلل وتعاىل عام يصفون

: ماجيلويه، عن عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، 2ـ  92

من خلقه، وخلقه  اهلل تعاىل خلوٌ  إنّ »قال:  ×جعفرأيب املغرا رفعه، عن أيب عن 

 .«عّز وجلاهلل  فهو خملوق ما خال ءما وقع عليه اسم يش كّل منه، و خلوٌ 

 عن هشام بن احلكم قال: أيب عمري،: أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن 3ـ  93

 هي؟ فقال: ة لنا. قلت: ومايف القرآن آية هي قوّ  إنّ  :شاكر الديصاين قال أبو

اَمء إَِلٌه َويِف اأْلَْرِض إَِلهٌ ﴿ فلم أدر بام أجيبه، فحججت  ،﴾َوُهَو الَِّذي يِف السَّ

 ديق خبيث، إذا رجعت إليه فقل له:هذا كالم زن»فقال:  ×فخربت أبا عبداهلل

ه يقول: نّ إما اسمك بالكوفة؟ فإنه يقول: فالن، فقل: ما اسمك بالبرصة؟ ف

                                           
 ( رواية.47( يبلغ عدد روايات الباب )1)

 .1رقم  132/  1؛ علل الرشائع: 315/  3( بحار األنوار: 2)

 .5رقم  105؛ التوحيد: 322/  3( بحار األنوار: 3)



رض إله، ويف البحار إله، ويف كل نا يف السامء إله ويف األفالن، فقل كذلك اهلل ربّ 

فقال: هذه نقلت من  ،شاكر فأخربته . قال: فقدمت فأتيت أبا«مكان إله

 .احلجاز

عن صفوان بن حييى، عن : أيب، عن سعد، عن حممد بن احلسني، 4ـ  94

 :عّز وجلعن قول اهلل  ×قال: سألت أبا عبداهلل ،بن احلجاجعبدالرمحن 

َْحَُن َعىَل اْلَعْرِش اْسَتَوى﴿  ءفليس يش ءيش من كّل  استوى كّل »فقال:  ،﴾الرَّ

 ومل يقرب منه قريب، استوى من كّل  مل يبعد منه بعيد ءأقرب إليه من يش

 .«ءيش

ووجه  ،وجنب اهلل ،تأويل قوله تعاىل: خلقت بيدي: الباب الثامن

 ويوم يكشف عن ساق وأمثاهلا ،اهلل

  بن موسى : اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن اهلروي قال: قلت لعيلّ 1ـ  95

 ما تقول يف احلديث الذي يرويه أهل احلديث: إنّ  ،: يا ابن رسول اهلل×الرضا

 اهلل إنّ  ،يا أبا الصلت»: ×م من منازهلم يف اجلنة؟ فقاليزورون رهّب  املؤمنني

واملالئكة، وجعل  | عىل مجيع خلقه من النبينيل نبيه حممداً فّض  تبارك وتعاىل

زيارته، فقال عز  مبايعته مبايعته، وزيارته يف الدنيا واآلخرةو طاعته طاعته،

ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اهللَّ﴿وجل:  ْن ُيطِِع الرَّ اَم ﴿وقال:  ،﴾مَّ إِنَّ الَِّذيَن ُيبَايُِعوَنَك إِنَّ

من زارين يف حيايت أو بعد  النبي|: الوق ،﴾ُيَبايُِعوَن اهللََّ َيُد اهللَِّ َفْوَق َأْيِدهيِمْ 

                                           
 .16قم ر 133؛ التوحيد: 323/  3( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  315؛ التوحيد: 337/  3( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.20( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



 أرفع الدرجات، فمن زاره إىل اجلنة اهلل. ودرجة النبي| يف مويت فقد زار

قال: فقلت له: يا ابن  «.وتعاىل اهلل تبارك درجته يف اجلنة من منزلته فقد زار

اهلل؟ النظر إىل وجه  ال إله إال اهلل ثواب فام معنى اخلرب الذي رووه أنّ  ،رسول اهلل

 اهلل بوجه كالوجوه فقد كفر، ولكنّ  من وصف ،يا أبا الصلت»: ×فقال

 ه إىلعليهم، هم الذين هبم يتوّج  وجه اهلل أنبياؤه ورسله وحججه صلوات اهلل

ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن  َوَيْبَقى ﴿: عّز وجل وإىل دينه ومعرفته، وقال اهلل ،عّز وجلاهلل 

ٍء َهالٌِك إاِلَّ َوْجَههُ ﴿ :وجل وقال عز ﴾َوْجُه َربَِّك  فالنظر إىل أنبياء اهلل  ،﴾ُكلُّ ََشْ

للمؤمنني يوم القيامة، وقد قال  ثواب عظيم يف درجاهتم ^ورسله وحججه

اهلل تبارك وتعاىل ال يوصف  إنّ  ..وعرتيت النبي|: من أبغض أهل بيتي

يا ابن رسول اهلل فأخربين  قال: فقلت له: .«وهامبصار واأليدرك باأل كان والبم

رسول اهلل| قد دخل  نعم، وإنّ »فقال:  ة والنار أمها اليوم خملوقتان؟عن اجلنّ 

ام إهّن  :يقولون قوماً  قال: فقلت له: إنّ  .«ة ورأى النار ملا عرج به إىل السامءاجلنّ 

ا وال نحن منهم، من أنكر ولئك منّ أ ما»: ×فقالرتان غري خملوقتني. اليوم مقدّ 

 ءوليس من واليتنا عىل يش بنا،النبي| وكذّ  بة والنار فقد كذّ خلق اجلنّ 

ا املُْْجِرُموَن ﴿: عّز وجلقال اهلل  وخيلد يف نار جهنم، ُب ِِبَ َهِذِه َجَهنَُّم الَّتِي ُيَكذِّ

السامء أخذ بيدي  وقال النبي|: ملا عرج يب إىل ،﴾َيُطوُفوَن َبيْنََها َوَبْْيَ ََحِيٍم آنٍ 

يف صلبي،  ل ذلك نطفةفأدخلني اجلنة فناولني من رطبها فأكلته فتحوّ  جربئيل

 ةرض واقعت خدجية فحملت بفاطمة، ففاطمة حوراء إنسيّ األ فلام هبطت إىل

 .«اجلنة شممت رائحة ابنتي فاطمة ام اشتقت إىل رائحةفكلّ 

                                           
 .3رقم  105/  2؛ عيون أخبار الرضا: 21رقم  117؛ التوحيد: 3/  4( بحار األنوار: 1)

 



تأويل قوله تعاىل: ونفخت فيه من روحي، وروح منه، : الباب التاسع

 : خلق اهلل آدم على صورتهوقوله

  : أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن احللبي وزرارة،1ـ  96

صمد ليس له جوف، وإنام  اهلل تبارك وتعاىل أحدٌ  إنّ »قال:  ×عن أيب عبداهلل

له اهلل يف قلوب الرسل من خلقه، نرص وتأييد وقوة جيع خلٌق  الروح

 .«واملؤمنني

أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن أذينة، عن حممد : 2ـ  97

َوَنَفْخُت فِيِه ِمن ﴿ :عن قول اهلل عّز وجّل  ×بن مسلم قال: سألت أبا جعفر

وِحي له اختاره اهلل واصطفاه وخلقه وأضافه إىل نفسه، وفّض  روٌح »قال:  ،﴾رُّ

 .«×عىل مجيع األرواح، فأمر فنفخ منه يف آدم

 معنى حجزة اهلل عّز وجّل :الباب العاشر

  : أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن احلسن بن عيل اخلزاز، عن أيب1ـ  98

ونحن  بحجزة اهلل، رسول اهلل| يوم القيامة آخذٌ  إنّ »قال:  ×احلسن الرضا

 .«احلجزة: النور». ثم قال: «آخذون بحجزة نبينا، وشيعتنا آخذون بحجزتنا

 نفي الرؤية وتأويل اآليات فيها: الباب احلادي عشر

 : الطالقاين، عن ابن عقدة، عن املنذر بن حممد، عن عيل بن إسامعيل1ـ  99

                                           
 ( رواية.15( يبلغ عدد روايات الباب )1)

 .2رقم  171؛ التوحيد: 13/  4( بحار األنوار: 2)

 .11رقم  16؛ معاين األخبار: 11/  4( بحار األنوار: 3)

 ( روايات.4( يبلغ عدد روايات الباب )4)

 .2رقم  165؛ التوحيد: 25ـ  24/  4( بحار األنوار: 5)

 ( رواية.33( يبلغ عدد روايات الباب )6)



الصادق  قال: سألت أبا عبداهلل جعفر بن حممد ،بن الفضل امليثمي، عن إسامعيل

اهلل وتعاىل  سبحان»يف املعاد؟ فقال:  ىرعن اهلل تبارك وتعاىل هل ي   عليهام السالم

ة، وكيفيّ  له لونٌ  تدرك إال ما بصار الاأل إنّ  ،الفضل يا ابن ،كبرياً  عن ذلك علواً 

 .«ةلوان والكيفيّ واهلل خالق األ

 قال: قلت لعيلّ  ،: اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن اهلروي2ـ  100

ما تقول يف احلديث الذي  ،السالم: يا ابن رسول اهلل بن موسى الرضا عليهاما

: ×املؤمنني يزورون رهبم من منازهلم يف اجلنة؟ فقال أنّ  ،يرويه أهل احلديث

عيل مجيع خلقه من  |ه حممداً ل نبيّ وتعاىل فّض  اهلل تبارك إنّ  ،يا أبا الصلت»

ومبايعته مبايعته، وزيارته يف الدنيا  وجعل طاعته طاعته ،واملالئكة النبيني

ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اهللَّ﴿: عّز وجلفقال اهلل  ،زيارته واآلخرة ْن ُيطِِع الرَّ وقال:  ،﴾مَّ

اَم ﴿ من  :النبي| وقال ،﴾ُيَبايُِعوَن اهللََّ َيُد اهللَِّ َفْوَق َأْيِدهيِمْ إِنَّ الَِّذيَن ُيَبايُِعوَنَك إِنَّ

| يف اجلنة  زارين يف حيايت أو بعد مويت فقد زار اهلل جل جالله. ودرجة النبي

تبارك  راهللزا درجته يف اجلنة من منزله فقد أرفع الدرجات، فمن زاره إىل

  ثواب رووه أنّ  فام معنى اخلرب الذي ،. قال: فقلت له: يا ابن رسول اهلل«وتعاىل

الصلت من وصف اهلل بوجه  يا أبا»: ×وجه اهلل؟ فقال ال إله إال اهلل النظر إىل

 ،صلوات اهلل عليهم وجه اهلل أنبياؤه ورسله وحججه فقد كفر، ولكنّ  كالوجوه

ُكلُّ َمْن ﴿: عّز وجل وقال اهلل ،اهلل وإىل دينه ومعرفته ه إىليتوّج  هم الذين هبم

ٍء َهالٌِك إاِلَّ َوْجَههُ ﴿: عّز وجلوقال  ،﴾َعَلْيَها َفاٍن َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك   ،﴾ُكلُّ ََشْ

 .«أنبياء اهلل ورسله فالنظر إىل

                                           
 .674رقم  495؛ األمايل للصدوق: 31/  4( بحار األنوار: 1)

؛ عيون أخبار الرضا: 21رقم  117؛ التوحيد: 728رقم  545األمايل: ( املصدر السابق؛ 2)

 .3رقم  105/  2



عن  حممد العطار، عن ابن عيسى، عن ابن أيب نجران،أيب، عن : 3ـ  101

 ،﴾الَّ ُتْدِرُكُه األَْبَصارُ ﴿يف قوله:  ،×عبداهلل بن سنان، عن أيب عبداهلل

ُكمْ ﴿إحاطة الوهم، أال ترى إىل قوله: »قال:  بِّ ُر ِمن رَّ
ليس  ،﴾ َقْد َجاءُكم َبَصآئِ

َوَمْن َعِمَي ﴿ليس يعني من البرص بعينه  ﴾َفَمْن َأْبَُصَ َفلِنَْفِسهِ ﴿العيون  برص يعني

إحاطة الوهم، كام يقال: فالن بصري  ىالعيون، إنام عن ليس يعني عمى ﴾َفَعَليَْها

وفالن بصري بالفقه، وفالن بصري بالدراهم، وفالن بصري بالثياب، اهلل  بالشعر،

 .«رى بالعنيعظم من أن ي  أ

  قال: كتبت إىل أيب ،: ابن إدريس، عن أبيه، عن أمحد بن إسحاق4ـ  102

مل  ال جتوز الرؤية ما»أسأله عن الرؤية وما فيه الناس. فكتب:  ×احلسن الثالث

فإذا انقطع اهلواء وعدم الضياء عن  ،بني الرائي واملرئي هواء ينفذه البرص يكن

ساوى  ىالرائي مت نّ أل ؛الرؤية، وكان يف ذلك االشتباه مل تصّح  واملرئي الرائي

 ؛بينهام يف الرؤية وجب االشتباه، وكان يف ذلك التشبيه السبب املوجب املرئي يف

 .«باتباملسبّ  سباب البد من اتصاهلااأل نّ أل

 : الدقاق، عن الكليني، عن أمحد بن إدريس، عن حممد بن عبد5ـ  103

 أيب دخله إىلا  ث أن ة املحدّ قرّ  قال: سألني أبو ،حييى صفوان بنعن  اجلبار،

فاستأذنته يف ذلك فأذن يل فدخل عليه، فسأله عن احلالل  ،×الرضا احلسن

عّز اهلل  ة: إنا روينا أنّ قرّ  سؤاله التوحيد، فقال أبو بلغ ىحكام حتواحلرام واأل

وملحمد|  ،مالكال ×اثنني، فقسم ملوسى بني قسم الرؤية والكالم وجل

 إىل الثقلني اجلنّ  عّز وجلغ عن اهلل املبلّ  فمن»: ×فقال أبواحلسن الرؤية،

 ،﴾اَل ُُيِيُطوَن بِِه ِعْلاًم ﴿و ،﴾الَّ ُتْدِرُكُه األَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك األَْبَصارَ ﴿ نس:واأل

                                           
 .10رقم  112؛ التوحيد: 33/  4( بحار األنوار: 1)

 .7رقم  109؛ التوحيد: 34/  4( بحار األنوار: 2)



ءٌ َلْيَس َكِمْثلِِه ﴿و  رجٌل  فكيف جييئ»قال: بىل، قال:  «|؟اً حممد أليس ؟﴾ََشْ

فيخربهم أنه جاء من عند اهلل وأنه يدعوهم إىل اهلل بأمر اهلل  اخللق مجيعاً  إىل

 ،﴾ُُيِيُطوَن بِِه ِعْلاًم اَل ﴿و ،﴾الَّ ُتْدِرُكُه األَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك األَْبَصارَ ﴿ ويقول:

ءٌ ﴿و ، وهو عىل رأيته بعيني، وأحطت به علامً  أنا يقول: ، ثم﴾َلْيَس َكِمْثلِِه ََشْ

أن يكون يأيت  ،الزنادقة أن ترميه هبذا أما يستحيون؟ ما قدرت ؟!صورة البرش

َوَلَقْد ﴿ة: فإنه يقول: قرّ  أبو قال .«، ثم يأيت بخالفه من وجه آخرءعن اهلل بيش

 ،عىل ما رأى ما يدّل  بعد هذه اآلية إنّ » :×احلسن فقال أبو ،﴾َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى

ما رأت  ما كذب فؤاد حممد| يقول: ،﴾َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى﴿حيث قال: 

ِه الُْكْْبَى﴿ عيناه، ثم أخرب بام رأى فقال:  فآيات اهلل غري ﴾َلَقْد َرَأى ِمْن آَياِت َربِّ

بصار فقد أحاطت به العلم، ، فإذا رأته األ﴾اَل ُُيِيُطوَن بِِه ِعْلاًم ﴿و اهلل، وقد قال:

إذا »: ×ب الروايات؟ فقال أبواحلسنفتكذّ  :ةقرّ  . فقال أبو«املعرفة ووقعت

هبا، وما أمجع املسلمون عليه أنه ال حييط به  بت  كذّ  للقرآن ةً خمالف كانت الروايات

 .«ءوليس كمثله يش بصاراأل علم وال تدركه

: أيب، عن حممد العطار، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن 6ـ  104

 بلغ يب ،رسي يب إىل السامءأقال رسول اهلل|: ملا » قال: ×الرضا

من نور  عّز وجلفأراين اهلل  ،فكشف يل ،مل يطأه جربئيل قطّ  مكاناً  ×جربئيل

 .«عظمته ما أحّب 

                                           
(: يف 120/  1. قال الشيخ املحسني )10رقم  109؛ التوحيد: 36/  4( بحار األنوار: 1)

دقاق ومل يوثق، لكّن السيد الداماد نقل كثرة ترّحم الصدوق عليه، وهي عندي السند ال

أمارة احلسن، فقد أقبل حديثه ألجل ذلك، وإن مل أذكر حديثه يف املعتربات للرتديد يف 

 كثرة الرتّحم عليه.

 .4رقم  108؛ التوحيد: 39ـ  38/  4( بحار األنوار: 2)



: ابن الوليد، عن الصفار، عن أمحد بن حممد، عن أيب هاشم 7ـ  105

هل يوصف؟  عّز وجلقال: سألته عن اهلل  ×احلسن الرضا أيب اجلعفري، عن

الَّ ُتْدِرُكُه ﴿: عّز وجلأما تقرأ قوله »قلت: بىل، قال:  «؟تقرأ القرآن أما»فقال: 

 قلت: «بصار؟فتعرفون األ»بىل، قال:  :قلت «؟﴾األَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك األَْبَصارَ 

أوهام القلوب أكثر من  إنّ » فقال: ،قلت: أبصار العيون «هي؟ وما»بىل، قال: 

 .«وهاموهام، وهو يدرك األتدركه األ فهو ال ،أبصار العيون

: ابن الوليد، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أيب عمري، عن مرازم، 8ـ  106

 ـ عّز وجل هرأى رسول اهلل| ربّ »قال: سمعته يقول:  ،×عبداهلل أيب عن

أيب  به ابن الوليد، عن الصفار، عن ابنحّدثنا  وتصديق ذلك ما «ـ يعني بقلبه

 هل رأى رسول ×الفضيل قال: سألت أبا احلسن اخلطاب، عن حممد بن

 يقول: عّز وجلأما سمعت اهلل  ،نعم بقلبه رآه» ؟ فقال:عّز وجلاهلل| ربه 

 .«ولكن رآه بالفؤاد مل يره بالبرص ؟﴾َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى﴿

صفوان، عن : ابن إدريس، عن أبيه، عن حممد بن عبد اجلبار، عن 9ـ  107

 الشمس»فيام يروون من الرؤية، فقال:  ×قال: ذاكرت أبا عبداهلل ،محيد ابن

من نور  من نور الكريس، والكريس جزء من سبعني جزءاً  سبعني جزءاً  من جزءٌ 

من نور احلجاب، واحلجاب جزء من  جزء من سبعني جزءاً  العرش، والعرش

يملؤوا أعينهم من الشمس ليس فإن كانوا صادقني فل ،من نور الرّس  سبعني جزءاً 

 .«دوهنا سحاب

                                           
 .11رقم  112؛ التوحيد: 39/  4( بحار األنوار: 1)

 .16رقم  116؛ التوحيد: 43/  4( بحار األنوار:2)

 .22رقم  44؛ التوحيد: 44/  4( بحار األنوار: 3)



 

 

 

 

 
 

 أبواب الصفات

نفي الرتكيب واختالف املعاني والصفات، وأنه ليس حماًل  الباب األول:

للحوادث والتغيريات، وتأويل اآليات فيها، والفرق بني صفات الذات 

 وصفات األفعال

، عن ابن عيسى، عن أبيه، اً : ابن الوليد، عن الصفار وسعد مع1ـ  108

وحممد الربقي، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل قال:  بن سعيد، واحلسني

. «هات»قلت: نعم، قال:  «أتنعت اهلل؟»فقال يل:  ،×اهلل دخلت عىل أيب عبد

. قلت: «نهذه صفة يشرتك فيها املخلوقو» السميع البصري. قال: فقلت: هو

جهل  موت فيه، وعلم ال ال ظلمة فيه، وحياة هو نور ال» فكيف ننعته؟ فقال:

 .بالتوحيد فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس ،«باطل فيه فيه، وحق ال

 العلم وكيفيته، واآليات الواردة فيه: الباب الثاني

قال: قلت  ،ابن الوليد، عن الصفار، عن اليقطيني، عن يونس :1ـ  109

                                           
 ( رواية.16( يبلغ عدد روايات الباب )1)

 .14رقم  146؛ التوحيد: 70/  4( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.44( يبلغ عدد روايات الباب )3)



 موت فيه، نور ال جهل فيه، حياة ال اهلل علم ال : روينا أنّ ×احلسن الرضا يبأل

 .«كذلك هو»قال:  ،ظلمة فيه

: ابن الوليد، عن الصفار، عن اليقطيني، عن ابن أيب عمري، عن 2ـ  110

بن احلكم، عن عيسى بن أيب منصور، عن جابر اجلعفي، عن أيب  هشام

جهل فيه،  ظلمة فيه، وعلم ال ال اهلل نورٌ  إنّ »سمعته يقول:  قال: ×جعفر

 .«موت فيه وحياة ال

ابن املتوكل، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن  :3ـ  111

، اً خاّص  هلل علامً  إنّ »عن جعفر بن حممد، عن أبيه عليهام السالم قال:  سنان، ابن

بني لم الذي مل يطلع عليه مالئكته املقرّ العلم اخلاص فالع فأما ،اً عامّ  وعلامً 

بني علمه العام فإنه علمه الذي أطلع عليه مالئكته املقرّ  وأما وأنبياءه املرسلني،

 .«وقع إلينا من رسول اهلل عليه| وأنبياءه املرسلني، وقد

 أيب، عن حممد العطار، عن ابن أيب اخلطاب، عن ابن أيب عمري، عن :4ـ  112

كان »قال: سمعته يقول:  ×جعفر عن حممد بن مسلم، عن أيب هشام بن سامل،

 فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد ما ن،بام كوّ  غريه. ومل يزل اهلل عاملاً  ءاهلل وال يش

 .«نهكوّ 

 ×: العطار، عن سعد، عن أيوب بن نوح أنه كتب إىل أيب احلسن5ـ  113

 مل شياء وكوهنا؟ أوخيلق األ شياء قبل أنأكان يعلم األ عّز وجليسأله عن اهلل 

فعلم ما خلق عندما خلق وما  ،ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها يعلم

                                           
 .12رقم  138وحيد: ؛ الت84/  4( بحار األنوار: 1)

 .13( املصدر السابق؛ التوحيد: رقم 2)

 .14( املصدر السابق؛ التوحيد: رقم 3)

 .23رقم  86؛ التوحيد: 86/  4( بحار األنوار: 4)



شياء قبل أن خيلق باأل مل يزل اهلل عاملاً »ه: بخطّ  ×عن؟ فوقّ ن عندما كوّ كوّ 

 .«شياءشياء بعدما خلق األباأل شياء كعلمهاأل

عمري، عن عبداهلل بن سنان،  : أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب6ـ  114

اَمَواِت َواألَْرَض ﴿: عّز وجليف قول اهلل  ×عبداهلل أيب عن  ،﴾َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ

والعرش هو العلم الذي ال  ،رض وما بينهام يف الكريسواأل الساموات» فقال:

 .«يقدر أحد قدره

: الدقاق، عن الكليني، عن عيل بن إبراهيم، عن اليقطيني، عن 7ـ  115

مل يكن  ءهل يكون اليوم يش :×حازم قال: سألت أبا عبد اهلل عن ابن يونس،

أرأيت ما كان ». قلت: «ال، من قال هذا فأخزاه اهلل»قال:  مس؟باأل يف علم اهلل

قبل أن خيلق  ،ىلب»إىل يوم القيامة أليس يف علم اهلل؟ قال:  وما هو كائن

 .«اخللق

 البداء والنسخ: الباب الثالث

قال:  ،: اهلمداين، عن عيل بن إبراهيم، عن الريان بن الصلت1ـ  116

 إال بتحريم اخلمر، وأن يقرّ  نبياً  عّز وجلما بعث اهلل »يقول:  ×الرضا سمعت

 .«ن يكون يف تراثه الكندرأو ما يشاء، اهلل يفعل له بأنّ 

                                           
 .13رقم  145؛ التوحيد: 88/  4( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  327؛ التوحيد: 89/  4( بحار األنوار: 2)

 .8رقم  334 ( املصدر السابق؛ التوحيد:3)

 ( رواية.70( يبلغ عدد روايات الباب )4)

 .33رقم  17/  1؛ عيون أخبار الرضا: 97/  4( بحار األنوار: 5)



: ابن املتوكل، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن 2ـ  117

 عّز وجلاهلل  إنّ »: ×أيب محزة الثاميل، عن أيب جعفر الباقر بن عطية، عن لكام

بآدم اسم داود النبي فإذا  نبياء وأعامرهم، قال: فمرّ آدم أسامء األ عرض عىل

 !عمر داود وما أكثر عمري ّل ما أق فقال آدم: يا رّب  ،أربعون سنة العامل عمره يف

زدت داود من عمري ثالثني سنة أتثبت ذلك له؟ قال: نعم يا آدم،  أنا إن يا رّب 

 نفذ ذلك له وأثبتها له عندكأف ،من عمري ثالثني سنة قد زدته قال: فإين

لداود يف عمره  عّز وجلفأثبت اهلل » :×جعفر أبو قال ،«واطرحها من عمري

َيْمُحو اهللُّ َما ﴿ :عّز وجلقول اهلل  فذلك ،اهلل مثبتةً  ثالثني سنة، وكانت له عند

آلدم وأثبت  عنده مثبتاً  قال: فمحا اهلل ما كان ،﴾َيَشاء َوُيْثبُِت َوِعنَدُه ُأمُّ اْلكَِتاِب 

املوت لقبض  فمىض عمر آدم فهبط ملك قال: .مل يكن عنده مثبتاً  لداود ما

فقال له  !بقي من عمري ثالثون سنة ه قدفقال له آدم: يا ملك املوت إنّ  ،روحه

النبي وطرحتها من عمرك حني عرض  ملك املوت: يا آدم أمل جتعلها البنك داود

 يتك، وقد عرضت عليك أعامرهم وأنت يومئذنبياء من ذرّ عليك أسامء األ

قال: فقال له آدم: ما أذكر هذا. قال: فقال له ملك املوت: يا آدم  ا؟بوادي الدخي

أن يثبتها لداود ويمحوها من عمرك؟ فأثبتها  عّز وجلاهلل  أمل تسأل ،ال جتحد

 . قال أبو«عمرك يف الذكر. قال آدم: حتى أعلم ذلك الزبور وحماها من لداود يف

ذلك اليوم أمر اهلل تبارك يذكر ومل جيحد، فمن  مل وكان آدم صادقاً » :×جعفر

لنسيان آدم  ؛مسمى تداينوا وتعاملوا إىل أجلٍ  العباد أن يكتبوا بينهم إذا وتعاىل

 .«ما جعل عىل نفسه وجحوده

 ال، عن ثعلبة،عن حممد العطار، عن ابن عيسى، عن احلجّ  ،: أيب3ـ  118

                                           
 .1رقم  353/  2؛ علل الرشائع: 102/  4( بحار األنوار: 1)



مثل  ءبيش عّز وجلما عبداهلل »عن زرارة، عن أحدمها عليهام السالم قال: 

 .«البداء

: ابن الوليد، عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن ابن أيب عمري، 4ـ  119

 بمثل عّز وجلم اهلل ما عظّ »: قال ×هشام بن سامل، عن أيب عبداهلل عن

 .«البداء

: ماجيلويه، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن 5ـ  120

 نبياً  عّز وجلما بعث اهلل »قال:  ×بداهللمسلم، عن أيب ع عن حممد بن سامل،

م اهلل يقدّ  نداد، وأنّ قرار بالعبودية، وخلع األخصال: اإل ثالث حتى يأخذ عليه

 .«ما يشاء رما يشاء ويؤّخ 

سناد، عن هشام بن سامل وحفص بن البخرتي وغريمها، : هبذا اإل6ـ  121

قال: فقال:  ،﴾َيَشاء َوُيْثبُِت َيْمُحو اهللُّ َما ﴿ :يف هذه اآلية ×أيب عبداهلل عن

 .«مل يكن؟ ما كان، وهل يثبت إال ما وهل يمحو اهلل إال»

 قال: قلت ،: الفضل، عن احلسن بن حمبوب، عن أيب محزة الثاميل7ـ  122

 كان يقول: إىل السبعني بالء، وكان يقول: بعد ×علياً  : إنّ ×جعفر يبأل

 ،يا ثابت»: ×، فقال أبوجعفررخاءً  وقد مضت السبعون ومل نر ،البالء رخاء

غضب اهلل  فلام قتل احلسني اشتدّ  ،مر يف السبعنيهذا األ تاهلل تعاىل كان وقّ  إنّ 

ثناكم فأذعتم احلديث أربعني ومائة سنة، فحدّ  ره إىلرض فأّخ أهل األ عىل

، ويمحو اهلل ما ندناً ع له بعد ذلك وقتاً  ره اهلل ومل جيعلفأّخ  الرّس  وكشفتم قناع

                                           
 .1رقم  332؛ التوحيد: 107/  4( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  333( املصدر السابق؛ التوحيد: 2)

 .3املصدر السابق؛ التوحيد: رقم ( 3)

 .4؛ التوحيد: رقم 108( بحار األنوار: 4)



 ×يب عبداهللذلك أل وقلت محزة: . قال أبو«الكتاب مّ أوعنده  يشاء ويثبت

 .«قد كان ذلك» فقال:

 ،×: سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن أيب احلسن الرضا8ـ  123

 احلسني وعيل بن أيب طالب قبله، وحممد بن عيل وجعفر بن حممد: قال عيل بن

َيْمُحو اهللُّ َما َيَشاء َوُيْثبُِت َوِعنَدُه ُأمُّ ﴿ :مع هذه اآلية لنا باحلديث كيف»

إال بعد كونه فقد كفر  ءاهلل تعاىل ال يعلم اليش بأنّ  قال: فأما من ؟﴾اْلكَِتاِب 

 .«وخرج عن التوحيد

 رادةالقدرة واإل: الباب الرابع

اجلبار، عن صفوان بن  إدريس، عن أبيه، عن حممد بن عبد: ابن 1ـ  124

ومن  عّز وجلرادة من اهلل : أخربين عن اإل×احلسن يبقال: قلت أل حييى

له بعد ذلك من الفعل، وأما  رادة من املخلوق الضمري وما يبدواإل» اخللق فقال:

ر، وال يتفكّ  هيمّ  نه ال يروي والأل ؛غري ذلك فإرادته إحداثه ال عّز وجلمن اهلل 

غري  فإرادة اهلل هي الفعل ال ،منفية عنه، وهي من صفات اخللق وهذه الصفات

ر، وال ة وال تفكّ مهّ  نطق بلسان وال لفظ وال بال ،فيكون ذلك، يقول له: كن

 .«كيف لذلك كام أنه بال كيف

: أيب، عن سعد، عن الربقي، عن ابن يزيد، عن محاد بن عيسى، عن 2ـ  125

                                           
 .417رقم  428؛ الغيبة للطويّس: 114/  4( بحار األنوار: 1)

 .420رقم  430؛ الغيبة للطويس: 115/  4( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.20( يبلغ عدد روايات الباب )3)

رقم  109/  2؛ عيون أخبار الرضا: 17رقم  147؛ التوحيد: 137/  4( بحار األنوار: 4)

11. 



 إنّ »يقول:  ×عبداهلل، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبداهلل بن ربعي

عّز اهلل  إنّ »: ×، قال: وقال زرارة: قال أبوجعفر«ال يوصف عّز وجل اهلل

َوَما َقَدُروا اهللََّ َحقَّ ﴿يوصف وقد قال يف كتابه:  وكيف ،ال يوصف بعجز وجل

 .«من ذلك إال كان أعظميوصف بقدرة  ؟ فال﴾َقْدِرهِ 

ه، عن ابن أيب عمري، عن أبان : ابن مرسور، عن ابن عامر، عن عمّ 3ـ  126

 فقال: أيقدر ×جاء رجل إىل أمري املؤمنني»قال:  ×أيب عبداهلل عثامن، عن بن

 رض وال تكرب البيضة؟ فقال له:رض يف بيضة وال تصغر األأن يدخل األ اهلل

رض ويعظم در ممن يلطف األومن أق بالعجز يوصف ال اهلل إنّ  ويلك

 .«البيضة؟

قال: جاء قوم  ،: أيب، عن سعد، عن ابن أيب اخلطاب، عن البزنطي4ـ  127

فقالوا له: جئناك نسألك عن ثالث مسائل،  ×إىل أيب احلسن وراء النهر من

كان، . فقالوا: أخربنا عن اهلل أين «سلوا»فيها علمنا أنك عامل، فقال:  أجبتنا فإن

كيف الكيف  عّز وجلاهلل  إنّ »كان اعتامده؟ فقال:  ءوعىل أي يش كان، وكيف

فقالوا: نشهد  «ين فهو بال أين، وكان اعتامده عىل قدرتهاأل فهو بال كيف، وأين

 .أنك عامل

عن ابن  ،: أيب، عن سعد، عن الربقي، عن أبيه، عن ابن أيب عمري5ـ  128 

 .«املشيئة حمدثة»قال:  ×أيب عبداهللبن مسلم، عن  عن حممد ذينة،أ

 يبأذينة، عن أأبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن  : أيب، عن عيل، عن6ـ  129

                                           
 .6رقم  127؛ التوحيد: 142/  4( بحار األنوار: 1)

 .10رقم  130؛ التوحيد: 143/  4( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  125( املصدر السابق؛ التوحيد: 3)

 .1رقم  336؛ التوحيد: 144( بحار األنوار: 4)



 .«شياء باملشيئةاهلل املشيئة بنفسها، ثم خلق األ خلق»قال:  ×عبد اهلل

شيء، وليس املوجد واملعدم إاّل اهلل  نه تعاىل خالق كّل: أالباب اخلامس

 ما سواه خملوق تعاىل، وأّن

: ابن الوليد، عن الصفار، عن الربقي، عن أبيه، عن النرض، عن 1ـ  130

يقول:  ×عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سمعت أبا عبداهلل احللبي، حييى

منه، وكل ما وقع عليه اسم  من خلقه وخلقه خلو وتعاىل خلوٌ  اهلل تبارك إنّ »

ليس  يتبارك الذ ءيش واهلل خالق كّل فهو خملوق،  عّز وجل خال اهلل ما ءيش

 .«ءكمثله يش

  

                                           
 .19رقم  147: ؛ التوحيد145/  4( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.6( يبلغ عدد روايات الباب )2)

 .3رقم  105؛ التوحيد: 149/  4( بحار األنوار: 3)



 

 

 

 

 

 

 مسائه تعاىل وحقائقها وصفاتها ومعانيهاأأبواب 

املعبود هو املعنى واالسم  املغايرة بني االسم واملعنى، وأّن :الباب األول

 حادث

 ابن عصام والدقاق، عن الكليني، عن عيل، عن أبيه، عن النرض، :1ـ 131

 ذكره عن أسامء اهلل عزّ  ×عن هشام بن احلكم قال: سألت أبا عبداهلل

وإله  من إله، مشتّق  (اهلل)يا هشام »مما هو مشتق؟ قال:  (اهلل)واشتقاقها فقلت: 

 فقد كفر وملى فمن عبد االسم دون املعنى ، واالسم غري املسمّ مألوهاً  يقتيض

دون  ىعبد االسم واملعنى فقد كفر وعبد اثنني، ومن عبد املعن ، ومنيعبد شيئاً 

هلل  إنّ »فقال:  ،زدين :قال: فقلت «أفهمت يا هشام؟ ،االسم فذلك التوحيد

اسم منها  ى لكان كّل االسم هو املسمّ  فلو كان ،تبارك وتعاىل تسعة وتسعني اسامً 

ها غريه، يا هشام اخلبز اسم وكلّ  سامءاأل ليه هبذهاهلل معنى يدل ع ، ولكنّ إهلاً 

 ،والنار اسم للمحرق ،اسم للملبوس للمرشوب، والثوب للمأكول، واملاء اسمٌ 

 عّز وجلمع اهلل  واملتخذين تدفع به وتفاضل أعداءنا أفهمت يا هشام فهامً 

 ما قال هشام: فواهلل .«تكنفعك اهلل به وثبّ »قلت: نعم. قال: فقال:  «غريه؟

                                           
 ( روايات.8( يبلغ عدد روايات الباب )1)



 .«قهرين أحد يف علم التوحيد حتى قمت مقامي هذا

معاني األمساء واشتقاقها وما جيوز إطالقه عليه : الباب الثاني

 تعاىل وما ال جيوز

ابن إدريس، عن أبيه، عن حممد بن عبداجلبار، عن صفوان بن : 1ـ  132

عن  ×عثامن، عن ابن أيب يعفور قال: سألت أبا عبداهلل عن فضيل بن حييى،

ُل َواْْلِخرُ ﴿ :عّز وجلقول اهلل  ل فقد عرفناه، وأما وّ وقلت: أما األ ،﴾ُهَو اأْلَوَّ

 ، أو يدخله التغرّي إال يبيد أو يتغرّي  ءإنه ليس يش»فقال:   لنا تفسريه،اآلخر فبنّي 

إىل لون، ومن هيئة إىل هيئة، ومن صفة إىل صفة،  من لون والزوال، أو ينتقل

 فإنه مل يزل وال ،العاملني إال رّب  ،نقصان إىل زيادة ومن زيادة إىل نقصان،ومن 

 ختتلف عليه ال ،، وهو اآلخر عىل ما مل يزلءيش ول قبل كّل األ ، هويزال واحداً 

ة ة، ومرّ مرّ  نسان الذي يكون تراباً ختتلف عىل غريه مثل اإل سامء كامالصفات واأل

، ، ومرة برساً وكالتمر الذي يكون مرة بلحاً  ،ورميامً  ، ومرة رفاتاً ، ومرة دماً حلامً 

بخالف  عّز وجلواهلل  ،سامء والصفاتاأل ل عليهفيتبدّ  ، ومرة متراً ومرة رطباً 

 .«ذلك

 عدد أمساء اهلل تعاىل وفضل إحصائها وشرحها: الباب الثالث

اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن اهلروي، عن عيل بن موسى  :1ـ  133

                                           
 .13رقم  220؛ التوحيد: 157/  4( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.12( يبلغ عدد روايات الباب )2)

 .2رقم  314التوحيد: ؛ 182/  4( بحار األنوار: 3)

 ( روايات.6( يبلغ عدد روايات الباب )4)



 عّز وجل هلل إنّ »عن آبائه، عن عيل قال: قال رسول اهلل|:  عن أبيه، الرضا،

 .«، من دعا اهلل هبا استجاب له، ومن أحصاها دخل اجلنةسامً إتسعني و تسعة
 

  

                                           
 .9رقم  195؛ التوحيد: 187/  4( بحار األنوار: 1)





 

 

 

 

 

 

 لأبواب العد

نفي الظلم واجلور عنه تعاىل، وإبطال اجلرب والتفويض،  :الباب األول

 وإثبات األمر بني األمرين، وإثبات االختيار واالستطاعة

 : أيب، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن صباح بن 1ـ  134

 :×قالوا: قال أبوعبداهلل الصادق ،احلميد، وهشام وحفص وغري واحد عبد

 .«وال تفويضاً  إنا ال نقول جرباً »

: حممد بن عيل بن بشار القزويني، عن املظفر بن أمحد، وعيل بن 2ـ  135

حممد بن مالك  بن سليامن، عن عيل بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن حممد

بن راشد، عن عيل بن سامل، عن أبيه قال: قال أبوعبداهلل الكويف، عن احلسن 

يامن أن جيلس إىل الرجل من اإل أدنى ما خيرج به»: ×جعفر بن حممد الصادق

 أنّ  :هثني عن أبيه عن جدّ أيب حدّ  قه عىل قوله، إنّ ويستمع إىل حديثه ويصدّ  غالٍ 

سالم: الغالة تي ال نصيب هلام يف اإلرسول اهلل| قال: صنفان من أمّ 

 .«والقدرية

                                           
 ( رواية.112( يبلغ عدد روايات الباب )1)

 .431رقم  353؛ األمايل للصدوق: 4/  5( بحار األنوار: 2)

 .109رقم  72؛ اخلصال: 8/  5( بحار األنوار: 3)



 : أيب، عن سعد، عن الربقي، عن أبيه، عن اجلعفري، عن أيب 3ـ  136

أال أعطيكم يف هذا »قال: ذكر عنده اجلرب والتفويض فقال:  ×احلسن الرضا

قلنا: إن رأيت  «ال ختتلفون فيه وال خياصمكم عليه أحد إال كرسمتوه؟ أصالً 

مل يطع بإكراه، ومل يعص بغلبة، ومل هيمل العباد يف  عّز وجلاهلل  إنّ »فقال:  ،ذلك

يه، فإن ائتمر العباد كهم، والقادر عىل ما أقدرهم علملكه، هو املالك ملا ملّ 

، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن ، وال منها مانعاً بطاعته مل يكن اهلل عنها صاداً 

، ثم «حيول بينهم وبني ذلك فعل، وإن مل حيل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه

 .«من يضبط حدود هذا الكالم فقد خصم من خالفه»: ×قال

 ن أيب اخلطاب، عن ابن أسباط قال:اب : ابن الوليد، عن الصفار، عن4ـ  137

يستطيع العبد بعد أربع »عن االستطاعة، فقال:  ×سألت أبا احلسن الرضا

وارد   الرسب، صحيح اجلسم، سليم اجلوارح، له سبٌب أن يكون خمىّل  خصال:

أن يكون العبد »ها يل، قال: قال: قلت: جعلت فداك فرّس  ،«عّز وجلمن اهلل 

ثم  سم سليم اجلوارح، يريد أن يزين فال جيد امرأةً  الرسب، صحيح اجلخمىّل 

 ، بينه وبني إرادته، أو خيىّل ×جيدها، فإما أن يعصم فيمتنع كام امتنع يوسف

 .«، ومل يطع اهلل بإكراه، ومل يعص بغلبةى زانياً فيزين فيسمّ 

 عيد، عن ابن أيب عمري، عن هشام : أيب، عن سعد، عن احلسني بن س5ـ  138

ف اهلل العباد كلفة فعل، وال هناهم عن ما كلّ »قال:  ×عن أيب عبداهللبن سامل، 

وال  حتى جعل هلم االستطاعة، ثم أمرهم وهناهم فال يكون العبد آخذاً  ءيش

 خذ والرتك، وقبلمر والنهي، وقبل األمة قبل األإال باستطاعة متقدّ  تاركاً 

                                           
 .7رقم  361؛ التوحيد: 16/  5األنوار: ( بحار 1)

 .7رقم  348؛ التوحيد: 37/  5( بحار األنوار: 2)



 .«القبض والبسط

 : ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن عيل بن احلكم، عن 6ـ  139

ال »يقول:  ×هشام بن سامل، عن سليامن بن خالد قال: سمعت أبا عبداهلل

 .«مة للقبض والبسطوال بسط إال باستطاعة متقدّ  يكون من العبد قبٌض 

 ناخلطاب، عن املحاميل، وصفوان ب : أيب، عن سعد، عن ابن أيب7ـ  140

قال: سمعته يقول  ×، عن ابن مسكان، عن أيب بصري، عن أيب عبداهللحييى معاً 

االستطاعة قبل الفعل، مل »فاعيل واحلركات فقال: وعنده قوم يتناظرون يف األ

 .«بقبض وال بسط إال والعبد لذلك مستطيع عّز وجليأمر اهلل 

 م بن إبراهيمعن العبيدي، عن هشا : محدويه وابراهيم ابنا نصري،8ـ  141

كيف تقولون يف االستطاعة بعد »احلسن اخلراساين:  قال: قال يل أبو ،املرشقي

 ـفقلت: ال ولكنه  ،«فذهب فيها مذهب زرارة ومذهب زرارة هو اخلطأ يونس؟

ما يقول زرارة يف االستطاعة، وقول زرارة هم قدر، ونحن منه  ـبأيب أنت وأمي 

 ،قلت: بقول أيب عبداهلل «تقولون؟ ءيش أّي فب»برآء، وليس من دين آبائك، قال: 

َوهللِِّ َعىَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه ﴿: عّز وجلوسئل عن قول اهلل 

، فنحن بقول «ته ومالهصحّ »: ×ما استطاعته؟ قال: فقال أبوعبداهلل ،﴾َسبِيالً 

 .«هذا هو احلّق  ×صدق أبوعبداهلل»نأخذ، قال:  ×عبداهللأيب 

: حممد بن مسعود، عن حممد بن عيسى، عن حريز، قال: خرجت 9ـ  142

                                           
 .19رقم  352؛ التوحيد: 38/  5( بحار األنوار: 1)

 .20( املصدر السابق؛ التوحيد: رقم 2)

 .21( املصدر السابق؛ التوحيد: رقم 3)

 .299رقم  357/  1؛ إختيار معرفة الرجال: 44/  5( بحار األنوار: 4)



إىل حنني،  ة، فاتفق قدومنا مجيعاً إىل فارس، وخرج معنا حممد احللبي إىل مكّ 

يب . قال: نعم جئتك بام تكره، قلت ألءفسألت احللبي فقلت له: أطرفنا بيش

، «ليس من ديني وال من دين آبائي»: ما تقول يف االستطاعة؟ فقال: ×عبداهلل

م جنازة، وال ، وال أشيع هلفقلت: اآلن ثلج عن صدري واهلل ال أعود هلم مريضاً 

وقال يل:  ،جالساً  ×من زكاة مايل. قال: فاستوى أبوعبداهلل أعطيهم شيئاً 

يقول:  ×كان أيب»: ×فأعدت عليه الكالم، فقال أبوعبداهلل «كيف قلت؟»

، فقلت: جعلت فداك وكيف قلت يل: «م اهلل وجوههم عىل النارحرّ  أولئك قومٌ 

إنام أعني بذلك قول زرارة »؟ قال: يليس من ديني وال من دين آبائ

 .«وأشباهه

: أيب، عن سعد، عن ابن يزيد، عن محاد بن عيسى، عن إبراهيم 10ـ  143

خلق اخللق فعلم ما  عّز وجلاهلل  إنّ »قال:  ×بن عمر اليامين، عن أيب عبداهلل

فقد جعل هلم السبيل  ءهم صائرون إليه، وأمرهم وهناهم، فام أمرهم به من يش

فقد جعل هلم السبيل إىل تركه، وال  ءخذ به، وما هناهم عنه من يشإىل األ

 .«يكونون آخذين وال تاركني إال بإذن اهلل

 ل، عن الربقي، عن عيل بن احلكم، عن : ابن الوليد، عن ابن متي11ـ  144

ف الناس ما ال اهلل أكرم من أن يكلّ »قال:  ×هشام بن سامل، عن أيب عبداهلل

 .«من أن يكون يف سلطانه ما ال يريد يطيقون، واهلل أعزّ 

                                           
. قال الشيخ املحسني 243رقم  365؛ إختيار معرفة الرجال: 46/  5( بحار األنوار: 1)

 .8(: فيه ذّم زرارة، فال بّد من تأويله للمعارض، وكذا فيام قبله برقم 138/ 1)

 .1رقم  359؛ التوحيد: 51/  5( بحار األنوار: 2)

 .4رقم  361؛ التوحيد: 52/  5( بحار األنوار: 3)



 القضاء والقدر واملشيئة واإلرادة وسائر أسباب الفعل: الباب الثاني

أيب، عن سعد، عن أمحد بن حممد، عن أبيه، عن محاد بن عيسى،  :1ـ  145

ومل  شاء وأراد، ومل حيّب »: ×عن شعيب، عن أيب بصري قال: قال أبوعبداهلل

إال بعلمه، وأراد مثل ذلك،  ءشاء أن ال يكون يش»قلت: كيف؟ قال:  .«يرض

 .«ومل حيب أن يقال له: ثالث ثالثة، ومل يرض لعباده الكفر

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن زيد الشحام، عن أيب 2ـ  146

جلس إىل حائط مائل يقيض بني الناس،  ×أمري املؤمنني إنّ »قال:  ×عبداهلل

فقال بعضهم: ال تقعد حتت هذا احلائط فإنه معور، فقال أمري املؤمنني: حرس 

هذا يفعل  ×امرء أجله، فلام قام سقط احلائط. قال: وكان أمري املؤمنني

 .«وهذا اليقني ،وأشباهه

: حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن الوشاء، عن عبداهلل بن 3ـ  147

يف احلرب إىل  سنان، عن أيب محزة، عن سعيد بن قيس اهلمداين قال: نظرت يوماً 

فقلت: يا أمري  ×كت فريس فإذا هو أمري املؤمننيرجل عليه ثوبان فحرّ 

ه ليس من عبد نعم يا سعيد بن قيس، إنّ »فقال:  !املؤمنني يف مثل هذا املوضع؟

حافظ وواقية معه ملكان حيفظانه من أن يسقط من  عّز وجلإال وله من اهلل 

 .«ءفإذا نزل القضاء خليا بينه وبني كل يش ،رأس جبل، أو يقع يف بئر

عن ابن أيب عمري، عن مجيل، عن  : أيب، عن سعد، عن ابن يزيد،4ـ  148

 إنّ »قال: سمعته يقول:  ×عن عبداهلل بن سليامن، عن أيب عبداهلل زرارة،

                                           
 ( رواية.79( يبلغ عدد روايات الباب )1)

 .1رقم  170؛ معاين األخبار: 89/  5( بحار األنوار: 2)

 .5رقم 58/  2؛ الكايف: 104/  5( بحار األنوار: 3)

 .8رقم 58/  2؛ الكايف: 105/  5( بحار األنوار: 4)



 .«القضاء والقدر خلقان من خلق اهلل، واهلل يزيد يف اخللق ما يشاء

، عن صفوان، يهواز: العطار، عن سعد، عن ابن عيسى، عن األ5ـ  149

بون بقدر اهلل حيرش املكذّ »قال:  ×أيب جعفرعن عيل بن أيب محزة، عن أبيه، عن 

 .«وخنازير من قبورهم قد مسخوا قردةً 

 : ابن املتوكل، عن احلمريي، عن ابن أيب اخلطاب، عن ابن حمبوب، 6ـ  150

نزلت »قال:  ×عن هشام بن سامل، عن زرارة وحممد بن مسلم، عن أيب جعفر

ٍء َخَلْقنَاُه بَِقَدرٍ ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر ﴿يف القدرية:  هذه اآلية ا ُكلَّ ََشْ  .«﴾إِنَّ

 األرزاق واألسعار: الباب الثالث

عن سهل  ،ة من أصحابنا: حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، وعدّ 1ـ  151

قال »قال:  ×عن ابن حمبوب، عن أيب محزة الثاميل، عن أيب جعفر ،بن زياد

ه ال مني نفث يف روعي أنّ الروح األ ة الوداع: أال إنّ اهلل| يف حجّ رسول 

كم فاتقوا اهلل وأمجلوا يف الطلب، وال حيملنّ  ،متوت نفس حتى تستكمل رزقها

اهلل تعاىل قسم  من معصية اهلل، فإنّ  ءمن الرزق أن تطلبوه بيش ءاستبطاء يش

تاه رزقه من أفمن اتقى اهلل وصرب  ،، ومل يقسمها حراماً رزاق بني خلقه حالالً األ

به من رزقه  ه قّص وأخذه من غري حلّ  عّز وجله، ومن هتك حجاب سرت اهلل حلّ 

 .«احلالل وحوسب عليه

                                           
 .1رقم  346؛ التوحيد: 111/  5( بحار األنوار: 1)

 .212؛ ثواب األعامل: 118/  5( بحار األنوار: 2)

 .212( املصدر السابق؛ ثواب األعامل: 3)

 ( رواية.13( يبلغ عدد روايات الباب )4)

 .1رقم  80/  5؛ الكايف: 148/  5( بحار األنوار: 5)



 رهماالسعادة والشقاوة واخلري والشر وخالقهما ومقّد: الباب الرابع

 ، عن عيل، عن أبيه، عن صفوان ين حييى، عن الكناين، عن : أيب1ـ  152

 .«من شقي يف بطن أمه قال رسول اهلل|: الشقّي »قال:  ×الصادق

: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن صفوان، عن ابن 2ـ  153

خلق السعادة والشقاوة قبل أن  عّز وجلاهلل  إنّ »قال:  ×عن أيب عبداهلل، حازم

بغض عمله ومل أ . وإن عمل رشاً مل يبغضه أبداً  خيلق خلقه فمن علمه اهلل سعيداً 

عمله وأبغضه ملا  أحّب  ، وإن عمل صاحلاً ه أبداً مل حيبّ  اً يبغضه، وإن علمه شقيّ 

 .«داً ه أبمل حيبّ  ، وإذا أبغض شيئاً ه أبداً ضمل يبغ اهلل شيئاً  يصري إليه، فإذا أحّب 

 ، عن أيوب بن نوح، عن ابن: ابن الوليد، عن الصفار وسعد معاً 3ـ  154

: عّز وجليف قول اهلل  ×بن سامل، عن أيب عبداهللأيب عمري، عن هشام 

 حيول بينه وبني أن يعلم أنّ »قال:  ،﴾َواْعَلُموْا َأنَّ اهللَّ َُيُوُل َبْْيَ املَْْرِء َوَقْلبِهِ ﴿

 .«اهلل تعاىل حيول بني املرء وقلبه باملوت وقد قيل: إنّ  ،الباطل حّق 

 اهلداية واإلضالل والتوفيق واخلذالن: اخلامسالباب 

اد ة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن ابن أيب نرص، عن محّ : عدّ 1ـ  155

عن االستطاعة وقول  ×عن أيب عبيدة احلذاء قال: سألت أبا جعفر ،بن عثامن

ِحَم َربَُّك َولَِذلَِك َوالَ َيَزاُلوَن ُُمَْتلِِفَْي إاِلَّ َمن ﴿ :وتال هذه اآلية ـ الناس، فقال رَّ

                                           
 ( رواية.23( يبلغ عدد روايات الباب )1)

 .788رقم  576؛ األمايل للصدوق: 153/  5( بحار األنوار: 2)

 .5رقم  357؛ التوحيد: 157/  5األنوار: ( بحار 3)

 .6رقم  358؛ التوحيد: 158/  5( بحار األنوار: 4)

 ( رواية.50( يبلغ عدد روايات الباب )5)



، قال: «هم هالكالناس خمتلفون يف إصابة القول وكلّ  ،يا أبا عبيدة»ـ:  ﴾َخَلَقُهمْ 

َك ﴿قلت: قوله:  ِحَم َربُّ وهو قوله:  ،خلقهم هم شيعتنا ولرمحةٍ »قال:  ،﴾إاِلَّ َمن رَّ

 .«ماميقول: لطاعة اإل ،﴾َولَِذلَِك َخَلَقُهمْ ﴿

 سى، عن احلسن بن فضال، عن ثعلبة،: أيب، عن سعد، عن ابن عي2ـ  156

 :عّز وجليف قوله  ×ه، عن أيب عبداهللعن زرارة، عن عبداخلالق بن عبد ربّ 

َعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا﴿ ُه ََيْ وله  قاً قد يكون ضيّ »فقال:  ،﴾َوَمن ُيِرْد َأن ُيِضلَّ

 منفذ يسمع منه ويبرص، واحلرج هو امللتأم الذي ال منفذ له يسمع به وال يبرص

 .«منه

 التمحيص واالستدراج واالبتالء واالختبار: الباب السادس

عري، عن حممد بن السندي، ش: أيب، عن أمحد بن إدريس، عن األ1ـ  157

ما من قبض »قال:  ×بن احلكم، عن هشام بن سامل، عن أيب عبداهللعن عيل 

 .«أو االبتالء وال بسط إال وهلل فيه املنّ 

 ار، : أيب، عن عيل بن إبراهيم، عن اليقطيني، عن يونس، عن الطيّ 2 ـ 158

وقضاء  ةٌ مشيّ ما من قبض وال بسط إال وهلل فيه »قال:  ×عن أيب عبداهلل

 .«وابتالء

ار، عن : أيب، عن سعد، عن الربقي، عن أبيه، عن فضالة، عن الطيّ 3ـ  159

                                           
 .83رقم  429/  1؛ الكايف: 195/  5( بحار األنوار: 1)

 .145؛ معاين األخبار: 200/  5( بحار األنوار: 2)

 ة.( رواي18( يبلغ عدد روايات الباب )3)

 .1رقم  354؛ التوحيد: 216/  5( بحار األنوار: 4)

 .2( املصدر السابق؛ التوحيد: رقم 5)



فيه قبض أو بسط مما أمر اهلل به أو هنى عنه إال  ءليس يش»قال له:  ×أيب عبداهلل

 .«وفيه من اهلل ابتالء وقضاء

 الرساج، عن ابن حمبوب، عن يعقوب : عيل بن إبراهيم، عن أبيه،4ـ  160

أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه ملا بويع  إنّ » :×وعيل بن رئاب، عن أيب عبداهلل

تكم قد بليّ  صعد املنرب وخطب بخطبة ذكرها يقول فيها: أال إنّ  ،مقتل عثامن بعد

لتبلبلن بلبلة،  ه|، والذي بعثه باحلّق عادت كهيئتها يوم بعث اهلل نبيّ 

 أعالكم، وأعالكم أسفلكم، وليسبقنّ  حتى يعود أسفلكم ،ولتغربلن غربلة

، واهلل ما كتمت وسمة، ن سباقون كانوا سبقواً وا، وليقرّص اقون كانوا قرّص سبّ 

 .«وال كذبت كذبة، ولقد نبئت هبذا املقام وهذا اليوم

قال:  ،ر بن خالدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن معمّ عدّ  :5ـ  161

ُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم امل ﴿يقول:  ×سمعت أبا احلسن َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْْتَ

قلت: جعلت فداك الذي عندنا الفتنة يف  «ما الفتنة؟»ثم قال يل:  ،﴾اَل ُيْفتَنُونَ 

 خيلصون كام خيلص»، ثم قال: «يفتنون كام يفتن الذهب»فقال:  الدين،

 .«الذهب

 الطينة وامليثاق: الباب السابع

: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن احلسن بن فضال، عن عبداهلل 1ـ  162

                                           
 .3؛ التوحيد: رقم 217/  5( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  369/  1؛ الكايف: 218/  5( بحار األنوار: 2)

 .4رقم  370/  1؛ الكايف: 219/  5( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.67( يبلغ عدد روايات الباب )4)



مهام رأيت »يقول يف آخره:  ـيف حديث طويل  ـ ×بن سنان، عن أيب عبداهلل

من نزق أصحابك وخرقهم فهو مما أصاهبم من لطخ أصحاب الشامل، وما 

 .«خالفهم ووقارهم فهو من لطخ أصحاب اليمني سن شيم منرأيت من ح  

: أيب، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن ابن 2 ـ 163

فقلنا: فيه  ،من أصحابنا الً جا عنده فذكرنا رقال: كنّ  ×أذينة عن أيب عبداهلل

ة عامّ  ، قال: فقلنا له: إنّ «ةمن عالمة املؤمن أن تكون فيه حدّ »فقال:  ة،حدّ 

اهلل تبارك وتعاىل يف وقت ما ذرأهم أمر أصحاب  إنّ »فقال:  ؛ةحدّ  أصحابنا فيهم

ة من ذلك فاحلدّ  ،أن يدخلوا النار فدخلوها فأصاهبم وهج ـوأنتم هم  ـاليمني 

 ،أن يدخلوا النار فلم يفعلوا ـوهم خمالفوهم  ـالوهج، وأمر أصحاب الشامل 

 .«فمن ثم هلم سمت وهلم وقار

يب، عن سعد، عن حممد بن عيسى، عن احلسن بن فضال، عن أ: 3ـ  164

َوإِْذ ﴿: عّز وجلعن قول اهلل  ×عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ،ابن بكري

ُكْم  َتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعىَل َأنُفِسِهْم َأَلْسَت بَِربِّ يَّ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبنِي آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

، ولوال ذلك مل ثبتت املعرفة ونسوا الوقت وسيذكرونه يوماً »قال:  ،﴾َقاُلوْا َبىَل 

 .«يدر أحد من خالقه وال من رازقه

                                           
 .5رقم  83/  1؛ علل الرشائع: 240/  5( بحار األنوار: 1)

(: 153/  1. قال الشيخ املحسني )85/  1؛ علل الرشائع: 241/  5( بحار األنوار: 2)

مضمون اخلرب مستبعد؛ إذ مجٌع كثري من أصحابنا ليس هلم تلك اإليامن والتقوى، ومجع 

يف مسألة اإلمامة معاندين أو مقصـرين، بل كثري من خمالفيهم هلم ذلك. وليس كّلهم 

 معظمهم يف عرص الغيبة من القارصين. عىل أّن موثقة عبد اهلل بن سنان تنافيه.

 .117/  1؛ علل الرشائع: 243/  5( بحار األنوار: 3)



من ال ينجبون من الناس، وحماسن اخللقة وعيوبها : الباب الثامن

 اللتني تؤثران يف اخللق

 أيب، وابن الوليد، عن حممد العطار، وأمحد بن إدريس، عن :1ـ  165

مخسة خلقوا ناريني: الطويل »قال:  ×شعري بإسناده رفعه إىل أيب عبداهللاأل

 .«زرق بخرضة، والزائد، والناقصالقصري القمئ، واألو الذاهب،

قال:  ،اد: أيب، عن سعد، عن الربقي، عن حممد بن حييى، عن محّ 2ـ  166

له عبادة،  من أصحابنا عفيفاً  : جعلت فداك نرى اخلّص ×يب عبداهللقلت أل

 .«ه ال يزيننّ إنام ذلك أل»فقال:  !سفيه الغضب غليظاً  وال نكاد نراه إال فظاً 

ستئصال، وحال ولد الزنا، وعّلة اختالف عّلة عذاب اال: التاسع الباب

 أحوال اخللق

 قال: ،×عن أبيه، عن اهلروي، عن الرضا اهلمداين، عن عيل،: 1ـ  167

وفيهم  ،×ها يف زمن نوحالدنيا كلّ  عّز وجلة أغرق اهلل علّ  ّي قلت له: أل

عّز اهلل  نّ أل ؛طفالما كان فيهم األ»: ×طفال وفيهم من ال ذنب له؟ فقالاأل

، فانقطع نسلهم وأرحام نسائهم أربعني عاماً  ×أعقم أصالب قوم نوح وجل

ليهلك بعذابه من ال ذنب له، وأما  عّز وجلفيهم، وما كان اهلل فغرقوا وال طفل 

، وسائرهم ×اهلل نوح غرقوا لتكذيبهم لنبّي أف ×الباقون من قوم نوح

                                           
 ( رواية.15( يبلغ جمموع رويات الباب )1)

 .41رقم  287؛ اخلصال: 277/  5( بحار األنوار: 2)

 1. قال الشيخ املحسني )66رقم  602/  2؛ علل الرشائع: 280/  5األنوار:  ( بحار3)

 (: بناًء عىل أّن محادًا هو الثقة.154/

 ( وراية.14( يبلغ عدد روايات الباب )4)



فريض به كان كمن شهده  بني، ومن غاب من أمرأغرقوا برضاهم بتكذيب املكذّ 

 .«وأتاه

ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن الوشاء، عن أمحد بن  :2ـ  168

من ولد الزنا نجا  لو كان أحدٌ »قال:  ×عن أيب عبداهلل عائذ، عن أيب خدجية،

 ،كان عابداً »فقيل له: وما سائح بني إرسائيل؟ قال:  ،«نجا سائح بني إرسائيل

قال: فخرج يسيح  ،عمالً  وال يقبل اهلل منه ولد الزنا ال يطيب أبداً  فقيل له: إنّ 

 .«ي؟بني اجلبال ويقول ما ذنب

 األطفال ومن مل يتم عليهم احلّجة :الباب العاشر

أيب، عن سعد، عن أمحد بن حممد، عن أبيه، عن محاد، عن حريز،  :1ـ  169

طفال؟ هل سئل رسول اهلل| عن األ: ×عن زرارة قال: سألت أبا جعفر

هل تدري  ،يا زرارة». ثم قال: «أعلم بام كانوا عاملنيقد سئل فقال: اهلل »فقال: 

 ،ةفيهم املشيّ  عّز وجلهلل »قلت: ال، قال:  «ما قوله: اهلل أعلم بام كانوا عاملني؟

ومل  طفال، والشيخ الكبري الذي قد أدرك السنّ ه إذا كان يوم القيامة أيت باألإنّ 

بله ني، واملجنون، واأليّ والذي مات يف الفرتة بني النب يعقل من الكرب واخلرف،

 ، فيبعث اهلل تعاىل إليهم ملكاً عّز وجلعىل اهلل  واحد حيتّج  فكّل  ،الذي ال يعقل

كم يأمركم أن تثبوا فيها، فمن وثب فيها ربّ  فيقول: إنّ  ج ناراً من املالئكة ويؤّج 

 .«، ومن عصاه سيق إىل الناروسالماً  كانت عليه برداً 

                                           
 .2رقم  81/  1؛ عيون أخبار الرضا: 30/  1؛ علل الرشائع: 283/  5( بحار األنوار: 1)

 .264األعامل:  ؛ ثواب285/  5( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.22( يبلغ عدد روايات الباب )3)

 .86رقم  407؛ معاين األخبار: 290/  5( بحار األنوار: 4)



 ،×ابن أيب عمري، عن هشام، عن أيب عبداهلل عيل، عن أبيه، عن: 2ـ  170

اهلل  حيتّج »فقال:  ،ن مل يدرك احلنث واملعتوهن مات يف الفرتة وعمّ أنه سئل عمّ 

، وسالماً  فيقول هلم: ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه برداً  عليهم يرفع هلم ناراً 

 .«ومن أبى قال: ها أنتم قد أمرتكم فعصيتموين

: ×اهللدبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام، عن أيب عب: عيل، عن أ3ـ  171

فيقال  ،بكم، والطفل، ومن مات يف الفرتة، فريفع هلم نارعليهم: األ ثالثة حيتّج »

، ومن أبى قال تبارك وتعاىل: وسالماً  هلم: ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه برداً 

 .«هذا قد أمرتكم فعصيتموين

د بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عن حممد بن حييى، عن أمح: 4ـ  172

بن سويد، عن حييى احللبي، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا  النرض

 ،طفالسئل رسول اهلل| عن الولدان واأل»عن الولدان، فقال:  ×جعفر

 .«فقال: اهلل أعلم بام كانوا عاملني

 ،أذينة، عن زرارةعيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عمر بن : 5ـ  173

طفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا؟ يف األ : ما تقول×يب عبداهللقال: قلت أل

، ثم أقبل «سئل عنهم رسول اهلل| فقال: اهلل أعلم بام كانوا عاملني»فقال: 

قال: قلت: ال،  «هل تدري ما عنى بذلك رسول اهلل|؟ ،زرارة يا»فقال:  عيلّ 

 .«وا علمهم إىل اهللوردّ   تقولوا فيهم شيئاً وا عنهم والكفّ  :إنام عنى»فقال: 

يف الصحيح عن احلسن بن حمبوب، عن عيل بن رئاب، عن  :6ـ  174

                                           
 .6رقم  249/  3؛ الكايف: 292/  5( بحار األنوار: 1)

 .7؛ الكايف: رقم 293/  5( بحار األنوار: 2)

 .3؛ الكايف: رقم 292/  5( بحار األنوار: 3)

 .4بق؛ الكايف: رقم ( املصدر السا4)



اهلل تبارك وتعاىل يدفع إىل إبراهيم وسارة  إنّ »قال:  ×احللبي، عن أيب عبداهلل

كأخالف البقر يف قرص من  ة هلا أخالفأطفال املؤمنني يغذواهنم بشجرة يف اجلنّ 

هدوا إىل آبائهم، فهم ملوك يف اجلنة أالقيامة ألبسوا وأطيبوا و فإذا كان يوم الدر،

ْقنَا ِِبِْم ﴿مع آبائهم، وهو قول اهلل تعاىل:  ُتُهم بِإِياَمٍن َأْْلَ يَّ َبَعْتُهْم ُذرِّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َواتَّ

َتُهمْ  يَّ  .«﴾ُذرِّ
عن أطفال  ×يف الصحيح سأل مجيل بن دراج أبا عبداهلل: 7ـ  175

وسأله عن إبراهيم بن رسول اهلل|:  ،«ليسوا كأطفال الناس»نبياء، فقال: األ

 .«كان عىل منهاج أبيه| يلو بق»؟ قال: نبياً  يقاً لو بقي كان صدّ 

قال:  ،سنانيف الصحيح روى جعفر بن بشري، عن عبداهلل بن : 8ـ  176

قال:  ،عن أوالد املرشكني يموتون قبل أن يبلغوا احلنث ×سألت أبا عبداهلل

: ×وقال .«ار، واهلل أعلم بام كانوا عاملني، يدخلون مداخل آبائهمكفّ »

، وسالماً  فيقال هلم: ادخلوها، فإن دخلوها كانت عليهم برداً  ج هلم ناراً يؤّج »

عّز فيأمر اهلل  ،أنا قد أمرتكم فعصيتموين: هوذا عّز وجلوإن أبوا قال هلم اهلل 

 .«هبم إىل النار وجل

من رفع عنه القلم، ونفي احلرج يف الدين، : الباب احلادي عشر

ة التكليف، وما يعذر فيه اجلاهل، وأنه يلزم على اهلل وشرائط صّح

 التعريف

 ابن يزيد، عن محاد، عن حريز، عن العطار، عن سعد، عن: 1ـ  177

                                           
 .4732رقم  490/  3؛ من ال حيرضه الفقيه: 293/  5( بحار األنوار: 1)

 .4735؛ من ال حيرضه الفقيه: رقم 294/  5( بحار األنوار: 2)

 .4741و 4740؛ من ال حيرضه الفقيه: رقم 295/  5( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.29( يبلغ عدد روايات الباب )4)



اخلطاء،  :متي تسعةأقال رسول اهلل|: رفع عن »قال:  ،×عبداهللأيب 

وا إليه، كرهوا عليه، وما ال يعلمون، وما ال يطيقون، وما اضطرّ أوالنسيان، وما 

 .«ر يف الوسوسة يف اخللق ما مل ينطق بشفةواحلسد، والطرية والتفكّ 

عن أيب عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عيل بن عطية، : 2ـ  178

 عىل حدّ  ءمنه اليش يءقال: كنت عنده وسأله رجل عن رجل جي ×عبداهلل

. ويف نسخة أيب «اهلل أكرم من أن يستغلق عبده»به؟ فقال:  الغضب: يؤاخذه اهلل

 .«يستقلق عبده»: ×لوّ احلسن األ

عّلة خلق العباد وتكليفهم، والعلة اليت من أجلها : الباب الثاني عشر

 نيا اللذات واالآلم واحملنجعل اهلل يف الد

أيب، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن حفص بن : 1ـ  179

إنام جعلت العاهات يف أهل احلاجة لئال يسترتوا ولو جعلت يف »قال:  ،البخرتي

 .«ء لسرتتاالغنيا

 هدي، عن ابن حمبوب، عن سامعة، عنالعطار، عن سعد، عن الن: 2ـ  180

العبد إذا كثرت ذنوبه ومل  إنّ »أنه قال:  ،جعفر بن حممد عليهام السالمالصادق 

رها، فإن فعل ذلك به باحلزن يف الدنيا ليكفّ  عّز وجلرها به ابتاله اهلل جيد ما يكفّ 

رها د عليه عند موته ليكفّ رها به، فإن فعل ذلك به وإال شدّ وإال أسقم بدنه ليكفّ 

                                           
 .9رقم  419؛ اخلصال: 303/  5ار: ( بحار األنو1)

 1. قال الشيخ املحسني )360رقم  254/  8؛ الكايف: 306/  5( بحار األنوار: 2)

 (: عىل ترّدد يف عيل بن عطّية.160/

 ( رواية.18( يبلغ عدد روايات الباب )3)

 .82/  1؛ علل الرشائع: 315/  5( بحار األنوار: 4)



 ءيوم يلقاه وليس يش عّز وجلقربه ليلقى اهلل به يف به، فإن فعل ذلك به وإال عذّ 

 .«من ذنوبهء يشهد عليه بيش

 أيب، عن احلمريي، عن هارون، عن ابن زياد، عن جعفر بن حممد، : 3ـ  181

قال رسول اهلل|: لوال ثالث يف ابن آدم ما »قال:  ،عن أبيه عليهام السالم

 .«ه معهم لوثابوإنّ  هم فيهوكلّ  .املرض، والفقر، واملوت :ءطأطأ رأسه يش

 املالئكة يكتبون أعمال العباد ّن: أالباب الثالث عشر

حممد بن حييى، عن ابن عيسى، عن عيل بن احلكم، عن فضيل بن  :1ـ  182

قال رسول اهلل|: أربع »يقول:  ×عثامن املرادي قال: سمعت أبا عبداهلل

العبد احلسنة فيعملها فإن هو  إال هالك: هيمّ  فيه مل هيلك عىل اهلل بعدهنّ  من كنّ 

 وهيمّ  ،مل يعملها كتب اهلل له حسنة بحسن نيته، وإن هو عملها كتب اهلل له عرشاً 

ل سبع وإن هو عملها أّج  ءبالسيئة أن يعملها فإن مل يعملها مل يكتب عليه يش

ساعات، وقال صاحب احلسنات لصاحب السيئات وهو صاحب الشامل: ال 

َسنَاِت ُيْذِهْبَن ﴿اهلل يقول:  سنة متحوها، فإنّ تعجل عسى أن يتبعها بح إِنَّ اْْلَ

يَِّئاِت  أو االستغفار، فإن هو قال: أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو، عامل  ﴾السَّ

كرام وأتوب الغيب والشهادة، العزيز احلكيم، الغفور الرحيم ذو اجلالل واإل

 روإن مضت سبع ساعات ومل يتبعها بحسنة وال استغفا، ءمل يكتب عليه يش ،إليه

 .«املحروم قال صاحب احلسنات لصاحب السيئات: اكتب عىل الشقّي 

                                           
 .364رقم  370ايل: ؛ األم315/  5( بحار األنوار: 1)

 .89رقم  113؛ اخلصال: 316/  5( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.35( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .4رقم  429/  2؛ الكايف: 326/  5( بحار األنوار: 4)



حممد بن عيل بن حمبوب، عن اليقطيني، عن احلسن بن عيل، عن  :2ـ  183

 ×أمري املؤمنني إنّ »يقول:  ×إبراهيم بن عبداحلميد قال: سمعت أبا عبداهلل

إىل  وشامالً  ثم التفت يميناً  ،كان إذا أراد قضاء احلاجة وقف عىل باب املذهب

حتى أخرج  أن ال أحدث حدثاً  فلكام اهلل عيلّ  ،يأميطا عنّ  :ملكيه فيقول

 .«إليكام

عفو اهلل وغفرانه وسعة رمحته ونعمه على : الباب الرابع عشر

 العباد

عن أمحد اهلمداين، عن عيل بن القطان والنقاش والطالقاين، : 1ـ  184

إِْن ﴿: عّز وجليف قول اهلل  ×احلسن بن فضال، عن أبيه قال: قال الرضا

 إن أحسنتم أحسنتم»قال:  ،﴾َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم أِلَنُفِسُكْم َوإِْن َأَسْأُتْم َفَلَها

 .«ايغفر هل نفسكم، وأن أسأتم فلها رّب أل

 التوبة وأنواعها وشرائطها: الباب اخلامس عشر

عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل بن دراج، عن بكري، : 1ـ  185

 طت عيلّ سلّ  رّب  قال: يا ×آدم إنّ »قال:  ،، أو عن أيب جعفرعن أيب عبداهلل

لك أن ، فقال: يا آدم جعلت فاجعل يل شيئاً  ي جمرى الدمجريته منّ أالشيطان و

 يتك بسيئة مل تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة، ومن همّ ذرّ  من من همّ 

 . قال:منهم بحسنة فإن مل يعملها كتبت له حسنة، وإن هو عملها كتبت له عرشاً 

                                           
 .1040رقم  351/  1؛ هتذيب األحكام: 327/  5( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.17( يبلغ عدد روايات الباب )2)

 .48رقم  264/  2؛ عيون أخبار الرضا: 3/  6بحار األنوار:  (3)

 ( رواية.78( يبلغ عدد روايات الباب )4)



من عمل منهم سيئة ثم استغفر غفرت له،  زدين، قال: جعلت لك أنّ  رّب  يا

حتى تبلغ النفس  سطت هلم التوبةزدين، قال: جعلت هلم التوبة وب رّب  قال: يا

 .«رب حسبي هذه، قال: يا

 أيب، عن سعد، عن النهدي، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن : 2ـ  186

 ته الكذب،املؤمن ال تكون سجيّ  إنّ »يقول:  ×احللبي قال: سمعت أبا عبداهلل

قيل له: . ف«من هذا ال يدوم عليه ءبيش وال البخل، وال الفجور، ولكن ربام أملّ 

 .«اب، ولكن ال يولد له من تلك النطفةنعم، هو مفتن توّ »: أفيزين؟ قال

قال: قال رسول  ^سانيد الثالثة عن الرضا، عن آبائهباأل: 3ـ  187

 املؤمن عند اهلل ب، وإنّ كمثل ملك مقرّ  عّز وجلمثل املؤمن عند اهلل »اهلل|: 

 إىل اهلل من مؤمن تائب، أو مؤمنة أحّب  ءأعظم من ذلك، وليس يش عّز وجل

 .«تائبة

 ابن املتوكل، عن عيل بن إبراهيم، عن اليقطيني، عن يونس، عن : 4ـ  188

التوبة النصوح هو أن يكون »قال:  ×عبداهلل بن سنان وغريه، عن أيب عبداهلل

 .«باطن الرجل كظاهره وأفضل

د، عن ابن حمبوب، عن أيب، عن أمحد بن إدريس، عن أمحد بن حمم: 5ـ  189

إذا تاب العبد املؤمن توبة »يقول:  ×معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبداهلل

، قلت: وكيف يسرت عليه؟ قال: «ه اهلل، فسرت عليه يف الدنيا واآلخرةأحبّ  نصوحاً 

ينيس ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب، وأوحى إىل جوارحه: اكتمي عليه ذنوبه، »

                                           
 .1رقم  440/  2؛ الكايف: 18/  6( بحار األنوار: 1)

 .6؛ الكايف: رقم 20/  6( بحار األنوار: 2)

 .33رقم  33/  1؛ عيون أخبار الرضا: 21/  6( بحار األنوار: 3)

 .3رقم  174؛ معاين األخبار: 22/  6األنوار: ( بحار 4)



رض: اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى وأوحى إىل بقاع األ

 .«من الذنوب ءيشهد عليه بيش ءاهلل حني يلقاه وليس يش

 ،عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أيب أيوب، عن أيب بصري: 6ـ  190

ا الَِّذيَن آَمنُوا ُتوُبوا إىَِل اهللَِّ َتْوَبًة ﴿: ×يب عبداهللقال: قلت أل َ  ،﴾نَُّصوًحاَيا َأهيُّ

 ،ديا أبا حممّ »نا مل يعد؟ فقال: ، قلت: وأيّ «هو الذنب الذي ال يعود فيه أبداً »قال: 

 .«التواب من عباده املفتن اهلل حيّب  إنّ 

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن العالء، حممّ : 7ـ  191

ذنوب املؤمن  ،يا حممد بن مسلم»قال:  ×بن مسلم، عن أيب جعفرعن حممد 

له، فليعمل املؤمن ملا يستأنف بعد التوبة واملغفرة، أما واهلل  إذا تاب منها مغفورةٌ 

. قلت: فإن عاد بعد التوبة واالستغفار من الذنوب «يامنهل اإلا ليست إال ألإهّن 

 ى العبد املؤمن يندم عىل ذنبهأتر ،يا حممد بن مسلم»وعاد يف التوبة؟ فقال: 

 قلت: فإنه فعل ذلك مراراً  «ويستغفر اهلل تعاىل منه ويتوب ثم ال يقبل اهلل توبته؟

ام عاد املؤمن باالستغفار والتوبة عاد اهلل كلّ »يذنب ثم يتوب ويستغفر، فقال: 

اك أن اهلل غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فإيّ  عليه باملغفرة وإنّ 

 .«تقنط املؤمنني من رمحة اهلل

اجلبار، عن ابن فضال، عن  شعري، عن حممد بن عبدعيل األ أبو: 8ـ  192

عّز قال: سألته عن قول اهلل  ×بن ميمون، عن أيب بصري، عن أيب عبداهللثعلبة 

ونَ ﴿: وجل ْبُِصُ ُروْا َفإَِذا ُهم مُّ ْيَطاِن َتَذكَّ َن الشَّ ُهْم َطائٌِف مِّ هو »قال:  ،﴾إَِذا َمسَّ

                                           
 .171؛ ثواب األعامل: 28/  6( بحار األنوار: 1)

 .4رقم  432/  2؛ الكايف: 39/  6( بحار األنوار: 2)

 .4رقم  434/  2؛ الكايف: 40/  6( بحار األنوار: 3)



ُروْا َفإَِذا ُهم ﴿فذلك قوله:  ،ر فيمسكبالذنب ثم يتذكّ  العبد هيمّ  َتَذكَّ

ونَ  ْبُِصُ  .«﴾مُّ

 ،ذينة، عن أيب عبيدةأعيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن : 9ـ  193

بتوبة عبده من رجل  فرحاً  اهلل تعاىل أشدّ  إنّ »يقول:  ×قال: سمعت أبا جعفر

بتوبة عبده من ذلك  فرحاً  فاهلل أشدّ  ،راحلته وزاده يف ليلة ظلامء فوجدها أضّل 

 .«الرجل براحتله حني وجدها

حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن إسامعيل، عن : 10ـ  194

املفتن  ّب اهلل حي إنّ »اهلل:  عبد قال: قال أبو ،عثامن، عن أيب مجيلةعبداهلل بن 

 .«منه كان أفضل ومن ال يكون ذلك ،ابالتوّ 

 قاتهانوادر العلل ومتفّر ،علل الشرائع واألحكام :الباب السادس عشر

أيب وابن الوليد، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أيب  :1ـ  195

 من احلالل واحلرام ءه سأله عن يشأنّ  ×عن أيب عبداهللعن مجيل،  عمري،

 .«ءإال ليش ءجيعل يش ه ملفقال: إنّ 

                                           
 .7؛ الكايف: رقم 40/  6( بحار األنوار: 1)

 .8م ( املصدر السابق؛ الكايف: رق2)

 .9( املصدر السابق؛ الكايف: رقم 3)

 ( رواية.11( يبلغ جمموع روايات هذا الفصل )4)

 .8/  1؛ علل الرشائع: 110/  6( بحار األنوار: 5)



 

 

 

 
 

 

 أبواب املوت

 حكمة املوت وحقيقته، وما ينبغي أن يعّبر عنه: الباب األول

عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، : 1ـ  196

هلم فقالوا: ادع لنا  اً أتوا نبيّ  قوماً  إنّ »: ×هشام بن سامل قال: قال أبوعبداهلل

ا املوت، فدعا هلم فرفع اهلل تبارك وتعاىل منهم املوت، وكثروا حتى يرفع عنّ  كربّ 

ه مّ أهبم املنازل وكثر النسل، وكان الرجل يصبح فيحتاج أن يطعم أباه و ضاقت

 فأتوه ،فشغلوا عن طلب املعاش ،دهمهتعاه، ويوضيهم ويجدّ  وجدّ  هوجدّ 

هم فردّ  عّز وجلا عليها، فسأل ربه نا إىل آجالنا التي كنّ ك أن يردّ ربّ  فقالوا: سل

 .«إىل آجاهلم

 الطاعون والفرار منه: الباب الثاني

 :×قال عيل»قال:  ^سانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائهباأل: 1ـ  197

 .«الطاعون ميتة وحية

                                           
 ( روايات.5( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .831رقم  600؛ األمايل للصدوق: 116/  6( بحار األنوار: 2)

 روايات. (10( يبلغ عدد روايات الباب )3)

 .139رقم  45؛ عيون أخبار الرضا: 121/  6( بحار األنوار: 4)



ابن الوليد، عن الصفار، عن أمحد بن حممد، عن أبيه، عن فضالة، : 2ـ  198

عن الطاعون يقع يف  ×قال: سأل بعض أصحابنا أبا احلسن ،محرأبان األ عن

 ل عنها؟، قال: ففي القرية وأنا فيها أحتوّ «نعم»ل عنها؟ قال: وأنا فيها، أحتوّ  بلدةٍ 

 ا، قلت: فإنّ «نعم»ل عنها؟ قال: قال: ففي الدار وأنا فيها أحتوّ  ،«نعم»قال: 

، «الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف»قال:  |رسول اهلل ث أنّ نتحدّ 

كانوا يكونون يف الثغور يف نحو  ام قال هذا يف قومٍ رسول اهلل| إنّ  إنّ »قال: 

ون منها، فقال رسول اهلل| أماكنهم ويفرّ  فيقع الطاعون فيخلون ،العدو

 .«ذلك فيهم

 الفرار من املوت لقاء اهلل وذّم حّب: الثالثالباب 

أيب، عن سعد، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن يونس بن : 1ـ  199

يروى عن أيب  ء: يش×يب عبداهللقال: قلت أل ،عن شعيب العقرقويف، يعقوب

 حّب أاملوت، و حّب أها: حبّ أأنه كان يقول: ثالثة يبغضها الناس وأنا  رمحه اهلل ذرّ 

ام عنى: املوت يف إنّ  ،هذا ليس عىل ما تروون إنّ »البالء. فقال:  حّب أالفقر، و

 من إيلّ  من احلياة يف معصية اهلل، والفقر يف طاعة اهلل أحّب  إيلّ  طاعة اهلل أحّب 

 .«ة يف معصية اهللمن الصحّ  إيلّ  اهلل أحّب  الغنى يف معصية اهلل، والبالء يف طاعة

 ة نزعه للروحاملوت وأحواله وكيفّيملك : الباب الرابع

قال رسول »قال:  ،^سانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائهباأل: 1ـ  200

                                           
 .254( املصدر السابق؛ معاين األخبار: 1)

 ( رواية.46( يبلغ عدد روايات الباب )2)

 .165؛ معاين األخبار: 129/  6( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.18( يبلغ عدد روايات الباب )4)



له يف  رجٌل  :قاعداً  رسي يب إىل السامء رأيت يف السامء الثالثة رجالً أ: ملا |اهلل

يا  ك رأسه، فقلت:املرشق، ورجل يف املغرب، وبيده لوح ينظر فيه، وحيرّ 

 .«ذا؟ فقال: ملك املوتمن ه ،جربئيل

 إذا كان يوم القيامة يقول اهلل»قال رسول اهلل|:  ،سنادهبذا اإل: 2ـ  201

 يمللك املوت: يا ملك املوت وعزيت وجاليل وارتفاعي يف علوّ  عّز وجل

 .«أذقت عبادي ك طعم املوت كامذيقنّ أل

 أبو قال: قالعيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل : 3ـ  202

 يوم حهم يف كّل ما من أهل بيت شعر وال وبر إال وملك املوت يتصفّ » :عبداهلل

 .«اتمرّ  مخس

 ،×زدي، عن أيب عبداهللعيل، عن أبيه، عن بكر بن حممد األ :4ـ  203

ُه ُماَلقِيُكمْ ﴿قال:  وَن ِمنُْه َفإِنَّ قال:  ﴾َتْعَمُلونَ ﴿إىل قوله:  ﴾إِنَّ املَْْوَت الَِّذي َتِفرُّ

 يام، ثم تعد الساعات، ثم يعد النفس،ثم تعد الشهور، ثم تعد األ السنني، تعد»

 .«وال يستقدمون يستأخرون ساعةً  فإذا جاء أجلهم فال

سكرات املوت وشدائده، وما يلحق الكافر واملؤمن : الباب اخلامس

 عنده

 ه، عن الربقي، املفيد، عن الصدوق، عن ماجيلويه، عن عمّ : 1ـ  204

                                           
 .48رقم  35/  1يون أخبار الرضا: ؛ ع141/  6( بحار األنوار: 1)

 .50؛ عيون أخبار الرضا: رقم 142/  6( بحار األنوار: 2)

 .22رقم  256/  3؛ الكايف: 143/  6( بحار األنوار: 3)

 .44رقم  262/  3؛ الكايف: 145/  6( بحار األنوار: 4)

 ( رواية.52( يبلغ عدد روايات الباب )5)



قال:  ×، عن حممد بن عطية، عن أيب عبداهللعن أبيه، وحممد بن سنان معاً 

 .«ارة لذنوب املؤمننياهلل|: املوت كفّ  قال رسول»

 وكان خرياً  ـنصاري اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن أيب حممد األ: 2ـ  205

 قال رسول اهلل|: لو أنّ »قال:  ×، عن أيب عبداهللسديعن عامر األ ـ

 ، ولكن إذا حرض أجلهأن ال يميته ما أماته أبداً  عّز وجله أقسم عىل ربّ  مؤمناً 

 يقال له: املسخية، فأما يقال له: املنسية، ورحياً  إليه رحيني: رحياً  عّز وجلبعث اهلل 

 تسخي نفسه عن الدنيا حتىاملنسية فإهنا تنسيه أهله وماله، فأما املسخية فإهنا 

 .«وتعاىل خيتار ما عند اهلل تبارك

أيب، عن سعد، عن النهدي، عن ابن حمبوب، عن مجيل بن صالح، : 3ـ  206

َوقِيَل ﴿: عّز وجلأنه سئل عن قول اهلل  ،×عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر

 قال: هل من طبيب؟ هلذاك قول ابن آدم إذا حرضه املوت، »قال:  ﴾َمْن َراٍق 

ُه اْلِفَراُق ﴿ من دافع؟ قال:  ة عند ذلك، قال:حبّ هل واأليعني فراق األ ﴾َوَظنَّ َأنَّ

اِق ﴿ اُق بِالسَّ ِت السَّ إىَِل َربَِّك َيْوَمئٍِذ ﴿ت الدنيا باآلخرة، قال: قال: التفّ  ﴾َواْلَتفَّ

 .«املصري العاملني يومئذ إىل رّب  ﴾املََْساُق 

، الطالقاين، عن ابن عقدة، عن عيل بن احلسن بن فضال، عن أبيه: 4ـ  207

 ملا حرضت احلسن بن عيل عليهام السالم»قال:  ^، عن آبائه×عن الرضا

 أتبكي ومكانك من رسول اهلل| مكانك ،فقيل: يابن رسول اهلل ،الوفاة بكى

                                           
. ويفرتض أّن الشيخ 167رقم  110األمايل للطويس: ؛ 151/  6( بحار األنوار: 1)

املحسني حيكم بعدم صّحة هذا احلديث رغم أّنه أدرجه؛ لعدم صّحة كتاب األمايل 

 للطويس عنده واهلل العامل.

 .142؛ معاين األخبار: 153/  6( بحار األنوار: 2)

 .492رقم  384؛ األمايل للصدوق: 159/ 6( بحار األنوار: 3)



 قال فيك رسول اهلل| ما قال، وقد حججت عرشين وقد ،الذي أنت به

 ك مالك ثالث مرات حتى النعل والنعل؟ربّ  ، وقد قاسمتة ماشياً حجّ 

 .«ةحبّ ول املطلع، وفراق األهل : إنام أبكي خلصلتني:×فقال

حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسني بن : 5ـ  208

بن داود، عن أيب النرض بن سويد، عن حييى احللبي، عن سليامن  سعيد، عن

ْلُقومَ ﴿: عّز وجلقوله  :×عبداهلل يببصري قال: قلت أل  ﴾َفَلْواَل إَِذا َبَلَغِت اْْلُ

 ةجلنّ ري منزله يف اا  إهنا إذا بلغت احللقوم »: فقال ،﴾إِن ُكنُتْم َصاِدقِْيَ ﴿إىل قوله: 

أهيل بام أرى، فيقال له: ليس إىل ذلك  خربأوين إىل الدنيا حتى فيقول: ردّ 

 .«سبيل

ما يعاين املؤمن والكافر عند املوت، وحضور  الباب السادس:

عند ذلك وعند الدفن، وعرض األعمال عليهم صلوات  األئمة

 عليهم

 براهيم بن مهزيار، عن أخيه عيل، عن فضالة، إ، عن سعد، عن أيب: 1ـ  209

 يقول يف ×قال: سمعت أبا عبداهلل ،عن معاوية بن وهب، عن حييى بن سابور

 ذلك عند معاينة رسول اهلل| يرى ما»تدمع عينه عند املوت فقال:  امليت

 .«ه فتدمع عينه ويضحك؟قال: أما ترى الرجل إذا يرى ما يرّس  ه، قال: ثمّ يرّس 

 الرمحن بن أيب حممد بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن عبد: 2ـ  210

                                           
 .325رقم  290ر السابق؛ األمايل للصدوق: ( املصد1)

 .15رقم  135/  3؛ الكايف: 179/  6( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.56( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .306/  1؛ علل الرشائع: 182/  6( بحار األنوار: 4)



، املوت   حرض رجالً »قال:  ×عن سامل بن أيب سلمة، عن أيب عبداهلل هاشم،

 قد حرضه املوت، فنهض رسول اهلل| ومعه فالناً  إنّ  ،فقيل: يا رسول اهلل

 كّف  ،ملك املوت حتى أتاه وهو مغمى عليه، قال: فقال: يا من أصحابه ناس

 فقال النبي|: ما رأيت؟ قال: رأيت ،فأفاق الرجل عن الرجل حتى أسأله،

 فأهيام كان أقرب إليك؟ فقال: السواد، فقال ، فقال:كثرياً  وسواداً  كثرياً  بياضاً 

 ي اليسري منقبل منّ امن معاصيك، و النبي|: قل: اللهم اغفر يل الكثري

ف عنه ساعة حتى خفّ ، املوتملك  فقال: يا ،غمي عليها  ثم  :طاعتك، فقال

 ،كثرياً  وسواداً  كثرياً  فأفاق الرجل: فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت بياضاً  أسأله،

غفر اهلل  البياض، فقال رسول اهلل|: :ام كان أقرب إليك؟ فقالقال: فأهّي 

 فقولوا له هذا الكالم  : إذا حرضتم ميتاً ×لصاحبكم. قال: فقال أبوعبداهلل

 .«ليقوله

 بذلك قلقرب وعذابه وسائر ما يتعّلأحوال الربزخ وا: السابعالباب 

يب قال: قلت أل ،عيل، عن أبيه، عن محاد، عن حريز، عن زرارة: 1ـ  211

يتجاىف عنه »: أرأيت امليت إذا مات مل جتعل معه اجلريدة؟ قال: ×جعفر

يف ساعة ه يف يوم واحد، ، قال: والعذاب كلّ العذاب واحلساب ما دام العود رطباً 

 فال ،واحدة، قدر ما يدخل القرب ويرجع القوم، وإنام جعلت السعفتان لذلك

 .«يصيبه عذاب وال حساب بعد جفوفهام إن شاء اهلل

عيل، عن أبيه، عن عبداهلل بن املغرية، عن حريز، وفضيل : 2ـ  212

                                           
 .10رقم  124/  3؛ الكايف: 195/  6( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.128)( يبلغ عدد روايات الباب 2)

 .4رقم  152/  3؛ الكايف: 215/  6( بحار األنوار: 3)



 يوضع مع امليت اجلريدة؟ ءيش ّي : أل×يب عبداهللقالوا: قيل أل وعبدالرمحن

 .«عنه ما دامت رطبة إنه يتجاىف»قال: 

 ن الربقي، عن ابن أيب نجران، واحلسنيعابن الوليد، عن سعد، : 3ـ  213

 قال: ×، عن محاد، عن حريز، عن أبان بن تغلب، عن الصادقبن سعيد معاً 

من مات ما بني زوال الشمس يوم اخلميس إىل زوال الشمس من يوم اجلمعة »

 .«من ضغطة القرب من املؤمنني أعاذه اهلل

ابن الوليد، عن الصفار، عن السندي بن حممد، عن صفوان بن : 4ـ  214

 خيارمن األ قعد رجٌل أ»قال:  ×حييى، عن صفوان بن مهران، عن أيب عبداهلل

طيقها، فلم أا جالدوك مائة جلدة من عذاب اهلل، فقال: ال يف قربه، فقيل له: إنّ 

 ، قال: فبام جتلدونيها؟فقالوا: ليس منها بدّ  ،جلدة واحدة يزالوا به حتى انتهوا إىل

 بغري وضوء، ومررت عىل ضعيف فلم تنرصه، يوماً  يتنك صلّ قالوا: نجلدك أل

 .«قربه ناراً  فامتأل عّز وجلقال: فجلدوه جلدة من عذاب اهلل 

عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حفص بن البخرتي، عن أيب : 5ـ  215

 ويسرت عنه ما يكره، وإنّ  املؤمن ليزور أهله فريى ما حيّب  إنّ »قال:  × عبداهلل

 الكافر ليزور أهله فريى ما يكره ويسرت عنه ما حيب، قال: ومنهم من يزور كّل 

 .«مجعة ومنهم من يزور عىل قدر عمله

حممد بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن عمرو بن عثامن، عن  :6ـ  216

فام يفرت ينادي حتى يدخل قربه، فإذا »مثله. وزاد فيه:  ×رجابر، عن أيب جعف

                                           
 .7( املصدر السابق؛ الكايف: رقم 1)

 .434رقم  355؛ األمايل للصدوق: 221/  6( بحار األنوار: 2)

 .309/  1( املصدر السابق؛ علل الرشائع: 3)

 .4703رقم  230/  3؛ الكايف: 256/  6( بحار األنوار: 4)



، قال: وكان «ت الروح يف جسده، وجاء ملكا القرب فامتحناهدخل حفرته ردّ أ

 .يبكي إذا ذكر هذا احلديث ×أبوجعفر

حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسني بن : 7ـ  217

احللبي، عن بريد بن معاوية، عن حممد بن سعيد، عن النرض بن سويد، عن حييى 

 ، أويامن حمضاً ال يسأل يف القرب إال من حمض اإل»: ×مسلم قال: قال أبوعبداهلل

 .«حمض الكفر حمضاً 

 سناد، عن حييى احللبي، عن هارون بن خارجة، عن أيبهبذا اإل: 8ـ  218

 .«سأل وهو مضغوطي  »: ×بصري قال: قال أبوعبداهلل

 قال: سألته عن  ،د بن عيسى، عن يونسعيل بن إبراهيم، عن حممّ : 9ـ  219

يأمر اهلواء أن  عّز وجلاهلل  إنّ  ،نعم»ب عذاب القرب؟ قال: فقال: املصلوب: يعذّ 

 .«يضغطه

محيد بن زياد، عن احلسن بن حممد بن سامعة، عن غري واحد، : 10ـ  220

 ة ابنةملا ماتت رقيّ »ال: عن أيب بصري، عن أحدمها عليهام السالم ق عن أبان،

 قال رسول اهلل|: احلقي بسلفنا الصالح عثامن بن مظعون ،رسول اهلل|

 عىل شفري القرب تنحدر دموعها يف القرب، ورسول ÷وأصحابه، قال: وفاطمة

 عّز وجلوسألت اهلل  ،عرف ضعفها ألقال: إيّن  تلقاه بثوبه قائم يدعو،ياهلل| 

 .«ة القربأن جيريها من ضمّ 

                                           
 .4711رقم  234/  3؛ الكايف: 259/  6األنوار: ( بحار 1)

 .4716رقم  236/  3؛ الكايف: 260/  6( بحار األنوار: 2)

 .4717؛ الكايف: رقم 260/  6( بحار األنوار: 3)

 .4728رقم  241/  3؛ الكايف: 266/  6( بحار األنوار: 4)

 .4730( املصدر السابق؛ الكايف: رقم 5)



د بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن عبدالرمحن بن أيب حممّ : 11ـ  221

 يوم ما من قرب إال وهو ينطق كّل »قال:  ×سامل، عن أيب عبداهلل هاشم، عن

 ثالث مرات: أنا بيت الرتاب، أنا بيت البىل، أنا بيت الدود، قال: فإذا دخله عبدٌ 

وأنت متيش عىل ظهري ك حبّ أ، أما واهلل لقد كنت أهالً مؤمن قال: مرحبا و

البرص ويفتح له باب  ذلك قال: فيفسح له مدّ  فسرتى !ف إذا دخلت بطني؟يفك

أحسن منه  مل تر عيناه شيئاً  من ذلك رجٌل  ة، قال: وخيرجيرى مقعده من اجلنّ 

منك، فيقول: أنا رأيك احلسن الذي  أحسن قطّ  عبداهلل ما رأيت شيئاً  فيقول: يا

تؤخذ روحه فتوضع يف  ي كنت تعمله، قال: ثمكنت عليه وعملك الصالح الذ

 ه: نم قرير العني، فال تزال نفحةة حيث رأى منزله، ثم يقال لاجلنّ 

جيد لذهتا وطيبها حتى يبعث، قال: وإذا دخل الكافر  همن اجلنة تصيب جسد

بغضك وأنت متيش عىل أ، أما واهلل لقد كنت بك وال أهالً  قالت: ال مرحباً 

 ويعاد عليه فتجعله رميامً  ت بطني؟ سرتى ذلك، فتضمّ ظهري، فكيف إذا دخل

فريى مقعده من النار، ثم قال: ثم إنه خيرج منه  كام كان، ويفتح له باب إىل النار

أقبح  يا عبداهلل من أنت؟ ما رأيت شيئاً  قط قال: فيقول: يأقبح من رأ رجٌل 

اخلبيث، قال: تعمله، ورأيك  الذي كنت يىءقال: فيقول: أنا عملك الس !منك

مل تزل نفحة من النار  ثم تؤخذ روحه فتوضع حيث رأى مقعده من النار، ثم

عىل روحه تسعة  طها إىل يوم البعث، ويسلّ تصيب جسده فيجد أملها وحرّ 

 .«شيئاً  رض فتنبته ليس فيها تنني تنفخ عىل ظهر األتنهش وتسعون تنيناً 

 ن بن حمبوب، عن أيب والد عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن احلس: 12ـ  222

أرواح  قال: قلت له: جعلت فداك يروون أنّ  ×احلناط، عن أيب عبداهلل

                                           
 .4731رقم  241/  3؛ الكايف: 266/  6( بحار األنوار: 1)



ال، املؤمن أكرم عىل اهلل »يف حواصل طيور خرض حول العرش، فقال:  املؤمنني

 .«كأبداهنم لكن يف أبدانٍ  روحه يف حوصلة طري، من أن جيعل

د، عن أخيه احلسن، عن حممد بن أمحد، عن احلسني بن سعي :13ـ  223

 ث عن أرواح املؤمننيا نتحدّ : إنّ ×يب عبداهللعن أيب بصري قال: قلت ألزرعة، 

 إىل قناديل حتت العرش، فقال: يحواصل طري خرض ترعى يف اجلنة وتأو أهنا يف

 يف روضة كهيئة»، قلت: فأين هي؟ قال: «ال، إذا ما هي يف حواصل الطري»

 .«ةجساد يف اجلنّ األ

 ة الدنيا ونارهايف جّن: الباب الثامن

 أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب نجران، عن ابن محيد، عن ابن: 1ـ  224

 الذي بعثه معاوية ليسأل عام بعث قال: سأل الشامّي  ×قيس، عن أيب جعفر

عن العني التي تأوي إليها أرواح املرشكني  ×احلسني بن عيل صفرإليه ابن األ

 .«سلمى فقال: هي عني يقال هلا:

 د، وسهل بن زياد، وعيل بن إبراهيم، عن ة، عن أمحد بن حممّ العدّ  :2ـ  225

قال: سألت أبا  ،، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن رضيس الكنايسأبيه مجيعاً 

 ة، فكيف هو وهو يقبل من اجلنّ  خيرج من فراتنا الناس يذكرون أنّ  أنّ  ×جعفر

 :ـوأنا أسمع  ـ ×ودية؟ قال: فقال أبوجعفرفيه العيون واأل املغرب وتصّب 

                                           
 .4736رقم  244/  3؛ الكايف: 268/  6( بحار األنوار: 1)

 .4742رقم  245/  3؛ الكايف: 270 6( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.18( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .33ر قم  440؛ اخلصال: 284/  6( بحار األنوار: 4)



 خلقها اهلل يف املغرب وماء فراتكم هذه خيرج منها، وإليها خترج ةهلل جنّ  إنّ »

 ممساء، فتسقط عىل ثامرها وتأكل منها وتتنعّ  أرواح املؤمنني من حفرهم عند كّل 

فيام ة فكانت يف اهلواء وتتالقى وتتعارف، فإذا طلع الفجر هاجت من اجلنّ فيها 

 وجائية وتعهد حفرها إذا طلعت الشمس رض تطري ذاهبةً بني السامء واأل

يف املرشق خلقها ليسكنها أرواح  هلل ناراً  وتتالقى يف اهلواء وتتعارف، قال: وإنّ 

يلهم، فإذا طلع الفجر ل ار، ويأكلون من زقومها، ويرشبون من محيمهاالكفّ 

لدنيا كانوا فيه امن نريان  حراً  أشدّ  ،باليمن يقال له: برهوت هاجت إىل وادٍ 

، «يوم القيامة يتالقون ويتعارفون، فإذا كان املساء عادوا إىل النار فهم كذلك إىل

ة حممد| من املسلمني ين بنبوّ دين املقرّ قال: قلت: أصلحك اهلل ما حال املوّح 

ا هؤالء أمّ »ين يموتون وليس هلم إمام وال يعرفون واليتكم؟ فقال: املذنبني الذ

فإهنم يف حفرهم ال خيرجون منها، فمن كان منهم له عمل صالح ومل تظهر منه 

 إىل اجلنة التي خلقها اهلل يف املغرب فيدخل عليه منها له خداً  عداوة فإنه خيدّ 

 ه بحسناته وسيئاته، فإما إىلالروح يف حفرته إىل يوم القيامة، فيلقى اهلل فيحاسب

 مر اهلل، قال: وكذلك يفعل اهللإىل نار، فهؤالء موقوفون أل وأة، اجلنّ 

طفال وأوالد املسلمني الذين مل يبلغوا احللم، فأما باملستضعفني والبله واأل

إىل النار التي خلقها اهلل يف املرشق  خدّ  هلم اب من أهل القبلة فإهنم خيدّ النّص 

 وفورة احلميم إىل يوم القيامة، ثمّ  فيدخل عليهم منها اللهب والرشر والدخان

 هلم: أين ما كنتم تدعون من مصريهم إىل احلميم ثم يف النار يسجرون ثم قيل

مام الذي جعله اهلل للناس متوه دون اإلذدون اهلل؟ أين إمامكم الذي اخت

 .«إماماً 

                                           
 .246/  3؛ الكايف: 289/  6( بحار األنوار: 1)



 ما يلحق الرجل بعد موته من األجر: الباب التاسع

ابن عن أيب، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب،  :1ـ  226

ليس يتبع الرجل بعد موته من »قال:  ×رئاب، عن احللبي، عن أيب عبداهلل

 جر إال ثالث خصال: صدقة أجراها يف حياته فهي جترى بعد موته إىل يوماأل

ها وكان يعمل هبا وعمل هبا ة هدى سنّ صدقة موقوفة ال تورث، أو سنّ القيامة، 

 .«من بعده غريه، أو ولد صالح يستغفر له

                                           
 ( روايات.5( يبلغ عدد روايات الباب )1)

 .56رقم  87؛ األمايل: 293/  6( بحار األنوار: 2)



 

 

 

 

 

 

 أبواب املعاد

 أشراط الساعة، وقّصة يأجوج ومأجوج: الباب األول

فضال، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن : 1ـ  227

سئل »يقول:  ×بن ناصح، عن أيب احلصني قال: سمعت أبا عبداهلل ظريف

 .«الساعة فقال: عند إيامن بالنجوم، وتكذيب بالقدر رسول اهلل| عن

 نفس تذوق املوت كّل نفخ الصور، وفناء الدنيا، وأّن: الباب الثاني

احلسني بن حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن  :1ـ  228

 محر قال:ثني يعقوب األسعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أيب املغرا قال: حدّ 

عّز اهلل  إنّ »م عليه ثم قال: يه بإسامعيل، فرتّح نعزّ  ×عبداهلل دخلنا عىل أيب

يُِّتونَ ﴿ه| نفسه فقال: نعى إىل نبيّ  وجل ُم مَّ َك َميٌِّت َوإَِّنَّ ُكلُّ ﴿وقال:  ﴾إِنَّ

رض حتى ال يبقى فقال: إنه يموت أهل األ، ثثم أنشأ حيدّ  ﴾ْفٍس َذآئَِقُة املَْْوِت نَ 

أحد، ثم يموت أهل السامء حتى ال يبقى أحد إال ملك املوت ومحلة العرش 

                                           
 ( رواية.32( يبلغ عدد روايات الباب )1)

 .87رقم  62؛ اخلصال: 313/  6( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.16( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



 عّز وجليقوم بني يدي اهلل  وجربئيل وميكائيل، قال: فيجئ ملك املوت حتى

ملك املوت ومحلة  مل يبق إال رّب  فيقول: يا ـوهو أعلم  ـفيقال له: من بقي؟ 

فيقول  ،وجربئيل وميكائيل، فيقال: قل جلربئيل وميكائيل: فليموتا العرش

 رب رسوالك وأميناك، فيقول: إين قد قضيت عىل كّل  املالئكة عند ذلك، يا

 عّز وجلنفس فيها الروح املوت، ثم جيئ ملك املوت حتى يقف بني يدي اهلل 

 مل يبق إال ملك املوت ومحلة رّب  فيقول: يا ـوهو أعلم  ـله: من بقي؟  يقالف

ال يرفع  حزيناً  العرش، فيقول: قل حلملة العرش: فليموتوا، قال: ثم جيئ كئيباً 

 مل يبق إال ملك املوت، فيقال له: مت يا رّب  طرفه، فيقال له: من بقي؟ فيقول: يا

نه والساموات بيمينه، ويقول: أين رض بيميملك املوت فيموت، ثم يأخذ األ

 .«آخر؟ أين الذين كانوا جيعلون معي إهلاً  ؟عون معي رشيكاً الذين كانوا يدّ 

 ته وكفر من أنكرهإثبات احلشر وكيفّي: الباب الثالث

عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل، عن  ،اهلمدانى، عن عيل :1ـ  229

 أن يبعث عّز وجلإذا أراد اهلل »الصادق جعفر بن حممد عليهام السالم قال: 

 .«وصال ونبتت اللحومفاجتمعت األ صباحاً  اخللق أمطر السامء أربعني

 يب عمري، عن أيب أابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن  :2ـ  230

                                           
 .25رقم  256 / 3؛ الكايف: 229/  6( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.31( يبلغ عدد روايات الباب )2)

/  1. قال الشيخ املحسني )258رقم  243؛ األمايل للصدوق: 33/  7( بحار األنوار: 3)

(: فهم الرواية مبنّي عىل أصول علمية ناظرة إىل نوعّية املطر املذكور، وما يوجد بعد 186

وفيزيائية، ولعّل اإلنسان يصل إىل ذلك عىل سطح الكرة األرضية بتفاعالت كياموية 

 فهمها يف سريه العلمّي فيام بعد.



