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ء كتاب اإلمامة ، وتاريخ الزهرا

^واألئمة





 

 

 

 

 

د املرسلني أبواب تاريخ سيدة نساء العاملني وبضعة سّي

ومشكاة أنوار أئمة الدين وزوجة أشرف الوصيني البتول 

نسية احلوراء فاطمة الزهراء صلوات اهلل العذراء واإل

 عليه وعلى أبيها وبعلها وبنيها ما قامت األرض والسماء

ا صلوات اهلل عليها ومجل والدتها وحليتها ومشائله: لالباب األّو

 توارخيها

قال:  ،×: اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن اهلروي، عن الرضا1ـ  801

ة فأدخلني اجلن   ×قال النبي|: ملا عرج يب إىل السامء أخذ بيدي جربئيل»

رض ، فلام هبطت إىل األل ذلك نطفة يف صلبيفناويل من رطبها فأكلته فتحو  

ام اشتقت إىل رائحة فكل   ،ةففاطمة حوراء إنسي   ،مةواقعت خدجية فحملت بفاط

 .«ة شممت رائحة ابنتي فاطمةاجلن  

                                           
 ( رواية.16( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

/  2؛ عيون أخبار الرضا: 728رقم  546؛ األمايل للصدوق: 4/  43( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  107



 أمساءها وبعض فضائلها :الباب الثاني

قال »سانيد الثالثة عن الرضا، عن آبائه عليهم السالم قال: : باأل1ـ  802

 اهلل عز وجل فطمها وفطم من ن  أل ؛يت ابنتي فاطمة سم  رسول اهلل|: إين  

 .«ها من النارأحب  

مناقبها فضائلها وبعض أحواهلا ومعجزاتها صلوات اهلل  :الباب الثالث

 عليها

: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن عيل بن احلكم، عن أيب مجيلة، 1 ـ 803

ام إن   ،بنات األنبياء صلوات اهلل عليهم ال يطمثن إن  »قال:  ،×عن أيب جعفر

 .«ثت سارةل من طمالطمث عقوبة، وأو  

 ،د وحممد بن احلسني، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب: أمحد بن حمم  2ـ  804

هو »بعض أصحابنا، عن اجلفر، فقال:  ×عن أيب عبيدة قال: سأل أبا عبد اهلل

تلك صحيفة طوهلا سبعون »: ، فقال له: ما اجلامعة؟ قال«جلد ثور مملوء علاما 

ما حيتاج الناس إليه وليس من  فيها كل   ،ديم مثل فخذ الفالجيف عرض األ ذراعاا 

                                           
 ( رواية.20( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .174رقم  51/  1؛ عيون أخبار الرضا: 12/  43( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.69ايات الباب )( يبلغ جمموع رو3)

/  2. قال الشيخ املحسني )1رقم  290/  1؛ علل الرشائع: 25/  43( بحار األنوار: 4)

(: الطمث عقوبة طبيعي ة، وليست جزاءا ملا فعلت سارة هباجر، وأظن  اآلفة من أيب 136

ل. )ومل أفهم وجه إدراج سامحة الشيخ املحسني رواية أيب مجيلة يف  مجيلة الراوي األو 

ل بن صالح ـ قد ضع ف يف كلامت  الصحيح، مع أن  أبا مجيلة ـ وهو املفض 

 (.حّب اهللالنجايش!/



^

، قال له: فمصحف فاطمة؟ فسكت «من قضية إال وفيها حتى أرش اخلدش

فاطمة مكثت  كم لتبحثون عام تريدون وعام ال تريدون، إن  إن  »ثم قال:  طويالا 

وقد كان دخلها حزن شديد عىل أبيها،  ،بعد رسول اهلل| مخسة وسبعني يوماا 

ب نفسها وخيربها عن أبيها فيحسن عزاءها عىل أبيها ويطي   وكان جربئيل يأتيها

يكتب ذلك، فهذا  ×تها، وكان عيلومكانه وخيربها بام يكون بعدها يف ذري  

 .«ةمصحف فاطم

 تزوجيها صلوات اهلل عليها: رابعالباب ال

د بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن فضال، عن : حمم  1ـ  805

ج رسول اهلل| فاطمة عىل زو  »يقول:  ،×: سمعت أبا عبد اهللابن بكري قال

 .«اا ة يسوى ثالثني درمهدرع حطمي  

د، عن عيل بن احلكم، عن معاوية بن وهب، عن أيب : أمحد بن حمم  2ـ  806

ة وكان فاطمة، عىل درع حطمي   اا ج رسول اهلل| علي  زو  »قال:  ،×عبد اهلل

 .«اضطجعا حتت جنوهبام جيعالن الصوف إذا ،فراشها إهاب كبش

 عليهما السالم كيفية معاشرتها مع علّي: ام الباب اخل

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن أيب عبد 1ـ  807

حيتطب ويستقي ويكنس، وكانت  ×كان أمري املؤمنني»قال:  ،×اهلل

                                           
 .5رقم  241/  1؛ الكايف: 79/  43( بحار األنوار: 1)

 ( رواية أو يزيد.49( يبلغ جمموع الروايات واملنقوالت يف هذا الباب )2)

 .2رقم  377/  5؛ الكايف: 143/  43( بحار األنوار: 3)

 .3( املصدر السابق؛ الكايف: رقم 4)

 ( رواية.15( يبلغ جمموع روايات الباب )5)



 .«تطحن وتعجن وختبز ÷فاطمة

ليها من الظلم وبكائها وحزنها وشكايتها يف ما وقع ع: سسادالباب ال

مرضها إىل شهادتها وغسلها ودفنها، وبيان العلة يف إخفاء دفنها 

 صلوات اهلل عليها ولعنة اهلل على من ظلمها

اد بن د العطار، عن ابن أيب اخلطاب، عن مح  ل، عن حمم  : ابن املتوك  1ـ  808

قال: قال جابر بن عبد اهلل:  ،عيسى، عن الصادق، عن أبيه عليهام السالم

 قبل موته بثالث: سالم   ×بن أيب طالب سمعت رسول اهلل| يقول لعيل  

ركناك، واهلل  من الدنيا، فعن قليل ينهد   وصيك برحيانتي  أعليك يا أبا الرحيانتني، 

 خليفتي عليك.

الذي قال يل رسول  : هذا أحد ركني  ×قال عيل ،فلام قبض رسول اهلل|

: هذا الركن الثاين الذي قال رسول ×قال عيل ÷اتت فاطمةاهلل|، فلام م

 .«اهلل|

 ،د، عن ابن حمبوب، عن ابن رئابد بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  2ـ  809

هو »بعض أصحابنا عن اجلفر فقال:  ×قال: سأل أبا عبد اهلل ،عن أيب عبيدة

 وهلا سبعون ذراعاا تلك صحيفة ط»قال له: فاجلامعة؟ قال:  «جلد ثور مملوء علاما 

ة ما حيتاج الناس إليه، وليس من قضي   ديم مثل فخذ الفالج فيها كل  يف عرض األ

؟ قال: فسكت ÷. قال: فمصحف فاطمة«إال وهي فيها حتى أرش اخلدش

فاطمة مكثت  إن   ،كم لتبحثون عام تريدون وعام ال تريدونإن  »ثم قال:  ،طويالا 

                                           
 .1رقم  86/  5؛ الكايف: 151/  43( بحار األنوار: 1)

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

 .210رقم  198؛ األمايل للصدوق: 173/  43( بحار األنوار: 3)



^

شديد عىل أبيها  وكان دخلها حزن   ،بعد رسول اهلل| مخسة وسبعني يوماا 

ب نفسها وخيربها عن أبيها وكان جربئيل يأتيها فيحسن عزاءها عىل أبيها ويطي  

فهذا  ،يكتب ذلك ×وكان عيل ،تهاومكانه، وخيربها بام يكون بعده يف ذري  

 .«÷مصحف فاطمة

ة، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عن النرض، عن : العد  3ـ  810

عاشت فاطمة بعد »قال: سمعته يقول:  ،×م بن سامل، عن أيب عبد اهللهشا

تأيت قبور الشهداء  ،ر كارشة وال ضاحكةمل ت   رسول اهلل| مخسة وسبعني يوماا 

: ههنا كان رسول اهلل وههنا ÷تني: االثنني واخلميس، فتقولمجعة مر   يف كل  

 .«نكان املرشكو

يها يف القيامة وكيفية جميئها مها صلوات اهلل علتظّل: بعالباب السا

 إىل احملشر

قال: قال  ،عليهم السالم سانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائه: باأل1ـ  811

حترش ابنتي فاطمة يوم القيامة ومعها ثياب مصبوغة بالدم »رسول اهلل|: 

حكم بيني وبني قاتل ولدي، يا عدل ا ق بقائمة من قوائم العرش فتقول:فتتعل  

وجل يغضب  اهلل عز   الكعبة، وإن   ل اهلل|: فيحكم البنتي ورب  قال رسو

 .«الغضب فاطمة ويرىض لرضاه

قال: قال  ،سانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السالم: باأل2ـ  812

                                           
 .5رقم  241/  1؛ الكايف: 194/  43( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  228/  3؛ الكايف: 195/  43( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.13( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .6رقم  29/  1و 21رقم  11/  1؛ عيون أخبار الرضا: 220/  43( بحار األنوار: 4)



وا : يا معرش اخلالئق غض  إذا كان يوم القيامة نادى مناد  »رسول اهلل|: 

 .«|دأبصاركم حتى جتوز فاطمة بنت حمم  

قال: قال  ،عليهم السالم سانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائه: باأل3ـ  813

ة الكرامة قد عجنت بامء حترش ابنتي فاطمة وعليها حل  »رسول اهلل|: 

ة ألف من حلل اجلن   بون منها، ثم تكسى أيضاا احليوان فينظر إليها اخلالئق فيتعج  

د اجلنة عىل أحسن ا بنت حمم  أخرض: أدخلو ة بخط  حل   ة مكتوب عىل كل  حل  

العروس،  إىل اجلنة كام تزف   الصورة، وأحسن الكرامة، وأحسن منظر، فتزف  

 .«ةويوكل هبا سبعون ألف جاري

 تها وأحواهلم وأنهم من أوالد الرسولأوالدها وذرّي ثامن:الباب ال

 حقيقة

ر، عن ار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيا: ابن الوليد، عن الصف  1ـ  814

يب عبد يل، عن محاد بن عثامن قال: قلت ألد بن القاسم بن الفضالوشاء، عن حمم  

فاطمة أحصنت  إن  »ما معنى قول رسول اهلل|:  ،: جعلت فداك×اهلل

املعتقون من النار هم ولد بطنها » فقال: ؟«تها عىل النارم اهلل ذري  فرجها فحر  

 .«مكلثو احلسن واحلسني وزينب وأم  

 أوقافها وصدقاتها صلوات اهلل عليها: تاسعلالباب ا

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن أمحد بن : حمم  1ـ  815

                                           
 .55رقم  36/  1؛ عيون أخبار الرضا: 220/  43( بحار األنوار: 1)

 .38رقم  33/  1؛ عيون أخبار الرضا: 221/  43( بحار األنوار: 2)

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

 .3رقم  106؛ معاين األخبار: 231/  43( بحار األنوار: 4)

 ( روايات.5( يبلغ جمموع روايات الباب )5)



^

عن صدقة رسول  ×عن أبيه، عن أيب مريم قال: سألت أبا عبد اهلل ،عمر

 ÷فاطمة إن  »، وقال: «هي لنا حالل»فقال:  ،×اهلل| وصدقة عيل

 .«املطلبجعلت صدقتها لبني هاشم وبني 

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب نجران، عن عاصم بن محيد، عن أيب 2ـ  816

 .قال: قلت: بىل «ة فاطمة؟أال أقرئك وصي  »: ×قال: قال أبو جعفر ،بصري

هذا ما  ،بسم اهلل الرمحن الرحيم»فأخرج منه كتابا فقرأ:  أو سفطاا  فأخرج حقاا 

ت بحوائطها السبعة العواف أوص ،د رسول اهلل|أوصت به فاطمة بنت حمم  

بن أيب  إبراهيم إىل عيل   م  واملبيت واحلسني والصافية وما أل والدالل والربقة

فإىل احلسن، فإن مىض احلسن فإىل احلسني، فإن  ،فإن مىض عيل   ،×طالب

سود املقداد بن األو ،شهد اهلل عىل ذلك ،كرب من ولديمىض احلسني، فإىل األ

 .«×بن أيب طالب ب عيل  وكت ،اموالزبري بن العو  

مل يذكر لكن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عاصم بن محيد مثله، وعن 

 .«كرب من ولدي دون ولدكإىل األ»وقال:  وال سفطاا  حقاا 

 ،عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محاد بن عثامن، عن أيب بصريوعن 

 .مثله

قال:  ،×بن حممد، عن أيب احلسن الثايند بن حييى، عن أمحد : حمم  3ـ  817

فقال:  ،÷سألته عن احليطان السبعة التي كانت مرياث رسول اهلل| لفاطمة

فكان رسول اهلل| يأخذ إليه منها ما ينفق عىل أضيافه  ،ام كانت وقفاا إن  »

                                           
 .4رقم  48/ 7؛ الكايف: 235/  43( بحار األنوار: 1)

 .5رقم  48/  7؛ الكايف: 235/  43وار: ( بحار األن2)

 .48/  7( املصدر السابق؛ الكايف: 3)

 .6؛ الكايف: رقم 235/  43( بحار األنوار: 4)



وغريه  فشهد عيل   ،والتابعة تلزمه فيها، فلام قبض جاء العباس خياصم فاطمة فيها

 م  وهي: الدالل والعواف واحلسني والصافية وما أل ،÷ىل فاطمةأهنا وقف ع

 .«إبراهيم واملبيت والربقة

 

  

                                           
 .1رقم  47/  7؛ الكايف: 236/  43( بحار األنوار: 1)



 

 

 
 
 

تي عني رسول أبواب تاريخ اإلمامني اهلمامني قّر

هل اجلنة أمجعني أالثقلني احلسن واحلسني سيدي شباب 

صلوات اهلل عليهما أبد اآلبدين ولعنة اهلل على 

 حني أعدائهما يف كّل

والدتهما وأمسائهما وعللها ونقش خواتيمهما صلوات اهلل : لباب األّوال

 عليهما

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن معاوية : حمم  1ـ  818

عن ابنيها صلوات اهلل  ÷ت فاطمةعق  »: ×بن وهب قال: قال أبو عبد اهلل

 .«اا ن الشعر ورققت بوزقت رؤوسهام يف اليوم السابع وتصد  عليهام وحل  

ة، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عن محاد بن : العد  2ـ  819

 أن  » :يذكر عن أبيه ×عيسى، عن عاصم الكوزي قال: سمعت أبا عبد اهلل

وأعطى بكبش،  ×بكبش، وعن احلسني ×عن احلسن رسول اهلل| عق  

ق بوزنه تصد  وحلق رؤوسهام يوم سابعهام، ووزن شعرمها ف ،القابلة شيئاا 

 .«ةفض

                                           
 ( رواية.48( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .2رقم  33/  6؛ الكايف: 257/ 43( بحار األنوار: 2)

 .3( املصدر السابق؛ الكايف: رقم 3)



، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل، عن ابن ظبيان : عيل  3ـ  820

كان يف خاتم احلسن واحلسني: احلمد »وحفص بن غياث، عن أيب عبد اهلل قال: 

 .«هلل

د، عن عيل بن احلكم، عن عبد الرمحن ة، عن أمحد بن حمم  : العد  4ـ  821

كان بني احلسن واحلسني عليهام السالم »ال: ق ،×العرزمي، عن أيب عبد اهلل

 .«اا ، وكان بينهام يف امليالد ستة أشهر وعرشطهر  

د بن عيسى وأيب : أيب، عن سعد ]بن عبد اهلل[، عن الربقي، عن حمم  5ـ  822

إسحاق النهاوندي، عن عبيد اهلل بن محاد، عن عبد اهلل بن سنان، عن أيب عبد 

 ،فقالوا: يا رسول اهلل ،أيمن إىل رسول اهلل| م  أقبل جريان أ»قال:  ،×اهلل

قال: فبعث  ،حتى أصبحت يأم أيمن مل تنم البارحة من البكاء، مل تزل تبك إن  

 إن   ،أيمن ال أبكى اهلل عينك أيمن فجاءته فقال هلا: يا أم   رسول اهلل إىل أم  

عينك ما  اهللك مل تزل الليل تبكني أمجع، فال أبكى جريانك أتوين وأخربوين أن  

رأيت رؤيا عظيمة شديدة فلم أزل أبكي  ،الذي أبكاك؟ قالت: يا رسول اهلل

اهلل ورسوله  فإن   ؛يها عىل رسول اهللفقال هلا رسول اهلل|: فقص   ،الليل أمجع

 ،رىالرؤيا ليست عىل ما ت   فقال هلا: إن   ،م هباأن أتكل   فقالت: تعظم عيل   ،أعلم

بعض أعضائك ملقى يف  أيت يف ليلتي هذه كأن  يها عىل رسول اهلل قالت: رفقص  

 ،تلد فاطمة احلسني !أيمن فقال هلا رسول اهلل|: نامت عينك يا أم   ،بيتي

 .فيكون بعض أعضائي يف بيتك ينهينه وتلب  فرتب  

فكان يوم السابع أمر رسول اهلل| فحلق  ×فلام ولدت فاطمة احلسني

                                           
، وفيه: ويف خاتم احلسن واحلسني 2رقم  473/  6؛ الكايف: 258/  43( بحار األنوار: 1)

 عليهام السالم حسبي اهلل.

 .2رقم  463/  1( املصدر السابق؛ الكايف: 2)



^

ته يف برد أيمن ولف   أته أم  عنه، ثم هي   ة، وعق  ق بوزن شعره فض  رأسه وتصد  

فقال: مرحبا باحلامل  ،ثم أقبلت به إىل رسول اهلل| ،رسول اهلل|

 .«كأيمن هذا تأويل رؤيا يا أم   ،واملحمول

 بن احلسني سانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائه، عن عيل  : باأل6ـ  823

حلسن با ÷تك فاطمةقبلت جد   :قالت ،عن أسامء بنت عميس ،عليهم السالم

فقال: يا أسامء  ،جاء النبي| ×فلام ولد احلسن ،عليهام السالم واحلسني

فدفعته إليه يف خرقة صفراء، فرمى هبا النبي| وقال: يا أسامء أمل  ،هايت ابني

وا املولود يف خرقة صفراء، فلففته يف خرقة بيضاء ودفعته أعهد إليكم أن ال تلف  

يت سم   ءيش : بأي  ×ثم قال لعيل ،ليرسىن يف أذنه اليمنى وأقام يف افأذ   ،إليه

 ،يه حرباا أن أسم   ابني؟ قال: ما كنت أسبقك باسمه يا رسول اهلل، كنت أحب  

 .فقال النبي|: وال أسبق أنا باسمه ريب  

عىل يقرئك السالم ويقول: األ العيل   ،دفقال: يا حمم   ،×ثم هبط جربئيل

ابنك هذا باسم ابن  م  بعدك س وال نبي   ،منك بمنزلة هارون من موسى عيل  

قال النبي|: وما اسم ابن هارون؟ قال: شرب، قال النبي| لساين  ،هارون

 ه احلسن.: سم  ×قال جربئيل ،عريب

النبي| عنه بكبشني  فلام كان يوم سابعه عق   ،ه احلسنقالت أسامء: فسام  

 ق بوزن الشعر ورقاا وحلق رأسه، وتصد   وديناراا  أملحني وأعطى القابلة فخذاا 

 ثم قال: يا أسامء الدم فعل اجلاهلية. .طىل رأسه باخللوقو

وجاءين النبي| فقال:  ،×قالت أسامء: فلام كان بعد حول ولد احلسني

ن يف أذنه اليمنى، وأقام يف ي ابني، فدفعته إليه يف خرقة بيضاء فأذ  يا أسامء هلم  

                                           
 .144رقم  142؛ األمايل للصدوق: 242/  43( بحار األنوار: 1)



 اليرسى، ووضعه يف حجره فبكى، فقالت أسامء: قلت: فداك أيب وأمي مم  

فقال:  ،ه ولد الساعة يا رسول اهلل|قلت: إن   ،بكاؤك؟ قال: عىل ابني هذا

تقتله الفئة الباغية من بعدي ال أناهلم اهلل شفاعتي. ثم قال: يا أسامء ال ختربي 

يت ابني؟ سم   ءيش : أي  ×ثم قال لعيل   .فاطمة هبذا فإهنا قريبة عهد بوالدته

 ،يه حرباا أن أسم   وقد كنت أحب   سبقك باسمه يا رسول اهلل،قال: ما كنت أل

فقال: يا  ×وجل. ثم هبط جربئيل  عز  فقال النبي|: وال أسبق باسمه ريب  

منك كهارون من موسى،  عىل يقرئك السالم، ويقول لك: عيل  األ العيل   ،دحمم  

وما اسم ابن هارون؟ قال:  :قال النبي| ،ابنك هذا باسم ابن هارون سم  

 .ه احلسنيفسام   ،ه احلسنيقال جربئيل: سم   ،عريبقال النبي|: لساين  .شبري

بكبشني أملحني وأعطى القابلة  |عنه النبي فلام كان يوم سابعه عق   

وطىل رأسه باخللوق،  ق بوزن الشعر ورقاا ثم حلق رأسه، وتصد   ،وديناراا  فخذاا 

 .«ةفقال: يا أسامء الدم فعل اجلاهلي  

، عن ابن أيب اخلطاب، عن ابن أيب د العطار: ابن الوليد، عن حمم  7ـ  824

نجران، عن املثنى، عن حممد بن مسلم قال: سألت الصادق جعفر بن حممد 

إىل من صار؟ وذكرت له  ،عليهام السالم عن خاتم احلسني بن عيل عليهام السالم

 إن   ليس كام قالوا،»: ×قال ،صبعه فيام أخذإه أخذ من  سمعت أن  أين  

ض صبعه، وفو  إوجعل خامته يف  × بن احلسنيأوىص إىل ابنه عيل ×احلسني

 ، وفعله أمري املؤمنني×كام فعله رسول اهلل| بأمري املؤمنني ،إليه أمره

بعد أبيه، ومنه  ×ثم صار ذلك اخلاتم إىل أيب .احلسن، وفعله احلسن باحلسنيب

 .« فيهمجعة وأصيل   لبسه كل   ألفهو عندي وإين   ،صار إيل  

                                           
 .5رقم  28/  1؛ عيون أخبار الرضا: 238/  43( بحار األنوار: 1)



^

 فلام فر  من الصالة إليه يوم اجلمعة وهو يصيل   قال حممد بن مسلم: فدخلت

هذا »فقال:  ،نقشه: ال إله إال اهلل عدة للقاء اهلل صبعه خامتاا يده فرأيت يف إ إيل   مد  

 .«ي أيب عبد اهلل احلسني بن عيلخاتم جد  

 فضائلهما ومناقبهما والنصوص عليهما صلوات اهلل :الباب الثاني

 عليهما

د العطار، عن ابن أيب اخلطاب، عن محاد بن ل، عن حمم  توك  : ابن امل1ـ  825

عيسى، عن الصادق، عن أبيه عليهام السالم قال: قال جابر بن عبد اهلل 

قبل موته  ×نصاري: سمعت رسول اهلل| يقول لعيل بن أبى طالباأل

فعن قليل  ،من الدنيا أوصيك برحيانتي   ،سالم اهلل عليك أبا الرحيانتني»بثالث: 

ركناك، واهلل خليفتي عليك، فلام قبض رسول اهلل| قال عيل: هذا أحد  د  ينه

قال عيل: هذا الركن  ÷|، فلام ماتت فاطمةاهللالذي قال يل رسول  ركني  

 .«الثاين الذي قال يل رسول اهلل

قال: قال  ،سانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السالم: باأل2ـ  826

 .«: احلسن واحلسنيحيانة ورحيانتاي  الولد ر»رسول اهلل|: 

 ،ن ذكره: احلسن بن عبد اهلل بن حممد، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عم  3ـ  827

                                           
 2. قال الشيخ املحسني )229رقم  207؛ األمايل للصدوق: 247/  43( بحار األنوار: 1)

د يف تعيني املثن ى.140/   (: عىل ترد 

 2، قال الشيخ املحسني )229رقم  207؛ األمايل للصدوق: 247/  43( بحار األنوار: 2)

د يف تعي140/   ني املثن ى.(: عىل ترد 

 .210رقم  198؛ األمايل للصدوق: 262/  43( بحار األنوار: 3)

 .8رقم  30/  1؛ عيون أخبار الرضا: 264/  43( بحار األنوار: 4)



صبغ، عن زاذان قال: سمعت عباس، عن املنهال بن عمرو، عن األعن عيل بن 

احلسن واحلسني رحيانتا رسول »يف الرحبة يقول:  ×عيل بن أيب طالب

 .«اهلل|

عن  ،سني بن سعيد، عن النرض وفضالة، عن عبد اهلل بن سنان: احل4ـ  828

رسول اهلل| كان يف الصالة وإىل  إن  »قال:  ،×حفص، عن أيب عبد اهلل

فلم حير احلسني التكبري، ومل يزل  ، رسول اهلل|فكرب   ،جانبه احلسني بن عيل

 ،رسول اهلل| يكرب ويعالج احلسني التكبري ومل حير حتى أكمل سبع تكبريات

 .«ةفصارت سن   ×فقال أبو عبد اهلل ،فأحار احلسني التكبري يف السابعة

مكارم أخالقهما صلوات اهلل عليهما وإقرار املخالف  :ثالثالباب ال

 واملؤالف بفضلهما

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عن : حمم  1ـ  829

قال:  ،×ن أيب عبد اهللعن حييى احللبي، عن معاوية بن وهب، ع ،النرض

 .«نوعليه دي ×وعليه دين، وقتل احلسني ×مات احلسن»

 

  

                                           
. ومل نعرف وجه تصحيح 124رقم  115؛ كامل الزيارات: 270/  43( بحار األنوار: 1)

 الشيخ املحسني هلذا احلديث مع اإلرسال الواضح.

 .243رقم  67/  2؛ هتذيب األحكام: 307/  43ر األنوار: ( بحا2)

 ( روايات.5( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .2رقم  93/  5؛ الكايف: 321/  43( بحار األنوار: 4)



 

 

 

 

 

سيد شباب أهل اجلنة  باإلمام الزكّي أبواب ما خيتّص

 احلسن بن علي صلوات اهلل عليهما

 عليه باب النّص: ّولالباب األ

بن  : الكليني، عن عيل، عن أبيه، عن محاد بن عيسى، عن إبراهيم1ـ  830

عمر اليامين، عن سليم بن قيس قال: شهدت أمري املؤمنني حني أوىص إىل ابنه 

ومجيع ولده ورؤساء شيعته وأهل  داا ته احلسني وحمم  احلسن وأشهد عىل وصي  

أمرين رسول اهلل أن أويص  يا بني  »ثم دفع إليه الكتاب والسالح وقال له:  ،بيته

كتبه وسالحه، وأمرين   ودفع إيل  إليك وأدفع إليك كتبي وسالحي كام أوىص إيل

ثم أقبل عىل ابنه  «.أن آمرك إذا حرضك املوت أن تدفعها إىل أخيك احلسني

ثم أخذ بيد عيل  ،أن تدفعها إىل ابنك هذا |وأمرك رسول اهلل»احلسني فقال: 

د بن عيل وقال: وأمرك رسول اهلل| أن تدفعها إىل ابنك حمم   ،بن احلسني

 .«مي السالومن  فاقرأه من رسول اهلل 

                                           
 ( روايات.4( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .297/  1؛ وانظر: الكايف: 405/  1؛ إعالم الورى: 322/  43( بحار األنوار: 2)



مكارم أخالقه وعلمه وفضله وشرفه وجاللته ونوادر  :ثانيالباب ال

 احتجاجاته صلوات اهلل عليه

 ،: الطالقاين، عن أيب سعيد اهلمداين، عن عيل بن احلسن بن فضال1ـ  831

ملا حرضت احلسن بن عيل »قال:  ،عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه عليهم السالم

الوفاة بكى فقيل له: يا ابن رسول اهلل أتبكي ومكانك من رسول طالب  بن أيب

اهلل| الذي أنت به؟ وقد قال فيك رسول اهلل| ما قال؟ وقد حججت 

ك مالك ثالث مرات حتى النعل والنعل؟ ؟ وقد قاسمت رب  عرشين حجة ماشياا 

 .«ةحب  إنام أبكي خلصلتني: هلول املطلع وفراق األ»: ×فقال

، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال وابن حمبوب، عن يونس ة: العد  2ـ  832

باملدينة قالوا:  ناساا  إن  »قال:  ،×بن يعقوب، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل

فبعث احلسن إىل رجل باملدينة فاستقرض منه ألف درهم  ،ليس للحسن مال

ه من فقالوا: ما بعث احلسن هذ ،وقال: هذه صدقة مالنا ،قفأرسل هبا إىل املصد  

 .«تلقاء نفسه إال وعنده مال

 ،د، عن ابن فضال، عن ابن بكريد بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  3ـ  833

وتساق  ماشياا  كان احلسن بن عيل عليهام السالم حيج  »قال:  ،×عن أيب عبد اهلل

 .«لمعه املحامل والرحا

، عن هارون بن اا ة، عن الربقي، عن أبيه وعمرو بن عثامن مجيع: العد  4ـ  834

                                           
 ( رواية أو أزيد.37( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

/  2. قال الشيخ املحسني )325رقم  290؛ األمايل للصدوق: 332/  43بحار األنوار: ( 2)

ف ابن سعيد.144  (: بناءا عىل أن  املراد بأيب سعيد هو ابن عقدة، أي: يكون أبو سعيد حمر 

 .12رقم  440/  6؛ الكايف: 351/  43( بحار األنوار: 3)

 .1رقم  455/  4( املصدر السابق؛ الكايف: 4)



^

اهلجم، عن حممد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد اهلل عليهام السالم 

بينا احلسن بن عيل يف جملس أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه إذ أقبل قوم »يقوالن: 

با حممد أردنا أمري املؤمنني قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله أفقالوا: يا 

وما هي ختربونا هبا، فقالوا: امرأة جامعها زوجها، فلام قام عنها عن مسألة قال: 

قامت بحموهتا فوقعت عىل جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت، 

: معضلة وأبو احلسن هلا وأقول فإن أصبت ×فام تقول يف هذا؟ فقال احلسن

خطئ إن أ فأرجو أن ال ،وإن أخطأت فمن نفيس ،فمن اهلل ثم من أمري املؤمنني

الولد  ن  أل ؛يعمد إىل املرأة فيؤخذ منها مهر اجلارية البكر يف أول وهلة :شاء اهلل

ا حمصنة وينتظر هن  فتذهب عذرهتا، ثم ترجم املرأة أل ال خيرج منها حتى يشق  

ثم جتلد اجلارية  ،إىل أبيه صاحب النطفة باجلارية حتى تضع ما يف بطنها، ويرد  

 احلد.

، فقال: ما قلتم ×فلقوا أمري املؤمنني ،من عند احلسن قال: فانرصف القوم

ل ما كان عندي فيها أكثر ويب حممد وما قال لكم؟ فأخربوه فقال: لو أنني املسؤأل

 .«مما قال ابني

مجل توارخيه وأحواله وحليته ومبلغ عمره وشهادته  ثالث:الباب ال

 ودفنه، وفضل البكاء عليه صلوات اهلل عليه

،، عن أمحد اهلمداين، عن عيل بن احلسن بن فضال، عن الطالقاين: 1ـ  835

ملا حرضت احلسن بن »أبيه، عن أيب احلسن الرضا، عن آبائه عليهم السالم قال: 

الوفاة بكى فقيل: يا ابن رسول اهلل أتبكي ومكانك من  ×عيل بن أيب طالب

                                           
 .1رقم  202/  7؛ الكايف: 352/  43( بحار األنوار: 1)

 ( رواية أو يزيد.31( يبلغ جمموع روايات الباب )2)



، رسول اهلل| مكانك الذي أنت به، وقد قال فيك رسول اهلل| ما قال

ك مالك ثالث مرات، حتى ، وقد قاسمت رب  وقد حججت عرشين حجة ماشياا 

 .«ةام أبكي خلصلتني: هلول املطلع وفراق األحب  : إن  ×النعل والنعل؟ فقال

ذكر أوالده صلوات اهلل عليه، وأزواجه، وعددهم، : رابعالباب ال

 هم، وطرف من أخبارهمئوأمسا

د بن سامعة، عن حممد بن زياد بن حمم  : محيد بن زياد، عن احلسن 1ـ  836

صلوات اهلل  اا علي   إن  »قال:  ×بن عيسى، عن عبد اهلل بن سنان، عن أيب عبد اهلل

ه رجل مطالق، فقام رجل من ن  إجوا احلسن فعليه قال وهو عىل املنرب: ال تزو  

ن رسول اهلل| وابن أمري املؤمنني فإه، وهو ابن جن  مهدان فقال: بىل واهلل لنزو  

 .«قشاء أمسك وإن شاء طل  

د، عن ابن فضال، عن يونس بن د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  2ـ  837

 عبد الرمحن بن احلسن تويف  »قال:  ×يعقوب، عن أيب مريم، عن أيب عبد اهلل

بن عيل باألبواء وهو حمرم، ومعه احلسن واحلسني وعبد اهلل بن جعفر وعبد اهلل 

طوه، وقال: هكذا يف روا وجهه ورأسه ومل حين  نوه ومخ  س، فكف  وعبيد اهلل ابنا العبا

 .«كتاب عيل  

 

                                           
/  2؛ عيون أخبار الرضا: 325رقم  290؛ األمايل للصدوق: 150/  44( بحار األنوار: 1)

 .62رقم  271

 ( روايات.10وايات الباب )( يبلغ جمموع ر2)

 .4رقم  56/  6؛ الكايف: 172/  44( بحار األنوار: 3)

 .3رقم  368/  4( املصدر السابق؛ الكايف: 4)



 

 

 

 

 

بتاريخ احلسني بن علي صلوات اهلل  أبواب ما خيتّص

 عليهما

حواله وتارخيه وأحوال أصحابه أمكارم أخالقه ومجل : ّولالباب األ

 صلوات اهلل عليه

عن ابن أيب  ،عن الفضل مجيعاا د بن إسامعيل، ، عن أبيه، وحمم  : عيل  1ـ  838

احلسني بن  إن  »قال:  ×عمري وصفوان، عن معاوية بن عامر، عن أيب عبد اهلل

 ،ذلك ×اا فمرض يف الطريق، فبلغ علي   صلوات اهلل عليه خرج معتمراا  عيل  

ما  وهو يف املدينة، فخرج يف طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض هبا، فقال: يا بني  

ه ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورد   ×ي رأيس، فدعا عيلتشتكي؟ فقال: أشتك

 .«رإىل املدينة فلام برأ من وجعه اعتم

 نا بشهادتهإخبار اهلل تعاىل أنبياءه ونبّي :ثانيالباب ال

 ،: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الوشاء، عن أمحد بن عائذ1ـ  839

                                           
 ( رواية.24( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .3رقم  369/  4؛ الكايف: 203/  44( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.46( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



جاء  ×فاطمة باحلسني ملا محلت»قال:  ×عن سامل بن مكرم، عن أيب عبد اهلل

تك من بعدك، فلام م  أتقتله  فاطمة ستلد ولداا  جربئيل إىل رسول اهلل فقال: إن  

ثم قال أبو  .«محلت فاطمة احلسني كرهت محله وحني وضعته كرهت وضعه

ا هن  ها كرهته ألفتكرهه ولكن   تلد غالماا  اا م  أهل رأيتم يف الدنيا »: ×عبد اهلل

نَساَن بَِوالَِدْيِه ﴿فيه نزلت هذه اآلية و»قال:  «.علمت أنه سيقتل ْينَا اْْلِ َوَوصَّ

ُلُه َوفَِصاُلُه َثََلُثوَن َشْهًرا  ُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها َوََحْ َلْتُه ُأمُّ  .«﴾إِْحَساًنا ََحَ

: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن األهوازي، عن النرض، عن 2 ـ 840

قال:  ×حييى احللبي، عن هارون بن خارجة، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل

 جربئيل أتى رسول اهلل واحلسني يلعب بني يدي رسول اهلل| فأخربه أن   إن  »

تل فيها؟ ريك الرتبة التي يقأته ستقتله، قال: فجزع رسول اهلل| فقال: أال م  أ

قال: فخسف ما بني جملس رسول اهلل إىل املكان الذي قتل فيه حتى التقت 

القطعتان فأخذ منها ودحيت يف أرسع من طرفة العني فخرج وهو يقول: طوبى 

م لك من تربة وطوبى ملن يقتل حولك. قال: وكذلك صنع صاحب سليامن تكل  

رش من سهولة األرض باسم اهلل األعظم فخسف ما بني رسير سليامن وبني الع

أنه خرج  قال سليامن: خييل إيل   .العرش وحزونتها حتى التقت القطعتان فاجرت  

 .«من حتت رسيري قال: ودحيت يف أرسع من طرفة العني

عن  ،د بن الوليد اخلزاز، عن محاد بن عثامن: أيب، عن سعد، عن حمم  3ـ  841

رسول اهلل كان يف  إن  »ل: يقو ×عبد امللك بن أعني قال: سمعت أبا عبد اهلل

تك تقتل م  أ سلمة وعنده جربئيل فدخل عليه احلسني فقال له جربئيل: إن   م  أبيت 

ريك من تربة األرض التي يقتل فيها؟ فقال رسول اهلل: نعم، أابنك هذا، أال 

                                           
 .135رقم  122؛ كامل الزيارات: 231/  44األنوار:  ( بحار1)

 .142رقم  127؛ كامل الزيارات: 235/  44( بحار األنوار: 2)



^

 .«منها فأراها النبي| فأهوى جربئيل بيده وقبض قبضةا 

 ،عن الوشاء، عن أمحد بن عائذ : أيب، عن سعد، عن ابن عيسى،4ـ  842

جاء جربئيل  ملا ولدت فاطمة احلسنين »قال:  ×عن أيب خدجية، عن أيب عبد اهلل

ريك من أتك تقتل احلسني من بعدك، ثم قال: أال م  أ إىل رسول اهلل فقال له: إن  

ثم قال: هذه الرتبة  ،اهتربتها؟ فرضب بجناحه فأخرج من تربة كربالء فأراها إي  

 .«ال عليهالتي يقت

ئمة عليهم اهلل قتلة األ العلة اليت من أجلها مل يكّف :ثالثالباب ال

السالم ومن ظلمهم عن قتلهم وظلمهم، وعلة ابتالئهم صلوات اهلل 

 عليهم أمجعني

قال: كنت عند الشيخ أيب  ،د بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاين: حمم  1ـ  843

ه مع مجاعة فيهم عيل بن عيسى س اهلل روحالقاسم احلسني بن روح قد  

، فقال له: سل عام ءريد أن أسألك عن يش، فقام إليه رجل فقال له: أالقرصي

اهلل؟  فقال الرجل: أخربين عن احلسني بن عيل عليهام السالم أهو ويل   ،لك بدا

اهلل؟ قال: نعم، قال الرجل: فهل  قال: نعم، قال: أخربين عن قاتله أهو عدو  

س اهلل روحه: افهم فقال له أبو القاسم قد   !ه؟ه عىل ولي  هلل عدو  ط اجيوز أن يسل  

وجل ال خياطب الناس بشهادة العيان، وال  اهلل عز   اعلم أن   ،ي ما أقول لكعن  

، من أجناسهم وأصنافهم وجل بعث إليهم رسوالا  ه عز  يشافههم بالكالم، ولكن  

                                           
/  2. قال الشيخ املحسني )145رقم  129؛ كامل الزيارات: 236/  44( بحار األنوار: 1)

سن أحد رواهتا.153 د ما يف ح   (: عىل ترد 

 .147رقم  130( املصدر السابق؛ كامل الزيارات: 2)

 ( روايات.5( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



م لنفروا عنهم، ومل من غري صنفهم وصوره مثلهم، فلو بعث إليهم رسالا  برشاا 

يقبلوا منهم، فلام جاؤهم وكانوا من جنسهم يأكلون الطعام، ويمشون يف 

نعجز أن نأيت  ءاألسواق قالوا هلم: أنتم مثلنا فال نقبل منكم حتى تأتونا بيش

وجل هلم  بمثله، فنعلم أنكم خمصوصون دوننا بام ال نقدر عليه، فجعل اهلل عز  

ها، فمنهم من جاء بالطوفان بعد اإلنذار املعجزات التي يعجز اخللق عن

 لقي يف النار، فكانت عليه برداا أد، ومنهم من واإلعذار فغرق مجيع من طغى ومتر  

، ومنهم ومنهم من أخرج من احلجر الصلد ناقة وأجرى يف رضعها لبناا  ،وسالماا 

 ر له من احلجر العيون، وجعل له العصا اليابسة ثعباناا من فلق له البحر وفج  

 ومنهم من أبرأ األكمه واألبرص وأحيى املوتى بإذن اهلل عز   ،فتلقف ما يأفكون

له القمر  خرون يف بيوهتم، ومنهم من انشق  وجل وأنبأهم بام يأكلون وما يد  

 مه البهائم مثل البعري والذئب وغري ذلك.وكل  

 ممهم عن أن يأتوا بمثله كانثل هذه املعجزات، وعجز اخللق من أفلام أتوا بم

وجل، ولطفه بعباده وحكمته، أن جعل أنبياءه مع هذه  من تقدير اهلل عز  

خرى مغلوبني، ويف حال قاهرين، ويف حال أاملعجزات يف حال غالبني، ويف 

وجل يف مجيع أحواهلم غالبني وقاهرين، ومل يبتلهم  مقهورين، ولو جعلهم عز  

ملا عرف فضل وجل، و ومل يمتحنهم الختذهم الناس آهلة من دون اهلل عز  

وجل جعل أحواهلم يف ذلك  ه عز  االختبار. ولكن  وصربهم عىل البالء واملحن 

كأحوال غريهم، ليكونوا يف حال املحنة والبلوى صابرين، ويف حال العافية 

ويكونوا يف مجيع أحواهلم متواضعني، غري  ،والظهور عىل األعداء شاكرين

هو خالقهم  م عليهم السالم إهلاا هل ين، وليعلم العباد أن  شاخمني وال متجرب  

ة اهلل تعاىل ثابتة عىل من جتاوز رهم، فيعبدوه ويطيعوا رسله وتكون حج  ومدب  

عى هلم الربوبية، أو عاند وخالف وعىص وجحد بام أتت به فيهم، واد   احلد  



^

 عن بينة. األنبياء والرسل، وليهلك من هلك عن بينة، وحييى من حي  

إسحاق: فعدت إىل الشيخ أيب القاسم بن احلسني بن  د بن إبراهيم بنقال حمم  

س اهلل روحه من الغد وأنا أقول يف نفيس: أتراه ذكر ما ذكر لنا يوم أمس روح قد  

من السامء  أخر   ن  ، لئد بن إبراهيممن عند نفسه؟ فابتدأين فقال يل: يا حمم  

ول يف دين من أن أق إيل   فتخطفني الطري أو هتوي يب الريح يف مكان سحيق أحب  

ة اهلل تعاىل ذكره برأيي ومن عند نفيس، بل ذلك عن األصل، ومسموع عن احلج  

 .«هصلوات اهلل علي

 ،: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب2ـ  844

ِصيَبٍة ﴿وجل:  عن قول اهلل عز   ×قال: سألت أبا عبد اهلل ن مُّ َوَما َأَصاَبُكم مِّ

وأهل بيته هو بام  اا أرأيت ما أصاب علي   ،﴾ ْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعن َكثِيٍ َفبََِم َكَسبَ 

رسول اهلل|  إن  »كسبت أيدهيم وهم أهل بيت طهارة معصومون؟ فقال: 

  ذنب، إن  ة من غرييوم وليلة مائة مر   وجل ويستغفره يف كل   كان يتوب إىل اهلل عز  

 .«بأولياءه باملصائب ليأجرهم عليها من غري ذن خيص   عز  وجلاهلل 

ثواب البكاء على مصيبته ومصاب سائر األئمة عليهم : رابعالباب ال

 السالم، وفيه أدب املأمت يوم عاشوراء

عن  ،: الطالقاين، عن أمحد اهلمداين، عن عيل بن احلسن بن فضال1ـ  845

ا، كان معنا يف ر مصابنا وبكى ملا ارتكب من  من تذك  »: ×الرضاأبيه قال: قال 

                                           
؛ علل الشـرايع: 37رقم  507؛ كامل الدين ومتام النعمة: 273/  44( بحار األنوار: 1)

 .285/  2؛ االحتجاج: 1رقم  241

 .15رقم  383؛ معاين األخبار: 267/  44( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.37( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



ر بمصابنا فبكى وأبكى مل تبك عينه يوم تبكي درجتنا يوم القيامة، ومن ذك  

 .«بحييى فيه أمرنا مل يمت قلبه يوم متوت القلو العيون، ومن جلس جملساا 

اهلمداين، عن  ، عن أمحد: القطان والنقاش والطالقاين مجيعاا وروى قريباا منه

 .ابن فضال، عن أبيه

 ،ه، عن إبراهيم بن أيب حممود: ابن مرسور، عن ابن عامر، عن عم  2ـ  846

مون فيه القتال م شهر كان أهل اجلاهلية حير  املحر   إن  »: ×قال: قال الرضا

ت فيه دماؤنا، وهتكت فيه حرمتنا، وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا، حل  فاست  

مضاربنا، وانتهب ما فيها من ثقلنا، ومل ترع لرسول اهلل  رضمت النريان يفوأ

عزيزنا  يوم احلسني أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذل   إن   حرمة يف أمرنا.

بأرض كرب وبالء، أورثتنا الكرب والبالء إىل يوم االنقضاء، فعىل مثل احلسني 

كان أيب إذا  :×الذنوب العظام. ثم قال البكاء عليه حيط   ن  إف ،فليبك الباكون

وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يميض منه  دخل شهر املحرم ال يرى ضاحكاا 

عرشة أيام، فإذا كان يوم العارش كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه 

 .«هويقول: هو اليوم الذي قتل فيه احلسني صىل اهلل علي

عن  ،بن فضال: الطالقاين، عن أمحد اهلمداين، عن عيل بن احلسن 3ـ  847

من ترك السعي يف حوائجه يوم عاشورا قىض اهلل له »قال:  ×أبيه، عن الرضا

حوائج الدنيا واآلخرة، ومن كان يوم عاشورا يوم مصيبته وحزنه وبكائه، جعل 

ت بنا يف اجلنان عينه، ومن وجل يوم القيامة يوم فرحه ورسوره، وقر   اهلل عز  

خر، وحرش مل يبارك له فيام اد   ه ملنزله شيئاا خر فيى يوم عاشورا يوم بركة واد  سم  

                                           
 .119رقم  131؛ األمايل: 278/  44( بحار األنوار: 1)

 .48رقم  264/  2؛ عيون أخبار الرضا: 278/  44( بحار األنوار: 2)

 .199رقم  190؛ األمايل للصدوق: 283/  44( بحار األنوار: 3)



^

إىل أسفل  ـلعنهم اهلل  ـ يوم القيامة مع يزيد وعبيد اهلل بن زياد وعمر بن سعد

 .«درك من النار

: حكيم بن داود، عن سلمة، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن 4ـ  848

عنده ففاضت من ذكرنا »قال:  ×بكر بن حممد، عن فضيل، عن أيب عبد اهلل

 .«عيناه ولو مثل جناح الذباب غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر

قال: دخلت  ،ان بن شبيب: ماجيلويه، عن عيل، عن أبيه، عن الري  5ـ  849

 «؟يا ابن شبيب أصائم أنت»م فقال يل: ل يوم من املحر  يف أو   ×عىل الرضا

وجل فقال:  ه عز  دعا فيه زكريا رب   هذا اليوم هو اليوم الذي إن  »فقلت: ال، فقال: 

َعاء﴿ ًة َطيَِّبًة إِنََّك َسِميُع الدُّ يَّ فاستجاب اهلل له  ،﴾َقاَل َربِّ َهْب ِِل ِمن لَُّدْنَك ُذرِّ

اهلل يبرشك بيحيى،   يف املحراب أن  وأمر املالئكة فنادت زكريا وهو قائم يصيل  

وجل استجاب اهلل له كام استجاب  صام هذا اليوم ثم دعا اهلل عز  فمن 

ة املحرم هو الشهر الذي كان أهل اجلاهلي   . ثم قال: يا ابن شبيب إن  ×لزكريا

ة حرمة شهرها م  مون فيه الظلم والقتال حلرمته، فام عرفت هذه األفيام مىض حير  

، فال هبوا نساءه، وانتهبوا ثقلته، وسها، لقد قتلوا يف هذا الشهر ذري  وال حرمة نبي  

 .غفر اهلل هلم ذلك أبداا 

فابك للحسني بن عيل بن أيب طالب عليهام  ءليش إن كنت باكياا  ،يا ابن شبيب

 ، ماه ذبح كام يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته ثامنية عرش رجالا ن  إف ؛السالم

تله، ولقد هلم يف األرض شبيهون، ولقد بكت الساموات السبع واألرضون لق

نزل إىل األرض من املالئكة أربعة آالف لنرصه، فوجدوه قد قتل، فهم عند قربه 

                                           
 .201رقم  191؛ األمايل للصدوق: 284/  44( بحار األنوار: 1)

 .293رقم  207رات: ( املصدر السابق؛ كامل الزيا2)



يا لثارات  :شعث غرب إىل أن يقوم القائم، فيكونون من أنصاره، وشعارهم

 احلسني.

ي احلسني ه أنه ملا قتل جد  ثني أيب، عن أبيه، عن جد  يا ابن شبيب لقد حد  

يا ابن شبيب إن بكيت عىل احلسني حتى تصري  أمحر، وتراباا  أمطرت السامء دماا 

كان  ، قليالا كان أو كبرياا  ذنب أذنبته صغرياا  يك غفر اهلل لك كل  دموعك عىل خد  

وجل وال ذنب عليك، فزر  ك أن تلقى اهلل عز  . يا ابن شبيب إن رس  أو كثرياا 

ة مع ك أن تسكن الغرف املبنية يف اجلن  ، يا ابن شبيب إن رس  ×احلسني

ك أن يكون لك من الثواب | فالعن قتلة احلسني. يا ابن شبيب إن رس  النبي

يا ليتني كنت معهم فأفوز  :مثل ما ملن استشهد مع احلسني فقل متى ما ذكرته

ك أن تكون معنا يف الدرجات العىل من اجلنان، يا ابن شبيب إن رس  . عظياما  فوزاا 

حلرشه   حجراا رجال توىل   ن  فاحزن حلزننا، وافرح لفرحنا، وعليك بواليتنا، فلو أ

 .«اهلل معه يوم القيامة

ة عذابهم وما كفر قتلته وثواب اللعن عليهم، وشّد: ام الباب اخل

 ينبغي أن يقال عند ذكره صلوات اهلل عليه

: ماجيلويه، عن عيل، عن أبيه، عن الريان بن شبيب، عن 1ـ  850

 ة مع النبية يف اجلن  رف املبني  ك أن تسكن الغيا ابن شبيب إن رس  »قال:  ×الرضا

ك أن يكون لك من الثواب ، يا ابن شبيب إن رس  ×وآله، فالعن قتلة احلسني

يا ليتني كنت معهم  :فقال متى ما ذكرته ×مثل ما ملن استشهد مع احلسني
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202. 

 ( رواية.19( يبلغ جمموع روايات الباب )2)



^

 .اخلرب «عظياما  فأفوز فوزاا 

ل: قال : باألسانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السالم قا2ـ  851

إن قاتل احلسني بن عيل عليهام السالم يف تابوت من نار، عليه »رسول اهلل|: 

س يف يداه ورجاله بسالسل من نار، منك   نصف عذاب أهل الدنيا، وقد شد  

ة نتنه، م من شد  ذ أهل النار إىل رهب  النار، حتى يقع يف قعر جهنم، وله ريح يتعو  

ام نضجت مجيع من شايع عىل قتله، كل   وهو فيها خالد ذائق العذاب األليم، مع

وجل عليهم اجللود ]غريها[ حتى يذوقوا العذاب األليم  ل اهلل عز  جلودهم بد  

 .«ال يفرت عنهم ساعة، ويسقون من محيم جهنم، فالويل هلم من عذاب النار

، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، : أيب وابن الوليد معاا 3ـ  852

كان قاتل »قال:  ×عن زرارة، عن عبد اخلالق، عن أيب عبد اهلل عن ابن بكري،

 .«ااحلسني بن عيل عليهام السالم ولد زنا، وقاتل حييى بن زكريا ولد زن

باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد بن معاوية : سادسالباب ال

إىل شهادته صلوات اهلل عليه ولعنة اهلل على ظامليه وقاتليه والراضني 

 قتله واملؤازرين عليهب

د الربقي، عن داود بن أيب : أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن حمم  1ـ  853

يزيد، عن أيب اجلارود وابن بكري وبريد بن معاوية العجيل، عن أيب جعفر 

                                           
/  2؛ عيون أخبار الرضا: 202رقم  192؛ األمايل للصدوق: 299/  44( بحار األنوار: 1)

 .58رقم  268

 .178رقم  51/  1؛ عيون أخبار الرضا: 300/  44( بحار األنوار: 2)

 .204رقم  162؛ كامل الزيارات: 303/  44( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.42( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



ووجد به ثالثامئة وبضعة وعرشون  ×صيب احلسني بن عيلأ»قال:  ×الباقر

؛ مهها يف مقد  ا كانت كل  م، فروي أهن  رمية بسه طعنة برمح أو رضبة بسيف أو

 .«يلكان ال يو ×هن  أل

بن  اد: عيل، عن أبيه، وحممد بن إسامعيل، عن الفضل، عن مح  2ـ  854

احلسني بن  إن  »قال:  ×عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليامين، عن أيب عبد اهلل

 .«اا معتمرعيل عليهام السالم خرج قبل الرتوية بيوم إىل العراق، وقد كان دخل 

عن  ،)عن حممد بن عيسى( ،: احلسن بن عبد اهلل بن حممد، عن أبيه3ـ  855

 إن  »يقول:  ×ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن احللبي قال: سمعت أبا عبد اهلل

اهلل قد أذن يف  ثم التفت إليهم فقال: إن   ، بأصحابه الغداةصىل   ×احلسني

 .«قتلكم فعليكم بالصرب

ومجاعة مشاخيي، عن سعد، عن عيل بن إسامعيل وابن أيب : أيب 4ـ  856

د بن عمرو بن سعيد، عن ابن بكري، عن زرارة، عن أيب ، عن حمم  اخلطاب معاا 

د بن عيل: بسم اهلل ة إىل حمم  من مك   ×كتب احلسني بن عيل»قال:  ×جعفر

 ،د بن عيل ومن قبله من بني هاشممن احلسني بن عيل إىل حمم   ،الرمحن الرحيم

 .«من حلق يب استشهد، ومن مل يلحق يب مل يدرك الفتح والسالم ن  إأما بعد ف

ثني كرام عبد الكريم بن عمرو، عن د بن عمرو: وحد  : قال حمم  5ـ  857

د بن كتب احلسني بن عيل إىل حمم  »قال:  ×ميرس بن عبد العزيز، عن أيب جعفر

د بن عيل يل إىل حمم  من احلسني بن ع ،بسم اهلل الرمحن الرحيم :عيل من كربال

                                           
 .240رقم  228؛ األمايل: 82/ 45( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  535/  4؛ الكايف: 85/  45( بحار األنوار: 2)

 .187رقم  152؛ كامل الزيارات: 86/  45( بحار األنوار: 3)



^

اآلخرة مل تزل  الدنيا مل تكن، وكأن   أما بعد فكأن   ،ومن قبله من بني هاشم

 .«موالسال

 ،: مجاعة مشاخيي منهم عيل بن احلسني وحممد بن احلسن، عن سعد6ـ  858

، عن ابن فضال، د بن احلسني وإبراهيم بن هاشم مجيعاا د وحمم  عن أمحد بن حمم  

ملا صعد احلسني »أنه قال:  ×ه، عن أيب عبد اهللن ابن عبد رب  عن أيب مجيلة، ع

ذاك يا أبا  ، قالوا: وماصحابه: ما أراين إال مقتوالا عقبة البطن قال أل ×بن عيل

تنهشني  هي؟ قال: رأيت كالباا  عبد اهلل؟ قال: رؤيا رأيتها يف املنام، قالوا: وما

 .«كلب أبقع ها عيل  أشد  

د بن احلسني، عن صفوان، لوليد معاا، عن سعد، عن حمم  : أيب وابن ا7ـ  859

قال عبد اهلل بن الزبري للحسني بن »قال:  ×عن داود بن فرقد، عن أيب عبد اهلل

ة فكنت باحلرم؟ فقال احلسني بن عيل عليهام عيل عليهام السالم: لو جئت إىل مك  

أحب إيل  من أن أعفر  ن أقتل عىل تل  ئبنا، ول ها وال تستحل  السالم: ال نستحل  

 .«أقتل هبا

السماء واألرض عليه صلى  ما ظهر بعد شهادته من بكاء: سابعالباب ال

 اهلل عليه، وإنكساف الشم  والقمر وغريها

عن  ،: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكري1ـ  860

                                           
 .195رقم  157؛ كامل الزيارات: 87/  45( بحار األنوار: 1)

ح الشيخ 194رقم  156( املصدر السابق؛ كامل الزيارات: 2) . وال أدري كيف صح 

ل بن صالح املعروف بأيب مجيلة، وهو  املحسني  هذه الرواية مع أن  يف سندها املفض 

 (.حّب اهللالنجايش؟! )مضع ف يف كلامت الشيخ 

 .183رقم  151؛ كامل الزيارات: 86/  45( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.48( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



مل نجعل »قول: ي ×ه قال: سمعت أبا عبد اهللرب   زرارة، عن عبد اخلالق بن عبد

، وحييى بن زكريا مل اا احلسني بن عيل مل يكن له من قبل سمي   ،اا له من قبل سمي  

قال: قلت: ما  ،«، ومل تبك السامء إال عليهام أربعني صباحاا اا يكن له من قبل سمي  

 .«كانت تطلع محراء وتغرب محراء»بكاؤها؟ قال: 

عيسى، عن موسى بن  ، عن سعد، عن ابن: أيب وعيل بن احلسني2 ـ 861

: ما تقول يف زيارة قرب احلسني بن ×يب عبد اهللالفضل، عن حنان قال: قلت أل

ما  ،ال تعجب»ة وعمرة؟ قال: ا تعدل حج  ه بلغنا عن بعضهم أهن  ن  إف ×عيل

د د شباب الشهداء وسي  ه سي  ن  جتفه فإ ولكن زره وال ،هأصاب من يقول هذا كل  

 .«رضزكريا وعليهام بكت السامء واأل بنوشبيه حييى  ،شباب أهل اجلنة

هلل بعثهم ا ضجيج املالئكة إىل اهلل تعاىل يف أمره، وأّن: ثامنالباب ال

نبياء وفاطمة عليهم السالم عليه صلوات لنصره، وبكائهم وبكاء األ

 اهلل عليه

: أيب ومجاعة مشاخيي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن احلسني بن 1ـ  862

بن عيسى، عن ربعي بن عبد اهلل، عن الفضيل، عن أيب عبد سعيد، عن محاد 

أربعة آالف ملك  فإن  ـ  ×يعني قرب احلسنيـ لكم ال تأتونه  ما»قال:  ×اهلل

 .«يبكون عند قربه إىل يوم القيامة

ار، عن ابن أيب اخلطاب، عن صفوان، عن : ابن الوليد، عن الصف  2ـ  863

                                           
 .250رقم  182؛ كامل الزيارات: 211/  45( بحار األنوار: 1)

 .255رقم  184؛ كامل الزيارات: 211/  45( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.24) ( يبلغ جمموع روايات الباب3)

 .221رقم  171؛ كامل الزيارات: 222/  45( بحار األنوار: 4)



^

عىل قرب احلسني أربعة آالف ملك  إن  »حريز، عن الفضيل، عن أحدمها قال: 

 .، قال حممد بن مسلم: حيرسونه«شعث غرب يبكونه إىل يوم القيامة

: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن معروف، عن محاد بن 3ـ  864

باملدينة: أين قبور الشهداء؟ فقال:  ×يب عبد اهللعيسى، عن ربعي قال: قلت أل

حوله أربعة آالف ملك  الذي نفيس بيده إن  أليس أفضل الشهداء عندكم؟ و»

 .«ةشعث غرب يبكونه إىل يوم القيام

 عليه عليه صلوات اهلل نوح اجلّن: تاسعالباب ال

ر بن خالد، عن عن ابن عيسى، عن معم   ،ثني أيب، عن سعد: حد  1ـ  865

 مثل ألفاظ سلمة قال: وهو يقول: ×الرضا

 :×فقال احلسني بن عيل

                                           
 .228رقم  173؛ كامل الزيارات: 223/  45( بحار األنوار: 1)

 .229رقم  174؛ كامل الزيارات: 223/  45( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.13( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .274رقم  193زيارات: ؛ كامل ال237/  45( بحار األنوار: 4)



 ر اهلل العذاب عن قتلتهالعلة اليت من أجلها أّخ: عاشرالباب ال

يب احلسن ، عن أبيه، عن اهلروي قال: قلت أل: اهلمداين، عن عيل1ـ  866

ه أن   ×روي عن الصادق ما تقول يف حديث ،يا ابن رسول اهلل :×الرضا

: ×فقال «بفعال آبائها؟ ×إذ اخرج القائم قتل ذراري قتلة احلسني»قال: 

ما  ،﴾َوالَ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى﴿ :وجل فقلت: وقول اهلل عز   «هو كذلك»

ذراري قتلة احلسني يرضون  صدق اهلل يف مجيع أقواله، ولكن  »معناه؟ قال: 

قتل  رجالا  كان كمن أتاه، ولو أن   بفعال آبائهم، ويفتخرون هبا، ومن ريض شيئاا 

وجل رشيك  باملرشق فريض بقتله رجل باملغرب لكان الرايض عند اهلل عز  

قال: قلت له:  «.خرج لرضاهم بفعل آبائهمإذ أ ×وإنام يقتلهم القائم ،القاتل

م هن  أل ؛فيقطع أيدهيم ،ببني شيبة أيبد»القائم منكم إذا قام؟ قال:  أيبد ءيش بأي  

 .«وجل اق بيت اهلل عز  رس  

بي عبيد الثقفي وما جرى على أأحوال املختار بن : عشر اديالباب احل

 يديه وأيدي أوليائه

 ،د بن احلسن، وعثامن بن حامد، عن حممد بن يزداد الرازي: حمم  1ـ  867

يب اخلثعمي، عن أيب عبد عن ابن أيب اخلطاب، عن عبد اهلل املزخرف، عن حب

 .«مبن احلسني عليهام السال كان املختار يكذب عىل عيل  »قال:  ×اهلل

                                           
 ( روايات.10( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 247/  2؛ عيون أخبار الرضا: 1رقم  229؛ علل الرشائع: 295/  45( بحار األنوار: 2)

(: لكن  مدلوهلا عندي غري سليم عن اإليراد، 157/  2. قال الشيخ املحسني )5رقم 

ها لوثاقته يف علم الرجال،  والواقع أنا يف االعتامد عىل روايات اهلروي   ، ال جيوز رد  متحري 

 وال يرىض القلب بقبوهلا.

 ( رواية.16( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

. قال الشيخ 198رقم  340/  1؛ اختيار معرفة الرجال: 343/  45( بحار األنوار: 4)

د.159/  2املحسني )  (: ال بأس بسندها عىل ترد 



 

 

 

 

 

بن  د الساجدين وإمام الزاهدين علّيأبواب تاريخ سّي

احلسني زين العابدين صلوات اهلل عليه وعلى آبائه 

 الطاهرين وأوالده املنتجبني

ه، وتاريخ والدته وأحوال أمسائه وعللها، ونقش خامت: لالباب األّو

 ه،وبعض مناقبه، ومجل أحوالهأّم

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل بن دراج، عن يونس 1ـ  868

بن  كان يف خاتم عيل  »قال:  ×بن ظبيان وحفص بن غياث، عن أيب عبد اهلل

 .«احلسني: احلمد هلل العيل  

ة إليه، مامته والوصّيالنصوص على اخلصوص على إ :الباب الثاني

 والنكت غريها، وفيه بعض الدالئلوإليه الكتب والسالح،  عنه دفوأ

: احلسني بن سعيد، عن محاد بن عيسى، عن ربعي، عن الفضيل 1ـ  869

سلمة  م  أإىل العراق، دفع إىل  ×ه احلسنيملا توج  »: ×قال: قال يل أبو جعفر

                                           
 ( رواية.37اب )( يبلغ جمموع روايات الب1)

 ، وفيه: احلمد هلل العيل العظيم.2رقم  473/  6؛ الكايف: 5/  46( بحار األنوار: 2)

 ( روايات.9( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



هلا: إذا أتاك أكرب ولدي  زوج النبي| الوصية والكتب وغري ذلك، وقال

سلمة  م  أبن احلسني  أتى عيل   ×فادفعي إليه ما دفعت إليك، فلام قتل احلسني

 .«×أعطاها احلسني ءفدفعت إليه كل يش

مكارم أخالقه وعلمه وإقرار املخالف واملؤالف بفضله  :الباب الثالث

 لقه وصوته وعبادته صلوات اهلل وسالمه عليهقه وَخُلوحسن ُخ

بن حممد بن عبد اهلل القمي، عن الربقي، عن أبيه، عن  : عيل  1ـ  870

ن ذكره، عن الثاميل قال: ذكر عند عيل بن احلسني غالء إسامعيل القصري، عم  

 .«من غالئه، إن غال فهو عليه، وإن رخص فهو عليه وما عيل  »السعر فقال: 

 ،اد، عن ربعيد بن إسامعيل، عن الفضل بن شاذان، عن مح: حمم  2ـ  871

إذا قام إىل  ×بن احلسني كان عيل  »قال:  ×عن الفضيل، عن أيب عبد اهلل

 .« لونه، فإذا سجد مل يرفع رأسه حتى يرفض عرقاا الصالة تغري  

، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن سيف بن عمرية، عن أيب : عيل  3ـ  872

دراهم أبتاع به  ن أدخل السوق ومعيئل»: ×محزة، قال: قال عيل بن احلسني

 .«من أن أعتق نسمة إيل   وقد قرموا إليه، أحب   لعيايل حلاما 

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبد اهلل بن سنان، عن أيب 4ـ  873

 ،يف طلب الرزق كان عيل بن احلسني إذا أصبح خرج غادياا »قال:  ×عبد اهلل

                                           
 .159رقم  195؛ الغيبة للطويس: 18/  46( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.104( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

ة 7رقم  81/  5؛ الكايف: 55/  46( بحار األنوار: 3) . أقول: كيف يمكن احلكم بالصح 

؟! فلعل ه من سهو القلم.  هلذه الرواية، واحلال أن يف إسنادها من مل يسم 

 .5رقم  300/  3؛ الكايف: 64/  46( بحار األنوار: 4)

 .10رقم  12/  4؛ الكايف: 66/  46( بحار األنوار: 5)



^

ق؟ ق لعيايل، قيل له: أتتصد  صد  فقيل له: يا ابن رسول اهلل أين تذهب؟ فقال: أت

 .«وجل صدقة عليه قال: من طلب احلالل فهو من اهلل عز  

: اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن معاوية بن 5ـ  874

 ،ال يضحك الناس منهبط   كان باملدينة رجل  »قال:  ×عامر، عن أيب عبد اهلل

 عني عيل بن احلسني قال: فمر  ضحكه، يأفقال: قد أعياين هذا الرجل أن 

وخلفه موليان له قال: فجاء الرجل حتى انتزع رداءه من رقبته، ثم  ×عيل  

، فاتبعوه وأخذوا الرداء منه فجاؤا به فطرحوه ×مىض، فلم يلتفت إليه عيل

ال يضحك أهل املدينة، فقال: عليه، فقال هلم: من هذا؟ فقالوا: هذا رجل بط  

 .«نخيرس فيه املبطلو هلل يوماا  قولوا له: إن  

عن  ،: ابن الوليد، عن الصفار، عن الربقي، عن يونس بن يعقوب6ـ  875

حني حرضته  ×دالبنه حمم   ×قال عيل بن احلسني»قال:  ×الصادق

 ،ة، فلم أقرعها بسوط قرعةني قد حججت عىل ناقتي هذه عرشين حج  الوفاة: إن  

رسول اهلل| قال: ما من بعري  ن  ا ال تأكل حلمها السباع، فإفإذا نفقت فادفنه

يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إال جعله اهلل من نعم اجلنة، وبارك يف نسله 

 .«ودفنها ×فلام نفقت حفر هلا أبو جعفر

د بن أيب : عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حمم  7ـ  876

الم يف فناء الكعبة يف الليل بن احلسني عليهام الس محزة، عن أبيه قال: رأيت عيل  

ة عىل رجله ة يتوكأ عىل رجله اليمنى ومر  فأطال القيام حتى جعل مر   ،وهو يصيل  

ك يف قلبي، بني وحب  تعذ   ،يا سيدي»ه باك: اليرسى، ثم سمعته يقول بصوت كأن  

                                           
 .11رقم  12/  4 ؛ الكايف:67/  46( بحار األنوار: 1)

 .322رقم  289؛ األمايل للصدوق: 68/  46( بحار األنوار: 2)

 .50؛ ثواب األعامل: 70/  46( بحار األنوار: 3)



 .«طاملا عاديتهم فيك بيني وبني قوم   تك لئن فعلت لتجمعن  أما وعز  

 تهوفا: الباب الرابع

ه عبد اهلل بن الصلت، عن احلسن بن عيل د بن أمحد، عن عم  حمم   :1ـ  877

 ×بن احلسني عيل   إن  »قال: سمعته يقول:  ×ابن بنت الياس، عن أيب احلسن

وإنا فتحنا  ،إذا وقعت الواقعة :ثم فتح عينيه وقرأ ،ملا حرضته الوفاة أغمي عليه

ة حيث أ من اجلن  ثنا األرض نتبو  لك، وقال: احلمد هلل الذي صدقنا وعده وأور

 .«اا نشاء فنعم أجر العاملني، ثم قبض من ساعته ومل يقل شيئ

 أحوال أوالده وزوجاته صلوات اهلل عليه: الباب اخلام 

: ماجيلويه، عن عيل، عن أبيه، عن حييى بن عمران اهلمداين وابن 1ـ  878

سم قال: سمعت أبا عبد بزيع، عن يونس بن عبد الرمحن، عن العيص بن القا

من نظر هلا أنتم، لو كان  أحق   ن  إنفسكم فاتقو اهلل وانظروا أل»يقول:  ×اهلل

ها خرى كان، ولكن  ب هبا واستقبل التوبة باألم إحدامها وجر  حدكم نفسان فقد  أل

يدعوكم إىل  ا آت  نفس واحدة إذا ذهبت فقد واهلل ذهبت التوبة، إن أتاكم من  

ف ه ال يطيعنا اليوم وهو وحده، فكيا ال نرىض، إن  تشهدكم أن  ا فنحن نسالرضا من  

 .«معاليطيعنا إذا ارتفعت الرايات واأل

                                           
 .10رقم  579/  2؛ الكايف: 107/  46( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.17( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

. ونلفت نظر القارئ إىل أن  الشيخ 5 رقم 468/  1؛ الكايف: 152/  46( بحار األنوار: 3)

( حينام أحال عىل املعترب من روايات الباب أشار إىل الرقم 161/  2املحسني  يف املرشعة )

 (، واحلال أن  املذكورة ال تتوفر عىل إسناد أصالا.12)

 ( رواية.90( يزيد جمموع روايات الباب عىل )4)

 .2رقم  577/  2؛ علل الرشائع: 178/  46( بحار األنوار: 5)



^

ل، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبد اهلل بن : ابن املتوك  2ـ  879

 ،«ليس بينكم وبني من خالفكم إال املطمر»: ×سنان قال: قال أبو عبد اهلل

ونه الرت، فمن خالفكم وجازه فابرؤا الذي تسم  »ر؟ قال: املطم ءيش وأي   :قلت

 .«اا فاطمي   اا منه وإن كان علوي  

: محدويه، عن اليقطيني، عن يونس، عن إسامعيل بن عبد اخلالق، 3ـ  880

قال: قيل ملؤمن الطاق: ما الذي جرى بينك وبني زيد بن عيل يف حمرض أيب عبد 

د يف آل حمم   بلغني أنك تزعم أن   ،د بن عيل؟ قال: قال زيد بن عيل: يا حمم  ×اهلل

 ،مفرتض الطاعة؟ قال: قلت: نعم، وكان أبوك عيل بن احلسني أحدهم إماماا 

ه ن  فيربدها بيده ثم يلقمنيها أفرتى أة بلقمة وهي حار   ىفقال: وكيف وقد كان يوت

ره النار؟ قال: قلت له: ك من حر   اللقمة، وال يشفق عيل   من حر   كان يشفق عيل  

أن خيربك فتكفر، وال يكون له فيك الشفاعة، وال فيك املشيئة، فقال أبو عبد 

 .«أخذته من بني يديه، ومن خلفه، فام تركت له خمرجاا »: ×اهلل

د د بن يزداد، عن حمم  د بن احلسن وعثامن بن حامد، عن حمم  : حمم  4ـ  881

اباطي قال: كان بن احلسني، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن عامر الس

سليامن بن خالد خرج مع زيد بن عيل حني خرج، قال: فقال له رجل ونحن 

وقوف يف ناحية وزيد واقف يف ناحية: ما تقول يف زيد هو خري أم جعفر؟ قال: 

ك رأسه ام الدنيا، قال: فحر  سليامن: قلت: واهلل ليوم من جعفر خري من زيد أي  

فمضيت نحوه فانتهيت إىل زيد وهو يقول: ة، قال: عليه القص   وقص   وأتى زيداا 

 .جعفر إمامنا يف احلالل واحلرام

                                           
 .2رقم  212؛ معاين األخبار: 179/  36( بحار األنوار: 1)

 .328رقم  424/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 193/  46( بحار األنوار: 2)

 .668رقم  650/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 196/  46( بحار األنوار: 3)



اجلعفري قال: سألت )هاشم( بن إبراهيم، عن أيب هشام  عيل   :5ـ  882

 .«ه عىل عم  صىل   ×يجد   أما علمت أن  »عن املصلوب فقال:  ×الرضا

 

  

                                           
 .2رقم  215/  3؛ الكايف: 205/  46( بحار األنوار: 1)



 

 

 

 

 

د بن علي بن احلسني باقر أبواب تاريخ أبي جعفر حمّم

لم النبيني صلوات اهلل عليه وعلى آبائه الطاهرين ع

وأوالده املعصومني، ومناقبه وفضائله ومعجزاته وسائر 

 أحواله

 تاريخ والدته ووفاته: لالباب األّو

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محاد بن عثامن، عن أيب عبد 1ـ  883

من  ناساا أدخل أ ا بني  قال يل ذات يوم يف مرضه: ي ×أيب إن  »قال:  ×اهلل

منهم، فقال: يا  ناساا قال: فأدخلت عليه أ ،شهدهمأقريش من أهل املدينة، حتى 

ه باملاء، فلام ني، وارفع قربي أربع أصابع ورش  لني وكف  جعفر إذا أنا مت فغس  

 دخل عليك قوماا أخرجوا قلت: يا أبت لو أمرتني هبذا صنعته، ومل ترد أن 

 .«أردت أن ال تنازع تشهدهم، فقال: يا بني  

ة من أصحابنا، عن الربقي، عن أبيه، عن النرض، عن احللبي، : عد  2ـ  884

 عىل رأس رأيت كأين  »قال:  ×عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أيب جعفر

                                           
 ( رواية.26يبلغ جمموع روايات الباب )( 1)

 .5رقم  200/  3؛ الكايف: 214/  46( بحار األنوار: 2)



جانب، حتى إذا كثروا عليه، تطاول هبم يف  جبل، والناس يصعدون إليه من كل  

جانب، حتى مل يبق منهم أحد إال  ل  السامء وجعل الناس يتساقطون عنه من ك

ذلك يتساقط عنه الناس وتبقى  ففعل ذلك مخس مرات يف كل   ،عصابة يسرية

قيس بن عبد اهلل بن عجالن يف تلك العصابة، فام مكث  تلك العصابة، أما إن  

 .«بعد ذلك إال نحو من مخس حتى هلك

ن عثامن قال: د بن أيب نرص، عن محاد بعن أمحد بن حمم   ،: عنه3ـ  885

كان عىل أميال  رجالا  إن  »يقول:  ×ثني أبو بصري قال: سمعت أبا عبد اهللحد  

املالئكة  ن  إف ؛عىل أيب جعفر من املدينة فرأى يف منامه، فقيل له: انطلق فصل  

 .«يف  قد تو ×تغسله يف البقيع، فجاء الرجل فوجد أبا جعفر

ن محاد، عن احللبي، عن أيب عن أبيه، عن ابن أيب عمري، ع ،: عيل4ـ  886

أحدها رداء  :نه يف ثالثة أثوابكف  أته أن يف وصي   ×كتب أيب»قال:  ×عبد اهلل

مل  :×يب فيه يوم اجلمعة، وثوب آخر، وقميص، فقلت ألله حربة كان يصيل  

نه يف أربعة أو مخسة فال وإن قالوا كف   ،ن يغلبك الناستكتب هذا؟ فقال: أخاف أ

به  ما يلف   العاممة من الكفن، إنام يعد   مة، وليس تعد  مني بعامتفعل، وعم  

 .«داجلس

د، عن عيل بن احلكم، عن يونس بن عن أمحد بن حمم   ،ة: العد  5ـ  887

أوقف يل من مايل كذا  ،قال يل أيب: يا جعفر»قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،يعقوب

 .«تندبني عرش سنني بمنى أيام منى ،وكذا النوادب

                                           
 .206رقم  182/  8؛ الكايف: 219/  46( بحاراألنوار: 1)

 .207رقم  183/  8( املصدر السابق؛ الكايف: 2)

 .7رقم  144/  3؛ الكايف: 220/  46( بحار األنوار: 3)

 .1رقم  117/  5ايف: ( املصدر السابق؛ الك4)



^

 ،د، عن ابن فضال، عن ابن بكريد بن حييى، عن أمحد بن حمم  حمم  : 6ـ  888

: أدركت احلسني صلوات اهلل عليه؟ قال: ×يب جعفرقال: قلت أل ،عن زرارة

 .اخلرب «نعم»

 مساؤه وعللها ونقش خواتيمه وحليتهأ :الباب الثاني

 ×دعن الرضا، عن أبيه، عن جعفر بن حمم   ،سانيد الثالثةباأل :1ـ  889

وبالنبي  ،ي باهلل حسند بن عيل عليهام السالم: ظن  كان عىل خاتم حمم  »قال: 

 .«وباحلسني واحلسن ،وبالويص ذي املنن ،املؤمتن

د، عن ابن حمبوب، عن ابن سنان، عن أيب ة، عن أمحد بن حمم  : العد  2ـ  890

 .«ة هللكان نقش خاتم أيب: العز  »قال:  ×عبد اهلل

أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل بن دراج، عن يونس : عيل، عن 3ـ  891

د كان يف خاتم أيب حمم  »قال[:  ×بن ظبيان وحفص بن غياث ]عن أيب عبد اهلل

 .«ة هللرأيته ]بعيني[: العز   دي  وكان خري حمم   ،بن عيل

مناقبه صلوات اهلل عليه، وفيه: أخبار جابر بن عبد  :الباب الثالث

  عنهاهلل األنصاري رضي اهلل

: ابن الوليد، عن احلمريي، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن 1ـ  892

                                           
 .2رقم  223/  4( املصدر نفسه؛ الكايف: 1)

 ( رواية.11( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .15رقم  30/  1؛ عيون أخبار الرضا: 221/  46( بحار األنوار: 3)

 .1رقم  473/  6؛ الكايف: 222/  46( بحار األنوار: 4)

 .2؛ الكايف: رقم 223/  46( بحار األنوار: 5)

 ( رواية.11( يبلغ جمموع روايات الباب )6)



رسول اهلل| قال  إن  »قال:  ×أبان بن عثامن، عن الصادق جعفر بن حممد

ك ستبقى حتى تلقى ولدي نصاري: يا جابر إن  ذات يوم جلابر بن عبد اهلل األ

فإذا  ،ف يف التوراة بالباقرد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب املعروحمم  

د بن فوجد حمم   ×بن احلسني فدخل جابر إىل عيل   ،ي السالملقيته فاقرأه من  

فقال له: يا غالم أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر. فقال  عنده غالماا  ×عيل

بن احلسني فقال  الكعبة، ثم أقبل عىل عيل   جابر: شاميل رسول اهلل| ورب  

د الباقر، فقام جابر فوقع مر بعدي: حمم  هذا ابني وصاحب األله: من هذا؟ قال: 

لهام ويقول: نفيس لنفسك الفداء يا ابن رسول اهلل، اقبل سالم عىل قدميه يقب  

 ×رسول اهلل| يقرأ عليك السالم، قال: فدمعت عينا أيب جعفر أبيك، إن  

ض وعليك رهلل السالم ما دامت الساموات واألثم قال: يا جابر عىل أيب رسول ا

 .«مغت الساليا جابر بام بل  

مكارم أخالقه وسريه وسننه وعلمه وفضله وإقرار : الباب الرابع

 املخالف واملؤالف جباللته صلوات اهلل عليه

د، عن ابن حمبوب، عن أيب : أيب، عن احلمريي، عن أمحد بن حمم  1ـ  893

 ×كان أيب»قال:  ×حممد الوابيش وابن بكري وغريه رووه عن أيب عبد اهلل

مجعة بدينار، وكان  ق كل  ، وأعظمهم مؤنة، قال: وكان يتصد  أهل بيته ماالا  أقل  

 .«ميامن األلفضل يوم اجلمعة عىل غريه  ؛فضاعن يقول: الصدقة يوم اجلمعة ت  

 ،اقد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن العباس بن موسى الور  : حمم  2ـ  894

                                           
 .575رقم  434؛ األمايل للصدوق: 223/  46( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.104( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .185؛ ثواب األعامل: 294/  46( بحار األنوار: 3)



^

م عىل أيب جعفر صلوات اهلل عليه فرأوه دخل قو»قال:  ×عن أيب احلسن

 .«غ هلن  فأنا أتصب   ،النساء حب  أ رجل فسألوه فقال: إين   ،خمتضباا 

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محاد، عن احللبي، عن أيب 3ـ 895