 ملا رأى إبراهيم ملكوت »قال:  ×عبداهلل بصري، عن أيب ثني أبوحدّ أيوب قال: 

 يزين فدعا عليه فامت، ثم رأى آخر فدعا رض التفت فرأى رجالً الساموات واأل

 إليه: يا عّز وجلعليه فامت، حتى رأى ثالثة فدعا عليهم فامتوا، فأوحى اهلل 

ين خلقت إمل أخلقهم،  عبادي فإين لو شئت دعوتك جمابة فال تدعو عىل، إبراهيم

يعبد غريي  ثيبه، وعبداً أف يعبدين ال يرشك يب شيئاً  ثالثة أصناف: عبداً  خلقي عىل

ى خرج من صلبه من يعبدين، ثم التفت فرأأيعبد غريي ف فلن يفوتني، وعبداً 

فتأكل  ،جتئ سباع البحر يف املاء وبعضها يف الربّ  جيفة عىل ساحل البحر بعضها

 ، وجتئ سباعما يف املاء ثم ترجع، فيشتمل بعضها عىل بعض فيأكل بعضها بعضاً 

 ، فعند ذلكفيأكل بعضها بعضاً  فتأكل منها فيشتمل بعضها عىل بعض الربّ 

مم أأرين كيف حتيي املوتى؟ هذه  مما رأى، وقال: يا رّب  ×ب إبراهيمتعجّ 

يعني حتى  ـقلبي  ولكن ليطمئنّ  ،مل تؤمن؟ قال: بىل ، قال: أويأكل بعضها بعضاً 

خلطهن اعهن وفقطّ  قال: خذ أربعة من الطري ـها شياء كلّ أرى هذا كام رأيت األ

ثم اجعل  ،فخلط كام اختلطت هذه اجليفة يف هذه السباع التي أكل بعضها بعضاً 

أجبنه وكانت  ، فلام دعاهنّ يأتينك سعياً  ثم ادعهنّ  ،جزءاً  جبل منهنّ  عىل كّل 

 .«، قال: وكانت الطيور: الديك واحلاممة والطاووس والغراباجلبال عرشة

حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن عيسى، عن حممد : 3ـ  231

، ×عن عبد الرمحن بن أيب هاشم، عن أيب خدجية، عن أيب عبداهلل، بن احلسني

 .«كفان فإنكم تبعثون هبااأل قوا يفتنوّ »قال: 

عن عمرو  ،حييى، عن حممد بن أمحد، عن أمحد بن احلسنحممد بن : 4ـ  232

                                           
 .31رقم  585/  2؛ علل الرشائع: 41/  6( بحار األنوار: 1)

 ، والتنّوق هو: التجّود.6رقم  149/  3؛ الكايف: 43/  6( بحار األنوار: 2)



 قال: ×عن مصدق بن صدقة، عن عامر بن موسى، عن أيب عبداهلل، بن سعيد

 نعم حتى ال يبقى حلم وال عظم إال طينته»يبىل جسده؟ قال:  سئل عن امليت

 لق منها كام خلقا ال تبىل، تبقى يف القرب مستديرة حتى خي  التي خلق منها، فإهّن 

 .«ةل مرّ أوّ 

 أمساء القيامة: الباب الرابع

حممد بن أمحد الوراق، عن عيل بن حممد موىل الرشيد، عن دارم بن : 1 ـ 233

قال رسول اهلل|: »قال:  ^عن الرضا، عن آبائه، عن أمري املؤمنني، قبيصة

 .«تقوم الساعة يوم اجلمعة بني الصالتني: صالة الظهر والعرص

 شعري، وحممد بن عيل بنعن أمحد بن إدريس، عن األ أيب،: 2ـ  234

 حمبوب، عن اليقطيني، عن صفوان بن حييى، عن إسامعيل بن جابر، عن رجاله،

ُْموٌع لَُّه النَّاُس َوَذلَِك ﴿: عّز وجليف قول اهلل  ×عن أيب عبد اهلل  َذلَِك َيْوٌم َّمَّ

ْشُهودٌ   .«املشهود يوم عرفة، واملجموع له الناس يوم القيامة»قال:  ﴾َيْوٌم مَّ

سناد عن احلسني بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أيب وهبذا اإل: 3ـ  235

 ،﴾َوَشاِهٍد َوَمْشُهودٍ ﴿: عّز وجلاجلارود، عن أحدمها عليهام السالم يف قول اهلل 

 .«واملشهود: يوم عرفة، واملوعود: يوم القيامةيوم اجلمعة،  الشاهد:»قال: 

                                           
 .7رقم  251/  3( املصدر السابق؛ الكايف: 1)

 ( رواية.15اب )( يبلغ عدد روايات الب2)

 .84رقم  390؛ اخلصال: 59/  6( بحار األنوار: 3)

 .298؛ معاين األخبار: 60/  6( بحار األنوار: 4)

 .6رقم  299؛ معاين األخبار: 60/  6( بحار األنوار: 5)



يؤتى  همواقف القيامة، وزمان مكث الناس فيه، وأّن: الباب اخلامس

 م فيهاجبهّن

فيام وعظ اهلل عز »قال:  ^عيل، عن أبيه، عن ابن أسباط، عنهم: 1ـ  236

: يا عيسى اعمل لنفسك يف مهلة من أجلك قبل أن ال تعمل ×به عيسى وجّل 

 «ضاعفهاأجزي باحلسنة وأون، وفيه ليوم كألف سنة مما تعدّ  هلا، واعبدين

 .اخلرب

 أحوال املتقني واجملرمني يف القيامة: الباب السادس

 أبا عن أيب بصري قال: سمعت القاسم بن حممد، عن عيل،: 1ـ  237

 ابتغاءيت صلّ  رّب   فيقول: ياجياء بعبد يوم القيامة قد صىّل »يقول:  ×عبداهلل

اذهبوا به إىل النار،  !يت ليقال: ما أحسن صالة فالنوجهك، فيقال له: إنك صلّ 

قد قاتلت ابتغاء وجهك، فيقال له: بل قاتلت  رّب  وجياء بعبد قد قاتل فيقول: يا

م القرآن فيقول: يا اذهبوا به إىل النار، وجياء بعبد قد تعلّ  !ليقال ما أشجع فالناً 

مت ليقال: ما أحسن صوت له: بل تعلّ  اء وجهك، فيقالمت القرآن ابتغتعلّ  رّب 

اذهبوا به إىل النار، وجياء بعبد قد أنفق ماله فيقول: يا رب أنفقت مايل  !فالن

                                           
 ( رواية.11( يبلغ عدد روايات الباب )1)

/  1الشيخ املحسني ). قال 103رقم  131/  8؛ الكايف: 128/  7( بحار األنوار: 2)

(: عيّل بن أسباط مل يدرك مجيع األئمة حتى يروي عنهم بال واسطة، وليس يف اخلرب 192

أنه روى عن إمام واحد، فالسند غري واضح. وليس يف الرواية أّنه يوم احلرش، ولعّله يوم 

كنّه تكّلف. عىل النار، وهو ال ينايف خلود الكّفار فيها؛ الحتامل أّن هلا أيامًا غري متناهية، ل

أّن املناسب تشويق العابدين باجلنّة األبدية وختويفهم بالنار اخلالدة ال بيوم املحشـر، واهلل 

 العامل.

 ( رواية.147( يبلغ عدد روايات الباب )3)



 .«اذهبوا به إىل النار !ابتغاء وجهك، فيقال له: بل أنفقته ليقال: ما أسخى فالناً 

ن مسكان، عن حممد عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبداهلل ب: 2ـ  238

ُقوَن َما ﴿: عّز وجلعن قول اهلل  ×عبداهلل مسلم قال: سألت أبا بن َسُيَطوَّ

 إال يا حممد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئاً »فقال:  ﴾َبِخُلوْا بِِه َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

يف عنقه ينهش من حلمه حتى  قاً من نار مطوّ  جعل اهلل ذلك يوم القيامة ثعباناً 

ُقوَن َما َبِخُلوْا بِِه َيْوَم ﴿ :عّز وجليفرغ من احلساب، ثم قال: هو قول اهلل  َسيَُطوَّ

 .«بخلوا به من الزكاة يعني: ما ﴾اْلِقَياَمةِ 

عيل، عن أبيه، عن حممد بن خالد، عن خلف بن محاد، عن حريز : 3ـ  239

ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إال »: ×عبداهلل قال: قال: أبو

أقرع يريده وهو  ط عليه شجاعاً قفر وسلّ  حبسه اهلل عز وجل يوم القيامة بقاعٍ 

 ص منه أمكنه من يده فقضمها كام يقضم الفجل،حييد عنه، فإذا رأى أنه ال يتخلّ 

ُقوَن َما َبِخُلوْا بِِه َيْوَم ﴿: لعّز وجيف عنقه، وذلك قول اهلل  ثم يصري طوقاً  َسُيَطوَّ

، وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع من زكاة ماله إال حبسه اهلل ﴾اْلِقَياَمةِ 

ذات ناب بناهبا،  ذات ظلف بظلفها وينهشه كّل  يطؤه كّل  قفر يوم القيامة بقاعٍ 

قه اهلل ربعة أرضه إىل رع يمنع زكاهتا إال طوّ وما من ذي مال نخل أو كرم أو ز

 .«سبع أرضني إىل يوم القيامة

عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن العالء، عن : 4ـ  240

 حيرش العبد يوم القيامة وما»يقول:  ×جعفر حممد بن مسلم قال: سمعت أبا

 له: هذا سهمك من دم ، فيدفع إليه شبه املحجمة أو فوق ذلك فيقالندا دماً 

                                           
 .166رقم  62؛ الزهد للحسني بن سعيد: 180/  7( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  502/  3؛ الكايف: 195/  7( بحار األنوار: 2)

 .19رقم  505/  3؛ الكايف: 196/  7( بحار األنوار: 3)



، فيقول: بىل، إنك لتعلم أنك قبضتني وما سفكت دماً  رّب  فالن، فيقول: يا

فنقلت حتى صارت إىل فالن  ،سمعت من فالن رواية كذا وكذا فرويتها عليه

 .«ار فقتله عليها، وهذا سهمك من دمهاجلبّ 

 عيل بن عن أيب داود املسرتق، عن احلسني بن حممد، عن املعىل،: 5ـ  241

 ثالثة ال ينظر اهلل»يقول:  ×عبداهلل ميمون، عن ابن أيب يعفور قال: سمعت أبا

 من اهلل ليست عى إمامةً يهم وهلم عذاب أليم: من ادّ إليهم يوم القيامة وال يزكّ 

 .«سالم نصيباً هلام يف اإل من اهلل، ومن زعم أنّ  له، ومن جحد إماماً 

 ذكر الركبان: الباب السابع

ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عيل بن حممد، عن داود بن : 1ـ  242

قال رسول اهلل|: ليس يف »قال:  ^سليامن، عن الرضا، عن آبائه، عن عيل

 نصار فقال: فداكأربعة، قال: فقام إليه رجل من األالقيامة راكب غرينا ونحن 

 ناقة اهلل التي ة اهلل الرباق، وأخي صالح عىلمي أنت ومن؟ قال: أنا عىل دابّ أأيب و

ي محزة عىل ناقتي العضباء، وأخي عيل بن أيب طالب عىل ناقة من عقرت، وعمّ 

د ة، وبيده لواء احلمد، واقف بني يدي العرش ينادي: ال إله إال اهلل حممّ نوق اجلنّ 

ب، أو نبي مرسل، أو رسول اهلل، قال: فيقول اآلدميون: ما هذا إال ملك مقرّ 

قال: فيجيبهم ملك من حتت بطنان العرش: معارش  العاملني، حامل عرش رّب 

يق وال حامل عرش، هذا الصدّ  مرسالً  اً ، وال نبيّ باً مقرّ  ما هذا ملكاً  !اآلدميني

                                           
 .5رقم  370/  2؛ الكايف: 202/  7( بحار األنوار: 1)

 .4رقم  373/  1؛ الكايف: 212/  7( بحار األنوار: 2)

 ( روايات.9( يبلغ عدد روايات الباب )3)



 .«كرب، هذا عيل بن أيب طالباأل

 كّل  الشيعة، وإّنأمساء أمهاتهم إاله يدعى الناس بإّن: الباب الثامن

 رسول اهلل وصهره نسب سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال

 أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن أيب والد، عن : 1ـ  243

 اهلل تبارك وتعاىل يدعو الناس يوم القيامة: أين فالن بن إنّ »قال:  ×أيب عبداهلل

 .«من اهلل عليهم فالنة سرتاً 

يسأهلم  حماسبة العباد وحكمه تعاىل يف ظلمهم، وما: الباب التاسع

 عنه، وفيه حشر الوحوش

أيب، عن ابن حمبوب، عن الثاميل، عن أيب جعفر صلوات اهلل عليه : 1ـ  244

قال رسول اهلل|: ال تزول قدما عبد يوم القيامة من بني يدي اهلل حتى »قال: 

يسأله عن أربع خصال: عمرك فيام أفنيته؟ وجسدك فيام أبليته؟ ومالك من أين 

 .«نا أهل البيتبّ كسبته وأين وضعته؟ وعن ح

                                           
/  1قال الشيخ املحسني ). 711رقم  345؛ األمايل للطويّس: 234/  7( بحار األنوار: 1)

(: يمكن االعتامد عىل سادستها. يف إشارة إىل هذه الرواية. وال ننسى قول املحسنّي 197

 (:... وعليه فيشكل االعتامد عىل روايات هذا الكتاب كّلها.49/  1)

 ( رواية.12( يبلغ عدد روايات الباب )2)

 .564/  2؛ علل الرشائع: 238/  7( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.51( يبلغ عدد روايات الباب )4)

، وإّنام حكم باعتبار 19/  2؛ تفسري عيل بن إبراهيم القّمي: 259/  7( بحار األنوار: 5)

املصدر األخري ألمر يرجع إىل املعضدات اخلارجية وتوّفر بعض الشواهد، ال لنفس 

 املصدر كام هو معلوم.



 ى، عن احلسني بن سعيد، عن عيل بنأيب، عن سعد، عن ابن عيس: 2ـ  245

قال:  ×احلكم، عن داود بن النعامن، عن إسحاق، عن الصادق جعفر بن حممد

 إذا كان يوم الفيامة وقف عبدان مؤمنان للحساب كالمها من أهل اجلنة: فقري»

 تك إنكوقف؟ فوعزّ أعىل ما  يف الدنيا، فيقول الفقري: يا رّب  يف الدنيا، وغنّي 

 ي منه حقاً دّ أؤف تولني والية فأعدل فيها أو أجور، ومل ترزقني ماالً  لتعلم أنك مل

رت يل، فيقول عىل ما علمت وقدّ  أو أمنع، وال كان رزقي يأتيني منها إال كفافاً 

ويبقى اآلخر حتى يسيل جالله: صدق عبدي خلوا عنه يدخل اجلنة،  اهلل جّل 

 لكفاها، ثم يدخل اجلنة، فيقول له منه من العرق ما لو رشبه أربعون بعرياً 

يغفر  ءجييئني بعد اليش ءالفقري: ما حبسك؟ فيقول: طول احلساب، ما زال اليش

 دين اهلل عز وجل منه برمحة وأحلقنيآخر حتى تغمّ  ءسأل عن يشأيل، ثم 

ك ، فيقول: لقد غرّي ا الفقري الذي كنت معك آنفاً بالتائبني، فمن أنت؟ فيقول: أن

 .«النعيم بعدي

 احلسني بن سعيد، عن فضالة، عن حسني بن عثامن، عن سامعة، : 3ـ  246

ل ما حياسب به العبد أوّ »يقول:  ×عن أيب بصري قال: سمعت أبا جعفر

 .«قبلت قبل ما سواها فإن ،الصالة

 واألممالسؤال عن الرسل : الباب العاشر

حممد بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن هشام بن : 1ـ  247

َيْوَم ﴿: عّز وجلعن قول اهلل  ×جعفر سامل، عن يزيد الكنايس قال: سألت أبا

                                           
 .587رقم  441 ؛ األمايل للصدوق:259/  7( بحار األنوار: 1)

 .946رقم  239/  2؛ هتذيب األحكام: 267/  7( بحار األنوار: 2)

 ( روايات.9( يبلغ عدد روايات الباب )3)



ُسَل َفيَُقوُل َماَذا ُأِجْبُتْم َقاُلوْا الَ ِعْلَم لَنَا ، هلذا تأويالً  إنّ »قال: فقال:  ﴾ََيَْمُع اهللُّ الرُّ

ممكم؟ قال: فيقولون: ال أجبتم يف أوصيائكم الذين خلفتموهم عىل أيقول: ماذا 

 .«علم لنا بام فعلوا بعدنا

 ما يظهر من رمحته تعاىل يف القيامة: الباب احلادي عشر

 قال رسول »قال:  ^، عن آبائه×سانيد الثالثة عن الرضاباأل: 1ـ  248

 لعبده املؤمن فيوقفه عىل ذنوبه عّز وجل اهلل اهلل|: إذا كان يوم القيامة جتىّل 

 ، ويسرتمرسالً  اً وال نبيّ  باً مقرّ  ، ثم يغفر اهلل له ال يطلع اهلل عىل ذلك ملكاً ذنباً  ذنباً 

 .«عليه ما يكره أن يقف عليه أحد، ثم يقول لسيئاته: كوين حسنات

الرمحن  أيب، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن عبد: 2ـ  249

آخر عبد يؤمر به إىل النار يلتفت  إنّ »قال:  ×بن احلجاج، عن أيب عبداهلل

 ؟ فيقول: يايت به قال له: يا عبدي مل التفّت ا  : أعجلوه، فإذا عّز وجلفيقول اهلل 

 ك يب؟ا كان ظنّ ي بك هذا، فيقول اهلل جل جالله: عبدي ومما كان ظنّ  رّب 

تك، ي بك أن تغفر يل خطيئتي وتسكنني )وتدخلني( جنّ كان ظنّ  فيقول: يا رّب 

يب هذا ساعة  وعزيت واآلئي وبالئي وارتفاع مكاين ما ظنّ  !فيقول اهلل: مالئكتي

عته بالنار، أجيزوا له ما روّ  يب ساعة من حياته خرياً  قط، ولو ظنّ  من حياته خرياً 

إال كان اهلل  عبد باهلل خرياً  ما ظنّ » :×عبداهلل أبو ، ثم قال«ةكذبه وأدخلوه اجلنّ 

                                           
/  1. قال الشيخ املحسني )535رقم  338/  8؛ الكايف: 283/  7( بحار األنوار: 1)

 (: عىل ترّدد يف الراوي األّول.201

 روايات.( 9( يبلغ عدد روايات الباب )2)

 .57رقم  36/  1؛ عيون أخبار الرضا: 268/  7( بحار األنوار: 3)



 :عّز وجله به، وذلك قوله كان اهلل عند ظنّ  إال به سوءاً  وال ظنّ  ه به،عند ظنّ 

ينَ ﴿ اِِسِ ْن اْْلَ ُكْم َأْرَداُكْم َفَأْصَبْحُتم مِّ  .«﴾َوَذلُِكْم َظنُُّكُم الَِّذي َظنَنُتم بَِربِّ

القيامة  ص من شدائداخلصال اليت توجب التخّل :الباب الثاني عشر

 وأهواهلا

 ×قال: سمعت أبا جعفر ،العطار، عن سعد، عن أيوب بن نوح: 1ـ  250

ر، فإذا كان م من ذنبه وما تأّخ من زار قرب أيب بطوس غفر اهلل له ما تقدّ »يقول: 

له منرب بحذاء منرب رسول اهلل| حتى يفرغ اهلل تعاىل من  القيامة نصبيوم 

 .«حساب عباده

تطاير الكتب، وإنطاق اجلوارح وسائر الشهداء : الباب الثالث عشر

 يف القيامة

حممد بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن معاوية بن  :1ـ  251

ه اهلل أحبّ  تاب العبد توبة نصوحاً  إذا»يقول:  ×قال: سمعت أبا عبداهلل ،وهب

 ينيس ملكيه ما»، فقلت: كيف يسرت عليه؟ قال: «يف الدنيا واآلخرة فسرت عليه

 كتبا عليه من الذنوب، ويوحي إىل جوارحه: اكتمي عليه ذنوبه ويوحي إىل بقاع

رض: اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى اهلل حني يلقاه األ

                                           
 .173؛ ثواب األعامل: 287/  7( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.79( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .19رقم  290/  1؛ عيون أخبار الرضا: 291/  7( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.22( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



 .«من الذنوب ءيشهد عليه بيش ءوليس يش

 اللواء: الباب الرابع عشر

قال رسول »قال:  ^سانيد الثالثة عن الرضا، عن آبائهباأل: 1ـ  252

 فيك مخس خصال فأعطانيها: أحدها أن جيعلك إين سألت ريّب  ،عيل يا :اهلل|

 «ةباجلنّ كرب مكتوب عليه: املفلحون هم الفائزون لواء اهلل األ حامل لوائي وهو

 .اخلرب

 ه يدعى فيه كل أناس بإمامهمإّن: الباب اخلامس عشر

قال: قال رسول  ^سانيد الثالثة عن الرضا، عن آبائهباأل: 1ـ  253

قال:  ،﴾َيْوَم َنْدُعو ُكلَّ ُأَناٍس بِإَِماِمِهمْ ﴿اهلل| يف قول اهلل تبارك وتعاىل: 

 .«همة نبيّ قوم بإمام زماهنم، وكتاب اهلل وسنّ  يدعي كّل »

اجلنة ونعيمها، رزقنا اهلل وسائر املؤمنني حورها : الباب السادس عشر

 وقصورها وحبورها وسرورها

: ×للرضا اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن اهلروي قال: قلت: 1ـ  254

وإن  ،نعم» خملوقتان؟ فقال:اليوم  عن اجلنة والنار أمها أخربين ،يابن رسول اهلل

                                           
 .430/  2؛ الكايف: 317/  7( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.12( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .251/  2، 33/  1؛ عيون أخبار الرضا: 4/  8( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.19( يبلغ عدد روايات الباب )4)

 .61رقم  36/  1؛ عيون أخبار الرضا: 10/  8( بحار األنوار: 5)

 ( رواية.217يات الباب )( يبلغ عدد روا6)



 ، قال: «ة ورأى النار ملا عرج له إىل السامءرسول اهلل| قد دخل اجلنّ 

 ما»: ×رتان غري خملوقني، فقاليقولون: إهنام اليوم مقدّ  قوماً  فقلت له: فإنّ 

ا وال نحن منهم، من أنكر خلق اجلنة والنار فقد كذب النبي| ولئك منّ أ

: عّز وجلجهنم، قال اهلل  د يف نار، وخلّ ء يشبنا وليس من واليتنا عىلوكذّ 

ُب ِِبَا املُْْجِرُموَن ﴿ وقال  ،﴾َيُطوُفوَن َبْينََها َوَبْْيَ ََحِيٍم آنٍ  *َهِذِه َجَهنَُّم الَّتِي ُيَكذِّ

ة فناولني من فأدخلني اجلنّ ملا عرج يب إىل السامء أخذ بيدي جربئيل  النبي|:

رض واقعت فلام هبطت إىل األ ،ل ذلك نطفة يف صلبيفتحوّ  فأكلته رطبها

ة ام اشتقت إىل رائحة اجلنّ ة، فكلّ ففاطمة حوراء إنسيّ ، خدجية فحملت بفاطمة

 .«شممت رائحة ابنتي فاطمة

 عيل بن احلسن بن فضال، عن مروك بن عبيد، عن حممد بن عيسى: 2ـ  255

فاستقبلني يونس موىل آل  ،×هت إىل أيب احلسن الرضاي قال: توّج القمّ 

، قال: فقال: اسأله عن ×احلسن ريد أباأفقال: يل: أين تذهب؟ قلت:  ،يقطني

 قل له: خلقت اجلنة بعد؟ فإين أزعم أهنا مل ختلق، قال: فدخلت عىل ،هذه املسألة

ىل آل يقطني أودعني يونس مو قال: فجلست عنده فقلت له: إنّ  ×أيب احلسن 

 ة خلقت بعد؟قال: قلت: قال: أخربين عن اجلنّ  «هي؟ وما»إليك رسالة، قال: 

 .«ة آدمكذب فأين جنّ » :فإين أزعم أهنا مل ختلق، قال

: قال ،عن ابن حمبوب، عن أيب أيوب، عن احللبي ،عيل، عن أبيه: 3ـ 256

اٌت ِحَسانٌ فِيِهنَّ ﴿: عّز وجلعن قول اهلل  ×عبداهلل سألت أبا قال:  ،﴾َخرْيَ

                                           
رقم  105/  2؛ عيون أخبار الرضا: 728رقم  545؛ األمايل: 198/  8( بحار األنوار: 1)

 .21رقم  117؛ التوحيد: 3

. قال الشيخ 937رقم  785/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 146/  8( بحار األنوار: 2)

 العيايش. يوعيل هواسطة املحذوفة بني الكيش (: عىل أّن ال210/  1املحسني )



َيامِ ﴿، قال: قلت: «صوالح املؤمنات العارفات هنّ » ْقُصوَراٌت يِف اْْلِ  ،﴾ُحوٌر مَّ

 املضمومات )املضمرات( املخدرات يف خيام الدرّ  البيض هنّ  احلور»قال: 

 باب سبعون كاعباً  خيمة أربعة أبواب، عىل كّل  والياقوت واملرجان، لكّل 

 هبنّ  عّز وجلذكره ليبرش اهلل  يوم كرامة من اهلل عزّ  يف كّل  ، ويأتيهنّ هلنّ  حجاباً 

 .«املؤمنني

وعنه، عن أمحد بن حممد، عن ابن أيب عمري، عن احلسني بن عثامن، : 4ـ  257

 حور نابتات، هحافتا يف اجلنة هنراً  إنّ »قال:  ×عن أيب بصري، عن أيب عبداهلل

 .«مكاهنا عّز وجلفأنبت اهلل  ،فأعجبته اقتلعها املؤمن بإحداهنّ  مرّ  فإذا

أيب، عن سعد، عن أمحد بن احلسن، عن عمرو بن سعيد، عن : 5ـ  258

 وعليه خاتم حديد قال: يف الرجل يصيّل  ،×عن عامر، عن أيب عبداهلل ،مصدق

 يلبس الرجل : اله من لباس أهل النار، وقالنّ أل ؛به الرجل ميتختّ  ال، وال»

 .«من لباس أهل اجلنة هنّ أل ؛ فيهالذهب وال يصيّل 

 ىل بن رئاب، ويعقوبعيل، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن مع: 6ـ  259

 أال خطب الناس فقال فيها: ×املؤمنني أمري أنّ » :×الرساج، عن أيب عبداهلل

 ة،فأوردهتم اجلنّ عطوا أزمتها أالتقوى مطايا ذلل محل عليها أهلها، و وإنّ 

 «وفتحت هلم أبواهبا، ووجدوا رحيها وطيبها، وقيل هلم: ادخلوها بسالم آمنني

 .اخلطبة

                                           
 .147رقم  156/  8؛ الكايف: 161/  8( بحار األنوار: 1)

 .299رقم  231/  8؛ الكايف: 162/  8( بحار األنوار: 2)

 .348/  2؛ علل الرشائع: 171/  8( بحار األنوار: 3)

 .23رقم  67/  8؛ الكايف: 183/  8( بحار األنوار: 4)



اقها وغسلينها ها وغّسمالنار أعاذنا من هلبها ومحي: السابع عشر

املرسلني وأهل  دد سّيوعقاربها وحياتها وشدائدها ودركاتها مبحّم

 بيته الطاهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني

: ×للرضا قال: قلت ،اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن اهلروي: 1ـ  260

رسول اهلل|  نعم، وإنّ »أخربين عن اجلنة والنار أمها اليوم خملوقتان؟ فقال: 

 قوماً  إنّ ، قال: فقلت له: ف«ة ورأى النار ملا عرج به إىل السامءقد دخل اجلنّ 

وال نحن  اولئك منّ أما »: ×رتان غري خملوقتني، فقالام اليوم مقدّ يقولون: إهّن 

من  بنا، وليسب النبي| وكذّ منهم، من أنكر خلق اجلنة والنار فقد كذّ 

َهِذِه َجَهنَُّم الَّتِي ﴿: عّز وجلد يف نار جهنم، قال اهلل ، وخلّ ءواليتنا عىل يش

ا املُْْجِرُموَن  ُب ِِبَ  .اخلرب «﴾َيُطوُفوَن َبْينََها َوَبْْيَ ََحِيٍم آنٍ  *ُيَكذِّ

أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكري، عن : 2ـ 261

 رسي به مل يمرّ رسول اهلل| حيث ا   إنّ »قال:  ×اقرزرارة، عن أيب جعفر الب

 من البرش واللطف والرسور به، حتى مرّ  حيّب  بخلق من خلق اهلل إال رأى منه ما

 يا ، فقال:عابساً  فوجده قاطباً  بخلق من خلق اهلل فلم يلتفت إليه ومل يقل له شيئاً 

والرسور منه إال مررت بخلق من خلق اهلل إال رأيت البرش واللطف  ما ،جربئيل

أن  حّب أ هذا، فمن هذا؟ قال: هذا مالك خازن النار، هكذا خلقه ربه، قال: فإيّن 

هذا حممد رسول اهلل|  : إنّ ×تطلب إليه أن يريني النار، فقال له جربئيل

منها فرآها فلام  وقد سألني أن أطلب إليك أن تريه النار، قال: فأخرج له عنقاً 

 .«عّز وجلقبضه اهلل حتى  أبرصها مل يكن ضاحكاً 

                                           
 رواية.( 102( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

رقم  105/  2؛ عيون أخبار الرضا: 728رقم  545؛ األمايل: 284/  8( بحار األنوار: 2)

 .21رقم  117؛ التوحيد: 3

 .952رقم  696( املصدر السابق؛ األمايل للصدوق: 3)



 أيب، عن سعد، عن النهدي، عن ابن حمبوب، عن عيل بن يقطني،: 3ـ  262

مؤمن وكان له جار  كان يف بني إرسائيل رجٌل »قال:  ×عن أيب احلسن موسى

 يرفق باملؤمن ويوليه املعروف يف الدنيا، فلام أن مات الكافر بنى اهلل فكان ،كافر

ها، ويأتيه الرزق من غريها، وقيل له: هذا فكان يقيه حرّ  من طني، يف النار له بيتاً 

بام كنت تدخل عىل جارك املؤمن فالن بن فالن من الرفق وتوليه من املعروف يف 

 .«الدنيا

احلسني بن سعيد، عن فضالة،  نأيب، عن سعد، عن ابن عيسى، ع :4ـ  263

 ّي أل :×اهلليب عبدقال: قلت أل حول، عن بشارعن أبان، عن أيب جعفر األ

 .«ربعاءالنار خلقت يوم األ نّ أل»ربعاء؟ قال: يصام يوم األ ءيش

 أيب، عن احلمريي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، : 5ـ  264

، م رحى تطحن مخساً يف جهنّ  قال: إنّ  ×اً عليّ  أنّ » :^بائهآعن الصادق، عن 

 املؤمنني؟ قال: العلامء طحنها يا أمري أفال تسألوين ما طحنها؟ فقيل له: وما

 اء الفسقة، واجلبابرة الظلمة، والوزراء اخلونة، والعرفاء الكذبة،الفجرة، والقرّ 

 فيها يا أمري فيها؟ فقيل: وما يف النار ملدينة يقال هلا احلصينة، فال تسألوين ما وإنّ 

 .«املؤمنني؟ فقال: فيها أيدي الناكثني

 د يف النار ومن خيرج منهايف ذكر من خيّل: الباب الثامن عشر

: ×يب عبداهللقلت أل :قال ،يف الصحيح عن احلارث بن املغرية: 1ـ  265

                                           
 .169؛ ثواب األعامل: 296/  8( بحار األنوار: 1)

 .74رقم  387؛ اخلصال: 307/  8( بحار األنوار: 2)

 .65رقم  296؛ اخلصال: 311/  8حار األنوار: ( ب3)

 ( رواية.41( يبلغ عدد روايات الباب )4)



 ،«نعم»رسول اهلل|: من مات ال يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، قال:  قال

 جاهلية كفر ونفاق» :قلت: جاهلية جهالء أو جاهلية ال يعرف إمامه؟ قال

 .«وضالل

 يقول: ×عبداهلل قال: سمعت أبا ،ابن أيب يعفوربإسناده عن : 2ـ  266

 عى إمامةيهم وهلم عذاب أليم: من ادّ ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة وال يزكّ 

سالم هلام يف اإل من اهلل، ومن زعم أنّ  من اهلل ليست له، ومن جحد إماماً 

 .«نصيب

                                           
 .3رقم  377/  1؛ الكايف: 362/  8( بحار األنوار: 1)

 .12رقم  374/  1؛ الكايف: 363/  8( بحار األنوار: 2)





 

 

 

 

 

 

 أبواب االحتجاجات

مناظرات احلسن واحلسني صلوات اهلل عليهما : الباب األول

 واحتجاجاتهما

 أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب نجران، عن عاصم بن محيد،: 1ـ  267

يف الرهبة  ×املؤمنني بينا أمري»قال:  ×عن حممد بن قيس، عن أيب جعفر

 ،إذ قام إليه رجل ،فمن بني مستفت ومن بني مستعدّ  ،والناس عليه مرتاكمون

 أمري فنظر إليه ،املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته فقال: السالم عليك يا أمري

 ثم قال: وعليك السالم ورمحة اهلل ،بعينيه هاتيك العظيمتني ×املؤمنني

تك وأهل بالدك. قال: ما أنت من رعيّ  من أنت؟ فقال: أنا رجل من ،وبركاته

 . فقال:ما خفيت عيلّ  واحداً  يوماً  عيلّ  متتي وال من أهل بالدي، ولو سلّ رعيّ 

: هل أحدثت يف مرصي هذا ×املؤمنني املؤمنني. فقال أمري مان يا أمرياأل

قال: نعم. قال: إذا  ،ك من رجال احلربمنذ دخلته؟ قال: ال. قال: فلعلّ  حدثاً 

لك  الً بأس. قال: أنا رجل بعثني إليك معاوية متغفّ  وضعت احلرب أوزارها فال

                                           
 ( روايات.5( يبلغ جمموع الروايات يف الباب )1)



مر ا األذهب وقال له: إن كنت أحّق  ،صفربعث فيه ابن األ ءعن يشأسألك 

فإنك إذا فعلت ذلك اتبعتك  ،فأجبني عام أسألك ،واخلليفة بعد حممد |

 وبعثت إليك باجلائزة، فلم يكن عنده جواب وقد أقلقه ذلك، فبعثني إليك

ه وأعامه كباد ما أضلّ : قاتل اهلل ابن آكلة األ×املؤمنني سألك عنها. فقال أمريأل

هبا، حكم اهلل بيني وبني  جواهلل لقد أعتق جارية فام أحسن أن يتزوّ  !ومن معه

 عظيم رواي، وصغّ مة، قطعوا رمحي، وأضاعوا أيامي، ودفعوا حقّ هذه األ

حرضوا، فقال: د، فا  باحلسن واحلسني وحممّ  منزلتي، وأمجعوا عىل منازعتي، عيلّ 

م أحببت، فقال: أسأل ذا ني، فاسأل أهّي هذان ابنا رسول اهلل وهذا اب ،يا شامي

لك.  سلني عام بدا :×، فقال له احلسناً وكان صبيّ  ×يعني احلسن ،الوفرة

رض؟ وكم بني والباطل؟ وكم بني السامء واأل فقال الشامي: كم بني احلّق 

إليها أرواح املرشكني؟  املرشق واملغرب؟ وما قوس قزح؟ وما العني التي تأوي

وما عرشة أشياء بعضها  أوي إليها أرواح املؤمنني؟ وما املؤنث؟وما العني التي ت

من بعض. فقال احلسن بن عيل عليهام السالم: بني احلق والباطل أربع  أشدّ 

. قال الشامي: كثرياً  ذنيك باطالً أوقد تسمع ب أصابع، فام رأيته بعينك فهو احلّق 

البرص، فمن قال لك غري  رض دعوة املظلوم ومدّ السامء واألصدقت. قال: وبني 

به. قال: صدقت يا ابن رسول اهلل. قال: وبني املرشق واملغرب مسرية هذا فكذّ 

من مرشقها وحني تغيب يف مغرهبا.قال  يوم للشمس، تنظر إليها حني تطلع

قزح  الشامي: صدقت، فام قوس قزح؟ قال: وحيك ال تقل: قوس قزح، فإنّ 

رض من الغرق. هل األأمان ألصب واسم شيطان، وهو قوس اهلل وعالمة اخل

وأما العني التي تأوي إليها أرواح املرشكني فهي عني يقال هلا برهوت، وأما 

 سلمى، وأما املؤنث فهو :العني التي تأوي إليها أرواح املؤمنني فهي عني يقال هلا



احتلم، وإن كانت  نثى، فإنه ينتظر به فإن كان ذكراً أالذي ال يدرى أذكر هو أو 

فإن أصاب بوله احلائط  ،بل عىل احلائط ثدهيا، وإال قيل له: حاضت وبدا نثىأ

بول البعري فهي امرأة. وأما عرشة أشياء  فهو ذكر، وإن انتكص بوله كام ينتكص

من احلجر  وجل احلجر، وأشدّ  خلقه اهلل عز ءيش من بعض: فأشدّ  بعضها أشدّ 

من النار املاء  احلديد، وأشدّ النار تذيب  من احلديد احلديد يقطع به احلجر، وأشدّ 

من السحاب الريح حيمل  من املاء السحاب حيمل املاء، وأشدّ  يطفئ النار، وأشدّ 

من امللك ملك املوت  من الريح امللك الذي يرسلها، وأشدّ  السحاب، وأشدّ 

 من ملك املوت املوت الذي يميت ملك املوت، وأشدّ  الذي يميت امللك، وأشدّ 

العاملني الذي يميت املوت. فقال الشامي: أشهد أنك ابن  رّب اهلل  من املوت أمر

مر من معاوية، ثم كتب هذه اجلوابات وذهب أوىل باأل اً عليّ  ، وأنّ رسول اهلل حقاً 

صفر: يا معاوية مل صفر فكتب إليه ابن األن األهبا إىل معاوية فبعثها معاوية إىل اب

باملسيح ما هذا جوابك، وما  قسما  يبني بغري جوابك؟ مني بغري كالمك، وجتتكلّ 

ما  وموضع الرسالة، وأما أنت فلو سألتني درمهاً  ةهو إال من معدن النبوّ 

 .«أعطيتك

نوادر االحتجاجات واملناظرات عن علمائنا اإلمامية : الباب الثاني

 رضوان اهلل تعاىل عليهم يف زمن الغيبة

بن الوليد، عن أبيه، أخربين أبواحلسن أمحد بن حممد بن احلسن : 1ـ  268

الرمحن  عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن يونس بن عبد ،اهلل عن سعد بن عبد

                                           
 .33رقم  440اخلصال: ؛ 129/  10( بحار األنوار: 1)

 ( أو يزيد عن ذلك.19( يبلغ جمموع املناظرات واالحتجاجات )2)



موىل آل يقطني، عن أيب جعفر حممد بن النعامن، عن أيب عبداهلل الصادق جعفر 

نوا نوا هلم اهلدى الذي أنتم عليه، وبيّ خاصموهم وبيّ »قال: قال يل:  ^بن حممد

 .«عيلّ هلم ضاللتهم، وباهلوهم يف 

                                           
 .75؛ احلكايات للمفيد: 452/  10( بحار األنوار: 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتاب النبّوة وتاريخ األنبياء
  





 

 

 

 

 
 

 أبواب النبّوة

وأصنافهم  نبياء وبيان عددهمة بعثة األمعنى النبوة وعّل: الباب األول

 مجعنيأومجل أحواهلم وجوامعها صلوات اهلل عليهم 

 عن قول اهلل: ×قال: سئل أبوعبداهلل ،عبداهلل بن سنان عن: 1ـ  269

ًة َواِحَدًة َوالَ َيَزاُلوَن ُُمَْتلِِفَْي ﴿ َعَل النَّاَس ُأمَّ ِحَم  *َوَلْو َشاء َربَُّك جَلَ إاِلَّ َمن رَّ

 .«ةواحدة فبعث اهلل النبيني ليتخذ عليهم احلجّ ة مّ أ كانوا»قال: ، ﴾َربَُّك 

الطالقاين، عن أمحد اهلمداين، عن عيل بن احلسن بن فضال، عن : 2ـ  270

 هنمأل ؛ويل العزمأالعزم  ولوأي ام سمّ إنّ »قال:  ×أبيه، عن أيب احلسن الرضا

كان عىل  ×نبي كان بعد نوح كّل  رشائع، وذلك أنّ لصحاب العزائم واأكانوا 

نبي كان يف أيام  لكتابه إىل زمن إبراهيم اخلليل، وكّل  رشيعته ومنهاجه وتابعاً 

لكتابه إىل زمن موسى،  إبراهيم وبعده كان عىل رشيعة إبراهيم ومنهاجه وتابعاً 

 ومنهاجه وتابعاً  نبي كان يف زمن موسى وبعده كان عىل رشيعة موسى وكّل 

ن يف أيام عيسى وبعده كان عىل منهاج عيسى نبي كا وكّل  ،لكتابه إىل أيام عيسى

                                           
 ( رواية.70( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

؛ والحظ الرواية مسندة يف 164/  2؛ تفسري العيايش: 31/  11( بحار األنوار: 2)

 .2رقم  120/  1؛ وعلل الرشائع: 573رقم  379/  8)الكايف(: 



ولوالعزم وهم أفهؤالء اخلمسة  ،نا حممد|لكتابه إىل زمن نبيّ  ورشيعته وتابعاً 

 د ال تنسخ إىل يوم القيامة، وال نبّي ، ورشيعة حممّ ^نبياء والرسلاأل أفضل

مباح القرآن بكتاب فدمه  أو أتى بعد ةً عى بعده نبوّ بعده إىل يوم القيامة، فمن ادّ 

 .«من سمع ذلك منه لكّل 
 أيب، عن سعد، عن الربقي، عن أبيه، عن غري واحد، عن احلسني  :3ـ  271

قد ثبت له  : أيكون الرجل مؤمناً ×يب عبداهللقلت أل ،افبن نعيم الصحّ 

اهلل هو العدل، وإنام بعث  إنّ »يامن إىل الكفر؟ قال: ينقله اهلل بعد اإل يامن ثماإل

، قلت: فيكون «إىل الكفر يامن باهلل، وال يدعوا أحداً إىل اإلالرسل ليدعوا الناس 

يامن؟ قد ثبت له الكفر عند اهلل فينقله اهلل بعد ذلك من الكفر إىل اإل الرجل كافراً 

خلق الناس عىل الفطرة التي فطرهم اهلل عليها، ال يعرفون  عّز وجلاهلل »قال: 

يامن بجحود، ثم ابتعث اهلل الرسل إليهم يدعوهنم إىل اإل برشيعة، وال كفراً  إيامناً 

 .«هلل عليهم، فمنهم من هداه اهلل ومنهم من مل هيده ةً باهلل حجّ 
الوحي  وروي أهنم مخسة وإسامعيل بن إبراهيم منهم، وقال: إنّ : 4ـ  272

 .«نبياء أتاه بلسان قومهمن األ اً بالعربية، فإذا أتى نبيّ  عّز وجلمن عنداهلل  ينزل

ة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن البزنطي، عن ثعلبة، عدّ : 5ـ  273

َوَكاَن َرُسواًل ﴿: عّز وجلعن قول اهلل  ×عن زرارة قال: سألت أبا جعفر

بِيًّا الصوت النبي الذي يرى يف منامه ويسمع »ما الرسول وما النبي؟ قال:  ،﴾نَّ

 ،«الذي يسمع الصوت ويرى املنام ويعاين امللك وال يعاين امللك، والرسول

                                           
 .13رقم  86/  1؛ عيون أخبار الرضا: 34/  11( بحار األنوار: 1)

 .5رقم  121/  1؛ علل الرشائع: 39/  11( بحار األنوار: 2)

؛ قصص األنبياء للصدوق غري متوّفر، ومل يتضح لنا وجه 42/  11( بحار األنوار: 3)

 باالعتبار، واألقرب أّن املعترب غري هذه الرواية، فليالحظ.وصف املحسنّي هلذا اخلرب 



 ، ثم تال«يسمع الصوت وال يرى وال يعاين امللك»مام ما منزلته؟ قال: قلت: اإل

 .ثوال حمدّ  هذه اآلية: وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبّي 

واهلم يف نقش خواتيمهم وأشغاهلم وأمزجتهم وأح: الباب الثاني

 حياتهم وبعد موتهم صلوات اهلل عليهم

أيب، عن سعد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن عقبة، : 1ـ  274

قط حتى يسرتعيه الغنم يعلمه بذلك  اً ما بعث اهلل نبيّ »قال:  ×عبداهلل عن أيب

 .«رعيه الناس

عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن أيب احلسن  :2ـ  275

 كل الشعري وبارك عليه، وما دخلمن نبي إال وقد دعا أل ما»قال:  ×الرضا 

برار، أبى اهلل تعاىل أن نبياء وطعام األداء فيه، وهو قوت األ إال وأخرج كّل  جوفاً 

 .«جيعل قوت أنبيائه إال شعرياً 
أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن أيب عيل، عن : 3ـ  276

 .«^نبياءاللحم باللبن مرق األ»قال:  ×عبداهلل
ة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن زياد عدّ : 4ـ  277

نبي يبقى يف  ما من نبي وال وّص »قال:  ×بن أيب احلالل، عن أيب عبداهلل

حتى يرفع روحه وعظمه وحلمه إىل السامء، وإنام من ثالثة أيام  رض أكثراأل

                                           
 .176/  1؛ الكايف: 41/  11( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.29( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .2رقم  32/  1؛ علل الرشائع: 65/  11( بحار األنوار: 3)

 .304/  6؛ الكايف: 66/  11( بحار األنوار: 4)

 .316/  6؛ الكايف: 67/  11 ( بحار األنوار:5)



يؤتى مواضع آثارهم، ويبلغوهنم من بعيد السالم، ويسمعوهنم يف مواضع 

 .«آثارهم من قريب

وعيل بن حممد بن ، حممد بن حييى، عن ابن عيسى، عن معمر: 5ـ  278

 ×عن حممد بن عيسى، عن معمر بن خالد، عن أيب احلسن ،بندار، عن الربقي

إىل رجل وهو يقول: اللهم إين أسألك من رزقك  ×جعفر نظر أبو»ال: ق

 سألت قوت النبيني، قل: اللهم إين أسألك رزقاً  :×جعفر احلالل، فقال أبو

 .«من رزقك باً طيّ  واسعاً 

وبعض أحواهلما، فضل آدم وحواء، وعلل تسميتهما، : الباب الثالث

 ل املالئكة يف ذلكوبدء خلقهما، وسؤا

عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن أبان، عن  ،أيب: 1ـ  279

نه خلق من أديم ي آدم آدم ألام سمّ إنّ »قال:  ×حممد احللبي، عن أيب عبداهلل

 .«رضاأل

أيب، عن احلمريي، عن أمحد بن حممد، عن البزنطي، عن أبان، عن : 2ـ  280

من  عّز وجلالقبضة التي قبضها اهلل  إنّ »قال:  ×حممد احللبي، عن أيب عبداهلل

أن يقبضها، فقالت  ×أرسل إليها جربئيل ×الطني الذي خلق منه آدم

ذت بك ، فرجع إىل ربه فقال: يا رب تعوّ ي شيئاً رض: أعوذ باهلل أن تأخذ منّ األ

ي، فأرسل إليها إرسافيل فقالت مثل ذلك، فأرسل إليها ميكائيل فقالت مثل منّ 

                                           
 .567/  4؛ الكايف: 67/  11( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  89/  5؛ الكايف: 68/  11( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.58( يبلغ عدد روايات الباب )3)

 .14/  1؛ علل الرشائع: 100/  11( بحار األنوار: 4)



، فقال ملك ذت باهلل أن يأخذ منها شيئاً ملك املوت فتعوّ ذلك، فأرسل إليها 

 ؛ام سمي آدم آدموإنّ  :املوت: وأنا أعوذ باهلل أن أرجع إليه حتى أقبض منك، قال

 .«رضنه خلق من أديم األأل

ة سجود املالئكة ومعناه، ومدة مكثه يف اجلنة، وأنها أّي: الباب الرابع

 جنة كانت، ومعنى تعليمه األمساء

، عن ابن عيسى ، عن سعد واحلمريي معاً أيب وابن الوليد معاً : 1 ـ 281

، عن ابن حمبوب، عن حممد بن إسحاق، عن أيب والربقي وابن أيب اخلطاب مجيعاً 

إنام كان »، عن رسول اهلل| قال: ^حممد بن عيل، عن آبائه، عن عيل جعفر

يام الدنيا حتى خرجا منها سبع ساعات من أأحتى  ةلبث آدم وحواء يف اجلنّ 

 .«أهبطهام اهلل من يومهام ذلك

كيفية نزول آدم من اجلنة، وحزنه على فراقها، وما : الباب اخلامس

 بليس لعنه اهللإجرى بينه وبني 

عن ابن أيب اخلطاب، عن  ،أيب، عن عيل بن سليامن الزراري: 1ـ  282

ما يقول »ل الطيب؟ فقال يل: قال: قلت: كيف كان أوّ  ×عن الرضا ،البزنطي

                                           
 .9رقم  592/  2؛ علل الرشائع: 103/  11( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.31( يبلغ عدد روايات الباب )2)

/  1. قال الشيخ املحسني )103رقم  396؛ اخلصال: 142/  11( بحار األنوار: 3)

(: حمّمد بن إسحاق جمهول مل يوثقوه، لكنّه من علامء أهل السنّة، وصاحب السري، 251

ينفعه. فاحلديث وإن مل وله عالقة بأهل البيت، ويبعد من عامل مثله أن يكذب يف أمر ال 

 يكن حّجة، لكنّه مظنون الصدق.

 ( رواية.31( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



 آدم ملا هبط بأرض اهلند فبكى عىل اجلنة قلت: يقولون: إنّ  «من قبلكم فيه؟

ليس كام » :×، فقالرض فصارت طيباً يف األ سالت دموعه فصارت عروقاً 

ة، فلام هبطت حواء كانت تغلف قروهنا من أطراف شجرة اجلنّ  يقولون، ولكنّ 

مرت بالغس فنقضت قروهنا، فبعث أاحليض فرض وبليت باملعصية رأت إىل األ

، فمن ذلك عّز وجلطارت به وخفضته فذرت حيث شاء اهلل  رحياً  عّز وجلاهلل 

 .«الطيب

 ،ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن صفوان بن حييى: 2ـ  283

ملا هبط من  ×آدم إنّ »عن احلرم وأعالمه، فقال:  ×احلسن قال: سئل أبو

 عّز وجله فشكا إىل ربّ  ـوالناس يقولون باهلند  ـة هبط عىل أيب قبيس اجلنّ 

عليه ياقوتة  عّز وجل، فأهبط اهلل ةه ال يسمع ما كان يسمع يف اجلنّ الوحشة وأنّ 

وكان يبلغ ضوؤها  ×فكان يطوف هبا آدم ،محراء فوضعت يف موضع البيت

 .«حرماً  عّز وجلعالم عىل ضوئها، فجعله اهلل مت األعالم، فعلّ األ

حممد بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن عبدالرمحن بن أيب : 3ـ  284

وهي التي  ،التمر مّ أالعجوة »قال:  ×هاشم، عن أيب خدجية، عن أيب عبداهلل

 .«ةأنزهلا اهلل تعاىل آلدم من اجلنّ 

 عمر آدم ووفاته ووصيته إىل شيث وقصصه: الباب السادس

خلف بن محاد، عن عبداهلل بن ة، عن الربقي، عن أبيه، عن العدّ  :1ـ  285

                                           
/  2؛ عيون أخبار الرضا: 2رقم 492/  2؛ علل الرشائع: 205/  11( بحار األنوار: 1)

 .34رقم  259

 .4رقم  422/  2؛ علل الرشائع: 213/  11( بحار األنوار: 2)

 .11رقم  347/  6؛ الكايف: 216/  11( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.19( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



يريد  خرج يوماً  ،أيب العباس وهو باحلرية عىل ×عبداهلل قال: ملا قدم أبو، سنان

عيسى بن موسى فاستقبله بني احلرية والكوفة ومعه ابن شربمة القايض، فقال: 

ل: فمىض معه،  اهلل خطوك، قافقال: قرّص  «أردتك»أين يا أبا عبداهلل؟ فقال: 

مري فلم يكن عنه األسألني  ءفقال له ابن شربمة: ما تقول يا أبا عبداهلل يف يش

رض، األل كتاب كتب يف قال: سألني عن أوّ  «وما هو؟»؟ فقال: ءعندي فيه يش

 اً نبيّ  ته عرض العني يف صور الذرّ عرض عىل آدم ذريّ  عّز وجلاهلل  نعم إنّ »: قال

 قال: من هذا  ×، فلام انتهى إىل داودفكافراً  وكافراً  فمؤمناً  ومؤمناً  وملكاً  اً فنبيّ 

إليه: هذا ابنك  عّز وجلمته وقرصت عمره؟ قال: فأوحى اهلل الذي نبأته وكرّ 

ما  وأنا أحمو ،رزاقمت األداود عمره أربعون سنة، وإين قد كتبت اآلجال وقّس 

أحلقته له، قال: من عمرك  الكتاب، فإن جعلت له شيئاً  مّ أثبت وعندي أأشاء و

 عّز وجلقد جعلت له من عمري ستني سنة متام املائة، قال: فقال اهلل  يا رّب 

فإنه سينسى، قال: فكتبوا عليه  جلربئيل وميكائيل وملك املوت: اكتبوا عليه كتاباً 

الوفاة أتاه  ×فلام حرضت آدم :يني، قالوختموه بأجنحتهم من طينة علّ  كتاباً 

قبض روحك، جئت ألا ملك املوت ما جاء بك؟ قال: ملك املوت فقال آدم: ي

قال: قد بقي من عمري ستون سنة فقال: إنك جعلتها البنك داود، قال: ونزل 

 : فمن أجل ذلك إذا×عبداهلل عليه جربئيل وأخرج له الكتاب، فقال أبو

 .«املديون، فقبض روحه عىل املديون ذّل  خرج الصكأ

احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن ابن املتوكل، عن : 2ـ  286

 عّز وجلاهلل  إنّ » :×مالك بن عطية، عن أيب محزة الثاميل، عن أيب جعفر الباقر

فإذا  ×بآدم اسم داود النبي نبياء وأعامرهم، قال: فمرّ آدم أسامء األ عرض عىل

                                           
 .1رقم  378/  7؛ الكايف: 258/  11( بحار األنوار: 1)



 عمر داود وما أكثر ما أقّل  : يا رّب ×عمره يف العامل أربعون سنة، فقال آدم

زدت داود من عمري ثالثني سنة أتثبت له ذلك؟ قال: نعم  أنا إنّ  رّب  يا !عمري

يا آدم، قال: فإين قد زدته من عمري ثالثني سنة فأنفذ ذلك له وأثبتها له عندك 

لداود يف عمره  عّز وجل: فأثبت اهلل ×جعفر واطرحها من عمري، قال أبو

َيْمُحو اهللُّ َما ﴿: عّز وجلاهلل مثبتة فذلك قول اهلل  ثالثني سنة وكانت له عند

آلدم وأثبت  اهلل ما كان عنده مثبتاً  قال: فمحا ،﴾َيَشاء َوُيْثبُِت َوِعنَدُه ُأمُّ اْلكَِتاِب 

فهبط ملك املوت لقبض  ×، قال: فمىض عمر آدملداود مامل يكن عنده مثبتاً 

له آدم: يا ملك املوت إنه قد بقي من عمري ثالثون سنة، فقال له  فقال هروح

ا من عمرك وطرحته ×املوت: يا آدم يا آدم أمل جتعلها البنك داود النبي ملك

يتك وعرضت عليك أعامرهم وأنت نبياء من ذرّ حني عرض عليك أسامء األ

: ما أذكر هذا، قال: فقال له ملك ×يومئذ بوادي الدخياء؟ قال: فقال له آدم

أن يثبتها لدواد ويمحوها من  عّز وجلاملوت: يا آدم ال جتحد، أمل تسأل اهلل 

: حتى ×عمرك فأثبتها لداود يف الزبور وحماها من عمرك يف الذكر؟ قال آدم

ومل جيحد، فمن ذلك  مل يذكر : وكان آدم صادقاً ×جعفر أعلم ذلك. قال أبو

ارك وتعاىل العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا وتعاملوا إىل أجل اليوم أمر اهلل تب

 .«آدم وجحوده ما جعل عىل نفسه ى لنسيانمسمّ 

أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن خالد، عن خلف بن محاد، : 3ـ  287

فبلغ إىل  ×ملا مات آدم»قال:  ×اهلل بن سنان، عن أيب عبداهلل عن عبد

 عىل نبي اهلل، فقال م يا رسول اهلل فصّل ة اهلل جلربئيل: تقدّ الصالة عليه، قال هب

                                           

 .553/  2؛ علل الرشائع: 259/  11( بحار األنوار: 1)

 



م أبرار ولده وأنت من بيك فلسنا نتقدّ اهلل أمرنا بالسجود أل : إنّ ×جربئيل

ة مّ أعدة الصلوات التي فرضها اهلل عىل   عليه مخساً م فكرّب هم، فتقدّ أبرّ 

 .«ة اجلارية يف ولده إىل يوم القيامةد| وهي السنّ حممّ 

                                           
 .1033رقم  330/  3؛ هتذيب األحكام: 260/  11( بحار األنوار: 1)





 

 

 

 

 

 

 ، وقصة شدادأبواب قصص نوح وهود وصاحل

مدة عمره ووالدته ووفاته وعلل تسميته ونقش خامته  :الباب األول

 السالم هومجل أحواله علي

اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن عيل بن احلكم، عن هشام بن : 1ـ  288

ألفي سنة  ×عاش نوح»سامل، عن الصادق جعفر بن حممد عليهام السالم قال: 

ئة سنة ومخسون سنة قبل أن يبعث، وألف سنة إال امومخسائة سنة، منها ثامن

ة عام ومائتا عام يف عمل السفينة، ومخسامئ ،وهو يف قومه يدعوهم مخسني عاماً 

وأسكن ولده البلدان، ثم  مصار األفمرّص  ،بعدما نزل من السفينة ونضب املاء

  ملك املوت جاءه وهو يف الشمس فقال: السالم عليك، فردّ  إنّ 

قبض ملك املوت؟ فقال: جئت أل وقال له: ما حاجتك يا ،×عليه نوح

ل ؟فقال له: نعم، فتحوّ روحك، فقال له: تدعني أدخل من الشمس إىل الظّل 

يل من الشمس يب يف الدنيا مثل حتوّ  وت فكان ما مرّ ثم قال: يا ملك امل ×نوح

 .«×مرت به، قال: فقبض روحهأ، فامض ملا إىل الظّل 

                                           
 ( رواية.13احلديث ) ( يبلغ جمموع روايات1)

 .836رقم  602؛ األمايل: 285/  11( بحار األنوار: 2)



بليس وأحوال أوالده إمكارم أخالقه وما جرى بينه وبني : الباب الثاني

 وما أوحي إليه وصدر عنه من احلكم واألدعية وغريها

 ^سانيد الثالثة عن الرضا، عن آبائه، عن عيل بن احلسنيباأل: 1ـ  289

أخذ الناس ثالثة من ثالثة: أخذوا الصرب عن أيوب، والشكر عن نوح، »قال: 

 .«واحلسد عن بني يعقوب

أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن أبان بن عثامن، : 2ـ  290

 ؛شكوراً  ي عبداً ام سمّ إنّ  نوحاً  إنّ »قال:  ×عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر

أنه ما أمسى وأصبح يب من  نه كان يقول إذا أصبح وأمسى: اللهم إين أشهدأل

ا فمنك وحدك ال رشيك لك، لك احلمد والشكر هبا نيد نعمة أو عافية يف دين أو

 .«حتى ترىض إهلنا عيلّ 

رة، عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب نرص، عن أبان، عن زرا: 3ـ  291

فكان فيام  من السفينة غرس غرساً  ×ملا هبط نوح»قال:  ×عن أيب جعفر

عاد  ×نوحاً  ثم رجع إىل أهله فجاء إبليس لعنه اهلل فقلعها، ثم إنّ  غرس النخلة

فأتاه  ،ووجد النخلة قد قلعت ووجد إبليس عندها ،إىل غرسه فوجده عىل حاله

 بليس لعنه اهلل:إل ×نوح إبليس لعنه اهلل قلعها، فقال فأخربه أنّ  ×جربئيل

منها، وواهلل ال أدعها حتى  إيلّ  أحّب  ما دعاك إىل قلعها فواهلل ما غرست غرساً 

أقلعها، فقال له: اجعل  أغرسها، وقال إبليس لعنه اهلل: وأنا واهلل ال أدعها حتى

، قال: فجعل له منها الثلث، فأبى أن يرىض فجعل له النصف فأبى يل منها نصيباً 

 ،اهلل لنوح: يا رسول ×أن يزيده، فقال جربئيل ×وأبى نوحأن يرىض 

                                           
 ( روايات.9( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .164رقم  49/  1؛ عيون أخبار الرضا: 291/  11( بحار األنوار: 2)

 ، مع يشء من التفاوت يف األلفاظ؟29/  1؛ علل الرشائع: 291/  11( بحار األنوار: 3)



 أنه قد جعل اهلل له عليها سلطاناً  ×حسان، فعلم نوحمنك اإل أحسن فإنّ 

فاطبخه حتى  : فإذا أخذت عصرياً ×جعفر فجعل نوح له الثلثني، فقال أبو

 .«فكل وارشب حينئذ يذهب الثلثان نصيب الشيطان

 ة الطوفانلى قومه وقّصع بعثة نوح :الباب الثالث

ه، عن الربقي، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ماجيلويه، عن عمّ : 1 ـ 292

ملا كان أيام الطوفان دعا  نوحاً  إنّ »قال:  ×سنان، عن أيب عبداهلل عبداهلل بن

 .«والكربيت رض فأجابته إال املاء املرّ مياه األ

قال:  ×اهلروي، عن الرضااهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن : 2 ـ 293

وفيهم  ،×ها يف زمن نوحالدنيا كلّ  عّز وجلة أغرق اهلل علّ  ّي أل :قلت له

عّز اهلل  نّ أل ؛طفالما كان فيهم األ»: ×فقال ذنب له؟ طفال، وفيهم من الاأل

فانقطع نسلهم  وأرحام نسائهم أربعني عاماً  ×أعقم أصالب قوم نوح وجل

ذنب له، وأما  ليهلك بعذابه من ال عّز وجلطفل فيهم، وما كان اهلل  فغرقوا وال

وسائرهم أغرقوا  ×غرقوا لتكذيبهم لنبي اهلل نوحأف ×الباقون من قوم نوح

فريض به كان كمن شهده  بني، ومن غاب عن أمربرضاهم بتكذيب املكذّ 

 .«وأتاه

 ال:ق ×أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الوشاء، عن الرضا: 3 ـ 294

ُه ﴿قال:  عّز وجلاهلل  إنّ »: ×عبداهلل قال أبو :سمعته يقول: قال أيب َيا ُنوُح إِنَّ

                                           
 .3رقم  394/  6؛ الكايف: 293/  11بحار األنوار: ( 1)

 ( رواية.82( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .67رقم  52؛ اخلصال: 316/  11( بحار األنوار: 3)

 .2رقم  81/  1؛ وعيون أخبار الرضا: 30/  1؛ علل الرشائع: 320/  11بحار األنوار: ( 4)



 :، قال: وسألني«له وجعل من اتبعه من أهله نه كان خمالفاً أل ؛﴾َلْيَس ِمْن َأْهلَِك 

ُه ﴿فقلت: يقرؤها الناس عىل وجهني:  «كيف يقرؤون هذه اآلية يف ابن نوح؟» إِنَّ

ُه َعَمٌل َغرْيُ َصالٍِح ﴿و ﴾َعَمٌل َغرْيُ َصالٍِح  عّز  اهلل فقال: كذبوا هو ابنه، ولكنّ  ،﴾إِنَّ

 .«نفاه عنه حني خالفه يف دينه وجل
 ملا»: ×اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن اهلروي قال: قال الرضا: 4ـ  295

فبنى حيث نزل  ،كان هو وولده ومن تبعه ثامنني نفساً  رضإىل األ ×هبط نوح

 .«هنم كانوا ثامننيأل ؛قرية فسامها قرية الثامنني

 وقومه عاد ة هودقّص: الباب الرابع

حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن عبداهلل بن : 1ـ  296

هلل تعاىل رياح رمحة  إنّ »قال:  ×عن أيب جعفر سنان، عن معروف بن خربوذ،

اهلل أن جيعل العذاب من الرياح رمحة فعل، قال: ولن  ورياح عذاب، فإن شاء

قط أطاعوه وكانت  ه مل يرحم قوماً ، قال: وذلك أنّ جيعل الرمحة من الريح عذاباً 

هلم من طاعته، قال: وكذلك فعل بقوم عليهم إال من بعد حتوّ  طاعتهم إياه وباالً 

رمحهم اهلل بعدما قد كان قدر عليهم العذاب وقضاه، ثم تداركهم يونس ملا آمنوا 

وقد أنزله عليهم  ،ر عليهم رمحة فرصفه عنهمبرمحته فجعل العذاب املقدّ 

ا ريح عوا إليه، قال: وأما الريح العقيم فإهّن وغشيهم، وذالك ملا آمنوا به وترّض 

ريح خترج من حتت من النبات، وهي  رحام وال شيئاً من األ عذاب ال تلقح شيئاً 

                                           
 .3رقم  82/  1عيون أخبار الرضا: ؛ 30/  1( املصدر السابق؛ علل الرشائع: 1)

 .30/  1؛ علل الرشائع: 332/  11( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.27( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



 .«إال عىل قوم عاد رضني السبع وما خرجت منها ريح قطّ األ

حممد بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب : 2ـ  297

من الرياح  هلل جنوداً  إنّ »قال:  ×م بن سامل، عن أيب بصري، عن أيب جعفراوهش

ل هبا، فإذا أراد اهلل أن ريح منها ملك موكّ  لب هبا من يشاء ممن عصاه، ولكيعذّ 

ل بذلك النوع من الريح التي من العذاب أوحى إىل امللك املوكّ  بنوعٍ  ب قوماً يعذّ 

سد املغضب، قال: هبم هبا، قال: فيأمر هبا امللك فتهيج كام هييج األيريد أن يعذّ 

َبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن َعَذاِِب ﴿اسم، أما تسمع قوله تعاىل:  ريح منهنّ  ولكّل  َكذَّ

ْسَتِمر   *َوُنُذِر  ا يِف َيْوِم َنْحٍس مُّ َْصً ا َأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم ِرًُيا َْصْ وقال تعاىل:  ،﴾إِنَّ

يَح اْلَعِقيمَ ﴿ ا إِْعَصاٌر فِيِه ﴿وقال:  ،﴾ِريٌح فِيَها َعَذاٌب َألِيمٌ ﴿: وقال ﴾الرِّ َفَأَصاَِبَ

َقْت   .اخلرب «ب اهلل هبا من عصاهوما ذكر من الرياح التي يعذّ  ،﴾َناٌر َفاْحَْتَ

 ة صاحل وقومهقّص: الباب اخلامس

 إنّ »قال:  ×الثاميل، عن أيب جعفر حممد بن عيلعن أيب محزة  :1ـ  298

 رسول اهلل| سأل جربئيل كيف كان مهلك قوم صالح؟ فقال: يا حممد إنّ 

بعث إىل قومه وهو ابن ست عرش سنة، فلبث فيهم حتى بلغ عرشين  صاحلاً 

يعبدوهنا من دون اهلل،  وكان هلم سبعون صنامً : ومائة سنة ال جييبونه إىل خري، قال

وقد  ،ى ذلك منهم قال: يا قوم إين قد بعثت إليكم وأنا ابن ست عرش سنةفلام رأ

إن شئتم فاسألوين حتى  ،وأنا أعرض عليكم أمرين ،بلغت عرشين ومائة سنة

أسأل إهلي فيجيبكم فيام تسألوين، وإن شئتم سألت آهلتكم فإن أجابتني بالذي 

                                           
 .64رقم  92/  8؛ الكايف: 352/  11( بحار األنوار: 1)

 .63رقم  91/  8؛ الكايف: 354/  11( بحار األنوار: 2)

 رواية.( 16( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



فت يا صالح أسأهلا خرجت عنكم فقد شنأتكم وشنأمتوين، فقالوا: قد أنص

بوا عدوا اليوم خيرجون فيه، قال: فخرجوا بأصنامهم إىل ظهرهم ثم قرّ فاتّ 

ورشاهبم فأكلوا ورشبوا، فلام أن فرغوا دعوه فقالوا: يا صالح سل،  طعامهم

فدعا صالح كبري أصنامهم فقال: ما اسم هذا؟ فأخربوه باسمه، فناداه باسمه 

ها وا له: ادع غريه، فدعاها كلّ له ال جييب؟ فقال فلم جيب، فقال صالح: ما

فقال: يا قوم قد ترون قد دعوت أصنامكم فلم  !بأسامئها فلم جيبه واحد منهم

الساعة، فأقبلوا عىل  فاسألوين حتى أدعو إهلي فيجيبكم ،منهم جيبني واحدٌ 

 ؟ فلم جتب، فقالوا: يا صالح تنّح ال جتبن صاحلاً  أصنامهم فقالوا هلا: ما بالكنّ 

، قال: فرموا بتلك البسط التي بسطوها، وبتلك اآلنية وأصنامنا قليالً ا ودعنا عنّ 

، ثم دعوه اليوم لنفضحنّ  غوا يف الرتاب وقالوا هلا: لئن مل جتبن صاحلاً ومترّ 

فقالوا: يا صالح تعال فسلها، فعاد فسأهلا فلم جتبه، فقالوا: إنام أراد صالح أن 

وذا ترون قد ذهب النهار وال أرى مه باجلواب، قال: فقال: يا قوم هجتيبه وتكلّ 

آهلتكم جتيبني، فاسألوين حتى أدعو إهلي فيجيبكم الساعة، قال: فانتدب له 

واملنظور إليهم منهم فقالوا: يا صالح نحن  من كربائهم وعظامئهم سبعون رجالً 

نعم فإن أجابوك هؤالء أجبناك،  :نسألك، قال: فكل هؤالء يرضون بكم؟ قالوا

ك اتبعناك وأجبناك وتابعك مجيع نحن نسألك فإن أجابك ربّ قالوا: يا صالح 

 ـأهل قريتنا، فقال هلم صالح: سلوين ما شئتم، فقالوا: انطلق بنا إىل هذا اجلبل 

حتى نسألك عنده، قال: فانطلق وانطلقوا معه فلام انتهوا إىل ـ منه  يبوجبل قر

محراء  هذا اجلبل ناقةً اجلبل قالوا: يا صالح اسأل ربك أن خيرج لنا الساعة من 

 ـويف رواية حممد بن نرص: محراء شعراء بني جنبيها ميل  ـشقراء وبراء عرشاء 

، فسأل اهلل ذلك فانصدع اجلبل وهيون عىل ريّب  يعظم عيلّ  قال: قد سألتموين شيئاً 

كادت تطري منه العقول ملا سمعوا صوته، قال: واضطرب اجلبل كام  صدعاً 



إال ورأسها قد طلع عليهم من ذلك  ثم مل يفجأهم ضاتضطرب املرأة عند املخ

ثم استوت  ،ت ثم خرج سائر جسدهاالصدع، فام استتمت رقبتها حتى اجرتّ 

 !كرض قائمة، فلام رأوا ذلك قالوا: يا صالح ما أرسع ما أجابك ربّ عىل األ

حوهلا،  فسله أن خيرج لنا فصيلها، قال: فسأل اهلل تعاىل ذلك فرمت به فدّب 

ما رأينا ويؤمنوا  انطلق بنا إىل قومنا نخربهم ،؟ قالوا: الءيا قوم أبقي يشفقال: 

 منهم أربعة بك، قال: فرجعوا فلم يبلغ السبعون الرجل إليهم حتى ارتدّ 

ما رأينا، قال: فكثر كالم  ة وقالوا: احلّق وقالوا: سحر، وثبت الستّ  وستون رجالً 

 ة واحد فكان فيمن عقرها.ن الستّ ثم ارتاب م ،بني إال الستةالقوم ورجعوا مكذّ 

د بن نرص يف حديثه: قال سعيد بن يزيد: فأخربين أنه رأى اجلبل الذي وزاد حممّ 

آخر بينه  ر جنبها فيه، وجبٌل اجلبل فأثّ  حّك  خرجت منه بالشام فرأى جنبها قد

 .«وبني هذا ميل

                                           
/  8؛ والحظ الرواية مسندة يف: 20/  2؛ تفسري العيايش: 377/  11( بحار األنوار: 1)

 .213رقم  185





 

 

 

 

 
 

 

 أبواب قصص إبراهيم

ته، وفضائله، ومكارم أخالقه، علل تسميته، وسّن: األولالباب 

 وسننه، ونقش خامته

أيب، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن ابن أيب عمري، عن حفص : 1ـ  299

كان الناس ال يشيبون فأبرص »قال:  ×بن البخرتي، عن أيب عبداهلل

 ما هذا؟ فقال: هذا وقار. فقال: رّب  رّب  يف حليته، فقال: يا شيباً  ×إبراهيم

 .«زدين وقاراً 

ة والدته إىل كسر األصنام، وما جرى بينه وبني قّص: الباب الثاني

 فرعونه، وبيان حال أبيه

، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، أيب وابن الوليد معاً : 1ـ  300

إبراهيم  كان أبو»قال:  ×يب عبداهللأهشام بن سامل، عن أيب بصري، عن عن 

لنمرود بن كنعان، وكان نمرود ال يصدر إال عن رأيه، فنظر يف النجوم ليلة  امً منجّ 

                                           
 ( رواية.43( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .104/  1؛ علل الرشائع: 8/  12( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.38( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



، فقال له نمرود: وما هو؟ لقد رأيت يف ليلتي هذه عجباً  من الليايل فأصبح فقال:

 رضنا هذه يكون هالكنا عىل يديه، وال يلبث إالأيولد يف  فقال: رأيت مولوداً 

وقال: هل محل به النساء؟ فقال:  ،ى حيمل به، فعجب من ذلك نمرودحت قليالً 

اهلل سينجيه،  ويت أنّ أيكن ويت من العلم أنه سيحرق بالنار، ومل أال، وكان فيام 

قال: فحجب النساء عن الرجال فلم يرتك امرأة إال جعلت باملدينة حتى ال 

 لت به فظنّ إبراهيم امرأته فحم الرجال، قال: وبارش أبو خيلص إليهنّ 

إال علمن به،  ءأنه صاحبه، فأرسل إىل نساء من القوابل ال يكون يف البطن يش

إبراهيم فألزم اهلل تبارك وتعاىل ذكره ما يف الرحم الظهر، فقلت: ما  مّ أفنظرن إىل 

إبراهيم أراد أبوه أن يذهب به إىل نمرود،  مّ أيف بطنها، فلام وضعت  نرى شيئاً 

ذهب بابنك إىل نمرود فيقتله، دعني أذهب به إىل بعض فقالت له امرأته: ال ت

الغريان أجعله فيه حتى يأيت عليه أجله وال تكون أنت تقتل ابنك، فقال هلا: 

فاذهبي، فذهبت به إىل غار ثم أرضعته، ثم جعلت عىل باب الغار صخرة، ثم 

، وجعل ها فيرشب لبناً انرصفت عنه، فجعل اهلل رزقه يف إهبامه فجعل يمّص 

غريه يف  يف اجلمعة كام يشّب  غريه يف اجلمعة، ويشّب  يف اليوم كام يشّب  ّب يش

 ،غريه يف السنة، فمكث ما شاء اهلل أن يمكث يف الشهر كام يشّب  الشهر، ويشّب 

فأراه فعلت، قال:  بيه: لو أذنت يل أن أذهب إىل ذلك الصبّي ه قالت ألمّ أ ثم إنّ 

وإذا عيناه تزهران كأهنام رساجان،  ×فأتت الغار فإذا هي بإبراهيم ففعل

 ته إىل صدرها وأرضعته ثم انرصفت عنه، فسأهلا أبوه عن الصبّي فأخذته وضمّ 

فتخرج يف احلاجة وتذهب إىل  فقالت: قد واريته يف الرتاب، فمكثت تعتّل 

ه كام كانت مّ أته ك أتتنرصف، فلام حترّ  ه إليها وترضعه، ثمفتضمّ  ×براهيمإ

 انت تصنع، فلام أرادت االنرصاف أخذ ثوهبا، فقالت له: ماتأتيه وصنعت كام ك

أباك، فلم يزل إبراهيم يف  لك؟ فقال: اذهبي يب معك، فقالت له: حتى أستأمر

فصدع بأمر اهلل تعاىل ذكره وأظهر اهلل  ،مره حتى ظهرأل لشخصه كامتاً  اً الغيبة خمفيّ 



 .«قدرته فيه

 البزنطي، عن أبان بن عثامن،عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن  :2ـ  301

قومه وعاب آهلتهم  ×خالف إبراهيم»قال:  ×ر، عن أيب عبداهللجعن ح

يِي َوُيِميُت ﴿ :×دخل عىل نمرود فخاصمهم، فقال إبراهيمأحتى  َ الَِّذي ُُيْ َرِبِّ

ْمِس ِمَن  ا ِمَن َقاَل َأَنا ُأْحيِي َوُأِميُت َقاَل إِْبَراِهيُم َفإِنَّ اهللَّ َيْأِِت بِالشَّ ِق َفْأِت ِِبَ امْلَْْشِ

 :×وقال أبوجعفر ،﴾املَْْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواهللُّ الَ هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملِِْيَ 

: واهلل ما ×جعفر عاب آهلتهم ونظر نظرة يف النجوم فقال: إين سقيم، قال أبو

إىل  ×هلم دخل إبراهيم وا عنه مدبرين إىل عيدٍ  تولّ كذب، فلاّم  وما كان سقيامً 

هلم، ووضع القدوم يف عنقه فرجعوا إىل آهلتهم  آهلتهم بقدوم فكرسها إال كبرياً 

فقالوا: ال واهلل ما اجرتأ عليها وال كرسها إال الفتى الذي فنظروا إىل ما صنع هبا 

أعظم من النار، فجمع له احلطب  كان يعيبها ويربء منها، فلم جيدوا له قتلةً 

واستجادوه حتى إذا كان اليوم الذي حيرق فيه برز له نمرود وجنوده وقد بني له 

 وقالت ،يف منجنيق ×بناء لينظر إليه كيف تأخذه النار، ووضع إبراهيم

: إن يعبدك غريه حيرق بالنار، قال الرّب  ليس عىل ظهري أحدٌ  رّب  رض: يااأل

 .«دعاين كفيته

ملكوت السموات واألرض، وسؤاله إحياء  ×راءتهإ :الباب الثالث

 املوتى، والكلمات اليت سأل ربه، وما أوحى إليه وصدر عنه من احلكم

 الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن أيبابن الوليد، عن : 1ـ  302

                                           
 .7رقم  138ل الدين ومتام النعمة: ؛ كام41/  12( بحار األنوار: 1)

 .559رقم  368/  8؛ الكايف: 44/  12( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.29( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



ملا رأى إبراهيم ملكوت »قال:  ×عن أيب بصري، عن أيب عبداهلل ،أيوب

يزين فدعا عليه فامت، ثم رأى آخر فدعا  رض التفت فرأى رجالً الساموات واأل

 إليه: يا عّز وجلعليه فامت. حتى رأى ثالثة فدعا عليهم فامتوا، فأوحى اهلل 

لو شئت مل أخلقهم، إين خلقت  عىل عبادي فإيّن  م دعوتك جمابة، فال تدعوإبراهي

يعبد غريي  وعبداً  ؛فأثيبه يرشك يب شيئاً  يعبدين ال خلقي عىل ثالثة أصناف، عبداً 

ثم التفت فرأى  يعبد غريي فأخرج من صلبه من يعبدين. وعبداً  ؛فلن يفوتني

فتأكل  سباع البحريء  الرب، جتعىل ساحل البحر بعضها يف املاء وبعضها يف جيفةً 

، وجيئ سباع ما يف املاء، ثم ترجع فيشتمل بعضها عىل بعض فيأكل بعضها بعضاً 

، فعند ذلك فتأكل منها فيشتمل بعضها عىل بعض فيأكل بعضها بعضاً  الربّ 

يأكل  هذه أممٌ  ،أرين كيف حتيي املوتى رّب  ب إبراهيم مما رأى وقال: ياتعجّ 

يعني حتى أرى  ـمل تؤمن؟ قال: بىل ولكن ليطمئن قلبي  أو، قال: بعضها بعضاً 

عهن، واخلطهن كام قال: خذ أربعة من الطري فقطّ  ـها شياء كلّ هذا كام رأيت األ

ثم اجعل عىل  ،فخلط اختلطت هذه اجليفة يف هذه السباع التي أكل بعضها بعضاً 

كانت اجلبال  ،بنهأج فلام دعاهنّ  ،يأتينك سعياً  ثم ادعهنّ  ،جزءاً  جبل منهنّ  كّل 

 .«عرشة. قال: وكانت الطيور الديك واحلاممة، والطاووس والغراب

أيب، عن سعد، عن ابن يزيد، عن أبن أيب عمري، عن حفص بن : 2ـ  303

 قال: ﴾َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوّفَّ ﴿: عّز وجليف قول اهلل  ×عبداهلل البخرتي، عن أيب

 حممود، أصبحت ال أرشك باهلل إذا أصبح وأمسى: أصبحت وريّب ه كان يقول إنّ »

 ي بذلك عبداً فسمّ  ،آخر، وال أختذ من دونه ولياً  ، وال أدعو مع اهلل إهلاً شيئاً 

 .«شكوراً 

                                           
 .31رقم  585/  2؛ علل الرشائع: 61/  12( بحار األنوار: 1)

 .37/  1؛ علل الرشائع: 70/  12( بحار األنوار: 2)



عن  ،ة من أصحابنا عن أمحد بن حممد مجيعاً وعدّ  ،عيل، عن أبيه: 3ـ  304

 ×، عن أيب عبداهللابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عامر

 .مثله

 ×مجل أحواله ووفاته: الباب الرابع

أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن أبان بن عثامن،  :1ـ  305

 ×إبراهيم إنّ »عن أيب بصري، عن أيب جعفر أو أيب عبداهلل عليهام السالم قال: 

ملك املوت أتاه  ملا قىض مناسكه رجع إىل الشام فهلك، وكان سبب هالكه أنّ 

 فقال: إنّ  ،عّز وجلليقبضه فكره إبراهيم املوت فرجع ملك املوت إىل ربه 

 قال: حتى رأى ؛أن يعبدين إبراهيم كره املوت، فقال: دع إبراهيم فإنه حيّب 

فبلغنا  ،املوت يأكل وخيرج منه ما يأكله فكره احلياة وأحّب  كبرياً  إبراهيم شيخاً 

إبراهيم أتى داره فإذا فيها أحسن صورة ما رآها قط، قال: من أنت؟ قال: أنا  أنّ 

ملك املوت، قال: سبحان اهلل من الذي يكره قربك وزيارتك وأنت هبذه 

 بعثني اهلل تبارك وتعاىل إذا أراد بعبد خرياً  إنّ  ،الصورة؟ فقال: يا خليل الرمحن

 ثني إليه يف غري هذه الصورة،بع رشاً  دٍ بإليه يف هذه الصورة، وإذا أراد بع

 ومائة سنة، فدفن يفبالشام، وتويف بعده إسامعيل وهو ابن ثالثني  ×فقبض

 .«همّ أاحلجر مع 

 ، عن ابن عيسى، عن، عن سعد واحلمريي معاً أيب وابن الوليد معاً : 2ـ  306

                                           
 .3رقم  40/  7الكايف:  ؛75/  12( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.12( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

(: 272/  1؛ قال الشيخ املحسني )38/  1؛ علل الرشائع: 79/  12( بحار األنوار: 3)

 أّن ذلك وما بعدها ليست من قول اإلمام، فالحظ.« فبلغنا»لكن يظهر من كلمة 
 



خرج »قال:  ×ابن حمبوب، عن مالك بن عطية، عن الثاميل، عن أيب جعفر

 فإذا هو برجل ،رضبفالة من األ رّ م ،ت يوم يسري يف البالد ليعتربإبراهيم ذا

فوقف عليه إبراهيم وعجب  ، قد قطع إىل السامء صوته ولباسه شعرقائم يصيّل 

يل حاجة  كه بيده وقال له: إنّ فلام طال ذلك عليه حرّ  ،منه وجلس ينتظر فراغه

 ؟إبراهيم: ملن تصيّل وجلس إبراهيم، فقال له  ف الرجلف، قال: فخفّ فخفّ 

له إبراهيم، فقال له: ومن إله إبراهيم؟ فقال: الذي خلقك وخلقني، فقال: إل

ؤاخيك يف اهلل، فأين منزلك أأن  فقال له إبراهيم: لقد أعجبني نحوك وأنا أحّب 

وأشار بيده إىل  ـإذا أردت زيارتك ولقاءك؟ فقال له الرجل: منزيل خلف النطفة 

ال هذا املوضع تصيبني فيه إذا أردتني إن شاء اهلل. ثم قوأما مصالي ف ـالبحر 

 :: نعم، قال: وما هي؟ قال له×براهيم: لك حاجة؟ فقال إبراهيمالرجل إل

ن عىل دعائي، فقال له الرجل: ن عىل دعائك، أو أدعو أنا وتؤمّ تدعو اهلل وأؤمّ 

 ، فقالاهلل؟ قال له إبراهيم: للمذنبني املؤمنني، فقال الرجل: ال وفيم تدعو

إجابتها إىل  ين دعوت اهلل منذ ثالث سنني بدعوة مل أرَ إبراهيم: ومل؟ فقال: أل

ه قد أجابني، فقال الساعة وأنا أستحيي من اهلل أن أدعوه بدعوة حتى أعلم أنّ 

يب   لفي مصالي هذا ذات يوم إذ مرّ إبراهيم: وفيام دعوته؟ فقال له الرجل: إيّن 

يسوقها، كأنام  نه، له ذؤابة من خلفه، معه بقرالنور يطلع من جبي غالم أروع،

. قال: فأعجبني ما رأيت منه، ، وغنم يسوقها كأنام دخشت دخشاً دهنت دهناً 

، فقال: يل، فقلت: ومن أنت؟ فقال: أنا ؟فقلت: يا غالم ملن هذه البقر والغنم

إسامعيل بن إبراهيم خليل اهلل. فدعوت اهلل عند ذلك وسألته أن يريني خليله، 

فقال له إبراهيم: فأنا إبراهيم خليل الرمحن وذلك الغالم ابني، فقال الرجل عند 

ل الرجل صفحتي العاملني، الذي أجاب دعويت، قال: ثم قبّ  ذلك: احلمد هلل رّب 

ن عىل دعائك، فدعا وجه إبراهيم وعانقه، ثم قال: اآلن فنعم فادع حتى أؤمّ 

 يوم القيامة باملغفرة والرىض إبراهيم للمؤمنني واملؤمنات من يومه ذلك إىل



: فدعوة إبراهيم بالغة ×جعفر فقال أبو .ن الرجل عىل دعائهعنهم، وأمّ 

 .«للمذنبني املؤمنني من شيعتنا إىل يوم القيامة

 أحوال أوالده وأزواجه صلوات اهلل عليهم وبناء البيت: الباب اخلامس

 بن مهام، عن أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن إسامعيل: 1ـ  307

فلم يدر القوم ما هي،  «السكينة عندكم؟ ءيش أّي »أنه قال لرجل:  ×الرضا

بة، هلا صورة ة طيّ ريح خترج من اجلنّ »هي؟ قال:  فقالوا: جعلنا اهلل فداك ما

نزلت عىل أوهي التي  ،نبياء عليهم السالمنسان، تكون مع األكصورة اإل

 .«ساس عليهاحني بنى الكعبة فجعلت تأخذ كذا وكذا ويبني األ ×إبراهيم

 أيب، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن عبدالرمحن بن: 2ـ  308

َناَها ﴿: عّز وجليف قول اهلل  ×احلجاج، عن أيب عبداهلل ْ َفَضِحَكْت َفَبْشَّ

 .«حاضت»قال:  ،﴾بِإِْسَحَق 

أيب، عن أمحد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن عيل بن مهزيار، عن : 3ـ  309

 :عّز وجليف قول اهلل  ×البزنطي، عن حييى بن عمران، عن أيب عبداهلل

 .«الولد نافلة ولد» :قال ،﴾َوَوَهبْنَا َلُه إِْسَحَق َوَيْعُقوَب َنافَِلةً ﴿

ابن عيسى، عن احلسن بن عيل بن فضال، عن  أيب، عن سعد، عن: 4ـ  310

إبراهيم  عّز وجلملا أمر اهلل »قال:  ×عبداهلل بن سنان، عن أيب عبداهلل

ثم ينادي يف  أمره أن يصعد ركناً  ،بناؤه تمّ و ببنيان البيت وإسامعيل عليهام السالم

                                           
 .8رقم  140النعمة: ؛ كامل الدين ومتام 80/  12( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.59( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .80رقم  278/  2؛ عيون أخبار الرضا: 102/  12( بحار األنوار: 3)

 .224؛ معاين األخبار: 103/  12( بحار األنوار: 4)

 .225( املصدر السابق؛ معاين األخبار: 5)



 اً ذ إنسيّ إال من كان يومئ وا إىل احلج مل حيّج احلج، فلو نادى هلمّ  الناس: أال هلمّ 

ى الناس يف أصالب الرجال: لبيك داعي اهلل احلج، فلبّ  ، ولكن نادى هلمّ خملوقاً 

ى ، ومن لبّ مخساً  حّج  ى مخساً ، ومن لبّ عرشاً  حّج  ى عرشاً لبيك داعي اهلل، فمن لبّ 

 .«مل حيّج  ، ومن مل يلّب واحداً  حّج  ى واحداً أكثر فبعدد ذلك، ومن لبّ 

ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن معاوية بن أيب، عن سعد، عن : 5ـ  311

ة عطش ف إسامعيل بمكّ ملا خلّ  ×إبراهيم إنّ »قال:  ×عامر، عن أيب عبداهلل

ه حتى قامت عىل الصفا مّ أوكان فيام بني الصفا واملروة شجر فخرجت  الصبّي 

حد، فمضت حتى انتهت إىل املروة أفقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم جيبها 

فقالت  ،الوادي من أنيس؟ فلم جيبها أحد، ثم رجعت إىل الصفافقالت: هل ب

 ،×ة، فأتاها جربئيل، فأجرى اهلل ذلك سنّ كذلك حتى صنعت ذلك سبعاً 

ولد إبراهيم. فقال: إىل من وكلكم؟ فقالت:  فقال هلا: من أنت؟ فقالت: أنا أمّ 

نا؟ أما إذا قلت ذلك فقد قلت له حيث أراد الذهاب: يا إبراهيم إىل من تكل

قال: وكان  ،: لقد وكلكم إىل كاٍف ×، فقال جربئيلعّز وجلفقال: إىل اهلل 

فنبعت زمزم،  برجله بمكة ملكان املاء، ففحص الصبّي  بون املمرّ الناس يتجنّ 

ورجعت من املروة إىل الصبي وقد نبع املاء فأقبلت جتمع الرتاب حوله خمافة أن 

قت عليه، قال:  رأت الطري املاء حلّ ، قال: فلاميسيح املاء ولو تركته لكان سيحاً 

 قت إال عىل ماءقت عليه قالوا: ما حلّ فلام رأو الطري حلّ  ،ركب من اليمن فمرّ 

 عّز وجلوأجرى اهلل  ،فأتوهم فسقوهم من املاء وأطعموهم الركب من الطعام

ة فيطعموهنم من الطعام ويسقوهنم من بمكّ  ، فكانت الركب مترّ هلم بذلك رزقاً 

 .«املاء

                                           
 .419/  2؛ علل الرشائع: 105/  12( بحار األنوار: 1)

 .432/  2؛ علل الرشائع: 106/  12( بحار األنوار: 2)



ه، عن ابن أيب عمري، عن محاد بن أيب، عن ابن عامر، عن عمّ : 6ـ  312

قال: سألته مل جعلت التلبية؟  ×عثامن، عن عبيد اهلل احللبي، عن أيب عبداهلل

، ن يف الناس باحلج يأتوك رجاالً اهلل عز وجل أوحى إىل إبراهيم: وأذّ  إنّ »فقال: 

 .«ون)عميق( يلبّ  فّج  جيب من كّل أدى ففنا

أيب، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن حييى، عن : 7ـ  313

 نّ أل ؛صار السعي بني الصفا واملروة»قال:  ×بن عامر، عن أيب عبداهلل معاوية

عليه، فهرب منه فجرت  فشدّ  ×عرض له إبليس فأمره جربئيل ×إبراهيم

 .«ة، يعني به اهلرولةبه السنّ 

د بن عيسى، عن حممد وعبداهلل ابني حممّ أيب، عن سعد، عن أمحد : 8ـ  314

: مل جعل السعي ×بن أيب عمري، عن محاد، عن احللبي قال: سألت أبا عبداهلل

يف الوادي فسعى،  ×براهيمالشيطان تراءى إل نّ أل»بني الصفا واملروة؟ قال: 

 .«وهو منازل الشيطان

ضالة، عن ابن الوليد، عن ابن أبان، عن احلسني بن سعيد، عن ف :9ـ  315

 ×أتى إبراهيم ×جربئيل إنّ »قال:  ×معاوية بن عامر، عن أيب عبداهلل

 .«ى منى فسامها الناس منىيا إبراهيم، فكانت تسمّ  فقال: متنّ 

ابن الوليد، عن ابن أبان، عن احلسني بن سعيد، عن صفوان، : 10ـ  316

 إنّ »قال: يف حديث إبراهيم:  ×عن معاوية بن عامر، عن أيب عبداهلل

انتهى به إىل املوقف فأقام به حتى غربت الشمس، ثم أفاض به  ×جربئيل

                                           
 .416/  2؛ علل الرشائع: 107/  12( بحار األنوار: 1)

 .432/  2( املصدر السابق؛ علل الرشائع: 2)

 .433/  2؛ علل الرشائع: 108/  12( بحار األنوار: 3)

 .435/  2( املصدر السابق؛ علل الرشائع: 4)



 .«يت مزدلفةفقال: يا إبراهيم ازدلف إىل املشعر احلرام، فسمّ 

أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن معاوية بن عامر،  :11ـ  317

 اإهّن  ،جراللهم ال تؤاخذين بام صنعت هبا»يف قول سارة:  ×عن أيب عبداهلل

 .«ة بذلكفجرت السنّ  ،كانت خفضتها

 ار، عن العمركي، عن عيل بن جعفر،أيب، عن حممد بن العط: 12ـ  318

إبليس  نّ أل»قال: سألته عن رمي اجلامر مل جعل؟ قال:  ×عن أخيه موسى

ة فجرت السنّ  ،فرمجه إبراهيم ،يف موضع اجلامر ×براهيميرتاءى إلاللعني كان 

 .«بذلك

أيب، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن حييى، عن  :13ـ  319

، وقال: ×ل من رمى اجلامر آدمأوّ »قال:  ×معاوية بن عامر، عن أيب عبداهلل

 وذلك أنّ  ،وقال: ارم يا إبراهيم، فرمى مجرة العقبة ×أتى جربئيل إبراهيم

 .«الشيطان متثل له عندها

 واحلسني بن حممد بن حممد، عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه،: 14ـ  320

، عن أمحد بن يعاً د مجوحممد بن حييى، عن أمحد بن حممّ  ،عبدويه بن عامر وغريه

ملا ولد »قال:  ×أيب نرص، عن أبان بن عثامن، عن أيب العباس، عن أيب عبداهلل

حتى وضعه  ×ه عىل محار، وأقبل معه جربئيلمّ أو ×إسامعيل محله إبراهيم

من ماء، والبيت يومئذ ء من زاد وسقاء فيه يش ءعه يشيف موضع احلجر، وم

ة مرت؟ قال: نعم، قال: ومكّ أدر، فقال إبراهيم جلربئيل: ههنا محراء من م ربوة

                                           
 .436م  2؛ علل الرشائع: 109 / 12( بحار األنوار: 1)

 .506/  2( املصدر السابق؛ علل الرشائع: 2)

 .437/  2؛ علل الرشائع: 110/  12( بحار األنوار: 3)

 ( املصدر نفسه.4)



 .«ة يومئذ ناس من العامليقوحول مكّ  يومئذ سلم وسمر،

عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حفص بن البخرتي، عن : 15ـ  321

سامعيل بن ة محام كانت إلأصل محام احلرم بقيّ  إنّ » :×أيب عبداهلل 

 .«×إبراهيم

عيل، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا : 16ـ  322

َة ﴿: عّز وجلعن قول اهلل  ×عبداهلل َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي بِبَكَّ إِنَّ َأوَّ

مقام »ما هذه اآليات؟ قال:  ،﴾فِيِه آَياٌت َبيِّنَاٌت * ُمَباَرًكا َوُهًدى لِّْلَعاملََِْي 

 ومنزل ؛سودواحلجر األ ؛حيث قام عىل احلجر فأثرت فيه قدماه ،إبراهيم

 .«إسامعيل

 ة الذبح وتعيني الذبيحقّص: الباب السادس

، إبراهيم، عن أبيه، وحممد بن حييى، عن أمحد بن حممدعيل بن : 1ـ  323

، عن البزنطي، عن أبان بن عثامن، واحلسني بن حممد، عن عبدويه بن عامر مجيعاً 

يف خرب  مرّ  مثل ما ،عن أيب بصري، عن أيب جعفر وأيب عبداهلل عليهام السالم

فنظر إبراهيم فإذا هي  ،بها جربئيل عن حلقهثم انتحى عليه فقلّ »معاوية، وفيه: 

، ها، وقلبها جربئيل عىل قفاها، ففعل ذلك مراراً مقلوبة، فقلبها إبراهيم عىل حدّ 

قت الرؤيا، واجرت الغالم إبراهيم قد صدّ  ثم نودي من ميرسة مسجد اخليف: يا

من حتته. ويف آخره: قال: فلام جاءت سارة فأخربت اخلرب قامت إىل ابنها تنظر 
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يف حلقه، ففزعت واشتكت وكان بدو مرضها الذي  خدوشاً فإذا أثر السكني 

أراد أن يذبحه يف »قال:  ×فذكر أبان، عن أيب بصري، عن أيب جعفر ،«هلكت

 رسول اهلل عند اجلمرة الوسطى، فلم يزل مرضهبم مّ أالذي محلت املوضع 

يف  ×حتى كان آخر من ارحتل منه عيل بن احلسني عن كابر يتوارثونه كابراً 

 .«مية فارحتل فرضب بالعرينأبني بني هاشم وبني بني  كان ءيش

حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن خالد، عن سعد : 2ـ  324

أكرم من الضأن  شيئاً  عّز وجللو علم اهلل »قال:  ×بن سعد، عن أيب احلسن

 .«×لفدى به إسامعيل

حمبوب، عن العالء، عن عيل، عن أبيه، عن أمحد بن حممد وابن : 3 ـ 325

 عىل»أن يذبح ابنه؟ قال:  ×أين أراد إبراهيم :×حممد قال: سألت أبا جعفر

: ما كان لونه؟ وأين نزل؟ ×وسألته عن كبش إبراهيم ،«اجلمرة الوسطى

يمن من مسجد منى، أملح، وكان أقرن، ونزل من السامء عىل اجلبل األ»فقال: 

 .«ينظر ويبعر ويبول يف سوادوكان يميش يف سواد، ويأكل يف سواد، و

 قصص لوط وقومه: الباب السابع

ابن املتوكل، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن : 1ـ  326

: كان رسول اهلل| ×يب جعفرهشام بن سامل، عن أيب بصري قال: قلت أل

ذ باهلل صباح ومساء، ونحن نتعوّ  نعم يا أبا حممد يف كّل »فقال:  ؟ذ من البخليتعوّ 
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ك ربخأوس ،﴾َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحونَ ﴿من البخل، اهلل يقول: 

اء عىل الطعام، فأعقبهم قوم لوط كانوا أهل قرية أشحّ  عن عاقبة البخل، إنّ 

قرية قوم  إنّ »، فقلت: وما أعقبهم؟ فقال: «دواء له يف فروجهم البخل داء ال

لوط كانت عىل طريق السيارة إىل الشام ومرص، فكانت السيارة تنزل هبم 

، فدعاهم ولوماً  بخالً  بذلك ذرعاً  فيضيفوهنم، فلام كثر ذلك عليهم ضاقواً 

البخل إىل أن كانوا إذا نزل هبم الضيف فضحوه من غري شهوة هبم إىل ذلك، 

فعلون ذلك بالضيف حتى ينكل النازل عنهم، فشاع أمرهم يف ام كانوا يوإنّ 

القرى وحذر منهم النازلة فأورثهم البخل بالء ال يستطيعون دفعه عن أنفسهم 

من غري شهوة هلم إىل ذلك، حتى صاروا يطلبونه من الرجال يف البالد ويعطوهنم 

 أفحش عند عاقبة وال داء أدأى من البخل وال أرّض  عليه اجلعل. ثم قال: فأّي 

أهل قرية لوط  بصري: فقلت له: جعلت فداك فهل كان قال أبو «؟عّز وجلاهلل 

أما تسمع لقوله  ،من املسلمني نعم إال أهل بيٍت »كلهم هكذا يعملون؟ فقال: 

َن َفاَم  *َفَأْخَرْجنَا َمن َكاَن فِيَها ِمَن املُْْؤِمنَِْي ﴿تعاىل:  َوَجْدَنا فِيَها َغرْيَ َبْيٍت مِّ

لبث يف قومه ثالثني سنة يدعوهم  لوطاً  إنّ »: ×جعفر ثم قال أبو ،«﴾املُْْسلِِمْيَ 

وَن ﴿من عذاب اهلل  .رهموحيذّ  عّز وجلإىل اهلل  قِّ  *َيْمَْتُ لننذر  ﴾َوَأَتْينَاَك َباْْلَ

ا َلَصادُِقونَ ﴿ومك العذاب ق ن م يا لوط إذا مىض لك ﴾َفَأِْسِ بَِأْهلَِك ﴿ ﴾َوإِنَّ

ْيلِ ﴿يومك هذا سبعة أيام ولياليها  َن اللَّ َوالَ ﴿إذا مىض نصف الليل  ﴾بِِقْطٍع مِّ

ُه ُمِصيُبَها يف تلك الليلة  ﴾َواْمُضواْ ﴿ ﴾َما َأَصاَِبُمْ  َيْلَتِفْت ِمنُكْم َأَحٌد إاِلَّ اْمَرَأَتَك إِنَّ

دابر  مر إىل لوط أنّ وا ذلك األفقض»: ×جعفر قال أبو ،«﴾َحْيُث ُتْؤَمُرونَ ﴿

فلام كان يوم الثامن مع »: ×جعفر قال: قال أبو ،«هؤالء مقطوع مصبحني

ونه ونه بإسحاق ويعزّ إىل إبراهيم يبرّش  رسالً  عّز وجلطلوع الفجر قدم اهلل 

ى َقاُلوْا ﴿هبالك قوم لوط، وذلك قوله تعاىل:  َوَلَقْد َجاءْت ُرُسُلنَا إِْبَراِهيَم بِاْلُبْْشَ



َفَلامَّ ﴿ نضيجاً  اً مشويّ  اً يعني زكيّ  ﴾َساَلًما َقاَل َساَلٌم َفاَم َلبَِث َأن َجاء بِِعْجٍل َحنِيذٍ 

ْف ﴿إبراهيم  ﴾َرَأى َأْيِدهَيُْم الَ َتِصُل إَِلْيِه َنكَِرُهْم َوَأْوَجَس ِمنُْهْم ِخيَفًة َقاُلوْا الَ ََتَ

ا ُأْرِسْلنَا إىَِل َقْوِم ُلوٍط  َناَها بِإِْسَحَق َوِمن َوَراء  *إِنَّ ْ َواْمَرَأُتُه َقآئَِمٌة َفَضِحَكْت َفَبْشَّ

َقاَلْت َيا َوْيَلَتى َأَألُِد ﴿ ،بت من قوهلمفضحكت يعني فتعجّ  ،﴾إِْسَحَق َيْعُقوَب 

ٌء َعِجيٌب  َقالُوْا َأَتْعَجبَِْي ِمْن َأْمِر اهلّلِ  *َوَأَنْا َعُجوٌز َوَهَذا َبْعِِل َشْيًخا إِنَّ َهَذا لَََشْ

يٌد  ِ ُه ََحِيٌد َّمَّ  فلام»: ×جعفر قال أبو ،«﴾َرَْحَُت اهللِّ َوَبَرَكاُتُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْيِت إِنَّ

جاءت إبراهيم البشارة بإسحاق وذهب عنه الروع أقبل يناجي ربه يف قوم لوط 

َيا إِْبَراِهيُم َأْعِرْض َعْن َهَذا إِنَُّه ﴿ وجل: فقال اهلل عز ،ويسأله كشف البالء عنهم

َك  غري  وإهنم آتيهم عذايب بعد طلوع الشمس من يومك حمتوماً  ،﴾َقْد َجاء َأْمُر َربِّ

 .«مردود

ل، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن ابن املتوكّ : 2ـ  327

 رسول اهلل| سأل إنّ » :×مالك بن عطية، عن الثاميل، عن أيب جعفر

قوم لوط كانوا أهل قرية ال  كيف كان مهلك قوم لوط؟ فقال: إنّ  :جربئيل

 اء عىل الطعام، وإنّ رون من اجلنابة، بخالء أشحّ فون من الغائط، وال يتطهّ يتنظّ 

عليهم ومل يكن منهم وال عشرية له  ام كان نازالً لبث فيهم ثالثني سنة، وإنّ  لوطاً 

باعه، وهناهم عن يامن واتّ وإىل اإل عّز وجله دعاهم إىل اهلل فيهم وال قوم، وإنّ 

ملا  عّز وجلاهلل  فلم جييبوه ومل يطيعوه، وإنّ  الفواحش، وحثهم عىل طاعة اهلل

، فلام عتوا عن أمره بعث إليهم نذراً  منذرين عذراً  أراد عذاهبم بعث إليهم رسالً 

ليخرجوا من كان يف قريتهم من املؤمنني، فام وجدوا فيها غري بيت من  مالئكةً 

لليلة بقطع وقالوا للوط: أرس بأهلك من هذه القرية ا ،املسلمني فأخرجوهم منها
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 من الليل وال يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، فلام انتصف الليل سار

 وختربهم أنّ  ،فانقطعت إىل قومها تسعى بلوط، برةدمت امرأته لوط ببناته وتولّ 

 وإين نوديت من تلقاء العرش ملا طلع الفجر: يا جربئيل حّق  .قد سار ببناته لوطاً 

 فاهبط إىل قرية قوم لوط وما حوت ،لوطقوم  القول من اهلل بحتم عذاب

ثم اعرج هبا إىل السامء فأوقفها حتى يأتيك أمر  ،فاقلعها من حتت سبع أرضني

هل أفهبطت عىل  ،للسيارة نة من منزل لوط عربةً اجلبار يف قلبها، ودع منها آية بيّ 

حوى عليه رشقيها، ورضبت  يمن عىل مافرضبت بجناحي األ ،القرية الظاملني

 حممد من حتت سبع ها فاقتلعتها ياحوى عليه غربيّ  يرس عىل ماي األبجناح

للسيارة، ثم عرجت هبا يف جوايف جناحي حتى  أرضني إال منزل آل لوط آيةً 

أوقفتها حيث يسمع أهل السامء زقاء ديوكها ونباح كالهبا، فلام طلعت الشمس 

فقلبتها عليهم حتى يا جربئيل اقلب القرية عىل القوم، : نوديت من تلقاء العرش

يل مسومة عند ربك، من سجّ  صار أسفلها أعالها، وأمطر اهلل عليهم حجارةً 

قال: فقال له رسول اهلل|: يا . تك ببعيدمّ أهي يا حممد عن الظاملني من  وما

كان موضع قريتهم يف : وأين كانت قريتهم من البالد؟ فقال جربئيل ،جربئيل

 :واحي الشام، قال له رسول اهلل|ة اليوم وهي يف نموضع بحرية طربيّ 

 رضني وقعت القرية وأهلها؟موضع من األ أرأيتك حني قلبتها عليهم يف أّي 

 .«يف البحر فصارت تلوالً  ،وقعت فيام بني بحر الشام إىل مرص ندحممّ  فقال: يا

أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن أبان، عن أيب  :3ـ  328

املالئكة ملا جاءت يف هالك قوم لوط قالوا:  إنّ »ا قال: بصري وغريه، عن أحدمه

ا ُمْهلُِكو َأْهِل َهِذِه اْلَقْرَيةِ ﴿ تهم وكثرة أهل وعجبت من قلّ  ـقالت سارة  ،﴾إِنَّ
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ومن وراء إسحاق  ،وها بإسحاقفقالت: ومن يطيق قوم لوط؟ فبرّش  ـالقرية 

وهي يومئذ ابنة تسعني سنة،  !عجوز عقيمت وجهها وقالت: فصكّ  ،يعقوب

فيها  وقال: إنّ  ،وإبراهيم يومئذ ابن عرشين ومائة سنة، فجادل إبراهيم عنهم

، قال جربئيل: نحن أعلم بمن فيها، فزاده إبراهيم فقال جربئيل: يا إبراهيم لوطاً 

 أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإهنم آتيهم عذاب غري مردود. قال: وإنّ 

يف هالك قومه فدخلوا عليه وجاؤوا قومه هيرعون إليه قام  ئيل ملا أتى لوطاً جرب

 أو قالوا ،ثم ناشدهم فقال: اتقوا اهلل وال ختزون يف ضيفي ،فوضع يده عىل الباب

 لنا يف بناتك من حّق  قالوا: ما مل ننهك عن العاملني؟ ثم عرض عليهم بناته نكاحاً 

يل بكم  رجل رشيد؟ قال: فأبوا فقال: لو أنّ  وإنك لتعلم ما نريد، قال: فام منكم

ة له، قوّ  ة أو آوي إىل ركن شديد، قال: وجربئيل ينظر إليهم قال: لو يعلم أّي قوّ 

 فرجعوا عمياناً  ،ثم دعاه فأتاه ففتحوا الباب ودخلوا فأشار إليهم جربئيل بيده

من آل  يلتمسون اجلدار بأيدهيم، يعاهدون اهلل لئن أصبحنا ال نستبقي أحداً 

َك ﴿لوط، قال: ملا قال جربئيل:  ا ُرُسُل َربِّ ل، قال له لوط: يا جربئيل عجّ  ﴾إِنَّ

ْبُح ﴿ل، قال: قال: نعم، قال: يا جربئيل عجّ  ْبُح َأَلْيَس الصُّ إِنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّ

منها أنت وولدك حتى تبلغ موضع خرج ا   ،لوط ثم قال جربئيل: يا ،﴾بَِقِريٍب 

محري ضعاف، قال: ارحتل فاخرج منها، فارحتل  كذا وكذا، قال: يا جربئيل إنّ 

فأدخل جناحه حتتها حتى إذا استعلت  ،حتى إذا كان السحر نزل إليها جربئيل

 يل، وسمعت امرأة لوطقلبها عليهم، ورمى جدران املدينة بحجارة من سجّ 

 .«ة فهلكت منهااهلدّ 

ابن املتوكل، عن احلمريي، عن حممد بن احلسني، عن البزنطي،  :4ـ  329
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 عن أبان بن عثامن، عن أيب بصري، عن أحدمها عليهام السالم يف قول لوط:

َن اْلَعاملَِْيَ ﴿ ا ِمْن َأَحٍد مِّ ُكْم َلَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكم ِِبَ إبليس  إنّ »فقال:  ﴾إِنَّ

منهم فأمرهم  فيه تأنيث عليه ثياب حسنة، فجاء إىل شباٍب  أتاهم يف صورة حسنة

ولكن طلب إليهم أن يقعوا  ،بوا عليههبم ألأن يقعوا به، ولو طلب إليهم أن يقع 

 .«وه، ثم ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم عىل بعضبه، فلام وقعوا به التذّ 

أيب، عن سعد، عن حممد بن احلسني، عن ابن حمبوب، عن هشام : 5 ـ 330

قال: قيل له: كيف كان يعلم قوم لوط أنه قد جاء  ×بن سامل، عن أيب عبداهلل

كانت امرأته خترج فتصفر، فإذا سمعوا التصفري جاؤوا، »رجال؟ قال:  لوطاً 

 .«فلذلك كره التصفري

عمري، عن حممد بن أيب محزة، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب : 6ـ  331

َهُؤالء َبنَاِِت ُهنَّ ﴿: ×يف قول لوط ×يعقوب بن شعيب، عن أيب عبداهلل

 .«عرض عليهم التزويج»قال:  ﴾َأْطَهُر َلُكمْ 

 القرنني قصص ذي: الباب الثامن

عيسى، عن عيل سناد إىل الصدوق عن أبيه، عن سعد، عن ابن باإل: 1ـ  332

 إنّ »قال:  ×بن النعامن، عن هارون بن خارجة، عن أيب بصري، عن أيب جعفر

 ه اهلل، وناصح اهللاهلل فأحبّ  أحّب  صاحلاً  لكنه كان عبداً  ،اً ذا القرنني مل يكن نبيّ 

، ثم رجع بتقوى اهلل فرضبوه عىل قرنه فغاب عنهم زماناً  فناصحه اهلل، أمر قومه

                                           
 .3رقم  548/  2؛ علل الرشائع: 161/  12( بحار األنوار: 1)

 .563/  2الرشائع: ؛ علل 163/  12( بحار األنوار: 2)

 .7رقم  548/  5؛ الكايف: 171/  12( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.34( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



ه خري السحاب وإنّ  ته،ه اآلخر، وفيكم من هو عىل سنّ إليهم فرضبوه عىل قرن

 فاختار الذلول فركب الذلول، وكان إذا انتهى إىل ،والسحاب الذلول ،الصعب

 .«يكذب الرسل قوم كان رسول نفسه إليهم لكيالً 

 نا وآله وعليهما السالمقصص يعقوب ويوسف على نبّي: الباب التاسع

عن حممد بن جعفر، عن احلسن بن عرفة، عن اهلل بن حامد،  عبد: 1ـ  333

احلكم بن ظهري، عن السدي، عن عبدالرمحن بن سابط القريش، عن جابر بن 

 اليهودي، فقال: يا من اليهود يقال له بستان | رجٌل اهلل قال: أتى النبّي  عبد

فلم  ؟التي رآها يوسف أهنا ساجدة له ما أسامؤمها حممد أخربين عن الكواكب

فأخرب النبي| بأسامئها، قال:  ، ونزل جربئيل بعد  ءهلل يومئذ يف يشا جيبه نبّي 

هل أنت مسلم إن »فلام أن جاءه قال النبي|:  ،اهلل إىل بستان فبعث نبّي 

جربان والطارق »، قال: فقال له: نعم، فقال له النبي|: «؟أخربتك بأسامئها

والرضوح والذيال وذو الكنفان وقابس ووثاب وعمودان والفيلق واملصبح 

ها فق السامء ساجدة له، فلام قّص أرآها يف  ،وذو الفزع والضياء والنور

 عّز وجلت جيمعه اهلل قال يعقوب: هذا أمر متشتّ  ×عىل يعقوب ×يوسف

 .«سامؤهاهذه أل ، قال: فقال بستان: واهلل إنّ «بعد

، عن ة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد وسهل بن زياد مجيعاً عدّ : 2ـ  334

جاء رجل إىل رسول »: ×اهلل بن سنان، عن أيب عبداهلل حمبوب، عن عبد ابن

                                           
؛ كتاب قصص األنبياء للصدوق من مجلة الكتب غري 194/  12( بحار األنوار: 1)

 الواصلة.