 .«مبالكت ×ب أبو جعفرخض  »قال:  ×عبد اهلل

د بن مسلم، قال: رأيت م  : ابن حمبوب، عن العالء بن رزين، عن حم4ـ  896

الوسمة أرضايس فمضغت نقضت  ،يا حممد»فقال:  يمضغ علكاا  ×أبا جعفر

 . ها بالذهب، قال: وكانت اسرتخت فشد  «هاشد  هذا العلك أل

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن معاوية بن عامر، قال: رأيت 5ـ  897

 .اءباحلن   خمضوباا  ×أبا جعفر

 ،بن زياد، عن عبد اهلل بن جبلة وغريه، عن إسحاق بن عامر: عبيد 6ـ  898

من غلامنه عند  ×أعتق أبو جعفر»قال:  ×عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل

موته رشارهم وأمسك خيارهم، فقلت: يا أبت تعتق هؤالء ومتسك هؤالء؟ 

 .«فيكون هذا هبذا ،ي رضباا م قد أصابوا من  فقال: إهن  

قال:  ،ه، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة: عيل، عن أبي7ـ  899

 ،وكان فيها عطاء ،جنازة رجل من قريش وأنا معه ×حرض أبو جعفر

قال: فلم تسكت، فرجع  ،فقال عطاء: لتسكتن أو لنرجعن ،فرصخت صارخة

 :قلت «ومل؟»قال:  .عطاء قد رجع إن   :×يب جعفرعطاء قال: فقلت أل

                                           
 .3رقم  480/  6؛ الكايف: 298/  46( بحار األنوار: 1)

 .7رقم  481/  6لكايف: ( املصدر السابق؛ ا2)

 .3رقم  482/  6( املصدر نفسه؛ الكايف: 3)

 .1رقم  486/  6؛ الكايف: 299/  46( بحار األنوار: 4)

 .13رقم  55/  7؛ الكايف: 300/  46( بحار األنوار: 5)



فقال:  ،كتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجعرصخت هذه الصارخة فقال هلا: لتس

 ، مل نقض حق  تركنا له احلق   من الباطل مع احلق   ا إذا رأينا شيئاا فلو أن   ،امض بنا»

رمحك  يب جعفر: ارجع مأجوراا ها ألقال ولي   ، عىل اجلنازة، قال: فلام صىل  «مسلم

لك يف فأبى أن يرجع، قال فقلت له: قد أذن  ،ك ال تقوى عىل امليشفإن   ،اهلل

ذنه جئنا وال إفليس ب ،امض»ريد أن أسألك عنها فقال: أالرجوع ويل حاجة 

ام هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع اجلنازة الرجل يؤجر عىل ذنه نرجع، إن  إب

 .«ذلك

د، عن ابن حمبوب، عن إسحاق : أمحد بن إدريس، عن أمحد بن حمم  8ـ  900

نتظره حتى يب فراشه فأد ألمه   كنت أإين  » :×بن عامر، قال: قال يل أبو عبد اهلل

ذات ليلة، فأتيت  يأيت، فإذا أوى إىل فراشه ونام قمت إىل فرايش، وإنه أبطأ عيل  

املسجد يف طلبه وذلك بعدما هدأ الناس، فإذا هو يف املسجد ساجد، وليس يف 

 ،حقاا  املسجد غريه، فسمعت حنينه وهو يقول: سبحانك اللهم أنت ريب حقاا 

عميل ضعيف فضاعفه يل، اللهم قني  ، اللهم إن  اا ورق   داا تعب   لك يا رب   سجدت

 .«إنك أنت التواب الرحيم عذابك يوم تبعث عبادك، وتب عيل  

 :قال ،أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن ابن بكري، عن زرارة :9ـ  901

ال »قال: ثقل ابن جلعفر، وأبو جعفر جالس يف ناحية فكان إذا دنا منه إنسان 

ه عىل هذه ، وأضعف ما يكون يف هذه احلال، ومن مس  ه إنام يزداد ضعفاا ه، فإن  متس  

حلياه، ثم قال لنا:  ، فلام قىض الغالم أمر به فغمض عيناه وشد  «احلال أعان عليه

، ثم دعا «إن نجزع ما مل ينزل أمر اهلل، فإذا نزل أمر اهلل، فليس لنا إال التسليم»

هذا هو الصرب »ل ودعا بطعام فأكل هو ومن معه، ثم قال: بدهن فادهن واكتح

                                           
 .3رقم  171/  3( املصدر السابق؛ الكايف: 1)

 .9رقم  323/  3؛ الكايف: 301/  46( بحارا ألنوار: 2)



^

ة خز ومطرف خز وعاممة خز وخرج ثم لبس جب   ،لثم أمر به فغس   ،اجلميل

 .«ه عليفصىل  

صحابه وأهل زمانه من اخللفاء وغريهم، وما أأحوال : الباب اخلام 

 جرى بينه وبينهم

قال: قال أبو  ،مريم ة، عن الوشاء، عن ثعلبة، عن أيب: العد  1ـ  902

 فال جتدان علاما  ،باقا وغر  رش  »لسلمة بن كهيل واحلكم بن عتيبة:  ×جعفر

 .«خرج من عندنا صحيحا إال شيئاا 

د، عن احلسني بن سعيد، عن د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  2ـ  903

 إن  » بن عثامن، عن أيب بصري قال: قال يل: النرض عن حييى احللبي، عن معىل  

َوِمَن النَّاِس َمن َيُقوُل آَمنَّا بِاهللِّ َوبِالَْيْوِم اآلِخِر َوَما ﴿ن قال اهلل بن عتيبة مم  احلكم 

ب أما واهلل ال يصيب العلم إال من أهل ق احلكم وليغر  فليرش   ،﴾ُهم بُِمْؤِمنِيَ 

 .«×ئيلنزل عليهم جرب بيت  

مناظراته مع املخالفني، ويظهر منه أحوال كثري من : الباب السادس

 أهل زمانه

د بن إسامعيل، عن الفضل بن وحمم   ،بن إبراهيم، عن أبيه : عيل  1ـ  904

، عن ابن أيب عمري، عن عبد الرمحن بن احلجاج، عن أيب عبد شاذان مجيعاا 

                                           
 .841رقم  289/  1؛ هتذيب األحكام: 302/  46( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.29( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .1رقم  399/  1؛ الكايف: 335/  46( بحار األنوار: 3)

 .4رقم  399/  1؛ الكايف: 335/  46( بحار األنوار: 4)

 ( رواية.13( يبلغ جمموع روايات ومنقوالت هذا الباب )5)



عيل بن احلسني  ول: ما كنت أرى أن  د بن املنكدر كان يقحمم   إن  »قال:  ×اهلل

 ،د بن عيل عليهم السالمأفضل منه حتى رأيت ابنه حمم   عليهام السالم يدع خلفاا 

وعظك؟ قال: خرجت إىل  ءيش أصحابه: بأي   فأردت أن أعظه فوعظني فقال له

ة فلقيني أبو جعفر حممد بن عيل عليهام بعض نواحي املدينة يف ساعة حار  

وهو متكئ عىل غالمني أسودين أو موليني،  ثقيالا   بادناا وكان رجال ،السالم

من أشياخ قريش يف هذه الساعة عىل هذه  فقلت يف نفيس: سبحان اهلل شيخ  

 .هعظن  أما أل !احلال يف طلب الدنيا

فقلت: أصلحك  عرقاا  بنهر، هو يتصاب   عيل   مت عليه فرد  فدنوت منه فسل  

أرأيت  ،ة عىل هذه احلال يف طلب الدنيامن أشياخ قريش يف هذه الساع اهلل شيخ  

لو جاءك أجلك وأنت عىل هذه احلال ما كنت تصنع؟ فقال: لو جاءين املوت 

هبا نفيس  أكف   ،وجل وأنا عىل هذه احلال جاءين وأنا يف طاعة من طاعة اهلل عز  

ام كنت أخاف أن لو جاءين املوت وأنا عىل معصية وعيايل عنك وعن الناس، وإن  

 .«فقلت: صدقت يرمحك اهلل أردت أن أعظك فوعظتني .اهلل من معايص

، د بن إسامعيل، عن الفضل بن شاذان مجيعاا وحمم   ،: عيل، عن أبيه2ـ  905

إىل جنب أيب  قال: كنت قاعداا  ،ذينة، عن زرارةأعن ابن أيب عمري، عن عمر بن 

، فجاءه «النظر إليها عبادة أما إن  »مستقبل القبلة فقال:  وهو حمتب ×جعفر

كعب  : إن  ×يب جعفرفقال أل ،يقال له عاصم بن عمر ،رجل من بجيلة

غداة، فقال له أبو  الكعبة تسجد لبيت املقدس يف كل   حبار كان يقول: إن  األ

فقال  ،فقال: صدق، القول ما قال كعب «فام تقول فيام قال كعب؟»: ×جعفر

ما  :ل زرارة، قا«حبار معك وغضبكذبت وكذب كعب األ»: ×له أبو جعفر

                                           

 .1رقم  73/  5؛ الكايف: 350/  46( بحار األنوار: 1)



^

وجل بقعة يف  بقول كذبت غريه، ثم قال: ما خلق اهلل عز   رأيته استقبل أحداا 

وجل  وال أكرم عىل اهلل عز   ـثم أومأ بيده نحو الكعبة  ـإليه منها  رض أحب  األ

ثالثة  ،رضيوم خلق السموات واأل شهر احلرم يف كتاب  م اهلل األمنها، هلا حر  

ذو احلجة، وشهر مفرد للعمرة وهو و قعدة،متوالية للحج: شوال، وذو ال

 .«رجب

  

                                           
 .1رقم  239/  4؛ الكايف: 353/  46( بحار األنوار: 1)





 

 

 

 

 

بي عبد اهلل أاحلقائق  أبواب تاريخ اإلمام اهلمام مظهر

 د الصادق صلوات اهلل عليهجعفر بن حمّم

 تهه ووصّيوالدته صلوات اهلل عليه ووفاته ومبلغ سّن: لالباب األّو

س بن يعقوب، عن يون د بن عمرو بن سعيد، عن: سعد، عن حمم  1ـ  906

نت أيب يف ثوبني شطويني كان حيرم أنا كف  »قال: سمعته يقول:  ،لو  أيب احلسن األ

ويف برد  ،×بن احلسني ويف عاممة كانت لعيل   ،ويف قميص من قمصه ،فيهام

 .«اشرتيته بأربعني ديناراا 

أمساؤه وألقابه وكناه، وعللها، ونقش خامته،  :الباب الثاني

 صلوات اهلل عليه وحليته، ومشائله

، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل بن دراج، عن ابن : عيل  1ـ  907

اهلل  :يف خامتي مكتوب»قال:  ×ظبيان، وحفص بن غياث، عن أيب عبد اهلل

                                           
 ( رواية.24( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .8رقم  475/  1؛ الكايف: 7/  47( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.12( يبلغ جمموع روايات ومنقوالت الباب )3)



 .«ءيش خالق كل  

د ة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهلل، عن عبد اهلل بن حمم  : عد  2ـ  908

 يب معتب ومعه خاتم فقلت له: أي   هيم بن عبد احلميد قال: مر  النهيكي، عن إبرا

فاللهم أنت  :فإذا فيه ،قرأ ما فيه، فأخذت أل×؟ فقال: خاتم أيب عبد اهللءيش

 .«خلقك ثقتي فقني رش  

 عليه صلوات اهلل عليه النّص :الباب الثالث

أيب عبد  روى حممد بن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن: املفيد: 1ـ  909

 ،ا حرضت أيب الوفاة قال: يا جعفرمل  »د عليه السالم قال: جعفر بن حمم   اهلل

هم والرجل منهم يكون . قلت: جعلت فداك واهلل ألدعن  خرياا  أوصيك بأصحايب

 .«أحداا  يف املرص فال يسأل

 .د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن أيب عمري مثلهكليني، عن حمم  وال

، عن طاهر صاحب أيب جعفر عليه السالم ،بن احلكم عيل: عن 2ـ  910

 «.ةهذا خري الربي  »فقال أبو جعفر:  ،قال: كنت عنده فأقبل جعفر عليه السالم

 .ة، عن أمحد، عن عيل بن احلكم مثلهالكليني، عن العد  ورواه 

                                           
 .2رقم  473/  6؛ الكايف: 10/  47 ( بحار األنوار:1)

 .3رقم  473/  1؛ الكايف: 11/  47( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.13( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

/  1؛ والحظ: الكايف: 517/  1؛ إعالم الورى بأعالم اهلدى: 12/  47( بحار األنوار: 4)

 .2رقم  306

/  1؛ والحظ: الكايف: 518/  1عالم اهلدى: ؛ إعالم الورى بأ13/  47( بحار األنوار: 5)

 .4رقم  306



^

خالقه، وإقرار املخالفني : مكارم سريه، وحماسن أالباب الرابع

 واملؤالفني بفضله

عن  ،عن سعد، عن ابن أيب اخلطاب، عن عبد اهلل بن جبلة ،: أيب1ـ  911

ترك أبو عبد »قال:  ×يب عبد اهللثني مسلم موىل ألإسحاق بن عامر قال: حد  

 .«أسنانه ضعفت قبض بسنتني، وذلك أن  السواك قبل أن ي   ×اهلل

شام بن د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن أيب عمري، عن ه: حمم  2ـ  912

فيه  وذهب من الليل شطره، أخذ جراباا  إذا أعتم   ×سامل قال: كان أبو عبد اهلل

خبز وحلم والدراهم فحمله عىل عنقه، ثم ذهب إىل أهل احلاجة من أهل املدينة 

ه كان فقدوا ذلك فعلموا أن   ×فقسمه فيهم وال يعرفونه، فلام مىض أبو عبد اهلل

 .أبو عبد اهلل صلوات اهلل عليه

ة من أصحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهلل، عن أبيه، عن هارون : عد  3ـ  913

ا مع أيب عبد اهلل باحلرية حني قدم عىل أيب جعفر املنصور، فختن بن اجلهم قال: كن  

من  يف ×ودعا الناس، وكان أبو عبد اهلل له، وصنع طعاماا  اد ابناا بعض القو  

منهم ماء،  ة يف املائدة، فاستسقى رجل  عد  فبينام هو عىل املائدة يأكل ومعه  ،دعا

 ×قام أبو عبد اهلل ،يت بقدح فيه رشاب هلم، فلام أن صار القدح يف يد الرجلفا  

ملعون من جلس عىل »فسئل عن قيامه فقال: قال رسول اهلل|:  ،عن املائدة

 .«رمائدة يرشب فيها اخلم

ني بن سعيد، عن د، عن احلسد بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  4ـ  914

                                           
 ( رواية.118( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .1رقم  295/  1؛ علل الرشائع: 17/ 47( بحار األنوار: 2)

 .1رقم  8/  4؛ الكايف: 38/  47( بحار األنوار: 3)

 .1رقم  268/  6؛ الكايف: 39/ 47( بحار األنوار: 4)



هذا ما »فإذا هو رشحه:  ×إبراهيم بن أيب البالد قال: قرأت عتق أيب عبد اهلل

 ،وال شكوراا  غالمه لوجه اهلل، ال يريد منه جزاءا  أعتق جعفر بن حممد، أعتق فالناا 

البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتواىل  ي الزكاة، وحيج  عىل أن يقيم الصالة ويؤد  

 .«من أعداء اهلل، شهد فالن بن فالن وفالن وفالن ثالثةأولياء اهلل ويتربأ 

د، عن حممد بن خالد، عن فضالة د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  5ـ  915

اء خيتضب باحلن   ×بن أيوب، عن معاوية بن عامر قال: رأيت أبا عبد اهلل

 .«قانياا  خضاباا 

 ،بد الرمحان بن كثرية، عن الربقي، عن عيل بن حسان، عن ع: العد  6ـ  916

ادع »: ×فدخل عليه مهزم فقال يل أبو عبد اهلل ×قال: كنت عند أيب عبد اهلل

، فدعوت هبا، فجاءت بقارورة بنفسج، وكان «لنا اجلارية، جتيئنا بدهن وكحل

مهزم يف راحته منها، ثم قال: جعلت فداك هذا بنفسج  شديد الربد فصب   يوماا 

بينا بالكوفة متطب   فقال: إن   «!وما باله يا مهزم»فقال:  !!وهذا الربد الشديد

 .«يف الصيف، لني حار يف الشتاء هو بارد  »فقال:  ،البنفسج بارد يزعمون أن  

د بن أيب محزة، عن ، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حمم  : عيل  7ـ  917

ذينة قال: شكا رجل إىل أيب عبد بن عامر وابن أيب عمري، عن ابن أ إسحاق

وضعها عىل  خذ قطنة فاجعل فيها باناا »يف يديه ورجليه فقال له:  شقاقاا  ×اهلل

فقال إسحاق بن عامر: جعلت فداك، أن جيعل البان يف قطنة وجيعلها  ،«تكرس  

، قال ابن «هنا كبريةالبان يف رستك فإ أما أنت يا إسحاق فصب  »ته؟ فقال: يف رس  

                                           
 .2رقم  181/  6؛ الكايف: 44/  47وار: ( بحار األن1)

 .10رقم  481/  6؛ الكايف: 46/  47( بحار األنوار: 2)

 .6رقم  521/  6؛ الكايف: 48/  47( بحار األنوار: 3)



^

 .عله مرة واحدة، فذهب عنهه فذينة: لقيت الرجل بعد ذلك، فأخربين أن  أ

د، عن عبد اهلل بن عامر، عن عيل بن مهزيار، عن : احلسني بن حمم  8ـ  918

ابن فضال، عن أمحد بن عمر احللبي، عن أبيه، عن أبان بن تغلب قال: دخلت 

، فعددت له يف الركوع والسجود ستني وهو يصيل   ×عىل أيب عبد اهلل

 .تسبيحة

د بن عبد اجلبار، عن صفوان، عن شعري، عن حمم  : أبو عيل األ9ـ  919

اذهب فأعط عن »قال: قال:  ×إسحاق بن عامر، عن معتب، عن أيب عبد اهلل

ك إن تركت ن  ، فإعيالنا الفطرة وأعط عن الرقيق، وأمجعهم، وال تدع منهم أحداا 

 .«، قلت: وما الفوت؟ قال: املوت«فت عليه الفوتختو   منهم إنساناا 

ة، عن الربقي، عن أبيه، عن حممد بن حييى اخلزاز، عن محاد العد  : 10ـ  920

 وقال له رجل: أصلحك اهلل ذكرت أن   ×بن عثامن قال: حرضت أبا عبد اهلل

كان يلبس اخلشن: يلبس القميص بأربعة دراهم، وما  ×بن أيب طالب عيل  

 ×عيل بن أيب طالب إن  »فقال له:  !أشبه ذلك ونرى عليك اللباس اجلديد؟

فخري لباس  ،ر بهنكر، ولو لبس مثل ذلك اليوم شه  كان يلبس ذلك يف زمان ال ي  

 .«س أهلهزمان لبا كل  

، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حفص بن البخرتى : عيل  11ـ  921

اجتهدت يف العبادة وأنا شاب، فقال يل أيب: يا »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،وغريه

                                           
 .2رقم  523/  6؛ الكايف: 48/ 47( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  329/  3؛ الكايف: 50/  47( بحار األنوار: 2)

 .21رقم  174/  4؛ الكايف: 54/  47( بحار األنوار: 3)

 .4رقم  411/  1( املصدر السابق؛ الكايف: 4)



 .«ريض منه باليسري عبداا  وجل إذا أحب   اهلل عز   ن  إدون ما أراك تصنع، ف بني  

 ،د، عن ابن فضال، عن داود بن رسحانة، عن أمحد بن حمم  : العد  12ـ  922

بيده فقلت: جعلت فداك لو أمرت بعض  يكيل متراا  ×قال: رأيت أبا عبد اهلل

 .ولدك أو بعض مواليك فيكفيك

ر بن د بن عيسى، عن معم  د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  13ـ  923

صلوات اهلل  أتى جعفراا  رجالا  إن  »يقول:  ×قال: سمعت أبا احلسن ،خالد

موال رصت اختذت األ باملستنصح له فقال له: يا أبا عبد اهلل كيف عليه شبيهاا 

قة، ولو كانت يف موضع واحد كان أيرس ملؤنتها وأعظم ملنفعتها، فقال متفر   قطعاا 

ة سلم هذا، والرص   ءقة، فإن أصاب هذا املال يشا متفر  : اختذهت×أبو عبد اهلل

 .«هجتمع هذا كل  

معجزاته واستجابة دعواته، ومعرفته جبميع اللغات، : الباب اخلام 

 ومعالي أموره صلوات اهلل عليه

عبد اهلل عليه السالم بني  قال: كنت مع أيب ،أيب محزة الثاميلعن : 1ـ  924

اهلل ما  حكما لك قب  »فقال:  ،أسود تفت عن يساره فرأى كلباا إذا ال ،ة واملدينةمك  

 مسارعتك، وإذا هو شبيه الطائر، فقال: هذا عثم بريد اجلن، مات هشام أشد  

 «.بلد الساعة، وهو يطري ينعاه يف كل  

بن  د بن إسامعيل، عن عيل  د بن احلسني، عن حمم  د بن حييى، عن حمم  حمم  

                                           
 .5رقم  87/  2؛ الكايف: 55/ 47( بحار األنوار: 1)

 .4رقم  87/  5؛ الكايف: 57/  47( بحار األنوار: 2)

 .1رقم  91/  5؛ الكايف: 58/  47( بحار األنوار: 3)

 اية.( رو227( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



^

 .الثاميل مثلهاحلكم، عن مالك بن عطية، عن 

عن  ،د بن الوليدد بن مسعود، عن عيل بن احلسن، عن حمم  : حمم  2ـ  925

د مسلم موىل جعفر بن حمم   ذكر أن  »قال:  ×العباس بن هالل، عن أيب احلسن

ه علم القرآن قال له: أرجو أن أكون قد وافقت االسم، وأن   جعفراا  سندي، وأن  

 .«هيف النوم، فأصبح وقد علم

الته وسائر اخللفاء ما جرى بينه وبني املنصور وو: ب السادسالبا

 مراء اجلائرين وذكر بعض أحواهلمالغاصبني واأل

 ،د بن عيل ماجيلويه، عن الربقي، عن أبيهل، عن حمم  : ابن املتوك  1ـ  926

كنت عند »قال:  ×عن محاد بن عثامن، عن عبيد بن زرارة، عن أيب عبد اهلل

ما فضلكم عىل  ،وفاطمة ومجاعة من أهل بيتي فقال: يا بني عيل   اهلل زياد بن عبيد

أن نكون من أحد  ا ال نحب  من فضلنا عىل الناس أن   الناس؟ فسكتوا فقلت: إن  

ارووا »، ثم قال: «ا إال أرشكأن يكون من   سوانا، وليس أحد من الناس ال حيب  

 .«ثهذا احلدي

 ،د، عن حممد بن مرازم، عن أبيهد بن حييى، عن أمحد بن حمم  حمم  : 2ـ  927

حيث خرج من عند أيب جعفر من احلرية فخرج  ×قال: خرجنا مع أيب عبد اهلل

فعرض له عارش كان يكون يف  ،ل الليلساعة أذن له وانتهى إىل الساحلني يف أو  

عليه، وطلب إليه، فأبى  ل الليل فقال له: ال أدعك جتوز، فألح  الساحلني يف أو  
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معه، فقال له مصادف: جعلت فداك إنام هذا كلب قد آذاك، إباء ومصادف 

ما أدري ما يكون من أمر أيب جعفر، وأنا مرازم أتأذن لنا أن و ك،وأخاف أن يرد  

يا مصادف، فلم يزل يطلب إليه  نرضب عنقه ثم نطرحه يف النهر؟ فقال: كف  

الذي حتى ذهب من الليل أكثره فأذن له فمىض، فقال: يا مرازم هذا خري أم 

الصغري  الرجل خيرج من الذل   قلتامه؟ قلت: هذا جعلت فداك فقال: يا مرازم إن  

 .«الكبري فيدخله ذلك يف الذل  

مناظراته مع أبي حنيفة وغريه من أهل زمانه، وما : الباب السابع

 ذكره املخالفون من نوادر علومه

 ×أيب عبد اهللقال: كنت عند  ،عن عبد الكريم بن عتبة اهلاشمي :1ـ  928

ء، ناس من املعتزلة فيهم عمرو بن عبيد، وواصل بن عطاأة إذ دخل عليه بمك  

ناس من رؤوسائهم، وذلك حني قتل الوليد، واختلف أهل أبن سامل، ووحفص 

موا وأكثروا، وخطبوا فأطالوا، فقال هلم أبو عبد اهلل جعفر بن الشام بينهم فتكل  

وأطلتم، فأسندوا أمركم إىل رجل  ثرتم عيل  كم قد أكإن  »حممد عليهام السالم: 

فأسندوا أمرهم إىل عمرو بن عبيد فأبلغ  ،«تكم وليوجزم بحج  منكم فليتكل  

وأطال، فكان فيام قال أن قال: قتل أهل الشام خليفتهم، ورضب اهلل بعضهم 

ة، ومعدن له دين وعقل ومرو   ت أمرهم، فنظرنا فوجدنا رجالا ببعض، وتشت  

مد بن عبد اهلل بن احلسن، فأردنا أن نجتمع معه فنبايعه، ثم للخالفة، وهو حم

ا معه، وكان معنا، ومن اعتزلنا نظهر أمرنا معه، وندعوا الناس إليه فمن بايعه كن  

وأهله،  ه إىل احلق  كففنا عنه، ومن نصب لنا جاهدناه، ونصبنا له عىل بغيه ورد  
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لفضلك وكثرة  ؛ن مثلكه ال غنى بنا عن  إوقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك، ف

 .شيعتك

قالوا: نعم،  «كم عىل مثل ما قال عمرو؟أكل  »: ×فلام فر  قال أبو عبد اهلل

إنام نسخط إذا عيص اهلل، » عىل النبي| ثم قال: فحمد اهلل وأثنى عليه وصىل  

دتك أمرها فملكته بغري قتال ة قل  م  األ طيع رضينا، أخربين يا عمرو لو أن  أفإذا 

قال: كنت أجعلها شورى  «من كنت تويل؟ ،ا من شئتيل لك: وهل  وال مؤنة، فق

 «بني فقهائهم وخيارهم؟»قال: نعم، قال:  «هم؟بني كل  »بني املسلمني، قال: 

أخربين يا »العرب والعجم، قال:  :قال «قريش وغريهم؟»قال: نعم، قال: 

إن  ،عمرو يا»قال: أتوالمها قال:  «أو تتربأ منهام؟  أبا بكر وعمرعمرو أتتوىل  

ه جيوز لك اخلالف عليهام، وإن كنت تتوالمها فقد ن  إأ منهام فتترب   كنت رجالا 

ها أبو بكر عليه ثم رد   خالفتهام، قد عهد عمر إىل أيب بكر فبايعه ومل يشاور أحداا 

نصار غري ، ثم جعلها عمر شورى بني ستة، فأخرج منها األومل يشاور أحداا 

ما أراك ترىض به أنت وال  ءفيهم الناس بيش ولئك الستة من قريش، ثم أوىصأ

الناس ثالثة أيام، وأن  بأن يصيل   أمر صهيباا »قال: وما صنع؟ قال:  .«أصحابك

يشاورونه وليس له  ولئك الستة ليس فيهم أحد سواهم، إال ابن عمريتشاوروا أ

نصار إن مضت ثالثة بحرضته من املهاجرين واأل، وأوىص من ءمر يشمن األ

، وإن اجتمع أربعة قبل أن يفرغوا ويبايعوا أن يرضب أعناق الستة مجيعاا  أيام قبل

أن متيض ثالثة أيام وخالف اثنان أن يرضب أعناق االثنني، أفرتضون بذا فيام 

 .قالوا: ال «جتعلون من الشورى يف املسلمني؟

لذي تدعو إليه، ثم يا عمرو دع ذا، أرأيت لو بايعت صاحبك هذا ا»قال: 

ة ومل خيتلف عليكم فيها رجالن، فأفضيتم إىل املرشكني الذين م  األ اجتمعت لكم



وا اجلزية أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسريون مل يسلموا ومل يؤد  

فتصنعون »قالوا: نعم، قال:  «فيهم بسرية رسول اهلل| يف املرشكني يف حربه؟

وإن كانوا »قال:  .اجلزية ن أبوا دعوناهم إىلإسالم فقالوا: ندعوهم إىل اإل «ماذا؟

وإن كانوا أهل »قال:  .وأهل كتاب قالوا: وإن كانوا جموساا  «وأهل كتاب؟ جموساا 

قالوا: سواء، قال:  «وثان وعبدة النريان والبهائم، وليسوا بأهل كتاب؟األ

َقاتُِلوْا الَِّذيَن الَ ُيْؤِمنُوَن ﴿اقرأ »قال: نعم، قال:  «فأخربين عن القرآن أتقرأه؟»

قِّ ِمَن بِ  يَن اْْلَ
َم اهللُّ َوَرُسوُلُه َوالَ َيِدينُوَن دِ ُموَن َما َحرَّ اهللِّ َوالَ بِالَْيْوِم اآلِخِر َوالَ ُُيَرِّ

ْزَيَة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ  . قال: فاستثنى ﴾الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلكَِتاَب َحتَّى ُيْعُطوْا اْْلِ

وتوا الكتاب، فهم والذين مل يؤتوا الكتاب وجل واشرتط من الذين أ اهلل عز  

 .قال: سمعت الناس يقولونه «ن أخذت هذا؟عم  »: ×قال .قال: نعم «سواء؟

هنم إن أبوا اجلزية فقاتلتهم وظهرت عليهم، كيف تصنع إفدع ذا ف»ال: ق

قال:  .خرج أربعة أمخاس بني من قاتل عليهاأخرج اخلمس وقال: أ «بالغنيمة؟

قد خالفت رسول اهلل| »قال:  .قال: نعم «تقسمه بني مجيع من قاتل عليها؟»

م ال هن  إم، فسلهم فيف فعله ويف سريته وبيني وبينك فقهاء أهل املدينة ومشيخته

عراب عىل أن يدعهم ام صالح األرسول اهلل| إن   خيتلفون وال يتنازعون يف أن  

فيستفزهم فيقاتل هبم  ه دهم  ه إن دمهه من عدو  يف ديارهم، وأن ال هياجروا عىل أن  

وليس هلم من الغنيمة نصيب وأنت تقول بني مجيعهم، فقد خالفت رسول 

 .اهلل| يف سريته يف املرشكني

َدَقاُت ﴿: يةقال: فقرأ عليه هذه اآل «دع ذا ما تقول يف الصدقة؟ ََم الصَّ إِنَّ

فكيف تقسم  ،نعم»إىل آخرها. قال:  ﴾لِْلُفَقَراء َواْلََْساكِِي َواْلَعاِملَِي َعَلْيَها

 .جزء من الثامنية جزءاا  عطي كل  قال: أقسمها عىل ثامنية أجزاء فأ «بينهم؟



^

، ورجلني واحداا  منهم عرشة آالف وصنف رجالا  إن كان صنف  »: ×قال

قال: نعم قال:  «وثالثة، جعلت هلذا الواحد مثل ما جعلت للعرشة آالف؟

 «وكذا تصنع بني صدقات أهل احلرض وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟»

به أتى يف سريته، كان رسول  ما | يف كل  ل اهللفخالفت رسو»قال: نعم قال: 

اهلل يقسم صدقة البوادي يف أهل البوادي، وصدقة احلرض يف أهل احلرض، ال 

ن كان در ما حيرضه منهم وعىل ما يرى، فإام يقسم عىل قيقسمه بينهم بالسوية، إن  

 هم ال خيتلفون يف أن  فقهاء أهل املدينة ومشيختهم كل   ا قلت فإن  مم   ءيف نفسك يش

 .«| كذا كان يصنعرسول اهلل

 ن  إاتق اهلل يا عمرو، وأنتم أهيا الرهط فاتقوا اهلل ف»ثم أقبل عىل عمرو وقال: 

 أن  ـ: ة رسوله رض وأعلمهم بكتاب اهلل وسن  وكان خري أهل األـ ثني أيب حد  

رسول اهلل قال: من رضب الناس بسيفه ودعاهم إىل نفسه، ويف املسلمني من هو 

 .«فمتكل   أعلم منه فهو ضال  

ة، عن الربقي، عن أبيه، عن خلف بن محاد، عن عبد اهلل بن : العد  2ـ  929

يريد  خرج يوماا  وهو باحلرية ،عىل أيب العباس ×قال: ملا قدم أبو عبد اهلل ،سنان

عيسى بن موسى فاستقبله بني احلرية والكوفة ومعه ابن شربمة القايض فقال له: 

فقال: قد قرص اهلل خطوك قال: فمىض  «ردتكأ»إىل أين يا أبا عبد اهلل؟ فقال: 

مري فلم ني عنه األلسأ ءمعه فقال له ابن شربمة: ما تقول يا أبا عبد اهلل يف يش

ل كتاب كتب يف قال: سألني عن أو   «وما هو؟»؟ فقال: ءيكن عندي فيه يش

ته عرض العني يف صور وجل عرض عىل آدم ذري   اهلل عز   إن   ،نعم»رض قال: األ

، فلام انتهى إىل فكافراا  ، وكافراا فمؤمناا  ، ومؤمناا فملكاا  ، وملكاا اا فنبي   بياا ن الذر  
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 ت عمره؟ قال: فأوحى اهلل عز  مته وقرص  أته وكر  قال: من هذا الذي نب   ×داود

جال، وقسمت  قد كتبت اآلوجل إليه هذا ابنك داود، عمره أربعون سنة، وإين  

من  ن جعلت له شيئاا إالكتاب، ف م  أ أثبت وعنديرزاق، وأنا أحمو ما أشاء واأل

قد جعلت له من عمري ستني سنة متام املائة قال:  عمرك أحلقته له قال: يا رب  

ه ن  ، فإوجل جلربئيل وميكائيل وملك املوت: اكتبوا عليه كتاباا  فقال اهلل عز  

 .سينسى

 يني قال: فلام حرضتوختموه بأجنحتهم، من طينة عل   قال: فكتبوا عليه كتاباا 

آدم الوفاة، أتاه ملك املوت فقال آدم: يا ملك املوت ما جاء بك؟ قال: جئت 

ك جعلتها البنك فقال: إن   ،قبض روحك قال: قد بقي من عمري ستون سنةأل

: فمن ×داود، قال: ونزل عليه جربئيل وأخرج له الكتاب، فقال أبو عبد اهلل

 .«روحه املديون، فقبض عىل املديون ذل   أجل ذلك إذا خرج الصك  

د بن حييى، عن معاوية بن د بن حييى، عن ابن عيسى، عن حمم  : حمم  3ـ  930

من ماهلا، الثلث يف  ءخت مفضل بن غياث، فأوصت بيشأعامر قال: ماتت 

فإذا هو ال يبقى ما يبلغ ما  ،سبيل اهلل، والثلث يف املساكني، والثلث يف احلج  

يف ذا  ة فقال: اجعلوا ثلثاا عليه القص   ص  قالت، فذهبت أنا وهو إىل ابن أيب ليىل فق

كام قال ابن أيب ليىل، فأتينا أبا  يف ذا فأتينا ابن شربمة فقال أيضاا  يف ذا وثلثاا  وثلثاا 

ومل تكن  ×ة فقال يل: سل أبا عبد اهللحنيفة فقال كام قاال، فخرجنا إىل مك  

ه فريضة من اهلل ن  إف فقال يل: ابدأ باحلج   ×ت املرأة، فسألت أبا عبد اهللحج  

قال: فقدمت فدخلت املسجد  ،يف ذا يف ذا وبعضاا  عليها، وما بقي اجعله بعضاا 

واستقبلت أبا حنيفة وقلت له: سألت جعفر بن حممد عن الذي سألتك عنه 
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يف ذا  ه فريضة عليها، وما بقي فاجعله بعضاا ن  إف اهلل أوالا  فقال يل: ابدأ بحق  

وجئت إىل حلقته وقد  .وال رشاا  قال يل خرياا يف ذا، قال: فواهلل ما  وبعضاا 

ه فريضة اهلل عليها قال: فقلت: ن  إف طرحوها وقالوا: قال أبو حنيفة: ابدأ باحلج  

 .«هو باهلل قال: كذا وكذا؟ فقالوا: هو خربنا هذا

د بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أيب بن إبراهيم، عن حمم   : عيل  4ـ  931

 ني رجل من الزنادقة فقال: كيف صارت الزكاة من كل  حول قال: سألجعفر األ

ام ذلك مثل الصالة ثالث وثنتان، ؟ فقلت له: إن  ألف مخسة وعرشين درمهاا 

فسألته عن ذلك فقال:  ×ي، ثم لقيت بعد ذلك أبا عبد اهللوأربع قال: فقبل من  

ة ألف مخس موال واملساكني فوجد ما يكفيهم من كل  وجل حسب األ اهلل عز   إن  »

، فقال: جاءت هذه ، قال: فرجعت إليه فأخربته«وعرشين ولو مل يكفهم لزادهم

عطيت طاعة أل بل من احلجاز، ثم قال: لو أين أعطيت أحداا املسألة عىل اإل

 .صاحب هذا الكالم

أحوال أزواجه وأوالده صلوات اهلل عليه، وفيه نفي إمامة : الباب الثامن

 إمساعيل وعبد اهلل

 ،شعري، عن ابن يزيد، عن البزنطيابن إدريس، عن أبيه، عن األ: 1ـ  932

فقال:  ×قال: ذكرت إسامعيل عند أيب عبد اهلل ،عن محاد، عن عبيد بن زرارة

 .«يمن آبائ ال واهلل ال يشبهني وال يشبه أحداا »
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 .70؛ كامل الدين ومتام النعمة: 247/  47( بحار األنوار: 4)



هوازي، عن فضالة وابن أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن األ: 2ـ  933

عرج قال: قال أبو عقوب، عن سعيد بن عبيد اهلل بن األال، عن يونس بن يفض  

ى بأن يكشف عن وجهه ملا مات إسامعيل أمرت به وهو مسج  »: ×عبد اهلل

ي، ثم قلت: اكشفوا عنه، فقبلت لت جبهته وذقنه ونحره، ثم أمرت به فغط  فقب  

ل، ثم دخلت وه، ثم أمرت به فغس  جبهته وذقنه ونحره، ثم أمرهتم فغط   أيضاا 

ذته ن فقلت: اكشفوا عن وجهه، فقبلت جبهته وذقنه ونحره، وعو  وقد كف   عليه

 .«بالقرآن»ذته؟ قال: عو   ءيش ، فقلت: بأي  «ثم قلت: أدرجوه

دي، عن ابن فضال، عن : ابن عقدة، عن جعفر بن عبد اهلل املحم  3ـ  934

يب عبد بن عامر قال: وصف إسامعيل أخي أل صفوان بن حييى، عن إسحاق

رسول اهلل  داا حمم    أشهد أن ال إله إال اهلل وأن  إين  »دينه واعتقاده فقال:  ×اهلل

ـ  ×حتى انتهى إىل أيب عبد اهلل واحداا  ئمة واحداا ووصفهم يعني األ ـوأنكم 

 .«أما إسامعيل فال»قال: وإسامعيل من بعدك؟ قال: 

ر : محدويه، عن اخلشاب، عن ابن أسباط وغريه، عن عيل بن جعف4ـ  935

بن حممد قال: قال يل رجل أحسبه من الواقفة: ما فعل أخوك أبو احلسن؟ قلت: 

نكحت نساؤه بذلك؟ قال: قلت: اقتسمت أمواله وأقد مات، قال: وما يدريك 

ونطق الناطق من بعده. قال: ومن الناطق من بعده؟ قلت: ابنه عيل قال: فام 

ت أمواله ونكحت فعل؟ قلت له: مات قال: وما يدريك أنه مات؟ قلت: قسم

نساؤه ونطق الناطق من بعده قال: ومن الناطق من بعده؟ قلت: أبو جعفر ابنه، 

ك وقدرك وأبوك جعفر بن حممد تقول هذا القول يف قال فقال له: أنت يف سن  
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^

قال: ثم أخذ بلحيته فرفعها إىل  .هذا الغالم؟ قال: قلت ما أراك إال شيطاناا 

هلذا، ومل ير هذه الشيبة هلذا  ان اهلل رآه أهالا السامء، ثم قال: فام حيلتي إن ك

 .أهالا 

 ،ذينة، عن زرارةأ: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عمر بن 5ـ  936

قد  يقال له عبد اهلل فطيم ×يف حياة أيب جعفر ×يب عبد اهللأل قال: رأيت ابناا 

 ،قال: هذا مواليف ـملوىل هلم ـ درج: فقلت له: يا غالم من ذا الذي إىل جنبك؟ 

لك، فطعن يف جنازة  فقال: ذاك رش   ،: لست لك بموىلـيامزحه  ـفقال له املوىل 

 ة خز  وعليه جب   ×خرج يف سفط إىل البقيع، فخرج أبو جعفرالغالم فامت فأ

أصفر فانطلق يميش إىل البقيع وهو معتمد  صفراء وعاممة صفراء ومطرف خز  

 فصىل   ×م أبو جعفرفلام انتهى إىل البقيع تقد   ونه عىل ابن ابنه.والناس يعز   عيل  

ه مل إن  »ى يب ثم قال: ثم أمر به فدفن، ثم أخذ بيدي فتنح    عليه أربعاا عليه وكرب  

ام كان أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه يأمر هبم فيدفنون طفال إن   عىل األيكن يصىل  

املدينة كراهية أن يت عليه من أجل أهل ام صل  إن  و  عليهم،من وراء وال يصىل  

 .«مون عىل أطفاهليقولوا ال يصل  

د بن : احلسني بن سعيد، عن النرض، عن هشام بن سامل، عن حمم  6ـ  937

م امرأة فأبطأت عليه فسطاطه وهو يكل   ×مسلم قال: دخلت عىل أيب عبد اهلل

 فيه هذا املكان الذي أحبط اهلل إسامعيل جاءت وأنا أزعم أن   م  هذه أ !ادنه» :فقال

حرام فقلت: ضعوا يل املاء يف اخلباء، فذهبت ل، كنت أردت اإلها عام أو  حج  

ء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسيل رأسك وامسحيه ااجلارية بامل
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حرام فاغسيل جسدك وال ال تعلم به موالتك، فإذا أردت اإل شديداا  مسحاا 

 ا فذهبت تتناول شيئاا تغسيل رأسك فتسرتيب موالتك فدخلت فسطاط موالهت

ت موالهتا رأسها فإذا لزوجة املاء، فحلقت رأسها ورضبتها، فقلت هلا: هذا فمس  

 .«كاملكان الذي أحبط اهلل فيه حج  

بن د بن عيسى، عن حريز، عن إسامعيل : احلسني بن سعيد، عن محا7ـ  938

فجعل كرب حني مات ابنه إسامعيل األ ×جابر قال: دخلت عىل أيب عبد اهلل

امليت بعدما  له وهو ميت، فقلت: جعلت فداك أليس ال ينبغي أن يمس  يقب  

ام ذلك إذا ا بحراراته فال بأس، إن  أم  »ه فعليه الغسل، فقال: يموت؟ ومن مس  

 .«دبر

، قال: كانت ، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محاد، عن حريز: عيل  8ـ  939

اد رجل من قريش أن خيرج إىل اليمن فقال سامعيل بن أيب عبد اهلل دنانري وأرإل

أفرتى  ،فالنا يريد اخلروج إىل اليمن وعندي كذا وكذا ديناراا  إسامعيل: يا أبه إن  

يا بني أما »: ×أن أدفعها إليه يبتاع يل هبا بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد اهلل

بني  يا»: ×فقال إسامعيل: هكذا يقول الناس، فقال «ه يرشب اخلمر؟بلغك أن  

منها،  ء. فعىص إسامعيل أباه ودفع إليه دنانريه فاستهلكها ومل يأته بيش«ال تفعل

إسامعيل تلك السنة فجعل  وحج   حج   ×أبا عبد اهلل فخرج إسامعيل وقيض أن  

فهمزه  ×، فلحقه أبو عبد اهلليطوف بالبيت ويقول: اللهم آجرين واخلف عيل  

واهلل ما لك عىل اهلل هذا، وال لك أن  فال ،مه يا بني»بيده من خلفه، وقال له: 

. فقال إسامعيل: «ه يرشب اخلمر فائتمنتهيؤجرك وال خيلف عليك، وقد بلغك أن  
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^

عز  اهلل  يا بني إن  »ام سمعت الناس يقولون فقال:  مل أره يرشب اخلمر إن  يا أبه إين  

 .«﴾ُيْؤِمُن بِاهللِّ َوُيْؤِمُن لِْلُمْؤِمنِيَ ﴿يقول يف كتابه:  وجل

أحوال أقربائه وعشائره، وما جرى بينه وبينهم، وما : الباب التاسع

وقع عليهم من اجلور والظلم، وأحوال من خرج يف زمانه من بين احلسن 

 عليه وأوالد زيد وغريهم

د بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن محدويه، عن حمم   :1ـ  940

؟ أما لنا حرمة؟ قال: لقيت احلسن بن احلسن فقال: أما لنا حق  سليامن بن خالد 

كفاكم، فلم يكن له عندي جواب، فلقيت أبا عبد  واحداا  ا رجالا إذا اخرتتم من  

القه فقل له: أتيناكم فقلنا: هل »فأخربته بام كان من قوله، فقال يل:  ×اهلل

لك، وأتينا بني قناكم وكنتم أهل ذعندكم ما ليس عند غريكم؟ فقلتم ال فصد  

قناهم وكانوا كم فقلنا: هل عندكم ما ليس عند الناس؟ فقالوا: نعم فصد  عم  

عندنا ما ليس  ن  له ما قال يل. فقال يل احلسن: فإ قال: فلقيته فقلت «.ذلك أهلن 

القه »فأخربته فقال يل:  ×، فأتيت أبا عبد اهللءعند الناس فلم يكن عندي يش

ْن ﴿يف كتابه:  وجل يقول اهلل عز   وقل: إن   ن َقْبِل َهَذا َأْو َأَثاَرٍة مِّ اِْئُتوِِن بِكَِتاٍب مِّ

، قال: فلقيته فحاججته «فاقعدوا لنا حتى نسألكم ،﴾ِعْلٍم إِن ُكنُتْم َصاِدقِيَ 

  وشغلنا فذاك الذي ر  بونا إن كان فالن تفإال تعي   ءبذلك فقال: أفام عندكم يش

 .«نايذهب بحق  

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن عيل بن احلكم، عن صفوان : حمم  2ـ  941

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

 ( رواية.29ت الباب )( يبلغ جمموع روايات ومنقوال2)

 .665رقم  650/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 266/  47( بحار األنوار: 3)



وبني عبد اهلل بن احلسن كالم حتى وقعت  ×اجلامل، قال: وقع بني أيب عبد اهلل

تهام بذلك، وغدوت يف حاجة فإذا الضوضاء بينهم واجتمع الناس، فافرتقا عشي  

يب يا جارية قويل أل»عىل باب عبد اهلل بن احلسن وهو يقول:  ×اهللأنا بأيب عبد 

 تلوت آية يف إين  »ر بك؟ قال: قال: فخرج، فقال: يا أبا عبد اهلل ما بك   «دحمم  

وجل  قول اهلل عز  »فقال: وما هي؟ قال:  «وجل البارحة فأقلقتني كتاب اهلل عز  

ْم َوََيَاُفوَن ُسوَء  َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اهللُّ﴿ذكره:  ُ بِِه َأن ُيوَصَل َوََيَْشْوَن َرَّبَّ

، فاعتنقا ية من كتاب اهلل قط   مل أقرأ هذه اآلفقال: صدقت لكأين   ،«﴾اِْلَساِب 

 .وبكيا

 ،غضائري، عن الصدوقسناده عن شيخ الطائفة، عن املفيد وال: بإ3ـ  942

ار، عن ابن أيب اخلطاب، عن ابن أيب عمري، عن عن ابن الوليد، عن الصف  

د بن سعيد بن سناد، عن الشيخ، عن أمحد بن حمم  باإل وأيضاا  إسحاق بن عامر.

د بن احلسن القطراين، عن احلسني بن عن ابن عقدة، عن حمم   ،هوازيموسى األ

ر سود، عن عطية بن نجيح بن املطه  وب اخلثعمي، عن صالح بن أيب األأي  

د عليهام أبا عبد اهلل جعفر بن حمم   الرازي، وإسحاق بن عامر الصرييف قاال: إن  

 يه عام صار إليه:السالم كتب إىل عبد اهلل بن احلسن حني محل هو وأهل بيته يعز  

ة الطيبة من ولد أخيه بسم اهلل الرمحن الرحيم، إىل اخللف الصالح والذري  »

ن محل معك بام دت أنت وأهل بيتك مم  ه. أما بعد: فلئن كنت قد تفر  ن عم  واب

بة وأليم وجع القلب دوين، ولقد آأصابكم، ما انفردت باحلزن والغيظ والك

املصيبة مثل ما نالك، ولكن رجعت إىل ما  نالني من ذلك من اجلزع والقلق وحر  

: حني يقول لنبيه| وجل به املتقني، من الصرب وحسن العزاء، أمر اهلل عز  

َك بِأَْعُينِنَا﴿ َك َفإِنَّ ْكِم َربِّ ْكِم َربَِّك َواَل َتُكن ﴿: وحني يقول ،﴾َواْصِِبْ ِْلُ َفاْصِِبْ ِْلُ
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^

وِت  ْم َوإِْن َعاَقْبتُ ﴿: ه| حني مثل بحمزةوحني يقول لنبي   ،﴾َكَصاِحِب اْْلُ

ابِرينَ  َو َخْيٌ لِّلصَّ ُتْم ََلُ ن َصَِبْ
فصرب رسول  ،﴾َفَعاقُِبوْا بِِمْثِل َما ُعوقِْبُتم بِِه َوَلئِ

ََلِة َواْصَطِِبْ َعَلْيَها اَل ﴿: اهلل| ومل يعاقب. وحني يقول َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ

َبُة لِلتَّْقَوىنَ 
الَِّذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهم ﴿: وحني يقول ،﴾ْسَأُلَك ِرْزًقا نَّْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاقِ

ا إَِلْيِه َراِجعوَن  ا هللِِّ َوإِنَّ ِصيَبٌة َقاُلوْا إِنَّ ِْم َوَرَْحٌَة ُأوَلئَِك َعلَ  *مُّ َّبِّ ن رَّ ْيِهْم َصَلَواٌت مِّ

ابُِروَن َأْجَرُهم بَِغْيِ ﴿وحني يقول: ، ﴾َوُأوَلئَِك ُهُم اْلُْْهَتُدونَ  ََم ُيَوَّفَّ الصَّ إِنَّ

َواْصِِبْ َعََل َما َأَصاَبَك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم ﴿: وحني يقول لقامن البنه، ﴾ِحَساٍب 

وْا ﴿: وحني يقول عن موسى، ﴾اْْلُُمورِ  َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه اْسَتِعينُوا بِاهللِّ َواْصِِبُ

َبُة لِْلُمتَِّقيَ إِنَّ ا
: وحني يقول ،﴾ْلَْرَض هللِِّ ُيوِرُثَها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاقِ

قِّ ﴿ اِت َوَتَواَصْوا بِاْْلَ اِْلَ ِْبِ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ وحني ، ﴾َوَتَواَصْوا بِالصَّ

ةِ ﴿: يقول ِْبِ َوَتَواَصْوا بِاْلَْْرََحَ وحني ، ﴾ُثمَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َوَتَواَصْوا بِالصَّ

َن اْلََمَواِل َواْلنُفِس َولَ ﴿: يقول وِع َوَنْقٍص مِّ وِف َواْْلُ َن اْْلَ ٍء مِّ ُكْم بََِشْ نَْبُلَونَّ

ابِِرينَ  ِ الصَّ بِيٍّ َقاَتَل مَ ﴿: وحني يقول، ﴾َوالثََّمَراِت َوَبِّشِّ ن نَّ يُّوَن َوَكَأيِّن مِّ َعُه ِربِّ

بُّ 
ْم ِِف َسبِيِل اهللِّ َوَما َضُعُفوْا َوَما اْسَتَكاُنوْا َواهللُّ ُُيِ َكثٌِي َفََم َوَهنُوْا ْلَِا َأَصاََّبُ

ابِِرينَ  ابَِراِت ﴿: وحني يقول، ﴾الصَّ ابِِريَن َوالصَّ َواْصِِبْ ﴿: وحني يقول، ﴾َوالصَّ

اكِِميَ  ُكَم اهللُّ َوُهَو َخْيُ اْْلَ  وأمثال ذلك من القرآن كثري.، ﴾َحتََّى َُيْ

 ه ساعة قط  الدنيا لولي   وجل مل يبال برض   اهلل عز   أن   ،عم وابن عم واعلم أي  

ه تبارك وتعاىل مل واجلهد والبالء مع الصرب، وأن   إليه من الرض   أحب   ءوال يش

ه ساعة قط، ولوال ذلك ما كان أعداؤه يقتلون أولياءه يبال بنعيم الدنيا لعدو  

فوهنم ويمنعوهنم وأعداؤه آمنون مطمئنون عالون ظاهرون، ولوال ذلك ملا وخيو  

يف بغي من البغايا، ولوال ذلك ما قتل  وعدواناا  يى بن زكريا ظلاما قتل زكريا وحي

ك احلسني بن ، وعم  وجل ظلاما  ا قام بأمر اهلل عز  مل   ×ك عيل بن أيب طالبجد  



وجل يف  . ولوال ذلك ما قال اهلل عز  وعدواناا   اهلل عليهم اضطهاداا فاطمة صىل  

ةً ﴿: كتابه ِن لُِبُيوِِتِْم ُسُقًفا  َوَلْواَل َأن َيُكوَن النَّاُس ُأمَّ َْحَ َن َيْكُفُر بِالرَّ
َعْلنَا ْلِ َواِحَدًة َْلَ

ٍة َوَمَعاِرَج َعَلْيَها َيْظَهُرونَ  ن َفضَّ َسبُ ﴿: ولوال ذلك ملا قال يف كتابه، ﴾مِّ ََم َأَُيْ وَن َأنَّ

اٍل َوَبنَِي  ُهم بِِه ِمن مَّ اِت َبل الَّ َيْشُعُرونَ  *ُنِمدُّ ْيَ ْم ِِف اْْلَ ولوال ذلك ، ﴾ُنَساِرُع ََلُ

فال ملا جاء يف احلديث: لوال أن حيزن املؤمن جلعلت للكافر عصابة من حديد 

 الدنيا ال تساوي عند اهلل عز   إن  : ، ولوال ذلك ملا جاء يف احلديثيصدع رأسه أبداا 

منها رشبة من ماء، ولوال ذلك ملا  وجل جناح بعوضة، ولوال ذلك ما سقى كافراا 

 .أو منافقا يؤذيه ة جبل البتعث اهلل له كافراا عىل قل   مؤمناا  جاء يف احلديث: لو أن  

عليه  صب   عبداا  أو أحب   اهلل قوماا  ه إذا أحب  احلديث: إن   ولوال ذلك ملا جاء يف

ما  :إال وقع يف غم. ولوال ذلك ملا جاء يف احلديث ، فال خيرج من غم  اا البالء صب  

وجل أن جيرعهام عبده املؤمن يف الدنيا من جرعة  إىل اهلل عز   من جرعتني أحب  

ن عزاء واحتساب، غيظ كظم عليها، وجرعة حزن عند مصيبة، صرب عليها بحس

اهلل| يدعون عىل من ظلمهم بطول  ولوال ذلك ملا كان أصحاب رسول

رسول اهلل|  ة البدن وكثرة املال والولد، ولوال ذلك ما بلغنا أن  العمر وصح  

 .م عليه واالستغفار استشهدبالرتح   رجالا  كان إذا خص  

لتسليم وبني عمومتي وإخويت بالصرب والرضا وا وابن عم   فعليكم يا عم  

ك بطاعته، وجل والرضا بالصرب عىل قضائه، والتمس   والتفويض إىل اهلل عز  

جر والنزول عند أمره أفر  اهلل علينا وعليكم الصرب، وختم لنا ولكم باأل

 ته إنه سميع قريب، وصىل  هلكة، بحوله وقو   اكم من كل  والسعادة، وأنقذنا وإي  

 .«بيتهد النبي وأهل صفوته من خلقه حمم   اهلل عىل

                                           
(: عىل 173/  2. قال الشيخ املحسني )82/  3؛ اإلقبال: 298/  47( بحار األنوار: 1)

 



^

وما جرى  هل زمانه صلوات اهلل عليهأأحوال أصحابه و: الباب العاشر

 بينه وبينهم

د بن عيسى، عن شعري، عن حمم  : ابن إدريس، عن أبيه، عن األ1ـ  943

اهليثم، عن ابن أيب عمري، عن محاد بن عثامن، عن الوليد بن صبيح قال: جاء 

عليه قال: فقال: ذهب   بن خنيس ديناا عي عىل املعىل  يد   ×رجل إىل أيب عبد اهلل

قم إىل الرجل فاقضه »، ثم قال للوليد: «ك الذي قتلهذهب بحق  »ي، فقال: بحق  

 .«اا ريد أن أبرد عليه جلده، وإن كان باردأ ين  إف ؛همن حق  

عن  ،د العطار معاا ، عن أمحد بن إدريس وحمم  : أيب وابن الوليد معاا 2ـ  944

يد، عن ابن أيب عمري، عن الفضل بن عبد امللك، عن أيب شعري، عن ابن يزاأل

: بريد العجيل، وأمواتاا  أحياءا  الناس إيل   أربعة أحب  »ه قال: ن  أ ×عبد اهلل

 .«اا وأموات الناس أحياءا  حول أحب  د بن مسلم، واألوزرارة بن أعني، وحمم  

فلم أكن  ×: عن موسى بن بكر قال: كنت يف خدمة أيب احلسن3ـ  945

فال  ءباليش يءيصل إليه إال من ناحية املفضل، ولربام رأيت الرجل جي أرى شيئاا 

 .«أوصله إىل املفضل»يقبله منه، ويقول: 

 ،د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن احلكم، عن عيل بن عقبة: حمم  4ـ  946

يء وجي ،صحابناقال: كان أبو اخلطاب قبل أن يفسد هو حيمل املسائل أل

 .بجواباهتا

                                                                                                   
د يف األخري يف إسناد ابن طاووس إىل ا  لشيخ الطويس  رمحهام اهلل تعاىل.ترد 

 ( رواية.120( يبلغ جمموع روايات الباب )1)
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د بن مسعود، عن جربئيل بن د بن عيسى، وحمم  : محدويه، عن حمم  5ـ  947

 ،د بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد احلميد، عن الوليد بن صبيحأمحد، عن حمم  

 ـ بن خنيس يعني معىل   ـ: ما أنا قتلته ×يب عبد اهللقال: قال داود بن عيل أل

قال:  «أقدنا منه»ته، قال: قال: السريايف، وكان صاحب رشط «فمن قتله؟»قال: 

م ليقتل جعل يقول: يا معرش املسلمني، خذ السريايف وقد  أقد أقدتك قال: فلام 

 .يأمروين بقتل الناس فأقتلهم هلم، ثم يقتلوين فقتل السريايف

ثنا  د بن مسعود قال: كتب إىل الفضل قال:: حمم  6ـ  948  ،ابن أيب عمريحد 

إسامعيل بن جابر قال: ملا قدم أبو إسحاق من  عن إبراهيم بن عبد احلميد، عن

فقال له إسامعيل  ،ثوبه جير    بن خنيس قال: فقام مغضباا ة، فذكر له قتل املعىل  مك  

، فجاء حتى دخل «لو كانت نازلة لقدمت عليها»ابنه: يا أبة أين تذهب؟ فقال: 

قال: وما ذلك  «ال يغفره اهلل لك يا داود لقد أتيت ذنباا »عىل داود بن عيل فقال: 

إن شاء »، ثم مكث ساعة، ثم قال: «من أهل اجلنة قتلت رجالا »الذنب؟ قال: 

 «وما ذلك الذنب؟»ال يغفره اهلل لك قال:  قال له داود: وأنت قد أتيت ذنباا  «اهلل

موي، فقد األ إن كنت زوجت فالناا »قال:  .موياأل قال: زوجت ابنتك فالناا 

، قال: ما أنا قتلته قال: «سوةأول اهلل| ج رسول اهلل| عثامن، ويل برسزو  

قال: فلام كان من الغد غدا  «فأقدنا منه»قال: قتله السريايف قال:  «فمن قتله؟»

ثم  ،فجعل يصيح: يا عباد اهلل يأمروين أن أقتل هلم الناس ،السريايف فأخذه فقتله

 .يقتلوين

قال: كان  ،ة، عن ابن عيسى، عن عيل بن احلكم، عن زرعة: العد  7ـ  949
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باملدينة، وكان له جارية نفيسة، فوقعت يف قلب رجل، وأعجب هبا،  رجل  

ض لرؤيتها، وكلام رأيتها فقل: أسأل تعر  »قال:  ×فشكى ذلك إىل أيب عبد اهلل

ها سفر، فجاء إىل حتى عرض لولي   ، ففعل، فام لبث إال يسرياا «اهلل من فضله

اس عندي، وقد عرض يل سفر، الرجل فقال: يا فالن أنت جاري، وأوثق الن

ودعك فالنة جاريتي تكون عندك، فقال الرجل: ليس يل امرأة، أأن  حب  أوأنا 

مها عليك قو  أتك عندي؟ فقال: يوال معي يف منزيل امرأة فكيف تكون جار

بالثمن، وتضمنه يل تكون عندك، فإذا أنا قدمت فبعنيها أشرتهيا منك، وإن نلت 

وغلظ عليه يف الثمن، وخرج الرجل فمكثت عنده  لك، ففعل منها نلت ما حيل  

 ما شاء اهلل حتى قىض وطره منها.

ة يشرتي له جواري، فكانت هي فيمن مي  أثم قدم رسول لبعض خلفاء بني 

ي أن يشرتي، فبعث الوايل إليه فقال له: جارية فالن قال: فالن غائب، فقهره سم  

خرج هبا من أخذت اجلارية، وأام عىل بيعها، فأعطاه من الثمن ما كان فيه ربح، فل

سأله سأله عن اجلارية كيف هي؟ فأخربه  ءل يشاملدينة، قدم موالها، فأو  

مه عليه والذي ربح، فقال: هذا ثمنها ه، الذي قو  بخربها، وأخرج إليه املال كل  

مت عليك، وما كان من فضل فخذه فخذه، فأبى الرجل فقال: ال آخذ إال ما قو  

 .«ههلل له بحسن نيتفصنع ا لك هينئاا 

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس بن : حمم  8ـ  950

ي سابور وكان هلام فضل وورع ه حرض أحد ابنن أن   :عن سعيد بن يسار ،يعقوب

وإخبات، ثم مرض أحدمها وال أحسبه إال زكريا بن سابور قال: فحرضت عند 

 ×قال: فدخلت عىل أيب عبد اهلل ت يدي يا عيلموته فبسط يده ثم قال: ابيض  

                                           
 .15رقم  559/  5؛ الكايف: 359/  47( بحار األنوار: 1)



خيربه بخرب  داا حمم   د بن مسلم قال: فلام قمت من عنده ظننت أن  وعنده حمم  

أخربين عن هذا الرجل الذي »الرجل فأتبعني برسول فرجعت إليه فقال: 

قال: قلت: بسط يده وقال:  «سمعته يقول؟ ءحرضته عند املوت، أي يش

 .«رآه واهلل، رآه واهلل، رآه واهلل»اهلل: فقال أبو عبد  ،ت يدي يا عيلابيض  

د بن إسامعيل، عن الفضل ، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، وحمم  : عيل  9 ـ 951

بن شاذان، عن صفوان بن حييى، وابن أيب عمري، عن عبد الرمحان بن احلجاج، 

ي فقال: يا أبا من   كنت أطوف، وسفيان الثوري قريب  »قال:  ×عن أيب عبد اهلل

اهلل كيف كان يصنع رسول اهلل| باحلجر، إذا انتهى إليه؟ فقلت: كان  عبد

 ف عني قليالا طواف، فريضة ونافلة قال: فتخل   رسول اهلل| يستلمه يف كل  

فلام انتهيت إىل احلجر، جزت ومشيت فلم أستلمه، فلحقني فقال: يا أبا عبد اهلل 

نافلة؟ و اف، فريضةطو رسول اهلل| كان يستلم احلجر يف كل   أمل ختربين أن  

الناس كانوا يرون لرسول  فقلت: إن   ؟!قلت: بىل قال: فقد مررت به فلم تستلم

 اهلل| ما ال يرون يل، وكان إذا انتهى إىل احلجر أفرجوا له حتى يستلمه، وإين  

 .«أكره الزحام

د، عن احلسني بن سعيد، عن النرض بن ة، عن أمحد بن حمم  : العد  10ـ  952

 :×قال: قال أبو عبد اهلل ×عبد اهلل بن سنان، عن أيب عبد اهللسويد، عن 

عند أيب حنيفة فجاءه رجل فسأله فقال:  قال يل إبراهيم بن ميمون: كنت جالساا »

أفضل أم يعتق رقبة؟ قال: ال بل  سالم، أحيج  حجة اإل ما ترى يف رجل قد حج  

فضل من عتق رقبة ة أ: كذب واهلل وأثم، احلج  ×عتق رقبة، فقال أبو عبد اهلل
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رقبة طواف بالبيت، وسعي بني  ، ثم قال: وحيه يف أي  عرشاا  ورقبة حتى عد  

الصفا واملروة، والوقوف بعرفة، وحلق الرأس، ورمي اجلامر؟ لو كان كام قال: 

إن شاؤا  مام أن جيربهم عىل احلج  ل الناس احلج، ولو فعلوا كان ينبغي لإللعط  

 .« وضع للحج  هذا البيت إنام وإن أبوا، فإن  

 ،د، عن ابن حمبوب، عن أيب والد احلناطة، عن أمحد بن حمم  : العد  11ـ  953

بكذا وكذا، وخرجت يف  وجائياا  ذاهباا  إىل قرص ابن هبرية قال: اكرتيت بغالا 

ه إىل صاحبي توج   خربت أن  يل. فلام رصت قرب قنطرة الكوفة أ طلب غريم

ه إىل بغداد، صاحبي توج   خربت أن  أت النيل هت نحو النيل، فلام أتيفتوج   النيل

فاتبعته وظفرت به، وفرغت مما بيني وبينه، ورجعنا إىل الكوفة، وكان ذهايب 

ل منه ، فأخربت صاحب البغل بعذري، وأردت أن أحتل  وجميئي مخسة عرش يوماا 

، فأبى أن يقبل، فرتاضينا بأيب رضيه، فبذلت مخسة عرش درمهاا مما صنعت وأ

ة وأخربه الرجل فقال يل: ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد خربته بالقص  حنيفة، فأ

قال: فام تريد من الرجل؟ قال:  .قال: نعم بعد مخسة عرش يوماا  دفعته إليه سلياما 

ه ن  أل ؛اا فقال: ما أرى لك حق   مخسة عرش يوماا  اريد كرى بغيل فقد حبسه عيل  

وإىل بغداد، فضمن قيمة  اكرتاه إىل قرص ابن هبرية، فخالف وركبه إىل النيل

 .وقبضته مل يلزمه الكرى البغل سلياما  البغل، وسقط الكرى فلام رد  

قال: فخرجنا من عنده، وجعل صاحب البغل يسرتجع، فرمحته مما أفتى به 

فحججت تلك السنة، فأخربت أبا عبد  ،لت منهوحتل   أبو حنيفة ]فأعطيته شيئاا 

يف مثل هذا القضاء وشبهه حتبس السامء » :بام أفتى به أبو حنيفة[ فقال يل ×اهلل

: فام ترى أنت؟ قال: ×يب عبد اهللقال: فقلت أل «رض بركتهاماءها، ومتنع األ
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 من الكوفة إىل النيل، ومثل كرى بغل راكباا  أرى له عليك مثل كرى بغل ذاهباا »

. قال: «من النيل إىل بغداد، ومثل كرى بغل من بغداد إىل الكوفة توفيه إياه

ك ن  أل ،ال»لت: جعلت فداك قد علفته بدراهم، فيل عليه علفه؟ فقال: فق

نعم »فقلت: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال:  .«غاصب

قلت: فإن أصاب البغل كرس أو دبر أو غمز؟ فقال:  «قيمة بغل يوم خالفته

ذلك؟  ، قلت: فمن يعرف«ه عليهة والعيب، يوم ترد  عليك قيمة ما بني الصح  »

اليمني عليك  ن رد  ن حيلف هو عىل القيمة، فيلزمك، فإأنت وهو، إما أ»قال: 

قيمة  فحلفت عىل القيمة لزمه ذلك أو يأيت صاحب البغل بشهود يشهدون أن  

، قلت: إن كنت أعطيته دراهم وريض هبا «البغل حني أكرى كذا وكذا فيلزمك

يه أبو حنيفة باجلور لك حني قىض علإنام ريض هبا وحل  »لني؟ فقال: وحل  

بعد معرفته  ن جعلك يف حل  إوالظلم، ولكن ارجع إليه فأخربه بام أفتيتك به، ف

 «.عليك بعد ذلك ءفال يش

لقيت املكاري فأخربته بام  ،قال أبو والد: فلام انرصفت من وجهي ذلك

بت عطيكه؟ فقال: قد حب  أوقلت له: قل ما شئت حتى  ×أفتاين به أبو عبد اهلل

، وإن أحببت ووقع يف قلبي له التفضيل، وأنت يف حل   ×فر بن حممدجع إيل  

 .عليك الذي أخذته منك فعلت أن أرد  

عن أبيه، عن اللؤلؤي، عن صفوان، عن عبد الرمحن بن  ،: عيل  12ـ  954

ت ، واشتد  شديداا  من أصحابنا باملدينة فضاق ضيقاا  احلجاج قال: كان رجل  

، يف السوق، وابسط بساطاا  اذهب فخذ حانوتاا »: ×فقال له أبو عبد اهلل ،حاله

قال: ففعل الرجل فمكث ما  «ة من ماء، والزم باب حانوتكوليكن عندك جر  

 شاء اهلل.

                                           
 .6رقم  290/  5؛ الكايف: 375/  47( بحار األنوار: 1)



^

رجل منهم عند معرفته،  قال: ثم قدمت رفقة من مرص فألقوا متاعهم، كل  

يلقي فيه متاعه  وعند صديقه، حتى ملؤا احلوانيت، وبقي رجل مل يصب حانوتاا 

قال له أهل السوق: ههنا رجل ليس به بأس، وليس يف حانوته متاع، فلو ألقيت ف

متاعك يف حانوته، فذهب إليه فقال له: القي متاعي يف حانوتك؟ فقال له: نعم، 

ل، حتى إذا حرض و  ل فاألو  فألقى متاعه يف حانوته، وجعل يبيع متاعه، األ

كره املقام عليه، فقال يسري من متاعه، ف ءخروج الرفقة بقي عند الرجل يش

بثمنه؟ قال: فقال: نعم،  لصاحبنا: اخلف هذا املتاع عندك تبيعه وتبعث إيل  

فخرجت الرفقة وخرج الرجل معهم، وخلف املتاع عنده، فباعه صاحبنا، 

قال: فلام أن هتيأ خروج رفقة مرص من مرص، بعث إليه ببضاعة  .وبعث بثمنه إليه

رأى ذلك منه الرجل أقام بمرص، وجعل يبعث إليه  إليه ثمنها، فلام فباعها، ورد  

 .«باملتاع وجيهز عليه قال: فأصاب وكثر ماله وأثرى

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن داود بن زريب، قال: أخربين 13ـ  955

احلرية،  ×قال: كنت بالكوفة، فقدم أبو عبد اهلل ×بن احلسني موىل لعيل  

مت داود بن عيل أو بعض هؤالء فأدخل يف لو كل  فأتيته فقلت: جعلت فداك 

قال: فانرصفت إىل منزيل،  «.فعلما كنت أل»بعض هذه الواليات؟ فقال: 

ه تين  رت فقلت: ما أحسبه منعني إال خمافة أن أظلم أو أجور، واهلل آلفتفك  

وال أجور،  ظة أن ال أظلم أحداا يامن املغل  عطينه الطالق والعتاق واألوأل

فظننت أنك  رت يف إبائك عيل   فك  قال: فأتيته فقلت: جعلت فداك إين   .عدلن  وأل

مملوك يل  كل امرأة يل طالق، وكل   ام كرهت ذلك خمافة أن أجور أو أظلم، وإن  إن  

كيف »، أو جرت عليه، وإن مل أعدل، قال: ، وعيل وعيل إن ظلمت أحداا حر  

                                           
 .25رقم  309/  5؛ الكايف: 377/  47( بحار األنوار: 1)



تناول السامء »فقال: يامن، فرفع رأسه إىل السامء قال: فأعدت عليه األ «قلت؟

 .«كأيرس عليك من ذل

 مناظرات أصحابه مع املخالفني :الباب احلادي عشر

: محدويه، عن حممد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكري، عن 1ـ  956

د بن مسلم، قال: إين لنائم ذات ليلة عىل سطح إذ طرق الباب طارق، حمم  

فأرشفت فإذا امرأة فقالت يل بنت  فقلت: من هذا؟ فقال: رشيك يرمحك اهلل،

ك يف بطنها، عروس رضهبا الطلق، فام زالت تطلق حتى ماتت، والولد يتحر  

فام أصنع؟ فقلت: يا أمة اهلل سئل حممد بن عيل بن احلسني الباقر  يءويذهب وجي

، يا أمة «بطن امليت ويستخرج الولد يشق  »عليهم السالم عن مثل ذلك فقال: 

؟ قال: قالت يل: هك إيل  لك، أنا يا أمة اهلل رجل يف سرت، من وج  اهلل افعيل مثل ذ

، ءرمحك اهلل جئت إىل أيب حنيفة صاحب الرأي فقال يل: ما عندي فيها يش

فعودي  ءه خيربك، فام أفتاك به من يشن  إد بن مسلم الثقفي، فولكن عليك بمحم  

إىل املسجد وأبو فأعلمنيه، فقلت هلا: اميض بسالمة، فلام كان الغد خرجت  إيل  

 .دعنا نعيش حنيفة يسأل عنها أصحابه فتنحنحت فقال: اللهم غفراا 

                                           
 .9رقم  107/  5: ؛ الكايف383/  47( بحار األنوار: 1)

 ( مناظرة ورواية.19( يبلغ جمموع املناظرات والروايات )2)

 .275رقم  385/  1؛ اختيار معرفة الرجال: 410/  47( بحار األنوار: 3)



 

 

 

 

 

أبواب تاريخ اإلمام العليم أبي إبراهيم موسى بن جعفر 

الكاظم احلليم صلوات اهلل عليه وعلى آبائه الكرام 

 وأوالده األئمة األعالم ما تعاقب النور والظالم

ابه، وكناه، وحليته ونقش خامته صلوات لقأمسائه، و: ألالباب األّو

 اهلل عليه

كان نقش »قال:  ×ة، عن أمحد، عن البزنطي، عن الرضا: العد  1ـ  957

 .«وفيه وردة، وهالل يف أعاله .: حسبي اهلل×خاتم أيب احلسن

 النصوص عليه صلوات اهلل عليه :الباب الثاني

د عن حمم   ،ار وماجيلويه مجيعاا لعط  ل وا: أيب وابن الوليد وابن املتوك  1ـ  958

د الشامي، عن اخلشاب، عن ابن شعري، عن عبد اهلل بن حمم  العطار، عن األ

أسباط، عن احلسني موىل أيب عبد اهلل، عن أيب احلكيم، عن عبد اهلل بن إبراهيم 

                                           
 ( روايات.9( يبلغ جمموع ما يف الباب )1)

 .4رقم  473/  6؛ الكايف: 10/  48( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.46)( يبلغ جمموع روايات الباب 3)



ة يف طريق مك   ×اجلعفري، عن يزيد بن سليط الزيدي قال: لقينا أبا عبد اهلل

رون، واملوت ال يعرى ة املطه  ئم  ي أنتم األم  أفقلت له: بأيب أنت وونحن مجاعة 

هؤالء ولدي  ،نعم»لقيه إىل من خيلفني. فقال يل: أ شيئاا  منه أحد، فأحدث إيل  

وفيه علم احلكم، والفهم، والسخاء،  ـ ×وأشار إىل ابنه موسى ـ دهموهذا سي  

سن اخللق، أمر دينهم، وفيه ح   واملعرفة بام حيتاج الناس إليه، فيام اختلفوا فيه من

خرى هي خري من هذا أوفيه  ،وجل سن اجلوار، وهو باب من أبواب اهلل عز  وح  

خيرج اهلل تعاىل منه غوث هذه »ي؟ قال: م  فقال له أيب: وما هي بأيب أنت وأ «هكل  

، ءة، وغياثها، وعلمها، ونورها وفهمها، وحكمها خري مولود وخري نايشم  األ

به الشعث، ويشعب به الصدع،  الدماء، ويصلح به ذات البني، ويلم  حيقن اهلل به 

ويكسو به العاري، ويشبع به اجلائع ويؤمن به اخلائف، وينزل به القطر، ويأمتر له 

يبرش به عشريته قبل أوان حلمه، قوله حكم،  ءالعباد، خري كهل، وخرينا يش

ي فيكون م  أ: بأيب أنت وقال: فقال أيب .« للناس ما خيتلفون فيهوصمته علم، يبني  

 ، ثم قطع الكالم.«نعم»له ولد بعده؟ قال: 

فقلت له:  ،بعد ×يعني موسى بن جعفر ،قال يزيد: ثم لقيت أبا احلسن

كان »قال: فقال:  .ريد أن ختربين بمثل ما أخرب به أبوكأإين ي، م  أبأيب أنت و

ا فعليه لعنة قال يزيد: فقلت: من يرىض منك هبذ «يف زمن ليس هذا مثله ×أيب

 خرجت من منزيل فأوصيت ين  أخربك يا أبا عامرة أ»قال: فضحك ثم قال:  .اهلل

تي يف الباطن. ولقد وأرشكتهم مع عيل ابني، وأفردته بوصي   يف الظاهر إىل بني  

رأيت رسول اهلل| يف املنام وأمري املؤمنني صلوات اهلل عليه معه، ومعه 

 :هذا؟ فقال: أما العاممة فقلت له: ماخاتم، وسيف، وعصا، وكتاب، وعاممة، 

وجل، وأما الكتاب: فنور اهلل  ة اهلل عز  وجل، وأما السيف: فعز   فسلطان اهلل عز  



^

وجل، وأما اخلاتم: فجامع هذه األمور، ثم  ة اهلل عز  وجل، وأما العصا: فقو   عز  

ا إهن   ،يا يزيد»، قال: ثم قال: «ابنك مر خيرج إىل عيل  قال رسول اهلل|: واأل

، يامن، أو صادقاا امتحن اهلل قلبه لإل أو عبداا  وديعة عندك، فال خترب هبا إال عاقالا 

اهلل تبارك وتعاىل  ن  ها، فإوال تكفر نعم اهلل تعاىل، وإن سئلت عن الشهادة فأد  

وْا اْلََماَناِت إََِل َأْهلَِها﴿يقول:  َوَمْن ﴿وجل:  وقال عز  ، ﴾إِنَّ اهللَّ َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّ

 .فعل هذا أبداا كنت أل فقلت: واهلل ما «.﴾َأْظَلُم ِِمَّن َكَتَم َشَهاَدًة ِعنَدُه ِمَن اهللِّ

ابنك  ثم وصفه يل رسول اهلل| فقال: عيل  »: ×قال: ثم قال أبو احلسن

هلل، ويسمع بتفهيمه وينطق بحكمته، يصيب وال خيطئ، ويعلم الذي ينظر بنور ا

كأن مل يكن،  ءمقامك معه، إنام هو يش ، وما أقل  وعلاما  وال جيهل، قد ملئ حكاما 

فإذا رجعت من سفرك فأصلح أمرك، وافر  مما أردت فانك منتقل عنه، وجماور 

يا ». ثم قال: «، وكفى باهلل شهيداا غريه، فامجع ولدك، وأشهد اهلل عليهم مجيعاا 

عيل بن  عيل بن أيب طالب، وسمي   ابني سمي   ؤخذ يف هذه السنة، وعيل  أيزيد إين 

ل وعلمه، ونرصه ورداءه، وليس له أن و  عطي فهم األأاحلسني عليهام السالم 

فإذا مضت أربع سنني فسله عام شئت جيبك  ،م إال بعد هارون بأربع سننييتكل  

.«إن شاء اهلل تعاىل

عن ابن حازم قال: قلت أليب عبد اهلل عليه  ،ابن أيب نجران: عن 2ـ  959

األنفس يغدي عليها ويراح، فإذا كان ذلك فمن؟  إن   ،بأيب أنت وأمي السالم:

إذا كان ذلك، فهذا صاحبكم، ورضب بيده عىل »أبو عبد اهلل عليه السالم:  قال

بد اهلل بن جعفر وع ،أيب احلسن األيمن، وهو فيام أعلم يومئذ مخايس منكب

 «.جالس معنا

                                           
 .4رقم  33/  2؛ عيون أخبار الرضا: 12/  48( بحار األنوار: 1)



الكليني، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب نجران، عن صفوان اجلامل قال: قال 

 .ابن حازم، وذكر مثله

ابن مسكان، عن سليامن بن خالد قال: دعا أبو عبد اهلل عليه : 3ـ  960

 فهو واهلل ،عليكم هبذا بعدي»، ونحن عنده فقال لنا: أبا احلسن يوماا  السالم

 «.صاحبكم بعدي

د بن عبد اجلبار، عن صفوان، عن الكليني، عن أمحد بن إدريس، عن حمم  ا

 .ابن مسكان مثله

ال، عن سعيد بن أيب : أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن احلج  4ـ  961

يب إبراهيم موسى بن جعفر عليهام اجلهم، عن نرص بن قابوس قال: قلت أل

فلام  ،ك أنت هولذي يكون بعدك؟ فأخربين أن  : من ا× سألت أباكإين   :السالم

 ،وقلت أنا وأصحايب بك .وشامالا  ذهب الناس يميناا  × أبو عبد اهللتويف  

 .«×ابني عيل»فأخربين من الذي يكون بعدك؟ قال: 

معجزاته واستجابة دعواته ومعالي أموره وغرائب شأنه  :الباب الثالث

 صلوات اهلل عليه

د بن عيسى، عن الوشا، عن براهيم ابنا نصري، عن حمم  محدويه وإ :1ـ  962

يب أبو  فمر   ،ريد رشاء بعرية، وأنا أقال: كنت يف طريق مك   ،هشام بن احلكم

                                           
/  1؛ والحظ: الكايف: 10/  2؛ إعالم الورى بأعالم اهلدى: 18/  48( بحار األنوار: 1)

 .6رقم  246

/  1؛ والحظ: الكايف: 12/ 2؛ إعالم الورى بأعالم اهلدى: 19/  48( بحار األنوار: 2)

 .12رقم  247

 .26رقم  39/  2؛ عيون أخبار الرضا: 23/  48بحار األنوار:  (3)

 ( روايات.105( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



^

ريد قعة، فكتبت إليه: جعلت فداك إين أ، فلام نظرت إليه تناولت ر×احلسن

خفت ن إ، فه بأساا ئأرى يف رشا ال»رشاء هذا البعري فام ترى؟ فنظر إليه فقال: 

 «.فألقمه عليه ضعفاا 

من الكوفة يف بعض  حتى إذا كنت قريباا  فاشرتيته ومحلت عليه فلم أر منكراا 

املنازل وعليه محل ثقيل رمى بنفسه واضطرب للموت، فذهب الغلامن ينزعون 

 .حتى قام بحمله فام ألقوه إال سبعاا  عنه فذكرت احلديث، فدعوت بلقم

بعض أصحابنا كتب إىل  أن   :مد بن احلسنيد بن حييى، عن حم: حمم  2ـ  963

يسأله عن الصالة عىل الزجاج قال: فلام نفذ كتايب إليه  ×أيب احلسن املايض

: رض، وما كان يل أن أسأل عنه قال: فكتب إيل  رت وقلت: هو مما أنبتت األتفك  

ه من رض، ولكن  ه مما أنبتت األثتك نفسك أن  ال تصل عىل الزجاج، وإن حد  »

 .«الرمل ومها ممسوخانامللح و

، عن ابن عيسى، عن احلسن، عن الصفار وسعد معاا  ،: ابن الوليد3ـ  964

يبطل به أمر أيب  عن أخيه، عن أبيه عيل بن يقطني قال: استدعى الرشيد رجالا 

خيجله يف املجلس فانتدب له  ويقطعه ،احلسن موسى بن جعفر عليهام السالم

ام رام خادم عىل اخلبز، فكان كل   عمل ناموساا حرضت املائدة أفلام  ،رجل معزم

هارون الفرح  تناول رغيف من اخلبز طار من بني يديه واستفز   ×أيب احلسن

ر عىل أن رفع رأسه إىل أسد مصو   ×والضحك لذلك، فلم يلبث أبو احلسن

قال: فوثبت تلك الصورة  «اهلل خذ عدو   ،يا أسد اهلل»بعض الستور فقال له: 

هارون وندماؤه عىل  من السباع، فافرتست ذلك املعزم فخر   كأعظم ما يكون

                                           
 .489رقم  549/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 33/  48( بحار األنوار: 1)

 .13رقم  332/  3؛ الكايف: 37/  48( بحاراألنوار: 2)



قوا من من هول ما رأوه، فلام أفا عليهم، وطارت عقوهلم خوفاا  اا وجوههم مغشي  

ي عليك ملا سألت : أسألك بحق  ×يب احلسنذلك بعد حني، قال هارون أل

 ت ما ابتلعته من حبالإن كانت عصا موسى رد  »الرجل فقال:  الصورة أن ترد  

ما ابتلعته من هذا الرجل، فكان ذلك  هذه الصورة ترد   ن  هم، فإالقوم وعصي  

 .«هشياء يف إفاقة نفسأعمل األ

 اد بن عيسى قال: دخلت عىل أيب احلسنعن مح   ،د بن عيسىحمم  : 4ـ  965

موسى بن جعفر عليه السالم بالبرصة فقلت له: جعلت فداك ادع اهلل تعاىل أن 

سنة، قال: فرفع يده ثم  يف كل   ، واحلج  ، وخادماا ة، وولداا ، وزوجداراا  يرزقني

 وزوجة وولداا  عىل حممد وآل حممد وارزق محاد بن عيسى داراا  اللهم صل  » قال:

 ال فلام اشرتط مخسني سنة علمت أين   :قال محاد «.مخسني سنة واحلج   وخادماا 

سنة، وهذه من مخسني سنة، قال محاد: وقد حججت ثامنية وأربعني  أحج أكثر

وهذه زوجتي وراء السرت تسمع كالمي، وهذا ابني، وهذه  ،رزقتها داري قد

 .ذلك رزقت كل   خادمي وقد

 اا اخلمسني حاج   تني متام اخلمسني، ثم خرج بعدبعد هذا الكالم حج   فحج  

فجاء الوادي  حرام دخل يغتسلفزامل أبا العباس النوفيل فلام صار يف موضع اإل

وقربه ، زيادة عىل اخلمسني رمحنا اهلل وإياه قبل أن حيج  فحمله فغرق، فامت 

 .بسيالة

 .محدويه، عن العبيدي مثلهوروى الكيش عن 

 مر   قال: ،عن عيل بن احلكم، عن عيل بن املغرية ،دأمحد بن حمم  : 5ـ  966

العبد الصالح عليه السالم بامرأة بمنى، وهي تبكي، وصبياهنا حوهلا يبكون، 

                                           
 .1رقم  90/  2ا: ؛ عيون أخبار الرض41/  48( بحار األنوار: 1)

 .572رقم  604/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 48/  48( بحار األنوار: 2)



^

يا عبد  :قالت «ما يبكيك يا أمة اهلل؟»هلا، فدنا منها ثم قال هلا:  ماتت بقرة وقد

فكانت يل بقرة، معيشتي ومعيشة صبياين كان منها، فقد  أيتاماا  يل صبياناا  اهلل إن  

يا أمة اهلل هل لك أن »ماتت وبقيت منقطعة يب وبولدي، وال حيلة لنا، فقال هلا: 

 فصىل   ى ناحيةا قال: فتنح   .ا عبد اهللقال: فأهلمت أن قالت: نعم ي «؟أحييها لك

أو  بالبقرة فنخسها نخساا  ك شفتيه، ثم قام فمر  يديه يمنة وحر   ركعتني، ثم رفع

فاستوت عىل األرض قائمة، فلام نظرت املرأة إىل البقرة قد قامت،  رضهبا برجله

فخالط الناس، وصار بينهم، »قال:  .الكعبة بن مريم ورب   صاحت: عيسى

 .عليه وعىل آبائه الطاهرين  اهللم، صىل  ومىض بينه

ة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن عبد اهلل بن عد  

 .املغرية مثله

عبادته وسريه ومكارم أخالقه ووفور علمه صلوات اهلل : الباب الرابع

 عليه

 ،وبد، عن ابن حمبوب، عن يونس بن يعقة، عن أمحد بن حمم  : العد  1ـ  967

 .الويش ×ثني من أثق به أنه رأى عىل جواري أيب احلسن موسىقال: حد  

: عيل بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشري، عن 2ـ  968

 .ط بمشط عاج واشرتيته لهيتمش   ×موسى بن بكر قال: رأيت أبا احلسن

د بن خالد، عن ، عن حمم  ة، عن الربقي مجيعاا ، عن أبيه، والعد  : عيل  3ـ  969

                                           
 .6رقم  484/  1؛ الكايف: 56/  48( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.39( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .3رقم  453/  6؛ الكايف: 110/  48( بحار األنوار: 3)

 .4رقم  489/  6: ؛ الكايف111/  48( بحار األنوار: 4)



 ،د بن أسلم، عن خلف بن محاد الكويفعن حمم   خلف بن محاد، ورواه أمحد أيضاا 

ها سال الدم فلام افتض   ،مل تطمث ج بعض أصحابنا جارية معرصاا قال: تزو  

وا أنه من عرشة أيام قال: فأروها القوابل، ومن ظن   ال ينقطع نحواا  فمكث سائالا 

فقال بعض: هذا من دم احليض وقال بعض: يبرص ذلك من النساء، فاختلفن 

هو من دم العذرة. فسألوا عن ذلك فقهاءهم مثل أيب حنيفة وغريه من فقهائهم 

ك ، وليمسأ ولتصل  قد أشكل والصالة فريضة واجبة، فلتتوض   ءفقالوا: هذا يش

ها الصالة، وإن كان ن كان دم احليض مل ترض  عنها زوجها، حتى ترى البياض، فإ

 ت الفريضة، ففعلت اجلارية ذلك.كانت قد أد  دم العذرة 

وحججت يف تلك السنة، فلام رصنا بمنى بعثت إىل أيب احلسن موسى بن 

إن ف لنا مسألة قد ضقنا هبا ذرعاا  جعفر عليهام السالم فقلت: جعلت فداك إن  

إذا هدأت الرجل، وانقطع »: تيك فأسألك عنها فبعث إيل  رأيت أن تأذن يل فآ

قال خلف: فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد  «.إن شاء اهلل الطريق، فأقبل

إذا أنا بأسود قاعد عىل  هت إىل مرضبه. فلام كنت قريباا اختالفهم بمنى توج   قل  

فقال: ما اسمك؟ قلت:  .الطريق فقال: من الرجل؟ فقلت: رجل من احلاج  

ذا أتيت أذنت فقال: إدخل بغري إذن فقد أمرين أن أقعد ههنا، فإ .خلف بن محاد

السالم وهو جالس عىل فراشه وحده، ما يف  عيل   مت فرد  لك، فدخلت فسل  

 الفسطاط غريه، فلام رصت بني يديه سألني وسألته عن حاله. فقلت له: إن  

ها فافرتعها سال مل تطمث، فلام افتض   ج جارية معرصاا من مواليك تزو   رجالا 

القوابل اختلفن يف ذلك  أيام، وإن  من عرشة  ال ينقطع نحواا  الدم، فمكث سائالا 

: دم العذرة، فام ينبغي هلا أن تصنع؟ : دم احليض وقال بعضهن  فقال بعضهن  

ن كان من دم احليض فلتمسك عن الصالة حتى ترى الطهر، إاهلل، ف فلتتق  »قال: 



^

ولتصل ويأتيها  وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق اهلل ولتتوض  

حتى يفعلوا ما  ،، فقلت له: وكيف هلم أن يعلموا مما هي«ذلكبعلها إن أحب 

يف الفسطاط خمافة أن يسمع كالمه أحد قال:  وشامالا  ينبغي؟ قال: فالتفت يميناا 

علموا هذا اخللق أصول دين اهلل فال تذيعوه، وال ت   يا خلف رس  »ثم هند إيل فقال: 

ثم عقد بيده اليرسى تسعني قال:  «اهلل، بل ارضوا هلم ما ريض اهلل هلم من ضالل

ن كان الدم إف رفيقاا  ثم خترجها إخراجاا  اا ثم قال: تستدخل القطنة ثم تدعها ملي  

 .«يف القطنة فهو من احليض يف القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعاا  قاا مطو  

 «ما أبكاك؟»ني الفرح، فبكيت فلام سكن بكائي فقال: قال خلف: فاستخف  

من كان حيسن هذا غريك قال: فرفع يده إىل السامء وقال: قلت: جعلت فداك 

 .«وجل خربك إال عن رسول اهلل| عن جربئيل عن اهلل عز  أ ما واهلل إين  »

 ،: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حفص بن البخرتي وغريه4ـ  970

ومعه هبيمة قال:  ×أبو احلسن موسى فمر   عن عيسى شلقان قال: كنت قاعداا 

ثم ينهانا عنه: أمرنا أن  ءيصنع أبوك؟ يأمرنا باليش لت: يا غالم ما ترى مافق

وهو غالم:  × أبا اخلطاب ثم أمرنا أن نلعنه ونتربأ منه؟ فقال أبو احلسننتوىل  

للكفر ال زوال له، وخلق  يامن ال زوال له، وخلق خلقاا لإل اهلل خلق خلقاا  إن  »

ون املعارين إذا شاء سلبهم، وكان أبو يامن يسم  بني ذلك أعارهم اهلل اإل خلقاا 

فأخربته ما قلت  ×، قال: فدخلت عىل أيب عبد اهلل«يامنأعري اإلاخلطاب ممن 

 .«ةإنه نبعة نبو»: ×وما قال يل، فقال أبو عبد اهلل ×يب احلسنأل

                                           
 .1رقم  92/  3؛ الكايف: 112/  48( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  418/  2؛ الكايف: 116/  48( بحار األنوار: 2)

 



مناظراته مع خلفاء اجلور، وما جرى بينه وبينهم، : الباب اخلام 

 نيوفيه بعض أحوال علي بن يقط

 ،د بن حييىد، عن الربقي، عن حمم  د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  1ـ  971

عن محاد بن عثامن قال: بينا موسى بن عيسى يف داره التي يف املسعى ترشف عىل 

 ـمن املروة عىل بغلة، فأمر ابن هياج  مقبالا  ×املسعى إذ رأى أبا احلسن موسى

ق عي البغلة، فأتاه فتعل  ق بلجامه ويد  تعل  أن ي ـإليه  من مهدان منقطعاا  رجالا 

وقال لغلامنه:  ،رجله فنزل عنها ×عى البغلة، فثنى أبو احلسنباللجام واد  

، فقال: والرسج أيضا يل، فقال له أبو «خذوا رسجها وادفعوها إليه»

د بن عيل، وأما البغلة فأنا ه رسج حمم  نة بأن  كذبت عندنا البي  »: ×احلسن

 .«يب وأنت أعلم وما قلتاشرتيتها منذ قر

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عيل بن يقطني، عن أيب 2ـ  972

عىل  × قد أشفقت من دعوة أيب عبد اهللقال: قلت له: إين   ×احلسن موسى

ام املؤمن يف صلب إن   ،يا أبا احلسن ليس حيث تذهب»ابن يقطني وما ولد فقال: 

احلصاة  املطر فيغسل اللبنة فال يرض   يءة، جيالكافر بمنزلة احلصاة يف اللبن

 .«شيئاا 

هل زمانه وما جرى بينه أصحابه وأحوال عشائره و: أالباب السادس

 وبينهم وما جرى من الظلم على عشائره صلوات اهلل عليه

بن إبراهيم، عن أبيه قال: رأيت عبد اهلل بن جندب باملوقف  : عيل  1ـ  973

                                           
 ( رواية.33( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .86/  8؛ الكايف: 148/  48( بحار األنوار: 2)

 .2رقم  13/  2؛ الكايف: 158/  48( بحار األنوار: 3)

 ( رواية وقد يزيد.26( يبلغ جمموع ما يف الباب )4)



^

يديه إىل السامء ودموعه تسيل  اا سن من موقفه. ما زال ماد  كان أح فلم أر موقفاا 

رض، فلام انرصف الناس قلت له: يا أبا حممد ما رأيت ه حتى تبلغ األعىل خد  

أبا  خواين، وذلك أن  موقفك قال: واهلل ما دعوت إال إل أحسن من قط   موقفاا 

من  خيه بظهر الغيب نوديمن دعا أل»ه أخربين أن   ×احلسن موسى بن جعفر

ولك مائة ألف ضعف مثله، فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف  !العرش: ها

 .«؟أدري يستجاب أم ال مضمونة لواحد ال

مامة، وبدو أمره وما احتجاجات هشام بن احلكم يف اإل: الباب السابع

 آل إليه أمره إىل وفاته صلوات اهلل عليه

ه، عن مجاعة من رجاله، : ابن قولويه، عن الكليني، عن عيل، عن أبي1ـ  974

من أهل  فورد عليه رجل   ×عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أيب عبد اهلل

 رجل صاحب كالم وفقه وفرائض، وقد جئت ملناظرة الشام فقال له: إين  

كالمك هذا من كالم رسول اهلل أو من »: ×أصحابك فقال له أبو عبد اهلل

ن عندي بعضه، فقال له أبو فقال: من كالم رسول اهلل| بعضه، وم «عندك؟

فسمعت »قال: ال قال:  «؟!رشيك رسول اهلل| فأنت إذاا »: ×عبد اهلل

فتجب طاعتك كام جتب طاعة رسول »قال: ال قال:  «الوحي عن اهلل تعاىل؟

يا يونس بن »وقال يل:  إيل   ×قال: ال. قال: فالتفت أبو عبد اهلل «اهلل|؟

يا يونس لو كنت حتسن »، قال: «ميعقوب هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكل  

 .هلا من حرسة ، قال يونس: فيا«متهالكالم لكل  

صحاب ويل أل» :فقلت: جعلت فداك سمعتك تنهى عن الكالم، وتقول

                                           
 .6رقم  508/  2؛ الكايف: 171/  48( بحار األنوار: 1)

 ( مناظرات.7( يبلغ جمموع املناظرات والروايات )2)



الكالم، يقولون هذا ينقاد، وهذا ال ينقاد، وهذا ينساق، وهذا ال ينساق وهذا 

ل لقوم تركوا قويل، إنام قلت وي»: ×، فقال أبو عبد اهلل«نعقله، وهذا ال نعقله

مني اخرج إىل الباب فانظر من ترى من املتكل  ». ثم قال: «وذهبوا إىل ما يريدون

وحممد  ـوكان حيسن الكالم  ـقال: فخرجت فوجدت محران بن أعني  «!فأدخله

وكانا  ـوهشام بن سامل وقيس املارص  ـ اما وكان متكل   ـحول بن النعامن األ

يب عبد ن ا يف خيمة ألبنا املجلس، وك فلام استقر  فأدخلتهم عليه.  ـمني متكل  

أخرج أبو عبد  ،بأيام عىل طرف جبل يف طرف احلرم، وذلك قبل احلج   ×اهلل

، فظننا «الكعبة هشام ورب  »رأسه من اخليمة فإذا هو ببعري خيب فقال:  ×اهلل

ن فإذا هشام ب ،×يب عبد اهللة ألرجل من ولد عقيل كان شديد املحب   هشاماا  أن  

 .ت حليته، وليس فينا إال من هو أكرب منه سناا ل ما اختط  احلكم قد ورد وهو أو  

، ثم قال «نارصنا بقلبه ولسانه ويده»وقال:  ×ع إليه أبو عبد اهللقال: فوس  

يا »م محران، فظهر عليه ثم قال: فتكل   ـيعني الشامي  ـ «م الرجلكل  »حلمران: 

يا هشام بن سامل »بن النعامن، ثم قال: د فظهر عليه حمم   ،مهفكل   «مهطاقي كل  

 ×مه وأقبل أبو عبد اهللفكل   «مهكل  »ثم قال لقيس املارص:  ،فتعارفا «مهكل  

م هذا كل  »م من كالمهام وقد استخذل الشامي يف يده ثم قال للشامي: فتبس  

 يعني هشام بن احلكم فقال: نعم. «الغالم

 ×هذا يعني أبا عبد اهلل ثم قال الشامي هلشام: يا غالم سلني يف إمامة

ك أنظر خللقه أم هم فغضب هشام حتى ارتعد ثم قال: أخربين يا هذا أرب  

 أنظر خللقه قال: ففعل بنظره هلم يف دينهم ماذا؟ نفسهم؟ فقال الشامي: بل ريب  أل

فهم، وأزاح يف ذلك عللهم، فقال عىل ما كل   ة ودليالا فهم وأقام هلم حج  قال: كل  

قال  .الدليل الذي نصبه هلم؟ قال الشامي: هو رسول اهلل| له هشام: فام هذا

ة. قال هشام: فهل نفعنا هشام: فبعد رسول اهلل| من؟ قال: الكتاب والسن  



^

ننا من ا االختالف، ومك  ة فيام اختلفنا فيه، حتى رفع عن  اليوم الكتاب والسن  

جئت لنا االتفاق؟ قال الشامي: نعم فقال له هشام: فلم اختلفنا نحن وأنت، و

الرأي ال جيمع  بأن   الرأي طريق الدين وأنت مقر   من الشام ختالفنا، وتزعم أن  

 ر.عىل القول الواحد املختلفني؟ فسكت الشامي كاملفك  

قال: إن قلت: إنا ما اختلفنا  «لك ال تتكلم؟ ما»: ×فقال له أبو عبد اهلل

ام هن  أبطلت، أل ا االختالف،الكتاب والسنة يرفعان عن   كابرت، وإن قلت: إن  

سله جتده »: ×حيتمالن الوجوه، لكن يل عليه مثل ذلك فقال له أبو عبد اهلل

م أم أنفسهم؟ فقال هشام: بل . فقال الشامي هلشام: من أنظر للخلق رهب  «اا ملي  

فقال الشامي: فهل أقام هلم من جيمع كلمتهم، ويرفع اختالفهم،  ،أنظر هلم مرهب  

قال الشامي: من هو؟ قال هشام:  .هم؟ قال هشام: نعمهم من باطل هلم حق  ويبني  

أما يف ابتداء الرشيعة فرسول اهلل، وأما بعد النبي فغريه فقال الشامي: ومن هو 

ته؟ قال هشام: يف وقتنا هذا أم قبله؟ قال الشامي: غري النبي القائم مقامه يف حج  

إليه  الذي تشد   ـ ×يعني أبا عبد اهلل ـقال هشام: هذا اجلالس  .بل يف وقتنا هذا

فقال الشامي: وكيف يل  ،الرحال وخيربنا بأخبار السامء، وراثة عن أب عن جد

 بعلم ذلك؟ قال هشام: سله عام بدا لك قال الشامي: قطعت عذري فعيل  

 السؤال.

خربك عن مسريك أأنا أكفيك املسألة يا شامي، »: ×فقال له أبو عبد اهلل

وكان طريقك من كذا، ومررت عىل كذا، وسفرك، خرجت يف يوم كذا وكذا، 

من أمره يقول: صدقت واهلل.  ام وصف له شيئاا ، فأقبل الشامي كل  «بك كذا ومر  

بل آمنت باهلل »: ×ثم قال له الشامي: أسلمت هلل الساعة، فقال له أبو عبد اهلل

يامن عليه يامن، وعليه يتوارثون، ويتناكحون، واإلسالم قبل اإلاإل الساعة، إن  

 داا ، قال الشامي: صدقت فأنا الساعة أشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حمم  «ابونيث



 نبياء.األ ك ويص  رسول اهلل|، وأن  

يا محران جتري الكالم »عىل محران بن أعني فقال:  ×قال: فأقبل أبو عبد اهلل

ثم  ،«ثر وال تعرفتريد األ»، والتفت إىل هشام بن سامل فقال: «ثر فتصيبعىل األ

باطلك  بباطل، لكن   قياس روا ، تكرس باطالا »حوال فقال: إىل األ التفت

م وأقرب ما يكون من اخلرب عن يتكل  »، ثم التفت إىل قيس املارص فقال: «أظهر

يكفي عن  بالباطل، وقليل احلق   الرسول| أبعد ما يكون منه، يمزج احلق  

: وظننت قال يونس بن يعقوب «.حول قفازان حاذقانكثري الباطل، أنت واأل

اد تقع، تلوي رجليك تك يا هشام ال»مما قال هلام فقال:  ه يقول هلشام قريباا واهلل أن  

ة، والشفاعة من م الناس، اتق الزل  رض طرت، مثلك فليكل  إذا مهمت باأل

 .«ورائك

وتاريخ وفاته، ومدفنه  ،أحواله يف احلب  إىل شهادته: الباب الثامن

 على من ظلمهصلوات اهلل عليه، ولعنة اهلل 

، الغضائري، عن الصدوق، عن ابن املتوكل، عن عيل، عن أبيه: 1ـ  975

عن احلسني بن عيل بن يقطني قال: وقع اخلرب إىل موسى بن جعفر عليه السالم 

: فام اجتمعوا إال لقراءة الكتب الواردة ـ إىل قولهـ مجاعة من أهل بيته  وعنده

 .موسى بن املهدي بموت

 .، عن أبيه مثلهعن عيل   ابن املتوكل،

                                           
 2؛ اإلرشاد للمفيد: 529/  1؛ إعالم الورى بأعالم اهلدى: 203/  48( بحار األنوار: 1)

 /194. 

 ( رواية.58لباب )( يبلغ جمموع روايات ا2)

 .612رقم  459؛ األمايل للصدوق: 218/  48( بحار األنوار: 3)



^

 ومل يذكرـ ثني بعض املشايخ قال: حد   ،د بن قولويه القميحمم  : 2ـ  976

د بن إسامعيل بن جعفر عن عيل بن جعفر بن حممد قال: جاءين حمم   ـاسمه 

أسأل أبا احلسن موسى عليه السالم أن يأذن له يف اخلروج إىل العراق،  يسألني أن

وخرج وهو  ،ب حتى دخل املتوضأفتجن   :قال ،ةوصي  ويوصيه ب وأن يرىض عنه

ابن أخيك  مه قال: فلام خرج قلت له: إن  أن أخلو به وأكل   أ يلوقت كان يتهي  

يسألك أن تأذن له يف اخلروج إىل العراق وأن توصيه، فأذن له  د بن إسامعيلحمم  

أن  أحب   د بن إسامعيل وقال: يا عم  فلام رجع إىل جملسه قام حمم   عليه السالم.

لعن اهلل من يسعى يف  :فقال «قي اهلل يف دميأوصيك أن تت  »فقال: . توصيني

، قال: ثم «أوصيك أن تتقي اهلل يف دمي»أوصني فقال:  يا عم   دمك، ثم قال:

د، ثم فقبضها حمم   ة فيها مائة ومخسون ديناراا رص   ناوله أبو احلسن عليه السالم

ة أخرى فيها مائة فقبضها، ثم أعطاه رص   ديناراا  ناوله أخرى فيها مائة ومخسون

له بألف ومخسامئة درهم كانت عنده، فقلت له  فقبضها، ثم أمر ومخسون ديناراا 

 .«تي إذا قطعني ووصلتهليكون أوكد حلج   هذا»يف ذلك والستكثرته فقال: 

طريقه  قال: فخرج إىل العراق فلام ورد حرضة هارون أتى باب هارون بثياب

د بن حمم   استأذن عىل هارون وقال للحاجب: قل ألمري املؤمنني إن  قبل أن ينزل و

طريقك   ثيابوغري   الا د بالباب فقال احلاجب: انزل أو  إسامعيل بن جعفر بن حمم  

 علمأفقال:  .فقد نام أمري املؤمنني يف هذا الوقت ،وعد ألدخلك إليه بغري إذن

د وأعلم هارون قول حمم   حرضت ومل تأذن يل فدخل احلاجب أمري املؤمنني أين  

إسامعيل فأمر بدخوله فدخل قال: يا أمري املؤمنني خليفتان يف األرض موسى  بن

؟! جعفر باملدينة جيبى له اخلراج وأنت بالعراق جيبى لك اخلراج فقال: واهلل بن

واهلل، قال: فأمر له بامئة ألف درهم، فلام قبضها ومحل إىل منزله أخذته  فقال:

 ل من الغد املال الذي محل إليه.ليلته فامت وحو  يف جوف  الرحية



د بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن عيل بن عن عيل بن إبراهيم، عن حمم  

 .جعفر، وفيه: فرماه اهلل بالذبحة

د بن احلسني، عن صفوان قال: قلت د بن حييى، عن حمم  : حمم  3ـ  977

صاحبه قد   يبلغه أن  ه إمام، حني: أخربين عن اإلمام متى يعلم أن  ×للرضا

يعلم »نت ههنا؟ قال: أقبض ببغداد و ×مىض أو حني يميض؟ مثل أيب احلسن

 .«يلهمه اهلل»يشء؟ قال:  ، قلت: بأي  «ذلك حني يميض صاحبه

، عن الرضاد بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  4ـ  978  ،×د، عن البزنطي 

أوليائه وينتقم ألوليائه من  اهلل يدافع عن فلوال أن  »يف حديث طويل ـ: ـ قال 

، وقد كان ×ه أليب احلسنم بأعدائه، أما رأيت ما صنع اهلل بآل برمك وما انتق

 .«×بنو األشعث عىل خطر عظيم فدفع اهلل عنهم بواليتهم أليب احلسن

مذهب الواقفية، والسبب الذي ألجله قيل بالوقف  رّد: الباب التاسع

 على موسى

د بن عمر بن بن احلسن بن فضال، عن حمم   ، عن عيل  : ابن عقدة1ـ  979

ثني زياد قاال: قال لنا عثامن بن عيسى الروايس: حد   ،يزيد وعيل بن أسباط مجيعاا 

يدخل عليكم »إذ قال:  ×ا عند أيب إبراهيمالقندي وابن مسكان قاال: كن  

وهو صبي، فقلنا: خري  ×، فدخل أبو احلسن الرضا«رضالساعة خري أهل األ

قال:  «يا بني تدري ما قال ذان؟»له وقال: ه إليه فقب  ثم دنا فضم   ؟رضل األأه

                                           
 .8رقم  485/  1؛ الكايف: 240/  48( بحار األنوار: 1)

 .4رقم  381/  1؛ الكايف: 247/  48( بحار األنوار: 2)

 .10رقم  242/  2؛ الكايف: 249/  48( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.36)( يبلغ جمموع روايات الباب 4)



^

 .«ان يف  نعم يا سيدي هذان يشك  »

ثت هبذا احلديث احلسن بن حمبوب فقال: برت قال عيل بن أسباط: فحد  

دمتاه حإن ج»أبا إبراهيم قال هلام:  ثني عيل بن رئاب أن  احلديث، ال ولكن حد  

كام لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني، يا زياد وال تنجب أنت ه أو خنتامه فعليحق  

أبا  دي فقلت له: بلغني أن  قن. قال عيل بن رئاب: فلقيت زياد ال«وأصحابك أبداا 

مه كل  أوتركني فلم  إبراهيم قال لك كذا وكذا؟ فقال: أحسبك قد خولطت، فمر  

د دعوة أيب ع لزياقال احلسن بن حمبوب: فلم نزل نتوق   .وال مررت به

.«ما ظهر ومات زنديقاا  ×حتى ظهر منه أيام الرضا ×إبراهيم

عن  ،العطار، عن أبيه، عن ابن أيب اخلطاب، عن صفوان بن حييى:2ـ  980

محزة بن  ما فعل الشقي  » :×إبراهيم بن حييى بن أيب البالد قال: قال الرضا

ال و اك، هم اليوم شك  ي  ح أيب   يزعم أن  »قلت: هو ذا هو قد قدم، فقال:  «بزيع؟

اك ، قال صفوان: فقلت فيام بيني وبني نفيس شك  «إال عىل الزندقة يموتون غداا 

حتى بلغنا عن رجل فام لبثنا إال قليالا  !قد عرفتهم، فكيف يموتون عىل الزندقة؟

أماته، قال صفوان: فقلت: هذا تصديق  منهم أنه قال عند موته وهو كافر برب  

.احلديث

 ،: جعفر بن أمحد، عن يونس بن عبد الرمحن، عن احلسني بن عمر3 ـ 981

عليك عند   أحتج  ه دخل عىل أبيك فقال له: إين  أيب أخربين أن   قال: قلت له: إن  

نعم، فام كان من »اجلبار أنك أمرتني برتك عبد اهلل وأنك قلت: أنا إمام؟ فقال: 

                                           
 .71رقم  68؛ الغيبة للطويس: 256/  48( بحار األنوار: 1)

/  2. قال الشيخ املحسني )72رقم  68؛ الغيبة للطويس: 256/  48( بحار األنوار: 2)

 (: بناءا عىل أن  الواسطة بني الشيخ وأمحد العطار هو املفيد رمحه اهلل.188



أيب عىل أبيك فإنك ة عليك بمثل حج   فقال: وإين أحتج   «.إثم ففي عنقي

، «نعم»مر من بعده؟ فقال: أباك قد مىض وأنك صاحب هذا األ أخربتني أن  

أقرأين  فالناا  وذلك أن   ،مر يل األة حتى كاد يتبني  فقلت له: إين مل أخرج من مك  

صدقت وصدق، أما واهلل ما فعلت »تركة صاحبنا عندك فقال:  كتابك يذكر أن  

ي خفت الضالل قلته عىل مثل جدع أنفي، ولكن  ، ولقد اا ذلك حتى مل أجد بد  

.«ةوالفرق

، 4ـ  982 ، عن أمحد بن إدريس القمي  : إبراهيم بن حممد بن عباس اخلتيل 

ال، عن إبراهيم د بن أمحد بن حييى، عن العباس بن معروف، عن احلج  عن حمم  

: هم فقالقال: ذكرت املمطورة وشك   ،×بن أيب البالد، عن أيب احلسن الرضا

 .«ثم يموتون زنادقة ،يعيشون ما عاشوا عىل شك  »

 وصاياه وصدقاته صلوات اهلل عليه: الباب العاشر

: اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن بكر بن صالح، قال: قلت 1ـ  983

 .: ما قولك يف أبيك قال: هو حي  ×براهيم بن أيب احلسن موسى بن جعفرإل

ه يقول: ن  ؟ قال: ثقة صدوق، قلت: فإ×قلت: فام قولك يف أخيك أيب احلسن

، قلت: فأوىص أباك قد مىض قال: هو أعلم بام يقول فأعدت عليه فأعاد عيل   إن  

م املقد   ا وجعل علياا أبوك؟ قال: نعم، قلت: إىل من أوىص؟ قال: إىل مخسة من  

 .علينا

                                           
 .801رقم  725/  2الرجال: ؛ اختيار معرفة 262/  48( بحار األنوار: 1)

 .878رقم  761/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 268/  48( بحار األنوار: 2)

 ( روايات.3( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .4رقم  46/  2؛ عيون أخبار الرضا: 282/  48( بحار األنوار: 4)



 

 

 

 

 

مام املرجتى، والسيد املرتضى، ثامن أبواب تاريخ اإل

احلسن علي بن موسى الرضا صلوات اهلل  يبأئمة اهلدى أ

 عليه وعلى آبائه وأوالده أعالم الورى

ه صلوات ّمألقابه وكناه ونقش خامته وأحوال أوالدته و: لالباب األّو

 اهلل عليه

نقش »قال: قال:  ×: عيل، عن أبيه، عن يونس، عن الرضا1 ـ 984

 .«ة إال باهللما شاء اهلل ال قو   :خامتي

: أيب وابن املتوكل وماجيلويه وأمحد بن عيل بن إبراهيم وابن ناتانة 2ـ  985

عن أبيه، عن البزنطي قال: قلت  ، عن عيل،واهلمداين واملكتب والوراق مجيعاا 

من خمالفيكم  قوماا  يب جعفر حممد بن عيل بن موسى عليهم السالم: إن  أل

: ×والية عهده؟ فقالملا رضيه ل ؛ه املأمون الرضاام سام  أباك إن   يزعمون أن  

 ه كان ريض هلل عز  ن  أل ؛ه بالرضابل اهلل تبارك وتعاىل سام   ،كذبوا واهلل وفجروا»

                                           
 ( رواية.21( يبلغ جمموع ما يف الباب )1)

 .5رقم  473/  6الكايف: ؛ 2/  49( بحار األنوار: 2)



، قال: «ئمة بعده صلوات اهلل عليهم يف أرضهلرسوله واأل وجل يف سامئه وريض  

وجل  هلل عز   واحد من آبائك املاضني عليهم السالم ريض   فقلت له: أمل يكن كل  

 ×ي أبوك، فقلت: فلم سم  «بىل»: ة بعده عليهم السالم؟ فقالئم  ولرسوله واأل

افقون ه ريض به املخالفون من أعدائه كام ريض به املون  أل»من بينهم الرضا؟ قال: 

ي من بينهم فلذلك سم   ،حد من آبائه عليهم السالممن أوليائه، ومل يكن ذلك أل

 .«الرضا

 اهلل عليه النصوص على اخلصوص عليه صلوات :الباب الثاني

 عن حممد، ل والعطار وماجيلويه مجيعاا أيب وابن الوليد وابن املتوك  : 1ـ  986

د الشامي، عن اخلشاب، عن ابن ار، عن األشعري، عن عبد اهلل بن حمم  العط  

احلسني موىل أيب عبد اهلل، عن أيب احلكم، عن عبد اهلل بن إبراهيم  أسباط، عن

 ،يدي قال: لقيت موسى بن جعفر عليه السالميزيد بن سليط الز اجلعفري، عن

كان أيب يف »بعدك بمثل ما أخرب به أبوك قال: فقال:  مامأخربين عن اإل :فقلت

 من يرض منك هبذا فعليه لعنة اهلل قال: :فقلت ، قال يزيد:«زمن ليس هذا مثله

خرجت من منزيل فأوصيت يف الظاهر  با عامرة أين  أأخربك يا »ثم قال:  ،فضحك

ولقد رأيت رسول  تي يف الباطن.بوصي   ابني وأفردته وأرشكتهم مع عيل    بني  إىل

ومعه خاتم  ،اهلل صىل اهلل عليه وآله يف املنام وأمري املؤمنني عليه السالم معه

وعصا وكتاب وعاممة فقلت له: ما هذا؟ فقال: أما العاممة فسلطان اهلل  وسيف

وأما  ،وجل وأما الكتاب فنور اهلل عز   ،وجل ة اهلل عز  وأما السيف فعز  ، وجل عز  

وأما اخلاتم فجامع هذه األمور، ثم قال رسول اهلل  ،وجل اهلل عز   ةالعصا فقو  

                                           
 . 1رقم  22/  2؛ عيون أخبار الرضا: 4/  49( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.48( يبلغ جمموع روايات الباب )2)



^

 ابنك. إىل عيل   مر خيرجصىل اهلل عليه وآله: واأل

 امتحن أو عبداا  ا وديعة عندك فال خترب هبا إال عاقالا قال: ثم قال: يا يزيد إهن  

وإن سئلت عن الشهادة  ،وال تكفر نعم اهلل تعاىل ،ادقاا يامن أو صاهلل قلبه لإل

وْا اْلََماَناِت إََِل ﴿: اهلل تبارك وتعاىل يقول فإن   ؛هافأد   إِنَّ اهللَّ َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّ

 .﴾ًة ِعنَدُه ِمَن اهللَِّوَمْن َأْظَلُم ِِمَّن َكتََم َشَهادَ ﴿: وجل عز   وقال، ﴾َأْهلَِها

 قال: ثم قال أبو احلسن عليه السالم: .أبداا  فقلت: واهلل ما كنت ألفعل هذا

الذي ينظر بنور اهلل  ابنك ثم وصفه يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فقال: عيل  »

قد ملئ ، وال جيهلويسمع بتفهيمه وينطق بحكمته يصيب وال خيطئ ويعلم 

من  كأن مل يكن، فإذا رجعت ءام هو يشن  إمقامك معه  وما أقل   ،وعلاما  حلاما 

ك سفرك فأصلح أمرك وافر  مما أردت فإنك منتقل عنه وجماور غريه فامجع ولد

إين أؤخذ يف هذه  ،يا يزيد»ثم قال: . «وكفى باهلل شهيداا  وأشهد اهلل عليهم مجيعاا 

عيل بن احلسني  عيل بن أيب طالب عليه السالم وسمي   ابني سمي   السنة وعيل  

م إال وليس له أن يتكل   ل وعلمه وبرصه ورداءهفهم األو   أعطين  ،عليهم السالم

شاء اهلل  جيبك إن فإذا مضت أربع سنني فسله عام شئت ،بعد هارون بأربع سنني

 «.تعاىل

 .الكليني، عن حممد بن عيل، عن أيب احلكم مثله

ابن الوليد، عن الصفار، عن عبد اهلل بن حممد بن عيسى، عن ابن : 2ـ  987

حمبوب وعثامن بن عيسى، عن حسني بن نعيم الصحاف، قال: كنت أنا وهشام 

بن احلكم وعيل بن يقطني ببغداد فقال عيل بن يقطني: كنت عند العبد الصالح 

د ي  يا عيل هذا س»فقال:  ×فدخل عليه ابنه الرضا جالساا  ×موسى بن جعفر

                                           
 .12/  49( بحار األنوار: 1)



فرضب هشام براحته جبهته ثم قال: وحيك كيف  «ولدي وقد نحلته كنيتي

قلت؟ فقال عيل بن يقطني: سمعت واهلل منه كام قلت لك، فقال هشام: أخربك 

 .مر فيه من بعدهاأل واهلل أن  

د العطار، عن ابن عيسى، عن احلسن بن عيل ل، عن حمم  : ابن املتوك  3ـ  988

بن أيب محزة ومعه مال ومتاع، فقلنا: ما  ة ومعنا عيل  مك   اخلزاز قال: خرجنا إىل

 .وقد أوىص ×ابنه أمرين أن أمحله إىل عيل   ،×هذا؟ قال: للعبد الصالح

سناد، عن اليقطيني، عن احلجال، عن سعيد بن أيب اجلهم، : باإل4ـ  989

: إين سألت ×يب إبراهيم موسى بن جعفرعن نرص بن قابوس قال: قلت أل

فلام تويف أبو عبد  ،من الذي يكون بعدك؟ فأخربين أنك أنت هو ×أباك

فأخربين من الذي  ،وقلت أنا وأصحايب بك وشامالا  ذهب الناس يميناا  ×اهلل

 .«ابني عيل»يكون بعدك؟ قال: 

يب : أيب، عن سعد، عن اليقطيني، عن داود بن زريب قال: كان أل5ـ  990

 ،أخذ بعضه وترك عندي بعضهعندي مال فبعث ف ×احلسن موسى بن جعفر

 ×فلام مىض ،«ه صاحبكن  من جاءك بعدي يطلب ما بقي عندك فإ»وقال: 

، فبعثت إليه ما «بالذي عندك وهو كذا وكذا ابعث إيل  »: ×ابنه عيل   أرسل إيل  

 .كان له عندي

بن اليقطيني، عن عيل بن احلكم وعيل : الكليني، عن سعد، عن 6ـ  991

هارون بن سعد العجيل: قد  هارون بن خارجة قال: قال يل، عن احلسن بن نافع

                                           
 .3رقم  31/  2؛ عيون أخبار الرضا: 13/  49( بحار األنوار: 1)

 .19رقم  37 / 2؛ عيون أخبار الرضا: 17/  49( بحار األنوار: 2)

 .26رقم  39/  2؛ عيوم أخبار الرضا: 20/  49( بحار األنوار: 3)

 .32رقم  237/  1؛ عيون أخبار الرضا: 23/  49( بحار األنوار: 4)



^

أو  وجعفر شيخ كبري يموت غداا  ،ون إليه أعناقكممات إسامعيل الذي كنتم متد  

بمقالته  ×بعد غد، فتبقون بال إمام، فلم أدر ما أقول، فأخربت أبا عبد اهلل

قطع الليل مر حتى ينأن ينقطع هذا األ ـواهلل  ـهيهات هيهات أبى اهلل »فقال: 

فيكون  ،جه ويولد لهفإذا رأيته فقل له: هذا موسى بن جعفر يكرب ونزو   ،والنهار

 .«شاء اهلل إن خلفاا 

 معجزاته وغرائب شأنه صلوات اهلل عليه :الباب الثالث

حممد بن عبد اهلل الطاهري  : أيب، عن سعد، عن اليقطيني قال: إن  1ـ  992

ته يف س به، وأمر وصي  ل السلطان، والتلب  ه بعميشكو عم   ×كتب إىل الرضا

أهنا  فظن   ،الرجل فاغتم   ،«أما الوصية فقد كفيت أمرها»: ×يديه، فكتب

 .فامت بعد ذلك بعرشين يوماا  ،تؤخذ منه

د بن احلسن بن : ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن حمم  2 ـ 993

عطش  ويف   ×ند الرضاد بن عبيد اهلل القمي قال: كنت عزعالن، عن حمم  

 ؛ارشب ،ديا حمم  »فدعا بامء وذاقه وناولني فقال:  ،فكرهت أن أستسقي ،شديد

 .فرشبت ،«ه باردفإن  

 ،ر بن خالد: ابن إدريس، عن أبيه، عن ابن أيب اخلطاب، عن معم  3ـ  994

ثه إىل بعض ان بن الصلت بمرو، وقد كان الفضل بن سهل بعقال: قال يل الري  

م عليه سل  فأ ×أن تستأذن يل عىل أيب احلسن حب  ن فقال يل: أكور خراسا

                                           
 .26رقم  41؛ الغيبة للطويس: 26/  49( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.96( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .2رقم  221/  1أخبار الرضا: ؛ عيون 31/ 49( بحار األنوار:3)

 .3رقم  221/  1( املصدر السابق؛ عيون أخبار الرضا: 4)



 ،أن يكسوين من ثيابه، وأن هيب يل من الدراهم التي رضبت باسمه حب  وأ

الريان بن الصلت يريد الدخول  إن  »: فقال يل مبتدئاا  ×فدخلت عىل الرضا

أعطاه ف ،م، فأذنت له فدخل وسل  «علينا والكسوة من ثيابنا، والعطية من درامهنا

 .من الدراهم املرضوبة باسمه ثوبني وثالثني درمهاا 

قال: قال  ،: أيب، عن سعد، عن اليقطيني، عن احلسني بن بشار4ـ  995

د ، فقلت له: وعبد اهلل بن هارون يقتل حمم  «داا عبد اهلل يقتل حمم   إن  »: ×الرضا

ن زبيدة الذي د بنعم عبد اهلل الذي بخراسان، يقتل حمم  »فقال يل:  !بن هارون؟

 .فقتله ،«هو ببغداد

 : محزة العلوي، عن اليقطيني، عن ابن أبى نجران وصفوان قاال:5ـ  996

ثنا  احلسني بن قياما، وكان من رؤساء الواقفة، فسألنا أن نستأذن له عىل حد 

 ، قال: إين  «نعم»فلام صار بني يديه قال له: أنت إمام؟ قال:  ،ففعلنا ،×الرضا

ثم  ،س الرأسرض منك  يف األ ك لست بإمام، قال: فنكت طويالا ن  شهد اهلل أأ

ا روينا عن أيب ن  قال: أل «مام؟إ لست بما علمك أين  »رفع رأسه إليه، فقال له: 

وليس لك  ، وأنت قد بلغت هذا السن  االمام ال يكون عقياما  أن   ×عبد اهلل

ه شهد اهلل أن  أ»ال: ثم رفع رأسه فق ،وىلة األولد، قال: فنكس رأسه أطول من املر  

 .«يمن   يام والليايل حتى يرزقني اهلل ولداا ال متيض األ

فوهب  ،قال عبد الرمحن بن أيب نجران: فعددنا الشهور من الوقت الذي قال

 يف من سنة، قال: وكان احلسني بن قياما هذا واقفاا  يف أقل   ×اهلل له أبا جعفر

، فوقف «ك اهلللك حري   ما»: فقال له ×لو  الطواف فنظر إليه أبو احلسن األ

                                           
 .10رقم  225/  1؛ عيون أخبار الرضا: 33/  49( بحار األنوار: 1)

 .12رقم  226/  1؛ عيون أخبار الرضا: 34/  49( بحار األنوار: 2)



^

 .عليه بعد الدعوة

: اهلمداين، عن عيل بن إبراهيم، عن الريان بن الصلت قال: ملا 6ـ  997

فقلت يف نفيس: إذا  ×أردت اخلروج إىل العراق عزمت عىل توديع الرضا

ن به ودراهم من ماله أصو  هبا لبنايت كف  من ثياب جسده أل عته سألته قميصاا ود  

سى عىل فراقه عن مسألته ذلك، فلام عته شغلني البكاء واأل، فلام ود  خواتيم

أن  أما حتب  »فرجعت فقال يل:  ،«ارجع ،انري   يا» :خرجت من بني يديه صاح يب

أن  ن فيه إذا فني أجلك؟ أو ما حتب  من ثياب جسدي تكف   أدفع إليك قميصاا 

ي قد كان يف نفيس فقلت: يا سيد «أدفع إليك دراهم تصو  هبا لبناتك خواتيم؟

 الوسادة وأخرج قميصاا  ×فرفع ،بفراقك أن أسألك ذلك، فمنعني الغم  

،ورفع جانب املصىل   فدفعه إيل   فعددهتا فكانت ثالثني   فأخرج دراهم فدفعها إيل 

 .درمهاا 

يف  اا قال: كنت شاك   يأيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنط :7ـ  998

ذن أسأله فيه اإل فكتبت إليه كتاباا  ،وسالمه عليه أيب احلسن الرضا صلوات اهلل

عليه وقد أضمرت يف نفيس أن أسأله إذا دخلت عليه عن ثالث آيات قد عقدت 

اك، أما ما طلبت عافانا اهلل وإي  »: قلبي عليها، قال: فأتاين جواب ما كتبت به إليه

فلست  قوا عىل ذلك،وهؤالء قد ضي   ،صعب الدخول عيل   ن  إف ،ذن عيل  من اإل

بجواب ما أردت أن أسأله  ×وكتب ،«شاء اهلل تقدر عليه اآلن، وسيكون إن

، ولقد بقيت شيئاا  وال واهلل ما ذكرت له منهن  : عن اآليات الثالث يف الكتاب

ه جوايب إال بعد ذلك، فوقفت عىل معنى ملا ذكر ما يف الكتاب، ومل أدر أن   باا متعج  

                                           
 .13قم ر 226/  1؛ عيون أخبار الرضا: 34/  49( بحار األنوار: 1)

 .17رقم  229/  1؛ عيون أخبار الرضا: 35/  49( بحار األنوار: 2)



 .«×ما كتب به

د، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن البزنطي قال: بعث : ابن الولي8ـ  999

بحامر فركبته وأتيته وأقمت عنده بالليل إىل أن مىض منه ما شاء  إيل   ×الرضا

 :، قلت«ال أراك أن تقدر عىل الرجوع إىل املدينة»اهلل، فلام أراد أن ينهض قال: 

، قلت: «جلو فبت عندنا الليلة واغد عىل بركة اهلل عز  »أجل جعلت فداك قال: 

يا جارية افريش له فرايش واطرحي عليه ملحفتي »أفعل جعلت فداك، فقال: 

، قال: قلت يف نفيس: من أصاب ما «يالتي أنام فيها، وضعي حتت رأسه خماد  

أصبت يف ليلتي هذه لقد جعل اهلل يل من املنزلة عنده وأعطاين من الفخر ما مل 

فركبته، وفرش يل فراشه وبت يف بحامره  من أصحابنا: بعث إيل   يعطه أحداا 

صحابنا، قال: وهو ه ما أصاب مثل هذا )أحد( من أملحفته ووضعت يل خماد  

أمري املؤمنني أتى زيد  إن   ،يا أمحد»: ×ث يف نفيس، فقالحد  قاعد معي وأنا أ

نفسك إىل  بن صوحان يف مرضه يعوده فافتخر عىل الناس بذلك، فال تذهبن  

 .واعتمد عىل يده فقام «جلو ل هلل عز  الفخر، وتذل  

د احلمريي، عن أبيه، عن بن احلسني بن شاذويه، عن حمم   : عيل  9ـ  1000

حممد بن عيسى بن عبيد، عن احلسن بن عيل بن فضال، قال: قال لنا عبد اهلل بن 

ة اختلج يف صدري وحججت عىل ذلك، فلام رصت بمك   اا كنت واقفي   :املغرية

قلت: اللهم قد علمت طلبتي وإراديت فأرشدين إىل خري قت بامللتزم ثم فتعل   ءيش

فأتيت املدينة. فوقفت ببابه فقلت  ×ديان، فوقع يف نفيس أن آيت الرضااأل

وهو  ×من أهل العراق بالباب، فسمعت نداءه للغالم: قل ملوالك رجل  

                                           
 .18رقم  229/  1؛ عيون أخبار الرضا: 36/  49( بحار األنوار: 1)

 .19رقم  229/  1؛ عيون أخبار الرضا: 36/  49( بحار األنوار: 2)



^

قد أجاب اهلل »قال:  ، فلام نظر إيل  ، فدخلت«ادخل يا عبد اهلل بن املغرية»يقول: 

 .«ة اهلل وأمني اهلل عىل خلقهك حج  ، فقلت: أشهد أن  «دعوتك وهداك لدينه

ار، عن اليقطيني، عن الوشاء قال: : ابن الوليد، عن الصف  10ـ  1001

أن خيرق  ×شعث أن أسأل الرضاسألني العباس بن جعفر بن حممد بن األ

بكتاب قبل أن  ×كتبه إذا قرأها خمافة أن يقع يف يد غريه، قال الوشاء: فابتدأين

 .«خرقتها  إذا قرأت كتبه إيل  أعلم صاحبك أين  »أسأله أن خيرق كتبه فيه: 

قال: هويت  ،: أيب، عن سعد، عن ابن أيب اخلطاب، عن البزنطي11ـ  1002

كم أتى عليك من  :أن أسأله ×يف نفيس إذا دخلت عىل أيب احلسن الرضا

 ،س يف وجهيويتفر   ينظر إيل   فلام دخلت عليه وجلست بني يديه، جعل ،السن  

قد  ،فأنا أكرب منك»فقلت: جعلت فداك كذا وكذا قال:  «كم أتى لك؟»ثم قال: 

، فقلت: جعلت فداك، قد واهلل أردت أن أسألك «اثنان وأربعون سنة أتى عيل  

 .«كقد أخربت»عن هذا فقال: 

سعد ل، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن سعد بن : ابن املتوك  12ـ  1003

 ملا ال بام تريد واستعد   يا عبد اهلل أوص  »أنه نظر إىل رجل فقال:  ×عن الرضا

 .، فكان ما قد قال، فامت بعده بثالثة أيام«منه بد  

، عن أبيه، عن صفوان بن حييى قال: كنت : اهلمداين، عن عيل  13ـ  1004

ه: فدخل عليه احلسني بن خالد الصرييف فقال ل ،×عند أيب احلسن الرضا

حيثام ظفرت بالعافية »عوض فقال: ريد اخلروج إىل األأجعلت فداك إين 

                                           
 .31رقم  236/  1؛ عيون أخبار الرضا: 39/  49( بحار األنوار: 1)

 .33رقم  237/  1؛ عيون أخبار الرضا: 40/  49حار األنوار: ( ب2)

 .34رقم  237/  1( املصدر السابق؛ عيون أخبار الرضا: 3)

 .43رقم  240/  1؛ عيون أخبار الرضا: 43/  49( بحار األنوار: 4)



 خذ كل  أ  عوض، فقطع عليه الطريق وفخرج يريد األ ،فلم يقنعه ذلك ،«فالزمه

 .كان معه من املال ءيش

د بن : حممد بن مسعود، عن حممد بن نصري، عن أمحد بن حمم  14ـ  1005

بن عبد اهلل يسأله الدعاء يف زيادة عمره  عيسى قال: كتب إليه عيل بن احلسني

 فتوف   «.تصري إىل رمحة اهلل خري لك»حتى يرى ما حيب فكتب إليه يف جوابه: 

 .ةالرجل باخلزيمي  

: محدويه، عن احلسن بن موسى، عن احلسني بن القاسم قال: 15ـ  1006

 بطائهني ذلك إلفغم   ،×فأبطأ عليه الرضا ،املوت ×حرض بعض ولد جعفر

ه قال: ثم جاء فلم يلبث أن قام، قال احلسني: فقمت معه فقلت له: عن عم  

ي يدفن عم  »: ك يف احلال التي هو فيها تقوم وتدعه، فقالجعلت فداك عم  

يعني الذي هو عندهم، قال: فواهلل ما لبثنا أن متاثل املريض، ودفن أخاه  ،«فالناا 

احلسني بن القاسم  ، قال احلسن اخلشاب: وكانالذي كان عندهم صحيحاا 

 .يعرف احلق بعد ذلك ويقول به

د وغريه، عن عيل بن احلكم، د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  16ـ  1007

وأنا يومئذ واقف وقد  ×عن احلسني بن عمر بن يزيد قال: دخلت عىل الرضا

وأمسك عن السابعة، فقلت:  كان أيب سأل أباه عن سبع مسائل فأجابه يف ست  

ن أجاب بمثل جواب أبيه فكانت داللة فسألته إه عام سأل أيب أباه، فسألن  ألواهلل 

 ،وال ياء فلم يزد يف اجلواب واواا  فأجاب بمثل جواب أبيه أيب يف املسائل الست  

 أحتج عليك عند اهلل يوم القيامة بيه: إين  وأمسك عن السابعة وقد كان أيب قال أل

                                           
 .1رقم  253/  1؛ عيون أخبار الرضا: 45/  49( بحار األنوار: 1)

 .985رقم  798/  2اختيار معرفة الرجال:  ؛66/  49( بحار األنوار: 2)

 .1143رقم  870/  2( املصدر السابق؛ اختيار معرفة الرجال: 3)



^

 نعم، احتج  »فوضع يده إىل عنقه ثم قال:  ،عبد اهلل مل يكن إماماا  أنك زعمت أن  

 .«فام كان فيه من إثم فهو يف رقبتي ،وجل بذلك عند اهلل عز   عيل  

ة أو يشتكي فيصرب عىل ه ليس أحد من شيعتنا يبتيل ببلي  إن  »فلام ودعته قال: 

، فقلت يف نفيس: واهلل ما كان هلذا ذكر. «ذلك إال كتب اهلل له أجر ألف شهيد

ة فلام فلقيت منه شد   وكنت يف بعض الطريق خرج يب عرق املدينفلام مضيت 

ة فشكوت إليه كان من قابل حججت فدخلت عليه، وقد بقي من وجعي بقي  

ليس عىل »ذ رجيل وبسطتها بني يديه، فقال يل: وقلت له: جعلت فداك عو  

 ،ذها، فبسطتها بني يديه فعو  «ةرجلك هذه بأس، ولكن أرين رجلك الصحيح

 . خرج يب العرق وكان وجعه يسرياا  ىحت جت مل ألبث إال يسرياا فلام خر

معرفته صلوات اهلل عليه جبميع اللغات وكالم الطري : الباب الرابع

 وبعض غرائب أحواله ،والبهائم

: أيب، عن سعد، عن الربقي، عن أيب هاشم اجلعفري قال: كنت 1ـ  1008

وربام بعثت  ،ة والفارسيةالصقلبي  فيدعو بعض غلامنه ب ×ى مع أيب احلسنأتغد  

مه، وربام كان ينغلق الكالم عىل غالمه من الفارسية فيعل   ءغالمي هذا بيش

 .ة فيفتح هو عىل غالمهبالفارسي  

 ×: اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن اهلروي قال: كان الرضا2ـ  1009

فقلت  ،ان ولغةلس م الناس بلغاهتم، وكان واهلل أفصح الناس وأعلمهم بكل  يكل  

عجب من معرفتك هبذه اللغات عىل اختالفها، : يا ابن رسول اهلل إين ألله يوماا 

                                           
 .10رقم  353/  1؛ الكايف: 67/  49( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.10( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .2رقم  250/  1؛ عيون أخبار الرضا: 87/  49( بحار األنوار: 3)



عىل قوم  ةا خذ حج  ة اهلل عىل خلقه، وما كان اهلل ليت  يا أبا الصلت أنا حج  »فقال: 

 ،وتينا فصل اخلطابأ :×أو ما بلغك قول أمري املؤمنني ،وهو ال يعرف لغاهتم

 .«رفة اللغاتفهل فصل اخلطاب إال مع

عبادته ومكارم أخالقه ومعالي أموره وإقرار أهل : الباب اخلام 

 زمانه بفضله

: اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن اهلروي قال: جئت إىل باب 1ـ  1010

 ،انفاستأذنت عليه السج   ،دي  وقد ق   ،برسخس ×الدار التي حبس فيها الرضا

 يف يومه وليلته ألف ه ربام صىل  ن  قال: أل فقال: ال سبيل لكم إليه، فقلت: ومل؟

وإنام ينفتل من صالته ساعة يف صدر النهار، وقبل الزوال، وعند اصفرار  ،ركعة

وقات قاعد يف مصاله يناجي ربه، قال: فقلت له: الشمس فهو يف هذه األ

عليه، فاستأذن يل عليه فدخلت عليه وهو قاعد  وقات إذناا فاطلب يل يف هذه األ

 اا.ره متفك  يف مصال

الناس؟  حيكيه عنكم ءما يش ،بن رسول اهللا قال أبو الصلت: فقلت له: يا

فقال: اللهم ، الناس لكم عبيد عون أن  كم تد  قلت: يقولون أن   «وما هو؟»قال: 

 ،أقل ذلك قط    ملفاطر الساموات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت شاهد بأين  

لنا من املظامل  وأنت العامل بام ،الم قاله قط  من آبائي عليهم الس وال سمعت أحداا 

السالم إذا كان  يا عبد»فقال يل:  ثم أقبل عيل   ،«هذه منها وأن   ،ةعند هذه األم  

 اهلل، بن رسولايا  قلت: «!ن نبيعهم؟ا فمم  هم عبيدنا عىل ما حكوه عن  الناس كل  

                                           
. هذا وسبق أن عل ق الشيخ 3رقم  251/  1صدر السابق؛ عيون أخبار الرضا: ( امل1)

 املحسني عىل هذه الرواية فراجع.

 ( رواية.34( يبلغ جمموع روايات الباب )2)



^

لنا من الوالية  أنت ملا أوجب اهلل تعاىل أمنكر   ،يا عبد السالم»: ثم قال ،صدقت

 .«بواليتكم بل أنا مقر   ،قلت: معاذ اهلل «كام ينكره غريك؟

: احلسني بن سعيد، عن سليامن اجلعفري قال: رأيت أبا احلسن 2ـ  1011

 .ة خز   يف جب  يصيل   ×الرضا

د، عن ابن فضال، عن احلسن د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  3ـ  1012

 .وقد اختضب بالسواد ×أيب احلسن بن اجلهم قال: دخلت عىل

د بن عيسى، عن معمر بن د بن حييى، عن أمحد بن حمم  حمم   :4ـ  1013

 ،فيه مسك وعنرب فعملت له دهناا  ×قال: أمرين أبو احلسن الرضا ،خالد

الكتاب واملعوذتني، وقوارع من  م  أفأمرين أن أكتب يف قرطاس آية الكريس و

وأنا أنظر  ،ف بهالقارورة، ففعلت، ثم أتيته فتغل  القرآن، وأجعله بني الغالف و

 .إليه

ة، عن الربقي، عن موسى بن القاسم، عن ابن أسباط، عن العد  :5ـ  1014

.فوجدت منه رائحة التجمري ×أبو احلسن احلسن بن اجلهم قال: خرج إيل  

 ،ة، عن الربقي، عن أبيه وابن فضال، عن احلسن بن اجلهم: العد  6ـ  1015

.هن باخلريييد   ×قال: رأيت أبا احلسن

ب أنه كان يرت   ×ة، عن الربقي، عن البزنطي، عن الرضا: العد  7ـ  1016

                                           
 .6رقم  197/ 2؛ عيون أخبار الرضا: 91/  49( بحار األنوار: 1)

 .832رقم  212/  2( املصدر السابق؛ هتذيب األحكام: 2)

 .1رقم  480/  6؛ الكايف: 103/  49ر األنوار: ( بحا3)

 .2رقم  516/  6؛ الكايف: 103/  49( بحار األنوار: 4)

 .3رقم  518/  6؛ الكايف: 104/  49( بحار األنوار: 5)

 .2رقم  522/  6( املصدر السابق؛ الكايف: 6)



.الكتاب

ة، عن الربقي، عن البزنطي قال: جاء رجل إىل أيب احلسن العد  :8ـ  1017

ن أجبتني فيها بام عندي ر بلخ قال: إين أسالك عن مسألة فإالرضا من وراء هن

ك ، فقال: أخربين عن رب  «سل عام شئت»: ×فقال أبو احلسن ،بامامتك قلت  

اهلل  إن  »: ×كان اعتامده؟ فقال أبو احلسن ءيش متى كان وكيف كان وعىل أي  

ف الكيف بال كيف، وكان اعتامده عىل ين بال أين، وكي  ن األتبارك وتعاىل أي  

 داا حمم   إله إال اهلل وأن   ل رأسه، وقال: أشهد أن ال، فقام إليه الرجل فقب  «قدرته

 ،م بعده بام أقام به رسول اهلل|رسول اهلل، والقي   ويص   اا علي   رسول اهلل، وأن  

 .ك اخللف من بعدهموأن   ،ة الصادقونئم  كم األوأن  

 ×قال: ذكرت للرضا ،ة، عن ابن عيسى، عن البزنطي: العد  9ـ  1018

فواهلل ما »ثم قال:  ،«شاء اهلل لك إن أرجو أن يصنع اهلل ين  إف ،اصرب»فقال:  شيئاا 

ر ثم صغ   ،ل له فيهامن هذه الدنيا خري له مما عج  )املؤمن( خر اهلل عن املؤمنني اد  

ه جيب صاحب النعمة عىل خطر، إن   إن  »ثم قال:  «هي؟ ءيش أي  »وقال:  «الدنيا

زال منها وجل، فام أ النعم من اهلل عز   ه ليكون عيل  عليه حقوق اهلل فيها واهلل إن  

، قلت: «فيها ك يده، حتى أخرج من احلقوق التي جتب هلل عيل  عىل وجل، وحر  

به   عىل ما من  فأمحد ريب   ،نعم»جعلت فداك أنت يف قدرك ختاف هذا؟ قال: 

 .«عيل  

د، عن سليامن بن جعفر د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  10ـ  1019

                                           
 .8رقم  673/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 1)

 .2رقم  88/  1؛ الكايف: 104/  49( بحار األنوار: 2)

 .19رقم  502/  3؛ الكايف: 105/  49( بحار األنوار: 3)



^

جة فأردت أن أنرصف إىل منزيل يف بعض احلا ×اجلعفري قال: كنت مع الرضا

، فانطلقت معه فدخل إىل داره مع «انرصف معي، فبت عندي الليلة»فقال يل: 

املغيب فنظر إىل غلامنه يعملون بالطني أواري الدواب أو غري ذلك وإذا معهم 

، قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئاا  «ما هذا الرجل معكم؟»أسود ليس منهم، فقال: 

فأقبل عليهم  ،ا بام نعطيهفقالوا: ال هو يرىض من   «جرته؟أ قاطعتموه عىل»قال: 

فقلت: جعلت فداك مل تدخل  .شديداا  يرضهبم بالسوط وغضب لذلك غضباا 

ة أن يعمل معهم أحد  قد هنيتهم عن مثل هذا غري مر  إين  »عىل نفسك؟ فقال: 

 بغري مقاطعة، ثم ه ما من أحد يعمل لك شيئاا جرته، واعلم أن  حتى يقاطعوه أ

جرته، وإذا أنك قد نقصته أ جرته إال ظن  أثالثة أضعاف عىل  ءزدته لذا اليش

ة عرف ذلك لك، ورأى ن زدته حب  إجرته محدك عىل الوفاء فأقاطعته ثم أعطيته 

 .«أنك قد زدته

 ما أنشد من الشعر يف احلكم: الباب السادس

سمعت أبا  : أيب، عن سعد، عن ابن هشام، عن ابن املغرية قال:1ـ  1020

 يقول: ×احلسن الرضا

                                           
 .1رقم  288/  5؛ الكايف: 106/  49( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.11( يبلغ جمموع ما يف الباب )2)

 .3رقم  189/  1؛ عيون أخبار الرضا: 110/  49( بحار األنوار: 3)



 عن الريان بن الصلت قال: ل، عن عيل، عن أبيه،: ابن املتوك  2ـ  1021

 لعبد املطلب: ×نشدين الرضاأ

 تباعهوبني هارون لعنه اهلل ووالته وأ ما كان بينه: السابعالباب 

: اهلمداين، عن عيل بن إبراهيم، عن اليقطيني، عن صفوان بن 1ـ  1022

خفنا  ،×م الرضاوتكل   ×حييى قال: ملا مىض أبو احلسن موسى بن جعفر

ام نخاف عليك هذا وإن   عظياما  ك قد أظهرت أمراا عليه من ذلك، فقلت له: إن  

 . قال صفوان: فأخربنا الثقة أن  «ليجهد جهده فال سبيل له عيل  »لطاغي فقال: ا

مر لنفسه، فقال: ما عى األابنه قد قعد واد   حييى بن خالد قال للطاغي: هذا عيل  

؟ ولقد كانت الربامكة مبغضني يكفينا ما صنعنا بأبيه؟ تريد أن نقتلنهم مجيعاا 

 .مهل بيت رسول اهلل| مظهرين العداوة هلأل

ة يف قبوله هلا، وعدم رضاه بها والية العهد والعّل: الباب الثامن

 ق بذلكوسائر ما يتعّل

بن  : اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن الريان قال: دخلت عىل عيل  1ـ  1023

                                           
 .5رقم  190/  1يون أخبار الرضا: ؛ ع111/  49( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.8( يبلغ جمموع ما يف الباب )2)

 .4رقم  246/  1؛ عيون أخبار الرضا: 113/  49( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.28( يبلغ جمموع ما يف الباب )4)



^

ك قبلت إن   :الناس يقولون إن   ،فقلت له: يا ابن رسول اهلل ×موسى الرضا

قد علم اهلل كراهتي »: ×يف الدنيا؟ فقال والية العهد مع إظهارك الزهد

ت بني قبول ذلك وبني القتل اخرتت القبول عىل القتل، وحيهم فلام خري   ،لذلك

 خزائن فلام دفعته الرضورة إىل تويل   ،رسوالا  اا كان نبي   ×يوسف أما علموا أن  

ودفعتني  ،﴾مٌ اْجَعْلنِي َعََل َخَزآئِِن اْلَْرِض إِِنِّ َحِفيٌظ َعلِي﴿: العزيز قال له

 ما رشاف عىل اهلالك، عىل أين  إكراه وإجبار بعد اإل الرضورة إىل قبول ذلك عىل

 .«نىل اهلل املشتكى، وهو املستعاإمنه، ف دخلت يف هذا االمر إال دخول خارج  

هيم قال: بن إبرا عن عيل   ،: اهلمداين واملكتب والوراق مجيعاا 2ـ  1024

بطوس  ×ثني يارس اخلادم ملا رجع من خراسان بعد وفاة أيب احلسن الرضاحد  

وكان من ـ ثني الريان بن الصلت قال عيل بن إبراهيم: وحد   .هابأخباره كل  

عن حممد بن عرفة وصالح بن سعيد  ،وحدثني أيب ـ رجال احلسن بن سهل

الوا: ملا انقىض أمر وق ×ثوا بأخبار أيب احلسنهؤالء حد   كل   ،الراشديني

 يستقدمه إىل خراسان فاعتل   ×املخلوع، واستوى أمر املأمون، كتب إىل الرضا

 ×بعلل كثرية فام زال املأمون يكاتبه ويسأله حتى علم الرضا ×عليه الرضا

فكتب إليه املأمون: ال  ،له سبع سنني ×فخرج وأبو جعفر ،عنه ه ال يكف  أن  

هواز، وفارس ل عىل طريق البرصة، واألتأخذ عىل طريق الكوفة وقم، فحم

مرة واخلالفة، فأبى د اإلحتى واف مرو. فلام واف مرو عرض عليه املأمون أن يتقل  

من  يف ذلك، وجرت يف هذا خماطبات كثرية، وبقوا يف ذلك نحواا  ×الرضا

                                           

؛ واألمايل للصدوق: 2رقم  150/  1؛ عيون أخبار الرضا: 130/  49( بحار األنوار: 1)

 .118 رقم 130
 



أن يقبل ما يعرض  ×ذلك يأبى عليه أبو احلسن عيل بن موسى شهرين كل  

 عليه.

لكالم واخلطاب يف هذا قال املأمون: فوالية العهد؟ فأجابه إىل ذلك فلام أكثر ا

، فقال املأمون: سل ما شئت، قالوا: فكتب «عىل رشوط أسألكها»وقال له: 

ن ال آمر وال أهنى وال أقيض وال إين أدخل يف والية العهد عىل أ»: ×الرضا

مون إىل ذلك، وقبلها . فأجابه املأ«همما هو قائم، وتعفيني عن ذلك كل    شيئاا غري  أ

اد والقضاة والشاكرية وولد العباس إىل هذه الرشوط، ودعا املأمون القو   عىل كل  

اد وأرضاهم إال ثالثة كثرية وأعطى القو   ذلك، فاضطربوا عليه فأخرج أمواالا 

م هن  إف ؛اده أبوا ذلك: أحدهم اجللودي، وعيل بن عمران، وابن مويسنفر من قو  

وكتب بذلك  ،×فحبسهم وبويع للرضا ،×بيعة الرضاأبوا أن يدخلوا يف 

إىل البلدان، ورضبت الدنانري والدراهم باسمه، وخطب له عىل املنابر وأنفق 

 كثرية. املأمون عىل ذلك أمواالا 

يسأله أن يركب وحيرض العيد  ×فلام حرض العيد بعث املأمون إىل الرضا

لوهبم عىل هذه الدولة ق قلوب الناس، ويعرفوا فضله، وتقر   وخيطب لتطمئن  

قد علمت ما كان بيني وبينك من »وقال:  ×املباركة، فبعث إليه الرضا

ريد هبذا أن يرسخ يف قلوب أ، فقال املأمون: إنام «مرالرشوط يف دخويل يف هذا األ

لك اهلل تعاىل وا بام فض  قلوهبم ويقر   فتطمئن   ،مرة واجلند والشاكرية هذا األالعام  

 .به

إن  ،يا أمري املؤمنني»عليه قال:  ه الكالم يف ذلك. فلام ألح  فلم يزل يراد  

وإن مل تعفني خرجت كام كان خيرج رسول  ،إيل   أعفيتني من ذلك فهو أحب  

قال املأمون: اخرج  .«×كام خرج أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،اهلل|

فقعد  ،×سنروا إىل باب أيب احلاد والناس أن يبك  . وأمر املأمون القو  كام حتب  



^

يف الطرقات والسطوح من الرجال والنساء والصبيان  ×يب احلسنالناس أل

 .×اد عىل باب الرضاواجتمع القو  

م بعاممة بيضاء من قطن فاغتسل وتعم   ×فلام طلعت الشمس قام الرضا

ثم قال جلميع مواليه:  ،ربني كتفيه وتشم   منها عىل صدره، وطرفاا  وألقى طرفاا 

 ثم أخذ بيده عكازة وخرج ونحن بني يديه، وهو حاف   ،«لتافعلوا مثل ما فع»

رة. فلام قام ومشينا بني يديه ر رساويله إىل نصف الساق وعليه ثياب مشم  قد شم  

اهلواء واحليطان جتاوبه،  ل إلينا أن   أربع تكبريات فخي  رفع رأسه إىل السامء وكرب  

ؤا بأحسن هيئة، فلام وهتي  نوا ولبسوا السالح اد والناس عىل الباب قد تزي  والقو  

رنا وطلع الرضا وقف وقفة عىل الباب طلعنا عليهم هبذه الصورة حفاة قد تشم  

 ما رزقنا من هبيمة اهلل أكرب عىل ،اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب عىل ما هدانا»وقال: 

ورفع بذلك صوته ورفعنا أصواتنا. فتزعزعت  .«نعام واحلمد هلل عىل ما أبالنااأل

اد عن دواهبم، ورموا من البكاء والصياح، فقاهلا ثالث مرات فسقط القو  مرو 

ة واحدة ومل يتاملك وصارت مرو ضج   ×بخفافهم، ملا نظروا إىل أيب احلسن

 الناس من البكاء والضجة.

 اهلل أربع عرشة خطوات وقفة يكرب   يميش ويقف يف كل   ×فكان أبو احلسن

ض واحليطان جتاوبه، وبلغ املأمون ذلك، رالسامء واأل ل إلينا أن  مرات فيتخي  

 عىل فقال له الفضل بن سهل ذو الرئاستني: يا أمري املؤمنني إن بلغ الرضا املصىل  

هذا السبيل افتتن به الناس فالرأي أن تسأله أن يرجع، فبعث إليه املأمون فسأله 

 .ه فلبسه ورجعبخف   ×فدعا أبو احلسن ،الرجوع

ان بن الصلت قال: أكثر عيل بن إبراهيم، عن الري   : اهلمداين، عن3ـ  1025

                                           
 .21رقم  160/  1؛ عيون أخبار الرضا: 133/  49( بحار األنوار: 1)



هذا  ذلك، وقالوا: إن   اد والعامة، ومن ال حيب  من القو   ×الناس يف بيعة الرضا

يف جوف  من تدبري الفضل بن سهل ذي الرئاستني، فبلغ املأمون ذلك فبعث إيل  

 ×لرضابيعة ا الناس يقولون: إن   ان بلغني أن  الليل فرصت إليه فقال: يا ري  

كانت من تدبري الفضل بن سهل؟ فقلت: يا أمري املؤمنني يقولون هذا قال: 

اد، ة والقو  ريان أجيرس أحد أن جييئ إىل خليفة قد استقامت له الرعي   وحيك يا

أجيوز هذا يف  ؟!واستوت له اخلالفة فيقول له ادفع اخلالفة من يدك إىل غريك

 ما جيرس عىل هذا أحد، قال: ال واهلل ما العقل؟ قلت له: ال واهلل يا أمري املؤمنني

 كان كام يقولون ولكن سأخربك بسبب ذلك.

بن  حممد أخي يأمرين بالقدوم عليه، فأبيت عليه عقد لعيل   ه ملا كتب إيل  إن  

بذلك  دين بقيد وجيعل اجلامعة يف عنقي فورد عيل  عيسى بن ماهان وأمره أن يقي  

 ان وكرمان وما واالمها فأفسد عيل  اخلرب، وبعث هرثمة بن أعني إىل سجست

أمري، واهنزم هرثمة وخرج صاحب الرسير، وغلب عىل كور خراسان، من 

ة بذلك وال مل يكن يل قو   سبوع. فلام ورد ذلك عيل  أهذا كله يف  ناحيته، فورد عيل  

ادي ورجايل الفشل واجلبن، أردت أن أحلق ى به، ورأيت من قو  كان يل مال أتقو  

موال د له األقلت يف نفيس: ملك كابل رجل كافر ويبذل حمم  بملك كابل، ف

من ذنويب  وجل أفضل من أن أتوب إىل اهلل عز   فيدفعني إىل يده، فلم أجد وجهاا 

فأمرت هبذا البيت وأشار  ،وجل مور وأستجري باهلل عز  وأستعني به عىل هذه األ

أربع ركعات  يتاملاء، ولبست ثوبني أبيضني وصل   إىل بيت تكنس، وصببت عيل  

وجل واستجرت به، وعاهدته  قرأت فيها من القرآن ما حرضين ودعوت اهلل عز  

وكفاين عاديته، وهذه األمور  مر إيل  ة صادقة إن أفىض اهلل هبذا األبني   وثيقاا  عهداا 

 وجل فيه. مر يف موضعه الذي وضعه اهلل عز  الغليظة، أن أصنع هذا األ

ىل عيل بن عيسى بن هامان فكان من أمره إ فبعثت طاهراا  ،ثم قوي فيه قلبي



^

ما كان، ورددت هرثمة إىل رافع )بن أعني( فظفر به وقتله، وبعثت إىل صاحب 

حتى رجع فلم يزل أمري يقوى حتى كان من أمر  الرسير فهادنته وبذلت له شيئاا 

بام وجل يل  هبذا االمر، واستوى يل. فلام واف اهلل عز   د ما كان، وأفىض اهلل إيل  حمم  

مر من هبذا األ أحق   عاهدته عليه، أحببت أن أيف هلل تعاىل بام عاهدته، فلم أر أحداا 

، فوضعتها فيه فلم يقبلها إال عىل ما قد علمت، فهذا كان ×أيب احلسن الرضا

 سببها.

وحرض الناس فاقعد  ان إذا كان غداا ق اهلل أمري املؤمنني فقال: يا ري  فقلت: وف  

فقلت: يا  ×دثهم بفضل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالباد وحبني هؤالء القو  

إال ما سمعته منك، فقال: سبحان اهلل ما  أمري املؤمنني ما أحسن من احلديث شيئاا 

مر، لقد مهمت أن أجعل أهل قم شعاري ودثاري. يعينني عىل هذا األ أجد أحداا 

ر؟ فقال: نعم خباث عنك بام سمعته منك من األحد  نا أفقلت يا أمري املؤمنني: أ

اد يف فلام كان من الغد، قعدت بني القو   .ي من الفضائلي بام سمعته من  ث عن  حد  

رسول اهلل| قال:  ثني أمري املؤمنني، عن أبيه، عن آبائه أن  الدار فقلت: حد  

، حدثني أمري املؤمنني، عن أبيه، عن آبائه قال: قال «مواله من كنت مواله فعيل  »

، وكنت أخلط احلديث «ي بمنزلة هارون من موسىمن   عيل  » :رسول اهلل|

حاديث ثت بحديث خيرب، وهبذه األبعضه ببعض ال أحفظه عىل وجهه. وحد  

 .املشهورة

. وكان صاحلاا  كان رجالا  اا فقال يل عبد اهلل بن مالك اخلزاعي: رحم اهلل علي  

ن: فبعث يه إليه قال الرياإىل املجلس يسمع الكالم فيؤد   املأمون قد بعث غالماا 

حاديث وأحفظك  رآين قال: يا ريان ما أرواك لأاملأمون فدخلت إليه فلام إيل  

 اا رحم اهلل علي   :هلا؟ ثم قال: قد بلغني ما قال اليهودي عبد اهلل بن مالك يف قوله

 ه إن شاء اهلل.قتلن  واهلل أل .صاحلاا  كان رجالا 



 ×عند الرضا الناس وكان هشام بن إبراهيم الراشدي اهلمداين من أخص  

جتري من عنده  ×مور الرضاأوكانت  ،لبيباا  أديباا  من قبل أن حيمل وكان عاملاا 

فلام  ×ها إليه قبل محل أيب احلسنموال من النواحي كل  وعىل يده، ويصري األ

به ذو الرئاستني فقر   ،اتصل هشام بن إبراهيم بذي الرئاستني ×محل أبو احلسن

فحظي بذلك  ،إىل ذي الرئاستني واملأمون ×وأدناه، فكان ينقل أخبار الرضا

 ×. فواله املأمون حجابة الرضاعندمها وكان ال خيفي عليهام من أخباره شيئاا 

فكان من  ×ق عىل الرضا، وضي  إال من أحب   ×وكان ال يصل إىل الرضا

إال  ءيف داره بيش ×م الرضايقصده من مواليه ال يصل إليه، وكان ال يتكل  

وجعل املأمون العباس ابنه يف حجر  ،أمون وذي الرئاستنيأورده هشام عىل امل

 ي هشام العبايس لذلك، قال:به، فسم  هشام، وقال: أد  

وحسده عىل ما كان  ×يب احلسنأظهر ذو الرياستني عداوة شديدة ألو

 أن ابنة عم   ×ل ما ظهر لذي الرئاستني من أيب احلسنفأو   ،له بهاملأمون يفض  

ها، وكان مفتح باب حجرهتا إىل جملس املأمون ن حيب  ه، وكااملأمون كانت حتب  

ه وتذكر ذا الرئاستني وتقع فيه، فقال ذو وحتب   ×وكانت متيل إىل أيب احلسن

إىل  عاا الرياستني حني بلغه ذكرها له: ال ينبغي أن يكون باب دار النساء مرش  

يأيت  ×والرضا يوماا  ×ه. وكان املأمون يأيت الرضاجملسك فأمر املأمون بسد  

 .بجنب منزل املأمون ×وكان منزل أيب احلسن ،املأمون يوماا 

يا أمري » :قال .إىل املأمون ونظر إىل الباب مسدوداا  ×فلام دخل أبو احلسن

فقال: رأى الفضل ذلك وكرهه، فقال  «ما هذا الباب الذي سددته؟ ،املؤمنني

أمري املؤمنني ما للفضل والدخول بني  ،ا إليه راجعونا هلل وإن  إن  »: ×الرضا

ك، وال تقبل قول فتحه والدخول عىل ابنة عم  »قال: فام ترى قال:  «وحرمه؟

ه فبلغ فأمر املأمون هبدمه، ودخل عىل ابنة عم   «.و)ال( يسع الفضل فيام ال حيل  



^

 .هالفضل ذلك فغم  

 ،شعري، عن معاوية بن حكيميب، عن أمحد بن إدريس، عن األ: أ4ـ  1026

قال يل املأمون: يا أبا »: ×د قال: قال يل أبو احلسن الرضار بن خالعن معم  

لينا، فقلت له: احلسن انظر بعض من تثق به توليه هذه البلدان التي قد فسدت ع

 إنام دخلت فيام دخلت عىل أن ال آمر فيه وال أهنى، وال ين  تفي يل وأيف لك فإ

ما  ءاخلالفة ليش سري حتى يقدمني اهلل قبلك، فواهلل إن  أويل وال أأعزل وال 

أهلها  د يف طرقها عىل دابتي وإن  ثت به نفيس، ولقد كنت باملدينة أترد  حد  

كتبي لنافذة  عامم يل وإن  وغريهم يسألوين احلوائج فأقضيها هلم، فيصريون كاأل

 .« فقال: أيف لكمصار، وما زدتني يف نعمة هي عيل من ريب  يف األ

 ني املأمون وأمرائهسائر ما جرى بينه وب: الباب التاسع

اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن اهلروي قال جئت إىل باب الدار  :1ـ  1027

ان، فقال: ال د فاستأذنت عليه السج  برسخس وقد قي   ×التي حبس فيه الرضا

ام  يف يومه وليلته ألف ركعة، وإن  ه ربام صىل  ن  سبيل لكم إليه فقلت: ومل؟ قال: أل

، يف صدر النهار، وقبل الزوال، وعند اصفرار الشمسينفتل من صالته ساعة 

وقات قاعد يف مصاله يناجي ربه. قال: فقلت له: فاطلب يل يف فهو يف هذه األ

عليه فاستأذن يل عليه فدخلت عليه وهو قاعد يف مصاله  وقات إذناا هذه األ

 حيكيه عنكم الناس؟ ءبن رسول اهلل ما يشا، قال أبو الصلت: فقلت يا اا رمتفك  

اللهم »الناس لكم عبيد؟ فقال:  عون أن  كم تد  قلت: يقولون إن   «وما هو؟»قال: 

                                           
 .22رقم  162/ 1؛ عيون أخبار الرضا: 137/  49( بحار األنوار: 1)

 .29رقم  177/  1؛ عيون أخبار الرضا: 144/  49( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.20( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



 ، مل أقل ذلك قط  رض عامل الغيب والشهادة أنت شاهد بأين  فاطر السموات واأل

 بام لنا من املظامل ، وأنت العاملمن آبائي عليهم السالم قاله قط   وال سمعت أحداا 

يا عبد السالم إذا كان الناس »فقال:  أقبل عيل   . ثم«هذه منها ة وأن  م  عند هذه األ

فقلت: يا ابن رسول اهلل  «ن نبيعهم؟هم عبيدنا عىل ما حكوه عنا، فمم  كل  

وجل لنا من  أنت ملا أوجب اهلل عز   أمنكر   ،يا عبد السالم»ثم قال:  صدقت.