 ( رواية.148( يبلغ جمموع الروايات يف هذا الباب )2)

 .2رقم  454؛ اخلصال: 263/  12 ( بحار األنوار:3)



يل ابنة عم قد رضيت مجاهلا وحسنها ودينها  إنّ  ،اهلل نبّي  اهلل| فقال: يا

 ،خاه فقال: يا أخيأيوسف بن يعقوب لقي  جها، إنّ ها عاقر، فقال: ال تتزوّ ولكنّ 

أيب أمرين وقال: إن استطعت  ج النساء بعدي؟ فقال: إنّ كيف استطعت أن تتزوّ 

 .«رض بالتسبيح فافعلة تثقل األأن تكون لك ذريّ 

ل، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن ابن املتوكّ : 3ـ  335

الفجر باملدينة  ×يت مع عيل بن احلسنيمالك بن عطية، عن الثاميل قال: صلّ 

له  يوم مجعة، فلام فرغ من صالته وسبحته هنض إىل منزله وأنا معه، فدعا موالةً 

اليوم يوم  ال يعرب عىل بايب سائل إال أطعمتموه، فإنّ »فقال هلا:  ،ى سكينةتسمّ 

أخاف أن يكون  ،ثابت يا»، فقال: اً من يسأل مستحقّ  ، قلت له: ليس كّل «اجلمعة

ه فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب فال نطعمه ونردّ  اً بعض من يسألنا مستحقّ 

ق منه، فيتصدّ  يوم كبشاً  يعقوب كان يذبح كّل  وآله، أطعموهم أطعموهم، إنّ 

وكان  ،له عنداهلل منزلة اً مستحقّ  اماً صوّ  مؤمناً  سائالً  ويأكل هو وعياله منه، وإنّ 

إفطاره هيتف عىل بابه:  عرت عىل باب يعقوب عشية مجعة عند أوانأ غريباً  جمتازاً 

أطعموا السائل املجتاز الغريب اجلائع من فضل طعامكم، هيتف بذلك عىل بابه 

قوا قوله، فلام يئس أن يطعموه ه ومل يصدّ وهم يسمعونه قد جهلوا حقّ  ،مراراً 

، وبات طاوياً  عّز وجلوشكا جوعه إىل اهلل  وغشيه الليل اسرتجع واستعرب

 هلل تعاىل، وبات يعقوب وآل يعقوب شباعاً  حامداً  صابراً  جائعاً  وأصبح صائامً 

إىل  عّز وجلوأصبحوا وعندهم فضلة من طعامهم. قال: فأوحى اهلل  بطاناً 

ة استجررت هبا يعقوب يف صبيحة تلك الليلة: لقد أذللت يا يعقوب عبدي ذلّ 

                                           

 .333/  5؛ الكايف: 266/  12( بحار األنوار: 1)



غضبي، واستوجبت هبا أديب ونزول عقوبتي وبلواي عليك وعىل ولدك، يا 

هبم إليه من رحم مساكني عبادي وقرّ  وأكرمهم عيلّ  أنبيائي إيلّ  حّب أ يعقوب إنّ 

أما رمحت ذميال عبدي، املجتهد  ،يعقوب وأطعمهم وكان هلم مأوى وملجأ، يا

ببابك عند أوان  يف عبادته القانع باليسري من ظاهر الدنيا عشاء أمس ملا اعرتّ 

، نع، فلم تطعموه شيئاً إفطاره؟ وهتف بكم: أطعموا السائل الغريب املجتاز القا

، يل، وأصبح يل صائامً  حامداً  ، وبات طاوياً به إيلّ  فاسرتجع واستعرب وشكا ما

وأنت يا يعقوب وولدك شباع، وأصبحت عندكم فضلة من طعامكم؟ أو ما 

العقوبة والبلوى إىل أوليائي أرسع منها إىل أعدائي؟ وذلك  علمت يا يعقوب أنّ 

نزل بك عدائي، أما وعزيت ألي ألتدراج منّ وليائي، واسحسن النظر مني أل

وا ك بعقوبتي، فاستعدّ وذينّ ملصائبي، وأل ك وولدك غرضاً جعلنّ بلواي، وأل

 بن احلسني  فقلت لعيلّ  ،«لبلواي وارضوا بقضائي واصربوا للمصائب

يف تلك الليلة التي بات »جعلت فداك متى رأى يوسف الرؤيا؟ فقال:  :×

 رأى ، فلاّم جائعاً  ، وبات فيها ذميال طاوياً شباعاً فيها يعقوب وآل يعقوب 

يعقوب ملا سمع من  فاغتمّ  ،ها عىل أبيه يعقوبيوسف الرؤيا وأصبح يقّص 

للبالء، فقال يعقوب ليوسف:  استعدّ  إليه: أن عّز وجليوسف مع ما أوحى اهلل 

، فلم يكتم ال تقصص رؤياك هذه عىل إخوتك فإين أخاف أن يكيدوا لك كيداً 

ل بلوى وكانت أوّ » :×قال عيل بن احلسني ،«ها عىل إخوتهرؤياه وقّص  يوسف

ت قال: فاشتدّ  نزلت بيعقوب وآل يعقوب احلسد ليوسف ملا سمعوا منه الرؤيا.

، إليه من أمر عّز وجلأوحى اهلل  وخاف أن يكون ما ،ة يعقوب عىل يوسفرقّ 

 .«رؤياه الصادقةوما كان اهلل ليطعم حلم يوسف الذئب من قبل أن أرى تأويل 

عند هذا، فلام كان من الغد  ×قال أبومحزة: ثم انقطع حديث عيل بن احلسني



ثتني أمس بحديث ليعقوب وولده غدوت عليه فقلت له: جعلت فداك إنك حدّ 

إهنم ملا »ة يوسف بعد ذلك؟ فقال: ة إخوة يوسف وقّص ثم قطعته، ماكان من قّص 

حال يوسف، أمات أم هو حي؟ فلام  صبحوا قالوا: انطلقوا بنا حتى ننظر ماأ

وقد أرسلوا واردهم فأدىل دلوه،  ،وجدوا بحرضة اجلب سيارة انتهوا إىل اجلّب 

ى َهَذا ﴿صحابه: فقال أل ،ق بدلوهفلام جذب دلوه إذا هو بغالم متعلّ  َيا ُبْْشَ

ا قط منّ هذا عبدنا س إخوة يوسف، فقالوا: فلام أخرجوه أقبلوا إليهم ،﴾ُغاَلمٌ 

وا به ناحية من أيدهيم وتنحّ  ، وجئنا اليوم لنخرجه، فانتزعوهأمس يف هذا اجلّب 

لنا أنك عبد لنا فنبيعك بعض هذه السيارة أو نقتلك، فقال هلم  الوا: إما أن تقرّ قف

تقتلوين واصنعوا ما شئتم، فأقبلوا به إىل السيارة فقالوا: منكم  : ال×يوسف

، وكان إخوته فيه فاشرتاه رجل منهم بعرشين درمهاً ا هذا العبد؟ من يشرتي منّ 

من الزاهدين، وسار به الذي اشرتاه من البدو حتى أدخله مرص فباعه الذي 

اُه ﴿: عّز وجلوذلك قول اهلل  ،اشرتاه من البدو من ملك مرص َوَقاَل الَِّذي اْشَْتَ

ُْصَ اِلْمَرَأتِِه َأْكِرِمي َمْثَواُه َعَسى َأن  محزة:  قال أبو .«﴾َينَفَعنَا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًداِمن مِّ

كان »، فقال: : ابن كم كان يوسف يوم ألقوه يف اجلّب ×فقلت لعيل بن احلسني

ل: ، فقلت: كم كان بني منزل يعقوب يومئذ وبني مرص؟ فقا«سنني ابن تسع

، قال: وكان يوسف من أمجل أهل زمانه، فلام راهق مسرية اثني عرش يوماً »

 يوسف راودته امرأة امللك عن نفسه، فقال هلا: معاذ اهلل أنا من أهل بيت ال

وقالت: ال ختف وألقت نفسها عليه،  ،بواب عليها وعليهقت األيزنون، فغلّ 

ميصه من خلفه فأخرجته إىل الباب ففتحه فلحقته فجذبت ق هارباً  فأفلت منها

َوَأْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدى اْلَباِب َقاَلْت َما َجَزاء َمْن ﴿منه، فأفلت يوسف منها يف ثيابه 

امللك بيوسف  قال: فهمّ  ،﴾َأَراَد بَِأْهلَِك ُسَوًءا إاِلَّ َأن ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب َألِيمٌ 



، بل هي راودتني به فقال له يوسف: وإله يعقوب ما أردت بأهلك سوءاً ليعذّ 

أين راود صاحبه عن نفسه، قال: وكان عندها من  عن نفيس، فاسأل هذا الصبّي 

نظر إىل فقال: أهيا امللك ا ،لفصل القضاء أهلها صبي زائر هلا، فأنطق اهلل الصبّي 

 امه فهو الذي راودها، وإن كان مقدوداً من قدّ  قميص يوسف فإن كان مقدوداً 

أفزعه ذلك  من خلفه فهي التي راودته، فلام سمع امللك كالم الصبي وما اقتّص 

ُه ﴿من خلفه قال هلا:  بالقميص فنظر إليه فلام رآه مقدوداً يء فج شديداً  فزعاً  إِنَّ

وال يسمعه  ،﴾َأْعِرْض َعْن َهَذا﴿وقال ليوسف:  ،﴾نَّ َعظِيمٌ ِمن َكْيِدُكنَّ إِنَّ َكْيَدكُ 

منك أحد واكتمه، قال: فلم يكتمه يوسف وأذاعه يف املدينة حتى قلن نسوة 

وهيأت  : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، فبلغها ذلك فأرسلت إليهنّ منهنّ 

، ثم قالت سكيناً  واحدة منهنّ  بأترج وأتت كّل  ثم أتتهنّ  ،وجملساً  طعاماً  هلنّ 

َنُه َوَقطَّْعَن َأْيِدهَيُنَّ ﴿ليوسف:   :قلن، فقالت هلنّ  ما ﴾اْخُرْج َعَلْيِهنَّ َفَلامَّ َرَأْينَُه َأْكَْبْ

 وخرجن النسوة من عندها فأرسلت كّل  ـه يعني يف حبّ  ـني فيه هذا الذي ملتنّ 

، وقال: من صاحبتها تسأله الزيارة؟ أبى عليهنّ  اً إىل يوسف رّس  واحدة منهنّ 

اِهلِْيَ ﴿ َن اجْلَ ْف َعنِّي َكْيَدُهنَّ َأْصُب إَِلْيِهنَّ َوَأُكن مِّ فرصف اهلل عنه ، ﴾إاِلَّ َتُْصِ

، فلام شاع أمر يوسف وأمر امرأة العزيز والنسوة يف مرص بدا للملك بعد نّ كيده

ن يوسف، فسجنه يف السجن، ودخل السجن مع ليسجنّ  سمع قول الصبّي  ما

 . قال أبو«ه اهلل يف الكتابتهام وقصة يوسف ما قّص يوسف فتيان، وكان من قّص 

 .×محزة: ثم انقطع حديث عيل بن احلسني

أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن احلكم،  :4ـ  336

                                           

 .45/  1؛ علل الرشائع: 271/  12( بحار األنوار: 1)



ُكْم َلَساِرُقونَ ﴿ :يف قول يوسف ×عن أيب عبداهلل ُتَها اْلِعرُي إِنَّ ما »قال:  ،﴾َأيَّ

 .«رسقوا وما كذب

 قصص أيوب: الباب العاشر

أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ه، عن الربقي، عن ماجيلويه، عن عمّ : 1ـ  337

ة أيوب التي إنام كانت بليّ »قال:  ×أيب أيوب، عن أيب بصري، عن أيب عبداهلل

ى شكرها، وكان إبليس يف ذلك ابتيل هبا يف الدنيا لنعمة أنعم اهلل هبا عليه فأدّ 

وب بأداء شكر النعمة حسده فلام سعد عمل أيّ  ،الزمان ال حيجب دون العرش

شكر هذه النعمة إال بام أعطيته من الدنيا،  أيوب مل يؤدّ  إنّ  ،رّب  فقال: يا ،إبليس

طني عىل دنياه تعلم أنه ال ى إليك شكر نعمة، فسلّ فلو حلت بينه وبني دنياه ما أدّ 

إال  طتك عىل دنياه فلم يدع له دنيا وال ولداً ي شكر نعمة، فقال: قد سلّ يؤدّ 

أيوب  إنّ  رّب  يه فقال: ياوجل، ثم رجع إل ذلك وهو حيمد اهلل عز أهلك كّل 

طني عىل بدنه حتى تعلم أنه ال إليه دنياه التي أخذهتا منه، فسلّ  يعلم أنك سرتدّ 

طتك عىل بدنه ما عدا عينيه وقلبه ولسانه : قد سلّ عّز وجلي شكر نعمة، قال يؤدّ 

ن تدركه أخشية  فانقض مبادراً »: ×عبداهلل بصري: قال أبو ، فقال أبو«وسمعه

فصار  ،السموم فنفخ يف منخريه من نار ،فيحول بينه وبينه عّز وجلرمحة اهلل 

 .«نقطاً  جسده نقطاً 

ة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن أبيه، عن عدّ : 2ـ  338

ملا عاىف  عّز وجلاهلل  إنّ »يقول:  ×فضالة، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبداهلل

                                           
 .3رقم  52/  1؛ علل الرشائع: 279/  12( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.25( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .75/  1الرشائع: ؛ علل 344/  12( بحار األنوار: 3)



رفع طرفه إىل السامء فقال: إهلي نظر إىل بني إرسائيل قد ازدرعت، ف ×أيوب

، وهذا لبني إرسائيل زرع، وب املبتىل عافيته ومل يزدرع شيئاً وسيدي عبدك أيّ 

فابذره، وكانت سبحته  اً يا أيوب خذ من سبحتك كفّ  ،إليه عّز وجلفأوحى اهلل 

ونه منها فبذره فخرج هذا العدس، وأنتم تسمّ  كفاً  ×فيها ملح، فأخذ أيوب

 .«يه العدسونحن نسمّ  ،صاحلمّ 

                                           
 .3رقم  343/  6؛ الكايف: 350/  12( بحار األنوار: 1)



 

 

 

 

 

 

 رونأبوب قصص موسى وها

 تهمن حني والدته إىل نبّو ×أحوال موسى: الباب األول

: عّز وجليف قول اهلل  ×عن صفوان بن حييى، عن أيب احلسن: 1ـ  339

قال هلا شعيب: »قال:  ،﴾اْلَقِويُّ اأْلَِمْيُ َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه إِنَّ َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت ﴿

مني من أين عرفته؟ قالت: يا أبت قد عرفته بدفع الصخرة، األ يا بنية هذا قوّي 

 اامه فقال: اميش من خلفي فإن ضللت فأرشديني إىل الطريق، فإنّ إين مشيت قدّ 

 .«النساءقوم ال ننظر يف أدبار 

عن سعد واحلمريي وحممد العطار وأمحد بن  : أيب وابن الوليد معاً 2ـ  340

د عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن أبان بن عثامن، عن حممّ ، إدريس مجيعاً 

يوسف بن يعقوب صلوات اهلل عليهام  إنّ » قال: ×احللبي، عن أيب عبداهلل

هؤالء القبط  فقال: إنّ  حني حرضته الوفاة مجع آل يعقوب وهم ثامنون رجالً 

سيظهرون عليكم، ويسومونكم سوء العذاب، وإنام ينجيكم اهلل من أيدهيم 

طويل جعد آدم،  برجل من ولد الوي بن يعقوب اسمه موسى بن عمران، غالمٌ 

                                           
 ( رواية.21( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .4974رقم  19/  4؛ من ال حيرضه الفقيه: 32/  13( بحار األنوار: 2)



. «ي عمران ابنه موسىي ابنه عمران، ويسمّ يل يسمّ فجعل الرجل من بني إرسائ

أنه قال:  ×فذكر أبان بن عثامن، عن أيب احلصني، عن أيب بصري، عن أيب جعفر

عي أنه هم يدّ كلّ  ،من بني إرسائيل ما خرج موسى حتى خرج قبله مخسون كذاباً »

موسى بن عمران، فبلغ فرعون أهنم يرجفون به ويطلبون هذا الغالم، وقال له 

 هالك دينك وقومك عىل يدي هذا الغالم الذي يولد العام كهنته وسحرته: إنّ 

د العام غالم إال ذبح، وقال: ال يول ،يف بني إرسائيل، فوضع القوابل عىل النساء

موسى قابلة، فلام رأى ذلك بنو إرسائيل قالوا: إذا ذبح الغلامن  مّ أووضع عىل 

  نقرب النساء، فقال عمران أبوواستحيي النساء هلكنا فلم نبق، فتعالوا ال

ملرشكون، اللهم من حرمه فإين أمر اهلل واقع ولو كره ا فإنّ  موسى: بل بارشوهنّ 

 مّ أموسى فحملت به، فوضع عىل  مّ أوبارش  ،حرمه، ومن تركه فإين ال أتركهأال 

ه مّ أوإذا قعدت قعدت، فلام محلته  ،موسى قابلة حترسها، فإذا قامت قامت

ة، وكذلك حجج اهلل عىل خلقه، فقالت هلا القابلة: مالك يا املحبّ وقعت عليها 

خذ ولدي فذبح، أبنية تصفرين وتذوبني؟ قالت: ال تلوميني فإين إذا ولدت 

قها. فلام أن ولدت التفتت قالت: فال حتزين فإين سوف أكتم عليك، فلم تصدّ 

سوف أكتم عليك،  ما شاء اهلل، فقالت هلا: أمل أقل: إين :إليها وهي مقبلة فقالت

ثم محلته فأدخلته املخدع وأصلحت أمره، ثم خرجت إىل احلرس فقالت: 

فإنه خرج دم منقطع، فانرصفوا فأرضعته، فلام  ـوكانوا عىل الباب  ـانرصفوا 

خافت عليه الصوت أوحى اهلل إليها: اعميل التابوت ثم اجعليه فيه، ثم أخرجيه 

التابوت ثم دفعته يف اليم، فجعل يرجع  فاطرحيه يف نيل مرص، فوضعته يف ليالً 

الريح رضبته فانطلقت به، فلام رأته قد ذهب  وإنّ  ،إليها وجعلت تدفعه يف الغمر

 ت أن تصيح فربط اهلل عىل قلبها، قال: وكانت املرأة الصاحلة امرأةبه املاء مهّ 

ارضب يل عون: إهنا أيام الربيع فأخرجني وفرعون من بني إرسائيل قالت لفر



النيل إذ أقبل  ة عىل شطّ يام، فرضب هلا قبّ ه هذه األة عىل شط النيل حتى أتنزّ قبّ 

ا إنّ  ،التابوت يريدها، فقالت: ما ترون ما أرى عىل املاء؟ قالوا: إي واهلل يا سيدتنا

، فلام دنا منها قامت إىل املاء فتناولته بيدها، وكاد املاء يغمرها حتى لنرى شيئاً 

فإذا غالم  ،فأخرجته من املاء فأخذته فوضعته يف حجرهاتصاحيوا عليها فجذبته 

ة فوضعته يف حجرها، وقالت: هذا فوقعت عليه منها حمبّ  أمجل الناس وأرسهم

. ابني، فقالوا: إي واهلل أي سيدتنا مالك ولد وال للملك فاختذي هذا ولداً 

ة ون قرّ فيك ،نتخذه ولداً  حلواً  طيباً  فقامت إىل فرعون فقالت: إين أصبت غالماً 

 ما أدري إال أنّ  عني يل ولك فال تقتله، قال: ومن أين هذا الغالم؟ قالت: ال واهلل

مل يبق  ى ابناً امللك قد تبنّ  املاء جاء به، فلم تزل به حتى ريض، فلام سمع الناس أنّ 

أو  أحد من رؤوس من كان مع فرعون إال بعث إليه امرأته لتكون له ظئراً 

، قالت امرأة فرعون: اطلبوا البني ثدياً  حتضنه، فأبى أن يأخذ من امرأة منهنّ 

خته: موسى أل مّ أ، فقالت ، فجعل ال يقبل من امرأة منهنّ وال حتقروا أحداً  ظئراً 

، فانطلقت حتى أتت باب امللك، فقالت: قد بلغني يه، انظري أترين له أثراً قّص 

حلة تأخذ ولدكم وتكفله لكم، فقالت: وههنا امرأة صا أنكم تطلبون ظئراً 

أدخلوها، فلام دخلت قالت هلا امرأة فرعون: ممن أنت؟ قالت: من بني إرسائيل، 

انظري  ،قالت: اذهبي يا بنية فليس لنا فيك حاجة، فقال هلا النساء: عافاك اهلل

هل يقبل أو ال يقبل، فقالت امرأة فرعون: أرأيتم لو قبل هل يرىض فرعون أن 

ال يرىض،  ـيعني الظئر  ـلغالم من بني إرسائيل واملرأة من بني إرسائيل؟ يكون ا

عون: فاذهبي فادعيها، فجاءت إىل قلن: فانظري يقبل أو ال يقبل، قالت امرأة فر

امرأة امللك تدعوك، فدخلت عليها فدفع إليها موسى فوضعته  ها فقالت: إنّ مّ أ

 حلقه، فلام رأت امرأة فرعون أنّ  يف حجرها ثم ألقمته ثدهيا، فإذا قحم اللبن يف

وقد قبل منها،  ابنها قد قبل قامت إىل فرعون فقالت: إين قد أصبت البني ظئراً 



، ن هي؟ قالت: من بني إرسائيل، قال فرعون: هذا مما ال يكون أبداً فقال: وممّ 

مه فيه وتقول: ما فلم تزل تكلّ  !الغالم من بني إرسائيل والظئر من بني إرسائيل

يض إنام هو ابنك ينشؤ يف حجرك حتى قلبته عن رأيه ور من هذا الغالم،ختاف 

ه مّ أحتى هلكت  ،خته والقابلةأه خربه ومّ أفنشأ موسى يف آل فرعون وكتمت 

 والقابلة التي قبلته، فنشأ ال يعلم به بنو إرسائيل، قال: وكانت بنو إرسائيل

هنم يطلبونه ويسألون قال: فبلغ فرعون أ تطلبه وتسأل عنه فيعمى عليهم خربه.

خبار به ق بينهم وهناهم عن اإلعنه، فأرسل إليهم فزاد يف العذاب عليهم وفرّ 

هلم عنده  والسؤال عنه، قال: فخرجت بنو إرسائيل ذات ليلة مقمرة إىل شيٍخ 

حاديث فحتى متى وإىل متى نحن يف هذا ا نسرتيح إىل األعلم فقالوا: قد كنّ 

اهلل تعاىل ذكره بغالم من ولد الوي  يءتزالون حتى جيالبالء؟ قال: واهلل إنكم ال 

هم كذلك إذ أقبل  طوال جعد، فبينا بن يعقوب اسمه موسى بن عمران، غالمٌ 

يسري عىل بغلة حتى وقف عليهم، فرفع الشيخ رأسه فعرفه بالصفة،  ×موسى

فقال له: ما اسمك يرمحك اهلل؟ فقال: موسى، قال: ابن من؟ قال: ابن عمران، 

، لها، وثاروا إىل رجليه يقبلوهنا فعرفهم وعرفوهفوثب إليه الشيخ فأخذ بيده فقبّ 

لفرعون فيها  دينةً م خرج فدخل مثواختذ شيعة ومكث بعد ذلك ما شاء اهلل، 

من آل فرعون من القبط، فاستغاثه الذي من شيعته  من شيعته يقاتل رجالً  رجٌل 

عطي أه القبطي، فوكزه موسى فقىض عليه، وكان موسى قد عىل الذي من عدوّ 

موسى  ة يف البطش، فذكره الناس وشاع أمره، وقالوا: إنّ بسطة يف اجلسم وشدّ 

ب، فلام أصبحوا من الغد يرتقّ  املدينة خائفاً  من آل فرعون. فأصبح يف قتل رجالً 

ك مس يسترصخه عىل آخر، قال له موسى: إنّ إذا الرجل الذي استنرصه باأل

َفَلامَّ َأْن َأَراَد َأن َيبْطَِش بِالَِّذي ُهَو ﴿مس رجل واليوم رجل؟ مبني، باأل لغوّي 

اَم َقاَل َيا ُموَسى َأُتِريُد َأن َتْقُتَلنِي كَ  اَم َقَتْلَت َنْفًسا بِاأْلَْمِس إِن ُتِريُد إاِلَّ َأن َعُدوٌّ َلَُّ



ْن َأْقََص  *َتُكوَن َجبَّاًرا يِف اأْلَْرِض َوَما ُتِريُد َأن َتُكوَن ِمَن املُْْصلِِحَْي  َوَجاء َرُجٌل مِّ

ُرْج إيِنِّ َلَك ِمَن املَِْدينَِة َيْسَعى َقاَل َيا ُموَسى إِنَّ املَََْلَ َيْأََتُِروَن بَِك لَِيْقُتُلوَك َفاْخ 

ُب  *النَّاِصِحَْي  قَّ ًفا َيَْتَ
فخرج من مرص بغري ظهر وال دابة  ،﴾َفَخَرَج ِمنَْها َخائِ

 خرى حتى أتى إىل أرض مدين، فانتهى إىلأوال خادم، ختفضه أرض وترفعه 

ة من الناس يسقون، فإذا جاريتان مّ أشجرة فنزل، فإذا حتتها بئر وإذا عندها  أصل

كبري، ونحن  ضعيفتان وإذا معهام غنيمة هلام، فقال: ما خطبكام؟ قالتا: أبونا شيٌخ 

 جاريتان ضعيفتان ال نقدر أن نزاحم الرجال، فإذا سقى الناس سقينا، فرمحهام

ما غنمكام، فسقى هلام، ثم رجعتا بكرة قبل فأخذ دلومها وقال هلام: قدّ  ×موسى

من  إين ملا أنزلت إيلّ  حتتها وقال: رّب فجلس  اس، ثم أقبل موسى إىل الشجرةالن

 مترة، فلام رجعتا إىل أبيهام قال: إىل شّق  فروي أنه قال ذلك وهو حمتاج ،خري فقري

 فسقى لنا، فقال رحيامً  صاحلاً  رجالً  قالتا: وجدنا !ما أعجلكام يف هذه الساعة

أيب يدعوك  إنّ  :قالت ،استحياء إلحدامها: اذهبي فادعيه يل، فجاءته متيش عىل

هيني إىل وّج  موسى عليه السالم قال هلا: ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فروي أنّ 

 ا بنو يعقوب ال ننظر يف أعجاز النساء، فلام جاءهالطريق واميش خلفي، فإنّ 

نجوت من القوم الظاملني، قالت إحدامها: يا  عليه القصص قال: ال ختف وقّص 

األمني، قال: إين أريد أن أنكحك  خري من استأجرت القوّي  إنّ  أبت استأجره

فمن عندك،  عىل أن تأجرين ثامين حجج فإن أمتمت عرشاً  إحدى ابنتي هاتني

فلام قىض  األنبياء ال يأخذون إال باألفضل والتامم. نّ أل ؛فروي أنه قىض أمتهام

فقال  فرأى ناراً  ،ى األجل وسار بأهله نحو بيت املقدس أخطأ الطريق ليالً موس

  آتيكم منها بقبس أو خرب من الطريق، فلاملعيّل  ألهله: امكثوا إين آنست ناراً 

رت ، فلام دنا منها تأّخ انتهى إىل النار فإذا شجرة تضطرم من أسفلها إىل أعالها

ه الشجرة فنودي من شاطئ الواد ثم دنت من ،عنه فرجع وأوجس يف نفسه خيفة



العاملني، وأن  يمن يف البقعة املباركة من الشجرة: أن يا موسى إين أنا اهلل رّب األ

 ب، فإذا حية مثل اجلذعومل يعقّ   مدبراً وىّل  ألق عصاك فلام رآها هتتز كأهنا جانّ 

 :وجلعّز ه فقال له ربّ  ،نياهبا رصير خيرج منها مثل هلب النار، فوىل مدبراً أل

ان، فقال: إهلي هذا الكالم الذي أسمع ارجع، فرجع وهو يرتعد وركبتاه تصطكّ 

ثم  ،فوضع رجله عىل ذنبها مان،كالمك؟ قال: نعم فال ختف، فوقع عليه األ

تناول حليتها فإذا يده يف شعبة العصا قد عادت عصا، وقيل له: اخلع نعليك إنك 

ت، ام كانتا من جلد محار ميّ بأهّن مر بخلعهام أس طوى، فروي أنه بالواد املقدّ 

أي خوفيك: خوفك من ضياع  ،﴾َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ﴿: عّز وجلوروي يف قوله 

إىل فرعون ومالئه بآيتني:  عّز وجلأهلك وخوفك من فرعون، ثم أرسله اهلل 

 .«يده والعصا

: واحلل ×معنى قوله: فاخلع نعليك، وقول موسى: الباب الثاني

 اجلبل طور سيناء يمن لساني، وأنه مل مّس عقدة

ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن أبان  1ـ  341

 عّز وجلقال اهلل »قال:  ×بن عثامن، عن يعقوب بن شعيب، عن أيب عبداهلل

 .«تا كانت من جلد محار ميّ هّن أل ؛﴾َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ﴿: ×ملوسى

                                           
( 280/  1، وهنا )13رقم  147؛ كامل الدين ومتام النعمة: 38/  13( بحار األنوار: 1)

يستشكل املحسنّي يف الروايات الطويلة من جهة كيفية ضبطها، خاّصة إذا مل يكن الراوي 

املتلّقي عن اإلمام يف وقت السامع بصدد ذلك. ومن املستبعد حصول املتابعة يف الكتابة 

بني الالفظ وبني الكاتب.. ويمكن متابعة اإلشكاليات املطروحة يف ذلك املجال 

 ابقة.بالرجوع إىل األرقام الس

 ( روايات.5( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .66/  1؛ علل الرشائع: 64/  13( بحار األنوار: 3)



بعثة موسى وهارون صلوات اهلل عليهما على فرعون، : الباب الثالث

وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم، وما نزل عليهم من العذاب قبل ذلك 

 وإميان السحرة وأحواهلم

أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن أيب : 1ـ  342

جالله إىل   جّل احتبس القمر عن بني إرسائيل، فأوحى اهلل»أنه قال:  ×احلسن

: أن أخرج عظام يوسف من مرص، ووعده طلوع القمر إذا أخرج ×موسى 

ه، ن يعلم موضعه، فقيل له: ههنا عجوز تعلم حملّ عظامه، فسأل موسى عمّ 

يت بعجوز مقعدة عمياء، فقال هلا: أتعرفني موضع قرب يوسف؟ أفبعث إليها ف

ق يل حتى تعطيني أربع خصال: تطلّ  ،ال: قالت: نعم، قال: فأخربيني به؟ قالت

ة، قال: فكرب برصي، وجتعلني معك يف اجلنّ  شبايب، وتعيد إيلّ  رجيل، وتعيد إيلّ 

فإنك  ،أعطها ما سألت، جالله إليه: يا موسى ذلك عىل موسى، فأوحى اهلل جّل 

ته عليه فاستخرجه من شاطئ النيل يف صندوق مرمر، ففعل فدلّ  ،إنام تعطي عيلّ 

 ه طلع القمر فحمله إىل الشام، فلذلك حيمل أهل الكتاب فلام أخرج

 .«موتاهم إىل الشام

د، عن ة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن بكر بن حممّ عدّ : 2ـ  343

كان رجل من أصحاب موسى أبوه من »قال:  ×اجلعفري، عن أيب احلسن

                                           
 ( رواية.61( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

؛ عيون أخبار 296/  1؛ علل الرشائع: 21رقم  205؛ اخلصال: 13( بحار األنوار: 2)

ـ وال أّدعي نفيها الساعة ـ ملا فيها  . والرواية بحاجة إىل ترّيث18رقم  235/  2الرضا: 

من رائحة اإلرسائيليات، وال أدري هل حيتبس القمر عن بني إرسائيل فقط أم عن 

األرض؟ وكيف صادف أن عرفت هذه العجوز العمياء بقرب يوسف وبينها وبني يوسف 

مئات السنني ومل يعرف ذلك مجهور علامء بني إرسائيل وعاّمتهم وال حتى موسى بن 

 .(حّب اهلل)ران نفسه؟ عم



يلحقه ليعظ أباه ف ف عنهمأصحاب فرعون، فلام حلقت خيل فرعون موسى ختلّ 

، فأتى من البحر فغرقا مجيعاً  فمىض أبوه وهو يراغمه حتى بلغا طرفاً  ،بموسى

ن قارب النقمة إذا نزلت مل يكن هلا عمّ  موسى اخلرب فقال: هو يف رمحة اهلل، ولكنّ 

 .«املذنب دفاع

ق نزول التوراة، وسؤال الرؤية، وعبادة العجل، وما يتعّل: الباب الرابع

 بها

: حممد بن حييى، عن حممد بن عبد اجلبار، عن حممد بن إسامعيل، 1ـ  344

قال:  ×عن عيل بن النعامن، عن ابن مسكان، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل

إال وقد أعطاه حممدًا، وعندنا  اً اهلل مل يعط األنبياء شيئ إنّ  ،ديا أبا حممّ »قال يل: 

قلت: جعلت  ،«﴾َراِهيَم َوُموَسىُصُحِف إِبْ ﴿ :الصحف التي قال اهلل عّز وجّل 

 .«نعم»فداك هي األلواح؟ قال: 

خلف بن حامد، عن سهل بن زياد، عن ابن أيب عمري، عن حييى  :2ـ  345

ثني ابن وحدّ  .×وب بن احلر، عن بشري، عن أيب عبداهللبي، عن أيّ لاحل

عن أبان بن عثامن،  مسعود، عن احلسن بن عيل بن فضال،عن العباس بن عامر،

 عبد : إنّ ×يب عبداهللقاال: قلنا أل ×عبداهلل عن احلارث بن املغرية، عن أيب

اهلل بن عجالن مرض مرضه الذي مات فيه، وكان يقول: إين ال أموت من 

 أنى ذهب ابن عجالن؟ ال، أهيات أهيات»: ×عبداهلل مريض هذا، فقال أبو

، موسى بن عمران اختار من قومه سبعني رجالً  إنّ  ،من عمله فه اهلل قبيحاً عرّ 

                                           
 .2رقم  374/  2؛ الكايف: 127/  13( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.51( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .5رقم  225/  1؛ الكايف: 225/  13( بحار األنوار: 3)



أصحايب، فقال:  ل من قام منها، فقال: يا رّب فلام أخذهتم الرجفة كان موسى أوّ 

إين وجدت رحيهم وعرفت أسامءهم،  ، قال: رّب بدلك منهم خرياً أيا موسى إين 

 .«ذلك ثالثا، فبعثهم اهلل أنبياء قال

 ة ذبح البقرةقّص: امسالباب اخل

أيب، عن الكميداين وحممد العطار، عن ابن عيسى، عن البزنطي : 1ـ  346

من بني إرسائيل قتل قرابة  رجالً  إنّ »يقول:  ×قال: سمعت أبا احلسن الرضا

له ثم أخذه فطرحه عىل طريق أفضل سبط من أسباط بني إرسائيل، ثم جاء 

ربنا من قتله، فأخ سبط آل فالن قتلوا فالناً  : إنّ ×يطلب بدمه، فقالوا ملوسى

اِهلِْيَ ﴿قال: ائتوين ببقرة، قالوا:  ، ﴾َأَتتَِّخُذَنا ُهُزوًا َقاَل َأُعوُذ بِاهللِّ َأْن َأُكوَن ِمَن اجْلَ

َقاُلوْا اْدُع ﴿ ،د اهلل عليهمدوا فشدّ ولكن شدّ  ،أجزأهتم ولو أهنم عمدوا إىل بقرة

َا َبَقَرٌة الَّ َفاِرٌض َوالَ بِْكرٌ َلنَا  ُه َيُقوُل إَِّنَّ يعني ال كبرية  ،﴾َربََّك ُيَبْيِّ ّلنَا َما ِهَي َقاَل إِنَّ

ولكن  ،رة أجزأهتمولو أهنم عمدوا إىل بق ،﴾َعَواٌن َبْْيَ َذلَِك ﴿ ،وال صغرية

ُه َيُقوُل إَِّّنَا ﴿د اهلل عليهم دوا فشدّ شدّ  َقاُلوْا اْدُع َلنَا َربََّك ُيَبْيِّ لَّنَا َما َلْوَُّنَا َقاَل إِنَّ

 جزأهتمولو أهنم عمدوا إىل بقرة أل ،﴾َبَقَرٌة َصْفَراء َفاقٌِع لَّْوَُّنَا َتُْسُّ النَّاظِِرينَ 

َقاُلوْا اْدُع َلنَا َربََّك ُيَبْيِّ لَّنَا َما ِهَي إِنَّ الَبَقَر َتَشاَبَه ﴿د اهلل عليهم دوا فشدّ ولكن شدّ 

آ إِن َشاء اهللَُّ ملَُْهَتُدوَن  َا َبَقَرٌة الَّ َذُلوٌل ُتثرُِي األَْرَض َوالَ  *َعَلْينَا َوإِنَّ ُه َيُقوُل إَِّنَّ َقاَل إِنَّ

قِّ  َمٌة الَّ ِشَيَة فِيَها َقاُلوْا اْلَن ِجْئَت بِاْْلَ ْرَث ُمَسلَّ فطلبوها فوجدوها  ،﴾َتْسِقي اْْلَ

، فجاؤوا إىل ذهباً  عند فتى من بني إرسائيل، فقال: ال أبيعها إال بملء مسكها

فقالوا له ذلك، فقال: اشرتوها، فاشرتوها وجاؤوا هبا، فأمر بذبحها  ×موسى

                                           
 .445رقم  512/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 242/  13( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.7ب )( يبلغ جمموع روايات البا2)



ثم أمر أن يرضب امليت بذنبها، فلام فعلوا ذلك حيي املقتول، وقال: يا رسول 

 عي عليه قتيل، فعلموا بذلك قاتله، فقالي قتلني دون من يدّ ابن عمّ  إنّ  ،اهلل

نبأ فقال: وما هو؟ قال: هذه البقرة هلا  بعض أصحابه: إنّ  ×لرسول اهلل موسى

فجاء إىل أبيه فرأى  بأبيه وإنه اشرتى بيعاً  فتى من بني إرسائيل كان باراً  إنّ 

قاليد حتت رأسه، فكره أن يوقظه فرتك ذلك البيع فاستيقظ أبوه فأخربه، األ

ملا فاتك، قال: فقال له رسول اهلل  فقال: أحسنت خذ هذه البقرة فهي لك عوضاً 

 .«ما بلغ بأهله الربّ  : انظروا إىل×موسى

حني لقى اخلضر، وسائر قصص  ×موسى ةقّص: سادسال الباب

 وأحواله ×اخلضر

 ^سانيد الثالثة عن الرضا، عن آبائه، عن احلسني بن عيلباأل: 1ـ  347

وجد لوح حتت حائط مدينة من املدائن فيه مكتوب: أنا اهلل ال إله إال »أنه قال: 

وعجبت ملن أيقن بالقدر  !ملن أيقن باملوت كيف يفرح؟د نبيي، عجبت أنا، وحممّ 

وعجبت ملن أيقن  !وعجبت ملن اخترب الدنيا كيف يطمئن إليها؟ !كيف حيزن؟

 .«احلساب كيف يذنب

عن بريد، عن أحدمها عليهام السالم قال: قلت له: ما منزلتكم يف : 2ـ  348

كانا عاملني ومل يكونا  ،القرننياخلرض وذو »املاضني أو بمن تشبهون منهم؟ قال: 

 .«نينبيّ 

                                           
 .31رقم  16/  1؛ عيون أخبار الرضا: 262/  13( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.55( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .158رقم  148/  1؛ عيون أخبار الرضا: 295/  13( بحار األنوار: 3)

مسندًة ؛ والحظ الرواية 45رقم  330/  2؛ تفسري العيايش: 304/  13( بحار األنوار: 4)

 



 قال: سألته عن قول اهلل: ×عن صفوان اجلامل، عن أيب عبداهلل: 3ـ  349

اَم ﴿ َتُه َكنٌز َلَُّ َداُر َفَكاَن لُِغاَلَمْْيِ َيتِيَمْْيِ يِف املَِْدينَِة َوَكاَن ََتْ ا اجْلِ أما إنه »فقال:  ،﴾َوَأمَّ

 أنا اهلل ال إله إال أنا، من أيقن وإنام كان أربع كلامت: إيّن  ،ةوال فّض  ما كان ذهباً 

باحلساب مل يفرح قلبه، ومن آمن بالقدر مل خيش  باملوت مل يضحك سنة، ومن أقرّ 

 .«إال ربه

ربه، وما أوصى إليه من احلكم  ×ما ناجى به موسى: بعالباب السا

 بليس لعنه اهلل، وفيه بعض النوادرإواملواعظ، وما جرى بينه وين 

حممد بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن عبداهلل بن : 1ـ  350

  أنّ مكتوب يف التوراة التي مل تغرّي »قال:  ×سنان، عن الثاميل، عن أيب جعفر

 ناديك؟أناجيك، أم بعيد فأريب أنت مني فقال: يا رب أقف موسى سأل ربه

إليه: يا موسى أنا جليس من ذكرين، فقال موسى: فمن يف  عّز وجلفأوحى اهلل 

 ون يفّ سرتك يوم ال سرت إال سرتك؟ قال: الذين يذكرونني فأذكرهم، ويتحابّ 

فدفعت  ،رض بسوء ذكرهتمصيب أهل األأولئك الذين إذا أردت أن أهم، فحبّ أف

 .«عنهم هبم

مكتوب يف التوراة التي مل »قال:  ×سناد، عن أيب جعفرهبذا اإل: 2ـ  351

ك أن أذكرك جلّ أك وعزّ أجمالس  ه يأيت عيلّ  أن موسى سأل ربه فقال: إهلي إنّ تغرّي 

 .«حال ذكري حسن عىل كّل  فيها، فقال: يا موسى إنّ 

                                                                                                   
 .5رقم 269/  1يف الكايف: 

 .6رقم  58/  2؛ والكايف: 256/  3؛ تفسري العيايش: 312/  13( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.80( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .4رقم  496/  2؛ الكايف: 342/  13( بحار األنوار: 3)

 .8رقم  497/  2؛ الكايف: 343/  13( بحار األنوار: 4)



رسول اهلل قال »قال:  ^عن الرضا، عن آبائه سانيد الثالثةباأل: 3ـ  352

د، ة حممّ مّ أاجعلني من  فقال: يا رّب  عّز وجلسأل ربه  ×موسى |: إنّ 

 .«فأوحى اهلل تعاىل إليه: يا موسى إنك ال تصل إىل ذلك

قال:  ^سانيد الثالثة عن الرضا، عن آبائه، عن أمري املؤمننيباأل: 4ـ  353

ا الَِّذيَن آَمنُوا﴿ليس يف القرآن » َ  ويف، يا أهيا الناس: إال وهي يف التوراة ﴾َيا َأهيُّ

 .«خرب آخر: يا أهيا املساكني

موسى بن  قال رسول اهلل|: إنّ »سناد قال: هبذا اإل: 5ـ  354

ناديك أم قريب أأبعيد أنت مني ف وقال: يا رّب  عّز وجله سأل ربّ  ×عمران

إليه: يا موسى بن عمران أنا جليس من  عّز وجلناجيك؟ فأوحى اهلل أف

 .«ذكرين

موسى بن  قال رسول اهلل|: إنّ »سناد قال: هبذا اإل: 6ـ  355

أخي هارون مات فاغفر له،  إنّ  فقال: يا رّب  ،عّز وجله سأل ربّ  ×عمران

جبتك ما لني واآلخرين ألوّ إليه: يا موسى لو سألتني يف األ عّز وجلفأوحى اهلل 

 .«فإين أنتقم له من قاتله ،×احلسني بن عيلخال قاتل 

أيب، عن سعد، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن أيب أيوب، : 7ـ  356

عىل  ×كان فيام ناجى اهلل به موسى»قال:  ×عن الوصايف، عن أيب جعفر

بون بمثل البكاء من ب إيل املتقرّ ه ما يتقرّ الطور: أن يا موسى أبلغ قومك أنّ 

نون ن يل املتزيّ دون بمثل الورع عن حمارمي، وما تزيّ د يل املتعبّ تعبّ  خشيتي، وما

                                           
 .47رقم  35/  1؛ عيون أخبار الرضا: 344/  13ر األنوار: ( بحا1)

 .19رقم  43/  1؛ عيون أخبار الرضا: 345/  13( بحار األنوار: 2)

 .175رقم  51/  1( املصدر السابق؛ عيون أخبار الرضا: 3)

 .179رقم  51/  1؛ عيون أخبار الرضا: 345/  13( بحار األنوار: 4)



كرمني بمثل الزهد يف الدنيا عام هبم الغنى عنه، قال: فقال موسى: يا أكرم األ

لبكاء من خشيتي فهم با بون إيلّ ا املتقرّ فامذا أثبتهم عىل ذلك؟ فقال: يا موسى أمّ 

دون يل بالورع عن حمارمي فإين وأما املتعبّ عىل ال يرشكهم فيه أحد، يف الرفيق األ

بالزهد يف  بون إيلّ منهم، وأما املتقرّ  فتشهم حياءً أفتش الناس عن أعامهلم وال أ

 .«يتبوؤون منها حني يشاؤون ة بحذافريهابيحهم اجلنّ أالدنيا فإين 

حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن حمبوب، عن : 8ـ  357

، : ابن آدميف التوراة مكتوباً  إنّ » :×عامر قال: سمعت أبا عبداهللإسحاق بن 

اذكرين حني تغضب أذكرك عند غضبي فال أحمقك فيمن أحمق، فإذا ظلمت 

 .«من انتصارك لنفسك انتصاري لك خريٌ  فإنّ  ،بمظلمة فارض بانتصاري لك

عن محيد بن زياد، عن احلسن بن حممد بن سامعة، عن غري واحد، : 9ـ  358

أو  من باع أرضاً  مكتوب يف التوراة: إنّ »قال:  ×أبان بن عثامن، عن أيب عبداهلل

 .«فلم يضعه يف أرض وماء ذهب ثمنه حمقاً  ماءً 

وفاة موسى وهارون عليهما السالم وموضع قربهما،  ثامن:الباب ال

 ×وبعض أحوال يوشع بن نون

عمري، عن هشام بن احلكم، أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب : 1ـ  359

م عليه، فسلّ  ×ملك املوت أتى موسى بن عمران إنّ »قال:  ×عن أيب عبداهلل

أنت؟ فقال: أنا ملك املوت، قال: ما حاجتك؟ فقال له: جئت أقبض  فقال: من

                                           
 .172؛ ثواب األعامل: 349/  13( بحار األنوار: 1)

 .10رقم  304/  2؛ الكايف: 358/  13( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  91/  5؛ الكايف: 360/  13( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.22( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



روحك، فقال له موسى: من أين تقبض روحي؟ قال: من فمك، قال له موسى: 

فقال له موسى: كيف وقد  ،فمن يديك؟ قال: عّز وجلمت ريب كيف وقد كلّ 

محلت هبام التوراة؟ فقال: من رجليك، فقال: وكيف وقد وطئت هبام طور 

مرت أن أأشياء غري هذا، قال: فقال له ملك املوت: فإين  سيناء؟ قال: وعدّ 

 أتركك حتى تكون أنت الذي تريد ذلك، فمكث موسى ما شاء اهلل، ثم مرّ 

عينك عىل حفر هذا القرب؟ فقال له أه موسى: أال ، فقال لبرجل وهو حيفر قرباً 

الرجل: بىل، قال: فأعانه حتى حفر القرب، وحلد اللحد، فأراد الرجل أن 

فقال له موسى: أنا أضطجع فيه، فاضطجع  ،يضطجع يف اللحد لينظر كيف هو

اقبضني  فقال: يا رّب  ـأو قال: منزله من اجلنة  ـري مكانه من اجلنة أموسى ف

ى عليه الرتاب، قال: بض ملك املوت روحه، ودفنه يف القرب، وسوّ إليك، فق

وكان الذي حيفر القرب ملك املوت يف صورة آدمي، فلذلك ال يعرف قرب 

 .«موسى

أمحد بن مهران، عن حممد بن عيل، عن ابن حمبوب، عن هشام بن : 2ـ  360

 ة؟ قال:ئمّ ما منزلة األ :×يب عبداهللر الساباطي قال: قلت ألسامل، عن عاّم 

 .«كمنزلة ذي القرنني، وكمنزلة يوشع، وكمنزلة آصف صاحب سليامن»

قصص إمساعيل الذي مّساه اهلل صادق الوعد، وبيان : تاسعال بالبا

 ه غري إمساعيل بن إبراهيمّنأ

حممد بن جعفر الرزاز، عن ابن أيب اخلطاب وأمحد بن احلسن بن : 1ـ  361

                                           
 .70/  1؛ علل الرشائع: 366/  13( بحار األنوار: 1)

 .5رقم  398/  1؛ الكايف: 368/  13( بحار األنوار: 2)

 ( روايات.7( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



فضال، عن احلسن بن فضال، عن مروان بن مسلم، عن بريد العجيل قال: قلت 

أخربين عن إسامعيل الذي ذكره اهلل يف كتابه  ،: يا ابن رسول اهلل×يب عبداهلل أل

ُه ﴿حيث يقول:  َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسواًل َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب إِْساَمِعيَل إِنَّ

بِيًّا ه إسامعيل بن الناس يزعمون أنّ  ؟ فإنّ ×أكان إسامعيل بن إبراهيم ﴾نَّ

هلل  ةً إبراهيم كان حجّ  إسامعيل مات قبل إبراهيم، وإنّ  إنّ »: ×إبراهيم، فقال

قلت: فمن كان جعلت  «رسل إسامعيل إذن؟أب رشيعة، فإىل من صاح قائامً 

بوه وقتلوه ذاك إسامعيل بن حزقيل النبي، بعثه اهلل إىل قومه فكذّ »فداك؟ قال: 

 ،ملك العذاب ه إليه سطاطائيلفوّج  ،وسلخوا وجهه، فغضب اهلل عليهم له

العزة إليك  رّب  هنيفقال له: يا إسامعيل أنا سطاطائيل ملك العذاب، وّج 

ب قومك بأنواع العذاب إن شئت، فقال له إسامعيل: ال حاجة يل يف ذلك عذّ أل

 يا سطاطائيل، فأوحى اهلل إليه: فام حاجتك يا إسامعيل؟ فقال إسامعيل: يا رّب 

وصيائه بالوالية، د بالنبوة، وألإنك أخذت امليثاق لنفسك بالربوبية، وملحمّ 

ها، وإنك وعدت سني بن عيل من بعد نبيّ ته باحلمّ أخلقك بام تفعل وأخربت 

ه إىل الدنيا حتى ينتقم بنفسه ممن فعل ذلك به، فحاجتي إليك يا احلسني أن تكرّ 

احلسني،  ين إىل الدنيا حتى أنتقم ممن فعل ذلك يب ما فعل، كام تكرّ أن تكرّ  رّب 

 .«×مع احلسني بن عيل فوعد اهلل إسامعيل بن حزقيل ذلك، فهو يكرّ 

 وطالوت وجالوت وتابوت السكينة ×ة مشويلقّص: عاشرالباب ال

حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن خالد، واحلسني : 1ـ  362

بن سعيد، عن النرض بن سويد، عن حييى احللبي، عن هارون بن خارجة، عن 

                                           
 .3رقم  138؛ كامل الزيارات: 390/  13( بحار األنوار: 1)
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 إِنَّ اهللَّ َقْد َبَعَث َلُكمْ ﴿: عّز وجليف قول اهلل  ×أيب بصري، عن أيب جعفر

مل »قال:  ،﴾َطاُلوَت َملًِكا َقاُلَوْا َأنَّى َيُكوُن َلُه املُْْلُك َعَلْينَا َوَنْحُن َأَحقُّ بِاملُْْلِك ِمنْهُ 

وقال:  ﴾اْصَطَفاُه َعَليُْكمْ َقاَل إِنَّ اهللَّ ﴿يكن من سبط النبوة وال من سبط اململكة 

َّا َتَرَك آُل ُموَسى ﴿ ُكْم َوَبِقيٌَّة ِّمِّ بِّ ن رَّ إِنَّ آَيَة ُمْلكِِه َأن َيأْتَِيُكُم التَّاُبوُت فِيِه َسكِينٌَة مِّ

إِنَّ اهللَّ ُمْبَتلِيُكم ﴿ذكره:  فجاءت به املالئكة حتمله، وقال اهلل جّل  ،﴾َوآُل َهاُرونَ 

ُه ِمنِّي ْ َيطَْعْمُه َفإِنَّ َب ِمنُْه َفَلْيَس ِمنِّي َوَمن ملَّ فرشبوا منه إال ثالث  ﴾بِنََهٍر َفَمن ََشِ

 برزوا قال ، منهم من اغرتف، ومنهم من مل يرشب، فلاّم مائة وثالثة عرش رجالً 

وقال الذين مل يغرتفوا:  ،﴾الَ َطاَقَة َلنَا اْلَيْوَم بَِجاُلوَت َوُجنوِدهِ ﴿الذين اغرتفوا: 

ن فَِئٍة َقلِيَلٍة َغَلَبْت فَِئةً ﴿ ابِِرينَ  َكم مِّ  .«﴾َكثرَِيًة بِإِْذِن اهللِّ َواهللُّ َمَع الصَّ

 أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن عيل بن النعامن، عن هارون بن : 2ـ  363

َعَلْيِهُم َفَلامَّ ُكتَِب ﴿: عّز وجليف قوله  ×خارجة، عن أيب بصري، عن أيب جعفر

نُْهمْ   .«كان القليل ستني ألفاً »قال:  ،﴾اْلِقَتاُل َتَولَّْوْا إاِلَّ َقلِياًل مِّ

شعري، عن السندي بن حممد، عن أيب، عن حممد العطار، عن األ: 3ـ  364

 .«يامنالسكينة اإل»قال:  ×العالء، عن حممد، عن أيب جعفر

أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن إسامعيل بن مهام، عن الرضا : 4ـ  365

فلم يدر القوم ما هي، فقالوا:  «السكينة عندكم؟ ءيش أّي »أنه قال لرجل:  ×

بة هلا صورة كصورة ة طيّ ريح خترج من اجلنّ »جعلنا اهلل فداك ما هي؟ قال: 

حني بنى  ×راهيمنزلت عىل إبأ، وهي التي ^نبياءنسان، تكون مع األاإل

                                           
 .498رقم  316/  8؛ الكايف: 437/  13( بحار األنوار: 1)

 .151؛ معاين األخبار: 443/  13( بحار األنوار: 2)

 .284السابق؛ معاين األخبار: ( املصدر 3)



 .«ساس عليهاالكعبة فجعلت تأخذ كذا وكذا، وبنى األ
ة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن عدّ : 5ـ  366

ام مثل إنّ »يقول:  ×معاوية بن وهب، عن سعيد السامن قال: سمعت أبا عبداهلل

أهل بيت وجد  أّي السالح فينا مثل التابوت يف بني إرسائيل، كانت بنو إرسائيل 

 .«مامةويت اإلأا وتوا النبوة، فمن صار إليه السالح منّ أالتابوت عىل باهبم 

د بن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حممّ : 6ـ  367

السكني، عن نوح بن دراج، عن عبداهلل بن أيب يعفور قال: سمعت أبا 

ل التابوت يف بني إرسائيل، حيثام دار ام مثل السالح فينا مثإنّ »يقول:  ×عبداهلل

 .«التابوت دار امللك، فأينام دار فينا السالح دار العلم

ة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن ابن أيب نرص، عن عدّ : 7ـ  368

 فينا كمثل حام مثل السال: إنّ )يقول( ×كان أبو جعفر»قال:  ×الرضا

 أينام دار التابوت دار امللك، وأينام دار السالح فينا دار ،ت يف بني إرسائيلوالتاب

 .«العلم
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 أبواب قصص داود

عمره ووفاته وفضائله وما أعطاه اهلل ومنحه، وعلل : الباب األول

 تسميته، وكيفية حكمه وقضائه

املسجد فاستقبله شاب وهو  ×دخل عيلّ »: ×قال أبوجعفر: 1ـ  369

 إنّ  ،: ما أبكاك؟ فقال: يا أمري املؤمنني×يبكي وحوله قوم يسكتونه، فقال عيل

هؤالء النفر خرجوا بأيب معهم يف  هي، إنّ  بقضية ما أدري ما قىض عيلّ  رشحياً 

سفرهم فرجعوا ومل يرجع أيب، فسألتهم عنه فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله 

، فقدمتهم إىل رشيح فاستحلفهم، وقد علمت يا أمري ترك ماالً  فقالوا: ما

: ارجعوا، ×أيب خرج ومعه مال كثري، فقال هلم أمري املؤمنني املؤمنني أنّ 

 كيف  ،رشيح والفتى معهم إىل رشيح، فقال له: يا هم مجيعاً فردّ 

م عى هذا الفتى عىل هؤالء النفر أهّن ادّ  ،قضيت بني هؤالء؟ قال: يا أمري املؤمنني

فرجعوا ومل يرجع أبوه، فسألتهم عنه فقالوا: مات،  ،جوا يف سفر وأبوه معهمخر

 نة عىل ما، فقلت للفتى: هل لك بيّ ف شيئاً خلّ  وسألتهم عن ماله فقالوا: ما

هكذا حتكم  !رشيح هيهات لرشيح: يا ×عي؟ قال: ال، فاستحلفتهم، فقالتدّ 

واهلل  ،رشيح : يا×يف مثل هذا؟ فقال: كيف هذا يا أمري املؤمنني؟ فقال عيل

دع يل ا   ،يا قنرب ،×إال داود النبي ،قبيل حكم به خلٌق  فيه بحكم ما حكمنّ أل

                                           
 ( رواية.29يات الباب )( يبلغ جمموع روا1)



من الرشطة، ثم نظر  واحد منهم رجالً  بكّل  ل هبمفدعاهم، فوكّ  رشطة اخلميس،

 اذا تقولون؟ أتقولون إين ال أعلم ماإىل وجوههم فقال: م ×أمري املؤمنني

وا رؤوسهم، قوهم وغطّ جلاهل، ثم قال: فرّ  صنعتم بأب هذا الفتى؟ إين إذاً 

واحد منهم إىل أسطوانة من أساطني املسجد ورؤوسهم  ق بينهم وأقيم كّل ففرّ 

، اة بثياهبم، ثم دعا بعبيد اهلل بن أيب رافع كاتبه، فقال: هات صحيفة ودواتاً مغطّ 

ت يف جملس القضاء واجتمع الناس إليه، فقال: إذا أنا كرّب  ×يلوجلس ع

وا، ثم قال للناس: افرجوا، ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بني يديه فكشف فكرّب 

عن وجهه، ثم قال لعبيد اهلل: اكتب إقراره وما يقول، ثم أقبل عليه بالسؤال، ثم 

كم؟ فقال الرجل: يف هذا الفتى مع يوم خرجتم من منازلكم وأبو قال له: يف أّي 

شهر؟ قال: يف شهر كذا وكذا، قال: وإىل أين بلغتم  يوم كذا وكذا، فقال: ويف أّي 

 هذا الفتى؟ قال: إىل موضع كذا وكذا، قال: ويف أّي  من سفركم حني مات أبو

قال: كذا  منزل مات؟ قال: يف منزل فالن بن فالن، قال: وما كان من مرضه؟

، قال: فمن كان يمرضه؟ ويف مرض؟ قال: كذا وكذا يوماً  وكذا، قال: كم يوماً 

 نتموه؟ ومن صىّل نه؟ وبام كفّ له؟ ومن كفّ يوم مات؟ ومن غسله؟ وأين غّس  أّي 

 الناس معه، وكرّب  × عيلعليه؟ ومن نزل قربه؟ فلام سأله عن مجيع ما يريد كرّب 

نفسه، فأمر عليهم وعىل  صاحبهم قد أقرّ  وا أنّ فارتاب أولئك الباقون ومل يشكّ 

أن يغطى رأسه وأن ينطلقوا به إىل احلبس، ثم دعا بآخر فأجلسه بني يديه 

 ال أعلم ما صنعتم؟ فقال: يا أمري وكشف عن وجهه، ثم قال: كال، زعمت أيّن 

، ثم دعا بواحد لقتله، فأقرّ  املؤمنني ما أنا إال واحد من القوم، ولقد كنت كارهاً 

 الذي كان أمر به إىل السجن فأقرّ  ذ املال، ثم ردّ بالقتل وأخ هم يقرّ بعد واحد وكلّ 

وكيف كان حكم  ،وقال رشيح: يا أمري املؤمنني فألزمهم املال والدم. أيضاً 

 بغلمة يلعبون وينادون بعضهم: مات مرّ  ×داود النبّي  ؟ فقال: إنّ ×داود

فقال له: يا غالم ما اسمك؟ فقال: اسمي مات الدين،  الدين، فدعا منهم غالماً 



ه، فقال: يا امرأة ما فانطلق إىل أمّ  ك هبذا االسم؟ قال: أمي،قال له داود: من ساّم ف

ه هبذا االسم؟ قالت: اسم ابنك هذا؟ قالت: مات الدين، فقال هلا: ومن ساّم 

أباه خرج يف سفر له ومعه قوم وهذا  أبوه، قال: وكيف كان ذلك؟ قالت: إنّ 

يف بطني، فانرصف القوم ومل ينرصف زوجي فسألتهم عنه، فقالوا:  محٌل  الصبّي 

ة؟ فقالوا: ، فقلت: أوصاكم بوصيّ ف ماالً ترك؟ قالوا: مل خيلّ  مات، قلت: أين ما

يه مات الدين، نعم، زعم أنك حبىل، فام ولدت من ولد ذكر أو أنثى فسمّ 

لت: نعم، قال: يته، فقال: أتعرفني القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ قافسمّ 

فأحياء هم أم أموات؟ قالت: بل أحياء، قال: فانطلقي بنا إليهم، ثم مىض معها 

فاستخرجهم من منازهلم فحكم بينهم هبذا احلكم فثبت عليهم املال والدم، ثم 

 .«ي ابنك عاش الدينقال للمرأة: سمّ 

 عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أيب أيوب، عن حممد بن: 3ـ  370

ل وسلم أوّ وآله  اهلل عليه كان رسول اهلل صىّل »قال:  ×مسلم، عن أيب عبداهلل

يصوم، ثم ترك ذلك  ويفطر حتى يقال ما، بعث كان يصوم حتى يقال ما يفطر ما

 .اخلرب« ×، وهو صوم داودوأفطر يوماً  وصام يوماً 

وأوريا وما صدر عنه من ترك األوىل، وما  ×ة داودقّص :الباب الثاني

 جرى بينه وبني حزقيل عليهما السالم

 أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن  :1ـ  371

خرج ذات يوم يقرأ  ×داود إنّ »الصادق جعفر بن حممد عليهام السالم قال: 

                                           
؛ والحظ: هتذيب 3255رقم  24/  3؛ من ال حيرضه الفقيه: 11/  14( بحار األنوار: 1)

 .857رقم  316/  6األحكام: 

 .2رقم  90/  4؛ الكايف: 15/  14( بحار األنوار: 2)

 ( روايات.8( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



حجر وال طائر وال سبع إال يبقى جبل وال  الزبور، وكان إذا قرأ الزبور ال

 :عابد يقال له حتى انتهى إىل جبل، فإذا عىل ذلك اجلبل نبي   جاوبه، فام زال يمرّ 

، فقال ×ه داوداجلبال وأصوات السباع والطري علم أنّ  حزقيل، فلام سمع دوّي 

فأوحى اهلل  ×داود حزقيل أتأذن يل فأصعد إليك؟ قال: ال، فبكى داود: يا

تعري داود وسلني العافية، فقام حزقيل فأخذ بيد  جالله إليه: يا حزقيل ال جّل 

حزقيل هل مهمت بخطيئة قط؟ قال: ال، قال:  داود فرفعه إليه، فقال داود: يا

؟ قال: ال، قال: فهل عّز وجلفهل دخلك العجب مما أنت فيه من عبادة اهلل 

قال: بىل ربام عرض  الدنيا فأحببت أن تأخذ من شهوهتا ولذهتا؟ ركنت إىل

بقلبي، قال: فامذا تصنع إذا كان ذلك؟ قال: أدخل هذا الشعب فأعترب بام فيه، 

الشعب فإذا رسير من حديد عليه مججمة بالية، وعظام  قال: فدخل داود النبّي 

 فإذا هي: أنا أروى سلم ×فانية، وإذا لوح من حديد فيه كتابة فقرأها داود

ينة، وافتضضت ألف بكر، فكان آخر أمري أن ملكت ألف سنة، وبنيت ألف مد

صار الرتاب فرايش، واحلجارة وساديت، والديدان واحليات جرياين، فمن رآين 

 .«بالدنيا فال يغرتّ 

 ما أوحي إليه وصدر عنه من احلكم: الباب الثالث

أيب، عن سعد، عن النهدي، عن ابن حمبوب، عن عبداهلل بن : 1ـ  372

إىل  عّز وجلأوحى اهلل »قال:  ×عبداهلل الصادق جعفر بن حممدسنان، عن أيب 

 العبد من عبادي ليأتيني باحلسنة فأبيحه جنتي، قال: فقال  ّإن :×داود

ولو  تلك احلسنة؟ قال: يدخل عىل عبدي املؤمن رسوراً  وما رّب  : يا×داود

                                           
 .157رقم  159 ؛ األمايل للصدوق:25/  14( بحار األنوار: 1)
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 .«ملن عرفك أن اليقطع رجاءه منك : حّق ×بتمرة، قال: فقال داود

 مع بلقيس ×تهقّص: الرابع الباب

هوازي، عن النرض، عن أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن األ: 1ـ  373

 إنّ »قال:  ×حييى احللبي، عن ابن خارجة، عن أيب بصري، عن أيب عبداهلل

بني رسير سليامن وبني  عظم فخسف مام باسم اهلل األصاحب سليامن تكلّ 

العرش، قال  قت القطعتان فاجرتّ رض وحزونتها حتى التالعرش من سهولة األ

أنه خرج من حتت رسيري، قال: ودحيت يف أرسع من طرفة  ل إيلّ سليامن: خييّ 

 .«العني

ة نفش ما أوحي إليه وصدر عنه من احلكم، وفيه قّص: الباب اخلامس

 الغنم

يف قول اهلل  ،×عن مجيل بن دراج، عن زرارة، عن أيب جعفر: 1ـ  374

ْرِث ﴿تبارك وتعاىل.  ُكاَمِن يِف اْْلَ ام كانا مل حيكام، إنّ »قال:  ،﴾َوَداُووَد َوُسَلْياَمَن إِْذ َُيْ

ْمنَاَها ُسَلْياَمنَ ﴿يتناظران   .«﴾َفَفهَّ

بسنده الصحيح عن الوشاء، عن أمحد بن عمر احللبي قال: سألت  :2ـ  375

ْرِث ﴿عن قول اهلل تعاىل:  ×أبا احلسن  ،﴾َوَداُووَد َوُسَلْياَمَن إِْذ َُيُْكاَمِن يِف اْْلَ

                                           
/  1؛ قال الشيخ املحسني )955رقم  700؛ األمايل للصدوق: 34/  14( بحار األنوار: 1)

 (: عىل إشكال يف النهدي.287

 ( رواية.14( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .142رقم  127؛ كامل الزيارات: 115/  14( بحار األنوار: 3)

 ( روايات.9( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

 .3414رقم  100/  3؛ من ال حيرضه الفقيه: 131/  14( بحار األنوار: 5)



سليامن أن  عّز وجلم اهلل رقاب الغنم، والذي فهّ  ×كان حكم داود»قال: 

 .«هحيكم لصاحب احلرث باللبن والصوف ذلك العام كلّ 

 بعدهوفاته وما كان : الباب السادس

أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أبان، عن أيب بصري، : 1ـ  376

ة من فصنعوا له قبّ  اجلنّ  ×أمر سليامن بن داود»قال:  ×عن أيب جعفر 

كيف يعملون وهم  ة ينظر إىل اجلنّ قوارير، فبينام هو متكئ عىل عصاه يف القبّ 

ة، قال: من أنت؟ قال: معه يف القبّ منه التفاتة فإذا رجل  إذ حانت ،ينظرون إليه

أنا الذي ال أقبل الرشاء، وال أهاب امللوك، أنا ملك املوت، فقبضه وهو قائم 

يدأبون له ينظرون إليه، قال: فمكثوا سنة وهم  ة واجلنّ متكئ عىل عصاه يف القبّ 

 نت اجلنّ تبيّ  رضة فأكلت منسأته وهي العصا، فلام خرّ األ عّز وجلحتى بعث اهلل 

 : إنّ ×قال أبوجعفر لبثوا يف العذاب املهني. لو كانوا يعلمون الغيب ماأن 

صنعت بعصا سليامن. فام تكاد تراها يف مكان إال  رضة مايشكرون األ اجلنّ 

 .«وعندها ماء وطني

 وحنظلة ة أصحاب الرّسقّص: الباب السابع

آبائه عن  اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن اهلروي، عن الرضا، عن: 1ـ  377

 قبل مقتله بثالثة أيام رجٌل  ×أتى عيل بن أيب طالب»قال:  ^احلسني بن عيل

                                           
 .3415رقم  101( املصدر السابق؛ من ال حيرضه الفقيه: 1)

 ( روايات.9( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .3رقم  74/  1؛ علل الرشائع: 137/  14( بحار األنوار: 3)

 ( روايات.7( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



أخربين عن أصحاب  ،عمرو، فقال: يا أمري املؤمنني :من أرشاف متيم يقال له

عرص كانوا؟ وأين كانت منازهلم؟ ومن كان ملكهم؟ وهل بعث  يف أّي  الرّس 

 أجد يف كتاب اهلل ذكرهم أم ال؟ وبامذا أهلكوا؟ فإيّن  إليهم رسوالً  عّز وجلاهلل 

: لقد سألت عن حديث ما سألني عنه أحد ×وال أجد خربهم. فقال له عيل

آية إال وأنا  عّز وجلي، وما يف كتاب اهلل ثك به أحد بعدي إال عنّ حيدّ  قبلك وال

ن وقت نزلت م مكان نزلت من سهل أو جبل، ويف أّي  أعرف تفسريها، ويف أّي 

طالبه يسري، وعن قليل  وأشار إىل صدره ولكنّ  اً مجّ  ههنا لعلامً  ليل أو هنار، وإنّ 

يعبدون  تهم يا أخا متيم أهنم كانوا قوماً يندمون لو فقدوين، قال: كان من قّص 

شاه درخت، كان يافث بن نوح غرسها عىل شفري عني  :يقال هلا ،شجرة صنوبر

وا أصحاب الطوفان، وإنام سمّ  بعد ×كانت أنبطت لنوح روشاب :يقال هلا

وكانت  ،×رض، وذلك بعد سليامن بن داودهم يف األم رسوا نبيّ هّن أل ؛الرّس 

 يمن بالد املرشق، وهبم سمّ  يقال له: الرّس  ،هلم اثنتا عرش قرية عىل شاطئ هنر

رض هنر أغزر منه، وال أعذب منه، وال قرى ذلك النهر، ومل يكن يومئذ يف األ

أبان، والثانية آذر، والثالثة دي، والرابعة  تسمى إحداهنّ  ،منهاأكثر وال أعمر 

هبمن، واخلامسة إسفندار، والسادسة فروردين، والسابعة أردي هبشت، والثامنة 

 خرداد، والتاسعة مرداد، والعارشة تري، واحلادي عرشة مهر، والثاين عرشة شهر

ى هم، وكان يسمّ يورد، وكانت أعظم مدائنهم إسفندار وهي التي ينزهلا ملك

تركوذ بن غابور بن يارش بن سازن بن نمرود بن كنعان فرعون إبراهيم، وهبا 

ة من طلع تلك الصنوبرة، قرية منها حبّ  وقد غرسوا يف كّل  العني والصنوبرة،

ة وصارت شجرة من العني التي عند الصنوبرة، فنبتت احلبّ  وأجروا إليها هنراً 

ر فال يرشبون منها وال أنعامهم، ومن فعل هناعظيمة، وحرموا ماء العني واأل

حد أن ينقص من حياهتا، فال ينبغي ألذلك قتلوه ويقولون: هو حياة آهلتنا، 



شهر  قراهم، وقد جعلوا يف كّل  الذي عليه ويرشبون هم وأنعامهم من هنر الرّس 

 ةجيتمع إليه أهلها فيرضبون عىل الشجرة التي هبا كلّ  قرية عيداً  من السنة يف كّل 

للشجرة،  من حرير فيها من أنواع الصور، ثم يأتون بشاء وبقر فيذبحوهنا قرباناً 

ويشعلون فيها النريان باحلطب، فإذا سطع دخان تلك الذبائح وقتارها يف اهلواء 

عون إليها يبكون ويترّض  داً وا للشجرة سجّ وحال بينهم وبني النظر إىل السامء خرّ 

رك أغصاهنا ويصيح من ساقها صياح أن ترىض عنهم، فكان الشيطان جيئ فيح

، فريفعون وا عيناً ، وقرّ فطيبوا نفساً  ! قد رضيت عنكم عبادي: أيّن الصبّي 

رؤوسهم عند ذلك، ويرشبون اخلمر، ويرضبون باملعازف، ويأخذون الدستبند، 

ت العجم شهورها فيكونون عىل ذلك يومهم وليلتهم ثم ينرصفون، وإنام سمّ 

لقول أهلها بعضهم  ؛من أسامء تلك القرى مها اشتقاقاً ماه وآذر ماه وغري بأبان

 لبعض هذا عيد شهر كذا، وعيد شهر كذا، حتى إذا كان عيد قريتهم العظمى

من ديباج  اجتمع إليها صغريهم وكبريهم، فرضبوا عند الصنوبرة والعني رسادقاً 

منهم، هل قرية باب أل كّل  ،عليه من أنواع الصور، وجعلوا له اثني عرش باباً 

 بون هلا الذبائح أضعاف مامن الرسادق، ويقرّ  ويسجدون للصنوبرة خارجاً 

 ك الصنوبرة حتريكاً فيحرّ  ،بوا للشجرة التي يف قراهم فيجئ إبليس عند ذلكقرّ 

يهم بأكثر مما وعدهتم ، ويعدهم ويمنّ اً جهوريّ  م من جوفها كالماً ، ويتكلّ شديداً 

م من السجود، وهبم من الفرح ها، فريفعون رؤوسهتهم الشياطني كلّ ومنّ 

مون من الرشب والعزف، فيكونون عىل ذلك يفيقون وال يتكلّ  والنشاط ما ال

 ولياليها بعدد أعيادهم سائر السنة، ثم ينرصفون، فلام طال اثني عرش يوماً 

من بني  اً إليهم نبيّ  عّز وجلوعبادهتم غريه بعث اهلل  عّز وجلكفرهم باهلل 

يدعوهم إىل عبادة  طويالً  بن يعقوب، فلبث فيهم زماناً إرسائيل من ولد هيودا 

 ة متادهيم يف الغّي بعونه، فلام رأى شدّ ته فال يتّ ومعرفة ربوبيّ  عّز وجلاهلل 



وحرض عيد قريتهم  ،والضالل وتركهم قبول ما دعاهم إليه من الرشد والنجاح

عبدون عبادك أبوا إال تكذيبي والكفر بك، وغدوا ي إنّ  رّب  العظمى قال: يا

، فأيبس شجرهم أمجع، وأرهم قدرتك وسلطانك، ترّض  تنفع وال شجرة ال

ها فهاهلم ذلك وقطع هبم، وصاروا فرقتني: فأصبح القوم وقد يبس شجرهم كلّ 

رض السامء واأل فرقة قالت: سحر آهلتكم هذا الرجل الذي زعم أنه رسول رّب 

بل غضبت  ،ليرصف وجوهكم عن آهلتكم إىل إهله، وفرقة قالت: ال ؛إليكم

آهلتكم حني رأت هذا الرجل يعيبها ويقع فيها ويدعوكم إىل عبادة غريها 

فحجبت حسنها وهباءها لكي تغضبوا هلا فتنترصوا منه، فأمجع رأهيم عىل قتله، 

ار العني إىل فواه، ثم أرسلوها يف قرمن رصاص واسعة األ فاختذوا أنابيب طواالً 

خرى مثل الربابخ ونزحوا ما فيها من املاء، ثم حفروا األأعىل املاء، واحدة فوق 

 هم، وألقموا فاها صخرةً عميقة، وأرسلوا فيها نبيّ  ضيقة املدخل يف قرارها بئراً 

وقالوا: نرجو اآلن أن ترىض عنا آهلتنا إذا ، نابيب من املاءعظيمة، ثم أخرجوا األ

نا عن عبادهتا، ودفناه حتت كبريها ا من كان يقع فيها، ويصدّ ا قد قتلنرأت أنّ 

ة يومهم يسمعون أنني ى منه، فيعود لنا نورها ونرضهتا كام كان، فبقوا عامّ يتشفّ 

ة كريب فارحم ضعف ركني دي قد ترى ضيق مكاين وشدّ هم، وهو يقول: سيّ نبيّ 

ات، فقال حتى م ،ر إجابة دعويتبقبض روحي وال تؤّخ  لة حيلتي، وعجّ وقلّ 

حلمي  همعبادي هؤالء الذين غرّ  جربئيل أيظنّ  اهلل جل جالله جلربئيل: يا

وأمنوا مكري وعبدوا غريي وقتلوا رسويل أن يقوموا لغضبي أو خيرجوا من 

سلطاين؟ كيف وأنا املنتقم ممن عصاين، ومل خيش عقايب، وإين حلفت بعزيت 

إال بريح  م يف عيدهم ذلكللعاملني، فلم يرعهم وه ونكاالً  هم عربةً جعلنّ أل

وتضام بعضهم إىل بعض، ثم وا فيها وذعروا منها عاصف شديدة احلمرة فتحرّي 

تهم سحابة سوداء فألقت د، وأظلّ رض من حتتهم حجر كربيت يتوقّ صارت األ



يلتهب فذابت أبداهنم كام يذوب الرصاص يف النار، فنعوذ  ة مجراً عليهم كالقبّ 

ة إال باهلل العيل باهلل تعاىل ذكره من غضبه ونزول نقمته، وال حول وال قوّ 

 .«العظيم

 ’قصص زكريا وحييى : الباب الثامن

ماجيلويه، عن عيل، عن أبيه، عن الريان بن شبيب قال: دخلت : 1 ـ 378

 «ابن شبيب أصائم أنت؟ يا»ل يوم من املحرم، فقال: يف أوّ  ×عىل الرضا

فقال:  ،هربّ  ×هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا إنّ »فقلت: ال، فقال: 

َعاء﴿ ًة َطيَِّبًة إِنََّك َسِميُع الدُّ يَّ له وأمر  فاستجاب اهلل ،﴾َربِّ َهْب ِِل ِمن لَُّدْنَك ُذرِّ

َك بَِيْحَيى﴿ يف املحراب املالئكة فنادت زكريا وهو قائم يصيّل  ُ فمن  ،﴾َأنَّ اهللَّ ُيَبْشِّ

استجاب اهلل له كام استجاب  عّز وجلثم دعا اهلل  ،صام هذا اليوم

 .«×لزكريا

 

                                           
/  1. وذكر املحسنّي )1رقم  183/  2؛ عيون أخبار الرضا: 148/  14( بحار األنوار: 1)

( فكانت 152/  14( أّن الرواية الثانية من الباب هي املعتربة، فرجعنا إىل البحار )290

 فرض وجود السند فاملصدر الثانية قوالً لعيل بن إبراهيم مرساًل عار عن اإلسناد، وعىل

 غري معترب عند املحسني. فتبني بعد ذلك ومن خالل كلامته أّن مقصوده الرواية األوىل.

 ( رواية.42( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .58رقم  268/  2؛ عيون أخبار الرضا: 164/  14( بحار األنوار: 3)



 

 

 

 

 

 

 )وآخرين( أبواب قصص عيسى وأّمه وأبويها

حواهلا صلوات اهلل عليها، أقصص مريم ووالدتها، وبعض : ّولالباب األ

 وأحوال أبيها عمران

سعيد املكاري عىل  أيب، عن داود بن حممد النهدي قال: دخل أبو :1ـ  379

عى آباؤك؟ فقال له ادّ  عي مافقال له: أبلغ من قدرك أن تدّ  ×أيب احلسن الرضا

 اهلل اهلل نورك وأدخل الفقر بيتك؟ أما علمت أنّ لك أطفأ  ما»: ×الرضا 

فوهب له مريم ووهب ملريم عيسى؟   واهب لك ذكراً أوحى إىل عمران أيّن 

فعيسى بن مريم من مريم، ومريم من عيسى، ومريم وعيسى واحد، وأنا من 

 .اخلرب« واحد ءي، وأنا وأيب يشأيب، وأيب منّ 

 والدة عيسى: ثانيالباب ال

ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى وابن هاشم، عن الوشاء، : 1ـ  380

 ×ليلة مخس وعرشين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم»قال:  ×عن الرضا

                                           
 ( رواية.23( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .218؛ والحظ: معاين األخبار: 215/  2؛ تفسري القمّي: 199/  14األنوار: ( بحار 2)

 ( رواية.32( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



 .اخلرب«×وولد فيها عيسى بن مريم

ة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن أيب عمري، عدّ : 2ـ  381

عن الروح التي يف آدم  ×سألت أبا عبداهللحول قال: أذينة، عن األ عن ابن

وِحي﴿قوله:  ْيُتُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمن رُّ هذه روح خملوقة، والروح »قال:  ،﴾َفإَِذا َسوَّ

 .«التي يف عيسى خملوقة

ة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلجال، عن عدّ : 3ـ  382

َوُروٌح ﴿عن قول اهلل:  ×مون، عن محران قال: سألت أبا جعفرثعلبة بن مي

نْهُ   .«هي روح اهلل خملوقة خلقها يف آدم وعيسى عليهام السالم»قال:  ،﴾مِّ

ر بن خالد، عن أيب د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن معمّ حممّ : 4 ـ 383

 .«العجوة، ونزلت يف كانون ÷كانت نخلة مريم»قال:  ×الرضا احلسن

فضله ورفعة شأنه ومعجزاته وتبليغه ومّدة عمره ونقش : ثالثالباب ال

 خامته ومجل أحواله

أيب، عن احلمريي، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن أيب : 1ـ  384

 ×عيسى بن مريم مرّ »قال:  ×عمري، عن هشام بن احلكم، عن أيب عبداهلل

 .اخلرب« بصفائح الروحاء وهو يقول: لبيك، عبدك وابن أمتك، لبيك

عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن احلكم، عن أيب : 2ـ  385

                                           
 .8114رقم  89/  2؛ من ال حيرضه الفقيه: 214/  14( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  133/  1؛ الكايف: 218/  14( بحار األنوار: 2)

 .2رقم  ؛ الكايف:219( املصدر السابق: 3)

 .12رقم  347/  6؛ الكايف: 220/  14( بحار األنوار: 4)

 ( رواية.56( يبلغ جمموع روايات الباب )5)

 .7رقم  419/  2؛ علل الرشائع: 247/  14( بحار األنوار: 6)



بصفائح الروحاء وهو يقول: لبيك  ×عيسى بن مريم مرّ »قال:  ×عبداهلل

 .«عبدك ابن أمتك

عيسى، عن صفوان بن حييى حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن : 3ـ  386

ا نسألك قبل أن هيب اهلل لك أبا جعفر فكنت : قد كنّ ×قال: قلت للرضا

فقد وهب اهلل لك فقر عيوننا، فال أرانا اهلل يومك، فإن ، تقول: هيب اهلل يل غالماً 

وهو قائم بني يديه، فقلت:  ×كان كون فإىل من؟ فأشار بيده إىل أيب جعفر

، قد قام ءه من ذلك يشوما يرّض »سنني، قال:  هذا ابن ثالث ،جعلت فداك

 .«ة وهو ابن ثالث سننيباحلجّ  ×عيسى

وا حواريني، وأنه مل حواريه وأصحابه، وأنهم مل مّس: رابعالباب ال

 ي النصارى نصارىمّس

الطالقاين، عن أمحد اهلمداين، عن عيل بن احلسن بن فضال، عن : 1ـ  387

أما عند الناس »ي احلواريون احلواريني؟ قال: : مل سمّ ×أبيه قال: قلت للرضا

م كانوا قصارين خيلصون الثياب من الوسخ بالغسل، هّن أل ؛وا حوارينيم سمّ فإهّن 

 ؛ي احلواريون حوارينيمن اخلبز احلوارى، وأما عندنا فسمّ  اسم مشتّق  وهو

م كانوا خملصني يف أنفسهم وخملصني لغريهم من أوسا  الذنوب بالوعظ هّن أل

م من قرية هّن أل»ي النصارى نصارى؟ قال: له: فلم سمّ  ، قال: فقلت«تذكريوال

نزلتها مريم وعيسى عليهام السالم بعد رجوعهام  ،اسمها نارصة من بالد الشام

 .«من مرص

                                           
 .4رقم  213/  4؛ الكايف: 255/  14( بحار األنوار: 1)

 .10رقم  321/  1؛ الكايف: 256/  14( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.21( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .10رقم  85/  1؛ عيون أخبار الرضا: 80/  1؛ علل الرشائع: 272/  14بحار األنوار: ( 4)



 لسه ة من أصحابنا، عنحممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، وعدّ : 2ـ  388

 ×كوكب الدم، عن أيب عبداهلل ، عن ابن حمبوب، عن أيب حييىمجيعاً  بن زياد

ونا، وما كان شيعتنا حواريّ  كانوا شيعته، وإنّ  ×عيسى يحوار إنّ »قال: 

للحواريني:  ×بأطوع له من حوارينا لنا، وإنام قال عيسى ×حواري عيسى

وَن َنْحُن َأنَصاُر اهللَِّ﴿ َواِريُّ نرصوه من  فال واهلل ما ،﴾َمْن َأنَصاِري إىَِل اهللَِّ َقاَل اْْلَ

ذكره  مل يزالوا منذ قبض اهلل عزّ  اليهود وال قاتلوهم دونه، وشيعتنا واهلل

دون يف البلدان، بون ويرّش رسوله| ينرصونا ويقاتلون دوننا، وحيرقون ويعذّ 

 .«ا خرياً جزاهم اهلل عنّ 

أسباط، عن العالء، عن حممد، عن ة، عن الربقي، عن ابن العدّ : 3ـ  389

ا لنرى الرجل له عبادة واجتهاد وخشوع أحدمها عليهام السالم قال: قلت: إنّ 

مثل  د إنام مثل أهل البيتحممّ  يا»؟ فقال: فهل ينفعه ذلك شيئاً  وال يقول باحلّق 

إرسائيل، كان ال جيتهد أحد منهم أربعني ليلة إال دعا  أهل بيت كانوا يف بني

منهم اجتهد أربعني ليلة ثم دعا فلم يستجب له، فأتى عيسى  رجالً  إنّ فأجيب، و

 ×ر عيسىهو فيه ويسأله الدعاء له، قال: فتطهّ  يشكو إليه ما ×بن مريم

 عيسى إنّ  إليه: يا عّز وجل، فأوحى اهلل عّز وجلثم دعا اهلل  ،وصىل ركعتني

منك، فلو  قلبه شّك ه دعاين ويف عبدي أتاين من غري الباب الذي أوتى منه، إنّ 

استجبت له، قال: فالتفت إليه  دعاين حتى ينقطع عنقه وتنتثر أنامله ما

فقال: يا روح اهلل وكلمته  !ه؟من نبيّ  ك وأنت يف شّك فقال: تدعو ربّ  ×عيسى

فتاب  ×ي، قال: فدعا له عيسىقلت، فادع اهلل أن يذهب به عنّ  قد كان واهلل ما

 .«أهل بيته اهلل عليه وقبل منه، وصار يف حدّ 

                                           
 .395رقم  268/  8؛ الكايف: 274/  14( بحار األنوار: 1)

 .9رقم  400/  2؛ الكايف: 278/  14( بحار األنوار: 2)



مواعظه وحكمه وما أوحي إليه صلوات على نبينا وآله : امسالباب اخل

 وعليه

ابن . و^عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن عيل بن أسباط عنهم: 1ـ  390

ل، عن احلمريي، عن ابن أيب اخلطاب، عن ابن أسباط، عن عيل بن أيب املتوكّ 

محزة، عن أيب بصري، عن أيب عبداهلل الصادق جعفر بن حممد عليهام السالم قال: 

عيسى أنا  أن قال له: يا ×كان فيام وعظ اهلل تبارك وتعاىل به عيسى بن مريم»

 ءيش ، وكّل ءخلق كل يشد بحد املتفرّ آبائك، اسمي واحد، وأنا األ ك ورّب ربّ 

عيسى أنت املسيح بأمري، وأنت ختلق  يا راجعون. خلقي إيلّ  من صنعي، وكّل 

ي ، ومنّ راغباً  من الطني كهيئة الطري بإذين، وأنت حتيي املوتى بكالمي، فكن إيلّ 

 . ي ملجأ إال إيلّ ، فإنك لن جتد منّ راهباً 

لك مني الوالية ت ن عليك بالرمحة حني حقّ عيسى أوصيك وصية املتحنّ  يا

حيثام كنت، أشهد أنك  وبوركت صغرياً  ي املرسة، فبوركت كبرياً يك منّ بتحرّ 

ك، واجعل ذكري ملعادك، عبدي ابن أمتي. يا عيسى أنزلني من نفسك كهمّ 

يا عيسى  غريي فأخذلك. أكفك، وال توّل  ل عيلّ بالنوافل، وتوكّ  ب إيلّ وتقرّ 

يت أن أطاع فال مرّس  يت فيك، فإنّ اصرب عىل البالء وارض بالقضاء، وكن كمرّس 

 أعىص.

ظ يف ي يف قلبك. يا عيسى تيقّ ي ذكري بلسانك، وليكن ودّ ييا عيسى أح

، وأمت راهباً  عيسى كن راغباً  ساعات الغفلة، واحكم يل بلطيف احلكمة. يا

يت، واظمأ هنارك ليوم حاجتك ي مرّس قلبك باخلشية. يا عيسى راع الليل لتحرّ 

هت. يا عيسى فس يف اخلري جهدك لتعرف باخلري حيثام توّج عيسى نا عندي. يا

 .[مفتون لكّل  تكن جليساً  عيسى ال احكم يف ]يا

                                           
 ( رواية.72) ( يبلغ جمموع روايات الباب1)



ما آمنت يب خليقة إال خشعت يل، وما خشعت يل إال  :أقول عيسى حقاً  يا

عيسى ابن  تي. يال سنّ  أو تبدّ مل تغرّي  رجت ثوايب، فأشهدك أهنا آمنة من عقايب ما

هل وقىل الدنيا، وتركها ع األىل نفسك بكاء من قد ودّ البكر البتول ابك ع

يا عيسى كن مع ذلك تلني الكالم، وتفيش  هلها، وصارت رغبته فيام عند اهلل.أل

برار حذارا للمعاد والزالزل الشداد، وأهوال السالم، يقظان إذا نامت عيون األ

عينيك بميل كحل أيا عيسى ينفع أهل وال ولد وال مال.  يوم القيامة حيث ال

 فطوبى لك إن نالك ما صابراً  عيسى كن خاشعاً  الون. يااحلزن إذا ضحك البطّ 

قد ذهب طعمه،  ، وذق مافيوماً  عيسى رح من الدنيا يوماً  وعد الصابرون. يا

أنت إال بساعتك ويومك، فرح من الدنيا بالبلغة، وليكفك  ما :أقول اً فحقّ 

 أخذت وكيف أتلفت. يا توب ماتصري، ومك اخلشن اجلشب، فقد رأيت إىل ما

عيسى  عيسى إنك مسؤول فارحم الضعيف كرمحتي إياك، وال تقهر اليتيم. يا

وأسمعني  ابك عىل نفسك يف الصالة، وانقل قدميك إىل مواضع الصلوات،

صنيعي إليك حسن. يا عيسى كم من أمة قد أهلكتها  لذاذة نطقك بذكري، فإنّ 

 بسالف ذنب قد عصمتك منه.

ارفق بالضعيف، وارفع طرفك الكليل إىل السامء، وادعني فإين منك عيسى  يا

واحد، فإنك متى تدعني كذلك  ك همّ ومهّ  إيلّ  عاً قريب، وال تدعني إال مترّض 

ملن انتقمت  ملن كان قبلك، وال عقاباً   مل أرض بالدنيا ثواباً عيسى إيّن  أجبك. يا

 ي ميقات أجلك، وإيلّ ي رزقك، وعندعيسى إنك تفنى وأنا أبقى، ومنّ  يا منه.

ي حسابك، فاسألني وال تسأل غريي، فيحسن منك الدعاء، ومنّ  إيابك، وعيلّ 

شجار كثرية وطيبها األ !عدد من صرب جابة. يا عيسى ما أكثر البرش وأقّل اإل

د نك املتمرّ سن شجرة حتى تذوق ثمرهتا. يا عيسى ال يغرّ نك ح  قليل، فال يغرّ 

بالعصيان، يأكل رزقي ويعبد غريي، ثم يدعوين عند الكرب فأجيبه، ثم  عيلّ 



 ه أخذةً فبي حلفت آلخذنّ  ض؟د، أم لسخطي يتعرّ يتمرّ  كان، أفعيلّ  يرجع إىل ما

دوين ملتجأ، أين هيرب؟ من سامئي وأريض؟ يا عيسى  ليس له منها منجى، وال

صنام يف األتدعوين والسحت حتت أحضانكم، و قل لظلمة بني إرسائيل ال

عليهم  أن أجيب من دعاين، وأن أجعل إجابتي إياهم لعناً  بيوتكم، فإين وأيت

 .قواحتى يتفرّ 

يرجعون، خترج  يا عيسى كم أمجل النظر وأحسن الطلب والقوم يف غفلة ال

 بون يب إىل املؤمنني.ضون ملقتي، ويتحبّ الكلمة من أفواههم ال تعيها قلوهبم، يتعرّ 

، وكذلك فليكن قلبك وبرصك، والعالنية واحداً  يف الرّس  يا عيسى ليكن لسانك

 خري فيه، فكم ناظر نظرةً   الطرفك عاّم  واطو قلبك ولسانك عن املحارم، وغّض 

، وكن اً مرتمّح  عيسى كن رحيامً  يا !زرعت يف قلبه شهوة، ووردت به موارد اهللكة

هلني، وال تله األللعباد كام تشاء أن يكون العباد لك، وأكثر ذكر املوت ومفارقة 

ي بعيد، واذكرين بالصاحلات الغافل منّ  اللهو يفسد صاحبه، وال تغفل فإنّ  فإنّ 

ب ابني، وآمن يب، وتقرّ وّ ر يب األبعد الذنب، وذكّ  عيسى تب إيلّ  حتى أذكرك. يا

عىل نفيس  ومرهم يدعوين معك، وإياك ودعوة املظلوم فإين وأيت املؤمنني، إيلّ 

صاحب  وأن أجيبه ولو بعد حني. يا عيسى اعلم أنّ  السامء، من أن أفتح هلا باباً 

 قرين السوء يردي، فاعلم من تقارن، واخرت لنفسك إخواناً  وأنّ  السوء يغوي،

 ن املؤمنني.م

 يا. وأنا أرحم )الرامحني( ،فإنه ال يتعاظمني ذنب أن أغفره تب إيلّ  ،عيسى يا

هلا غريك، واعبدين ليوم  عيسى اعمل لنفسك يف مهلة من أجلك قبل أن ال يعمل

السيئة توبق صاحبها،  باحلسنة أضعافها، وإنّ  فإين أجزي ،ونكألف سنة مما تعدّ 

وتنافس يف العمل الصالح، فكم من جملس قد هنض أهله وهم جمارون من النار. 

يا عيسى ازهد يف الفاين املنقطع، وطئ رسوم منازل من كان قبلك فادعهم 



حد، فخذ موعظتك منهم، واعلم أنك ستحلقهم منهم من أ وناجهم هل حتّس 

هان يستوقع عقوبتي، د بالعصيان وعمل باالدّ يف الالحقني. يا عيسى قل ملن مترّ 

اه سيصطلم مع اهلالكني، طوبى لك يا ابن مريم ثم طوبى لك وينتظر إهالكي إيّ 

وكان ، ماً ، وبدأك بالنعم منه تكرّ اً ن عليك ترمّح إن أخذت بأدب إهلك الذي يتحنّ 

لك عصيانه، قد عهدت إليك كام  حيّل  عيسى فإنه ال لك يف الشدائد، ال تعصه يا

عيسى ما أكرمت  عهدت إىل من كان قبلك وأنا عىل ذلك من الشاهدين. يا

 بمثل ديني، وال أنعمت عليها بمثل رمحتي. خليقةً 

 بطن، فإنك إيلّ  ظهر، وداو باحلسنات منك ما عيسى اغسل باملاء منك ما يا

من غري تكدير، وطلبت  أعطيتك ما أنعمت به عليك فيضاً ، اجع ]يا عيسىر

ن بالدين، عيسى تزيّ  لنفسك فبخلت به عليها لتكون من اهلالكني. يا منك قرضاً 

يا  ،ها طاهر[عىل البقاع فكلّ  ، وصّل رض هوناً املساكني، وامش عىل األ وحّب 

ر، وأسمعني منك ما هو آت قريب، واقرأ كتايب وأنت طاه ر فكّل عيسى شمّ 

تدوم، وعيش من صاحبه يزول، يا  خري يف لذاذة ال ال ،ا عيسىي. ]حزيناً  صوتاً 

وليائي الصاحلني ذاب قلبك وزهقت ابن مريم لو رأت عينك ما أعددت أل

بون، ويدخل عليهم إليه، فليس كدار اآلخرة دار، جتاور فيها الطيّ  نفسك شوقاً 

 أيت يوم القيامة من أهواهلا آمنون، دار ال يتغرّي بون، وهم مما يفيها املالئكة املقرّ 

ابن مريم نافس فيها مع املتنافسني، فإهنا  فيها النعيم، وال يزول عن أهلها، يا

ابن مريم إن كنت هلا من العاملني، مع  ني حسنة املنظر، طوبى لك ياأمنية املتمنّ 

، كذلك أفعل ويالً وال حت يف جنات ونعيم ال تبغي هلا بدالً ، آبائك آدم وإبراهيم

ذات هلب، ونار ذات أغالل  مع من هيرب من نارٍ  عيسى اهرب إيلّ  باملتقني. يا

، قطع كقطع الليل املظلم، من أبداً  خيرج منها غمّ  يدخلها روح، وال وأنكال، ال

ارين والعتاة ينج منها يفز، ولن ينجو منها من كان من اهلالكني، هي دار اجلبّ 



عيسى بئست الدار ملن ركن إليها  خمتال فخور. يا فظ غليظ، وكّل  الظاملني، وكّل 

 .وبئس القرار دار الظاملني، إين أحذرك نفسك فكن يب خبرياً 

 خلقتك وأنت عبدي، أيّن  يل، واشهد عيلّ  يا عيسى كن )حيثام( كنت مراقباً 

رض أهبطتك. يا عيسى ال يصلح لسانان يف فم واحد، رتك وإىل األ صوّ وأيّن 

وال  عاصياً  تستيقظنّ  ذهان. يا عيسى اليف صدر واحد، وكذلك األلبان وال ق

ي ، وافطم نفسك عن الشهوات املوبقات، ولك شهوة تباعدك منّ الهياً  تستنبهنّ 

ي عىل حذر، واعلم مني، فكن منّ ي بمكان الرسول األك منّ فاهجرها، واعلم أنّ 

س عند ذكري، خاشع وأين آخذك بعلمي، وكن ذليل النف يتك إيلّ أن دنياك مؤدّ 

اك عيسى هذه نصيحتي إيّ  نوم الغافلني. يا عند القلب حني تذكرين، يقظاناً 

عيسى إذا صرب عبدي يف جنبي  العاملني. يا وموعظتي لك، فخذها مني فإين رّب 

ن عصاين، ممّ  ، وكنت عنده حني يدعوين، وكفى يب منتقامً كان ثواب عمله عيلّ 

 يا .امً متعلّ  عيسى أطب الكالم، وكن حيثام كنت عاملاً  ي الظاملون؟ ياأين هيرب منّ 

 فإنّ  ك بوصيتيحتى يكون لك ذكرها عندي، ومتّس  عيسى أفض باحلسنات إيلّ 

 .فيها شفاء للقلوب[

: أن قال له[ أيضاً  ×به عيسى بن مريم عّز وجل]قال: وكان فيام وعظ اهلل 

]يا  ذنب ذكريتنس عند خلوتك بال عيسى ال تأمن إذا مكرت مكري، وال يا

عمله العاملون، أولئك  ز ثواب ماحتى تتنجّ  عيسى حاسب نفسك بالرجوع إيلّ 

بكالمي، ولدتك مريم  عيسى كنت خلقاً  يؤتون أجرهم وأنا خري املؤتني. يا

رض مني من مالئكتي، حتى قمت عىل األإليها روحي جربئيل األبأمري املرسل 

زكريا بمنزلة أبيك وكفيل أمك، إذ عيسى  ذلك يف سابق علمي. يا متيش كّل  حياً 

ه مّ ، ونظريك حييى من خلقي وهبته أليدخل عليها املحراب فيجد عندها رزقاً 

ة هبا، أردت بذلك أن يظهر هلا سلطاين، وتظهر فيك قدريت، بعد الكرب من غري قوّ 



 .ي[منّ  كم خوفاً أطوعكم يل وأشدّ  كم إيلّ أحبّ 

حني، وبطيب حني مع من يسبّ وسبّ  ،تيأس من روحي ظ والعيسى تيقّ  يا

 بهم يف سني ]يا عيسى كيف يكفر العباد يب ونواصيهم يف قبضتي وتقلّ الكالم فقدّ 

 يا عيسى إنّ  ي وكذلك هيلك الكافرون[ون عدوّ أريض؟ جيهلون نعمتي ويتولّ 

عليه اجلبارون،  منتن الريح وحش وفيها ما قد ترى مما قد ألّح  الدنيا سجنٌ 

عيمها يزول وما نعيمها إال قليل ]يا عيسى ابغني عند ن وإياك والدنيا فكّل 

فإين أسمع السامعني، أستجيب للداعني  وسادك جتدين، وادعني وأنت يل حمّب 

هم  املذنبني أن يمسكوا عام ف يب عبادي لعّل إذا دعوين. يا عيسى خفني وخوّ 

 عاملون به، فال هيلكوا إال وهم يعلمون. يا عيسى ارهبني رهبتك من السبع،

امللك  عيسى إنّ  اي فارهبون[ ياهذا أنا خلقته فإيّ  واملوت الذي أنت القيه، فكّل 

عيسى  تي يف جوار الصاحلني ]يايل وبيدي، وأنا امللك فإن تطعني أدخلتك جنّ 

إين إن غضبت عليك مل ينفعك رىض من ريض عنك، وإن رضيت عنك مل 

يف واذكرين  نفيس، عيسى اذكرين يف نفسك أذكرك يف ك غضب املغضبني. يايرّض 

 .[اآلدميني خري من مأل ملئك أذكرك يف مأل

باسمي  حتلف عيسى ال عيسى ادعني دعاء الغريق الذي ليس له مغيث، يا يا

مل، وعندي . يا عيسى الدنيا قصرية العمر، طويلة األعريش غضباً  فيهتزّ  كاذباً 

قل لظلمة بني إرسائيل: كيف أنتم صانعون إذا  ،عيسى خري مما جيمعون. يا دارٌ 

فتنكشف رسائر قد كتمتموها. ]وأعامل كنتم هبا  ينطق باحلّق  أخرجت لكم كتاباً 

ستم قلوبكم، قل لظلمة بني إرسائيل: غسلتم وجوهكم ودنّ  ،عيسى عاملني [ يا

هل الدنيا وأجوافكم عندي بون بالطيب ألون؟ تتطيّ ؤجترت ون أم عيلّ أيب تغرتّ 

موا أظفاركم من كم أقوام ميتون. يا عيسى قل هلم: قلّ منزلة اجليف املنتنة، كأنّ ب

 بقلوبكم، فإيّن  قبلوا عيلّ أوا أسامعكم عن ذكر اخلناء، وكسب احلرام، وأصمّ 



ئة لست أريد صوركم. يا عيسى افرح باحلسنة فإهنا يل رىض، وابك عىل السيّ 

ة جهدك وأعرض عن باملودّ  إيلّ ب وتقرّ  يرس،األ حتّب  وما ال ا يل سخط،فإهّن 

، وقل هل احلسنة وشاركهم فيها، وكن عليهم شهيداً أل ذّل  ،اجلاهلني ]يا عيسى

لظلمة بني إرسائيل: يا أخدان السوء واجللساء عليه إن مل تنتهوا أمسخكم قردة 

 .وخنازير[

ي وأنتم بالضحك منّ  قل لظلمة بني إرسائيل: احلكمة تبكي فرقاً  ،عيسى يا

ضون لعقوبتي؟ فبي أتتكم براءيت أم لديكم أمان من عذايب أم تتعرّ  !هتجرون

د ابن مريم البكر البتول بسيّ   أوصيك ياللغابرين. ثم إيّن  كم مثالً تركنّ ألحلفت 

قمر، املرشق محر، والوجه األصاحب اجلمل األ املرسلني وحبيبي منهم أمحد

د ه رمحة للعاملني، وسيّ فإنّ  م،املتكرّ  بالنور، الطاهر القلب، الشديد البأس، احليي

ي، العريب ، وأقرب املرسلني منّ ولد آدم عندي، يوم يلقاين أكرم السابقني عيلّ 

عيسى  يا ان بديني، الصابر يف ذايت املجاهد للمرشكني ببدنه عن ديني.ي الديّ مّ األ

 بعوهقوا به ويؤمنوا به ويتّ آمرك أن خترب به بني إرسائيل وتأمرهم أن يصدّ 

رضه فلك الرىض، قال: اعيسى قال عيسى: إهلي من هو؟ قال: يا  وينرصوه.