 .بواليتكم قلت: معاذ اهلل بل أنا مقر   «الوالية كام ينكره غريك؟

عيل بن احلسني بن شاذويه وجعفر بن حممد بن مرسور، عن : 2ـ  1028

جملس املأمون  ×عن أبيه، عن الريان بن الصلت قال: حرض الرضا ،احلمريي

بمرو، وقد اجتمع يف جملسه مجاعة من علامء أهل العراق وخراسان، فقال 

يَن اْصطََفْينَا ِمْن ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكِتَاَب الَّذِ ﴿: املأمون: أخربوين عن معنى هذه اآلية

ها، فقال املأمون: ما ة كل  م  وجل بذلك األ فقالت العلامء: أراد اهلل عز   ﴾ِعَباِدَنا

ال أقول كام قالوا ولكني أقول: أراد اهلل »: ×تقول يا أبا احلسن؟ فقال الرضا

مون: وكيف عنى العرتة من دون فقال املأ«. وجل بذلك العرتة الطاهرة عز  

ة؟ فقال له الرضا إن ه لو أراد األمة لكانت بأمجعها يف اجلن ة؛ لقول اهلل »×: األم 

اِت بِإِْذِن اهللَِّ ﴿عز  وجل:  ْيَ ْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاْْلَ ٌ لِّنَْفِسِه َوِمنُْهم مُّ َفِمنُْهْم َظاِِل

َجنَّاُت َعْدٍن ﴿، ثم مجعهم كل هم يف اجلن ة فقال: ﴾َذلَِك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبِيُ 

ْوَن فِيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب  لَّ رتة اآلية، فصارت الوراثة للع ﴾َيْدُخُلوََنَا ُُيَ

×: . فقال املأمون: من العرتة الطاهرة؟ فقال الرضا«الطاهرة ال لغريهم

ََم ُيِريُد اهللَُّ لُِيْذِهَب َعنُكُم ﴿الذين وصفهم اهلل يف كتابه فقال عز  وجل: » إِنَّ

َرُكْم َتطِْهًيا ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ، وهم الذين قال رسول اهلل|: إين  ﴾الرِّ

                                           
 .6رقم  197/  1؛ عيون أخبار الرضا: 170/  49( بحار األنوار: 1)



^

خمل ف فيكم الثقلني: كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي، أال وإهنام لن يفرتقا حتى يردا 

عيل  احلوض فانظروا كيف ختلفوين فيهام، أهيا الناس ال تعل موهم فاهنم أعلم 

 .«منكم

ري اآلل؟ فقال قالت العلامء: أخربنا يا أبا احلسن عن العرتة أهم اآلل أم غ

. فقالت العلامء: فهذا رسول اهلل| يؤثر عنه أنه قال: «هم اآلل»×: الرضا

تي آيل» آل »، وهؤالء أصحابه يقولون باخلرب املستفاض الذي ال يمكن دفعه: «أم 

ته د أم   «أخربوين هل حترم الصدقة عىل اآلل؟»×: . فقال أبو احلسن«حمم 

ة؟»قالوا: نعم، قال:  هذا فرق ما بني اآلل »قالوا: ال، قال:  «فتحرم عىل األم 

ة، وحيكم أين يذهب بكم أرضبتم عن الذكر صفحاا أم أنتم قوم مرسفون؟  واألم 

 «أما علمتم أنه وقعت الوراثة والطهارة عىل املصطفني املهتدين دون سائرهم؟

ُنوًحا  َوَلَقْد َأْرَسْلنَا﴿قالوا: ومن أين يا أبا احلسن؟ قال: من قول اهلل عز  وجل: 

نُْهْم َفاِسُقونَ  ْهَتٍد َوَكثٌِي مِّ َة َواْلكَِتاَب َفِمنُْهم مُّ تِِهََم النُُّبوَّ يَّ ﴾، َوإِْبَراِهيَم َوَجَعْلنَا ِِف ُذرِّ

دين دون الفاسقني، أما علمتم أن  فصارت وراثة النبوة والكتاب للمهت

قُّ َوَأنَت ﴿حني سأل ربه فقال: × نوحاا  َربِّ إِنَّ اُبنِي ِمْن َأْهِِل َوإِنَّ َوْعَدَك اْْلَ

اكِِميَ  ه ، وذلك أن  اهلل عز  وجل  وعده أن ينجيه وأهله، فقال له رب  ﴾َأْحَكُم اْْلَ

 : ُه َعَمٌل َغْيُ َصالٍِح َفََل َتْسَأْلِن َما ﴿عز  وجل  ُه َلْيَس ِمْن َأْهلَِك إِنَّ َقاَل َيا ُنوُح إِنَّ

اِهلِيَ  ل «﴾َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِِنِّ َأِعُظَك َأن َتُكوَن ِمَن اْْلَ . فقال املأمون: هل فض 

إن  اهلل عز  وجل  أبان فضل »×: اهلل العرتة عىل سائر الناس؟ فقال أبو احلسن

. فقال له املأمون: أين ذلك من كتاب اهلل؟ «العرتة عىل سائر الناس يف حمكم كتابه

: »×: قال له الرضا َم َوُنوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم إِنَّ اهللَّ اْصَطَفى آدَ ﴿يف قوله عز  وجل 

ًة َبْعُضَها ِمن َبْعضٍ  *َوآَل ِعْمَراَن َعََل اْلَعاْلََِي  يَّ ، وقال عز  وجل  يف موضع  ﴾ُذرِّ

اهللُّ ِمن َفْضلِِه َفَقْد آَتْينَآ آَل إِْبَراِهيَم  َأْم َُيُْسُدوَن النَّاَس َعََل َما آَتاُهمُ ﴿آخر: 



ْلًكا َعظِيًَم  ْكَمَة َوآَتْينَاُهم مُّ
، ثم رد  املخاطبة يف أثر هذا إىل سائر ﴾اْلكَِتاَب َواْْلِ

ُسوَل َوُأْوِِل اْلَْمِر ﴿ فقال: املؤمنني ا الَِّذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا اهللَّ َوَأطِيُعوْا الرَّ َ َيا َأُّيُّ

، يعني الذين قرهنم بالكتاب واحلكمة وحسدوا عليهام فقوله عز  وجل: ﴾ِمنُكمْ 

نَّاَس َعََل َما آَتاُهُم اهللُّ ِمن َفْضلِِه َفَقْد آَتْينَآ آَل إِْبَراِهيَم اْلكَِتاَب َأْم َُيُْسُدوَن ال﴿

ْلًكا َعظِيًَم  ْكَمَة َوآَتْينَاُهم مُّ
 الطاهرين، فامللك ، يعني الطاعة للمصطفني﴾َواْْلِ

 .«ههنا هو الطاعة هلم

قالت العلامء: فأخربنا هل فرس  اهلل تعاىل االصطفاء يف الكتاب؟ فقال 

فرس  االصطفاء يف الظاهر سوى الباطن يف اثني عرش موطناا »×: الرضا

ل ذلك قوله عز  وجل:  ورهطك منهم  َوَأنِذْر َعِشَيَتَك اْْلَْقَربِيَ ﴿وموضعاا، فأو 

هكذا يف قراءة أيب بن كعب، وهي ثابتة يف مصحف عبداهلل بن  ﴾اْلخلصي

مسعود، وهذه منزلة رفيعة وفضل عظيم ورشف عال حني عنى اهلل عز  وجل 

بذلك اآلل فذكره لرسول اهلل| فهذه واحدة. واآلية الثانية يف االصطفاء 

 : ََم ُيِريُد اهللَُّ لِ ﴿قوله عز  وجل  َرُكْم إِنَّ ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ُيْذِهَب َعنُكُم الرِّ

﴾، وهذا الفضل الذي ال جيحده أحد معاند أصالا؛ ألن ه فضل بعد طهارة َتْطِهًيا

 تنتظر، فهذه الثانية.

خلقه فأمر نبي ه| باملباهلة هبم يف  وأما الثالثة: فحني مي ز اهلل الطاهرين من

: يا حممد  َك فِيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن ﴿آية االبتهال فقال عز  وجل  َفَمْن َحآجَّ

اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدُع َأْبنَاءَنا َوَأْبنَاءُكْم َونَِساءَنا َونَِساءُكْم َوَأنُفَسنَا وَأنُفَسُكْم ُثمَّ 

| علي اا واحلسن واحلسني ﴾ْجَعل لَّْعنََة اهللِّ َعََل اْلَكاِذبِيَ َنْبَتِهْل َفنَ  ، فأبرز النبي 

ه، فهل تدرون ما معنى قوله: وأنفسنا وفاطمة عليهم السالم وقرن أنفسهم بنفس

إنام عنى هبا عيل »×: قالت العلامء: عنى به نفسه. فقال أبو احلسن «وأنفسكم؟

، ومم ا يدل  عىل ذلك قول النبي|: لينتهني  بنو وليعة أو ×بن أيب طالب
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، وعنى باألبناء احلسن ×ألبعثن  إليهم رجالا كنفيس، يعني عيل بن أيب طالب

مهم فيها أحد، ÷ى بالنساء فاطمةواحلسني، وعن ، فهذه خصوصية ال يتقد 

وفضل ال يلحقهم فيه برش، ورشف ال يسبقهم إليه خلق، إذ جعل نفس 

 عيل| كنفسه فهذه الثالثة.

وأما الرابعة: فإخراجه| الناس من مسجده ما خال العرتة حتى تكل م 

وأخرجتنا؟ فقال  الناس يف ذلك وتكل م العباس فقال: يا رسول اهلل تركت علي اا 

تركه وأخرجكم،  عز  وجلرسول اهلل|: ما أنا تركته وأخرجتكم، ولكن  اهلل 

. قالت «أنت من ي بمنزلة هارون من موسى×: ويف هذا تبيان قوله لعيل

أوجدكم يف ذلك قرآناا أقرأه »×: العلامء: وأين هذا من القرآن؟ قال أبو احلسن

َوَأْوَحْينَا إََِل ُموَسى َوَأِخيِه َأن ﴿ز  وجل: قول اهلل ع»، قالوا: هات. قال: «عليكم

َءا لَِقْوِمُكََم بِِمْْصَ ُبُيوًتا َواْجَعُلوْا ُبُيوَتُكْم قِْبَلةً  ، ففي هذه اآلية منزلة هارون ﴾َتَبوَّ

من رسول اهلل|، ومع هذا دليل × من موسى، وفيها أيضاا منزلة عيل  

ظاهر يف قول رسول اهلل| حني قال: أال إن  هذا املسجد ال حيل  جلنب، إال 

د وآله| . قالت العلامء: يا أبا احلسن هذا الرشح وهذا البيان ال يوجد «ملحم 

من ينكر لنا ذلك؟ ورسول »إال عندكم معرش أهل بيت رسول اهلل|، فقال: 

باهبا، فمن أراد املدينة فليأهتا من × ينة احلكمة وعيلاهلل| يقول: أنا مد

باهبا، ففيام أوضحنا ورشحنا من الفضل والرشف والتقدمة واالصطفاء 

 والطهارة ما ال ينكره معاند، وهلل عز  وجل احلمد عىل ذلك فهذه الرابعة.

هُ ﴿: عز  وجلواآلية اخلامسة: قول اهلل  ، خصوصية ﴾َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

ة، فلام نزلت هذه اآلية عىل  هم اهلل العزيز اجلبار هبا واصطفاهم عىل األم  خص 

رسول اهلل| قال: ادعو إيل  فاطمة، فدعيت له فقال: يا فاطمة، قالت: لبيك 

يا رسول اهلل، فقال|: هذه فدك هي مما مل يوجف عليه بخيل وال ركاب 



ة دون املسلمني، وقد جع لتها لك ملا أمرين اهلل به فخذهيا لك وهي يل خاص 

 ولولدك، فهذه اخلامسة.

َة ِِف ﴿واآلية السادسة: قول اهلل عز  وجل:  ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ اْلََْودَّ

ة لآلل دون ، وهذه خصوصي ة للنبي| إىل يوم القيامة، وخصوصي  ﴾اْلُقْرَبى

َوَيا َقْوِم ال ﴿يف كتابه: × حكى يف ذكر نوح عز  وجلغريهم، وذلك أن  اهلل 

ُم ََلُقو  َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َماالً إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعََل اهلّلِ َوَمآ َأَنْا بَِطاِرِد الَِّذيَن آَمنُوْا إَِنَّ مُّ

َهلُ  ِْم َولَكِنَِّي َأَراُكْم َقْوًما ََتْ َيا ﴿أنه قال: × . وحكى عز  وجل عن هود﴾ونَ َرَّبِّ

، وقال عز  ﴾ِقُلونَ َقْوِم ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعََل الَِّذي َفَطَرِِن َأَفََل َتعْ 

َة ِِف ﴿وجل  لنبي ه حممد|: قل يا حممد:  الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ اْْلََودَّ

ون عن الدين أبداا وال  ، ومل يفرض اهلل مود هتم إال وقد علم﴾اْلُقْرَبى أهنم ال يرتد 

يرجعون إىل ضالل أبداا. وأخرى أن يكون الرجل واد للرجل فيكون بعض أهل 

بيته عدواا له فال يسلم له قلب الرجل، فأحب  اهلل عز  وجل أن ال يكون يف قلب 

ة ذوي القربى، فمن  رسول اهلل| عىل املؤمنني يشء، ففرض اهلل عليهم مود 

رسول اهلل وأحب  أهل بيته مل يستطع رسول اهلل أن يبغضه، ومن  أخذ هبا وأحب  

تركها ومل يأخذ هبا وأبغض أهل بيته فعىل رسول اهلل| أن يبغضه؛ ألن ه قد 

م هذا أو  ترك فريضة من فرائض اهلل عز  وجل فأي  فضيلة وأي  رشف يتقد 

ُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ الَّ َأْسَألُ ﴿يدانيه؟ فأنزل اهلل عز  وجل هذه اآلية عىل نبيه|: 

َة ِِف اْلُقْرَبى ، فقام رسول اهلل يف أصحابه، فحمد اهلل وأثنى عليه وقال: أهيا ﴾اْلََْودَّ

الناس، إن  اهلل عز  وجل  قد فرض يل عليكم فرضاا فهل أنتم مؤد وه؟ فلم جيبه 

س إنه ليس بذهب وال فضة وال مأكول وال مرشوب، أحد، فقال: أهيا النا

ا هذا فنعم فام وف هبا أكثرهم.  فقالوا: هات إذاا، فتال عليهم هذه اآلية فقالوا: أم 

عز  وما بعث اهلل عز  وجل  نبي اا إال أوحى إليه أن ال يسأل قومه أجراا؛ ألن  اهلل 
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د| فرض اهلل  وجل ته، مو عز  وجليوفيه أجر األنبياء، وحمم  ة قرابته عىل أم  د 

وأمره أن جيعل أجره فيهم ليود وه يف قرابته بمعرفة فضلهم الذي أوجب اهلل عز  

ة إن ام تكون عىل قدر معرفة الفضل. فلام أوجب اهلل عز  وجل   وجل  هلم، فإن  املود 

ك هبا قوم أخذ اهلل ميثاقهم عىل الوفاء،  ذلك ثقل لثقل وجوب الطاعة فتمس 

ه اهلل، وعاند أهل ال ه الذي حد  شقاق والنفاق وأحلدوا يف ذلك فرصفوه عن حد 

فقالوا: القرابة هم العرب كل ها وأهل دعوته، فعىل أي  احلالتني كان فقد علمنا أن  

ة، وكل ام قربت القرابة  ة هي للقرابة، فأقرهبم من النبي| أوالهم باملود  املود 

ة عىل قدرها. وما أنصفوا نبي  اهلل  يف حيطته ورأفته، وما من  اهلل به عىل كانت املود 

ته وأهل بيته،  وه يف ذري  ته مما تعجز األلسن عن وصف الشكر عليه أن ال يؤد  أم 

وأن ال جيعلوهم فيهم بمنزلة العني من الرأس حفظاا لرسول اهلل| فيهم 

ة  م أهل املود  وحب اا له، فكيف والقرآن ينطق به ويدعو إليه واألخبار ثابتة بأهن 

ة ال و الذين فرض اهلل مود هتم ووعد اجلزاء عليها. فام وف أحد هبا. فهذه املود 

يأيت هبا أحد  مؤمناا خملصاا إال استوجب اجلن ة؛ لقول اهلل عز  وجل يف هذه اآلية: 

ا َيَشاُؤوَن ِعنَد رَ ﴿ م مَّ نَّاِت ََلُ اِت ِِف َرْوَضاِت اْْلَ اِْلَ ِْم َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ َّبِّ

اِت  َذلَِك ُهَو اْلَفْضُل الَكبِيُ  اِْلَ ُ اهللَُّ ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ َذلَِك الَِّذي ُيَبِّشِّ

َة ِِف اْلُقْرَبىُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ   اا ومبيناا.مفرس   ﴾ اْلََْودَّ

ي، عن آبائه عن احلسني بن ×: ثم قال أبو احلسن ثني أيب، عن جد  حد 

| فقالوا: إن  لك يا قال: اجتمع املهاجرون واألنصار إىل رسول اهلل× عيل

رسول اهلل مؤونة يف نفقتك وفيمن يأتيك من الوفود، وهذه أموالنا مع دمائنا 

فاحكم فيها باراا مأجوراا، أعط ما شئت وأمسك ما شئت من غري حرج، قال: 

د  ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ﴿فأنزل اهلل عز  وجل عليه الروح األمني فقال: يا حمم 

َة ِِف اْلُقْرَبىإاِلَّ  وا قرابتي من بعدي، فخرجوا. فقال ﴾ اْلََْودَّ ، يعني أن تود 



املنافقون: ما محل رسول اهلل| عىل ترك ما عرضنا عليه إال ليحث نا عىل قرابته 

، فأنزل اهلل من بعده إن هو إال يشء افرتاه يف جملسه وكان ذلك من قوهلم عظياما 

ى َعََل اهللَِّ َكِذًبا﴿عز  وجل هذه اآلية:  َأْم ﴿اآلية، وأنزل:  ﴾َأْم َيُقوُلوَن اْفََتَ

ْيُتُه َفََل ََتْلُِكوَن ِِل ِمَن اهللَِّ َشْيًئا ُهَو َأْعَلُم بََِم ُتِفيُضوَن فِيهِ  اُه ُقْل إِِن اْفََتَ  َيُقوُلوَن اْفََتَ

ِحيمُ   .﴾َكَفى بِِه َشِهيًدا َبْينِي َوَبْينَُكْم َوُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

ول اهلل، فبعث إليهم النبي| فقال: هل من حدث؟ فقالوا: إي واهلل يا رس

لقد قال بعضنا كالماا غليظاا كرهناه، فتال عليهم رسول اهلل| اآلية فبكوا 

َوُهَو الَِّذي َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْعُفو ﴿واشتد  بكاؤهم فأنزل اهلل عز  وجل: 

يَِّئاِت َوَيْعَلُم َما َتْفَعُلونَ   ، فهذه السادسة.﴾َعِن السَّ

إِنَّ اهللََّ َوَمََلئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعََل ﴿وأما اآلية )السابعة(، فقول اهلل تبارك وتعاىل: 

ا الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسلِيًَم  َ ، وقد علم املعاندون منهم ﴾النَّبِيِّ َيا َأُّيُّ

أن ه ملا نزلت هذه اآلية قيل: يا رسول اهلل قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصالة 

د وآل حممد كام صل يت عىل إبراهيم  عليك؟ فقال: تقولون: اللهم صل عىل حمم 

قالوا:  « الناس يف هذا خالف؟وآل إبراهيم إنك محيد جميد. فهل بينكم معارش

ة، فهل عندك يف  ال، قال املأمون: هذا ما ال خالف فيه أصالا، وعليه إمجاع األم 

 اآلل يشء أوضح من هذا يف القرآن؟

َواْلُقْرآِن  *يس ﴿نعم، أخربوين عن قول اهلل عز  وجل: »×: قال أبو احلسن

كِيِم  ْسَتِقيمٍ  َعََل  *إِنََّك ْلََِن اْلُْْرَسلَِي  *اْْلَ اٍط مُّ  «فمن عنى بقوله: يس؟ ﴾ِِصَ

فإن  اهلل »×: قالت العلامء: يس حممد| مل يشك  فيه أحد. قال أبو احلسن

داا وآل حممد| من ذلك فضالا ال يبلغ أحد  كنه وصفه  عز  وجل أعطى حمم 

وجل مل يسل م عىل أحد إال عىل األنبياء عليهم إال من عقله، وذلك أن  اهلل عز  

َسََلٌم َعََل ﴿، وقال: ﴾َسََلٌم َعََل ُنوٍح ِِف اْلَعاْلَِيَ ﴿السالم، فقال تبارك وتعاىل: 
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: سالم عىل آل نوح، ، ومل يقل﴾َسََلٌم َعََل ُموَسى َوَهاُرونَ ﴿، وقال: ﴾إِْبَراِهيمَ 

ومل يقل: سالم عىل آل إبراهيم، وال قال: سالم عىل آل موسى وهارون، وقال 

د﴾َسََلٌم َعََل إِْل َياِسيَ ﴿عز  وجل:  . فقال املأمون: قد علمت أن  «، يعني آل حمم 

 يف معدن النبوة رشح هذا وبيانه، فهذه السابعة.

ٍء َفَأنَّ هللِِّ ُُخَُسُه ﴿وجل:  وأما الثامنة، فقول اهلل عز   ن ََشْ ََم َغنِْمُتم مِّ َواْعَلُموْا َأنَّ

ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى ، فقرن سهم ذي القربى مع سهمه بسهم رسول اهلل ﴾َولِلرَّ

ة؛ ألن  اهلل  عز  وجل جعلهم يف حيز |، فهذا فصل أيضاا بني اآلل واألم 

وجعل الناس يف حيز دون ذلك وريض هلم ما ريض لنفسه، واصطفاهم فيه فبدأ 

بنفسه ثم ثنى برسوله ثم بذي القربى يف كل  ما كان من الفيء والغنيمة وغري 

 : ََم ﴿ذلك مما رضيه عز  وجل لنفسه فرضيه هلم، فقال وقوله احلق  َواْعَلُموْا َأنَّ

ن ََشْ  ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبىَغنِْمُتم مِّ د وأثر ﴾ٍء َفَأنَّ هللِِّ ُُخَُسُه َولِلرَّ ، فهذا تأكيد مؤك 

قائم هلم إىل يوم القيامة يف كتاب اهلل الناطق الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه 

 .وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد.

تمه خرج ﴾َواْلَيَتاَمى َواْلََْساكِيِ ﴿وأما قوله عز  وجل:  ، فإن  اليتيم إذا انقطع ي 

من الغنائم، ومل يكن له فيها نصيب، وكذلك املسكني إذا انقطعت مسكنته مل 

يكن له نصيب من املغنم وال حيل  له أخذه، وسهم ذي القربى إىل يوم القيامة 

غني  والفقري منهم، ألن ه ال أحد أغنى من اهلل عز  وجل وال من قائم فيهم لل

، فام رضيه لنفسه  رسول اهلل| فجعل لنفسه منها سهاما ولرسوله سهاما

ولرسوله| رضيه هلم. وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيه| رضيه 

م لذي القربى، كام أجراهم يف الغنيمة فبدأ بنفسه جل  جالله ثم برسوله، ثم هب

ا ﴿وقرن سهمهم بسهم اهلل وسهم رسوله|. وكذلك يف الطاعة قال:  َ َيا َأُّيُّ

ُسوَل َوُأْوِِل اْلَْمِر ِمنُكمْ  يُعوْا الرَّ
، فبدأ بنفسه ثم ﴾الَِّذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا اهللَّ َوَأطِ



ََم َولِيُُّكُم اهللُّ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن ﴿ه، وكذلك آية الوالية: برسوله ثم بأهل بيت إِنَّ

، فجعل واليتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته كام جعل سهمهم مع ﴾آَمنُواْ 

سهم الرسول مقروناا بسهمه يف الغنيمة والفيء، فتبارك اهلل وتعاىل ما أعظم 

 ه عىل أهل البيت؟نعمت

ه أهل بيته فقال:  ه رسوله ونز  ه نفسه ونز  ة الصدقة نز  ََم ﴿فلام جاءت قص  إِنَّ

َقاِب  ْم َوِِف الرِّ َدَقاُت لِْلُفَقَراء َواْلََْساكِِي َواْلَعاِملَِي َعَلْيَها َواْلَُْؤلََّفِة ُقُلوَُّبُ الصَّ

َن اهللَِّواْلَغاِرِمَي َوِِف َسبِيِل اهللِّ َواْبِن السَّ  ، فهل جتد يف يشء من ﴾بِيِل َفِريَضًة مِّ

ه نفسه عن  ى لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى؟ ألن ه ملا نز  ذلك أن ه عز  وجل سم 

مة عىل  الصدقة ه أهل بيته، ال بل حرم عليهم؛ ألن  الصدقة حمر  ه رسوله نز  ونز 

روا من كل  دنس  م طه  د وآله، وهي أوساخ أيدي الناس ال حتل  هلم، ألهن  حمم 

رهم اهلل عز  وجل واصطفاهم ريض هلم ما ريض لنفسه، وكره  ووسخ، فلام طه 

 هلم ما كره لنفسه عز  وجل، فهذه الثامنة.

َفاْسَأُلوْا َأْهَل ﴿عة، فنحن أهل الذكر الذين قال اهلل عز  وجل: وأما التاس

ْكِر إِن ُكنتُْم الَ َتْعَلُمونَ  . «، فنحن أهل الذكر فسألونا إن كنتم ال تعلمون﴾الذِّ

×: فقالت العلامء: إنام عنى بذلك اليهود والنصارى! فقال أبو احلسن

، وهل جيوز ذلك؟ إذاا يدعونا إىل دينهم ويقولون: إن ه أفضل من سبحان اهلل»

 .«دين اإلسالم!

فقال املأمون: فهل عندك يف ذلك رشح  بخالف ما قالوا يا أبا احلسن؟ 

نعم، الذكر رسول اهلل ونحن أهله، وذلك بني  يف كتاب اهلل عز  وجل »×: فقال

ا ُأْوِِل اْْلَْلَباِب الَِّذيَن آَمنُوا َقْد َأنَزَل َفاتَُّقوا اهللََّ يَ ﴿حيث يقول يف سورة الطالق: 

ُسواًل َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِت اهللَِّ ُمَبيِّنَاٍت  *اهللَُّ إَِلْيُكْم ِذْكًرا  ، فالذكر رسول ﴾رَّ

 اهلل| ونحن أهله، فهذه التاسعة.



^

َهاُتُكْم ﴿وأما العارشة: فقول اهلل عز  وجل يف آية التحريم:  َمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ ُحرِّ

اآلية إىل آخرها. فأخربوين هل تصلح ابنتي أو ابنة ابني  ﴾َوَبنَاُتُكْم َوَأَخَواُتُكمْ 

جها لو كان حي اا؟وما تناسل من صلبي ل قالوا: ال.  «رسول اهلل| أن يتزو 

جها لو كان حي اا؟»قال:   «فأخربوين هل كانت ابنة أحدكم يصلح له أن يتزو 

ففي هذا بيان ألين أنا من آله ولستم من آله، ولو كنتم من آله »قالوا: نعم قال: 

ته. فهذا فرق  بني حلرم عليه بناتكم كام حرم عليه بنايت، ألن ا من آله وأنتم من أم  

ة إذا مل تكن من اآلل ليست منه، فهذه العارشة. ة؛ ألن  اآلل منه واألم   اآلل واألم 

وأما احلادي عرش: فقول اهلل عز  وجل يف سورة املؤمن حكاية عن رجل من 

ْن آِل فِْرَعْوَن َيْكُتُم إِيََمَنُه َأَتْقُتُلوَن رَ ﴿آل فرعون:  ْؤِمٌن مِّ ُجًَل َأن َيُقوَل َوَقاَل َرُجٌل مُّ

ُكمْ  بِّ َ اهللَُّ َوَقْد َجاءُكم بِاْلبَيِّنَاِت ِمن رَّ متام اآلية، فكان ابن خال فرعون،  ﴾َرِّبِّ

لك خصصنا نحن إذ كن ا من آل فنسبه إىل فرعون بنسبه ومل يضفه إليه بدينه، وكذ

رسول اهلل صىل  اهلل عليه بوالدتنا منه وعممنا الناس بالدين، فهذا فرق ما بني 

ة فهذه احلادي عرش.  اآلل واألم 

ََلِة َواْصَطِِبْ َعَليَْها﴿وأما الثاين عرش، فقوله عز  وجل:  ، ﴾َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ

نا نا  فخص  ة بإقامة الصالة ثم  خص  اهلل عز  وجل هبذه اخلصوصي ة إذ أمرنا مع األم 

ة، فكان رسول اهلل| جييء إىل باب عيل وفاطمة عليهام السالم  من دون األم 

بعد نزول هذه اآلية تسعة أشهر كل  يوم عند حضور كل  صالة مخس مرات 

من ذراري األنبياء بمثل  فيقول: الصالة رمحكم اهلل وما أكرم اهلل عز  وجل أحداا 

نا من دون مجيع أهل بيته  .«هذه الكرامة التي أكرمنا هبا وخص 

ة خرياا، فام نجد  فقال املأمون والعلامء: جزاكم اهلل أهل بيت نبي كم عن األم 



 .الرشح والبيان فيام اشتبه علينا إال عندكم

جرى بينه  أحوال أزواجه وأوالده وأخوانه وعشائره وما: عاشرالباب ال

 وبينهم صلوات اهلل عليه

قال: جاء قوم  ،ان بن الصلت، عن الري  يعن احلمري ،: أيب1ـ  1029

قبيحة،  موراا أمن أهل بيتك يتعاطون  قوماا  فقالوا: إن   ×بخراسان إىل الرضا

 سمعت أيب يقول: ين  أل»فقيل: ومل؟ فقال:  ،«ال أفعل»فلو هنيتهم عنها فقال: 

 .«النصيحة خشنة

ثني حممد حد   ،هد بن احلسن بن بندار بخط  : قرأت يف كتاب حمم  2ـ  1030

بن حييى العطار، عن عيل بن احلكم، عن سليامن بن جعفر قال: قال يل عيل بن 

أن أدخل  ياهلل بن احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب: أشته عبيد

من ذلك؟ قال:  م عليه، قلت: فام يمنعكسل  أ ×عىل أيب احلسن الرضا

ة خفيفة وقد عاده عل   ×أبو احلسن جالل واهليبة له وأتقي عليه. قال: فاعتل  اإل

أبو  الناس فلقيت عيل بن عبيد اهلل فقلت: قد جاءك ما تريد، قد اعتل  

ن أردت الدخول عليه فاليوم، قال: إة خفيفة، وقد عاده الناس فعل   ×احلسن

من املنزلة،  ما حيب   بكل   ×بو احلسنفلقيه أ ،عائداا  ×فجاء إىل أيب احلسن

بن عبيد اهلل  ثم مرض عيل   ،شديداا  بن عبيد اهلل فرحاا  والتعظيم، ففرح بذلك عيل  

وأنا معه فجلس حتى خرج من كان يف البيت فلام خرجنا  ×فعاده أبو احلسن
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^

سلمة امرأة عيل بن عبيداهلل كانت من وراء السرت تنظر  م  أ أخربتني موالة لنا أن  

، ت عىل املوضع الذي كان أبو احلسن فيه جالساا فلام خرج خرجت وانكب   ،ليهإ

 ح به.له وتتمس  تقب  

سلمة  م  أقال سليامن: ثم دخلت عىل عيل بن عبيد اهلل فأخربين بام فعلت 

عيل بن عبيد اهلل وامرأته وولده  إن   ،يا سليامن»قال:  ×ت به أبو احلسنفخرب  

ام السالم إذا عرفهم اهلل هذا ولد عيل وفاطمة عليه يا سليامن إن   ،ةمن أهل اجلن  

 .«مر مل يكونوا كالناساأل

: أمحد بن مهران، عن حممد بن عيل، عن أيب احلكم، عن عبد اهلل 3ـ  1031

بن إبراهيم اجلعفري وعبد اهلل بن حممد بن عامرة، عن يزيد بن سليط، قال: ملا 

وإسحاق بن حممد  اجلعفريأشهد إبراهيم بن حممد  ×أوىص أبو إبراهيم

بن جعفر بن حممد وجعفر بن صالح ومعاوية اجلعفري اجلعفري وإسحاق 

د بن احلارث نصاري وحمم  بن زيد بن عيل وسعد بن عمران األ وحييى بن احلسني

سلمي وهو بن جعد بن سعد األ دنصاري وحمم  األنصاري ويزيد بن سليط األ

أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له،  ه يشهدة االوىل. أشهدهم أن  كاتب الوصي  

اهلل يبعث من يف  الساعة آتية ال ريب فيها، وأن   عبده ورسوله وأن   داا حمم   وأن  

، احلساب حق   ، وأن  الوعد حق   ، وأن  البعث بعد املوت حق   القبور، وأن  

، د| حق  ما جاء به حمم   ، وأن  الوقوف بني يدي اهلل حق   ، وأن  والقضاء حق  

 بعث إنعىل ذلك أحيى وعليه أموت، وعليه أ مني حق  ا نزل به الروح األم وأن  

                                           
. قال الشيخ 1109رقم  856/  2معرفة الرجال: ؛ اختيار 222/  49( بحار األنوار: 1)

د يف حسن حفيد البندار، ويف كون سليامن بن جعفر 195/  2املحسني ) (: عىل ترد 

 اجلعفري هو الثقة.



ي أمري ة جد  وقد نسخت وصي   ،يتي بخط  هذه وصي   شاء اهلل. وأشهدهم أن  

 ة حممد بن عيل )قبل( ذلك نسختها حرفاا ووصي   ×املؤمنني عيل بن أيب طالب

 وبني   عيل   قد أوصيت إىل ة جعفر بن حممد عىل مثل ذلك، وأين  بحرف، ووصي  

هم فذلك له، وإن كرههم أن يقر   وأحب   بعد معه إن شاء وآنس منهم رشداا 

أن خيرجهم فذاك له وال أمر هلم معه، وأوصيت إليه بصدقايت وأموايل  وأحب  

والعباس وقاسم وإسامعيل  فت وولدي إىل إبراهيمالذين خل   وموايل وصبياين  

م، وثلث صدقة أيب وثلثي يضعه حيث أمر نسائي دوهن أمحد، وإىل عيل   م  وأمحد وأ

أن يبيع أو هيب أو ينحل أو  أحب   ن  إيرى، وجيعل فيه ما جيعل ذو املال يف ماله. ف

يت فذاك له وهو أنا يف وصيتي يت له وعىل غري من سم  ق هبا عىل من سم  يتصد  

يتهم يف كتايب هذا إخوته الذين سم   يف مايل ويف أهيل وولدي، وإن رأى أن يقر  

ن آنس منهم غري إهم وإن كره فله أن خيرجهم غري مثرب عليه وال مردود، فأقر  

منهم أن  هم يف والية فذلك له، وإن أراد رجل  أن يرد   الذي فارقتهم عليه فأحب  

 ي  ه أعرف بمناكح قومه. وأن  إف ،ذنه وأمرهجها إال بإخته فليس له أن يزو  أج يزو  

مما ذكرت يف  ءل بينه وبني يشأو حا ءه عن يشسلطان أو أحد من الناس كف  

، واهلل ورسوله منه براء، يءكتايب هذا أو أحد ممن ذكرت فهو من اهلل ورسوله بر

بني والنبيني واملرسلني وعليه لعنة اهلل وغضبه ولعنة الالعنني، واملالئكة املقر  

وليس يل )عنده(  ءه عن يشحد من السالطني أن يكف  ومجاعة املؤمنني، وليس أل

 ن أقل  إق فيام ذكر، فحد من ولدي له قبيل مال، وهو مصد   تباعة، وال ألتبعة وال

 .فهو أعلم وإن أكثر فهو الصادق كذلك

وإنام أردت بادخال الذين أدخلت معه من ولدي التنويه بأسامئهم، 

يف منزهلا وحجاهبا فلها ما  هات أوالدي من أقامت منهن  م  أوالترشيف هلم. و



^

إىل زوج فليس هلا  إن رأى ذلك، ومن خرجت منهن   كان جيري عليها يف حيايت

ج بنايت غري ذلك، وبنايت بمثل ذلك، وال يزو   أن ترجع حمواي إال أن يرى عيل  

ن فعلوا إإال برأيه ومشورته، ف مهاهتن وال سلطان وال عم  أمن  أحد من إخوهتن  

مه، غري ذلك فقد خالفوا اهلل ورسوله وجاهدوه يف ملكه، وهو أعرف بمناكح قو

بمثل ما ذكرت يف  ن أراد أن يرتك ترك، وقد أوصيتهن  إج وج زو  فان أراد أن يزو  

أمحد )شاهدان(.  م  أوهو و .شهيداا  وجل عليهن   كتايب هذا وجعلت اهلل عز  

تي وال ينرشها، وهو منها عىل غري ما ذكرت حد أن يكشف وصي  وليس أل

 ظالم للعبيد، وصىل  يت، فمن أساء فعليه ومن أحسن فلنفسه وما ربك بوسم  

كتايب هذا الذي  حد من سلطان وال غريه أن يفض  اهلل عىل حممد وآله، وليس أل

سفل، فمن فعل ذلك فعليه لعنة اهلل وغضبه ولعنة الالعنني، ختمت عليه األ

 .كتايب هذا بني ومجاعة املرسلني واملسلمني، وعىل من فض  واملالئكة املقر  

 د وعىل آله. اهلل عىل حمم  د وصىل  وكتب وختم أبو إبراهيم والشهو

عن يزيد بن سليط قال:  ،اجلعفري ثني عبد اهلل بن آدمقال أبو احلكم: فحد  

 مه إخوته إىل الطلحي  فلام مىض موسى قد   ،عمران الطلحي قايض املدينة كان أبو

يف أسفل هذا  القايض فقال العباس بن موسى: أصلحك اهلل وأمتع بك إن  

 ومل يدع أبونا رمحه اهلل شيئاا  ،ويريد أن حيتجبه ويأخذه دوننا راا وجوه الكتاب كنزاا 

 عىل رؤس املال. ءخربتك بيشنفيس أل  أكف  إال أجلأه إليه وتركنا عالة، ولوال أين  

واهلل خترب بام ال نقبله منك، وال  د فقال: إذاا فوثب إليه إبراهيم بن حمم  

، وكبرياا  رفك بالكذب صغرياا نع مدحوراا  قك عليه، ثم تكون عندنا ملوماا نصد  

بك يف الظاهر  وكان أبوك أعرف بك، لو كان فيك خري، وإن كان أبوك لعارفاا 

ه فأخذ والباطن، وما كان ليأمنك عىل مترتني. ثم وثب إليه إسحاق بن جعفر عم  



مس منك ك لسفيه ضعيف أمحق أمجع هذا مع ما كان باالبتلبيبه فقال له: إن  

: قم يا أبا احلسن حسبي ما عمران القايض لعيل   فقال أبو ،وأعانه القوم أمجعون

لعنني أبوك اليوم وقد وسع لك أبوك، وال واهلل ما أحد أعرف بالولد من والده، 

 يف عقله وال ضعيف يف رأيه. وال واهلل ما كان أبوك عندنا بمستخف  

 فقال أبو ،اخلاتم واقرأ ما حتته فقال العباس للقايض: أصلحك اهلل فض  

ه ه حسبي ما لعنني أبوك منذ اليوم، فقال العباس: فأنا أفض  ال أفض   :مرانع

هبا وحده،  العباس اخلاتم فإذا فيه إخراجهم وإقرار عيل   فقال: ذاك إليك ففض  

الصدقة  إن أحبوا أو كرهوا، وإخراجهم من حد   وإدخاله إياهم يف والية عيل  

خرية، وكان يف  ×ولعيل  ة، وفضيحة وذل   وغريها، وكان فتحه عليهم بالءا 

العباس حتت اخلاتم هؤالء الشهود إبراهيم بن حممد وإسحاق  الوصية التي فض  

أمحد يف جملس  ن عمران. وأبرزوا وجه أم  بن جعفر وجعفر بن صالح، وسعيد ب

ا ليست إياها حتى كشفوا عنها وعرفوها، فقالت عند ذلك: القايض وادعوا أهن  

، فزجرها «وخترجني إىل املجالس ك ستؤخذين جرباا إن»قد واهلل قال سيدي هذا: 

ه قال من هذا النساء إىل الضعف ما أظن   ن  ؛ فإاسكتي :إسحاق بن جعفر وقال

 .شيئاا 

ام محلكم عىل ه إن  ن  يا أخي أنا أعلم أ»التفت إىل العباس فقال:  ×اا علي   ثم إن  

عليهم ثم اقض  يل ما هذا الغرائم والديون التي عليكم فانطلق يا سعيد فتعني  

عنهم، واقبض زكاة حقوقهم، وخذ هلم الرباءة وال واهلل ال أدع مواساتكم 

. فقال العباس: ما تعطينا إال من «فقولوا ما شئتم ،رضكم ما مشيت عىل األوبر  

قولوا ما شئتم فالعرض عرضكم »: ×فقال ،فضول أموالنا وما لنا عندك أكثر

اهلل غفور رحيم واهلل إنكم  ن  إيئوا فن حتسنوا فذاك لكم عند اهلل، وإن تسفإ

ون مما تظن   يل يومي هذا ولد وال وارث غريكم، ولئن حبست شيئاا  ه مالتعرفون أن  



^

واهلل ما ملكت منذ مىض أبوك ريض اهلل  ،ام هو لكم ومرجعه إليكمن  إخرته فأو اد  

ك . فوثب العباس فقال: واهلل ما هو كذل«بته حيث رأيتمإال وقد سي   عنه شيئاا 

وما جعل اهلل لك من رأي علينا، ولكن حسد أبينا لنا وإرادته ما أراد مما ال 

 أعرف صفوان بن حييى بياع السابري يسوغه اهلل إياه وال إياك، وإنك لتعرف أين  

ال حول »: ×أنت معه. فقال عيلو غصصنه بريقهن سلمت ألئول ،بالكوفة

تكم، اهلل يعلم. ويت فحريص عىل مرس  أما إين يا إخ ،ة إال باهلل العيل العظيموال قو  

هلم، رفيق عليهم،  هبم واصل    بار  صالحهم وأين   حب  أ اللهم إن كنت تعلم أين  

، وإن كنت عىل غري ذلك فأنت عالم فاجزين به خرياا  وهناراا  مورهم ليالا أأعني ب

م الله .فخرياا  ، وإن كان خرياا اا فرش   الغيوب فاجزين به ما أنا أهله إن كان رشاا 

الشيطان، وأعنهم عىل طاعتك  ا وعنهم رش  أصلحهم وأصلح هلم، واخسأ عن  

تكم، جاهد عىل صالحكم، ووفقهم لرشدك. أما أنا يا أخي فحريص عىل مرس  

 «.واهلل عىل ما نقول وكيل

فافرتق القوم  ،فقال العباس: ما أعرفني بلسانك وليس ملسحاتك عندي طني

.د وآله اهلل عىل حمم  عىل هذا وصىل  

 احيه وما قالوا فيه صلوات اهلل عليهمّد: ادي عشرالباب احل

بن أبيه، عن اهلروي قال: سمعت دعبل : اهلمداين، عن عيل، عن 1ـ  1032

قصيديت التي  ×عيل اخلزاعي يقول: أنشدت موالي عيل بن موسى الرضا

 أوهلا:

                                           
 .15رقم  316/  1؛ الكايف: 224/  49( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.15( يبلغ جمموع ما يف الباب )2)



 هيت إىل قويل:فلام انت

 يا خزاعي نطق»فقال يل:  ثم رفع رأسه إيل   ،شديداا  بكاءا  ×بكى الرضا

مام؟ ومتى روح القدس عىل لسانك هبذين البيتني، فهل تدري من هذا اإل

رض  سمعت بخروج إمام منكم يطهر األفقلت: ال يا موالي، إال أين   «يقوم؟

د د ابني، وبعد حمم  مام بعدي حمم  يا دعبل اإل»، فقال: ها عدالا لفساد ويمأمن ا

ة القائم املنتظر يف غيبته، وبعد عيل ابنه احلسن، وبعد احلسن ابنه احلج   ،ابنه عيل

ل اهلل ذلك اليوم حتى يوم واحد لطو  املطاع يف ظهوره، ولو مل يبق من الدنيا إال 

، وأما متى؟ فإخبار عن الوقت، ولقد كام ملئت جوراا  ها عدالا خيرج فيمأ

النبي|  أن   :عن أبيه، عن آبائه، عن عيل عليهم الصالة والسالم ،ثني أيبحد  

يتك؟ فقال: مثله مثل الساعة ال رسول اهلل متى خيرج القائم من ذر   يا: قيل له

 .«رض ال تأتيكم إال بغتة، ثقلت يف الساموات واألها إال هوجيليها لوقت

، عن عيل، عن أبيه، عن اهلروي قال: دخل : املكتب والوراق معاا 2ـ  1033

دعبل بن عيل اخلزاعي رمحه اهلل عىل أيب احلسن عيل بن موسى الرضا عليهام 

آليت عىل  قد قلت فيك قصيدة والسالم بمرو فقال له: يا ابن رسول اهلل إين  

 : هاهتا فأنشده:×قبلك، فقال نفيس أن ال أنشدها أحداا 

 

 )فلام بلغ إىل قوله( 

                                           
 .35رقم  296/  1أخبار الرضا:  ؛ عيون237/  49( بحار األنوار: 1)



^

 

 صدقت يا»وقال له:  ×فلام بلغ إىل قوله هذا، بكى أبو احلسن الرضا

 فلام بلغ إىل قوله: ،«خزاعي

، فلام بلغ إىل «أجل واهلل منقبضات»يه ويقول: يقلب كف   ×جعل أبو احلسن

 قوله:

 لام انتهى إىل قوله:، ف«كربآمنك اهلل يوم الفزع األ»: ×قال الرضا

 «حلق لك هبذا املوضع بيتني، هبام متام قصيدتك؟أفال ا  »: ×قال له الرضا

 :×فقال: بىل يا ابن رسول اهلل، فقال

فقال دعبل: يا ابن رسول اهلل هذا القرب الذي بطوس قرب من هو؟ فقال 

ام والليايل حتى يصري طوس خمتلف شيعتي ي  وال تنقيض األ !قربي»: ×الرضا

اري، أال فمن زارين يف غربتي بطوس كان معي يف درجتي يوم القيامة وزو  

عد فرا  دعبل من إنشاد القصيدة وأمره أن ال ب ×. ثم هنض الرضا«له مغفوراا 

يربح من موضعه، ودخل الدار، فلام كان بعد ساعة خرج اخلادم إليه بامئة دينار 

رضوية فقال له: يقول لك موالي اجعلها يف نفقتك، فقال دعبل: واهلل ما هلذا 

 ة، وسأل ثوباا الرص   ، ورد  يصل إيل   ءيف يش جئت، وال قلت هذه القصيدة طمعاا 

مع  ة خز  جب   ×ف به، فأنفذ إليه الرضاك به، ويترش  ليترب   ×من ثياب الرضا



ك ستحتاج إليها وال تراجعني ن  إة فة، وقال للخادم: قل له خذ هذه الرص  الرص  

 فيها.

ة، وانرصف وصار من مرو يف قافلة، فلام بلغ ميان ة واجلب  فأخذ دعبل الرص  

فوا أهلها وكان دعبل بأرسها وكت  قوهان وقع عليهم اللصوص فأخذوا القافلة 

ف، وملك اللصوص القافلة، وجعلوا يقسموهنا بينهم، فقال رجل من فيمن كت  

 بقول دعبل يف قصيدته: القوم متمثالا 

وأيئئدُّيم مئئن فيئئئهم صئئفراتأرى فيئئئئهم ِف غئئئيهم متقسئئئَمً 

لرجل من خزاعة، يقال  :فسمعه دعبل فقال هلم دعبل: ملن هذا البيت؟ فقال

 ،دعبل بن عيل، قال دعبل: فأنا دعبل قائل هذه القصيدة التي منها هذا البيت له

 عىل رأس تل، وكان من الشيعة، وأخربه فوثب الرجل إىل رئيسهم وكان يصيل  

فجاء بنفسه حتى وقف عىل دعبل وقال له، أنت دعبل؟ فقال: نعم، فقال له: 

إليهم مجيع ما  لقافلة، ورد  كتافه، وكتاف مجيع أهل ا أنشد القصيدة فأنشدها فحل  

أخذوا منهم لكرامة دعبل، وسار دعبل حتى وصل إىل قم، فسأله أهل قم أن 

ينشدهم القصيدة فأمرهم أن جيتمعوا يف املسجد اجلامع. فلام اجتمعوا صعد 

كثري، واتصل هبم  ءاملنرب فأنشدهم القصيدة فوصله الناس من املال واخللع بيش

عها منهم بألف دينار، فامتنع من ذلك، فقالوا له: فبعنا خرب اجلبة فسألوه أن يبي

 منها بألف دينار، فأبى عليهم، وسار عن قم. شيئاا 

ة فلام خرج من رستاق البلد حلق به قوم من أحداث العرب، وأخذوا اجلب  

حداث من ذلك اجلبة عليه، فامتنع األ منه، فرجع دعبل إىل قم وسأهلم رد  

ة فخذ ثمنها ألف فقالوا لدعبل: ال سبيل لك إىل اجلب   ،وعصوا املشايخ يف أمرها

منها،  هم اجلبة عليه، سأهلم أن يدفعوا إليه شيئاا  يئس من رد  دينار فأبى عليهم فلام  

فأجابوه إىل ذلك، وأعطوه بعضها، ودفعوا إليه ثمن باقيها ألف دينار. وانرصف 



^

زله فباع املائة دينار دعبل إىل وطنه، فوجد اللصوص قد أخذوا مجيع ما كان يف من

دينار بامئة درهم فحصل يف يده  وصله هبا من الشيعة، كل   ×التي كان الرضا

 .«إنك ستحتاج إىل الدنانري»: ×عرشة اآلف درهم، فذكر قول الرضا

 ، فأدخل أهل الطب  عظياما  فرمدت رمداا  وكانت له جارية هلا من قلبه حمل  

اليمنى فليس لنا فيها حيلة وقد ذهبت،  عليها، فنظروا إليها فقالوا: أما العني

 لذلك دعبل غاما  وأما اليرسى فنحن نعاجلها ونجتهد ونرجو أن تسلم، فاغتم  

ة، فمسحها ثم ذكر ما كان معه من فضلة اجلب   ،عظياما  وجزع عليها جزعاا  شديداا 

 ل الليل فأصبحت وعيناها أصح  بها بعصابة منها من أو  عىل عيني اجلارية وعص  

 .×نتا قبل بربكة أيب احلسن الرضامما كا

أحوال أصحابه وأهل زمانه ومناظراتهم ونوادر : عشر ثانيالباب ال

 أخباره ومناظراته

الرضا عليه السالم  قال: بعث إيل   ،ابن عيسى، عن البزنطي :1ـ  1034

 ثم قال: ،تيت بعشاءأة الليل معه ثم فمكثت عام   اا فجئت إىل رصي  ، له بحامر  

 ،ة ومرادع وكساء قيارصي وملحفة مرويبوسادة طربي   تيتا  ثم  ،«وا لهافرش»

                                           
. )وال أدري كيف 34رقم  294/  1؛ عيون أخبار الرضا: 239/  49( بحار األنوار: 1)

عرف اهلروي كل  هذه األحداث التي وقعت مع دعبل بعد تركه لإلمام الرضا عليه 

السالم يف خراسان؟! ولو كان معه لكانت صيغة كالمه خمتلفة، ولو نقل هو له بعد ذلك 

ة تفاصيلها يف غري ما  ك يف صح  لكانت طريقة البيان خمتلفة أيضاا، فاحلق  أن  الرواية يشك 

ا بحكم املرسلة غري حمرزة اتصال السند/حب  وقع يف خراسان، حيث كان اهلروي؛ ألهن 

 اهلل(.

 ( رواية.36( يبلغ جمموع ما يف الباب )2)



فطرح  ،قلت: بىل جعلت فداك «ما تريد أن تنام؟»قال يل:  فلام أصبت من العشاء

فلام نزل  ا عىل سطح.وكن   «تك اهلل يف عافيةبي  »ثم قال: ، امللحفة أو الكساء عيل  

فإذا  ،قط   أحد   رامة ما ناهلامن عندي قلت يف نفيس: قد نلت من هذا الرجل ك

فقال: أجب ، هيتف يب يا أمحد، ومل أعرف الصوت حتى جاءين موىل له هاتف  

 ثم قال:، ي فعرصهافناولته كف   ،«ككف  »فقال:  موالي، فنزلت فإذا هو مقبل إيل  

أراد أن  له فلام  اهلل عليه أتى صعصعة بن صوحان عائداا أمري املؤمنني صىل   إن  »

 اك وانظرال تفتخر بعياديت إي   ،يا صعصعة بن صوحان :ده قاليقوم من عن

أستودعك اهلل وأقرأ  ،ملك األمر قد وصل إليك، وال يلهين  األ لنفسك فكأن  

 .«السالم كثرياا  عليك

 .ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى مثله

 بزازاا  : ابن الوليد، عن عيل، عن أبيه قال: كان ابن أيب عمري رجالا 2ـ  1035

وكان له عىل رجل عرشة آالف درهم، فذهب ماله، وافتقر فجاء الرجل فباع 

د بن عليه الباب، فخرج إليه حمم   فدق   ،له بعرشة آالف درهم ومحلها إليه داراا 

فخذه، فقال ابن أيب  فقال له الرجل: هذا مالك الذي لك عيل   ،أيب عمري رمحه اهلل

ي ؟ قال: ال، قال: وهب لك؟ قال: ال ولكن  عمري: فمن أين لك هذا املال؟ ورثته

ثني ذريح قيض ديني، فقال ابن أيب عمري رمحه اهلل: حد  بعت داري الفالين أل

ال خيرج الرجل عن مسقط رأسه »أنه قال:  ×املحاريب عن أيب عبد اهلل

 حمتاج يف وقتي هذا إىل درهم، وما . ارفعها فال حاجة يل فيها واهلل إين  «بالدين

 .ي منها درهميدخل ملك

                                           
 .19رقم  212 / 2؛ عيون أخبار الرضا: 269/  49( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  529/  2؛ علل الرشائع: 273/  49( بحار األنوار: 2)



^

 أخباره وأخبار آبائه عليهم السالم بشهادته: عشر لثالباب الثا

عن  ،: الطالقاين، عن أمحد اهلمداين،: عن عيل بن احلسن بن فضال1ـ  1036

ه قال له رجل من أهل أن   ×بن موسى الرضا أبيه، عن أيب احلسن عيل  

ام كأنه يقول يل: كيف خراسان: يا ابن رسول اهلل رأيت رسول اهلل| يف املن

أنتم إذا دفن يف أرضكم بضعتي، واستحفظتم وديعتي وغيب يف ثراكم نجمي؟ 

كم، وأنا الوديعة أنا املدفون يف أرضكم وأنا بضعة من نبي  »: ×فقال له الرضا

ي والنجم، أال فمن زارين وهو يعرف ما أوجب اهلل تبارك وتعاىل من حق  

لقيامة، ومن كنا شفعاءه يوم القيامة نجى، وطاعتي، فأنا وآبائي شفعاؤه يوم ا

ثني أيب عن جدي، عن نس، ولقد حد  واإل ولو كان عليه مثل وزر الثقلني اجلن  

 ن  أل ؛رسول اهلل| قال: من رآين يف منامه فقد رآين أبيه عليهم السالم أن  

ل يف صوريت وال يف صورة واحد من أوصيائي، وال يف صورة الشيطان ال يتمث  

 .«ةمن النبو   الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزءاا  شيعتهم، وإن  من  أحد  

ل، عن عيل، عن أبيه، عن اهلروي قال: سمعت : ابن املتوك  2ـ  1037

فقيل له: فمن يقتلك يا  «ا إال مقتول )أو( شهيدواهلل ما من  »يقول:  ×الرضا

يدفنني يف دار ثم  ،خلق اهلل يف زماين يقتلني بالسم   رش  »ابن رسول اهلل؟ قال: 

وجل له أجر مائة ألف  مضيعة وبالد غربة، أال فمن زارين يف غربتي كتب اهلل عز  

ومعتمر، ومائة ألف جماهد، وحرش يف  يق ومائة ألف حاج  شهيد، ومائة ألف صد  

 .«اة رفيقنزمرتنا، وجعل يف الدرجات العىل من اجلن  

                                           
 ( رواية.11( يبلغ جمموع أخبار الباب )1)

 .111رقم  120؛ األمايل للصدوق: 283/  49( بحار األنوار: 2)

 .109رقم  120( املصدر السابق؛ األمايل: 3)



ه صلوات اهلل ّنشهادته وتغسيله ودفنه ومبلغ س: عشر رابعالباب ال

 عليه ولعنة اهلل على من ظلمه

ل واهلمداين وأمحد بن عيل بن إبراهيم وابن : ماجيلويه وابن املتوك  1ـ  1038

، عن عيل، عن أبيه، عن أيب الصلت اهلروي قال: تاتانة واملكتب والوراق مجيعاا 

ة ه القب  يا أبا الصلت ادخل هذ»إذ قال يل:  ×بينا أنا واقف بني يدي أيب احلسن

، قال: فمضيت فأتيت به «التي فيها قرب هارون وائتني برتاب من أربعة جوانبها

، وهو من عند الباب فناولته «ناولني هذا الرتاب»فلام مثلت بني يديه، قال يل: 

سيحفر يل ههنا، فتظهر صخرة لو مجع عليها »ه ثم رمى به ثم قال: فأخذه وشم  

ثم قال يف الذي عند الرجل، والذي عند  «معول بخراسان مل يتهيأ قلعها كل  

سيحفر ». ثم قال: «ناولني هذا الرتاب فهو من تربتي»الرأس مثل ذلك ثم قال: 

يل  يل يف هذا املوضع فتأمرهم أن حيفروا إىل سبع مراقي إىل أسفل وأن تشق  

 اهلل ن  فإ ن أبوا إال أن يلحدوا فتأمرهم أن جيعلوا اللحد ذراعني وشرباا إرضحية، ف

م ك ترى عند رأيس نداوة، فتكل  ن  إتعاىل سيوسعه ما يشاء، وإذا فعلوا ذلك ف

 ،صغاراا  ه ينبع املاء حتى يمتلئ اللحد وترى فيه حيتاناا ن  بالكالم الذي أعلمك فإ

خرجت منه حوتة  ءهنا تلتقطه، فإذا مل يبق منه يشإت هلا اخلبز الذي أعطيك فففت  

ثم تغيب فإذا غابت  ءال يبقى منها يشكبرية فالتقطت احليتان الصغار حتى 

نه ينضب املاء وال يبقى منه م بالكالم الذي أعلمك فإفضع يدك عىل املاء ثم تكل  

 .«وال تفعل ذلك إال بحرضة املأمون ءيش

ن أنا خرجت إأدخل عىل هذا الفاجر، ف يا أبا الصلت غداا »: ×ثم قال

 ،«منيالرأس فال تكل  ى مك، وإن خرجت وأنا مغط  م أكل  مكشوف الرأس فتكل  

                                           
 ( رواية.21( يبلغ جمموع ما يف الباب )1)



^

قال أبو الصلت: فلام أصبحنا من الغد لبس ثيابه، وجلس فجعل يف حمرابه 

ينتظر، فبينا هو كذلك إذ دخل عليه غالم املأمون، فقال له: أجب أمري املؤمنني، 

فلبس نعله ورداءه، وقام ومشى وأنا أتبعه حتى دخل عىل املأمون، وبني يديه 

، وبيده عنقود عنب قد أكل بعضه، وبقي بعضه. طبق عليه عنب وأطباق فاكهة

ل ما بني عينيه وأجلسه معه ثم ناوله وثب إليه فعانقه وقب   ×فلام أبرص الرضا

أحسن من هذا، فقال له  العنقود، وقال: يا ابن رسول اهلل ما رأيت عنباا 

فقال له: كل منه، فقال له  «ةيكون من اجلن   حسناا  ربام كان عنباا »: ×الرضا

ك تتهمنا ، فقال: البد من ذلك وما يمنعك منه لعل  «تعفيني عنه»: ×االرض

ثالث حبات ثم  ×فتناول العنقود فأكل منه، ثم ناوله فأكل منه الرضا ء،بيش

 .«هتنيإىل حيث وج  »رمى به وقام فقال املأمون: إىل أين؟ فقال: 

لق مه حتى دخل الدار فأمر أن يغلق الباب فغكل  أفلم  ،ى الرأسوخرج مغط  

. فبينا أنا كذلك حمزوناا  يف صحن الدار مهموماا  ثم نام عىل فراشه ومكثت واقفاا 

فبادرت  ×شاب حسن الوجه، قطط الشعر، أشبه الناس بالرضا إذ دخل عيل  

الذي جاء يب من املدينة يف »إليه وقلت له: من أين دخلت والباب مغلق؟ فقال: 

، فقلت له: ومن أنت؟ فقال «هذا الوقت هو الذي أدخلني الدار والباب مغلق

 .«د بن عيلة اهلل عليك، يا أبا الصلت أنا حمم  أنا حج  »يل: 

 ×فدخل وأمرين بالدخول معه، فلام نظر إليه الرضا ×ثم مىض نحو أبيه

يف فراشه  ل ما بني عينيه، ثم سحبه سحباا ه إىل صدره، وقب  وثب إليه فعانقه وضم  

مل أفهمه. ورأيت يف شفتي  ءه بيشر  يقبله ويسا ÷د بن عيلعليه حمم   وأكب  

يلحسه بلسانه ثم  ×من الثلج، ورأيت أبا جعفر بياضاا  أشد   زبداا  ×الرضا

بالعصفور فابتلعه أبو  شبيهاا  أدخل يده بني ثوبيه وصدره، فاستخرج منه شيئاا 

 .×جعفر ومىض الرضا



، «يا أبا الصلت قم ائتني باملغتسل واملاء من اخلزانة»: ×فقال أبو جعفر

، فدخلت «انته إىل ما آمرك به»فقلت: ما يف اخلزانة مغتسل وال ماء، فقال يل: 

فقال يل:  ،غسله معهرت ثيايب ألاخلزانة فإذا فيها مغتسل وماء فأخرجته وشم  

ادخل اخلرانة، »له. ثم قال يل: ، فغس  «يل من يعينني غريك ن  إيا أبا الصلت ف تنح  »

فدخلت فإذا أنا بسفط مل أره يف تلك  «وطهفأخرج يل السفط الذي فيه كفنه وحن

، فقلت: «ائتني بالتابوت» عليه ثم قال يل: نه وصىل  فحملته إليه فكف   اخلزانة قط  

فدخلت  «يف اخلرانة تابوتاا  ن  إقم ف»أميض إىل النجار حتى يصلح التابوت قال: 

عليه  بعد ما صىل   ×فأتيته به فأخذ الرضا مل أره قط   اخلزانة فوجدت تابوتاا 

 ركعتني مل يفر  منهام حتى عال التابوت قدميه وصىل   فوضعه يف التابوت وصف  

 السقف، فخرج منها التابوت ومىض. فانشق  

فام نصنع؟  ×يا ابن رسول اهلل الساعة جييئنا املأمون ويطالبنا بالرضا :فقلت

يموت باملرشق،  ما من نبي   ،ه سيعود يا أبا الصلتن  إف ،اسكت»فقال يل: 

 ، فام أتم  «ه باملغرب إال مجع اهلل تعاىل بني أرواحهام وأجسادمهاوت وصي  ويم

من  ×فاستخرج الرضا ×فقام ،السقف ونزل التابوت احلديث حتى انشق  

يا أبا الصلت »ل ومل يكفن. ثم قال يل: ه مل يغس  التابوت ووضعه عىل فراشه كأن  

الغلامن بالباب، فدخل ففتحت الباب، فإذا املأمون و «قم فافتح الباب للمأمون

جيبه، ولطم رأسه، وهو يقول: يا سيداه فجعت بك يا  قد شق   حزيناا  باكياا 

خذوا يف جتهيزه فأمر بحفر القرب،  :سيدي، ثم دخل وجلس عند رأسه وقال

فقال له بعض  ،×عىل ما وصفه الرضا ءفحفرت املوضع فظهر كل يش

الناس فأمر أن  ميكون إال مقد  جلسائه: ألست تزعم أنه إمام؟ قال: بىل، قال ال 

له رضحيه  فقلت: أمرين أن أحفر له سبع مراقي وأن أشق   حيفر له يف القبلة،

فقال: انتهوا إىل ما يأمر به أبو الصلت سوى الرضيح، ولكن حيفر له ويلحد. فلام 



^

يرينا  ×رأى ما ظهر من النداوة واحليتان وغري ذلك قال املأمون: مل يزل الرضا

فقال له وزير كان معه: أتدري ما  ،حياته حتى أراناها بعد وفاته أيضاا  عجائبه يف

ملككم العباس مع كثرتكم  ؟ قال: ال، قال: إنه أخربك أن  ×أخربك به الرضا

تكم مثل هذه احليتان حتى إذا فنيت آجالكم وانقطعت آثاركم، وطول مد  

قال له:  ،آخركم ا فأفناكم عنمن   ط اهلل تعاىل عليكم رجالا وذهبت دولتكم، سل  

 صدقت.

مت به، قلت: واهلل لقد مني الكالم الذي تكل  ثم قال يل: يا أبا الصلت عل  

 ×نسبت الكالم من ساعتي، وقد كنت صدقت، فأمر بحبيس ودفن الرضا

احلبس، وسهرت الليلة ودعوت اهلل تعاىل بدعاء  فحبست سنة فضاق عيل  

ج هم أن يفر  ت اهلل تعاىل بحق  وآله صلوات اهلل عليهم وسأل داا ذكرت فيه حمم  

 ي.عن  

الدعاء حتى دخل عيل أبو جعفر حممد بن عيل عليهام السالم  فلم أستتم  

ثم  «خرجنيقم فا»: ، فقلت: إي واهلل، قال«يا أبا الصلت ضاق صدرك»فقال: 

ها وأخذ بيدي وأخرجني من الدار رضب يده إىل القيود التي كانت ففك  

 .موين وخرجت من باب الدارلم يستطيعوا أن يكل  واحلرسة والغلمة يرونني، ف

فقال  «.ك لن تصل إليه وال يصل إليك أبداا ن  إامض يف ودائع اهلل ف»ثم قال يل: 

 .أبو الصلت: فلم ألتق مع املأمون إىل هذا الوقت
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ة اهلل مام التاسع والسيد القانع، حّجتاريخ اإل أبواب

د جعفر حمّم ياد أبعلى مجيع العباد، وشافع يوم التن

اجلواد صلوات اهلل عليه وعلى آبائه  يالتق يبن عل

 بدينبد اآلأالطاهرين وأوالده املعصومني 

 النصوص عليه صلوات اهلل عليه: لالباب األّو

 ،دد بن حييى، عن أمحد بن حمم  : ابن قولويه، عن الكليني، عن حمم  1ـ  1039

كنا نسألك قبل أن هيب اهلل لك : قد ×عن صفوان بن حييى قال: قلت للرضا

فال  ،عيوننا فقد وهب اهلل لك، وأقر   ،أبا جعفر فكنت تقول هيب اهلل يل غالماا 

وهو قائم  ×ىل من؟ فأشار بيده إىل أيب جعفرإن كان كون فإأرانا اهلل يومك ف

ه من وما يرض  »بني يديه فقلت له: جعلت فداك وهو ابن ثالث سنني؟ قال: 

 .«من ثالث سنني ة، وهو ابن أقل  باحلج   ذلك؟ قد قام عيسى

د د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : ابن قولويه، عن الكيني، عن حمم  2ـ  1040

ما »فقال:  وذكر شيئاا  ×قال: سمعت الرضا ،ر بن خالدبن عيسى، عن معم  

                                           
 ( رواية.26( يبلغ جمموع روايات الباب )1)
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ا ته مكاين، وقال: إن  حاجتكم إىل ذلك؟ هذا أبو جعفر قد أجلسته جمليس، وصري  

 .«ةوارث أصاغرنا أكابرنا القذة بالقذأهل بيت يت

 د بن عيل، عن أبيه، عن سعد بن عبد اهلل، عن ابن أيب: حمم  3ـ  1041

ه أن   ×اخلطاب وأمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن بزيع، عن أيب احلسن الرضا

فقال: يف أخ؟ قال:  «ال»أو خال؟ فقال:  مامة يف عم  أتكون اإل :سئل أو قيل له

 .«ولد له يف ولدي وهو يومئذ ال»في من؟ قال: ، قال: ف«ال»

 معجزاته صلوات اهلل عليه :الباب الثاني

: فيه روايات كثرية يطمئن   القلب بصدور مجلة منها،  قال الشيخ املحسني 

 .ضعف سند كل  رواية منها تها، ومعه ال يرض  وبصح  

  من الفضل، وما جرى يف هذا اجملل تزوجيه أّم :الباب الثالث

 االحتجاج واملناظرة

كان يف  ×الفضل أبا جعفر م  أج ابنته املأمون بعدما زو   : روي أن  1ـ  1042

وحييى بن أكثم ومجاعة كثرية فقال له حييى بن أكثم:  ×جملس وعنده أبو جعفر

عىل  ×ما تقول يا ابن رسول اهلل| يف اخلرب الذي روي أنه نزل جربئيل

وجل يقرئك السالم ويقول لك: سل  اهلل عز   إن   رسول اهلل| وقال يا حممد:

لست بمنكر فضل » عنه راض. فقال أبو جعفر: ين  إي راض فأبا بكر هل هو عن  
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^

أيب بكر، ولكن جيب عىل صاحب هذا اخلرب أن يأخذ مثال اخلرب الذي قاله 

الكذابة، وستكثر، فمن كذب  قد كثرت عيل   :ة الوداعرسول اهلل| يف حج  

ء مقعده من النار، فإذا أتاكم احلديث فاعرضوه عىل كتاب اهلل فليتبو   داا متعم   عيل  

 تي فالتي فخذوا به، وما خالف كتاب اهلل وسن  تي، فام وافق كتاب اهلل وسن  وسن  

َوَلَقْد َخَلْقنَا ﴿ :قال اهلل تعاىل ،وليس يوافق هذا اخلرب كتاب اهلل، تأخذوا به

نَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس   فاهلل عز  ، ﴾بِِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ  اْْلِ

ه؟ هذا وجل خفي عليه رضا أيب بكر من سخطه حتى سأل من مكنون رس  

مثل أيب بكر وعمر يف  ن  . ثم قال حييى بن أكثم: وقد روي أ«مستحيل يف العقول

جيب أن ينظر فيه  وهذا أيضاا »رض كمثل جربئيل وميكائيل يف السامء، فقال: األ

ومل يفارقا طاعته حلظة  بان مل يعصيا اهلل قط  جربئيل وميكائيل ملكان مقر   ن  أل

وجل وإن أسلام بعد الرشك، وكان أكثر أيامهام يف  واحدة، ومها قد أرشكا باهلل عز  

دا كهول ام سي  أهن   . قال حييى: وقد روي أيضاا « فمحال أن يشبههام هبامالرشك باهلل

أهل اجلنة  ن  أل ؛وهذا اخلرب حمال أيضاا »: ×ة، فام تقول فيه؟ فقالأهل اجلن  

ة ة ملضاد  مي  أ، وال يكون فيهم كهل، وهذا اخلرب وضعه بنو هم يكونون شباباا كل  

ام سيدا شباب أهل  بأهن  اخلرب الذي قال رسول اهلل| يف احلسن واحلسني

 .«ةاجلن  

: ×عمر بن اخلطاب رساج أهل اجلنة، فقال فقال حييى بن أكثم: وروي أن  

نبياء د ومجيع األبني، وآدم وحمم  يف اجلنة مالئكة اهلل املقر   ن  أل ؛حمال وهذا أيضاا »

 . فقال حييى: وقد روي أن  «واملرسلني ال تضيئ بأنوارهم حتى تضيئ بنور عمر

أبا  لست بمنكر فضائل عمر، ولكن  »: ×ة تنطق عىل لسان عمر، فقالالسكين

يعرتيني فإذا ملت  يل شيطاناا  فقال عىل رأس املنرب: إن   ،بكر أفضل من عمر

بعث لبعث عمر، النبي| قال: لو مل أ . فقال حييى: قد روي أن  «دوينفسد  



إِْذ َأَخْذَنا وَ ﴿: كتاب اهلل أصدق من هذا احلديث، يقول اهلل يف كتابه»: ×فقال

فقد أخذ اهلل ميثاق النبيني فكيف يمكن  ،﴾ِمَن النَّبِيَِّي ِميَثاَقُهْم َوِمنَك َوِمن نُّوٍح 

نبياء عليهم السالم مل يرشكوا طرفة عني فكيف يبعث ل ميثاقه، وكان األأن يبد  

مع الرشك باهلل، وقال رسول اهلل|: نبئت  امهة من أرشك وكان أكثر أي  بالنبو  

النبي| قال: ما  . فقال حييى بن أكثم: وقد روي أن  «وآدم بني الروح واجلسد

وهذا »: ×إال ظننته قد نزل عىل آل اخلطاب، فقال ي قط  احتبس الوحي عن  

اهللَُّ ﴿ته، قال اهلل تعاىل: النبي| يف نبو   ه ال جيوز أن يشك  ن  أل ؛حمال أيضاا 

َكِة ُرُسًَل َوِمَن النَّاسِ َيْص 
ة ممن فكيف يمكن أن تنتقل النبو   ،﴾َطِفي ِمَن اْلَََْلئِ

 .«؟اصطفاه اهلل تعاىل إىل من أرشك به

النبي| قال: لو نزل العذاب ملا نجا منه إال  قال حييى بن أكثم: روي أن  

ْم ﴿اهلل تعاىل يقول:  ن  إ ،وهذا حمال أيضاا »: ×عمر، فقال ََّبُ َوَما َكاَن اهللُّ لُِيَعذِّ

ْم َوُهْم َيْستَْغِفُرونَ  ََّبُ ب فأخرب سبحانه أن ال يعذ  ، ﴾َوَأنَت فِيِهْم َوَما َكاَن اهللُّ ُمَعذِّ

 .«يستغفرون اهلل تعاىل مادام فيهم رسول اهلل| وما داموا أحداا 

فضائله ومكارم أخالقه وجوامع أحواله، وأحوال خلفاء : رابعالباب ال

 اجلور يف زمانه وأصحابه، وما جرى بينه وبينهم

قوم  ×ستأذن عىل أيب جعفرا: عيل بن إبراهيم، عن أبيه قال: 1ـ  1043

واحد عن  من أهل النواحي من الشيعة، فأذن هلم فدخلوا فسألوه يف جملس

 .وله عرش سنني ×فأجاب ،ثالثني ألف مسألة

                                           
 .245/  2؛ االحتجاج: 80/  50( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.30( يبلغ جمموع ما يف الباب )2)

(: 201/  2. قال الشيخ املحسني )7رقم  496/  1؛ الكايف: 93/  50( بحار األنوار: 3)

 



^

بن مهزيار قال: كتبت إىل أيب جعفر وشكوت إليه كثرة  : روى عيل  2ـ  1044

لوا ال تتحو  »: ×ل عنها؟ فكتبهواز وقلت: ترى يل التحو  الزالزل يف األ

روا ثيابكم وابرزوا واغتسلوا وطه   ،ربعاء واخلميس واجلمعةعنها، وصوموا األ

 .قال: ففعلنا فسكنت الزالزل «ه يدفع عنكمن  إيوم اجلمعة وادعوا اهلل ف

شعري، عن احلسن بن عيل الكويف، عن عيل بن : أبو عيل األ3ـ  1045

: قد أردت أن ×يب جعفر الثاينمهزيار، عن موسى بن القاسم قال: قلت أل

بل »:وصياء ال يطاف عنهم، فقال يلاأل أطوف عنك وعن أبيك فقيل يل: إن  

 كنت بعد ذلك بثالث سنني: إين  له  . ثم قلت«ذلك جائز ن  فإ طف ما أمكنك

عن أبيك فأذنت يل يف ذلك، فطفت عنكام ما شاء و استأذنتك يف الطواف عنك،

عن  قلت: طفت يوماا  «وما هو؟»فعملت به. قال:  ءاهلل، ثم وقع يف قلبي يش

، ثم اليوم الثاين «اهلل  اهلل عىل رسولصىل  »فقال ثالث مرات:  ،رسول اهلل|

عن أمري املؤمنني، ثم طفت اليوم الثالث عن احلسن، والرابع عن احلسني، 

واخلامس عن عيل بن احلسني، والسادس عن أيب جعفر حممد بن عيل، واليوم 

السابع، عن جعفر بن حممد، واليوم الثامن عن أبيك موسى، واليوم التاسع عن 

ا سيدي، وهؤالء الذين أدين اهلل بواليتهم، أبيك عيل، واليوم العارش عنك ي

. قلت: وربام «إذن واهلل تدين اهلل بالدين الذي ال يقبل من العباد غريه»فقال: 

ه أفضل ما أنت ن  إاستكثر من هذا ف»ك فاطمة، وربام مل أطف، فقال: م  أطفت عن 

 .«شاء اهلل عامله إن

                                                                                                   
ه إىل قائله، والظاهر أن   ي أو متنه غري قابل للتصديق فال بد من رد  ه اشتباه حني التلق 

 اإللقاء، وما ذكره املؤل ف )يقصد الشيخ املجليس( من الوجوه تكل ف ال رضورة له.