ي منزلة، ة أقرهبم منّ حممد رسول اهلل إىل الناس كافّ  :اللهم رضيت فمن هو؟ قال

سبيله،  لقوين عىل إن هم تهمّ ، وطوباه ألطوباه من نبّي  وأوجبهم عندي شفاعة،

خري املاضني  مطيب، رض ويستغفر له أهل السامء، أمني ميمونحيمده أهل األ

عزاليها، عندي، يكون يف آخر الزمان، إذا خرج أرخت السامء  والباقني

رض زهرهتا. ]حتى يروا الربكة[ وأبارك فيام وضع يده عليه، كثري وأخرجت األ

 موضع أساس إبراهيم. ةوالد، يسكن بكّ زواج، قليل األاأل

له  ،معه، فطوباه طوباه ة، وهو من حزيب وأناوقبلته مكيّ  ةعيسى دينه احلنفيّ  يا

، له ات عدن يعيش أكرم معاش، ويقبض شهيداً كرب، من جنّ واملقام األ الكوثر،



 إىل مطلع الشمس من رحيق خمتوم، فيه آنية مثل نجوم  ةحوض أبعد من مكّ 

رشاب، وطعم  رض[ ]ماؤه[ عذب، فيه من كّل السامء ]وأكواب مثل مدر األ

، أبعثه عىل فرتة بينك ة مل يظمأ بعدها أبداً ثامر يف اجلنة، من رشب منه رشب كّل 

ه عالنيته، وقوله فعله، ال يأمر الناس إال بام يبدأهم به، دينه وبينه، يوافق رّس 

رس، تنقاد له البالد، وخيضع له صاحب الروم عىل دينه ودين رس وي  اجلهاد يف ع  

 ام، له كّل  والناس نيي عند الطعام، ويفيش السالم، ويصيّل أبيه إبراهيم، ويسمّ 

و[ يفتتح  يوم مخس صلوات متواليات ]ينادي إىل الصالة كنداء اجليش بالشعار

املالئكة أقدامها،  قدميه يف الصالة كام تصّف  بالتكبري وخيتتم بالتسليم، ويصّف 

حيثام  وهو مع احلّق  يف لسانه، النور يف صدره، واحلّق  ،به ]ورأسه[لوخيشع يل ق

ينام قلبه، له  تنام عيناه وال ،ضال برهة من زمانه عام يراد به[ كان ]أصله يتيمٌ 

فمن نكث فإنام  ته تقوم الساعة، ويدي فوق أيدهيم إذا بايعوه،الشفاعة، وعىل أمّ 

ينكث عىل نفسه، ومن أوىف ]بام عاهد عليه[ وفيت له باجلنة، فمر ظلمة بني 

له يف املقام  ؤوه السالم، فإنّ ته، وأن يقرفوا سنّ كتبه، وال حيرّ  يدرسوا إرسائيل ال

يباعدك  ما ي فقد دللتك عليه، وكّل يقربك منّ  ما عيسى كّل  من الشأن. يا شأناً 

 ي قد هنيتك عنه، فارتد لنفسك.منّ 

فجانب منها ما  الدنيا حلوة، وإنام استعملتك فيها لتطيعني، إنّ  ،عيسى يا

ملك نظر العبد ]يا عيسى[ انظر يف ع رتك، وخذ منها ما أعطيتك عفواً حذّ 

، وال ترغب وكن فيها زاهداً  املذنب اخلاطئ، وال تنظر يف عمل غريك نظر الرّب 

رض كيف كان عاقبة واحي األر وانظر يف نعيسى اعقل وتفكّ  فيها فتطعب. يا

 وأنا احلّق  ،قويل ]لك[ حّق  وصيتي نصيحة لك، وكّل  عيسى كّل  الظاملني. يا

وال  لك من دوين ويلّ  أتك مانببعد أن أ أقول: لئن أنت عصيتني املبني، وحقاً 

 نصري.



ل قلبك باخلشية، وانظر إىل من هو أسفل منك، وال تنظر إىل من ذلّ ، عيسى يا

 ال أحبها. الدنيا فال حتبها فإيّن  خطيئة وذنب حّب  رأس كّل  هو فوقك، واعلم أنّ 

رسوري أن  قلبك، وأكثر ذكري يف اخللوات، واعلم أنّ  يا عيسى أطب يب

، وكن عيسى ال ترشك يب شيئاً  . ياتكن ميتاً  ا والوكن يف ذلك حي   ،تبصبص إيلّ 

الدنيا كفئ زائل، وما  وال تغبط نفسك فإنّ  ،ةبالصحّ  ي عىل حذر، وال تغرتّ منّ 

حيثام كان، وإن  أقبل منها كام أدبر، فنافس يف الصاحلات جهدك، وكن مع احلّق 

 ر يب بعد املعرفة، وال تكن مع اجلاهلني ]فإنّ حرقت بالنار فال تكفا  قطعت و

الدموع من عينيك، واخشع يل  []إيلّ  عيسى صّب  يا .[ءاليشء يكون مع اليش

 أغيث املكروبني، وأجيب ة فإيّن يف حاالت الشدّ  عيسى استغفرين بقلبك. يا

 .«ين، وأنا أرحم الرامحنياملضطرّ 

الفرتة بعده ونزوله من ما حدث بعد رفعه، وزمان  سادس:الباب ال

 السماء، وقصص وصّيه مشعون بن محون الصفا

وب بن نوح، عن ، عن أيّ عن الصفار وسعد معاً  ،ابن الوليد: 1ـ  391

 أبو ابن املغرية، عن سعد بن أيب خلف، عن معاوية بن عامر قال: قال

مخسني سنة ومائتي سنة  ×بقي الناس بعد عيسى بن مريم»: ×عبداهلل

 .«ة ظاهرةبال حجّ 

                                           
ـ  606؛ وأمايل الصدوق: 103رقم  131/  8؛ الكايف: 289/  14( بحار األنوار: 1)

(: فالسند فيه احتامالن: اإلرسال، وتعّدد السند، 295/  1. قال الشيخ املحسني )614

 واهلل أعلم.

 ( رواية.13( جمموع روايات الباب )2)

 .19رقم  161النعمة:  ؛ كامل الدين ومتام347/  14( بحار األنوار: 3)



د العطار، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن سعد أيب، عن حممّ  :2 ـ 392

كان بني »قال:  ×بن أيب خلف، عن يعقوب بن شعيب، عن أيب عبداهلل

ليس فيها  وبني حممد| مخسامئة عام، منها مائتان ومخسون عاماً  ×عيسى

، «بدين عيسى تمسكنيكانوا مس»، قلت: فام كانوا؟ قال: «وال عامل ظاهر نبّي 

رض إال وفيها وال تكون األ»: ×. ثم قال«مؤمنني»قلت: فام كانوا؟ قال: 

 .«عامل

 قصص أرميا ودانيال وعزيز وخبت نصر السابع:الباب 

عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن معاوية بن وهب، : 1ـ  393

له وال  ال أمّ  كان يتيامً  ×دانيال : إنّ ×قال عيل»قال:  ×عن أيب عبداهلل

من ملوك  ملكاً  ته، وإنّ ته فربّ كبرية ضمّ  من بني إرسائيل عجوزاً  امرأةً  أب، وإنّ 

، وكان له صاحلاً  بني إرسائيل كان له قاضيان، وكان هلام صديق، وكان رجالً 

ثه، واحتاج امللك إىل رجل يبعثه يف بعض ة مجيلة، وكان يأيت امللك فيحدّ امرأة هبيّ 

أرسله يف بعض أموري، فقاال: فالن،  أموره فقال للقاضيني: اختارا رجالً 

، فقاال: نعم، هه امللك، فقال الرجل للقاضيني: أوصيكام بامرأيت خرياً فوّج 

فخرج الرجل، فكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن 

ثم  ،يك عند امللك بالزنانفسها فأبت، فقاال هلا: واهلل لئن مل تفعل لنشهدن عل

أحببتام، فأتيا امللك فأخرباه وشهدا عنده أهنا بغت،  ك، فقالت: افعال مالنرمجنّ 

 فقال هلام: إنّ  ه وكان هبا معجباً هبا غمّ  فدخل امللك من ذلك أمر عظيم واشتدّ 

                                           
 1. قال الشيخ املحسني )20؛ كامل الدين ومتام النعمة: رقم 347/  14( بحار األنوار: 1)

 (: ويف األخري يعقوب بن شعيب، ووثاقته مبنّية عىل أنه امليثمي.299/ 

 ( رواية.25( جمموع روايات الباب )2)



قولكام مقبول ولكن ارمجوها بعد ثالثة أيام، ونادى يف البلد الذي هو فيه: 

 القاضيني قد شهدا عليها بذلك،  ا قد بغت، فإنّ النة العابدة فإهّن احرضوا قتل ف

 .فأكثر الناس يف ذلك

عندك يف هذا من حيلة؟ فقال: ما عندي يف ذلك من  وقال امللك لوزيره: ما

فخرج الوزير يوم الثالث وهو آخر أيامها فإذا هو بغلامن عراة يلعبون ء. يش

معرش الصبيان تعالوا حتى أكون أنا امللك  يافقال دانيال:  يعرفه، وفيهم دانيال ال

فالن العابدة، ويكون فالن وفالن القاضيني شاهدين عليها، ثم  وتكون أنت يا

وه إىل مكان من قصب، وقال للصبيان: خذوا بيد هذا فنحّ  وجعل سيفاً  مجع تراباً 

له: دعا بأحدمها وقال ثّم وه إىل مكان كذا وكذا، كذا وكذا، وخذوا بيد هذا فنحّ 

قتلتك، والوزير قائم ينظر ويسمع، فقال: إهنا بغت،  فإنك إن مل تقل حقاً  قل حقاً 

فقال: متى؟ فقال: يوم كذا وكذا قال: مع من؟ قال: مع فالن بن فالن، قال: 

وه إىل وه إىل مكانه وهاتوا اآلخر، فردّ وأين؟ قال: موضع كذا وكذا، قال: ردّ 

هد؟ فقال: أشهد أهنا بغت، قال: متى؟ تش كانه وجاؤوا باآلخر، فقال له: بمم

قال: يوم كذا وكذا، قال: مع من؟ قال: مع فالن بن فالن، قال: وأين؟ قال: 

دانيال: اهلل أكرب شهدا بزور، يا  موضع كذا وكذا، فخالف أحدمها صاحبه، فقال

 ام شهدا عىل فالنة بزور فاحرضوا قتلهام.يف الناس أهّن  فالن نادِ 

فأخربه اخلرب، فبعث امللك إىل القاضيني  امللك مبادراً فذهب الوزير إىل 

 .«فاختلفا كام اختلف الغالمان، فنادى امللك يف الناس وأمر بقتلهام

ة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عيل بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّ : 2 ـ 394

 عّز وجلاهلل  إنّ »قال:  ×، عن ابن حمبوب، عن أيب محزة، عن أيب جعفرمجيعاً 

                                           
 صاحب البحار جزء احلديث.. وساق 425/  7؛ الكايف: 375/  14( بحار األنوار: 1)



أن ائت عبدي دانيال فقل له: إنك عصيتني فغفرت لك،  ×أوحى إىل داود

وعصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفرت لك، فإن أنت عصيتني الرابعة مل أغفر 

وهو يقول لك: إنك  ، رسول اهلل إليكدانيال إيّن  فقال: يا ×لك، فأتاه داود

ن أنت عصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفرت لك، فإ

كان يف  عصيتني الرابعة مل أغفر لك، فقال له دانيال: قد أبلغت يا نبي اهلل، فلام

ك أخربين عنك أنني قد داود نبيّ  إنّ  رّب  السحر قام دانيال فناجى ربه فقال: يا

عصيتك فغفرت يل، وعصيتك فغفرت يل، وعصيتك فغفرت يل، وأخربين عنك 

تك وجاللك لئن مل تعصمني فوعزّ عصيتك الرابعة مل تغفر يل،   إنأيّن 

 .«عصينكثم أل ،عصينكثم أل ،عصينكأل

 قصص يونس وأبيه مّتى: ثامنالباب ال

ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أيب اخلطاب، عن احلسن بن عيل : 1ـ  395

اهلل  ردّ  ما»وهو يقول:  ×بن فضال، عن أيب املغرا، عن سامعة أنه سمعه

نعم »هم؟ فقال: ، فقلت: أكان قد أظلّ «هم إال قوم يونسالعذاب عن قوم قد أظلّ 

كان يف العلم املثبت عند اهلل »، قلت: فكيف كان ذلك؟ قال: «همحتى نالوه بأكفّ 

 .«الذي مل يطلع عليه أحد أنه سيرصفه عنهم عّز وجل

 أيب، عن احلمريي، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن أيب: 2ـ  396

 ×ىيونس بن متّ  مرّ »قال:  ×ام بن احلكم، عن أيب عبداهللعمري، عن هش

 .اخلرب «بصفائح الروحاء وهو يقول: لبيك كشاف الكرب العظام لبيك

                                           
 .11رقم  435/  2؛ الكايف: 376/  14( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.17( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .2رقم  77/  1؛ علل الرشائع: 386/  14( بحار األنوار: 3)

 .7رقم  419/  2( املصدر السابق؛ علل الرشائع: 4)



 قال: سمعته يقول: ×عن أيب عبيدة احلذاء، عن أيب جعفر: 3ـ  397

 ثني رسول اهلل| أنّ قال: حدّ  ×وجدنا يف بعض كتب أمري املؤمنني»

بعثه اهلل إىل قومه وهو ابن ثالثني سنة،  ×ىيونس بن متّ  ثه أنّ حدّ  ×جربئيل

 عاّم  وكان قليل الصرب عىل قومه واملداراة هلم، عاجزاً  ة،يعرتيه احلدّ  وكان رجالً 

محل من ثقل محل أوقار النبوة وأعالمها، وأنه يفسخ حتتها كام يفسخ اجلذع حتت 

وثالثني  باعه ثالثاً صديق به واتّ يامن باهلل والته أقام فيهم يدعوهم إىل اإلمحله، وأنّ 

سنة، فلم يؤمن به ومل يتبعه من قومه إال رجالن: اسم أحدمها روبيل واسم 

وخا، وكان روبيل من أهل بيت العلم والنبوة واحلكمة، وكان قديم اآلخر تنّ 

 ى من قبل أن يبعثه اهلل بالنبوة، وكان تنوخا رجالً الصحبة ليونس بن متّ 

حكم، وكان روبيل  علم وال يف العبادة وليس له منهمكاً  داً زاه عابداً  مستضعفاً 

حيتطب عىل رأسه  اباً حطّ  صاحب غنم يرعاها ويتقوت منها، وكان تنوخا رجالً 

لعلم روبيل  ؛ويأكل من كسبه، وكان لروبيل منزلة من يونس غري منزلة تنوخا

 .وحكمته وقديم صحبته

ون به ضجر وعرف من قومه ال جييبونه وال يؤمن أنّ  ×فلام رأى يونس

إنك بعثتني  رّب  ه، وكان فيام شكا أن قال: ياة الصرب فشكا ذلك إىل ربّ نفسه قلّ 

يامن بك، والتصديق إىل قومي ويل ثالثون سنة، فلبثت فيهم أدعوهم إىل اإل

بوين ومل يؤمنوا يب، وثالثني سنة فكذّ  فهم عذابك ونقمتك ثالثاً برسااليت، وأخوّ 

وا برسااليت، وقد تواعدوين وخفت أن يقتلوين، فأنزل يت واستخفّ وجحدوا نبوّ 

 يؤمنون. عليهم عذابك فإهنم قوم ال

فيهم احلمل واجلنني والطفل والشيخ الكبري  قال: فأوحى اهلل إىل يونس أنّ 

واملرأة الضعيفة واملستضعف املهني، وأنا احلكم العدل، سبقت رمحتي غضبي، 

يونس عبادي وخلقي  ك، وهم ياب الصغار بذنوب الكبار من قومال أعذّ 



اهم وأرفق هبم وأنتظر توبتهم، وإنام أن أتأنّ  يتي يف بالدي ويف عيلتي أحّب وبرّ 

ة منهم، ف عليهم بالرحم املاّس عليهم، تعطّ  بعثتك إىل قومك لتكون حيطاً 

ة، وتصرب معهم بأحالم الرسالة، وتكون هلم كهيئة الطبيب اهم برأفة النبوّ وتأنّ 

ومل تستعمل قلوهبم بالرفق، ومل  مل بمداواة الداء، فخرقت هبم،املداوي، العا

ة العذاب هلم عند قلّ ـ عن سوء نظرك ـ تسسهم بسياسة املرسلني، ثم سألتني 

 ياً تأنّ  وأشدّ  الصرب منك، وعبدي نوح كان أصرب منك عىل قومه، وأحسن صحبةً 

 حني دعاين.يف الصرب عندي، وأبلغ يف العذر، فغضبت له حني غضب يل وأجبته 

 إنام غضبت عليهم فيك، وإنام دعوت عليهم حني رّب  فقال يونس: يا

، وال أنظر إليهم بنصيحة شفيق ف عليهم برأفة أبداً تك ال أتعطّ عصوك، فوعزّ 

اي وجحدهم بنبويت، فأنزل عليهم عذابك فإهنم ال بعد كفرهم وتكذيبهم إيّ 

و يزيدون من خلقي، يعمرون يونس إهنم مائة ألف أ ، فقال اهلل: يايؤمنون أبداً 

اهم للذي سبق من علمي فيهم وفيك، أتأنّ  تي أنبالدي، ويلدون عبادي، وحمبّ 

احلكيم،  ل وأنا الرّب وتقديري وتدبريي غري علمك وتقديرك، وأنت املرَس 

منتهاه، وعلمك فيهم  يف الغيب عندي ال تعلم ما يونس باطنٌ  وعلمي فيهم يا

أجبتك إىل ما سألت من إنزال العذاب عليهم وما  يونس قد ظاهر ال باطن له، يا

ال ك عندي، وال أمجل لشأنك، وسيأتيهم عذاب يف شوّ يونس بأوفر حلظّ  ذلك يا

 ربعاء وسط الشهر بعد طلوع الشمس، فأعلمهم ذلك.يوم األ

بذلك يونس ومل يسؤه ومل يدر ما عاقبته، فانطلق يونس إىل تنوخا  قال: فرّس 

حى اهلل إليه من نزول العذاب عىل قومه يف ذلك اليوم، وقال العابد فأخربه بام أو

من نزول العذاب، فقال تنوخا: فدعهم  له: انطلق حتى أعلمهم بام أوحى اهلل إيلّ 

 روبيل ىهبم اهلل، فقال له يونس: بل نلقيف غمرهتم ومعصيتهم حتى يعذّ 

وبيل فأخربه ة، فانطلقا إىل رعامل حكيم من أهل بيت النبوّ  فنشاوره فإنه رجٌل 



ربعاء ال يوم األبام أوحى اهلل إليه من نزول العذاب عىل قومه يف شوّ  ×يونس

ترى انطلق بنا حتى أعلمهم  له: ما يف وسط الشهر بعد طلوع الشمس، فقال

حكيم ورسول كريم، وسله أن  ك رجعة نبّي ذلك، فقال له روبيل: ارجع إىل ربّ 

الرفق بعباده وما ذلك  وهو حيّب  عن عذاهبم، ه غنّي يرصف عنهم العذاب فإنّ 

سمعت ورأيت من  قومك بعد ما لك عنده، وال أسوأ ملنزلتك لديه، ولعّل  بأرّض 

م، فقال له تنوخا: وحيك يا فصابرهم وتأهّن  كفرهم وجحودهم يؤمنون يوماً 

روبيل ما أرشت عىل يونس وأمرته بعد كفرهم باهلل، وجحدهم لنبيه، وتكذيبهم 

وا به من رمجه؟ فقال روبيل لتنوخا: من مساكنه، وما مهّ  إياه وإخراجهم إياه

 عابد ال علم لك. اسكت فإنك رجٌل 

يونس إذا أنزل اهلل العذاب عىل قومك  ثم أقبل عىل يونس فقال: أرأيت يا

ويبقى بعض؟ فقال له يونس: بل هيلكهم  أو هيلك بعضاً  فيهلكهم مجيعاً  أنزله

ف فأراجع اهلل فيهم وأسأله أن رمحة تعطّ دخلتني هلم  ، وكذلك سألته، مامجيعاً 

اهلل إذا أنزل عليهم العذاب  أتدري يا يونس لعّل  يرصف عنهم، فقال له روبيل:

وا به أن يتوبوا إليه ويستغفروا فريمحهم فإنه أرحم الرامحني، ويكشف فأحّس 

ربعاء عليهم العذاب يوم األه ينزل أخربهتم عن اهلل أنّ  عنهم العذاب من بعد ما

، روبيل لقد قلت عظيامً  ، فقال له تنوخا: وحيك ياكون بذلك عندهم كذاباً فت

قول اهلل  العذاب ينزل عليهم فرتدّ  اهلل أوحى إليه أنّ  ل أنّ خيربك النبي املرَس 

اذهب فقد حبط عملك، فقال روبيل لتنوخا:  ؟!وتشك فيه ويف قول رسول اهلل

 لقد فشل رأيك.

مر من اهلل فيهم عىل ما أنزل الوحي واألىل يونس فقال: إذا نزل ثم أقبل ع

ق أرأيت إذا كان ذلك فهلك عليك فيهم من إنزال العذاب عليهم وقوله احلّ 

ة، وتبطل أليس يمحو اهلل اسمك من النبوّ  ،هم وخربت قريتهمقومك كلّ 



رسالتك، وتكون كبعض ضعفاء الناس وهيلك عىل يديك مائة ألف من الناس؟ 

يا عنهم غري ه فانطلق ومعه تنوخا من القرية وتنحّ تفأبى يونس أن يقبل وصيّ 

ينزل العذاب عليكم اهلل أوحى إليه أنه  بعيد، ورجع يونس إىل قومه فأخربهم أنّ 

وا عليه قوله ربعاء يف شوال يف وسط الشهر بعد طلوع الشمس، فردّ يوم األ

ومعه تنوخا من  ×، فخرج يونسعنيفاً  بوه وأخرجوه من قريتهم إخراجاً فكذّ 

يا عنهم غري بعيد، وأقاما ينتظران العذاب، وأقام روبيل مع قومه يف لقرية وتنحّ ا

ال رص  روبيل بأعىل صوته يف رأس اجلبل إىل قريتهم حتى إذا دخل عليهم شوّ 

القوم: أنا روبيل، شفيق عليكم، رحيم بكم، هذا شوال قد دخل عليكم، وقد 

العذاب ينزل عليكم  اهلل أوحى إليه أنّ  كم ورسول ربكم أنّ أخربكم يونس نبيّ 

ربعاء بعد طلوع الشمس، ولن خيلف اهلل وعده ال يف وسط الشهر يوم األيف شوّ 

أنتم صانعون، فأفزعهم كالمه ووقع يف قلوهبم حتقيق نزول  رسله، فانظروا ما

العذاب فأجفلوا نحو روبيل وقالوا له: ماذا أنت تشري به علينا يا روبيل؟ فإنك 

 أرشت به ة علينا والرمحة لنا، وقد بلغنا ماعامل حكيم، مل نزل نعرفك بالرقّ  رجٌل 

 .بأمرك، وأرش علينا برأيك عىل يونس فينا فمرنا

فقال هلم روبيل: فإين أرى لكم وأشري عليكم أن تنظروا وتعمدوا إذا طلع 

هات يف أسفل مّ عن األطفال ربعاء يف وسط الشهر أن تعدلوا االالفجر يوم األ

ه قبل ودية، وتقفوا النساء يف سفح اجلبل، ويكون هذا كلّ جلبل يف طريق األا

وا الكبري منكم صفراء أقبلت من املرشق فعجّ  طلوع الشمس، فإذا رأيتم رحياً 

ع إىل اهلل، والتوبة إليه واالستغفار له والصغري بالرصا  والبكاء، والترّض 

ك، وتبنا إليك من بنا نبيّ وكذّ نا ظلمنا وارفعوا رؤوسكم إىل السامء وقولوا: ربّ 

بني، فاقبل توبتنا من اخلارسين املعذّ  ذنوبنا، وإن ال تغفر لنا وترمحنا لنكوننّ 

ع إىل اهلل وا من البكاء والرصا  والترّض متلّ  أرحم الرامحني، ثم ال وارمحنا يا



والتوبة إليه حتى تتوارى الشمس باحلجاب، أو يكشف اهلل عنكم العذاب قبل 

 .ذلك

عىل أن يفعلوا ما أشار به عليهم روبيل. فلام كان يوم  ع رأي القوم مجيعاً فأمج

ى روبيل من القرية حيث يسمع رصاخهم عوا العذاب تنحّ ربعاء الذي توقّ األ

ربعاء فعل قوم يونس ما أمرهم ويرى العذاب إذا نزل، فلام طلع الفجر يوم األ

مرسعة، هلا رصير  روبيل به، فلام بزغت الشمس أقبلت ريح صفراء مظلمة

ع إىل اهلل، وتابوا بالرصا  والبكاء والترّض  وا مجيعاً وحفيف وهدير فام رأوها عجّ 

ت سخال طفال بأصواهتا تطلب أمهاهتا، وعجّ رصخت األإليه واستغفروه، و

نعام تطلب الرعي، فلم يزالوا بذلك ويونس ت االالبهائم تطلب اللبن، وعجّ 

ويدعوان اهلل عليهم بتغليظ العذاب وخا يسمعان صيحتهم ورصاخهم وتنّ 

عليهم، وروبيل يف موضعه يسمع رصاخهم وعجيجهم ويرى ما نزل وهو يدعو 

اهلل بكشف العذاب عنهم، فلام أن زالت الشمس وفتحت أبواب السامء وسكن 

وقبل توبتهم وأقاهلم  ،تعاىل رمحهم الرمحن فاستجاب دعاءهم غضب الرّب 

بالبكاء  وا إيلّ اهبط إىل قوم يونس فإهنم قد عجّ  عثرهتم، وأوحى إىل إرسافيل أن

واستغفروا يل فرمحتهم وتبت عليهم، وأنا اهلل التواب  ع، وتابوا إيلّ والترّض 

الرحيم، أرسع إىل قبول توبة عبدي التائب من الذنوب، وقد كان عبدي يونس 

وىف  من ورسويل سألني نزول العذاب عىل قومه وقد أنزلته عليهم، وأنا اهلل أحّق 

بعهده، وقد أنزلته عليهم، ومل يكن اشرتط يونس حني سألني أن أنزل عليهم 

 قد نزل هبم من عذايب. العذاب أن أهلكهم، فاهبط إليهم فارصف عنهم ما

عذابك قد بلغ أكتافهم وكاد أن هيلكهم وما أراه  إنّ  ،رّب  فقال إرسافيل: يا

 قد أمرت : كال إيّن إال وقد نزل بساحتهم، فكيف أنزل أرصفه؟ فقال اهلل

مالئكتي أن يرصفوه وال ينزلوه عليهم حتى يأتيهم أمري فيهم وعزيمتي، 



هم، وارصف به إىل اجلبال بناحية مفاوض فاهبط يا إرسافيل عليهم وارصفه عنّ 

ا به ولينها العيون، وجماري السيول يف اجلبال العادية املستطيلة عىل اجلبال فأذهلّ 

فهبط إرسافيل عليهم فنرش أجنحته فاستاق هبا  امداً ج حتى تصري ملينة حديداً 

 ذلك العذاب حتى رضب هبا تلك اجلبال التي أوحى اهلل إليه أن يرصفه إليها.

 : وهي اجلبال التي بناحية املوصل اليوم فصارت حديداً ×جعفر قال أبو

العذاب قد رصف عنهم هبطوا إىل  فلام رأى قوم يونس أنّ  إىل يوم القيامة.

وا إليهم نساءهم وأوالدهم وأمواهلم، ومحدوا م عن رؤوس اجلبال وضمّ منازهل

رصف عنهم، وأصبح يونس وتنوخا يوم اخلميس يف موضعهام الذي  اهلل عىل ما

ا خفيت أصواهتم ملّ  العذاب قد نزل هبم وأهلكهم مجيعاً  ان أنّ كانا فيه ال يشكّ 

صار  ينظران إىل ما طلوع الشمس عندمها، فأقبال ناحية القرية يوم اخلميس مع

ابون واحلامة والرعاة بأغنامهم إليه القوم، فلام دنوا من القوم واستقبلتهم احلطّ 

بني الوحي، تنوخا كذّ  يا قال يونس لتنوخا: ،نيونظروا إىل أهل القرية مطمئنّ 

بني الوحي، بعدما كذّ  أبداً  وكذبت وعدي لقومي، وال عزة يل وال يرون يل وجهاً 

من أن  فراراً  ه ناحية البحر مستنكراً لربّ  عىل وجهه مغاضباً  هارباً فانطلق يونس 

َهَب ﴿كذاب، فلذلك قال اهلل:  يراه أحد من قومه فيقول له: يا َوَذا النُّوِن إِذ ذَّ

ْقِدَر َعَليْهِ   .اآلية ﴾ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأن لَّن نَّ

الرأيني كان  تنوخا أّي  القرية فلقي روبيل فقال له: يا ورجع تنوخا إىل

بع؟ رأيي أو رأيك؟ فقال له تنوخا: بل رأيك كان أصوب، أن يتّ  أصوب وأحّق 

 ولقد كنت أرشت برأي احلكامء العلامء، فقال له تنوخا: أما إين مل أزل أرى أيّن 

أفضل منك لزهدي وفضل عباديت حتى استبان فضلك لفضل علمك وما 

من الزهد والعبادة بال علم،  ك من احلكمة مع التقوى أفضلاك اهلل ربّ أعط

ه لربّ  فاصطحبا فلم يزاال مقيمني مع قومهام، ومىض يونس عىل وجهه مغاضباً 



 .«﴾َفآَمنُوا َفَمتَّْعنَاُهْم إىَِل ِحْيٍ ﴿أخرب اهلل به يف كتابه إىل قوله:  ته مافكان من قّص 

: كم كان غاب يونس عن قومه حتى ×يب جعفرعبيدة: قلت أل ال أبوق

منها  أربعة أسابيع: سبعاً »قوه؟ قال: رجع إليهم بالنبوة والرسالة فآمنوا به وصدّ 

هذه  ، فقلت له: وما«منها يف رجوعه إىل قومه يف ذهابه إىل البحر، وسبعاً 

 أتاهم يوم العذاب عبيدة إنّ  يا»سابيع شهور أو أيام أو ساعات؟ فقال: األ

ربعاء يف النصف من شوال، ورصف عنهم من يومهم ذلك، فانطلق يونس األ

فمىض يوم اخلميس سبعة أيام يف مسريه إىل البحر، وسبعة أيام يف بطن  مغاضباً 

رجوعه إىل قومه،  احلوت، وسبعة أيام حتت الشجرة بالعراء، وسبعة أيام يف

قوه ثم أتاهم فآمنوا به وصدّ  ،فكان ذهابه ورجوعه مسرية ثامن وعرشين يوماً 

َفَلْوالَ َكاَنْت َقْرَيٌة آَمنَْت َفنََفَعَها إِياَمَُّنَا إاِلَّ َقْوَم ُيوُنَس ﴿بعوه، فلذلك قال اهلل: واتّ 

 .«﴾ملََّآ آَمنُوْا َكَشْفنَا َعنُْهْم َعَذاَب اِْلْزِي 

من األنبياء، وبعض نوارد أحواهلم  ما ورد بلفظ نيّب: تاسعالباب ال

 اجملوس وأحوال أممهم، وفيه: ذكر نيّب

حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن يونس بن  :1ـ  398

 .«العطر من سنن املرسلني»قال:  ×يعقوب، عن أيب أسامة، عن أيب عبداهلل

                                           
؛ والحظ اخلرب مسندًا يف 44رقم  129/  2ايش: ؛ تفسري العي392/  14( بحار األنوار: 1)

(: وال تبعد 299/  1. قال الشيخ املحسني )322رقم  251قصص األنبياء للراوندي: 

كفاية املجموع العتبار الرواية، لكن يشكل بأقصـرية متن القصص من متن تفسري 

ويل بل خصوص املتن العيايّش، كام أشار إليه العالمة املجليّس. فال وجه العتبار املتن الط

 الصغري. عىل أّنا ذكرنا سابقًا لزوم االحتياط يف الروايات الطويلة.

 ( رواية.39( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .2رقم  510/  6؛ الكايف: 460/  14( بحار األنوار: 3)



عيل بن إبراهيم، عن اليقطيني، عن يونس، عن إسحاق بن عامر، : 2ـ  399

ربعاء وسط إال يوم األ مىض ب أمة فياماهلل مل يعذّ  إنّ »قال:  ×عن أيب عبداهلل

 .«الشهر

العدة، عن الربقي، عن ابن حمبوب، عن إسحاق بن عامر، عن أيب : 3ـ  400

من أنبيائه يف مملكة جبار من   نبّي أوحى إىل عّز وجلاهلل  إنّ »قال:  ×عبداهلل 

ستعملك عىل سفك الدماء واختاذ  مل أاجلبارين أن ائت هذا اجلبار فقل له: إيّن 

 مل أدع ظالمتهم ي أصوات املظلومني، فإيّن عنّ  ام استعملتك لتكّف موال، وإنّ األ

 .«وإن كانوا كفاراً 

                                           
 .12رقم  94/  4؛ الكايف: 464/  14( بحار األنوار: 1)

 .14رقم  333/  2ايف: ؛ الك464/  14( بحار األنوار: 2)



 

 

 

 

 

 

 صلى اهلل عليه وعلى آله أبواب تاريخ نبينا

بدء خلقه وما جرى له يف امليثاق، وبدء نوره وظهوره : الباب األول

، وبيان حال آبائه العظام ×صلى اهلل عليه وعلى آله من لدن آدم

وأجداده الكرام، ال سيما عبد املطلب ووالديه عليهم الصالة والسالم، 

 ض النوادرة الفيل، وبعوبعض أحوال العرب يف اجلاهلية، وقّص

محر اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أبان األ: 1ـ  401

سمعت جابر بن »قال:  ×ث عن أبيهحيدّ  ×قال: سمعت جعفر بن حممد

 املطلب، فقال: اهلل االنصاري يقول: سئل رسول اهلل| عن ولد عبد عبد

 .«عرشة والعباس

حممد بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن أيب عمري، عن مجيل، عن : 2ـ  402

ة وحده عليه مّ أاملطلب يوم القيامة  حيرش عبد»زرارة، عن أيب عبداهلل| قال: 

 .«نبياء وهيبة امللوكسيامء األ

                                           
 ( رواية.100( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .59رقم  452؛ اخلصال: 127/  15( بحار األنوار: 2)

 .22رقم  446/  1؛ الكايف: 157/  15( بحار األنوار: 3)



العدة، عن ابن عيسى، عن ابن أيب عمري، عن حممد بن محران، عن : 3ـ  403

 ه صاحب احلبشة باخليل ومعهمملا أن وّج »: ×عبداهلل ابن تغلب قال: قال أبو

لعبد املطلب فساقوها، فبلغ ذلك عبداملطلب فأتى  وا بإبلٍ مرّ  ،الفيل ليهدم البيت

ء؟ ااملطلب بن هاشم، قال: وما يش صاحب احلبشة فدخل اآلذن فقال: هذا عبد

صحابه: أل ها، فقال ملك احلبشةله ساقوها يسألك ردّ  قال الرتمجان: جاء يف إبلٍ 

وهو يسألني  ،هدمهيمهم، جئت إىل بيته الذي يعبده ألعهذا رئيس قوم وز

 وا عليه إبله، فقال عبدردّ  ،مساك عن هدمه لفعلتإطالق إبله، أما لو سألني اإل

بل، وهلذا اإل املطلب: أنا رّب  املطلب لرتمجانه: ما قال امللك؟ فأخربه، فقال عبد

 فمرّ  ،املطلب نحو منزله له، وانرصف عبدت عليه إبيمنعه، فردّ  البيت رّب 

ك الفيل رأسه، فقال له: أتدري مل فقال للفيل: يا حممود، فحرّ  ،بالفيل يف منرصفه

املطلب: جاءوا بك لتهدم بيت  جاءوا بك؟ فقال الفيل برأسه: ال، فقال عبد

 .املطلب إىل منزله ك، أفرتاك فاعل ذلك؟ فقال برأسه: ال، فانرصف عبدربّ 

املطلب  صبحوا غدوا به لدخول احلرم فأبى وامتنع عليهم، فقال عبدفلام أ

من قبل  ، فقال: أرى سواداً لبعض مواليه عند ذلك: اعل اجلبل فانظر ترى شيئاً 

وشك أن يصيب، فلام أن البحر، فقال له: يصيبه برصك أمجع؟ فقال له: ال، وأل

طري يف منقاره حصاة مثل حصاة  قرب قال: هو طري كثري وال أعرفه حيمل كّل 

املطلب ما يريد إال  عبد ورّب : املطلب دون حصاة اخلذف، فقال عبد اخلذف أو

حصاة عىل  القوم، حتى ملا صاروا فوق رؤوسهم أمجع ألقت احلصاة فوقعت كّل 

لت منهم إال رجل واحد خيرب فهامة رجل فخرجت من دبره فقتلته، فام ان

 .«ت عليه حصاة فقتلتهالناس، فلام أن أخربهم ألق

                                           
 .25رقم  447/  1؛ الكايف: 158/  15( بحار األنوار: 1)



 ×عيل، عن أبيه، عن ابن أيب نرص، عن رفاعة، عن أيب عبداهلل: 4ـ  404

حد غريه، وكان له ولد يفرش له بفناء الكعبة ال يفرش أل املطلب كان عبد»قال: 

 منه، فجاء رسول اهلل| وهو طفل يدرج يقومون عىل رأسه فيمنعون من دنا

 :املطلب يه عنه، فقال له عبدم إليه لينحّ حتى جلس عىل فخذيه، فأهوى بعضه

 .«امللك قد أتاه دع ابني فإنّ 

حممد بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن مجيل بن : 5ـ  405

 :عّز وجلقال: سألته عن قول اهلل  ×صالح، عن أيب مريم، عن أيب جعفر

ا َأَبابِيَل ﴿ يلٍ  *َوَأْرَسَل َعَلْيِهْم َطرْيً ن ِسجِّ كان طري »قال:  ،﴾َتْرِميِهم بِِحَجاَرٍة مِّ

رؤوسها كأمثال رؤوس السباع، وأظفارها كأظفار  ،ساف جاءهم من قبل البحر

طائر ثالثة أحجار: يف رجليه حجران، ويف منقاره  السباع من الطري، مع كّل 

لتهم هبا، وما كان قبل تأجسادهم فق هبا حتى جدرتحجر، فجعلت ترميهم 

 .وا ذلك من الطري قبل ذلك اليوم وال بعدهأمن اجلدري، وال ر ءذلك رؤي يش

دون  وهو وادٍ  ،موت قال: ومن أفلت منهم يومئذ انطلق حتى إذا بلغوا حرض

قهم أمجعني، قال: وما رؤي يف ذلك الوادي فغرّ  اليمن، أرسل اهلل عليهم سيالً 

ي حرض موت حني ماتوا ماء قبل ذلك اليوم بخمسة عرش سنة، قال: فلذلك سمّ 

 .«فيه

، عن أمحد عيل، عن أبيه، وحممد بن حييى، عن أمحد بن حممد مجيعاً : 6ـ  406

مل يزل بنو »قال:  ×بن حممد بن أيب نرص، عن أبان، عن أيب بصري عن أيب جعفر

، أمر دينهم يتوارثونه كابر عن كابرهم وإسامعيل والة البيت يقيمون للناس حجّ 

                                           
 .26رقم  448/  1؛ الكايف: 159/  15( بحار األنوار: 1)

 .44رقم  84/  8؛ الكايف: 159/  15( بحار األنوار: 2)



فسدوا أمد فقسمت قلوهبم، وفطال عليهم األ ،ددأحتى كان زمن عدنان بن 

، فمنهم من خرج يف طلب املعيشة، وأحدثوا يف دينهم، وأخرج بعضهم بعضاً 

ة من حتريم ومنهم من خرج كراهية القتال ويف أيدهيم أشياء كثرية من احلنيفيّ 

ب ون امرأة األإال أهنم كانوا يستحلّ  ،م اهلل يف النكاحما حرّ هات والبنات، ومّ األ

والتلبية والغسل من  ختني، وكان يف أيدهيم احلّج خت، واجلمع بني األوابنة األ

إسامعيل هم من الرشك، وكان فيام بني اجلنابة إال ما أحدثوا يف تلبيتهم ويف حجّ 

 .«×دد موسىأوعدنان بن 

ته من األنبياء واألوصياء صلوات مبولده ونبّوالبشائر : الباب الثاني

عليه وعليهم وغريهم من الكهنة وسائر اخللق، وذكر بعض املؤمنني يف 

 الفرتة

 أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن إبراهيم بن عبد: 1ـ  407

وس ع قال لألتبّ  إنّ »قال:  ×عن الوليد بن صبيح، عن أيب عبداهلل ،احلميد

 ، فأما أنا فلو أدركته خلدمتهها هنا حتى خيرج هذا النبّي  كونوا: واخلزرج

 .«وخرجت معه

أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن العالء، عن : 2ـ  408

بينا رسول اهلل| ذات يوم بفناء »قال:  ×حممد بن مسلم، عن أيب جعفر

موا عليه، فقال رسول اهلل|: من إذ أقبل إليه وفد فسلّ  ،ةالكعبة يوم افتتح مكّ 

 القوم؟ قالوا: وفد من بكر بن وائل، قال: فهل عندكم علم من خرب قس بن

                                           
 .17رقم  210/  4؛ الكايف: 170/  15( بحار األنوار: 1)

 ( حديثًا.60( يبلغ جمموع أحاديث الباب )2)

 .26رقم  170؛ كامل الدين ومتام النعمة: 182/  15( بحار األنوار: 3)



يادي؟ قالوا: نعم يا رسول اهلل، قال: فام فعل؟ قالوا: مات، فقال ساعدة األ

 نفس ذائقة املوت، كأيّن  احلياة، كّل  املوت، ورّب  رسول اهلل|: احلمد هلل رّب 

له أمحر، وهو  يادي وهو بسوق عكاظ عىل مجلٍ اعدة األأنظر إىل قس بن س

خيطب الناس ويقول: اجتمعوا أهيا الناس، فإذا اجتمعتم فأنصتوا، فإذا أنصتم 

معتم فعوا، فإذا وعيتم فاحفظوا، فإذا حفظتم فاصدقوا، أال تفاستمعوا، فإذا اس

، اً يف السامء خرب من عاش مات، ومن مات فات، ومن فات فليس بآت، إنّ  إنّ 

، سقف مرفوع، ومهاد موضوع، ونجوم متور، وليل يدور، رض عرباً ويف األ

من وراء هذا لعجبا، ما يل  وبحار ماء ال تغور، حيلف قس ما هذا بلعب، وإنّ 

أرى الناس يذهبون فال يرجعون؟ أرضوا باملقام فأقاموا، أم تركوا فناموا؟ حيلف 

أنتم عليه، ثم قال رسول ن الدين الذي هو خري م هلل ديناً  إنّ  :غري كاذبة قس يميناً 

ة واحدة، ثم قال: هل فيكم أحد مّ أحيرش يوم القيامة  ،اً م اهلل قّس حاهلل|: ر

 ؟ فقال بعضهم: سمعته يقول:حيسن من شعره شيئاً 

النبي| كان يسأل من يقدم  وبلغ من حكمة قس بن ساعدة ومعرفته أنّ 

 .«إليها يعن حكمته ويصغ عليه من إياد

َوَكاُنوْا ِمن َقْبُل ﴿يف قوله:  ×عن أيب بصري، عن أيب عبداهلل: 3ـ  409

                                           
 .22رقم  166دين ومتام النعمة: ؛ كامل ال183/  15( بحار األنوار: 1)



مهاجر  كانت اليهود جتد يف كتبها أنّ »فقال:  ،﴾َيْسَتْفتُِحوَن َعىَل الَِّذيَن َكَفُرواْ 

ى بجبل تسمّ  واحد، فخرجوا يطلبون املوضع، فمروا حممد| ما بني عري

ل بعضهم بفدك، وبعضهم قوا عنده، فنزحداد، فقالوا: حداد واحد سواء، فتفرّ 

هبم أعرايب  ء إىل بعض إخواهنم، فمرّ ء، فاشتاق الذين بتيامامبخيرب، وبعضهم بتي

واحد، فنزلوا عن ظهر إبله  بكم ما بني عري من قيس فتكاروا منه، وقال هلم: أمرّ 

فقالوا له: قد أصبنا بغيتنا فال حاجة لنا يف إبلك، فاذهب حيث شئت، وكتبوا إىل 

ا وا إلينا، فكتبوا إليهم: أنّ ا قد أصبنا املوضع فهلمّ الذين بفدك وخيرب أنّ إخواهنم 

موال، وما أقربنا منكم، وإذا كان ذلك فام ت بنا الدار، واختذنا األقد استقرّ 

 ،عموال، فلام كثرت أمواهلم بلغ تبّ أرسعنا إليكم، فاختذوا بأرض املدينة األ

ع فيلقون ون الضعفاء أصحاب تبّ نوا منه فحارصهم، وكانوا يرقّ فغزاهم فتحّص 

هلم وآمنهم، فنزلوا إليه، فقال  ع فرّق إليهم بالليل التمر والشعري، فبلغ ذلك تبّ 

ه ليس ذلك فيكم، فقالوا له: إنّ  هلم: إين قد استطبت بالدكم وال أراين إال مقيامً 

ف  خملّ حد حتى يكون ذلك، فقال هلم: فإيّن لك ألذ، وليس لك، إهنا مهاجر نبّي 

رسيت من إذا كان ذلك ساعده ونرصه، فخلف فيهم حني بوأهم أيكم من ف

، فكانت اليهود أموال اليهودوس واخلزرج، فلام كثروا هبا كانوا يتناولون األ

 .كم من ديارنا وأموالنايقول هلم: أما لو بعث حممد لنخرجنّ 

اليهود، نصار، وكفرت به صالة والسالم آمن به األلعليه ا داً فلام بعث اهلل حممّ 

ا ﴿وهو قول اهلل:  َوَكاُنوْا ِمن َقْبُل َيْستَْفتُِحوَن َعىَل الَِّذيَن َكَفُروْا َفَلامَّ َجاءُهم مَّ

 .«﴾َعَرُفوْا َكَفُروْا بِِه َفَلْعنَُة اهللَّ َعىَل اْلَكافِِرينَ 

                                           
؛ والحظ اخلرب مسندًا يف 69رقم  49/  1؛ تفسري العيايّش: 225/  15( بحار األنوار: 1)

 ؛ وليس فيه عن أيب بصري كام يف رواية العّيايّش.481رقم  308/  8الكايف: 



 ، عن إسحاق بن عامر قال:يىعن أبيه، عن صفوان بن حيعيل : 4ـ  410

َوَكاُنوْا ِمن َقْبُل َيْسَتْفتُِحوَن ﴿عن قول اهلل تبارك وتعاىل:  ×لت أبا عبداهللأس

ا َعَرُفوْا َكَفُروْا بِهِ  فيام بني  كان قومٌ »قال:  ،﴾َعىَل الَِّذيَن َكَفُروْا َفَلامَّ َجاءُهم مَّ

صنام بالنبي|، ويقولون: دون أهل األكانوا يتوعّ و ×حممد| وعيسى

 بكم وليفعلن، فلام خرج رسول أصنامكم، وليفعلنّ  فليكرسنّ  نبّي  ليخرجنّ 

 .«اهلل| كفروا به

ق بها، وما ظهر عندها من تاريخ والدته وما يتعّل: الباب الثالث

 والكرامات واملنامات املعجزات

عن أبيه، عن البزنطي، عن أبان، عن أيب بصري، عن أيب  ،عيل :1ـ  411

من  من أهل الكتاب إىل مأل ملا ولد النبي| جاء رجٌل »قال:  ×جعفر

وجزة  بوأو قريش، فيهم هشام بن املغرية والوليد بن املغرية، والعاص بن هشام،

أولد فيكم مولد الليلة؟ فقالوا: ال،  :وعتبة بن ربيعة، فقال ،ميةأبن أيب عمرو بن 

دكن، ويكون األ بفلسطني غالم اسمه أمحد، به شامة كلون اخلزّ  فولد إذاً  :قال

قوا هالك أهل الكتاب واليهود عىل يديه، قد أخطأكم واهلل يا معرش قريش، فتفرّ 

فطلبوا الرجل فلقوه، املطلب غالم،  اهلل بن عبد خربوا أنه ولد لعبدأوسألوا ف

فقالوا: إنه قد ولد فينا واهلل غالم، قال: قبل أن أقول لكم أو بعد ما قلت لكم؟ 

فانطلقوا حتى أتوا قالوا: قبل أن تقول لنا، قال: فانطلقوا بنا إليه حتى ننظر إليه، 

ابني واهلل لقد سقط وما  خرجي ابنك حتى ننظر إليه، فقالت: إنّ أه فقالوا: مّ أ

ء فنظر رض بيديه، ورفع رأسه إىل الساميسقط الصبيان، لقد اتقى األ سقط كام

                                           
 .482رقم  310/  8؛ الكايف: 231/  15( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.37الباب )( يبلغ جمموع روايات 2)



 يف اجلوّ  ، وسمعت هاتفاً ىإليها، ثم خرج منه نور حتى نظرت إىل قصور برص

 كّل  عيذه بالواحد، من رّش أة، فاذا وضعتيه فقويل: مّ د األيقول: لقد ولدتيه سيّ 

 .داً يه حممّ حاسد، وسمّ 

 ثم قلبه ونظر إىل الشامة بني كتفيه فخرّ  قال الرجل: فأخرجته فنظر إليه

ه وقالوا: بارك اهلل لك فيه، فلام ليه، فأخذوا الغالم فأدخلوه إىل أمّ ع اً مغشيّ 

ة بني إرسائيل إىل يوم خرجوا أفاق، فقالوا له: مالك ويلك؟ قال: ذهبت نبوّ 

  رآهم قد فرحوا قال:اّم القيامة، هذا واهلل من يبريهم، ففرحت قريش بذلك فل

ث هبا أهل املرشق واملغرب، وكان بكم سطوة يتحدّ  فرحتم، أما واهلل ليسطونّ 

 .«سفيان يقول: يسطو بمرصه أبو

منشأه ورضاعه، وما ظهر من إعجازه عند ذلك إىل : الباب الرابع

 نبوته

، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن النعامن، عن سعيد يىحممد بن حي: 1ـ  412

يف اجلاهلية هدموا  قريشاً  إنّ »قال:  ×عن أيب عبداهلل عرج،اهلل األ بن عبد

لقي يف روعهم حتى قال قائل منهم: أه حيل بينهم وبينه، وءالبيت، فلام أرادوا بنا

كسبتموه من قطيعة رحم، أو ا   رجل منكم بأطيب ماله، وال تأتوا باملٍ  ليأيت كّل 

سود إىل موضع احلجر األوه حتى انتهوا  بينهم وبني بنائه، فبنحرام، ففعلوا فخىّل 

، حتى كاد أن يكون بينهم هسود يف موضعم يضع احلجر األفتشاجروا فيهم أهّي 

ل من يدخل من باب املسجد، فدخل رسول اهلل|، فلام موا أوّ ، فحكّ رّش 

ثم وضع احلجر يف وسطه، ثم أخذت القبائل بجوانب  ،أمر بثوب فبسط ،أتاهم

                                           
 .459رقم  300/  8؛ الكايف: 294/  15( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.29( يبلغ جمموع روايات الباب )2)



 .«ه اهلل بهخّص وضعه، فالثوب فرفعوه، ثم تناوله| فوضعه يف م

عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن أمحد بن حممد بن أيب نرص، عن داود : 2ـ  413

ء ايف بن رسول اهلل| ساهم قريشاً  إنّ »قال:  ×بن رسحان، عن أيب عبداهلل

بني الركن اليامين إىل  البيت، فصار لرسول اهلل من باب الكعبة إىل النصف ما

إىل سود كان لبني هاشم من احلجر األ»خرى: أية ويف روا«. سوداحلجر األ

 .«لركن الشاميا

أميًا، وأنه كان  |وعللها، ومعنى كونه |أمسائه: الباب اخلامس

ً بكّل لسان، وذكر خواتيمه ونقوشها، وأثوابه وسالحه، ودوابه  عاملا

 |ق بهوغريها، مما يتعّل

سامعة، عن وهيب بن محيد بن زياد، عن احلسن بن حممد بن : 1ـ  414

وكان »: ـ وساق احلديث إىل أن قال ـ ×عن أيب جعفر ،حفص، عن أيب بصري

َما  *طه ﴿عىل أطراف أصابع رجليه، فأنزل اهلل سبحانه:  رسول اهلل| يقوم

 .«﴾َأنَزْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى

اهلمداين، عن عيل بن احلسن بن فضال، عن الطالقاين، عن أمحد  :2ـ  415

ي النبي| بأيب القاسم؟ فقال: فقلت له: مل كنّ  ×أبيه قال: سألت الرضا

فهل  ،، قال: فقلت: يا ابن رسول اهلل«به ييقال له: قاسم فكنّ  ه كان له ابنٌ نّ أل»

                                           
 .3رقم  217/  4؛ الكايف: 337/  15( بحار األنوار: 1)

، نلفت نظر القارئ إىل أّن الشيخ 5رقم  218/  4؛ الكايف: 339/  15( بحار األنوار: 2)

( من مجلة الروايات املعتربة يف الباب، واحلال أّن عدد 90الرواية برقم )املحسنّي عّد 

 (.306/  1روايات الباب كام تقّدم بنا ال يتوفر عىل هذا العدد، فالحظ املصدر )

 ( رواية.75( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .6رقم  95/  2؛ الكايف: 85/  16( بحار األنوار: 4)



 أنا وعيلّ رسول اهلل| قال:  نعم، أما علمت أنّ »للزيادة؟ فقال:  تراين أهالً 

 جلميع رسول اهلل| أٌب  أما علمت أنّ »قلت: بىل، قال:  «؟مةأبوا هذه األ

ة قاسم اجلنّ  اً عليّ  أما علمت أنّ »قلت: بىل، قال:  «فيهم؟ بمنزلته ته، وعيلّ مّ أ

، «ة والنارقاسم اجلنّ  ه أبونّ أل ؛القاسم فقيل له: أبو»قلت: بىل، قال:  «والنار؟

ته شفقة اآلباء عىل مّ أعىل  فقة الرسولش إنّ »فقلت له: وما معنى ذلك؟ فقال: 

ه نّ أل ؛عليهم كشفقته ×، ومن بعده شفقة عيل×ته عيلمّ أوالد، وأفضل األ

 .ةمّ هذه األأبوا  مام بعده، فلذلك قال|: أنا وعيلّ ه وخليفته واإلوصيّ 

، ومن ترك وإيلّ  فعيلّ  أو ضياعاً  وصعد النبي| املنرب فقال: من ترك ديناً 

هاهتم، وصار أوىل هبم منهم مّ أفصار بذلك أوىل هبم من آبائهم و ،فلورثته ماالً 

بعده جرى له مثل ما جرى لرسول  ×بأنفسهم، وكذلك أمري املؤمنني

 .«اهلل|

عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكري، عن  ،أيب، عن سعد :3ـ  416

 ء:لرسول اهلل| عرشة أسام إنّ »قال:  ×حممد بن مسلم، عن أيب جعفر

د، مخسة منها يف القرآن، ومخسة ليست يف القرآن، فأما التي يف القرآن: فمحمّ 

وأما التي ليست يف القرآن: فالفاتح، واخلاتم،  .اهلل، ويس، ون وأمحد، وعبد

 .«والكاف، واملقفي، واحلارش

ابن الوليد، عن الصفار، عن عبداهلل بن الصلت، عن يونس، عن : 4ـ  417

اسم رسول اهلل| يف  إنّ »قال:  ×يس، عن أيب جعفرابن محيد، عن ابن ق

احلاد، ويف إنجيل  ×املاحي، ويف توراة موسى ×صحف إبراهيم

                                           
؛ 3رقم  52؛ معاين األخبار: 2رقم  127/  1؛ علل الرشائع: 95/  16( بحار األنوار: 1)

 .29رقم  91/  1عيون أخبار الرضا: 

 .2رقم  426؛ اخلصال: 96/  16( بحار األنوار: 2)



املاحي »، قيل: فام تأويل املاحي؟ فقال: «دأمحد، ويف القرآن حممّ  ×عيسى

، قيل: فام «معبود دون الرمحان زالم وكّل وثان واألصنام، وماحي األصورة األ

، قيل: فام تأويل «كان أو بعيداً  اهلل ودينه، قريباً  من حادّ  حيادّ »تأويل احلاد؟ قال: 

، قيل: فام «عليه يف الكتب بام محد من أفعاله عّز وجلحسن ثناء اهلل »أمحد؟ قال: 

ممهم حيمدونه أاهلل ومالئكته ومجيع أنبيائه ورسله ومجيع  إنّ »تأويل حممد؟ قال: 

 .ون عليهويصلّ 

د رسول اهلل| وكان| يلبس من رش: حممّ اسمه ملكتوب عىل الع وإنّ 

ذنني يف احلرب، وكانت له عنزة ء واملرضبة ذات األاالقالنس اليمنية والبيض

يتكئ عليها، وخيرجها يف العيدين فيخطب هبا، وكان له قضيب يقال له: 

ى املنبعة، وكان ى الكن، وكانت له قصعة تسمّ املمشوق، وكان له فسطاط يسمّ 

خر السكب، حدمها: املرجتز، ولآلألوكان له فرسان يقال  ،له قعب يسمى الرّي 

ء، وكانت له ناقتان يقال اخرى الشهبمها: دلدل، ولألاحدوكان له بغلتان يقال أل

حدمها: ذو ألء، وكان له سيفان يقال اخرى اجلدعمها: العضباء، ولألاحدإل

ولآلخر  حدمها: املخذم،عون، وكان له سيفان آخران يقال ألالفقار، ولآلخر ال

ى السحاب، وكان له ى يعفور، وكانت له عاممة تسمّ الرسوم، وكان له محار يسمّ 

ة: حلقة بني يدهيا، وحلقتان ى ذات الفضول هلا ثالث حلقات فّض درع تسمّ 

يه يقال له: ى العقاب، وكان له بعري حيمل علخلفها، وكانت له راية تسمّ 

 مسعد، فسلّ مغفر يقال له: األ ى املعلوم، وكان لهء يسمّ االديباج، وكان له لو

 ×عند موته، وأخرج خامته وجعله يف إصبعه، فذكر عيل ×ه إىل عيلذلك كلّ 

من سيوفه صحيفة فيها ثالثة أحرف: صل من قطعك،  ه وجد يف قائمة سيٍف أنّ 

 «.وأحسن إىل من أساء إليك ،وقل احلق ولو عىل نفسك

كل عىل ت: األحتى املام ال أدعهنّ  وقال رسول اهلل|: مخٌس »قال: 



، وحلبي العنز بيدي، ولبس وركويب احلامر مؤكفاً  ،احلضيض مع العبيد

 .«من بعدي ةً والتسليم عىل الصبيان لتكون سنّ  ،الصوف

 عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن أيب عبد: 5ـ  418

 .«كان خاتم رسول اهلل| من ورق»قال:  ×اهلل

، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن عبداهلل بن يىبن حيحممد : 6ـ  419

 ×كان خاتم رسول اهلل»قال:  ×سنان، ومعاوية بن وهب، عن أيب عبداهلل

 .«ال»؟ قال: ، قال: قلت له: كان فيه فّص «من ورق

حممد بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن عبدالرمحن بن هاشم، : 7ـ  420

 .«ر، وقال: هكذا كان خاتم رسول اهلل|مدوّ  الفّص »عن أيب خدجية قال: 

عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عيل بن عطية، عن أيب عبداهلل : 8ـ  421

 .«حتى تركه م رسول اهلل| إال يسرياً ما ختتّ »قال:  ×

 العدة، عن أمحد، عن ابن حمبوب، عن ابن سنان، عن أيب: 9ـ  422

 .«د رسول اهلل|حممّ  :النبي|كان نقش خاتم »قال:  ×عبداهلل

العطار، عن سعد، عن عبداهلل بن عامر، عن ابن أيب نجران، عن : 10ـ  423

 :عّز وجلقال: سئل عن قول اهلل  ×حييى احللبي، عن أبيه، عن أيب عبداهلل

 .«لسان بكّل »قال:  ،﴾َوُأوِحَي إَِِلَّ َهَذا اْلُقْرآُن ألُنِذَرُكم بِِه َوَمن َبَلَغ ﴿

                                           
 .117رقم  129؛ األمايل للصدوق: 98/  16( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  468/  6؛ الكايف: 122/  16( بحار األنوار: 2)

 .2سابق؛ الكايف: رقم ( املصدر ال3)

 .4( املصدر السابق؛ الكايف: رقم 4)

 .10رقم  469؛ الكايف: 123/  16( بحار األنوار: 5)

 .1رقم  473/  6( املصدر السابق؛ الكايف: 6)

/  1. قال الشيخ املحسني )3رقم  125/  1؛ علل الرشائع: 131/  16( بحار األنوار: 7)

 



ً وعائاًل |خر نادر يف معنى كونهآ: الباب السادس ً وضاال  ،يتيما

ولد  ة يتمه، والعلة اليت من أجلها مل يبق لهنشراح صدره، وعّلومعنى ا

 ذكر

سئل عيل بن »قال:  ^سانيد الثالثة عن الرضا، عن آبائهباأل :1ـ  424

 .«ملخلوق عليه حّق  النبي| من أبويه؟ قال: لئال جيّب وتم أمل  ×احلسني

 به اهلل تعاىل بهته وما أّدمكارم أخالقه وسريه وسّن: الباب السابع

 محر، عن أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أبان األ: 1ـ  425

إىل رسول اهلل| وقد بيل ثوبه،  ء رجٌل اج»قال:  ×الصادق جعفر بن حممد

، فقال: يا عيل خذ هذه الدراهم فاشرت يل ثوبا ألبسه، عرش درمهاً  يفحمل إليه اثن

، وجئت عرش درمهاً  يباثن : فجئت إىل السوق فاشرتيت له قميصاً ×قال عيل

، أترى صاحبه إيلّ  به إىل رسول اهلل|، فنظر إليه فقال: يا عيل غري هذا أحّب 

رسول  : ال أدري، فقال: انظر، فجئت إىل صاحبه فقلت: إنّ يقيلنا؟ فقلت

الدراهم، وجئت به إىل  عيلّ  فأقلنا فيه، فردّ  دونه اهلل| قد كره هذا يريد ثوباً 

، فنظر إىل جارية قاعدة عىل رسول اهلل| فمشى معي إىل السوق ليبتاع قميصاً 

أهل  اهلل إنّ الطريق تبكي، فقال هلا رسول اهلل|: ما شأنك؟ قالت: يا رسول 

فضاعت فال أجرس أن أرجع  ،شرتي هلم هبا حاجةبيتي أعطوين أربعة دراهم أل

ومىض  إليهم، فأعطاها رسول اهلل| أربعة دراهم، وقال: ارجعي إىل أهلك،

                                                                                                   
 (: ومتنه حمتاج إىل تأويل.308

 ( روايات.10يبلغ جمموع روايات الباب ) (1)

 .169رقم  50/  1؛ عيون أخبار الرضا: 141/  16( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.162( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



 .بأربعة دراهم، ولبسه ومحد اهلل رسول اهلل| إىل السوق فاشرتى قميصاً 

يقول: من كساين كساه اهلل من ثياب اجلنة، فخلع  عرياناً  وخرج فرأى رجالً 

رسول اهلل| قميصه الذي اشرتاه وكساه السائل، ثم رجع إىل السوق 

آخر، فلبسه ومحد اهلل ورجع إىل منزله، وإذا  ربعة التي بقيت قميصاً فاشرتى باأل

اجلارية قاعدة عىل الطريق، فقال هلا رسول اهلل |: ما لك ال تأتني أهلك؟ 

أن يرضبوين، فقال رسول  وأخاف يا رسول اهلل إين قد أبطأت عليهمقالت: 

ء رسول اهلل| حتى وقف ايني عىل أهلك، فجي بني يدي ودلّ اهلل|: مرّ 

عىل باب دارهم، ثم قال: السالم عليكم يا أهل الدار، فلم جييبوه، فأعاد السالم 

رمحة اهلل وبركاته، فلم جييبوه، فأعاد السالم فقالوا: عليك السالم يا رسول اهلل و

ل السالم والثاين؟ قالوا: يا رسول اهلل فقال هلم: ما لكم تركتم إجابتي يف أوّ 

هذه اجلارية  سمعنا سالمك فأحببنا أن تستكثر منه، فقال رسول اهلل|: إنّ 

ة ملمشاك، فقال أبطأت عليكم فال تؤاخذوها، فقالوا: يا رسول اهلل هي حرّ 

من هذه، كسى  أعظم بركةً  عرش درمهاً  يأيت اثنرسول اهلل|: احلمد هلل، ما ر

 .«اهلل هبا عريانني، وأعتق هبا نسمة

ابن الوليد، عن الصفار، عن عبداهلل بن الصلت، عن يونس، عن : 2ـ  426

قال رسول اهلل|: »قال:  ×ابن محيد، عن حممد بن قيس، عن أيب جعفر

عبيد، وركويب احلامر كل عىل احلضيض مع الحتى املامت: األ ال أدعهنّ  مخٌس 

 ةً سنّ  ، وحلبي العنز بيدي، ولبس الصوف، والتسليم عىل الصبيان، لتكونمؤكفاً 

 .«من بعدي

                                           
رقم  490؛ اخلصال: 357رقم  309؛ األمايل للصدوق: 214/  16( بحار األنوار: 1)

69. 

 .117رقم  130صدوق: ؛ األمايل لل215/  16( بحار األنوار: 2)



 عمريابن املتوكل، عن السعدآبادي، عن الربقي، عن أبيه، عن ابن أيب 

 .مثله ^عن احلسني بن مصعب، عن أيب عبداهلل، عن آبائه ،وصفوان معاً 

الزراري، عن حممد بن سليامن، عن ابن أيب اخلطاب، غالب  أبو: 4ـ  427

د بن حييى اخلزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق، عن أبيه، عن عن حممّ 

ا كان رسول اهلل| إذا خطب محد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: أمّ »قال:  ×هجدّ 

 د|، ورّش أصدق احلديث كتاب اهلل، وأفضل اهلدى هدى حممّ  بعد فإنّ 

وجنتاه، ويذكر الساعة  بدعة ضاللة، ويرفع صوته، وحتامرّ  اهتا، وكّل مور حمدثاأل

ثم  ،تكم الساعةحتكم الساعة، مّس ه منذر جيش يقول: صبّ وقيامها، حتى كأنّ 

هله، فأل من ترك ماالً  ـابتيه وجيمع بني سبّ  ـيقول: بعثت أنا والساعة كهاتني 

 .«وإيلّ  فعيلّ  ومن ترك ديناً 

ذينة، عن زرارة، عن أيب أعيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن : 5ـ  428

 دخل هيودي عىل رسول اهلل| وعايشة عنده، فقال: السامّ »قال:  ×جعفر

عليه  فردّ  ،ليكم، فقال رسول اهلل|: عليك، ثم دخل آخر فقال مثل ذلكع

 رسول اهلل| كام ردّ  عىل صاحبه، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك، فردّ  كام ردّ 

والغضب واللعنة يا معرش  فقالت: عليكم السامّ  ،فغضبت عايشة ،عىل صاحبه

 إنّ  ،اليهود، يا إخوة القردة واخلنازير، فقال هلا رسول اهلل|: يا عايشة

إال زانه،  قطّ  ءالرفق مل يوضع عىل يش لكان مثال سوء، إنّ  الفحش لو كان ممثالً 

 إال شانه، قال: قالت: يا رسول اهلل أما سمعت إىل قوهلم: السامّ  ومل يرفع عنه قطّ 

م عليكم؟ فقال: بىل، أما سمعت ما رددت عليهم؟ قلت: عليكم، فإذا سلّ 

                                           
 .12رقم  271( املصدر السابق؛ اخلصال: 1)

 .1رقم  211؛ األمايل للمفيد: 256/  16( بحار األنوار: 2)



 .«عليك :عليكم كافر فقولوا مم فقولوا: السالم عليكم، وإذا سلّ عليكم مسلّ 

: سألت أبا ر بن خالد قالد بن حييى، عن ابن عيسى، عن معمّ حممّ : 6ـ  429

فقلت: جعلت فداك الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كالم  ×احلسن

ه عنى الفحش، ثم ، فظننت أنّ «ال بأس ما مل يكن»يمزحون ويضحكون، فقال: 

 عرايب فيهدي له اهلدية، ثم يقول مكانه:رسول اهلل| كان يأتيه األ إنّ »قال: 

يقول: ما فعل  اغتمّ تنا، فيضحك رسول اهلل|، وكان إذا أعطنا ثمن هديّ 

 .«عرايب ليته أتانااأل

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن الوشاء، عن مجيل بن حممّ : 7ـ  430

 كان رسول اهلل| يقسم حلظاته بني»قال:  ×عن أيب عبداهلل دراج،

أصحابه، فينظر إىل ذا وينظر إىل ذا بالسوية، قال: ومل يبسط رسول اهلل| 

وإن كان ليصافحه الرجل فام يرتك رسول اهلل| يده رجليه بني أصحابه قط، 

بيده  من يده حتى يكون هو التارك، فلام فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه قال

 .«فنزعها من يده

العدة، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن العالء، عن حممد، : 8ـ  431

بالسواك قال النبي|: ما زال جربئيل يوصيني »قال:  ×عن أيب جعفر

 .«دردأاخفي أو )أحفى( حتى خفت أن 

ذينة، عن زرارة، أعيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عمر بن  :9ـ  432

                                           
 .1رقم  648/  2؛ الكايف: 258/  16( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  663/  2؛ الكايف: 259/  16( بحار األنوار: 2)

 .1رقم  671/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 3)

. واملعنى هو أّنني خفت سقوط 3رقم  23/  3؛ الكايف: 260/  16( بحار األنوار: 4)

 أسناين.



كان رسول اهلل| يصنع بمن مات من بني هاشم »قال:  ×عن أيب جعفر 

 عىل اهلاشمي ونضح قربه ال يصنعه بأحد من املسلمني، كان إذا صىّل  ة شيئاً خاّص 

ه عىل القرب حتى ترى أصابعه يف الطني، فكان رسول اهلل| كفّ باملاء وضع 

رسول  الغريب يقدم أو املسافر من أهل املدينة فريى القرب اجلديد عليه أثر كّف 

 .«اهلل|، فيقول: من مات من آل حممد؟

حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن أيب : 10ـ  433

كان رسول اهلل| »قال:  ×رجة، عن أيب عبداهللاملعزاء، عن هارون بن خا

 .«ه عبديأكل أكل العبد، وجيلس جلسة العبد، ويعلم أنّ 

شعري، عن حممد بن عبداجلبار، عن صفوان، عن عيل األ أبو: 11ـ  434

اهلل  ما أكل نبّي »: ×قال: قال أبوعبداهلل ، بن خنيسعن املعىّل  ،أيب عثامن ،معىل

ه بامللوك، ونحن ال ، وكان يكره أن يتشبّ عّز وجلوهو متكئ منذ بعثه اهلل 

 .«نستطيع أن نفعل

حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن احلسن بن حمبوب، عن : 12ـ  435

 كان رسول اهلل| جيعل العنزة»قال:  ×معاوية بن وهب، عن أيب عبداهلل

 .«بني يديه إذا صىّل 
محيد بن زياد، عن احلسن بن حممد بن سامعة، عن وهيب بن : 13ـ  436

                                           
 .4رقم 200/  3؛ الكايف: 261/  16( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  271/  6؛ الكايف: 262/  16( بحار األنوار: 2)

 .4رقم  272/  6( املصدر السابق؛ الكايف: 3)

بالتحريك: أطول من العصا، وأقرص من الرمح، وفيه زّج كزّج ( قال اجلوهري: العنزة 4)

 الرمح.

 .1رقم  296/  3؛ الكايف: 263/  16( بحار األنوار: 5)



كان رسول اهلل| عند »قال:  ×حفص، عن أيب بصري، عن أيب جعفر

م من مل تتعب نفسك وقد غفر اهلل لك ما تقدّ  ،عايشة ليلتها، فقالت: يا رسول اهلل

؟ قال: وكان رسول شكوراً  ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عايشة أال أكون عبداً 

َما َأنَزْلنَا  *طه ﴿اهلل| يقوم عىل أطراف أصابع رجليه، فأنزل اهلل سبحانه: 

 .«﴾َعَلْيَك اْلُقْرآَن لِتَْشَقى

حممد بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكري، : 14ـ  437

يت باليهودية التي ل اهلل| ا  رسو إنّ »قال:  ×عن أيب جعفر، عن زرارة

 |، فقال هلا: ما محلك عىل ما صنعت؟ فقالت: قلت: إنت الشاة للنبّي سمّ 

أرحت الناس منه، فقال: فعفا رسول اهلل|  ه، وإن كان ملكاً مل يرّض  اً ن نبيّ كا

 .«عنها

عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبدالرمحن بن احلجاج، : 15ـ  438

ة مخيس يف مسجد قبا، فقال: هل أفطر رسول اهلل عشيّ »قال:  ×عن أيب عبداهلل

خميض بعسل، فلام وضعه عىل  نصاري بعّس من رشاب؟ فأتاه أوس بن خوىل األ

، مهحرّ أفيه نحاه، ثم قال: رشابان يكتفى بأحدمها من صاحبه، ال أرشبه وال 

، ومن  خفضه اهللمن تواضع هلل رفعه اهلل، ومن تكرّب  ولكن أتواضع هلل، فإنّ 

ه املوت أحبّ  ر حرمه اهلل، ومن أكثر ذكراقتصد يف معيشته رزقه اهلل، ومن بذّ 

 .«اهلل

ة، عن الربقي، عن ابن فضال، عن العالء بن رزين، عن العدّ : 16ـ  439

 رسول اهلل| ملك، ىه أتأنّ »يذكر  ×مسلم قال: سمعت أبا جعفر د بنحممّ 

                                           
 .6رقم  95/  2؛ الكايف: 263/  16( بحار األنوار: 1)

 .9رقم  108/  2؛ الكايف: 265/  16( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  122/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 3)



 ، قال:رسوالً  ، أو ملكاً متواضعاً  رسوالً  عبداً ك أن تكون اهلل تعاىل خيرّي  فقال: إنّ 

، فقال رسوالً  متواضعاً  فنظر إىل جربئيل وأومأ بيده أن تواضع، فقال: عبداً 

، قال: ومعه مفاتيح خزائن ه ال ينقصك مما عند ربك شيئاً الرسول: مع أنّ 

 .«رضاأل

 عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حفص بن البخرتي، عن: 17ـ  440

رن ذلك إىل صيام أّخ  نساء النبي| إذا كان عليهنّ  كنّ »قال:  ×أيب عبداهلل

كراهة أن يمنعن رسول اهلل|، فإذا كان شعبان صمن، وكان رسول ؛ شعبان

 .«شعبان شهري اهلل| يقول:

العدة، عن الربقي، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن : 18ـ  441

رسول اهلل| كان يكتحل قبل أن ينام  إنّ »قال:  ×زرارة، عن أيب عبداهلل

 .«يف اليرسى يف اليمنى، وثالثاً  أربعاً 

 ×عن أيب عبداهلل ،عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محاد: 19ـ  442

واخر اعتكف يف املسجد ورضبت األ كان رسول اهلل| إذا كان العرش»قال: 

ء، اهم: واعتزل النسر املئزر، وطوى فراشه، فقال بعضشعر، وشمّ  ة منله قبّ 

 .«ء فالا: أما اعتزال النس×عبداهلل فقال أبو

اد، عن احللبي، عن أيب : عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محّ 20ـ  443

كانت بدر يف شهر رمضان فلم يعتكف رسول اهلل|، فلام »قال:  ×عبداهلل

                                           
 .5( املصدر نفسه؛ الكايف: رقم 1)

 .4رقم  90/  4؛ الكايف: 270/  16( بحار األنوار: 2)

 .12رقم  495/  6؛ الكايف: 272/  16( بحار األنوار: 3)

، وفيه: عن مّحاد، عن احللبي، عن 1رقم  175/  4؛ الكايف: 273/  16( بحار األنوار: 4)

 ×.أيب عبد اهلل



 .«ملا فاته ءً اقض لعامه، وعرشاً  أن كان من قابل اعتكف عرشين: عرشاً 

كان »عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبداهلل بن سنان قال: : 21ـ  444

 ن ملضحى كبشني: أحدمها عن نفسه، واآلخر عمّ رسول اهلل| يذبح يوم األ

 .«تهمّ أمن جيد 

حممد بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن القداح، : 22ـ  445

 .«ان النبي| يعجبه الدبا ويلتقطه من الصحفةك»قال:  ،عن أيب عبداهلل

محد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عن أحممد بن حييى، عن : 23ـ  446

مات »قال:  ×النرض، عن حييى احللبي، عن معاوية بن وهب، عن أيب عبداهلل

 .«ينرسول اهلل| وعليه دَ 

املغرية، عن حممد بن عيل بن حمبوب، عن ابن معروف، عن ابن : 24ـ  447

 ـوذكر صالة النبي|  ـيقول  ×معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبداهلل

ر عند رأسه، ويوضع سواكه حتت فراشه، ثم ينام كان يأيت بطهور فيتحمّ »قال: 

ء، ثم تال اآليات من آل ء اهلل، فإذا استيقظ جلس، ثم قلب برصه يف الساماما ش

اَمَواِت ﴿عمران:  ر، ثم يقوم إىل ويتطهّ  اآلية، ثم يستنّ  ﴾َواألَْرضِ  إِنَّ يِف َخْلِق السَّ

املسجد فريكع أربع ركعات عىل قدر قراءته ركوعه، وسجوده عىل قدر ركوعه، 

ه؟ ثم يعود يركع حتى يقال: متى يرفع رأسه؟ ويسجد حتى يقال: متى يرفع رأس

فيتلو اآليات من آل عمران،  ء اهلل، ثم يستيقظ فيجلساإىل فراشه فينام ما ش

أربع  ر ويقوم إىل املسجد فيصيّل ويتطهّ  ء، ثم يستنّ ب برصه يف السامويقلّ 

                                           
 .2؛ الكايف: رقم 274/  16( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  495/  4( املصدر السابق؛ الكايف: 2)

 .3رقم  370/  6؛ الكايف: 275/  16( بحار األنوار: 3)

 .2رقم  93/  5( املصدر السابق؛ الكايف: 4)



ء اهلل، ثم يستيقظ اكام ركع قبل ذلك، ثم يعود إىل فراشه فينام ما ش ،ركعات

 رويتطهّ  ء، ثم يستنّ ب برصه، يف السامفيجلس فيتلو اآليات من آل عمران، ويقلّ 

 .« الركعتني، ثم خيرج إىل الصالةفيوتر ويصيّل  ويقوم إىل املسجد

عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام وغريه، عن أيب : 25ـ  448

 خائفاً  إىل رسول اهلل| من أن يظّل  أحّب  ءما كان يش»قال:  ×عبداهلل

 .«عّز وجليف اهلل  جائعاً 

عن ابن بكري،  حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال،: 26ـ  449

 .«كان رسول اهلل| يعجبه الذراع»قال:  ×عن زرارة، عن أيب جعفر

حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن عبداهلل : 27ـ  450

كانت لرسوله اهلل| ممسكة إذا هو توضأ »قال:  ×بن سنان، عن أيب عبداهلل

 .«ول اهلل| برائحتهه رسأخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنّ 

حممد بن حييى، عن غري واحد، عن اخلشاب، عن غياث بن : 28ـ  451

رسول اهلل| كان إذا  إنّ » :×كلوب، عن إسحاق بن عامر، عن أيب عبداهلل

 .«وهو السمسم اشتكى رأسه استعط بدهن اجللحالن

د حممّ  عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أيب أيوب اخلزاز، عن: 29ـ  452

العقرب لدغت رسول اهلل|، فقال: لعنك اهلل، فام تبالني  إنّ »بن مسلم قال: 

لو »: ×، ثم قال أبوجعفر«كه فهدأت، ثم دعا بامللح فدلّ أذيت أم كافراً  مؤمناً 

                                           
 .1377رقم  334/  2؛ هتذيب األحكام: 276/  16( بحار األنوار: 1)

 .171رقم  163/  8؛ الكايف: 279/  16( بحار األنوار: 2)

 .2رقم  315/  6؛ الكايف: 287/  16( بحار األنوار: 3)

 .3رقم  515/  6؛ الكايف: 290/  16( بحار األنوار: 4)

 .1رقم  524/  6( املصدر السابق؛ الكايف: 5)



 .«يعلم الناس ما يف امللح ما بغوا معه درياقاً 

، عن خلف العدة، عن الربقي، عن أبيه وعمرو بن إبراهيم مجيعاً : 30ـ  453

لدغت رسول »قال:  ×اد، عن يعقوب بن شعيب، عن أيب عبداهللبن محّ 

اهلل| عقرب فنفضها وقال: لعنك اهلل فام يسلم منك مؤمن وال كافر، ثم دعا 

ثم قال: لو يعلم  ،بملح فوضعه عىل موضع اللدغة ثم عرصه بإهبامه حتى ذاب

 .«الناس ما يف امللح ما احتاجوا معه إىل ترياق

، عن ابن عيل، عن أبيه، وحممد بن إسامعيل، عن الفضل مجيعاً : 31ـ  454

 إنّ »قال:  ×أيب عمري وصفوان، عن معاوية بن عامر، عن أيب عبداهلل

تدعني وال  اً يده إىل احلجر فلسعته عقرب، فقال: لعنك اهلل، ال برّ  النبي| مدّ 

 .«فاجراً 

  به على عبادهاهلل وما امنّت |فضائله وخصائصه: الباب الثامن

قال: قال رسول  ^سانيد الثالثة عن الرضا، عن آبائهباأل :1ـ  455

 .«أنا سيد ولد آدم وال فخر»اهلل|: 

 قال: قال رسول ^سانيد الثالثة عن الرضا، عن آبائهباأل: 2ـ  456

ة مّ أفقال: يا رب اجعلني من  عّز وجلسأل ربه  ×موسى إنّ »: اهلل|

 .«يا موسى إنك ال تصل إىل ذلك :فأوحى اهلل تعاىل إليه ،د|حممّ 

                                           
 .9رقم  329/  6؛ الكايف: 291/  16( بحار األنوار: 1)

 .10( املصدر السابق؛ الكايف: رقم 2)

 .2رقم  363/  4؛ الكايف: 292/  16 ( بحار األنوار:3)

 ( حديثًا.96( جمموع أحاديث الباب )4)

 .78رقم  38/  1؛ عيون أخبار الرضا: 325/  16( بحار األنوار: 5)

 .47رقم  35/  1؛ عيون أخبار الرضا: 354/  16( بحار األنوار 6)



ة، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن حييى اخلثعمي، عن هشام، العدّ  :3ـ  457

ني واملرسلني سادة النبيّ »يقول:  ×عن ابن أيب يعفور قال: سمعت أبا عبداهلل

هيم، ولوا العزم من الرسل، وعليهم دارت الرحى: نوح، وإبراأمخسة، وهم 

 .«ءانبيوعىل مجيع األ د صىل اهلل عليهموموسى، وعيسى، وحممّ 

ذينة، عن بريد، عن أيب أعيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن : 4ـ  458

اَم َأنَت ُمنِذٌر َولُِكلِّ َقْوٍم َهادٍ ﴿: عّز وجليف قول اهلل  ×جعفر فقال:  ،﴾إِنَّ

ء به نبي اهلل|، اا هاد هيدهيم إىل ما جان منّ مز املنذر، ولكّل  رسول اهلل|»

 .«وصياء واحد بعد واحد، ثم األثم اهلداة من بعده عيلّ 

املفيد، عن أمحد بن الوليد، عن أبيه، عن سعيد بن عبداهلل بن : 5ـ  459

الرمحن العرزمي، عن املعىل بن هالل، عن الكلبي،  عن حممد بن عبد ،موسى

 سمعت رسول اهلل| يقول: :قال ،صالح، عن عبداهلل بن العباس عن أيب

 ى: أعطاين جوامع الكلم، وأعطمخساً  ×، وأعطى علياً أعطاين اهلل تعاىل مخساً »

، وأعطاين الكوثر وأعطاه اً وصيّ  ، وجعلهجوامع العلم، وجعلني نبياً  اً عليّ 

يب إليه، وفتح له أبواب  ىرسأهلام، وعطاه اإلالسلسبيل، وأعطاين الوحي، وأ

 ،، قال: ثم بكى رسول اهلل|«ونظرت إليه ء واحلجب حتى نظر إيلّ السام

 ي؟مّ أفقلت له: ما يبكيك فداك أيب و

 د انظر حتتك،به أن قال: يا حممّ  منيل ما كلّ أوّ  إنّ  ،يا ابن عباس»فقال: 

 عيلّ ء قد فتحت، ونظرت إىل السام أبواب فنظرت إىل احلجب قد انخرقت، وإىل

فقلت: يا رسول اهلل  «عّز وجل مني ريّب مته وكلّ مني وكلّ فكلّ  وهو رافع رأسه إيلّ 

ك ووزيرك وصيّ  اً  جعلت عليّ د إيّن قال يل: يا حممّ »مك ربك؟ قال: بم كلّ 

                                           
 .3رقم  175/  1؛ الكايف: 357/  16( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  191/  1السابق؛ الكايف: ( املصدر 2)



وخليفتك من بعدك، فأعلمه، فها هو يسمع كالمك فأعلمته، وأنا بني يدي ريب 

م عليه ففعلت، اهلل املالئكة أن تسلّ ، فقال يل: قد قبلت وأطعت، فأمر عّز وجل

عليهم السالم ورأيت املالئكة يتبارشون به، وما مررت بمالئكة من مالئكة  فردّ 

لقد دخل الرسور عىل  د والذي بعثك باحلّق ؤين وقالوا يل: يا حممّ ء، إال هنّ السام

ك، ورأيت محلة العرش قد لك ابن عمّ  عّز وجلمجيع املالئكة باستخالف اهلل 

رض، فقلت: يا جربئيل مل نكس محلة العرش رؤوسهم؟ م إىل األوا رؤوسهنكس

بن أيب طالب  د ما من ملك من املالئكة إال وقد نظر إىل وجه عيلّ فقال: يا حممّ 

يف هذه الساعة،  عّز وجلم استأذنوا اهلل به ما خال محلة العرش، فإهّن  استبشاراً 

خربه أوا إليه، فلام هبطت جعلت فأذن هلم أن ينظروا إىل عيل بن أيب طالب فنظر

عنه حتى نظر  إال وقد كشف لعيلّ  مت أين مل أطأ موطئاً بذلك وهو خيربين به، فعلّ 

 .«إليه

ة عيل بن أيب عليك بمودّ »وصني، فقال: أال ابن عباس: قلت: يا رسول اهلل ق

 ، ال يقبل اهلل من عبد حسنة حتى يسأله عن حّب اً نبيّ  طالب، والذي بعثني باحلّق 

أيب طالب وهو تعاىل أعلم، فإن جاءه بواليته قبل عمله عىل ما كان منه،  عيل بن

ثم أمر به إىل النار، يا ابن عباس والذي  ءوإن مل يأت بواليته مل يسأله عن يش

هلل  منها عىل من زعم أنّ  عىل مبغض عيلّ  غضباً  شدّ النار أل إنّ  اً نبيّ  بعثني باحلّق 

ء املرسلني اجتمعوا عىل بغضه انبيبني واألاملالئكة املقرّ  لو أنّ ، بن عباسا ، ياولداً 

 يا»، قلت: يا رسول اهلل وهل يبغضه أحد؟ قال: «ولن يفعلوا لعذهبم اهلل بالنار

سالم تي مل جيعل اهلل هلم يف اإلمّ أم من يذكرون أهّن  نعم يبغضه قومٌ  ،بن عباسا

من هو دونه عليه، من عالمة بغضهم له تفضيلهم  إنّ  ،، يا ابن عباسنصيباً 

أكرم عليه من  اً ي، وال وصيّ أكرم عليه منّ  اً ما بعث اهلل نبيّ  والذي بعثني باحلّق 

، قال ابن عباس: فلم أزل له كام أمرين رسول اهلل| وأوصاين «وصيي عيلّ 



عباس: ثم مىض من الزمان ما مىض،  كرب عميل عندي، قال ابنه ألته، وإنّ بمودّ 

ي يا رسول اهلل مّ أفقلت: فداك أيب و ،حرضتهوحرضت رسول اهلل| الوفاة 

تكونن  وال اً يا ابن عباس خالف من خالف عليّ »قد دنا أجلك فام تأمرين؟ فقال: 

، قلت: يا رسول اهلل فلم ال تأمر الناس برتك خمالفته؟ قال: «اً وال وليّ  له ظهرياً 

سبق فيهم علم  ،بن عباسا غمي عليه، ثم قال: ياأفبكى عليه وآله السالم حتى 

ه حتى ن خالفه من الدنيا وأنكر حقّ ال خيرج أحد ممّ  اً ، والذي بعثني باحلق نبيّ ريّب 

بن عباس، إذا أردت أن تلقى اهلل وهو عنك ا  اهلل تعاىل ما به من نعمة، يايغرّي 

، ل معه حيث مال، وارض به إماماً بن أيب طالب ومِ  راض فاسلك طريقة عيلّ 

 فيه، فإنّ  أن يدخلك شّك  بن عباس احذرا وااله، يا وعاد من عاداه ووال من

 .«كفر باهلل تعاىل يف عيلّ  الشك

 وجوب طاعته وحّبه والتفويض إليه: الباب التاسع

حممد بن حييى، عن أمحد بن أيب زاهر، عن عيل بن إسامعيل، عن : 1ـ  460

دخلت عىل صفوان بن حييى، عن عاصم بن محيد، عن أيب إسحاق النحوي قال: 

فقال:  ،تهه عىل حمبّ ب نبيّ أدّ  عّز وجلاهلل  إنّ »فسمعته يقول:  ×أيب عبداهلل

ُسوُل ﴿: عّز وجلض إليه، فقال ثم فوّ  ،﴾َوإِنََّك َلَعىل ُخُلٍق َعظِيمٍ ﴿ َوَما آَتاُكُم الرَّ

                                           
 1، قال الشيخ املحسني )116رقم  104؛ األمايل للطويس: 317/  16( بحار األنوار: 1)

( عقب هذه الرواية: فهي معتربة سندًا، وهذه املعتربات سندًا بمفردها تكفي 310/ 

لفضله|، فضال ً عن الروايات الكثرية املقطوعة صدورًا. انتهى كالم الشيخ 

حسني. لكن قد تبنّي معنا يف السابق أّن كتاب أمايل الطويس فيه إشكال عند الشيخ امل

املحسني وأّنه غري ثابت وال معترب، فال ندري مل جعل هذه الرواية يف قسم املعترب من 

 احلديث مع أّن املفروض أهّنا غري معتربة عنده؟!.

 ( حديثًا.29( جمموع أحاديث الباب )2)



ُسوَل َفَقْد َأَطاَع ﴿: عّز وجلوقال  ،﴾َفُخُذوُه َوَما ََّنَاُكْم َعنُْه َفانَتُهوا ْن ُيطِِع الرَّ مَّ

متم وجحد الناس، وأمتنه فسلّ  ×ض إىل عيلنبي اهلل فوّ  ثم قال: وإنّ  ،«﴾اهللَّ

وبني اهلل  كم أن تقولوا إذا قلنا، وتصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيام بينكمفواهلل لنحبّ 

 .«يف خالف أمرنا خرياً  حدٍ ، ما جعل اهلل ألعّز وجل

ة، عن أمحد بن حممد، عن احلجال، عن ثعلبة، عن زرارة قال: العدّ : 2ـ  461

ض إىل فوّ  عّز وجلاهلل  إنّ »عبداهلل عليهام السالم يقوالن:  جعفر وأبا سمعت أبا

ُسوُل ﴿ية: لينظر كيف طاعتهم، ثم تال هذه اآل ،ه| أمر خلقهنبيّ  َما آَتاُكُم الرَّ

 .«﴾َفُخُذوُه َوَما ََّنَاُكْم َعنُْه َفانَتُهوا

ذينة، عن فضيل بن أعيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن : 3ـ  462

اهلل  إنّ »يقول لبعض أصحاب قيس املارص:  ×عبداهلل يسار قال: سمعت أبا

َوإِنََّك َلَعىل ُخُلٍق ﴿دب قال: فأحسن أدبه، فلام أكمل له األ هب نبيّ أدّ  عّز وجل

َما ﴿: عّز وجلة ليسوس عباده، فقال مّ ض إليه أمر الدين واألثم فوّ  ،﴾َعظِيمٍ 

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما ََّنَاُكْم َعنُْه َفانَتُهوا  داً رسول اهلل| كان مسدّ  وإنّ  ،﴾آَتاُكُم الرَّ

مما يسوس به اخللق، ء ال يزل وال خيطئ يف يش ،بروح القدس داً مؤيّ  قاً موفّ 

فرض الصالة ركعتني ركعتني عرش  عّز وجلاهلل  ب بآداب اهلل، ثم إنّ فتأدّ 

املغرب ركعة،  إىل الركعتني ركعتني، وإىلركعات، فأضاف رسول اهلل| 

إال يف سفر، وأفرد الركعة يف املغرب  فصارت عديلة الفريضة، ال جيوز تركهنّ 

ه، فصارت الفريضة سبع فرتكها قائمة يف السفر واحلرض، فأجاز اهلل له ذلك كلّ 

 الفريضة، وثالثني ركعة مثيَل  رسول اهلل| النوافل أربعاً  عرشة ركعة، ثم سنّ 

                                           
 .1رقم  265/  1؛ الكايف: 3/  16: ( بحار األنوار1)

 .3رقم  266؛ الكايف: 4/  16( بحار األنوار: 2)



ومخسون ركعة، منها ى والفريضة والنافلة إحدله ذلك،  عّز وجلفأجاز اهلل 

 .بركعة مكان الوتر تعدّ  ركعتان بعد العتمة جالساً 

رسول اهلل| صوم شعبان  وفرض اهلل يف السنة صوم شهر رمضان، وسنّ 

عّز م اهلل له ذلك، وحرّ  عّز وجل الفريضة، فأجاز اهلل شهر مثيَل  وثالثة أيام يف كّل 

رشاب، فأجاز اهلل له  ل اهلل| املسكر من كّل م رسواخلمر بعينها، وحرّ  وجل

عنها  ىرسول اهلل| أشياء وكرهها مل ينه عنها هني حرام، إنام هن ذلك، وعاف

عىل العباد  خذ برخصه واجباً ص فيها فصار األهني عافة وكراهة، ثم رّخ 

ص هلم رسول اهلل| فيام هناهم كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه، ومل يرّخ 

رشبة هناهم ، وال فيام أمر به أمر فرض الزم، فكثري املسكر من األعنه هني حرام

حد تقصري اهلل| ألص رسول حد، ومل يرّخ ص فيه ألعنه هني حرام مل يرّخ 

 واجباً  ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً عّز وجلهام إىل ما فرض اهلل الركعتني اللتني ضمّ 

ص ما مل يرّخ  حد أنمن ذلك إال للمسافر، وليس أل ءحد يف يشص ألمل يرّخ 

، وهنيه عّز وجلرسول اهلل|، فوافق أمر رسول اهلل| أمر اهلل  صهيرّخ 

 .«، ووجب عىل العباد التسليم له كالتسليم هلل تباركعّز وجلهني اهلل 

وتفخيمه وتوقريه يف حياته  |آداب العشرة معه: الباب العاشر

 |وبعد وفاته

عن صفوان قال، كنت عند  حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد،: 1ـ  463

 اهلل ثم عطس، فقلت: صىّل  ، اهلل عليكفعطس فقلت له: صىّل ، ×الرضا

 اهلل عليك، وقلت له: جعلت فداك إذا عطس عليك، ثم عطس، فقلت: صىّل 

                                           
 .4؛ الكايف: رقم 4/  16( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.16( يبلغ جمموع روايات الباب )2)



نعم، »مثلك نقول له كام يقول بعضنا لبعض: يرمحك اهلل، أو كام نقول، قال: 

وآل  داً ارحم حممّ »قال: ، قلت: بىل «د؟د وآل حمم اهلل عىل حممّ أليس تقول: صىّل 

 .« عليه ورمحه، وإنام صلواتنا عليه رمحة لنا وقربةحممد، قال: بىل وقد صىّل 

 عن الصالة |سهوه ونومه: الباب احلادي عشر

 قال: سألت أبا ،احلسني بن سعيد، عن ابن أيب عمري، عن مجيل: 1ـ  464

يستقبل » ركعتني ثم قام فذهب يف حاجته، قال: عن رجل صىّل ×عبداهلل

 إنّ »، قلت: فيام يروي الناس، فذكر له حديث ذي الشاملني، فقال: «الصالة

 .«رسول اهلل| مل يربح من مكانه، ولو برح استقبل

احلسني بن سعيد، عن فضالة، عن احلسني بن عثامن، عن سامعة، : 2ـ  465

 ركعتني، ثم قام فذهب عن رجل صىّل  ×هللعبدا عن أيب بصري قال: سألت أبا

 يستقبل فام بال رسول اهلل| مل :، قلت«يستقبل الصالة»يف حاجته، قال: 

 .«رسول اهلل| مل ينفتل من موضعه إنّ »: فقال ؟ ركعتنيحني صىّل 

عن حممد بن احلسني، عن جعفر بن بشري، عن احلارث بن  ،سعد: 3 ـ 466

م يف مام فسلّ ينا املغرب فسها اإلا صلّ : إنّ ×عبداهلليب قلت أل قال: ،املغرية

مل أعدتم؟ أليس قد انرصف رسول اهلل| »فأعدنا الصالة، فقال:  ،الركعتني

 .«أال أمتمتم ؟بركعتني يف الركعتني فأتمّ 

، عن عيل بن النعامن، عن سعيد حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد: 4ـ  467

                                           
 .4رقم  653/  2؛ الكايف: 30/  16( بحار األنوار: 1)

 ( حديثًا.17( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .1434رقم  345/  2؛ هتذيب األحكام: 100/  17ار األنوار: ( بح3)

 .1435( املصدر السابق؛ هتذيب األحكام: رقم 4)

 .725رقم  180/  2؛ هتذيب األحكام: 100/  17( بحار األنوار: 5)



نام رسول اهلل| عن الصبح »يقول:  ×عبداهلل قال: سمعت أبا، عرجاأل

ك من ربّ  أنامه حتى طلعت الشمس عليه، وكان ذلك رمحةً  عّز وجلواهلل 

وقالوا: ال  ،ه الناسنام حتى طلعت الشمس لعرّي  رجالً  للناس، أال ترى لو أنّ 

قال رجل لرجل: نمت عن الصالة،  ة، فإنّ سوة وسنّ أع لصالتك، فصارت تتورّ 

محة، رحم اهلل سبحانه هبا هذه سوة ورأ|، فصارت قال: قد نام رسول اهلل

 .«ةمّ األ
حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن عثامن بن عيسى، : 5ـ  468

ه فليس من حفظ سهوه فأمتّ »: ×عبداهلل عن سامعة بن مهران قال: قال أبو

ثم سها  ، بالناس الظهر ركعتنيرسول اهلل| صىّل  عليه سجدتا السهو، فإنّ 

فقال: وما  ء؟م، فقال له ذو الشاملني: يا رسول اهلل أنزل يف الصالة يشفسلّ 

يت ركعتني، فقال رسول اهلل|: أتقولون مثل قوله؟ ام صلّ ذلك؟ فقال: إنّ 

، «هبم الصالة وسجد هبم سجديت السهو قالوا: نعم، فقام رسول اهلل| فأتمّ 

ثم ذكر  ،وانرصف مفسلّ  أربعاً  امأهّن   ركعتني وظنّ قال: قلت: أرأيت من صىّل 

، قال: قلت: «هلايستقبل الصالة من أوّ » ركعتني، قال: ام صىّل بعد ما ذهب أنه إنّ 

هبم ما بقي من صالته؟ فقال:  فام بال رسول اهلل| مل يستقبل الصالة وإنام أتمّ 

ما  رسول اهلل| مل يربح من جملسه، فإن كان مل يربح من جملسه فليتمّ  إنّ »

 .«ولتنيته إذا كان قد حفظ الركعتني األنقص من صال
حممد بن حييى، عن ابن عيسى، عن عيل بن النعامن، عن سعيد : 6ـ  469

م يف  رسول اهلل| ثم سلّ صىّل »يقول:  ×عبداهلل قال: سمعت أبا ،عرجاأل

قال: وما  !؟ءرسول اهلل| أحدث يف الصالة يش يا :ركعتني، فسأله من خلفه

                                           
 .9رقم  294/  3؛ الكايف: 104/  17( بحار األنوار: 1)

 .1م رق 355/  3؛ الكايف: 104/  17( بحار األنوار: 2)



دعى ذا ذا اليدين؟ وكان ي   يت ركعتني، فقال: أكذاك ياصلّ ام ذاك؟ قالوا: إنّ 

اهلل هو الذي  ، وقال: إنّ الصالة أربعاً  فبنى عىل صالته فأتمّ  ،الشاملني، فقال: نعم

، وقيل: ما تقبل صالتك، صنع هذا لعرّي  رجالً  ة، أال ترى لو أنّ مّ لأل أنساه رمحةً 

سوة، وسجد أوصارت  رسول اهلل| فمن دخل عليه اليوم ذاك قال: قد سنّ 

 .«سجدتني ملكان الكالم

 عرج قال: سمعتاحلسن بن حمبوب، عن الرباطي، عن سعيد األ: 7ـ  470

 اهلل تبارك وتعاىل أنام رسول اهلل| عن صالة إنّ »يقول:  ×عبداهلل أبا

 الركعتني اللتني قبل الفجر، ثم الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ فصىّل 

م يف الركعتني، ثم وصف ما قاله ذو وأسهاه يف صالته، فسلّ  الفجر صىّل 

 الرجل املسلم إذا هو نام ة، لئال يعرّي مّ األهلذه  الشاملني، وإنام فعل ذلك به رمحةً 

 .«عن صالته أو سها فيها فقال: قد أصاب ذلك رسول اهلل|

وما دفع إليه من الكتب والوصايا وآثار  |علمه :الباب الثاني عشر

ياء، ومن دفعه إليه وعرض األعمال عليه، وعرض أمته عليه، األنب

 وأنه يقدر على معجزات األنبياء عليه وعليهم السالم

 ×ة، عن أمحد بن حممد، عن الوشاء قال: سمعت الرضاالعدّ : 1 ـ 471

 .«ارهاعامل تعرض عىل رسول اهلل| أبرارها وفجّ األ إنّ »يقول: 

د بن إسامعيل، حممد بن عبداجلبار، عن حممّ د بن حييى، عن حممّ : 2ـ  472

                                           
 .6رقم  357/  3؛ الكايف: 105/  17( بحار األنوار: 1)

 .1031رقم  358/  1؛ من ال حيرضه الفقيه: 107/  17( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.62( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .6رقم  220؛ الكايف: / 131/  17( بحار األنوار: 4)



 قال: ×عن عيل بن النعامن، عن ابن مسكان، عن أيب بصري، عن أيب عبداهلل

إال وقد أعطاه  نبياء شيئاً مل يعط األ عّز وجلاهلل  إنّ  ،دحممّ  باأ يا»قال يل: 

، وعندنا ^نبياءمجيع ما أعطى األ| |، قال: وقد أعطى حممداً حممداً 

قلت: جعلت  ،«﴾ُصُحِف إِْبَراِهيَم َوُموَسى﴿: عّز وجلالصحف التي قال اهلل 

 .«نعم»لواح؟ قال: فداك هي األ
د بن حييى، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن ثعلبة، عن زرارة حممّ : 3ـ  473

قلت: تزدادون ، قال: «نفدناا نزداد أللوال أنّ »يقول:  ×جعفر قال: سمعت أبا

ه إذا كان ذلك عرض عىل رسول أما إنّ » :قال ؟ال يعلمه رسول اهلل| شيئاً 

 .«مر إلينائمة، ثم انتهى األاهلل|، ثم عىل األ

 ذينة، عن زرارة، عن أعن ابن  ،عيل، عن أبيه،، عن ابن أيب عمري: 4ـ  474

 ،ةانتني من اجلنّ نزل جربئيل عىل رسول اهلل| برمّ »قال:  ×أيب جعفر

نصفها  ×اً خرى بنصفني، فأعطى عليّ امها فأكل واحدة وكرس األفأعطاه إيّ 

، ءة، ليس لك فيها يشوىل التي أكلتها فالنبوّ أما الرمانة األ ،عيل فأكلها، فقال: يا

 .«فأنت رشيكي فيه ،خرى فهو العلموأما األ

أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن أيب اخلطاب وابن يزيد : 5ـ  475

 قال: ×عن ابن فضال، عن ابن بكري، عن أيب عبداهلل ،وأمحد بن احلسن مجيعاً 

 .«آيبيقال له:  ، )رجٌل(×ة عيسى بن مريمتناهت إليه وصيّ  يالذ»

                                           
 .5قم ر 225/  1؛ الكايف: 133/  17( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  255/  1؛ الكايف: 136/  17( بحار األنوار: 2)

 .2رقم  263/  1؛ الكايف: 136/  17( بحار األنوار: 3)

 .4رقم  664؛ كامل الدين وإمتام النعمة: 141/  17( بحار األنوار: 4)





 

 

 

 

 

 

 أبواب معجزاته

إعجاز أّم املعجزات: القران الكريم، وفيه بيان حقيقة : الباب األّول

 وبعض النوادراإلعجاز 

عن  ،عن سهل مجيعاً  ،ةحممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، والعدّ  :1ـ  476

سألت أبا جعفر عن قول قال:  ،ابن حمبوب، عن مجيل بن صالح، عن أيب عبيدة

وُم * امل ﴿اهلل عز وجل:  يا أبا »قال: فقال:  ،﴾يِف َأْدَنى اأْلَْرضِ  *ُغلَِبِت الرُّ

د صلوات ال يعلمه إال اهلل والراسخون يف العلم من آل حممّ  هلذا تأويالً  ، إنّ عبيدة

كتب إىل ملك  ،سالمرسول اهلل ملا هاجر إىل املدينة و]أ[ ظهر اإل إنّ  ،اهلل عليهم

 وكتب إىل ملك فارس كتاباً  ،سالمبه مع رسول يدعوه إىل اإل وبعث الروم كتاباً 

م كتاب رسول فأما ملك الروم فعظّ  ،إليه مع رسوله عثهسالم وبيدعوه إىل اإل

 قهبكتاب رسول اهلل ومزّ  فارس فإنه استخّف  وأما ملك ،وأكرم رسوله

وكان املسلمون  ،فارس يومئذ يقاتل ملك الروم وكان ملك ،برسوله واستخّف 

وكانوا لناحيته أرجا منهم مللك  ،فارس هيوون أن يغلب ملك الروم ملَك 

فأنزل اهلل  ،وا بهاملسلمون واغتمّ  فلام غلب ملك فارس الروم كره ذلك ،فارس

                                           
 ( رواية.24( يبلغ جمموع روايات الباب )1)



 ،األرض يعني غلبتها فارس أمل غلبت الروم يف أدنى: قرآناً  وجل بذلك كتاباً  عزّ 

 من بعد غلبهم،، هي الشامات وما حوهلا، يعني وفارس، ويف أدنى األرض

مر من قبل ومن بعد األ يعني يغلبهم املسلمون يف بضع سنني هلل ،الروم سيغلبون

، فلام غزا املسلمون عّز وجلويومئذ يفرح املؤمنون بنرص اهلل ينرص من يشاء 

عّز قال: قلت: أليس اهلل  «.عّز وجلفارس وافتتحوها فرح املسلمون بنرص اهلل 

 وقد مىض للمؤمنني سنون كثرية مع رسول ،﴾يِف بِْضِع ِسنِْيَ ﴿يقول  وجل

أمل »ام غلب املؤمنون فارس يف إمارة عمر؟ فقال: رة أيب بكر وإنّ اهلل| ويف إما

ومنسو ، أما  عبيدة ناسٌخ  باأ ، والقرآن ياوتفسرياً  هلذا تأويالً  أقل لكم: إنّ 

ة يف يعني إليه املشيّ  ،﴾هللَِِّ اأْلَْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد ﴿: عّز وجلتسمع لقول اهلل 

ر يف القول إىل يوم حيتم القضاء بنزول النرص م ما أّخ م ويقدّ ر ما قدّ أن يؤّخ القول 

 ،﴾بِنَُْصِ اهللَِّ *َوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُح املُْْؤِمُنوَن ﴿: عّز وجلفيه عىل املؤمنني، فذلك قوله 

 .«أي يوم حيتم القضاء بالنرص

كثري مما  بات، وفيهباملغّي |إخبارهمعجزاته يف : الباب الثاني

 نيتعلق بباب إعجاز القرآ

ة، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن العدّ : 1ـ  477

ة: ث الناس بمكّ يقول وهو حيدّ  ×جعفر قال: سمعت أبا ،د بن قيسحممّ 

ثم جلس مع أصحابه حتى طلعت الشمس،  ، رسول اهلل| الفجرصىّل »

فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتى مل يبق معه إال رجالن: أنصاري وثقفي، 

لكام حاجة تريدان أن تسأال عنها، فإن  فقال هلام رسول اهلل|: قد علمت أنّ 

                                           
 .397رقم  269/  8؛ الكايف: 206/  17( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.42( يبلغ جمموع روايات الباب )2)



شئتام أخربتكام بحاجتكام قبل أن تسأالين وإن شئتام فاسأال عنها، قاال: بل ختربنا 

يامن، وأثبت لإلذلك أجىل للعمى، وأبعد من االرتياب  سألك عنها، فإنّ قبل أن ن

ك جئت تسألني عن وضوئك فإنّ  ،ا أنت يا أخا ثقيففقال رسول اهلل|: أمّ 

 ك إذا وضعت يدك يف إنائكوصالتك ما لك يف ذلك من اخلري، أما وضوؤك فإنّ 

ت وجهك ثم قلت: بسم اهلل تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب، فإذا غسل

تناثرت  تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرها وفوك، فإذا غسلت ذراعك

الذنوب عن يمينك وشاملك، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب 

 .«التي مشيت إليها عىل قدميك، فهذا لك يف وضوئك

                                           
 .7رقم  71/  3؛ الكايف: 128/  18( بحار األنوار: 1)





 

 
 

 

 
 

 من البعثة إىل نزول املدينة |أبواب أحواله

من القوم وما جرى  |املبعث وإظهار الدعوة وما لقي: الباب األول

بينه وبينهم، ومجل أحواله إىل دخول الشعب، وفيه إسالم محزة رضي 

 اهلل عنه وأحوال كثري من أصحابه وأهل زمانه

 عن ابن أيب اخلطاب ،ابن الوليد، عن سعد والصفار معاً : 1ـ  478

 عن صفوان، عن ابن مسكان، عن حممد احللبي، عن أيب ،ليقطيني معاً وا

مخس سنني ليس  خائفاً  ة خمتفياً اكتتم رسول اهلل| بمكّ »: قال ×عبداهلل

مر به، ا  ثم أمره اهلل أن يصدع بام ، ÷وخدجية ،معه اكتتم ×يظهر أمره، وعيلّ 

 .«فظهر رسول اهلل| وأظهر أمره

عن سعد واحلمريي وحممد العطار وأمحد بن  ،معاً أيب وابن الوليد : 2ـ  479

، عن عن ابن عيسى وابن أيب اخلطاب وإبراهيم بن هاشم مجيعاً  ،إدريس مجيعاً 

قال:  ×ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد اهلل احللبي، عن أيب عبداهلل

ة بعد ما جاءه الوحي عن اهلل تبارك وتعاىل ثالثة مكث رسول اهلل| بمكّ »