 .891رقم  274/  3؛ هتذيب األحكام: 101/  50( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  314/  3؛ الكايف: 101/  50( بحار األنوار: 2)



طار، عن ابن عيسى، عن د الععن حمم   ،أيب، وابن الوليد معاا  :4ـ  1046

 ،يا أبا جعفر» :×البزنطي قال: قرأت كتاب أيب احلسن الرضا إىل أيب جعفر

ام ذلك من بخل هبم املوايل إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغري، وإن   بلغني أن  

ي عليك ال يكن مدخلك وخمرجك إال فأسألك بحق   ،لئال ينال منك أحد خرياا 

ثم ال يسألك أحد إال فليكن معك ذهب وفضة، ، وإذا ركبت من الباب الكبري

 من مخسني ديناراا  ه فال تعطه أقل  ومن سألك من عمومتك أن ترب   ،أعطيته

 من مخسة وعرشين ديناراا  والكثري إليك، ومن سألك من عامتك فال تعطها أقل  

فأنفق وال ختش من ذي العرش أريد أن يرفعك اهلل،  والكثري إليك، إين  

 .«اا إقتار

إذا  ×: عيل بن إبراهيم، عن أبيه قال: كنت عند أيب جعفر الثاين5ـ  1047

فقال له: جعلت  ، لهدخل إليه صالح بن حممد بن سهل اهلمداين وكان يتوىل  

 أنفقتها، فقال له أبو ين  إف ؛فداك اجعلني من عرشة آالف درهم يف حل  

: ×. فلام خرج صالح من عنده قال أبو جعفر«أنت يف حل  »: ×جعفر

أحدهم يثب عىل مال آل حممد| وفقرائهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم 

يب أين أقول له ال أفعل، واهلل  أتراه ظن   !فيأخذه ثم يقول: اجعلني يف حل  

 .«حثيثاا  هم اهلل يوم القيامة عن ذلك سؤاالا ليسألن  

د بن عيسى، عن خريان اخلادم قال: : محدويه وإبراهيم، عن حمم  6ـ  1048

ه ربام أتاين ت إىل سيدي ثامنية دراهم وذكر مثله سواء وقال: جعلت فداك إن  هوج  

لك، فيسألني عام يعمل به،  يعرف موضع احلق   :أو قلت الرجل لك قبله احلق  

                                           
 .20رقم  11/  1: ؛ عيون أخبار الرضا102/  50( بحار األنوار: 1)

. وفيه: كلٌّ يتوىل له الوقف بقم؛ 27رقم  548/  1؛ الكايف: 105/  50( بحار األنوار: 2)

 .311رقم  351والغيبة للطويس: 



^

رأيك رأيي،  ن  إاعمل يف ذلك برأيك ف»قال:  ع يف رس  فيكون مذهبي أخذ ما يترب  

 .«ومن أطاعك أطاعني

 

  

                                           
 .1134رقم  868/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 108/  50( بحار األنوار: 1)





 

 

 

 

 

مام العاشر، والنور الزاهر، والبدر اإلأبواب تاريخ 

احلسن  ييادي، أبالشرف والكرم واجملد واأل يالباهر ذ

، صلوات اهلل عليه ياهلاد يبن حممد النق يالثالث عل

 ام وللياليّيوعلى آبائه وأوالده ما تعاقبت األ

 باب النصوص على اخلصوص عليه صلوات اهلل عليه: لالباب األّو

عن أبيه، عن  ،عن عيل بن إبراهيم ،ولويه، عن الكليني: ابن ق1ـ  1049

املدينة إىل بغداد يف الدفعة  من ×إسامعيل بن مهران قال: ملا خرج أبو جعفر

 أخاف عليك يف هذا ولة من خرجتيه، قلت له عند خروجه: جعلت فداك إين  األ

ة[ ليس ]الغيب»وقال:  ضاحكاا  بوجهه إيل   مر بعدك؟ فكر  ىل من األإالوجه، ف

، فلام استدعى به إىل املعتصم رصت إليه فقلت له: «حيث ظننت يف هذه السنة

ت مر من بعدك؟ فبكى حتى اخضل  جعلت فداك فأنت خارج فإىل من هذا األ

 .«مر من بعدي إىل ابني عيل  ، األعند هذه خياف عيل  »فقال:  حليته ثم التفت إيل  

                                           
 ( روايات.5( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .111/  2؛ إعالم الورى بأعالم اهلدى: 298/  2؛ اإلرشاد: 119/  50بحار األنوار: ( 2)



عالي أموره صلوات اهلل معجزاته وبعض مكارم أخالقه وم :الباب الثاني

 عليه

د بن عيسى، عن أيب د بن أمحد، عن حمم  د بن حييى، عن حمم  : حمم  1ـ  1050

 ءعيل بن راشد، عن صاحب العسكر قال: قلت له: جعلت فداك نؤتى باليش

 ×يب جعفركان أل ما»يب جعفر عندنا فكيف نصنع؟ فقال: هذا كان أل :فيقال

ة غري ذلك فهو مرياث عىل كتاب اهلل وسن   مامة فهو يل، وما كانبسبب اإل

 .«هنبي  

ما جرى بينه وبني خلفاء زمانه وبعض أحواهلم وتاريخ  :الباب الثالث

 وفاته صلوات اهلل عليه

بن حممد   أبو احلسن عيل  براهيم بن هاشم القمي قال: تويف  عن إ: 1ـ  1051

بع ومخسني يوم االثنني لثالث خلون من رجب سنة أر ×صاحب العسكر

وقال ابن عياش: يف اليوم الثالث من رجب سنة أربع ومخسني ومائتني  ،ومائتني

وله يومئذ  ،×د صاحب العسكرسيدنا أيب احلسن عيل بن حمم   ةكانت وفا

 .إحدى وأربعون سنة

 أحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات اهلل عليه: الباب الرابع

د بن بن نصري، عن أمحد بن حمم   دد بن مسعود، عن حمم  : حمم  1ـ  1052

                                           
 ( رواية.65( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .11رقم  59: 7؛ الكايف: 184/  50( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.27( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

د: 192/  50( بحار األنوار: 4)  .819؛ مصباح املتهج 

 ( رواية.13وايات الباب )( يبلغ جمموع ر5)



^

عيسى قال: نسخة الكتاب مع ابن راشد إىل مجاعة املوايل الذين هم ببغداد 

ا عليه من عافية أمحد اهلل إليكم ما أن»املقيمني هبا واملدائن والسواد وما يليها: 

 ه وآله أفضل صلواته وأكمل رمحته ورأفته، وإين   عىل نبي  صيل  أو وحسن عائدته،

ه، ومن كان قبله من وكالئي رب   با عيل بن راشد مقام احلسني بن عبدأقمت أ

يته ما كان يتواله غريه من وكالئي قبلكم، ليقبض وصار يف منزلته عندي، وول  

مته يف ذلك وهو أهله وموضعه. فصريوا رمحكم اهلل رتضيته لكم، وقد  أي وحق  

ة، فعليكم باخلروج عن ، وأن جتعلوا له عىل أنفسكم عل  إىل الدفع إليه ذلك وإيل  

تعاونوا عىل  وحتليل أموالكم واحلقن لدمائكم، وع إىل طاعة اهللذلك، والترس  

ثم والعدوان واتقوا اهلل لعلكم ترمحون والتقوى وال تعاونوا عىل اإل الرب  

فقد أوجبت يف طاعته  ،إال وأنتم مسلمون وال متوتن   واعتصموا بحبل اهلل مجيعاا 

كم اهلل إىل عصياين، فالزموا الطريق يأجرعصيانه اخلروج  طاعتي، واخلروج إىل

ل عىل عباده رحيم، نحن اهلل بام عنده واسع كريم، متطو   ن  إف ،ويزيدكم من فضله

 .«اا ي واحلمد هلل كثريوكتبته بخط   .وأنتم يف وديعة اهلل وحفظه

 أحوال جعفر وسائر أوالده صلوات اهلل عليه: الباب اخلام 

عن الشيخ الصدوق أمحد بن  شعري،: سعد بن عبد اهلل األ1ـ  1053

 ه جاءه بعض أصحابنا يعلمه بأن  شعري رمحة اهلل عليه أن  إسحاق بن سعد األ

عنده  ه القيم بعد أخيه، وأن  فه نفسه، ويعلمه أن  يعر   جعفر بن عيل كتب إليه كتاباا 

ها. قال أمحد بن من علم احلالل واحلرام ما حيتاج إليه وغري ذلك من العلوم كل  

ت كتاب وصري   ×إسحاق: فلام قرأت الكتاب كتبت إىل صاحب الزمان

                                           
 .992رقم  800؛ اختيار معرفة الرجال: 223/  50( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.8( يبلغ جمموع روايات الباب )2)



 اجلواب يف ذلك: جعفر يف درجه، فخرج إيل  

أتاين كتابك أبقاك اهلل والكتاب الذي يف درجه  ،بسم اهلل الرمحن الرحيم»

ه رتر اخلطاء فيه. ولو تدب  نه عىل اختالف ألفاظه، وتكر  وأحاطت معرفتي بام تضم  

ال رشيك له  العاملني محداا  لوقفت عىل بعض ما وقفت عليه منه، واحلمد هلل رب  

، وللباطل إال إال متاماا  وجل للحق   عىل إحسانه إلينا وفضله علينا، أبى اهلل عز  

ريب  بام أذكره، ويل عليكم بام أقوله إذا اجتمعنا ليوم ال وهو شاهد عيل   زهوقاا 

فون، وأنه مل جيعل لصاحب الكتاب عىل املكتوب خمتل فيه، وسألنا عام نحن فيه

ة، إمامة مفرتضة، وال طاعة وال ذم   إليه وال عليك وال عىل أحد من اخللق مجيعاا 

 .شاء اهلل تكتفون هبا إن  لكم مجلةا بني  وسأ

بل  ،، وال أمهلهم سدىاهلل تعاىل مل خيلق اخللق عبثاا  إن   ،يا هذا يرمحك اهلل

ني ، ثم بعث إليهم النبي  وألباباا  وقلوباا  وأبصاراا  أسامعاا  خلقهم بقدرته، وجعل هلم

ين ومنذرين، يأمروهنم بطاعته، وينهوهنم عن معصيته عليهم السالم مبرش  

وبعث إليهم  فوهنم ما جهلوه من أمر خالقهم ودينهم، وأنزل عليهم كتاباا ويعر  

آتاهم من  وباين بينهم وبني من بعثهم بالفضل الذي هلم عليهم، وما مالئكةا 

الدالئل الظاهرة، والرباهني الباهرة، واآليات الغالبة. فمنهم من جعل عليه 

 وجعل عصاه ثعباناا  مه تكلياما ، ومنهم من كل  ، واختذه خليالا وسالماا  النار برداا 

ذن اهلل، ومنهم ألبرص بإكمه واأحيى املوتى بإذن اهلل وأبرأ األ ، ومنهم منمبيناا 

للعاملني  | رمحةا داا . ثم بعث حمم  ءيش ويت من كل  أومه منطق الطري، من عل  

م به نعمته، وختم به أنبياءه ورسله إىل الناس كافة، وأظهر من صدقه ما ومت  

مر ، وجعل األسعيداا  فقيداا  ، ثم قبضه محيداا بني   ظهر، وبني من آياته وعالماته ما

وصياء ثم إىل األ ،بن أيب طالب ه ووارثه عيل  ه ووصي  من بعده إىل أخيه وابن عم  

هبم نوره، وجعل بينهم وبني  بعد واحد، أحيا هبم دينه، وأتم   من ولده واحداا 



^

تعرف به  ناا بي   دنني من ذوي أرحامهم فرقاا دنني فاألهم واألإخوهتم وبني عم  

أهم من بأن عصمهم من الذنوب، وبر   ،مام من املأمومة من املحجوج، واإلاحلج  

ان علمه، ههم من اللبس، وجعلهم خز  ونز   رهم من الدنسالعيوب، وطه  

دهم بالدالئل، ولوال ذلك لكان الناس ه، وأي  ومستودع حكمته، وموضع رس  

من الباطل، وال  واحد وملا عرف احلق   وجل كل   عى أمر اهلل عز  والد   ،عىل سواء

 العلم من اجلهل.

ة حالة ري بأي  عاه، فال أدعي عىل اهلل الكذب بام اد  عى هذا املبطل املد  وقد اد  

من حرام وال  أبفقه يف دين اهلل، فواهلل ما يعرف حالالا  ،دعواه هي له رجاء أن يتم  

 ،من متشابه من باطل، وال حمكاما  اا يفرق بني خطأ وصواب، أم بعلم فام يعلم حق  

الصالة ووقتها، أم بورع فاهلل شهيد عىل تركه لصالة الفرض  وال يعرف حد  

ى إليكم، وهاتيك خربه تأد   لطلب الشعبذة، ولعل   يزعم ذلك أربعني يوماا 

وجل مشهودة قائمة، أم بآية  ظروف مسكره منصوبة، وآثار عصيانه هلل عز  

وجل يف كتابه  ة فليقمها أم بداللة فليذكرها. قال اهلل عز  فليأت هبا أم بحج  

َْحَنِ  اهللِّ بِْسمِ ﴿العزيز:  ِحيمِ  الرَّ كِيمِ  اْلَعِزيزِ  اهللَِّ ِمنَ  ِب اْلكِتَا َتنِْزيُل *  حم*  الرَّ  اْْلَ

ََمَواِت  َخَلْقنَا َما*  قِّ  إاِلَّ  َبْينَُهََم  َوَما َواْْلَْرَض  السَّ ى َوَأَجلٍ  بِاْْلَ َسمًّ  َكَفُروا َوالَِّذينَ  مُّ

ا َأَرَأْيُتم ُقْل *  ُمْعِرُضونَ  ُأنِذُروا َعَمَّ   ِمنَ  ُقواَخلَ  َماَذا َأُروِِن  اهللَِّ ُدونِ  ِمن َتْدُعونَ  مَّ

مْ  َأمْ  اْْلَْرضِ  كٌ  ََلُ ََمَواِت  ِِف  ِِشْ ن بِكَِتاٍب  اِْئُتوِِن  السَّ نْ  َأَثاَرةٍ  َأوْ  َهَذا َقْبلِ  مِّ  إِن ِعْلمٍ  مِّ

 َيومِ  إََِل  َلهُ  َيْسَتِجيُب  الَّ  َمن اهللَِّ ُدونِ  ِمن َيْدُعو ِِمَّن َأَضلُّ  َوَمنْ *  َصاِدقِيَ  ُكنُتمْ 

ْم َأْعَداء َوَكاُنوا  * َغافُِلونَ  ُدَعائِِهمْ  َعن َوُهمْ  اْلِقَياَمةِ  َوإَِذا ُحِِّشَ النَّاُس َكاُنوا ََلُ

 .﴾بِِعَباَدِِتِْم َكافِِرينَ 

من هذا الظامل ما ذكرت لك، وامتحنه واسأله ـ  اهلل توفيقك توىل  ـ فالتمس 

لتعلم حاله  ؛ حدودها، وما جيب فيهايبني   ها أو صالةا من كتاب اهلل يفرس   آيةا 



عىل أهله،  ومقداره ويظهر لك عواره ونقصانه واهلل حسيبه. حفظ اهلل احلق  

مامة يف أخوين بعد احلسن وجل أن يكون اإل قد أبى اهلل عز  ه، وه يف مستقر  وأقر  

الباطل  واضمحل   يف القول ظهر احلق   وإذا أذن اهلل لنا ،واحلسني عليهام السالم

وانحرس عنكم، وإىل اهلل أرغب يف الكفاية، ومجيل الصنع والوالية، وحسبنا اهلل 

 .«ونعم الوكيل

ة جعفرية كانت يف ر فيمن باع صبي  د قال: باع جعف: عيل بن حمم  2ـ  1054

الدار يربوهنا، فبعث بعض العلويني وأعلم املشرتي خربها، فقال املشرتي: قد 

من ثمنها شيئا فخذها، فذهب العلوي فأعلم  أرزأها، وأن ال طابت نفيس برد  

فأمروه بدفعها إىل  بأحد وأربعني ديناراا  يأهل الناحية اخلرب، فبعثوا إىل املشرت

 .صاحبها

 

                                           
، والحظ اخلرب مسنداا يف الغيبة 289: 2؛ االحتجاج: 228/  50( بحار األنوار: 1)

 .246رقم  287للطويس: 

 .29رقم  524/  1: ؛ الكايف232/  50( بحار األنوار: 2)



 

 

 
 

 

د البشر، عشر، وسبط سّي يمام احلادأبواب تاريخ اإل

ووالد اخللف املنتظر، وشافع احملشر، السيد الرضى 

العسكري صلوات اهلل  يد احلسن بن علحمّم أبيالزكي، 

عالم، وعلى آبائه الكرام، خلفه خامت األئمة األعليه 

 امّيواأل يما تعاقبت الليال

 اخلصوص النصوص على: لالباب األّو

د ار بن حمم  د بن مالك، عن سي  : سعد، عن جعفر بن حمم  1ـ  1055

يف  ×قال: كنت مع أيب احلسن العسكري ،البرصي، عن عيل بن عمرو النوفيل

صاحبكم  ،ال»علينا أبو جعفر فقلت له: هذا صاحبنا؟ فقال:  داره فمر  

 .«احلسن

 عليه معجزاته ومعالي أموره صلوات اهلل :الباب الثاني

وأردت  اختلج يف صدري مسألتان، قال: احلسن بن ظريف: 1ـ  1056

                                           
 ( رواية.26( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .163رقم  198؛ الغيبة للطويس: 242/  50( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.81( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



يقيض وأين  فكتبت أسأله عن القائم بمن  ،د عليه السالمالكتاب هبام إىل أيب حمم  

وأردت أن أسأله عن رقية احلمى الربع، فأغفلت ذكر احلمى، فجاء ؟ جملسه

علمه كقضاء داود عليه سألت عن القائم إذا قام يقيض بني الناس ب» اجلواب:

نة، وكنت أردت أن تسأل عن احلمى الربع فأنسيت فاكتب السالم وال يسأل البي  

فكتبت  ،«﴾َيا َناُر ُكوِِن َبْرًدا َوَسََلًما َعََل إِْبَراِهيمَ ﴿ قها عىل املحمومورقة وعل  

 .قت عىل املحموم فربأوعل  

عن عيل بن  ،ابن قولويه، عن الكلينيفيد يف اإلرشاد عن وذكر الشيخ امل

 .حممد، عن احلسن بن ظريف مثله

د عليه السالم فسألته أمحد بن إسحاق قال: دخلت إىل أيب حمم  : 2ـ  1057

 يا أمحد إن  »ثم قال:  ،«نعم»ه فأعرفه إذا ورد، فقال: خط   أن يكتب ألنظر إىل

، ثم دعا «ن  لغليظ والقلم الدقيق فال تشك  القلم ا اخلط سيختلف عليك ما بني

القلم الذي كتب به، فلام فر  من الكتابة أقبل  بالدواة، فقلت يف نفيس: أستوهبه

 ،«هاك يا أمحد»ساعة، ثم قال:  ـالدواة  وهو يمسح القلم بمنديل ـثني حيد  

 .نيه ]فتناولته[لن فناون 

اولنيه فقلت: جعلت عن أمحد بن إسحاق مثله إىل قوله فن ،د بن حييىحمم  

يل  يصيبني يف نفيس، وقد أردت أن أسأل أباك فلم يقض   ءفداك إين أغتم بيش

نوم  روي لنا عن آبائك أن   ،سيدي :فقلت «وما هو يا أمحد؟»ذلك، فقال: 

نبياء عىل أقفيتهم ونوم املؤمنني عىل أيامهنم، ونوم املنافقني عىل شامئلهم ونوم األ

 أجتهد أن أنام ين  ، فقلت: سيدي فإ«كذلك هو»ل: الشياطني عىل وجوههم فقا

يا أمحد »عىل يميني فام يمكنني، وال يأخذين النوم عليها. فسكت ساعة ثم قال: 

                                           
 .331/  2؛ اإلرشاد: 265/  50( بحار األنوار: 1)



^

فأدخلتها فأخرج يده من  «أدخل يدك حتت ثيابك»فدنوت منه، فقال:  «يادن من  

ه يرس، وبيدحتت ثيابه، وأدخلها حتت ثيايب فمسح بيده اليمنى عىل جابني األ

يمن ثالث مرات. فقال أمحد: فام أقدر أن أنام عىل يساري األ نبياليرسى عىل جا

 .منذ فعل يب ذلك، وما يأخذين نوم عليها أصالا 

د العطار وحممد بن د بن عياش، عن أمحد بن حمم  : أمحد بن حمم  3ـ  1058

ي أمحد بن مصقلة، عن سعد بن عبد اهلل، عن داود بن القاسم أيب هاشم اجلعفر

فاستوذن لرجل من أهل اليمن فدخل عليه رجل  ×دقال: كنت عند أيب حمم  

عليه بالقبول وأمره باجللوس  م عليه بالوالية فرد  مجيل طويل جسيم، فسل  

: ×فجلس إىل جنبي. فقلت يف نفيس: ليت شعري من هذا؟ فقال أبو حممد

 ،«هاهتا»قال: ، ثم «عرابية صاحبة احلصاة التي طبع آبائي فيهاهذا من ولد األ»

فأخرج حصاة، ويف جانب منها موضع أملس، فأخذها وأخرج خامته فطبع فيها 

احلسن بن عيل. فقلت لليامين: رأيته قط؟  : أقرء اخلاتم الساعةفانطبع، وكأين  

 منذ دهر حلريص عىل رؤيته حتى كان الساعة أتاين شاب لست قال: ال واهلل وإين  

هنض وهو يقول: رمحة اهلل وبركاته عليكم  ثم ،أراه، فقال: قم فادخل فدخلت

أمري  ك لواجب كوجوب حق  حق   ة بعضها من بعض، أشهد أن  أهل البيت ذري  

ئمة من بعده صلوات اهلل عليهم أمجعني وإليك انتهت احلكمة املؤمنني واأل

حد يف اجلهل به. فسألت عن اسمه اهلل الذي ال عذر أل ك ويل  مامة، وإن  واإل

غانم وهي  م  أع بن الصلت بن عقبة بن سمعان بن غانم ابن فقال: اسمي مهج

 . ×عرابية اليامنية صاحبة احلصاة التي ختم فيها أمري املؤمننياأل

مع أيب  عن أيب هاشم اجلعفري قال: كنت حمبوساا  ،: سعد4ـ  1059

                                           
 .27رقم  513/  1؛ الكايف: 286/  50( بحار األنوار: 1)



هذا الطاغي أراد  إن   ،يا أبا هاشم»يف حبس املهتدي ابن الواثق فقال:  ×دحمم  

ومل  ـث باهلل يف هذه الليلة وقد برت اهلل عمره، وجعله اهلل للقائم من بعده عب  أن يت

تراك عىل ال أبو هاشم: فلام أصبحنا شغب األق «.رزق ولداا أوس ـيكن له ولد 

 .املهتدي، فقتلوه وويل املعتمد مكانه، وسلمنا اهلل

 ×د: سعد، عن أيب هاشم اجلعفري قال: كنت عند أيب حمم  5ـ  1060

فقلت يف  ،«إذا قام القائم أمر هبدم املنائر واملقاصري التي يف املساجد»فقال: 

ا حمدثة مبتدعة، مل يبنها معنى هذا أهن  »فقال:  معنى هذا؟ فأقبل عيل   ي  نفيس: أل

 .«ةوال حج   نبيٌّ 

يقول:  ×دعن أيب هاشم اجلعفري قال: سمعت أبا حمم   ،: سعد6ـ  1061

، فقلت يف نفيس: «ؤاخذ إال هبذافر قول الرجل ليتني ال ألتي ال تغمن الذنوب ا»

فأقبل  ء،يش د من أمره ومن نفسه كل  هذا هلو الدفيق، ينبغي للرجل أن يتفق   إن  

 ن  ثت به نفسك فإفالزم ما حد   ،يا أبا هاشم صدقت»فقال:  ×أبو حممد عيل  

ومن دبيب  ،ءرشاك يف الناس أخفى من دبيب الذر عىل الصفا، يف الليلة الظلاماإل

 .«سودعىل املسح األ الذر  

: سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن احلسني بن عمر بن يزيد قال: 7ـ  1062

أخربين أبو اهليثم بن سبانه أنه كتب إليه ملا أمر املعتز بدفعه إىل سعيد احلاجب 

جعلني  :عند مضيه إىل الكوفة وأن حيدث فيه ما حيدث به الناس بقرص ابن هبرية

بعد ثالث يأتيكم » :×فكتب إليه .اهلل فداك، بلغنا خرب قد أقلقنا وأبلغ من  ا

                                           
 .173رقم  205؛ الغيبة للطويس: 303/  50بحار األنوار: ( 1)

 .276رقم  206؛ الغيبة للطويس: 250/  50( بحار األنوار: 2)

؛ مناقب ابن شهر آشوب: 176رقم  207؛ الغيبة للطويس: 250/  50( بحار األنوار: 3)
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^

 .فخلع املعتز اليوم الثالث «الفرج

خالقه ونوادر أحواله وما جرى بينه وبني خلفاء مكارم أ :الباب الثالث

 اجلور وغريهم وأحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات اهلل عليه

د، عن مجاعة من أصحابنا قالوا: عيل بن حمم  عن  ،سنادهبذا اإل :1ـ  1063

إىل نحرير وكان يضيق عليه ويؤذيه، فقالت له امرأته: اتق اهلل  ×م أبو حممدسل  

 أخاف نك ال تدري من يف منزلك؟ وذكرت له صالحه وعبادته وقالت: إين  إف

ه ه بني السباع، ثم استأذن يف ذلك فأذن له، فرمى برمين  عليك منه، فقال: واهلل أل

 قائاما  ×وا يف أكلها، فنظروا إىل املوضع ليعرفوا احلال، فوجدوهإليها فلم يشك  

 . وهي حوله، فأمر بإخراجه إىل دارهيصيل  

ثني مجاعة منهم أبو هاشم داود بن : سعد بن عبد اهلل قال: حد  2ـ  1064

د بن اهلل وحمم   د بن عبيدد العبايس وحمم  القاسم اجلعفري والقاسم بن حمم  

                                           
/  2يخ املحسني )؛ قال الش177رقم  208؛ الغيبة للطويس: 251/  50( بحار األنوار: 1)

(: املنقول من غيبة الشيخ بسنده إىل سعد ففي اعتباره وعدمه سنداا وجهان، من 205

ة  ة الطريق ال تكفي لصح  ة طريق الشيخ إىل كتب سعد يف الفهرست، ومن أن  صح  صح 

ة وصول نسخة الكتاب من املؤل ف هبذا الطريق  روايات الكتاب؛ لعدم استلزامها صح 

 إىل الشيخ.

 ( رواية.17يبلغ جمموع روايات الباب )( 2)

. والبد  ـ لو كان هذا هو السند الوحيد 334/  2؛ اإلرشاد: 309/  50( بحار األنوار: 3)

هلذه الرواية ـ من أن يكون الشيخ املحسني اعترب أن  )مجاعة من أصحابنا( تورث الوثوق 

ر منه  ح السند عنده، وقد تكر  ذلك يف بعض بوجود من هو ثقة فيهم حتى يصح 

حها يف بحار األنوار، وإال لوال ذلك لكان ينبغي اعتبار السند  األحاديث التي صح 

ح الشيخ املحسني مراسيل ابن أيب عمري لو كانت )عن غري  مرسالا، ولعل ه هلذا يصح 

 (.حّب اهللواحد( كام يظهر من املرشعة، واهلل العامل )



 :د العبايسبراهيم العمري وغريهم ممن كان حبس بسبب قتل عبد اهلل بن حمم  إ

ا ليلة من الليايل . قالوا: كن  هم ليالا يوأخاه جعفر ادخال عل ×أبا حممد أن  

إذ سمعنا حركة باب السجن فراعنا ذلك، وكان أبو هاشم  ،ثنتحد   جلوساا 

موضع الباب فإذا الباب  لع إىل، فقال لبعضنا: اطلع وانظر ما ترى؟ فاط  عليالا 

الباب واقفل، فقال: فدنا منهام  فتح، وإذا هو برجلني قد ادخال إىل السجن ورد  

فقال: من أنتام؟ فقال أحدمها: أنا احلسن بن عيل وهذا جعفر بن عيل فقال هلام: 

جعلني اهلل فداكام إن رأيتام أن تدخال البيت وبادر إلينا وإىل أيب هاشم فأعلمنا 

 ودخال.

 ×ل وجه أيب حممدلام نظر إليهام أبو هاشم قام عن مرضبة كانت حتته، فقب  ف

منه، فقال جعفر: واشطناه بأعىل صوته يعنى  وأجلسه عليها، فجلس جعفر قريباا 

وإهنم رأوا فيه آثار السكر،  «اسكت»وقال له:  ×جارية له، فزجره أبو حممد

 .لالنوم غلبه وهو جالس معهم، فنام عىل تلك احلا وأن  

 ،سحاق بن إسامعيله خرج إل: حكى بعض الثقات بنيشابور أن  3ـ  1065

اك بسرته، سرتنا اهلل وإي   ،يا إسحاق بن إسامعيل»توقيع:  ×دمن أيب حمم  

مورك بصنعه قد فهمت كتابك رمحك اهلل، ونحن بحمد اهلل أوتوالك يف مجيع 

 إليهم وفضله لدهيم، عىل موالينا، ونرس بتتابع إحسان اهلل ونعمته أهل بيت نرق  

ومن كان  اهلل عليكم باحلق   وجل عليهم. فأتم   نعمة ينعمها اهلل عز   بكل   ونعتد  

يف طغيانه بعمه،  مثلك ممن قد رمحه وبرصه بصريتك، ونزع عن الباطل، ومل يعم

أمرها وعظم خطرها إال  متام النعمة دخولك اجلنة، وليس من نعمة وإن جل   فإن  

                                           
/  2؛ قال الشيخ املحسني )194رقم  227: ؛ الغيبة للطويس306/  50( بحار األنوار: 1)

 (: ففيه وجهان.205



^

هلل مثل ما محد  شكرها. وأنا أقول: احلمد يست أسامؤه عليها يؤد  واحلمد هلل تقد  

ل اك من اهللكة وسه  به عليك من نعمته، ونج   بد، بام من  األ اهلل به حامد إىل أبد

ا لعقبة كؤد شديد أمرها، صعب مسلكها، عظيم سبيلك عىل العقبة، وأيم اهلل إهن  

مور يف ها. ولقد كانت منكم أكروىل ذبالؤها، طويل عذاهبا، قديم يف الزبر األ

 اهلل عىل روحه ويف أيامي هذه كنتم فيها غري ام املايض إىل أن مىض لسبيله صىل  أي  

من خرج من  يا إسحاق أن   دي التوفيق، واعلم يقيناا حممودي الشأن وال مسد  

سامعيل إ. إهنا يا ابن سبيالا  هذه احلياة الدنيا أعمى فهو يف اآلخرة أعمى وأضل  

 بصار، ولكن تعمى القلوب التي يف الصدور وذلك قول اهلل عز  مى األليس تع

َتنِي َأْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصًيا﴿: وجل يف حمكم كتابه للظامل قال اهلل  ،﴾َربِّ ِِلَ َحَِّشْ

آية يا  وأي  ، ﴾ُتنَسى َكَذلَِك َأَتتَْك آَياُتنَا َفنَِسيَتَها َوَكَذلَِك اْليَْومَ ﴿: وجل عز  

وجل عىل خلقه، وأمينه يف بالده، وشاهده عىل  ة اهلل عز  إسحاق أعظم من حج  

لني من النبيني وآبائه اآلخرين من و  باده، من بعد ما سلف من آبائه األع

 ني، عليهم أمجعني رمحة اهلل وبركاته.الوصي  

تصدفون  نعام عىل وجوهكم؟ عن احلق  م؟ وأين تذهبون كاألفأين يتاه بك

وبالباطل تؤمنون، وبنعمة اهلل تكفرون، أو تكذبون، فمن يؤمن ببعض الكتاب 

يف احلياة  ويكفر ببعض فام جزاء من يفعل ذلك منكم ومن غريكم إال خزي  

اهلل  الدنيا الفانية، وطول عذاب اآلخرة الباقية، وذلك واهلل اخلزي العظيم. إن  

ه ملا فرض عليكم الفرائض، مل يفرض ذلك عليكم حلاجة منه إليكم، بفضله ومن  

بل رمحة منه ال إله إال هو عليكم، ليميز اهلل اخلبيث من الطيب وليبتيل ما يف 

إىل رمحته، ولتتفاضل منازلكم يف  ص ما يف قلوبكم ولتألفواصدوركم، وليمح  

م الصالة، وإيتاء الزكاة، والصوم، والعمرة وإقا ته. ففرض عليكم احلج  جن  



إىل سبيله، ولوال  ليفتحوا أبواب الفرائض، ومفتاحاا  والوالية، وكفا هبم لكم باباا 

من  وصياء من بعده لكنتم حيارى كالبهائم، ال تعرفون فرضاا د| واألحمم  

ه، ولياء بعد نبي  إقامة األعليكم ب الفرائض وهل يدخل قرية إال من باهبا. فلام من  

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي ﴿: ه|وجل لنبي   ال اهلل عز  ق

أمركم بأدائها  وليائه حقوقاا وفرض عليكم أل ،﴾َوَرِضيُت لَُكُم اِْلْسََلَم ِدينًا

م ما وراء ظهوركم من أزواجكم وأموالكم ومأكلكم لك إليهم، ليحل  

فكم بذلك النامء والربكة والثروة، وليعلم من يطيعه منكم ومرشبكم، ويعر  

 .بالغيب

َة ِِف اْلُقْرَبى﴿: وجل قال اهلل عز   . واعلموا ﴾ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ اْْلََودَّ

اهلل هو الغني وأنتم الفقراء ال إله إال هو.  ام يبخل عىل نفسه، وأن  ن  من يبخل فإ أن  

ولقد طالت املخاطبة فيام بيننا وبينكم فيام هو لكم وعليكم، ولوال ما جيب من 

 حرفاا  يوال سمعتم من   اا ي خط  وجل عليكم، ملا أريتكم من   متام النعمة من اهلل عز  

 كم، ومن بعد الثاين رسويل وما نا. أنتم يف غفلة عام إليه معاد×ايضمن بعد امل

له منكم حني أكرمه اهلل بمصريه إليكم، ومن بعد إقامتي لكم إبراهيم بن عبدة، 

د بن موسى قه اهلل ملرضاته وأعانه عىل طاعته، وكتابه الذي محله حمم  وف  

فرطني يف جنب اهلل حال، وإين أراكم م النيشابوري واهلل املستعان عىل كل  

ملن رغب عن طاعة اهلل، ومل يقبل مواعظ  وسحقاا  فتكونون من اخلارسين. فبعداا 

له إال هو، وطاعة رسوله| وجل بطاعته ال إ أوليائه، وقد أمركم اهلل عز  

ة صربكم عام أمامكم فرحم اهلل ضعفكم وقل   ،مر عليهم السالمويل األوبطاعة أ

موركم أم، واستجاب اهلل تعاىل دعائي فيكم، وأصلح ه الكرينسان برب  اإل فام أغر  

 وقال جل  ، ﴾َيْوَم َنْدُعو ُكلَّ ُأَناٍس بِإَِماِمِهمْ ﴿: جالله عىل يدي، فقد قال اهلل جل  

ًة َوَسًطا لِّتَُكوُنوْا ُشَهَداء َعََل النَّاِس َوَيُكونَ ﴿جالله:   َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ



^

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس ﴿: جالله وقال اهلل جل  ، ﴾الرَّ ُكنُتْم َخْيَ ُأمَّ

جالله يب وال  أن يدعو اهلل جل   حب  ، فام أ﴾َتْأُمُروَن بِاْلَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن اْلُْنَكرِ 

بلو   تي عليكم، وما انطوى لكم عليه من حب  بمن هو يف أيامي إال حسب رق  

 .، والكينونة معنا يف الدنيا واآلخرةمل يف الدارين مجيعاا األ

ت وفرس   لك بياناا نت بي   ـيرمحك اهلل ويرحم من هو وراءك  ،يا إسحاق ـفقد 

ومل يدخل فيه طرفة  مر قط  ، وفعلت بكم فعل من مل يفهم هذا األلك تفسرياا 

 خوفاا  عت قلقاا الصالب بعض ما يف هذا الكتاب، لتصد   عني، ولو فهمت الصم  

وجل، فاعموا من بعد ما شئتم فسريى  إىل طاعة اهلل عز   من خشية اهلل ورجوعاا 

ون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكم بام ثم ترد   ،اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون

العاملني. وأنت رسويل يا  رب   كنتم تعملون والعاقبة للمتقني واحلمد هلل كثرياا 

د بن إسحاق إىل إبراهيم بن عبده وفقه اهلل أن يعمل بام ورد عليه يف كتايب مع حمم  

فت ببلدك أن ل  ورسويل اىل نفسك وإىل كل من خ .شاء اهلل موسى النيشابوري إن

د بن موسى النيشابوري إن شاء اهلل. تعملوا بام ورد عليكم يف كتايب مع حمم  

إبراهيم بن عبده كتايب هذا عىل من خلفه ببلده حتى ال يتساءلون، وبطاعة  أويقر

تنبون وال يطيعون، وعىل إبراهيم اهلل يعتصمون، والشيطان باهلل عن أنفسهم جي

 ،السالم كثرياا  وعليك يا إسحاق، وعىل مجيع موايل  بن عبده سالم اهلل ورمحته 

كتابنا هذا من موايل من أهل بلدك، ومن  أمن قر بتوفيقه. وكل   دكم اهلل مجيعاا سد  

حقوقنا إىل  فليؤد   هو بناحيتكم ونزع عام هو عليه من االنحراف عن احلق  

إىل من إبراهيم، وليحمل ذلك إبراهيم بن عبده إىل الرازي ريض اهلل عنه أو 

 شاء اهلل. ذلك عن أمري ورأيي إن ن  إي له الرازي، فيسم  

ه الثقة املأمون، العارف بام ن  إاقرأ كتايب عىل الباليل ريض اهلل عنه ف ،ويا إسحاق

ه عىل املحمودي عافاه اهلل فام أمحدنا له لطاعته، فإذا وردت أجيب عليه، واقر



من  ي يقبض من موالينا وكل  ه عىل الدهقان وكيلنا وثقتنا، والذأبغداد فاقر

شاء  أمكنك من موالينا فأقرئهم هذا الكتاب، وينسخه من أراد منهم نسخة إن

ن شاهده من موالينا، إال من شيطان خمالف لكم، فال وال يكتم أمر هذا عم   ،اهلل

بني أظالف اخلنازير، وال كرامة هلم. وقد وقعنا يف كتابك بالوصول  تنثرن الدر  

 عن مسألته واحلمد هلل فامذا بعد احلق   ن شئت، وقد أجبنا سعيداا والدعاء لك ومل

من البلد حتى تلقى العمري ريض اهلل عنه برضاي عنه،  إال الضالل، فال خترجن  

ا وإلينا. مني العفيف القريب من  ه الطاهر األن  إم عليه، وتعرفه ويعرفك، فوتسل  

آخر أمره، ليوصل ذلك  من النواحي فإليه يصري ءما حيمل إلينا من يش فكل  

مورك أ. سرتنا اهلل وإياكم يا إسحاق بسرته وتوالك يف مجيع إلينا، واحلمد هلل كثرياا 

 اهلل عىل ورمحة اهلل وبركاته، وصىل   بصنعه، والسالم عليك وعىل مجيع موايل  

 .«كثرياا  (تسلياما وآله وسل م )سيدنا النبي| 

 الرّد على من ينكرهاوفاته صلوات اهلل عليه و: الباب الرابع

ثنا  قال: ،عن سعد بن عبد اهلل ،: أيب وابن الوليد معاا 1ـ  1066 من حرض حد 

د العسكري ودفنه ممن ال يوقف عىل إحصاء موت احلسن بن عيل بن حمم  

وبعد فقد حرضنا يف شعبان  :جيوز عىل مثلهم التواطئ بالكذب عددهم، وال

د احلسن بن عيل العسكري يض أيب حمم  سنة ثامن وسبعني ومائتني وذلك بعد م

اهلل ابن خاقان، وهو  جملس أمحد بن عبيد ،عليهام السالم بثامنية عرش سنة أو أكثر

عامل السلطان يومئذ عىل اخلراج والضياع بكورة قم، وكان من أنصب خلق 

هم عداوة هلم. فجرى ذكر املقيمني من آل أيب طالب برس من رأى، اهلل وأشد  
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اهلل: ما رأيت  الحهم وأقدارهم عند السلطان، فقال أمحد بن عبيدومذاهبهم وص

من العلوية مثل احلسن بن عيل بن حممد بن  من رأى رجالا  وال عرفت برس  

وال سمعت به يف هديه وسكونه، وعفافه، ونبله، وكرمه، عند أهل بيته،  ،الرضا

اخلطر، منهم و والسلطان ومجيع بني هاشم، وتقديمهم إياه عىل ذوي السن  

 وكذلك القواد والوزراء والكتاب وعوام الناس.

ذات يوم عىل رأس أيب وهو يوم جملسه للناس، إذ دخل عليه  وإين كنت قائاما 

حجابه فقالوا له: ابن الرضا عىل الباب فقال بصوت عال: ائذنوا له فدخل رجل 

د البدن، حدث السن، له جاللة أسمر أعني حسن القامة، مجيل الوجه، جي  

هيبة. فلام نظر إليه أيب قام فمشى إليه خطوات وال أعلمه فعل هذا بأحد من و

ل وجهه، منه عانقه وقب   اد وال بأولياء العهد، فلام دنابني هاشم، وال بالقو  

 ومنكبيه، وأخذ بيده وأجلسه عىل مصاله الذي كان عليه وجلس إىل جنبه مقبالا 

ب مما أرى ه وأبويه، وأنا متعج  يه ويفديه بنفسمه ويكن  عليه بوجهه وجعل يكل  

إذ دخل عليه احلجاب فقالوا: املوفق قد جاء. وكان املوفق إذا جاء ودخل  .منه

ة قواده، فقاموا بني جملس أيب وبني الدار سامطني إىل م حجابه وخاص  عىل أيب تقد  

ثه حتى نظر إىل غلامن اخلاصة فقال عليه حيد   أن يدخل وخيرج، فلم يزل أيب مقبالا 

نئذ: إذا شئت فقم جعلني اهلل فداك يا أبا حممد ثم قال لغلامنه: خذوا به خلف حي

ل وجهه ومىض. وقام أيب فعانقه وقب   ،مري يعني املوفقالسامطني لئال يراه األ

فقلت حلجاب أيب وغلامنه: ويلكم من هذا الذي فعل به أيب هذا الذي فعل؟ 

يعرف بابن الرضا فازددت  عيل فقالوا: هذا رجل من العلوية يقال له: احلسن بن

يف أمره وأمر أيب وما رأيت منه حتى كان  راا متفك   فلم أزل يومي ذلك قلقاا  ،باا تعج  

 العتمة ثم جيلس فينظر فيام حيتاج من املؤامرت وما الليل، وكانت عادته أن يصيل  

 .يرفعه إىل السلطان



ة؟ قلت: فلام نظر وجلس جئت فجلست بني يديه فقال: يا أمحد ألك حاج

حببت فقال: قد أذنت لك يا بني فقل ما أنعم يا أبه، إن أذنت، سألتك عنها، 

تك الغداة فعلت به ما فعلت من اإلجالل فقلت: يا أبه من الرجل الذي رأي

ذلك ابن الرضا، ذاك  التبجيل، وفديته بنفسك وأبويك؟ فقال: يا بني  و كرامواإل

زالت اخلالفة عن خلفاء بني  وإمام الرافضة، فسكت ساعة فقال: يا بني ل

ها يف فضله، هذا يستحق   ن  إاس ما استحقها أحد من بني هاشم غري هذا، فالعب  

ه وهديه وصيانة نفسه، وزهده، وعبادته، ومجيل أخالقه، وصالحه، ولو فوعفا

 وغيظاا  راا وتفك   . فازددت قلقاا فاضالا  خرياا  نبيالا  جليالا  رأيت أباه لرأيت رجالا 

ة بعد ذلك إال السؤال عن خربه، ا سمعت منه فيه، ومل يكن يل مه  عىل أيب مم

اب والقضاة اد والكت  هاشم والقو   بنيمن  والبحث عن أمره، فام سألت عنه أحداا 

 عظام، واملحل  جالل واإلوالفقهاء وسائر الناس إال وجدته عندهم يف غاية اإل

 خيه وغريهم، وكل  الرفيع، والقول اجلميل، والتقديم له عىل أهل بيته ومشا

إال وهو  وال عدواا  اا له ولي   يقول: هو إمام الرافضة، فعظم قدره عندي إذ مل أر

 ه.حيسن القول فيه، والثناء علي

با بكر فام حال أخيه جعفر؟ أشعريني: يا فقال له بعض أهل املجلس من األ

جن معلن بالفسق، ما جعفراا  فقال: ومن جعفر فيسأل عن خربه أو يقرن به؟ إن  

 من رأيت من الرجال، وأهتكهم لسرته بنفسه فدم مخار يب للخمور، أقل  رش  

قليل يف نفسه، خفيف. واهلل لقد ورد عىل السلطان وأصحابه يف وقت وفاة 

بت منه، وما ظننت أنه يكون. وذلك أنه ملا اعتل بعث إىل احلسن بن عيل ما تعج  

إىل دار اخلالفة، ثم رجع  اا ، فركب من ساعته مبادرابن الرضا قد اعتل   أيب أن  

ته، فمنهم هم من ثقاته وخاص  ومعه مخسة نفر من خدم أمري املؤمنني كل   مستجعالا 

وبعث إىل نفر  ،ف خربه وحالهوأمرهم بلزوم دار احلسن بن عيل وتعر   ،نحرير



^

بني فأمرهم باالختالف إليه، وتعاهده يف صباح ومساء. فلام كان بعد من املتطب  

بني ر إليه ثم أمر املتطب  ءه من أخربه أنه قد ضعف، فركب حتى بك  ذلك بيومني جا

بلزومه، وبعث إىل قايض القضاة فأحرضه جملسه، وأمره أن خيتار من أصحابه 

فأحرضهم فبعث هبم إىل دار احلسن  ،عرشة ممن يوثق به يف دينه وأمانته وورعه

ام مضت من شهر ي   أل. فلم يزالوا هناك حتى تويف  وهناراا  وأمرهم بلزومه ليالا 

مات  :ة واحدةمن رأى ضج   فصارت رس   ،ل من سنة ستني ومائتنيو  ربيع األ

 ابن الرضا.

شها ويفتش حجرها، وختم عىل مجيع ما فيها وبعث السلطان إىل داره من يفت  

 ا بنساء يعرفن احلبل، فدخلن عىل جواريه فنظر إليهن  ووطلبوا أثر ولده، وجاؤ

ل هبا ارية هبا حبل، فأمر هبا فجعلت يف حجرة ووك  هناك ج أن   فذكر بعضهن  

لت ثم أخذوا بعد ذلك يف هتيئته، وعط   نحرير اخلادم وأصحابه، ونسوة معهم

اب وسائر الناس إىل جنازته اد والكت  سواق، وركب أيب وبنو هاشم، والقو  األ

ان بالقيامة. فلام فرغوا من هتيئته، بعث السلط من رأى يومئذ شبيهاا  فكانت رس  

إىل أيب عيسى ابن املتوكل، فأمره بالصالة عليه، فلام وضعت اجلنازة للصالة، دنا 

أبو عيسى منها فكشف عن وجهه فعرضه عىل بني هاشم من العلوية والعباسية 

لني، وقال: هذا احلسن بن عيل بن والقواد والكتاب والقضاة والفقهاء واملعد  

رضه من خدم أمري املؤمنني وثقاته د بن الرضا مات حتف أنفه عىل فراشه ححمم  

ى بني فالن وفالن، ومن القضاة فالن وفالن. ثم غط  فالن وفالن ومن املتطب  

وأمر بحمله، ومحل من وسط داره،   عليه مخساا  عليه وكرب  وجهه، وقام فصىل  

 ودفن يف البيت الذي دفن فيه أبوه.

ده، وكثر ق الناس اضطرب السلطان وأصحابه يف طلب ولفلام دفن وتفر  

لوا فوا عن قسمة مرياثه، ومل يزل الذين وك  التفتيش يف املنازل، والدور، وتوق  



 هلم احلبل مالزمني هلا سنتني، وأكثر حتى تبني   اوا عليهبحفظ اجلارية التي تومه  

وثبت ذلك  ،تهه وصي  م  أعت ه وأخيه جعفر، واد  م  أم مرياثه بني بطالن احلبل فقس  

عىل ذلك يطلب أثر ولده. فجاء جعفر بعد قسمة عند القايض، والسلطان 

سنة  وصل إليك يف كل  أاملرياث إىل أيب وقال له: اجعل يل مرتبة أيب وأخي و

ه اهلل السلطان أعز   وأسمعه وقال له: يا أمحق إن   عرشين ألف دينار، فزبره أيب

م هم عن ذلك، فلة لريد  أباك وأخاك أئم   د سيفه وسوطه يف الذين زعموا أن  جر  

أ له رصفهم عن هذا القول فيهام، وجهد أن يزيل أباك وأخاك يقدر عليه، ومل يتهي  

فال  ن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماماا إأ له ذلك، فعن تلك املرتبة، فلم يتهي  

بك مراتبهم، وال غري سلطان، وإن مل تكن عندهم هبذه حاجة بك إىل سلطان يرت  

ذلك، واستضعفه، وأمر أن حيجب عنه، فلم  ه عنداملنزلة مل تنلها هبا. واستقل  

مر عىل تلك احلال، يأذن له بالدخول عليه حتى مات أيب، وخرجنا واأل

 .والسلطان يطلب أثر ولد احلسن بن عيل حتى اليوم

د بن حييى شعري وحمم  د األابن قولويه، عن الكليني، عن احلسن بن حمم  

اقان عىل الضياع واخلراج بقم، وذكر وغريمها قالوا: كان أمحد بن عبيد اهلل بن خ

.مثله

  

                                           
 .40؛ كامل الدين ومتام النعمة: 325/  50( بحار األنوار: 1)

/  2؛ إعالم الورى بأعالم اهلدى: 321/  2 ؛ اإلرشاد:329/  50( بحار األنوار: 2)

147. 



 

 

 

 

 

مام الثاني عشر، واهلادي املنتظر، واملهدي تاريخ اإل

ار، والغائب عن معاينة ة اجلّبنوار، وحّجر، ونور األاملظّف

األبصار، واحلاضر يف قلوب األخيار، وحليف اإلميان 

ة بن احلسن إمام حزان، وخليفة الرمحن احلّجوكاشف األ

ى آبائه املعصومني، ما توالت لزمان صلوات اهلل عليه وعلا

 زماناأل

 ه صلوات اهلل عليهوالدته وأحوال أّم: لالباب األّو

ابن عصام، عن الكليني، عن عيل بن حممد قال: ولد : 1ـ  1067

 .)يف( النصف من شعبان سنة مخس ومخسني ومأتني ×الصاحب

 النهي عن التسمية :الباب الثاني

زدي، عن د بن زياد األ: اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن حمم  1ـ  1068

                                           
 ( رواية أو يزيد.37( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 2؛ قال الشيخ املحسني )4رقم  430؛ كامل الدين ومتام النعمة: 4/  51( بحار األنوار: 2)

م الصدوق عىل ابن عصام كام قيل هبا.208/   (: وهي معتربة إن ثبتت كثرة ترح 

 ( رواية.13جمموع روايات الباب )( يبلغ 3)



خيفى عىل الناس والدته وال »: ×أنه قال عند ذكر القائم ×موسى بن جعفر

كام  وعدالا  رض قسطاا به األ وجل فيمأ هلم تسميته حتى يظهره اهلل عز   حيل  

 .«وظلاما  ملئت جوراا 

، عن احلمريي، قال: كنت مع أمحد بن : أيب وابن الوليد معاا 2ـ  1069

لك عن مسألة كام أإسحاق عند العمري ريض اهلل عنه فقلت للعمري: إين أس

ْ ُتْؤِمن َقاَل َبََل َوَلكِن لَِّيْطَمئِنَّ َقْلبِي﴿: وجل يف قصة إبراهيم قال اهلل عز    ،﴾َأَوَِل

إىل عنقه  وله عنق مثل ذي وأشار بيديه مجيعاا هل رأيت صاحبي؟ قال: نعم، 

هذا النسل قد  عند القوم أن   ن  ا فإاك أن تبحث عن هذقال: قلت: فاالسم قال: إي  

 .انقطع

بن حممد، عن أيب عبد اهلل الصاحلي قال: سألني أصحابنا  عيل  : 3ـ  1070

 إن»أن أسأل عن االسم واملكان، فخرج اجلواب:  ×أبو حممد بعد ميض  

 .«وا عليهدللتهم عىل االسم أذاعوه، وإن عرفوا املكان دل  

 ،أيب، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب: 4ـ  1071

يه باسمه إال ال يسم   مر رجل  صاحب هذا األ»: قال ×عن أيب عبد اهلل

 .«كافر

                                           
. قال الشيخ املحسني 6رقم  368؛ كامل الدين ومتام النعمة: 32/  51( بحار األنوار: 1)

، ×(: بناء عىل قول النجايش حيث يقول برواية ابن أيب عمري عن الكاظم209/  2)

 خالفاا للشيخ حيث أنكر روايته عنه، فعىل قوله تصبح الرواية مرسلة.

 .14رقم  441؛ كامل الدين ومتام النعمة: 33/  51ر األنوار: ( بحا2)

 .2رقم  333/  1( املصدر السابق؛ الكايف: 3)

 .1رقم  648( املصدر السابق؛ كامل الدين ومتام النعمة: 4)



^

 صفاته وعالماته ونسبه صلوات اهلل عليه :الباب الثالث

ا، عن سعد بن عبد اهلل، عن أيوب ة من أصحابنالكليني، عن عد  : 1ـ  1072

أن تكون صاحب هذا  اا نرجو: إن  ×يب احلسن الرضابن نوح، قال: قلت أل

بغري سيف، فقد بويع لك ورضبت الدراهم  مر وأن يسوقه اهلل إليك عفواا األ

ئل عن صابع وسشري إليه باألا أحد اختلف الكتب إليه وأما من  »باسمك فقال: 

موال إال اغتيل أو مات عىل فراشه، حتى يبعث اهلل هلذا املسائل ومحلت إليه األ

 .«هيف نفس املولد واملنشأ غري خفي   ا خفي  من   مر غالماا األ

 ،د احلرضميابن عقدة، عن محيد بن زياد، عن احلسن بن حمم  : 2ـ  1073

ي، عن ن سامل املك  وعن يونس بن يعقوب، ع .د عليهام السالمعن جعفر بن حمم  

ة الذي تطلبون وترجون إنام خيرج من مك   أن  » :عن عامر بن واثلة ،أيب الطفيل

عضاء أعضاء يرى الذي حيب ولو صار أن يأكل األة حتى وما خيرج من مك  

 .«الشجرة

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن الكليني، عن حمم  : 3ـ  1074

يقوم »أنه قال:  ×عن هشام بن سامل، عن أيب عبد اهللسعيد، عن ابن أيب عمري، 

 .«حد يف عنقه عقد وال بيعةالقائم وليس أل

 لة بقيام القائمأّواآليات امل: الباب الرابع

أيب، عن سعد، عن ابن أيب اخلطاب، عن ابن حمبوب، عن ابن : 1ـ  1075

                                           
 ( رواية.33( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .9رقم  173؛ الغيبة للنعامين: 37/  51( بحار األنوار: 2)

 .25رقم  184؛ الغيبة للنعامين: 38/  51ر األنوار: ( بحا3)

 .4رقم  176؛ الغيبة للنعامين: 39/  51( بحار األنوار: 4)

 ( رواية.66( يبلغ جمموع الروايات يف الباب )5)



ْوَم َيْأِِت َبْعُض آَياِت يَ ﴿: وجل أنه قال: يف قول اهلل عز   ×رئاب، عن أيب عبد اهلل

ْ َتُكْن آَمنَْت ِمن َقبُْل  ة ئم  اآليات هم األ»فقال: ، ﴾َربَِّك الَ َينَفُع َنْفًسا إِيََمَُنَا َِل

من قبل  إيامهنا مل تكن آمنت فيومئذ ال ينفع نفساا  ،×واآلية املنتظر هو القائم

 .«مه من آبائه عليهم السالموإن آمنت بمن تقد   ،قيامه بالسيف

النصوص من اهلل تعاىل ومن آبائه عليه، صلوات أبواب : الباب اخلام 

من  حوال أمري املؤمننيم يف كتاب أسوى ما تقّد اهلل عليهم أمجعني

 عشر عليهم السالم النصوص على االثين

عن  ،عن عيل، عن أبيه، عن اهلروي، عن الرضال، ابن املتوك  : 1ـ  1076

 ليغيبن   بشرياا  والذي بعثني باحلق  » :آبائه عليهم السالم قال: قال النبي|

هلل يف آل حممد  ما :ي حتى يقول أكثر الناسمعهود إليه من   القائم من ولدي بعهد  

ك بدينه، وال جيعل آخرون يف والدته فمن أدرك زمانه فليتمس   حاجة، ويشك  

فقد أخرج  ،تي وخيرجه من دينيه، فيزيله عن مل  بشك   للشيطان إليه سبيالا 

وجل جعل الشياطني أولياء للذين ال  اهلل عز   وإن   ،ة من قبلأبويكم من اجلن  

 .«يؤمنون

، عن سعد واحلمريي وحممد ل مجيعاا الوليد وابن املتوك   : أيب وابن2ـ  1077

، عن شم والربقي وابن أيب اخلطاب مجيعاا ، عن ابن عيسى وابن هاالعطار مجيعاا 

ابن حمبوب، عن داود بن احلصني، عن أيب بصري، عن الصادق، عن آبائه عليهم 

                                           
. قال الشيخ املحسني 8رقم  336؛ كامل الدين ومتام النعمة: 51/  51( بحار األنوار: 1)

ق احلكم بعدم قبول التوبة (: واألوىل رد  علم210/  2) ها إىل قائلها، وال يتيرس  للمحق 

ل اهلل فرجه.  حني ظهور املهدي عج 

 ( رواية.42( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .51؛ كامل الدين ومتام النعمة: 68/  51( بحار األنوار: 3)



^

املهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي »السالم قال: قال رسول اهلل|: 

 ،اخللق عن أدياهنم تكون له غيبة وحرية حتى يضل   لقاا وخ   أشبه الناس يب خلقاا 

 كام ملئت ظلاما  وقسطاا  ها عدالا يقبل كالشهاب الثاقب فيمأ ند ذلكفع

 .«وجوراا 

اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن غياث بن : 3ـ  1078

من »إبراهيم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السالم قال: قال رسول اهلل|: 

 .«ينأنكر القائم من ولدي فقد أنكر

 عن الباقر صلوات اهلل عليه يف ذلك ماروى :الباب السادس

د بن عيسى وابن أيب اخلطاب ابن الوليد، عن الصفار، عن حمم  : 1ـ  1079

، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن الثاميل، عن أيب واهليثم النهدي مجيعاا 

وجل وأعلمهم  أقرب الناس إىل اهلل عز   إن  »قال: سمعته يقول:  ×جعفر

فادخلوا أين دخلوا  ،ة صلوات اهلل عليهم أمجعنيئم  واأل دوأرأفهم بالناس حمم  

فيهم  احلق   ن  إف ،وولده عليهم السالم أعني بذلك حسيناا  ،وفارقوا من فارقوا

 ال ن أصبحتم يوماا ئمة فأين ما رأيتموهم فاتبعوهم فإوصياء ومنهم األوهم األ

وا يها فاتبعوها وأحب  ة التي كنتم علفاستعينوا باهلل وانظروا السن   ترون منهم أحداا 

 .«ون وأبغضوا من كنتم تبغضون فام أرسع ما يأتيكم الفرجمن كنتم حتب  

بن بيه، عن حنان بن سدير، عن معروف الكليني، عن عيل، عن أ: 2ـ  1080

                                           
 .4رقم  287؛ كامل الدين ومتام النعمة: 72/  51( بحار األنوار: 1)

 .8رقم  412؛ كامل الدين ومتام النعمة: 73/  51األنوار:  ( بحار2)

 ( رواية.14( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .8رقم  328؛ كامل الدين ومتام النعمة: 136/  51( بحار األنوار: 4)



ام غاب نجم ام نجومكم كنجوم السامء كل  إن  »قال:  ×خربوذ، عن أيب جعفر

ب اهلل عنكم م بحواجبكم غي  حتى إذا أرشتم بأصابعكم وملت ،طلع نجم

فإذا طلع نجمكم  ،من أي   فلم يعرف أي   ،نجمكم واستوت بنو عبد املطلب

 .«مكفامحدوا رب  

 ما روي يف ذلك عن الصادق: الباب السابع

ار، عن أبيه، عن ابن هاشم، عن ابن أيب عمري، عن صفوان العط  : 1ـ  1081

كم حتى يقول عنكم مهدي   غيبن  أما واهلل لي»: ×اجلامل قال: قال الصادق

 ها عدالا ، ثم يقبل كالشهاب الثاقب فيمأاجلاهل منكم: ما هلل يف آل حممد حاجة

 .«وظلاما  كام ملئت جوراا  وقسطاا 

 ما روي عن الكاظم يف ذلك: الباب الثامن

قال:  ،زديد بن زياد األاهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن حمم  : 1ـ  1082

َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم ﴿: وجل عن قول اهلل عز   ×سى بن جعفرسألت سيدي مو

مام ، والباطنة اإلمام الظاهرالنعمة الظاهرة اإل»فقال:  ،﴾نَِعَمُه َظاِهَرًة َوَباطِنَةً 

نعم، يغيب عن أبصار »ئمة من يغيب؟ قال: فقلت له: ويكون يف األ ،«الغائب

ل يسه   ،ايب عن قلوب املؤمنني ذكره، وهو الثاين عرش من  الناس شخصه وال يغ

 ب له كل  رض ويقر  صعب ويظهر له كنوز األ ل له كل  عسري ويذل   اهلل له كل  

ذاك ابن سيدة  ،شيطان مريد ار عنيد، وهيلك عىل يده كل  جب   ويبري به كل   ،بعيد

                                           
 .17رقم  158؛ الغيبة للنعامين: 138/  51( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.24(يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .22رقم  341؛ كامل الدين ومتام النعمة: 145/  51( بحار األنوار: 3)

 ( روايات.6( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



^

 يظهره )اهلل( عز  حتى  ههلم تسميت   وال حيل   ،ماء الذي خيفى عىل الناس والدتهاإل

 .«وظلاما  كام ملئت جوراا  وعدالا  رض قسطاا به األ وجل فيمأ

أيب، عن سعد، عن اخلشاب، عن العباس بن عامر قال: سمعت : 2ـ  1083

 .«مر يقول الناس مل يولد بعد  صاحب هذا األ»: يقول ×أبا احلسن موسى

معاوية بن وهب ، عن أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البجيل  : 3ـ  1084

قال:  ×بن حممد، عن عيل بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر وأيب قتادة عيل  

ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمن ﴿: وجل قلت له: ما تأويل قول اهلل عز  

ِعيٍ   .«نإذا فقدتم إمامكم فلم تروه فامذا تصنعو»ل: ؟ فقا﴾َيْأتِيُكم بََِمء مَّ

 ما روي عن الرضا يف ذلك: الباب التاسع

بن احلسن بن فضال، عن  الطالقاين، عن ابن عقدة، عن عيل  : 1ـ  1085

 بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي كأين  »أنه قال:  ×أبيه، عن الرضا

 ن  أل»ك يا ابن رسول اهلل؟ قال: قلت له: ومل ذل «يطلبون املرعى فال جيدونه

حد بيعة إذا قام لئال يكون يف عنقه أل»:فقلت: ومل؟ قال «إمامهم يغيب عنهم

 .«بالسيف

، عن أبيه، عن اهلروي، قال سمعت دعبل بن اهلمداين، عن عيل  : 2ـ  1086

أنشدت موالي عيل بن موسى الرضا عليهام السالم قصيديت  :عيل اخلزاعي يقول

                                           
 .6رقم  368؛ كامل الدين ومتام النعمة: 150/  51( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  360؛ كامل الدين ومتام النعمة: 151/  51( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  360الدين ومتام النعمة: ( املصدر السابق؛ كامل 3)

 ( روايات.8( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

رقم  247؛ عيون أخبار الرضا: 4رقم  480؛ علل الرشائع: 152/  51( بحار األنوار: 5)

6. 



 هلا:التي أو  

 فلام انتهيت إىل قويل:

يا خزاعي نطق روح »فقال يل:  ثم رفع رأسه إيل   شديداا  بكاءا  ×بكى الرضا

 «مام؟ ومتى يقوم؟فهل تدري من هذا اإل «س عىل لسانك هبذين البيتنيالقد

ر األفقلت: ال يا موالي إال أ رض من الفساد ين سمعت بخروج إمام منكم يطه 

وبعد  ،د ابنيمام بعدي حمم  يا دعبل اإل»فقال:  ،كام ملئت جوراا  ها عدالا ويمأ

ة القائم املنتظر يف بنه احلج  وبعد احلسن ا ،ابنه احلسن وبعد عيل   ،د ابنه عيلحمم  

ل اهلل ذلك اليوم غيبته املطاع يف ظهوره لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطو  

ولقد  .عن الوقت خبار  إوأما متى؟ ف .كام ملئت جوراا  ها عدالا حتى خيرج فيمأ

 النبي| قيل له: يا عليهم السالم أن   ثني أيب، عن أبيه عن آبائه، عن عيل  حد  

ها لوقتها ييتك؟ فقال: مثله مثل الساعة ال جيل  هلل متى خيرج القائم من ذر  رسول ا

 .«رض ال يأتيكم إال بغتة، ثقلت يف السموات واألإال هو

عن الصفار، عن ابن يزيد، عن أيوب بن نوح قال:  ،ابن الوليد: 3ـ  1087

 مر وأن يسديه اهلل عز  ا أن تكون صاحب هذا األا لنرجو: إن  ×قلت للرضا

ما »فقد بويع لك ورضبت الدراهم باسمك فقال:  ،وجل إليك من غري سيف

صابع ومحلت إليه الكتب وسئل عن املسائل وأشارت إليه األ ا أحد اختلفتمن  

                                           
؛ عيون أخبار الرضا: 6رقم  372؛ كامل الدين ومتام النعمة:154/  51( بحار األنوار: 1)

 .35رقم  269/  1



^

مر وجل هلذا األ حتى يبعث اهلل عز   ،موال إال اغتيل أو مات عىل فراشهإليه األ

 .«يف نسبه املولد واملنشأ غري خفي   خفي   رجالا 

بغيباتهم على  نبياء واالستداللمن سنن األ ما فيه :الباب العاشر

 غيبته صلوات اهلل عليهم

، عن ابن أيب عد واحلمريي معاا سار، عن ابن الوليد، عن الصف  : 1ـ  1088

 ×اب، عن ابن أسباط، عن ابن عمرية، عن زيد الشحام، عن أيب عبد اهللاخلط  

مبدح  وكان يوم غاب عنهم كهالا  ناا غاب عن قومه زما ×صاحلاا  إن  »قال: 

 البطن، حسن اجلسم، وافر اللحية، مخيص البطن، خفيف العارضني، جمتمعاا 

 ربعة من الرجال، فلام رجع إىل قومه مل يعرفوه بصورته فرجع إليهم وهم عىل

 ،خرى عىل يقنيأو ،ة فيهخرى شاك  أو ثالث طبقات: طبقة جاحدة ال ترجع أبداا 

بوه وشتموه اك، فقال هلم: أنا صالح فكذ  قة الشك  حيث رجع بطب ×فبدأ

كان يف غري صورتك، قال: فأتى  صاحلاا  اهلل منك إن   ئوزجروه، وقالوا بر

ثم انطلق إىل الطبقة  ،النفور اد فلم يسمعوا منه القول ونفروا منه أشد  اجلح  

فيك  ال نشك   فقال هلم: أنا صالح فقالوا: أخربنا خرباا  ،الثالثة وهم أهل اليقني

 ل يف أي  اهلل تبارك وتعاىل اخلالق ينقل وحيو   نمرتي أن   ا الن  ، فإك صالحمعه أن  

 ام صح  خربنا وتدارسنا فيام بيننا بعالمات القائم إذا جاء، وإن  أوقد  ،الصور شاء

 ،فقال هلم صالح: أنا صالح الذي أتيتكم بالناقة ،عندنا إذا أتى اخلرب من السامء

تي نتدارس فام عالماهتا فقال: هلا رشب ولكم رشب يوم صدقت وهي ال :فقالوا

                                           
 .1رقم  370صدر السابق؛ كامل الدين ومتام النعمة: ( امل1)

 ( رواية.13( يبلغ جمموع روايات الباب )2)



ا ﴿فعند ذلك قال اهلل تبارك وتعاىل:  ،ا باهلل وبام جئتنا بهمعلوم قالوا: آمن   َأنَّ َصاِْلً

هِ  بِّ ن رَّ ْرَسٌل مِّ ا بََِم ُأْرِسَل بِِه ُمْؤِمُنونَ ﴿، قال أهل اليقني: ﴾مُّ وقال الذين  ﴾إِنَّ

 .«إنا بالذي آمنتم به كافرون ،اداك واجلح  وهم الشك   ،استكربوا

: اهلل تعاىل أعدل من أن يرتك قلت: هل كان فيهم ذلك اليوم عامل؟ قال

ولقد مكث القوم بعد خروج  ،عىل اهلل تبارك وتعاىل رض بغري عامل يدل  األ

م عىل ما يف أيدهيم من دين اهلل غري أهن   صالح سبعة أيام عىل فرتة ال يعرفون إماماا 

اجتمعوا عليه، وإنام مثل )عيل و(  × ظهر صالحوجل كلمتهم واحدة، فلام   عز  

 .«×القائم مثل صالح

د بن عيسى، عن ، عن احلمريي، عن حمم  أيب وابن الوليد معاا : 2ـ  1089

حب يف صا»يقول:  ×سليامن بن داود، عن أيب بصري قال: سمعت أبا جعفر

ة من ة من عيسى وسن  ة من موسى وسن  مر أربع سنن من أربعة أنبياء: سن  األ هذا

وأما  ،بفأما من موسى فخائف يرتق   ،د صلوات اهلل عليهمة من حمم  يوسف وسن  

ا من ه مات ومل يمت، وأم  وأما من عيسى فيقال: إن   ،من يوسف فالسجن

 .«د| فالسيفحمم  

د بن عيسى، عن سليامن إبراهيم، عن حمم   اهلمداين، عن عيل بن: 3ـ  1090

ثنا ابن عصام، عن الكليني، عن القاسم بن العال، وحد   .بن داود، عن أيب بصري

                                           
. ويف النفس يشء من 6رقم  136؛ كامل الدين ومتام النعمة: 215/  51( بحار األنوار: 1)

هذا احلديث من حيث معارضته لسياق اآليات القرآنية التي استخدمت هنا؛ فإن  تلك 

قبل معجزة صالح حتكي عن ذلك، فيام الرواية هنا جعلتها يف وضع اآليات جاءت 

خمتلف متاماا، أي بعد جميء صالح من الغيبة، وتقديمه داللة نفسه بأن ه صاحب الناقة، 

 (.حّب اهللفليالحظ ذلك. والعلم عند اهلل )

 .16رقم  152؛ كامل الدين ومتام النعمة: 216/  51( بحار األنوار: 2)



^

د بن عن إسامعيل بن عيل، عن عيل بن إسامعيل، عن عاصم بن محيد، عن حمم  

ريد أن أسأله عن القائم من آل أوأنا  ×مسلم قال: دخلت عىل أيب جعفر

يف القائم من آل حممد|  إن   ،د بن مسلميا حمم  »: مبتدئاا د| فقال يل حمم  

من الرسل: يونس بن متى، ويوسف بن يعقوب، وموسى،  من مخسة شبهاا 

ا شبهه من يونس فرجوعه من غيبته د صلوات اهلل عليهم، فأم  وعيسى، وحمم  

ته وأما شبهه من يوسف بن يعقوب فالغيبة من خاص   ،بعد كرب السن   وهو شاب  

مع قرب  ×وإشكال أمره عىل أبيه يعقوب ،ه، واختفاؤه من إخوتهتوعام  

املسافة بينه وبني أبيه وأهله وشيعته، وأما شبهه من موسى فدوام خوفه وطول 

ذى واهلوان إىل أن أذن عب شيعته من بعده بام لقوا من األغيبته وخفاء والدته وت

ه من عيسى فاختالف وأما شبه ،ده عىل عدوهوجل يف ظهوره ونرصه وأي   اهلل عز  

وقالت  ،مات :وقالت طائفة ،ما ولد :من اختلف فيه حتى قالت طائفة منهم

ه املصطفى| فخروجه بالسيف قتل وصلب. وأما شبهه من جد   :طائفة

ه ينرص بالسيف وأن   ،ارين والطواغيتوقتله أعداء اهلل وأعداء رسوله| واجلب  

ات خروجه خروج السفياين من من عالم وأن   ،يةاله ر ترد   ه الوأن   ،والرعب

ينادي باسمه  ومناد   ،وصيحة من السامء يف شهر رمضان ،وخروج اليامين ،الشام

 .«هواسم أبي

، عن أبيه، عن يعقوب بن : حمم  4ـ  1091 د بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي 

يزيد، عن عيل بن احلكم، عن محاد بن عثامن، عن أيب بصري قال: سمعت أبا 

 .«مثل أمرنا مثل صاحب احلامر أماته اهلل مئة عام ثم بعثه»: يقول ×جعفر

                                           
 .7رقم  327؛ كامل الدين ومتام النعمة: 217/  51نوار: ( بحار األ1)

 (: معتربة عىل وجه.215/  2. قال الشيخ املحسني )224/  51( بحار األنوار: 2)



ما ظهر من معجزاته صلوات اهلل عليه، وفيه بعض : الباب احلادي عشر

 أحواله وأحوال سفرائه

قال: أوصلت أشياء للمرزباين  ،د بن أيب عبد اهلل السياريحمم  : 1ـ  1092

مرت بكرسه فكرسته فإذا يف ار وأتها سوار ذهب فقبلت ورد السواحلارثي يف مجل

وسطه مثاقيل حديد ونحاس وصفر فأخرجته وأنفذت الذهب بعد ذلك 

 .فقبل

احلسن بن النرض  قال: إن   ،بن حممد، عن سعد بن عبد اهلل عيل  : 2ـ  1093

أيب حممد فيام يف أيدي الوكالء وأرادوا  موا بعد ميض  وأبا صدام ومجاعة تكل  

فقال أبو  ريد احلج  أالنرض إىل أيب صدام فقال: إين  فجاء احلسن بن ،الفحص

 ، أفزع يف املنام والبد من اخلروجره هذه السنة فقال له احلسن: إين  أخ   :صدام

إال  وأوىص إىل أمحد بن يعىل بن محاد وأوىص للناحية بامل وأمره أن ال خيرج شيئاا 

 داد اكرتيت داراا من يده إىل يده بعد ظهوره. قال: فقال احلسن: ملا وافيت بغ

هذا؟  فها عندي فقلت له: ماالوكالء بثياب ودنانري وخل   فنزلتها، فجاءين بعض

ثم جاءين أمحد  .ثم جاءين آخر بمثلها وآخر حتى كبسوا الدار ،قال: هو ما ترى

 .راا بت وبقيت متفك  بن إسحاق بجميع ماكان معه. فتعج  

، «وكذا فامحل ما معك إذا مىض من النهار كذا»رقعة الرجل:  فوردت عيل  

                                           
 ( رواية تقريبا ا وقد يزيد.70( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

الكايف:  . ويف356/  2؛ اإلرشاد: 6رقم  518/  1؛ الكايف: 297/  51( بحار األنوار: 2)

حممد بن أيب عبد اهلل، عن أيب عبد اهلل النسائي. )والقضي ة مشكلة عندي؛ فالسياري 

مضع ف عند النجايش ويبعد توثيق الشيخ املحسني  له، مع اشتهاره بنصوص حتريف 

القرآن الكريم أيضاا، فكيف يمكن تصحيح السند عنده؟ إال إذا كان عثر له عىل سند آخر 

 (.حّب اهللد، والعلم عند اهلل/أو تعاضدت األساني



^

 فرحلت ومحلت ما معي ويف الطريق صعلوك يقطع الطريق يف ستني رجالا 

رقعة أن  فوافيت العسكر ونزلت فوردت عيل   ،مني اهلل منهفاجتزت عليه وسل  

امحل ما معك فصببته يف صنان احلاملني. فلام بلغت الدهليز فإذا فيه أسود قائم 

نعم، قال: ادخل فدخلت الدار، ودخلت  فقال: أنت احلسن بن النرض فقلت:

واحد من  وفرغت صنان احلاملني وإذا يف زاوية البيت خبز كثري فأعطى كل   بيتاا 

 ،يا حسن بن النرض»احلاملني رغيفني واخرجوا وإذا بيت عليه سرت فنوديت منه: 

 . وأخرج إيل  «ن فود الشيطان أنك شككتبه عليك وال تشك   امحد اهلل عىل ما من  

 ني وقيل يل: خذمها فتحتاج إليهام فأخذهتام وخرجت.ثوب

ن يف قال سعد: فانرصف احلسن بن النرض ومات يف شهر رمضان وكف  

 .الثوبني

عن زيارة  بن حممد قال: خرج هني   د بن يعقوب، عن عيل  حمم   :3ـ  1094

ي مقابر قريش واحلائر فلام كان بعد أشهر دعا الوزير الباقطاين فقال له: الق بن

 د كل  تزوروا مقابر قريش فقد أمر اخلليفة أن يتفق   الفرات والربسيني وقل هلم: ال

 .من زار فيقبض عليه

د بن أمحد بن داود احلسني بن عبيد اهلل، عن أيب احلسن حمم  : 4ـ  1095

مغاين العزاقري إىللد بن عيل الشالقمي، عن أيب عيل بن مهام قال: أنفذ حمم  

مرت أوح يسأله أن يباهله وقال: أنا صاحب الرجل وقد الشيخ احلسني بن ر

فأنفذ إليه الشيخ يف جواب  ،فباهلني وظاهراا  ظهار العلم وقد أظهرته باطناا إب

خذ معه أم العزاقري فقتل وصلب وفتقد   ،م صاحبه فهو املخصومنا تقد  ذلك أي  

                                           
 .4رقم  517/  1؛ الكايف: 308/  51( بحار األنوار: 1)

 .244رقم  284؛ الغيبة للطويس: 312/  51( بحار األنوار: 2)



.ذلك يف سنة ثالث وعرشين وثالث مائةو ،ابن أيب عون

، عن سعد، عن إسحاق بن يعقوب قال: سمعت الشيخ أيب :5ـ  1096

 فأنفذه فرد   ×من أهل السواد ومعه مال للغريم العمري يقول: صحبت رجالا 

فبقي الرجل  «وهو أربعامئة درهم ،ابن عمك منه أخرج حق  »عليه وقيل له: 

 ه قد كان رد  ونظر يف حساب املال وكانت يف يده ضيعة لولد عم   ،باا متعج   باهتاا 

هلم من ذلك املال أربعامئة  فإذا الذي نض   ،يهم بعضها وزوى عنهم بعضهاعل

.فأخرجه وأنفذ الباقي فقبل ،×كام قال ،درهم

بن حممد الرازي، عن مجاعة من  : أيب، عن سعد، عن عيل  6ـ  1097

وأمره ببيعه  بعث إىل أيب عبد اهلل بن اجلنيد وهو بواسط غالماا  ×هأصحابنا أن  

 ،ةوحب    الدنانري نقصت يف التعيري ثامنية عرش قرياطاا فلام عري   ،ثمنهفباعه وقبض 

عليه دينار وزنه ثامنية عرش  فرد   ،ة وأنفذهاوحب   فوزن من عنده ثامنية عرش قرياطاا 

.ةوحب   قرياطاا 

أحوال السفراء الذين كانوا يف زمان الغيبة : الباب الثاني عشر

ئموسائط بني الشيعة وبني القاالصغرى

د بن د هارون بن موسى، عن أيب عيل حمم  مجاعة، عن أيب حمم   :1ـ  1098

ثنا  سكايف قال:مهام اإل ثنا  عبد اهلل بن جعفر احلمريي قال:حد  أمحد بن حد 

                                           
 .258رقم  307؛ الغيبة للطويس: 323/  51( بحار األنوار: 1)

 .6رقم  486؛ كامل الدين ومتام النعمة: 326/  51( بحار األنوار: 2)

م من ا تعليق حول 7رقم  486( املصدر السابق؛ كامل الدين ومتام النعمة: 3) . هذا وقد تقد 

 (.حّب اهللقضي ة: مجاعة من أصحابنا، غري مجاعة الكليني والطويس )

 ( رواية.13( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



^

مد صلوات اهلل بن سعد القمي قال: دخلت عىل أيب احلسن عيل بن حمإسحاق 

أ يل الوصول هد، وال يتهي  يام فقلت: يا سيدي أنا أغيب وأشعليه يف يوم من األ

وقت فقول من نقبل؟ وأمر من نمتثل؟ فقال يل صلوات  إليك إذا شهدت يف كل  

اه إليكم ي يقوله، وما أد  مني ما قاله احلكم فعن  هذا أبو عمرو الثقة األ»اهلل عليه: 

.«يهي يؤد  فعن  

 بن د بن مهام، عن عبد اهللعن أيب حممد هارون، عن حمم   ،: مجاعة2ـ  1099

فدخلت عىل أمحد  ×دجعفر قال: حججنا يف بعض السنني بعد ميض أيب حمم  

ـ هذا الشيخ  بن إسحاق بمدينة السالم فرأيت أبا عمرو عنده فقلت: إن  

ثنا  وهو عندنا الثقة املريضـ وأرشت إىل أمحد بن إسحاق  فيك بكيت حد 

ه يب عمرو وحمل  يعني ما ذكرناه عنه من فضل أـ م وكيت، واقتصصت عليه ما تقد  

 اهلل وبحق   يف قوله وصدقه فأسألك بحق   وقلت: أنت اآلن من ال يشك  ـ 

د الذي هو صاحب الزمان، فبكى مامني اللذين وثقاك، هل رأيت ابن أيب حمم  اإل

 ×؟ قلت: نعم، قال: قد رأيتهوأنا حي   ثم قال: عىل أن ال خترب بذلك أحداا 

، قلت: فاالسم، قال: قد هنيتم ومتاماا  ناا يريد أهنا أغلظ الرقاب حس ،وعنقه هكذا

.عن هذا

قال: سألته فقلت  ×: أمحد بن إسحاق أبو عيل، عن أيب احلسن3ـ  1100

ى العمري ثقتي فام أد  »ن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال له: عامل؟ وعم  له: من أ

.«نه الثقة املأمون  إي يقول: فاسمع له وأطع في وما قال لك فعن  ي يؤد  إليك فعن  

د احلسن بن عيل عن مثل ذلك، فقال وأخربين أبو عيل أنه سأل أبا حمم   :قال

ي يقوالن، يان، وما قاال لك فعن  ي يؤد  يا إليك فعن  العمري  وابنه ثقتان، فام أد  »له: 

                                           
 .315رقم  354؛ الغيبة للطويس: 344/  51( بحار األنوار: 1)

 .316رقم  355؛ الغيبة للطويس: 345/  51نوار: ( بحار األ2)



 .«نفإهنام الثقتان املؤمنا ؛طعهامأفاسمع هلام و

قال: قال يل د بن مهام : مجاعة، عن هارون بن موسى، عن حمم  4ـ  1101

 جعفر احلمريي: ملا مىض أبو عمرو ريض اهلل عنه أتتنا الكتب باخلط  بن عبد اهلل 

.قامة أيب جعفر ريض اهلل عنه مقامهإب به با نكاتن الذي كن  

د بن عثامن العمري قدس اهلل بو جعفر بن بابويه: روى حمم  أ: 5ـ  1102

يرى الناس  ،سنة املوسم كل  مر ليحرض صاحب هذا األ روحه أنه قال: واهلل إن  

ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه.

ثنا ل ريض اهلل عنه قال: حد  د بن موسى بن املتوك  حمم  عن  ق،دوصورواه ال

 .د بن عثامن العمري ريض اهلل عنهاحلمريي، عن حمم   عبد اهلل بن جعفر

بن  دقال: أخربنا أيب وحمم   ،د بن عيل بن احلسني: مجاعة، عن حمم  6ـ  1103

ه قال: ل، عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي أن  د بن موسى بن املتوك  احلسن وحمم  

مر؟ قال:  عنه فقلت له: رأيت صاحب هذا األد بن عثامن ريض اهللسألت حمم  

اللهم أنجز يل ما »وهو يقول:  ،نعم، وآخر عهدي به عند بيت اهلل احلرام

 .«وعدتني

بأستار  قاا يته صلوات اهلل عليه متعل  د بن عثامن ريض اهلل عنه: ورأقال حمم  

 .«كاللهم انتقم يب من أعدائ»الكعبة يف املستجار وهو يقول: 

: مجاعة، عن أيب حممد هارون بن موسى قال: أخربين أبو عيل 7ـ  1104

                                           
، يتابع فقط الرواية الثانية يف مشـرعة 243؛ الغيبة للطويس: 348/  51( بحار األنوار: 1)

 (.217/  2البحار )

 .324رقم  362؛ الغيبة للطويس: 349/  51( بحار األنوار: 2)

؛ وانظر السند يف كامل 329رقم  363؛ الغيبة للطويس: 350/  51( بحار األنوار: 3)

 .440الدين ومتام النعمة: 

 .222رقم  251؛ الغيبة للطويس: 351/  51( بحار األنوار: 4)



^

س د بن عثامن العمري قد  أبا جعفر حمم   ام ريض اهلل عنه وأرضاه أن  حممد بن مه  

 ا وجوه الشيعة وشيوخها، فقال لنا: إن حدث عيل  ه وكن  اهلل روحه مجعنا قبل موت

مرت أن فقد ا   ،مر إىل أيب القاسم احلسني بن روح النوبختيحدث املوت، فاأل

.«هموركم عليألوا يف فارجعوا إليه وعو   ،أجعله يف موضعي بعدي

د بن ابن حمم   قال: أخربنا عيل ،د بن عيل بن احلسنيعن حمم   :8ـ  1105

بن عثامن  ه جعفر بن أمحد بن متيل قال: ملا حرضت أبا جعفر حممدن عم  متيل، ع

روح عند  وأبو القاسم بن ،ثهله وأحد  أعند رأسه أس العمري الوفاة كنت جالساا 

 ،روح ثم قال: أمرت أن أويص إىل أيب القاسم احلسني بن ،فالتفت إيل   ،رجليه

 لتته يف مكاين وحتو  قال: فقمت من عند رأسه وأخذت بيد أيب القاسم وأجلس

 إىل عند رجليه.

علينا البرصة يف قدم ،ثني أبو عبد اهلل احلسني بن عيل بن بابويهابن نوح: حد  

ة الصفار ول سنة ثامن وسبعني وثالث مائة قال: سمعت علوي  شهر ربيع األ

وذكرا أهنام  ،واحلسني بن أمحد بن إدريس ريض اهلل عنهام يذكران هذا احلديث

.يف ذلك الوقت وشاهدا ذلك حرضا بغداد

ثني عن أيب عبد اهلل احلسني بن عيل بن بابويه قال: حد   ،مجاعة :9 ـ 1106

ثني مجاعة من أهل قم منهم عيل مجاعة من أهل قم منهم عيل بن بابويه قال: حد  

بن أمحد بن عمران الصفار وقريبه علوية الصفار واحلسني بن أمحد بن إدريس 

حرضنا بغداد يف السنة التي تويف فيها أيب ريض اهلل عنه عيل بن  رمحهم اهلل قالوا:

د السمري قدس اهلل احلسني بن موسى بن بابويه، وكان أبو احلسن عيل بن حمم  

                                           
 .341رقم  371؛ الغيبة للطويس: 355/  51( بحار األنوار: 1)

 .340رقم  370؛ الغيبة للطويس: 355ـ  354/  51( بحار األنوار: 2)



قد ورد الكتاب  :قريب عن خرب عيل بن احلسني رمحه اهلل فنقول روحه يسألنا كل  

رنا له مثل ذلك فقال باستقالله حتى كان اليوم الذي قبض فيه، فسألنا عنه فذك

فأثبتنا تاريخ  :لنا: آجركم اهلل يف عيل بن احلسني فقد قبض يف هذه الساعة، قالوا

ورد  أو ثامنية عرش يوماا  الساعة واليوم والشهر، فلام كان بعد سبعة عرش يوماا 

 .س اهلل روحهاخلرب أنه قبض يف تلك الساعة التي ذكرها الشيخ أبو احلسن قد  

 ًاعوا البابية والسفارة كذبذكر املذمومني الذين اّد: ث عشرالباب الثال

 لعنهم اهلل وافرتاًء

مجاعة، عن أيب حممد التلعكربي، عن أيب عيل حممد بن مهام قال: : 1ـ  1107

وكان من  ،اسمه كان احلسن ى بأيب حممد. قال هارون: وأظن  كان الرشيعي يكن  

وهو  ،بن عيل بعده عليهم السالم ثم احلسن ،أصحاب أيب احلسن عيل بن حممد

له، وكذب عىل اهلل وعىل  مل جيعله اهلل فيه، ومل يكن أهالا  عى مقاماا ل من اد  أو  

براء، فلعنه  هال يليق هبم، وما هم من حججه عليهم السالم ونسب إليهم ما

 مام بلعنه والرباءة منه.وخرج توقيع اإل ،الشيعة، وتربأت منه

عني إنام هؤالء املد   حلاد قال: وكل  القول بالكفر واإلون: ثم ظهر منه قال هار

م وكالؤه فيدعون الضعفة هبذا القول إىل مام وأهن  عىل اإل يكون كذهبم أوالا 

كام اشتهر من أيب جعفر  ،ةمر هبم إىل قول احلالجي  ى األثم يرتق   ،مواالهتم

 .لعائن اهلل ترتى الشلمغاين ونظرائه عليهم مجيعاا 

عن أيب عبد اهلل احلسني بن عيل بن احلسني بن موسى بن  ،اعةمج: 2ـ  1108

                                           
 .8رقم  361للطويس: ؛ الغيبة 361/  51( بحار األنوار: 1)

 ( فيه جمموعة من الروايات واملنقوالت.2)

 .368رقم  397؛ الغيبة للطويس: 367/  51( بحار األنوار: 3)



^

ابن احلالج صار إىل قم وكاتب قرابة أيب احلسن )والد الصدوق(  أن   :بابويه

مام ووكيله، قال: فلام ويقول: أنا رسول اإل يستدعيه ويستدعي أبا احلسن أيضاا 

إليه: ما أفرغك  وقال ملوصلها ،وقعت املكاتبة يف يد أيب ريض اهلل عنه خرقها

الرجل  ن  إف ،هته أو ابن عم  ه ابن عم  أنه قال: إن   للجهاالت؟ فقال له الرجل وأظن  

من  قد استدعانا
انه خرقت مكاتبته وضحكوا منه وهزؤوا به، ثم هنض إىل دك   فل 

 ومعه مجاعة من أصحابه وغلامنه.

 اك جالساا انه هنض له من كان هنقال: فلام دخل إىل الدار التي كان فيها دك  

أخرج و فلام جلس ،يف املوضع فلم ينهض له ومل يعرفه أيب غري رجل رآه جالساا 

فسأله عنه  ار أقبل عىل بعض من كان حارضاا حسابه ودواته كام تكون التج  

 ؟!ي وأنا حارضفأخربه فسمعه الرجل يسأل عنه فأقبل عليه وقال له: تسأل عن  

قدرك أن أسألك فقال له: خترق فقال له أيب: أكربتك أهيا الرجل وأعظمت 

. ثم قال: يا غالم شاهدك خترقها فقال له أيب: فأنت الرجل إذاا أرقعتي وأنا 

عي املعجزات؟ هلل ولرسوله ثم قال له: أتد   برجله وبقفاه فخرج من الدار العدو  

 .خرج بقفاه فام رأيناه بعدها بقمأعليك لعنة اهلل، أو كام قال، ف

ثنا  د هارون بن موسى قال:ن أيب حمم  ع ،مجاعة: 3ـ  1109 د بن مهام حمم  حد 

ة سنة اثنتي قال: خرج عىل يد الشيخ أيب القاسم احلسني بن روح يف ذي احلج  

 .ثالثامئة يف ابن أيب العزاقر واملداد رطب مل جيفو عرشة

مجاعة، عن ابن داود قال: خرج التوقيع من احلسني بن روح يف : 4ـ  1110

وأنفذ نسخته إىل أيب عيل بن مهام يف ذي احلجة سنة اثنتي عرشة  ،الشلمغاين

                                           
 .377رقم  402؛ الغيبة للطويس: 370/  51( بحار األنوار: 1)

 .384رقم  409؛ الغيبة للطويس: 376/  51( بحار األنوار: 2)

 



 .وثالث مائة

د بن النعامن، عن أيب احلسن عيل د بن حمم  : الشيخ أبو عبد اهلل حمم  5ـ  1111

د بن قولويه يقول: أما أبو سمعت أبا القاسم جعفر بن حمم   :بن بالل املهلبي  قال

 ،وسلسل ثم جن   ،ثم أظهر الغلو   ،فه ملحداا ا نعرحاطه اهلل فكن   دلف الكاتب ال

به وال عرفته  وما عرفناه قط إذا حرض يف مشهد إال استخف   ،ضاا و  ثم صار مف

ا ن يومي إليه وينمس به. وقد كن  ومم   ،عنه أة يسرية واجلامعة تتربالشيعة إال مد  

 ،لف عليهفأنكر ذلك وح ،عاهعى له هذا ما اد  هنا إىل أيب بكر البغدادي ملا اد  وج  

أوىص إليه مل نشك و فقبلنا ذلك منه فلام دخل بغداد مال إليه وعدل من الطائفة

مر بعد السمري عى األمن اد   كل   عندنا أن   ن  أل ؛اه وبرئنا منهأنه عىل مذهبه فلعن  

.وباهلل التوفيق فهو كافر منمس ضال مضل  

 ذكر من رآه صلوات اهلل عليه: الباب الرابع عشر

: وألجل حصول املقصود من جمموعها مل نمي  قال   ز املعتربة الشيخ املحسني 

 .من غريها

عّلة الغيبة وكيفية انتفاع الناس به يف غيبته : الباب اخلام  عشر

 صلوات اهلل عليه

 ،، عن ابن عيسى، عن سعد واحلمريي معاا أيب وابن الوليد معاا : 1ـ  1112

                                           
 .410ويس: ( املصدر السابق؛ الغيبة للط1)

 .385رقم  412؛ الغيبة للطويس: 377/  51( بحار األنوار: 2)

 ( رواية أو يزيد.55( يبلغ جمموع روايات هذا الباب )3)

 .220/  2( مرشعة بحار األنوار: 4)

 ( رواية.22( يبلغ جمموع روايات الباب )5)



^

أقرب ما يكون »: ×ن قال: قال أبو عبد اهللد بن النعامعن ابن حمبوب، عن حمم  

ة اهلل فلم يظهر هلم وجل وأرىض ما يكون عنه إذا افتقدوا حج   العبد إىل اهلل عز  

ه مل تبطل حجج اهلل وحجب عنهم فلم يعلموا بمكانه، وهم يف ذلك يعلمون أن  

عىل  ضباا ما يكون غ أشد   ومساء، وإن   عوا الفرج صباحاا ناته، فعندها فليتوق  وال بي  

أولياءه ال يرتابون، ولو  ته، فلم يظهر هلم، وقد علم أن  أعدائه إذا أفقدهم حج  

 .«ته طرفة عنيم يرتابون ما أفقدهم حج  علم أهن  

، عن سعد، عن اليقطيني وابن أيب اخلطاب : أيب وابن الوليد معاا 2ـ  1113

يبعث »قال:  ×، عن ابن أيب عمري، عن مجيل بن صالح، عن أيب عبد اهللمعاا 

 .«ةحد بيعالقائم وليس يف عنقه أل

، عن ابن أيب : أيب، عن سعد، عن ابن يزيد واحلسن بن طريف معاا 3ـ  1114

حد يقوم القائم وليس أل»قال:  ×عمري، عن هشام بن سامل، عن أيب عبد اهلل

 .«ةيف عنقه بيع

ل، عن : الطالقاين، عن ابن عقدة، عن عيل بن احلسن بن فضا4ـ  1115

 بالشيعة عند كأين  »]قال:[  ×أبيه، عن أيب احلسن عيل بن موسى الرضا

، قلت له: ومل ذلك يا ابن «فقداهنم الثالث من ولدي يطلبون املرعى فال جيدونه

لئال يكون »، فقلت: ومل؟ قال: «مامهم يغيب عنهمن  إأل»رسول اهلل؟ قال: 

 .«حد يف عنقه بيعة إذا قام بالسيفأل

ه، عن الربقي، عن أيوب بن نوح، عن ماجيلويه، عن عم   :5ـ  1116

                                           
 .10رقم  337؛ كامل الدين ومتام النعمة: 94/  52( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  497؛ كامل الدين ومتام النعمة: 95/  52( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  480( املصدر السابق؛ كامل الدين ومتام النعمة:3)

 .4رقم  480؛ كامل الدين ومتام النعمة: 96/  52( بحار األنوار: 4)



للغالم غيبة قبل »قال:  ×عن ابن بكري، عن زرارة، عن أيب عبد اهلل ،صفوان

 .«حخياف عىل نفسه الذب»، قلت: ومل؟ قال: «قيامه

وقيت، وحصول البداء تالتمحيص، والنهي عن ال: الباب السادس عشر

 يف ذلك

إذ ، محن بن كثري قال: كنت عند أيب عبد اهلل عليه السالمعبد الر: 1ـ  1117

الذي  مردخل عليه مهزم األسدي فقال: أخربين جعلت فداك متى هذا األ

ونجا ، اتون، وهلك املستعجلونيا مهزم كذب الوق  »تنتظرونه؟ فقد طال، فقال: 

 .«وإلينا يصريون ،موناملسل  

بن أيب  د بن موسى، عن أمحدم  عيل بن أمحد، عن عبيد اهلل بن موسى، عن حمو

 ان، عن عبد الرمحن مثله.أمحد، عن حممد بن عيل، عن عيل بن حس  

 قوله: د بن حييى، عن سلمة، عن عيل بن حسان مثله إىلالكليني، عن حمم  و

 مون.ونجا املسل  

د بن د بن حييى، عن حمم  حمم  عن كتاب اإلمامة والتبرصة لعيل بن بابويه، و

د بن مسلم، عن أيب حييى، عن أيب أيوب اخلزاز، عن حمم   أمحد، عن صفوان بن

 .قال: كنت عنده إذ دخل، وذكر مثله ×عبد اهلل

قلت  الفضل، عن احلسن بن حمبوب، عن أيب محزة الثاميل قال:: 2ـ  1118

عليه السالم كان يقول إىل السبعني بالء، وكان  اا علي   أليب جعفر عليه السالم: إن  

وقد مضت السبعون ومل نر رخاء؟ فقال أبو جعفر عليه  ،رخاء البالء يقول بعد

                                           
 .10رقم  481؛ كامل الدين ومتام النعمة: 97/  52( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.50ع روايات الباب )( يبلغ جممو2)

 .39؛ اإلمامة والتبرصة: 105ـ  104/  52( بحار األنوار: 3)



^

مر يف السبعني، فلام قتل احلسني ت هذا األتعاىل كان وق   اهلل إن   ،يا ثابت»: السالم

ثناكم فحد   ،ره إىل أربعني ومائة سنةفأخ   ،أهل األرض غضب اهلل عىل اشتد  

 عل له بعد ذلك وقتاا ره اهلل ومل جيفأخ   ،قناع السرت فأذعتم احلديث، وكشفتم

 .«الكتاب وعنده أم   عندنا، ويمحو اهلل ما يشاء ويثبت

عن  ،د وحممد بن احلسن، عن سهل وحممد بن حييىالكليني، عن عيل بن حمم  

اهلل  إن  »قال:  ×، عن ابن حمبوب، عن الثاميل، عن أيب جعفرد مجيعاا أمحد بن حمم  

 .إىل آخر اخلرب «تتعاىل قد ]كان[ وق  

د، عن معمر بن ة من أصحابه، عن أمحد بن حمم  : الكليني، عن عد  3ـ  1119

مل أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا أ»قول: ي ×خالد قال: سمعت أبا احلسن

فقلت: جعلت فداك الذي عندنا  «ما الفتنة؟»ثم قال يل:  ،«آمنا وهم ال يفتنون

خيلصون كام »ثم قال:  ،«يفتنون كام يفتن الذهب»الفتنة يف الدين، ثم قال:  أن  

 .«خيلص الذهب

د بن الفضل بن إبراهيم وسعدان بن إسحاق : ابن عقدة، عن حمم  4ـ  1120

 ،بن سعيد وأمحد بن احلسن بن عبد امللك ]وحممد بن احلسني القطواين[ مجيعاا 

قد »يقول:  ×عن ابن حمبوب، عن إسحاق بن عامر قال: سمعت أبا عبد اهلل

ره وأذعتموه فأخ   ،ثتم بهفحد   ،وكان يف سنة أربعني ومائة مر وقتكان هلذا األ

 .«وجل اهلل عز  

يا »: ×: ابن حمبوب، عن إسحاق بن عامر قال: قال أبو عبد اهلل5ـ  1121

                                           
. هذا ويف النفس يشء من هذا 10رقم  303؛ الغيبة للنعامين: 105/  52( بحار األنوار: 1)

 (.حّب اهللاخلرب، وعلمه موكول إىل أهله )

 .2م رق 209؛ الغيبة للنعامين: 115/  52( بحار األنوار: 2)

 .8رقم  303؛ الغيبة للنعامين: 117/  52( بحار األنوار: 3)



 .«تنير مر  خ  أمر قد هذا األ إسحاق إن  

د، وعيل بن إبراهيم، عن أبيه د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  6ـ  1122

قال:  ×ن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللع ،مجيعاا 

كمه يربئ األ مباركاا  اا سوي   لك ذكراا   واهب  اهلل أوحى إىل عمران أين   إن  »

ث إىل بني إرسائيل، فحد   وجاعله رسوالا  ،برص وحييي املوتى بإذن اهللواأل

ها هبا عند نفسها مريم. فلام محلت كان محل م  ة بذلك وهي أعمران امرأته حن  

أي ال  ،نثىنثى وليس الذكر كاألأ وضعتها إين   غالم فلام وضعتها قالت: رب  

فلام وهب  ،﴾َواهللُّ َأْعَلُم بََِم َوَضَعْت ﴿: وجل يقول اهلل عز   ،تكون البنت رسوالا 

ا الرجل من   به عمران ووعده إياه، فإذا قلنا يف اهلل ملريم عيسى كان هو الذي برش  

 .«كفكان يف ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذل شيئاا 

فضل انتظار الفرج ومدح الشيعة يف زمان الغيبة : الباب السابع عشر

 وما ينبغى فعله يف ذلك الزمان

عن أيب  ،: ابن عقدة، عن عيل بن احلسن التيميل، عن ابن حمبوب1ـ  1123

اتقوا اهلل »يقول:  ×با جعفرد بن مسلم قال: سمعت أأيوب، عن حمم  

ما يكون  واستعينوا عىل ما أنتم عليه بالورع، واالجتهاد يف طاعة اهلل، وإن أشد  

اآلخرة، وانقطعت الدنيا  قد صار يف حد   بام هو فيه من الدين لو أحدكم اغتباطاا 

عرف أنه قد استقبل النعيم والكرامة من اهلل،  فإذا صار يف ذلك احلد   ،عليه

                                           
(: اعتبار 224/  2، قال الشيخ املحسني )9رقم  303( املصدر السابق؛ الغيبة للنعامين: 1)

.  روايات كتاب الغيبة للنعامين مرهون بسالمة نسخته من التالعب والدس 

 .1م رق 535/  1؛ الكايف: 119/  51( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.77( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



^

من  وأن   الذي كان عليه هواحلق   ن كان خياف، وأيقن أن  باجلنة، وأمن مم   والبرشى

ما الذي تريدون؟ ألستم  !ه هالك. فأبرشوا ثم أبرشواخالف دينه عىل باطل، وأن  

عىل الدنيا دونكم،  ترون أعداءكم يقتلون يف معايص اهلل، ويقتل بعضهم بعضاا 

كم، لسفياين نقمة لكم من عدو  وأنتم يف بيوتكم آمنني يف عزلة عنهم، وكفى با

أو شهرين بعد  قد خرج ملكثتم شهراا  الفاسق لو وهو من العالمات لكم، مع أن  

 .«دونكم كثرياا  خروجه مل يكن عليكم منه بأس حتى يقتل خلقاا 

ب يتغي  »فقال له بعض أصحابه: فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك؟ قال: 

فأما النساء فليس  ،نام هي عىل شيعتناإخيفته ورشته ف ن  إالرجال منكم ]عنه[ ف

. قيل: إىل أين خيرج الرجال وهيربون منه؟ فقال: «شاء اهلل تعاىل بأس إن عليهن  

ما »ثم قال:  «ة أو إىل بعض البلدانمن أراد أن خيرج منهم إىل املدينة أو إىل مك  »

ا هن  إة فتصنعون باملدينة وإنام يقصد جيش الفاسق إليها، ولكن عليكم بمك  

 .«شاء اهلل وإنام فتنته محل امرأة تسعة أشهر وال جيوزها إن ،جممعكم

عن  ،اد، عن حريز: الكليني، عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن مح  2ـ  1124

م ك تقد  ك إذا عرفته مل يرض  ن  إعرف إمامك فإ»: ×زرارة قال: قال أبو عبد اهلل

 .«رمر أو تأخ  هذا األ

د بن عيسى واحلسني بن مهام، عن احلمريي، عن حمم  د بن : حمم  3ـ  1125

عن محاد بن عيسى، عن عبد اهلل بن سنان قال: دخلت أنا وأيب عىل  ،طريف مجيعاا 

كيف أنتم إذا رصتم يف حال ال يكون فيها إمام هدى وال »فقال:  ×أيب عبد اهلل

هذا واهلل  فقال أيب: «علم يرى فال ينجو من تلك احلرية إال من دعا بدعاء احلريق

                                           
 .3رقم  311؛ الغيبة للنعامين: 140/  52( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  350؛ الغيبة للنعامين: 141/  52( بحار األنوار: 2)



إذا كان ذلك ولن تدركه، »فكيف نصنع جعلت فداك حينئذ؟ قال:  ،البالء

 .«مرلكم األ كوا بام يف أيديكم حتى يصح  فتمس  

د بن عيسى واحلسني بن طريف، عن احلارث بن املغرية : حمم  4ـ  1126

مر يفقد صاحب هذا األ ا نروي بأن  قلت له: إن   ×النرصي، عن أيب عبد اهلل

ل الذي أنتم عليه حتى و  كوا باألمر األمتس  »فكيف نصنع عند ذلك؟ قال:  اا زمان

 .«ميبني لك

: العطار، عن سعد، عن ابن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن 5ـ  1127

قلت:  «للقائم غيبة قبل أن يقوم إن  »يقول:  ×زرارة قال: سمعت أبا عبد اهلل

يا زرارة: وهو املنتظر، وهو »ل: وأومأ بيده إىل بطنه. ثم قا «خياف»ومل؟ قال: 

الناس يف والدته ]منهم من يقول مات أبوه ومل خيلف و[ منهم من  الذي يشك  

يقول هو محل، ومنهم من يقول هو غائب ومنهم من يقول: ما ولد ومنهم من 

اهلل تبارك وتعاىل جيب  غري أن   ،يقول: قد ولد قبل وفاة أبيه بسنتني، وهو املنتظر

 .«يعة، فعند ذلك يرتاب املبطلونأن يمتحن الش

أعمل؟  ءيش ن أدركت ذلك الزمان فأي  قال زرارة: فقلت: جعلت فداك، فإ

فني نفسك، اللهم عر   :يا زرارة إن أدركت ذلك الزمان فالزم هذا الدعاء»قال: 

ك إن مل ن  إف ،فني رسولكك، اللهم عر  فني نفسك مل أعرف نبي  ك إن مل تعر  ن  فإ

فني ك إن مل تعر  ن  إتك ففني حج  تك، اللهم عر  أعرف حج  فني رسولك مل تعر  

، قلت: «من قتل غالم باملدينة البد   ،يا زرارة»ثم قال:  «حجتك ضللت عن ديني

ال، ولكن يقتله جيش بني فالن »جعلت فداك أليس يقتله جيش السفياين؟ قال: 

                                           
، ويف بعض النسخ: الغريق بدل 4رقم  161؛ الغيبة للنعامين: 133/  52( بحار األنوار: 1)

 احلريق.

 .5رقم  162ر السابق؛ الغيبة للنعامين: ( املصد2)



^

م فيقتله دخل فيأخذ الغال ءيش خيرج حتى يدخل املدينة، فال يدري الناس يف أي  

عوا وجل، فعند ذلك فتوق   مل يمهلهم اهلل عز   ظلاما و وعدواناا  فإذا قتله بغياا 

 .«جالفر

: أيب، عن احلمريي، عن أيوب بن نوح، عن ابن أيب عمري، عن 6ـ  1128

يأيت عىل الناس زمان يغيب عنهم »: ×مجيل، عن زرارة قال: قال أبو عبد اهلل

مر كون باأليتمس  »س يف ذلك الزمان؟ قال: فقلت له: ما يصنع النا «إمامهم

 .« هلمالذي هم عليه حتى يتبني  

ه يشهد عى الرؤية يف الغيبة الكربى، وأّنمن اّد: الباب الثامن عشر

 يف الغيبة ويرى الناس وال يرونه، وسائر أحواله

د بن عثامن العمري قال: ل، عن احلمريي، عن حمم  : ابن املتوك  1ـ  1129

سنة، فريى الناس  مر حيرض املوسم كل  صاحب هذا األ واهلل إن  »قول: سمعته ي

 .«ويرونه وال يعرفونه ،ويعرفهم

عن الفضل بن شاذان، عن  ،د: أمحد بن إدريس، عن عيل بن حمم  2ـ  1130

ل بن عمر قال: سمعت أبا عبد اهلل بن جبلة، عن عبد اهلل بن املستنري، عن املفض  

مر غيبتني إحدامها تطول حتى يقول لصاحب هذا األ إن  »يقول:  ×عبد اهلل

بعضهم مات، ويقول بعضهم قتل، ويقول بعضهم ذهب، حتى ال يبقى عىل 

غريه إال  أمره من أصحابه إال نفر يسري، ال يطلع عىل موضعه أحد من ولده، وال

                                           
 .24رقم  342؛ كامل الدين ومتام النعمة: 146/  52( بحار األنوار: 1)

 .44رقم  350؛ كامل الدين ومتام النعمة: 149/  52( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.21( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .8رقم  440عمة: ؛ كامل الدين ومتام الن152/  52( بحار األنوار: 4)



 .«املوىل الذي ييل أمره

سن بن عيل د، عن احلة من أصحابنا، عن أمحد بن حمم  عد  : 3ـ  1131

 عن عيل بن أيب محزة، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: الوشاء،

له يف غيبته من عزلة، ونعم املنزل  والبد   ،من غيبة مرلصاحب هذا األ البد  »

 «.وما بثالثني من وحشة ،طيبة

د، عن ة من أصحابنا، عن أمحد بن حمم  الكليني، عن عد  ، عن لنعاميناو

 مثله.[ أيب محزة، عن أيب عبد اهلل عليه السالم بن عن ]عيل، الوشاء

الكليني، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أيب أيوب وعنه، عن 

 .د بن مسلم مثلهعن حمم   ،اخلزاز

عالمات ظهوره صلوات اهلل عليه من السفياني : الباب التاسع عشر

 والدجال وغري ذلك، وفيه ذكر بعض أشراط الساعة

عن أيب  ،: أيب، عن احلمريي، عن أمحد بن هالل، عن ابن حمبوب1ـ  1132

 إن  »يقول:  ×د بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اهلل، عن حمم  وب والعال معاا أي  

قلت: وما هي جعلني  «وجل للمؤمنني لقيام القائم عالمات تكون من اهلل عز  

يعني املؤمنني قبل خروج ، ﴾نَُّكمْ َوَلنَْبُلوَ ﴿ :وجل قول اهلل عز  »اهلل فداك؟ قال: 

َن اْلََمَواِل َواْلنُفِس َوالثََّمَراِت ﴿ ×القائم وِع َوَنْقٍص مِّ وِف َواْْلُ َن اْْلَ ٍء مِّ بََِشْ

ابِِرينَ  ِ الصَّ خلوف من ملوك بني فالن يف آخر من ا ءقال: نبلوهم بيش ،﴾َوَبِّشِّ

كساد التجارات  :قال ،موالونقص من األواجلوع بغال أسعارهم  ،سلطاهنم

ة قل   ،ونقص من الثمرات ،موت ذريع :قال ،نفسة الفضل، ونقص من األوقل  

                                           
 .120رقم  161؛ الغيبة للطويس: 152/  52( بحار األنوار: 1)

 .16رقم  340: 1؛ الكايف 194؛ الغيبة للنعامين: 157/  52( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.173( يبلغ جمموع ما يف الباب من النقل )3)



^

د يا حمم  ». ثم قال يل: « الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرجوبرش   ،ريع ما يزرع

اِسُخوَن ِِف ﴿: وجل يقول اهلل عز   إن   ،هذا تأويله َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهللُّ َوالرَّ

 .﴾اْلِعْلمِ 

: أيب، عن سعد، عن ابن أيب اخلطاب، عن جعفر بن بشري، عن 2ـ  1133

 باسم ينادي مناد  »قال:  ×هشام بن سامل، عن زرارة، عن أيب عبد اهلل

، قلت: «قوم بلساهنم عام يسمع كل  »أو عام؟ قال:  قلت: خاص   «×القائم

ال يدعهم إبليس حتى ينادي »وقد نودي باسمه؟ قال:  ×فمن خيالف القائم

 .«سك النايف آخر الليل فيشك  

، عن ل، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب: ابن املتوك  3ـ  1134

خروج  إن  »كان يقول:  ×أبا جعفر : إن  ×يب عبد اهللالثاميل قال: قلت أل

 ،نعم، واختالف ولد العباس من املحتوم»قال يل:  «مر املحتومالسفياين من األ

. فقلت له: «من املحتوم ×وخروج القائم ،ة من املحتوموقتل النفس الزكي  

 يف عيل   احلق   أال إن   :ل النهارمن السامء أو   ينادي مناد  »فكيف يكون النداء؟ قال: 

يف السفياين  احلق   أال إن   :وشيعته، ثم ينادي إبليس لعنه اهلل يف آخر النهار

 .«نفريتاب عند ذلك املبطلو ،وشيعته

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن بعض أصحابه، وعيل بن حمم   :4ـ  1135

عن محران  ،د بن أيب محزة، عن حمم  إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري مجيعاا 

: وذكر هؤالء عنده وسوء حال الشيعة عندهم فقال: ×قال أبو عبد اهلل قال:

 رست مع أيب جعفر ]املنصور[ وهو يف موكبه، وهو عىل فرس، وبني يديه إين  »

                                           
 .3رقم  649؛ كامل الدين ومتام النعمة: 202/  52( بحار األنوار: 1)

 .8رقم  650؛ كامل الدين ومتام النعمة: 205/  52( بحار األنوار: 2)

 .14رقم  652؛ كامل الدين ومتام النعمة: 206/  52( بحار األنوار: 3)



قد كان  ،با عبد اهللأخيل ومن خلفه خيل، وأنا عىل محار إىل جانبه، فقال يل: يا 

، وال خترب الناس ح لنا من العز  ة، وفتينبغي لك أن تفرح بام أعطانا اهلل من القو  

قال: فقلت: ومن رفع هذا  ا وأهل بيتك فتغرينا بك وهبممر من  هبذا األ ك أحق  أن  

الناس سحرة  ي فقد كذب، فقال: أحتلف عىل ما تقول؟ قال: فقلت: إن  إليك عن  

ا إليك أحوج ن  إفال متكنهم من سمعك ف ـ حيبون أن يفسدوا قلبك عيل   ـيعني 

فقال يل: تذكر يوم سألتك: هل لنا ملك؟ فقلت: نعم، طويل عريض  منك إلينا.

 ا دماا شديد، فال تزالون يف مهلة من أمركم، وفسحة من دنياكم، حتى تصيبوا من  

اهلل  ه قد حفظ احلديث فقلت: لعل  يف شهر حرام يف بلد حرام؟ فعرفت أن   حراماا 

غريك من  ويته. ثم لعل  ك هبذا إنام هو حديث ر مل أخص  ين  وجل أن يكفيك فإ عز  

 ي. ذلك فسكت عن  أهل بيتك أن يتوىل  

فلام رجعت إىل منزيل أتاين بعض موالينا فقال: جعلت فداك واهلل لقد رأيتك 

مك يف موكب أيب جعفر وأنت عىل محار، وهو عىل فرس، وقد أرشف عليك يكل  

هذا ة اهلل عىل اخللق، وصاحب ك حتته، فقلت بيني وبني نفيس: هذا حج  كأن  

خر يعمل باجلور، ويقتل أوالد األنبياء ويسفك مر الذي يقتدى به، وهذا اآلاأل

اهلل وهو يف موكبه، وأنت عىل محار، فدخلني من  رض بام ال حيب  الدماء يف األ

حتى خفت عىل ديني ونفيس. قال: فقلت: لو رأيت من كان حويل،  ذلك شك  

ملالئكة الحتقرته وبني يدي، ومن خلفي، وعن يميني وعن شاميل من ا

واحتقرت ما هو فيه، فقال: اآلن سكن قلبي. ثم قال: إىل متى هؤالء يملكون؟ 

ة؟ قال: بىل، فقلت: مد   ءيش أو متى الراحة منهم؟ فقلت: أليس تعلم أن لكل  

ك لو مر إذا جاء كان أرسع من طرفة العني، إن  هذا األ هل ينفعك علمك؟ إن  

، ولو جهدت بغضاا  كنت هلم أشد   ،كيف هيوجل، و تعلم حاهلم عند اهلل عز  

ثم مل يقدروا، فال ما هم فيه من اإل رض أن يدخلوهم يف أشد  وجهد أهل األ



^

املنافقني ال  ولكن   ،العزة هلل ولرسوله وللمؤمنني ن  إك الشيطان، فن  يستفز  

 يعلمون.

 ذى واخلوف، هو غداا ظر أمرنا، وصرب عىل ما يرى من األمن انت أال تعلم أن  

البالد،  قد مات وذهب أهله، ورأيت اجلور قد شمل  زمرتنا. فإذا رأيت احلق  يف

أيت هواء، وره عىل األحدث فيه ما ليس فيه، ووج  ورأيت القرآن قد خلق، وأ

، ناء. ورأيت أهل الباطل قد استعلوا عىل أهل احلق  الدين قد انكفأ كام ينكفئ اإل

حابه، ورأيت الفسق قد ظهر، عذر أصنهى عنه وي  ال ي   ظاهراا  ورأيت الرش  

قبل قوله، ال ي   واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ورأيت املؤمن صامتاا 

عليه كذبه وفريته، ورأيت الصغري يستحقر  ورأيت الفاسق يكذب وال يرد  

عت، ورأيت من يمتدح بالفسق يضحك منه رحام قد تقط  بالكبري، ورأيت األ

جن ما تعطى املرأة، ورأيت النساء يتزو   الغالم يعطىعليه قوله. ورأيت  وال يرد  

النساء، ورأيت الثناء قد كثر، ورأيت الرجل ينفق املال يف غري طاعة اهلل فال ينهى 

ذ باهلل مما يرى املؤمن فيه من االجتهاد، وال يؤخذ عىل يديه ورأيت الناظر يتعو  

ملا يرى يف املؤمن،  ورأيت اجلار يؤذي جاره وليس له مانع. ورأيت الكافر فرحاا 

رض من الفساد ورأيت اخلمور ترشب عالنية وجيتمع عليها ملا يرى يف األ مرحاا 

، ورأيت الفاسق فيام ال وجل، ورأيت اآلمر باملعروف ذليالا  من ال خياف اهلل عز  

، ورأيت أصحاب اآليات حيقرون وحيتقر من حيبهم، حمموداا  اا اهلل قوي   حيب  

ل ورأيت بيت اهلل قد عط   ،وسبيل الرش مسلوكاا  طعاا ورأيت سبيل اخلري منق

ويؤمر برتكه، ورأيت الرجل يقول ما ال يفعله. ورأيت الرجال يتسمنون 

للرجال والنساء للنساء، ورأيت الرجل معيشته من دبره، ومعيشة املرأة من 

فرجها، ورأيت النساء يتخذن املجالس كام يتخذها الرجال. ورأيت التأنيث يف 

املرأة لزوجها، عباس قد ظهر، وأظهروا اخلضاب، وامتشطوا كام متتشط ولد ال



موال عىل فروجهم، وتنوفس يف الرجل وتغاير عليه الرجال، وأعطوا الرجال األ

ال يعري، وكان الزنا متتدح  من املؤمن، وكان الربا ظاهراا  وكان صاحب املال أعز  

 به النساء.

رجال، ورأيت أكثر الناس وخري ورأيت املرأة تصانع زوجها عىل نكاح ال

، ورأيت ذليالا  حمتقراا  ، ورأيت املؤمن حمزوناا بيت من يساعد النساء عىل فسقهن  

ل، ون بشاهد الزور، ورأيت احلرام حيل  البدع والزنا قد ظهر، ورأيت الناس يعتد  

ل الكتاب وأحكامه، ورأيت م، ورأيت الدين بالرأي، وعط  ورأيت احلالل حير  

ة عىل اهلل. ورأيت املؤمن ال يستطيع أن ينكر إال أتخفى به من اجلرالليل ال يس

وجل. ورأيت الوالة  يت العظيم من املال ينفق يف سخط اهلل عز  أبقلبه، ور

 .يقربون أهل الكفر، ويباعدون أهل اخلري

ورأيت الوالة يرتشون يف احلكم، ورأيت الوالية قبالة ملن زاد. ورأيت ذوات 

ة ، ورأيت الرجل يقتل عىل ]التهمة وعىل[ الظن  كتفى هبن  االرحام ينكحن، وي

ويتغاير عىل الرجل الذكر فيبذل له نفسه وماله، ورأيت الرجل يعري عىل إتيان 

النساء، ورأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور، يعلم ذلك ويقيم 

عليه، ورأيت املرأة تقهر زوجها، وتعمل ما ال يشتهي وتنفق عىل زوجها. 

ورأيت الرجل يكري امرأته وجاريته، ويرىض بالدين من الطعام والرشاب 

وجل كثرية عىل الزور، ورأيت القامر قد ظهر، ورأيت  يامن باهلل عز  ورأيت األ

 ،ل الكفرهأل ليس عليه مانع، ورأيت النساء يبذلن أنفسهن   الرشاب تباع ظاهراا 

، وال جيرتئ أحد عىل داا هبا ال يمنعها أحد أح ورأيت املالهي قد ظهرت يمر  

ه الذي خياف سلطانه، ورأيت أقرب الناس من منعها ورأيت الرشيف يستذل  

ر وال يقبل شهادته، نا يزو  الوالة من يمتدح بشتمنا أهل البيت، ورأيت من حيب  

 ورأيت الزور من القول يتنافس فيه.



^

لباطل عىل الناس استامع ا ورأيت القرآن قد ثقل عىل الناس استامعه، وخف  

لت وعمل فيها من لسانه، ورأيت احلدود قد عط   ورأيت اجلار يكرم اجلار خوفاا 

هواء، ورأيت املساجد قد زخرفت، ورأيت أصدق الناس عند الناس باأل

قد ظهر والسعي بالنميمة، ورأيت البغي قد فشا،  املفرتي الكذب، ورأيت الرش  

 . ورأيت طلب احلج  ورأيت الغيبة تستملح ويبرش هبا الناس بعضهم بعضاا 

ديل للكافر املؤمن ورأيت اخلراب قد ا واجلهاد لغري اهلل، ورأيت السلطان يذل  

من العمران، ورأيت الرجل معيشته من بخس املكيال وامليزان، ورأيت سفك 

هبا. ورأيت الرجل يطلب الرئاسة لعرض الدنيا، ويشهر نفسه  الدماء يستخف  

هبا،  مور، ورأيت الصالة قد استخف  األقى، وتسند إليه بخبث اللسان ليت  

ه منذ ملكه، ورأيت امليت ينرش من قربه ورأيت الرجل عنده املال الكثري مل يزك  

 ويؤذى وتباع أكفانه ورأيت اهلرج قد كثر.

بام ]يقول[ الناس فيه،  ورأيت الرجل يميس نشوان، ويصبح سكران ال هيتم  

، ورأيت الرجل خيرج بعضها بعضاا نكح، ورأيت البهائم تفرس ورأيت البهائم ت  

من ثيابه، ورأيت قلوب الناس قد قست  ءإىل مصاله ويرجع وليس عليه يش

ومجدت أعينهم، وثقل الذكر عليهم، ورأيت السحت قد ظهر يتنافس فيه، 

ه لغري الدين يطلب  لرياه الناس. ورأيت الفقيه يتفق   إنام يصيل  ورأيت املصيل  

، ويعري   ناس مع من غلب، ورأيت طالب احلالل يذم  الدنيا والرئاسة، ورأيت ال

اهلل، ال  وطالب احلرام يمدح ويعظم، ورأيت احلرمني يعمل فيهام بام ال حيب  

يمنعهم مانع، وال حيول بينهم وبني العمل القبيح أحد، ورأيت املعازف ظاهرة 

 ويأمر باملعروف وينهى عن من احلق   ءم بيشيف احلرمني. ورأيت الرجل يتكل  

املنكر فيقوم إليه من ينصحه يف نفسه، فيقول: هذا عنك موضوع، ورأيت الناس 

ينظر بعضهم إىل بعض، ويقتدون بأهل الرشور، ورأيت مسلك اخلري وطريقه 



عام  ]ء[ به فال يفزع له أحد. ورأيت كل   ال يسلكه أحد، ورأيت امليت هيز خالياا 

خللق واملجالس ال يتابعون إال ا أكثر مما كان، ورأيت حيدث فيه من البدعة والرش  

 .غنياء، ورأيت املحتاج يعطى عىل الضحك به، ويرحم لغري وجه اهللاأل

ورأيت اآليات يف السامء ال يفزع هلا أحد، ورأيت الناس يتسافدون كام تسافد 

من الناس، ورأيت الرجل ينفق الكثري يف غري  فاا ختو   البهائم، ال ينكر أحد منكراا 

 منع اليسري يف طاعة اهلل. ورأيت العقوق قد ظهر، واستخف  طاعة اهلل، وي

عند الولد ويفرح بأن يفرتي عليهام.  بالوالدين، وكانا من أسوء الناس حاالا 

فيه  هلن   أمر، ال يؤتى إال ما ورأيت النساء قد غلبن عىل امللك، وغلبن عىل كل  

يفرح بموهتام، هوى، ورأيت ابن الرجل يفرتي عىل أبيه، ويدعو عىل والديه، و

به يوم ومل يكسب فيه الذنب العظيم، من فجور أو بخس  ورأيت الرجل إذا مر  

ذلك  حيسب أن   ،حزيناا  كئيباا  ،مكيال أو ميزان، أو غشيان حرام، أو رشب مسكر

اليوم عليه وضيعة من عمره. ورأيت السلطان حيتكر الطعام، ورأيت أموال 

ا ويرشب هبا اخلمور، ورأيت اخلمر ذوي القربى تقسم يف الزور ويتقامر هب

ورأيت الناس قد استووا يف ترك يتداوى هبا، وتوصف للمريض ويستشفى هبا، 

ن به، ورأيت رياح املنافقني وأهل ترك التدي  و مر باملعروف والنهي عن املنكراأل

 ك.ال حتر   النفاق دائمة، ورياح أهل احلق  

املساجد حمتشية ممن ال  جر، ورأيتجر، والصالة باألذان باألورأيت اال

، ويتواصفون فيها رشاب خياف اهلل جمتمعون فيها للغيبة وأكل حلوم أهل احلق  

 بالناس فهو ال يعقل، وال يشان بالسكر، وإذا املسكر، ورأيت السكران يصيل  

قي وخيف، وترك ال يعاقب، ويعذر بسكره. ورأيت من أكل كرم وات  سكر أ

رأيت القضاة يقضون بخالف ما أمر اهلل، بصالحه، و ثأموال اليتامى حيد  

هل ورأيت املرياث قد وضعته الوالة الورأيت الوالة يأمتنون اخلونة للطمع، 



^

 .ة عىل اهلل، يأخذون منهم وخيلوهنم وما يشتهونأالفسوق واجلر

ورأيت املنابر يؤمر عليها بالتقوى، وال يعمل القائل بام يأمر. ورأيت الصالة 

، ورأيت الصدقة بالشفاعة ال يراد هبا وجه اهلل وتعطى بأوقاهتا قد استخف  

هم بطوهنم وفروجهم، ال يبالون بام أكلوا وبام لطلب الناس، ورأيت الناس مه  

 قد درست. نكحوا، ورأيت الدنيا مقبلة عليهم، ورأيت أعالم احلق  

الناس يف سخط  وجل النجاة، واعلم أن   فكن عىل حذر، واطلب من اهلل عز  

 واجتهد لرياك اهلل عز   ،بامر يراد هبم، فكن مرتق  وجل ]وإنام يمهلهم أل اهلل عز  

ن نزل هبم العذاب وكنت فيهم، عجلت إىل إيف خالف ما هم عليه، ف وجل[

 ة عىل اهلل عز  أخرت ابتلوا وكنت قد خرجت مما هم فيه، من اجلرأرمحة اهلل وإن 

ة اهلل قريب من رمح وأن   ،اهلل ال يضيع أجر املحسنني وجل. واعلم أن  

 .«املحسنني

، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن إسحاق بن عامر، عن أيب : عيل  5ـ  1136

ون حتى خيتلف بنو فالن فيام بينهم، فإذا ال ترون ما حتب  »قال:  ×عبد اهلل

 .«قت الكلمة وخرج السفيايناختلفوا طمع الناس وتفر  

ما حيدث عنده وكيفيته عليه و يوم خروجه وما يدّل: الباب العشرون

 ة ملكه صلوات اهلل عليهومّد

بن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن غري يعقوب : أيب، عن سعد، عن 1ـ  1137

حد لشيعتنا، واالثنني واأل السبت لنا،»قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،واحد
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الدواء، واخلميس تقىض فيه  ة، واألربعاء يوم رشبألعدائنا، والثالثاء لبني أمي  

وهو أفضل من الفطر ، ب، وهو عيد املسلمنيف والتطي  احلوائج، واجلمعة للتنظ  

وكان  ،ةاحلج   واألضحى، ويوم الغدير أفضل األعياد، وهو ثامن عرش من ذي

يوم اجلمعة،  يوم اجلمعة، وخيرج قائمنا أهل البيت يوم اجلمعة، ويقوم القيامة

 .«د وآلهوما من عمل يوم اجلمعة أفضل من الصالة عىل حمم  

: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن 2ـ  1138

ل من يبايع أو   إن  »: ×أبان بن عثامن، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اهلل

عىل  ثم يضع رجالا  ،ينزل يف صورة طري أبيض فيبايعه ،×جربئيل ×القائم

ثم ينادي بصوت طلق ذلق تسمعه  ،عىل بيت املقدس بيت اهلل احلرام، ورجالا 

 .«اخلالئق: أتى أمر اهلل فال تستعجلوه

سيأيت يف »: ×أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اهللعن : 3ـ  1139

ه مل ة أن  يعلم أهل مك   ـة يعني مسجد مك   ـ مسجدكم ثالثامئة وثالثة عرش رجالا 

سيف كلمة  كل  آباؤهم وال أجدادهم، عليهم السيوف، مكتوب عىل  يلد ]هم[

 واد: هذا املهدي   فتنادي بكل   تفتح ألف كلمة، فيبعث اهلل تبارك وتعاىل رحياا 

 .«ةنيقيض بقضاء داود وسليامن عليهام السالم ال يريد عليه بي  

بوب، عن يعقوب د، عن ابن حمد بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  4ـ  1140

إذا »يعتكم؟ قال: فقال: : متى فرج ش×يب عبد اهللالرساج قال: قلت أل

اختلف ولد العباس ووهى سلطاهنم، وطمع فيهم ]من مل يكن يطمع فيهم[، 

ذي صيصية صيصيته، وظهر الشامي وأقبل  تها، ورفع كل  وخلعت العرب أعن  
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ة برتاث مر من املدينة إىل مك  ك احلسني وخرج صاحب هذا األاليامين وحتر  

سيف رسول »قال:  ؟|. فقلت: ما تراث رسول اهلل«رسول اهلل|

اهلل| ودرعه، وعاممته وبرده، وقضيبه، ورايته، والمته، ورسجه، حتى ينزل 

ة، فيخرج السيف من غمده، ويلبس الدرع، وينرش الراية والربدة والعاممة، مك  

ويتناول القضيب بيده ويستأذن اهلل يف ظهوره، فيطلع عىل ذلك بعض مواليه 

ة تدر احلسني إىل اخلروج، فيثب عليه أهل مك  فيخربه اخلرب، فيب فيأيت احلسني  

 لشام.فيقتلونه، ويبعثون برأسه إىل ا

فيبايعه الناس ويتبعونه ويبعث الشامي  ،مرفيظهر عند ذلك صاحب هذا األ

وجل دوهنا، وهيرب يومئذ من كان  إىل املدينة فيهلكهم اهلل عز   عند ذلك جيشاا 

مر، ويقبل صاحب صاحب هذا األة، فيلحقون بإىل مك   ×باملدينة من ولد عيل

 .«اإىل املدينة فيأمن أهلها ويرجعون إليه مر نحو العراق، ويبعث جيشاا هذا األ

بن القاسم قال:  ، عن أبيه، عن صفوان بن حييى، عن عيص: عيل  5ـ  1141

اهلل وحده ال رشيك له، وانظروا عليكم بتقوى »يقول:  ×سمعت أبا عبد اهلل

هو أعلم  الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجالا  نفسكم فواهلل إن  أل

بذلك الذي هو أعلم بغنمه من الذي  يءبغنمه من الذي هو فيها، خيرجه وجي

ب هبا، ثم كانت حدكم نفسان يقاتل بواحدة جير  كان فيها. واهلل لو كانت أل

هبت فقد خرى باقية فعمل عىل ما قد استبان هلا، ولكن له نفس واحدة إذا ذاأل

ا فانظروا عىل من   نفسكم إن أتاكم آت  أن ختتاروا أل واهلل ذهبت التوبة، فأنتم أحق  

ومل  ، وكان صدوقاا كان عاملاا  زيداا  ن  ء خترجون؟ وال تقولوا خرج زيد، فإيش أي  

د ولو ظهر لوف بام دعاكم ام دعاكم إىل الرىض من آل حمم  إن   ،يدعكم إىل نفسه
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 ءيش ا اليوم إىل أي  لطان جمتمع لينقضه. فاخلارج من  ام خرج إىل سإن   ،إليه

ا لسنا نرىض به، وهو د؟ فنحن نشهدكم أن  يدعوكم؟ إىل الرىض من آل حمم  

لوية أجدر أن ال ه أحد، وهو إذا كانت الرايات واأليعصينا اليوم، وليس مع

فواهلل ما صاحبكم إال من  ،يسمع منا إال ]مع[ من اجتمعت بنو فاطمة معه

 .عوا عليهاجتم

روا إىل إن أحببتم أن تتأخ  و وجل، إذا كان رجب فأقبلوا عىل اسم اهلل عز  

ذلك أن يكون أقوى  شعبان فال ضري، وإن أحببتم أن تصوموا يف أهاليكم فلعل  

 .«لكم، وكفاكم بالسفياين عالمة

: ابن عقدة، عن عيل بن احلسن التيميل، عن عمرو بن عثامن، عن 6ـ  1142

فسمعت  ،×ب، عن عبد اهلل بن سنان، قال: كنت عند أيب عبد اهللابن حمبو

كم إن   :ونا ويقولون لناة يعري  هؤالء العام   من مهدان يقول ]له[: إن   رجالا 

 مر، وكان متكئاا نادي من السامء باسم صاحب هذا األي منادياا  تزعمون أن  

يكم يف وال حرج عل ،ي وارووه عن أيبال ترووه عن  »فغضب وجلس ثم قال: 

 وجل لبني   ذلك يف كتاب اهلل عز   يقول: واهلل إن   × سمعت أيبأشهد أين   .ذلك

ا َخاِضِعيَ ﴿: حيث يقول ََمء آَيًة َفَظلَّْت َأْعنَاُقُهْم ََلَ ن السَّ ْل َعَلْيِهم مِّ َشأْ ُننَزِّ . ﴾إِن نَّ

رض ، فيؤمن أهل األت رقبته هلارض يومئذ أحد إال خضع وذل  فال يبقى يف األ

 ،وشيعته ×يف عيل بن أيب طالب احلق   إذا سمعوا الصوت من السامء: أال إن  

ثم ينادي أال  ،رضفإذا كان الغد صعد إبليس يف اهلواء حتى يتوارى عن أهل األ

بدمه، قال: فيثبت  فاطلبوا ه قتل مظلوماا ن  إيف عثامن بن عفان وشيعته، ف احلق   إن  

الذين  ل، ويرتاب يومئذوهو النداء األو   اهلل الذين آمنوا بالقول الثابت عىل احلق  

                                           
 .381رقم  264/  8؛ الكايف: 301/  52ر األنوار: ( بحا1)



^

ا ويتناولونا يف قلوهبم مرض، واملرض واهلل عداوتنا، فعند ذلك يتربؤون من  

، ثم تال أبو عبد «ل سحر من سحر أهل هذا البيتو  املنادي األ فيقولون: إن  

ْسَتِمر  ﴿وجل:  قول اهلل عز   ×اهلل  .﴾َوإِن َيَرْوا آَيًة ُيْعِرُضوا َوَيُقوُلوا ِسْحٌر مُّ

: ابن عقدة، عن عيل بن احلسن، عن العباس بن عامر، عن ابن 7ـ  1143

 إن   :من السامء ينادي مناد  »يقول:  ×بكري، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد اهلل

. قلت: فمن «وشيعته ]هم[ الفائزون اا علي   إن   :مري، وينادي مناد  األ هو فالناا 

وشيعته ]هم[  فالناا  الشيطان ينادي: إن   إن  »يقاتل املهدي بعد هذا؟ فقال: 

قلت: فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال:  «ةمي  الفائزون، لرجل من بني أ

م هم ن، ويعلمون أهن  ه يكون قبل أن يكويعرفه الذين كانوا يروون ويقولون إن  »

 .«ون الصادقوناملحق  

د بن املفضل وسعدان بن إسحاق وأمحد بن : ابن عقدة، عن حمم  8ـ  1144

، عن احلسن بن حمبوب، عن عبد اهلل بن سنان قال: احلسني وحممد بن أمحد مجيعاا 

وقتل حتى يلجأ الناس عند  يشمل الناس موت  »يقول:  ×سمعت أبا عبد اهلل

فيم القتل والقتال؟  :ة القتالصادق من شد   رم، فينادي مناد  ذلك إىل احل

«صاحبكم فالن

د بن املفضل وسعدان بن إسحاق وأمحد بن ابن عقدة، عن حمم  : 9ـ  1145

، عن ابن حمبوب، عن يعقوب احلسني بن عبد امللك وحممد بن أمحد مجيعاا 

يظهر القائم حتى يا جابر ال »ه قال: أن   ×عن جابر، عن أيب جعفر ،الرساج

بني الكوفة  فتنة يطلبون املخرج منها فال جيدونه، ويكون قتل   يشمل الشام

                                           
 .19رقم  267؛ الغيبة للنعامين: 292/  52( بحار األنوار: 1)

 .28رقم  272؛ الغيبة للنعامين: 294/  52( بحار األنوار: 2)

 .35رقم  275؛ الغيبة للنعامين: 296/  52( بحار األنوار: 3)



.«من السامء واحلرية قتالهم عىل سواء، وينادي مناد  

د، عن أيب سناد عن ابن حمبوب، عن العالء، عن حمم  وهبذا اإل: 10ـ  1146

شق، فيه لكم فرج عوا الصوت يأتيكم بغتة من قبل دمتوق  »أنه قال:  ×جعفر

 .«معظي

سريه وأخالقه وعدد أصحابه وخصائص : الباب الواحد والعشرين

 وعلى آبائهعليه زمانه وأحوال أصحابه صلوات اهلل 

يب احلسن : اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن اهلروي قال: قلت أل1ـ  1147

ه ن  أ ×ما تقول يف حديث روي عن الصادق ،: يا ابن رسول اهلل×الرضا

: ×فقال «بفعال آبائها؟ ×إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة احلسني»قال: 

ما  ،﴾َوالَ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى﴿: وجل فقلت: وقول اهلل عز   «هو كذلك»

يرضون  ×ذراري قتلة احلسني صدق اهلل يف مجيع أقواله، ولكن  »معناه؟ قال: 

قتل  رجالا  كان كمن أتاه، ولو أن   تخرون هبا، ومن ريض شيئاا بفعال آبائهم ويف

وجل رشيك  باملغرب، لكان الرايض عند اهلل عز   باملرشق فريض بقتله رجل  

، قال: قلت له: «إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم ×ام يقتلهم القائمالقاتل، وإن  

م ؛ ألهن  طع أيدهيمفيق ،يبدء ببني شيبة»: ليبدأ القائم منكم إذا قام؟ قا ءيش بأي  

 .«وجل اق بيت اهلل عز  رس  

                                           
 .65رقم  288امين: ؛ الغيبة للنع297/  52( بحار األنوار: 1)

/  2. قال الشيخ املحسني )66رقم  288؛ الغيبة للنعامين: 298/  52( بحار األنوار: 2)

(: هذا كل ه عىل فرض وصول نسخة غيبة النعامين إىل املؤل ف العالمة رمحه اهلل ساملة 229

 من التغيري، فتدخل حينئذ يف االعتبار.

 ة.( رواي214( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

/  2؛ عيون أخبار الرضا: 1رقم  229/  1؛ علل الرشائع: 313/  52( بحار األنوار: 4)

 



^

اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن الريان بن الصلت قال: قلت  :2ـ  1148

ي مر، ولكن  أنا صاحب هذا األ»مر؟ فقال: : أنت صاحب هذا األ×للرضا

، وكيف أكون ذاك عىل ما ترى من كام ملئت جوراا  ها عدالا لست بالذي أمأ

 الشيوخ، ومنظر الشباب لقائم هو الذي إذا خرج كان يف سن  ا ضعف بدين؟ وإن  

رض لقلعها، ولو يده إىل أعظم شجرة عىل وجه األ يف بدنه حتى لو مد   اا قوي  

صاح بني اجلبال لتدكدكت صخورها يكون معه عصا موسى، وخاتم سليامن، 

رض األ ، ثم يظهره فيمأ بهبه اهلل يف سرته ما شاء اهللذاك الرابع من ولدي يغي  

 .«وظلاما  كام ملئت جوراا  وعدالا  قسطاا 

 ×: سعد، عن أيب هاشم اجلعفري قال: كنت عند أيب حممد3ـ  1149

، فقلت يف «ر واملقاصري التي يف املساجدئإذا قام القائم أمر هبدم املنا»فقال: 

ا حمدثة مبتدعة مل يبنها معنى هذا أهن  »فقال:  معنى هذا؟ فأقبل عيل   ي  نفيس: أل

 .«ةوال حج   نبي  

عن  ،: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري4ـ  1150

 ×إذا قام القائم»: ×أبان بن عثامن، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اهلل

مل يقم بني يديه أحد من خلق الرمحن إال عرفه صالح هو أم طالح؟ أال وفيه آية 

 .«قيموهي السبيل امل ،منيللمتوس  

                                                                                                   
م، من حيث 5رقم  247 . وقد سبق أن عل ق الشيخ املحسني عىل هذه الرواية كام تقد 

 عدم انسجامها مع القواعد والرشيعة ونحو ذلك فلرياجع.

 .7رقم  376مة: ؛ كامل الدين ومتام النع322/  52( بحار األنوار: 1)

/  2. قال الشيخ املحسني )175رقم  206؛ الغيبة للطويس: 323/  52( بحار األنوار: 2)

د.233  (: بناءا عىل سالمة وصول نسخة غيبة النعامين إىل الشيخ من التغيري، وفيه ترد 

 .20رقم  671؛ كامل الدين ومتام النعمة: 325/  52( بحار األنوار: 3)



دمان يف »: ×سناد، عن ابن تغلب قال: قال أبو عبد اهلل: هبذا اإل5ـ  1151

وجل حتى  وجل ال يقيض فيهام أحد بحكم اهلل عز   السالم حالل من اهلل عز  

نة: وجل ال يريد فيه بي   يبعث اهلل القائم من أهل البيت فيحكم فيهام بحكم اهلل عز  

 .«اة يرضب رقبتهومانع الزك ،الزاين املحصن يرمجه

 كأين  »: ×عن ابن تغلب قال: قال أبو عبد اهلل ،سناد: هبذا اإل6ـ  1152

 ركب فرساا  أنظر ]إىل[ القائم عىل ظهر نجف ]فإذا استوى عىل ظهر النجف[

ثم ينتفض به فرسه، فال يبقى أهل بلدة إال وهم  ،أدهم أبلق بني عينيه شمراخ

عليه ثالثة  نرش راية رسول اهلل| انحط   ه معهم يف بالدهم، فإذاون أن  يظن  

. وهم الذين كانوا ×هم ينتظرون القائمكل   عرش ألف ملك وثالثة عرش ملكاا 

لقي يف حيث أ ×يف السفينة، والذين كانوا مع إبراهيم اخلليل ×مع نوح

 ،مني ومردفنيحني رفع، وأربعة آالف مسو   ×النار، وكانوا مع عيسى

يوم بدر، وأربعة آالف ملك الذين هبطوا يريدون  وثالثامئة وثالثة عرش ملكاا 

القتال مع احلسني بن عيل عليهام السالم فلم يؤذن هلم، فصعدوا يف االستيذان 

فهم شعث غرب يبكون عند قرب احلسني إىل يوم  ،×وقد قتل احلسني ،وهبطوا

 .«ةالقيامة، وما بني قرب احلسني إىل السامء خمتلف املالئك

عن ابن تغلب، عن الثاميل قال: قال أبو  ،سنادا اإل: هبذ7ـ  1153

]كأين[ أنظر إىل القائم قد ظهر عىل نجف الكوفة، فإذا ظهر عىل »: ×جعفر

النجف نرش راية رسول اهلل|، عمودها من عمد عرش اهلل تبارك وتعاىل، 

 ،«وجل جالله، ال هيوي هبا إىل أحد إال أهلكه اهلل عز   اهلل جل   وسائرها من نرص

                                           
 .21رقم  671؛ كامل الدين ومتام النعمة: ( املصدر السابق1)

 .22رقم  671؛ كامل الدين ومتام النعمة: 325/  52( بحار األنوار: 2)



^

 .«×يأتيه هبا جربئيل ،بل يؤتى هبا»ال: قلت: تكون معه أو يؤتى هبا؟ قال: ق

بن ن املفضل وسعدان بن إسحاق وأمحد د ب: ابن عقدة، عن حمم  8ـ  1154

عن ابن حمبوب، عن عبد اهلل بن سنان قال:  ،احلسني وحممد القطواين مجيعاا 

غرس اجلنة،  كانت عىص موسى قضيب آس من»يقول:  ×سمعت أبا عبد اهلل

 ،ةوهي وتابوت آدم يف بحرية طربي   ،ه تلقاء مدينملا توج   ×أتاه هبا جربئيل

 .«×القائم إذا قام)خيرجهام( ا حتى خيرجها ولن يبليا ولن يتغري  

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محاد، عن احللبي قال: سئل 9ـ  1155

نعم، ولكن ال »الصالة فيها؟ فقال:  لة، أتكرهعن املساجد املظل   ×أبو عبد اهلل

 .«كم اليوم، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع يف ذلكيرض  

د بن ذينة، عن حمم  أ، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن : عيل  10ـ  1156

َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى الَ َتُكوَن ﴿: ذكره : قول اهلل عز  ×يب جعفرمسلم قال: قلت أل

ُه هللِّ فِْتنٌَة َوَيكُ  يُن ُكلُّ رسول  ية بعد، إن  مل جيئ تأويل هذه اآل»قال:  ،﴾وَن الدِّ

ص هلم حلاجته وحاجة أصحابه، فلو قد جاء تأويلها مل يقبل منهم اهلل| رخ  

 .«وجل وحتى ال يكون رشك د اهلل عز  ولكنهم يقتلون حتى يوح  

ار، عن أبيه، عن ابن عبد اجلبار، عن حممد بن زياد العط  : 11ـ  1157

ه زدي، عن أبان بن عثامن، عن الثاميل، عن عيل بن احلسني، عن أبيه، عن جد  األ

                                           
 .23رقم  672؛ كامل الدين ومتام النعمة: 326/  52( بحار األنوار: 1)

/  2. قال الشيخ املحسني  )27رقم  243؛ الغيبة للنعامين: 351/  52( بحار األنوار: 2)

واعتبارها بناءا عىل سالمة وصول نسخة غيبة النعامين إىل الشيخ من التغيري، وفيه (: 233

د.  ترد 

 .4رقم  368/  3؛ الكايف: 374/  52( بحار األنوار: 3)

 .243رقم  201/  8؛ الكايف: 378/  52( بحار األنوار: 4)



هلم أو   ،ة من بعدي اثنا عرشئم  األ»عليهم السالم قال: قال رسول اهلل|: 

رض مشارق األ تعاىل ذكره عىل يديه أنت يا عيل، وآخر هم القائم الذي يفتح اهلل

 .«ومغارهبا

د بن ار، عن ابن أيب اخلطاب، عن جعفر بن بشري وحمم  الصف   :12ـ  1158

عن القائم إذا  ×د قال: سألت أبا جعفرعبد اهلل بن هالل، عن العال، عن حمم  

ا سار به رسول اهلل| حتى بسرية م»سرية يسري يف الناس؟ فقال:  قام بأي  

أبطل ما كانت يف »سرية رسول اهلل|؟ قال:  قلت: وما كانت «سالميظهر اإل

إذا قام يبطل ما كان يف  ×اجلاهلية، واستقبل الناس بالعدل، وكذلك القائم

 .«اهلدنة مما كان يف أيدي الناس ويستقبل هبم العدل

 ما خرج من توقيعاته: الباب الثاني والعشرين

مد الدقاق واحلسني د بن أمحد الشيباين وعيل بن أمحد بن حم: حمم  1ـ  1159

د بن جعفر ، عن حمم  بن إبراهيم بن أمحد بن هشام وعيل بن عبد اهلل الوراق مجيعاا 

د بن عثامن العمري من الشيخ أيب جعفر حمم   األسدي قال: كان فيام ورد عيل  

أما ما سألت عنه »: ×س اهلل روحه يف جواب مسائيل إىل صاحب الزمانقد  

الشمس  عند غروهبا، فلئن كان كام يقولون إن  من الصالة عند طلوع الشمس و

تطلع من بني قرين شيطان، وتغرب بني قرين شيطان، فام أرغم أنف الشيطان 

رغم أنف الشيطان. وأما ما سألت عنه من أمر أها ومثل الصالة، فصل   ءبيش

                                           
 64/  2لرضا: ؛ عيون أخبار ا35رقم  282( املصدر السابق؛ كامل الدين ومتام النعمة: 1)

 .11رقم  172؛ األمايل للصدوق: 34رقم 

 .1رقم  154/  6؛ هتذيب األحكام: 381/  52( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.23( يبلغ جمموع املنقول يف الباب )3)



^

ما مل يسلم فصاحبه  الوقف عىل ناحيتنا وما جيعل لنا ثم حيتاج إليه صاحبه، فكل  

ما سلم فال خيار لصاحبه فيه احتاج أو مل حيتج، افتقر إليه أو  اخليار، وكل  فيه ب

ما يف يده من أموالنا أو  استغنى عنه. وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل  

فه يف ماله من غري أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن ف فيه ترص  يترص  

م اهلل عرتيت ما حر   من وقد قال النبي|: املستحل   ،خصامؤه يوم القيامة

نبي جماب، فمن ظلمنا كان يف مجلة الظاملني لنا  ملعون عىل لساين ولسان كل  

 .﴾َأالَ َلْعنَُة اهللِّ َعََل الظَّاْلِِيَ ﴿: وجل وكانت لعنة اهلل عليه، لقوله عز  

ة ن، هل خيتن مر  بعدما خيت وأما ما سألت عنه من أمر املولود الذي نبتت قلفته

 إىل اهلل عز   األرض تضج   ن  إف ،أخرى[ ةا ه جيب أن تقطع قلفته ]مر  ن  إأخرى؟ ف

، والنار . وأما ما سألت عنه من أمر املصيل  وجل من بول األغلف أربعني صباحاا 

، الناس اختلفوا يف ذلك قبلك ن  إف ،والصورة والرساج بني يديه هل جتوز صالته

 والصورة والرساج من أوالد عبدة األوثان والنريان، يصيل  ه جائز ملن مل يكن ن  فإ

بني يديه، وال جيوز ذلك ملن كان من أوالد عبدة األوثان والنريان. وأما ما سألت 

عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل جيوز القيام بعامرهتا وأداء اخلراج منها، 

 إليكم، فال حيل   باا وتقر  لأجر،  ورصف ما يفضل من دخلها إىل الناحية، احتساباا 

 ذلك يف مالنا، من فعل شيئاا  ف يف مال غريه بغري إذنه، فكيف حيل  ألحد أن يترص  

ام ن  إف م عليه، ومن أكل من أموالنا شيئاا ا ما حر  من   من ذلك بغري أمرنا فقد استحل  

. وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي جيعل وسيصىل سعرياا  يأكل يف بطنه ناراا 

ي من دخلها خراجها احيتنا ضيعة، ويسلمها من قيم يقوم هبا ويعمرها، ويؤد  لن

ذلك جائز ملن جعله صاحب  ن  إومؤنتها، وجيعل ما يبقى من الدخل لناحيتنا، ف

وأما ما سألت عنه من الثامر من أموالنا  ام ال جيوز ذلك لغريه.الضيعة قيام عليها إن  



له أكله، وحيرم عليه  ه حيل  ن  إحيل له ذلك؟ فبه املار، فيتناول منه ويأكل هل  يمر  

 .«محله

د بن مهام د بن إبراهيم بن إسحاق قال: سمعت أبا عيل حمم  : حمم  2ـ  1160

ه س اهلل روحه يقول: خرج توقيع بخط  د بن عثامن العمري قد  يقول: سمعت حمم  

أسأله عن ، وكتبت «ين يف جممع من الناس باسمي فعليه لعنة اهللمن سام  »أعرفه: 

 .«ناتوكذب الوق  »ظهور الفرج فخرج يف التوقيع: 

رواه  ،كان خرج إىل العمري وابنه ريض اهلل عنهام ×توقيع منه: 3ـ  1161

سعد بن  بخط   قال الشيخ أبو جعفر ريض اهلل عنه: وجدته مثبتاا  ،سعد بن عبد اهلل

ينه، وأسعدكام وفقكام اهلل لطاعته، وثبتكام عىل د»: عبد اهلل ريض اهلل عنه

امليثمي أخربكام عن املختار، ومناظرته من  بمرضاته، انتهى إلينا ما ذكرمتا أن  

اه، وفهمت مجيع لقي، واحتجاجه بأن ال خلف غري جعفر بن عيل، وتصديقه إي  

ما كتبتام به مما قال أصحابكام عنه، وأنا أعوذ باهلل من العمى بعد اجلالء، ومن 

وجل  ه عز  ن  إوبقات األعامل، ومرديات الفتن، فومن م الضاللة بعد اهلدى

ُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل ُيْفَتنُونَ  *اِل ﴿يقول:  . كيف ﴾َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيَْتَ

فارقوا دينهم  ،وشامالا  دون يف احلرية، ويأخذون يميناا يتساقطون يف الفتنة، ويرتد  

أم جهلوا ما جاءت به الروايات الصادقة واألخبار  أم ارتابوا، أم عاندوا احلق  

ة إما األرض ال ختلو من حج   الصحيحة، أو علموا ذلك فتناسوا، أما تعلمون أن  

بعد  هم| واحداا مل يعلموا انتظام أئمتهم بعد نبي   ، أو، وإما مغموراا ظاهراا 

 ـيعني احلسن بن عيل  ـوجل إىل املايض  بأمر اهلل عز   واحد إىل أن أفىض األمر
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^

وإىل طريق  صلوات اهلل عليه، فقام مقام آبائه عليهم السالم هيدي إىل احلق  

وجل له ما عنده، فمىض  ، اختار اهلل عز  زهراا  وقمراا  ساطعاا  مستقيم. كان نوراا 

ه، ووصية عىل منهاج آبائه عليهم السالم حذو النعل بالنعل، عىل عهد عهد

ته، وجل بأمره إىل غاية، وأخفى مكانه بمشي   سرته اهلل عز   أوىص هبا إىل ويص  

 للقضاء السابق والقدر النافذ، وفينا موضعه، ولنا فضله، ولو قد أذن اهلل عز  

 ظاهراا  وجل فيام قد منعه وأزال عنه ما قد جرى به من حكمه، ألراهم احلق  

ته، المة، وألبان عن نفسه، وقام بحج  بأحسن حلية، وأبني داللة، وأوضح ع

 ، وتوفيقه ال يسبق.وجل ال تغالب، وإرادته ال ترد   أقدار اهلل عز   ولكن  

فليدعوا عنهم اتباع اهلوى، وليقيموا عىل أصلهم الذي كانوا عليه، وال 

وجل فيندموا، وليعلموا  يبحثوا عام سرت عنهم فيأثموا، وال يكشفوا سرت اهلل عز  

عيه غرينا إال عنا وفينا، ال يقول ذلك سوانا إال كذاب مفرت، وال يد  م احلق   أن  

ا عىل هذه اجلملة دون التفسري، ويقنعوا من ذلك فليقترصوا من   ،غوي ضالٌّ 

 .«شاء اهلل بالتعريض دون الترصيح، إن
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كتاب العامل واخللق والكائنات 
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 اتالعامل وما يتعلق بالسماوّييات أحوال أبواب كّل

 موريات األحدوث العامل وبدء خلقه وكيفيته وبعض كّل: الباب األّول

د بن د بن احلسن عن حممد بن احلسن الصفار، عن حمم  حمم  : 1ـ  1162

فعال، ة من صفات األاملشي  »: ×عن سليامن اجلعفري، قال: قال الرضا ،عيسى

 .«دفليس بموح   شائياا  اهلل مل يزل مريداا  فمن زعم أن  

ه، عن سعد بن عبد اهلل، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أيب وأب: 2ـ  1163

قال: قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إىل يوم  ،عمري، عن منصور بن حازم

 بىل، قبل أن خيلق الساموات»القيامة أليس كان يف علم اهلل تعاىل؟ قال: فقال: 

 .«رضاألو

د بن أمحد سني بن أمحد بن إدريس، عن أبيه، عن حمم  احل: 3ـ  1164

عن صفوان، عن  ،عن عيل بن إسامعيل وإبراهيم بن هاشم مجيعاا  ،شعرياأل

مل يكن يف  ء: هل يكون اليوم يش×قال: سألت أبا عبد اهلل ،منصور بن حازم
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 علمه قبل أن ينشئ الساموات ال، بل كان يف»وجل؟ قال:  علم اهلل عز  

 .«رضواأل

د بن حييى، عن ابن حمبوب، عن عبد اهلل بن سنان قال: حمم   :4ـ  1165

 حد، وكان ليخلق الرش  اهلل خلق اخلري يوم األ إن  »يقول:  ×سمعت أبا عبد اهلل

رضني، وخلق أقواهتا يف يوم حد واالثنني خلق األقبل اخلري، ويف يوم األ

س، وخلق أقواهتا يوم ربعاء ويوم اخلميثاء، وخلق الساموات يف يوم األالثال

ََمَواِت َواْْلَْرَض َوَما َبيْنَُهََم ِِف ِستَِّة ﴿: وجل وذلك قول اهلل عز   ،اجلمعة َخَلَق السَّ

امٍ   .«﴾َأيَّ

 ،د بن احلسني بن أيب اخلطابد العطار، عن حمم  ه، عن حمم  و: أب5ـ  1166

 ×د بن مسلم، عن أيب جعفر، عن هشام بن سامل، عن حمم  عن ابن أيب عمري

ن، فعلمه به قبل بام كو   غريه، ومل يزل اهلل عاملاا  ءكان وال يش»يقول:  هقال: سمعت

 .«نهكونه كعلمه به بعد ما كو  

د، عن ابن حمبوب، عن العالء بن رزين، د، عن أمحد بن حمم  : حمم  6ـ  1167

د بن مسلم، قال: قال يل أبو عن العالء، عن حمم   ،واحلجال ،د بن مسلمعن حمم  

وجل املاء  ماء، وكان عرشه عىل املاء، فأمر اهلل عز   ءيش كان كل  »: ×جعفر

، ثم أمر النار فخمدت، فارتفع من مخودها دخان، فخلق اهلل فاضطرم ناراا 

 رض من الرماد، ثم اختصم املاء والنارالساموات من ذلك الدخان، وخلق األ

كرب، وقالت كرب، وقال الريح: أنا جند اهلل األ، فقال املاء: أنا جند اهلل األالريحو

 .«كربوجل إىل الريح: أنت جندي األ كرب، فأوحى اهلل عز  النار: أنا جند اهلل األ
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د بن احلسني، عن ابن أيب عمري، عن د بن حييى، عن حمم  : حمم  7ـ  1168

كان »قال: سمعته يقول:  ×جعفرهشام بن سامل، عن حممد بن مسلم، عن أيب 

 .«، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونهغريه، ومل يزل عاملاا  ءاهلل وال يش

د بن عيسى، عن د بن حييى، عن سعد بن عبد اهلل، عن حمم  : حمم  8ـ  1169

وجل أكان يعلم  يسأله عن اهلل عز   ×أنه كتب إىل أيب احلسن ،وب بن نوحأي  

هنا أو مل يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها شياء وكو  ق األشياء قبل أن خلاأل

مل »: ×هع بخط  ن. فوق  ن عندما كو  كو   وتكوينها فعلم ما خلق عندما خلق وما

شياء بعدما خلق لمه باألشياء كعشياء قبل أن خيلق األباأل يزل اهلل عاملاا 

 .«شياءاأل

عن  ،سني بن سعيدد، عن احلد بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  9ـ  1170

قال: قلت: مل يزل اهلل  ×النرض بن سويد، عن عاصم بن محيد، عن أيب عبد اهلل

 .«ثم أراد قادراا  املريد ال يكون إال ملراد معه، مل يزل اهلل عاملاا  إن  »؟ قال: مريداا 

عن ابن أيب عمري،  ،د بن خالد، عن أبيهة، عن أمحد بن حمم  عد  ال: 10ـ  1171

 .«ة حمدثةاملشي  » قال: ×د بن مسلم، عن أيب عبد اهللنة، عن حمم  ذيأعن ابن 

ومن يكون فيها  ،العوامل وما كان يف األرض قبل خلق آدم :الباب الثاني

 بعد انقضاء القيامة، وأحوال جابلقا وحابرسا

 ،د، عن احلسن بن عيل الوشاءد بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  1ـ  1172
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وأنا عنده  ليلةا  ×قال: قال يل أبو جعفر ،سنان، عن أيب محزة عن عبد اهلل بن

وجل سواها  هلل عز   وإن   ×ة أبينا آدميا أبا محزة، هذه قب  »ونظر إىل السامء فقال: 

 .«ة فيها خلق ما عصوا اهلل طرفة عنيتسعة وثالثني قب  

 العرش والكرسي ومحلتهما :الباب الثالث

د بن عبد اجلبار، عن صفوان بن حييى، عن حمم  : أمحد بن إدريس، 1ـ  1173

فاستأذنته فأذن  ×دخله عىل أيب احلسن الرضاأث أن ة املحد  قال: سألني أبو قر  

اهلل حممول؟ فقال أبو  أن   يل فدخل، فسأله عن احلالل واحلرام، ثم قال له: أفتقر  

واملحمول اسم  ،حممول مفعول به مضاف إىل غريه حمتاج كل  »: ×احلسن

ص يف اللفظ، واحلامل فاعل، وهو يف اللفظ مدحة، وكذلك قول القائل فوق، نق

ا﴿: وحتت، وأعىل، وأسفل، وقد قال اهلل ْسنَى َفاْدُعوُه َِّبَ ومل  ﴾َوهللِِّ اْلَْسََمء اْْلُ

والبحر واملمسك  ه احلامل يف الرب  ه املحمول، بل قال: إن  إن   :يقل يف كتبه

رض أن تزوال، واملحمول ما سوى اهلل، ومل يسمع أحد آمن باهلل لساموات واألا

 .«يا حممول :قال يف دعائه وعظمته قط  

وقال  ،﴾َوَُيِْمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمئٍِذ َثََمنَِيةٌ ﴿: ه قالة: فإن  قال أبو قر  

العرش ليس هو اهلل، والعرش »: ×فقال أبو احلسن ﴾َعْرَش الَِّذيَن َُيِْمُلوَن الْ ﴿

 ؛ثم أضاف احلمل إىل غريه خلق من خلقه ء،اسم علم وقدرة وعرش فيه كل يش

حون حول عرشه يسب   ه استعبد خلقه بحمل عرشه، وهم محلة علمه، وخلقاا ن  أل

رض تعبد أهل األبون أعامل عباده، واسيكت وهم يعملون بعلمه، ومالئكةا 

بالطواف حوله بيته، واهلل عىل العرش استوى، كام قال، والعرش ومن حيمله 
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نفس،  ومن حول العرش واهلل احلامل هلم احلافظ هلم املمسك القائم عىل كل  

ال  مفرداا  ، وال يقال حممول وال أسفل قوالا ء، وعىل كل يشءوفوق كل يش

 .«فيفسد اللفظ واملعنى ءيوصل بيش

ام يعرف اهلل تعاىل إذا غضب إن   ة: فتكذب بالرواية التي جاءت: أن  و قر  قال أب

ون املالئكة الذين حيملون العرش جيدون ثقله عىل كواهلهم، فيخر   غضبه أن  

: ×ورجعوا إىل مواقفهم؟ فقال أبو احلسن ذهب الغضب خف   ، فإذاسجداا 

هو غضبان عليه أخربين عن اهلل تبارك وتعاىل منذ لعن إبليس إىل يومك هذا »

عليه وعىل أوليائه وعىل أتباعه؟ كيف  فمتى ريض وهو يف صفتك مل يزل غضباناا 

ه جيري عليه ما جيري عىل  من حال إىل حال، وأن  ك بالتغري  جترتئ أن تصف رب  

ل ين، ومل يتبد   مع املتغري  مل يزل مع الزائلني، ومل يتغري   !املخلوقني؟ سبحانه وتعاىل

ن عم   هم إليه حمتاج، وهو غني  ن دونه يف يده وتدبريه، وكل  لني، وممع املتبد  

 .«سواه

د بن : أمحد بن حممد بن حييى العطار، عن أبيه، عن أمحد بن حمم  2ـ  1174

ال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة قال: عيسى، عن عبد اهلل بن حممد احلج  

ََمَواِت َوِسَع ُكْرِس ﴿: وجل عن قول اهلل عز   ×سألت أبا عبد اهلل يُُّه السَّ

الساموات واألرض وسعن الكريس، أم الكريس وسع الساموات  ﴾َواْلَْرَض 

يف  ءيش بل الكريس وسع الساموات واألرض والعرش، وكل  »واألرض؟ فقال: 

 .«الكريس

 إن  »: ×قال: قال الصادق : ابن الوليد، عن الصفار، مرسالا 3ـ  1175
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لعرش أحدهم عىل صورة ابن آدم يسرتزق اهلل لولد آدم، والثاين عىل محلة ا

سد يسرتزق اهلل للسباع اهلل للطري، والثالث عىل صورة األصورة الديك يسرتزق 

 ـوالرابع عىل صورة الثور يسرتزق اهلل للبهائم، ونكس الثور رأسه منذ عبد بنو 

 .«إرسائيل العجل، فإذا كان يوم القيمة صاروا ثامنية

عن  ،د بن احلسن الصفارد بن احلسني بن الوليد، عن حمم  حمم  : 4ـ  1176

 ×يعقوب بن يزيد، عن محاد، عن ربعي، عن الفضيل، قال: سألت أبا عبد اهلل

ََمَواِت َواْلَْرَض ﴿: وجل عن قول اهلل عز   ، يا فضيل»قال:  ،﴾َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ

 .«يف الكريس ءيش رض وكل  واأل الساموات

عن عبد  ،: أبيه، عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري5ـ  1177

َوِسَع ُكْرِسيُُّه ﴿: وجل يف قول اهلل عز   ×اهلل بن سنان، عن أيب عبد اهلل

ََمَواِت َواْلَْرَض  ام يف الكريس، رض وما بينهالساموات واأل»فقال:  ،﴾السَّ

 .«والعرش هو العلم الذي ال يقدر أحد قدره

د بن عبد اجلبار، : احلسني بن أمحد بن إدريس، عن أبيه، عن حمم  6ـ  1178

الشمس جزء من »قال:  ×عن صفوان، عن عاصم بن محيد، عن أيب عبد اهلل

 ،من نور العرش اا من سبعني جزء من نور الكريس، والكريس جزء   اا سبعني جزء

                                           
. وال أعرف وجهاا لعد  الشيخ املحسني 5رقم  407؛ اخلصال: 28/  55( بحار األنوار: 1)

ن  هذه الرواية يف الصحيح بعد ترصيح الشيخ الصدوق نفسه باإلرسال يف السند، مع أ

الشيخ املحسني ال يرى حجي ة مرسالت الصدوق وال الصفار! ولعل ه من سهو القلم، 

 (.حّب اهللعىل أن  يف متن الرواية بعض الغرابة )

 .3رقم  327؛ التوحيد: 29/  55( بحار األنوار: 2)

 .2رقم  327( املصدر السابق؛ التوحيد: 3)



من نور احلجاب، واحلجاب جزء من سبعني  اا من سبعني جزء والعرش جزء  

فليملؤوا أعينهم من الشمس ليس دوهنا  فإن كانوا صادقني، من نور السرت اا جزء

 .«سحاب

 باب احلجب واألستار والسرادقات: بعاالباب الر

 ،بارد بن عبد اجل: احلسني بن أمحد بن إدريس، عن أبيه، عن حمم  1ـ  1179

الشمس جزء من »قال:  ×عن عاصم بن محيد، عن أيب عبد اهلل ،عن صفوان

من نور العرش،  اا من نور الكريس، والكريس جزء من سبعني جزء اا سبعني جزء

من نور احلجاب، واحلجاب جزء من سبعني  اا والعرش جزء من سبعني جزء

شمس ليس دوهنا فليملؤوا أعينهم من ال فإن كانوا صادقني، من نور السرت اا جزء

 .«سحاب

 البيت املعمور: الباب اخلام 

د، عن احلسن بن بيه، عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حمم  أ: 1ـ  1180

قال: قلت  ×عن أيب عبد اهلل ،عيل الوشاء، عن أمحد بن عائذ، عن أيب خدجية

آلدم من  سودوجل أنزل احلجر األ اهلل عز   إن  »ي البيت العتيق؟ قال: له: مل سم  

هة بيضاوكان البيت در   ،ةاجلن   ، فهو بحيال هذا ء، فرفعه اهلل إىل السامء وبقي أس 

                                           
م  .3رقم  108؛ التوحيد: 28/  55( بحار األنوار: 1) عىل أن  هذه الرواية تعارض ما تقد 

م لذلك تأويل، ومثل هذا اللون من التعارض  من كون العرش يف الكريس ما مل يقد 

ر يف نصوص وروايات هذا الكتاب )  (.حّب اهللمتكر 

 ( رواية.13( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .3رقم  108؛ التوحيد: 43/  55( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.15روايات هذا الباب ) ( يبلغ جمموع4)



، فأمر اهلل إبراهيم يوم سبعون ألف ملك ال يرجعون إليه أبداا  البيت يدخله كل  

عتق من أنه ي البيت العتيق ألوإسامعيل ببنيان البيت عىل القواعد، وإنام سم  

 .«الغرق

اتها وعددها، والنجوم وأعدادها، السماوات وكيفّي: الباب السادس

 ةوصفاتها واجملّر

د بن احلسني، عن عبد الرمحن بن أيب د بن حييى، عن حمم  : حمم  1ـ  1181

ا عنده قال: كن   ×هاشم، عن عنبسة بن بجاد العابد، عن جابر، عن أيب جعفر

شام أحد إال ال خيرج عىل ه»: ×فقال أبو جعفر ،ةمي  أوذكروا سلطان بني 

إذا أراد  ؟لكم ما»، قال: فجزعنا فقال: «وذكر ملكه عرشين سنة». قال: «قتله

ر عىل ما وجل أن هيلك سلطان قوم أمر امللك فأرسع بسري الفلك فقد   اهلل عز  

  شهدت هشاماا فقال: إين   هذه املقالة، ـعليه السالم  ـقال: فقلنا لزيد  «يريد

لو مل  فواهلل ،هعنده فلم ينكر ذلك ومل يغري   له يسب   اهلل عليه وآورسول اهلل صىل  

 .«يكن إال أنا وابني خلرجت عليه

الشم  والقمر وأحواهلما وصفاتهما، والليل والنهار : الباب السابع

 ق بهماوما يتعّل

د بن عبد اجلبار، احلسني بن أمحد بن إدريس، عن أبيه، عن حمم  : 1ـ  1182

                                           
 .1رقم  398/  2؛ علل الرشائع: 57/  55( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.64( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .593رقم  394/  8؛ الكايف: 98/  55( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.60( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



الشمس جزء من »قال:  ×يد، عن أيب عبد اهللعن صفوان، عن عاصم بن مح

من نور العرش،  اا من نور الكريس، والكريس جزء من سبعني جزء اا سبعني جزء

من نور احلجاب، واحلجاب جزء من سبعني  اا والعرش جزء من سبعني جزء

فليملؤوا أعينهم من الشمس ليس دوهنا  فإن كانوا صادقني، من نور السرت اا جزء

 .«سحاب

ه قال: كنت عند أيب : بسنده الصحيح عن حريز بن عبد اهلل، أن  2ـ  1183

الشمس تنقض ثم تركد  فسأله رجل فقال له: جعلت فداك، إن   ×عبد اهلل

 .«إهنا تؤامر: أتزول أم ال تزول»ساعة من قبل أن تزول؟ فقال: 

 علم النجوم والعمل به وحال املنجمني: الباب الثامن

عن  ،د بن احلسن الصفاربن احلسن بن الوليد، عن حمم  د : حمم  1ـ  1184

عن  ،عن احلسن بن عيل بن فضال، عن ظريف بن ناصح ،العباس بن معروف

يقول: سئل رسول اهلل| عن  ×أيب احلصني، قال: سمعت أبا عبد اهلل

                                           
 .3رقم  108؛ التوحيد: 161/  55( بحار األنوار: 1)

. وأمر هذه 677رقم  225/  1؛ كتاب من ال حيرضه الفقيه: 171/  55( بحار األنوار: 2)

الرواية عندي غريب ما مل يذكر هلا تأويل، فلو صح  ظاهرها لكانت الشمس يف كل  حلظة 

ا يف كل  حلظة تقع عىل رشف الزوال يف بلد، فال  تؤامر وتشاور هل تزول أم ال تزول؛ ألهن 

، معنى ل تخصيص املشاورة بالزوال، عىل أن  بطأ حركتها يف وسط النهار معلوم  علمي اا

فهي عىل حركتها العادية غايته يظهر لنا بطأها بسبب بعدها بحسب نظرنا عن سائر 

حّب األمور، وإال ظهرت لوازم ومفاسد كثرية، فليالحظ، فعلم هذه الرواية عند أهله )

 (.اهلل

 ( رواية.82باب )( يبلغ جمموع روايات ال3)



 .«بالنجوم وتكذيب بالقدر عند إيامن  »الساعة فقال: 

ة، ، عن ابن حمبوب، عن مالك بن عطي  : عيل بن إبراهيم، عن أبيه2ـ  1185

ن يكونان؟ والربد مم   عن احلر   ×عن سليامن بن خالد، قال: سألت أبا عبد اهلل

فإذا بدأ املريخ  ،املريخ كوكب حار وزحل كوكب بارد يا أبا أيوب، إن  »فقال يل: 

ام ارتفع املريخ زحل، وذلك يف الربيع، فال يزاالن كذلك كل   يف االرتفاع انحط  

حتى ينتهي املريخ يف االرتفاع وينتهي  ،زحل درجة ثالثة أشهر رجة انحط  د

احلر، فإذا كان يف آخر الصيف  زحل يف اهلبوط، فيجلوا املريخ فلذلك يشتد  

وأوان اخلريف بدأ زحل يف االرتفاع وبدأ املريخ يف اهلبوط، فال يزاالن كذلك 

ملريخ يف اهلبوط وينتهي كلام ارتفع زحل درجة انحط املريخ درجة حتى ينتهي ا

 الشتاء وآخر الصيف فلذلك يشتد   زحل يف االرتفاع، فيجلو زحل وذلك يف أول

ام هبط هذا ارتفع هذا، فإذا كان يف الصيف الربد، وكلام ارتفع هذا هبط هذا وكل  

فالفعل يف ذلك  يوم بارد فالفعل يف ذلك للقمر، وإذا كان يف الشتاء يوم حار  

 .«العاملني العزيز العليم، وأنا عبد رب  للشمس، هذا تقدير 

عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل،  :3ـ  1186

آزر أبا  إن  »قال:  ×عن أيب أيوب اخلزاز، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل

لنمرود، ومل يكن يصدر إال عن أمره، فنظر ليلة يف النجوم  اما إبراهيم كان منج  

 قال: وما هو؟ قال: رأيت مولوداا  !بح وهو يقول لنمرود: لقد رأيت عجباا فأص

                                           
(: 274/  2. قال الشيخ املحسني )87رقم  62؛ اخلصال: 225/  55( بحار األنوار: 1)

 واعتبارها مرشوط بكون أيب احلصني الوارد يف السند، هو: زحر بن عبد اهلل الثقة.