 مرا  يظهر حتى أمره اهلل أن يصدع بام ال  خائفاً  منها ثالث سنني خمتفياً عرش سنة، 

 .«به، فأظهر حينئذ الدعوة

                                           
 ( رواية.89( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .28رقم  344؛ كامل الدين ومتام النعمة: 176/  18( بحار األنوار: 2)

 .29النعمة: رقم ؛ كامل الدين ومتام 177/  18( بحار األنوار: 3)



، عن سعد، عن ابن أيب اخلطاب وحممد بن أيب وابن الوليد معاً : 3ـ  480

، عن ابن أيب عمري، عن مجيل بن دراج، عن حممد بن مسلم قال: قال عيسى معاً 

قبل عيل بن أيب طالب وخدجية  ل اهلل| أحدٌ ما أجاب رسو»: ×جعفر أبو

 خائفاً  ة ثالث سنني خمتفياً صلوات اهلل عليهام، ولقد مكث رسول اهلل| بمكّ 

 .«ب وخياف قومه والناسيرتقّ 

عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن احلكم، عن أيب : 4ـ  481

ياب له جدد فألقى بينا النبي| يف املسجد احلرام وعليه ث»قال:  ×عبداهلل

املرشكون عليه سىل ناقة فملؤا ثيابه هبا، فدخله من ذلك ماشاء اهلل، فذهب إىل 

كيف ترى حسبي فيكم؟ فقال له: وما ذاك يا ابن  ،أيب طالب فقال له: يا عمّ 

طالب محزة وأخذ السيف وقال حلمزة: خذ  أخي؟ فأخربه اخلرب، فدعا أبو

وهم حول الكعبة، فلام  فأتى قريشاً  والنبي| معهه إىل القوم السىل، ثم توّج 

السىل عىل سباهلم، ففعل ذلك  يف وجهه، ثم قال حلمزة: أمرّ  رأوه عرفوا الرّش 

فقال: يا ابن أخي هذا  طالب إىل النبي| حتى أتى عىل آخرهم، ثم التفت أبو

 .«حسبك فينا

، وعّلة ×يف كيفية صدور الوحي ونزول جربئيل: الباب الثاني

إحتباس الوحي، وبيان أنه صل اهلل عليه وآله هل كان قبل البعثة 

 داً بشريعة أم المتعّب

عيل، عن أبيه، وحممد بن إسامعيل، عن الفضل، عن صفوان، : 1ـ  482

                                           
 .9رقم  328؛ كامل الدين ومتام النعمة: 188/  18( بحار األنوار: 1)

 .30رقم  449/ 1؛ الكايف: 239/  18( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.38( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



 يف املستحاضة»قال:  ×وابن أيب عمري، عن معاوية بن عامر، عن أيب عبداهلل

 كان مكانه إذا استأذن عىل نبي ه، وهو حتت امليزاب، فإنّ ×جربئيل تأيت مقام

 .«هلل|ا

ة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عن عدّ : 2ـ  483

 قال: ،بن سويد، عن حييى احللبي، عن أيب الصباح الكناين، عن أيب بصري النرض

وًحا َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِليَْك رُ ﴿عن قول اهلل تبارك وتعاىل:  ×سألت أبا عبداهلل

ياَمنُ  ْن َأْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلكَِتاُب َواَل اإْلِ من خلق اهلل أعظم  خلٌق »قال:  ،﴾مِّ

ة ئمّ ده، وهو مع األمن جربئيل وميكائيل، كان مع رسول اهلل| خيربه ويسدّ 

 .«من بعده

د بن عيسى، عن يونس، عن ابن عيل بن إبراهيم، عن حممّ : 3ـ  484

 :عّز وجلعن قول اهلل  ×مسكان، عن أيب بصريقال: سألت أبا عبداهلل

وُح ِمْن َأْمِر َرِبِّ ﴿ وِح ُقِل الرُّ أعظم من جربئيل  خلٌق »قال:  ،﴾َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ

 .«ة، وهو من امللكوتئمّ وميكائيل، كان مع رسول اهلل| وهو مع األ

عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أيب أيوب اخلزاز، عن أيب : 4ـ  485

وُح ِمْن َأْمِر ﴿ ×بصري قال: سمعت أبا عبداهلل وِح ُقِل الرُّ َيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ

ن مىض غري أعظم من جربئيل وميكائيل، مل يكن مع أحد ممّ  خلٌق »قال: ، ﴾َرِبِّ 

 .«ما طلب وجد دهم، وليس كّل ة يسدّ ئمّ د|، وهو مع األحممّ 

حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن احلسن بن حمبوب، عن : 5ـ  486

                                           
 .1رقم  557/  4؛ الكايف: 262/  18( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  273/  1: ؛ الكايف264/  18( بحار األنوار: 2)
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 قال:ث، واملحدّ  عن الرسول والنبّي  ×حول قال: سألت أبا جعفراأل

 النبّي  مه، فهذا الرسول، وأمافرياه ويكلّ  قبالً  ×الرسول: الذي يأتيه جربئيل»

ونحو ما كان رأى رسول  ×فهو الذي يرى يف منامه نحو رؤيا إبراهيم 

من عند اهلل  ×ة قبل الوحي حتى أتاه جربئيلاهلل| من أسباب النبوّ 

الرسالة من عند اهلل جييئه د| حني مجع له النبوة وجاءته بالرسالة، وكان حممّ 

ة ويرى يف منامه نبياء من مجع له النبوّ ، ومن األمه هبا قبالً ويكلّ  ×هبا جربئيل

ث فهو ثه من غري أن يكون يرى يف اليقظة، وأما املحدَّ مه وحيدّ ويأتيه الروح ويكلّ 

 .«يرى يف منامه ث فيسمع وال يعاين والالذي حيدَّ 

ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه،  إثبات املعراج: الباب الثالث

 ووصف الرباق

 ذينة، عن زرارة أوعيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عمر بن ا  : 1ـ  487

رسي برسول اهلل| إىل السامء فبلغ ملا ا  »قال:  ×الفضيل، عن أيب جعفر

م رسول اهلل|، ن جربئيل وأقام، فتقدّ البيت املعمور وحرضت الصالة فأذّ 

 .«د|ون خلف حممّ املالئكة والنبيّ  وصّف 

عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية، عن : 2ـ  488

من  ريب يب فأوحى إيلّ  ىقال رسول اهلل|: لقد أرس»قال:  ×أيب عبداهلل

فقد  اً يل وليّ  د من أذّل وراء احلجاب ما أوحى، وشافهني إىل أن قال يل: يا حممّ 

 ومن وليك هذا؟ فقد أرصد يل باملحاربة، ومن حاربني حاربته، قلت: يا رّب 
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ك من حاربك حاربته، قال: ذاك من أخذت ميثاقه لك ولوصيّ  علمت أنّ 

 .«يتكام بالواليةولذرّ 

عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن أمحد بن حممد بن أيب نرص، عن أبان : 3ـ  489

رسي برسول اهلل| أصبح فقعد ملا ا  »ال: ق ×بن عثامن، عن أيب عبداهلل

ام دخله ثهم بذلك، فقالوا له: صف لنا بيت املقدس، قال: فوصف هلم وإنّ فحدّ 

فاشتبه عليه النعت، فأتاه جربئيل فقال: انظر ههنا، فنظر إىل البيت فوصفه  ليالً 

ل: هلم فيام بينهم وبني الشام، ثم قا وهو ينظر إليه، ثم نعت هلم ما كان من عريٍ 

أورق أو أمحر، قال:  مها مجٌل هذه عري بني فالن تقدم مع طلوع الشمس يتقدّ 

ها، قال وبلغ مع طلوع الشمس، قال قرظة عىل فرس لريدّ  وبعثت قريش رجالً 

حني تزعم أنك أتيت بني املقدس  هلفا أن ال أكون لك جذعاً  بن عبد عمرو: يا

 .«ورجعت من ليلتك

ابن عيسى، عن احلسن بن فضال، عن ابن أيب: عن سعد، عن : 4ـ  490

رسول اهلل| حيث  إنّ »قال:  ×بكري، عن زرارة، عن أيب جعفر الباقر

من البرش واللطف  من خلق اهلل إال رأى منه ما حيّب  بخلٍق  مل يمرّ  رسي بها  

، فوجده بخلق من خلق اهلل، فلم يلتفت إليه ومل يقل له شيئاً  والرسور به حتى مرّ 

من خلق اهلل إال رأيت البرش  ، فقال: يا جربئيل ما مررت بخلٍق عابساً  قاطباً 

واللطف والرسور منه إال هذا، فمن هذا؟ قال: هذا مالك خازن النار، وهكذا 

: ×فقال له جربئيل ،حب أن تطلب إليه أن يريني الناره، قال: فإين ا  خلقه ربّ 

لنار، قال: فأخرج له د رسول اهلل وقد سألني أن أطلب إليك أن تريه اهذا حممّ  إنّ 
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 .«عّز وجلحتى قبضه اهلل  منها فرآها، فلام أبرصها مل يكن ضاحكاً  عنقاً 

ابن أيب عمري، عن حفص بن أيب، عن عيل، عن أبيه، عن : 5ـ  491

 رسي برسول اهلل| وحرضتملا ا  »قال:  ×عن أيب عبداهلل، البخرتي

فلام قال: اهلل أكرب، اهلل أكرب، قالت املالئكة: اهلل أكرب،  ×ن جربئيلالصالة فأذّ 

نداد، فلام قال: اهلل أكرب، فلام قال: أشهد أن ال إله إال اهلل، قالت املالئكة خلع األ

عىل الصالة،  بعث، فلام قال: حّي  رسول اهلل، قالت املالئكة: نبي   داً حممّ  أشهد أنّ 

عىل الفالح، قالت املالئكة:  فلام قال: حّي  ه،عىل عبادة ربّ  قالت املالئكة: حّث 

 .«أفلح من اتبعه

، عن عيل، عن أبيه، عن حييى بن املكتب والوراق واهلمداين مجيعاً  :6ـ  492

يب قال: قلت أل ،أيب عمران، وصالح بن السندي، عن يونس بن عبدالرمحان

ها إىل سدرة ة عرج اهلل بنبيه إىل السامء ومنعلّ  ّي : أل×احلسن موسى بن جعفر

 إىل حجب النور وخاطبه وناجاه هناك واهلل ال يوصف بمكان؟ املنتهى، ومنها

 عّز وجله يوصف بمكان، وال جيري عليه زمان، ولكنّ  اهلل ال إنّ »: ×فقال

ان سامواته، ويكرمهم بمشاهدته. ويريه من ف به مالئكته وسكّ أراد أن يرّش 

هون، ذلك عىل ما يقوله املشبّ عجائب عظمته ما خيرب به بعد هبوطه، وليس 

 .«سبحان اهلل وتعاىل عام يصفون

قال: قال رسول  ^سانيد الثالثة عن الرضا، عن آبائهباأل: 7ـ  493

له يف  ، رجٌل قاعداً  رسي يب إىل السامء رأيت يف السامء الثالثة رجالً ملا ا  »: اهلل|

رأسه، فقلت: يا جربئيل ك يف املغرب، وبيده لوح ينظر فيه وحيرّ  املرشق، ورجٌل 
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 .«من هذا؟ فقال: ملك املوت

، عن سعد، عن اليقطيني، عن ابن أيب عمري أيب وابن الوليد معاً : 8ـ  494

د بن النعامن مؤمن د بن سنان، عن الصباح املزين وسدير الصرييف وحممّ وحممّ 

د بن د بن احلسن بن أمحثنا حممّ ، وحدّ ×ذينه، عن أيب عبداهللوعمر بن اً  الطاق

 حممد بن احلسن الصفار وسعد بن عبداهلل قاال:حّدثنا  قال:، الوليد ريض اهلل عنه

د بن عيسى، عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب ويعقوب بن يزيد وحممّ حّدثنا 

 حولد بن النعامن األوسدير الصرييف وحممّ  عبداهلل بن جبلة، عن الصباح املزين

ما ة، ذينيا عمر بن ا  »م حرضوه فقال: أهّن  ×وعمر بن أذينة، عن أيب عبداهلل

 م يقولون: إنّ فقلت: جعلت فداك إهّن  «ترى هذه الناصبة يف أذاهنم وصالهتم؟

دين اهلل تبارك  كذبوا واهلل، إنّ »: ×نصاري رآه يف النوم، فقاليب بن كعب األا  

اهلل العزيز اجلبار عرج  : إنّ ×عبداهلل وقال أبو من أن يرى يف النوم. وتعاىل أعزّ 

مه فيها |، والثانية علّ فبارك عليه والهنّ أ، أما سبعاً  ه| إىل سامئهبنبيّ 

من  من نور فيه أربعون نوعاً  أنزل اهلل العزيز اجلبار عليه حممالً  فرضه، والثالثة

تغشى أبصار  ـعرشه تبارك وتعاىل  ـأنواع النور، كانت حمدقة حول العرش 

ت الصفرة، وواحد منها د منها فأصفر، فمن أجل ذلك اصفرّ الناظرين. أما واح

 ت احلمرة، وواحد منها أبيض، فمن أجل ذلك ابيّض أمحر، فمن أجل ذلك امحرّ 

لوان، يف ذلك نوار واألعىل عدد سائر ما خلق اهلل من األالبياض، والباقي 

فرت فن ،ة، فجلس فيه ثم عرج به إىل السامء الدنيااملحمل حلق وسالسل من فّض 

 نا ورّب وس ربّ وح قدّ ، فقالت: سبّ ت سجداً املالئكة إىل أطراف السامء، ثم خرّ 

: اهلل أكرب، اهلل ×فقال جربئيل !نا؟أشبه هذا النور بنور ربّ  املالئكة والروح، ما
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أكرب، فسكتت املالئكة وفتحت أبواب السامء، واجتمعت املالئكة، ثم جاءت 

يا حممد كيف أخوك؟ قال: بخري،  :، ثم قالتمت عىل النبي| أفواجاً فسلّ 

ا السالم، فقال النبي|: أتعرفونه؟ فقالوا: كيف فاقرأه منّ  قالت: فإن أدركته

 عليك وعليه. ثم ا لنصيّل ا؟ وإنّ ميثاقك وميثاقه منّ  عّز وجلمل نعرفه وقد أخذ اهلل 

 ل، وزاده يفوّ منه ذلك النور األ ءمن أنواع النور ال يشبه يش زاده أربعني نوعاً 

وسالسل، ثم عرج به إىل السامء الثانية، فلام قرب من باب السامء  حممله حلقاً 

 وس رّب وح قدّ وقالت: سبّ  داً ت سجّ تنافرت املالئكة إىل أطراف السامء وخرّ 

: أشهد أن ال ×فقال جربئيل !نا؟أشبه هذاالنور بنور ربّ  املالئكة والروح، ما

جتمعت املالئكة، وفتحت أبواب السامء، إله إال اهلل، أشهد أن ال إله إال اهلل، فا

د، قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم، يا جربئيل من هذا معك؟ فقال: هذا حممّ : وقالت

، وقالوا: اقرأ أخاك موا عيلّ شبه املعانيق فسلّ  اهلل|: فخرجوا إيلّ  قال رسول

السالم فقلت: هل تعرفونه؟ قالوا: نعم، وكيف ال نعرفه وقد أخذ اهلل ميثاقك 

 ح وجوه شيعته يف كّل اقه وميثاق شيعته إىل يوم القيامة علينا؟ وإنا لنتصفّ وميث

عّز  قال رسول اهلل|: ثم زادين ريّب  .ـصالة  يعنون يف وقت كّل  ـ مخساً  يوم

 ل، وزادين حلقاً وَ نوار األتشبه األمن أنواع النور ال  أربعني نوعاً  وجل

السامء الثالثة فنفرت املالئكة إىل أطراف السامء،  وسالسل، ثم عرج يب إىل

املالئكة والروح، ما هذا النور  وس، رّب وح قدّ ، وقالت: سبّ ت سجداً وخرّ 

 داً حممّ  رسول اهلل، أشهد أنّ  حممداً  نا؟ فقال جربئيل: أشهد أنّ الذي يشبه نور ربّ 

ول، ألحت أبواب السامء وقالت مرحبا بارسول اهلل. فاجتمعت املالئكة، وفت

ومرحبا باآلخر، ومرحبا باحلارش، ومرحبا بالنارش: حممد خاتم النبيني، وعيل 

لوين عن عيل أخي، ، وسأموا عيلّ خري الوصيني، فقال رسول اهلل|: سلّ 

 رض خليفتي أوتعرفونه؟ فقالوا: نعم، كيف ال نعرفه وقد نحّج فقلت: هو يف األ



واحلسن  د وعيلّ فيه اسم حممّ  أبيض ة، وعليه رّق سنة مرّ  البيت املعمور يف كّل 

ثم  ،ا لنبارك عىل رؤوسهم بأيديناة وشيعتهم إىل يوم القيامة؟ وإنّ ئمّ واحلسني واأل

 نوارمن تلك األ تشبه شيئاً  من أنواع النور ال أربعني نوعاً  عّز وجلزادين ريب 

فلم تقل املالئكة  ،ثم عرج يب إىل السامء الرابعة ،وسالسل ول. وزادين حلقاً ألا

ه يف الصدور، واجتمعت املالئكة ففتحت أبواب السامء، كأنّ  اً ، وسمعت دويّ شيئاً 

الصالة،  عىل عىل الصالة، حّي  : حّي ×فقال جربئيل ،معانيق وخرجت إيلّ 

د بمحمّ  ،عىل الفالح، فقالت املالئكة: صوتني مقرونني عىل الفالح، حّي  حّي 

قال جربئيل: قد قامت الصالة، قد قامت الصالة، الفالح، ف تقوم الصالة، وبعيلّ 

ثم اجتمعت املالئكة فقالوا  ،فقالت املالئكة: هي لشيعته أقاموها إىل يوم القيامة

للنبي|: أين تركت أخاك؟ وكيف هو؟ فقال هلم: أتعرفونه؟ فقالوا: نعم 

فيه من نور،  يف البيت املعمور لرقا حول عرش اهلل، وإنّ  نعرفه وشيعته وهو نورٌ 

ال  وشيعتهم ^ةئمّ واحلسن واحلسني واأل د وعيلّ كتاب من نور، فيه اسم حممّ 

خذ علينا، وإنه ليقرأ أيزيد فيهم رجل وال ينقص منهم رجل، إنه مليثاقنا الذي 

، فقال: يا حممد ارفع رأسك، فرفعت يوم مجعة، فسجدت هلل شكراً  علينا يف كّل 

قد رفعت، ثم قال يل: طأطئ رأيس فإذا أطناب السامء قد خرقت، واحلجب 

وحرمكم هذا،  رأسك، وانظر ما ترى؟ فطأطأت رأيس فنظرت إىل بيتكم هذا

من يدي مل يقع إال عليه،  فإذا هو مثل حرم ذلك البيت يتقابل، لو ألقيت شيئاً 

عّز  مثل مثال. ثم قال ريّب  د هذا احلرم، وأنت احلرام، ولكّل فقال يل: يا حممّ 

 يمن فنزل اك ما يسيل من ساق عريش اإلك فيتلقّ يد د مدّ : يا حممّ وجل

د خذ فمن أجل ذلك أول الوضوء باليمنى، ثم قال: يا حممّ  ،يته باليمنياملاء فتلقّ 

فإنك تريد أن تنظر إىل عظمتي  ـمه غسل الوجه وعلّ  ـذلك فاغسل به وجهك 

فإنك تريد أن  ـمه ذلك وعلّ  ـثم اغسل ذراعيك اليمني واليسار ، وإنك طاهر



ى بيديك كالمي وامسح بفضل ما يف يديك من املاء رأسك ورجليك إىل تتلقّ 

بارك أريد أن أمسح رأسك وأوقال: إين  ـمه املسح برأسه ورجليه وعلّ  ـكعبيك 

قبلك  مل يطأه أحدٌ  وطئك موطئاً أريد أن أعليك، فأما املسح عىل رجليك فإين 

د استقبل احلجر قال: يا حممّ ذان. ثم ة الوضوء واألوال يطأه أحد غريك، فهذا علّ 

 ؛ين بعدد حجبي، فمن أجل ذلك صار التكبري سبعاً وكرّب  ـبحيايل  وهو ـسود األ

احلجب سبعة، وافتتح القراءة عند انقطاع احلجب، فمن أجل ذلك صار  نّ أل

د ثالث بعدد النور الذي نزل عىل حممّ  ة، واحلجب مطابقة ثالثاً االفتتاح سنّ 

، تتاح ثالث مرات، فمن أجل ذلك كان التكبري سبعاً مرات، فلذلك كان االف

: اآلن وصلت عّز وجل، فلام فرغ من التكبري واالفتتاح قال اهلل واالفتتاح ثالثاً 

بِْسِم ﴿فمن أجل ذلك جعل  ،باسمي، فقال: بسم اهلل الرمحان الرحيم ، فسمّ إيلّ 

ِحيمِ  َْحَِن الرَّ اْلمد هلل رب ل السورة، ثم قال له: امحدين، فقال: يف أوّ  ﴾اهللِّ الرَّ

د قطعت محدي، ، فقال اهلل: يا حممّ وقال النبي| يف نفسه: شكراً  ،العاملْي

ِحيمِ ﴿باسمي، فمن أجل ذلك جعل يف احلمد  فسمّ  َْحَِن الرَّ تني، فلام بلغ مرّ  ﴾الرَّ

الِّْيَ ﴿ ، فقال اهلل العزيز شكراً  ،العاملني قال النبي|: احلمد هلل رّب  ﴾َوالَ الضَّ

َْحَِن ﴿باسمي، فمن أجل ذلك جعل:  ار: قطعت ذكري، فسمّ اجلبّ  بِْسِم اهللِّ الرَّ

ِحيمِ  ُقْل ُهَو اهللَُّ ﴿خرى، فقال له: اقرأ بعد احلمد يف استقبال السورة األ ﴾الرَّ

كام أنزلت، فإهنا نسبتي ونعتي، ثم طأطئ يديك واجعلهام عىل ركبتيك  ﴾َأَحٌد 

فنظرت إىل عظمة ذهبت هلا نفيس وغيش : فانظر إىل عريش، قال رسول اهلل|

 العظيم وبحمده لعظم ما رأيت، فلام قلت هلمت أن قلت: سبحان ريّب ، فا  عيلّ 

نفيس كام كانت،  فرجعت إيلّ هلم ذلك، ، ا  ي حتى قلتها سبعاً  الغيش عنّ ذلك: جتىّل 

 . العظيم وبحمدهفمن أجل ذلك صار يف الركوع: سبحان ريّب 

 ذهب منه عقيل،ء فقال: ارفع رأسك، فرفعت رأيس فنظرت إىل يش



عىل هلمت أن قلت: سبحان ريب األفا   ،رض بوجهي ويديفاستقبلت األ

لت واحدة فيها ام قنفيس، كلّ  ، فرجعت إيلّ ما رأيت، فقلتها سبعاً  لعلوّ  ،وبحمده

، عىل وبحمده األي الغيش، فقعدت فصار السجود فيه سبحان ريّب  عنّ جتىّل 

رأيت، فأهلمني ريب  ما وصارت القعدة بني السجدتني اسرتاحة من الغيش وعلوّ 

فغيش  وطالبتني نفيس أن أرفع رأيس، فرفعت فنظرت إىل ذلك العلوّ  عّز وجل

سبحان ريب ويدي، وقلت:  رض بوجهيفخررت لوجهي، واستقبلت األ عيلّ 

، ثم رفعت رأيس فقعدت قبل القيام الثني النظر يف عىل وبحمده فقلتها سبعاً األ

، فمن أجل ذلك صارت سجدتني وركعة، ومن أجل ذلك صار القعود العلوّ 

 قبل القيام قعدة خفيفة.

، ثم قال يل: اقرأ أوالً  فقال: يا حممد اقرأ احلمد فقرأهتا مثل ما قرأهتا ،ثم قمت

ا َأنَزْلنَاهُ ﴿ ثم ركعت فقلت يف  ،فإهنا نسبتك ونسبة أهل بيتك إىل يوم القيامة ﴾إِنَّ

وذهبت أن أقوم فقال: يا حممد اذكر ما  ،الً الركوع والسجود مثل ما قلت أوّ 

 باسمي، فأهلمني اهلل أن قلت: بسم اهلل وباهلل ]و[ ال إله إال أنعمت عليك، وسمّ 

عليك وعىل أهل بيتك،  د صّل فقال يل: يا حممّ  ،ها هللسامء احلسنى كلّ اهلل واأل

فإذا أنا بصفوف من  وقد فعل، ثم التفّت  ،وعىل أهل بيتي فقلت: صىل اهلل عيلّ 

د سلم، فقلت: السالم عليكم ورمحة ني واملرسلني فقال يل: يا حممّ والنبيّ  املالئكة

ة والرمحة والربكات أنت السالم والتحيّ   أناد إيّن فقال: يا حممّ  ،اهلل وبركاته

ل سورة سمعتها . وأوّ ار أن ال ألتفت يساراً يتك، ثم أمرين ريب العزيز اجلبّ وذرّ 

ة إنا أنزلناه يف ليلة القدر، فمن أجل ذلك كان السالم مرّ  ،بعد قل هو اهلل أحد

، راً واحدة جتاه القبلة، ومن أجل ذلك صار التسبيح يف السجود والركوع شك

ة املالئكة فقلت: النبي| قال: سمعت ضجّ  نّ أل ؛سمع اهلل ملن محده: وقوله

ولتان األبالتسبيح والتهليل فمن أجل ذلك جعلت الركعتان  ،سمع اهلل ملن محده



ل، وهي وّ ىل صاحبها إعادهتا، وهي الفرض األام حدث فيها حدث كان عكلّ 

 .«ل ما فرضت عند الزوال يعني صالة الظهرأوّ 

د العطار، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن أيب، عن حممّ : 9ـ  495

ء بلغ يب جربئيل امسرسي يب إىل الملا ا  »قال: قال رسول اهلل|:  ×الرضا

من نور عظمته ما  عّز وجل، فكشف يل فأراين اهلل مل يطأ جربئيل قطّ  مكاناً 

 .«أحّب 

والنجاشّي  جعفراهلجرة إىل احلبشة، وذكر بعض أحوال : الباب الرابع

 رمحه اهلل

عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حييى احللبي، عن هارون بن : 1ـ  496

قال رسول اهلل جلعفر: يا »قال:  ×خارجة، عن أيب بصري، عن أيب عبداهلل

عطيك؟ أال أحبوك؟ فقال له جعفر: بىل يا رسول اهلل، جعفر أال أمنحك؟ أال ا  

الناس لذلك، فقال له: إين  ففترّش  ةأو فّض  يه ذهباً الناس أنه يعط قال: فظنّ 

لك من الدنيا وما فيها، وإن  يوم كان خرياً  إن أنت صنعته يف كّل  عطيك شيئاً ا  

لك  سنة غفر شهر أو كّل  مجعة أو كّل  لك ما بينهام، أو كّل  صنعته بني يومني غفر

وتقول إذا فرغت: سبحان اهلل واحلمد  أفتقر تصيل أربع ركعات تبتدئ، ما بينهام

فإذا ركعت  ،ة بعد القراءةمخس عرشة مرّ  تقول ذلك، هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب

فإذا سجدت  ،الركوع قلته عرش مرات فإذا رفعت رأسك من ،قلته عرش مرات

فقل بني السجدتني عرش  فإذا رفعت رأسك من السجود ،قلته عرش مرات

                                           
 .1رقم  312/  2؛ علل الرشائع: 354/  18( بحار األنوار: 1)

 .4رقم  108؛ التوحيد: 369/  18( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.11( يبلغ جمموع الروايات يف هذا الباب )3)



رأسك من السجدة  فإذا رفعت ،الثانية فقل عرش مراتفإذا سجدت  ،مرات

فذلك مخس وسبعون تسبيحة  ،الثانية قلت عرش مرات وأنت قاعد قبل أن تقوم

ركعة ثالثامئة تسبيحة يف أربع ركعات ألف ومائتا تسبيحة وهتليلة وتكبرية  يف كّل 

 .«يتها بالليليتها بالنهار وإن شئت صلّ إن شئت صلّ  ،وحتميدة

دخوله الشعب وما جرى بعده إىل اهلجرة، وعرض : اخلامسالباب 

بي طالب وخدجية رضي وموت أ نفسه على القبائل، وبيعة األنصار،

 اهلل عنهما

 شعري،أيب نرص، عن إبراهيم بن حممد األ عيل، عن أبيه، عن ابن: 1 ـ 497

جربئيل طالب نزل   أبوملا تويّف »قال:  ×عن عبيدة بن زرارة، عن أيب عبداهلل

ة، فليس لك هبا نارص، وثارت عىل رسول اهلل| فقال: يا حممد اخرج من مكّ 

ة يقال له احلجون فصار حتى جاء إىل جبل بمكّ  قريش بالنبي|، فخرج هارباً 

 .«إليه

على فراش النيب  ×اهلجرة ومباديها، ومبيت علي: الباب السادس

 صلى اهلل عليه وعلى آله، وما جرى بعد ذلك إىل دخوله املدينة

عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن معاوية بن عامر، عن أيب : 1ـ  498

إىل املدينة وقد  هاً رسول اهلل| ملا خرج من الغار متوّج  أنّ » :×عبداهلل

اقة بن مالك بن جعشم بل، فخرج رسقريش جعلت ملن أخذه مائة من اإلكانت 

                                           
 .1رقم  465/  3؛ الكايف: 421/  18( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.15( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .31رقم  449/  1؛ الكايف: 14/  19( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.52( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



 فلحق برسول اهلل|، فقال رسول اهلل|: اللهم اكفني رّش  ،فيمن يطلب

 ، فقال: يا حممد إيّن فساخت قوائم فرسه فثنى رجله ثم اشتدّ  ،رساقة بام شئت

الذي أصاب قوائم فريس إنام هو من قبلك، فادع اهلل أن يطلق يل  علمت أنّ 

، فدعا رسول اهلل| ي رّش مل يصبكم منّ ي فريس، فلعمري إن مل يصبكم خري منّ 

فرسه، فعاد يف طلب رسول اهلل| حتى فعل ذلك ثالث  عّز وجلفأطلق اهلل 

طلقه يف أرض قوائم فرسه، فلام ذلك يدعو رسول اهلل فيأخذ األ ات، كّل مرّ 

د هذه إبيل بني يديك فيها غالمي، وإن احتجت إىل ظهر أو الثالثة قال: يا حممّ 

عنك الطلب،  وهذا سهم من كنانتي عالمة، وأنا أرجع فأردّ ذ منه، خلبن ف

 .«فقال: ال حاجة يل فيام عندك

املدينة، وبناؤه املسجد والبيوت، ومجل  |نزوله: الباب السابع

 أحواله إىل شروعه يف اجلهاد

حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن حمبوب، عن : 1ـ  499

بن احلسني  أيب محزة، عن سعيد بن املسيب قال: سألت عيلّ هشام بن سامل، عن 

أو كان »فقال:  ،يوم أسلم ×ابن كم كان عيل بن أيب طالب :عليهام السالم

رسوله| عرش سنني،  عّز وجلحيث بعث اهلل  ×؟ إنام كان لعيلقطّ  كافراً 

وسبق الناس  ×، ولقد آمن باهلل تبارك وتعاىل وبرسولهومل يكن يومئذ كافراً 

ل صالة هم إىل االيامن باهلل وبرسوله وإىل الصالة بثالث سنني، وكانت أوّ لّ ك

صالها مع رسول اهلل| الظهر ركعتني، وكذلك فرضها اهلل تبارك وتعاىل عىل 

ة ركعتني يها بمكّ  ركعتني، وكان رسول اهلل| يصلّ نية ركعتمن أسلم بمكّ 

                                           
 .378رقم  263/  8؛ الكايف: 88/  19( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.9( يبلغ جمموع روايات الباب )2)



 اجر رسولحتى ه ،ة عرش سننية ركعتني مدّ معه بمكّ  ×يها عيلويصلّ 

مور مل يكن يقوم هبا أحد غريه، وكان أيف  ×ف علياً اهلل| إىل املدينة، وخلّ 

وذلك يوم اخلميس  ،لوّ ربيع األل يوم من ة يف أوّ خروج رسول اهلل| من مكّ 

 من سنة ثالث عرشة من املبعث، وقدم املدينة الثني عرش ليلة خلت من شهر

ركعتني، والعرص   الظهرل مع زوال الشمس، فنزل بقباء فصىّل وّ ربيع األ

 اخلمس صلوات ركعتني ركعتني، يصيّل  ×اً ينتظر عليّ  ركعتني، ثم مل يزل مقيامً 

يقولون له: أتقيم  عىل عمرو بن عوف، فأقام عندهم بضعة عرش يوماً  وكان نازالً 

؟ فيقول: ال، إين أنتظر عيل بن أيب طالب وقد أمرته أن عندنا فنتخذ لك مسجداً 

حتى يقدم عيل، وما أرسعه إن شاء اهلل، فقدم  منزالً  مستوطناً حقني ولست لي

 .والنبي| يف بيت عمرو بن عوف فنزل معه ×عيل

ل من قبا إىل بني سامل بن عوف حتوّ  رسول اهلل| ملا قدم عيلّ  ثم إنّ 

، ونصب قبلته هلم مسجداً  معه يوم اجلمعة مع طلوع الشمس، فخطّ  ×وعيل

وخطب خطبتني، ثم راح من يومه إىل املدينة عىل   هبم فيه اجلمعة ركعتني،وصىّل 

 معه ال يفارقه يميش بمشيه، وليس يمرّ  ×عليها وعيل ناقته التي كان قدم

نصار إال قاموا إليه يسألونه أن ينزل عليهم، رسول اهلل| ببطن من بطون األ

 فانطلقت به ورسول اهلل| واضعٌ  ،وا سبيل الناقة فإهنا مأمورةفيقول هلم: خلّ 

وأشار بيده إىل باب مسجد  ـا زمامها حتى انتهت إىل املوضع الذي ترى هل

عنده وبركت ووضعت  فوقفت ـ عنده باجلنائز رسول اهلل| الذي يصيّل 

حتى احتمل  وب مبادراً أيّ  رض، فنزل رسول اهلل| وأقبل أبوجراهنا عىل األ

معه حتى بنى له  ×رحله، فأدخله منزله، ونزل رسول اهلل| وعيل

 ال إىل منازهلام.فتحوّ  ×مسجده، وبنيت له مساكنه ومنزل عيل

 ب لعيل بن احلسني عليهام السالم: جعلت فداك كان أبوفقال سعيد بن املسيّ 



أبا بكر ملا  بكر مع رسول اهلل| حني أقبل إىل املدينة فأين فارقه؟ فقال: إنّ 

بكر:  ، فقال له أبو×م عيلقدم رسول اهلل| إىل قباء فنزل هبم ينتظر قدو

القوم قد فرحوا بقدومك، وهم يسرتيثون إقبالك إليهم  فإنّ  ؛اهنض بنا إىل املدينة

ه يقدم إليك إىل شهر، فقال له رسول ، فام أظنّ اً فانطلق بنا وال تقم هيهنا تنتظر عليّ 

عّز ي وأخي يف اهلل كال ما أرسعه. ولست أريم حتى يقدم ابن عمّ : اهلل|

، فقد وقاين بنفسه من املرشكني قال: فغضب عند أهل بيتي إيلّ  ّب ، وأحوجل

ل عداوة وكان ذلك أوّ  ،×وداخله من ذلك حسد لعيل بكر وأشمأزّ  ذلك أبو

ل خالف عىل رسول اهلل|، ، وأوّ ×بدت منه لرسول اهلل| يف عيل

 .اً ف رسول اهلل| بقباء حتى ينتظر عليّ فانطلق حتى دخل املدينة، وختلّ 

ج رسول اهلل| بن احلسني عليهام السالم: فمتى زوّ  لعيلّ  قال: فقلت

بسنة، وكان هلا يومئذ تسع  د اهلجرةع؟ فقال: باملدينة ب×من عيل ÷فاطمة

قال عيل بن احلسني عليهام السالم: ومل يولد لرسول اهلل| من  سنني.

، وقد كانت خدجية ماتت قبل ×سالم إال فاطمةعىل فطرة اإل ÷خدجية

بعد موت خدجية بسنة، فلام فقدمها رسول  أبوطالباهلجرة بسنة، ومات 

ار قريش ة ودخله حزن شديد، وأشفق عىل نفسه من كفّ اهلل| سئم املقام بمكّ 

إليه: اخرج من القرية الظامل  عّز وجلفأوحى اهلل  ،ذلك ×فشكى إىل جربئيل

 ة نارص، وانصب للمرشكني حرباً ك اليوم بمكّ أهلها وهاجر إىل املدينة فليس ل

 ة.ه رسول اهلل| إىل املدينفعند ذلك توّج 

 فقلت: فمتى فرضت الصالة عىل املسلمني عىل ما هم عليه اليوم؟ فقال:

عىل املسلمني  عّز وجلسالم، وكتب اهلل حني ظهرت الدعوة، وقوي اإلباملدينة 

: يف الظهر ركعتني، ويف اجلهاد زاد رسول اهلل| يف الصالة سبع ركعات

الفجر عىل  العرص ركعتني، ويف املغرب ركعة، ويف العشاء اآلخرة ركعتني، وأقرّ 



ما فرضت لتعجيل نزول مالئكة النهار من السامء، ولتعجيل عروج مالئكة 

الليل إىل السامء، وكان مالئكة الليل ومالئكة النهار يشهدون مع رسول 

َوُقْرآَن اْلَفْجِر إِنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر ﴿: عّز وجلهلل اهلل| صالة الفجر، فلذلك قال ا

 .«يشهده املسلمون وتشهده مالئكة النهار ومالئكة الليل ﴾َكاَن َمْشُهوًداٌ 

بن حممد وحممد بن احلسني، عن سهل بن زياد، عن أمحد بن  عيلّ : 2ـ  500

حممد بن أيب نرص، وعيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداهلل بن املغرية، عن عبداهلل 

رسول اهلل| بنى  إنّ »يقول:  ×قال: سمعته ×عن أيب عبداهلل، بن سنان

أمرت لو  ،يا رسول اهلل :فقالوا ،املسلمني كثروا ثم إنّ  ،مسجده بالسميط

املسلمني  فقال: نعم، فأمر به فزيد فيه وبناه بالسعيدة، ثم إنّ  ،باملسجد فزيد فيه

لو أمرت باملسجد فزيد فيه فقال: نعم، فأمر به فزيد ، كثروا فقالوا: يا رسول اهلل

لو  ،فقالوا: يا رسول اهلل ،عليهم احلرّ  ثم اشتدّ ، فيه وبنى جداره باالنثى والذكر

قيمت فيه سواري من جذوع أفأمر به ف، ، فقال: نعملأمرت باملسجد فظلّ 

ذخر، فعاشوا فيه حتى واإلالنخل، ثم طرحت عليه العوارض واخلصف 

لو أمرت  ،فقالوا: يا رسول اهلل ،عليهم مطار، فجعل املسجد يكّف أصابتهم األ

، فلم ×، فقال هلم رسول اهلل|: ال، عريش كعريش موسىباملسجد فطنّي 

ل قامة، فكان رسول اهلل|، وكان جداره قبل أن يظلّ يزل كذلك حتى قبض 

 الظهر، فإذا كان ضعف ذلك وهو قدر مربض عنز صىّل  ذراعاً  يءإذا كان الف

  العرص.صىّل 

نثى: : السميط: لبنة لبنة، والسعيدة: لبنة ونصف، والذكر واأل×وقال

 . «لبنتان خمالفتان
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 عن عبيس بن ن عيل،د بن احلسن بشعري، عن حممّ عيل األ أبو :3ـ  501

 قال: ×هشام، عن عبد الصمد بن بشري، عن معاوية بن عامر، عن أيب عبداهلل

دورها برجله، ثم قال: اللهم من باع رباعه فال  ملا دخل النبي| املدينة خطّ »

 .«تبارك له

أيب  عن احللبي، عن ،ادعيل، عن أبيه عن ابن أيب عمري، عن محّ : 4ـ  502

مسجد »: س عىل التقوى، فقالّس قال: سألته عن املسجد الذي ا   ×عبداهلل

 .«قباء

نوادر الغزوات وجوامعها، وما جرى بعد اهلجرة إىل : الباب الثامن

 غزوة بدر الكربى، وفيه غزوة العشرية وبدر األوىل والنخلة

عيل، عن أبيه، عن البزنطي، عن معاوية بن عامر، عن أيب : 1ـ  503

وشعارنا يوم بدر يا نرص اهلل اقرتب  شعارنا يا حممد يا حممد،»قال:  ،×عبداهلل

وشعار املسلمني يوم أحد يا نرص اهلل اقرتب، ويوم بني النضري يا روح ، اقرتب

ك، ويوم الطائف يا رضوان، نا ال يغلبنّ القدس أرح، ويوم بني قينقاع يا ربّ 

، م ال ينرصونهحزاب م األوشعار يوم حنني يا بني عبداهلل يا بني عبداهلل، ويو

املصطلق أال إىل  ييسيع وهو يوم بنويوم بني قريظة يا سالم أسلمهم، ويوم املر

مر، ويوم احلديبية أال لعنة اهلل عىل الظاملني، ويوم خيرب يوم القموص يا اهلل األ

، ويوم تبوك يا أحد يا حقاً  ائتهم من عل، ويوم الفتح نحن عباد اهلل حقاً  عيلّ 

 ×يا نرصاهلل، وشعار احلسني ح أمت أمت، ويوم صفنيوم بني امللوّ صمد، وي
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 .«ديا حممد، وشعارنا يا حممّ 

، عيل، عن أبيه، عن البزنطي، عن أبان، عن الفضل أيب العباس: 2ـ  504

ْت ُصُدوُرُهْم َأن ﴿: عّز وجليف قول اهلل  ،×عن أيب عبداهلل َأْو َجآُؤوُكْم َحُِصَ

م جاؤا إىل رسول هّن أل ؛نزلت يف بني مدلج»قال:  ،﴾َأْو ُيَقاتُِلوْا َقْوَمُهمْ ُيَقاتُِلوَنُكْم 

ك رسول اهلل|، فلسنا ا حرصت صدورنا أن نشهد أنّ إنّ : اهلل| فقالوا

 قال: قلت: كيف صنع هبم رسول اهلل|؟ قال: ،«معك وال مع قومنا عليك

 .«فإن أجابوا وإال قاتلهم ،م إىل أن يفرغ من العرب ثم يدعوهموادعه»

عن أيب ، عيل، عن أبيه، عن البزنطي، عن أبان بن عثامن، عن زرارة: 3ـ  505

أرسته خيل النبي| وقد كان رسول اهلل|  ثالأثاممة بن  أنّ »: ×جعفر

واحدة من ك  خمرّي فقال له رسول اهلل|: إيّن  ،قال: اللهم أمكني من ثاممة

 ، أو أمنّ جتدين غالياً  ، أو أفاديك، قال: إذاً تقتل عظيامً  ثالث: أقتلك، قال: إذاً 

 أشهد أن ال  قد مننت عليك، قال: فإيّن ، قال: فإيّن جتدين شاكراً  عليك، قال: إذاً 

رسول اهلل حيث رأيتك، وما  كك رسول اهلل، وقد واهلل علمت أنّ إله إال اهلل، وأنّ 

 .«أنا يف الوثاقشهد هبا وكنت أل

ه عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن معاوية بن عامر قال: أظنّ : 4ـ  506

كان رسول اهلل| إذا أراد أن »قال:  ×عبداهلل عن أيب محزة الثاميل، عن أيب

دعاهم فأجلسهم بني يديه، ثم يقول: سريوا بسم اهلل وباهلل، ويف  ةً يبعث رسيّ 

اهلل|، وال تغلوا، وال متثلوا، وال تغدروا، وال ة رسول وعىل ملّ  سبيل اهلل،

وا إليها، إال أن تضطرّ  وال امرأة، وال تقطعوا شجراً  اً وال صبيّ  فانياً  تقتلوا شيخاً 
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، ام رجل من أدنى املسلمني أو أفضلهم نظر إىل رجل من املرشكني فهو جاروأيّ 

لغوه مأمنه، ن تبعكم فأخوكم يف الدين، وإن أبى فأبإحتى يسمع كالم اهلل، ف

 .«واستعينوا باهلل عليه

د بن محران ومجيل، عن أيب ة، عن أمحد، عن الوشاء، عن حممّ العدّ : 5ـ  507

دعا بأمريها فأجلسه إىل  ةً كان رسول اهلل| إذا بعث رسيّ »قال:  ×عبداهلل

وذكر مثل احلديث  .«اهللجنبه وأجلس أصحابه بني يديه، ثم قال: سريوا بسم 

 ×قال: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل، عن أيب عبداهللل، ثم وّ األ

ام رجل من املسلمني نظر إىل رجل من املرشكني يف أقىص وأيّ »ه قال: إال أنّ  ،مثله

 .«العسكر فأدناه فهو جار

د بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن حمبوب، عن حممّ : 6ـ  508

رسول اهلل|  تما بيّ »يقول:  ×عبداهلل عباد بن صهيب قال: سمعت أبا

 .«قطّ  اً عدوّ 

ذينة، عن زرارة، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن ا  : 7ـ  509

ام رسول اهلل| إنّ  إنّ »قال:  ×اهلاشمي، عن أيب عبداهلل ةعبدالكريم بن عتب

ه عراب عىل أن يدعهم يف ديارهم وال هياجروا عىل إن دمهه من عدوّ صالح األ

 .«أن يستنفرهم فيقاتل هبم، وليس هلم يف الغنيمة نصيب دهمٌ 

عن حممد بن حييى، عن غياث بن إبراهيم، عن أيب  ،سناداإلوهبذا : 8ـ  510

رسول اهلل| أجرى اخليل  أنّ »: ^عن أبيه، عن عيل بن احلسني، عبداهلل
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 .«ةأواقي من فّض  وجعل سبقها

 حتويل القبلة: الباب التاسع

عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محاد. عن احللبي، عن أيب  ،عيل: 1ـ  511

  إىل بيت املقدس؟ قال:قال: سألته هل كان رسول اهلل| يصيّل  ×عبداهلل

ة فال، أما إذا كان بمكّ »، فقلت: فكان جيعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: «نعم»

 .«ل إىل الكعبةحتى حوّ  ،وأما إذا هاجر إىل املدينة فنعم

 غزوة بدر الكربى: الباب العاشر

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن أيب مهام، عن أيب حممّ : 1ـ  512

ِمْيَ ﴿: عّز وجلقال يف قول اهلل  ،×احلسن رسول  اعتمّ  ،العامئم»قال:  ،﴾ُمَسوِّ

فسدهلا من بني  ×جربئيل اهلل| فسدهلا من بني يديه ومن خلفه، واعتمّ 

 .«يديه ومن خلفه

عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن معاوية بن عامر، عن أيب : 2ـ  513

َن ﴿قال: سمعته يقول يف هذه اآلية:  ×عبداهلل ا النَّبِيُّ ُقل ملَِّن يِف َأْيِديُكم مِّ َ َيا َأهيُّ

َّا ُأِخَذ  ا ِّمِّ ا ُيْؤتُِكْم َخرْيً ى إِن َيْعَلِم اهللُّ يِف ُقُلوبُِكْم َخرْيً ، ﴾ِمنُكْم َوَيْغِفْر لَُكمْ األَِْسَ

رسول اهلل| هنى يوم  إنّ »، وقال: «اس وعقيل ونوفلنزلت يف العبّ »قال: 

فقال:  ،×علياً رسوا فأرسل أالبخرتي، ف بدر أن يقتل أحد من بني هاشم وأبو
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 .انظر من ههنا من بني هاشم

فقال له  ،فحاد عنه ،م اهلل وجههعىل عقيل بن أيب طالب كرّ  ×عيل فمرّ  :قال

أما واهلل لقد رأيت مكاين، قال: فرجع إىل رسول اهلل|  ،م عيلأعقيل: يا ابن 

الفضل يف يد فالن، وهذا عقيل يف يد فالن، وهذا نوفل بن  وقال: هذا أبو

يف يد فالن، فقام رسول اهلل| حتى انتهى إىل عقيل فقال له: يا أبا احلارث 

فقال: إن كنتم أثخنتم القوم  ،ال تنازعون يف هتامة جهل، فقال: إذاً  يزيد قتل أبو

وافد ابن  ،نفسك بالعباس فقيل له: افد يءفج :وإال فاركبوا أكتافهم، قال

عند  ؟ فقال: أعط ما خلقتييف كفّ  ترتكني أسأل قريشاً  ،دفقال: يا حممّ ، أخيك

فأنفقيه عىل ولدك ونفسك،  ءم الفضل وقلت هلا: إن أصابني يف وجهي هذا يشأ

 بن أخي من أخربك هبذا؟ فقال: أتاين به جربئيل من عند اهلل عزّ ا فقال له: يا

 .وحملوفه ما علم هبذا أحد إال أنا وهي، أشهد أنك رسول اهلل| :ذكره، فقال

م اهلل هم مرشكني إال العباس وعقيل ونوفل كرّ رسى كلّ األقال: فرجع 

ى إِن َيْعَلِم اهللُّ ﴿وجوههم، وفيهم نزلت هذه اآلية:  َن األَِْسَ ُقل ملَِّن يِف َأْيِديُكم مِّ

ا  .«إىل آخر اآلية ﴾يِف ُقُلوبُِكْم َخرْيً

حييى، عن ابن عيسى، عن ابن أيب عمري، عن أبان، عن د بن حممّ : 3ـ  514

ل املؤمنني يف أعني كان إبليس يوم بدر يقلّ »قال:  ×زرارة، عن أيب جعفر

 بالسيف فهرب منه ×عليه جربئيل فشدّ  ،ر الكفار يف أعني الناسار ويكثّ الكفّ 

يب ، قال زرارة: فقلت أل«ل، حتى وقع يف البحر مؤّج هو يقول: يا جربئيل إيّن و

 .«يقطع بعض أطرافه»ل؟ قال: كان خياف وهو مؤّج  ءيش ّي : أل×جعفر
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ار، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن أبان ابن الوليد، عن الصفّ : 4ـ  515

 × أنظر إىل القائمكأيّن »: ×عبداهلل بن عثامن، عن ابن تغلب قال: قال أبو

أدهم أبلق ما بني عينيه شمرا ، ثم ينتفض به  عىل ظهر النجف ركب فرساً 

ية اا نرش رون أنه معهم يف بالدهم، فإذفرسه، فال يبقى أهل بلدة إال وهم يظنّ 

هم كلّ  عليه ثالثة عرش ألف ملك وثالثة عرش ملكاً  رسول اهلل| انحطّ 

يف السفينة، والذين كانوا مع  ×، وهم الذين كانوا مع نوح×ينظرون القائم

حني رفع، وأربعة آالف  ×لقي يف النار، وكانوا مع عيسىأحيث  ×إبراهيم

مالئكة يوم بدر، وأربعة آالف  مني ومردفني، وثالثامئة وثالثة عرش ملكاً مسوّ 

 .«فلم يؤذن هلم ×ملك الذين هبطوا يريدون القتال مع احلسني

بعد غزوة بدر | ذكر مجلة غزواته وأحواله: الباب احلادي عشر

 وة أحدالكربى إىل غز

 .فيه رواية معتربة من دون أن يشري إليها املحسنّي أنّ الشيخ ذكر : 1ـ  516

 غزوة أحد ومحراء األسد :الباب الثاني عشر

د، عن عيل بن احلكم، عن احلسني د بن حييى، عن أمحد بن حممّ حممّ : 1ـ  517

 إنّ »قال:  ×بن عثامن، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب، عن أيب عبداهلل

 .«ده كان جرّ نّ أل ؛نه عىل محزة وكفّ رسول اهلل| صىّل 
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، عن اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن البزنطي وابن أيب عمري معاً : 2ـ  518

 ملا كان يوم أحد اهنزم أصحاب رسول»قال:  ×أبان بن عثامن، عن أيب عبداهلل

 دجانة سامك بن خرشة، وأبو ×بن أيب طالب معه إال عيلّ  اهلل| حتى مل يبَق 

 ،أما ترى قومك؟ قال: بىل، قال: احلق بقومك دجانة باأفقال له النبي|: يا 

ث ، قال: واهلل ال تتحدّ قال: ما عىل هذا بايعت اهلل ورسوله، قال: أنت يف حّل 

، وكان  خذلتك وفررت حتى أذوق ما تذوق، فجزاه النبي| خرياً قريش بأيّن 

هم حتى أكثر سول اهلل| استقبلهم وردّ ام محلت طائفة عىل ركلّ  ×عيل

رسول  واجلراحات حتى انكرس سيفه، فجاء إىل النبي| فقال: يا فيهم القتل

سيفه ذا الفقار، فام  ×الرجل يقاتل بسالحه وقد انكرس سيفي، فأعطاه إنّ  ،اهلل

زال يدفع به عن رسول اهلل| حتى أثر وأنكر، فنزل عليه جربئيل وقال: يا 

ي وأنا منه، ه منّ لك، فقال النبي|: إنّ  ×هذه هلي املواساة من عيل د إنّ حممّ 

من السامء: ال سيف إال ذو الفقار،  اً : وأنا منكام، وسمعوا دويّ ×فقال جربئيل

 .«وال فتى إال عيل

أيب، عن سعد، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن ابن بكري، : 3ـ  519

إىل املشاهد حتى  ×جل من ولد عيلقال: ذهبت أنا وبكري مع ر ،عن زرارة

الشعب فمضينا معه ساعة حتى  الشهداء، ثم دخل بنا حد فأرانا قبورا  انتهينا إىل 

 ينا فيه، ثم أرانا فيه فصلّ رسول اهلل| صىّل  مضينا إىل مسجد هناك، فقال: إنّ 

، «النبي| صعد إليه فكان يكون فيه ماء املطر يف رأس جبل فقال: إنّ  مكاناً 

رسول اهلل| مل يصعد إىل ماثم، فقلت: أما أنا  زرارة: فوقع يف نفيس أنّ قال 

معكم، أنا نائم هيهنا حتى جتيؤا، فذهب هو وبكري، ثم انرصفوا  يءفإين ال أج
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 .، فانرصفنا مجيعاً وجاؤا إيلّ 

كم، ال لنا: أين كنتم أمس فإين مل أر، فق×حتى إذا كان الغد أتينا أبا جعفر

النبي| صعد إليه  املسجد واملوضع الذي زعم أنّ  فأخربناه ووصفنا له

ما أتى رسول اهلل| ذلك املكان »: ×جعفر ل وجهه فيه، فقال أبوفغّس 

، ولكنه ال، قبضه اهلل سليامً »ه كرست رباعيته فقال: ، فقلت له: يروى لنا أنّ «قط

رسول اهلل| أن يرشب  فأتاه بامء يف حجفة، فعافه اً فبعث عليّ  ،يف وجهه شّج 

 .«ل وجههوغّس  منه

 ،املفيد، عن ابن قولويه، عن الكليني، عن عيل، عن أبيه، عن محاد: 4ـ  520

دفن رسول »قال:  ×عن حريز، عن إسامعيل بن جابر وزرارة، عن أيب جعفر

، ه محزة يف ثيابه بدمائه التي أصيب فيها، وزاده النبي| برداً اهلل| عمّ 

  عليه سبعني صالة، وكرّب عليه، وصىّل ذخر. فطرحه إعن رجليه فدعا له ب فقرص

 .«عليه سبعني تكبرية

، عن ابن أيب ابن إدريس، عن ابن أيب اخلطاب وغريه ذكرهم مجيعاً : 5ـ  521

عمري، عن أبان بن عثامن، عن الصادق، عن أبيه عليهام السالم قال: قال رسول 

الفقار، وال فتى ء يوم أحد: ال سيف إال ذو نادى يف السام منادياً  إنّ »اهلل|: 

 .«فعيل أخي، وأنا أخوه ،إال عيل

 غزوة ذات الرقاع وغزوة عسفان :الباب الثالث عشر

د بن أيوب، وعيل، عن حممّ  ،محيد بن زياد، عن احلسن بن حممد: 1ـ  522

                                           
 .80رقم  406؛ معاين األخبار: 73/  20( بحار األنوار: 1)

 .970 رقم 331/  1؛ هتذيب األحكام: 107/  20( بحار األنوار: 2)

 .1رقم  119؛ معاين األخبار: 112/  20( بحار األنوار: 3)

 ( روايات.6( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



عن البزنطي، عن أبان بن عثامن، عن أيب بصري، عن أيب  ،عن أبيه مجيعاً 

اهلل| يف غزوة ذات الرقاع حتت شجرة عىل نزل رسول »قال:  ×عبداهلل

، نيفحال بينه وبني أصحابه، فرآه رجل من املرشك شفري واد، فأقبل سيٌل 

املسلمون قيام عىل شفري الوادي ينتظرون متى ينقطع السيل، فقال رجل من و

عىل رسول اهلل| بالسيف. ثم  ، فجاء وشدّ املرشكني لقومه: أنا أقتل حممداً 

عن فرسه  × وربك، فنسفه جربئيلد؟ فقال: ريّب ي يا حممّ نّ قال: من ينجيك م

فأخذ السيف وجلس عىل صدره، وقال: من ، فسقط عىل ظهره، فقام رسول اهلل

د، فرتكه، وقام وهو يقول: ي يا غورث؟ فقال: جودك وكرمك يا حممّ ينجيك منّ 

 .«ي وأكرمنت خري منّ واهلل أل

 قريظةغزوة األحزاب وبين : الباب الرابع عشر

ا كنّ »قال:  ^سانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائه، عن عيلباأل: 1ـ  523

مع النبي| يف حفر اخلندق إذ جاءته فاطمة ومعها كسرية من خبز فدفعتها 

خبزته للحسن  إىل النبي|، فقال النبي|: ما هذه الكسرية؟ قالت: قرص

ل طعام دخل فم ه أوّ واحلسني جئتك منه هبذه الكسرية، فقال النبي|: أما إنّ 

 .«أبيك منذ ثالث

حممد بن إسامعيل، عن الفضل بن شاذان وأمحد بن إدريس، عن : 2ـ  524

، عن صفوان بن حييى، عن ابن مسكان، عن أيب بصري، د بن عبداجلبار مجيعاً حممّ 

َياِم ﴿: عّز وجلعن أحدمها عليهام السالم يف قول اهلل  َفُث ُأِحلَّ َلُكْم َليَْلَة الصِّ الرَّ

                                           
 .97رقم  127/  8؛ الكايف: 179/  20( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.29( يبلغ جمموع الروايات واملنقوالت )2)

 .123رقم  43/  1؛ عيون أخبار الرضا: 245/  20( بحار األنوار: 3)



نصاري، وكان مع نزلت يف خوات بن جبري األ»اآلية، فقال:  ﴾إىَِل نَِسآئُِكمْ 

النبي| يف اخلندق وهو صائم، فأمسى وهو عىل تلك احلال. وكانوا قبل أن 

ه ء خوات إىل أهلاتنزل هذه اآلية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والرشاب، فج

، حني أمسى فقال: هل عندكم طعام؟ فقالوا: ال تنم حتى نصلح لك طعاماً 

فاتكأ فنام، فقالوا له: قد فعلت، قال: نعم، فبات عىل تلك احلال فأصبح، ثم 

به رسول اهلل| فلام رأى الذي به  غشى عليه فمرّ غدا إىل اخلندق فجعل ي  

َ ﴿وجل فيه اآلية:  أخربه كيف كان أمره، فأنزل اهلل عزّ  ُبوْا َحتَّى َيَتَبْيَّ َوُكُلوْا َواَْشَ

ْيِط األَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ  ْيُط األَْبيَُض ِمَن اْْلَ  .«﴾َلُكُم اْْلَ

غزوة احلديبية وبيعة الرضوان وعمرة القضاء : الباب اخلامس عشر

 وسائر الوقائع

عيل، عن أبيه، عن محاد وابن أيب عمري، عن معاوية بن عامر، عن : 1ـ  525

ْيِد َتنَاُلُه ﴿وجل:  يف قول اهلل عزّ  ×أيب عبداهلل َن الصَّ ٍء مِّ ُكُم اهللُّ بََِشْ َلَيبُْلَونَّ

ة لرسول اهلل| يف عمرة احلديبيّ حرشت »: قال ،﴾َأْيِديُكْم َوِرَماُحُكمْ 

 .«الوحوش حتى نالتها أيدهيم ورماحهم

عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محاد، عن احللبي قال: سألت : 2ـ  526

ٍء ﴿وجل:  عن قول اهلل عزّ  ×أبا عبداهلل ُكُم اهللُّ بََِشْ ا الَِّذيَن آَمنُوْا َلَيْبُلَونَّ َ َيا َأهيُّ

ْيِد  َن الصَّ مكان  حرش عليهم الصيد يف كّل »قال:  ،﴾َتنَاُلُه َأْيِديُكْم َوِرَماُحُكمْ مِّ

 .«حتى دنا منهم ليبلوهم اهلل به

                                           
 .4رقم  98/  4؛ الكايف: 267/  20( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.16( يبلغ جمموع الروايات واملنقوالت )2)

 .1رقم  396/  4؛ الكايف: 346/  20( بحار األنوار: 3)

 .2؛ الكايف: رقم 347/  20( بحار األنوار: 4)



عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري وغريه، عن معاوية بن عامر، عن : 3ـ  527

ملا خرج النبي| يف غزوة احلديبية خرج يف ذي القعدة، »قال:  ×أيب عبداهلل

 فلام انتهى إىل املكان الذى أحرم فيه أحرموا، ولبسوا السالح، فلام بلغه أنّ 

يأخذين عىل  ه قال: ابغوين رجالً املرشكني قد أرسلوا إليه خالد بن الوليد لريدّ 

برجل من مزينة أو جهينة فسأله فلم يوافقه، قال: ابغوين  غري هذا الطريق، فأيت

فذكر له فأخذه : فأيت برجل آخر إما من مزينة وإما من جهينة، قال ،غريه رجالً 

اهلل عن بني  اهلل عنه كام حطّ  معه حتى انتهى إىل العقبة، فقال: من يصعدها حطّ 

غْ ﴿إرسائيل فقال هلم:  ًدا نَّ قال:  ،﴾ِفْر َلُكْم َخطِيَئاتُِكمْ َواْدُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّ

وثامنامئة، قال: فلام  وس واخلزرج، قال: وكانوا ألفاً نصار: األفابتدرها خيل األ

، فلام أثبتت هبطوا إىل احلديبية إذا امرأة، معها ابنها عىل القليب فسعى ابنها هارباً 

 ء الصائبون، ليس عليك منهم بأس، فأتاهاه رسول اهلل رصخت به: هؤالأنّ 
من ماء، فأخذه رسول اهلل| فرشب  رسول اهلل| فأمرها فاستقت دلواً 

 .وغسل وجهه فأخذت فضلته فأعادته يف البئر فلم تربح حتى الساعة

وخرج رسول اهلل| فأرسل إليه املرشكون أبان بن سعيد يف اخليل، فكان 

فرأى البدن وهي تأكل بعضها أوبار بعض، فرجع ومل  بإزائه، ثم أرسلوا اجليش

سفيان أما واهلل ما عىل هذا  باأيب سفيان: يا أليأت رسول اهلل|، وقال 

ه، فقال: اسكت فإنام أنت أعرايب، فقال: وا اهلدي عن حملّ حالفناكم، عىل أن تردّ 

كت حتى حابيش، فقال: اسيف األ نفردنّ ألد وما أراد أو أما واهلل لتخلني عن حممّ 

. فأرسلوا إليه عروة بن مسعود، وقد كان جاء إىل قريش يف نأخذ من حممد ولثاً 

 القوم الذين أصاهبم املغرية بن شعبة، كان خرج معهم من الطائف وكانوا جتاراً 

فقتلهم، وجاء بأمواهلم إىل رسول اهلل|، فأبى رسول اهلل| أن يقبلها، 



إىل رسول اهلل|، فقالوا: يا  فأرسلوا ،وقال: هذا غدر وال حاجة لنا فيه

 ،رسول اهلل هذا عروة بن مسعود قد أتاكم وهو يعظم البدن، قال: فأقيموها

من جئت؟ قال: جئت أطوف بالبيت، وأسعى  يءد جمفأقاموها، فقال: يا حممّ 

قال: ال  ، عنكم وعن حلامهنابل، وأخيّل بني الصفا واملروة، وأنحر هذه اإل

قومك يذكرونك اهلل  عام جئت له، إنّ  لك ردّ والالت والعزى فام رأيت مث

ئ رّ وأن جتوالرحم أن تدخل عليهم بالدهم بغري إذهنم، وأن تقطع أرحامهم، 

 .هم، فقال رسول اهلل|: ما أنا بفاعل حتى أدخلهاعليهم عدوّ 

م رسول اهلل| تناول حليته، واملغرية قال: وكان عروة بن مسعود حني كلّ 

د؟ فقال: هذا ابن أخيك فقال: من هذا يا حممّ  قائم عىل رأسه، فرضب بيده،

سلحتك، قال: فرجع إليهم،  واهلل ما جئت إال يف غسل ،فقال: يا غدر، املغرية

فأرسلوا  عام جاء له. د ردّ يب سفيان وأصحابه: ال واهلل ما رأيت مثل حممّ فقال أل

فأثريت يف  ى، فأمر رسول اهلل|العزّ  إليه سهيل بن عمر وحويطب بن عبد

طوف بالبيت، وأسعى من جئت؟ قال: جئت أل يءوجوههم البدن، فقاال: جم

قومك  فقاال: إنّ  ، بينكم وبني حلامهنابني الصفا واملروة، وأنحر البدن، وأخيّل 

يناشدونك اهلل والرحم أن تدخل عليهم بالدهم بغري إذهنم، وتقطع أرحامهم، 

إال أن يدخلها، وكان هم، قال: فأبى عليهام رسول اهلل| ئ عليهم عدوّ وجترّ 

عشرييت قليل وإين  رسول اهلل| أراد أن يبعث عمر فقال: يا رسول اهلل إنّ 

، ك عىل عثامن بن عفان، فأرسل إليه رسول اهللي أدلّ فيهم عىل ما تعلم، ولكنّ 

فلام  ،ةهم بام وعدين ريب من فتح مكّ فقال: انطلق إىل قومك من املؤمنني فبرّش 

عثامن بني يديه ودخل  ر عن الرسج، فحملسعيد فتأّخ  أبان بن يعثامن لقانطلق 

 عثامن فأعلمهم، وكانت املناوشة، فجلس سهيل بن عمرو رسول اهلل|



وجلس عثامن يف عسكر املرشكني، وبايع رسول اهلل| املسلمني ورضب 

خرى لعثامن، وقال املسلمون: طوبى لعثامن قد طاف بالبيت بإحدى يديه عىل األ

 جاء فلاّم  ،، فقال رسول اهلل|: ما كان ليفعلملروة وأحّل وسعى بني الصفا وا

طوف بالبيت عثامن قال له رسول اهلل|: أطفت بالبيت؟ فقال: ما كنت أل

: ×فقال لعيل وما كان فيها. ورسول اهلل| مل يطف به، ثم ذكر القضية

أين  فقال سهيل: ما أدري ما الرمحن الرحيم؟ إال بسم اهلل الرمحن الرحيم. :اكتب

ولكن اكتب كام يكتب: باسمك اللهم. قال: واكتب  ،هذا الذي بالياممة أظنّ 

فقال سهيل: فعىل ما نقاتلك يا  هذا ما قاىض رسول اهلل| سهيل بن عمرو.

فقال الناس: أنت رسول اهلل،  د بن عبداهلل.د؟ فقال: أنا رسول اهلل وأنا حممّ حممّ 

عبداهلل، فقال الناس: أنت د بن هذا ما قاىض عليه حممّ  :قال: اكتب، فكتب

تى إليكم رددمتوه إلينا ورسول أمنا  رسول اهلل، وكان يف القضية: إن كان

فقال رسول  ،ه إليكماهلل| غري مستكره عن دينه، ومن جاء إلينا منكم مل نردّ 

، وإن كانوا فيكم عالنية غري رّس  وعىل أن يعبد اهلل ،اهلل|: ال حاجة لنا فيهم

ة، وما كانت قضية أعظم بركة منها، لقد كاد أن املدينة إىل مكّ  ليتهادون السيور يف

 سالم.ة اإليستويل عىل أهل مكّ 

ل ما قاضينا عليه، فقال فرضب سهيل بن عمرو عىل أيب جندل ابنه فقال: أوّ 

ار، قال: د ما كنت بغدّ فقال: يا حممّ  ء؟رسول اهلل|: وهل قاضيت عىل يش

تدفعني إليه؟ قال: ومل أشرتط لك قال:  فذهب بأيب جندل فقال: يا رسول اهلل

 .«يب جندل خمرجاً اللهم اجعل أل وقال:
                                           

 .503رقم  322/  8؛ الكايف: 365/  20( بحار األنوار: 1)

 



 ’غزوة خيرب وفدك وقدوم جعفر بن أبي طالب: الباب السادس عشر

ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن أيب عمري، عن  :1ـ  528

كان  بالنبي| يومٌ  ما مرّ »قال:  ×الرمحن بن احلجاج، عن أيب عبداهلل عبد

 .«العرب تباغت عليه عليه من يوم خيرب، وذلك أنّ  أشدّ 

عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حييى احللبي، عن هارون بن : 2ـ  529

قال رسول اهلل| جلعفر: يا »قال:  ×خارجة، عن أيب بصري، عن أيب عبداهلل

جعفر: بىل يا رسول اهلل، جعفر أال أمنحك؟ أال أعطيك؟ أال أحبوك؟ فقال له 

ف الناس لذلك، فقال له: إين ة، فتشوّ أو فّض  ه يعطيه ذهباً الناس أنّ  قال: فظنّ 

ثم ، لك من الدنيا وما فيها يوم كان خرياً  إن أنت صنعته يف كّل  عطيك شيئاً أ

 .شاء اهلل سيأيت إن)تقّدم و( عىل ما  «مه| صالة جعفرعلّ 

 ×فوان، عن بسطام، عن أيب عبداهللاحلسني بن سعيد، عن ص: 3ـ  530

رسول  إنّ  ،نعم»قال: قال له رجل: جعلت فداك أيلتزم الرجل أخاه؟ فقال: 

ام قد قدم، فقال: واهلل ما أدري بأهّي  جعفراً  يوم افتتح خيرب أتاه اخلرب أنّ  اهلل|

قال: فلم يلبث أن جاء جعفر، قال:  ، بقدوم جعفر أو بفتح خيرب؟رسوراً  أنا أشدّ 

ربع ، قال: فقال له الرجل: األ« عينيهل ما بنيفوثب رسول اهلل| فالتزمه وقبّ 

 ملا»أن يصليها؟ فقال:  رسول اهلل| أمر جعفراً  ركعات التي بلغني أنّ 

عطيك؟ أال أمنحك؟ أال أحبوك؟ قال: أعليه قال له: يا جعفر أال  ×قدم

 ة، قال: بىل يا رسول اهلل، قال: صّل أو فّض  ه يعطيه ذهباً أنّ  ف الناس ورأوافتشوّ 

                                           
 ( رواية.37لغ جمموع روايات الباب )( يب1)

 .3رقم  462/  2؛ علل الرشائع: 13/  21( بحار األنوار:2)

 .1رقم  465/  3؛ الكايف: 24/  21( بحار األنوار: 3)



 يوم، وإال فكّل  ، إن استطعت كّل غفر لك ما بينهنّ  أربع ركعات متى ما صليتهنّ 

 .اخلرب «سنة، فإنه يغفر لك ما بينهام شهر، أو كّل  مجعة، أو كّل  يومني، أو كّل 

عن احللبي قال: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محاد، : 4ـ  531

 رسول اهلل| أعطى خيرب أنّ »ثه حدّ  ×أباه أنّ  ×عبداهلل أخربين أبو

م عليهم بالنصف أرضها ونخلها، فلام أدركت الثمرة بعث عبداهلل بن رواحة فقوّ 

قيمة، فقال هلم: إما أن تأخذوه وتعطوين نصف الثمر وإما أعطيتكم نصف الثمر 

 .«رضألفقالوا: هبذا قامت الساموات وا ،وآخذه

عن أمحد بن حممد وسهل بن زياد، عن احلسن بن حمبوب،  ،ةالعدّ : 5ـ  532

 إنّ »يقول:  ×عن معاوية بن عامر، عن أيب الصباح قال: سمعت أبا عبداهلل

| ملا افتتح خيرب تركها يف أيدهيم عىل النصف، فلام بلغت الثمرة بعث النبّي 

 ه قدإىل النبي| فقالوا له: إنّ اهلل بن رواحة إليهم فخرص عليهم، فجاؤا  عبد

اهلل فقال: ما يقول هؤالء؟ قال: قد خرصت عليهم  فأرسل إىل عبد، زاد علينا

، فإن شاؤا يأخذون بام خرصت، وإن شاؤا أخذنا، فقال رجل من اليهود: ءبيش

 .«رضوات واألامسالهبذا قامت 

غزوة مؤتة وما جرى بعدها إىل غزوة ذات : الباب السابع عشر

 السالسل

 : عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حفص البخرتّي 1ـ  533

                                           
 .420رقم  186/  3؛ هتذيب األحكام: 24/  21( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  266/  5؛ الكايف: 31/  21( بحار األنوار: 2)

 .2رقم  267/  5ر السابق؛ الكايف: ( املصد3)

 ( رواية.12( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



أمر  ×ملا قتل جعفر بن أيب طالب»قال:  ×وهشام بن سامل، عن أيب عبد اهلل

ألسامء بنت عميس ثالثة أيام وتأتيها  أن تتخذ طعاماً  ÷رسول اهلل| فاطمة

ة أن يصنع ألهل املصيبة ونساءها فتقيم عندها ثالثة أيام، فجرت بذلك السنّ 

 .«طعام ثالث

عن  ،محيد بن زياد، عن احلسن بن حممد الكندي، عن أمحد امليثمي: 2ـ  534

 بينا رسول اهلل| يف»قال:  ×أبان بن عثامن، عن أيب بصري، عن أيب عبداهلل

خفيض، حتى نظر إىل جعفر يقاتل  رفيع، ورفع له كّل  خفض له كّل  املسجد إذ

 .«ار. قال: فقتل، فقال رسول اهلل|: قتل جعفر. أخذه املغص يف بطنهالكفّ 

 فتح مكة واآليات فيه: الباب الثامن عشر

قال:  ×عيل، عن أبيه، عن البزنطي، عن أبان، عن أيب عبداهلل: 1ـ  535

عّز ة بايع الرجال، ثم جاءه النساء يبايعنه فأنزل اهلل رسول اهلل| مكّ ملا فتح »

ْكَن بِاهللَِّ َشْيًئا َواَل ﴿: وجل ا النَّبِيُّ إَِذا َجاءَك امْلُْؤِمنَاُت ُيَبايِْعنََك َعىَل َأن الَّ ُيْْشِ َ َيا َأهيُّ

ْقَن َواَل َيْزنَِْي َواَل َيْقُتْلَن َأْواَلَدُهنَّ َواَل يَ  ينَُه َبْْيَ َأْيِدهيِنَّ َيْْسِ ْأتَِْي بُِبْهتَاٍن َيْفَْتِ

نَّ اهللََّ إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر  َوَأْرُجلِِهنَّ َواَل َيْعِصينََك يِف َمْعُروٍف َفَبايِْعُهنَّ َواْسَتْغِفْر ََلُ

ِحيمٌ  ، وقالت أم وقتلتهم كباراً  ينا صغاراً ا الوالد فقد ربّ فقالت هند: أمّ ، ﴾رَّ

رسول اهلل ما حكيم بنت احلارث بن هشام وكانت عند عكرمة بن أيب جهل: يا 

، وال خداً  ذلك املعروف الذي أمرنا اهلل أن ال نعصيك فيه؟ فقال: ال تلطمنّ 

                                           
 .1رقم  217/  3؛ الكايف: 55/  21( بحار األنوار: 1)

 .565رقم  376/  8؛ الكايف: 58/  21( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.34( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



 ، وال تدعنيّ ، وال تسودن ثوباً ، وال تشققن جيباً ن شعراً ف، وال تنتختمشن وجهاً 

 رسول اهلل| عىل هذا، فقالت: يا رسول اهلل كيف نبايعك؟ فبايعهنّ  ،بويل

 فقال: ،فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها ،قال: إنني ال أصافح النساء

 .«فهي البيعة، املاءدخلن أيديكن يف هذا أ

ملا »قال:  ×اد، عن حريز، عن أيب عبداهللعيل، عن أبيه، عن محّ : 2ـ  536

ة يوم افتتحها فتح باب الكعبة فأمر بصور يف الكعبة قدم رسول اهلل| مكّ 

ده ال رشيك له، حال إله إال اهلل و فطمست، ثم أخذ بعضاديت الباب فقال:

 ظنون؟تحزاب وحده، ماذا تقولون؟ وماذا صدق وعده، ونرص عبده، وهزم األ

 أقول كام قال كريم وقد قدرت، قال: فإيّن  ، أٌ  ، ونقول خرياً خرياً  قالوا: نظنّ 

 اهلل لكم وهو أرحم الرامحني، أال إنّ  أخي يوسف: ال تثريب عليكم اليوم يغفر

فهي حرام بحرام اهلل إىل يوم  ،رضة يوم خلق الساموات واألم مكّ رّ اهلل قد ح

لقطتها  القيامة، ال ينفر صيدها، وال يعضد شجرها، وال خيتىل خالها، وال حتّل 

ذخر فإنه للقرب والبيوت: فقال إلافقال العباس: يا رسول اهلل إال  ،إال ملنشد

 .«ذخررسول اهلل|: إال اإل

 ،أبيه، وحممد بن إسامعيل، عن الفضل بن شاذان مجيعاً عيل، عن : 3ـ  537

 ة:ابن أيب عمري، عن معاوية بن عامر قال: قال رسول اهلل| يوم فتح مكّ  نع

رض، وهي حرام إىل أن تقوم الساعة، ة يوم خلق الساموات واألم مكّ اهلل حرّ  إنّ »

 .«هناربعدي، ومل حتل يل إال ساعة من  حدٍ أل حد قبيل، وال حتّل أل ال حتّل 

                                           
 .5رقم  527/  5؛ الكايف: 134/  21( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  225/  4؛ الكايف: 135/  21( بحار األنوار: 2)

 .4رقم  226/  4( املصدر السابق؛ الكايف: 3)



 ذكر احلوادث بعد الفتح إىل غزوة حنني: الباب التاسع عشر

ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن : 1ـ  538

بعث »قال:  ×فضالة، عن أبان، عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر الباقر

يقال هلم: بنو املصطلق من بني جذيمة،  رسول اهلل| خالد بن الوليد إىل حّي 

وكان بينهم وبينه وبني بني خمزوم إحنة يف اجلاهلية ]فلام ورد عليهم[ كانوا قد 

 ، فلام ورد عليهم خالد أمر منادياً أطاعوا رسول اهلل| وأخذوا منه كتاباً 

 وا، فلام كان صالة الفجر أمر مناديه فنادى فصىّل  وصلّ فنادى بالصالة فصىّل 

وا فيهم الغارة فقتل وأصاب، فطلبوا كتاهبم فوجدوه وا، ثم أمر اخليل فشنّ وصلّ 

ثم  ،ثوه بام صنع خالد بن الوليد، فاستقبل| القبلةفأتوا به النبي| وحدّ 

 .قال: اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد

: يا عيل ائت بني ×لعيل فقال ،ومتاع قال: ثم قدم عىل رسول اهلل| ترب

قدميه فقال: يا  ×ثم رفع، صنع خالد من بني املصطلق فأرضهم مما جذيمة

فلام انتهى إليهم  ×فأتاهم عيل، عيل اجعل قضاء أهل اجلاهلية حتت قدميك

 ،حكم فيهم بحكم اهلل، فلام رجع إىل النبي| قال: يا عيل أخربين بام صنعت

مال  ولكّل ة، جنني غرّ  دم دية ولكّل  فقال: يا رسول اهلل عمدت فأعطيت لكّل 

، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم مليلغة كالهبم وحبلة رعاهتم، وفضلت ماالً 

معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبياهنم، وفضلت معي فضلة 

يعلمون، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لريضوا  فأعطيتهم ملا يعلمون وملا ال

ريض اهلل عنك، يا ي، أعطيتهم لريضوا عنّ  عنك يا رسول اهلل، فقال|: يا عيلّ 

 .«بعدي نبّي  ي بمنزلة هارون من موسى إال أنه العيل إنام أنت منّ 

                                           
 ( روايات.7( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

/  2؛ وعلل الشـرائع: 252رقم  237؛ األمايل للصدوق: 142/  21( بحار األنوار: 2)

 



غزوة حنني والطائف وأوطاس وسائر احلوادث إىل : الباب العشرون

 غزوة تبوك

عن أيب ، ةر، عن زراةعيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن أذين: 1ـ  539

مْ ﴿: وجل عزّ قال: سألته عن قول اهلل  ×جعفر هم » قال: ،﴾َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُِبُ

، وخلعوا عبادة من يعبد من دون اهلل، وشهدوا أن ال عّز وجلدوا اهلل قوم وّح 

اك يف بعض ما جاء به رسول اهلل|، وهم يف ذلك شكّ  داً حممّ  إله إال اهلل، وأنّ 

باملال والعطاء لكي حيسن فهم ه| أن يتألّ نبيّ  عّز وجلد|، فأمر اهلل حممّ 

رسول اهلل|  وا به، وإنّ إسالمهم ويثبتوا عىل دينهم الذي دخلوا فيه، وأقرّ 

 أبو ف رؤساء ]رؤس[ العرب ومن قريش وسائر مرض، منهميوم حنني تألّ 

عيينة بن حصني الفزاري وأشباهم من الناس، فغضبت وسفيان بن حرب 

 هبم إىل رسول اهلل| إىل سعد بن عبادة فانطلق نصار، واجتمعتاأل

باجلعرانة، فقال: يا رسول اهلل أتأذن يل يف الكالم؟ فقال: نعم، فقال: إن كان هذا 

أنزل اهلل رضينا، وإن كان  موال التي قسمت بني قومك شيئاً مر من هذه األاأل

فقال رسول »يقول:  ×، قال زرارة: وسمعت أبا جعفر«غري ذلك مل نرض

دنا اهلل دكم؟ فقالوا: سيّ كم عىل قول سيّ نصار أكلّ اهلل|: يا معرش األ

، قال زرارة: فسمعت أبا «ورسوله، ثم قالوا يف الثالثة: نحن عىل مثل قوله ورأيه

يف  امً هفة قلوهبم ساهلل نورهم، وفرض اهلل للمؤلّ  فحطّ »يقول:  ×جعفر

 .«القرآن

عن أيب عمري، ابن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن : 2ـ  540

                                                                                                   
 .35رقم  473

 ( رواية.23باب )( يبلغ جمموع روايات ال1)

 .2رقم  411/  2؛ الكايف: 177/  21( بحار األنوار: 2)



بالنبي| يوم كان  ما مرّ »قال:  ×الرمحن بن احلجاج، عن أيب عبداهلل عبد

 .«العرب تباغت عليه عليه من يوم حنني، وذلك أنّ  أشدّ 

ومسجد ضرار، وفيه  قّصة أبي عامر الراهب،: نيالباب الواحد والعشر

 ما يتعلق بغزوة تبوك

بن اسامعيل، عن الفضل عيل، عن ابيه، عن ابن أيب عمري، وحممد : 1ـ  541

 قال: ،، عن معاوية بن عامربن شاذان، عن صفوان بن حييى وابن أيب عمري مجيعاً 

ه املسجد الذي فإنّ  ،مسجد قباء ،هاال تدع إتيان املشاهد كلّ »: ×عبداهلل قال أبو

 .«ل يومس عىل التقوى من أوّ أّس 

اهلل عليه  ىنزول سورة براءة وبعث النيب صّل: نيالباب الثاني والعشر

 ةوآله علياً بها ليقرأها على الناس يف املوسم مبّك

قال: سألت  ،عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن معاوية بن عامر: 1ـ  542

صغر األ هو يوم النحر، واحلّج »كرب، فقال: األ عن يوم احلّج  ×أبا عبداهلل

 .«العمرة

اجلبار. عن صفوان، عن  د بن عبدشعري، عن حممّ يل األع أبو: 2ـ  543

 .«كرب يوم النحراأل احلّج »قال:  ×ذريح، عن أيب عبداهلل

                                           
 ، وفيه: يوم خيرب.3رقم  462/  2؛ علل الرشائع: 180/  21( بحار األنوار: 1)

 

 ( رواية.7( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .1رقم  560/  4؛ الكايف: 256/  21( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.11ب )( يبلغ جمموع روايات البا4)

 .1رقم  290/  4؛ الكايف: 272/  21( بحار األنوار: 5)

 .2( املصدر السابق؛ الكايف: رقم 6)



حّجة الوداع وما جرى فيها إىل الرجوع إىل : نيالباب الثالث والعشر

، |، وسائر الوقائع إىل وفاته|ه وعمرتهاملدينة، وعدد حّج

 واآليات فيه

عمر بن  عن أمحد، عن احلسني بن سعيد، عن فضالة، عن ،ةالعدّ : 1ـ  544

املستحاضة فذكر أسامء بنت عميس  ×يب عبداهللأبان الكلبي قال: ذكرت أل

د بن أيب بكر بالبيداء، وكان يف والدهتا الربكة للنساء أسامء ولدت حممّ  إنّ »فقال: 

استثفرت له فآوعليه  اهلل أو طمثت، فأمرها رسول اهلل صىّل  ملن ولدت منهنّ 

 .«قت بمنطقة وأحرمتوتنطّ 

اد، عن حريز، عن زرارة، عن أيب عيل، عن أبيه، عن محّ : 2ـ  545

د بن أيب بكر، فأمرها رسول أسامه بنت عميس نفست بمحمّ  أنّ »: ×جعفر

حرام من ذي احلليفة أن حتتيش بالكرسف واخلرق، اهلل| حني أرادت اإل

 نسكوا املناسك وقد أتى هلا ثامنية عرش يوماً ة وقد ، فلام قدموا مكّ باحلّج  وهتّل 

، ومل ينقطع عنها الدم ففعلت فأمرها رسول اهلل| أن تطوف بالبيت وتصيّل 

 .«ذلك

عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن معاوية بن عامر، عن أيب : 3ـ  546

قطع رسول اهلل| التلبية حني زاغت الشمس يوم »قال:  ×عبداهلل

 .«عرفة

عن الفضل، عن صفوان، عن  ،عيل، عن أبيه، وحممد بن إسامعيل: 4ـ  547

                                           
 ( رواية.41( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .2رقم  444/  4؛ الكايف: 378/  21( بحار األنوار: 2)

 .1رقم  449/  4؛ الكايف: 379/  21( بحار األنوار: 3)

 .2رقم  462/  4السابق؛ الكايف: ( املصدر 4)



املرشكني كانوا يفيضون من قبل  إنّ »: ×عبداهلل معاوية بن عامر قال: قال أبو

أن تغيب الشمس، فخالفهم رسول اهلل| فأفاض بعد غروب الشمس، 

وا بل، ولكن اتقج ليس بوجيف اخليل، وال إيضاح اإلاحل وقال: أهيا الناس إنّ 

 وكان| يكّف  ،، وال توطؤا مسلامً ، وال توطؤا ضعيفاً مجيالً  سرياً  سريواً و اهلل

« ناقته حتى يصيب رأسها مقدم الرحل، ويقول: أهيا الناس عليكم بالدعة

 .واخلرب خمترص

قال: قال  ،د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن إسامعيل بن مهامحممّ : 5ـ  548

  يف كّل ربع، صىّل  يف زواياها األالكعبة فصىّل دخل النبي| »: ×احلسن أبو

 .«زاوية ركعتني

يب عمري، عن معاوية بن عامر، عن أيب أعيل، عن أبيه، عن ابن : 6ـ  549

 .«ةمل يدخل الكعبة رسول اهلل| إال يوم فتح مكّ »قال:  ×عبداهلل

عيل بن إبراهيم، عن أبيه، وحممد بن إسامعيل، عن الفضل بن : 7ـ  550

 قال: ×، عن ابن أيب عمري، عن معاوية بن عامر، عن أيب عبداهللشاذان مجيعاً 

 وجل عليه: ، ثم أنزل اهلل عزّ رسول اهلل| أقام باملدينة عرش سنني مل حيّج  إنّ »

جِّ َيْأُتوَك ِرَجااًل َوَعىَل ُكلِّ َضاِمٍر َيْأتَِْي ِمن ُكلِّ َفج  َعِميٍق ﴿ ، ﴾َوَأذِّن يِف النَّاِس بِاْْلَ

يف عامه هذا، فعلم به  رسول اهلل حيّج  نوا بأعىل أصواهتم بأنّ فأمر املؤذنني أن يؤذّ 
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وحممد بن إسامعيل، عن  النحو التايل: عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري،

الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أيب عمري، عن معاوية بن عامر، عن أيب عبد 

 ×.اهلل



 ،رسول اهلل| عراب، واجتمعوا حلّج من حرض املدينة وأهل العوايل واأل

 فيصنعونه، ويتبعونه أو يصنع شيئاً ام كانوا تابعني ينظرون ما يؤمرون به وإنّ 

بقني من ذي القعدة، فلام انتهى إىل ذي احلليفة  فخرج رسول اهلل| يف أربعٍ 

 فيه ثم خرج حتى أتى املسجد الذي عند الشجرة فصىّل  ،زالت الشمس فاغتسل

ول األ ، وخرج حتى انتهى إىل البيداء عند امليلعزم باحلج مفرداً  الظهر، ثمّ 

وستني  أو أربعاً  ـوستني  ، وساق اهلدي ستاً مفرداً  ى باحلّج فلبّ  له سامطان فصّف 

 ة، فطاف بالبيت سبعة أشواط،ة يف سلخ أربع من ذي احلجّ حتى انتهى إىل مكّ  ـ

وقد كان  ،، ثم عاد إىل احلجر فاستلمه× ركعتني خلف مقام إبراهيمثم صىّل 

 .ل طوافهاستلمه يف أوّ 

 وجل به، وإنّ  عز بام بدأ اهلل ر اهلل، فأبدأالصفا واملروة من شعائ ثم قال: إنّ 

فأنزل  ،صنعه املرشكون ءالسعي بني الصفا واملروة يش ون أنّ املسلمني كانوا يظنّ 

ِر اهللِّ َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ﴿وجل:  اهلل عزّ 
َفا َواملَْْرَوَة ِمن َشَعآئِ إِنَّ الصَّ

َف ِِباَِم ُجنَاَح َعَلْيِه َأن  ثم أتى الصفا فصعد عليه واستقبل الركن اليامين  ،﴾َيطَّوَّ

، ثم انحدر إىل فحمد اهلل وأثنى عليه، ودعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة مرتسالً 

لصفا، ثم انحدر ودعا إىل الصفا فوقف املروة فوقف عليهام كام وقف عىل ا

عليها، ثم انحدر إىل املروة حتى فرغ من سعيه، فلام فرغ من سعيه وهو عىل 

 هذا  ثم قال: إنّ  ،املروة أقبل عىل الناس بوجهه فحمد اهلل وأثنى عليه

أن حيل، ولو  يأمرين أن آمر من مل يسق هدياً  ـوأومأ بيده إىل خلفه  ـجربئيل 

ي سقت اهلدي، مري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم، ولكنّ استقبلت من أ

من  قال: فقال له رجٌل  ،هحتى يبلغ اهلدي حملّ  وال ينبغي لسائق اهلدي أن حيّل 

ك سنا وشعورنا تقطر؟ فقال له رسول اهلل: أما إنّ وورؤ جاجاً ح القوم: لنخرجنّ 

 .لن تؤمن هبذا أبداً 



ا منا ديننا كأنّ الكناين: يا رسول اهلل علّ فقال له رساقة بن مالك بن جعشم 

خلقنا اليوم، فهذا الذي أمرتنا به ألعامنا هذا أم ملا يستقبل؟ فقال له رسول 

ك أصابعه وقال: دخلت العمرة يف ثم شبّ  ،بد إىل يوم القيامةاهلل|: بل هو لأل

 إىل يوم القيامة. احلّج 

ة فدخل عىل من اليمن عىل رسول اهلل| وهو بمكّ  ×قال: وقدم عيل

مصبوغة، فقال:  ووجد عليها ثياباً  طيباً  ت، فوجد رحياً وهي قد أحلّ  ÷فاطمة

إىل رسول  ×ما هذا يا فاطمة؟ فقالت: أمرنا هبذا رسول اهلل|، فخرج عيل

ت وعليها ثياب ، فقال: يا رسول اهلل إين رأيت فاطمة قد أحلّ اهلل| مستفتياً 

 نت يا عيل بامأف ،س بذلكفقال رسول اهلل|: أنا أمرت النا ،مصبوغة

 فقال له رسول ،كإهالل النبي| رسول اهلل إهالٌل  قال: يا أهللت؟

 .عىل إحرامك مثيل وأنت رشيكي يف هديي اهلل|: قرّ 

ة بالبطحاء هو وأصحابه ومل ينزل الدور، فلام قال: ونزل رسول اهلل| بمكّ 

وا باحلج، وهو كان يوم الرتوية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا وهيلّ 

فخرج ، ة أبيكم إبراهيمفاتبعوا ملّ  :وجل الذي أنزله عىل نبيه| قول اهلل عزّ 

 الظهر والعرص فصىّل  ،منى حتى أتوا ني باحلّج النبي| وأصحابه مهلّ 

واملغرب والعشاء اآلخرة والفجر، ثم غدا والناس معه، وكانت قريش تفيض 

 ويمنعون الناس أن يفيضوا منها، فأقبل رسول اهلل| ،من املزدلفة وهي مجع

وجل  وقريش ترجوا أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون، فأنزل اهلل عزّ 

يعني إبراهيم  ﴾ُثمَّ َأفِيُضوْا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس َواْسَتْغِفُروْا اهللَّ﴿عليه، 

ة قبّ  فلام رأت قريش أنّ  ،ل وإسحاق يف إفاضتهم منها ومن كان بعدهموإسامعي

للذي كانوا يرجون من  ءه دخل يف أنفسهم يشرسول اهلل| قد مضت كأنّ 

راك، وهي بطن عرنة بحيال األ ،إىل نمرة فاضة من مكاهنم حتى انتهىاإل



 .ته ورضب الناس أخبيتهم عندهافرضبت قبّ 

اهلل| ومعه قريش وقد اغتسل وقطع فلام زالت الشمس خرج رسول 

 الظهر فوعظ الناس وأمرهم وهناهم، ثم صىّل  ،التلبية حتى وقف باملسجد

ثم مىض إىل املوقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون  ،امتنيقوالعرص بأذان وإ

اها ففعلوا مثل ذلك، فقال: أهيا الناس ليس إىل جانبها فنحّ ناقته يقفون أخفاف 

ق وأومأ بيده إىل املوقف، فتفرّ  ،هاملوقف ولكن هذا كلّ موضع أخفاف ناقتي ب

فوقف الناس حتى وقع القرص: قرص  ،ل مثل ذلك باملزدلفةعوف ،الناس

حتى انتهى إىل املزدلفة وهو املشعر  ،ثم أفاض وأمر الناس بالدعة ،الشمس

  املغرب والعشاء اآلخرة بأذان واحد وإقامتني، ثم أقام حتى صىّل احلرام، فصىّل 

يرموا اجلمرة: مجرة  ل ضعفاء بني هاشم بليل، وأمرهم أن اليها الفجر، وعجّ ف

 .العقبة حتى تطلع الشمس

فلام أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إىل منى، فرمى مجرة العقبة، وكان 

وجاء  ـأو ستة وستني  ـاهلدي الذي جاء به رسول اهلل| أربعة وستني 

 ،ة وستنيفنحر رسول اهلل| ستّ  ـأو ستة وثالثني  ـبأربعة وثالثني  ×عيل

بدنة  أربعة وثالثني بدنة، وأمر رسول اهلل| أن يؤخذ من كّل  ×ونحر عيل

 فأكل رسول اهلل| وعيلّ  ،ثم تطبخ، ثم تطرح يف برمة ،منها جذوة من حلم

ق جلودها وال جالهلا وال قالئدها، وتصدّ  جلزاريناوحسيا من مرقها ومل يعطيا 

من آخر  حتى كان اليوم الثالث ،وحلق وزار البيت ورجع إىل منى وأقام هبابه، 

 :فقالت له عايشة ،بطحأيام الترشيق، ثم رمى اجلامر ونفر حتى انتهى إىل األ

 بطح وبعث|فأقام باأل ،ةرجع بحجّ أ، وة وعمرة معاً نساؤك بحجّ  أترجع

م جاءت وطافت ت بعمرة ثفأهلّ  ،الرمحن بن أيب بكر إىل التنعيم معها عبد

ت تثم أ ،ت ركعتني عند مقام إبراهيم، وسعت بني الصفا واملروةبالبيت وصلّ 



فارحتل من يومه ومل يدخل املسجد احلرام ومل يطف بالبيت ودخل  ،النبي|

 .«ة من ذوي طوىوخرج من أسفل مكّ  ،ة من عقبة املدنينيمن أعىل مكّ 

عمري أيب عن الفضل، عن ابن  ،عيل، عن أبيه وحممد بن إسامعيل: 8ـ  551

أمر رسول اهلل| »قال:  ×وصفوان، عن معاوية بن عامر، عن أيب عبداهلل

ثم تطرح يف برمة ثم تطبخ،  ،بدنة جذوة من حلمها نحر أن يؤخذ من كّل  حني

 .«منها وحسيا من مرقها وأكل رسول اهلل| وعيلّ 

ام، عن أيب مهل بن د، عن إسامعيد بن حييى، عن أمحد بن حممّ حممّ : 9ـ  552

أخذ رسول اهلل| حني غدا من منى يف طريق ضب، »قال:  ×احلسن

 .«مل يرجع فيه ورجع ما بني املأزمني، وكان إذا سلك طريقاً 

د، عن احلسني بن سعيد، عن النرض بن ة، عن أمحد بن حممّ العدّ : 10ـ  553

اهلل|  ذكر رسول»: ×عبداهلل سويد، عن عبداهلل بن سنان قال: قال أبو

رسول اهلل| يريد  سالم: إنّ فكتب إىل من بلغة كتابه ممن دخل يف اإل، احلّج 

، فأقبل الناس، فلام نزل الشجرة أمر من أطاق احلّج  يؤذهنم بذلك ليحّج ، احلّج 

د يف إزار ورداء، أو إزار بط، وحلق العانة، والغسل، والتجرّ الناس بنتف اإل

ويضعها عىل عاتقه ملن مل يكن له رداء، وذكر أنه حيث لبى قال: لبيك  ،وعاممة

احلمد والنعمة لك وامللك ال رشيك  اللهم لبيك لبيك ال رشيك لك لبيك إنّ 

، أو ام لقي راكباً وكان يلبي كلّ  «من ذي املعارج»وكان رسول اهلل| يكثر  .لك

ة لوات، فلام دخل مكّ ومن آخر الليل ويف أدبار الص هبط وادياً  عال أكمة، أو
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دخل من أعالها من العقبة، وخرج حني خرج من ذي طوى، فلام انتهى إىل باب 

وأثنى اهلل فحمد  ـوذكر ابن سنان أنه باب بني شيبة  ـاملسجد استقبل الكعبة 

 طاف بالبيت صىّل  ثم أتى احلجر فاستلمه فلام ، عىل أبيه إبراهيمعليه وصىّل 

 .×ركعتني خلف مقام إبراهيم

، وشفاء واسعاً  نافعاً  ودخل زمزم فرشب منها ثم قال: اللهم إين أسألك علامً 

صحابه: فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة، ثم قال أل. داء وسقم من كّل 

فاستلمه ثم خرج إىل الصفا، ثم قال:  ،خر عهدكم بالكعبة استالم احلجرآليكن 

نسان سورة ثم صعد عىل الصفا فقام عليه مقدار ما يقرأ اإل ،أبدأ بام بدأ اهلل به

 .«البقرة

د، عن حممد بن حييى، عن غياث بن ة عن أمحد بن حممّ العدّ : 11ـ  554

النبي| بعد قدومه املدينة إال واحدة،  مل حيّج »قال:  ×عن جعفر، براهيمإ

 .«اتة مع قومه حجّ بمكّ  وقد حّج 
 د بن إسامعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حممّ عيل، عن أبيه، و: 12ـ  555

 دنالذي كان عىل ب  »قال:  ×ابن أيب عمري، عن معاوية بن عامر، عن أيب عبداهلل
سلمي، والذي حلق رأس رسول اهلل| ناجية بن جندب اخلزاعي األ

اهلل بن حرابة بن نرص بن غوث بن عويج بن  ر بن عبدته معمّ النبي| يف حجّ 

ة رسول اهلل وهو حيلقه قالت قريش: أي وملا كان يف حجّ عدي بن كعب، قال: 

املوسى، فقال معمر: واهلل إين  أذن رسول اهلل| يف يدك ويف يدك، معمر

ر هو الذي يرحل لرسول ، قال: وكان معمّ عيلّ  عظيامً  ه من اهلل فضالً عدّ أل
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الرحل الليلة ملسرتخى، فقال  ر إنّ اهلل|، فقال رسول اهلل|: يا معمّ 

ه، ولكن بعض من حسدين ي لقد شددته كام كنت أشدّ بأيب أنت وأمّ ر: معمّ 

دل يب، فقال رسول اهلل: ما كنت مكاين منك يا رسول اهلل| أراد أن تستب

 .«فعلأل
، د بن إسامعيل، عن الفضل بن شاذان مجيعاً عيل، عن أبيه، وحممّ : 13ـ  556

اعتمر رسول »قال:  ×بن أيب عمري، عن معاوية بن عامر، عن أيب عبداهللاعن 

وهي  ،من عسفان قات: عمرة يف ذي القعدة أهّل ثالث عمر متفرّ  اهلل|

من  من اجلحفة وهي عمرة القضاء، وعمرة أهّل  عمرة احلديبية، وعمرة أهّل 

 .«ننيحالطائف من غزوة اجلعرانة بعد ما رجع من 

 عبد عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن معاوية، عن أيب: 14ـ  557

كان ثوبا رسول اهلل| الذي أحرم فيهام يامنيني عربي وأظفار »قال:  ×اهلل

 .«وفيهام كفن

عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، وحممد بن إسامعيل، عن : 15ـ  558

الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أيب عمري، عن معاوية بن عامر، عن أيب 

رسول اهلل| حني فرغ من طوافه وركعتيه قال: أبدأ بام بدأ  إنّ »: ×عبداهلل

َفا َواملَْْرَوَة ِمن َشَعآئِِر ﴿وجل يقول:  اهلل عزّ  اهلل به من إتيان الصفا، إنّ  إِنَّ الصَّ

رسول اهلل | كان يقف عىل الصفا بقدر ما يقرأ سورة  وقال: إنّ  ...﴾اهللِّ

 .«الً ّس البقرة مرت
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ما جرى بينه وبني أهل الكتاب واملشركني بعد : نيالباب الرابع والعشر

م ، زائدًا على ما تقّد|اهلجرة، وفيه نوادر أخباره وأحوال أصحابه

 سيأتي يف األبواب اآلتية يف باب املبعث وكتاب االحتجاج، وما

عبداهلل بن سنان، د، عن ابن حمبوب، عن عن أمحد بن حممّ  ،ةالعدّ : 1ـ  559

م رسول اهلل| رفع رأسه إىل السامء فتبّس  إنّ »قال: قال:  ×عن أيب عبداهلل

مت، قال: نعم، فقيل له: يا رسول اهلل رأيناك رفعت رأسك إىل السامء فتبّس 

 يف مصىّل  صاحلاً  مؤمناً  رض يلتمسان عبداً عجبت مللكني هبطا من السامء إىل األ

فلم جيداه يف مصاله فعرجا إىل  ،ليكتبا له عمله يف يومه وليلته ، فيهكان يصيّل 

التمسناه يف مصاله لنكتب له عمله ليومه  ننا عبدك فالن املؤمالسامء فقاال: ربّ 

وجل: اكتبا لعبدي مثل ما  وليلته فلم نصبه، فوجدناه يف حبالك، فقال اهلل عزّ 

أن أكتب  م يف حبايل، فإن عيلّ ته من اخلري يف يومه وليلته ماداكان يعمله يف صحّ 

 .«له أجر ما كان يعمله إذا حبسته عنه

عن ، ن أبيه، عن ابن أيب عمري، والبزنطي معاً ع ،عن عيل ،اهلمداين: 2ـ  560

ته اثني عرش مّ أاختار رسول اهلل| من »عن مجاعة مشيخة قالوا:  ،محرأبان األ

ة نقباء موسى، تسعة من اخلزرج ، أشار إليهم جربئيل، وأمره باختياره كعدّ نقيباً 

وعبد  ،وس، فمن اخلزرج أسعد بن زرارة، والرباء بن معاويةوثالثة من األ

اهلل، ورافع بن مالك، وسعد بن عبادة، واملنذر  الرمحن بن محام، وجابر بن عبد

بن  اهلل بن رواحة، وسعد بن الربيع، ومن القوافل عبادة بن عمرو، وعبد

الرجل من العرب كان إذا دخل يثرب جيئ إىل  أنّ  الصامت، ومعنى القوافل

                                           
 ( رواية.142( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .1رقم  113/  3؛ الكايف: 83/  22( بحار األنوار: 2)



ظلم، فيقول: ا  رجل من أرشاف اخلزرج فيقول له: أجرين مادمت هبا من أن 

اهليثم  وس أبوومن األ .أحد ض لهقوفل حيث شئت فأنت يف جواري، فال يتعرّ 

 .«سيد بن حضري، وسعد بن خيثمةبن التيهان، وا  

اد بن عيسى، عن الربقي، عن أبيه، عن محّ أيب، عن سعد، عن : 3ـ  561

نصاري كان الرباء بن معرور األ»قال:  ×معاوية بن عامر، عن أيب عبداهلل

ون إىل بيت املقدس، ة، واملسلمون يصلّ وكان رسول اهلل| بمكّ ، باملدينة

ة ونزل به فأوىص إذا دفن أن جيعل وجهه إىل رسول اهلل|، فجرت فيه السنّ 

 .«الكتاب

، أيب، عن أمحد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن احلسني بن سعيد: 4ـ  562

كان الرباء بن معرور »قال:  ×عن محاد، عن معاوية بن معاوية، عن أيب عبداهلل

فأوىص  ،ه حرضه املوتوإنّ  ،ةنصاري باملدينة وكان رسول اهلل| بمكّ األ

 .«ةبثلث ماله فجرت به السنّ 

عيسى، عن ابن حمبوب، عن مالك بن حممد بن حييى، عن ابن : 5ـ  563

إذ استأذن عليه رجل  ×عن أيب محزة الثاميل قال: كنت عند أيب جعفر، عطية

وأدناه وساءله فقال  ×جعفر ب به أبوم، فرّح فدخل عليه فسلّ  ،فأذن له

ين  خطبت إىل موالك فالن بن أيب رافع ابنته فالنة فردّ يّن إ ،الرجل: جعلت فداك

لدمامتي وحاجتي وغربتي، وقد دخلني من ذلك ي وازدرأين ورغب عنّ 

اذهب »: ×جعفر يت عندها املوت، فقال أبوهلا قلبي متنّ  غضاضة هجمة عّض 

بن أيب  بن احلسني بن عيلّ  يلد بن عفأنت رسويل إليه، وقل له: يقول لك حممّ 

                                           
 .70رقم  491؛ اخلصال: 102/  22( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  301/  1؛ علل الرشائع: 108/  22( بحار األنوار: 2)

 .1رقم  566/  2ابق؛ علل الرشائع: ( املصدر الس3)



محزة:  ، قال أبو«هج منحج بن رباح موالي ابنتك فالنة وال تردّ : زوّ ^طالب

 .×برسالة أيب جعفر مرسعاً  فرحاً  فوثب الرجل

كان من أهل الياممة يقال  رجالً  إنّ »: ×جعفر فلام أن توارى الرجل قال أبو

سالم فأسلم وحسن إسالمه، وكان لإل أتى رسول اهلل| منتجعاً  ،له: جويرب

ه رسول ، وكان من قباح السودان، فضمّ عارياً  حمتاجاً  دميامً  اً قصري رجالً 

بالصاع  من متر وكان جيري عليه طعامه صاعاً  ،وعراهاهلل| حلال غربته 

ل، وكساه شملتني، وأمره أن يلزم املسجد ويرقد فيه بالليل، فمكث بذلك وّ األ

سالم من أهل احلاجة باملدينة حتى كثر الغرباء ممن يدخل يف اإل ما شاء اهلل

ر مسجدك، ه|: أن طهّ وجل إىل نبيّ  وضاق هبم املسجد، فأوحى اهلل عزّ 

من كان له يف  أبواب كّل  رج من املسجد من يرقد فيه بالليل، ومر بسدّ وأخ

فيه جنب،  ومسكن فاطمة عليهام السالم، وال يمرنّ  مسجدك باب إال باب عيلّ 

، ×أبواهبم إال باب عيل قال: فأمر رسول اهلل| بسدّ  ،وال يرقد فيه غريب

سول اهلل| أمر أن ر صىل اهلل عليها عىل حاله، قال: ثم إنّ  مسكن فاطمة وأقرّ 

فعملت هلم وهي الصفة، ثم أمر الغرباء واملساكني أن  ،سقيفة يتخذ للمسلمني

وا فيها هنارهم وليلهم، فنزلوها واجتمعوا فيها، فكان رسول اهلل| يظلّ 

والتمر والشعري والزبيب إذا كان عنده، وكان املسلمون  يتعاهدهم بالربّ 

 .ويرصفون صدقاهتم إليهم ة رسول اهلل|يتعاهدوهنم ويرقوهنم لرقّ 

ة عليه، فقال: رسول اهلل| نظر إىل جويرب ذات يوم برمحة منه له ورقّ  نّ إف

جت امرأة فعففت هبا فرجك وأعانتك عىل دنياك وآخرتك، لو تزوّ  ،يا جويرب

؟ فواهلل ما من حسب مي من يرغب يفّ أأنت وبأيب  ،فقال له جويرب: يا رسول اهلل

؟ فقال له رسول اهلل|: يا ة امرأة ترغب يفّ مجال، فأيّ وال نسب وال مال وال 

سالم ف باإل، ورّش رشيفاً  ةسالم من كان يف اجلاهليّ اهلل قد وضع باإل إنّ  ،جويرب



، وأذهب سالم من كان يف اجلاهلية ذليالً باإل ، وأعزّ من كان يف اجلاهلية وضيعاً 

ق أنساهبا، فالناس سالم ما كان من نخوة اجلاهلية وتفاخرها بعشائرها وباسباإل

آدم  هم من آدم، وإنّ هم أبيضهم وأسودهم وقرشيهم وعربيهم وعجميّ اليوم كلّ 

له وجل يوم القيامة أطوعهم  الناس إىل اهلل عزّ  أحّب  خلقه اهلل من طني، وإنّ 

إال ملن كان  حد من املسلمني عليك اليوم فضالً وأتقاهم، وما أعلم يا جويرب أل

 .أتقى هلل منك وأطوع

 ه من أرشف بني بياضة حسباً فإنّ  ،قال له: انطلق يا جويرب إىل زياد بن لبيدثم 

ج جويرب ابنتك وهو يقول لك: زوّ  ، رسول رسول اهلل إليكفيهم فقل له: إيّن 

وهو يف ، | إىل زيادة بن لبيدالدلفاء، قال: فانطلق جويرب برسالة رسول اهلل

م عليه، ثم قال: يا له وسلّ  علم فأذنأومجاعة من قومه عنده، فاستأذن ف همنزل

ها فأبوح هبا أم أرّس  إين رسول رسول اهلل| إليك يف حاجة ،زياد بن لبيد

 فقال له جويرب: إنّ  ،يل وفخر ذلك رشٌف  إليك؟ فقال له زياد: بل بح هبا فإنّ 

ابنتك الدلفاء، فقال له زياد: أرسول اهلل  اً ج جويربرسول اهلل| يقول لك: زوّ 

كذب عىل رسول اهلل|؟ ا جويرب؟ فقال له: نعم ما كنت أليهبذا  أرسلك إيلّ 

فانرصف يا جويرب حتى ، نصارج فتياتنا إال أكفاءنا من األا ال نزوّ فقال له زياد: إنّ 

هو يقول: واهلل ما هبذا خربه بعذري، فانرصف جويرب وأألقى رسول اهلل| ف

اء بنت زياد ة حممد|، فسمعت مقالته الدلفظهرت نبوّ أوال هبذا  نزل القرآنأ

، فدخل إليها فقالت له: ما هذا دخل إيلّ أوهي يف خدرها، فأرسلت إىل أبيها 

رسول اهلل|  ؟ فقال هلا: ذكر يل أنّ الكالم الذي سمعته منك حتاور به جويرباً 

ابنتك الدلفاء، فقالت  ج جويرباً أرسله، وقال: يقول لك رسول اهلل|: زوّ 

فابعث اآلن  ،ول اهلل| بحرضتهله: واهلل ما كان جويرب ليكذب عىل رس

فقال له زياد: يا  ،فلحق جويرباً  ، فبعث زياد رسوالً عليك جويرباً  يردّ  رسوالً 



 .حتى أعود إليك بك، اطمئنّ  جويرب مرحباً 

 أتاين جويرباً  ي إنّ مّ أثم انطلق زياد إىل رسول اهلل| فقال له: بأيب أنت و

لن أابنتك الدلفاء، فلم  جويرباً ج رسول اهلل| يقول: زوّ  برسالتك، وقال: إنّ 

نصار، فقال له ج إال أكفاءنا من األله يف القول، ورأيت لقاءك ونحن ال نزوّ 

رسول اهلل|: يا زياد جويرب مؤمن، واملؤمن كفو للمؤمنة، واملسلم كفو 

جه يا زياد وال ترغب عنه، قال: فرجع زياد إىل منزله ودخل عىل للمسلمة، فزوّ 

ك إن عصيت رسول سمعه من رسول اهلل|، فقالت له: إنّ  ابنته فقال هلا ما

فخرج زياد فأخذ بيد جويرب ثم أخرجه إىل قومه  ج جويرباً اهلل| كفرت، فزوّ 

 ،أهازها زياد وهيّ وضمن صداقها قال: فجهّ ، ة رسولهة اهلل وسنّ جه عىل سنّ فزوّ 

 مايل من فنسوقها إليك؟ فقال: واهلل ثم أرسلوا إىل جويرب فقالوا له: ألك منزٌل 

 ، وكسوا جويرباً ومتاعاً  وهيؤا فيه فراشاً  منزل، قال: فهيؤها وهيؤا هلا منزالً 

ها نظر إىل آفلام ر ،دخل جويرب عليها معتاّمً أودخلت الدلفاء يف بيتها أثوبني، و

 وساجداً  للقرآن راكعاً  فلم يزل تالياً  ،إىل زاوية البيت بة قامبيت ومتاع وريح طيّ 

فلام سمع النداء خرج وخرجت زوجته إىل الصالة فتوضأت تى طلع الفجر، ح

 للقرآن وراكعاً  : ما زال تالياً تك؟ فقالت الصبح، فسئلت: هل مّس وصلّ 

حتى سمع النداء فخرج، فلام كانت الليلة الثانية فعل مثل ذلك،  وساجداً 

وأخفوا ذلك من زياد، فلام كان يوم الثالث فعل مثل ذلك، فأخرب بذلك أبوها، 

أمرتني  ،مي يا رسول اهلل|أطلق إىل رسول اهلل| فقال له: بأيب أنت وفان

 طاعتك أوجبت عيلّ  بتزويج جويرب، وال واهلل ما كان من مناكحنا، ولكنّ 

، ومتاعاً  ا هيأنا له بيتاً تزوجيه، فقال له النبي|: فام الذي أنكرتم منه؟ قال: إنّ 

ها وال نظر إليها وال دنا منها، مفام كلّ ، دخل معها معتاّمً أوأدخلت ابنتي البيت و

حتى سمع النداء  وساجداً  للقرآن راكعاً  بل قام إىل زاوية البيت فلم يزل تالياً 



منها  ومثل ذلك يف الليلة الثالثة ومل يدن   فخرج، ثم فعل مثل ذلك يف الليلة الثانية

 .مها إىل أن جئتك، وما نراه يريد النساء فانظر يف أمرناومل يكلّ 

ياد وبعث رسول اهلل| إىل جويرب فقال له: أما تقرب النساء؟ فانرصف ز

 لشبق هنم إىل النساء، فقال إيّن  ،فقال له جويرب: أوما أنا بفحل؟ بىل يا رسول اهلل

م بخالف ما وصفت به نفسك، قد ذكروا يل أهّن  ت  له رسول اهلل|: قد خرّب 

فلم  رة، وأتيت معتاّمً دخلت عليك فتاة حسناء عطأو ومتاعاً  وفراشاً  هيؤا لك بيتاً 

جويرب: يا رسول اهلل  مها ومل تدن منها، فام دهاك إذن؟ فقال لهتنظر إليها ومل تكلّ 

حسناء عطرة، وذكرت حايل التي  وفتاةً  ومتاعاً  ، ورأيت فراشاً واسعاً  بيتاً  دخلت

مع الغرباء واملساكني،  كنت عليها، وغربتي وحاجتي وضيعتي وكينونتي

ب إليه بحقيقة اهلل ذلك أن أشكره عىل ما أعطاين، وأتقرّ حببت إذ أوالين أف

 وساجداً  للقرآن راكعاً  الشكر، فنهضت إىل جانب البيت فلم أزل يف صاليت تالياً 

أشكر اهلل حتى سمعت النداء خرجت، فلام أصبحت رأيت أن أصوم ذلك اليوم 

 ،يسريففعلت ذلك ثالثة أيام ولياليها، ورأيت ذلك يف جنب ما أعطاين اهلل 

 .شاء اهلل رضيهم الليلة إنأرضيها وأولكني س

فأرسل رسول اهلل| إىل زياد فأتاه وأعلمه ما قال جويرب فطابت أنفسهم، 

رسول اهلل| خرج يف غزوة له ومعه  قال: وىف هلم جويرب بام قال، ثم إنّ 

 .«أنفق منها بعد جويرب نصار أيمٌ استشهد رمحه اهلل، فام كان يف األجويرب ف

، اد بن عثامن، عن احللبي، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محّ عيلّ : 6ـ  564

حرض النبي|  ،اهلل بن أيب بن سلول ملا مات عبد»قال:  ×عن أيب عبداهلل

فقال عمر لرسول اهلل|: يا رسول اهلل أمل ينهك اهلل أن تقوم عىل ، جنازته

                                           
 .1رقم  339/  5؛ الكايف: 117/  22( بحار األنوار: 1)



تقوم عىل قربه؟ فقال له: فقال: يا رسول اهلل أمل ينهك اهلل أن ، قربه؟ فسكت

، قربه ناراً  ، وامأل قلت: اللهم احش جوفه ناراً إيّن  ؟!قلت ويلك وما يدريك ما

 .«: فأبدى من رسول اهلل| ما كان يكره×عبداهلل أبو ، قالوأصله ناراً 

 احلسني بن حممد، عن عبداهلل بن عامر، عن عيل بن مهزيار، عن: 7ـ  565

كان الرباء بن »قال:  ×بن عامر، عن أيب عبداهلل اد بن عيسى، عن معاويةمحّ 

ه حرضه ة، وإنّ نصاري باملدينة، وكان رسول اهلل| بمكّ معرور التميمي األ

ون إىل بيت املقدس، فأوىص الرباء املوت وكان رسول اهلل| واملسلمون يصلّ 

ة، وأنه إذا دفن أن جيعل وجهه إىل رسول اهلل| إىل القبلة فجرت به السنّ 

 .«ةبثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنّ أوىص 

د الرمحن بن حممّ  د بن احلسني، عن عبدد بن حييى، عن حممّ حممّ : 8ـ  566

ت حال رجل من اشتدّ »قال:  ×عن سامل بن مكرم، عن أيب عبداهلل، سدياأل

أصحاب النبي| فقالت له امرأته: لو أتيت رسول اهلل| فسألته، فجاء 

آه النبي| قال: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه إىل النبي| فلام ر

رسول  اهلل، فقال الرجل: ما يعني غريي، فرجع إىل امرأته فأعلمها فقالت: إنّ 

 فأعلمه فأتاه، فلام رآه رسول اهلل| قال: من سألنا أعطيناه، اهلل| برّش 

ر حتى فعل الرجل ذلك ثالث، ثم ذهب الرجل فاستعا، ومن استغنى أغناه اهلل

من دقيق،  ثم جاء به فباعه بنصف مدّ  ،ثم أتى اجلبل فصعده فقطع حطباً  ،معوالً 

فلم يزل يعمل  ،فرجع به فأكله، ثم ذهب من الغد فجاء بأكثر من ذلك فباعه

، ثم أثرى حتى ، ثم مجع حتى اشرتى بكرين وغالماً وجيمع حتى اشرتى معوالً 

يف سمع النبي، فقال أيرس، فجاء إىل النبي| فأعلمه كيف جاء يسأله وك

                                           
 .1رقم  188/  3؛ الكايف: 125/  22( بحار األنوار: 1)

 .13رقم  254/  3( املصدر السابق؛ الكايف: 2)



 .«النبي|: قلت لك: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه اهلل

عن أيب ، عن هشام بن سامل ،عن ابن أيب عمري ،عن أبيه ،عيلّ : 9ـ  567

، نصار إىل رسول اهلل|من األ جاءت فخذٌ »قال:  ×عن أيب عبداهلل، بصري

إليك حاجة، فقال: هاتوا حاجتكم، ، فقالوا: يا رسول اهلل لنا موا عليه فردّ فسلّ 

ك ا حاجة عظيمة، فقال: هاتوها ما هي؟ قالوا: تضمن لنا عىل ربّ قالوا: إهّن 

 ،ثم رفع رأسه ،رضثم نكت يف األ ،ة؟ قال: فنكس رسول اهلل| رأسهاجلنّ 

، قال: فكان الرجل منهم شيئاً  فقال: أفعل ذلك بكم عىل أن ال تسألوا أحداً 

من املسألة،  نسان: ناولنيه فراراً سوطه فيكره أن يقول إلفيسقط يكون يف السفر 

ويكون عىل املائدة فيكون بعض اجللساء أقرب إىل املاء منه فال  .فينزل فيأخذه

 .«يقول: ناولني حتى يقوم فيرشب

عن ، ة، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن هارون بن اجلهمالعدّ : 10ـ  568

ملا هاجرت النساء إىل رسول »قال:  ×د بن مسلم، عن أيب عبداهللحممّ 

حبيب، وكانت خافضة ختفض  مّ أامرأة يقال هلا:  اهلل| هاجرت فيهنّ 

العمل الذي كان يف يدك  ،حبيب مّ أفلام رآها رسول اهلل| قال هلا: ، اجلواري

فتنهاين عنه،  إال أن يكون حراماً  ،هو يف يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول اهلل

، حبيب مّ أمك، قال: فدنت منه فقال: يا علّ أي حتى فادين منّ بل حالل، ، قال: ال

أرشق للوجه وأحظى  هي فإنّ إذا أنت فعلت فال تنهكي، أي ال تستأصيل، وأشمّ 

 .عند الزوج

، عطية، وكانت مقينة، يعني ماشطة مّ أخت يقال هلا: أحبيب  مّ قال: وكان أل

 مّ أفأقبلت  ،رسول اهلل|حبيب إىل اختها أخربهتا بام قال هلا  مّ أفلام انرصفت 

                                           
 .7رقم  139/  2؛ الكايف: 128/  22( بحار األنوار: 1)
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ختها، فقال هلا رسول اهلل|: ادين أخربته بام قالت هلا أة إىل النبي| فعطيّ 

اخلرقة  عطية، إذا أنت قينت اجلارية فال تغسيل وجهها باخلرقة، فإنّ  مّ أي يا منّ 

 .«ترشب ماء الوجه

أيب ة، عن الربقي، عن أبيه، عن ابن بكري، عن زرارة، عن العدّ : 11ـ  569

نصار، سمرة بن جندب كان له عذق يف حائط لرجل من األ إنّ »قال:  ×جعفر

مه فكلّ  ،به إىل نخلته وال يستأذن بباب البستان، فكان يمرّ  ينصاروكان منزل األ

نصاري إىل رسول ى جاء األنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فلام تأبّ األ

ه بقول رسول اهلل| وخرّب ه اخلرب، فأرسل إليه اهلل| فشكا إليه وخرّب 

نصاري وما شكا، وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلام أبى ساومه األ

يف  لحتى بلغ به من الثمن ما شاء اهلل فأبى أن يبيع، فقال: لك هبا عذق مذلّ 

نصاري: اذهب فاقعلها وارم هبا ة، فأبى أن يقبل، فقال رسول اهلل| لألاجلنّ 

 .«رضار فإنه ال رضر وال ؛إليه

اد بن عثامن وهشام بن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محّ : 12ـ  570

، وعىل  عىل قوم مخساً كان رسول اهلل| يكرّب »قال:  ×عن أيب عبداهلل ،سامل

 .«م، يعني بالنفاقاهّت   عىل رجل أربعاً فإذا كرّب  ،آخرين أربعاً  قومٍ 

عن  ،أبان بن عثامن، عن زرارةعيل، عن أبيه، عن البزنطي، عن : 13ـ  571

ثاممة بن أثال أرسته خيل النبي| وقد كان رسول  إنّ » :×أيب جعفر

ك  خمرّي ي من ثاممة، فقال له رسول اهلل|: إيّن اهلل| قال: اللهم أمكنّ 

، ، أو أفاديك، قال: إذا جتدين غالياً تقتل عظيامً  واحدة من ثالث: أقتلك، قال: إذاً 
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 أشهد  قد مننت عليك، قال: فإيّن ، قال: فإيّن جتدين شاكراً  عليك، قال: إذاً  أو أمنّ 

ك رسول اهلل حيث رأيتك ك رسول اهلل، وقد واهلل علمت أنّ أن ال إله إال اهلل، وأنّ 

 .«شهد هبا وأنا يف الوثاقوما كنت أل

د بن عيل بن حمبوب، عن معاوية بن حكيم، عن سليامن بن حممّ : 14ـ  572

 إنّ »فقال له:  ×من أهل الشام عىل أيب عبداهلل دخل رجٌل جعفر، عن أبيه قال: 

 .«نل من أذّ ه أوّ نّ أل»، قال: ومل؟ قال: «ة باللل من سبق إىل اجلنّ أوّ 

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن عبداهلل حممّ : 15ـ  573

خرج رسول اهلل| »قال:  ×عن أيب جعفر ،بن غالب، عن جابر اجلعفي

ثم  ،بالنساء فوقف عليهنّ  عاري اجلسم، فمرّ  حر إىل ظهر املدينة عىل مجلٍ يوم الن

يف النار، فلام  أكثركنّ  قن وأطعن أزواجكن، فإنّ النساء تصدّ  قال: يا معارش

يا رسول اهلل، يف النار مع  :فقالت ،ثم قامت إليه امرأة منهنّ  ،سمعن ذلك بكني

النار، فقال هلا رسول اهلل|: ار فنكون من أهل الكفار؟ واهلل ما نحن بكفّ 

 .«أزواجكنّ  كافرات بحّق  إنكنّ 

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن هشام بن حممّ  :16ـ  574

كان عىل عهد رسول »يقول:  ×عن أيب بصري قال: سمعت أبا جعفر، سامل

 لرسول فقري شديد احلاجة من أهل الصفة، وكان مالزماً  اهلل| مؤمنٌ 

 منها، وكان رسول ءها، ال يفقده يف يشالصالة كلّ  مواقيت اهلل| عند

 ءله وينظر إىل حاجته وغربته، فيقول: يا سعد لو قد جاءين يش اهلل| يرّق 

 .غنيتكأل

                                           
 .458رقم  299/  8؛ الكايف: 140/  22( بحار األنوار: 1)
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رسول اهلل| لسعد،  غمّ  قال: فأبطأ ذلك عىل رسول اهلل| فاشتدّ 

ه لسعد، فأهبط عليه فعلم اهلل سبحانه ما دخل عىل رسول اهلل| من غمّ 

 قد علم ما قد دخلك عّز وجلاهلل  إنّ ، دفقال له: يا حممّ  ،جربئيل ومعه درمهان

أن تغنيه؟ فقال: نعم، فقال له: فهاك هذين الدرمهني  أفتحّب  بسعد من الغمّ 

خرج إىل  جر هبام، قال: فأخذمها رسول اهلل| ثمّ فأعطهام إياه، ومره أن يتّ 

هلل| ينتظره، فلام رآه صالة الظهر، وسعد قائم عىل باب حجرات رسول ا

حت برسول اهلل| قال: يا سعد أحتسن التجارة؟ فقال له سعد: واهلل ما أص

ف ر هبام وترّص ر به، فأعطاه رسول اهلل| الدرمهني وقال له: اجّت أجّت  أملك ماالً 

 معه الظهر لرزق اهلل تعاىل، فأخذمها سعد ومىض مع النبي| حتى صىّل 

يا سعد،  لب الرزق فقد كنت بحالك مغتامً والعرص، فقال له النبي|: قم فاط

 إال باعه بدرمهني وال يشرتي شيئاً  قال: فأقبل سعد ال يشرتي بدرهم شيئاً 

 .بدرمهني إال باعه بأربعة

وأقبلت الدنيا عىل سعد فكثر متاعه وماله وعظمت جتارته، فاختذ عىل باب 

إذا أقام إليه، وكان رسول اهلل|  وجلس فيه ومجع جتايره املسجد موضعاً 

أ كام كان يفعل قبل أن ر ومل يتهيّ بالدنيا مل يتطهّ  بالل الصالة خيرج وسعد مشغوٌل 

يتشاغل بالدنيا، فكان النبي| يقول: يا سعد شغلتك الدنيا عن الصالة، 

ريد أن أستويف منه، وهذا أبعته فع مايل؟ هذا رجل قد ضيّ أفكان يقول: ما أصنع 

وفيه، قال: فدخل رسول اهلل| من أمر سعد أريد أن أرجل قد اشرتيت منه ف

اهلل قد علم  إنّ  ،دفقال: يا حممّ  ×ه بفقره، فهبط عليه جربئيلمن غمّ  أشدّ  غمّ 

له النبي|: وىل أو حاله هذه؟ فقال إليك؟ حاله األ ام أحّب ك بسعد، فأيّ غمّ 

 حّب  : إنّ ×دنياه بآخرته، فقال له جربئيل وىل قد ذهبتيا جربئيل بل حاله األ

عليك الدرمهني اللذين  اآلخرة، قل لسعد: يردّ  موال فتنة ومشغلة عندنيا واألال



فخرج  :، قالأمره سيصري إىل احلال التي كان عليها أوالً  دفعتهام إليه، فإنّ 

الدرمهني الذين  عيلّ  بسعد فقال له: يا سعد أما تريد أن تردّ  النبي| فمرّ 

ريد منك يا سعد إال أست فقال له: لأعطيتكهام؟ فقال سعد: بىل ومأتني 

الدرمهني، فأعطاه سعد درمهني، قال: فأدبرت الدنيا عىل سعد حتى ذهب ما 

 .«كان مجع وعاد إىل حاله التي كان عليها
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وأوالده وأزواجه وعشائره  |أبواب ما يتعلق به

 وأصحابه وأمته وغريها

 وأحواهلم، وفيه أحوال أّم |النيبعدد أوالد : الباب األول

 إبراهيم

د بن سامعة، عن غري واحد، عن محيد بن زياد، عن احلسن بن حممّ : 1ـ  575

ة ابنة رسول ملا ماتت رقيّ »عن أيب بصري، عن أحدمها عليهام السالم قال:  ،أبان

قال رسول اهلل: احلقي بسلفنا الصالح عثامن بن مظعون  ، اهلل عليه آلهاهلل صىّل 

عىل شفري القرب تنحدر دموعها يف القرب ورسول  ÷وأصحابه، قال: وفاطمة

وجل  عرف ضعفها، وسألت اهلل عزّ اه بثوبه قائم يدعو، قال: إين ألاهلل| يتلقّ 

 .«ة القربأن جيريها من ضمّ 

 ينب وزيدزة قّص، وفيه |مجل أحوال أزواجه: الباب الثاني

: عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن حممد بن أيب عمري، عن هشام بن 1ـ  576

                                           
 ( رواية.26( يبلغ جمموع روايات الباب )1)
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ج ميمونة بنت رسول اهلل| حني تزوّ  إنّ »قال:  ×سامل، عن أيب عبد اهلل

 .«احلارث أومل عليها وأطعم الناس احليس

أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن ابن محيد، عن : 2ـ  577

خوات من أهل رحم اهلل األ»قال: سمعته يقول:  ×عن أيب جعفر ،بصري أيب

هن أسامء بنت عميس اخلثعمية، وكانت حتت جعفر بن أيب ة، فساّم اجلنّ 

وسلمى بنت عميس اخلثعمية وكانت حتت محزة، ومخس من بني ، ×طالب

الفضل عند العباس  مّ أبنت احلارث، كانت حتت النبي|، وهالل: ميمونة 

ة كانت يف ثقيف عند احلجاج خالد بن الوليد، وغرّ  مّ أوالغميصاء  ،اسمها هند

 .«ومحيدة مل يكن هلا عقب، بن غالظ

، عن ابن د مجيعاً عن أمحد بن حممّ  ،عيل، عن أبيه، وحممد بن حييى: 3ـ  578

 ول اهلل عزّ قال: سألته عن ق ×عن احللبي، عن أيب عبداهلل ،أيب عمري، عن محاد

ا َأْحَلْلنَا َلَك َأْزَواَجَك ﴿وجل:  ا النَّبِيُّ إِنَّ َ له من النساء؟  قلت: كم أحّل  ،﴾َيا َأهيُّ

َل ﴿، قلت: قوله: «ءما شاء من يش»قال:  اَل َُيِلُّ َلَك النَِّساء ِمن َبْعُد َواَل َأن َتَبدَّ

ه، لرسول اهلل| أن ينكح ما شاء من بنات عمّ »فقال:  ﴾ِِبِنَّ ِمْن َأْزَواٍج 

له  وبنات عامته وبنات خاله وبنات خاالته، وأزواجه الاليت هاجرن معه، وأحّل 

 اهلبة إال لرسول أن ينكح من عرض املؤمنني بغري مهر وهي اهلبة، وال حتّل 

إال بمهر، وذلك معنى   رسول اهلل| فال يصلح نكاٌح لغري ااهلل|، فأمّ 

ْؤِمنًَة إِن َوَهَبْت َنْفَسَها لِلنَّبِيِّ ﴿قوله تعاىل:   قلت: أرأيت قوله: ،«﴾َواْمَرَأًة مُّ

من آوى فقد نكح، »قال:  ،﴾ُتْرِجي َمن َتَشاء ِمنُْهنَّ َوُتْؤِوي إَِلْيَك َمن َتَشاء﴿

إنام »قال:  ،﴾اَل َُيِلُّ َلَك النَِّساء ِمن َبْعُد ﴿، قلت قوله: «ومن أرجى فلم ينكح

                                           
 .2رقم  368/  5؛ الكايف: 190/  22األنوار: ( بحار 1)
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َهاُتُكْم َوَبنَاُتُكْم ﴿عنى به النساء الاليت حرم عليه يف هذه اآلية:  َمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ ُحرِّ

 مل حيّل  لكم ما مر كام يقولون كان قد أحّل إىل آخر اآلية، ولو كان األ ﴾مْ َوَأَخَواُتكُ 

وجل  اهلل عزّ  مر كام يقولون، إنّ ام أراد، ولكن ليس األأحدكم يستبدل كلّ  له، إنّ 

 .«النساءم عليه يف هذه اآلية التي يف إال ما حرّ  ،ه ما أراد من النساءلنبيّ  أحّل 

د العاصمي، عن عيل بن احلسن بن فضال، عن عيل أمحد بن حممّ : 4ـ  579

قال:  ×ه يعقوب بن سامل، عن أيب بصري، عن أيب عبداهللبن أسباط، عن عمّ 

ام مل إنّ »فقال:  ،﴾اَل َُيِلُّ َلَك النَِّساء ِمن َبْعُد ﴿: عّز وجلأرأيت قول اهلل  :قلت له

َهاُتُكْم ﴿م اهلل عليه يف هذه اآلية: حيل له النساء التي حرّ  َمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ ُحرِّ

مل  لكم ما مر كام يقولون لكان قد أحّل ها، ولو كان األيف هذه اآلية كلّ  ﴾َوَبنَاُتُكمْ 

يقولون، مر كام ام أراد، ولكن ليس األأحدكم يستبدل كلّ  نّ أل ؛حيل له هو

ه| أن لنبيّ  أحّل  عّز وجلاهلل  أحاديث آل حممد خالف أحاديث الناس، إنّ 

 .«م اهلل عليه يف سورة النساء يف هذه اآليةينكح من النساء ما أراد إال ما حرّ 

، د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن العالحممّ : 5ـ  580

لو مل حيرم عىل الناس »السالم أنه قال: عن أحدمها عليهام  ،د بن مسلمعن حممّ 

َوَما َكاَن َلُكْم َأن ُتْؤُذوا َرُسوَل اهللَِّ َواَل َأن ﴿ :عّز وجلأزواج النبي| لقول اهلل 

الم بقول اهلل عىل احلسن واحلسني عليهام الس محر ﴾َتنكُِحوا َأْزَواَجُه ِمن َبْعِدهِ 

َن النَِّساء﴿تبارك وتعاىل اسمه:  وال يصلح  ،﴾َوالَ َتنكُِحوْا َما َنَكَح آَباُؤُكم مِّ

 .«هللرجل أن ينكح امرأة جدّ 

ثني قال: حدّ  ،ذينةأعيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عمر بن : 6ـ  581
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ج رسول اهلل| تزوّ  إنّ »: عن قتادة، عن احلسن البرصي ،سعيد بن أيب عروة

وكانت من أمجل أهل زماهنا، فلام  ،من بني عامر بن صعصعة يقال هلا: سناة امرأةً 

نظرت إليها عايشة وحفصة قالتا: لتغلبنا هذه عىل رسول اهلل| بجامهلا، 

 ، فلام دخلت عىل رسول اهلل|ال يرى منك رسول اهلل| حرصاً  :فقالتا هلا

قها تناوهلا بيده فقالت: أعوذ باهلل، فانقبضت يد رسول اهلل| عنها، فطلّ 

من كندة بنت أيب اجلون، فلام مات  ج رسول اهلل| امرأةً وأحلقها بأهلها وتزوّ 

مات ابنه،  ما اً إبراهيم بن رسول اهلل| ابن مارية القبطية قالت: لو كان نبيّ 

فلام قبض رسول اهلل|  فأحلقها رسول اهلل| بأهلها قبل أن يدخل هبا،

بكر وعمر  بكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا، فاجتمع أبو الناس أبو يلوو

جتا، فقاال هلام: اختارا إن شئتام احلجاب، وإن شئتام الباه، فاختارتا الباه، فتزوّ 

 «.اآلخر ذم أحد الرجلني وجنّ جف

رويا عن أيب ثت هبذا احلديث زرارة والفضيل فذينة: فحدّ أفقال عمر بن 

إال وقد عص فيه، حتى لقد  ءوجل عن يش ما هنى اهلل عزّ »أنه قال:  ×جعفر

ثم قال  ،نكحوا أزواج رسول اهلل| من بعده، وذكر هاتني العامرية والكندية

 قها قبل أن يدخل هبا أحتّل فطلّ  ج امرأةً : لو سألتم عن رجل تزوّ ×جعفر أبو

 .«رمة من آبائهمالبنه؟ لقالوا: ال، فرسول اهلل| أعظم ح

، د بن قيسعيل، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن حممّ : 7ـ  582

نصار إىل رسول اهلل| فدخلت جاءت امرأة من األ»قال:  ×عن أيب جعفر

                                           
. والظاهر أّن الشيخ املحسني 3رقم  421/  5؛ الكايف: 210 / 22( بحار األنوار: 1)

يصّحح املقطع الثاين من الرواية واملروّي عن أيب جعفر، وإال فاملقطع األّول ال شّك يف 

 إرساله.



طة، فدخلت عىل رسول سة متمّش عليه وهو يف منزل حفصة، واملرأة متلبّ 

املرأة ال ختطب الزوج، وأنا امرأة أيم ال زوج  اهلل| فقالت: يا رسول اهلل إنّ 

يل منذ دهر وال ولد، فهل لك من حاجة؟ فإن تك فقد وهبت نفيس لك إن 

 ،نصارخت األأ، ودعا هلا، ثم قال: يا قبلتني، فقال هلا رسول اهلل| خرياً 

نساؤكم،  ، فقد نرصين رجالكم، ورغبت يفّ جزاكم اهلل عن رسول اهلل خرياً 

حياءك وأجرأك وأهنمك للرجال؟ فقال رسول  صة: ما أقّل فقالت هلا حف

منك، رغبت يف رسول اهلل فلمتيها  ا خريٌ ي عنها يا حفصة فإهّن اهلل|: كفّ 

 انرصيف رمحك اهلل، فقد أوجب اهلل لك اجلنة برغبتك :ثم قال للمرأة ،بتهاوعيّ 

ّز عشاء اهلل، فأنزل اهلل  ضك ملحبتي ورسوري وسيأتيك أمري إن، وتعرّ يفّ 

ْؤِمنًَة إِن َوَهَبْت َنْفَسَها لِلنَّبِيِّ إِْن َأَراَد النَّبِيُّ َأن َيْسَتنكَِحَها َخالَِصًة ﴿: وجل َواْمَرَأًة مُّ

وجل هبة املرأة نفسها لرسول  اهلل عزّ  قال: فأحّل  ،﴾لََّك ِمن ُدوِن املُْْؤِمنِْيَ 

 .«ذلك لغريه اهلل| وال حيّل 

أيب عبداهلل، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان وعيل بن بن د حممّ : 8ـ  583

د بن مسلم قال: سألت أبا عن حممّ  ،احلسن بن رباط، عن أيب أيوب اخلزاز

كان لرسول  ءوما هو وما ذاك؟ إنام ذاك يش»عن اخليار، فقال:  ×جعفر

 .«هلل|ا

د بن زياد وابن رباط، عن أيب أيوب عن ابن سامعة، عن حممّ  ،محيد: 9ـ  584

 سمعت أباك يقول: : إيّن ×يب عبداهللقال: قلت أل ،د بن مسلماخلزاز، عن حممّ 

عىل طالق،   نساءه فاخرتن اهلل ورسوله، فلم يمسكهنّ رسول اهلل| خرّي  إنّ »

                                           
 .53رقم  568/  5؛ الكايف: 211/  22( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  136/  6؛ الكايف: 212/  22( بحاراألنور: 2)



هذا حديث كان يرويه أيب عن عايشة، وما  إنّ »، فقال: «لبنّ  ولو اخرتن أنفسهنّ 

 .«اهلل به رسول اهلل| خّص  ءهذا يش للناس واخليار، إنّ 

عن  ،محيد، عن ابن سامعة، عن ابن رباط، عن عيص بن القاسم: 10ـ  585

 امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: سألته عن رجل خرّي  ×أيب عبداهلل

ة، أمر بذلك ففعل، ولو ل اهلل| خاّص كان لرسو ءام هذا يشإنّ  ،ال»قال: 

َْزَواِجَك إِن ُكنُتنَّ ُتِرْدَن ﴿وجل:  وهو قول اهلل عزّ  ،قهنلطلّ  اخرتن أنفسهنّ  ُقل ألِّ

اًحا مَجِياًل  ْحُكنَّ َِسَ ْنَيا َوِزينََتَها َفَتَعاَلْْيَ ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأَِسِّ َياَة الدُّ  .«﴾اْْلَ

 ،حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن ابن بكري: 11ـ  586

وجل أنف لرسوله من  اهلل عزّ  إنّ »يقول:  ×قال: سمعت أبا جعفر ،عن زرارة

 آية التخيري، فاعتزل رسول اهلل| نساءه قالتها بعض نسائه، فأنزل اهلل مقالةٍ 

فاخرتنه فلم يك  ،هنّ فخرّي  إبراهيم، ثم دعاهنّ  مّ أوعرشين ليلة يف مرشبة  تسعاً 

، قال: وسألته عن مقالة املرأة ما «كانت واحدة باينة ولو اخرتن أنفسهنّ ، شيئاً 

كفاء من يأتينا األه ال قنا أنّ ه لو طلّ د أنّ ا قالت: يرى حممّ إهّن »هي؟ قال: فقال: 

 .«ا؟!جونقومنا يتزوّ 

د بن زياد، عن عمر عيل بن احلسن، عن عيل بن أسباط، عن حممّ  :12ـ  587

نساءه  × رسول اهللخرّي »قال:  ×ذينة، عن زرارة، عن أيب جعفرأبن 

؟ قال: فقال يل: ، قال: فقلت له: لو اخرتن أنفسهنّ «فاخرتنه فكان ذلك طالقاً 

 .«؟أكان يمسكهنّ  هلل| لو اخرتن أنفسهنّ ك برسول اما ظنّ »

                                           
 .2املصدر السابق؛ الكايف: رقم ( 1)

 .3رقم  137/  6( املصدر نفسه؛ الكايف: 2)

 .1رقم  137؛ الكايف: 212/  22( بحار األنوار: 3)

 .308رقم  90/  8؛ هتذيب األحكام: 214/  22( بحار األنوار: 4)



عن داود بن  ،محيد بن زياد، عن ابن سامعة، عن جعفر بن سامعة :13ـ  588

رسول  زينب بنت جحش قالت: يرى إنّ »قال:  ×رسحان، عن أيب عبداهلل

 غريه؟ وقد كان اعتزل نساءه تسعاً   سبيلنا أن ال نجد زوجاً اهلل| إن خىّل 

وجل جربئيل إىل  قالت زينب التي قالت بعث اهلل عزّ  وعرشين ليلة، فلاّم 

ْنَيا َوِزينََتَها َفَتَعالَْْيَ ﴿د| فقال: حممّ  َياَة الدُّ َْزَواِجَك إِن ُكنُتنَّ ُتِرْدَن اْْلَ ُقل ألِّ

 .«نختار اهلل ورسوله والدار اآلخرة فقلن: بل ،اآليتني كلتيهام ﴾ُأَمتِّْعُكنَّ 

سن بن سامعة، عن وهب بن حفص، عن احلمحيد بن زياد، عن : 14ـ  589

زينب بنت جحش قالت لرسول  إنّ »قال:  ×أيب بصري، عن أيب جعفر

 فقال: تربت يداك إذا مل أعدل فمن يعدل؟ !ال تعدل وأنت بني؟ اهلل|:

داي؟ فقال: ال، ولكن لترتبان، فقالت: قالت: دعوت اهلل يا رسول اهلل ليقطع ي

ك إن طلقتنا وجدنا يف قومنا أكفاءنا، فاحتبس الوحي عن رسول اهلل| إنّ 

فأنف اهلل لرسوله صىل اهلل عليه »: ×ثم قال أبوجعفر ،«وعرشين ليلة تسعاً 

َياَة ﴿: ّل جو آله، فأنزل اهلل عزّ و َْزَواِجَك إِن ُكنُتنَّ ُتِرْدَن اْْلَ ْنَيا َوِزينَتََهاُقل ألِّ  ﴾الدُّ

 .«لبنّ  ، ولو اخرتن أنفسهنّ ءاآليتني، فاخرتن اهلل ورسوله، ومل يكن يش

 حوال أم سلمة رضي اهلل عنهاأ :الباب الثالث

، ةمالك بن عطيّ ة، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن العدّ : 1ـ  590

سلمة  مّ أمات الوليد بن املغرية فقالت »قال:  ×عن أيب محزة، عن أيب جعفر

آل املغرية قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فأذن هلا فلبست ثياهبا  للنبي: إنّ 

                                           
 .4رقم  138/  6؛ الكايف: 219/  22( بحار األنوار: 1)

 .5رقم  139/  6( املصدر السابق؛ الكايف: 2)

 ( روايات.10( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



ل ، وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلّ أت وكانت من حسنها كأهنا جانّ وهتيّ 

 اهلل ها بني يدي رسول اهلل صىّل ت ابن عمّ جسدها، وعقد بطرفيه خلخاهلا، فندب

 آله فقالت:وعليه 

 .«فام عاب النبي | يف ذلك وال قال شيئاً 

وأقربائه وخدمه ومواليه، السيما محزة  أحوال عشائره: الباب الرابع

 على ما مّر يف باب نسبهًا وجعفر والزبري وعباس وعقيل، زائد

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عن حممّ : 1ـ  591

رسول  إنّ »قال:  ×وب، عن إسامعيل بن أيب زياد، عن أيب عبداهللفضالة بن أيّ 

 .«بعد موته ل عثامن بن مظعوناهلل| قبّ 

، عن ابن د مجيعاً د بن حييى، عن أمحد بن حممّ عيل، عن أبيه، وحممّ  :2ـ  592

بيض عن اخليط األ ×قال: سألت أبا عبداهلل ،أيب عمري، عن محاد، عن احللبي

ن بياض النهار من سواد الليل، قال: وكان بالل يؤذّ »سود، فقال: من اخليط األ

ن بالل حني يطلع ن بليل، ويؤذّ مكتوم، وكان أعمى يؤذّ  مّ أللنبي|، وابن 

الفجر، فقال النبي|: إذا سمعتم صوت بالل فدعوا الطعام والرشاب فقد 

 .«أصبحتم

                                           
 .2رقم  117/  5؛ الكايف: 225/  22( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.65( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .6رقم  161/  3؛ الكايف: 264/  22( بحار األنوار: 3)

 .3رقم  98/  4؛ الكايف: 265/  22( بحار األنوار: 4)



، عن ابن أيب د بن حييى، عن ابني عيسى، وعيل، عن أبيه معاً حممّ  :3ـ  593

قريش قتل  ملا أرادت»قال:  ×عمري، عن احلسني بن أيب محزة، عن أيب عبداهلل

مجيل: أنا أكفيكموه، أنا أقول  مّ أالنبي| قالت: كيف لنا بأيب هلب؟ فقالت 

أ املرشكون له: إين إن تقعد اليوم يف البيت نصطبح، فلام أن كان من الغد وهتيّ 

له: يا  فقال ×اً طالب عليّ  يرشبان، فدعا أبو مجيل مّ أهلب و للنبي| قعد أبو

تح عليه، فإن فتح لك فادخل، وإن مل يفتح ك أيب هلب فاستفبني اذهب إىل عمّ 

لك فتحامل عىل الباب واكرسه وادخل عليه، فإذا دخلت عليه فقل له: يقول 

 .ه عينة يف القوم ليس بذليلعمّ  لك أيب: إن امرءاً 

فاستفتح فلم يفتح له  ،فوجد الباب مغلقاً  ×قال: فذهب أمري املؤمنني

لك يا ابن أخي؟  هلب قال له: ما فتحامل عىل الباب فكرسه ودخل فلام رآه أبو

له: صدق  فقال .يف القوم ليس بذليل ةه عينعمّ  امرءاً  فقال له: أيب يقول لك إنّ 

فام ذاك يا ابن أخي؟ فقال له: يقتل ابن أخيك وأنت تأكل وترشب، فوثب  ،أبوك

مجيل فرفع يده ولطم وجهها لطمة ففقأ عينها فامتت  مّ أبه قت فأخذ سيفه فتعلّ 

هلب ومعه السيف، فلام رأته قريش عرفت الغضب يف  وهي عوراء وخرج أبو

بايعكم عىل ابن أخي ثم تريدون قتله؟ ألك يا أبا هلب؟ فقال:  وجهه فقالت: ما

والالت والعزى لقد مهمت أن أسلم ثم ترون ما أصنع فاعتذروا إليه 

 .«ورجع

 عن احلسني بن عيل ،عن آبائه ،×عن الرضا ،سانيد الثالثةباأل: 4ـ  594

 عىل  عىل محزة مخس تكبريات، وكرّب رأيت النبي| كرّب »قال:  ،عليهام السالم

 .«الشهداء بعد محزة مخس تكبريات، فلحق محزة سبعون تكبرية

                                           
 .418رقم  276/  8؛ الكايف: 265/  22ألنوار: ( بحار ا1)

 .167رقم  49/  1؛ عيون أخبار الرضا: 273/  22( بحار األنوار: 2)



عن  ،الصادقه، عن السكوين، عن ه، عن جدّ ابن املغرية، عن جدّ : 5ـ  595

، عيل بن أيب طالب إخواين إيلّ  أحّب »قال: قال رسول اهلل|:  ^آبائه

 .«محزة أعاممي إيلّ  وأحّب 

، ذينةأابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن محاد، عن ابن : 6ـ  596

عن أبان بن أيب عياش، وإبراهيم بن عمر، عن سليم بن قيس، عن سلامن قال: 

 د الشهداء، وهو محزة بن عبداملطلب، وهوشهيدنا سيّ » قال النبي| لفاطمة:

د الشهداء الذين قتلوا معك؟ قال: ال بل أبيك، قالت: يا رسول اهلل وهو سيّ  عمّ 

وصياء، وجعفر بن أيب نبياء واأللني واآلخرين، ما خال األوّ د شهداء األسيّ 

 .«ار يف اجلنة مع املالئكةطالب ذو اجلناحني الطيّ 

 ،اد، عن حريز، عن إسامعيل بن جابر وزرارةعيل، عن أبيه، عن محّ : 7ـ  597

ه محزة يف ثيابه بدمائه التي دفن رسول اهلل| عمّ »قال:  ×عن أيب جعفر

ذخر فطرحه إبردائه فقرص عن رجليه، فدعا له بصيب فيها، ورداه النبي| أ

 .« عليه سبعني تكبرية عليه سبعني صالة، وكرّب عليه، فصىّل 

 أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن ابن محيد، عن: 8ـ  598

خوات من أهل رحم اهلل األ»قال: سمعته يقول:  ×أيب بصري، عن أيب جعفر

: أسامء بنت عميس اخلثعمية، وكانت حتت جعفر بن أيب طالب، فسامهنّ ، ةاجلنّ 

 ومخس من بني هالل: ميمونة .وسلمى بنت عميس اخلثعمية، وكانت حتت محزة

الفضل عند العباس واسمها هند،  مّ أاحلارث كانت حتت النبي|، وبنت 

                                           
 1؛ قال الشيخ املحسني )879رقم  647؛ األمايل للصدوق: 275/  22( بحار األنوار: 1)

 (: عىل إشكال يف وثاقة السكويّن.395/ 

 .10رقم  262ين ومتام النعمة: ؛ كامل الد280/  22( بحار األنوار: 2)

 .2رقم  211/  3؛ الكايف: 281/  22( بحار األنوار: 3)



ة كانت يف ثقيف عند احلجاج بن غالظ، خالد بن الوليد، وغرّ  مّ أوالغميضاء 

 .«ومحيدة مل يكن هلا عقب

 |صدقاته وأوقافه: الباب اخلامس

وحممد بن اد، عن احللبي عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محّ : 1ـ  599

قاال: سألناه عن صدقة رسول اهلل| وصدقة  ×عن أيب عبداهلل ،مسلم

 .«صدقتهام لبني هاشم وبني املطلب»قال:  ÷فاطمة

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن أمحد بن حممّ : 2ـ  600

عن صدقة رسول  ×عن أبيه، عن أيب مريم قال: سألت أبا عبداهلل ،عمر

 ÷فاطمة إنّ »، وقال: «هي لنا حالل»، فقال: ×اهلل| وصدقة عيل

 .«جعلت صدقتها لبني هاشم وبني املطلب

قال:  ×حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن أيب احلسن الثاين: 3ـ  601

، فقال: ÷سألته عن احليطان السبعة التي كانت مرياث رسول اهلل| لفاطمة

، فكان رسول اهلل| يأخذ إليه منها ما ينفق عىل أضيافه وقفاً  ال، إنام كانت»

فيها، فشهد  ÷والتابعة تلزمه فيها، فلام قبض| جاء العباس خياصم فاطمة

، وهي الدالل، والعواف، واحلسنى ÷عىل فاطمة وغريه أهنا وقٌف  ×عيل

 .«إبراهيم، وامليثب، والربقة مّ والصافية، وما أل

                                           
 .55رقم  363؛ اخلصال: 290/  22( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.6( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .2رقم  48/  7؛ الكايف: 296/  22( بحار األنوار: 3)

 .4رقم ؛ الكايف: 297/  22( بحار األنوار: 4)

 .1رقم  47/  7؛ الكايف: 297/  22( بحار األنوار: 5)



املهاجرين واألنصار وسائر الصحابة والتابعني فضل : الباب السادس

 ومجل أحواهلم

، اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل: 1ـ  602

: ثامنية كان أصحاب رسول اهلل| اثني عرش ألفاً »قال:  ×عن أيب عبداهلل

وال  فيهم قدري  آالف من املدينة. وألفان من أهل مكة، وألفان من الطلقاء، مل ير 

مرجئ وال حروري وال معتزيل وال صاحب رأي، كانوا يبكون الليل والنهار 

 .«ويقولون: اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز اخلمري

ابن الوليد، عن الصفار، عن اخلشاب، عن ابن كلوب، عن : 2ـ  603

قال رسول اهلل|: ما »قال:  ^إسحاق بن عامر، عن جعفر، عن آبائه

وجل فالعمل لكم به ال عذر لكم يف تركه، وما مل يكن  وجدتم يف كتاب اهلل عزّ 

مل  تي، ومامني فال عذر لكم يف ترك سنّ  ةٌ وجل وكانت فيه سنّ  يف كتاب اهلل عزّ 

ام مثل أصحايب فيكم كمثل ي فام قال أصحايب فقولوا به، فإنّ ة منّ يكن فيه سنّ 

صحايب أخذتم اهتديتم، واختالف أقاويل أ أخذ اهتدى، وبأّي  النجوم بأهيا

 .«ومن أصحابك؟ قال: أهل بيتي :فقيل: يا رسول اهلل ،أصحايب لكم رمحة

 ه الرسول ويبغضهن حيّبقريش وسائر القبائل مّم: الباب السابع

، عن الرضا، عن يعن اليقطيني، عن اجلعفر ،أيب، عن سعد: 1ـ  604

                                           
 ( رواية.19( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .15رقم  639؛ اخلصال: 305/  22( بحار األنوار: 2)

. والبد من التنبيه ـ هنا ـ إىل أّن 1رقم  156؛ معاين األخبار: 307/  22بحار األنوار: ( 3)

( بعد أن حكم باعتبار رواية غياث، مضيفًا أهّنا غري خالية 397ـ  396/  1الشيخ املحسنّي )

 من اإلشكال، رجع عن ذلك قائال ً: واألظهر أّن السند بغياث بن كلوب غري معترب.

 ( روايات.4( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



نصار وعبد األ أربع قبائل، كان حيّب  رسول اهلل| كان حيّب  أنّ » :^آبائه

ة وبني حنيف وثقيف وبني ميّ أوأسلم وبني متيم، وكان يبغض بني القيس 

 يقول: يف كّل  ×مي بكرية وال ثقفية، وكانأيقول: مل تلدين  ×وكان ،هذيل

 .«ةميّ أنجيب إال يف بني  حّي 

عنهم، فضائل سلمان وأبي ذر ومقداد وعّمار رضي اهلل : الباب الثامن

 وفيه فضائل بعض أكابر الصحابة

قال: قال رسول  ^عن آبائه ،عن الرضا ،سانيد الثالثةباأل: 1ـ  605

وسلامن وأيب ذر واملقداد بن  أربعة: عيلّ  اهلل أمرين بحّب  إنّ »اهلل|: 

 .«سوداأل

حممد بن مسعود، عن عيل بن احلسن بن فضال، عن العباس بن : 2ـ  606

 ،عن أبان بن عثامن، عن احلارث النرضي ،حممد بن حكيمعامر، وجعفر بن 

قال: فلم يزل يسأله حتى  ×امللك بن أعني يسأل أبا عبداهلل قال: سمعت عبد

، «إي واهلل يا ابن أعني، هلك الناس أمجعون»؟ قال: قال له: فهلك الناس إذاً 

ل، إي ا فتحت عىل الضالإهّن »قلت: من يف املرشق ومن يف املغرب؟ قال: فقال: 

عمرة، فصاروا  وأبو ةساسان وعامر وشتري إال ثالثة، ثم حلق أبو ،واهلل هلكوا

 .«سبعة

د بن إسامعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أيب عمري، عن حممّ : 3ـ  607

                                           
 .64رقم  227؛ اخلصال: 314/  22( بحار األنوار: 1)

 رواية. (85( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .35رقم  36/  1؛ عيون أخبار الرضا: 326/  22( بحار األنوار: 3)

 .14رقم  34/  1؛ اختيار معرفة الرجال: 352/  22( بحار األنوار: 4)



الناس  : ارتدّ ×يب عبداهللقال: قلت أل ،احلميد، عن أيب بصري إبراهيم بن عبد

ساسان  فأين أبو»: ×عبداهلل داد؟ قال: فقال أبوذر وسلامن واملق إال ثالثة: أبو

 .«نصاريعمرة األ وأبو

حواله إىل سالم أبي ذر رضي اهلل عنه وسائر أكيفية إ: الباب التاسع

يان أحوال ًا ببه من الفضائل واملناقب، وفيه أيض وفاته، وما خيتّص

 بعض الصحابة

بن حييى اخلثعمي، عن د عيل، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن حممّ : 1ـ  608

أبا ذر أتى رسول اهلل| ومعه جربئيل يف صورة  إنّ »قال:  ×أيب عبداهلل

وآله، فلام رآمها انرصف عليه وقد استخاله رسول اهلل صىل اهلل ، ّي بالكل ةدحي

م بنا ومل يسلّ  ذر قد مرّ  د هذا أبوعنهام ومل يقطع كالمهام، فقال جربئيل: يا حممّ 

مت علينا حني منعك يا أبا ذر أن تكون سلّ  امم لرددنا عليه، علينا، أما لو سلّ 

الذي معك دحية الكلبي قد استخليته  مررت بنا، فقال: ظننت يا رسول اهلل أنّ 

م علينا لرددنا عليه، وقد قال: أما لو سلّ  ×لبعض شأنك، فقال: ذاك جربئيل

م عليه ما شاء دخله من الندامة حيث مل يسلّ  ×ذر أنه كان جربئيل فلام علم أبو

اهلل، فقال له رسول اهلل|: ما هذا الدعاء الذي تدعو به؟ فقد أخربين 

يف السامء فقال: نعم يا رسول اهلل،  تدعو به معروفاً  لك دعاءً  أنّ  ×جربئيل

ك، والعافية من مجيع يامن، والتصديق بنبيّ من واإلأقول: اللهم إين أسألك األ

 عن رشار الناس. شكر عىل العافية، والغنىلالبالء، وا

فيه:  : أمحد بن عيل بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه مثله إال أنّ ويف األمايل

                                           
 .17رقم  38/  1( املصدر السابق؛ اختيار معرفة الرجال: 1)

 ( رواية.51( يبلغ جمموع روايات الباب )2)



 .«يامن بك، والتصديقأسألك اإل

 ،د بن أيوبمحيد بن زياد، عن احلسن بن حممد بن سامعة، عن حممّ : 2ـ  609

 أيب عبد، عن البزنطي، عن أبان بن عثامن، عن أيب بصري، عن وعيل عن أبيه مجيعاً 

 قد اجتويت ذر رسول اهلل| فقال: يا رسول اهلل إيّن  أتى أبو»قال:  ×اهلل

أخشى إين  :ذن يل أن أخرج أنا وابن أخي إىل مزينة فنكون هبا؟ فقالأاملدينة، أفت

، فتقوم بني يدي تيني شعثاً أمن العرب فيقتل ابن أخيك فت عليك خيٌل  تغريأن 

خذ الرسح، فقال: يا رسول اهلل بل ال أي وعىل عصاك فتقول: قتل ابن أخ متكياً 

 .شاء اهلل إن يكون إال خرياً 

فلم يلبث هناك إال  ،فأذن له رسول اهلل| فخرج هو وابن أخيه وامرأته

الرسح، وقتل ابن  حتى غارت خيل لبني فزارة فيها عيينة بن حصن فأخذ يسرياً 

وقف بني يدي حتى  ذر يشتدّ  خذت امرأته من بني غفار، وأقبل أبوأأخيه، و

صدق اهلل ورسوله، رسول اهلل| وبه طعنة جائفة فاعتمد عىل عصاه، وقال: 

فصاح رسول  ،خذ الرسح، وقتل ابن أخي، وقمت بني يديك عىل عصايأ

من  وا الرسح، وقتلوا نفراً اهلل| يف املسلمني فخرجوا يف الطلب فردّ 

 .«املرشكني

ه، عن عن ابن عامر، عن عمّ  ،ايب وابن الوليد وابن مرسور مجيعاً : 3ـ  610

 ×عبداهلل ابن أيب عمري، عن مرازم بن حكيم، عن أيب بصري قال: قال أبو

خربك كيف كان سبب إسالم سلامن وأيب ذر رمحة اهلل أأال »لرجل من أصحابه: 

فقال الرجل وأخطأ: أما إسالم سلامن فقد علمت، فأخربين كيف كان  «عليهام؟

                                           
 .25رقم  587/  2الكايف: ؛ 400/  22( بحار األنوار: 1)

 .96رقم  126/  8؛ الكايف: 402/  22( بحار األنوار: 2)



أبا ذر رمحة اهلل عليه كان  إنّ »: ×عبداهلل الصادق بوفقال أ .سبب إسالم أيب ذر

ذر بعصاه عليه،  له إذ جاء ذئب عن يمني غنمه فهش أبو يرعى غنامً  يف بطن مرّ 

 ذر بعصاه عليه، ثم قال: واهلل ما رأيت ذئباً  فجاء الذئب عن يسار غنمه فهش أبو

 اً اهلل إليهم نبيّ  ة بعثي أهل مكّ واهلل منّ  ، فقال الذئب: رّش أخبث منك وال رشاً 

ي مزودي خته: هلمّ فقال أل ،ذن أيب ذرأفوقع كالم الذئب يف  ،بوه وشتموهفكذّ 

ة فإذا هو بحلقة جمتمعني، ثم خرج يركض حتى دخل مكّ  ،وإدوايت وعصاي

ذر:  ونه كام قال الذئب، فقال أبوفجلس إليهم فإذا هم يشتمون النبي| ويسبّ 

 .هذا واهلل ما أخربين به الذئب

طالب قال بعضهم  زالت هذه حالتهم حتى إذا كان آخر النهار وأقبل أبو فام

طالب  موه، فلم يزل أبوه، فلام دنا منهم أكرموه وعظّ وا فقد جاء عمّ لبعض: كفّ 

 فقال: ،طالب: تبعته فالتفت إيلّ  قوا، فلام قام أبومهم وخطيبهم إىل أن تفرّ متكلّ 

 قال: وما حاجتك إليه؟ فقال أبوما حاجتك؟ فقلت: هذا النبي املبعوث فيكم 

طالب: تشهد أن ال  إال أطعته، فقال أبو ءقه وال يأمرين بيشؤمن به وأصدّ : أذر

 رسول اهلل؟ قال: فقلت: نعم أشهد أن ال إله إال اهلل وأنّ  داً حممّ  إله إال اهلل وأنّ 

 كان يف هذه الساعة فأتني، قال: فلام رسول اهلل، قال: فقال: إذا كان غداً  اً دحممّ 

ون النبي| ويشتمونه وإذا هم يسبّ  ،ذر فإذا احللقة جمتمعون من الغد جاء أبو

وا، طالب فقال بعضهم لبعض: كفّ  كام قال الذئب، فجلس معهم حتى أقبل أبو

مهم وخطيبهم إىل أن طالب فجلس فام زال متكلّ  ه، فكفوا فجاء أبوفقد جاء عمّ 

طالب، فقال: ما حاجتك؟ فقال: هذا  ذر فالتفت إليه أبو قام، فلام قام تبعه أبو

قه، صدّ أؤمن به وأاملبعوث فيكم، قال: وما حاجتك إليه؟ قال: فقال له:  النبّي 

 حممداً  طالب: تشهد أن ال إله إال اهلل، وأنّ  إال أطعته، فقال أبو ءوال يأمرين بيش



قال: رسول اهلل،  اً دحممّ  رسول اهلل؟ فقال: نعم، أشهد أن ال إله إال اهلل، وأنّ 

 عيلّ  مت فردّ قال: فلام دخلت سلّ  ،فرفعني إىل بيت فيه جعفر بن أيب طالب

السالم، ثم قال: ما حاجتك؟ قال: فقلت: هذا النبي املبعوث فيكم؟ قال: وما 

إال أطعته، قال: تشهد  ءقه، وال يأمرين بيشصدّ أؤمن به وأحاجتك إليه؟ قلت: 

 رسول اهلل؟ قال: قلت: أشهد أن ال إله إال اهلل وأنّ  اً دحممّ  أن ال إله إال اهلل، وأنّ 

مت املطلب، فلام دخلت سلّ  رسول اهلل، فرفعني إىل بيت فيه محزة بن عبد اً دحممّ 

السالم، ثم قال: ما حاجتك، فقلت: هذا النبي املبعوث فيكم؟ قال:  عيلّ  فردّ 

ته، قال: إال أطع ءصدقه، وال يأمرين بيشأؤمن به وأوما حاجتك إليه؟ قلت: 

رسول اهلل؟ قال: قلت: أشهد أن ال إله إال اهلل  اً حممد تشهد أن ال إله إال اهلل، وأنّ 

فلام  ،×قال: فرفعني إىل بيت فيه عيل بن أيب طالب ،رسول اهلل اً دحممّ  وأنّ 

السالم، ثم قال: ما حاجتك؟ قلت: هذا النبي املبعوث  عيلّ  مت فردّ دخلت سلّ 

إال  ءقه، وال يأمرين بيشصدّ أؤمن به وأه؟ قلت: فيكم؟ قال: وما حاجتك إلي

رسول اهلل، قال: قلت: أشهد أن  داً حممّ  أطعته، قال: تشهد أن ال إله إال اهلل، وأنّ 

 |إىل بيت فيه رسول اهلل رسول اهلل، قال: فرفعني داً حممّ  ال إله إال اهلل وأنّ 

ما حاجتك؟  السالم ثم قال: عيلّ  مت فردّ وإذا هو نور يف نور، فلام دخلت سلّ 

ؤمن به أاملبعوث فيكم، قال: وما حاجتك إليه؟ فقلت:  قلت: هذا النبّي 

إال أطعته، قال: تشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال  ءقه، وال يأمرين بيشصدّ أو

رسول اهلل؟ قلت: أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك  داً حممّ  رشيك له، وأنّ 

با ذر، انطلق إىل بالدك أ سول اهلل، فقال|: أنا رسول اهلل يار اً دحممّ  له وأنّ 

ذر:  لك قد مات فخذ ماله، وكن هبا حتى يظهر أمري، قال أبو فإنك جتد ابن عمّ 

يف ذلك الوقت  كثرياً  ف ماالً يل قد مات، وخلّ  فاذا ابن عمّ  ،فانطلقت إىل بالدي



بالدي حتى ظهر الذي أخربين فيه رسول اهلل| فاحتويت عىل ماله وبقيت ب

 .«أمر رسول اهلل| فأتيته

بوقوعه فيهم، ونوادر  |ته وما أخربفضائل أّم: الباب العاشر

 أحواهلم

 ×العطار، عن سعد، عن ابن يزيد، عن حريز، عن أيب عبداهلل: 1ـ  611

كرهوا أتي تسعة: اخلطاء، والنسيان، وما مّ أرفع عن »قال: قال رسول اهلل|: 

وا إليه. واحلسد، والطرية، ال يطيقون، وما اضطرّ  يعلمون، وماال  عليه، وما

 .«ةمل ينطق بشف ر يف الوسوسة يف اخللق ماوالتفكّ 

قال: قال رسول  ^عن آبائه ،عن الرضا ،سانيد الثالثةباأل: 2ـ  612

تي من بعدي: الضاللة بعد املعرفة، ومضالت مّ أعىل  ثالث أخافهنّ »: اهلل|

 .«والفرج الفتن، وشهوة البطن

 إيّن »قال: قال رسول اهلل|:  ×عن عيل ،سانيدهبذه األ: 3ـ  613

بالدين، وبيع احلكم، وقطيعة الرحم، وأن تتخذوا  أخاف عليكم استخفافاً 

 .«مون أحدكم وليس بأفضلكم يف الدينالقرآن مزامري، تقدّ 

 

                                           
 .770رقم  567؛ األمايل للصدوق: 421/  22( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.11( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .9رقم  417؛ اخلصال: 443/  22( بحار األنوار: 3)

 .28رقم  32/  1ار الرضا: ؛ عيون أخب451/  22( بحار األنوار: 4)

 .140رقم  46/  1؛ عيون أخبار الرضا: 452/  22( بحار األنوار: 5)



 

 

 
 

 

 

إىل عامل البقاء ما دامت أبواب ما يتعلق بارحتاله 

 األرض والسماء

وبعض  ته عند قرب وفاته، وفيه جتهيز جيش أسامةوصّي: الباب األول

 النوادر

عن سعد، عن ابن أيب اخلطاب، عن احلسن بن عيل بن  ،: الثالثة1ـ  614

ء اج»قال:  ×فضال، عن عيل بن عقبة، عن احلارث بن املغرية، عن أيب عبداهلل

قال ـ يف حديث طويل ـ  ÷حني دفن فاطمة ×إىل أمري املؤمنني بكر وعمر أبو

شهد كام أمر رسول اهلل| فإنه قال: ال يرى أهلام فيه: أما ما ذكرمتا أين مل 

ريكام به لذلك، وأما إكبايب عليه فلم أكن أل ،عوريت أحد غريك إال ذهب برصه

  عىل رّس طلعكامالمني ألف حرف، احلرف يفتح ألف حرف، فلم أكن ه علّ فإنّ 

 .«رسول اهلل|

 وفاته وغسله والصالة عليه ودفنه: الباب الثاني

، : عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محاد بن عثامن، عن احللبي1ـ  615

 .«نصاريطلحة األ رسول اهلل| حلد له أبو إنّ »: ×عن أيب عبداهلل

                                           
 ( رواية.48( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .40رقم  648؛ اخلصال: 464/  22( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.70( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .3رقم  166/  3؛ الكايف: 538/  22( بحار األنوار: 4)



احلكم، عن حسني  د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن: حممّ 2 ـ 616

 ×بن عثامن، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبداهلل

 .«عىل قرب النبي| لبناً  ×جعل عيل»يقول: 

أيب  اد، عن احللبي، عن: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محّ 3ـ  617

د الناس ق إنّ  ،فقال: يا عيلّ  ×أتى العباس أمري املؤمنني»قال:  ×عبداهلل

هم رجل منهم، ، وأن يؤمّ اجتمعوا أن يدفنوا رسول اهلل| يف بقيع املصىّل 

 اً حيّ  رسول اهلل| إمامٌ  فخرج أمري املؤمنني إىل الناس فقال: يا أهيا الناس إنّ 

 عليه، فيها، ثم قام عىل الباب فصىّل  ض  قبَ ا  ن يف البقعة التي  أدفَ وقال: إيّن . وميتاً 

 .«ون عليه، ثم خيرجونثم أمر الناس عرشة عرشة يصلّ 

 ،د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب: حممّ 4ـ  618

مكثت بعد رسول  ÷فاطمة إنّ »قال:  ×عن أيب عبيدة، عن أيب عبداهلل

 ، وكان دخلها حزن شديد عىل أبيها، وكاناهلل| مخسة وسبعني يوماً 

ب نفسها، وخيربها عن أبيها يّ يأتيها فيحسن عزاءها عىل أبيها، ويط ×جربئيل

يكتب ذلك فهذا  ×تها، وكان عيلومكانه، وخيربها بام يكون بعدها يف ذريّ 

 .«÷مصحف فاطمة

غرائب أحواله بعد وفاته، وما ظهر عند : الباب الثالث

 |ضرحيه

د، عن عيل بن احلكم، عن معاوية د بن حييى، عن أمحد بن حممّ : حممّ 1ـ  619

                                           
 .3رقم  197/  3؛ الكايف: 539/  22( بحار األنوار: 1)

 .37رقم  451/  1؛ الكايف: 539/  22( بحار األنوار: 2)

 .1رقم  458/  1؛ الكايف: 545/  22( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.13( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



ملا كان سنة إحدى وأربعني أراد »يقول:  ×سمعت أبا عبداهللبن وهب قال: 

وأرسل باآللة، وكتب إىل صاحب املدينة أن يقلع  معاوية احلج، فأرسل نجاراً 

منرب رسول اهلل| وجيعلوه عىل قدر منربه بالشام، فلام هنضوا ليقلعوه 

وا، وكتبوا بذلك إىل معاوية، فكتب رض فكفّ الشمس وزلزلت األانكسفت 

هم يعزم عليهم ملا فعلوه ففعلوا ذلك، فمنرب رسول اهلل| املدخل الذي إلي

 .«رأيت

  

                                           
 .2رقم  554/  4؛ الكايف: 553/  22( بحار األنوار: 1)





 

 

 

 

 

 

 

 

 

خ الزهراء كتاب اإلمامة، وتاري

 ^واألئّمة 

  





 

 

 

 

 

 

ل أحوال األئمة الكرام عليهم الصالة مج)أبواب( 

إمامتهم وفضائلهم ومناقبهم وغرائب السالم، ودالئل 

 أحواهلم

 ةة وأّن األرض ال ختلو من حّجاالضطرار إىل احلّج: الباب األّول

عن ابن أيب اخلطاب وابن يزيد  ،عن سعد ،: أيب وابن الوليد معاً 1ـ  620

يف  ×يب جعفرقلت أل :قال ،اد، عن حريز، عن حممد بن مسلم، عن محّ معاً 

اَم َأنَت ُمنِذٌر َولُِكلِّ َقْوٍم َهادٍ ﴿وجل:  قول اهلل عزّ  قوم  هاد لكّل  إمامٌ »فقال:  ،﴾إِنَّ

 .«يف زماهنم

عن  ،عن ابن أيب عمري ،بيهأعن  ،عن ابن عيسى ،عن سعد ،: أيب2ـ  621

اَم َأنَت ُمنِذٌر َولُِكلِّ ﴿: ×يب جعفرذينة وبريد العجيل قال: قلت ألأابن  َقْوٍم  إِنَّ

ا هيدهيم منّ  مامٌ إزمان  ويف كّل  ،اهلادي املنذر رسول اهلل|، وعيلّ »فقال:  ﴾َهادٍ 

 .«إىل ما جاء به رسول اهلل|

                                           
 ( رواية.118( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .9رقم  667؛ كامل الدين ومتام النعمة: 5/  23( بحار األنوار: 2)

 .10( املصدر السابق؛ كامل الدين: رقم 3)



عن  ،د بن حييى، عن ابن أيب اخلطاب، عن ابن حمبوب: أيب، عن حممّ 3ـ  622

ظاهر  رض بال عامل حّي األ: تبقى ×يب عبداهللقال: قلت أل ،يعقوب الرساج

ال يعبد اهلل يا أبا  إذاً »إليه الناس يف حالهلم وحرامهم؟ فقال يل:  يفرغ

 .«يوسف

 ،د: أيب، عن احلمريي، عن السندي بن حممد، عن العال، عن حممّ 4ـ  623

 .«ظاهر أو باطن رض بغري إمامٍ ال تبقى األ»قال:  ×عن أيب جعفر

د بن حفص، عن عيثم : أيب، عن احلمريي، عن ابن هاشم، عن حممّ 5ـ  624

واهلل ما »قال: سمعته يقول:  ×عن ذريح املحاريب، عن أيب عبداهلل ،بن أسلم

وهو  ،وجل رض منذ قبض آدم إال وفيها إمام هيتدى به إىل اهلل عزّ ترك اهلل األ

 عىل اهلل عزّ  اً نجا حقّ وجل عىل العباد، من تركه هلك، ومن لزمه  ة اهلل عزّ حجّ 

 .«وجل

يب، عن سعد، عن ابن أيب اخلطاب والنهدي، عن أيب داود أ: 6ـ  625

قال: قلت: هل تبقى  ×عن أيب احلسن ،املسرتق، عن أمحد بن عمر احلالل

أنه قال: ال تبقى إال أن يسخط  ×ا نروي عن أيب عبداهللرض بغري إمام؟ فإنّ األ

 .«لساخت إذاً  ى،ال تبق ،ال»اهلل عىل العباد، فقال: 

، ني مجيعاً يأيب، عن سعد، عن ابن عيسى وابن أيب اخلطاب واليقط :7ـ  626

عن ، وعيل بن النعامن، عن عبداهلل بن مسكان، عن أيب بصري د بن سنانعن حممّ 

                                           
 .3رقم  195/  1؛ علل الرشائع: 21/  23( بحار األنوار: 1)

 .12رقم  97/  1؛ علل الرشائع: 23/  23( بحار األنوار: 2)

، وفيه: عثامن بن 28رقم  230؛ كامل الدين ومتام النعمة: 23/  23بحار األنوار: ( 3)

 ، وفيه: ميثم بن أسلم.13رقم  197/  1أسلم. وعلل الرشائع: 

 .15رقم  197/  1؛ علل الرشائع: 24/  23( بحار األنوار: 4)



 ^

الزيادة يعلم  رض إال وفيها عاملٌ وجل مل يدع األ اهلل عزّ  إنّ »قال:  ×أيب عبداهلل

هم، وإذا نقصوا أكمله هلم، ردّ  رض، وإذا زاد املؤمنون شيئاً األوالنقصان يف 

قوا بني مورهم، ومل يفرّ ولوال ذلك اللتبس عىل املؤمنني أ ،فقال: خذوه كامالً 

 .«والباطل احلّق 

 د بن عبداجلبار، عن: أمحد بن حممد، عن أبيه، عن ابن عيسى، وحممّ 8ـ  627

ميمون، عن إسحاق بن عامر، عن أيب  عبداهلل بن حممد احلجال، عن ثعلبة بن

رض ال ختلو من أن يكون فيها من يعلم الزيادة األ إنّ »قال:  ×عبداهلل

فإذا جاء املسلمون بزيادة طرحا، وإذا جاؤا بالنقصان أكمله هلم، ، والنقصان

 .«مورهمأفلوال ذلك اختلط عىل املسلمني 

عن  ،سعيد، عن النرض : ابن الوليد، عن ابن أبان، عن احلسني بن9ـ  628

قال:  ×حييى احللبي، عن شعيب احلذاء، عن أيب محزة الثاميل، عن أيب جعفر

، فإذا زاد الناس قال: قد ا فيها من يعرف احلّق رض ال تبقى إال ومنّ األ إنّ »

من  ذلك كذلك مل يعرف احلّق  زادوا، وإذا نقصوا منه قال: قد نقصوا، ولوال أنّ 

 .«الباطل

عن ، : أيب، عن عيل، عن أبيه، عن حييى بن أيب عمران اهلمداين10ـ  629

 إنّ »قال:  ×د بن مسلم، عن أيب جعفريونس، عن إسحاق بن عامر، عن حممّ 

 ،وجل رض إال وفيها عامل يعلم الزيادة والنقصان من دين اهلل عزّ اهلل مل يدع األ

ولوال ذلك اللتبس عىل  هم، وإذا نقصوا أكمله هلم،ردّ  فإذا زاد املؤمنون شيئاً 

                                           
 .22رقم  199/  1( املصدر السابق؛ علل الرشائع: 1)

 .24رقم  199/  1؛ علل الرشائع: 25/  23( بحار األنوار: 2)

 .26رقم  200/  1؛ علل الرشائع: 26/  23( بحار األنوار: 3)



 .«املسلمني أمرهم

: أيب، عن سعد، عن ابن يزيد واليقطيني، عن ابن أيب عمري، عن 11ـ  630

قال: سمعته يقول:  ×عن أيب عبداهلل ،منصور بن يونس، عن إسحاق بن عامر

هم إىل احلق، وإن ردّ  ام زاد املؤمنون شيئاً رض ال ختلو إال وفيها عامل كلّ األ إنّ »

 .«مه هلممتّ  وا شيئاً نقص

: أيب، عن سعد، عن عباد بن سليامن، عن سعد بن سعد 12ـ  631

قال: قلت: فإنا نروي  ×عن أمحد بن عمر، عن أيب احلسن الرضا، شعرياأل

رض بغري إمام إال أن يسخط اهلل عىل ال تبقى األ»أنه قال:  ×عن أيب عبداهلل

 .«ذن لساختإ ،ال تبقى»: ، فقال«العباد

عبد حّدثنا  حممد بن احلسن بن الوليد ريض اهلل عنه، قال:حّدثنا  :13ـ  632

هارون بن مسلم، عن أيب احلسن الليثّي، حّدثنا  اهلل بن جعفر احلمريّي، قال:

 النبي| قال: إنّ  أنّ »قال: حدثني جعفر بن حممد، عن آبائه عليهم السالم: 

هذا الدين حتريف الغالني  متي عدالً من أهل بيتي ينفي عنخلف من أ يف كّل 

أئمتكم قادتكم إىل اهلل عز ّوجّل فانظروا  وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني، وإنّ 

 .«بمن تقتدون يف دينكم وصالتكم

 د العطار، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن سعد: أيب، عن حممّ 14ـ  633

كان بني عيسى » قال: ×بن أيب خلف، عن يعقوب بن شعيب، عن أيب عبداهلل

                                           
 .27رقم  200/  1؛ علل الرشائع: 26/  23( بحار األنوار: 1)

 .23رقم  199/  1؛ علل الرشائع: 27/  23( بحار األنوار: 2)

/  1؛ علل الشـرائع: 2رقم  246/  2؛ عيون أخبار الرضا: 28/  23( بحار األنوار: 3)

 .19رقم  198

 .7رقم  221؛ كامل الدين ومتام النعمة: 30/  23( بحار األنوار: 4)



 ^

وال عامل  ليس فيها نبّي  منها مائتان ومخسون عاماً  ،د| مخسامئة عاموبني حممّ 

، قلت: فام «×كانوا مستمسكني بدين عيسى»، قلت: فام كانوا؟ قال: «ظاهر

 .«رض إال وفيها عاملوال تكون األ»: ×ثم قال، «مؤمنني»كانوا؟ قال: 

عن ، : أيب، عن سعد، عن ابن أيب اخلطاب، عن أيب داود املسرتّق 15ـ  634

 إنّ »: أنه قال ×ا روينا عن أيب عبداهلل: إنّ ×قال: قلت للرضا ،أمحد بن عمر

معاذ اهلل ال تبقى »، أوتبقى وال إمام فيها؟ فقال: «رض ال تبقى بغري إماماأل

 .«لساخت ساعة إذاً 

عن اليقطيني، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أيب  ،سنادهبذا اإل :16ـ  635

، رض بغري عاملاهلل تبارك وتعاىل مل يدع األ إنّ »: ×عبداهلل قال: قال أبو ،بصري

 .«من الباطل ولوال ذلك ملا عرف احلّق 

، عن ابن يزيد، عن ، عن سعد واحلمريي معاً : أيب وابن الوليد معاً 17ـ  636

قال:  ،ذينة، عن زرارةأن ابن أيب عمري، عن ابن ع ،أمحد بن هالل يف استقامته

ال يكون »مام وليس له عقب؟ قال: سالم: يميض اإليب عبد اهلل عليه القلت أل

وجل خلقه  ال يكون إال أن يغضب اهلل عزّ »قال:  ؟قلت: فيكون ،«ذلك

 .«فيعاجلهم

: العطار، عن سعد، عن أمحد بن احلسن، عن عمرو بن سعيد، 18ـ  637

رض منذ كانت من األ مل ختل  »قال:  ×ق، عن عامر، عن أيب عبداهللعن مصدّ 

ُيِريُدوَن لُِيْطِفُؤوا ﴿ثم تال هذه اآلية:  ،ة عامل حييي فيها ما يميتون من احلّق حجّ 

                                           
 .20رقم  161؛ كامل الدين ومتام النعمة: 33/  23( بحار األنوار: 1)

 .5رقم  202؛ كامل الدين ومتام النعمة: 34/  23( بحار األنوار: 2)

 .12رقم  203كامل الدين ومتام النعمة: ؛ 36/  23( بحار األنوار: 3)

 .13رقم  204( املصدر السابق؛ كامل الدين ومتام النعمة: 4)



 .«﴾ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِرونَ ُنوَر اهللَِّ بَِأْفَواِهِهْم َواهللَُّ ُمتِمُّ 

قال:  ،، عن احلمريي، عن أمحد بن إسحاقأيب وابن الوليد معاً  :19ـ  638

ما كان حالكم فيام كان  ،يا أمحد»فقال:  ×د العسكريأيب حممّ  ىلدخلت ع

ا ملا ورد الكتاب مل يبق منّ  !فقلت له: يا سيدي «الناس فيه من الشك واالرتياب؟

أما علمتم  ،يا أمحد»، فقال: رجل وال امرأة وال غالم بلغ الفهم إال قال: باحلّق 

 .«ةأنا احلجّ »، أو قال: «ةة، وأنا ذلك احلجّ رض ال ختلو من حجّ اال أنّ 

قال: خرج عن  ،: ابن الوليد، عن احلمريي، عن أمحد بن إسحاق20ـ  639

من آبائي بام  ني أحدٌ ما م  »إىل بعض رجاله يف عرض كالم له:  ×دأيب حممّ 

اعتقدمتوه ودنتم به  مر أمراً ، فإن كان هذا األمنيت به من شك هذه العصابة يفّ 

وجل فام  عزّ  مور اهللأما اتصلت  إىل وقت فللشك موضع، وإن كان متصالً 

 .«معنى هذا الشك؟

عن ، ، عن اليقطيني، عن سعد واحلمريي معاً : أيب وابن الوليد معاً 21ـ  640

مل يرتك »قال: سمعته يقول:  ×عن أيب عبداهلل ،عن احلارث بن املغرية ،يونس

 ،«رض بغري عامل حيتاج الناس إليه، وال حيتاج إليهم، يعلم احلالل واحلراماهلل األ

ومن عيل  ،بمواريثه من رسول اهلل|»جعلت فداك بامذا يعلم؟ قال: قلت: 

 .«×بن أيب طالب

 عن احلارث بن املغرية، عن أيب عبداهلل قال: ،سناد: هبذا اإل22ـ  641

ا عامل إال ورث العلم الذي انزل مع آدم مل يرفع، وما مات منّ  إنّ »معته يقول: س

                                           
 .4رقم  221؛ كامل الدين ومتام النعمة: 37/  23( بحار األنوار: 1)

 .9رقم  222؛ كامل الدين ومتام النعمة: 38/  23( بحار األنوار: 2)

 .10النعمة: رقم ( املصدر السابق؛ كامل الدين ومتام 3)

 .18رقم  224؛ كامل الدين ومتام النعمة: 40/  23( بحار األنوار: 4)



 ^

 .«رض ال تبقى بغري عاملاأل إنّ ، علمه

عن ، ، عن ابن يزيد، عن سعد واحلمريي معاً : أيب وابن الوليد معاً 23ـ  642

 ،، عن أيب عبداهللاهلل الغفاري، عن جعفر بن إبراهيم واحلسني بن زيد معاً  عبد

ال يزال يف ولدي مأمون »: ×مري املؤمننيأعن آبائه عليهم السالم قال: قال 

 .«مأمول

، عن ابن أيب ار وسعد واحلمريي مجيعاً : ابن الوليد، عن الصف24ـ  643

قال: قلت  ،اخلطاب، عن عيل بن النعامن، عن فضيل بن عثامن، عن أيب عبيدة

سامل بن أيب حفصة يلقاين فيقول يل: ألستم  : جعلت فداك إنّ ×يب عبداهللأل

ه من مات وليس له إمام فموتته موتة جاهلية؟ فأقول له: بىل، فيقول: تروون أنّ 

أن أقول له:  ـجعلت فداك  ـفمن إمامكم اليوم؟ فأكره  ×جعفر قد مىض أبو

، ، فأقول: أئمتي آل حممد|، فيقول يل: ما أراك صنعت شيئاً ×جعفر

مام؟ اهلل، وهل يدري سامل ما منزلة اإلويح سامل بن أيب حفصة، لعنه »: ×فقال

ا إمام هيلك منّ ه لن نّ يذهب إليه سامل والناس أمجعون، فإمام أعظم مما منزلة األ إنّ 

إال ترك من بعده من يعلم مثل علمه، ويسري مثل سريته، ويدعو إىل مثل  قطّ 

 .«فإنه مل يمنع اهلل ما أعطى داود أن أعطى سليامن أفضل منه ،الذي دعا إليه

، عن ابن عيسى ، عن سعد واحلمريي معاً : أيب وابن الوليد معاً 25ـ  644

 بن ، عن املعىّل جعفر بن بشري وصفوان معاً  عن ،هوازي، عن األواليقطيني معاً 

هل كان الناس إال  :×قال: سألت أبا عبداهلل ، بن خنيسعثامن، عن املعىّل 

أكثرهم ال  مل يزل كذلك، ولكنّ »مروا بطاعته منذ كان نوح؟ قال: أوفيهم من قد 

                                           
 .19( املصدر السابق؛ كامل الدين: رقم 1)

 .22رقم  228( املصدر نفسه؛ كامل الدين: 2)

 .27رقم  229؛ كامل الدين ومتام النعمة: 41/  23( بحار األنوار: 3)



 .«يؤمنون

عن ، : ابن املتوكل، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب26 ـ 645

رض ليس تبقى األ»: ×جعفر هشام بن سامل، عن يزيد الكنايس قال: قال أبو

ة هلل عىل الناس، ومل يبق منذ خلق اهلل آدم بغري حجّ  واحداً  با خالد يوماً أيا 

 .«رضوأسكنه األ

: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى وابن أيب اخلطاب واليقطيني 27 ـ 646

اج اخلشاب، عن معروف يب نجران، عن احلجّ ، عن ابن أوعبداهلل بن عامر مجيعاً 

ام مثل إنّ »يقول: قال رسول اهلل|:  ×بن خربوذ قال: سمعت أبا جعفر

 .«ام غاب نجم طلع نجمة كمثل نجوم السامء، كلّ مّ أهل بيتي يف هذه األ

د بن أيب القاسم، عن ، عن حممّ : أيب وابن الوليد وماجيلويه مجيعاً 28ـ  647

عن  ،عن فضل بن خديج ،مزاحم، عن حممد بن سعيد الكويف، عن نرص بن

، وحدثنا ابن الوليد، عن الصفار وسعد واحلمريي مجيعاً . كميل بن زياد النخعي

، عن ابن أيب نجران، عن عاصم بن محيد، عن عن ابن عيسى وابن هاشم معاً 

 د بن عبدثنا عبداهلل بن حممّ الثاميل، عن عبد الرمحان بن جندب، عن كميل. وحدّ 

الوهاب، عن حممد بن داود بن سليامن، عن موسى بن إسحاق، عن رضار بن 

ثنا عن عبد الرمحان، عن كميل. وحدّ  ،رصد، عن عاصم بن محيد، عن الثاميل

ثنا اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب نجران، عن عاصم بن محيد. وحدّ 

د بن عن حممّ ، ويد بن العباس اهلرد بن احلسن بن عيل بن الصلت، عن حممّ حممّ 

إسحاق بن سعيد، عن حممد بن إدريس احلنظيل، عن إسامعيل بن موسى 

                                           
 .32رقم  231الدين ومتام النعمة: ؛ كامل 43/  23( بحار األنوار: 1)

 .39رقم  233( املصدر السابق؛ كامل الدين ومتام النعمة: 2)

 .31رقم  281؛ كامل الدين ومتام النعمة: 44/  23( بحار األنوار: 3)



 ^

 ـالرمحان، عن كميل بن زياد  الفزاري، عن عاصم بن محيد، عن الثاميل، عن عبد

قال: أخذ أمري املؤمنني عيل بن أيب  ـواللفظ للفضل بن خديج عن كميل بن زياد 

ثم قال: يا كميل  ،سام أصحر تنفّ لف ،بيدي فأخرجني إىل ظهر الكوفة ×طالب

هذه القلوب أوعية فخريها أوعاها، احفظ عني ما أقول لك: الناس ثالثة:  إنّ 

 ناعق، يميلون مع كّل  م عىل سبيل نجاة ومهج رعاع، أتباع كّل عامل رباين، ومتعلّ 

 .ريح، مل يستضيؤا بنور العلم فيهتدوا ومل يلجأوا إىل ركن وثيق فينجوا

نقصه لم خري من املال، العلم حيرسك، وأنت حترس املال، واملال تيا كميل الع

ة العلم دين يدان به، يكسب يا كميل حمبّ  .نفاقالنفقة، والعلم يزكو عىل اإل

. املال يزول بزواله صنيعو حدوثة بعد وفاته،ومجيل األ نسان الطاعة يف حياتهاإل

ما بقي الدهر، أعياهنم  موال وهم أحياء، والعلامء باقونيا كميل هلك خزان األ

 لعلامً  ـوأشار بيده إىل صدره ـ ههنا  مفقودة، وأمثاهلم يف القلوب موجودة، ها إنّ 

آلة الدين  غري مأمون عليه، مستعمالً  صيب لقناً أ، لو أصبت له محلة، بىل اً مجّ 

حلملة  بنعم اهلل عىل عباده وبحججه عىل أوليائه، أو منقاداً  للدنيا، ومستظهراً 

، ل عارض من شبهة االمةوّ ال بصرية له يف أحنائه، ينقدح الشك يف قلبه أل احلّق 

 ،خارباجلمع واالدّ  باللذة سلس القياد للشهوة أو مغرماً   ذا وال ذاك، أو منهوماً ال

نعام السائمة، كذلك يموت هبام األ أقرب شبهاً ء، ليس من رعاة الدين يف يش

 .العلم بموت حامليه

 ، أو خائفاً مشهوراً  رض من قائم هلل بحججه، إما ظاهراً اللهم بىل ال ختلو األ

ون قلّ أولئك؟ أولئك واهلل األناته، وكم ذا وأين لئال تبطل حجج اهلل وبيّ  ؛مغموراً 

ناته، حتى يودعوها نظراءهم، هبم حيفظ اهلل حججه وبيّ  عظمون قدراً ، واألعدداً 

بصرية، وبارشوا هجم هبم العلم عىل حقيقة ال .ويزرعوها يف قلوب أشباههم

روح اليقني، واستالنوا ما استوعر املرتفون، وأنسوا بام استوحش منه اجلاهلون، 



ولئك خلفاء اهلل األعىل، يا كميل أ قة باملحّل وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلّ 

 .«إىل رؤيتهم، وأستغفر اهلل يل ولكم يف أرضه، والدعاة إىل دينه، آه آه شوقاً 

 .«فانرصف إذا شئت»محان بن جندب: ويف رواية عبدالر

ثنا هبذا احلديث القاسم بن حممد الرساج، عن القاسم بن أيب صالح، وحدّ 

 عن موسى بن إسحاق القايض، عن رضار عن عاصم، عن الثاميل، عن عبد

، بيدي ×بن أيب طالب يلعن كميل قال: أخذ أمري املؤمنني ع، الرمحان

ي ما يا كميل احفظ عنّ »وأخرجني إىل ناحية اجلبان، فلام أصحر جلس، ثم قال: 

. وذكر احلديث مثله، إال أنه قال فيه: «أقول لك: القلوب أوعية فخريها أوعاها

. ومل يذكر فيه: «ناتهة، لئال تبطل حجج اهلل وبيّ رض من قائم بحجّ بىل ال ختلو األ»

 .«إذا شئت فقم». وقال يف آخره: «مغموراً  ، وال خائفاً مشهوراً  ظاهراً »

د بن عبداهلل بن إبراهيم البزاز وأخربنا به بكر بن عيل الشايش، عن حممّ 

قال:  ،عن عاصم، عن الثاميل، عن عبدالرمحان، عن كميل ،الشافعي، عن رضار

س، بيدي إىل ناحية اجلبان، فلام أصحر جلس ثم تنفّ  ×أخذ عيل بن أيب طالب

زياد احفظ ما أقول لك، القلوب أوعية فخريها أوعاها  يا كميل بن»ثم قال: 

 ناعق. م عىل سبيل نجاة، ومهج رعاع، أتباع كّل الناس ثالثة: فعامل رباين، ومتعلّ 

د ي بن أمحد، عن عبداهلل بن حممّ سواري، عن مكّ ثنا به عيل بن عبداهلل االوحدّ 

ن الثاميل، السرييف، عن حممد بن إدريس، عن إسامعيل بن موسى، عن عاصم، ع

 يفأخرجن ×الرمحان، عن كميل قال: أخذ بيدي عيل بن أيب طالب عن عبد

القلوب ، يا كميل بن زياد»س، ثم قال: إىل اجلبان، فلام أصحر جلس ثم تنفّ 

 . وذكر مثله.«أوعية فخريها أوعاها

ثنا به أمحد بن حممد بن الصقر، عن موسى بن إسحاق، عن رضار، عن وحدّ 

 الرمحان، عن كميل. الثاميل، عن عبدعاصم، عن 



 ^

حممد بكر بن عيل الشايش، عن حممد بن عبداهلل الشافعي، عن  وحدثنا به أبو

اهلل بن  د، عن عبدعن عبيد بن اهليثم، عن إسحاق بن حممّ  ،بشري بن موسى

عن هشام بن حممد السائب، عن أيب خمنف لوط بن حييى، عن  ،الفضل بن احلباج

 ×كميل قال: أخذ بيدي أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبفضيل بن خديج، عن 

رض اللهم بىل ال ختلو األ»فخرجنا حتى انتهينا إىل اجلبان، وذكر فيه:  ،بالكوفة

من قائم هلل بحججه، ظاهر مشهور، أو باطن مغمور، لئال تبطل حجج اهلل 

 .«انرصف إذا شئت». وقال يف آخره: «ناتهوبيّ 

رفة اإلمام، وأنه ال يعذر الناس برتك وجوب مع: الباب الثاني

 الوالية

بعض روايات الباب معتربة، وحيصل  نّ إ: قال الشيخ املحسنّي : 1ـ  648

 .العلم بصدور بعضها من اإلمام

 إّن من أنكر واحدًا منهم فقد أنكر اجلميع: الباب الثالث

 د بن عيسى، عن صفوان، عن ابن: أيب، عن سعد، عن حممّ 1ـ  649

                                           
، حيث ذكر فيه األسانيد 2رقم  289؛ كامل الدين ومتام النعمة: 44/  23( بحار األنوار: 1)

( أّنه عّد هذا احلديث ـ 405/  1ذا والالفت أّن الشيخ املحسنّي )املتقّدمة بأمجعها، ه

 رغم كونه مشهورًا ـ من مجلة األحاديث املظنونة الصدور.

 ( رواية.40( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

؛ هذا ومل يرش الشيخ املحسنّي إىل أرقام تلك الروايات 412/  1( مرشعة بحار األنوار: 3)

 اكتفينا بذكر عبارته السابقة.املعتربة، فمن هنا 

 ( روايات.6( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



حياء فقد أنكر من األ من أنكر واحداً »قال:  ×عن أيب عبداهلل، مسكان

 .«مواتاأل

عليهم مجلة من  ئل أهل البيت عليهم السالم، والنّصفضا: الباب الرابع

 خرب الثقلني والسفينة وباب حّطة وغريها

عن آبائه عليهم السالم قال: قال  ،عن الرضا ،سانيد الثالثة: باأل1ـ  650

 قد دعيت فأجبت، وإين تارك فيكم الثقلني، أحدمها أكرب كأيّن »: |رسول اهلل

 ،وعرتيت أهل بيتي ،رضممدود من السامء إىل األ من اآلخر: كتاب اهلل تعاىل حبٌل 

 .«فانظروا كيف ختلفوين فيهام

عن غياث بن ، : اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري2ـ  651

قال: سئل أمري  ،عن احلسني عليهم السالم ،إبراهيم، عن الصادق، عن آبائه

ف فيكم الثقلني: كتاب اهلل إين خملّ » :عن معنى قول رسول اهلل ×املؤمنني

عة من ولد ة التسئمّ أنا واحلسن واحلسني واأل»من العرتة؟ فقال: ، «وعرتيت

م وقائمهم، ال يفارقون كتاب اهلل وال يفارقهم حتى احلسني، تاسعهم مهدهّي 

 .«يردوا عىل رسول اهلل| حوضه

 

 

                                           
 .1رقم  410؛ كامل الدين ومتام النعمة: 95/  23( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.118( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .40رقم  34/  1؛ عيون أخبار الرضا: 144/  23( بحار األنوار: 3)

؛ كامل الدين ومتام 25رقم  60/  2؛ عيون أخبار الرضا: 147 / 23( بحار األنوار: 4)

 .4رقم  90؛ معاين األخبار: 64رقم  240النعمة: 



 

 

 

 

 

 ^أبواب اآليات النازلة فيهم 

الذكر وأهل الذكر، وأنهم املسؤولون، وأنهم ^ همإّن: ّولالباب األ

 املسألة ومل يفرض عليهم اجلوابفرض على شيعتهم 

: عّدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن الوشاء، عن أيب احلسن 1ـ  652

ة من عىل األئمّ »: ×قال: سمعته يقول: قال عيل بن احلسني ×الرضا

الفرض ما ليس عىل شيعتهم، وعىل شيعتنا ما ليس علينا، أمرهم اهلل عّز وجّل أن 

ْكِر إِن ُكنتُْم الَ َتْعَلُمونَ ﴿يسألونا، قال:  فأمرهم اهلل أن  ،﴾َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ

 .«يسألونا وليس علينا اجلواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا

 ن اإلمامة: أّن األمانة يف القرآثانيالباب ال

عن احلسن بن عيل بن  ،عن ابن عيسى ،عن احلمريي ،: ابن املتوكل1ـ  653

عن قول  ×قال: سألت أبا عبداهلل ،عن أيب بصري ،عن مروان بن مسلم ،فضال

                                           
 ( رواية.65( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

/  1. ويرى الشيخ املحسنّي )8رقم  212/  1؛ الكايف: 177/  23( بحار األنوار: 2)

وب اجلواب عليهم السالم بحاجة إىل ( أّن الروايات التي جاءت بصدد عدم وج424

 توجيه.

 ( رواية.30( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



َباِل َفَأَبْْيَ َأن ﴿وجل:  اهلل عزّ  اَمَواِت َواأْلَْرِض َواجْلِ ا َعَرْضنَا اأْلََماَنَة َعىَل السَّ إِنَّ

َلَها اإْلِ  ِمْلنََها َوَأْشَفْقَن ِمنَْها َوََحَ ُه َكاَن َظُلوًما َجُهواًل َُيْ مانة األ»قال:  ،﴾نَساُن إِنَّ

 .«نسان أبو الرشور املنافقاإلالوالية، و

بامللك العظيم، وأنهم  وجوب طاعتهم، وأنها املعيّن: ثالثالباب ال

 أولوا األمر، وأنهم الناس احملسودون

 ،عن محاد ،العن احلجّ  ،عن ابن أيب اخلطاب ،عن احلمريي ،: أيب1ـ  654

ا ﴿: عّز وجليف قول اهلل  ×عن أيب جعفر ،عن أيب بصري ،عن عثامن َ َيا َأهيُّ

ُسوَل َوُأْوِِل األَْمِر ِمنُكمْ الَِّذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا اهللَّ َوَأطِيُعوْا  ة من ئمّ األ»قال:  ﴾الرَّ

 .«إىل يوم القيامة ÷وفاطمة ولد عيلّ 

: حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن صفوان بن حييى، عن 2ـ  655

: أخربين بدعائم ×قال: قلت أليب عبد اهلل ،عيسى بن الرسي أيب اليسع

 عن اإلسالم التي ال يسع أحدًا التقصري فيها عن معرفة يشء منها، الذي قرّص 

معرفة يشء منها فسد دينه، ومل يقبل )اهلل( منه عمله، ومن عرفها وعمل هبا 

صلح هلا دينه وقبل منه عمله ومل يضق به مما هو فيه جلهل يشء من األمور 

شهادة أن ال إله إال اهلل، واإليامن بأّن حممدًا رسول اهلل|، »قال: جهله؟ ف

يف أموال الزكاة، والوالية التي أمر اهلل عّز  واإلقرار بام جاء به من عند اهلل، وحّق 

. قال: فقلت له: هل يف الوالية دون يشء «آل حممد|ود وجّل هبا: والية حممّ 

ا الَِّذيَن آَمنُوْا ﴿ عّز وجّل نعم، قال اهلل»فضل يعرف ملن أخذ به؟ قال:  َ َيا َأهيُّ

                                           
 .2رقم  110؛ معاين األخبار: 279/  23( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.65( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .8رقم  222؛ كامل الدين ومتام النعمة: 288/  23( بحار األنوار: 3)



 ^

ُسوَل َوُأْوِِل األَْمِر ِمنُكمْ   .﴾َأطِيُعوْا اهللَّ َوَأطِيُعوْا الرَّ

قال: تال  ،عن بريد ،ذينةأعن ابن  ،عن ابن أيب عمري ،عن أبيه ،: عيل3ـ  656

ُسوَل َوُأْوِِل األَْمِر ِمنُكْم َفإِن َتنَاَزْعُتْم وَ ﴿ :×جعفر أبو َأطِيُعوْا اهللَّ َوَأطِيُعوْا الرَّ

ُسولِ  ٍء َفُردُّوُه إىَِل اهللِّ َوالرَّ ص يف يأمر بطاعتهم ويرّخ كيف »ثم قال:  ،﴾يِف ََشْ

إنام قال ذلك للمأمورين الذين قيل هلم: أطيعوا اهلل وأطيعوا  ؟!منازعتهم

 .«الرسول

تأويل املؤمنني واإلميان واملسلمني واإلسالم بهم : رابعالباب ال

وبواليتهم عليهم السالم والكفار واملشركني والكفر والشرك واجلبت 

 واألصنام بأعدائهم وخمالفيهموالطاغوت والالت والعزى 

قال:  ،عن زرارة ،ذينةأعن ابن  ،عن ابن أيب عمري ،عن أبيه ،: عيل1ـ  657

عن  ×قال: سألت أبا عبداهلل اخلطاب يف أحسن ما يكون حاالً  ثني أبوحدّ 

ْت ُقُلوُب الَِّذيَن اَل ﴿وجل:  قول اهلل عزّ  ُيْؤِمنُوَن َوإَِذا ُذكَِر اهللَُّ َوْحَدُه اْشَمَأزَّ

ت د اشمأزّ فإذا ذكر اهلل وحده بطاعة من أمر اهلل بطاعته من آل حممّ  ،﴾بِاْْلِخَرةِ 

قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة، وإذا ذكر الذين مل يأمر اهلل بطاعتهم إذا هم 

 .«يستبرشون

                                           
 .6رقم  19/  2؛ الكايف: 300/  23( بحار األنوار: 1)

/  1. قال الشيخ املحسني )212رقم  184/  8؛ الكايف: 302/  23( بحار األنوار: 2)

( عقب ذكره أرقام الروايات املعتربة يف الباب: معتربة سندًا فقط. ولكن مثل الكايف 428

التعبري عىل هذا وكامل الدين، من مجلة الكتب املعتربة عنده، فكان من املفروض أن يصاغ 

النحو: معتربة سندًا ومصدرًا؛ ألّن العبارة مع خلّوها عن إضافة )ومصدرًا( توحي بأّن 

 الروايات السابقة غري معتربة مصدرًا، واحلال كام علمت.

 ( رواية.100( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .471رقم  304/  8؛ الكايف: 368/  23( بحار األنوار: 4)



عن احلسني بن  ،عن ابن حمبوب ،عن أمحد بن حممد ،د بن حييى: حممّ 2ـ  658

َفِمنُكْم َكافٌِر َوِمنُكم ﴿عن قول اهلل:  ×قال: سألت أبا عبداهلل ،افنعيم الصحّ 

ْؤِمنٌ  عرف اهلل إيامهنم بواليتنا، وكفرهم هبا يوم أخذ عليهم امليثاق يف »فقال:  ﴾مُّ

ُسوَل َفإِن ﴿. وسألته عن قول اهلل: «صلب آدم وهم ذرّ  َأطِيُعوا اهللََّ َوَأطِيُعوا الرَّ

اَم َعىَل َرُسولِنَا اْلَباَلُغ املُْبِْيُ  أما واهلل ما هلك من كان قبلكم »فقال:  ﴾َتَولَّْيُتْم َفإِنَّ

تى يقوم قائمنا إال يف ترك واليتنا وجحود حّقنا وما خرج وما هلك من هلك ح

رسول اهلل من الدنيا حتى ألزم رقاب هذه األّمة حّقنا، واهلل هيدي من يشاء إىل 

 .«رصاط املستقيم

أنهم عليهم السالم السبيل والصراط، وهم وشيعتهم  :امسالباب اخل

 املستقيمون عليها

 عبدالعظيم احلسني، عن هشام بن احلكم،أمحد بن مهران، عن :1ـ  659

.«هذا رصاط عيل مستقيم»قال:  ×عن أيب عبداهلل

َأنَّ َلُهْم َقَدَم ِصْدٍق ﴿ :باب آخر يف تأويل قوله تعاىل: سادسالباب ال

 ﴾ِعنَد َربِِّهْم

: عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن مّحاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر 1ـ  660

                                           
 .74رقم  426/  1؛ الكايف: 380، 371/  23نوار: ( بحار األ1)

( 22( رواية، وننّوه هنا إىل أّن الباب حتت الرقم )56( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

املعقود بعنوان )باب نادر يف تأويل قوله تعاىل: قل إنام أعظكم بواحدة( حيتوي عىل أربع 

 50و 39الروايات ذات الرقم  ( أنّ 433/  1روايات فقط، ولكن الشيخ املحسنّي ذكر )

 من الباب املتقّدم معتربة، والظاهر أّنه من سبق القلم. 68و

 .63رقم  424/  1؛ الكايف: 23/  24( بحار األنوار: 3)



 ^

ِ الَِّذيَن ﴿ :يف قول اهلل تبارك وتعاىل ×الياميّن، عّمن ذكره، عن أيب عبد اهلل َوَبْشِّ

ِمْ  ْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَد َرِبِّ  .«رسول اهلل|هو »فقال:  ﴾آَمنُوْا َأنَّ ََلُ

 

  

                                           
. لكن كيف يمكن احلكم 554رقم  364/  8؛ الكايف: 40/  24( بحار األنوار: 1)

املوجود فيها؟! فلعّل حصل اشتباه باالعتبار السندّي هلذه الرواية مع اإلرسال الواضح 

 أو سهو.





 

 

 

 

 

 

 أبواب خلقهم وطينتهم وأرواحهم صلوات اهلل عليهم

 أحواهلم عليهم السالم يف السن: الباب األّول

 قال: قلت ،د بن حييى، عن ابن عيسى، عن صفوان: حممّ 1ـ  661

فكنت تقول:  ×ا نسألك قبل أن هيب اهلل لك أبا جعفر: قد كنّ ×للرضا

عيوننا فال أرانا اهلل يومك، فإن كان  فقد وهب اهلل لك فقرّ  «هيب اهلل يل غالماً »

وهو قائم بني يديه، فقلت: جعلت  ×كون فإىل من؟ فأشار بيده إىل أيب جعفر

 ×، قد قام عيسىءه من ذلك يشوما يرّض »فداك هذا ابن ثالث سنني، قال: 

 .«ة وهو ابن ثالث سننيباحلجّ 

  

                                           
 ( روايات.6( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .10رقم  321/  1؛ الكايف: 102/  25( بحار األنوار: 2)





 

 

 

 
 

 

أبواب عالمات اإلمام وصفاته وشرائطه وما ينبغي أن 

 ينسب إليه وما ال ينبغي

 إّنه ال يكون إمامان يف زمان واحد إال وأحدهما صامت: الباب األّول

اد عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن محّ  ،عن أمحد بن إدريس ،: أيب1ـ  662

رض بغري هل يرتك األ :×أيب يعفور أنه سأل أبا عبداهلل عن ابن بن عثامن،

 .«إال وأحدمها صامت ،ال»، قلت: فيكون إمامان؟ قال: «ال»إمام؟ قال: 

عن عيل بن احلسن بن فضال، عن أبيه،  ،عن ابن عقدة ،: الطالقاين2ـ  663

: هل يكون إمامان يف وقت؟ قال: ×قال: قلت للصادق ،عن هشام بن سامل

لصاحبه،  إماماً  لصاحبه، واآلخر ناطقاً  مأموماً  ال أن يكون أحدمها صامتاً إ ،ال»

 .«وأما أن يكون إمامني ناطقني يف وقت واحد فال

عى اإلمامة بغري حق، أو رفع راية جور، أو عقاب من اّد: الباب الثاني

 ًاأطاع إماماً  جائر

عبدالرمحان بن أيب هاشم، أيب، عن سعد، عن ابن أيب اخلطاب، عن 

                                           
 ( روايات.8( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .41رقم  233؛ كامل الدين ومتام النعمة: 106/  25( بحار األنوار: 2)

 .9رقم  416؛ كامل الدين ومتام النعمة: 106/  25( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.18( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



مام فقد عى اإلمامة وليس بإمن ادّ »قال:  ×عن داود بن فرقد، عن أيب عبداهلل

.«افرتى عىل اهلل وعىل رسوله وعلينا

 باب جامع يف صفات اإلمام وشرائط اإلمامة: الباب الثالث

عن  عن عيل بن احلسن بن فضال، ،عن أمحد اهلمداين ،الطالقاين :1ـ  665

مام عالمات: يكون لإل»قال:  ×أبيه، عن أيب احلسن عيل بن موسى الرضا

أعلم الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأحلم الناس وأشجع الناس وأسخى 

، ويرى من خلفه كام يرى من راً ويكون مطهّ  خمتوناً  الناس وأعبد الناس، ويلد

ه وقع عىل راحتيه مّ أرض من بطن وإذا وقع إىل األ .بني يديه، وال يكون له ظّل 

، ثاً صوته بالشهادتني وال حيتلم، وتنام عينه وال ينام قلبه، ويكون حمدّ  رافعاً 

وجل  اهلل عزّ  نّ أل ؛ويستوي عليه درع رسول اهلل| وال يرى له بول وال غائط

وتكون رائحته أطيب من رائحة  ،رض بابتالع ما خيرج منهقد وكل األ

 .«املسك

قال:  ،العطار، عن ابن أيب اخلطاب، عن البزنطي د: أيب، عن حممّ 2ـ  666

مام لإل إنّ »مام؟ قال: عرف بعد اإلي   ءيش مام بأّي اإل :×احلسن سئل أبو

عالمات: أن يكون أكرب ولد أبيه بعده، ويكون فيه الفضل، وإذا قدم الراكب 

 املدينة قال: إىل من أوىص فالن؟ قالوا: إىل فالن، والسالح فينا بمنزلة التابوت

 .«حيث كان يف بني إرسائيل يدور مع السالح

                                           
 .214؛ ثواب األعامل: 112/  25( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.38( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

؛ عيون 1رقم  527؛ اخلصال: 4رقم  102؛ معاين األخبار: 116/  25( بحار األنوار: 3)

 (: معتربة عىل إشكال.448/  1. قال الشيخ املحسني )1رقم  192/  2الرضا:  أخبار

 .98رقم  116؛ اخلصال: 137/  25( بحار األنوار: 4)



 ^

عن  ،د بن الوليدشعري، عن حممّ د العطار، عن األعن حممّ  ،أيب :3ـ  667

 : بمَ ×يب عبداهللعن احلارث بن املغرية النرضي قال: قلت أل محاد بن عثامن،

 .«ةبالسكينة والوقار والعلم والوصيّ »مر؟ قال: األيعرف صاحب هذا 

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن إسحاق بن الكليني، عن حممّ  :4ـ  668

ئمة عليهم السالم له يذكر فيها حال األ يف خطبةٍ  ،×غالب، عن أيب عبداهلل

تبارك وتعاىل أوضح بأئمة اهلدى من أهل بيت  اهلل إنّ »وصفاهتم فقال: 

ه| عن دينه، وأبلج هبم عن سبيل منهاجه، وفتح هلم عن باطن ينابيع نبيّ 

إمامه وجد طعم حالوة إيامنه،  ة حممد| واجب حّق مّ أ. فمن عرف من علمه

عىل  ةً خللقه وجعله حجّ  مام علامً اهلل نصب اإل إنّ  .وعلم فضل طالوة إسالمه

بسبب من السامء  ألبسه اهلل تاج الوقار، وغشاه من نور اجلبار، يمدّ  ،أهل طاعته

عامل أسبابه، وال يقبل اهلل األ ه وال ينال ما عند اهلل إال بجهةال ينقطع عنه موادّ 

للعباد إال بمعرفته. فهو عامل بام يرد عليه من مشكالت الوحي ومعميات السنن 

مل يزل اهلل خيتارهم خللقه من ولد احلسني صلوات اهلل عليه  ،ومشتبهات الدين

إمام فيصطفيهم لذلك وجيتبيهم ويرىض هبم خللقه ويرتضيهم  من عقب كّل 

 ناً بيّ  علامً  وجل خللقه من عقبه إماماً  منهم إمام نصب عزّ ام مىض لنفسه، كلّ 

وبه يعدلون.  ة من اهلل هيدون باحلّق ، أئمّ عاملاً  ةً وحجّ  قيامً  وإماماً  منرياً  وهادياً 

بنورهم  حجج اهلل ودعاته ورعاته عىل خلقه، يدين هبداهم العباد، وتستهّل 

نام، ومصابيح الظالم، وتنمى بربكتهم التالد، وجعلهم اهلل حياة األ البالد.

مام هو سالم، جرت بذلك فيهم مقادير اهلل عىل حمتومها. فاإلودعائم اإل

املنتجب املرتىض، واهلادي املجتبى، والقائم املرجتى اصطفاه اهلل لذلك واصطنعه 

                                           
 .12رقم  200؛ اخلصال: 138/  25( بحار األنوار: 1)



قبل خلقه نسمة عن يمني  ظالً  ه،ة حني برأحني ذرأه، ويف الربيّ  عىل عينه يف الذرّ 

 .كمة يف علم الغيب عندهباحل عرشه حمبواً 

اختاره بعلمه وانتجبه بتطهريه بقية من آدم، وخرية من ذرية نوح، ومصطفى 

د|. مل يزل وصفوة من عرتة حممّ  ،من آل إبراهيم، وساللة من إسامعيل

 عنه وقوب الغواسق ونفوث كّل  بعني اهلل حيفظه بمالئكته، مدفوعاً  مرعياً 

عن اآلفات  أ من العاهات، حمجوباً مرب ،عنه قواذف السوء فاسق، مرصوفاً 

إىل العفاف  يف بقاعه، منسوباً  باحللم والربّ  معروفاً  ،هامن الفواحش كلّ  مصوناً 

 ،عن املنطق يف حياته إليه أمر والده، صامتاً  والعلم والفضل عند انتهائه، مسنداً 

عند رادة من مقادير اهلل إىل مشيته، وجاءت اإلة والده انتهت به فإذا انقضت مدّ 

ده ة والده فمىض وصار أمر اهلل إليه من بعده وقلّ ته، وبلغ منتهى مدّ اهلل فيه إىل حمبّ 

ده بروحه وأعطاه علمه مه يف بالده، وأيّ ة عىل عباده، وقيّ اهلل دينه، وجعله احلجّ 

خللقه  وانتدبه لعظيم أمره، وآتاه فضل بيان علمه، ونصبه علامً  ،هواستودعه رّس 

م عىل عباده. ريض اهلل به هل دينه، والقيّ عىل أهل عامله، وضياء أل ةً وجعله حجّ 

وحباه مناهج  ،هلم، استحفظه علمه واستخبأه حكمته، واسرتعاه لدينه إماماً 

 أهل اجلهل وحتبري أهل اجلدل سبله وفرائضه وحدوده، فقام بالعدل عند حترّي 

خمرج عىل طريق  من كّل بلج، والبيان اال بالنور الساطع، والشفاء النافع باحلّق 

 املنهج الذي مىض عليه الصادقون من آبائه.