. وعلم هذه الرواية عند اهلل 474رقم  306/  8؛ الكايف: 246/  55( بحار األنوار: 2)

 (.حّب اهلل)



حتى حيمل به. قال:  يولد يف أرضنا يكون هالكنا عىل يديه، وال يلبث إال قليالا 

ب من ذلك وقال: هل محلت به النساء؟ قال: ال، قال فحجب النساء عن فتعج  

 بعلها، ووقع آزر عىل أهله لطن  الرجال فلم يدعوا امرأة إال جعلها يف املدينة ال خي

أنه صاحبه، فأرسلوا إىل نساء من القوابل يف ذلك  فظن   ×وعلقت بإبراهيم

وجل ما يف  إال علمن به، فنظرن فألزم اهلل عز   ءالزمان ال يكون يف الرحم يش

ويت من العلم أنه سيحرق أ. وكان فيام الرحم الظهر، فقلن: ما نرى يف بطنها شيئاا 

 .اخلرب «اهلل تبارك وتعاىل سينجيه منها مل يؤت علم أن  يف النار و

عرف ل: كنت أنظر يف النجوم وأعرفها وأن ابن أيب عمري أنه قاع: 4ـ  1187

، فشكوت ذلك إىل أيب احلسن موسى بن جعفر ءالطالع فيدخلني من ذلك يش

ثم  ،ل مسكنيق عىل أو  فتصد   ءإذا وقع يف نفسك يش»عليهام السالم فقال: 

 .«وجل يدفع عنك اهلل عز   مض، فإن  ا

 يف النهي عن االستمطار باألنواء والطرية والعدوى: الباب التاسع

د بن حييى العطار، عن سعد بن عبد اهلل، عن : أمحد بن حمم  1ـ  1188

 ×يعقوب بن يزيد، عن محاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اهلل، عن أيب عبد اهلل

كرهوا أتي تسعة: اخلطاء، والنسيان، وما م  أفع عن ر»قال: قال رسول اهلل|: 

ال يطيقون، وما اضطروا إليه، واحلسد، والطرية )ما( و عليه، وما ال يعلمون،

 .«ر يف الوسوسة يف اخللق ما مل ينطق بشفةوالتفك  

                                           
 .558رقم  366/  8؛ الكايف: 248/  55( بحار األنوار: 1)

 .2406رقم  269/  2؛ من ال حيرضه الفقيه: 272/  55( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.29( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .9رقم  417؛ اخلصال: 325/  55( بحار األنوار: 4)



أبواب األزمنة وأنواعها وسعادتها وحنوستها وسائر : الباب العاشر

 أحواهلا

هي »ة فقال: هل  أنه سئل عن األ ×حيح عن أيب عبد اهلل: يف الص1ـ  1189

 .«ة الشهور، فإذا رأيت اهلالل فصم، وإذا رأيته فأفطرأهل  

د بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمر: أخربين : يف الصحيح عن حمم  2ـ  1190

ه ربام أشكل علينا هالل شهر رمضان فال نراه، ونرى السامء ليست أن   ييا موال

اب قبلنا: إنه يرى تلك ر الناس ونفطر معهم؟ ويقول قوم من احلس  ة فيفطعل  

اب يف ندلس، فهل جيوز يا موالي ما قال احلس  الليلة بعينها بمرص وإفريقية واأل

مصار فيكون صومهم خالف هذا الباب حتى خيتلف الفرض عىل أهل اال

الشك، أفطر لرؤيته،  ال تصومن  »: ×صومنا، وفطرهم خالف فطرنا؟ فوقع

 .«وصم لرؤيته

 ما روي يف سعادة أيام األسبوع وحنوستها: الباب احلادي عشر

شعري، عن أمحد بن أيب عبد اهلل د العطار، عن األ: أبيه، عن حمم  1ـ  1191

د بن موسى بن الفرات، عن عيل بن املطر، عن السكن اخلزاز، الربقي، عن حمم  

مجعة أخذ  حمتلم يف كل    كل  عىل هلل حق  »: يقول: ×قال: سمعت أبا عبد اهلل

 .«من الطيب ءيش شاربه وأظفاره ومس  

                                           
 ( رواية.14( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .2رقم  155/  4؛ هتذيب األحكام: 374/  55ر األنوار: ( بحا2)

 .18رقم  159/  4؛ هتذيب األحكام: 375/  55( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.14( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

 .91رقم  392؛ اخلصال: 33/  56( بحار األنوار: 5)



 ما ورد يف خصوص يوم اجلمعة: الباب الثاني عشر

عن ابن أيب  ،: أمحد بن زياد اهلمداين، عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه1ـ  1192

يف الرجل  ×عن هشام بن احلكم، عن أيب عبد اهلل ،عمري وعيل بن احلكم معاا 

أن  يستحب  »من اخلري مثل الصدقة والصوم ونحو هذا، قال:  د أن يعمل شيئاا يري

 .«العمل يوم اجلمعة يضاعف يكون ذلك يوم اجلمعة، فإن  

أبيه، عن سعد بن عبد اهلل، عن أيوب بن نوح، عن ابن أيب : 2ـ  1193

 يكره السفر والسعي يف»قال:  ×عمري، عن عبد اهلل بن سنان، عن أيب عبد اهلل

 .«ك بهة، فأما بعد الصالة فجائز يترب  من أجل الصال احلوائج يوم اجلمعة بكرةا 

 يوم السبت ويوم األحد: الباب الثالث عشر

عن آبائه  ،عن الرضا ،لو  األ مة يف البابسانيد الثالثة املتقد  : باأل1ـ  1194

يوم  تي يف بكورهام  اللهم بارك أل»عليهم السالم قال: قال رسول اهلل|: 

 .«سبتها ومخيسها

عن  ،د بن احلسن الصفارد بن احلسني بن الوليد، عن حمم  : حمم  2ـ  1195

يعقوب بن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن أيب أيوب اخلزاز، قال: سألت أبا عبد 

وا ِِف اْْلَْرِض ﴿: وجل عن قول اهلل عز   ×اهلل ََلُة َفانَتِِّشُ َفإَِذا ُقِضَيِت الصَّ

 .«الصالة يوم اجلمعة، واالنتشار يوم السبت»قال:  ،﴾ن َفْضِل اهللََِّواْبَتُغوا مِ 

                                           
 ( رواية.14( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .91رقم  392؛ اخلصال: 33/  56( بحار األنوار: 2)

 .95رقم  393( املصدر السابق؛ اخلصال: 3)

 ( روايات.9( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

 .73رقم  38/  1؛ عيون أخبار الرضا: 35/  56( بحار األنوار: 5)



سبوع يوم للرجل املسلم أن ال يفر  نفسه يف األ ف  أ»: ×وقال أبو عبد اهلل

 .«مر دينه فيسأل عنهاجلمعة أل

 الثالثاء يوم االثنني ويوم: الباب الرابع عشر

د بن عيسى، عن : أبيه، عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حمم  1ـ  1196

، عن عيل بن جعفر، قال: جاء رجل إىل أخي موسى موسى بن القاسم البجيل  

 أريد اخلروج فادع يل. فقال: بن جعفر عليهام السالم فقال له: جعلت فداك، إين  

قال: أطلب  «ومل خترج يوم االثنني؟»: قال: يوم االثنني، فقال له «ومتى خترج؟»

كذبوا، ولد رسول »رسول اهلل| ولد يوم االثنني، فقال:  ن  أل ؛فيه الربكة

من يوم مات فيه رسول  اهلل| يوم اجلمعة، وما من يوم أعظم شوماا 

ك عىل يوم سهل نا، أال أدل  وانقطع فيه وحي السامء وظلمنا فيه حق   ،اهلل|

اخرج يوم »فقال الرجل: بىل جعلت فداك، فقال:  «ديد؟أالن اهلل لداوود فيه احل

 .«الثلثاء

 يوم األربعاء: الباب اخلام  عشر

د بن احلسن الصفار، عن د بن احلسن بن الوليد، عن حمم  : حمم  1ـ  1197

د بن عيسى، عن عبد الرمحن بن عمرو بن أسلم، قال: رأيت أبا أمحد بن حمم  

ربعاء وهو حمموم، فلم ترتكه يوم األاحتجم  ×احلسن موسى بن جعفر

                                           
 .96رقم  393؛ اخلصال: 36/  56( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.17( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .67رقم  385؛ اخلصال: 37/  56( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.18( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



 .ى، فاحتجم يوم اجلمعة فرتكته احلمىاحلم  

 د بن عيسى، عن احلسني بن: أبيه، عن سعد، عن أمحد بن حمم  2ـ  1198

يب حول، عن بشار بن بشار قال: قلت ألسعيد، عن فضالة، عن أبان، عن األ

النار خلقت يوم  ن  أل»ربعاء؟ قال: يصام يوم األ ءيش ي  : أل×عبد اهلل

 .«ربعاءاأل

 يوم اخلمي : الباب السادس عشر

 ،عن آبائه عليهم السالم ،مة عن الرضاسانيد الثالثة املتقد  : باأل1ـ  1199

تي يف بكورها يوم سبتها م  اللهم بارك أل»قال: قال رسول اهلل|: 

 .«ومخيسها

كان »هم السالم قال: عن آبائه علي ،عن الرضا ،سانيد الثالثة: باأل2ـ  1200

 وجل، عامل إىل اهلل عز  يوم اخلميس، ويقول: فيه ترفع األ رسول اهلل| يسافر

 .«لويةتعقد فيه األو

يوم النريوز وتعيينه وسعادة أيام شهور الفرس : الباب السابع عشر

 والروم وبعض النوادر

، عن أيب : أمحد بن زياد اهلمداين، عن عيل بن إبراهيم عن أبيه1ـ  1201

                                           
 .71رقم  386؛ اخلصال: 43/  56( بحار األنوار: 1)

 .74رقم  387؛ اخلصال: 44/  56( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.13( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .73رقم  38/  1الرضا:  ؛ عيون أخبار47/  56( بحار األنوار: 4)

 .100رقم  41/  1؛ عيون أخبار الرضا: 48/  56( بحار األنوار: 5)

 ( روايات.8( يبلغ جمموع روايات الباب )6)



أتى »الصلت اهلروي، عن عيل بن موسى الرضا عن آبائه عليهم السالم قال: 

 :يقال له ،من أرشاف متيم قبل مقتله بثالثة أيام رجل   ×طالب بن أيب عيل  

عرص كانوا؟  يف أي   فقال له: يا أمري املؤمنني أخربين عن أصحاب الرس   ،عمرو

أم  وجل إليهم رسوالا  عث اهلل عز  وأين كانت منازهلم؟ ومن كان ملكهم؟ وهل ب

وجل ذكرهم وال أجد خربهم.   أجد يف كتاب اهلل عز  وبامذا أهلكوا؟ فإين   ؟ال

ثك : لقد سألت عن حديث ما سألني عنه أحد قبلك وال حيد  ×فقال له عيل

وجل آية إال وأنا أعرف تفسريها،  ي، وما يف كتاب اهلل عز  به أحد بعدي إال عن  

ههنا  وقت من ليل أو هنار، وإن   لت من سهل أو جبل، ويف أي  مكان نز ويف أي  

طالبه يسري، وعن قليل يندمون لو قد  ولكن   ـوأشار إىل صدره  ـ اا مج   لعلاما 

 !فقدوين

: يقال هلا ،يعبدون شجرة صنوبر م كانوا قوماا متيم أهن   تهم يا أخاكان من قص  

كانت  ،وشناب :ال هلاكان يافث بن نوح غرسها عىل شفري عني يق ،شاه درخت

هم نبي   م رسواهن  أل ؛وا أصحاب الرس  ام سم  بعد الطوفان، وإن   ×انبطت لنوح

، وكانت هلم اثنتا عرشة قرية عىل ×رض، وذلك بعد سامان بن داوديف األ

ي ذلك النهر، ومل يكن من بالد املرشق، وهبم سم   ،الرس :شاطئ هنر يقال له

 أعذب منه، وال قرى أكثر وال أعمر منها، أغزر منه، وال رض هنر  يومئذ يف األ

واخلامسة  ،والرابعة هبمن ،والثالثة دي ،والثانية آذر ،أبان ى إحداهن  تسم  

التاسعة و ،والثامنة أرداد ،ردي هبشتأ والسابعة ،والسادسة فروردين ،إسفندار

وكانت أعظم  ،والثانيه عرش شهريور ،واحلادية عرش مهر ،والعارشة تري مرداد،

بن  بن غابور ى تركوزوهي التي ينزهلا ملكهم، وكان يسم   ،ائنهم اسفندارمد

وهبا العني  ،×يارش بن سازن بن نمرود بن كنعان فرعون إبراهيم

 .والصنوبرة



 ة من طلع تلك الصنوبرة، وأجروا إليها هنراا قرية منها حب   وقد غرسوا يف كل  

موا ماء جرة عظيمة، وحر  ة وصارت شمن العني التي عند الصنوبرة، فنبتت احلب  

: هنار فال يرشبون منها وال أنعامهم، ومن فعل ذلك قتلوه، ويقولونالعني واأل

حد أن ينقص من حياهتا، ويرشبون هم وأنعامهم من هو حياة آهلتنا فال ينبغي أل

 قرية عيداا  شهر من السنة يف كل   الذي عليه قراهم، وقد جعلوا يف كل   هنر الرس  

ة من حرير فيها من أنواع ها، فيرضبون عىل الشجرة التي هبا كل  جيتمع إليه أهل

للشجرة، ويشعلون فيها النريان  الصور، ثم يأتون بشاة وبقر، فيذبحوهنا قرباناا 

باحلطب، فإذا سطع دخان تلك الذبائح وقتارها يف اهلواء وحال بينهم وبني 

إليها أن ترىض عون ، ويبكون ويترض  داا وا للشجرة سج  خر   ءالنظر إىل السام

ك أغصاهنا ويصيح من ساقها صياح الصبي أن فيحر   يءفكان الشيطان جي .عنهم

فريفعون رؤوسهم عند ذلك،  عيناا  واا وقر   فطيبوا نفساا  ،قد رضيت عنكم عبادي

ويرشبون اخلمر ويرضبون باملعازف، ويأخذون الدستبند، فيكونون عىل ذلك 

 يومهم وليلتهم، ثم ينرصفون.

من أسامء تلك  ت العجم شهورها بأبان ماه وآذرماه وغريمها اشتقاقاا ام سم  وإن  

لبعض هذا عيد شهر كذا وعيد شهر كذا حتى إذا كان  القرى، لقول أهلها بعض  

عيد قريتهم العظمى اجتمع إليهم صغريهم وكبريهم، فرضبوا عند الصنوبرة 

هل باب أل كل  ، اباا اثنا عرش ب من ديباج عليه من أنواع الصور، له والعني رسادقاا 

بون هلا الذبائح من الرسادق، ويقر   قرية منهم ويسجدون للصنوبرة خارجاا 

ك الصنوبرة إبليس عند ذلك فيحر   يءيف قراهم، فيج بوا للشجرةأضعاف ما قر  

يهم بأكثر مما ، ويعدهم ويمن  اا جهوري   م من جوفها كالماا ، فيتكل  شديداا  حتريكاا 

ها، فريفعون رؤوسهم من السجود وهبم من الفرح ل  تهم الشياطني كوعدهتم ومن  

مون من الرشب والعزف، فيكونون عىل ذلك ال يفيقون وال يتكل   والنشاط ما



 ولياليها بعدد أعيادهم سائر السنة، ثم ينرصفون. اثني عرش يوماا 

 اا وجل إليهم نبي   بعث اهلل عز   ،وجل وعبادهتم غريه فلام طال كفرهم باهلل عز  

يدعوهم إىل  طويالا  ائيل من ولد هيودا بن يعقوب، فلبث فيهم زماناا من بني إرس

 ة متادهيم يف الغي  بعونه، فلام رأى شد  ته فال يت  وجل ومعرفة ربوبي   عبادة اهلل عز  

والضالل، وتركهم قبول ما دعاهم إليه من الرشد والنجاح، وحرض عيد قريتهم 

ي، والكفر بك، وغدوا يعبدون عبادك أبوا إال تكذيب إن   العظمى قال: يا رب  

 ، فأيبس شجرهم أمجع، وأرهم قدرتك وسلطانك.شجرة ال تنفع وال ترض  

ها، فهاهلم ذلك، وقطع هبم وصاروا فأصبح القوم وقد يبس شجرهم كل  

السامء  ه رسول رب  سحر آهلتكم هذا الرجل الذي زعم أن   :فرقتني: فرقة قالت

ه، وفرقة قالت: ال، بل غضبت ليرصف وجوهكم عن آهلتكم إىل إهل رضواأل

آهلتكم حني رأت هذا الرجل يعيبها ويقع فيها ويدعوكم إىل عبادة غريها، 

هباءها لكي تغضبوا هلا فتنترصوا منه. فأمجع رأهيم عىل قتله، و فحجبت حسنها

عني إىل فواه، ثم أرسلوها يف قرار المن رصاص واسعة األ فاختذوا أنابيب طواالا 

خرى مثل الربابخ، ونزحوا ما فيها من املاء، ثم حفروا فوق األ أعىل املاء واحدة

ا فاها صخرة هم، وألقموقة املدخل عميقة، وأرسلوا فيها نبي  ضي   يف قرارها بئراا 

ا آهلتنا إذا نابيب من املاء وقالوا: نرجو اآلن أن ترىض عن  عظيمة، ثم أخرجوا األ

اه حتت كبريها، ادهتا، ودفن  عن عب رأت أنا قد قتلنا من كان يقع فيها، ويصد  

 كام كان. ى منه فيعود لنا نورها ونرضهتايتشف  

وهو يقول: سيدي قد ترى ضيق  ×همة يومهم يسمعون أنني نبي  فبقوا عام  

ل بقبض روحي، ة حيلتي، وعج  قل  و ة كريب، فارحم ضعف ركني،مكاين، وشد  

: يا ×ئيلجالله جلرب فقال اهلل جل   ،×ابة دعويت. حتى ماتوال تؤخر إج

هم حلمي وأمنوا مكري وعبدوا غريي عبادي هؤالء الذين غر   أيظن   !جربئيل



كيف وأنا املنتقم ممن  !وقتلوا رسويل أن يقوموا لغضبي أو خيرجوا من سلطاين؟

 هم عربة ونكاالا جعلن  يت وجاليل ألعصاين، ومل خيش عقايب، وإين حلفت بعز  

 .للعاملني

وا إال بريح عاصف شديدة احلمرة فتحري   ـوهم يف عيدهم ذلك  ـفلم يرعهم 

رض من حتتهم بعضهم إىل بعض، ثم صارت األ فيها وذعروا منها، وتضام  

يلتهب،  ة مجراا تهم سحابة سوداء فألقت عليهم كالقب  د، وأظل  حجر كربيت يتوق  

ذ باهلل تعاىل ذكره من غضبه فتعو   ،فذابت أبداهنم كام يذوب الرصاص يف النار

 .«ة إال باهلل العيل العظيموال حول وال قو   ونزول نقمته

 

  

                                           
/  1؛ علل الشـرائع: 1رقم  183/  2؛ عيون أخبار الرضا: 109/  56( بحار األنوار: 1)

ة روايات اهلروي  (: لكن يف قلبي من281/  2. قال الشيخ املحسني )1رقم  40 صح 

 بتامم مجالهتا يشء، واهلل العامل.





 

 

 

 

 

 أبواب املالئكة

 حقيقة املالئكة وصفاتهم وشؤونهم وأطوارهم: ّولالباب األ

د بن عيسى، عن أبيه، عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حمم   :1ـ  1202

احلسن بن عيل، عن يونس بن يعقوب، عن عمرو بن مروان، عن أيب عبد 

هلل تبارك وتعاىل مالئكة أنصافهم من برد، وأنصافهم من نار،  إن  »قال:  ×اهلل

 .«ت قلوبنا عىل طاعتكبني الربد والنار ثب   فاا يقولون: يا مؤل  

عن الربقي، عن ابن أيب نجران، عن صفوان اجلامل، عن  ،ةالعد  : 2ـ  1203

 سبعني ألفاا  به أبداا ل اهلل من املسلمني وك   من عاد مريضاا »قال:  ×أيب عبد اهلل

ون إىل يوم يكرب  و لونسون وهيل  حون فيه، ويقد  من املالئكة يغشون رحله، ويسب  

 .«القيامة، نصف صلوهتم لعائد املريض

 ×عيل بن إبراهيم بن عمر اليامين، عن جابر، عن أيب جعفر: 3ـ  1204

                                           
 ( رواية.85( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

(: 282/  2. قال الشيخ املحسني )11رقم  282؛ التوحيد: 180/  56( بحار األنوار: 2)

 واالعتبار رشط كون عمرو بن مروان هو: اليشكري.

 .5رقم  120/  3؛ الكايف: 187/  56( بحار األنوار: 3)



األرض  وجل أهبط إىل اهلل عز   ثني جربئيل أن  حد  »قال: قال رسول اهلل|: 

 عليه رجل يستأذن عىل رب   ، فأقبل ذلك امللك يميش حتى وقع إىل باب  ملكاا 

يل مسلم زرته يف  هذه الدار؟ قال: أخ   الدار، فقال له امللك: ما حاجتك إىل رب  

اهلل تبارك وتعاىل، قال له امللك: ما جاء بك إال ذاك؟ فقال: ما جاء يب إال ذاك، 

هو يقرئك السالم ويقول: وجبت لك اجلنة، وقال  رسول اهلل إليك، وقال: فإين  

اي زار اه زار، إي  فليس إي   ام مسلم زار مسلاما وجل يقول: أي   اهلل عز   امللك: إن  

 .«ةاجلن   وثوابه عيل  

  

                                           
 .2رقم  176/  2؛ الكايف: 188/  56( بحار األنوار: 1)



 

 

 

 

 

واملعادن واجلبال واألنهار  أبواب العناصر وكائنات اجلّو

 والبلدان واألقاليم

لشهاب والربوق والصواعق والقوس السحاب واملطر وا: ّولالباب األ

 وسائر ما حيدث يف اجلّو

: أبيه، عن سعد بن عبد اهلل، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن 1ـ  1205

الصاعقة ال تصيب »: ×حييى، عن معاوية بن عامر، قال: قال أبو عبد اهلل

ابته، فقال  يف املسجد احلرام فأصيصيل   ا قد رأينا فالناا . فقال له رجل: فإن  «املؤمن

 .«ه كان يرمي محام احلرمإن  »: ×أبو عبد اهلل

الصاعقة تصيب املؤمن والكافر، وال »قال:  ،سناد: وهبذا اإل2ـ  1206

 . «تصيب ذاكراا 

د بن إبراهيم الطالقاين، عن أيب عقدة، عن عيل بن احلسن بن : حمم  3ـ  1207

                                           
 ( رواية.43( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .6رقم  462/  2؛ علل الرشائع: 376/  56( بحار األنوار: 2)

. والرواية البد  من تفسريها بام ينسجم 7رقم  462/  2( املصدر السابق؛ علل الرشائع: 3)

 (.حّب اهللات اآلتية يف نفس الباب، وإال أشكل األمر والعلم عند اهلل )مع بقي ة الرواي



ُهَو الَِّذي ُيِريُكُم ﴿: وجل يف قول اهلل عز   ×فضال، عن أبيه، قال: قال الرضا

َق َخْوًفا َوَطَمًعا  .«خوف للمسافر وطمع للمقيم»قال:  ،﴾اْلَِبْ

الصاعقة ال  إن  »قال:  ×عبد اهلل بن طلحة، عن أيب عبد اهلل: 4ـ  1208

 .«هلل ]تعاىل[ تصيب ذاكراا 

د بن سامعة، عن وهب بن حمم   محيد بن زياد، عن احلسن بن: 5ـ  1209

عن ميتة املؤمن، قال:  ×حفص، عن أيب بصري، قال: سألت أبا عبد اهلل

، ويموت باهلدم، ويبتيل بالسبع، ويموت ميتة، يموت غرقاا  يموت املؤمن بكل  »

.«وجل هلل عز   بالصاعقة، وال تصيب ذاكراا 

 نواعهاأالرياح وأسبابها و ثاني:الباب ال

د بن عيسى، عن احلسن بن د بن حييى، عن أمحد بن حمم  حمم  : 1ـ  1210

حمبوب، عن حممد بن رئاب وهشام بن سامل، عن أيب بصري، قال: سألت أبا 

ربع: الشامل، واجلنوب، والصبا، والدبور، وقلت له: عن الرياح األ ×جعفر

 عز  هلل  إن  »ة واجلنوب من النار، فقال: الشامل من اجلن   الناس يذكرون أن   إن  

ريح منها ملك  ن عصاه، فلكل  ب هبا من يشاء مم  من رياح يعذ   وجل جنوداا 

من العذاب أوحى إىل  بنوع   ب قوماا ذكره أن يعذ   ل هبا، فإذا أراد اهلل عز  موك  

                                           
؛ معاين األخبار: 51رقم  264/  2؛ عيون أخبار الرضا: 377/  56( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  374

؛ األصول الستة عرش )كتاب جعفر بن حممد بن رشيح(: 384/  56( بحار األنوار: 2)

 .102رقم  244

 .3رقم  500/  2؛ الكايف: 385/  56وار: ( بحار األن3)

 ( رواية.49( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



هبم هبا، قال: فيأمرها امللك ل بذلك النوع من الريح التي يريد أن يعذ  امللك املوك  

اسم، أما تسمع قوله  ريح منهن   ولكل  »قال: . و«سد املغضبفتهيج كام هييج األ

َبْت َعاٌد َفَكيَْف َكاَن َعَذاِِّب َوُنُذرِ ﴿: وجل عز   ا  *َكذَّ َِصً ا َأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم ِرًُيا َِصْ إِنَّ

ْسَتِمرٍّ  يَح اْلَعِقيمَ ﴿: وقال، ﴾ِِف َيْوِم َنْحٍس مُّ ِريٌح فِيَها َعَذاٌب ﴿: وقال، ﴾الرِّ

َقْت ﴿: وقال، ﴾َألِيمٌ  ا إِْعَصاٌر فِيِه َناٌر َفاْحََتَ وما ذكر من الرياح التي . ﴾َفَأَصاََّبَ

 .«ب اهلل هبا من عصاهيعذ  

اح رمحة لواقح وغري ذلك ينرشها بني يدي رمحته، ذكره ري وهلل عز  »وقال: 

رض، رياح حتبس السحاب بني السامء واألمنها ما هييج السحاب للمطر ومنها 

ق السحاب، ومنها رياح ورياح تعرص السحاب فتمطر بإذن اهلل، ومنها رياح تفر  

 ،ورالشامل واجلنوب والصبا والدب :ربعفأما الرياح األ .د اهلل يف الكتابمما عد  

أمر امللك الذي  شامالا  فإذا أراد اهلل أن هيب   ،لني هباام هي أسامء املالئكة املوك  فإن  

اسمه الشامل فيهبط عىل البيت احلرام فقام عىل الركن الشامي فرضب بجناحه، 

 فإذا أراد اهلل أن يبعث جنوباا  والبحر، قت ريح الشامل حيث يريد اهلل من الرب  فتفر  

مه اجلنوب فهبط عىل البيت احلرام، فقام عىل الركن الشامي أمر امللك الذي اس

والبحر حيث يريد اهلل، وإذا أراد  قت ريح اجلنوب يف الرب  فرضب بجناحه، فتفر  

اهلل أن يبعث الصبا أمر امللك الذي اسمه الصبا فهبط عىل البيت احلرام فقام عىل 

وجل يف  اهلل عز  قت ريح الصبا حيث يريد الركن الشامي فرضب بجناحه فتفر  

أمر امللك الذي اسمه الدبور فهبط عىل  والبحر، وإذا أراد اهلل أن يبعث دبوراا  الرب  

قت ريح الدبور البيت احلرام فقام عىل الركن الشامي، فرضب بجناحه فتفر  

أما تسمع لقوله: ريح »: ×. ثم قال أبو جعفر«والبحر حيث يريد اهلل من الرب  



ريح الصبا، وريح الدبور إنام تضاف إىل املالئكة ، واجلنوبالشامل، وريح 

 .«لني هبااملوك  

د، عن ابن حمبوب، عن عبد اهلل د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  2ـ  1211

وجل  هلل عز   إن  »قال:  ×بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أيب جعفر

ب رمحة فعل، رياح رمحته ورياح عذاب، فإن شاء اهلل أن جيعل الرياح من العذا

 قط   ، قال: وذلك أنه مل يرحم قوماا قال: ولن جيعل اهلل الرمحة من الريح عذاباا 

هلم عن طاعته. قال: عليهم إال من بعد حتو   أطاعوه وكانت طاعتهم إياه وباالا 

ر عليهم العذاب وكذلك فعل بقوم يونس ملا آمنوا رمحهم اهلل بعد ما كان قد  

ر عليهم رمحة، فرصفه عنهم عل العذاب املقد  وقضاه، ثم تداركهم برمحته فج

 .«عوا إليهوقد أنزله عليهم وغشيهم، وذلك ملا آمنوا به وترض  

 رحام وال شيئاا من األ ا ريح عذاب ال تلقح شيئاا وأما الريح العقيم فإهن  »قال: 

رضني السبع، وما خرجت منها ريح النبات، وهي ريح خترج من حتت األ من

ان أن خيرجوا منها عىل د حني غضب اهلل عليهم، فأمر اخلز  إال عىل قوم عا قط  

مقدار سعة اخلاتم، قال: فعتت عىل اخلزان فخرج منها عىل مقدار منخر الثور 

وجل من ذلك  اخلزان إىل اهلل عز   منها عىل قوم عاد، قال: فضج  )تغي ظاا(  ضاا تغي  

ن مل يعصك من خلقك ا نخاف أن هتلك منا إهنا قد عتت عن أمرنا، إن  فقالوا: رب  

ها إىل قال: فبعث اهلل إليها جربئيل، فاستقبلها بجناحه، فرد   !وعامر بالدك

مرت به، أمرت به، قال: فخرجت عىل ما أموضعها وقال هلا: اخرجي عىل ما 

 .«موأهلكت قوم عاد ومن كان بحرضهت

                                           
 .63رقم  91/  8؛ الكايف: 12/  57( بحار األنوار: 1)

 .64رقم  92/  8؛ الكايف: 16/  57( بحار األنوار: 2)



ة املاء وأنواعه، والبحار وغرائبها وما ينعقد فيها، وعّل ثالث:الباب ال

 واجلزر، واملمدوح من األنهار واملذموم منها املّد

عن  ،وعيل بن إبراهيم ،د بن إسامعيل، عن الفضل بن شاذان: حمم  1ـ  1212

قال:  ×عن ابن أيب عمري، عن حفص بن البخرتي، عن أيب عبد اهلل ،أبيه مجيعاا 

ة ونيل كرى برجله مخسة أهنار ولسان املاء يتبعه: الفرات ودجل ×جربئيل إن  »

مام. والبحر املطيف ر بلخ، فام سقت أو سقي منها فلإلمرص ومهران وهن

 .«بالدنيا

 ريم أكل الطنيحت :رابعالباب ال

د بن أيب عبد اهلل : أبيه، عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حمم  1ـ  1213

 إن  »قال:  ×عن احلسن بن عيل، عن هشام بن احلكم، عن أيب عبد اهلل ،الربقي

 .«م أكل الطني عىل ذريتهفحر   ،جل خلق آدم من طنيو اهلل عز  

 باب نادر: ام الباب اخل

خلق اهلل  : أي  ×مري املؤمننيالشعبي، قال: قال ابن الكواء أل :1ـ  1214

خلق اهلل عرشة: اجلبال الروايس، واحلديد تنحت به اجلبال،  أشد   إن  »؟ قال: أشد  

رض ر بني السامء واأليطفئ النار، والسحاب املسخ   والنار تأكل احلديد، واملاء

                                           
 ( رواية.27( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .8رقم  409 / 1؛ الكايف: 43/  57( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.31( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .1رقم  532/  2؛ علل الرشائع: 152/  57( بحار األنوار: 4)

 ( روايات.4( يبلغ جمموع روايات الباب )5)



يه ويذهب قيها بيدواالنسان يغلب الريح يت   ،السحاب حتمل املاء، والريح تقل  

 يغلب النوم، فأشد   النوم يغلب السكر، واهلم  و نسان،حلاجته، والسكر يغلب اإل

 .«ك اهلمخلق رب  

                                           
 .182/  1؛ الغارات: 200/  57( بحار األنوار: 1)



 

 

 

 

 

اهما أبواب اإلنسان والروح والبدن وأجزائه وقو

 وأحواهلما

 فضل اإلنسان وتفضيله على امللك وبعض جوامع أحواله: ّولالباب األ

د بن عيسى، عن عيل : أبيه، عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حمم  1ـ  1215

بن احلكم، عن عبد اهلل بن سنان، قال: سألت أبا عبد اهلل جعفر بن حممد 

بن  قال أمري املؤمنني عيل  »فقال: فقلت: املالئكة أفضل أم بنو آدم؟  ×الصادق

ب يف بال شهوة، ورك   ب يف املالئكة عقالا وجل رك   اهلل عز   إن   :×أيب طالب

ب يف بني آدم كلتيهام، فمن غلب عقله شهوته فهو رك  و البهائم شهوة بال عقل،

 .«من البهائم من املالئكة، ومن غلب شهوته عقله فهو رش   خري  

 اإلنسان يف الرحم إىل آخر أحواله بدء خلق :ثانيالباب ال

د بن احلسن، عن يعقوب بن يزيد، عن د بن حييى، عن حمم  : حمم  1ـ  1216

                                           
 ( رواية.19( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .1رقم  4/  1؛ علل الرشائع: 299 / 57( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.138( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



إذ  ،×عند أيب عبد اهلل د بن مسلم، قال: كنت جالساا ابن أيب عمري، عن حمم  

 «؟يل أراك تئن   ما»: ×، فقال له أبو عبد اهللدخل يونس بن يعقوب، فرأيته يئن  

ثني حد   ،يا يونس»: ×يت به الليل أمجع. فقال له أبو عبد اهلل تأذ  يل قال: طفل  

جربئيل  ي رسول اهلل| أن  د بن عيل عن آبائه عليهم السالم عن جد  أيب حمم  

؟ يل أراك تئن   ما ،ان، فقال جربئيل: يا حبيب اهلليئن   نزل عليه ورسول اهلل وعيل  

ائهام. فقال جربئيل: مه يا ينا ببكفقال رسول اهلل|: من أجل طفلني لنا تأذ  

فإنه سيبعث هلؤالء القوم شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه ال إله إال اهلل إىل  ،دحمم  

أن يأيت عليه سبع سنني، فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه إىل أن يأيت عليه 

 .«فام أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من سيئة فال عليهام ، فإذا جاز احلد  احلد  

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن احلسن : حمم  2ـ  1217

 إن  »: ×يقول: قال أبو جعفر ×بن اجلهم، قال: سمعت أبا احلسن الرضا

 ، ثم تصري مضغةا ، ثم تصري علقة أربعني يوماا النطفة تكون يف الرحم أربعني يوماا 

ل ملكني خالقني فيقوالن: وج فإذا كمل أربعة أشهر بعث اهلل عز   ،أربعني يوماا 

؟ أو سعيداا  اا شقي   نثى؟ فيؤمران فيقوالن: يا رب  أو أ ما ختلق؟ ذكراا  يا رب  

د وعد   ـمن حاله؟  ءما أجله؟ وما رزقه؟ وما كل يش فيقوالن: يا رب   ،فيؤمران

 جل بعث اهلل ملكاا ويكتبان امليثاق بني عينيه، فإذا أكمل اهلل األ ـمن ذلك أشياء 

 .«ة فيخرج وقد نيس امليثاقفزجره زجر

ل وجل فيحو   وقال احلسن بن اجلهم: فقلت له: أفيجوز أن يدعو اهلل عز  

 .«اهلل يفعل ما يشاء إن  »نثى؟ فقال: أأو الذكر  نثى ذكراا األ

                                           
 .5رقم  52/  6؛ الكايف: 334/  57( بحار األنوار: 1)

. أقول: هذه الرواية كأغلب روايات 3رقم  13/  6؛ الكايف: 343/  57( بحار األنوار: 2)

 



وعيل بن إبراهيم، عن أبيه  ،دد بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  3ـ  1218

 إن  »قال:  ×عن زرارة، عن أيب جعفرعن ابن حمبوب، عن ابن رئاب،  ،مجيعاا 

وجل إذا أراد أن خيلق النطفة التي أخذ عليها امليثاق يف صلب آدم أو ما  اهلل عز  

ك الرجل للجامع، وأوحى إىل الرحم أن حر   ،يبدو له فيه وجيعلها يف الرحم

افتحي بابك حتى يلج فيك خلقي وقضائي النافذ وقدري، فتفتح الرحم باهبا 

، ثم ، ثم تصري علقة أربعني يوماا د فيه أربعني يوماا إىل الرحم فرتد   فتصل النطفة

اهلل  جتري فيه عروق مشتبكة، ثم يبعث ، ثم تصري حلاما تصري مضغة أربعني يوماا 

يقتحامن يف بطن املرأة من فم املرأة  ،رحام ما يشاءملكني خالقني خيلقان يف األ

قولة يف أصالب الرجال وأرحام فيصالن إىل الرحم، وفيها الروح القديمة املن

ان له السمع والبرص ومجيع النساء، فينفخان فيها روح احلياة والبقاء، ويشق  

 اجلوارح، ومجيع ما يف البطن بإذن اهلل تعاىل.

ثم يوحي اهلل إىل امللكني: اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري واشرتطا يل 

وجل إليهام  ب؟ قال: فيوحي اهلل عز  ما نكت البداء يف ما تكتبان فيقوالن: يا رب  

ه، م  هة أه، فريفعان رؤوسهام فإذا اللوح يقرع جبأن ارفعا رؤوسكام إىل رأس أم  

 أو سعيداا  اا فينظران فيه فيجدان يف اللوح صورته ورؤيته وأجله وميثاقه شقي  

ومجيع شأنه. قال: فيميل أحدمها عىل صاحبه فيكتبان مجيع ما يف اللوح، 

لبداء يف ما يكتبان، ثم خيتامن الكتاب وجيعالنه بني عينيه، ثم يقيامنه ويشرتطان ا

عات أو  ه. قال: فربام عتا فانقلب، وال يكون ذلك إال يف كل  م  أيف بطن  قائاما 

                                                                                                   
ذكورة يف هذه املجل دات أحوال السامء والعامل واخللق والطب وخصائص الكائنات امل

قة وهادئة، وعرضها عىل حقائق  من بحار األنوار، البد  من دراساهتا متني اا بطريقة معم 

اته الرتجيحي ة ـ ليصار إىل اختاذ موقف هنائي منها  العلم احلديث ـ وليس فرضي اته أو نظري 

 (.حّب اهلل)



وجل إىل الرحم  أوحى اهلل عز   ،أو غري تام فإذا بلغ أوان خروج الولد تاماا  ،مارد

وينفذ فيه أمري فقد بلغ أوان أن افتحي بابك حتى خيرج خلقي إىل أريض 

: وجل إليه ملكا يقال له خروجه. قال: فيفتح الرحم باب الولد فيبعث اهلل عز  

فيزجره زجرة فيفزع منها الولد، فينقلب فيصري رجاله فوق رأسه ورأسه  ،زاجر

ال: فإذا احتبس ق يف أسفل البطن ليسهل اهلل عىل املرأة وعىل الولد اخلروج.

من  فزعاا  رض باكياا ى فيفزع منها فيسقط الولد إىل األخرأ زجره امللك زجرة

 .«الزجرة

د بن حمم  و ة، عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال،: العد  4ـ  1219

عىل أيب  ×عيسى، عن يونس، قاال: عرضنا كتاب الفرائض عن أمري املؤمنني

 نني مائة دينار،جعل دية اجل ×أمري املؤمنني أن   :ا فيهومم   ×احلسن الرضا

قبل أن تلجه  مخسة أجزاء، فإذا كان جنيناا  الرجل إىل أن يكون جنيناا  جعل مني  و

وهي النطفة  ،نسان من ساللةوجل خلق اإل اهلل عز   الروح مائة دينار، وذلك أن  

فهو أربعة  فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءان، ثم مضغة فهو ثالثة أجزاء، ثم عظاما 

إىل  ـفكملت له مخسة أجزاء مائة دينار  جنيناا  فحينئذ تم   ،حلاما  ىثم يكس ،أجزاء

 ،آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار كاملة نشئ فيه خلق  أفإذا  ـقوله 

 .«نثى فخمسامئة دينارأوإن كان  إن كان ذكراا 

 ،د بن عيسى، عن ابن حمبوبد بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  5ـ  1220

عن الرجل  ×د بن مسلم، قال: سألت أبا جعفراخلزاز، عن حمم  عن أيب أيوب 

، فقلت: فيرضهبا «عليه عرشون ديناراا »يرضب املرأة فتطرح النطفة، فقال: 

                                           
 .4رقم  13/  6؛ الكايف: 344/  57( بحار األنوار: 1)

/  10. والحظ: هتذيب األحكام: 1رقم  342/  7؛ الكايف: 354/  57( بحار األنوار: 2)

 .9رقم  285



، قلت: فيرضهبا فتطرح املضغة، قال: «ديناراا  أربعون»فقال:  ،فتطرح العلقة

عليه »قلت: فيرضهبا فتطرحه وقد صار له عظم، فقال:  ،«عليه ستون ديناراا »

 .«×الدية كاملة، هبذا قىض أمري املؤمنني

النطفة تكون بيضاء »قلت: فام صفة ]خلقة[ النطفة التي تعرف هبا؟ فقال: 

ثم تصري إىل  ،مثل النخامة الغليظة، فتمكث يف الرحم إذا صارت فيه أربعني يوماا 

لدم هي علقة كعلقة ا». قلت: فام صفة خلقة العلقة التي تعرف هبا؟ فقال: «علقة

ثم تصري  ،املحجمة اجلامدة، متكث يف الرحم بعد حتويلها عن النطفة أربعني يوماا 

هي مضغة حلم ». قلت: فام صفة املضغة وخلقتها التي تعرف هبا؟ قال: «مضغة

. قلت: فام صفة خلقته إذا «محراء، فيها عروق خرض مشتبكة ثم تصري إىل عظم

بت جوارحه، فإذا لسمع والبرص، ورت  له ا شق   إذا كان عظاما »؟ فقال: كان عظاما 

 .«فيه الدية كاملة كان كذلك فإن  

د بن أمحد، عن أمحد بن احلسن، عن د بن حييى، عن حمم  : حمم  6ـ  1221

عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عامر بن موسى، عن أيب عبد 

 نعم، حتى ال يبقى حلم وال»قال: سئل عن امليت يبىل جسده؟ قال:  ×اهلل

تبىل، تبقى يف القرب مستديرة حتى خيلق اهلل  ا العظم إال طينته التي خلق منها فإهن  

 .«ةل مر  منها كام خلق أو  

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، وعيل بن إبراهيم، عن أبيه، : حمم  7ـ  1222

 ×عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة بن أعني، قال: سمعت أبا جعفر

وتكون علقة  ،ت فيها أربعني يوماا ت النطفة يف الرحم استقر  إذا وقع»يقول: 

                                           
 .10رقم  345/  7؛ الكايف: 354/  57( بحار األنوار: 1)

 .7رقم  251/  3؛ الكايف: 357/  57( بحار األنوار: 2)



، ثم يبعث اهلل ملكني خالقني فيقال هلام: وتكون مضغة أربعني يوماا  ،أربعني يوماا 

أو  راه واكتبا أجله ورزقه ومنيته، وشقياا نثى، صو  أو أ كام يريد اهلل ذكراا  اخلقا

 عينيه، فإذا دنا خروجه من بطن بني ، واكتبا هلل امليثاق الذي أخذه يف الذر  سعيداا 

، فينسى امليثاق ويقع فيزجره فيفزع فزعاا  ،زاجر :يقال له ه بعث اهلل إليه ملكاا م  أ

 .«رض ]و[ يبكي من زجرة امللكإىل األ

د بن عيسى، عن د بن احلسن الصفار، عن أمحد بن حمم  : حمم  8ـ  1223

ن، عن أيب جرير القمي، العباس بن موسى الوراق، عن يونس بن عبد الرمح

عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما يف العلقة؟ وما  ×قال: سألت العبد الصالح

من بعد  ه خلقاا م  ه خيلق يف بطن أإن  »رحام؟ قال: يف األ يقر   قة ومايف املضغة املخل  

، ثم مضغة أربعني ، ثم يكون علقة أربعني يوماا خلق، يكون نطفة أربعني يوماا 

، ويف املضغة ثامنون ، ويف العلقة ستون ديناراا النطفة أربعون ديناراا ، ففي يوماا 

ُثمَّ َأنَشْأَناُه ﴿: وجل ففيه مائة دينار، قال اهلل عز   ، فإذا اكتسى العظام حلاما ديناراا 

الِِقيَ  ففيه الدية، وإن كانت  فإن كان ذكراا  ،﴾َخْلًقا آَخَر َفَتَباَرَك اهللَُّ َأْحَسُن اْْلَ

 .«نثى ففيها ديتهاأ

                                           
إذا كانت الغفلة . وقد يتساءل هنا: 7رقم  16/  6؛ الكايف: 355/  57( بحار األنوار: 1)

له اهلل بذلك، فلامذا كان سياق اآليات القرآنية هو  لنك وك  عن امليثاق راجعة إىل فعل من

ةا عليه؟ قال تعاىل:  َك ِمْن َبنِي َآَدَم املطالبة البن آدم هبذا امليثاق واعتباره حج  ﴿َوإِْذ َأَخَذ َربُّ

َتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعََل  يَّ ُكْم َقاُلوا َبََل َشِهْدَنا َأْن َتُقوُلوا َيْوَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت بَِربِّ

ًة  يَّ َك َآَباُؤَنا ِمْن َقْبُل َوُكنَّا ُذرِّ ََم َأِْشَ ا ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِلَِي َأْو َتُقوُلوا إِنَّ ِمْن َبْعِدِهْم اْلِقَياَمِة إِنَّ

(، بل قد تبدو يل هذه الرواية 173ـ  172﴾ )األعراف: طُِلونَ َأَفُتْهلُِكنَا بََِم َفَعَل اْْلُبْ 

متناسبة مع املذاهب األفالطونية يف النفس ونسياهنا عند املجيء إىل الدنيا ما كان هلا يف 

د تساؤل. ) !عامل املثل األفالطوني ة  (.حّب اهللهذا جمر 

قال الشيخ املحسني . 4رقم  272/  10؛ هتذيب األحكام: 371/  57( بحار األنوار: 2)

 



عن  ،د بن أيب نرصبن إبراهيم، عن أبيه، عن أمحد بن حمم   : عيل  9ـ  1224

قال: قلت له: رجل ذهبت إحدى بيضتيه  ×عبد اهلل بن سنان، عن أيب عبد اهلل

كان يف اجلسد قلت: ومل؟ أليس قلت: ما  ،«إن كانت اليسار ففيها الدية»فقال: 

 .«الولد من البيضة اليرسى ن  أل»اثنان ففيه نصف الدية؟ قال: 

 حقيقة النف  والروح وأحواهلما :ثالثالباب ال

د بن احلسن، عن سعد بن عبد اهلل وعبد اهلل بن جعفر بيه وحمم  أ: 1ـ  1225

عبد اهلل ، عن أمحد بن أيب احلمريي وحممد بن حييى العطار وأمحد بن إدريس مجيعاا 

د بن عيل الربقي، عن أيب هاشم داود بن قاسم اجلعفري، عن أيب جعفر حمم  

 ×ذات يوم ومعه احلسن بن عيل ×أقبل أمري املؤمنني»قال:  ×الثاين

وأمري املؤمنني متكئ عىل يد سلامن، ودخل مسجد  ،وسلامن الفاريس رمحه اهلل

 ×فرد   ،أمري املؤمنني م عىلإذا أقبل رجل حسن اهليئة واللباس فسل   احلرام،

 فجلس، ثم قال: يا أمري املؤمنني أسألك عن ثالث مسائل، إن أخربتني هبن  

القوم ركبوا من أمرك ما أقيض عليهم أهنم ليسوا مأمونني يف دنياهم  علمت أن  

ك وهم رشع سواء. فقال له أمري خرى علمت أن  وال يف آخرهتم، وإن تكن األ

 لك. : سلني عام بدا×املؤمنني

فقال: أخربين عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر 

خوال؟ فالتفت أمري عامم واألوينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده األ

: ×فقال ،د أجبهفقال: يا أبا حمم   ×د احلسن بن عيلإىل أيب حمم   ×املؤمنني

                                                                                                   
د من جهتني.299/  2)  (: معتربة عىل ترد 

 .22رقم  315/  7؛ الكايف: 377/  57( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.51( يبلغ جمموع روايات الباب )2)



 قةوحه متعل  ر نسان إذا نام أين تذهب روحه، فإن  أما ما سألت عنه من أمر اإل

فإن أذن اهلل  ،ك صاحبها لليقظةقة باهلواء إىل وقت ما يتحر  بالريح، والريح متعل  

تلك الروح عىل صاحبها جذبت تلك الروح الريح وجذبت تلك  وجل برد   عز  

 ت يف بدن صاحبها، فإن مل يأذن اهلل عز  الريح اهلواء، فرجعت الروح فاستكن  

ذب اهلواء الريح، فجذبت الريح الروح، تلك الروح عىل صاحبها ج وجل برد  

 ا ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان،فلم ترد عىل صاحبها إىل وقت ما يبعث. وأم

د  الرجل عند ذلك عىل حمم  طبق، فإن صىل   وعىل احلق   قلب الرجل يف حق   فإن  

فأضاء القلب وذكر  تامة انكشف ذلك الطبق عن ذلك احلق   وآل حممد صالةا 

عىل حممد وآل حممد أو نقص من الصالة  ن نيس، وإن هو مل يصل  الرجل ما كا

فأظلم القلب ونيس الرجل ما كان  ،عليهم انطبق ذلك الطبق عىل ذلك احلق  

الرجل إذا  ذكره. وأما ما ذكرت من أمر املولود الذي يشبه أعاممه وأخواله، فإن  

ت ستكن  ساكن وعروق هادئة وبدن غري مضطرب فا أتى أهله فجامعها بقلب  

ه، وإن هو أتاها بقلب غري م  وأتلك النطفة يف جوف الرحم خرج الولد يشبه أباه 

فوقعت يف حال  اضطربت النطفة ،ساكن وعروق غري هادئة وبدن مضطرب

عامم أشبه ، فإن وقعت عىل عرق من عروق األاضطراهبا عىل بعض العروق

 لولد أخواله.خوال أشبه امه، وإن وقعت عىل عرق من عروق األالولد أعام

عبده  داا فقال الرجل: أشهد أن ال إله إال اهلل، ومل أزل أشهد هبا، أشهد أن حمم  

وأشار  ـته رسوله والقائم بحج   ك ويص  ورسوله ومل أزل أشهد بذلك، وأشهد أن  

 ـته ه والقائم بحج  ك وصي  ومل أزل أشهد هبا، وأشهد أن   ـ ×إىل أمري املؤمنني

ته أبيك والقائم بحج   احلسني بن عيل ويص   د أن  وأشهـ  ×أشار إىل احلسنو

بن احلسني أنه القائم بأمر احلسني بعده، وأشهد عىل  بعدك، وأشهد عىل عيل  

د بن عيل أنه القائم بأمر عيل بن احلسني، وأشهد عىل جعفر بن حممد أنه حمم  



بن د بن عيل، وأشهد عىل موسى بن جعفر أنه القائم بأمر جعفر القائم بأمر حمم  

ه القائم بأمر موسى بن جعفر، وأشهد عىل د، وأشهد عىل عيل بن موسى أن  حمم  

بن حممد أنه القائم  ، وأشهد عىل عيل  ىد بن عيل أنه القائم بأمر عيل بن موسحمم  

د، د بن عيل، وأشهد عىل احلسن بن عيل أنه القائم بأمر عيل بن حمم  بأمر حمم  

ى حتى يظهر أمره ى وال يكن   يسم  بن عيل ال وأشهد عىل رجل من ولد احلسن

ه القائم بأمر احلسن بن عيل، والسالم عليك يا أن   كام ملئت جوراا  فيلمؤها عدالا 

 .أمري املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته

: يا أبا حممد اتبعه فانظر أين يقصد؟ ×فقال أمري املؤمنني ،ثم قام ومىض

وضع رجله خارج املسجد  يف أثره، قال فام كان إال أن ×فخرج احلسن بن عيل

 ×وجل، فرجعت إىل أمري املؤمنني فام دريت أين أخذ من أرض اهلل عز  

فأعلمته، فقال يا أبا حممد أتعرفه؟ قلت: اهلل ورسوله وأمري املؤمنني أعلم، فقال: 

 .«هو اخلرض

: عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن احلسن بن حمبوب، عن أيب والد 2ـ  1226

أرواح  قال: قلت له: جعلت فداك، يروون أن   × عبد اهللاحلناط، عن أيب

ال، املؤمن أكرم عىل اهلل »املؤمنني يف حواصل طيور خرض حول العرش، فقال: 

 .«كأبداهنم من أن جيعل روحه يف حوصلة طري، لكن يف أبدان  

                                           
 67/  2؛ عيون أخبار الرضا: 6رقم  96/  1؛ علل الرشائع: 36/  58( بحار األنوار: 1)

ر . وقضي ة النسيان والتذك  35رقم  ر غري واضحة بحسب تعليل الرواية، فإن  الناس تتذك 

ر الناتج عن  ما نسيت حتى مع عدم الصالة عىل النبي  وآله صلوات اهلل عليهم، بل التذك 

ة البرش يف مجيع األمصار والعصور ) حّب الصالة عليهم نادر  للغاية قياساا بحاالت عام 

 (.اهلل

 .1رقم  244/  3؛ الكايف: 50/  58( بحار األنوار: 2)



ث عن أرواح ا نتحد  : إن  ×يب عبد اهللأيب بصري قال: قلت أل: 3ـ  1227

ا يف حواصل طيور خرض ترعى يف اجلنة وتأوي إىل قناديل حتت املؤمنني أهن

يف ». قلت: فأين هي؟ قال: «هي يف حواصل طري ال، إذا ما»العرش، فقال: 

 .«ةجساد يف اجلن  روضة كهيئة األ

ة خلقها اهلل هلل جن   إن  »قال:  ×عن أيب جعفر ،ايس: رضيس الكن  4ـ  1228

نها، وإليها خترج أرواح املؤمنني من حفرهم يف املغرب وماء فراتكم هذه خيرج م

 ،مساء، فتسقط عىل ثامرها وتأكل منها وتتنعم فيها وتتالقى وتتعارف عند كل  

رض تطري ة فكانت يف اهلواء فيام بني السامء واألفإذا طلع الفجر هاجت من اجلن  

ذاهبة وجائية، وتعهد حفرها إذا طلعت الشمس وتتالقى يف اهلواء وتتعارف. 

ومها ار، ويأكلون من زق  يف املرشق خلقها ليسكنها أرواح الكف   هلل ناراا  ل: وإن  قا

 :ويرشبون من محيمها ليلهم، فإذا طلعت الفجر هاجت إىل واد باليمن يقال له

من نريان الدنيا كانوا فيها يتالقون ويتعارفون، فإذا كان املساء  اا حر   أشد   ،برهوت

 .احلديث «يوم القيامةم كذلك إىل عادوا إىل النار، فه

اهلل تبارك وتعاىل يرفع إىل  إن  »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،: احللبي5ـ  1229

وهنم بشجر يف اجلنة هلا أخالف كأخالف إبراهيم وسارة أطفال املؤمنني يغذ  

بوا وهدوا إىل آبائهم، فهم لبسوا وطي  أ، فإذا كان يوم القيامة البقر يف قرص من در  

َبَعْتُهْم ﴿وجل:  ة مع آبائهم، وهو قول اهلل عز  ملوك يف اجلن َوالَِّذيَن آَمنُوا َواتَّ

تَُهمْ  يَّ ْقنَا َِّبِْم ُذرِّ ُتُهم بِإِيََمٍن َأْْلَ يَّ  .﴾ُذرِّ

                                           
 .7رقم  245/  3( املصدر السابق؛ الكايف: 1)

 .1رقم  246/  3؛ الكايف: 51/  58( بحار األنوار: 2)

. ويف الربط بني 4732رقم  490/  3؛ من ال حيرضه الفقيه: 52/  58( بحار األنوار: 3)

 



: عيل بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أيب بصري، عن حفص بن 6ـ  1230

ويسرت  املؤمن ليزور أهله فريى ما حيب   إن  »قال:  ×ي، عن أيب عبد اهللالبخرت

، قال: الكافر ليزور أهله فريى ما يكره ويسرت عنه ما حيب   عنه ما يكره، وإن  

 .«مجعة، ومنهم من يزور عىل قدر عمله من يزور كل   وفيهم

وبعض  يف خلق األرواح قبل األجساد، وعّلة تعلقها بها،: رابعالباب ال

 شؤونها من ائتالفها واختالفها وحبها وبغضها، وغري ذلك من أحواهلا

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن بكري بن : حمم  1ـ  1231

اهلل أخذ ميثاق شيعتنا بالوالية لنا وهم  إن  »يقول:  ×أعني، قال: كان أبو جعفر

ة، وعرض اهلل د| بالنبو  ربوبية وملحم  قرار بالباإل يوم أخذ امليثاق عىل الذر   ذر  

ة، وخلقهم من الطينة التي خلق منها ته يف الطني وهم أظل  م  أد وجل عىل حمم   عز  

فهم وخلق اهلل أرواح شيعتنا قبل أبداهنم بألفي عام، عرضهم عليه وعر   ،آدم

 .«ل، ونحن نعرفهم يف حلن القواا فهم علي  عر  و رسول اهلل،

د بن احلسني بن أيب سعد بن عبد اهلل، عن حمم   أبيه، عن :2ـ  1232

د بن أيب نرص، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد اهلل عن أمحد بن حمم   ،اخلطاب

دة فام تعارف منها جمن   رواح جنود  األ إن  »قال:  ×بن أيب يعفور، عن أيب عبد اهلل

مليثاق هو يف هذا يف امليثاق ائتلف ههنا، وما تناكر منها يف امليثاق اختلف ههنا، وا

 ، ولقد كان أشد  ذلقاا  ولساناا  له لعينني وأذنني وفاما  ن  إأما واهلل ، سوداحلجر األ

                                                                                                   
 (.حّب اهللاآلية وموضوع األطفال نظر )

 .1رقم  230/  3 ؛ الكايف:52/  58( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.29( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .9رقم  337/  1؛ الكايف: 135/  58( بحار األنوار: 3)



 .«فبلغ كمثل ما ترون ،املجرمني يستلمونه واملنافقني ولكن   ،اللبن من بياضاا 

ة، عن أمحد بن حممد الربقي، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، : العد  3ـ  1233

 ×ضت بني يدي أيب جعفر، عن جابر اجلعفي قال: تقب  عن عمر بن أبان

فقلت: جعلت فداك، ربام حزنت من غري مصيبة تصيبني أو أمل ينزل يب حتى 

وجل  اهلل عز   يا جابر، إن   ،نعم»يعرف ذلك أهيل يف وجهي وصديقي. فقال: 

خلق املؤمنني من طينة اجلنان وأجرى فيهم من ريح روحه، فلذلك املؤمن أخو 

بلد من البلدان حزن،  رواح يفمن تلك األ ه، فإذا أصاب روحاا م  أبيه وأل املؤمن

 .«ا منهاهن  حزنت هذه أل

ة من د بن عيسى، وعد  د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  4ـ  1234

عن ابن حمبوب، عن عيل بن رئاب، عن أيب  ،عن سهل بن زياد مجيعاا  ،أصحابنا

املؤمن أخو املؤمن كاجلسد الواحد، »: يقول ×بصري قال: سمعت أبا عبد اهلل

منه وجد أمل ذلك يف سائر جسده، وأرواحهام من روح واحدة،  إن اشتكى شيئاا 

 .«بروح اهلل من اتصال شعاع الشمس هبا اتصاالا  شد  روح املؤمن أل وإن  

حقيقة الرؤيا وتعبريها، وفضل الرؤيا الصادقة : ام الباب اخل

 تها وعلة الكاذبةوعّل

 أن   :ذينةابن أيب عمري، عن ابن أبن إبراهيم، عن أبيه، عن  : عيل  1ـ  1235

الشمس طالعة عىل رأيس دون  ن  فقال: رأيت كأ ×دخل عىل أيب عبد اهلل رجالا 

                                           
 .7رقم  426/  2؛ علل الرشائع: 139/  58( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  166/  2؛ الكايف: 147/  58( بحار األنوار: 2)

 .4، رقم 166/ 2؛ الكايف: 148/  58( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.75( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



تك ، فلو غط  شامالا  ، وديناا ساطعاا  ، ونوراا جسياما  تنال أمراا »جسدي. فقال: 

ْمَس َباِزَغًة َقاَل فَ ﴿: ت رأسك. أما قرأتها غط  النغمست فيه، ولكن   َلَمَّ َرَأى الشَّ

. قال: قلت: جعلت فداك إهنم «×أ منها إبراهيمفلام أفلت ترب   ﴾َهَذا َرِّبِّ 

ما أراك تنال اخلالفة، ومل يكن يف »الشمس خليفة أو ملك. فقال:  إن   :يقولون

رمن الدين والنور ترجو به ة أكثخالفة وملوكي   آبائك وأجدادك ملك، وأي  

 .. فقلت: صدقت جعلت فداك«م يغلطوندخول اجلنة، إهن  

الشمس  ذينة، عن رجل رأى كأن  أم، عن ابن : بإالسناد املتقد  2ـ  1236

أو متر  رض من بر  يناله من نبات األ مال  »طالعة عىل قدميه دون جسده، قال: 

 .«آدم فيه كام كد   إال أنه يكد   ،يطأه بقدميه ويتسع فيه وهو حالل

د بن حييى، عن ابن فضال، عن احلسن بن اجلهم قال: : حمم  3ـ  1237

بعض أصحابنا  ، فقلت له: إن  «الرؤيا عىل ما تعرب  »يقول:  ×سمعت أبا احلسن

امرأة رأت  إن  »: ×رؤيا امللك كانت أضغاث أحالم، فقال أبو احلسن روى أن  

ت فأتت رسول اهلل| فقص   ،انكرسجذع بيتها  عىل عهد رسول اهلل| أن  

وقد كان  ـفقال هلا النبي| يقدم زوجك ويأيت وهو صالح  ،عليه الرؤيا

خرى، أ فقدم كام قال النبي|، ثم غاب عنها زوجها غيبةا  ـ زوجها غائباا 

ت عليه الرؤيا جذع بيتها قد انكرس، فأتت النبي| فقص   فرأت يف املنام كأن  

، فقدم عىل ما قال، ثم غاب زوجها ثالثة احلاا فقال هلا: يقدم زوجك ويأيت ص

ت عليه أعرس فقص   انكرس، فلقيت رجالا  جذع بيتها قد فرأت يف منامها أن  

الرؤيا، فقال هلا الرجل السوء: يموت زوجك، فبلغ النبي| فقال: أال كان 

                                           
 .445رقم  291/  8؛ الكايف: 161/  58( بحار األنوار: 1)

 .446رقم  291/  8( املصدر السابق؛ الكايف: 2)



 .«!؟هلا خرياا  عرب  

لنرض بن د بن خالد، عن أبيه، عن اة، عن أمحد بن حمم  العد   :4ـ  1238

رأيت »قال:  ×سويد، عن احللبي، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أيب جعفر

جانب، حتى إذا كثروا عليه   عىل رأس جبل والناس يصعدون إليه من كل  كأين  

جانب حتى مل يبق  تطاول هبم يف السامء وجعل الناس يتساقطون عنه من كل  

ذلك يتساقط عنه  كل  منهم أحد إال عصابة يسرية، ففعل ذلك مخس مرات يف 

قيس بن عبد اهلل بن عجالن يف تلك  أما إن   .الناس وتبقى تلك العصابة

 .من مخس حتى هلك . فام مكث بعد ذلك إال نحواا «العصابة

د بن عيسى، عن معمر بن د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  5ـ  1239

ها، والرؤيا ربام رأيت الرؤيا فأعرب»يقول:  ×قال: سمعت أبا احلسن ،خالد

 .«عىل ما تعرب  

عن  ،ر بن خالدد، عن معم  د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  6ـ  1240

صحابه: هل من رسول اهلل| إذا أصبح قال أل إن  »قال:  ×الرضا

 .«ات؟ يعني به الرؤيامبرش  

بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل،  : عيل  7ـ  1241

رأي املؤمن ورؤياه يف آخر الزمان عىل »قال: سمعته يقول:  ×عبد اهلل عن أيب

 .«ةمن أجزاء النبو   اا سبعني جزء

                                           
 .528رقم  335/  8؛ الكايف: 164/  58( بحار األنوار: 1)

 .206رقم  182/  8؛ الكايف: 165/  58( بحار األنوار: 2)

 .527رقم  335/  8؛ الكايف: 173/  58بحار األنوار: ( 3)

 .59رقم  90/  8؛ الكايف: 177/  58( بحار األنوار: 4)

 .58رقم  90/  8؛ الكايف: 177/  58( بحار األنوار: 5)



بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن سعد بن أيب  : عيل8ـ  1242

الرؤيا عىل ثالثة وجوه: بشارة من اهلل »قال:  ×خلف، عن أيب عبد اهلل

 .«وأضغاث أحالم وحتذير من الشيطان، ،للمؤمن

ما به قوام بدن اإلنسان وأجزائه، وتشريح أعضائه : سادسالباب ال

 ومنافعها وما يرتتب عليها من أحوال النف 

عن  ي،: أبيه، عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن أيب عبد اهلل الربق1ـ  1243

طبائع ال»قال:  ×غري واحد، عن أيب طاهر بن أيب محزة، عن أيب احلسن الرضا

الدم، وهو عبد وربام قتل العبد  ن  البلغم، وهو خصم جدل، ومنه أربع: فمنهن  

ة، وهيهات ]و[ هيهات، هي املر   الريح، وهو ملك يدارى، ومنهن   ده، ومنهن  سي  

 .«ات بام عليهت ارجت  رض إذا ارجت  األ

بن إبراهيم، عن أبيه، ومحيد بن زياد، عن احلسن بن حممد  : عيل  2ـ  1244

عن أمحد بن احلسن امليثمي، عن يعقوب بن شعيب، قال: سمعت أبا عبد  ،مجيعاا 

، منها يف ابن آدم ثالثامئة وستني عرقاا  قال رسول اهلل|: إن  »يقول:  ×اهلل

ك مل ينم، ولو ومنها مائة وثامنون ساكنة، فلو سكن املتحر   ،كةمائة وثامنون متحر  

العاملني  ذا أصبح قال: احلمد هلل رب  ك الساكن مل ينم. وكان رسول اهلل| إحتر  

                                           
 .61رقم  90/  8؛ الكايف: 180/  58( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.32( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

/  1؛ علــل الرشائع: 11رقم  85/  1؛ عيون أخبار الرضا: 295/  58ار: ( بحار األنو3)

. ولعل  الشيخ املحسني يبني عىل وثاقة أحد الرواة املشايخ للربقي عندما 2رقم  106

، فطبقاا للقاعدة  ح السند بذلك، وإال فالسند فيه من مل يسم  يقول )عن غري واحد( فيصح 

ة )  (.حّب اهلليكون غري حج 



 .«حال ثالثامئة وستني مرة، وإذا أمسى قال مثل ذلك عىل كل   كثرياا 

د، عن عيل بن احلكم، عن عبد الرمحن د، عن أمحد بن حمم  : حمم  3ـ  1245

يف  هلل عباداا  : إن  ×قال أمري املؤمنني»قال:  ×بن العزرمي، عن أيب عبد اهلل

ا هلم ال حيملون؟ فقال: إهن   أرحام النساء. قال: فسئل: فامأصالهبم أرحام ك

ة اجلمل أو البعري، فإذا هاجت هاجوا، وإذا ة كغد  منكوسة، وهلم يف أدبارهم غد  

 .«سكنت سكنوا

  

                                           
 .4رقم  503/  2؛ الكايف: 316/  58حار األنوار: ( ب1)

 .3رقم  549/  5؛ الكايف: 319/  58( بحار األنوار: 2)



 

 

 

 

 

 األدوية ومعاجلة األمراض، وخواّص أبواب الطّب

، لطّب، وما ورد يف عمل اًاي الطبيب طبيبه مل مّسإّن: ّولالباب األ

 والرجوع إىل الطبيب

د، عن عيل بن احلكم، عن زياد د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  1ـ  1246

من  ،قال موسى بن عمران: يا رب  »قال:  ×بن أيب احلالل، عن أيب عبد اهلل

ي. قال: فام يصنع عبادك باملعالج؟ ي. قال: فالشفاء؟ قال: من  أين الداء؟ قال: من  

 .«ي املعالج الطبيبهم. فيومئذ سم  قال: يطيب بأنفس

بن  د، عن احلسن بن حمبوب، عن عبد الرمحنأمحد بن حمم  : 2ـ  1247

احلجاج، قال: قلت أليب احلسن موسى عليه السالم: أرأيت إن احتجت إىل 

 «.ه ال ينفعه دعاؤكألن   ؛م عليه وأدعو له؟ قال: نعمأسل   ،نرصاين طبيب وهو

، عن اهليثم بن أيب مرسوق النهدي، عن ابن حمبوب أبيه، عن سعد بن عبد اهلل

 .مثله

                                           
 ( رواية.35( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .52رقم  88/  8؛ الكايف: 62/  59( بحار األنوار: 2)

 .53رقم  600: 2؛ علل الرشائع: 63/  59( بحار األنوار: 3)



ري، عن يونس بن بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عم : عيل  3ـ  1248

: الرجل يرشب الدواء ويقطع العرق، وربام ×يب عبد اهلليعقوب قال: قلت أل

 .«يقطع ويرشب»انتفع به وربام قتله. قال: 

عن محاد، عن حريز، عن حممد بن مسلم، عن  : احلسني بن سعيد،4ـ  1249

 ؟عالا قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه ج   ×أيب جعفر

 .«ال بأس»قال: 

 التداوي باحلرام :ثانيالباب ال

ذينة، أبن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عمر بن  : عيل  1ـ  1250

الدواء من ريح أسأله عن الرجل ينعت له  :×قال: كتبت إىل أيب عبد اهلل

قدر سكرجة من نبيذ صلب، ليس يريد به اللذة إنام يريد به البواسري، فيرشبه ب

م مما حر   ءوجل مل جيعل يف يش اهلل عز   إن  ». وقال: «ال، وال جرعة»الدواء. فقال: 

 .«وال دواء شفاءا 

عن  ،ر، عن صفواند بن عبد اجلباعن حمم   ،شعريأيب عيل األ :2ـ  1251

عن دواء عجن باخلمر.  ×ابن مسكان، عن احللبي، قال: سألت أبا عبد اهلل

شحم اخلنزير ه بمنزلة إن   !أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به حب  أال واهلل، ما »قال: 

 .«ليتداوون به ناساا أو حلم اخلنزير وإن أ

                                           
 .230رقم  194/  8؛ الكايف: 67/  59ار: ( بحار األنو1)

 .217رقم  375/  6؛ هتذيب األحكام: 72/  59( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.26( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .2رقم  413/  6؛ الكايف: 86/  59( بحار األنوار: 4)

 .4رقم  414/  6؛ الكايف: 89/  59( بحار األنوار: 5)



بنا، وعيل بن د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن بعض أصحا: حمم  3ـ  1252

د بن أيب محزة عن محران، عن عن حمم   ،إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري مجيعاا 

ملنكرات التي حتدث يف آخر يذكر فيه ا يف حديث طويلـ  ×أيب عبد اهلل

ورأيت أموال ذوي القربى تقسم يف » ـ:وساق احلديث إىل أن قال  ،الزمان

ور، ورأيت اخلمر يتداوى هبا وتوصف الزور، ويتقامر هبا، وترشب هبا اخلم

 .«للمريض ويستشفى هبا

 عالج احلّمى والريقان وكثرة الدم وبيان عالماتها :لثالباب الثا

ال، عن ابن بكري، د، عن ابن فض  د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  1ـ  1253