عنه إال  ، وال يصدّ هذا العامل إال شقي، وال جيحده إال غوّي  فليس جيهل حّق 

 .«وعال جرئ عىل اهلل جّل 

د بن عيسى وحممد بن مسعود، عن حممد بن محدويه، عن حممّ  :5ـ  669

                                           
 .7رقم  231؛ غيبة النعامين: 150/  25( بحار األنوار: 1)



 ^

قال صفوان:  ×عن أيب احلسن ،د بن عيسى، عن صفواننصري، عن حممّ 

ام عليه وأخرباه بحاهلام فسلّ أل، سامعيل ابني أيب سمإبراهيم وأدخلت عليه إ

مها أنه قد تويف، وسأاله عن أيب احلسن فخرّب  ،مروحال أهل بيتهام يف هذا األ

: قال ، قاال: وصية مفردة؟«نعم»، قاال: إليك؟ قال: «نعم»قاال: فأوىص؟ قال: 

 ×اختلفوا علينا، فنحن ندين اهلل بطاعة أيب احلسن الناس قد نّ إ، قاال: ف«نعم»

ه الذي أوىص إليه إمامنا، فام ه كان إمامنا وإن كان مات فوصيّ نّ إف اً إن كان حيّ 

من مات ومل  :نعم، قد جاءكم أنه»هو؟ قال:  حال من كان هذا حاله؟ مؤمنٌ 

قاال: فام  ؟رهقاال: فلم تكفّ  ،«وهو كافر»قال: ، «يعرف إمامه مات ميتة جاهلية

 .«لكم؟ضلّ أأتريدون أن »حاله؟ قال: 

يقول: تأيت  ×كان جعفر»رض؟ قال: عىل أهل األ نستدّل  ءيش قاال: فبأّي 

املدينة فتقول: إىل من أوىص فالن؟ فيقولون: إىل فالن، والسالح عندنا بمنزلة 

سالح من يعرفه؟ ثم ، قاال: فال«مرار األالتابوت يف بني إرسائيل حيث ما دار د

به، فقد كان الرجل يأيت أبا  نستدّل  ءقاال: جعلنا اهلل فداك، فأخربنا بيش

فيبتدي به  ×فيبتدي به، ويأيت أبا عبداهلل ءيريد أن يسأله عن اليش ×احلسن

قال له  .«×فهكذا كنتم تطلبون من جعفر وأيب احلسن»ن يسأله، قال: أقبل 

والشيعة جمتمعون عليه وعىل أيب  مل ندركه وقد مات ×ابراهيم: جعفر

ما كانوا جمتمعني عليه، كيف يكونون »وهم اليوم خمتلفون، قال:  ×احلسن

جمتمعني عليه وكان مشيختكم وكرباؤكم يقولون يف إسامعيل وهم يرونه يرشب 

ة، فقال: إسامعيل مل يكن أدخله يف الوصيّ  :كذا وكذا فيقولون: هو أجود. قالوا

هو  :لأ، فقال له اسامعيل بن أيب سمكتاب الصدقة وكان إماماً قد كان أدخله يف »

ما  ـواستقىص يمينه  ـاهلل الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة الكذا والكذا 

أو قال: الدنيا  ـك لست هكذا ويل ما طلعت عليه الشمس ين أين زعمت أنّ رّس 



خربناك بحالنا فام كان حال وقد أخربناك بحالنا، فقال له ابراهيم: قد أ ـبام فيها 

 .، فسكت«أمسك»هو؟ قال:  من كان هكذا؟ مسلمٌ 

عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل وحفص بن  :6ـ  670

مام؟ قال: ء يعرف اإليش قال: قيل له: بأّي  ×البخرتي، عن أيب عبداهلل

عن عليه يف فم وال مام ال يستطيع أحد أن يطاإل بالوصية الظاهرة وبالفضل، إنّ »

 .«بطن وال فرج فيقال: كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبه هذا

د بن عيسى، عن يونس، عن أمحد بن : عيل بن إبراهيم، عن حممّ 7ـ  671

مر، فقال: قال: سألته عن الداللة عىل صاحب هذا األ ×عمر، عن الرضا

املدينة فقالوا: إىل من ة، إذا قدم الركب والفضل والوصيّ  الداللة عليه الكرب»

ودوروا مع السالح حيث ما دار، فأما املسائل  ،أوىص فالن؟ قيل: إىل فالن

.«ةفليس فيها حجّ 

بني دعوى احملّق  باب آخر يف داللة اإلمامة وما يفرق به: الباب الرابع

 واملبطل، وفيه قّصة حبابة الوالبية وبعض الغرائب

: ابن عصام، عن الكليني، عن عيل بن حممد، عن حممد بن إسامعيل 1ـ  672

عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر  ،ثني أيببن موسى بن جعفر، قال: حدّ 

بن  حبابة الوالبية دعا هلا عيلّ  أنّ »: عيل عليهم السالمبن د، عن أبيه حممد بن حممّ 

صبعه فحاضت لوقتها وهلا إاهلل عليها شباهبا وأشار إليها ب فردّ  ×احلسني

                                           
 .899رقم  772/  2عرفة الرجال: ؛ اختيار م157/  25( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  284/  1؛ الكايف: 166/  25( بحار األنوار: 2)

 .5رقم  285/  1( املصدر السابق؛ الكايف: 3)

 ( روايات.6( يبلغ جمموع روايات الباب )4)
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 .«يومئذ مائة سنة وثالث عرشة سنة

معنى آل حممد وأهل بيته وعرتته ورهطه وعشريته : الباب اخلامس

 وذريته صلوات اهلل عليهم أمجعني

عن ابن أيب عمري، عن غياث بن  ،اهلمداين، عن عيل، عن أبيه :1ـ  673

عن  ×املؤمنني عن آبائه عليهم السالم قال: سئل أمري ،عن الصادق إبراهيم،

من  ،«ف فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت خملّ إيّن »معنى قول رسول اهلل|: 

أنا واحلسن واحلسني حتى يردوا عىل رسول اهلل| »العرتة؟ فقال: 

 .«حوضه

د د بن مرسور معًا، عن حممّ ب وجعفر بن حممّ ابن شاذويه املؤدّ  :2ـ  674

جملس املأمون  ×عن أبيه، عن الريان بن الصلت قال: حرض الرضا ،احلمريي

بمرو وقد اجتمع يف جملسه مجاعة من علامء أهل العراق وخراسان، فقال 

ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكِتَاَب الَِّذيَن اْصطََفْينَا ِمْن ﴿ية: هذه اآلاملأمون: أخربوين عن معنى 

ها. فقال املأمون: ما ة كلّ مّ وجل بذلك األ فقالت العلامء: أراد اهلل عزّ  ،﴾ِعَباِدَنا

ولكني أقول: أراد اهلل  ،ال أقول كام قالوا»: ×تقول يا أبا احلسن؟ فقال الرضا

فقال املأمون: وكيف عنى العرتة من دون  .«وجل بذلك العرتة الطاهرة عزّ 

لقول اهلل  ؛ةمة لكانت بأمجعها يف اجلنّ ه لو أراد األإنّ »: ×ة؟ فقال له الرضامّ األ

                                           
. قال الشيخ املحسني 2رقم  537؛ كامل الدين ومتام النعمة: 178/  25( بحار األنوار: 1)

وال يبعد اعتبار الرواية الثانية بطريق غيبة الشيخ، فالحظ. ونحن يف (: 450/  1)

 احلقيقة مل نقف عىل طريق الشيخ يف الغيبة كام أشار املحسنّي؟!

 ( رواية.26( جمموع روايات الباب )2)

؛ معاين األخبار: 25رقم  60/  2؛ كامل الدين ومتام النعمة: 215/  25( بحار األنوار: 3)

 .4رقم  90



اِت بِإِْذِن اهللَِّ ﴿وجل:  عزّ  رْيَ ْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاْْلَ ٌ لِّنَْفِسِه َوِمنُْهم مُّ َفِمنُْهْم َظامِل

َجنَّاُت َعْدٍن ﴿ة فقال: هم يف اجلنّ ثم مجعهم كلّ  ،﴾َذلَِك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبرِيُ 

ْوَن فِيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب  لَّ ية، فصارت الوراثة للعرتة اآل ﴾َيْدُخُلوََّنَا ُُيَ

: ×اهرة؟ فقال الرضا. فقال املأمون: من العرتة الط«الطاهرة ال لغريهم

اَم ُيِريُد اهللَُّ لُِيْذِهَب َعنُكُم ﴿وجل:  الذين وصفهم اهلل يف كتابه فقال عزّ » إِنَّ

َرُكْم َتطِْهرًيا ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ  وهم الذين قال رسول اهلل|: إيّن  ،﴾الرِّ

فيكم الثقلني: كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي، أال وإهنام لن يفرتقا حتى يردا ف خملّ 

موهم فاهنم أعلم احلوض فانظروا كيف ختلفوين فيهام، أهيا الناس ال تعلّ  عيلّ 

 .«منكم

قالت العلامء: أخربنا يا أبا احلسن عن العرتة أهم اآلل أم غري اآلل؟ فقال 

هذا رسول اهلل| يؤثر عنه أنه قال: . فقالت العلامء: ف«هم اآلل»: ×الرضا

آل »الذي ال يمكن دفعه:  ضوهؤالء أصحابه يقولون باخلرب املستفا، «تي آيلمّ أ»

 «ل؟أخربوين هل حترم الصدقة عىل اآل»: ×احلسن . فقال أبو«تهمّ د أحممّ 

ل هذا فرق ما بني اآل»قالوا: ال، قال:  «ة؟مّ فتحرم عىل األ»قالوا: نعم، قال: 

أم أنتم قوم مرسفون؟  وحيكم أين يذهب بكم أرضبتم عن الذكر صفحاً ة، مّ واأل

 «أما علمتم أنه وقعت الوراثة والطهارة عىل املصطفني املهتدين دون سائرهم؟

َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوًحا ﴿وجل:  قالوا: ومن أين يا أبا احلسن؟ قال: من قول اهلل عزّ 

تِ  يَّ نُْهْم َفاِسُقونَ َوإِْبَراِهيَم َوَجَعْلنَا يِف ُذرِّ ْهَتٍد َوَكثرٌِي مِّ َة َواْلكَِتاَب َفِمنُْهم مُّ ، ﴾ِهاَم النُُّبوَّ

 دون الفاسقني، أما علمتم أنّ  فصارت وراثة النبوة والكتاب للمهتدين

قُّ َوَأنَت ﴿ فقال: بهحني سأل ر ×نوحاً  َربِّ إِنَّ اُبنِي ِمْن َأْهِِل َوإِنَّ َوْعَدَك اْْلَ

اكِِمْيَ  ه فقال له ربّ  ،وعده أن ينجيه وأهله وجّل  اهلل عزّ  وذلك أنّ  ،﴾َأْحَكُم اْْلَ

ُه َلْيَس ﴿ :وجّل  عزّ  ُه َعَمٌل َغرْيُ َصالٍِح َفاَل َتْسَأْلِن َما َقاَل َيا ُنوُح إِنَّ ِمْن َأْهلَِك إِنَّ
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اِهلِْيَ  ل . فقال املأمون: هل فّض «﴾َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إيِنِّ َأِعُظَك َأن َتُكوَن ِمَن اجْلَ

أبان فضل  وجّل  اهلل عزّ  إنّ »: ×احلسن اهلل العرتة عىل سائر الناس؟ فقال أبو

. فقال له املأمون: أين ذلك من كتاب اهلل؟ «العرتة عىل سائر الناس يف حمكم كتابه

إِنَّ اهللَّ اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم ﴿ :وجّل  يف قوله عزّ »: ×قال له الرضا

ًة َبْعُضَها ِمن َبْعضٍ  *َن َعىَل اْلَعاملََِْي َوآَل ِعْمَرا يَّ  يف موضعٍ  وجّل  وقال عزّ  ،﴾ُذرِّ

إِْبَراِهيَم َأْم َُيُْسُدوَن النَّاَس َعىَل َما آَتاُهُم اهللُّ ِمن َفْضلِِه َفَقْد آَتْينَآ آَل ﴿آخر: 

ْلًكا َعظِياًم  ْكَمَة َوآَتْينَاُهم مُّ
املخاطبة يف أثر هذا إىل سائر  ثم ردّ  ،﴾اْلكَِتاَب َواْْلِ

ا الَِّذيَن آَمنُوْا ﴿املؤمنني فقال:  َ ُسوَل َوُأْوِِل األَْمِر َيا َأهيُّ َأطِيُعوْا اهللَّ َوَأطِيُعوْا الرَّ

 وجل: احلكمة وحسدوا عليهام فقوله عزّ و يعني الذين قرهنم بالكتاب ،﴾ِمنُكمْ 

لِِه َفَقْد آَتْينَآ آَل إِْبَراِهيَم اْلكَِتاَب َأْم َُيُْسُدوَن النَّاَس َعىَل َما آَتاُهُم اهللُّ ِمن َفْض ﴿

ْلًكا َعظِياًم  ْكَمَة َوآَتْينَاُهم مُّ
يعني الطاعة للمصطفني الطاهرين، فامللك  ،﴾َواْْلِ

 .«ههنا هو الطاعة هلم

فقال   اهلل تعاىل االصطفاء يف الكتاب؟قالت العلامء: فأخربنا هل فرّس 

  االصطفاء يف الظاهر سوى الباطن يف اثني عرش موطناً فرّس »: ×الرضا

ورهطك منهم  وأنذر عشريتك األقربني)وجل:  ل ذلك قوله عزّ ، فأوّ وموضعاً 

ي ثابتة يف مصحف عبداهلل بن يب بن كعب، وهأهكذا يف قراءة  (املخلصني

وجل  وهذه منزلة رفيعة وفضل عظيم ورشف عال حني عنى اهلل عزّ  ،مسعود

 ية الثانية يف االصطفاءواآل ل فذكره لرسول اهلل| فهذه واحدة.بذلك اآل

ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت ﴿: وجّل  قوله عزّ  اَم ُيِريُد اهللَُّ لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّ َرُكْم إِنَّ َوُيَطهِّ

ه فضل بعد طهارة نّ أل ؛وهذا الفضل الذي ال جيحده أحد معاند أصالً  ،﴾َتْطِهرًيا

 فهذه الثانية. ،تنتظر

ه| باملباهلة هبم يف ز اهلل الطاهرين من خلقه فأمر نبيّ وأما الثالثة: فحني ميّ 



َك فِيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن ﴿: يا حممد وجّل  ال فقال عزّ آية االبته َفَمْن َحآجَّ

اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدُع َأْبنَاءَنا َوَأْبنَاءُكْم َونَِساءَنا َونَِساءُكْم َوَأنُفَسنَا وَأنُفَسُكْم ُثمَّ 

واحلسن واحلسني  اً | عليّ فأبرز النبّي  ،﴾َنْبَتِهْل َفنَْجَعل لَّْعنََة اهللِّ َعىَل اْلَكاِذبِْيَ 

وفاطمة عليهم السالم وقرن أنفسهم بنفسه، فهل تدرون ما معنى قوله: وأنفسنا 

إنام عنى هبا عيل » :×احلسن قالت العلامء: عنى به نفسه. فقال أبو «وأنفسكم؟

بنو وليعة أو  عىل ذلك قول النبي|: لينتهنيّ  ا يدّل وممّ  ،×بن أيب طالب

بناء احلسن ، وعنى باأل×يعني عيل بن أيب طالب، كنفيس إليهم رجالً  بعثنّ أل

ها أحد، مهم فيفهذه خصوصية ال يتقدّ ، ÷واحلسني، وعنى بالنساء فاطمة

إذ جعل نفس  ،وفضل ال يلحقهم فيه برش، ورشف ال يسبقهم إليه خلق

 عيل| كنفسه فهذه الثالثة.

م خراجه| الناس من مسجده ما خال العرتة حتى تكلّ إوأما الرابعة: ف

وأخرجتنا؟ فقال  اً رسول اهلل تركت عليّ  م العباس فقال: ياالناس يف ذلك وتكلّ 

 ،تركه وأخرجكم عّز وجلاهلل  رسول اهلل|: ما أنا تركته وأخرجتكم، ولكنّ 

. قالت «ي بمنزلة هارون من موسى: أنت منّ ×ويف هذا تبيان قوله لعيل

أقرأه  أوجدكم يف ذلك قرآناً »: ×احلسن العلامء: وأين هذا من القرآن؟ قال أبو

َوَأْوَحْينَا إىَِل ُموَسى َوَأِخيِه َأن ﴿وجل:  زّ قول اهلل ع»: ، قالوا: هات. قال«عليكم

َءا لَِقْوِمُكاَم بِِمُْصَ ُبُيوًتا َواْجَعُلوْا ُبُيوَتُكْم قِْبَلةً  ية منزلة هارون ففي هذه اآل ،﴾َتَبوَّ

من رسول اهلل|، ومع هذا دليل  ×منزلة عيلّ  من موسى، وفيها أيضاً 

إال  ،جلنب هذا املسجد ال حيّل  ظاهر يف قول رسول اهلل| حني قال: أال إنّ 

قالت العلامء: يا أبا احلسن هذا الرشح وهذا البيان ال يوجد  .«د وآله|ملحمّ 

من ينكر لنا ذلك؟ ورسول »فقال:  ،إال عندكم معرش أهل بيت رسول اهلل|

فمن أراد املدينة فليأهتا من  ،باهبا ×وعيل مدينة احلكمةأنا : اهلل| يقول
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ففيام أوضحنا ورشحنا من الفضل والرشف والتقدمة واالصطفاء  ،باهبا

 وجل احلمد عىل ذلك فهذه الرابعة. وهلل عزّ  ،والطهارة ما ال ينكره معاند

هُ ﴿: عّز وجلية اخلامسة: قول اهلل واآل خصوصية  ،﴾َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

ة، فلام نزلت هذه اآلية عىل مّ هبا واصطفاهم عىل األ هم اهلل العزيز اجلبارخّص 

قالت: لبيك  ،فاطمة فاطمة، فدعيت له فقال: يا يلّ إرسول اهلل| قال: ادعو 

يا رسول اهلل، فقال|: هذه فدك هي مما مل يوجف عليه بخيل وال ركاب 

جعلتها لك ملا أمرين اهلل به فخذهيا لك ة دون املسلمني، وقد وهي يل خاّص 

 فهذه اخلامسة.، ولولدك

َة يِف ﴿ :وجل قول اهلل عزّ  :واآلية السادسة ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ املََْودَّ

ل دون ة لآلصيّ وخصو ،ة للنبي| إىل يوم القيامةوهذه خصوصيّ  ،﴾اْلُقْرَبى

َوَيا َقْوِم ال ﴿يف كتابه:  ×حكى يف ذكر نوح عّز وجلاهلل  غريهم، وذلك أنّ 

ُم اَلُقو  َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َماالً إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعىَل اهلّلِ َوَمآ َأَنْا بَِطاِرِد الَِّذيَن آَمنُوْا إَِّنَّ مُّ

هَ  ِْم َولَكِنَِّي َأَراُكْم َقْوًما ََتْ َيا ﴿ أنه قال: ×وجل عن هود وحكى عزّ  .﴾ُلونَ َرِبِّ

 وقال عزّ  ،﴾َتْعِقُلونَ َقْوِم ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعىَل الَِّذي َفَطَريِن َأَفاَل 

َة يِف ﴿حممد:  ه حممد|: قل يالنبيّ  وجّل  الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ امْلََودَّ

وال  ون عن الدين أبداً علم أهنم ال يرتدّ هتم إال وقد ومل يفرض اهلل مودّ  ،﴾اْلُقْرَبى

. وأخرى أن يكون الرجل واد للرجل فيكون بعض أهل يرجعون إىل ضالل أبداً 

وجل أن ال يكون يف قلب  اهلل عزّ  له فال يسلم له قلب الرجل، فأحّب  بيته عدواً 

ة ذوي القربى، فمن ، ففرض اهلل عليهم مودّ ءرسول اهلل| عىل املؤمنني يش

أهل بيته مل يستطع رسول اهلل أن يبغضه، ومن  رسول اهلل وأحّب  أحّب أخذ هبا و

ه قد نّ أل ؛تركها ومل يأخذ هبا وأبغض أهل بيته فعىل رسول اهلل| أن يبغضه

م هذا أو رشف يتقدّ  فضيلة وأّي  وجل فأّي  ترك فريضة من فرائض اهلل عزّ 



َأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ الَّ َأْس ﴿: ية عىل نبيه|وجل هذه اآل عزّ  فأنزل اهلليدانيه؟ 

َة يِف اْلُقْرَبى أهيا : فحمد اهلل وأثنى عليه وقال ،فقام رسول اهلل يف أصحابه ،﴾املََْودَّ

وه؟ فلم جيبه فهل أنتم مؤدّ  قد فرض يل عليكم فرضاً  وجّل  اهلل عزّ  إنّ  ،الناس

الناس إنه ليس بذهب وال فضة وال مأكول وال مرشوب، فقال: أهيا ، أحد

ا هذا فنعم فام وىف هبا أكثرهم. ية فقالوا: أمّ ، فتال عليهم هذه اآلفقالوا: هات إذاً 

عّز اهلل  نّ أل ؛إال أوحى إليه أن ال يسأل قومه أجراً  اً نبيّ  وجّل  وما بعث اهلل عزّ 

ته، مّ قرابته عىل أ ةمودّ  لعّز وجد| فرض اهلل نبياء، وحممّ يوفيه أجر األ وجل

 وه يف قرابته بمعرفة فضلهم الذي أوجب اهلل عزّ وأمره أن جيعل أجره فيهم ليودّ 

 وجّل  ام تكون عىل قدر معرفة الفضل. فلام أوجب اهلل عزّ ة إنّ املودّ  نّ إهلم، ف وجّل 

ميثاقهم عىل الوفاء،  ك هبا قوم أخذ اهلللثقل وجوب الطاعة فتمّس  ذلك ثقل

ه اهلل، ه الذي حدّ أهل الشقاق والنفاق وأحلدوا يف ذلك فرصفوه عن حدّ وعاند 

 احلالتني كان فقد علمنا أنّ  ها وأهل دعوته، فعىل أّي فقالوا: القرابة هم العرب كلّ 

ام قربت القرابة وكلّ  ،ةة هي للقرابة، فأقرهبم من النبي| أوالهم باملودّ املودّ 

اهلل به عىل  اهلل يف حيطته ورأفته، وما منّ  ّي ة عىل قدرها. وما أنصفوا نبكانت املودّ 

ته وأهل بيته، وه يف ذريّ لسن عن وصف الشكر عليه أن ال يؤدّ ته مما تعجز األمّ أ

اهلل| فيهم  لرسول س حفظاً أوأن ال جيعلوهم فيهم بمنزلة العني من الر

ة ودّ م أهل املخبار ثابتة بأهّن ينطق به ويدعو إليه واألله، فكيف والقرآن  اً وحبّ 

ة ال اجلزاء عليها. فام وىف أحد هبا. فهذه املودّ  هتم ووعدوالذين فرض اهلل مودّ 

ية: وجل يف هذه اآل لقول اهلل عزّ  ؛ةإال استوجب اجلنّ  خملصاً  مؤمناً  يأيت هبا أحدٌ 

ا َيَشاُؤوَن ﴿ م مَّ نَّاِت ََلُ اِت يِف َرْوَضاِت اجْلَ اِْلَ ِْم َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ِعنَد َرِبِّ

ُ اهللَُّ ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا  * َذلَِك ُهَو اْلَفْضُل الَكبرِيُ  َذلَِك الَِّذي ُيَبْشِّ

اِت ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه أَ  اِْلَ َة يِف اْلُقْرَبىالصَّ  .ومبيناً  رساً مفّ  ﴾ْجًرا إاِلَّ املََْودَّ
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عن آبائه عن احلسني بن  ،يعن جدّ  ،ثني أيب: حدّ ×احلسن ثم قال أبو

لك يا  رسول اهلل| فقالوا: إنّ  نصار إىلقال: اجتمع املهاجرون واأل ×عيل

رسول اهلل مؤونة يف نفقتك وفيمن يأتيك من الوفود، وهذه أموالنا مع دمائنا 

 ، أعط ما شئت وأمسك ما شئت من غري حرج، قال:جوراً أم فاحكم فيها باراً 

َأْجًرا ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ﴿د حممّ  مني فقال: ياوجل عليه الروح األ فأنزل اهلل عزّ 

َة يِف اْلُقْرَبى وا قرابتي من بعدي، فخرجوا. فقال يعني أن تودّ ، ﴾إاِلَّ املََْودَّ

نا عىل قرابته املنافقون: ما محل رسول اهلل| عىل ترك ما عرضنا عليه إال ليحثّ 

، فأنزل اهلل ن قوهلم عظيامً افرتاه يف جملسه وكان ذلك م ءمن بعده إن هو إال يش

ى َعىَل اهللَِّ َكِذًبا﴿ية: وجل هذه اآل عزّ  َأْم ﴿ية، وأنزل: اآل ﴾َأْم َيُقوُلوَن اْفَْتَ

ْيُتُه َفاَل ََتْلُِكوَن ِِل ِمَن اهللَِّ َشْيًئا ُهَو َأْعَلُم باَِم تُ  اُه ُقْل إِِن اْفَْتَ ِفيُضوَن فِيِه َيُقوُلوَن اْفَْتَ

ِحيمُ   .﴾َكَفى بِِه َشِهيًدا َبْينِي َوَبْينَُكْم َوُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

 ،إي واهلل يا رسول اهللفبعث إليهم النبي| فقال: هل من حدث؟ فقالوا: 

ية فبكوا فتال عليهم رسول اهلل| اآل ،كرهناه غليظاً  لقد قال بعضنا كالماً 

َوُهَو الَِّذي َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْعُفو ﴿وجل:  بكاؤهم فأنزل اهلل عزّ  واشتدّ 

يَِّئاِت َوَيْعَلُم َما َتْفَعُلونَ   فهذه السادسة. ،﴾َعِن السَّ

إِنَّ اهللََّ َوَماَلئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعىَل ﴿فقول اهلل تبارك وتعاىل: )السابعة(، ية وأما اآل

ا الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسلِياًم  َ منهم  وقد علم املعاندون، ﴾النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

 ةية قيل: يا رسول اهلل قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصاله ملا نزلت هذه اآلأنّ 

يت عىل إبراهيم د وآل حممد كام صلّ عليك؟ فقال: تقولون: اللهم صل عىل حممّ 

قالوا:  «فهل بينكم معارش الناس يف هذا خالف؟وآل إبراهيم إنك محيد جميد. 

يف فهل عندك  ،ةمّ وعليه إمجاع األ ،ال، قال املأمون: هذا ما ال خالف فيه أصالً 

 أوضح من هذا يف القرآن؟ ءل يشاآل



َواْلُقْرآِن  *يس ﴿وجل:  أخربوين عن قول اهلل عزّ  ،نعم»: ×احلسن قال أبو

كِيِم  ْسَتِقيمٍ  *إِنََّك ملََِن املُْْرَسلَِْي  *اْْلَ اٍط مُّ  «فمن عنى بقوله: يس؟ ﴾َعىَل ِْصَ

اهلل  فإنّ »: ×احلسن فيه أحد. قال أبو قالت العلامء: يس حممد| مل يشّك 

ه وصفه كن ال يبلغ أحدٌ  وآل حممد| من ذلك فضالً  داً وجل أعطى حممّ  عزّ 

نبياء عليهم م عىل أحد إال عىل األوجل مل يسلّ  اهلل عزّ  إال من عقله، وذلك أنّ 

َساَلٌم َعىَل ﴿وقال:  ،﴾َساَلٌم َعىَل ُنوٍح يِف اْلَعاملَِْيَ ﴿فقال تبارك وتعاىل:  ،السالم

آل نوح،  م عىلومل يقل: سال ،﴾َوَهاُرونَ َساَلٌم َعىَل ُموَسى ﴿وقال:  ،﴾إِْبَراِهيمَ 

ومل يقل: سالم عىل آل إبراهيم، وال قال: سالم عىل آل موسى وهارون، وقال 

 . فقال املأمون: قد علمت أنّ «ديعني آل حممّ  ،﴾َساَلٌم َعىَل إِْل َياِسْيَ ﴿وجل:  عزّ 

 هذه السابعة.يف معدن النبوة رشح هذا وبيانه، ف

ٍء َفَأنَّ هللِِّ ُُخَُسُه ﴿وجل:  فقول اهلل عزّ  ،وأما الثامنة ن ََشْ اَم َغنِْمُتم مِّ َواْعَلُموْا َأنَّ

ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى  فقرن سهم ذي القربى مع سهمه بسهم رسول اهلل ،﴾َولِلرَّ

وجل جعلهم يف حيز  اهلل عزّ  نّ أل ة؛مّ ل واألبني اآل فهذا فصل أيضاً  ،|

وجعل الناس يف حيز دون ذلك وريض هلم ما ريض لنفسه، واصطفاهم فيه فبدأ 

والغنيمة وغري  يءما كان من الف بنفسه ثم ثنى برسوله ثم بذي القربى يف كّل 

اَم ﴿: فقال وقوله احلّق  ،وجل لنفسه فرضيه هلم ذلك مما رضيه عزّ  َواْعَلُموْا َأنَّ

ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى ٍء َفَأنَّ هللِِّ ُُخَُسُه َولِلرَّ ن ََشْ د وأثر فهذا تأكيد مؤكّ  ،﴾َغنِْمُتم مِّ

من بني يديه هلم إىل يوم القيامة يف كتاب اهلل الناطق الذي ال يأتيه الباطل  قائم

 ..وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد

تمه خرج اليتيم إذا انقطع ي   فإنّ  ،﴾َواْلَيَتاَمى َواملََْساكِْيِ ﴿وجل:  وأما قوله عزّ 

من الغنائم، ومل يكن له فيها نصيب، وكذلك املسكني إذا انقطعت مسكنته مل 

وسهم ذي القربى إىل يوم القيامة له أخذه،  يكن له نصيب من املغنم وال حيّل 
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وجل وال من  نى من اهلل عزّ ه ال أحد أغنّ والفقري منهم، أل قائم فيهم للغنّي 

، فام رضيه لنفسه ولرسوله سهامً  رسول اهلل| فجعل لنفسه منها سهامً 

ما رضيه منه لنفسه ولنبيه| رضيه  يءولرسوله| رضيه هلم. وكذلك الف

ثم هبم  ،جالله ثم برسوله غنيمة فبدأ بنفسه جّل يف ال لذي القربى، كام أجراهم

ا ﴿وقرن سهمهم بسهم اهلل وسهم رسوله|. وكذلك يف الطاعة قال:  َ َيا َأهيُّ

ُسوَل َوُأْوِِل األَْمِر ِمنُكمْ  يُعوْا الرَّ
فبدأ بنفسه ثم  ،﴾الَِّذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا اهللَّ َوَأطِ

اَم َولِيُُّكُم اهللُّ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن ﴿برسوله ثم بأهل بيته، وكذلك آية الوالية:  إِنَّ

كام جعل سهمهم مع  فجعل واليتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته، ﴾آَمنُواْ 

فتبارك اهلل وتعاىل ما أعظم  ،يءغنيمة والفبسهمه يف ال سهم الرسول مقروناً 

 نعمته عىل أهل البيت؟

اَم ﴿بيته فقال:  ه أهله رسوله ونزّ ه نفسه ونزّ ة الصدقة نزّ فلام جاءت قّص  إِنَّ

َقاِب  ْم َويِف الرِّ َدَقاُت لِْلُفَقَراء َواملََْساكِِْي َواْلَعاِملَِْي َعَلْيَها َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُِبُ الصَّ

َن اهللِّ بِيِل َفِريَضًة مِّ من  ءفهل جتد يف يش، ﴾َواْلَغاِرِمَْي َويِف َسبِيِل اهللِّ َواْبِن السَّ

ه نفسه عن ه ملا نزّ نّ أو لذي القربى؟ أل لرسولهى لنفسه أو وجل سمّ  ه عزّ ذلك أنّ 

مة عىل الصدقة حمرّ  نّ أل ؛ه أهل بيته، ال بل حرم عليهمه رسوله نزّ الصدقة ونزّ 

دنس  روا من كّل م طهّ هّن هلم، أل وهي أوسا  أيدي الناس ال حتّل  ،د وآلهحممّ 

 وجل واصطفاهم ريض هلم ما ريض لنفسه، وكره رهم اهلل عزّ ووسخ، فلام طهّ 

 فهذه الثامنة. ،وجل هلم ما كره لنفسه عزّ 

َفاْسَأُلوْا َأْهَل ﴿وجل:  فنحن أهل الذكر الذين قال اهلل عزّ  ،وأما التاسعة

ْكِر إِن ُكنتُْم الَ َتْعَلُمونَ   .«فنحن أهل الذكر فسألونا إن كنتم ال تعلمون، ﴾الذِّ

: ×احلسن فقال أبو !بذلك اليهود والنصارى فقالت العلامء: إنام عنى

ه أفضل من يدعونا إىل دينهم ويقولون: إنّ  وهل جيوز ذلك؟ إذاً  ،سبحان اهلل»



 .«!سالمدين اإل

يا أبا احلسن؟  ف ما قالوابخال فقال املأمون: فهل عندك يف ذلك رشٌح 

وجل   يف كتاب اهلل عزّ الذكر رسول اهلل ونحن أهله، وذلك بنّي  ،نعم»: ×فقال

َفاتَُّقوا اهللََّ َيا ُأْوِِل اأْلَْلَباِب الَِّذيَن آَمنُوا َقْد َأنَزَل ﴿حيث يقول يف سورة الطالق: 

ُسواًل َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِت اهللَِّ ُمَبيِّنَاٍت  *اهللَُّ إَِلْيُكْم ِذْكًرا  فالذكر رسول ، ﴾رَّ

 اهلل| ونحن أهله، فهذه التاسعة.

َهاُتُكْم ﴿وجل يف آية التحريم:  وأما العارشة: فقول اهلل عزّ  َمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ ُحرِّ

فأخربوين هل تصلح ابنتي أو ابنة ابني ية إىل آخرها. اآل ﴾َوَبنَاُتُكْم َوَأَخَواُتُكمْ 

قالوا: ال.  «؟اً جها لو كان حيّ وما تناسل من صلبي لرسول اهلل| أن يتزوّ 

 «؟اً جها لو كان حيّ فأخربوين هل كانت ابنة أحدكم يصلح له أن يتزوّ »قال: 

ين أنا من آله ولستم من آله، ولو كنتم من آله ففي هذا بيان أل»قالوا: نعم قال: 

بني  ته. فهذا فرٌق مّ أا من آله وأنتم من نّ يه بناتكم كام حرم عليه بنايت، ألحلرم عل

 منه، فهذه العارشة. ل ليستة إذا مل تكن من اآلمّ ل منه واألاآل نّ أل ة؛مّ ل واألاآل

وجل يف سورة املؤمن حكاية عن رجل من  وأما احلادي عرش: فقول اهلل عزّ 

ْؤِمٌن مِّ ﴿ آل فرعون: ْن آِل فِْرَعْوَن َيْكُتُم إِياَمَنُه َأَتْقُتُلوَن َرُجاًل َأن َيُقوَل َوَقاَل َرُجٌل مُّ

ُكمْ  بِّ َ اهللَُّ َوَقْد َجاءُكم بِاْلبَيِّنَاِت ِمن رَّ خال فرعون، ية، فكان ابن متام اآل ﴾َرِبِّ

ا من آل فنسبه إىل فرعون بنسبه ومل يضفه إليه بدينه، وكذلك خصصنا نحن إذ كنّ 

 اهلل عليه بوالدتنا منه وعممنا الناس بالدين، فهذا فرق ما بني رسول اهلل صىّل 

 ة فهذه احلادي عرش.مّ ل واألاآل

اَلِة َوا﴿وجل:  فقوله عزّ  ،وأما الثاين عرش ، ﴾ْصَطِْبْ َعَليَْهاَوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ

نا خّص  قامة الصالة ثمّ ة بإمّ ة إذ أمرنا مع األوجل هبذه اخلصوصيّ  نا اهلل عزّ فخّص 

عليهام السالم  إىل باب عيل وفاطمة يءة، فكان رسول اهلل| جيمّ من دون األ



 ^

صالة مخس مرات  يوم عند حضور كّل  ية تسعة أشهر كّل اآلبعد نزول هذه 

ء بمثل انبيمن ذراري األ وجل أحداً  فيقول: الصالة رمحكم اهلل وما أكرم اهلل عزّ 

 .«نا من دون مجيع أهل بيتههذه الكرامة التي أكرمنا هبا وخّص 

، فام نجد ة خرياً مّ كم عن األء: جزاكم اهلل أهل بيت نبيّ فقال املأمون والعلام

 . عندكمالرشح والبيان فيام اشتبه علينا إال

مامة بعده يف اإل ة احلسني، وأّناألئمة من ذرّي أّن: الباب السادس

 األعقاب، وال تكون يف أخوين

 ،عن ابن عقدة، عن عيل بن احلسن بن فضال، عن أبيه ،الطالقاين: 1ـ  675

احلسن أفضل أم  :×عن هشام بن سامل قال: قلت للصادق جعفر بن حممد

مامة من ، قلت: فكيف صارت اإل«أفضل من احلسنياحلسن »احلسني؟ فقال: 

أن  اهلل تبارك وتعاىل أحّب  إنّ »بعد احلسني يف عقبه دون ولد احلسن؟ فقال: 

ام كانا رشيكني يف احلسن واحلسني، أال ترى أهّن  ة موسى وهارون جاريةً جيعل سنّ 

جل جعل و اهلل عزّ  مامة؟ وإنّ ة، كام كان احلسن واحلسني رشيكني يف اإليف النبوّ 

وإن كان موسى أفضل من  ،ة يف ولد هارون ومل جيعلها يف ولد موسىالنبوّ 

إال أن يكون أحدمها  ،ال»قال:  قلت: فهل يكون إمامان يف وقت؟ .«هارون

أن يكونا إمامني  وأما .لصاحبه إماماً  لصاحبه، واآلخر ناطقاً  مأموماً  صامتاً 

مامة يف أخوين بعد احلسن . قلت: فهل تكون اإل«ناطقني يف وقت واحد فال

                                           
رقم  615؛ األمايل: 1رقم  207/  2؛ عيون أخبار الرضا: 220/  25بحار األنوار:  (1)

843. 

 ( رواية.25( يبلغ جمموع روايات الباب )2)



كام قال  ،×إنام هي جارية يف عقب احلسني ،ال»واحلسني عليهام السالم؟ قال: 

، ثم هي جارية يف األعقاب ﴾َوَجَعَلَها َكلَِمًة َباقَِيًة يِف َعِقبِهِ ﴿وجل:  اهلل عزّ 

 .وأعقاب األعقاب إىل يوم القيامة

عن احلسني بن ثوير، عن أيب  ،: سعد، عن اليقطيني، عن يونس2ـ  676

مامة يف أخوين بعد احلسن واحلسني، وال يكون ال تعود اإل»قال:  ×عبداهلل

 .«عقابعقاب وأعقاب األبن احلسني إال يف األ بعد عيلّ 

: سعد، عن حممد بن الوليد اخلزاز، عن يونس بن يعقوب قال: 3ـ  677

خوين بعد احلسن مامة ألأبى اهلل أن جيعل اإل»يقول:  ×اهلل سمعت أبا عبد

 .«واحلسني عليهام السالم

د بن سنان، عن ل، عن السعد آبادي، عن الربقي، عن أبيه، عن حممّ ابن املتوكّ 

 .ابن يعقوب مثله

د احلمريي، عن أبيه، عن اليقطيني، عن يونس، عن احلسني : حممّ 4ـ  678

مامة يف أخوين بعد ال تعود اإل»قال:  ×ة، عن أيب عبداهللبن ثوير بن أيب فاخت

كام قال  ×بن احلسني ا جرت من عيلّ ، إهّن احلسني عليهام السالم أبداً واحلسن 

َوُأْوُلو اأْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوىَل بَِبْعٍض يِف كَِتاِب اهللَِّ ِمَن امْلُْؤِمنَِْي ﴿وجل:  عزّ 

عقاب وأعقاب بن احلسني إال يف األ يلفال تكون بعد ع ﴾َواملَُْهاِجِرينَ 

 .«عقاباأل
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نفي الغلو يف النيب واألئمة صلوات اهلل عليه وعليهم، : الباب السابع

 وبيان معاني التفويض، وما ال ينبغي أن ينسب إليهم منها وما ينبغي

 عن يونس قال: ،د بن عيسىد بن قولويه، عن سعد، عن حممّ : حممّ 1ـ  679

ه نّ أعن يونس بن ظبيان  ×ث أبا احلسن الرضاارة حيدّ من الطيّ  سمعت رجالً 

 ذا نداء من فوق رأيس: يا يونس إيّن إقال: كنت يف بعض الليايل وأنا يف الطواف ف

 ،ج فرفعت رأيس فإذاأنا اهلل ال إله إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري، 

ي لعنك اخرج عنّ »ثم قال للرجل:  ،مل يملك نفسه غضباً  ×احلسن فغضب أبو

لعنة  ثك ولعن يونس بن ظبيان ألف لعنة تتبعها ألف لعنة كّل اهلل ولعن من حدّ 

يونس مع أيب اخلطاب  أشهد ما ناداه إال شيطان، أما إنّ  ،منها تبلغك قعر جهنم

العذاب مقرونان، وأصحاهبام إىل ذلك الشيطان مع فرعون وآل فرعون  يف أشدّ 

 «.×العذاب، سمعت ذلك من أيب يف أشدّ 

فقال يونس: فقام الرجل من عنده فام بلغ الباب إال عرش خطأ حتى رصع 

أتاه ملك بيده »: ×احلسن فقال أبو ،قاء رجيعه ومحل ميتاً  عليه قد اً مغشيّ 

 ل اهللوعجّ  ،قلب منها مثانته حتى قاء رجيعهعمود فرضب عىل هامته رضبة 

ثه يونس بن ظبيان، ورأى الشيطان روحه إىل اهلاوية وأحلقه بصاحبه الذي حدّ 

 .«الذي كان يرتاءى له

: ×قال: قلت للرضا ،اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن اهلروي :2ـ  680

قلت: يقولون:  «وما هو؟»حيكيه عنكم الناس؟ قال:  ءبن رسول اهلل ما يشايا 

 رض عامل، فقال: اللهم فاطر الساموات واألالناس لكم عبيد كم تدعون أنّ إنّ 

                                           
 ( رواية.94( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 ×.( كناية إّما عن جربئيل أو اإلمام جعفر الصادق2)
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من آبائي  سمعت أحداً  وال ذلك قطّ   مل أقّل الغيب والشهادة أنت شاهد بأيّن 

هذه  ة، وإنّ مّ  بام لنا من املظامل عند هذه األ، وأنت العاملقطّ  عليهم السالم قال

 .«منها

هم عبيدنا عىل ما حكوه إذا كان الناس كلّ  ،السالم يا عبد»: فقال ثم أقبل عيلّ 

السالم  يا عبد»بن رسول اهلل صدقت، ثم قال: ا فقلت: يا «ن نبيعهم؟ا فممّ عنّ 

قلت: معاذ  «وجل لنا من الوالية كام ينكره غريك؟ أنت ملا أوجب اهلل عزّ  أمنكرٌ 

 .«بواليتكم اهلل بل أنا مقرّ 

د بن عيسى، عن عن سعد، عن ابن يزيد وحممّ  ،قولويهد بن : حممّ 3ـ  681

زدي، عن أبان بن عثامن قال: سمعت بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب األ عيلّ 

ة يف أمري عى الربوبيّ ه ادّ إنّ  أاهلل بن سب لعن اهلل عبد»يقول:  ×أبا عبداهلل

 علينا، وإنّ  ، الويل ملن كذبهلل طائعاً  عبداً  ×املؤمنني، وكان واهلل أمري املؤمنني

 .«ال نقوله يف أنفسنا، نربأ إىل اهلل منهم، نربأ إىل اهلل منهم يقولون فينا ما قوماً 

عن  ،عن ابن أيب عمري وابن عيسى ،عن ابن يزيد ،سنادهبذا اإل :4ـ  682

عن الثاميل قال:  ،عن هشام بن سامل ،عن ابن أيب عمري ،أبيه واحلسني بن سعيد

  ذكرت عبداهلل بن سبألعن اهلل من كذب علينا، إيّن »: ×بن احلسني قال عيلّ 

 .«له لعنه اهلل ، ماعظيامً  عى أمراً شعرة يف جسدي لقد ادّ  فقامت كّل 

د بن د بن زياد، عن حممّ د بن احلسن وعثامن معًا، عن حممّ : حممّ 5ـ  683

ال، عن أيب مالك احلرضمي، عن أيب العباس البقباق قال: عن احلجّ ، احلسني

ء علامء أبرار اوصيفقال ابن أيب يعفور: األ ، بن خنيساكر ابن أيب يعفور ومعىّل تذ
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 ^

قال:  ×ء قال: فدخال عىل أيب عبداهللاوصياء أنبيابن خنيس: األء، وقال اأتقي

قال:  نيا عبداهلل أبرأ مم»فقال:  ×عبداهلل جملسهام قال: فبدأمها أبو فلام استقرّ 

 .«ا أنبياءأنّ 

هوازي، عن ابن أيب عمري، عن : سعد، عن ابن عيسى، عن األ6ـ  684

بنانا والرسي وبزيعا لعنهم اهلل  إنّ »قال:  ×هشام بن احلكم، عن أيب عبداهلل

، قال: «تهتراءى هلم الشيطان يف أحسن ما يكون صورة آدمي من قرنه إىل رّس 

 نّ ، أ﴾اَمء إَِلٌه َويِف اأْلَْرِض إَِلهٌ َوُهَو الَِّذي يِف السَّ ﴿ية: ل هذه اآلبنانا يتأوّ  فقلت: إنّ 

إله السامء أعظم  رض، وأنّ ء وإله السامء غري إله األرض غري إله السامالذي يف األ

مونه. فقال: رض يعرفون فضل إله السامء ويعظّ أهل األ رض وأنّ من إله األ

كذب  ،رضنيله، إله يف الساموات وإله يف األ واهلل ما هو إال اهلل وحده ال رشيك»

 .«ر عظمتهجالله وصغّ  ر اهلل جّل بنان عليه لعنة اهلل صغّ 

: احلسني بن احلسن بن بندار وحممد بن قولويه معًا، عن سعد بن 7ـ  685

عبداهلل، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن ابن بكري، عن زرارة، عن 

بن  أيب عيلّ  ، أشهد أنّ ×ا لعنه اهلل كان يكذب عىل أيببنان وإنّ » :×أيب جعفر

 .«صاحلاً  احلسني كان عبداً 

: محدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن جعفر بن 8ـ  686

ا ن يزعم أنّ د أبرأ ممّ حممّ  باأيا »: ×عبداهلل قال: قال يل أبو ،عثامن، عن أيب بصري

، قلت: برئ اهلل «ا أنبياءأبرأ ممن يزعم أنّ »، قلت: برئ اهلل منه، فقال: «أرباب

 .منه
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عن  ،: محدويه، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن عيل بن يقطني9ـ  687

اع الشعري، قلت: بيّ  «ن بشار؟مرازم مَ  يا»قال: قال:  ×املدائني، عن أيب عبداهلل

قل هلم: ويلكم توبوا إىل اهلل  ،مرازم يا»يل:  ، قال: ثم قال«لعن اهلل بشاراً »قال: 

 .(1)«كم كافرون مرشكوننّ إف

د بن عيسى، عن صفوان، محدويه وابراهيم ابنا نصري، عن حممّ  :10ـ  688

 ،م االسميتوهّ  «تعرف مبرش بشري؟»: ×عبداهلل قال: قال يل أبو ،عن مرازم

 إنّ »، قلت: نعم جار يل، قال: «بشار»ار؟ فقال: فقلت: بّش ، «الشعريي»قال: 

 دوا اهلل، وإنّ النصارى قالوا ما قالوا ووّح  دوا اهلل وإنّ اليهود قالوا ما قالوا ووّح 

 يا، يقول لك جعفر: يا كافر :، فإذا قدمت الكوفة قل لهعظيامً  قال قوالً  بشاراً 

 .«أنا برئ منك ،يا مرشك ،فاسق

جئت إليه فدعوت اجلارية قال مرازم: فلام قدمت الكوفة فوضعت متاعي و

فقلت له: يقول لك جعفر بن  يب إسامعيل: هذا مرازم، فخرج إيلّ فقلت: قويل أل

دي؟ ، فقال يل: وقد ذكرين سيّ «يا كافر يا فاسق يا مرشك أنا برئ منك»حممد: 

وفعل بك،  قال: قلت: نعم ذكرك هبذا الذي قلت لك، فقال: جزاك اهلل خرياً 

 .«وأقبل يدعو يل

د أمحد بن حممّ حّدثنا  د بن نصري، قال:عن حممّ  ،د بن مسعود: حممّ 11ـ  689

مون ويقرؤن أحاديث وينسبوهنا إليك وإىل كتب إليه يف قوم يتكلّ  ،بن عيسى

ها إذ كانوا يرووهنا عن آبائك، منها القلوب وال جيوز لنا ردّ  آبائك فيها ما تشمئزّ 

م من مواليك، وهو رجل يذكرون أهّن رض إىل قوم فيها وينسبون األوال قبوهلا ملا 
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م بن حسكة، وآخر يقال له: القاسم اليقطيني. ومن أقاويلهم أهّن  يقال له: عيلّ 

اَلَة َتنَْهى َعِن الَْفْحَشاء َواملُْنَكرِ ﴿وجل:  قول اهلل عزّ  يقولون: إنّ  معناها  ﴾إِنَّ الصَّ

وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل ال عدد درهم رجل، ال ركوع وال سجود، 

وها عىل لوها وصرّي وال إخراج مال، وأشياء من الفرائض والسنن واملعاص تأوّ 

ملواليك علينا بام فيه السالمة   لنا ومتنّ الذي ذكرت، فإن رأيت أن تبنّي  احلدّ 

ليس هذا »: ×فكتب قاويل التي خترجهم إىل اهلالك.ونجاهتم من هذه األ

 .«ا فاعتزلهدينن

حممد بن قولويه واحلسني بن احلسن بن بندار القمي، عن سعد  :12ـ  690

د بن عيسى بن عبيد، عن عيل بن بن عبداهلل، عن إبراهيم بن مهزيار وحممّ 

لعن اهلل »اخلطاب:  يقول وقد ذكر عنده أبو ×قال: سمعت أبا جعفر  ،مهزيار

 لعنه ولعن من وقف يف ذلك وشّك ني يف ولعن أصحابه ولعن الشاكّ  أبا اخلطاب

الغمرو وجعفر بن واقد وهاشم بن أيب هاشم استأكلوا بنا  . ثم قال: هذا أبو«فيه

اخلطاب لعنه اهلل ولعنهم  يدعون الناس إىل ما دعا إليه أبو الناس فصاروا دعاةً 

اهلل قد  جن من لعنهم لعنهم اهلل فإنّ ال تتحرّ  عيل معه ولعن من قبل ذلك منهم، يا

عنهم، ثم قال: قال رسول اهلل|: من يأجم أن يلعن من لعنه اهلل فعليه لعنة ل

 .«اهلل

 نفي السهو عنهم عليهم السالم: الباب الثامن

د بن عيل بن حمبوب، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن : حممّ 1ـ  691

                                           
 .994رقم  802/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 314/  25( بحار األنوار: 1)

 .1012رقم  810/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 318/  25( بحار األنوار: 2)

 روايات. (3( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



هل سجد رسول اهلل|  :×عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ابن بكري،

 .«وال يسجدمها فقيه ،ال»؟ فقال: سجديت السهو قطّ 

 

  

                                           
. قال الشيخ 1454رقم  350/  2؛ هتذيب األحكام: 350/  25( بحار األنوار: 1)

 (: معتربة سندًا، ولكّن متنها ألجل ذيلها جممل.461/  1املحسني )



 

 

 

 

 

 

 ^أبواب علومهم

مون، وأنهم مبن يشبهون ممن ثون مفّهحمّد ^أنهم: الباب األول

 مضى، والفرق بينهم وبني األنبياء عليهم السالم

بن احلسن، عن العباس بن عامر، عن د بن مسعود، عن عيل : حممّ 1ـ  692

احلكم بن  أبان بن عثامن، عن احلارث بن املغرية قال: قال محران بن أعني: إنّ 

يف آية، نسأله فال  ×علم عيل عيينة يروي عن عيل بن احلسني عليهام السالم أنّ 

كان بمنزلة صاحب  ×اً عليّ  إنّ »فقال:  ×خيربنا، قال محران: سألت أبا جعفر

ثم قال: وما أرسلنا من قبلك  ،وال رسوالً  احب موسى ومل يكن نبياً سليامن وص

 .«×قال: فعجب أبوجعفر، ثوال حمدّ  من رسول وال نبّي 

 مون بها هم يعلمون مجيع األلسن واللغات ويتكّلأّن: الباب الثاني

 ×: اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن اهلروي قال: كان الرضا1ـ  693

لسان ولغة، فقلت  بلغاهتم، وكان واهلل أفصح الناس وأعلمهم بكّل م الناس يكلّ 

                                           
 .305رقم  412/  1؛ اختيار معرفة الرجال: 80/  26( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.7( يبلغ جمموع روايات الباب )2)



عجب من معرفتك هبذه اللغات عىل اختالفها؟  ألبن رسول اهلل إيّن ا : ياله يوماً 

ة عىل قوم وهو خذ حجّ ة اهلل عىل خلقه، وما كان ليتّ أنا حجّ  ،يا أبا الصلت»فقال: 

وتينا فصل اخلطاب؟ فهل أ :×ال يعرف لغاهتم، أوما بلغك قول أمري املؤمنني

 .«تفصل اخلطاب إال معرفة اللغا

ه إذا قيل يف الرجل شيء فلم يكن فيه وكان يف ولده أو إّن: الباب الثالث

 ولد ولده فإنه هو الذي قيل فيه

عن  ،عن محاد بن عيسى ،عن الفضل بن شاذان ،د بن إسامعيل: حممّ 1ـ  694

فلم يكن  إذا قلنا يف رجل قوالً »قال:  ×عن أيب عبداهلل ،إبراهيم بن عمر اليامين

 .«اهلل يفعل ما يشاء فيه وكان يف ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلك فإنّ 

ه جمهول عىل ل، فإنّ : رجال السند ثقات سوى األوّ قال الشيخ املحسني

إذ مل  ؛ه )حممد بن إسامعيل( شيخ إجازة ال شيخ روايةالظاهر أنّ  األظهر. لكنّ 

يذكر له كتاب. فإذا فرضنا أّن كتب الفضل يف زمان الكلينّي والكيّش رمحهم اهلل 

رسال، د اتصال السند وطرد اإلط ابن إسامعيل ملجرّ )كانت( مشهورة، كان توّس 

جهالة مثله باعتبار السند. وهلذا الكالم ثمرة مهّمة يف اعتبار روايات  فال ترّض 

  كثرية يف الكايف.

                                           
. قال الشيخ املحسني 3رقم  251/  1؛ عيون أخبار الرضا: 190/  26األنوار: ( بحار 1)

 (: وأنا كجامعة من اإلمامية ـ وعىل رأسهم املفيد رمحه اهلل ـ متوّقف يف ذلك.476/  1)

 ( روايات.5( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .1رقم  535/  1؛ الكايف: 223/  25( بحار األنوار: 3)



 

 

 

 

 

 ^أبواب سائر فضائلهم ومناقبهم وغرائب شؤونهم

ذكر ثواب فضائلهم وحياتهم وإدخال السرور عليهم : الباب األول

 والنظر إليهم

ابن أيب عمري، عن أبان عن ه، : ابن مرسور، عن ابن عامر، عن عمّ 1ـ  695

 ،ه عليهم السالمجعفر، عن أبيه، عن جدّ بن تغلب، عن أيب عثامن، عن أبان بن 

وأن يكون له عندي يد أشفع له  ل إيلّ من أراد التوّس »: |قال رسول اهللقال: 

 .«مهبا يوم القيامة فليصل أهل بيتي ويدخل الرسور عليه

 فضل إنشاد الشعر يف مدحهم، وفيه بعض النوادر: الباب الثاني

: أمحد بن زياد بن جعفر اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب 1ـ  696

من قال فينا »: ×عبداهلل قال: قال أبو ،عن عبداهلل بن الفضل اهلاشمي عمري،

 .«ةيف اجلنّ  بيت شعر بنى اهلل له بيتاً 

                                           
 ( رواية.11جمموع روايات الباب )( يبلغ 1)

 .615رقم  461؛ األمايل للصدوق: 227/  26( بحار األنوار: 2)

 ( روايات.8( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .1رقم  15/  2؛ عيون أخبار الرضا: 231/  26( بحار األنوار: 4)



 جوامع مناقبهم وفضائلهم عليهم السالم: الباب الثالث

: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن احلسني بن سعيد، عن فضالة، 1ـ  697

 هلل عزّ  إنّ »يقول:  ×د بن مسلم قال: سمعت أبا عبداهللعن أبان، عن حممّ 

 ذنهلرمحته، فهم عني اهلل الناظرة، وأخلقهم من نوره ورمحته  وجل خلقاً 

عذر أو نذر أو  مناؤه عىل ما أنزل منخلقه بإذنه، وأالسامعة، ولسانه الناطق يف 

ت وهبم يدفع الضيم. وهبم ينزل الرمحة، وهبم حييي اة، فبهم يمحو اهلل السيئحجّ 

قلت: جعلت فداك  «وهبم يبتيل خلقه وهبم يقيض يف خلقه قضية اً ويميت حيّ  ميتاً 

 .«ءاوصياأل»ء؟ قال: المن هؤ

أبيه، د ماجيلويه، عن الربقي، عن ل، عن عيل بن حممّ ابن املتوكّ  :2 ـ 698

كنت عند زياد »قال:  ×عن أيب عبداهلل ،اد بن عثامن، عن عبيد بن زرارةعن محّ 

وفاطمة ما فضلكم عىل  اهلل ومجاعة من أهل بيتي فقال: يا بني عيلّ  بن عبد

 أن نكون أحداً  ا ال نحّب من فضلنا عىل الناس أنّ  الناس؟ فسكتوا، فقلت: إنّ 

ا إال أرشك، ثم قال: ارووا هذا ن منّ سوانا، وليس أحد من الناس ال حيب أن يكو

 .«احلديث

اد هوازي، عن محّ : ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن األ3ـ  699

بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن سليم بن قيس، عن أمري املؤمنني صلوات 

رنا وعصمنا وجعلنا شهداء عىل خلقه طهّ  عّز وجلاهلل  إنّ »قال:  ،اهلل عليه

ته يف أرضه، وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا ال نفارقه وال وحجّ 

 .«يفارقنا

                                           
 ( رواية.54( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .10رقم  16؛ معاين األخبار: 1رقم  167كتاب التوحيد: ؛ 240/  26( بحار األنوار: 2)

 .24رقم  583/  2؛ علل الرشائع: 241/  26( بحار األنوار: 3)

 .63رقم  240؛ كامل الدين ومتام النعمة: 250/  26( بحار األنوار: 4)



 ^

: الطالقاين، عن ابن عقدة، عن عيل بن احلسن بن فضال، عن أبيه، 4ـ  700

 .«نحن سادة يف الدنيا وملوك يف اآلخرة»أنه قال:  ×عن أيب احلسن الرضا

ء، وعلى مجيع تفضيلهم عليهم السالم على األنبيا: الباب الرابع

اخللق، وأخذ ميثاقهم عنهم وعن املالئكة وعن سائر اخللق، وأّن أولي 

 هم عليهم السالمالعزم إمنا صاروا أولي العزم حبّب

قال: قال رسول  ،عن آبائه ،عن الرضا ،سانيد الثالثة: باأل1ـ  701

د، ة حممّ مّ أاجعلني من  وجل فقال: يا رّب  موسى سأل ربه عزّ  إنّ »اهلل|: 

 .«موسى إنك ال تصل إىل ذلك فأوحى اهلل تعاىل إليه: يا

نحن أهل البيت ال يقاس بنا »: ×قال: قال عيل ،سناد: هبذا اإل2ـ  702

 .«أحد، فينا نزل القرآن وفينا معدن الرسالة

 

  

                                           
 62؛ عيون أخبار الرضا: 889رقم  652؛ األمايل للصدوق: 262/  26( بحار األنوار: 1)

 .210رقم 

 ( رواية.88( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .47رقم  35/  1؛ عيون أخبار الرضا: 268/  26( بحار األنوار: 3)

 .297رقم  71/  1؛ عيون أخبار الرضا: 269/  26( بحار األنوار: 4)





 

 

 

 

 

 

 أبواب واليتهم وحّبهم وبغضهم صلوات اهلل عليهم

ما أمر به النيّب من النصيحة ألئمة املسلمني ولزوم : األّول الباب

 جلماعتهم، ومعنى مجاعتهم، وعقاب نكث البيعة

د بن حييى، عن أمحد بن حممد مجيعًا، عن محاد، : عيل، عن أبيه، وحممّ 1ـ  703

ما نظر اهلل »قال: قال رسول اهلل|:  ×عن حريز، عن بريد، عن أيب جعفر

مامه والنصيحة إال كان معنا يف الرفيق جيهد نفسه بالطاعة إل عّز وجّل إىل ويلّ 

.«ىلاألع

عالمة طيب، وبغضهم عالمة خبث  ^همحّب أّن: الباب الثاني

 الوالدة

 ه، عن األزدي، عن سيف بنابن مرسور، عن ابن عامر، عن عمّ  :2ـ  704

لولد الزنا عالمات: أحدها بغضنا أهل  إنّ »قال:  ×عمرية، عن الصادق

إىل احلرام الذي خلق منه، وثالثها: االستخفاف بالدين،  البيت، وثانيها: أن حينّ 

                                           
 ( روايات.9( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .3رقم  404/  1؛ الكايف: 72/  27( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.33( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



ورابعها: سوء املحرض للناس، وال ييسء حمرض أخوانه إال من ولد عىل غري 

 .«فراش أبيه أو من محلت به يف حيضها

 بالواليةه ال تقبل األعمال إال ّن: أثالثالباب ال

عن  ،أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن عيل بن النعامن :1ـ  705

جانب يروون هؤالء األ فقيل له: إنّ  ×عبداهلل فضيل بن عثامن قال: سئل أبو

شئت، فهم  إذا عرفت فاعمل ما»قال:  ×أباك يقولون: إنّ  ،عن أبيك

: إذا ×اهلل؟ إنام قال أيب هلم لعنهم ما»، قال: «حمرم ون من بعد ذلك كّل يستحلّ 

.«فاعمل ماشئت من خري يقبل منك عرفت احلّق 

: ابن الوليد، عن الصّفار، عن أمحد بن حممد، عن ابن أيب نجران، 2ـ  706

 «أّي البقاع أفضل؟»: ×بن احلسني قال: قال لنا عيلّ  ،عن عاصم، عن الثاميلّ 

ل البقاع ما بني الركن إّن أفض»قلت: اهلل ورسوله وابن رسوله أعلم. قال: 

يف قومه ألف سنة إال مخسني عامًا  ×ر نوحر ما عمّ واملقام، ولو أّن رجال ًعمّ 

لقى اهلل عّز وجّل بغري واليتنا مل ينتفع  اًل يف ذلك املقام، ثمّ ويقوم لي اً يصوم هنار

 .«الً بذلك أص

: أيب، عن سعد، عن ابن أيب اخلطاب، عن صفوان، عن إسحاق بن 3ـ  707

ئيل حتى صار امن أحبار بني إرس اهلل حربٌ  عبد»قال:  ×غالب، عن أيب عبداهلل

                                           
. واحلديث ال جيعل كّل من 60رقم  400؛ معاين األخبار: 152/  27( بحار األنوار: 1)

هو غري موايل وشيعي ابَن زنا، بل جيعل من عالمات ابن الزنا بغض أهل البيت، وفرٌق 

 .اهلل( )حّب  ، واملسألة فيها كالم كثري ليس جماله هنا.بينهام، فانتبه

 ( رواية.71( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .1رقم  181؛ معاين األخبار: 174/  27( بحار األنوار: 3)

 .204؛ ثواب األعامل: 173/  27( بحار األنوار: 4)



 ^

وجل إىل نبي زمانه: قل له: وعزيت وجاليل وجربويت  فأوحى اهلل عزّ  ،مثل اخلالل

قبلت منك حتى  ام ،لية يف القدرتذوب كام تذوب األ ك عبدتني حتىلو أنّ 

 .«تأتيني من الباب الذي أمرتك

ما جيب من حفظ حرمة النيب فيهم، وعقاب من قاتلهم : رابعالباب ال

 أو ظلمهم أو خذهلم ومل ينصرهم

د بن خالد واحلسني بن د بن حييى، عن ابن عيسى، عن حممّ : حممّ 1ـ  708

خارجة، عن أيب بصري، عن عن النرض، عن حييى احللبي، عن ابن سعيد مجيعًا،

ته ما لقيت مّ كم أن يلقى من أوجل أعفى نبيّ  اهلل عزّ  إنّ »قال:  ×أيب عبداهلل

.«ممها، وجعل ذلك علينانبياء من أاأل

عن آبائه عليهم السالم قال: قال  ،عن الرضا ،سانيد الثالثةباأل :2ـ  709

غضب اهلل وغضب رسوله عىل من أهرق دمي وآذاين  اشتدّ »رسول اهلل|: 

 .«يف عرتيت

من قاتلنا آخر الزمان »قال: قال رسول اهلل|:  ،سنادهبذا اإل :3ـ  710

 .«الام قاتلنا مع الدّج فكأنّ 

 ،الويل لظاملي أهل بيتي»قال: قال رسول اهلل|:  ،سنادهبذا اإل :4ـ  711

 .«سفل من الناردرك األمع املنافقني يف ال  هبم غداً كأيّن 

                                           
 .203؛ ثواب األعامل: 176/  27( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.16( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .352رقم  252/  8؛ الكايف: 204/  27( بحار األنوار: 3)

 .11رقم  30/  1؛ عيون أخبار الرضا: 205/  27( بحار األنوار: 4)

 .181رقم  51/  1؛ عيون أخبار الرضا: 205/  27( بحار األنوار: 5)

 .177رقم  51/  1( املصدر السابق؛ عيون أخبار الرضا: 6)



ذّم مبغضهم وأنه كافر حالل الدم، وثواب اللعن على : امسالباب اخل

 أعدائهم

أيب، عن سعد، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن ابن  :1ـ  712

تقول يف قتل الناصب؟  : ما×يب عبداهللعمرية، عن ابن فرقد قال: قلت أل

أو تغرقه يف ماء  ن قدرت أن تقلب عليه حائطاً إأتقي عليك ف، حالل الدم»قال: 

قدرت  توه ما»: ، قلت: فام ترى يف ماله؟ قال«يشهد به عليك فافعل لكي ال

 .«عليه

شعري، عن عيل بن احلكم، عن عن أمحد بن إدريس، عن األ ،: أيب2ـ  713

قال:  ؟ابة لعيلّ ترى يف رجل سبّ  : ما×يب عبداهللهشام بن سامل قال: قلت أل

؟ قال: به بريئاً  يعمّ  ءيش ، قلت: أّي «به بريئاً  هو واهلل حالل الدم، لوال يعمّ »

 .«يقتل مؤمن بكافر»

عن آبائه عليهم السالم قال: قال  ،عن الرضا ،سانيد الثالثة: باأل3ـ  714

ة عىل من ظلم أهل بيتي وعىل من قاتلهم وعىل حرمت اجلنّ »رسول اهلل|: 

مهم اهلل ولئك ال خالق هلم يف اآلخرة وال يكلّ أهم، املعني عليهم وعىل من سبّ 

 .«يهم وهلم عذاب أليموال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكّ 

 ة على اإلمامالرعّي ى الرعية، وحّقاإلمام عل حّق: دسالباب السا

، عن عيل بن احلسني بن فضال، عن ين: الطالقاين، عن أمحد اهلمدا1ـ  715

                                           
 ( رواية.62( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .58رقم  601/ 2؛ علل الرشائع: 231/  27ر األنوار: ( بحا2)

 .59رقم  601/  2؛ علل الرشائع: 232/  27( بحار األنوار: 3)

 .65رقم  37/  1؛ عيون أخبار الرضا: 222/  27( بحار األنوار: 4)

 ( رواية.15( يبلغ جمموع روايات الباب )5)



 ^

 أو ضياعاً  صعد النبي| املنرب فقال: من ترك ديناً »قال:  ×أبيه، عن الرضا

 ،هاهتممّ فصار بذلك أوىل هبم من آبائهم وأ فلورثته. ، ومن ترك ماالً وإيلّ  فعيلّ 

بعده جرى ذلك له  ×وصار أوىل هبم منهم بأنفسهم، وكذلك أمري املؤمنني

 .«مثل ما جرى لرسول اهلل|

 اإلماميف آداب املعشرة مع : سابعالباب ال

عن صفوان قال: كنت عند  ،عن ابن عيسى ،د بن حييىحممّ  :1ـ  716

 اهلل عليك،  اهلل عليك، ثم عطس فقلت: صىّل فعطس فقلت له: صىّل  ×الرضا

 اهلل عليك وقلت له: جعلت فداك إذا عطس مثلك نقول ثم عطس، فقلت: صىّل 

نعم، أليس تقول: »له كام يقول بعضنا لبعض: يرمحك اهلل أو كام نقول؟ قال: 

 «وآل حممد؟ داً ارحم حممّ »قلت: بىل، قال:  «د وآل حممد؟ اهلل عىل حممّ صىّل 

 .«ام صلواتنا عليه رمحة لنا وقربة عليه ورمحه وإنّ وقد صىّل »قلت: بىل، قال: 

 

  

                                           
 .3 رقم 52؛ معاين األخبار: 242/  27( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.6( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .4رقم  653/  2؛ الكايف: 256/  27( بحار األنوار: 3)





 

 

 

 

 

 

عند ذلك  ^أبواب ما يتعلق بوفاتهم من أحواهلم 

 وقبله وبعده، وأحوال من بعدهم

 ما جيب على الناس عند موت اإلمام: الباب األّول

د الربقي واحلسني بن : أيب، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن حممّ 1ـ  717

عن حممد بن مسلم قال:  ،عن بريد ،عن حييى احللبي ،سعيد مجيعًا، عن النرض

: أصلحك اهلل بلغنا شكواك فأشفقنا فلو أعلمتنا أو علمنا ×يب عبداهللقلت أل

هيلك عامل إال بقي  والعلم يتوارث وال كان عاملاً  ×اً عليّ  إنّ »من بعدك، فقال: 

، قلت: أفيسع الناس إذا مات العامل «من بعده من يعلم مثل علمه أو ما شاء اهلل

، يعني املدينة، وأما ا أهل هذه البلدة فالأمّ »يعرفوا الذي بعده؟ فقال:  أن ال

َفَلْوالَ َنَفَر ِمن ُكلِّ ﴿وجل يقول:  اهلل عزّ  غريها من البلدان فبقدر مسريهم، إنّ 

ُهْم  يِن َولُِينِذُروْا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوْا إَِلْيِهْم َلَعلَّ ُهوْا يِف الدِّ َفٌة لَِّيَتَفقَّ
نُْهْم َطآئِ فِْرَقٍة مِّ

بمنزلة من خرج »قال: قلت: أرأيت من مات يف طلب ذلك؟ فقال:  «﴾َُيَْذُرونَ 

، قال: «إىل اهلل ورسوله ثم يدركه املوت فقد وقع أجره عىل اهلل من بيته مهاجراً 

                                           
 ( روايات.10( يبلغ جمموع روايات الباب )1)



يعطى السكينة والوقار » يعرفون صاحبهم؟ قال: ءيش قلت: فاذا قدموا بأّي 

 .«واهليبة

أحواهلم عليهم السالم بعد املوت، وأّن حلومهم حرام : الباب الثاني

 على األرض، وأنهم يرفعون إىل السماء

ن عد بن عبداهلل، د بن احلسني، عن حممّ : أيب، عن سعد، عن حممّ 1ـ  718

، عن عبداهلل بن بكر قال: حججت مع صمّ ارة، عن عبداهلل بن عبدالرمحن األزر

بن رسول اهلل لو نبش قرب احلسني بن ا يف حديث طويل فقلت: يا ×أيب عبداهلل

 ابن بكر ما أعظم مسائلك، إنّ  يا»؟ فقال: ءعيل هل كان يصاب يف قربه يش

ه وأخيه يف منزل رسول اهلل| ومعه يرزقون مّ احلسني بن عيل مع أبيه وأ

وعدتني.  رب أنجز يل ما ق به يقول: يايمني العرش متعلّ  وجيربون، وإنه لعن

اره فهو أعرف هبم وبأسامئهم وأسامء آبائهم وما يف رحائلهم وإنه لينظر إىل زوّ 

من أحدهم بولده، وإنه لينظر إىل من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه االستغفار له 

مما حزنت، وإنه اهلل لك لفرحت أكثر  أعدّ  ويقول: أهيا الباكي لو علمت ما

 .«ذنب وخطيئة ليستغفر له من كّل 

                                           
 .40رقم  591/  2؛ علل الرشائع: 295/  27( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.4( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

. قال الشيخ املحسني 292رقم  206؛ الكامل يف الزيارات: 300/  27( بحار األنوار: 3)

(: ورابعتها معتربة بسند الكايف. ومقصوده من الرابعة هو هذه الرواية املخرجة 18/  2)

من هذا الباب، ولكن يف احلقيقة مل يرش صاحب البحار إىل الكايف عقب ذكره هذه 

 هذه الرواية يف الكايف. )بل إّن عبد اهلل األصم الوارد يف الرواية، وال نحن وقفنا عىل

سندها شخٌص معروف بالضعف وقد طعنوا عليه، واهتم بالغلو، فيحتمل جّدًا أن يكون 

 (.حب اهللحصل اشتباه وسهو من قلم الشيخ املحسني هنا واهلل العامل / 



 ^

 أنهم أمان ألهل األرض من العذاب: الباب الثالث

عن آبائه عليهم السالم قال: قال  ،عن الرضا ،سانيد الثالثة: باأل1ـ  719

 .«تيمّ هل السامء، وأهل بيتي أمان ألأل النجوم أمانٌ »رسول اهلل|: 

 والدالئل يف اإلمامةأبواب االحتجاجات 
قال الشيخ املحسنّي: فيه أبواب أربعة مشتملة عىل مطالب نافعة، وهي ال 

 .متانة املتون، واهلل هيدي من يشاء تتوقف عىل صّحة األسانيد، بل عىل

 

  

                                           
 ( روايات.6( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .14رقم  30: 1؛ عيون أخبار الرضا: 309/  27 ( بحار األنوار:2)

. وكالمه هذا حيتمل فيه عدم صّحة أّي حديث منها سندًا 20/  2( مرشعة بحار األنوار: 3)

سن متوهنا، وحيتمل صّحة بعضها وهلذا ال يمكننا اجلزم بتصحيحه هلا   .)حب اهلل(مع ح 





 

 

 

 

 
 

 كتاب الفنت واحملن)أبواب( 

ته مبا جرى على أهل ّمأ وإخبار النيبإخبار اهلل نبّيه : الباب األّول

 بيته من الظلم والعدوان

اد بن عيسى، عن عن الصفار، عن ابن يزيد، عن محّ  ،: ابن الوليد1ـ  720

اليامين، عن سليم بن قيس  عياش وإبراهيم بن عمر ، عن أبان بن أيبىذينأابن 

 يبني يد اهلل عنه قال: كنت جالساً  ريض اهلاليل، قال: سمعت سلامن الفاريس

فلام رأت ما  ÷رسول اهلل| يف مرضته التى قبض فيها، فدخلت فاطمة

 ،هيابأبيها صلوات اهلل عليه وآله من الضعف، بكت حتى جرت دموعها عىل خدّ 

يا رسول اهلل أخشى »قالت:  «ما يبكيك يا فاطمة؟»فقال هلا رسول اهلل|: 

. فاغرورقت عينا رسول اهلل| بالبكاء، ثم «الضيعة عىل نفيس وولدي بعدك

وإنه  ،خرة عىل الدنيالنا اآل ا أهل بيت اختار اهللأما علمت أنّ  ،يا فاطمة»قال: 

طالعة[ ارض ]لع إىل األاهلل تبارك وتعاىل اطّ  حتم الفناء عىل مجيع خلقه، وأنّ 

منها فاختار طالعة ثانية، رض الع إىل األواطّ  فاختارين منهم وجعلني نبياً 

، وأن أجعله ووزيراً  اً اه، وأن أختذه وليّ جك إيّ أن أزوّ  زوجك، فأوحى اهلل إيلّ 

وصياء، وأنت تي، فأبوك خري أنبياء اهلل ورسله، وبعلك خري األمّ خليفتي يف أ

                                           
 ( رواية.44( يبلغ جمموع روايات الباب )1)



ثالثة فاختارك وولدك  رض اطالعةً ثم اطلع إىل األ .ل من يلحق يب من أهيلأوّ 

حسن وحسني سيدا شباب أهل اجلنة،  ة، وابناكدة نساء أهل اجلنّ وأنت سيّ 

وصياء بعدي ون، واألهم هادون مهديّ إىل يوم القيامة، كلّ  يوأبناء بعلك أوصيائ

وليس يف  ،ثم تسعة من ولد احلسني يف درجتي ،ثم حسن وحسني ،أخي عيل

 إبراهيم. ، وأيبي، ودرجة أوصيائيمن درجت وجّل  اجلنة درجة أقرب إىل اهلل عزّ 

تي، وخري جك خري أمّ وجل إياك أن زوّ  من كرامة اهلل عزّ  أنّ  ،ةنيّ أما تعلمني يا ب

 .«وأكثرهم علامً  وأعظمهم حلامً  أهل بيتي: أقدمهم سلامً 

يا »وفرحت بام قال هلا رسول اهلل|. ثم قال هلا:  ÷فاستبرشت فاطمة

أحد مل يسبقه إىل ذلك أحد  لبعلك مناقب: إيامنه باهلل ورسوله قبل كّل  إنّ  ،ةبنيّ 

تي يعلم مجيع ، وليس أحد من أمّ يتوجل وسنّ  ، وعلمه بكتاب اهلل عزّ يتأمّ  من

م مالئكته ال يعلمه غريي، وعلّ  مني علامً وجل علّ  اهلل عزّ  إنّ  ،×علمي غري عيل

وجل أن  ما علمه مالئكته ورسله فأنا أعلم به، وأمرين اهلل عزّ  ، وكّل ورسله علامً 

يعلم مجيع علمي فهمي وحكمي غريه،  يمه إياه، ففعلت، فليس أحد من أمتأعلّ 

وأمره  ،تيزوجته، وابناه سبطاي حسن وحسني، ومها سبطا أمّ  ةك يا بنيّ وإنّ 

 وجل آتاه احلكمة وفصل اخلطاب. اهلل عزّ  وإنّ  .باملعروف، وهنيه عن املنكر

من   يعطها أحداً وجل سبع خصال مل ا أهل بيت أعطانا اهلل عزّ إنّ  ،ةيا بنيّ 

د نا سيّ من االخرين غرينا: نبيّ  كان قبلكم، وال يعطيها أحداً  )ممّن(ولني األ

د وصياء وهو بعلك، وشهيدنا سيّ نا سيد األوهو أبوك، ووصيّ ، املرسلني

وهو  ،، قال: يا رسول اهلل«أبيك هو محزة بن عبداملطلب، وهو عمّ ، والشهداء

واآلخرين ما لني وّ د شهداء األبل، سيّ  ال»د الشهداء الذين قتلوا معك؟ قال: سيّ 

ة مع ار يف اجلنّ وصياء، وجعفر بن أيب طالب ذو اجلناحني الطيّ نبياء واألخال األ

 ا والذي ة، ومنّ تي وسيدا شباب أهل اجلنّ مّ أوابناك حسن وحسني سبطا ، املالئكة



 ^

 كام ملئت ظلامً  وعدالً  رض قسطاً ة الذي يمأل األمّ هذه األ نفيس بيده مهدّي 

 .«وجوراً 

تي، بعدي أفضل أمّ  عيلّ »قال:  «؟يت أفضلهؤالء الذين سمّ  فأّي »قالت: 

 وبعدك وبعد ابني وسبطي حسن  ×ومحزة وجعفر أفضل أهل بيتي بعد عيل

ا إنّ  .وصياء من ولد ابني هذا، وأشار إىل احلسني، ومنهم املهديوحسني وبعد األ

| ثم نظر رسول اهلل .«خرة عىل الدنياوجل لنا اآل أهل بيت اختار اهلل عزّ 

أشهد اهلل أين سلم ملن ساملهم،  ،يا سلامن»بعلها وإىل ابنيها فقال:  إليها وإىل

 «.م معي يف اجلنةملن حارهبم، أما إهّن  وحرٌب 

، وستلقى من قريش يك ستبقى بعديا أخي إنّ »فقال:  ×عىل عيل ثم أقبل

فقاتل من  ن وجدت عليهم أعواناً تظاهرهم عليك وظلمهم لك، فإة من شدّ 

يدك، وال تلق هبا إىل  فاصرب، وكّف  خالفك بمن وافقك وإن مل جتد أعواناً 

ولك هبارون أسوة حسنة، إذ  ،بمنزلة هارون من موسى يك منّ نّ إالتهلكة، ف

اك، وتظاهرهم عليك، استضعفه قومه وكادوا يقتلونه فاصرب لظلم قريش إيّ 

 م بمنزلة العجل ومن اتبعه.ي بمنزلة هارون من موسى ومن اتبعه، وهك منّ نّ إف

ة، ولو شاء مّ ختالف عىل هذه األاهلل تبارك وتعاىل قد قىض الفرقة واال يا عيل إنّ 

من  ءة، وال ينازع يف يشمّ جلمعهم عىل اهلدى حتى ال خيتلف اثنان من هذه األ

ل النقمة والتغيري حتى أمره، وال جيحد املفضول ذا الفضل فضله، ولو شاء لعجّ 

عامل، وجعل ه جعل الدنيا دار األأين مصريه، ولكنّ  ، ويعلم احلّق يكذب الظامل

ِزَي الَِّذيَن َأْحَسنُوا ﴿خرة دار القرار اآل لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُؤوا باَِم َعِمُلوا َوََيْ

ْسنَى  .«عىل بالئه عىل نعامئه، وصرباً  احلمد هلل شكراً »: ×يلفقال ع ،«﴾بِاْْلُ

                                           
 .10رقم  262؛ كامل الدين ومتام النعمة: 52/  28نوار: ( بحار األ1)



 :ثانيالباب ال

د بن إسامعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أيب عمري، عن : حممّ 1ـ  721

جاء املهاجرون »قال:  ×وهب بن حفص، عن أيب بصري، عن أيب جعفر

فقالوا له: أنت واهلل أمري املؤمنني وأنت  ×نصار وغريهم بعد ذلك إىل عيلواأل

 يدك نبايعك، فواهلل هلمّ  ،صىل اهلل عليه وآله يالناس وأوليهم بالنب واهلل أحّق 

ق قني فحلّ غدا حملّ   فاغدوا عيلّ قني: إن كنتم صاد×امك، فقال عيلقدّ  لنموتنّ 

ق غريهم، ذر، ومل حيلّ  ق أبووحلّ  ،ق مقدادق سلامن، وحلّ ، وحلّ ×أمري املؤمنني

أنت واهلل أمري املؤمنني وأنت  :خرى بعد ذلك، فقالوا لهأ ةً نرصفوا فجاؤا مرّ اثم 

إن كنتم  :يدك نبايعك، وحلفوا، فقال هلمّ  ،|يالناس وأوليهم بالنب أحّق 

، قلت: فام كان فيهم «ق إال هؤالء الثالثةقني، فام حلّ حملّ  صادقني فاغدوا عيلّ 

قد قاتل مع  عامراً  إنّ »ة؟ فقال: من أهل الردّ  ر، قلت فعاّم «ال»عامر؟ فقال: 

 .«بعد ×عيل

عن ، د بن اسامعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أيب عمري: حممّ 2ـ  722

الناس  : ارتدّ ×يب عبداهلل، قال: قلت ألاحلميد، عن أيب بصري إبراهيم بن عبد

فأين أبو ساسان »: ×عبداهلل ذر وسلامن واملقداد؟ قال: فقال أبو إال ثالثة أبو

 .«نصاري؟عمرة األ وأبو

                                           
( هذا الباب مل يسّمه العالمة املجليّس. واألبواب التي قبله يظهر أّنه مل خترج بحديث 1)

 صحيح عند الشيخ املحسني، وهو عند العالمة املجليس برقم الباب الرابع.

 .39/  1؛ اختيار معرفة الرجال: 236/  28( بحار األنوار: 2)

. قال الشيخ 17رقم  38/  1؛ اختيار معرفة الرجال: 238/  28( بحار األنوار: 3)

(: يف سندمها شيخ ثقة اإلسالم الكلينّي حممد بن إسامعيل، وهو مل 24/  2املحسني )

يوثق، لكنّه شيخ إجازة ال شيخ رواية، فإذا ثبت اشتهار كتب الفضل يف زمن الكليني مل 
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د بن مسعود، عن عيل بن فضال، عن العباس بن عامر وجعفر : حممّ 3ـ  723

 : سمعت عبدلبن حممد بن حكيم، عن أبان بن عثامن، عن احلارث بن املغرية قا

فهلك الناس  :حتى قال له ،لهأفلم يزل يس ×امللك بن أعني يسأل أبا عبداهلل

، قلت: من يف الرشق «إي واهلل يا ابن أعني، هلك الناس أمجعون»؟ قال: إذاً 

 ،واهلل هلكوا إال ثالثة أيإهنا فتحت عىل الضالل، »: ومن يف الغرب؟ قال: فقال

 .«ثم حلق أبو ساسان وعامر وشترية وأبوعمرة فصاروا سبعة

ابن د بن احلسني، عن عيل بن النعامن، عن د بن حييى، عن حممّ : حممّ 4ـ  724

َظَهَر ﴿: وجل يف قوله عزّ  ،×د بن مسلم، عن أيب جعفرمسكان، عن حممّ 

 :نصارذاك واهلل حني قالت األ» :قال ،﴾اْلَفَساُد يِف اْلَْبِّ َواْلَبْحِر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي

 .«ا أمري ومنكم أمريمنّ 

حييى، عن حممد بن عيل، عن ابن مسكان، عن ميرس، عن د بن : حممّ 5ـ  725

َوالَ ُتْفِسُدوْا يِف األَْرِض َبْعَد ﴿: وجل قال: قلت: قول اهلل عزّ  ×أيب جعفر

رض كانت فاسدة فأصلحها اهلل األ إنّ  ،يا ميرس»قال: فقال: ، ﴾إِْصاَلِحَها

 .«﴾وْا يِف األَْرِض َبْعَد إِْصاَلِحَهاَوالَ ُتْفِسُد ﴿ه|، فقال: بنبيّ 

سناد، عن أبان، عن الفضيل، عن زرارة، عن أيب : هبذا اإل6ـ  726

مل يمنع أمري  ،بكر إذ بايعوا أبا ،الناس ملا صنعوا ما صنعوا إنّ »قال:  ،×جعفر

وا عن عليهم أن يرتدّ  فاً للناس، وختوّ  من أن يدعو إىل نفسه إال نظراً  ×املؤمنني

رسول اهلل،  داً حممّ  وثان، وال يشهدوا أن ال إله إال اهلل، وأنّ سالم، فيعبدوا األاإل

                                                                                                   
 كم بصّحة الروايات املذكورة.ترّض جهالة شيخه يف احل

 .14رقم  34/  1( بحار األنوار، املصدر السابق؛ اختيار معرفة الرجال: 1)

 .19رقم  58/  8؛ الكايف: 250/  28( بحار األنوار: 2)

 .20رقم  58/  8( املصدر السابق؛ الكايف: 3)



ام سالم، وإنّ وا عن اإلهم عىل ما صنعوا من أن يرتدّ إليه أن يقرّ  حّب وكان األ

لناس هلك الذين ركبوا ما ركبوا، فأما من مل يصنع ذلك ودخل فيام دخل فيه ا

ره، وال خيرجه من ذلك ال يكفّ  نّ إف ×مري املؤمننيعىل غري علم وال عداوة أل

 .«حيث مل جيد أعواناً  أمره، وبايع مكرهاً  ×سالم فلذلك كتم عيلاإل

اد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر : عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن محّ 7ـ  727

فيجمع شياطينه وأبالسته، فينخر ثم خيرج »الياميّن، عن سليم بن قيس إىل قوله: 

ويكسع ويقول: كال زعمتم أن ليس يل عليهم سبيل، فكيف رأيتم ما صنعت 

 .«هبم حتى تركوا أمر اهلل عّز ذكره وطاعته وما أمرهم به رسول اهلل|

لني، وقيامه ّور عليه من األعن قتال من تأّم هة قعودعّل: ثالثالباب ال

ة إمهال الناكثني والقاسطني واملارقني، وعّلإىل قتال من بغى عليه من 

 ة وقعود منئّمة قيام من قام من سائر األم عليه، وفيه عّلاهلل من تقّد

 قعد منهم عليهم السالم

بن حمبوب، عن ابن رئاب، عن أيب، عن سعد، عن النهدي، عن ا: 1ـ  728

ه عن عدوّ  بالكّف  ×ام أشار عيلّ إنّ »يقول:  ×زرارة قال: سمعت أبا جعفر

أن يقتدي به من  ه كان يعلم أنه سيظهر عليهم بعده، فأحّب نّ أل ؛من أجل شيعتنا

 .«هعنهم بعد جاء بعده فيسري فيهم بسريته، ويقتدي بالكّف 

 : أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن معروف، عن محاد، عن2ـ  729

                                           
 .454رقم  295/  8؛ الكايف: 254/  28( بحار األنوار: 1)

 .541رقم  343/  8؛ الكايف: 282/  28األنوار: ( بحار 2)

 ( رواية.55( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .1رقم  146/  1؛ علل الرشائع: 435/  29( بحار األنوار: 4)



 ^

مل يمنعه من أن يدعو إىل  ×اً عليّ  إنّ »قال:  ×حريز، عن بريد، عن أيب جعفر

إليه من أن  سالم أحّب ، ال يرجعون عن اإلنفسه إال أهنم أن يكونوا ضالالً 

 .«همكلّ  اراً يدعوهم فيأبوا عليه فيصريون كفّ 

ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ربعي، عن محاد، عن  :3ـ  730

حني : عليهام السالم يب عبد اهلليب جعفر أو ألالفضيل بن يسار قال: قلت أل

. قلت: «لنا أهل البيت»مر بعده؟ فقال: قبض رسول اهلل|: ملن كان األ

وجل ملا  اهلل عزّ  إنّ  ،ك قد سألت فافهم اجلوابإنّ »فكيف صار يف غريكم؟ قال: 

رض، وتنكح الفروج احلرام، وحيكم بغري ما أنزل اهلل تبارك علم أن يفسد يف األ

 .«انوتعاىل أراد أن ييل ذلك غري

 علّيًاة اليت من أجلها ترك الناس العّل: رابعالباب ال

محد اهلمداين، عن عيل بن احلسن بن فضال، عن أ: الطالقاين، عن 1ـ  731

كيف مال الناس عنه  :×قال: سألته عن أمري املؤمنني ×أبيه، عن أيب احلسن

ام إنّ »إىل غريه، وقد عرفوا فضله وسابقته ومكانه من رسول اهلل|؟ فقال: 

آبائهم وأجدادهم  ه قد كان قتل مننّ أل ؛مالوا عنه إىل غريه وقد عرفوا فضله

، كثرياً  ين هلل ولرسوله عدداً وإخواهنم وأعاممهم وأخواهلم وأقربائهم املحادّ 

 عليهم، ومل يكن يف وا أن يتوىّل لوهبم فلم حيبّ وكان حقدهم عليه لذلك يف ق

النه مل يكن له يف اجلهاد بني يدي رسول اهلل|  ؛قلوهبم عىل غريه مثل ذلك

 .«فلذلك عدلوا عنه ومالوا إىل سواه ،مثل ما كان

                                           
 .10رقم  150/  1؛ علل الرشائع: 440/  29( بحار األنوار: 1)

 .14رقم  154/  1؛ علل الرشائع: 441/  29( بحار األنوار: 2)

 ( روايات.8( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

/  1؛ عيون أخبار الرضا: 3رقم 146/  1؛ علل الرشائع: 480/  29( بحار األنوار: 4)

 



مه من ن تقّدشكاية أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه عّم: امسالباب اخل

 بني الغاصبنياملتغّل

: عيل بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن عيل بن رئاب 1ـ  732

ملا بويع بعد مقتل  ×أمري املؤمنني أنّ »: ×ويعقوب الرساج، عن أيب عبد اهلل

عثامن صعد املنرب فقال: احلمد هلل الذي عال فاستعىل، ودنا فتعاىل، وارتفع فوق 

عبده  داً حممّ  منظر، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أنّ  كّل 

لني، وكان وّ للرسل األ قاً ة اهلل عىل العاملني، مصدّ ورسوله خاتم النبيني، وحجّ 

  اهلل ومالئكته عليه وعىل آله.، فصىّل رحيامً  باملؤمنني رؤوفاً 

ل من بغى عىل أوّ  لنار، وإنّ البغي يقود أصحابه إىل ا فإنّ  !أما بعد، أهيا الناس

من  ل قتيل قتله اهلل عناق، وكان جملسها جريباً اهلل جل ذكره عناق بنت آدم، وأوّ 

إصبع ظفران مثل املنجلني،  يف كّل  رض يف جريب، وكان هلا عرشون إصبعاً األ

مثل البغل فقتلوها،  كالبعري ونرساً  كالفيل وذئباً  وجل عليها أسداً  ط اهلل عزّ فسلّ 

تل اهلل اجلبابرة عىل أفضل أحواهلم، وآمن ما كانوا، وأمات هامان، وأهلك وقد ق

تكم قد عادت كهيئتها يوم بعث اهلل بليّ  عثامن، أال وإنّ )ًقتل( تل وقد ق   .فرعون

سوطة  غربلة، ولتساطنّ  بلبلة ولتغربلنّ  لتبلبلنّ  ه|، والذي بعثه باحلّق نبيّ 

سابقون كانوا  فلكم، وليسبقنّ القدر حتى يعود أسفلكم أعالكم وأعالكم أس

كانوا سبقوا، واهلل ما كتمت وشمة، وال كذبت  سابقون وا، وليقرصنّ قرّص 

اخلطايا خيل شمس محل أهلها  ئت هبذا املقام وهذا اليوم، أال وإنّ كذبة، ولقد نبّ 

ذلل محل  التقوى مطايا عليها، وخلعت جلمها فتقحمت هبم يف النار، أال وإنّ 
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 ( رواية.69( يبلغ جمموع روايات الباب )1)
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ة، وفتحت هلم أبواهبا، وجدوا رحيها وأعطوا أزمتها، فأوردهتم اجلنّ عليها أهلها 

منني[، أال وقد سبقني إىل هذا األمر من مل وطيبها، وقيل هلم: ]ادخلوها بسالم آ

بعد  يبعث، أال وال نبّي  رشكه فيه، ومن مل أهبه له، ومن ليس له منه نوبة إال نبّي أ

وباطل،  ر به يف نار جهنم[ حّق د|، أرشف منه ]عىل شفا جرف هار فاهناحممّ 

ام ولقلّ  ،احلق فلربام ولعّل  ما فعل، ولئن قّل  أهل، فلئن أمر الباطل لقديامً  ولكل  

 إال اجلهد، وإيّن  عليكم أمركم إنكم سعداء، وما عيلّ  فأقبل، ولئن ردّ  ءأدبر يش

 ي ميلة كنتم فيها عندي غري حممودي الرأي،خشى أن تكونوا عىل فرتة ملتم عنّ أل

ه ولو أشاء لقلت: عفا اهلل عام سلف، سبق فيه الرجالن وقام الثالث كالغراب مهّ 

ة والنار له، شغل عن اجلنّ  جناحاه وقطع رأسه كان خرياً  لو قّص  !بطنه، ويله

أخذ اهلل  أمامه، ثالثة واثنان، مخسة ليس هلم سادس، ملك يطري بجناحيه، ونبّي 

ة  يف النار، اليمني والشامل مضلّ بضبعيه، وساع جمتهد، وطالب يرجو، ومقرّص 

عى، ة، عليها يأيت الكتاب وآثار النبوة، هلك من ادّ والطريق الوسطى هي اجلادّ 

حد عند ة بالسيف والسوط وليس ألمّ ب هذه األاهلل أدّ  وخاب من افرتى، إنّ 

مام فيهام هوادة، فاسترتوا يف بيوتكم وأصلحوا ذات بينكم، والتوبة من اإل

 .«كهل دى صفحته للحّق ورائكم، من أب

 يف ذكر ما كان من حرية الناس بعد وفاة الرسول: سادسالباب ال

وغصب اخلالفة، وظهور جهل الغاصبني وكفرهم ورجوعهم إىل أمري 

 املؤمنني

د بن احلسني، عن مسعدة بن زياد، عن أيب د بن حييى، عن حممّ : حممّ 1ـ  733

                                           
 .23رقم  68ـ  67/  8؛ الكايف: 584/  29( بحار األنوار: 1)

 واية.( ر13( يبلغ جمموع روايات الباب )2)



ابن أيب حييى املديني، عن أيب  براهيم، عنإد بن احلسني، عن وحممّ  ،×عبد اهلل

ملا هلك أبو بكر  هارون العبدي، عن أيب سعيد اخلدري، قال: كنت حارضاً 

ه أعلم واستخلف عمر، أقبل هيودي من عظامء هيود يثرب، ويزعم هيود املدينة أنّ 

سالم فإن  جئتك أريد اإلإيّن  !أهل زمانه حتى رفع إىل عمر، فقال له: يا عمر

ة ومجيع ما د بالكتاب والسنّ أخربتني عام أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب حممّ 

ي أرشدك إىل من هو  لست هناك، لكنّ أريد أن أسأل عنه. قال: فقال له عمر: إيّن 

ة ومجيع ما قد تسأل عنه، وهو ذاك، فأومى إىل تنا بالكتاب والسنّ أعلم أمّ 

 تقول فام لك ولبيعة الناس، إن كان هذا كام !. فقال له اليهودي: يا عمر×عيلّ 

فقال: أنتم كام  ×اليهودي قام إىل عيل ذاك أعلمكم، فزبره عمر. ثم إنّ وإنام

ن كنت كام قال سألتك عن إفأخربه. قال: ف «وما قال عمر؟»ذكر عمر؟ فقال: 

مم كم يف دعواكم خري األأشياء أريد أن أعلم هل يعلمه أحد منكم فأعلم أنّ 

 سالم.ذلك أدخل يف دينكم اإل وأعلمها صادقني، ومع

نعم، أنا كام ذكر لك عمر، سل عام بدا لك أخربك »: ×فقال أمري املؤمنني

: ×. قال: أخربين عن ثالث وثالث وواحدة. فقال له عيل«به إن شاء اهلل تعاىل

ك إن أخربتني فقال له اليهودي: إنّ  «مل مل تقل أخربين عن سبع؟و !يا هيودي»

البقية وإال كففت، فإن أنت أجبتني يف هذه السبع فأنت بالثالث، سألتك عن 

 بدا لك سل عاّم »رض وأفضلهم وأوىل الناس بالناس. فقال له: أعلم أهل األ

ل حجر وضع عىل وجه . قال: أخربين عن أوّ «أخربك به إن شاء اهلل تعاىل

ل عني نبعت عىل وجه رض؟ وأوّ ل شجرة غرست عىل وجه األرض؟ وأوّ األ

ة مّ . ثم قال له اليهودي: أخربين عن هذه األ×ه أمري املؤمننيرض؟ فأخرباأل

ة؟ وأخربين من ين منزله يف اجلنّ كم حممد أمام هدى؟ وأخربين عن نبيّ إكم هلا من 

ة اثنا عرش إمام هدى منمّ هلذه األ إنّ »: ×معه يف اجلنة؟ فقال له أمري املؤمنني



 ^

ة عدن، ة ففي أفضلها وأرشفها: جنّ نا يف اجلني. وأما منزل نبيّ ة نبيها وهم منّ ذريّ 

هم أمّ  هتم أمّ هم وجدّ ته، وأمّ وأما من معه يف منزله فيها فهؤالء االثنا عرش من ذريّ 

 .«وذرارهيم ال يرشكهم فيها أحد

كفر الثالثة ونفاقهم وفضائح أعماهلم وقبائح آثارهم : سابعالباب ال

 ي منهم ولعنهموفضل الترّب

محد بن عائذ، عن أ: أيب، عن سعد، عن أيب عيسى، عن الوشا، عن 1ـ  734

يؤتى يوم القيامة بإبليس لعنه اهلل مع »، قال: ×أيب خدجية، عن أيب عبد اهلل

 ة يف زمامني غلظهام مثل جبل أحد فيسحبان عىل وجوههام فيسدّ مّ هذه األ مضّل 

 .«هبام باب من أبواب النار

مسعود، عن عيل بن احلسن بن فضال، عن العباس بن د بن : حممّ 2ـ  735

محر، عن أيب بصري، قال: د بن حكيم، عن أبان بن عثامن األعامر وجعفر بن حممّ 

 ـالتي كان قطعها يوسف  ـإذ جاءت أم خالد  ×عند أيب عبد اهلل كنت جالساً 

قال:  «ك أن تشهد كالمها؟يرّس أ»: ×تستأذن عليه، قال: فقال أبو عبد اهلل

. قال: فأجسلني عىل عقبة «ما ال فأدنأ»لت: نعم، جعلت فداك. فقال: فق

مت، فإذا هي امرأة بليغة، فسألته عن فالن وفالن، الطنفسة ثم دخلت فتكلّ 

 إذ لقيته إنك أمرتني بواليتهام. قال: . فقالت: فأقول لريّب «يهامتولّ »فقال هلا: 

 بالرباءة منهام، وكثري هذا الذي معك عىل الطنفسة يأمرين . قالت: فإنّ «نعم»
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 واملحتمل أهنا ـ أيضًا ـ مرسلة؛ لبعد رواية حممد بن احلسني عن مسعدة بن زياد، فالحظ.

 ( رواية.173( يبلغ جمموع روايات )2)

 .208؛ ثواب األعامل: 188/  30( بحار األنوار: 3)



من  إيلّ  هذا واهلل وأصحابه أحّب »إليك؟ قال:  ام أحّب النوا يأمرين بواليتهام، فأهّي 

ْ َُيُْكم باَِم َأنَزَل اهللُّ َفُأْوَلئَِك ﴿ هذا خياصم فيقول: كثري النوا وأصحابه، إنّ  َمن ملَّ

ْ َُيُْكم باَِم أنَزَل اهللُّ َفُأْوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ ﴿ ﴾ُهُم اْلَكافُِرونَ  ْ َُيُْكم ﴿ ﴾َوَمن ملَّ َوَمن ملَّ

 خشيت أن تذهب إيّن ». فلام خرجت، قال: «﴾باَِم َأنَزَل اهللُّ َفُأْوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

يف الدنيا  يبر  إليك من كثري النوافتخرب كثري النوا فتشهرين بالكوفة، اللهم إيّن 

 .«واآلخرة

احلسني بن سعيد، عن النرض، عن ابن سنان، عن أيب عبد :3ـ  736

اآلخرة ما شاء اهلل، ر رسول اهلل| ليلة من الليايل العشاء أّخ »، قال: ×اهلل

الباب، فقال: يا رسول اهلل نام النساء، نام الصبيان، فخرج  فجاء عمر فدّق 

ام عليكم أن رسول اهلل|، فقال: ليس لكم أن تؤذوين وال تأمروين، إنّ 

.«تسمعوا وتطيعوا

عيل، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن عبد اهلل بن سنان، قال: :4ـ  737

نا أهل البيت وتكثر نصار تودّ من األ كانت امرأةٌ »يقول:  ×سمعت أبا عبد اهلل

فقال هلا: أين عمر بن اخلطاب لقيها ذات يوم وهي تريدنا،  التعاهد لنا، وإنّ 

م عليهم نصار؟. فقالت: أذهب إىل آل حممد| أسلّ تذهبني يا عجوز األ

 هم. فقال هلا عمر: ويلك ليس هلم اليوم حّق ، وأقيض حقّ د هبم عهداً وأجدّ 

عىل عهد رسول اهلل|، فأما اليوم فليس  ام كان هلم حّق ليك وال علينا، إنّ ع

، فانرصيف. فانرصفت حتى أتت أم سلمة، فقالت هلا أم سلمة: ماذا أبطأ هلم حّق 

بام قالت لعمر وما قال   لقيت عمر بن اخلطاب.. فأخربهتابك عنا؟ فقالت: إيّن 

عىل املسلمني إىل  آل حممد واجباً  هلا عمر، فقالت هلا أم سلمة: كذب، ال يزال حّق 
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.«ةيوم القيام

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن هشام بن حممّ :5ـ  738

وجل:  عن قول اهلل عزّ  ×ر الساباطي، قال: سألت أبا عبد اهللسامل، عن عاّم 

ُه ُمنِيًبا إَِلْيهِ ﴿ نَساَن ُُضٌّ َدَعا َربَّ نزلت يف أيب الفصيل، إنه »قال:  ،﴾َوإَِذا َمسَّ اإْلِ

ه دعا ربّ  ـيعني السقم  ـه الرض فكان إذا مّس  كان رسول اهلل| عنده ساحراً 

له ثم إذا خوّ  ـإليه من قوله يف رسول اهلل| ما يقول  يعني تائباً  ـإليه  منيباً 

 يعني نيس التوبة إىل اهلل عزّ  ،إليهنيس ما كان يدعو ـ يعني العافية  ـ نعمة منه

: عّز وجله ساحر، ولذلك قال اهلل وجل مما كان يقول يف رسول اهلل| أنّ 

يعني إمرتك عىل الناس بغري  ،﴾ُقْل ََتَتَّْع بُِكْفِرَك َقلِياًل إِنََّك ِمْن َأْصَحاِب النَّارِ ﴿

 .«ومن رسوله| وجل من اهلل عزّ  حّق 

 ×وجل يف عيلّ  ثم عطف القول من اهلل عزّ »: ×قال: ثم قال أبو عبد اهلل

ْيِل ﴿خيرب بحاله وفضله عند اهلل تبارك وتعاىل، فقال:  ْن ُهَو َقانٌِت آَناء اللَّ َأمَّ

ِه ُقْل َهْل َيْستَِوي الَّذِ  َة َربِّ َذُر اْْلِخَرَة َوَيْرُجو َرَْحَ  أنّ  ﴾يَن َيْعَلُمونَ َساِجًدا َوَقائاًِم َُيْ

ه رسول اهلل|، وأنّ  داً حممّ  أنّ  ﴾َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُمونَ ﴿رسول اهلل|  داً حممّ 

ُر ُأْوُلوا ﴿ساحر كذاب  اَم َيَتَذكَّ هذا »: ×قال: ثم قال أبو عبد اهلل «.﴾اأْلَْلَباِب إِنَّ

.«تأويله يا عامر

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن احلسني بن سعيد، عن سليامن حممّ :6ـ  739

إِْذ ُيَبيُِّتوَن َما الَ ﴿ :يقول يف قول اهلل تبارك ×اجلعفري، قال: سمعت أبا احلسن

.«وأبا عبيدة بن اجلراح وفالناً  يعني فالناً »قال:  ،﴾اْلَقْولِ َيْرََض ِمَن 
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الشورى واحتجاج أمري املؤمنني صلوات عليه على القوم : الباب الثامن

 يف ذلك اليوم

: عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عمر بن أذينة، 1ـ  740

قال: كنت قاعدًا عند أيب عبد  ،عن زرارة، عن عبد الكريم بن عتبة اهلاشمّي 

ة إذ دخل عليه أناس من املعتزلة فيهم عمرو بن عبيد وواصل بن بمكّ × اهلل

وذلك وحدثان  عطاء وحفص بن سامل ـ موىل ابن هبرية ـ وناس من رؤسائهم،

 موا وأكثروا وخطبوا فأطالوا.قتل الوليد واختالف أهل الشام بينهم، فتكلّ 

 كم قد أكثرتم عيّل فأسندوا أمركم إىل رجلٍ إنّ »: ×فقال هلم أبو عبد اهلل

م ، فأسندوا أمرهم إىل عمرو بن عبيد، فتكلّ «ويوجز م بحججكممنكم وليتكلّ 

قتل أهل الشام خليفتهم ورضب اهلل عّز  فأبلغ وأطال، فكان فيام قال أن قال: قد

ة وّ فوجدنا رجال ً له دين وعقل ومر ت أمرهم، فنظرناوجّل بعضهم ببعض وشتّ 

وموضع ومعدن للخالفة وهو حممد بن عبد اهلل بن احلسن، فأردنا أن نجتمع 

ا، ومن اعتزلنا كففنا، ومن نصب ا وكنّ عليه فنبايعه ثّم نظهر معه فمن كان فهو منّ 

جاهدنا ونصبنا عىل بغيه ورّده إىل احلق وأهله، وقد أحببنا أن نعرض ذلك لنا 

ه ال غنى بنا عن مثلك ملوضعك وكثرة شيعتك، فلام فرغ فإنّ  ،عليك فتدخل معنا

 قالوا: نعم. «كم عىل مثل ما قال عمرو؟أكلّ »: ×قال أبو عبد اهلل

عص اهلل  ط إذاإنام نسخ»ثّم قال: ‘  عىل النبيفحمد اهلل وأثنى عليه وصىّل 

تك بغري دتك أمرها وولّ ة قلّ األمّ  خربين يا عمرو لو أنّ فأما إذا أطيع رضينا، أ

قال: كنت أجعلها  «يها؟قتال وال مؤونة وقيل لك وهلا من شئت من كنت تولّ 

بني فقهائهم »قال: نعم. قال:  «هم؟بني املسلمني كلّ »شورى بني املسلمني. قال: 
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والعرب »قال: نعم، قال:  «قريش وغريهم؟» قال: نعم، قال: «وخيارهم؟

قال:  « أبا بكر وعمر أو تتربأ منهام؟أخربين يا عمرو أتتوىّل »قال:  «والعجم؟

، «ؤون منهاموهنام أو تتربّ فقد خالفتهام ما تقولون أنتم تتولّ »أتوالمها، فقال: 

 قالوا: نتوالمها.

لك اخلالف عليهام، وإن أ منهام فإنه جيوز يا عمرو إن كنت رجال ً تتربّ »قال: 

، اً كنت تتوالمها فقد خالفتهام، قد عهد عمر إىل أيب بكر فبايعه ومل يشاور فيه أحد

حدًا، ثّم جعلها عمر شورى بني ستة، أثّم رّدها أبو بكر عليه ومل يشاور فيه 

ة من قريش، وأوىص وأخرج منها مجيع املهاجرين واألنصار غري أولئك الستّ 

ها شورى بني مجيع تإذ جعل ؛ك ترىض به أنت وال أصحابكفيهم شيئًا ال أرا

 بالناس ثالثة أيام، وأن أمر صهيبًا أن يصيّل »، قال: وما صنع؟ قال: «املسلمني

يشاور أولئك الستة ليس معهم أحد إالّ ابن عمر يشاورونه وليس له من األمر 

يشء، وأوىص من بحرضته من املهاجرين واألنصار إن مضت ثالثة أيام قبل أن 

؛ فإن اجتمع يرضبوا أعناق أولئك الستة مجيعاً أن يفرغوا أو يبايعوا رجالً  أن 

ون الثة أيام وخالف إثنان أن يرضبوا أعناق االثنني، افرتَض أربعة قبل أن متيض ث

 قالوا: ال. «هبذا أنتم فيام جتعلون من الشورى يف مجاعة املسلمني؟

بايعت صاحبك الذي تدعوين إىل بيعته  ويا عمرو دع ذا، أرأيت ل»ثّم قال: 

 فأفضتم إىل املرشكني ،ة فلم خيتلف عليكم رجالن فيهالكم األمّ  ثّم اجتمعت

ون اجلزية أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما الذين ال يسلمون وال يودّ 

فتصنع »قال: نعم، قال:  «يف املرشكني بحروبه؟‘ تسريون بسرية رسول اهلل 

 م فإن أبوا دعوناهم إىل اجلزية.قال: ندعوهم إىل اإلسال «ماذا؟

كانوا مرشكي  وإنّ »قال: سواء، قال:  «جموسًا ليسوا بأهل كتاب؟ وإنّ »قال: 

قال:  «ن تقرؤه؟آأخربين عن القر»قال: قال: سواء.  «العرب وعبدة األوثان؟



ُموَن َما ﴿قرأ ا»نعم، قال:  َقاتُِلوْا الَِّذيَن الَ ُيْؤِمنُوَن بِاهللِّ َوالَ بِاْليَْوِم اْلِخِر َوالَ ُُيَرِّ

قِّ ِمنَ  َم اهللُّ َوَرُسوُلُه َوالَ َيِدينُوَن ِديَن اْْلَ الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلكَِتاَب َحتَّى ُيْعُطوْا  َحرَّ

ْزَيَة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ  عّز وجّل واشرتاطه من الذين أوتوا اء اهلل نفاستث ،﴾اجْلِ

 «ن أخذت ذا؟عمّ »قال: نعم، قال:  «الكتاب فهم والذين مل يأتوا الكتاب سواء؟

م لتهفدع ذا. فإن هم أبوا اجلزية فقات»قال: سمعت الناس يقولون، قال: 

م أربعة أمخاس قال: أخرج اخلمس، وأقس «فظهرت عليهم كيف تصنع باجلزية؟

 بني من قاتل عليه.

فقرأ »ى اهلل، قال: قال: حيثام سمّ  «أخربين عن اخلمس من تعطيه؟»ال: ق

ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى ﴿ َسُه َولِلرَّ ٍء َفَأنَّ هللِِّ ُُخُ ن ََشْ اَم َغنِْمُتم مِّ َواْعَلُموْا َأنَّ

بِيلِ   «قال: الذي للرسول من تعطيه؟ ومن ذو القربى؟ ،﴾َواملََْساكِِْي َواْبِن السَّ

وأهل بيته، وقال ‘ قال: قد اختلف فيه الفقهاء، فقال بعضهم: قرابة النبي 

بعضهم: اخلليفة، وقال بعضهم: قرابة الذين قاتلوا عليه من املسلمني، قال: 

 .«فأراك ال تدري فدع ذا»قال:  !قال: ال أدري «فأّي ذلك تقول أنت؟»

قال:  «مها بني مجيع من قاتل عليها؟أرأيت األربعة أمخاس تقّس »ثم قال: 

يف سريته بيني وبينك فقهاء أهل املدينة ‘ فقد خالفت رسول اهلل » :نعم، قال

ام إنّ ‘ اهلل رسول ومشيختهم فاسأهلم فإهنم ال خيتلفون وال يتنازعون يف أنّ 

ه األعراب عىل أن يدعهم يف ديارهم وال هياجروا عىل إن دمهه من عدوّ  صالح

نت تقول بني أو ،دهم أن يستنفرهم فيقاتل هبم وليس هلم يف الغنيمة نصيب

ما قلت يف سريته يف املرشكني. ومع  يف كّل ‘ مجيعهم فقد خالفت رسول اهلل 

اَم الصَّ ﴿فقرأ عليه اآلية  «هذا ما تقول يف الصدقة؟ َدَقاُت لِْلُفَقَراء َواملََْساكِِْي إِنَّ

قال: أقسمها عىل ثامنية  «نعم، فكيف تقسمها؟»قال:  ﴾...َواْلَعاِملَِْي َعَلْيَها

وإن كان صنف منهم عرشة »جزء من الثامنية جزءًا، قال:  أجزاء فأعطي كّل 
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ثالثة، جعلت هلذا الواحد مثل  أو رجلني أو األلف وصنف منهم رجاًل واحداً 

وجتمع صدقات أهل احلرض وأهل »قال: نعم، قال:  «ما جعلت للعرشة اآللف؟

يف ‘ فقد خالفت رسول اهلل »قال: نعم، قال:  «البوادي فتجعلهم فيها سواء؟

هل البوادي يف أهل م صدقة أيقّس ‘ ما قلت من سريته، كان رسول اهلل  كّل 

ام وصدقة أهل احلرض يف أهل احلرض، وال يقسمه بينهم بالسوية وإنّ البوادي 

ت يقسمه عىل قدر ما حيرضه منهم وما يرى وليس عليه يف ذلك يشء موقّ 

وإنام يصنع ذلك بام يرى عىل قدر من حيرضه منهم، فإن كان يف نفسك  ،فموظّ 

كذا ‘ اهلل  رسول مما قلت يشء فالق فقهاء أهل املدينة فإهنم ال خيتلفون يف أنّ 

 .«كان يصنع

م أهيا الرهط فاتقوا اهلل، نتاتق اهلل وأ»ثّم أقبل عىل عمرو بن عبيد فقال له: 

ة أيب حّدثني ـ وكان خري أهل األرض وأعلمهم بكتاب اهلل عّز وجّل وسنّ  فإنّ 

قال: من رضب الناس بسيفه ودعاهم إىل نفسه ‘ رسول اهلل  : أنّ ـ ‘نبّيه 

 .«فمتكلّ  علم منه فهو ضاّل ويف املسلمني من هو أ

ما جرى بني أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه وبني عثمان : الباب التاسع

 ووالته وأعوانه وبعض أحواله

د بن عيسى، عن ابن حمبوب، محد بن حممّ أة من أصحابنا، عن : عدّ 1ـ  741

إمرة  ة يفمجاعة من بني أميّ  إنّ »، قال: ×عن عيل بن رئاب، عن أيب عبد اهلل

جوا عثامن اجتمعوا يف مسجد رسول اهلل| يف يوم مجعة وهم يريدون أن يزوّ 
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قريب منهم، فقال بعضهم لبعض: هل لكم أن  ×منهم، وأمري املؤمنني رجالً 

م فإنه خيجل ويعني الساعة، نسأله أن خيطب بنا ويتكلّ  ×اً نخجل عليّ 

فالنة ونحن  ج فالناً يد أن نزوّ ا نرإنّ  !، فأقبلوا إليه، فقالوا: يا أبا احلسن!بالكالم؟

؟. فقالوا: ال، فاهلل ما لبث حتى قال: نريد أن ختطب، فقال: فهل تنتظرون أحداً 

املحتجب بالنور  ال ملا يريد،م بالوعيد، الفعّ بالتوحيد، املقدّ  احلمد هلل املختّص 

الشامخ، وامللك الباذ ، املعبود باآلالء،  فق الطامح، والعزّ دون خلقه، ذي األ

رض والسامء، أمحده عىل حسن البالء، وفضل العطاء، وسوابغ النعامء، األ رّب 

له العباد، وينمو به البالد، وأشهد أن  يستهّل  نا من البالء، محداً وعىل ما يدفع ربّ 

بعده، وأشهد  ءقبله وال يكون يش ءال إله إال اهلل وحده ال رشيك له مل يكن يش

ه بالتفضيل وهدى به من التضليل، اختّص | عبده ورسوله اصطفاه داً حممّ  أنّ 

لنفسه، وبعثه إىل خلقه برساالته وبكالمه، يدعوهم إىل عبادته وتوحيده 

ه|، بعثه عىل حني فرتة من الرسل، وصدف ته والتصديق بنبيّ بربوبيّ  قرارواإل

رساالته، وجاهد يف سبيله، غ ، وجهالة، وكفر بالبعث والوعيد، فبلّ عن احلّق 

، أوصيكم ونفيس بتقوى اهلل بده حتى أتاه اليقني| كثرياً مته، وعونصح أل

وجل قد جعل للمتقني املخرج مما يكرهون، والرزق من  اهلل عزّ  العظيم، فإنّ 

زوا من اهلل موعده، واطلبوا ما عنده بطاعته، والعمل حيث ال حيتسبون، فتنجّ 

ه، وال تكالن فيام ه، فإنه ال يدرك اخلري إال به، وال ينال ما عنده إال بطاعتبمحابّ 

 هو كائن إال عليه، وال حول وال قوة إال باهلل:

مور وأمضاها عىل مقاديرها فهي غري متناهية عن اهلل أبرم األ أما بعد، فإنّ 

ر وقىض من ر وقىض من ذلك، وقد كان فيام قدّ جمارهيا دون بلوغ غاياهتا فيام قدّ 

سباب من خالق، وجرت به األبت به األأمره املحتوم وقضاياه املربمة ما قد تشعّ 

نا اهلل وإياكم للذي تناهي القضايا بنا وبكم إىل حضور هذا املجلس الذي خّص 



 ^

رنا آالئه وحسن بالئه، وتظاهر نعامئه، فنسأل اهلل لنا ولكم بركة ما كان من تذكّ 

فالن بن فالن ذكر فالنة بنت فالن  اكم عليه، وساقنا وإياكم إليه، ثم إنّ مجعنا وإيّ 

 احلسب من قد عرفتموه، ويف النسب من ال جتهلونه، وقد بذل هلا من وهو يف

 اهلل عىل حتمدوا عليه، وتنسبوا إليه، وصىّل  الصداق ما قد عرفتموه، فردوا خرياً 

 .«مد وآله وسلحممّ 

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أيب 2ـ  742

 ركعتني، ثم صنع يصيّل  النبي| فأقام بمنى ثالثاً  حّج »، قال: ×جعفر

سنني ثم أكملها  ذلك أبو بكر، ثم صنع ذلك عمر، ثم صنع ذلك عثامن سّت 

ن: بذلك بدعته، فقال للمؤذّ  ثم متارض ليشدّ  ، الظهر أربعاً ، فصىّل عثامن أربعاً 

ال ، فق×اً ن عليّ بالناس العرص، فأتى املؤذّ  له فليصّل  قلليف ×اذهب إىل عيلّ 

ن ال أصيل إال أذّ  ، بالناس العرص، فقال: اليأمرك أن تصيّل  أمري املؤمنني له: إنّ 

، × رسول اهلل|، فذهب املؤذن فأخرب عثامن بام قال عيلركعتني كام صىّل 

كام تؤمر.  ، اذهب فصّل ءك لست من هذا يف يشفقال: اذهب إليه وقل له: إنّ 

 . هبم أربعاً ىّل قال عيل: ال واهلل ال أفعل.. فخرج عثامن فص

 حّج  × كان يف خالفة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أمري املؤمننيفلاّم 

م، فنظرت بنو أمية بعضهم إىل  بالناس بمنى ركعتني الظهر ثم سلّ معاوية فصىّل 

بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثامن ثم قالوا: قد قىض عىل صاحبكم 

عليه، فقالوا: أتدري ما صنعت؟ ما ه، فقاموا فدخلوا وخالف وأشمت به عدوّ 

ه، ورغبت عن صنيعه به عدوّ  زدت عىل أن قضيت عىل صاحبنا، وأشمّت 

 يف هذا املكان رسول اهلل| صىّل  أما تعلمون أنّ  !ته، فقال: ويلكموسنّ 

                                           
 .1رقم  369/  5؛ الكايف: 464/  31( بحار األنوار: 1)



 صاحبكم ست سنني كذلك، فتأمروين أن أدع ركعتني وأبو بكر وعمر، وصىّل 

عمر وعثامن قبل أن حيدث، فقالوا: ال ة رسول اهلل| وما صنع أبو بكر وسنّ 

ة وراجع إىل سنّ   متبعكمقال: فأقبلوا فإيّن  واهلل، ما نرىض عنك إال بذلك.

 .«ممراء عىل ذلك إىل اليوفلام تزل اخللفاء واأل  العرص أربعاً صاحبكم، فصىّل 

 ما ورد يف لعن بين أمية وبين العباس وكفرهم: الباب العاشر

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محاد بن عثامن، عن أيب عبد 1ـ  743

ب منهم أكفروه، ومن تباعد منهم أفقروه، ولد املرداس من تقرّ »، قال: ×اهلل

ن منهم أنزلوه، ومن هرب منهم أدركوه حتى ومن ناواهم قتلوه، ومن حتّص 

 .«ينقيض دولتهم

  

                                           
 .3رقم  518/  4؛ الكايف: 467/  31( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.53( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .539رقم  341/  8؛ الكايف: 534/  31( بحار األنوار: 3)



 

 

 

 

 
 

أبواب ما جرى بعد قتل عثمان من الفنت والوقايع 

 واحلروب وغريها

أمر اهلل ورسوله بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني، : الباب األّول

 من قاتل عليًا صلوات اهلل عليه، ويف بيان عقاب الناكثني وكّل

عن هارون، عن ابن زياد، عن جعفر، عن آبائه  ،عن احلمريي ،: أيب1ـ  744

يف النار ملدينة يقال هلا احلصينة أفال تسألوين ما  إنّ »: ليهم السالم قال: قال عيلّ ع

 .«فيها؟ فقيل: وما فيها يا أمري املؤمنني؟ فقال: فيها أيدي الناكثني

ما ورد يف معاوية وعمرو بن العاص وأوليائهما وقد : الباب الثاني

 مضى بعضها يف باب مثالب بين أمية

ل، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن : ابن املتوكّ 1ـ  745

قال رسول اهلل| ومعاوية يكتب بني » :الثاميل قال: سمعت أبا جعفر يقول

فليبقر خارصته  أمرياً  من أدرك هذا يوماً  :يديه وأهوى بيده إىل خارصته بالسيف

                                           
 ( رواية.46( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 ؛ وكان املجليّس قد رمز له )ك(.65رقم  296؛ اخلصال: 306/  32( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.85جمموع روايات الباب )( يبلغ 3)



طب بالشام وهو خي فرآه رجل ممن سمع ذلك من رسول اهلل| يوماً  ،بالسيف

ثم مشى إليه فحال الناس بينه وبينه فقالوا: يا عبد اهلل  ،عىل الناس فاخرتط سيفه

فليبقر  أمرياً  من أدرك هذا يوماً  :فقال: سمعت رسول اهلل| يقول ؟لك ما

 قال: فقالوا: أتدري من استعمله؟ قال: ال. قالوا: أمري ،خارصته بالسيف

 .«مري املؤمننيأل نني عمر فقال الرجل: سمع وطاعةاملؤم

: احلسني بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو 2ـ  746

واستأذن الناس يف ذلك  ،ل من خطب وهو جالس معاويةأوّ  إنّ »: ×عبد اهلل

ثم  ،وخطبة وهو قائم ،كان يف ركبتيه وكان خيطب خطبة وهو جالس من وجعٍ 

 .«امجيلس بينه

ى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن معاوية د بن حيي: حممّ 3ـ  747

ملا كان سنة إحدى وأربعني أراد »يقول:  ×بن وهب قال: سمعت أبا عبد اهلل

وأرسل باآللة وكتب إىل صاحب املدينة أن يقلع منرب  فأرسل نجاراً  معاوية احلّج 

فلام هنضوا ليقلعوه انكسفت  ،رسول اهلل| وجيعلوه عىل قدر منربه بالشام

وا وكتبوا بذلك إىل معاوية فكتب إليهم يعزم رض فكفّ الشمس وزلزلت األ

 .«فمنرب رسول اهلل| املدخل الذي رأيت ،عليهم ملا فعلوه ففعلوا

ما جرى بينه صلوات اهلل عليه وبني ابن الكواء وأضرابه : الباب الثالث

 لعنهم اهلل وحكم قتال اخلوارج بعده

: احلسني بن سعيد، عن محاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن 1ـ  748

                                           
 .1رقم  346؛ معاين األخبار: 166/  33( بحار األنوار: 1)

 .74رقم  20/  3؛ هتذيب األحكام: 171/  33( بحار األنوار: 2)

 .2رقم  554/  4؛ الكايف: 172/  33( بحار األنوار: 3)

 ( روايات.9( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



 ^

)الكواء( كان يف صالة الصبح فقرأ ابن الكوار  اً إّن علي»قال:  ×أيب عبد اهلل

ْكَت َلَيْحَبَطنَّ ﴿وهو خلفه  َوَلَقْد ُأوِحَي إَِلْيَك َوإىَِل الَِّذيَن ِمْن َقْبلَِك َلئِْن َأَْشَ

ينَ  َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ  اِِسِ ن حتى فرغ )لـ(القرآ تعظيامً  ×فأنصت عيل ﴾ِمَن اْْلَ

أيضًا، ثم  ×فأنصت عيل ،من اآلية، ثم عاد يف قراءته، ثم أعاد ابن الكواء اآلية

َفاْصِْبْ إِنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َواَل ﴿ :ثم قال ×فأنصت عيل ،قرأ فأعاد بن الكواء

نََّك الَِّذيَن اَل ُيوقِنُونَ   .«السورة ثم ركع ثم أتمّ  ،﴾َيْسَتِخفَّ

 يف حروبه عليه السالم سرية أمري املؤمنني: الباب الرابع

عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أيب، عن سعد، عن احلمريي،  :1ـ  749

 ×قال مروان بن احلكم: ملا هزمنا أمري املؤمنني عيل ،أبيه عليهام السالم

فه، فقال له نة حلّ نة أعطاه، ومن يقم بيّ بالبرصة رّد عىل الناس أمواهلم من أقام بيّ 

كم قائل: يا أمري املؤمنني أقسم الفّي بيننا والسبي؟ قال: فلام أكثروا عليه قال: أيّ 

 .«!املؤمنني يف سهمه؟ يأخذ أمّ 

: أيب، عن سعد، عن النهدّي، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن 2ـ  750

ه عن عدوّ  بالكّف  ×ام أشار عيلّ إنّ »يقول:  ×زرارة قال: سمعت أبا جعفر

من أجل شيعتنا؛ ألنه كان يعلم أنه سيظهر عليهم بعده فأحّب أن يقتدي به من 

 .«بعده فيهم بسريته ويقتدي بالكّف جاء بعده فيسري 

: عيل بن حاتم، عن حممد بن جعفر الرازّي، عن ابن أيب اخلّطاب، 3ـ  751

                                           
 .127رقم  35/  3؛ هتذيب األحكام: 430 / 33( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.31( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .69رقم  603/  2؛ علل الرشائع: 441/  33( بحار األنوار: 3)

 .1رقم  146/  1( املصدر السابق؛ علل الرشائع: 4)



عن ابن بزيع، عن يونس، عن بكار بن أيب بكر احلرضمّي قال: سمعت أبا عبد 

يف أهل البرصة كانت خريًا لشيعته مما  ×بن أيب طالب لسرية عيلّ »اهلل يقول: 

. قال: «للقوم دولة فلو سباهم سبيت شيعته ه علم أنّ مس، إنّ طلعت عليه الش

ملا  سار فيهم باملنّ ًا علي ال، إنّ »يسري بسريته؟ قال:  ×قلت: فأخربين عن القائم

القائم يسري فيهم بخالف تلك السرية؛ ألنه ال دولة  علم من دولتهم، وإنّ 

 .«هلم

: عيل، عن أبيه، عن أمحد البزنطّي، عن معاوية بن عامر، عن أيب عبد 4ـ  752

 .«يا نرص اهلل :نيكان شعارنا يوم صفّ »قال:  ×اهلل

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل قال: قال أمري 5ـ  753

 .«املكر واخلديعة يف النار لكنت أمكر الناس لوال أنّ »: ×املؤمنني

بعض البدع  عليه السالم عّلة عدم تغيري أمري املؤمنني: الباب اخلامس

 يف زمانه

: عيل بن احلسن بن فضال، عن أمحد بن احلسن، عن عمرو بن 1ـ  754

قال:  ×سعيد املدائنّي، عن مصدق بن صدقة، عن عامر، عن أيب عبد اهلل

 ×أمري املؤمننيملا قدم »سألته عن الصالة يف شهر رمضان يف املساجد؟ قال: 

الكوفة أمر احلسن بن عيل أن ينادي يف الناس: ال صالة يف شهر رمضان يف 

مره به أمري بام أ ×املساجد مجاعة، فنادى يف الناس احلسن بن عيل

                                           
 .9رقم  149/  1؛ علل الرشائع: 441/  33( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  47/  5؛ الكايف: 453/  33( بحار األنوار: 2)

؛ وفيه: عن هشام بن سامل رفعه. 1رقم  336/  2؛ الكايف: 454/  33( بحار األنوار: 3)

 ( بكوهنا مرسلة!.74/  2وحكم املحسنّي عىل الرواية يف مكان آخر )

 ( روايات.6( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



 ^

، صاحوا: وا عمراه وا ×، فلام سمع الناس مقالة احلسن بن عيل×املؤمنني

قال له: ما هذا الصوت؟ فقال: يا أمري  ×عمراه، فلام رجع إىل أمري املؤمنني

املؤمنني الناس يصيحون: وا عمراه وا عمراه، فقال أمري املؤمنني: قل هلم: 

 .«واصلّ 

فيه ذكر أصحاب النيب واصحاب أمري املؤمنني الذين : الباب السادس

كانوا على احلق، ومل يفارقوا أمري املؤمنني، وذكر بعض املخالفني 

حوال النيب وكتاب أحوال ًا على ما أوردناه يف كتاب أواملنافقني زائد

 أمري املؤمنني

ان، عن سعد، : حممد بن قولويه واحلسني بن حسن بن بندار القميّ 1ـ  755

عن اخلشاب، عن اليقطينّي، عن أسباط، عن عبد اهلل بن سنان قال: سمعت أبا 

كانت ثالثة عرش و كان مع أمري املؤمنني مخسة نفر من قريش،»عبد اهلل يقول: 

فأما اخلمسة: فمحمد بن أيب بكر رمحة اهلل عليه، أتته النجابة قبيلة مع معاوية. 

ه أسامء بنت عميس. وكان معه هاشم بن عتبة بن أيب وقاص املرقال، من قبل أمّ 

خاله، وهو الذي قال  وكان معه جعدة بن هبرية املخزومّي، وكان أمري املؤمنني

ة يف احلرب من خالك، فقال له جعدة: ام لك هذه الشدّ : إنّ يب سفيانله عتبة بن أ

د بن أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة، لو كان خال مثل خايل لنسيت أباك. وحممّ 

واخلامس: سلف أمري املؤمنني ابن أيب العاص بن ربيعة، وهو صهر النبي|، 

                                           
. قال الشيخ املحسني 227رقم  70/  3؛ هتذيب األحكام: 181/  34( بحار األنوار: 1)

(: سند هذه الرواية قابل للقبول عىل نحو االحتياط، فإّن يف طريق الشيخ إىل 80/  2)

 عيّل بن فضال كالمًا طوياًل.

 ( رواية.87( يبلغ جمموع روايات الباب ما يقرب من )2)



 .«وهو أبو الربيع

: محدويه وإبراهيم ابنا نصري، عن أيوب، عن صفوان، عن معاوية 2ـ  756

ر بن يارس وحممد بن أيب كان عاّم »قال:  ×بن عامر وغري واحد، عن أيب عبد اهلل

 .«بكر ال يرضيان أن يعىص اهلل

: أبو عيل األشعرّي، عن حممد بن عبد اجلبار وحممد بن إسامعيل، 3ـ  757

، عن صفوان بن حييى، عن زيد الشحام، عن أيب عبد اً عن الفضل بن شاذان مجيع

فيكون  ×الرجل كان يف القبيلة من شيعة عيل إنّ »قال:  ×، عن أبيه×اهلل

زينها آداهم لألمانة، وأقضاهم للحقوق، وأصدقهم، إليه وصاياهم وودائعهم، 

 ه آلدانا لألمانة وأصدقناإنّ  !تسأل العشرية عنه فتقول: من مثل فالن

 .«للحديث

                                           
 .111رقم  281/  1؛ اختيار معرفة الرجال: 281/  34( بحار األنوار: 1)

 .112؛ املصدر السابق: رقم 282/  34( بحار األنوار: 2)

 .5رقم  636: 2؛ الكايف: 306/  34( بحار األنوار: 3)



 

 

 

 

 

 

 × يف بيان فضائل أمري املؤمنني)أبواب( 

 أمسائه وعللها: لالباب األّو
سانيد الثالثة عن الرضا، عن آبائه عليهم السالم قال: قال باأل: 1ـ  758

ي شيعتك هلك ولشيعتك وحمبّ اهلل قد غفر لك وأل إنّ  ،يا عيلّ »رسول اهلل|: 

نزع البطني: منزوع من الرشك، بطني من شيعتك، فأبرش فإنك األي ي حمبّ وحمبّ 

 .«العلم

عن آبائهم  ،أبيه، عن أيب احلسن الثالث الفحام، عن املنصوري، عن عمّ وعن 

 .عليهم السالم مثله

 

  

                                           
 .182رقم  52/  1؛ عيون أخبار الرضا: 52/  35( بحار األنوار: 1)

(: 84/  2. قال الشيخ املحسني )570رقم  293( املصدر السابق؛ األمايل للطويس: 2)

هلا أربعة أسانيد فيمكن االعتامد عليه. ومن املعلوم أّن أمايل الطويّس  الرواية املذكورة

يشكل ثبوت نسخه املتداولة اليوم بني الباحثني عند املحسنّي، ولكن كام هو املعلوم أّنه مل 

 يعتمدها عىل شكل مستقل وإنام بالضميمة إىل غريها.





 

 

 

 

 

 

الدالة على فضله  أبواب اآليات النازلة يف شأنه

 وإمامته

على أهل مّكة، ورّد  نزول سورة براءة وقراءة أمري املؤمنني: األّولالباب 

 األكرب ذان يوم احلّجعليًا هو األ ّنأبي بكر، وأ

: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أيب اخلطاب، عن ابن أسباط، عن 1ـ  759

قال:  ×غرية النرصي، عن أيب عبد اهللاملسيف بن عمرية، عن احلارث بن 

جِّ ﴿وجل:  قول اهلل عزّ سألته عن  ِه إىَِل النَّاِس َيْوَم اْْلَ
َن اهللِّ َوَرُسولِ َوَأَذاٌن مِّ

ه نّ أل ؛صلوات اهلل عليه من السامء اً وجل عليّ  نحله اهلل عزّ  إسمٌ »فقال:  ﴾األَْكَْبِ 

فنزل عليه  بعث هبا مع أيب بكر أوالً ى عن رسول اهلل براءة، وقد كان هو الذي أدّ 

اهلل يقول لك: إنه ال يبلغ عنك إال أنت أو رجل  د إنّ وقال: يا حممّ  ×جربئيل

فلحق أبا بكر وأخذ الصحيفة  ×منك، فبعث رسول اهلل| عند ذلك علياً 

ه اسم نحله اهلل من من اهلل، إنّ  ه اهلل تعاىل أذاناً من يده ومىض هبا إىل مكة، فساّم 

 .«×لعيلّ  السامء

                                           
 ( رواية.22( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .2رقم  298؛ معاين األخبار: 292/  35وار: ( بحار األن2)



 ن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًاأّم: الباب الثاني

عن قوله  ×: بإسناده عن عامر الساباطي قال: سألت أبا عبد اهلل1ـ  760

ُه ُمنِيًبا إَِلْيهِ ﴿تعاىل:  نَساَن ُُضٌّ َدَعا َربَّ نزلت يف أيب الفصيل، »قال:  ،﴾َوإَِذا َمسَّ اإْلِ

دعا  ،ه الرض يعني السقمرسول اهلل| ساحر وإذا مّس  ه كان عنده أنّ وذلك أنّ 

 ،له نعمة منهفإذا خوّ  ،إليه من قوله يف رسول اهلل: ساحر يعني تائباً  ،إليه ربه منيباً 

يعني التوبة مما كان يقول يف رسول  ،نيس ما كان يدعو إليه من قبل ،يعني العافية

ُقْل ََتَتَّْع بُِكْفِرَك َقلِياًل إِنََّك ِمْن ﴿وجل:  ه ساحر، ولذلك قال اهلل عزّ اهلل بأنّ 

 .«من اهلل ورسوله يعني بإمرتك عىل الناس بغري حّق  ،﴾َأْصَحاِب النَّارِ 

خيرب بحاله  ×اهلل عطف القول عىل عيلّ  ثم إنّ »: ×ثم قال أبو عبد اهلل

َذُر اْْلِخَرَة ﴿وفضله عنده، فقال:  ْيِل َساِجًدا َوَقائاًِم َُيْ ْن ُهَو َقانٌِت آَناء اللَّ َأمَّ

ِه ُقْل َهْل َيْستَِوي الَِّذيَن َيْعَلُمونَ  َة َربِّ َوالَِّذيَن اَل ﴿رسول اهلل  داً حممّ  ﴾َوَيْرُجو َرَْحَ

ُر ُأْوُلوا ﴿ه ساحر كذاب إنّ  :بل يقولون ،رسول اهلل داً حممّ  أنّ  ﴾َيْعَلُمونَ  اَم َيَتَذكَّ إِنَّ

 .«اوهم شيعتن ﴾اأْلَْلَباِب 

 

 

                                           
 ( يبلغ جمموع روايات الباب روايتني.1)

 .246رقم  205/  8؛ الكايف: 375/  35( بحار األنوار: 2)



 

 

 

 

 

أبواب النصوص على أمري املؤمنني والنصوص على األئمة 

 ^ثين عشر اال

 منصوص الرسول عليه: الباب األول

 أخبار الغدير وما صدر يف ذلك اليوم من النص اجللّي: الباب الثاني

 يات النازلة يف تلك الواقعةوتفسري بعض اآل ،مامتهإعلى 

، عن : ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أيب اخلطاب وابن يزيد معاً 1ـ  761

ثنا ابن ثنا أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، وحدّ ابن أيب عمري، وحدّ 

ل، عن ثنا ابن املتوكّ ه، عن ابن أيب عمري، وحدّ مرسور، عن ابن عامر، عن عمّ 

السعد آبادي عن الربقي، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبد اهلل بن سنان، عن 

سيد أمعروف بن خربوذ، عن أيب الطفيل عامر بن واثلة، عن حذيفة بن 

ة الوداع ونحن معه أقبل حتى قال: ملا رجع رسول اهلل| من حجّ  ،الغفاري

                                           
(: 93/  2( رواية أو أكثر. قال الشيخ املحسني )240( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

توجب القطع بصدور مجلة من  وروايات الباب ال حتتاج إىل تصحيح أسانيدها؛ ألهنا

 ناحية من األول الباب حكم هلا( 48 ـ 42) األبواب وكانت مضامينها، فالحظ وتدبر.

. )لكن ال ندري هل من الناحية السندية البحتة يوجد املذهب بصّحة واليقني القطع

 (.حب اهللال؟ /  ويث صحيح عند الشيخ املحسني هنا أحد

 ( روايات.105)( يبلغ جمموع روايات الباب 2)



نازهلم، ثم نودي بالصالة، انتهى إىل اجلحفة أمر أصحابه بالنزول، فنزل القوم م

ه قد نبأين اللطيف إنّ » بأصحابه ركعتني، ثم أقبل بوجهه إليهم فقال هلم: فصىّل 

قد دعيت فأجبت، وإين مسؤول عام   ميت وأنكم ميتون، وكأيناخلبري أيّن 

ته، وإنكم مسؤولون فام فت فيكم من كتاب اهلل وحجّ رسلت به إليكم، وعام خلّ أ

ا غت ونصحت وجاهدت فجزاك اهلل عنّ الوا: نقول: قد بلّ ق «أنتم قائلون لربكم؟

 .أفضل اجلزاء

ة اجلنّ  وأين رسول اهلل إليكم وأنّ  ألستم تشهدون أن ال إله إال اهلل»ثم قال هلم: 

فقالوا: نشهد بذلك، قال:  «؟البعث بعد املوت حّق  وأنّ  النار حّق  وأنّ  حّق 

اهلل موالي وأنا موىل   أشهد أنّ شهدكم أيّن م اشهد عىل ما يقولون، أال وإين أالله»

 «ون بذلك وتشهدون يل به؟مسلم، وأنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم، فهل تقرّ  كّل 

مواله، وهو  اً عليّ  أال من كنت مواله فإنّ »فقالوا: نعم نشهد لك بذلك، فقال: 

اللهم »فرفعها مع يده حتى بدت آباطهام ثم قال:  ×، ثم أخذ بيد عيل«هذا

، احلوض غداً   فرطكم وأنتم واردون عيلّ ه وعاد من عاداه، أال وإيّن وال من واال

ة عدد نجوم وهو حوض عرضه ما بني برصى وصنعاء، فيه أقداح من فّض 

ماذا صنعتم فيام أشهدت اهلل به عليكم يف يومكم  أال وإين سائلكم غداً  ،السامء

حويض؟ وماذا صنعتم بالثقلني من بعدي؟ فانظروا كيف  هذا إذ وردتم عيلّ 

 .«خلفتموين فيهام حني تلقوين؟

 كرب فكتاب اهلل عّز أما الثقل األ»قالوا: وما هذان الثقالن يا رسول اهلل؟ قال: 

ي يف أيديكم، طرفه بيد اهلل والطرف اآلخر ممدود من اهلل ومنّ  وجل سبٌب 

صغر فهو أن تقوم الساعة، وأما الثقل األ بأيديكم، فيه علم ما مىض وما بقي إىل

وإهنام لن يفرتقا  ـعليهم السالم  ـبن أيب طالب وعرتته  حليف القرآن وهو عيلّ 

 احلوض. حتى يردا عيلّ 



 ^

فقال:  ×قال معروف بن خربوذ: فعرضت هذا الكالم عىل أيب جعفر

 .«وعرفناه ×صدق أبو الطفيل هذا كالم وجدناه يف كتاب عيل»

مامته صلوات اهلل إأخبار املنزلة واالستدالل بها على : لثالثالباب ا

 عليه

ما أمر به النيب من التسليم عليه بإمرة املؤمنني: الباب الرابع

 معه واحلّق يف أنه مع احلّق: الباب اخلامس 

هم إليه وكيفية الناس بالرسول وأحّب إنه كان أخّص: الباب السادس

 يف حياة الرسول معاشرتهما وبيان حاله

أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن عيل بن احلكم، عن سيف بن : 1ـ  762

                                           
( ـ يف 96/ 2. قال الشيخ املحسني )98رقم  65؛ اخلصال: 121/  37( بحار األنوار: 1)

يف حّق ‘ روايات واقعة الغدير ـ: وصدور مجلة من ألفاظ احلديث من النبّي األكرم 

 متواتر بني املسلمني ال يقبل التشكيك.× وصّيه عيل

( تبعًا لغريه 98/  2ويعتقد الشيخ املحسنّي )( رواية، 43( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

من العلامء: أّن حديث املنزلة من قبيل األخبار املتواترة املقطوع صدورها. )لكنّه مل يرش 

 (.حب اهللإىل رواية بعينها معتربة سندًا هنا وفقًا للقواعد السندية الرصفة/ 

(: فيه روايات 99/  2سنّي )( رواية، قال الشيخ املح81( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

كثرية توجب اإلطمئنان بتسمية عيّل أمري املؤمنني. )لكنّه مل يشـر مع األسف إىل رواية 

 (.حب اهللبعينها معتربة سندًا وفقًا للقواعد السندية الرصفة/ 

(: من وقف 100/  2( رواية. قال الشيخ املحسنّي )18( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

لكنّه مل يرش إىل ‘.)الباب ربام يطمئّن بصدور احلديث من رسول اهلل عىل روايات 

 (.حّب اهللرواية بعينها معتربة سندًا هنا وفقًا للقواعد السندية الرصفة/ 

 ( رواية.41( يبلغ جمموع روايات الباب )5)



مع رسول  كان عيلّ »قال:  ،×عن داود بن يزيد، عن أيب عبد اهلل ،عمرية

 .«اهلل| يف غيبة مل يعلم هبا أحد

 

  

                                           
 .26رقم  343؛ كامل الدين ومتام النعمة: 316/  38( بحار األنوار: 1)



 

 

 

 

 

 

وأفعاله صلوات أبواب كرائم خصاله وحماسن أخالقه 

 اهلل عليه وعلى آله

 ًاثه كان حمّدمه ألف باب وأّنالنيب عّل علمه وأّن: لالباب األّو

، عن ابن أيب عن الصفار، عن ابن يزيد وابن هاشم معاً  ،: ابن الوليد1ـ  763

: ×قال عيل»قال:  ×عمري، عن ابن عبد احلميد، عن الثاميل، عن أيب جعفر

 .«كل باب يفتح ألف باب ،ألف باٍب  مني رسول اهلل|لقد علّ 

، عن سعد، عن أمحد بن احلسن بن : أيب وابن الوليد والعطار مجيعاً 2ـ  764

عن أبيه، عن ابن بكري، عن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل قال: سمعت أبا  ،فضال

 يفتح له ألف باب، كّل  باباً  اً م عليّ رسول اهلل| علّ  إنّ »يقول:  ×عبد اهلل

 .«بله ألف با باب يفتح

أيب وابن الوليد، عن احلمريي، عن ابن أيب اخلطاب، عن جعفر : 3ـ  765

                                           
 ( رواية تقريبًا.82وايات الباب )( يبلغ جمموع ر1)

 .34رقم  647؛ اخلصال: 131/  40( بحار األنوار: 2)

 .35رقم  647؛ اخلصال: 131/  40( بحار األنوار: 3)



ل رسول اهلل| جلّ »قال:  ×ابن بشري، عن ذريح املحاريب، عن أيب عبد اهلل

 .«ةكلمة ألف كلم مه ألف كلمة، يفتح كّل ، ثم كلّ ثوباً  ×عىل عيلّ 

بن عيل بن إبراهيم ومحزة ل وماجيلويه وأمحد : أيب وابن املتوكّ 4ـ  766

، عن عيل، عن أبيه، عن عبد اهلل بن العلوي وابن ناتانة واملكتب واهلمداين مجيعاً 

 اً م رسول اهلل| عليّ علّ »ه سمعه يقول: أنّ  ×عن أيب جعفر الثاين ،املغرية

 .«ةكلمة تفتح ألف كلم كّل  ،ألف كلمة

عن ابن عيسى وابن  ، عن سعد،: أيب وابن الوليد والعطار مجيعاً 5ـ  767

 ،، عن احلسن بن عيل بن فضال، عن أيب املغرا، عن ذريح املحاريبهاشم معاً 

ل رسول جلّ »، ثم قال: «نبياءنحن ورثة األ»يقول:  ×قال: سمعت أبا عبد اهلل

مه ألف ه علّ مه، وذلك ما يقول الناس: إنّ ثم علّ  ثوباً  ×اهلل| عىل عيلّ 

 .«ةكلمة تفتح ألف كلم كلمة، كّل 

 إنه باب مدينة العلم واحلكمة: الباب الثاني

ة احلديث، قال الشيخ املحسنّي: كثرة طرق احلديث من الفريقني تثبت حجيّ 

 .وقد اعرتف بحسنه وكثرة طرقه ابن حجر يف )صواعقه(

                                           
 .45رقم  649؛ اخلصال: 133/  40( بحار األنوار: 1)

 .46رقم  650( املصدر السابق؛ اخلصال: 2)

 .49قم ر 650؛ اخلصال: 134/  40( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.16( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

. )لكن كان من املناسب أن يذكر الشيخ املحسني ولو 117/  2( مرشعة بحار األنوار: 5)

خربًا واحدًا صحيح السند عنده، وال ندري أيصّحح خربًا منها سندًا وفقًا للصنعة 

 (.حّب اهللال؟ /  والية القائمة عىل النظر السندي أاحلديثية والرج



 ^

 عليه، وما هدى قومه إليه مما قضاياه صلوات اهلل: الباب الثالث

من قضاياه يف باب  وردنا كثريًاأشكل عليهم من مصاحلهم، وقد أ

 علمه

منها  قال الشيخ املحسنّي: وهذه الروايات وإن كان كّل : 2و 1ـ  769و 768

كثرهتا توجب اجلزم بصدق مجلة كثرية  ـ غري معتربة سندًا، لكنّ  اـ سوى عّدة منه

 .منها

ة يقينه صلوات اهلل عليه، وصربه على املكاره وشّد: الباب الرابع

 ابتالئه

: أيب، عن سعد، عن ابن أيب اخلطاب، عن جعفر بن بشري، عن 1ـ  770

 غالم اسمه قنرب، وكان حيّب  ×كان لعيلّ »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،العرزمي

خرج عىل أثره بالسيف، فرآه ذات ليلة فقال: يا  ، فإذا خرج عيلّ شديداً  اً حبّ  اً عليّ 

الناس كام تراهم يا أمري املؤمنني،  نّ ميش خلفك، فإقنرب مالك؟ قال: جئت أل

رض؟ قال: أهل السامء حترسني أم من أهل األ فخفت عليك، قال: وحيك أمن

إال بإذن اهلل  رض ال يستطيعون يب شيئاً أهل األ رض، قال: إنّ األ ال بل من أهل

 .«وجل من السامء، فارجع فرجع عزّ 

الشحام، عن أيب عبد : عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن زيد 2 ـ 771

                                           
 ( رواية.95( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

. )ونظرًا إلقرار الشيخ املحسني بصّحة بعض هذه 118/  2( مرشعة بحار األنوار: 2)

َضني فليالحظ/   (.حب اهللاألحاديث سندًا وضعنا رقمني حلديثني صحيحني مفرَتَ

 ( روايات.9( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .7رقم  338؛ التوحيد: 1/  41 ( بحار األنوار:4)



جلس إىل حائط مائل يقيض بني الناس، فقال  ×أمري املؤمنني أنّ »: ×اهلل

: حرس ×ه معور، فقال أمري املؤمننيبعضهم: ال تقعد حتت هذا احلائط فإنّ 

سالم سقط احلائط، قال: وكان أمري لفلام قام أمري املؤمنني عليه ا ،أجله امرءاً 

 .«ه، وهذا اليقنيمما يفعل هذا وأشباه ×املؤمنني

 عبادته وخوفه: الباب اخلامس

كان »: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبد اهلل بن سنان قال: 1 ـ 772

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يذبح يوم األضحى كبشني أحدمها عن نفسه 

 ته، وكان أمري املؤمنني عليه السالم يذبح كبشنيجيد من أمّ  ن ملواآلخر عمّ 

 .«| واآلخر عن نفسهأحدمها عن رسول اهلل

يثاره صلوات اهلل عليه، ومسابقته إنفاقه و: سخائه وإالباب السادس

 فيها

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عن : حممّ 1ـ  773

قال:  ،ة احلذاءالنرض بن سويد، عن حييى بن عمران احللبي، عن أيوب بن عطيّ 

أرض، فاحتفر  اً فأصاب عليّ  يءقسم نبي اهلل الف»يقول:  ×سمعت أبا عبد اهلل

فخرج ماء ينبع يف السامء كهيئة عنق البعري، فسامها ينبع، فجاء البشري  فيها عيناً 

يف حجيج بيت اهلل وعابر سبيل  : برش الوارث هي صدقة بتة بتالء× فقاليبرّش 

                                           
 .5رقم  58/  2؛ الكايف: 6/  41( بحار األنوار: 1)
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فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اهلل واملالئكة تباع وال توهب وال تورث،  اهلل ال

 .«وال عدالً  والناس أمجعني، وال يقبل اهلل منه رصفاً 

د بن إسامعيل د بن عبد اجلبار، وحممّ شعري، عن حممّ : أبو عيل األ2ـ  774

عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن حييى، عن عبد الرمحن بن احلجاج قال: 

بسم اهلل الرمحن »وهي:  ×ة أمري املؤمننيبوصيّ  ×أبو احلسن موسى بعث إيلّ 

ابتغاء وجه اهلل ليوجلني به  هذا ما أوىص به وقىض به يف ماله عبد اهلل عيلّ  ،الرحيم

وجوه،  وجوه وتسودّ  ي يوم تبيّض ة ويرصفني به عن النار، ويرصف النار عنّ اجلنّ 

 ورقيقها، غري أنّ يعرف يل فيها وما حوهلا صدقة  ما كان يل من ينبع من مال إنّ 

حد عليهم سبيل، فهم موايل يعملون يف عتقاء، ليس أل وأبا نيزر وجبرياً  رياحاً 

املال مخس حجج، وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم، ومع ذلك ما كان يل 

ه من مال بني فاطمة ورقيقها صدقة، وما كان يل بديمة وأهلها بوادي القرى كلّ 

 ذينة وأهلهاأصحابه، وما كان يل بل ما كتبت ألله مث زريقاً  صدقة ]غري أنّ 

الذي كتبت من أموايل  صدقة[ والقفريتني كام قد علمتم صدقة يف سبيل اهلل، وإنّ 

نفقة يبتغى هبا وجه اهلل يف  ، ينفق يف كّل أنا أو ميتاً  هذه صدقة واجبة بتلة حياً 

قريب سبيل اهلل ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني ]عبد[ املطلب وال

ه يقوم عىل ذلك احلسن بن عيل، يأكل منه باملعروف وينفقه حيث والبعيد، فإنّ 

من  ل، ال حرج عليه فيه، فإن أراد أن يبيع نصيباً حملّ  وجل يف حّل  يراه اهلل عزّ 

املال فيقيض به الدين فليفعل إن شاء، ال حرج عليه فيه، وإن شاء جعله رسى 

هلم إىل احلسن بن عيل، وإن كانت دار ومواليهم وأموا امللك، وإن ولد عيلّ 

له أن يبيعها فليبع إن شاء ال حرج عليه فيه،  احلسن بن عيل غري دار الصدقة فبدا
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يف  وإن باع فإنه يقسم ثمنها ثالثة أثالث، فيجعل ثلثها يف سبيل اهلل، وجيعل ثلثاً 

يث ه يضعه فيهم حبني هاشم وبني املطلب، وجيعل الثلث يف آل أيب طالب، وإنّ 

فإنه إىل احلسني بن عيل وإن  يراه اهلل، وإن حدث بحسن حدث وحسني حّي 

، له مثل الذي كتبت للحسن، وعليه يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسناً  حسيناً 

، لبني ابني فاطمة من صدقة عيل مثل الذي لبني عيلّ  مثل الذي عىل حسن وإنّ 

وجل وتكريم  ه اهلل عزّ فاطمة ابتغاء وج  إنام جعلت الذي جعلت البنّي وإيّن 

 .حرمة رسول اهلل| وتعظيمها وترشيفها ورضاها

، فإن اآلخر منهام ينظر يف بني عيلّ  فإنّ  ،وإن حدث بحسن وحسني حدث

ه جيعله إليه إن شاء، وإن مل ير وإسالمه وأمانته فإنّ  وجد فيهم من يرىض هبديه

فإن وجد آل أيب فيهم بعض الذي يريده فإنه جيعله إىل رجل من آل أيب طالب، 

ه جيعله إىل رجل يرضاه من بني طالب قد ذهب كرباؤهم وذوو آرائهم فإنّ 

صوله، وينفق ثمره أهاشم، وإنه يشرتط عىل الذي جيعله إليه أن يرتك املال عىل 

حيث أمرته به يف سبيل اهلل ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني املطلب 

د بن عيل يوهب وال يورث، وإن مال حممّ  وال ءوالقريب والبعيد، ال يباع منه يش

ي كتبت تفاطمة وإن رقيقي الذين يف صحيفة صغرية ال وهو إىل ابنّي  ،عىل ناحية

 يل عتقاء.

به عيل بن أيب طالب يف أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن  هذا ما وىّص 

 ابتغاء وجه اهلل والدار اآلخرة، واهلل املستعان عىل كل حال، وال حيل المرئ

قضيته من مايل وال خيالف فيه  ءمسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يقول يف يش

السبعة عرش  والئدي الالئي أطوف عليهنّ  نّ د. أما بعد فإأمري من قريب أو بعي

، فقضائي ال ولد هلا حباىل، ومنهنّ  ، ومنهنّ أوالدهنّ  هات أوالد معهنّ مّ أ منهنّ 

ليس هلا ولد وليست بحبىل فهي عتيق  من كان منهنّ  إن حدث يب حدث أنّ  فيهنّ 
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هلا ولد أو حبىل  سبيل، ومن كانت منهنّ  حد عليهنّ وجل، ليس أل لوجه اهلل عزّ 

ة فهي عتيق ليس ه، فإن مات ولدها وهي حيّ فتمسك عىل ولدها وهي من حظّ 

يف ماله الغد من يوم قدم مسكن، شهد  حد عليها سبيل، هذا ما قىض به عيلّ أل

ة وصعصعة بن صوحان، ويزيد بن قيس، وهياج بن أيب هياج، أبو سمر بن أبره

وىل سنة سبع وكتب عيل بن أيب طالب بيده لعرش خلون من مجادى األ

 .«وثالثني

 تواضعه صلوات اهلل عليه: الباب السابع

هشام بن سامل،  يم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن: عيل بن إبراه1ـ  775

وهو راكب  ×خرج أمري املؤمنني»قال: قال أبو عبد اهلل صلوات اهلل عليه: 

أن نميش معك، فقال  فمشوا معه فقال: ألكم حاجة؟ قالوا: ال، ولكن نحّب 

 .«ة للاميشميش املايش مع الراكب مفسدة للراكب ومذلّ  نّ إهلم: انرصفوا ف

 ،حممد، عن ابن فضال، عن ابن بكريد بن حييى، عن أمحد بن : حممّ 2ـ  776

وحتته وسق من  ×لقي رجل أمري املؤمنني»قال:  ×عن زرارة، عن أيب جعفر

نوى، فقال له: ما هذا يا أبا احلسن حتتك؟ فقال: مائة ألف عذق إن شاء اهلل، 

 .«قال: فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة

 ه يف اجلهادمهابته وشجاعته واالستدالل بسابقت: الباب الثامن
ة وغريهم يف شجاعته : فيه مجلة كثرية مما رواه العامّ قال الشيخ املحسني

                                           
 .49/  7؛ الكايف: 40/  41( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.12( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .16رقم  540/  6؛ الكايف: 55/  41( بحار األنوار: 3)
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واحد منها وإن مل يكن أو مل يذكر هلا سند معترب عندنا، لكن  ، وكّل ×وغزواته

 .ة توجبان االطمئنان باملقصودالكثرة وكون النقلة من العامّ 

وسننه وعدله وحسن جوامع مكارم أخالقه وآدابه : الباب التاسع

 سياسته صلوات اهلل عليه

: أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب نجران، عن ابن محيد، عن ابن 1ـ  777

ليأكل أكل العبد وجيلس  ن كان عيلّ  أواهلل»أنه قال:  ×قيس، عن أيب جعفر

 غالمه خريمها، ثم جلسة العبد، وأن كان ليشرتي القميصني السنبالنيني فيخرّي 

اآلخر فإذا جاز أصابعه قطعه، وإذا جاز كعبه حذفه ولقد وىل مخس سنني  يلبس

وال أورث بيضاء  ما وضع آجرة عىل آجرة، وال لبنة عىل لبنة، وال أقطع قطيعاً 

واللحم وينرصف إىل منزله ويأكل  وال محراء، وأن كان ليطعم الناس خبز الربّ 

مها هلل رىض إال أخذ وما ورد عليه أمران كال ،خبز الشعري والزيت واخلّل 

وعرق فيه  يده تربت فيه يداه مها عىل بدنه، ولقد أعتق ألف مملوك من كدّ بأشدّ 

كان ليصيل يف اليوم والليلة ألف  وأن .وجهه، وما أطاق عمله أحد من الناس

به عيل بن احلسني عليهام السالم، وما أطاق  ركعة، وأن كان أقرب الناس شبهاً 

 .«هعمله أحد من الناس بعد

: أيب، عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن أيب نجران عن ابن ]أيب[ 2ـ  778

 كّل  ×كان أمري املؤمنني عيلّ »قال:  ×محيد، عن ابن قيس، عن أيب جعفر

ة عىل عاتقه، وكان هلا ومعه الدرّ  سوقاً  بكرة يطوف يف أسواق الكوفة سوقاً 
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: يا معرش التجار فيقف عىل سوق سوق فينادي ،ى السيبةطرفان وكانت تسمّ 

نوا باحللم، كوا بالسهولة، واقرتبوا من املبتاعني، وتزيّ موا االستخارة، وتربّ قدّ 

وتناهوا عن الكذب واليمني، وجتافوا عن الظلم، وأنصفوا املظلومني، وال 

وأوفوا الكيل وامليزان وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا يف  ،تقربوا الرباء

 .رض مفسديناأل

  مجيع أسواق الكوفة فيقول هذا، ثم يقول:يطوف يف

 

 

 

 

د، عن عيل بن احلكم، عن معاوية د بن حييى، عن أمحد بن حممّ : حممّ 3ـ  779

 منذ بعثه اهلل عزّ  ما أكل رسول اهلل متكئاً »قال:  ×بن وهب، عن أيب عبد اهلل

وجل، وما رأى ركبتيه أمام جليسه يف جملس  هلل عزّ  تواضعاً  ؛وجل إىل أن قبضه

فنزع يده حتى يكون الرجل هو الذي  قطّ  قط، وال صافح رسول اهلل| رجالً 

بِالَّتِي ِهَي اْدَفْع ﴿ئة قط، قال اهلل له: وال كاىف رسول اهلل| بسيّ  ،ينزع يده

يَِّئةَ  قط، إن كان عنده أعطى وإال قال: يأيت اهلل  ففعل، وما منع سائالً  ﴾َأْحَسُن السَّ

ة قط إال أجازه اهلل إن كان ليعطي اجلنّ  وجل شيئاً  به، وال أعطى عىل اهلل عزّ 

 وجل له ذلك. فيجيز اهلل عزّ 

قط  هب بنفسه ما أكل من الدنيا حراماً قال: وكان أخوه من بعده والذي ذ

وجل طاعة  مران كالمها هلل عزّ منها، واهلل إن كان ليعرض له األ حتى خرج

وجل دبرت  مها عىل بدنه، واهلل لقد أعتق ألف مملوك لوجه اهلل عزّ فيأخذ بأشدّ 

غريه، واهلل ما  فيهم يداه، واهلل ما أطاق عمل رسول اهلل| من بعده أحدٌ 
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به منه، وإن كان رسول  مه فيها ثقةً اهلل| نازلة قط إال قدّ نزلت برسول 

اهلل| ليبعثه برايته فيقاتل جربئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، ثم ما 

 .«وجل له يرجع حتى يفتح اهلل عزّ 

عن  ،: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبد الرمحن بن احلجاج4ـ  780

فحمد  ،صعد املنرب ×عيلّ  ملا ويل»قال:  ×اهللد بن مسلم، عن أيب عبد حممّ 

ما قام يل عذق   واهلل ال أرزؤكم من فيوكم درمهاً اهلل وأثنى عليه: ثم قال: إيّن 

نفيس ومعطيكم؟ قال: فقام إليه عقيل  أنفسكم: أفرتوين مانعاً  بيثرب فلتصدقكم

لس أما كان م اهلل وجهه فقال له: اهلل لتجعلني وأسود باملدينة سواء، فقال اجكرّ 

 .«لك عليه إال بسابقة أو بتقوىم غريك؟ وما فّض ههنا أحد يتكلّ 

د بن حييى، عن د بن عبد اجلبار، وحممّ شعري، عن حممّ : أبو عيل األ5ـ  781

 ،عن احلجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعني ،أمحد بن حممد مجيعاً 

فإذا أسفله اثنا  ،×فرتل فيه عند أيب جعالذي ق   ×رأيت قميص عيل»قال: 

 .«وبدنه ثالثة أشبار، ورأيت فيه نضج دم عرش شرباً 

حياء املوتى وشفاء املرضى إاستجابة دعواته يف : الباب العاشر

 عداء بالباليا وحنو ذلكوابتالء األ

: ويف الباب روايات كثرية يف إثبات مدلول العنوان... قال الشيخ املحسني

ة بعضها ومطابقته ها لكثرهتا توجب العلم بصحّ سنده، لكنّ وليس فيها ما يعترب 
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 .للواقع عىل نحو ما ذكروه يف التواتر اإلمجايلّ 

معجزات كالمه يف إخباره بالغائبات وعلمه : الباب احلادي عشر

 باللغات وبالغته وفصاحته صلوات اهلل عليه

، ويعلم الً إمجا: الروايات الواردة يف الباب متواترة قال الشيخ املحسني

ه إرساهلا وجهالة ة مجلة منها اضطرارًا، وهبا يتم إثبات العنوان، فال يرّض بصحّ 

 .أسانيدها

 

                                           
 .122/  2( مرشعة بحار األنوار: 1)

 ( رواية تقريبًا.66( جمموع الروايات واملنقوالت يف هذا الباب تبلغ )2)

 .123/  2( مرشعة بحار األنوار: 3)





 

 

 

 

 

 

 ق به ومن ينتسب إليهأبواب ما يتعّل

أسلحته ومالبسه ومراكبه ولوائه وسائر ما يتعلق به : ّولالباب األ

 أشباه ذلكصلوات اهلل عليه من 

د بن : ابن إدريس، عن أبيه، عن ابن أيب اخلطاب وابن يزيد وحممّ 1ـ  782

، عن ابن أيب عمري، عن أبان بن عثامن، عن الصادق، عن أبيه أيب الصهبان مجيعاً 

أتى رسول اهلل فخرج إليه يف رداء  اً أعرابيّ  إنّ »ه عليهم السالم قال: عن جدّ 

كأنك فتى، فقال|: نعم يا أعرايب أنا  إيلّ  د لقد خرجتممشق، فقال: يا حممّ 

فكيف ابن الفتى  ،أما الفتى فنعم ،دالفتى، ابن الفتى أخو الفتى، فقال: يا حممّ 

َقاُلوا َسِمْعنَا َفًتى َيْذُكُرُهْم ﴿وجل يقول:  وأخو الفتى؟ فقال: أما سمعت اهلل عزّ 

 نادى من السامء منادياً  فأنا ابن إبراهيم، وأما أخو الفتى فإنّ  ،﴾ُيَقاُل َلُه إِْبَراِهيمُ 

 .«أخي وأنا أخوه د: ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال عيل، فعيلّ ح  يوم ا  

، عن : اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن البزنطي وابن أيب عمري معاً 2ـ  783

                                           
 ( رواية تقريبًا.26( يبلغ جمموع الروايات )1)

 .292رقم  267؛ واألمايل للصدوق: 119 األخبار: ؛ معاين64/  42( بحار األنوار: 2)



د اهنزم أصحاب رسول ح  كان يوم ا   ملا»قال:  ×أبان بن عثامن، عن أيب عبد اهلل

 ×وكان عيل ،وأبو دجانة ×اهلل| حتى مل يبق معه إال عيل بن أيب طالب

هم حتى أكثر فيهم القتل ام محلت طائفة عىل رسول اهلل| استقبلهم وردّ كلّ 

 واجلراحات، حتى انكرس سيفه، فجاء إىل النبي| فقال: يا رسول اهلل إنّ 

الفقار، فام زال  سيفه ذا ×رس سيفي، فأعطاهالرجل يقاتل بسالحه وقد انك

 وقال: يا حممد إنّ  ×يدفع به عن رسول اهلل| حتى أثر وأنكر فنزل جربئيل

 ي وأنا منه، فقاله منّ لك، فقال النبي|: إنّ  هذه هلي املواساة من عيلّ 

من السامء: ال سيف إال ذو الفقار وال  اً : وأنا منكام، وسمعوا دويّ ×جربئيل

 .«فتى إال عيلّ 

ة، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن ابن سنان، عن أيب : العدّ 3ـ  784

 .«: اهلل امللك×كان نقش خاتم أمري املؤمنني»قال:  ×عبد اهلل

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل، عن ابن ظبيان 4ـ  785

: ×املؤمننيكان يف خاتم أمري »قال:  ×وحفص بن غياث، عن أيب عبد اهلل

 .«اهلل امللك

د بن د بن عبد اجلبار، عن حممّ شعري، عن حممّ : أبو عيل األ5ـ  786

 ولده حييّل  ×قال: كان عيل ×عن أيب الصباح، عن أيب عبد اهلل ،إسامعيل

 .«ونساءه بالذهب والفضة

                                           
 .3رقم  7/  1؛ علل الرشائع: 65/  42( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  473/  6؛ الكايف: 70/  42( بحار األنوار: 2)

 .2رقم  473/  6؛ الكايف: 70/  42( بحار األنوار: 3)

، ولكن يف ×بن احلسني، وفيه: كان عيل 1رقم  475/  6( املصدر السابق؛ الكايف: 4)

 ×.(: عيل6056رقم  103/  5لفظ احلّر العاميل يف الوسائل )



 ^

 صدقاته ومواليه: انيالباب الث

عن احلسني بن سعيد، عن د، د بن حييى، عن أمحد بن حممّ : حممّ 1ـ  787

النرض، عن حييى احللبي، عن أيوب بن عطية احلذاء قال: سمعت أبا عبد 

فاحتفر فيها  أرضاً  ×، فأصاب عيلّ يءقسم النبي| الف»يقول:  ×اهلل

فخرج ماء ينبع يف السامء كهيئة عنق البعري، فسامها ينبع، فجاء البشري يبرش  عيناً 

يف حجيج بيت اهلل وعابر سبيل اهلل،  تالً : برش الوارث هي صدقة بتة ب×فقال

ال تباع وال توهب وال تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اهلل واملالئكة 

 .«وال عدالً  والناس أمجعني، وال يقبل اهلل منه رصفاً 

د بن إسامعيل، د بن عبد اجلبار، وحممّ شعري، عن حممّ : أبو عيل األ2ـ  788

أبو  حييى، عن عبد الرمحن بن احلجاج قال: بعث إيلّ عن الفضل، عن صفوان بن 

هذا ما  ،وهي: بسم اهلل الرمحن الرحيم ×ة أمري املؤمننيبوصيّ  ×احلسن

ة ابتغاء وجه اهلل، ليوجلني به اجلنّ  أوىص به وقىض به يف ماله عبد اهلل عيلّ 

ما  وجوه، إنّ  وجوه وتسودّ  ي يوم تبيّض ويرصفني به عن النار ويرصف النار عنّ 

وأبا  رباحاً  كان يل من ينبع مال يعرف يل فيها وما حوهلا صدقة ورقيقها، غري أنّ 

حد فيهم سبيل، فهم موايل يعملون يف املال مخس نيزر وجبريا عتقاء ليس أل

حجج وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم، ومع ذلك ما كان يل بوادي القرى 

 يل بديمة وأهلها صدقة، غري أنّ ورقيقها صدقة، وما كان  من مال بني فاطمة

كام قد  صحابه، وما كان يل بادينه وأهلها والعفرتنيله مثل ما كتبت أل زريقاً 

الذي كتبت من أموايل هذه صدقة واجبة بتلة  علمتم صدقة يف سبيل اهلل، وإنّ 

                                           
 ( روايات.3( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .9رقم  54/  7؛ الكايف: 71/  42( بحار األنوار: 2)



نفقة يبتغي هبا وجه اهلل يف سبيل اهلل ووجهه وذوي  ، ينفق يف كّل أنا أو ميتاً  اً حيّ 

ه يقوم عىل ذلك احلسن حم من بني هاشم وبني املطلب والقريب والبعيد، فإنّ الر

ل ال حرج حملّ  وجل يف حّل  بن عيل، يأكل منه باملعروف وينفقه حيث يراه اهلل عزّ 

من املال فيقيض به الدين فليفعل إن شاء، ال  عليه فيه، فإن أراد أن يبيع نصيباً 

ومواليهم وأمواهلم إىل  ، وإن ولد عيلّ حرج عليه فيه، وإن شاء جعله رسى امللك

له أن يبيعها  احلسن بن عيل، وإن كانت دار احلسن بن عيل غري دار الصدقة فبدا

فليبع إن شاء ال حرج عليه فيه، وإن باع فإنه يقسم ثمنها ثالثة أثالث فيجعل 

 وجيعل الثلث يف آل ،يف بني هاشم وبني املطلب يف سبيل اهلل، وجيعل ثلثاً  ثلثها

ه يضعه فيهم حيث يراه اهلل، وإن حدث بحسن حدث وحسني أيب طالب، وإنّ 

، له يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسناً  حسيناً  ه إىل حسني بن عيل، وإنّ فإنّ  حّي 

 ]الذي[ لبني ابنّي  مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي عىل حسن، وإنّ 

 ام جعلت الذي جعلت البنّي  إنّ ، وإيّن مثل الذي لبني عيلّ  من صدقة عيلّ  فاطمة

وجل وتكريم حرمة رسول اهلل| وتعظيمها  فاطمة ابتغاء وجه اهلل عزّ 

اآلخر منهام ينظر يف  فإنّ  ،ورضامها، وإن حدث بحسن وحسني حدث وترشيفها

وإسالمه وأمانته فإنه جيعل إليه إن  بني عيل، فإن وجد فيهم من يرىض هبديه

ه جيعله إىل رجل من آل أيب طالب ده فإنّ شاء، فإن مل ير فيهم بعض الذي يري

ه جيعله إىل آرائهم فإنّ  يرىض به، فإن وجد آل أيب طالب قد ذهب كرباؤهم وذوو

ه يشرتط عىل الذي جيعله إليه أن يرتك املال عىل رجل يرضاه من بني هاشم، وإنّ 

صوله وينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل اهلل ووجهه وذوي الرحم من بني أ

 .وال يوهب وال يورث ءبني املطلب والقريب والبعيد، ال يباع منه يشهاشم و

رقيقي الذين يف  فاطمة، وإنّ  مال حممد بن عيل عىل ناحيته وهو إىل ابنّي  وإنّ 

 صحيفة صغرية التي كتبت يل عتقاء.



 ^

هذا ما قىض به عيل بن أيب طالب يف أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن 

اآلخرة واهلل املستعان عىل كل حال، وال حيل المرئ مسلم ابتغاء وجه اهلل والدار 

وال خيالف فيه أمري  مما أوصيت به يف مايل  شيئاً يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يغرّي 

 من قريب وال بعيد.

مهات أوالد أ السبعة عرش منهنّ  والئدي الاليت أطوف عليهنّ  أما بعد فإنّ 

 إن حدث يب ال ولد له، فقضائي فيهنّ  من حباىل ومنهنّ  ، ومنهنّ أوالدهنّ  معهنّ 

هي عتيق لوجه اهلل عز ليس هلا ولد وليست بحبىل ف منهنّ  حدث أن من كانت

هلا ولد أو حبىل فتمسك عىل  سبيل، ومن كانت منهنّ  حد عليهنّ وجل، ليس أل

حد عليها ة فهي عتيق، ليس أله، فإن مات ولدها وهي حيّ ولدها وهي من حظّ 

يف ماله، الغد من يوم قدم مسكن، شهد أبو سمر بن  عيلّ  سبيل، هذا ما قىض به

أبرهة وصعصعة بن صوحان ويزيد بن قيس وهياج بن أيب هياج، وكتب عيل بن 

نة سبع وثالثني. وكانت وىل سبيده لعرش خلون من مجادى األ ×أيب طالب

.«وىلخرى مع األالوصية األ

أوالده صلوات اهلل عليه، وأزواجه وأمهات  أحوال أوالده: ثالثالباب ال

على الكيسانية وفيه بعض الرّد

د بن أيب عمري، عن هشام بن بن إبراهيم، عن أبيه، عن حممّ  : عيلّ 1ـ  789

ة. ا صبيّ ملا خطب إليه قال له أمري املؤمنني: إهّن »قال:  ×سامل، عن أيب عبد اهلل

بأس؟ قال: وما ذاك؟ قال: خطبت إىل ابن  يل أيبَّ  قال: فلقى العباس فقال له: ما

 زمزم، وال أدع لكم مكرمة إال هدمتها، وألقيمنّ  ين، أما واهلل ألعورنّ أخيك فردّ 

                                           
 .49/  7؛ الكايف: 71/  42( بحار األنوار: 1)

 ( رواية أو يزيد.34( يبلغ جمموع الروايات واملنقوالت يف هذا الباب )2)



يمينه، فأتاه العباس فأخربه وسأله أن جيعل  ه رسق وألقطعنّ عليه شاهدين بأنّ 

 .«هاألمر إليه فجعله إلي

: محدويه، عن احلسن بن موسى قال: روى أصحابنا عن عبد 2ـ  790

يل يسألني أن آذن  أتاين ابن عمّ »: ×الرمحن بن احلجاج قال: قال أبو عبد اهلل

أنا  ءريد أن أسألك عن يشأ إيّن  ،با عبد اهللأان الرساج، فأذنت له، فقال يل: يا حليّ 

ك حممد بن عيل مات؟ قال: مّ أن أسألك عنه، أخربين عن ع حّب أ به عامل إال أيّن 

 ك، قال: فأتيتيت فقيل له: أدرك عمّ أفقلت: أخربين أيب أنه كان يف ضيعة له ف

وقد كانت أصابته غشية، فأفاق فقال يل: ارجع إىل ضيعتك، قال: فأبيت، فقال: 

قال: فانرصفت فام بلغت الضيعة حتى أتوين فقالوا: أدركه، فأتيته  ،لرتجعنّ 

سانه، فأتوا بطشت وجعل يكتب وصيته، فام برحت حتى فوجدته قد اعتقل ل

فقد واهلل مات،  يت عليه ودفنته، فإن كان هذا موتاً لته وصلّ غمضته وكفنته وغّس 

قال: فقلت: يا سبحان اهلل أنت تصدف  !ه عىل أبيكقال: فقال يل: رمحك اهلل شب  

 . «قال: فقال يل: وما الصدف عىل القلب؟ قال: قلت: الكذب !عىل قلبك

 ×اد، عن حريز، عن زرارة، عن أيب جعفر: عيل، عن أبيه، عن محّ 3ـ  791

فأمرها رسول  د بن أيب بكر،أسامء بنت عميس نفست بمحمّ  إنّ »)قال:( 

حرام من ذي احلليفة أن حتتيش بالكرسف واخلرق اهلل| حني أرادت اإل

 .اخلرب «باحلج وهتّل 

: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أيب اخلطاب، عن ابن بشري، عن 4ـ  792

د حممّ  إنّ »: ×يقول: قال أيب ×احلسني بن أيب محزة قال: سمعت أبا عبد اهلل

                                           
 .2رقم  346/  5؛ الكايف: 94/  42( بحار األنوار: 1)

 .569رقم  602/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 96/  42( بحار األنوار: 2)

 .1رقم  449/  4؛ الكايف: 97/  42( بحار األنوار: 3)



 ^

وكان يطوف بالبيت فاستقبله  ـوأشار بيده  ـ رابط اجلأش كان رجالً  بن احلنفية

اهلل  ل له حممد: كال إنّ اج، فقال: قد مهمت أن أرضب الذي فيه عيناك، قااحلجّ 

تكفك  إحداهنّ  يوم ثالثامئة حلظة أو ملحة، فلعّل  تبارك اسمه يف خلقه يف كّل 

 .«يعنّ 

: عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل 5ـ  793

 ذلك فرٌج  إنّ »كلثوم: فقال:  مّ يف تزويج أ ×اد، عن زرارة، عن أيب عبد اهللومحّ 

 .«غصبناه

رضي اهلل عنهم أحوال رشيد اهلجري وميثم التمار وقنرب : رابعالباب ال

 أمجعني

: أيب، عن سعد، عن ابن أيب اخلطاب، عن جعفر بن بشري، عن 1ـ  794

 غالم اسمه قنرب، وكان حيّب  ×كان لعيلّ »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،العرزمي

خرج عىل أثره بالسيف، فرآه ذات ليلة  ×، فإذا خرج عيلشديداً  اً حبّ  اً عليّ 

الناس كام تراهم يا أمري  ميش خلفك، فإنّ لك؟ قال: جئت أل فقال: يا قنرب ما

املؤمنني، فخفت عليك، قال: وحيك أمن أهل السامء حترسني أم من أهل 

رض ال يستطيعون يب أهل األ رض، قال: إنّ ، بل من أهل األرض؟ قال: الاأل

 .«فارجع فرجع ،وجل من السامء  عزّ إال بإذن اهلل ،شيئاً 

د بن مروان عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل، عن حممّ  :2ـ  795

                                           
 .7رقم  128؛ التوحيد: 106/  42( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  346/  5الكايف: ( املصدر السابق؛ 2)

 ( رواية.23( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .7رقم  338؛ التوحيد: 122/  42( بحار األنوار: 4)



 ة؟ فواهلل لقد علم أنّ ما منع ميثم رمحه اهلل من التقيّ » :×قال: قال يل أبو عبد اهلل

نٌّ بِاإِلياَمنِ إاِلَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ﴿: ر وأصحابههذه اآلية نزلت يف عاّم 
 .«﴾ُمْطَمئِ

أحوال سائر أصحابه، وفيه: أحوال عبد اهلل بن  امس:الباب اخل

 العباس

: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن البزنطي قال: قال 1ـ  796

أمري املؤمنني أتى صعصعة بن صوحان يعوده يف مرضه  إنّ  ،يا أمحد»: ×الرضا

 .«عّز وجلل هلل نفسك إىل الفخر، وتذلّ  فافتخر عىل الناس بذلك، فال تذهبنّ 

يضًا بمجموع أ: وال يبعد االعتامد عىل الرواية )اخلامسة( قال الشيخ املحسنّي 

 .السندين 

أيب عمري، عن هشام بن  د، عن ابند بن حييى، عن أمحد بن حممّ : حممّ 2ـ  797

فقالوا: السالم عليك  ×أتى قوم أمري املؤمنني»قال:  ×سامل، عن أيب عبد اهلل

قد فيها نارًا، وحفر حفرية إىل ونا، فاستتاهبم فلم يتوبوا، فحفر هلم حفرية وأيا ربّ 

خرى وأفىض بينهام، فلام مل يتوبوا ألقاهم يف احلفرية وأوقد يف احلفرية أجانبها 

 .«حتى ماتوا خرىاأل

 النوادر: دسالباب السا

عن  ،: ابن املتوكل، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضا1ـ  798

                                           
 .15رقم  220/  2؛ الكايف: 139/  42( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.40( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .19رقم  230/  1؛ عيون أخبار الرضا: 145/  42( بحار األنوار: 3)

 .128/  2( مرشعة بحار األنوار: 4)

 .8رقم  257/  7؛ الكايف: 161/  42( بحار األنوار: 5)

 ( روايات.8( يبلغ جمموع روايات الباب )6)



 ^

 من شيعته بعد عهدٍ  رجالً  ×رأى أمري املؤمنني»آبائه عليهم السالم قال: 

ك يا رجل، : كرب سنّ ×د يف مشيه، فقالفيه، وكان يتجلّ  ر السنّ طويل وقد أثّ 

د، قال: عىل أعدائك يا : إنك لتتجلّ ×يا أمري املؤمنني، فقال: قال: يف طاعتك

 .«ة، قال: هي لك يا أمري املؤمنني: أجد فيك بقيّ ×فقال ،أمري املؤمنني

 

  

                                           
 .61رقم  271/  2؛ عيون أخبار الرضا: 186/  42( بحار األنوار: 1)





 

 

 

 

 

 

 أبواب وفاته صلوات اهلل عليه

خباره صلوات اهلل عليه بشهادة إإخبار الرسول بشهادته و: ّولالباب األ

 نفسه

: أيب، عن سعد، عن ابن أيب اخلطاب، عن احلكم بن مسكني، عن 1ـ  799

من اليهود إىل أمري  جاء رجٌل »قال:  ×صالح بن عقبة، عن أيب جعفر

كم بعده؟ قال: نبيّ  : كم يعيش وّص ـ إىل أن قالـ فسأله عن أشياء  ×املؤمنني

ب خّض قال: ثم مه يموت أو يقتل؟ قال: يقتل يرضب عىل قرنه فت ،ثالثني سنة

 .اخلرب «×هارون وإمالء موسى ه لبخطّ واهلل إنّ  ،حليته، قال: صدقت

 ودفنه عليه والصالة وغسله تهووصّي شهادته كيفية: لثانيا الباب

د بن إسامعيل د بن عبد اجلبار، وحممّ شعري، عن حممّ : أبو عيل األ1ـ  800

أبو احلسن  عن الفضل، عن صفوان، عن عبد الرمحن بن احلجاج قال: بعث إيلّ 

هذا ما أوىص  ،رمحن الرحيمبسم اهلل ال»: ×ة أمري املؤمننيبوصيّ  ×موسى

                                           
 ( رواية.17( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .19رقم  56/  2؛ عيون أخبار الرضا: 191/  42( بحار األنوار: 2)

 ( رواية ونقل أو قد يزيد.80( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



بن أيب طالب أوىص أنه يشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأن  به عيلّ 

ه ولو كره ليظهره عىل الدين كلّ  عبده ورسوله، أرسله باهلدى ودين احلّق  حممداً 

رب العاملني، ال  صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل املرشكون،|، ثم إنّ 

وصيك يا حسن ومجيع أهل أوأنا من املسلمني. ثم إين  مرترشيك له وبذلك أ

إال وأنتم مسلمون،  كم، وال متوتنّ بيتي وولدي ومن بلغه كتايب بتقوى اهلل ربّ 

 سمعت رسول اهلل| يقول: فإيّن  ،قواوال تفرّ  بحبل اهلل مجيعاً  واعتصمواً 

دين املبرية احلالقة لل صالح ذات البني أفضل من عامة الصالة والصيام وإنّ 

ة إال باهلل العيل العظيم، انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم فساد ذات البني، وال قوّ 

يتام، فال تغريو أفواههم، وال تضيعوا هيون اهلل عليكم احلساب. اهلل اهلل يف األ

حتى يستغني  بحرضتكم، فقد سمعت رسول اهلل| يقول: من عال يتيامً 

اهلل آلكل مال اليتيم النار. اهلل اهلل  وجل له بذلك اجلنة، كام أوجب أوجب اهلل عزّ 

 القرآن، فال يسبقكم إىل العمل به أحد غريكم. اهلل اهلل يف جريانكم، فإنّ  يف

النبي| أوىص هبم، وما زال رسول اهلل| يوص هبم حتى ظننا أنه 

كم، فال خيلو منكم ما بقيتم، فإنه إن ترك مل تناظروا سيورثهم. اهلل اهلل يف بيت ربّ 

ه أن يغفر له ما سلف. اهلل اهلل يف الصالة فإهنا خري ما يرجع به من أمّ وأدنى 

العمل وإهنا عمود دينكم. اهلل اهلل يف الزكاة فإهنا تطفئ غضب ربكم. اهلل اهلل يف 

ة من النار. اهلل اهلل يف الفقراء واملساكني فشاركوهم صيامه جنّ  شهر رمضان فإنّ 

موالكم وأنفسكم وألسنتكم، فإنام جياهد يف معائشكم. اهلل اهلل يف اجلهاد بأ

 كم فال يظلمنّ ة نبيّ رجالن: إمام هدى أو مطيع له مقتد هبداه. اهلل اهلل يف ذريّ 

بحرضتكم وبني ظهرانيكم وأنتم تقدرون عىل الدفع عنهم. اهلل اهلل يف أصحاب 

ن رسول اهلل| أوىص هبم ولع ، فإنّ ومل يؤوا حمدثاً  نبيكم الذين مل حيدثوا حدثاً 

املحدث منهم ومن غريهم واملؤوي للمحدث. اهلل اهلل يف النساء وفيام ملكت 



 ^

وصيكم بالضعيفني: النساء أم به نبيكم| أن قال: أيامنكم، فإن آخر ما تكلّ 

 وما ملكت أيامنكم.

الصالة الصالة الصالة، ال ختافوا يف اهلل لومة الئم، يكفيكم اهلل من آذاكم 

وجل، وال ترتكوا  كام أمركم اهلل عزّ  اس حسناً و]من[ بغى عليكم، قولوا للن

 اهلل أمركم رشاركم، ثم تدعون فال مر باملعروف والنهي عن املنكر فيويّل األ

، وإياكم بالتواصل والتباذل والتبارّ  يستجاب لكم عليهم، وعليكم يا بنّي 

ثم والتقوى وال تعاونوا عىل اإل عىل الربّ  ق، وتعاونواالتدابر والتفرّ و والتقاطع

اهلل شديد العقاب، حفظكم اهلل من أهل بيت وحفظ  والعدوان واتقوا اهلل إنّ 

 أستودعكم اهلل وأقرأ عليكم السالم ورمحة اهلل. .كمفيكم نبيّ 

ورمحته يف ثالث حتى قبض صلوات اهلل عليه  ،ثم مل يزل يقول: ال إله إال اهلل

ليلة اجلمعة سنة واخر ليلة ثالث وعرشين من شهر رمضان ليال من العرش األ

 .«أربعني من اهلجرة، وكان رضب ليلة إحدى وعرشين من شهر رمضان

                                           
رقم  193. وانظر أيضًا: الغيبة للطويس: 49/  7؛ الكايف: 248/  42( بحار األنوار: 1)
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 144 ....................... بإمامهم أناس كل فيه يدعى إّنه :عْش اْلامس الباب

 وقصورها حورها املؤمنني وسائر اهلل رزقنا ونعيمها، اجلنة :عْش السادس الباب

 144 ...................................................... ورسورها وحبورها

 وحياهتا وعقارهبا وغسلينها وغّساقها ومحيمها هلبها من أعاذنا النار: عْش السابع

 عليهم اهلل صلوات الطاهرين بيته وأهل املرسلني سّيد بمحّمد ودركاهتا وشدائدها

 147 ................................................................... أمجعني

 148 ................. منها خيرج ومن النار يف خيّلد من ذكر يف :عْش الثامن الباب

 االحتجاجات أبواب

 151 .. واحتجاجاهتام عليهام اهلل صلوات واحلسني احلسن مناظرات :األول الباب

 تعاىل اهلل رضوان اإلمامية علامئنا عن واملناظرات االحتجاجات نوادر :الثاين الباب

 153 ...................................................... الغيبة زمن يف عليهم

 



 األنبياء وتاريخ النبّوة كتاب

 أبواب النبّوة

 ومجل وأصنافهم عددهم وبيان األنبياء بعثة وعّلة النبوة معنى :األول الباب

 157 ............................. أمجعني عليهم اهلل صلوات وجوامعها أحواهلم

 وبعد حياهتم يف وأحواهلم وأمزجتهم وأشغاهلم خواتيمهم نقش :الثاين الباب

 159 ................................................. عليهم اهلل صلوات موهتم

 خلقهام، وبدء أحواهلام، وبعض تسميتهام، وعلل وحواء، آدم فضل :الثالث الباب

 160 ................................................... ذلك يف املالئكة وسؤال

 كانت، جنة أّية وأهنا اجلنة، يف مكثه ومدة ومعناه، املالئكة سجود :الرابع الباب

 161 .................................................... األسامء تعليمه ومعنى

 وبني بينه جرى وما فراقها، عىل وحزنه اجلنة، من آدم نزول كيفية :اْلامس الباب

 161 ............................................................ اهلل لعنه إبليس

 162 ........... وقصصه شيث إىل ووصيته ووفاته آدم عمر :السادس الباب

 أبواب قصص نوح وهود وصالح^، وقصة شداد

 أحواله ومجل خامته ونقش تسميته وعلل ووفاته ووالدته عمره مدة :األول الباب

 167 .............................................................. السالم عليه

 أوحي وما أوالده وأحوال إبليس وبني بينه جرى وما أخالقه مكارم :الثاين الباب

 168 ................................ وغريها واألدعية احلكم من عنه وصدر إليه

 169 ...................... الطوفان وقّصة قومه عىل نوح بعثة :الثالث الباب

 170 .................................... عاد وقومه هود قّصة :الرابع الباب

 171 ........................................ وقومه صالح قّصة :اْلامس الباب



 ×أبواب قصص إبراهيم

 ونقش وسننه، أخالقه، ومكارم وفضائله، وسنّته، تسميته، علل :األول الباب

 175 ................................................................ خامته

 وبيان فرعونه، وبني بينه جرى وما األصنام، كرس إىل والدته قّصة :الثاين الباب

 175 ................................................................. أبيه حال

 املوتى، إحياء وسؤاله واألرض، السموات ملكوت× إراءته :الثالث الباب

 177 ............. احلكم من عنه وصدر إليه أوحى وما ربه، سأل التي والكلامت

 179 ..................................... ×ووفاته أحواله مجل :الرابع الباب

 181 ..... البيت وبناء عليهم اهلل صلوات وأزواجه أوالده أحوال :اْلامس الباب

 185 ................................ الذبيح وتعيني الذبح قّصة :السادس الباب

 186 ......................................... وقومه لوط قصص :السابع الباب

 191 ......................................... القرنني ذي قصص :الثامن الباب

 192 ....... السالم وعليهام وآله نبيّنا عىل ويوسف يعقوب قصص :التاسع الباب

 197 .............................................. أيوب قصص :العاَش الباب

 قصص موسى وهارون أبوب

 199 .................. نبّوته إىل والدته حني من× موسى أحوال :األول الباب

 من عقدة واحلل×: موسى وقول نعليك، فاخلع: قوله معنى :الثاين الباب

 204 ...................................... سيناء طور اجلبل سّمي مل وأنه لساين،

 وأحوال فرعون، عىل عليهام اهلل صلوات وهارون موسى بعثة :الثالث الباب

 السحرة وإيامن ذلك قبل العذاب من عليهم نزل وما وغرقهم، وأصحابه فرعون

 205 ................................................................ وأحواهلم

 206 ... هبا يتعّلق وما العجل، وعبادة الرؤية، وسؤال التوراة، نزول :الرابع الباب

 207 ........................................... البقرة ذبح قّصة :اْلامس الباب



× اخلرض قصص وسائر اخلرض، لقى حني× موسى قّصة :السادس الباب

 208 .................................................................. وأحواله

 واملواعظ، احلكم من إليه أوىص وما ربه،× موسى به ناجى ما :السابع الباب

 209 ...................... النوادر بعض وفيه اهلل، لعنه إبليس وين بينه جرى وما

 أحوال وبعض قربمها، وموضع السالم عليهام وهارون موسى وفاة :الثامن الباب

 211 ........................................................ ×نون بن يوشع

 غري أّنه وبيان الوعد، صادق اهلل ساّمه الذي إسامعيل قصص :التاسع الباب

 212 ...................................................... إبراهيم بن إسامعيل

 213 ...... السكينة وتابوت وجالوت وطالوت× شمويل قّصة :العاَش الباب

 أبواب قصص داود

 وكيفية تسميته، وعلل ومنحه، اهلل أعطاه وما وفضائله ووفاته عمره :األول الباب

 217 ........................................................... وقضائه حكمه

 بينه جرى وما األوىل، ترك من عنه صدر وما وأوريا× داود قّصة :الثاين الباب

 219 ................................................ السالم عليهام حزقيل وبني

 220 ......................... احلكم من عنه وصدر إليه أوحي ما :الثالث الباب

 221 ........................................ بلقيس مع× قّصته :الرابع الباب

 221 .. الغنم نفش قّصة وفيه احلكم، من عنه وصدر إليه أوحي ما :اْلامس الباب

 222 ....................................... بعده كان وما وفاته :السادس الباب

 222 ............................... وحنظلة الرّس  أصحاب قّصة :السابع الباب

 226 .................................... ’ وحييى زكريا قصص :الثامن الباب

 أبواب قصص عيسى وأّمه وأبوهيا )وآخرين(

 وأحوال عليها، اهلل صلوات أحواهلا وبعض ووالدهتا، مريم قصص :األّول الباب



 227 .............................................................. عمران أبيها

 227 ................................................. عيسى والدة :الثاين الباب

 خامته ونقش عمره ومّدة وتبليغه ومعجزاته شأنه ورفعة فضله :الثالث الباب

 228 ............................................................. أحواله ومجل

 النصارى سّمي مل وأنه حواريني، سّموا مل وأهنم وأصحابه، حواريه :الرابع الباب

 229 .................................................................. نصارى

 231 وعليه وآله نبينا عىل صلوات إليه أوحي وما وحكمه مواعظه :اْلامس الباب

 السامء، من ونزوله بعده الفرتة وزمان رفعه، بعد حدث ما :السادس الباب

 239 ................................... الصفا محون بن شمعون وصّيه وقصص

 240 .................... نرص وبخت وعزيز ودانيال أرميا قصص :السابع الباب

 242 ..................................... متّى وأبيه يونس قصص :الثامن الباب

 أممهم، وأحوال أحواهلم نوارد وبعض األنبياء، من نبّي  بلفظ ورد ما :التاسع الباب

 249 ................................................... املجوس نبّي  ذكر: وفيه

 أبواب تاريخ نبينا صىل اهلل عليه وعىل آله

 عليه اهلل صىل وظهوره نوره وبدء امليثاق، يف له جرى وما خلقه بدء :األول الباب

 عبد سيام ال الكرام، وأجداده العظام آبائه حال وبيان ،×آدم لدن من آله وعىل

 اجلاهلية، يف العرب أحوال وبعض والسالم، الصالة عليهم ووالديه املطلب

 251 .............................................. النوادر وبعض الفيل، وقّصة

 وعليهم عليه صلوات واألوصياء األنبياء من ونبّوته بمولده البشائر :الثاين الباب

 254 ............ الفرتة يف املؤمنني بعض وذكر اخللق، وسائر الكهنة من وغريهم

 املعجزات من عندها ظهر وما هبا، يتعّلق وما والدته تاريخ :الثالث الباب

 257 ..................................................... واملنامات والكرامات

 258 ...... نبوته إىل ذلك عند إعجازه من ظهر وما ورضاعه، منشأه :الرابع الباب



 بكّل  ًعاملا كان وأنه أميًا،| كونه ومعنى وعللها،| أسامئه :اْلامس الباب

 يتعّلق مما وغريها، ودوابه وسالحه، وأثوابه ونقوشها، خواتيمه وذكر لسان،

 259 .................................................................. |به

 انرشاح ومعنى وعائاًل، ًوضاال ًيتيام| كونه معنى يف نادر آخر :السادس الباب

 263 ................. ذكر ولد له يبق مل أجلها من التي والعلة يتمه، وعّلة صدره،

 263 ............. به تعاىل اهلل أّدبه وما وسنّته وسريه أخالقه مكارم :السابع الباب

 272 ........... عباده عىل به اهلل امتنّ  وما| وخصائصه فضائله :الثامن الباب

 275 ........................ إليه والتفويض وحّبه طاعته وجوب :التاسع الباب

 وبعد حياته يف وتوقريه وتفخيمه| معه العرشة آداب :العاَش الباب

 277 ............................................................... |وفاته

 278 ........................ الصالة عن| ونومه سهوه :عْش اْلادي الباب

 األنبياء، وآثار والوصايا الكتب من إليه دفع وما| علمه :عْش الثاين الباب

 معجزات عىل يقدر وأنه عليه، أمته وعرض عليه، األعامل وعرض إليه دفعه ومن

 280 .............................................. السالم وعليهم عليه األنبياء

 أبواب معجزاته

 اإلعجاز حقيقة بيان وفيه الكريم، القران: املعجزات أمّ  إعجاز :األّول الباب

 283 ........................................................... النوادر وبعض

 إعجاز بباب يتعلق مما كثري وفيه باملغّيبات،| إخباره يف معجزاته :الثاين الباب

 284 ................................................................... القرآن

 أبواب أحواله| من البعثة إىل نزول املدينة

 بينه جرى وما القوم من| لقي وما الدعوة وإظهار املبعث :األول الباب

 وأحوال عنه اهلل ريض محزة إسالم وفيه الشعب، دخول إىل أحواله ومجل وبينهم،



 287 .............................................. زمانه وأهل أصحابه من كثري

 الوحي، إحتباس وعّلة ،×جربئيل ونزول الوحي صدور كيفية يف :الثاين الباب

 288 ......... ال أم برشيعة ًمتعّبدا البعثة قبل كان هل وآله عليه اهلل صل أنه وبيان

الرباق ووصف فيه، جرى وما وصفته وكيفيته ومعناه املعراج إثبات :الثالث الباب

 .......................................................................... 290 

 298 .... اهلل رمحه والنجايّش  جعفر أحوال بعض وذكر احلبشة، إىل اهلجرة :الرابع الباب

 عىل نفسه وعرض اهلجرة، إىل بعده جرى وما الشعب دخوله :اْلامس الباب

 299 .......... عنهام اهلل ريض وخدجية طالب أيب وموت األنصار، وبيعة القبائل،

 عليه اهلل صىل النبي فراش عىل× عيل ومبيت ومبادهيا، اهلجرة :السادس الباب

 299 ............................ املدينة دخوله إىل ذلك بعد جرى وما آله، وعىل

 إىل أحواله ومجل والبيوت، املسجد وبناؤه املدينة،| نزوله :السابع الباب

 300 ......................................................... اجلهاد يف رشوعه

 بدر غزوة إىل اهلجرة بعد جرى وما وجوامعها، الغزوات نوادر :الثامن الباب

 304 .......................... والنخلة األوىل وبدر العشرية غزوة وفيه الكربى،

 307 ................................................ القبلة حتويل :التاسع الباب

 307 .......................................... الكربى بدر غزوة :العاَش الباب

 إىل الكربى بدر غزوة بعد| وأحواله غزواته مجلة ذكر :عْش اْلادي الباب

 309 ................................................................ أحد غزوة

 309 ................................ األسد ومحراء أحد غزوة :عْش الثاين الباب

 311 .......................عسفان وغزوة الرقاع ذات غزوة :عْش الثالث الباب

 312 ............................ قريظة وبني األحزاب غزوة :عْش الرابع الباب

 313 . الوقائع وسائر القضاء وعمرة الرضوان وبيعة احلديبية غزوة :عْش اْلامس الباب

 317 ..... ’طالب أيب بن جعفر وقدوم وفدك خيرب غزوة :عْش السادس الباب



 318 .... السالسل ذات غزوة إىل بعدها جرى وما مؤتة غزوة :عْش السابع الباب

 319 .................................. فيه واآليات مكة فتح: عْش الثامن الباب

 321 ................ حنني غزوة إىل الفتح بعد احلوادث ذكر: عْش التاسع الباب

 322 .. تبوك غزوة إىل احلوادث وسائر وأوطاس والطائف حنني غزوة: العْشون الباب

 يتعلق ما وفيه رضار، ومسجد الراهب، عامر أيب قّصة: والعْشين الواحد الباب

 323 ............................................................... تبوك بغزوة

 هبا ً عليا وآله عليه اهلل صىّل  النبي وبعث براءة سورة نزول: والعْشين الثاين الباب

 323 ........................................ بمّكة املوسم يف الناس عىل ليقرأها

 وعدد املدينة، إىل الرجوع إىل فيها جرى وما الوداع حّجة: والعْشين الثالث الباب

 324 ........... فيه واآليات ،|وفاته إىل الوقائع وسائر ،|وعمرته حّجه

 اهلجرة، بعد واملرشكني الكتاب أهل وبني بينه جرى ما: والعْشين الرابع الباب

 املبعث باب يف تقّدم ما عىل زائداً  ،|أصحابه وأحوال أخباره نوادر وفيه

 332 ............................اآلتية األبواب يف سيأيت وما االحتجاج، وكتاب

أبواب ما يتعلق به| وأوالده وأزواجه وعشائره وأصحابه وأمته 

 وغريها

 345 ...... إبراهيم أمّ  أحوال وفيه وأحواهلم،| النبي أوالد عدد :األول الباب

 345 .............. وزيد زينب قّصة وفيه ،|أزواجه أحوال مجل :الثاين الباب

 351 .............................. عنها اهلل ريض سلمة أم أحوال :الثالث الباب

 والزبري وجعفر محزة السيام ومواليه، وخدمه وأقربائه عشائره أحوال :الرابع الباب

 352 .............................. نسبه باب يف مرّ  ما عىل زائداً  وعقيل، وعباس

 355 ..................................... |وأوقافه صدقاته :اْلامس الباب

 ومجل والتابعني الصحابة وسائر واألنصار املهاجرين فضل :السادس الباب

 356 .................................................................. أحواهلم



 356 .............. ويبغضه الرسول حيبّه ممّن القبائل وسائر قريش :السابع الباب

 فضائل وفيه عنهم، اهلل ريض وعاّمر ومقداد ذر وأيب سلامن فضائل :الثامن الباب

 357 ..................................................... الصحابة أكابر بعض

 وما وفاته، إىل أحواله وسائر عنه اهلل ريض ذر أيب إسالم كيفية :التاسع الباب

 358 ..... الصحابة بعض أحوال بيان أيضاً  وفيه واملناقب، الفضائل من به خيتّص 

 362 ... أحواهلم ونوادر فيهم، بوقوعه| أخرب وما أّمته فضائل :العاَش الباب

 أبواب ما يتعلق بارَتاله إىل عامل البقاء ما دامت األرض والسامء

 363 .... النوادر وبعض أسامة جيش جتهيز وفيه وفاته، قرب عند وصّيته :األول الباب

 363 ............................ ودفنه عليه والصالة وغسله وفاته :الثاين الباب

 364 ........ |رضحيه عند ظهر وما وفاته، بعد أحواله غرائب :الثالث الباب

 

 ^ واألئّمة الزهراء وتاريخ اإلمامة، كتاب

)أبواب( مجل أحوال األئمة الكرام عليهم الصالة السالم، ودالئل 

 ومناقبهم وغرائب أحواَلمإمامتهم وفضائلهم 

 369 ........... حّجة من ختلو ال األرض وأنّ  احلّجة إىل االضطرار :األّول الباب

 379 ........ الوالية برتك الناس يعذر ال وأنه اإلمام، معرفة وجوب :الثاين الباب

 379 .................... اجلميع أنكر فقد منهم واحداً  أنكر من إنّ  :الثالث الباب

 خرب من مجلة عليهم والنّص  السالم، عليهم البيت أهل فضائل :رابعال الباب

 380 ...................................... وغريها حّطة وباب والسفينة الثقلني

 أبواب اْليات النازلة فيهم ^

 عىل فرض وأهنم املسؤولون، وأهنم الذكر، وأهل الذكر^ إهّنم :األّول الباب



 381 .................................. اجلواب عليهم يفرض ومل املسألة شيعتهم

 381 ...................................اإلمامة القرآن يف األمانة أنّ  :الثاين الباب

 األمر، أولوا وأهنم العظيم، بامللك املعنّي  وأهنا طاعتهم، وجوب :الثالث الباب

 382 .................................................. املحسودون الناس وأهنم

 عليهم وبواليتهم هبم واإلسالم واملسلمني واإليامن املؤمنني تأويل :الرابع الباب

 والعزى والالت والطاغوت واجلبت والرشك والكفر واملرشكني والكفار السالم

 383 .............................................وخمالفيهم بأعدائهم واألصنام

 املستقيمون وشيعتهم وهم والرصاط، السبيل السالم عليهم أهنم :اْلامس الباب

 384 .................................................................... عليها

ِمْ  ِعندَ  ِصْدٍق  َقَدمَ  هَل مْ  َأنَّ : ﴿تعاىل قوله تأويل يف آخر باب :السادس الباب  384 ﴾َرهب 

 أبواب خلقهم وطينتهم وأرواحهم صلوات اهلل عليهم

 387 .............................. السن يف السالم عليهم أحواهلم :األّول الباب

أبواب عالمات اإلمام وصفاته وَشائطه وما ينبغي أن ينسب إليه وما ال 

 ينبغي

 389 ........صامت وأحدمها إال واحد زمان يف إمامان يكون ال إّنه :األّول الباب

  ً إماما أطاع أو جور، راية رفع أو حق، بغري اإلمامة اّدعى من عقاب :الثاين الباب

 389 .................................................................... جائراً 

 390 ................ اإلمامة ورشائط اإلمام صفات يف جامع باب :الثالث الباب

 واملبطل، املحّق  دعوى بني به يفرق وما اإلمامة داللة يف آخر باب :الرابع الباب

 394 .................................. الغرائب وبعض الوالبية حبابة قّصة وفيه

 صلوات وذريته وعشريته ورهطه وعرتته بيته وأهل حممد آل معنى :اْلامس الباب

 395 ......................................................... أمجعني عليهم اهلل



 وال األعقاب، يف بعده اإلمامة وأنّ  احلسني، ذرّية من األئمة أنّ  :السادس الباب

 405 .......................................................... أخوين يف تكون

 معاين وبيان وعليهم، عليه اهلل صلوات واألئمة النبي يف الغلو نفي :السابع الباب

 407 ..................... ينبغي وما منها إليهم ينسب أن ينبغي ال وما التفويض،

 411 .............................. السالم عليهم عنهم السهو نفي :الثامن الباب

 أبواب علومهم^

 والفرق مىض، ممن يشبهون بمن وأهنم مفّهمون، حمّدثون^ أهنم :األول الباب

 413 .......................................... السالم عليهم األنبياء وبني بينهم

 413 ............  هبا ويتكّلمون واللغات األلسن مجيع يعلمون أهّنم :الثاين الباب

 ولده ولد أو ولده يف وكان فيه يكن فلم يشء الرجل يف قيل إذا إّنه :الثالث الباب

 414 ..................................................... فيه قيل الذي هو فإنه

 أبواب سائر فضائلهم ومناقبهم وغرائب شؤوَّنم^

 415 .. إليهم والنظر عليهم الرسور وإدخال وحياهتم فضائلهم ثواب ذكر :األول الباب

 415 ............. النوادر بعض وفيه مدحهم، يف الشعر إنشاد فضل :الثاين الباب

 416 .................... السالم عليهم وفضائلهم مناقبهم جوامع :الثالث الباب

 وأخذ اخللق، مجيع وعىل األنبياء، عىل السالم عليهم تفضيلهم :الرابع الباب

 أويل صاروا إنام العزم أويل وأنّ  اخللق، سائر وعن املالئكة وعن عنهم ميثاقهم

 417 ............................................... السالم عليهم بحّبهم العزم

 أبواب واليتهم وحّبهم وبغضهم صلوات اهلل عليهم

 ومعنى جلامعتهم، ولزوم املسلمني ألئمة النصيحة من النبّي  به أمر ما :األّول الباب

 419 ............................................. البيعة نكث وعقاب مجاعتهم،



 419 .... الوالدة خبث عالمة وبغضهم طيب، عالمة ^حّبهم أنّ  :الثاين الباب

 420 .............................. بالوالية إال األعامل تقبل ال أّنه :الثالث الباب

 ظلمهم أو قاتلهم من وعقاب فيهم، النبي حرمة حفظ من جيب ما :الرابع الباب

 421 .................................................... ينرصهم ومل خذهلم أو

 422 .... أعدائهم عىل اللعن وثواب الدم، حالل كافر وأنه مبغضهم ذمّ  :اْلامس الباب

 422 ............ اإلمام عىل الرعّية وحّق  الرعية، عىل اإلمام حّق  :السادس الباب

 423 .................................. اإلمام مع املعرشة آداب يف :السابع الباب

أبواب ما يتعلق بوفاهتم من أحواَلم ^ عند ذلك وقبله وبعده، 

 وأحوال من بعدهم

 425 .......................... اإلمام موت عند الناس عىل جيب ما :األّول الباب

 األرض، عىل حرام حلومهم وأنّ  املوت، بعد السالم عليهم أحواهلم :الثاين الباب

 426 ................................................... السامء إىل يرفعون وأهنم

 427 ......................... العذاب من األرض ألهل أمان أهنم :الثالث الباب

 أبواب االحتجاجات والدالئل يف اإلمامة

 )أبواب( كتاب الفتن واملحن

 الظلم من بيته أهل عىل جرى بام أّمته النبي وإخبار نبّيه اهلل إخبار :األّول الباب

 429 ................................................................ والعدوان

 432 .............................................................. :الثاين الباب

 من قتال إىل وقيامه األّولني، من عليه تأّمر من قتال عن قعوده عّلة :الثالث الباب

 وفيه عليه، تقّدم من اهلل إمهال وعّلة واملارقني، والقاسطني الناكثني من عليه بغى

 434 ........ السالم عليهم منهم قعد من وقعود األئّمة سائر من قام من قيام عّلة



 435 ......................... عليّاً  الناس ترك أجلها من التي العّلة :الرابع الباب

 املتغّلبني من تقّدمه عّمن عليه اهلل صلوات املؤمنني أمري شكاية :اْلامس الباب

 436 ................................................................ الغاصبني

 اخلالفة، وغصب الرسول وفاة بعد الناس حرية من كان ما ذكر يف :السادس الباب

 437 ............... املؤمنني أمري إىل ورجوعهم وكفرهم الغاصبني جهل وظهور

 الترّبي وفضل آثارهم وقبائح أعامهلم وفضائح ونفاقهم الثالثة كفر :السابع الباب

 439 ............................................................. ولعنهم منهم

 ذلك يف القوم عىل عليه صلوات املؤمنني أمري واحتجاج الشورى :الثامن الباب

 442 ..................................................................... اليوم

 ووالته عثامن وبني عليه اهلل صلوات املؤمنني أمري بني جرى ما :التاسع الباب

 445 ................................................... أحواله وبعض وأعوانه

 448 ............... وكفرهم العباس وبني أمية بني لعن يف ورد ما :العاَش الباب

 أبواب ما جرى بعد قتل عثامن من الفتن والوقايع واْلروب وغريها

 قاتل من وكّل  واملارقني، والقاسطني الناكثني بقتال ورسوله اهلل أمر :األّول الباب

 449 ............................ الناكثني عقاب بيان ويف عليه، اهلل صلوات علياً 

 يف بعضها مىض وقد وأوليائهام العاص بن وعمرو معاوية يف ورد ما :الثاين الباب

 449 ...................................................... أمية بني مثالب باب

 اهلل لعنهم وأرضابه الكواء ابن وبني عليه اهلل صلوات بينه جرى ما :الثالث الباب

 450 ................................................ بعده اخلوارج قتال وحكم

 451 ..................... حروبه يف السالم عليه املؤمنني أمري سرية :الرابع الباب

 452 زمانه يف البدع بعض السالم عليه املؤمنني أمري تغيري عدم عّلة :اْلامس الباب

 عىل كانوا الذين املؤمنني أمري واصحاب النبي أصحاب ذكر فيه :السادس الباب

 ما عىل زائداً  واملنافقني املخالفني بعض وذكر املؤمنني، أمري يفارقوا ومل احلق،



 453 .................. املؤمنني أمري أحوال وكتاب النبي أحوال كتاب يف أوردناه

 ×)أبواب( يف بيان فضائل أمري املؤمنْي 

 455 ............................................... وعللها أسامئه :األّول الباب

 وإمامته فضله عىل الدالة شأنه يف النازلة اْليات أبواب

 بكر، أيب وردّ  مّكة، أهل عىل املؤمنني أمري وقراءة براءة سورة نزول :األّول الباب

 457 ....................................... األكرب احلّج  يوم األذان هو علياً  وأنّ 

 458 ......................... وقائامً  ساجداً  الليل آناء قانت هو أّمن :الثاين الباب

 ^ أبواب النصوص عىل أمري املؤمنْي والنصوص عىل األئمة االثني عْش

 459 ..................................... عليهم الرسول نصوص :األول الباب

 إمامته، عىل اجليلّ  النص من اليوم ذلك يف صدر وما الغدير أخبار :الثاين الباب

 459 ............................... الواقعة تلك يف النازلة اآليات بعض وتفسري

 461 .....عليه اهلل صلوات إمامته عىل هبا واالستدالل املنزلة أخبار :الثالث الباب

 461 ................ املؤمنني بإمرة عليه التسليم من النبي به أمر ما :الرابع الباب

 461 .................................. معه واحلّق  احلّق  مع أنه يف :اْلامس الباب

 معارشهتام وكيفية إليه وأحّبهم بالرسول الناس أخّص  كان إنه :السادس الباب

 461 ............................................... الرسول حياة يف حاله وبيان

 أبواب كرائم خصاله وحماسن أخالقه وأفعاله صلوات اهلل عليه وعىل آله

 463 ............... حمّدثاً  كان وأّنه باب ألف عّلمه النبي وأنّ  علمه :األّول الباب

 464 ................................. واحلكمة العلم مدينة باب إنه :الثاين الباب

 من عليهم أشكل مما إليه قومه هدى وما عليه، اهلل صلوات قضاياه :الثالث الباب

 465 ...................... علمه باب يف قضاياه من كثرياً  أوردنا وقد مصاحلهم،



 465 ...... ابتالئه وشّدة املكاره عىل وصربه عليه، اهلل صلوات يقينه :الرابع الباب

 466 ............................................. وخوفه عبادته :اْلامس الباب

 466 .... فيها ومسابقته عليه، اهلل صلوات وإيثاره وإنفاقه سخائه :السادس الباب

 469 ................................... عليه اهلل صلوات تواضعه :السابع الباب

 469 .............. اجلهاد يف بسابقته واالستدالل وشجاعته مهابته :الثامن الباب

 470 ... سياسته وحسن وعدله وسننه وآدابه أخالقه مكارم جوامع :التاسع الباب

 األعداء وابتالء املرىض وشفاء املوتى إحياء يف دعواته استجابة :العاَش الباب

 472 ....................................................... ذلك ونحو بالباليا

 باللغات وعلمه بالغائبات إخباره يف كالمه معجزات :عْش اْلادي الباب

 473 ....................................... عليه اهلل صلوات وفصاحته وبالغته

 أبواب ما يتعّلق به ومن ينتسب إليه

 اهلل صلوات به يتعلق ما وسائر ولوائه ومراكبه ومالبسه أسلحته :األّول الباب

 475 ....................................................... ذلك أشباه من عليه

 477 ............................................. ومواليه صدقاته :الثاين الباب

 وفيه عليه، اهلل صلوات أوالده وأمهات وأزواجه أوالده أحوال :الثالث الباب

 479 .................................................. الكيسانية عىل الردّ  بعض

 481 أمجعني عنهم اهلل ريض وقنرب التامر وميثم اهلجري رشيد أحوال :الرابع الباب

 482 ..... العباس بن اهلل عبد أحوال: وفيه أصحابه، سائر أحوال :اْلامس الباب

 482 ................................................... النوادر :السادس الباب

 عليه اهلل صلوات وفاته أبواب

 485 نفسه بشهادة عليه اهلل صلوات وإخباره بشهادته الرسول إخبار :األّول الباب

 485 ............ ودفنه عليه والصالة وغسله تهووصيّ  شهادته كيفية :لثاينا الباب
 

 489 ................................................................ املحتويات
 

 