سد ما من داء إال وهو شارع إىل اجل»قال:  ×عن أيب أيوب، عن أيب عبد اهلل

 .«ينظر متى يؤمر به فيأخذه

 احلجامة واحلقنة والسعوط والقيء: رابعالباب ال

عن  ،د بن احلسن الصفارد بن احلسن بن الوليد، عن حمم  : حمم  1ـ  1254

يعقوب بن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن حفص بن البخرتي، عن أيب عبد 

 .«يءقنة، والقاحلجامة، والسعوط، واحل :الدواء أربعة»قال:  ×اهلل

: أمحد بن أيب عبد اهلل، عن احلسن بن عيل، عن أمحد بن عائذ، عن 2ـ  1255

                                           
م بطوله ساب1)  قاا.( تقد 

 .7رقم  36/  8؛ الكايف: 92/  59( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.36( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .53رقم  88/  8؛ الكايف: 102/  59( بحار األنوار: 4)

 ( روايات.107( يبلغ جمموع روايات الباب )5)

 .112رقم  249؛ اخلصال: 108/  59( بحار األنوار: 6)



قال:  ×عن أيب عبد اهلل ـوهو أبو خدجية، واسمه سامل بن مكرم  ـأيب سلمة 

نف وفرت من ]بني[ احلاجبني. وكان امة عىل الرأس عىل شرب من طرف األاحلج»

كان رسول اهلل| » حديث آخر قال: . ويف«يها باملنقذةرسول اهلل| يسم  

 .«يه املغيثة أو املنقذةحيتجم عىل رأسه، ويسم  

د بن عيسى، عن احلجال، عن د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  3ـ  1256

ما يقول من قبلكم يف »: ×ثعلبة، عن عامر الساباطي، قال: قال أبو عبد اهلل

ال، هي »ضل منها عىل الطعام قال: ا عىل الريق أفقلت: يزعمون أهن   ،«؟احلجامة

 .«للعرق وأقوى للبدن عىل الطعام أدر  

 ،د بن عيسى، عن ابن حمبوبعن أمحد بن حمم   ،د بن حييى: حمم  4ـ  1257

اقرأ آية الكريس »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،عن عبد الرمحن بن احلجاج

 .«يوم شئت ق واخرج أي  يوم شئت، وتصد   واحتجم أي  

 احلمية: ام اخل الباب

د بن حييى، عن أمحد، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن : حمم  1ـ  1258

تنفع احلمية ملريض بعد سبعة ال »يقول:  ×احللبي  قال: سمعت أبا عبد اهلل

 .«مأيا

                                           
 .2رقم  247؛ معاين األخبار: 112/  59( بحار األنوار: 1)

 .407رقم  273/  8؛ الكايف: 130/  59( بحار األنوار: 2)

 .408رقم  273/  8؛ الكايف: 131/  59( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.13( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

 .442رقم  291/  8؛ الكايف: 141/  59( بحار األنوار: 5)



 معاجلات العني واألذن: سادسالباب ال

بن صالح، د بن حييى، عن أمحد، عن ابن حمبوب، عن مجيل : حمم  1ـ  1259

ة. قال: لنا فتاة كانت ترى الكوكب مثل اجلر   : إن  ×يب عبد اهللقال: قلت أل

 اكحلها بالصرب واملر  »برصها ضعيف، فقال:  قلت: إن   «نعم، وتراه مثل احلب  »

 .لناها به فنفعها. فكح  «والكافور، أجزاء سواء

 معاجلات علل سائر أجزاء الوجه واألسنان والفم: بعالباب السا

د، عن أمحد، عن ابن حمبوب، عن أيب والد، قال: رأيت أبا : حمم  1ـ  1260

ة من أهل بيته، فسمعته يقول: يف احلجر وهو قاعد ومعه عد   ×احلسن

كت به أسناين، فنفعني ذلك وسكنت أسناين، فأخذت السعد فدل   رضبت عيل  »

 .«يعن  

 والسل وجاع احللق والرئة والسعالالدواء أل: ثامنالباب ال

قال:  ،بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن أذينة : عيل  1ـ  1261

خذ يف راحتك »السعال وأنا حارض، فقال له:  ×شكى رجل إىل أيب عبد اهلل

ذينة: فلقيت . قال ابن أ«أو يومني ر فاستفه يوماا من كاشم، ومثله من سك   شيئاا 

 .ة حتى ذهبر  الرجل بعد ذلك فقال: ما فعلته إال م

                                           
 ( رواية ويزيد.28لباب )( يبلغ جمموع روايات ا1)

 .581رقم  383/  8؛ الكايف: 149/  59( بحار األنوار: 2)

 ( روايات.9( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .6رقم  379/  6؛ الكايف: 161/  59( بحار األنوار: 4)

 ( روايات.5( يبلغ جمموع روايات الباب )5)

 .227رقم  192/  8؛ الكايف: 182/  59( بحار األنوار: 6)



 باب الزكام: تاسعالباب ال

 ،د بن عيسى، عن ابن أيب عمريد بن حييى، عن أمحد بن حمم  حمم  : 1ـ  1262

 الزكام جند  »قال: قال رسول اهلل|:  ×عن هشام بن سامل، عن أيب عبد اهلل

 .«هوجل يبعثه عىل الداء فيزيل من جنود اهلل عز  

د عن حمم   ،داين، عن عيل بن إبراهيم، عن أبيهأمحد بن زياد اهلم: 2ـ  1263

عن آبائه عليهم السالم  ،دبن أيب عمري، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن حمم  

 ،ه أمان من اجلذامن  إربعة: الزكام فا ألال تكرهوا أربعة فإهن  »عن النبي| قال: 

أمان من  ها أمان من الربص، وال تكرهوا الرمد فإن  وال تكرهوا الدماميل فإهن  

 .«ه أمان من الفالجوال تكرهوا السعال فإن   ،العمى

                                           
 ( روايات.9( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .478رقم  382/  8؛ الكايف: 184/  59( بحار األنوار: 2)

 .32رقم  210؛ اخلصال: 185/  59( بحار األنوار: 3)



 

 

 

 

 

 هاّصاأبواب األدوية وخو

 دباءناهل: ّولالباب األ

د، عن عيل بن احلكم، عن املثنى د بن حييى، عن أمحد بن حمم  حمم  : 1ـ  1264

من بات ويف جوفه سبع طاقات من »قال:  ×بن الوليد، عن أيب عبد اهلل

 .«شاء اهلل اء أمن من القولنج ليلته تلك إناهلندب

 البنفسج واخلريي والزنبق وأدهانها :ثانيالباب ال

د، عن عيل بن احلكم، عن يونس د بن حييى، عن أمحد بن حمم  حمم  : 1ـ  1265

إلينا  أحب   ءما يأتينا من ناحيتكم يش»: ×بن يعقوب، قال: قال أبو عبد اهلل

 .«من البنفسج

عن احلسن  ،ة، عن أمحد بن أيب عبد اهلل، عن أبيه وابن فضالالعد  : 2 ـ 1266

فقلت:  «ادهن»يدهن باخلريي، فقال يل:  ×بن اجلهم، قال: رأيت أبا احلسن

                                           
 ( روايات.6( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .1رقم  362/  6؛ الكايف: 215/  59( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.12ت الباب )( يبلغ جمموع روايا3)

 .3رقم  521/  6؛ الكايف: 222/  59( بحار األنوار: 4)



 «أكره رحيه»أنه قال:  ×أين أنت عن البنفسج وقد روي فيه عن أيب عبد اهلل

ا بلغني فيه عن أيب  قد كنت أكره رحيه وأكره أن أقول ذلك ملقال: قلت له: وإين  

 .«ال بأس»فقال:  ×عبد اهلل

 

  

                                           
 .2رقم  522/  6؛ الكايف: 223/  59( بحار األنوار: 1)



 

 

 

 

 

 السحر والشياطني واجلّن وأحواهلم)أبواب( 

 وأحواهلم حقيقة اجلّن: الباب األول

عن  ،ةمالك بن عطي   عن ،عن عيل بن احلكم ،د بن إسامعيلحمم  : 1ـ  1267

واملدينة، إذا  ةفيام بني مك  أيب محزة الثاميل، قال: كنت مع أيب عبد اهلل عليه السالم 

 ما أشد   ،حك اهلللك قب   ما»التفت عن يساره فإذا كلب أسود، فقال: 

هذا »فإذا هو شبيه بالطائر، فقلت: ما هو جعلت فداك؟ فقال:  «مسارعتك؟

 «.بلدة اجلن، مات هشام الساعة فهو يطري ينعاه يف كل   عثم بريد

د بن إسامعيل سني، عن حمم  د بن احلحممد بن حييى، عن حمم  والكليني، 

 .مثله

 ،دعن عبد اهلل بن حمم   ،د وحممد بن حييىعن أمحد بن حمم   ،ة: العد  2ـ  1268

عن أحدمها عليهام السالم قال:  ،عن زرارة ،عن أبان ،عن عيل بن احلكم

 .«الكالب السود البهم من اجلن  »

                                           
 ( رواية.118( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .8رقم  553/  6؛ الكايف: 84/  60( بحار األنوار: 2)

 .6قم ر 552/  6؛ الكايف: 93/ 60( بحار األنوار: 3)



الرمحن بن أيب عن عبد  ،د بن احلسنيعن حمم   ،حممد بن حييى :3ـ  1269

قال: سئل عن الكالب  ×عن أيب عبد اهلل ،عن سامل بن أيب سلمة ،هاشم

فذلك خلق من  ،أبيض هبيم أمحر هبيم، وكل   ذكل أسود هبيم، وكل»فقال: 

.«نسواإل ، وما كان أبلق فهو مسخ من اجلن  الكالب من اجلن  

بن عروة،  أبيه، عن احلمريي، عن هارون بن مسلم، عن القاسم:4ـ  1270

اهلل تبارك وتعاىل أنزل عىل آدم حوراء من  إن  »قال:  ×عن بريد، عن أيب جعفر

، فام كان يف الناس من مجال ج اآلخر ابنة اجلان  جها أحد ابنيه، وتزو  ة فزو  اجلن  

كثري أو حسن خلق فهو من احلوراء، وما كان من سوء خلق فهو من ابنة 

.«اجلان  

وقصصه وبدء خلقه ومكائده ومصائده  ،نه اهللبلي  لعإ :الباب الثاني

 وأحوال ذريته واالحرتاز عنهم، أعاذنا اهلل من شرورهم

ل كان إبليس يوم بدر يقل  »قال:  ×: زرارة، عن أيب جعفر1ـ  1271

عليه جربئيل  املسلمني يف أعني الكفار ويكثر الكفار يف أعني املسلمني، فشد  

قال  .«ل، حتى وقع يف البحر مؤج  جربئيل إين  بالسيف فهرب منه وهو يقول: يا 

عىل أن »ل؟ قال: كان خياف وهو مؤج   ءيش : ألي  ×يب جعفرزرارة: فقلت أل

 .«يقطع بعض أطرافه

عن ابن أيب  ،عن أبيه ،عن أمحد الربقي ،هعن عم   ،: ماجيلويه2ـ  1272

                                           
 .10رقم  553/  6؛ الكايف: 94/  60( بحار األنوار: 1)

 .4338رقم  382/  3؛ من ال حيرضه الفقيه: 97/  60( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.177( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .419رقم  277/  8؛ الكايف: 199/  60( بحار األنوار: 4)



ة كانت بلي  ام إن  »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،عن أيب بصري ،عن أيب أيوب ،عمري

ى شكرها، وكان إبليس أيوب التي ابتيل هبا يف الدنيا لنعمة أنعم اهلل هبا عليه فأد  

وب بأداء شكر النعمة أي   يف ذلك الزمان ال حيجب دون العرش، فلام صعد عمل  

شكر هذه النعمة إال بام أعطيته من  أيوب مل يؤد   إن   حسده إبليس فقال: يا رب  

طني عىل دنياه ى إليك شكر نعمة، فسل  بني دنياه ما أد  الدنيا، فلو حلت بينه و

ي شكر نعمة فقال: قد سلطتك عىل دنياه، فلم يدع له دنيا وال تعلم أنه ال يؤد  

 إن   وجل. ثم رجع إليه فقال: يا رب   إال أهلك ذلك وهو حيمد اهلل عز   ولداا 

نه حتى تعلم طني عىل بدك سرتد عليه دنياه التي أخذهتا منه فسل  أيوب يعلم أن  

وجل: قد سلطتك عىل بدنه ما عدا عينيه وقلبه  ي شكر نعمة، قال عز  د  أنه ال يؤ

 .«ولسانه وسمعه

خشية أن تدركه رمحة  مبادراا  فانقض  »: ×فقال أبو بصري: قال أبو عبد اهلل

وجل فيحول بينه وبينه فنفخ يف منخريه من نار السموم فصار جسده  اهلل عز  

 .«اا نقط نقطاا 

إذا خرجت من »قال: قال يل:  ×: عيل بن أسباط، عن الرضا3ـ  1273

لت عىل اهلل ما شاء اهلل ال منزلك يف سفر أو حرض فقل: بسم اهلل آمنت باهلل توك  

العظيم، فتلقاه الشياطني فترضب املالئكة وجوهها  ة إال باهلل العيل  حول وال قو  

ل عىل اهلل؟ وقال: ما شاء توك  ى اهلل وآمن به ووتقول: ما سبيلكم عليه وقد سم  

 .«اهلل ال حول وال قوة إال باهلل

عن أيب  ،عن محاد ،عن ابن أيب عمري ،عن أبيه ،: عيل بن إبراهيم4ـ  1274

                                           
 .1رقم  75/  1 ؛ علل الرشائع:200/  60( بحار األنوار: 1)

 .2416رقم  272/  2؛ من ال حيرضه الفقيه: 201/  60( بحار األنوار: 2)



ان عىل أحدمها ملك مرشد، وعىل ذنأما من قلب إال وله »قال:  ×عبد اهلل

عايص، وامللك شيطان مفتن، هذا يأمره وهذا يزجره، الشيطان يأمره باملى خراأل

ََمِل َقِعيٌد ﴿وجل:  يزجره عنها، وهو قول اهلل عز   َما َيْلِفُظ  *َعِن اْلَيِمِي َوَعِن الشِّ

 .«﴾ِمن َقْوٍل إاِلَّ َلَدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد 

آلدمي والشيطان إذا يف النطفتني اللتني ل :×: هشام، عنه5ـ  1275

 .«ربام خلق من أحدمها وربام خلق منهام مجيعاا »: ×اشرتكا، فقال أبو عبد اهلل

عن هارون بن  ،عن يونس ،د بن عيسىعن حمم   ،: عيل بن إبراهيم6ـ  1276

العبد إذا  إن  »قال: سمعته يقول:  ×عن أيب عبد اهلل ،عن زيد الشحام ،خارجة

 .«يس: يا ويله أطاع وعصيت وسجد وأبيتسجد فأطال السجود نادى إبل

 :قال ،عن احللبي ،عن محاد ،عن أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،: أبيه7ـ  1277

، فقلت: فهل «ألنه يرجم»؟ قال: ي الرجيم رجياما مل سم   :×سألت أبا عبد اهلل

 .«ال ولكنه يكون يف العلم مرجوماا »ينقلب إذا رجم؟ قال: 

 ،عن حممد بن احلسني ،عن عبد اهلل احلمريي ،سى: حممد بن مو8ـ  1278

عن أحدمها عليهام  ،عن أيب بصري ،عن أبان بن عثامن ،د البزنطيعن أمحد بن حمم  

َن ﴿يف قول لوط:  ،السالم ا ِمْن َأَحٍد مِّ ُكْم َلَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكم َِّبَ إِنَّ

إبليس أتاهم يف صورة حسنة فيه تأنيث عليه ثياب حسنة، »فقال: ، ﴾اْلَعاْلَِيَ 

بوا به، ولو طلب إليهم أن يقع هبم أل فجاء إىل شباب منهم فأمرهم أن يقعوا

وه، ثم ذهب عنهم عليه، ولكن طلب إليهم أن يقعوا به، فلام وقعوا به التذ  

                                           
 .1رقم  266/  2؛ الكايف: 205/  60( بحار األنوار: 1)

 .42رقم  503/  5؛ الكايف: 207/  60( بحار األنوار: 2)

 .2رقم  264/  3؛ الكايف: 221/  60( بحار األنوار: 3)

 .1رقم  526/  2؛ علل الرشائع: 242/  60( بحار األنوار: 4)



 .«وتركهم فأحال بعضهم عىل بعض

بن حممد بن  عن عيل ،د وحممد بن حييى مجيعاا : احلسني بن حمم  9ـ  1279

د بن خالد بن عن حمم   ،عن أمحد بن زكريا ،د بن مسلمعن حمم   ،إسامعيل

قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،عن غياث بن إبراهيم ،عن عبد اهلل بن سنان ،ميمون

ن دعوا إهم فإال حرض من املالئكة مثل ما اجتمع ثالثة من املؤمنني فصاعداا »

دعوا اهلل ليرصفه عنهم، وإن سألوا حاجة  نوا، وإن استعاذوا من رش  بخري أم  

هم عوا إىل اهلل وسألوه قضاها، وما اجتمع ثالثة من اجلاحدين إال حرضتشف  

وإذا  ،موا تكلم الشياطني بنحو كالمهمن تكل  عرشة أضعافهم من الشياطني، فإ

لياء اهلل نالوا معهم، فمن ابتىل من ضحكوا ضحكوا معهم، وإذا نالوا من أو

 ن  إف ،املؤمنني هبم فإذا خاضوا يف ذلك فليقم وال يكن رشك شيطان وال جليسه

 .«ءها يشولعنته ال يرد   ءوجل ال يقوم له يش غضب اهلل عز  

وليقم ولو حلب شاة أو فواق  ،ن مل يستطع فلينكر بقلبهفإ»: ×ثم قال

 .«ناقة

د بن حييى عن حمم   ،د بن عيسىعن أمحد بن حمم   ،يىد بن حي: حمم  10ـ  1280

الشيطان يدبر ابن  إن  »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،عن غياث بن إبراهيم ،اخلزاز

 .«فإذا أعياه جثم له عند املال فأخذ برقبته ء،آدم يف كل يش

عن  ،نرصأيب بن  حممد ، عن أمحد بنعن سهل بن زياد ،ة: العد  11ـ  1281

ال ترشب وأنت »عن أحدمها أنه قال:  ،د بن مسلمعن حمم   ،لعالعن ا ،صفوان

                                           
 .3رقم  547/  2؛ علل الرشائع: 247/  60( بحار األنوار: 1)

 .6رقم  187/  2؛ الكايف: 258/  60( بحار األنوار: 2)

 .4رقم  315/  2؛ الكايف: 260/  60( بحار األنوار: 3)



قائم وال تبل يف ماء نقيع، وال تطف بقرب وال ختل يف بيت وحدك، وال متش بنعل 

، «الشيطان أرسع ما يكون إىل العبد إذا كان عىل بعض هذه األحوال ن  إواحدة، ف

 ارقه إال أن يشاء اهلل عز  عىل هذه احلال فكاد أن يف ءيش ه ما أصاب أحداا وقال: إن  

 .«وجل

قال:  ،عن مجيل ،عن ابن أيب عمري ،عن أبيه ،: عيل بن إبراهيم12ـ  1282

مرت املالئكة بالسجود أكان الطيار يقول يل: إبليس ليس من املالئكة، وإنام 

بليس يعيص حني مل يسجد وليس هو من فقال إبليس: ال أسجد، فام إل ×آلدم

قال: فأحسن واهلل يف  ×خلت أنا وهو عىل أيب عبد اهللاملالئكة؟ قال: فد

ا ﴿ندب اهلل إليه املؤمنني من قوله:  املسألة، فقال: جعلت فداك أرأيت ما َ َيا َأُّيُّ

 من أقر   أدخل يف ذلك املنافقون معهم؟ قال: نعم والضالل كل   ﴾الَِّذيَن آَمنُوا

 .بالدعوة الظاهرة معهم ن أقر  بالدعوة الظاهرة، وكان إبليس مم  

، عن حممد بن إسامعيل ،دعن أمحد بن حمم   ،د بن حييى: حمم  13ـ  1283

 ×قال: سمعت أبا عبد اهلل ،عن حنان بن سدير ،عن أبيهوعيل بن إبراهيم، 

ا ميثرة هن  ؛ فإاك أن تركب ميثرة محراءإي  »: ×يقول: قال النبي| لعيل

 .«إبليس

 ،عن صفوان ،د بن احلسنيعن حمم   ،بن عيل بن حمبوبد : حمم  14ـ  1284

ليس من عبد إال ويوقظ يف »ه قال: أن   ×عن أيب عبد اهلل ،دعن حمم   ،عن العال

ذلك، وإال فحج الشيطان فبال يف  ن قام كانإ، فة أو مرتني أو مراراا مر   ليلة كل  

                                           
 .8رقم  534/  6؛ الكايف: 261/  60( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  412/  2؛ الكايف: 262/  60نوار: ( بحار األ2)

 .4رقم  541/  6؛ الكايف: 262/  60( بحار األنوار: 3)



ثر ثقيل ه إذا قام ومل يكن ذلك منه قام وهو متخذنه، أوال يرى أحدكم أن  أ

 .«نكسال

، مجيعاا  ،عن أبيه ،وعيل بن إبراهيم ،عن سهل بن زياد ،ةعد  ال: 15ـ  1285

 إن  »قال:  ×عن أيب جعفر ،عن أيب محزة الثاميل ،عن ابن رئاب ،عن ابن حمبوب

أحدكم إذا غضب  هذا الغضب مجرة من الشيطان توقد يف قلب ابن آدم، وإن  

ل الشيطان فيه، فإذا خاف أحدكم ذلك من ت عيناه وانتفخت أوداجه ودخامحر  

 .«رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك ن  إف ،نفسه فليلزم األرض

  

                                           
 .234رقم  334/  2( املصدر السابق؛ هتذيب األحكام: 1)

 .12رقم  304/  2؛ الكايف: 265/  60( بحار األنوار: 2)





 

 

 

 

 

 أبواب احليوان وأصنافها وأحواهلا وأحكامها

 عموم أحوال احليوان وأصنافها: الباب األّول

د بن احلسن الصفار، عن د بن احلسن بن الوليد، عن حمم  : حمم  1ـ  1286

لعباس بن معروف، عن احلسن بن حمبوب، عن عيل بن رئاب، عن أيب محزة ا

ما هبمت البهائم عنه فلم تبهم »أنه كان يقول:  ×عن عيل بن احلسني ،الثاميل

نثى تبارك وتعاىل، ومعرفتها باملوت، ومعرفتها باأل عن أربعة: معرفتها بالرب  

 .«من الذكر، ومعرفتها باملرعى اخلصب

 ها واختاذهانعام منافعها ومضاّرأحوال األ :يالباب الثان

عن أمحد  ،ه حممد بن أيب القاسمعن عم   ،جيلويهحممد بن عيل ما: 1ـ  1287

يقول:  ×قال: سمعت أبا عبد اهلل ،د بن ماردعن حمم   ،عن ابن حمبوب ،الربقي

س أهل ذلك املنزل وبورك ما من مؤمن يكون يف منزله عنز حلوب إال قد  »

، فقال بعض «يوم مرتني سوا وبورك عليهم كل  وان كانت اثنتني قد  عليهم، 

                                           
 ( رواية.32( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .136رقم  260؛ اخلصال: 50/  61( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.49( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



صباح ومساء فيقول:  يقف عليهم ملك كل  »سون؟ قال: أصحابنا: وكيف يقد  

ستم قال: ، فقلت له: ما معنى قد  «دامكمستم وبورك عليكم وطبتم وطاب أقد  

 .«رتمطه  »

عن احلجال، عن  ،د بن عبد اجلبارعن حمم   ،شعريأيب عيل األ: 2ـ  1288

لو يعلم الناس كنه محالن اهلل »: ×قال: قال أبو عبد اهلل ،صفوان اجلامل

 .«للضعيف ما غالوا ببهيمة

عن غياث  ،د بن حييىعن حمم   ،دعن أمحد بن حمم   ،د بن حييى: حمم  3ـ  1289

 عىل ذروة كل   إن  »قال: قال رسول اهلل|:  ×عن أيب عبد اهلل ،بن إبراهيم

 .«ام حيمل اهللن  إلوها واذكروا اسم اهلل فنفسكم وذل  فامتهنوها أل اناا بعري شيط

عمري، عن هشام بن  عن ابن أيب ،عن أبيه ،: عيل بن إبراهيم4ـ  1290

له من احلمالن ما غاىل أحد  لو يعلم احلاج ما»قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،احلكم

 .«ببعري

 البحرية وأخواتها :الباب الثالث

عن  ،د بن أمحد بن حييىعن حمم   ،ارد بن حييى العط  عن حمم   ،: أبيه1ـ  1291

د بن عن حمم  ، عن ابن مسكان، عن صفوان بن حييى ،العباس بن معروف

َما َجَعَل اهللُّ ِمن َبِحَيٍة َوالَ ﴿وجل:  يف قول اهلل عز   ×عن أيب عبد اهلل ،مسلم

                                           
 .170؛ ثواب األعامل: 127/  61( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  542/  6؛ الكايف: 139/  61( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  542/  6؛ الكايف: 139/  61( بحار األنوار: 3)

 .4رقم  542/  6؛ الكايف: 140/  61( بحار األنوار: 4)

 ( روايات.4( يبلغ جمموع روايات الباب )5)



أهل اجلاهلية كان إذا ولدت الناقة ولدين  إن  »قال:  ،﴾َسآئَِبٍة َوالَ َوِصيَلٍة َوالَ َحامٍ 

 وإذا ولدت عرشاا  ،ون ذبحها وال أكلهايف بطن واحد قالوا: وصلت، فال يستحل  

بل مل يكونوا اإل احلام فحل  و ،جعلوها سائبة وال يستحلون ظهرها وأكلها

 .«من ذا ئاا م شيه مل يكن حير  وجل أن   ونه، فأنزل اهلل عز  يستحل  

 آداب احللب والرعي، وفيه بعض النوادر: رابعالباب ال

عن  ،عن عبيس بن هشام ،عن احلسن بن عيل ،شعري: أيب عيل األ1ـ  1292

فوا نظ  »قال: قال رسول اهلل|:  ×عن أيب عبد اهلل ،عبد اهلل بن سنان

 .«مرابضها وامسحوا رغامها

 علل تسمية الدواب وبدء خلقها ام :الباب اخل

املعتربة من روايات الباب ما ذكرت  ن  أاملحسني  الشيخ ذكر : 1ـ  1293

ه  !روايات فقط (8جمموع روايات الباب تبلغ ) واحلال أن   ،(42برقم ) فلعل 

 .من سهو القلم

فضل ارتباط الدواب، وبيان أنواعها، وما فيه شؤمها : دسالباب السا

 هاوبركت

عن أمحد  ،ه حممد بن أيب القاسمعن عم   ،د بن عيل ماجيلويه: حمم  1ـ  1294

                                           
 .1رقم  148؛ معاين األخبار: 145/  61( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.6( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .3رقم  544/  6؛ الكايف: 150/  61( بحار األنوار: 3)

 ( روايات.8( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

 .317/  2: ( مرشعة بحار األنوار5)

 ( رواية.48( يبلغ جمموع روايات الباب )6)



عن أيب عبد ، عن ابن رئاب، عن ابن أيب عمري ،عن أبيه ،بن أيب عبد اهلل الربقي

 .«منفعتها لك ورزقها عىل اهلل ن  إة فإذا اشرتيت داب  »قال:  ×اهلل

عن  ،عن عبد اهلل بن ميمون ،هعن أبي ،عن عيل بن ابراهيم ،: أبيه2ـ  1295

يف الدابة  :ثة أشياءالشؤم يف ثال»قال: قال رسول اهلل|:  ×أيب عبد اهلل

فأما املرأة فشومها غالء مهرها وعرس والدهتا، وأما الدابة  ،واملرأة والدار

 .«وأما الدار فشومها ضيقها وخبث جرياهنا ،فشومها عللها وسوء خلقها

ابة على صاحبها، وآداب ركوبها ومحلها، وبعض حّق الد: سابعالباب ال

 النوادر

عن  ،عن طلحة بن زيد ،وحممد بن سنان ،عن ابن املغرية ،أبيه: 1ـ  1296

 .«حرمة وحرمة البهايم يف وجوهها ءيش لكل   إن  »قال:  أيب عبد اهلل عليه السالم

 .مثله ×عنه ،عن السكوين ،عن النوفيل ،عن أبيه ،عيل بن إبراهيمو

كان »قال:  ×عن أيب جعفر ،عن أيب بصري ،: عيل بن رئاب2ـ  1297

بينهم وهم منطلقون  رسول اهلل| ومرثد بن أيب مرثد الغنوي يعقبون بعرياا 

 .«إىل بدر

 ،عن هشام بن سامل ،عن ابن أيب عمري ،عن أبيه ،: عيل بن إبراهيم3ـ  1298

ويف  .«الراكب للاميش: الطريق أن يقول من احلق   إن  »: ×قال: قال أبو عبد اهلل

                                           
 .190؛ ثواب األعامل: 167/  61( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  152؛ معاين األخبار: 198/  61( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.33( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .10رقم  539/  6؛ الكايف: 204/  61( بحار األنوار: 4)

 .2496رقم  293/  2؛ من ال حيرضه الفقيه: 212/  61نوار: ( بحار األ5)



 .«من اجلور أن يقول الراكب للاميش: الطريق إن  »: ىخرأنسخة 

د بن عن حمم   ،د بن عبد اجلبارعن حمم   ،عن حممد بن حييى ،: أبيه4ـ  1299

من اجلور قول »قال:  ×عبد اهلل عن أيب ،عن هشام بن سامل ،إسامعيل بن بزيع

 .«الراكب للاميش الطريق

ضرار بها وبسائر ها وتعرقبها واإلخصاء الدواب وكّي: إثامنباب الال

 نتاجها، وبعض النوادريوانات، والتحريش بينها، وآداب إاحل

عن ابن أيب نرص  ،د مجيعاا عن سهل بن زياد وأمحد بن حمم   ،ة: العد  1ـ  1300

 هم  أج الطري عن الزوج من احلامم يفرخ عنده يتزو   ×قال: سأل رجل الرضا

 .«ال بأس بام كان بني البهائم»وابنته قال: 

 ،عن عيسى بن هشام ،عن القاسم بن إسامعيل ،: أبان بن تغلب2ـ  1301

عن التحريش  ×عن مسمع كردين قال: سألت أبا عبد اهلل ،عن أبان بن عثامن

 .«ه إال الكلبأكره ذلك كل  »بني البهائم قال: 

عن يونس بن  ،عن ابن فضال ،دبن حمم  عن أمحد  ،د بن حييى: حمم  3ـ  1302

سمها يف »يف وجوهها؟ قال:  الغنمن  م  : أس  ×يب عبد اهللقال: قلت أل ،يعقوب

 .«آذاهنا

                                           
 .15رقم  540/  6؛ الكايف: 214/  61( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  3؛ اخلصال: 215/  61( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.29( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .19رقم  548/  6؛ الكايف: 226/  61( بحار األنوار: 4)

 .563سابق؛ مستطرفات الرسائر: ( املصدر ال5)

 .1رقم  545/  6؛ الكايف: 228/  61( بحار األنوار: 6)



النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من احليوانات، : تاسعالباب ال

ات والعقارب والغربان وغريها، والنهي عن قتله منها من احلّي وما حيّل

 ت وتعذيبهاحرق احليوانا

 ،عن الفضل بن شاذان مجيعاا  ،وحممد بن إسامعيل ،عن أبيه ،عيل: 1ـ  1303

إذا »قال:  ×عبد اهلل عن أيب ،عن معاوية بن عامر ،عمري وصفوان عن ابن أيب

هنا توهي ها إال األفعى والعقرب والفأرة؛ فإكل   ق اهلل قتل الدواب  أحرمت فات  

يده إىل احلجر  ما العقرب فالنبي| مد  السقاء وخترق عىل أهل البيت، وأ

ة إذا أرادتك ، واحلي  تدعني وال فاجراا  اا فلسعته عقرب فقال: لعنك اهلل ال بر  

ن مل كلب العقور والسبع إذا أراداك، فإن مل تردك فال تردها، والإفاقتلها، ف

، حال، وارم الغراب رمياا  سود الغدر فاقتله عىل كل  يريداك فال تردمها، واأل

 .«حلدأة عىل ظهر بعريكوا

عن أيب  ،عن احللبي ،ادعن مح   ،عن ابن أيب عمري ،عن أبيه ،: عيل2ـ  1304

ة حي   سود الغدر وكل  حرام األفعى واأليقتل يف احلرم واإل»قال:  ×عبد اهلل

ن إ، فوترجم الغراب واحلدأة رمجاا  ،سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة

 .«عرض لك لصوص امتنعت منهم

عن غياث  ،عن حممد بن حييى ،دعن أمحد بن حمم   ،د بن حييى: حمم  3ـ  1305

يقتل املحرم »عليهام السالم قال:  عن أبيه ،عن أيب عبد اهلل ،عن أبيه ،بن إبراهيم

الكلب  :سود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه، وقالالزنبور والنرس واأل

                                           
 ( رواية.52( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .2رقم  363/  4؛ الكايف: 247/  61( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  363/  4؛ الكايف: 248/  61( بحار األنوار: 3)



 .«العقور هو الذئب

 اقتل كل  »عن قتل احليات قال:  ×ه سأل أبا عبد اهللأن   ،: احللبي4ـ  1306

 ال تدعهن  »، وهنى عن قتل عوامر البيوت، قال: «ة إال اجلان  جتده يف الربي   ءيش

اليهود عىل عهد رسول اهلل| قالت: من قتل عامر بيت  ن  إف ؛خمافة تبعاهتن  

ي، فليس من   خمافة تبعاهتن   أصابه كذا وكذا، فقال رسول اهلل|: من تركهن  

 .«يف بيوهتن هنا ال تريدك، وقال: ربام قتلهن  وإنام ترتكها أل

عن  ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي ،عن سعد بن عبد اهلل ،بيهأ: 5ـ  1307

ة، وقال عن رجل يقتل احلي   ×قال: سئل أبو احلسن ،عن أبان ،عن فضالة ،أبيه

من تبعتها  فاا من تركها ختو  »ل: رسول اهلل| قا ه قد بلغنا أن  له السائل: إن  

من تبعتها فليس  فاا رسول اهلل| قال: من تركها ختو   إن  »قال:  «ي؟فليس من  

ا( ا هن  إف ي،من    .«ة ال تطلبك فال بأس برتكهاحي  )فأم 

عن  ،د بن عامرعن احلسني بن حمم   ،د بن مرسور: جعفر بن حمم  6ـ  1308

 ×عن أيب عبد اهلل ،حفص بن البخرتيعن  ،عن ابن أيب عمري ،ه عبد اهللعم  

 .«ة ربطتها حتى ماتت عطشاا بت يف هر  امرأة عذ   إن  »قال: 

عن أيب أيوب  ،عن ابن أيب عمري ،عن أبيه ،: عيل بن إبراهيم7ـ  1309

رسول اهلل| فقال:  العقرب لذعت إن  »قال:  ،د بن مسلمعن حمم   ،اخلزاز

، ثم قال «كه فهدأت، ثم دعا بامللح فدل  كافراا آذيت أم  لعنك اهلل، فام تبالني مؤمناا 

                                           
 .4رقم  363: 4( املصدر السابق؛ الكايف: 1)

 .4234رقم  351/  3؛ من ال حيرضه الفقيه: 260/  61( بحار األنوار: 2)

 .1رقم  173؛ معاين األخبار: 267/  61( بحار األنوار: 3)

 .278( املصدر السابق؛ ثواب األعامل: 4)



 .«معه درياقاا  لو يعلم الناس ما يف امللح ما بغوا»: ×أبو جعفر

عن أبيه وعمرو بن إبراهيم  ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل ،ة: العد  8ـ  1310

قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،عن يعقوب بن شعيب ،ادعن خلف بن مح   ،مجيعاا 

عقرب فنفضها وقال: لعنك اهلل فام يسلم منك مؤمن  لذعت رسول اهلل|»

هبامه حتى ذاب، فوضعه عىل موضع اللذعة ثم عرصه بإوال كافر، ثم دعا بملح 

 .«ثم قال: لو يعلم الناس ما يف امللح ما احتاجوا معه إىل ترياق

والربغوث والزنبور واخلنفساء والقملة  الذباب والبّق: عاشرالباب ال

 م وأشباههاوالقرد واحلل

عن  ،عن عاصم بن محيد ،عن النرض بن سويد ،: احلسني بن سعيد1ـ  1311

قال: سألته عن الذباب يقع يف  ×عن أيب عبد اهلل ،يعني املرادي ،أيب بصري

 .«لال بأس ك  »: الدهن والسمن والطعام، فقال

 ،باند بن أيب الصهعن حمم   ،عن أبيه ،احلسني بن أمحد بن إدريس: 2ـ  1312

لوال ما يقع من »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،عن هشام بن سامل ،عن ابن أيب عمري

 .«الذباب عىل طعام الناس ما وجد منهم إال جمذوماا 

  

                                           
 .9رقم  327/  6؛ الكايف: 273/  61( بحار األنوار: 1)

 .10رقم  327/  6( املصدر السابق؛ الكايف: 2)

 ( روايات أو يزيد.9( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .98رقم  86/  9؛ هتذيب األحكام: 311/  61( بحار األنوار: 4)

 .496/  2؛ هتذيب األحكام: 312/  61( بحار األنوار: 5)



 

 

 

 

 

 أبواب الدواجن وقد مضت منها األنعام

احلمام وأنواعه من الفواخت والقماري والدباسي : لالباب األّو

 والوراشي وغريها

عن عيل بن احلكم وابن  ،عن أمحد بن حممد ،د بن حييى: حمم  1ـ  1313

 .«نبياءاحلامم من طيور األ»عن معاوية بن وهب قال:  ،حمبوب

عن حفص بن  ،عن ابن أيب عمري ،عن أبيه ،: عيل بن إبراهيم2ـ  1314

سامعيل بن ة محام كان إلأصل محام احلرم بقي   إن  »: ×عن أيب عبد اهلل ،البخرتي

 يستحب  »: ×، فقال أبو عبد اهلل«م عليهام السالم اختذها كان يأنس هباإبراهي

 .«يأنس به خمافة اهلوام مقصوصاا  أن يتخذ طرياا 

عن  ،دواحلسني بن حمم   ،عن صالح بن أيب محاد ،: عيل بن حممد3ـ  1315

عن أيب عبد  ،عن أيب خدجية ،عن ابن عائذ ،عن الوشاء ،معىل بن حممد مجيعاا 

، ليس من بيت فيه محام إال مل يصب أهل ذلك البيت آفة من اجلن  »ال: ق ×اهلل

                                           
 ( رواية.42( يبلغ جمموع النقل يف الباب )1)

 .1رقم  546/  6؛ الكايف: 17/  62( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  546/  6؛ الكايف: 17/  62بحار األنوار:  (3)



 .«نسانالبيت فيعبثون باحلامم ويدعون اإلسفهاء اجلن يعبثون يف  إن  

عن  ،عن حممد بن إسامعيل ،عن أمحد بن حممد بن خالد، ةعد  ال: 4ـ  1316

لد البعيد عن الطري يرسل من الب ×قال: سألت أبا عبد اهلل ،حممد بن عذافر

هو يأيت منزل صاحبه من ثالثني  ،بن عذافرا يا» فيأيت فقال:  الذي مل يره قط  

جاءت إىل أرباهبا  فإذا زادت عىل ثالثني فرسخاا  ،هعىل معرفته وحس   فرسخاا 

 .«ابأرزاقه

 ،بن احلكم عن عيل ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،د بن حييى: حمم  5ـ  1317

: الطري ×يب عبد اهللقال: قلت أل ،حاق بن عامرعن إس ،عن سيف بن عمرية

 .«ام جييئ لرزقهإن  »جييئ من املكان البعيد، قال: 

الدراج والقطا والقبج وغريها من الطيور، وفضل حلم  :الباب الثاني

 بعضها على بعض

قال:  ،عن عيل بن مهزيار ،د بن عيسىعن حمم   ،د بن حييى: حمم  1ـ  1318

وكان أيب يعجبه وكان  ،ه مباركإن  »يت بقطاط فقال: فا ×فريت مع أيب جعتغد  

 .«ه ينفعهن  شوى له فإيأمر أن يطعم صاحب الريقان ي

                                           
 .5رقم  546/  6؛ الكايف: 18/  62( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  549/  6؛ الكايف: 22/  62( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  549/  6؛ الكايف: 23/  62( بحار األنوار: 3)

 ( روايات.10( يبلغ جمموع ما يف الباب من النقل )4)

 .5رقم  312/  6؛ الكايف: 43/  62ألنوار: ( بحار ا5)



 
 

 

 

 

 أبواب الوحوش والسباع من الدواجن وغريها

الكالب وأنواعها وصفاتها وأحكامها والسنانري : لالباب األّو

 واخلنازير يف بدء خلقها وأحكامها

عن  ،ادعن مح   ،عن ابن أيب عمري ،عن أبيه ،بن إبراهيم: عيل 1ـ  1319

يكره أن يكون يف دار الرجل املسلم »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،احللبي

 .«الكلب

عن  ،عن ابن بكري ،عن ابن فضال ،دعن أمحد بن حمم   ،ة: العد  2ـ  1320

يوم من  إال نقص يف كل   ما من أحد يتخذ كلباا »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،زرارة

 .«عمل صاحبه قرياط

عن يوسف بن  ،د بن عيسىعن أمحد بن حمم   ،د بن حييى: حمم  3ـ  1321

ال »: ×قال: قال أمري املؤمنني ×عن أيب جعفر ،د بن قيسعن حمم   ،عقيل

 .«خري يف الكلب إال كلب الصيد أو كلب ماشية

 ،د بن مسلمعن حمم   ،عن العال ،عن ابن حمبوب ،عن أبيه ،: عيل4ـ  1322

                                           
 ( رواية.30( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .1رقم  552/  6؛ الكايف: 51/  62( بحار األنوار: 2)

 .2رقم  552/  6( املصدر السابق؛ الكايف: 3)

 .4رقم  552/  6؛ الكايف: 52/  62( بحار األنوار: 4)



إذا مسسته فاغسل »عن الكلب السلوقي فقال:  ×قال: سألت أبا عبد اهلل

 .«يدك

عن  ،عن ابن أيب عمري ،هعن عم   ،عن ابن عامر ،: ابن مرسور5ـ  1323

ة ربطتها بت يف هر  امرأة عذ   إن  »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،حفص بن البخرتي

 .«حتى ماتت عطشاا 

عن عبد اهلل بن  ،وحممد بن حييى ،دأمحد بن حمم  ن ، عة: العد  6ـ  1324

عن أحدمها عليهام السالم قال:  ،عن زرارة ،عن أبان ،عن عيل بن احلكم ،دحمم  

 .«الكالب السود البهم من اجلن  »

عن  ،د بن إسامعيلعن حمم   ،د بن احلسنيعن حمم   ،د بن حييى: حمم  7ـ  1325

قال: كنت مع أيب عبد  ،أيب محزة الثاميل عن ،ةعن مالك بن عطي   ،عيل بن احلكم

ة واملدينة إذا التفت عن يساره فإذا كلب أسود هبيم، فقال: فيام بني مك   ×اهلل

فإذا هو شبه بالطائر، فقلت: ما هذا  «مسارعتك؟ حك اهلل؟ ما أشد  لك قب   ما»

بريد اجلن، مات هشام الساعة، فهو يطري ينعاه  هذا عثم»جعلت فداك؟ فقال: 

 .«بلدة كل  يف 

عن عبد الرمحن بن أيب  ،د بن احلسنيعن حمم   ،د بن حييى: حمم  8ـ  1326

قال: سئل عن الكالب  ×عن أيب عبد اهلل ،عن سامل بن أيب سلمة ،هاشم

أبيض هبيم، فذلك خلق الكالب من  أمحر هبيم وكل   سود هبيم وكل  أ كل  »فقال: 

 .«سنواإل ، وما كان أبلق فهو مسخ من اجلن  اجلن  

                                           
 .12رقم  553/  6 ؛ الكايف:55/  62( بحار األنوار: 1)

 .278؛ ثواب األعامل: 64/  62( بحار األنوار: 2)

 .6رقم  552/  6؛ الكايف: 68/  62( بحار األنوار: 3)

 .8رقم  553/  6؛ الكايف: 68/  62( بحار األنوار: 4)

 .10رقم  553/  6؛ الكايف: 69/  62( بحار األنوار: 5)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتاب األطعمة واألشربة
  





 

 

 

 

 

وما حيرم من الذبائح  أبواب الصيد والذبائح وما حيّل

 من احليوان وغريه

 من الطيور وسائر احليوانات وما ال حيّل ما حيّل: لالباب األّو

 ،د بن احلسني بن أيب اخلطابعن حمم   ،عن سعد بن عبد اهلل ،: أبيه1ـ  1327

 ×عن أيب جعفر ،عن زرارة وحممد بن مسلم ،ذينةأعن ابن  ،عمري يبعن ابن أ

هنى رسول اهلل| عن أكلها يوم »ة فقال: هلي  كل احلمر األقال: سألته عن أ

 م اهلل عز  ا كانت محولة للناس، وإنام احلرام ما حر  هن  ؛ ألام هنى عن أكلهاخيرب، وإن  

 .«نوجل يف القرآ

عن  ،د بن احلسن الصفارعن حمم   ،الوليد د بن احلسن بن: حمم  2ـ  1328

د عن حمم   ،عن حريز ،عن محاد ،عن احلسني بن سعيد ،د بن عيسىأمحد بن حمم  

 ،هنى رسول اهلل| عن أكل حلوم احلمر»قال:  ×عن أيب جعفر ،بن مسلم

ثم قرأ  ،«وإنام هنى عنها من أجل ظهورها خمافة أن يفنوها، وليست احلمري بحرام

                                           
 ( رواية.40( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .1رقم  563/  2؛ علل الرشائع: 176/  62( بحار األنوار: 2)



ًما َعََل َطاِعٍم َيْطَعُمهُ قُ ﴿هذه اآلية:  إىل آخر  ﴾ل الَّ َأِجُد ِِف َما ُأْوِحَي إَِِلَّ ُُمَرَّ

 .يةاآل

 ،د بن احلسني بن أيب اخلطابعن حمم   ،عن سعد بن عبد اهلل ،: أبيه3ـ  1329

ه أن   ×عن جعفر بن حممد ،عن غياث بن إبراهيم ،د بن حييى اخلزازعن حمم  

 .ه فاسقن  كره أكل حلم الغراب؛ أل

 اجلراد والسمك وسائر حيوانات املاء :الباب الثاني

ال »فقال:  ،سئل الصادق عليه السالم عن الربيثاالساباطي: : 1ـ  1330

 «.ا ال نعرفها يف السمكن  إف ؛تأكلها

 .ىل الكراهةامر الساباطي، ومحله عرواه الشيخ بسند موثق عن عو

كان أصحاب املغرية  قال: ×عن أيب جعفر ،د بن مسلم: حمم  2ـ  1331

يث واملارماهي والزمري وما ليس له قرش من أن أسأله عن اجلر   يكتبون إيل  

اقرأ هذه اآلية التي يف »السمك حرام هو أم ال؟ فسألته عن ذلك فقال يل: 

م اهلل يف ام احلرام ما حر  إن  »يل: فقرأهتا حتى فرغت منها، قال: فقال  ،«نعاماأل

 .«ونحن نعافه ءهم قد كانوا يعافون اليشكتابه، ولكن  

يف رجل نصب شبكة يف  ،×عن أيب جعفر ،د بن مسلم: حمم  3ـ  1332

املاء ثم رجع إىل بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك 

                                           
 .2رقم  563/  2؛ علل الرشائع: 176/  62( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  485/  2؛ علل الرشائع: 183/  62( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.80( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .80رقم  80/  9؛ هتذيب األحكام: 191/  62( بحار األنوار: 4)

 .25؛ األصول الستة عرش: 191/  62( بحار األنوار: 5)



 .«قع فيهاما عملت يده فال بأس بأكل ما و»فيموتن فقال: 

 األسباب العارضة املقتضية للتحريم :الباب الثالث

سئل أبو عبد اهلل عليه السالم عن جدي رضع من الصدوق: : 1ـ  1333

فأخرج له  ،استفحله يف غنمه رجالا  عظمه، ثم إن   واشتد   وشب   خنزيرة حتى كرب

وال  ، تعرفه فكلهعرفت من نسله بعينه فال تقربه، وأما ما ال أما ما»، فقال: نسالا 

 «.اجلبن ه بمنزلةفإن   ؛تسأل عنه

 .نحوه عن حنان بن سدير ،عن أبيه ،عيل بن إبراهيموالكليني، عن 

امرأة أرضعت  :بن حممد د بن عيسى إىل عيل  : كتب أمحد بن حمم  2ـ  1334

 .«مكروه وال بأس به فعل  »: ×فكتب ،حتى فطمتها بلبنها عناقاا 

ه أن   ×عن الرجل ،عن حممد بن عيسى ،ن أمحد بن حييىد ب: حمم  3ـ  1335

إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن مل »نزا عىل شاة قال:  راع   سئل عن رجل نظر إىل

حترق وقد نجت و فتذبح ،حتى يقع السهم هبا يعرفها قسمها نصفني أبداا 

 .«سائرها

ل قال: سئل عن الطحا ×عن أيب عبد اهلل ،: عامر الساباطي4ـ  1336

يف سفود مع حلم  ن كان الطعامإف :، قلت«ال تأكله فهو دم»أكله؟ قال:  أحيل  

نعم يؤكل اللحم واجلوذاب »وحتته خبز وهو اجلوذاب أيؤكل ما حتته؟ قال: 

                                           
 .42رقم  11/  9؛ هتذيب األحكام: 209/  62( بحار األنوار: 1)

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

 .1رقم  249/  6؛ الكايف: 247/  62( بحار األنوار: 3)

 .4195رقم  334/  3؛ من ال حيرضه الفقيه: 248/  62( بحار األنوار: 4)

 .182رقم  43/  9؛ هتذيب األحكام: 254/  62( بحار األنوار: 5)



ن كان الطحال إالطحال يف حجاب ال يسيل منه، ف ن  أل ؛ويرمى بالطحال

ن اجلري يكون يف ، وع«أكل مما يسيل عليه الطحالتفال  أو مثقوباا  مشقوقاا 

يؤكل ما كان فوق اجلري، ويرمى بام سال عليه »السفود مع السمك قال: 

 .«اجلري

 الصيد أحكامه وآدابه: الباب الرابع

: ما تقول يف الكلب ×يب عبد اهلل: حكم بن حكيم قال: قلت أل1ـ  1337

ا أكل منه م يقولون: إذ، قال: قلت: إهن  «لال بأس ك  »يصيد الصيد فيقتله؟ قال: 

قتله  ل، أوليس قد جامعوكم عىل أن  ك  »ام أمسك عىل نفسه فال تأكله فقال: ن  فإ

قال:  «فام تقولون يف شاة ذبحها رجل أذكاها؟»بىل، قال:  :قال: قلت «ذكاته؟

 «ة؟اها فأكل بعضها، أتؤكل البقي  السبع جاء بعدما ذك   ن  إف»قلت: نعم، قال: 

ى ذلك  هذا فقل هلم: كيف تقولون إذا ذك  فإذا أجابوك إىل»قلت: نعم، قال: 

 .«ى هذا وأكل أكلتم؟فأكل منها مل تأكلوا، وإذا ذك  

 عن كلب املجويس ×قال: سألت أبا عبد اهلل ،: سليامن بن خالد2ـ  1338

ب كل  مه ن  أل ؛نعم»ي حني يرسله يأكل مما أمسك عليه؟ فقال: يأخذه املسلم فيسم  

 .«هوذكر اسم اهلل علي

 ، وعيل بن إبراهيم، عن()عن سامل ،عن سهل بن زياد ،ةعد  ال: 3ـ  1339

، عن ابن حمبوب، عن عيل بن د مجيعاا أبيه، وحممد بن حييى، عن أمحد بن حمم  

                                           
 .80رقم  80/  9؛ هتذيب األحكام: 257/  62( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.57( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .6رقم  203/  6؛ الكايف: 262/  62( بحار األنوار: 3)

 .1رقم  208/  6ايف: ؛ الك264/  62( بحار األنوار: 4)



عبيدة احلذاء قال: سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن الرجل  رئاب، عن أيب

ك عليه فإذا أدركه قبل يأكل مما أمس»رسحه فقال:  ي إذام ويسم  يرسح كلبه املعل  

إذا »فالفهد؟ قال:  :، فقلت«م فال يأكل منهمعل   غري اه وإن وجد معه كلباا قتله ذك  

ليس » :بمنزلة الكلب؟ فقال يل ، قلت: أليس الفهد«ل وإال فالأدركت ذكاته فك  

 .«ب إال الكلبمكل   ءيش

 قال: سألته عن الرجل يرسل الكلب ×عن الصادق ،: مجيل4ـ  1340

ني فيذكيه هبا أفيدعه حتى يقتله ويأكل عىل الصيد فيأخذه وال يكون معه سك  

َّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكمْ ﴿ال بأس، قال اهلل تعاىل: »منه؟ قال:   .﴾َفُكُلوْا ِِم

إذا رميت باملعراض »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،: أبو عبيدة5ـ  1341

 .«واعرتض فال تأكل وإن مل خيرق ،لفخرق فك  

قال: سألته عن الصيد يرميه الرجل  ×عن أيب عبد اهلل ،: احللبي6ـ  1342

إن »ى حني رماه ومل تصبه احلديدة فقال: فيقتله وقد سم   بسهم فيصيبه معرتضاا 

 .«راد فليأكلهأن إكان السهم الذي أصابه هو الذي قتله ف

ه سئل عام رصع املعراض من أن   ،×عن أيب عبد اهلل ،: احللبي7ـ  1343

إن مل يكن له نبل غري املعراض وذكر اسم اهلل عليه فليأكل مما قتل، »الصيد فقال: 

 .«وإن كانت له نبل غريه فال

                                           
 .4رقم  203/  6؛ الكايف: 265/  62( بحار األنوار: 1)

 .8رقم  202/  6؛ الكايف: 268/  62( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  212/  6؛ الكايف: 271/  62( بحار األنوار: 3)

 .132رقم  33/  9؛ التهذيب: 272/  62( بحار األنوار: 4)

رقم  35/  9؛ هتذيب األحكام: 2رقم  212/  6كايف: ؛ ال279/  62( بحار األنوار: 5)

145. 



 ه سئل عن رجل يرمي صيداا أن   ،×عن أيب عبد اهلل ،لبياحل: 8ـ  1344

وقع يف كل منه وإن »فقال:  ،وهو عىل جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت

 .«هاملاء من رميتك فامت فال تأكل من

 التذكية وأنواعها وأحكامها: الباب اخلام 

: أمحد بن زياد واحلسني بن إبراهيم وعيل بن عبد اهلل الوراق 1ـ  1345

د بن زياد عن حمم   ،عن أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،ومحزة بن حممد العلوي مجيعاا 

عن  ،عن أبان بن تغلب ،عن أبان بن عثامن ،ي معاا د البزنطأمحد بن حمم  و زدياأل

َمْت َعَلْيُكُم ﴿وجل:  ه قال يف قوله عز  أن   ×د بن عيل الباقرأيب جعفر حمم   ُحرِّ

نِْزيرِ 
ُم اْْلِ ُم َوَْلْ  ما، وامليتة والدم وحلم اخلنزير معروف»اآلية، قال:  ﴾اْلَْْيَتُة َواْلدَّ

املجوس كانوا ال  ن  إصنام. وأما املنخنقة فذبح لأيعنى ما  ،أهل لغري اهلل به

يأكلون الذبايح ويأكلون امليتة، وكانوا خينقون البقر والغنم، فإذا اختنقت وماتت 

 ون أعينها ويلقوهنا من السطح فإذا ماتت أكلوها،واملرتدية كانوا يشد   ،أكلوها

وما أكل السبع إال  ،فإذا ماتت إحداها أكلوا بالكباش النطيحة كانوا يناطحونو

وما ذبح عىل  ،م اهلل ذلكفحر   سدكانوا يأكلوا ما يقتله الذئب واأليتم فما ذك  

النصب كانوا يذبحون لبيوت النريان، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر 

قال: كانوا يعمدون إىل  ،زالم ذلكم فسقوأن تستقسموا باأل، فيذبحون هلام

فيخرجون السهام ويدفعوهنا  ،ثم جيتمعون عليه ،ونه عرشة أجزاءؤر فيجزاجلزو

إىل رجل، والسهام عرشة: سبعة هلا أنصباء، وثالثة ال أنصباء هلا، فالتي هلا 

                                           
 .2رقم  215/  6( املصدر السابق؛ الكايف: 1)

 ( رواية.62( يبلغ جمموع روايات الباب )2)



له سهم،  أنصباء: الفذ والتوأم واملسبل والنافس واحللس والرقيب واملعىل، فالفذ

نافس له أربعة أسهم، واحللس له والتوأم له سهامن، واملسبل له ثالثة أسهم، وال

مخسة أسهم، والرقيب له ستة أسهم، واملعىل به سبعه أسهم. والتي ال أنصباء هلا: 

 ء،نصباء يشالسفيح واملنيح والوغد، وثمن اجلزور عىل من ]مل[ خيرج له من األ

 .«وجل مه اهلل عز  فحر   ،وهو القامر

عن العباس بن  ،ن الصفارد بن احلسعن حمم   ،د بن احلسن: حمم  2ـ  1346

عن أبان عن عبد الرمحن بن أيب عبد  ،عن فضالة ،عن عيل بن مهزيارروف، مع

ا﴿وجل:  يف قول اهلل عز   ،×عن أيب عبد اهلل ،اهلل إذا »قال:  ﴾َفإَِذا َوَجَبْت ُجنُوَُّبَ

القانع: الذي » قال:، ﴾ْعََتَّ َفُكُلوا ِمنَْها َوَأْطِعُموا اْلَقانَِع َواْلُْ ﴿رض وقعت عىل األ

بك  املار  : واملعرت  ، يرىض بام أعطيته وال يسخط وال يكلح وال يزبد شدقه غضباا 

 .«تطعمه

 

 

                                           
 .57رقم  451؛ اخلصال: 319/  62( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  208؛ معاين األخبار: 322/  62( بحار األنوار: 2)





 

 

 

 

 

 تتمة أبواب الصيد والذبائح

اب ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغريهم والنّص: لالباب األّو

 واملخالفني

قال: سألته عن  ×الباقر د بن عيلحمم  ، عن د بن مسلم: حمم  1ـ  1347

ينهى عن ذباحيهم وعن صيدهم  ×كان عيل»النصارى أتوكل ذباحيهم؟ فقال: 

 .«وعن مناكحتهم

أنه  ×د الصادقعن أيب عبد اهلل جعفر بن حمم   ،عيل بن جابرإساموروى 

 .«ال تأكلوا ذباحيهم»قال عند جريان ذكر أهل الكتاب: 

قال: سألته عن ذبيحة  ×عن موسى الكاظم ،سامعة بن مهرانوروى 

 .«ال تقرهبام»اليهودي والنرصاين، قال: 

أهناك »أنه قال:  ×بن موسى الرضا مام عيلعن اإل ،زكريا بن آدم وروى

                                           
 ( رواية.29ت الباب )( يبلغ جمموع روايا1)

 .4رقم  239/  6؛ الكايف: 3/ 63( بحار األنوار: 2)

 .4رقم  63/  9( املصدر السابق؛ هتذيب األحكام: 3)

 .5رقم  239/  6( املصدر السابق؛ الكايف: 4)



من كان عىل خالف ]الدين[ الذي أنت عليه وأصحابك إال عند  عن ذبيحة كل  

 .«الرضورة

 ،فضل اللحم والشحم، وذّم من ترك اللحم أربعني يومًا :انيالباب الث

 وأنواع اللحم

عن عبد اهلل بن  ،بكر بن عبد اهلل بن الشاه، عن أيب يلد بن ع: حمم  1ـ  1348

عن إبراهيم بن مروان،  ي،وعن أمحد بن إبراهيم اخلوز ،عن أبيه ي،أمحد الطائ

هلل اهلروي، وعن احلسني عبد ا د بن زياد، عن أمحد بنعن جعفر بن حمم  

هم عن الرضا د بن مهرويه، عن داود بن سليامن كل  عن عيل بن حمم   ،شنانىاأل

د طعام الدنيا واآلخرة سي  »عن آبائه عليهم السالم قال: قال رسول اهلل|: 

 .«نا سيد ولد آدم وال فخرأاللحم، وسيد رشاب الدنيا واآلخرة املاء، و

 رق والشورجبات وألوان الطعامالثريد وامل :الباب الثالث

مة يف باب فضل اللحم عن الرضا، عن سانيد الثالثة املتقد  : باأل1ـ  1349

أكلتم الثريد فكلوا من إذا »آبائه عليهم السالم قال: قال رسول اهلل|: 

 .«الذروة فيها الربكة ن  جوانبه، فإ

                                           
. هذا، وذكر الشيخ املحسني 33رقم  70/  9؛ هتذيب األحكام: 3/  63( بحار األنوار: 1)

دها بذكر 322/  2نوار: يف )مرشعة بحار األ ( وجود رواية واحدة معتربة ولكن ه مل حيد 

ل، أو رقمها، أو حتى مصدرها، فنحن ذكرنا هذه الروايات األربع  يشء من راوهيا األو 

 اجتهاداا من ا لعل  واحدةا منها مقصود له.

 ( رواية.73( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .78رقم  38/  1ار الرضا: ؛ عيون أخب58/  63( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.23( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

 .71رقم  38/  11؛ عيون أخبار الرضا: 79/  63( بحار األنوار: 5)



 حكامهااأللبان وبدو خلقها وفوائدها وأنواعها وأ: الباب الرابع

 ،سانيد الثالثة املتقدمة عن الرضا عن آبائه عليهم السالمباأل: 1ـ  1350

يقول: اللهم  كان النبي| إذا أكل طعاماا »: ×قال: قال احلسني بن عيل

اللهم بارك لنا فيه  :أو رشبه يقول وإذا أكل لبناا  ،منه بارك لنا فيه وارزقنا خرياا 

 .«وارزقنا منه

 

  

                                           
 ( رواية.35( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .114رقم  42/  1؛ عيون أخبار الرضا: 99/  63( بحار األنوار: 2)





 

 

 

 

 

 لنباتاتأبواب ا

ق الفواكه وعدد ألوانها وآداب أكلها، وجوامع ما يتعّل: الباب األّول

 بها

، عن يأبيه، عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن أيب عبد اهلل الربق: 1ـ  1351

قال: سألته  ×أخيه موسىعن بن جعفر،  يل، عن عموسى بن القاسم البجيل

هنى رسول اهلل| عن »قال:  عن القران بني التني والتمر وساير الفواكه،

ل كيف أحببت، وإن كنت مع قوم مسلمني فال ن كنت وحدك فك  إالقران، ف

 .«تقرن

 التمر وفضله وأنواعه :الباب الثاني

د احلجال، د، عن عبد اهلل بن حمم  د بن حييى، عن أمحد بن حمم  حمم   :1ـ  1352

بطعام و فجاءنا بمضرية ،×ا عند أيب عبد اهللعن أيب سليامن احلامر قال: كن  

بعدها، ثم أتى بقناع من رطب عليه ألوان، فجعل يأخذ بيده الواحدة بعد 

                                           
 ( رواية.15( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .1رقم  519/  2؛ علل الرشائع: 118/  63( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.71( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



فنقول: كذا وكذا، حتى أخذ واحدة  «ون هذه؟تسم   ءيش أي  »الواحدة فقال: 

 م جزذان، إن  أيها نحن نسم  »فقلنا: املشان، فقال:  «ون هذه؟ما تسم  »فقال: 

من نخل أمجل  ءمنها ودعا هلا، فليس يش منها فأكل ءيت بيشرسول اهلل| ا  

 .«منها

 ،بن الزيات د بن حييى العطار، عن سهل، عن عيلأبيه، عن حمم  : 2ـ  1353

قال: قال أمري  ×عبد اهلل ن ذكره، عن أيبعن عبيد اهلل بن عبد اهلل، عم  

بينام نحن عند رسول اهلل| إذ ورد عليه وفد عبد القيس، »: ×املؤمنني

أم هدية؟ قالوا:  ةوضعوا بني يديه جله متر، فقال رسول اهلل: أصدق موا ثمفسل  

فقال|: يف مترتكم  متراتكم هذه؟ قالوا: الربين بل هدية يا رسول اهلل قال: أي  

ب فيه تسع خصال: يطي   خيربين أن   ×هذا جربئيل إن   ،هذه تسع خصال

 يويقو ويطيب املعدة، وهيضم الطعام، ويزيد يف السمع والبرص، ،النكهة

 .«وجل، ويباعد من الشيطان ب من اهلل عز  الظهر، وخيبل الشيطان، ويقر  

 العنب :الباب الثالث

د بن عيل بن الشاه، عن أيب بكر بن عبد اهلل النيسابوري، عن : حمم  1ـ  1354

وعن أمحد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن  ،عبد اهلل بن أمحد بن عامر، عن أبيه

 اهلروي، وعن احلسني د بن زياد، عن أمحد بن عبد اهللن حمم  مروان، عن جعفر ب

                                           
 .17رقم  348/  6؛ الكايف: 138/  63( بحار األنوار: 1)

(: 325/  2. قال الشيخ املحسني )8رقم  416؛ اخلصال: 124/  63( بحار األنوار: 2)

فيؤخذ بمشرتكاهتا. انتهى. )ولعل ه × واياته صادرة عن اإلماموالظاهر أن  مجلة من ر

 (.حّب اهللهلذا ذكر هذه الرواية رغم إرسال سندها املشار إليه أعاله /

 ( رواية.13( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



عن عيل بن حممد بن مهرويه، عن داود بن سليامن الفراء  ،شناينبن حممد األ

كلوا »عن آبائه عليهم السالم قال: قال رسول اهلل|:  ،عن الرضا ،همكل  

 .«ا أهنأ وأمرأهن  إة فة حب  العنب حب  

 الزبيب: الباب الرابع

عن  ،عن آبائه ،عن أبيه ،عن الرضا ،مةسانيد الثالثة املتقد  : باأل1ـ  1355

ه فإن   ؛عليكم بالزبيب»رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله:  قال: قال ،عيل عليه السالم

، وحيسن اخللق، ضناءويذهب بال، العصب ة، ويذهب بالبلغم، ويشد  يكشف املر  

 .«ب النفس، ويذهب بالغم  ويطي  

 عن عيل   ،عن آبائه عليهم السالم ،سانيد الثالثة عن الرضا: باأل2ـ  1356

 من أكل إحدى وعرشين زبيبة محراء عىل الريق، مل جيد يف جسده شيئاا »قال: 

 .«يكرهه

 فضل الرمان وأنواعه: الباب اخلام 

مة، : 1 ـ 1357  ،عن آبائه عليهم السالم ،عن الرضاباألسانيد الثالثة املتقد 

ة تقع يف املعدة إال فليست منه حب   ،انكلوا الرم  »ل رسول اهلل|: قال: قا

 .«أنارت القلب، وأخرجت الشيطان أربعني يوماا 

                                           
 .82رقم  39/  1؛ عيون أخبار الرضا: 147/  63( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.11( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .81رقم  39/  1؛ عيون أخبار الرضا: 151/  63( بحار األنوار: 3)

 .133رقم  45/  1( املصدر السابق؛ عيون أخبار الرضا: 4)

 ( رواية.52( يبلغ جمموع روايات الباب )5)

 .80رقم  39/  1؛ عيون أخبار الرضا: 154/  63( بحار األنوار: 6)



ه ن  ان بشحمه؛ فإكلوا الرم  »قال:  ×عن عيل ،سانيد: وهبذه األ2ـ  1358

 .«دبا  للمعدة

ل قال: قا ،عن عيل بن احلسني عليهام السالم ،سانيد: وهبذه األ3ـ  1359

رسول  عبد اهلل بن العباس كان يقول: إن   إن  » :أبو عبد اهلل احلسني بن عيل

ة من رمانة حب   ان مل يرشكه أحد فيه، ويقول: يف كل  اهلل| كان إذا أكل الرم  

 .«ةات اجلن  حب  

 التفاح والسفرجل والكمثرى وأنواعها ومنافعها: الباب السادس

عن آبائه  ،عن الرضا ،انمة يف باب الرم  د  سانيد الثالثة املتق: باأل1ـ  1360

دخل طلحة بن عبيد اهلل عىل رسول اهلل| ويف يد »قال:  ،عليهم السالم

ا جتم  هن  ؛ فإدفدحا هبا إليه وقال: خذها يا أبا حمم   ،رسول اهلل| سفرجلة

 .«القلب

 الزيتون والزيت وما يعمل منهما: الباب السابع

مة، ثةسانيد الثال: باأل1ـ  1361  ،×عن عيل ،عن آبائه ،عن الرضا املتقد 

هن من أكله واد   ن  إهن به، فعليك بالزيت فكله واد  »قال: قال رسول اهلل|: 

 .«به مل يقربه الشيطان أربعني يوماا 

                                           
 .150رقم  47/  1أخبار الرضا:  ؛ عيون154/  63( بحار األنوار: 1)

 .151رقم  47/  1؛ عيون أخبار الرضا: 154/  63( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.44( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .132رقم  44/  1؛ عيون أخبار الرضا: 167/  63( بحار األنوار: 4)

 ( رواية.23( يبلغ جمموع روايات الباب )5)

 .141رقم  46/  1؛ عيون أخبار الرضا: 179 / 63( بحار األنوار: 6)



 الغبرياء: الباب الثامن

عن احلسني بن  ،عن آبائه ،عن الرضا ،مةسانيد الثالثة املتقد  : باأل1ـ  1362

وهو  ×بن أيب طالب دخل رسول اهلل| عىل عيل  »ليهم السالم قال: ع عيل  

 .«فأمره بأكل الغبرياء ،حمموم

قال: سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول يف  ،ابن بكري: 2ـ  1363

حلمه ينبت اللحم، وعظمه ينبت العظم، وجلده ينبت اجللد، ومع  إن  »الغبرياء:

املعدة، وهو أمان من البواسري والتقطري،  ن الكليتني، ويدبغيسخ   هذلك فإن  

 «.ويقمع عرق اجلذام بإذن اهلل، الساقني يويقو  

د بن موسى، عن أمحد بن احلسن بن د بن حييى، عن حمم  حمم  والكليني، عن 

 .عيل، عن أبيه، عن ابن بكري مثله

 

  

                                           
 ( رواية.2( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .152رقم  47/  1؛ عيون أخبار الرضا: 188/  63( بحار األنوار: 2)

 .1رقم  361/  6( املصدر السابق؛ الكايف: 3)





 

 

 

 

 

 أبواب البقول

 السلق والكرنب: لالباب األّو

ن حييى، عن عبد اهلل بن جعفر، عن حممد بن عيسى، عن د ب: حمم  1ـ  1364

فيه  ن  إف ـ يعني ورقه ـ أطعموا مرضاكم السلق»ه قال: أن   ×أيب احلسن الرضا

ه هييج ن  دئ نوم املريض، واجتنبوا أصله فإشفاء وال داء معه، وال غائلة له، وهي

 .«السوداء

 الفجل :الباب الثاني

عبد اهلل، عن أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي، عن  : أبيه، عن سعد بن1ـ  1365

عىل املائدة  ×ة من أصحابنا، عن حنان بن سدير قال: كنت مع أيب عبد اهللعد  

فيه ثالث خصال: ورقه يطرد  ن  إيا حنان كل الفجل، ف»فناولني فجلة، فقال: 

 .«صوله تقطع البلغمبل البول، وأه يرسولب   ،الرياح

                                           
 ( رواية.11( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .4رقم  369/  6: ؛ الكايف217/  63( بحار األنوار: 2)

 ( روايات.5( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

مت من ا اإلشارة إىل مثل هذا 168رقم  144؛ اخلصال: 230/  63( بحار األنوار: 4) . وتقد 

 



 والثوم البصل :الباب الثالث

ه سئل عن أكل البصل أن   :عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،سامعة: 1ـ  1366

ولكن إذا كان ذلك  ،القدر، وال بأس أن يتداووا بالثوم ويف اا ال بأس به ني  »فقال: 

 «.فال خترج إىل املسجد

د، عن احلسني بن سعيد، عن د بن حييى، عن أمحد بن حمم  حمم  والكليني، عن 

 .مثله ×شعيب، عن أيب بصري عنهمحاد، عن 

 

  

                                                                                                   
ة من  ة مراسيل الربقي فيام إذا كانت مثل )عد  السند، وأن  الشيخ املحسني لعل ه يرى صح 

 (.حّب اهللواضح اإلرسال )أصحابنا(، وإال فاخلرب بسنده أعاله 

 ( رواية.21( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .2رقم  375/  6؛ الكايف: 250/  63( بحار األنوار: 2)



 

 

 

 

 

 أبواب احلبوب

 األرز :لالباب األّو

مة، سانيد الثالثة : باأل1ـ  1367  ،عن آبائه عليهم السالم ،عن الرضااملتقد 

 .«رز، ثم األد طعام الدنيا واآلخرة اللحمسي  »قال: قال رسول اهلل|: 

 

  

                                           
 ( روايات.7( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .79رقم  38/  11؛ عيون أخبار الرضا: 260/  63( بحار األنوار: 2)





 

 

 

 

 

 أبواب ما يعمل من احلبوب

 بزه وأكلهكرامه وآداب َخ: فعل اخلبز وإلاألّوالباب 

د بن عيسى، عن د بن أمحد، عن حمم  د بن حييى، عن حمم  : حمم  1ـ  1368

قال رسول اهلل|:  :×يعقوب بن يقطني قال: قال أبو احلسن الرضا

، وقال يعقوب بن يقطني: رأيت «رغيف بركة مع كل   ن  إف ؛روا رغفانكمصغ  »

 .يكرس الرغيف إىل فوقـ  ×ضايعني الرـ أبا احلسن 

ال »قال:  ×: عيل بن إبراهيم، عن يونس، عن أيب احلسن الرضا2ـ  1369

 .«ني، ولكن اكرسوه باليد، خالفوا العجمتقطعوا اخلبز بالسك  

 أنواع اخلبز :الباب الثاني

د بن عيسى، عن يونس، عن أيب احلسن بن إبراهيم، عن حمم   عيل  : 1ـ  1370

                                           
 .( رواية21( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .8رقم  303/  6؛ الكايف: 273/  63( بحار األنوار: 2)

، وفيه: عن عيل بن إبراهيم، عن 14رقم  304/  6؛ الكايف: 274/  63( بحار األنوار: 3)

د بن عيسى به.  حمم 

 ( روايات.8( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



إال  كفضلنا عىل الناس، وما من نبي   فضل خبز الشعري عىل الرب   »قال:  ×الرضا

داء فيه،  إال وأخرج كل   كل الشعري، وبارك عليه، وما دخل جوفاا وقد دعا أل

نبياء إال تعاىل أن جيعل قوت األ برار، أبى اهللوهو قوت األنبياء، وطعام األ

 .«اا شعري

 األسوقة وأنواعها :الباب الثالث

 د بن عيسى، عن عيل بن مهزيار قال: إن  د بن حييى، عن حمم  حمم  : 1ـ  1371

جارية لنا أصاهبا احليض وكان ال ينقطع عنها حتى أرشفت عىل املوت، فأمر أبو 

 .فسقيت فانقطع عنها وعوفيت ،أن تسقى سويق العدس ×جعفر

  

                                           
 .1رقم  304/  6؛ الكايف: 274/  63( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.29روايات الباب ) ( يبلغ جمموع2)

 .2رقم  307/  6؛ الكايف: 282/  63( بحار األنوار: 3)



 

 

 
 

 

 أبواب احلالوات واحلموضات

 العسل: لالباب األّو

مة، : 1ـ  1372  ،عن آبائه عليهم السالم ،عن الرضاباألسانيد الثالثة املتقد 

شفاء ففي رشطة احلجام أو يف  ءإن يكن يف يش»قال: قال رسول اهلل|: 

 .«رشبة العسل

 اخلّل :الباب الثاني

عن آبائه عليهم  ،عن الرضا ،مة مراراا سانيد الثالثة املتقد  باأل :1ـ  1373

وال يفتقر أهل بيت عندهم  ،دام اخللنعم اإل»ل رسول اهلل|: السالم قال: قا

 .«اخلل  

 املري والكامخ :الباب الثالث

عن عمرو بن  ،عن أمحد بن احلسن ،د بن أمحد بن حييى: حمم  1ـ  1374

                                           
 ( رواية.20( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .83رقم  39/  1؛ عيون أخبار الرضا: 290/  63( بحار األنوار: 2)

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

 .72رقم  38/  1الرضا:  ؛ عيون أخبار305/  63( بحار األنوار: 4)

 ( روايات.3( يبلغ جمموع روايات الباب )5)



قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،عن عامر بن موسى ،عن مصدق بن صدقة ،سعيد

وماء كامخ  هل يصلح أن يكون فيه اخلل   ،سألته عن البيت الذي يكون فيه اخلمر

 .«ل فال بأسإذا غس  »أو زيتون؟ قال: 

 باب نادر فيما يستحب أو يكره أكله، وبعض النوادر: الباب الرابع

عن عبيد  ،عن محاد ،عن ابن أيب عمري ،عن أبيه ،: عيل بن إبراهيم1ـ  1375

| أن يؤكل ما حتمله هنى رسول اهلل»قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،اهلل احللبي

 .«النملة بفيها وقوائمها

 

  

                                           
 .236رقم  115/  9؛ هتذيب األحكام: 307/  63( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.9( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .11رقم  307/  5؛ الكايف: 309/  63( بحار األنوار: 3)



 

 

 

 

 

 أبواب آداب األكل ولواحقها

 التسمية والتحميد والدعاء عند األكل: لالباب األّو

عن عيل بن  ،عن احلسني بن إبراهيم بن ناتانة ،لصدوقا: 1ـ  1376

عن  ،عن غياث بن إبراهيم ،د بن حييى اخلزازعن حمم   ،عن أبيه، إبراهيم

من ذكر اسم اهلل عىل الطعام مل »قال:  ،عليهم السالم عن عيل ،عن آبائه ،الصادق

 .«يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبداا 

د عن حمم   ،عن سعد بن عبد اهلل ،حممد بن احلسن بن الوليد والصدوق، عن

 .مثله ،د بن حييىعن حمم   ،بن احلسني

 ،عن هشام بن سامل ،يب عمرين أ، عن اببيهأعن  ،: عيل بن إبراهيم2ـ  1377

احلمد هلل الذي أشبعنا يف إذا طعم يقول:  ×يبأكان »قال:  ×يب عبد اهللأعن 

ومحلنا يف راجلني، وآمننا يف  ،وآوانا يف ضائعني ،ظامئني وأروانا يف ،جائعني

 .«عانني خائفني، وأخدمنا يف

                                           
 ( رواية.53( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .219؛ ثواب األعامل: 367/  63( بحار األنوار: 2)

 .16رقم  295/  6؛ الكايف: 377/  63( بحار األنوار: 3)



عن  ،صفوانعن  ،عن حممد بن عبد اجلبار ،شعريأيب عيل األ: 3ـ  1378

 ؟ي عىل الطعامسم  أقلت أليب عبد اهلل عليه السالم: كيف  قال: ،داود بن فرقد

ي، سم  أقلت: فإن نسيت أن  ،«إناء عىل كل   إذا اختلفت اآلنية فسم  »قال: فقال: 

 .«له وآخرهبسم اهلل عىل أو  »قال: تقول: 

 امللح وفضل االفتتاح واالختتام به :الباب الثاني

 قال: ،عن إبراهيم بن أيب حممود ،عن ابن أسباط ،د بن عيلحمم  : 1ـ  1379

فقال بعضنا: اللحم، وقال بعضنا:  «دام أجزء؟اال أي  »قال لنا أبو احلسن الرضا: 

لقد خرجنا إىل نزهة لنا ونيس  ،بل امللح ،ال»: وقال بعضنا: السمن، فقال، الزيت

 «.حتى انرصفنا ءفام انتفعنا بيش الغلامن امللح

يب أعن ابن  ،محد بن حممد بن عيسىأعن  ،حممد بن حييىالكليني، عن و

 .حممود مثله

 جوامع آداب األكل الباب الثالث:

أما ما يكون عىل اللثة »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،بن سنانا :1ـ  1380

 .«سنان فارم بهفكله، وازدرده، وما كان بني األ

عن عبد اهلل بن  ،د بن احلسن الصفارعن حمم ،د بن احلسن: حمم  2ـ  1381

                                           
 .20رقم  295/  6؛ الكايف: 380/  63( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.27( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .7رقم  326/  6؛ الكايف: 399/  63( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.44روايات الباب )( يبلغ جمموع 4)

 .2رقم  377/  6؛ الكايف: 408/  63( بحار األنوار: 5)



 ،عن حممد بن قيس ،عن عاصم بن محيد ،عن يونس بن عبد الرمحن ،الصلت

حتى املامت:  مخس ال أدعهن  »قال: قال رسول اهلل|:  ×عن أيب جعفر

 .اخلرب «كل عىل احلضيض مع العبيداأل

يف املنع عن نهك العظام، وقطع اخلبز واللحم : الباب الرابع

 كنيبالس

عن حممد بن  ،عن حممد بن عيل ،عبد اهلل عن أمحد بن أيب ،ة: العد  1ـ  1382

ينهك  فلام حرضنا، رأى رجالا  قال: صنع لنا أبو محزة طعاماا  ،عن أبيه ،الفضيل

ال »يقول:  ×بن احلسني سمعت عيل ين  إفصاح به وقال: ال تفعل، ف عظاما 

ن فعلتم ذهب من البيت ما هو خري من إ، فنصيباا  فيها للجن   ن  إتنهكوا العظام، ف

 .«ذلك

م، : بسند صحيح 2ـ  1383 ال تقطعوا اخلبز »قال:  ×عن الرضاتقد 

 .«ني، ولكن اكرسوه باليد وخالفوا العجمبالسك  

 ضل سؤر املؤمن: فالباب اخلام 

عن  ،عن الوشا ،د بن عيسىعن حمم   ،عن سعد بن عبد اهلل ،: أبيه1ـ  1384

يف سؤر املؤمن شفاء من سبعني »: ×بن سنان قال: قال أبو عبد اهلل عبد اهلل

 .«داء

                                           
 .2رقم  129؛ األمايل للصدوق: 413/  63( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.7( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .1رقم  322/  6؛ الكايف: 426/  63( بحار األنوار: 3)

 .14رقم  304/  6( املصدر السابق؛ الكايف: 4)

 (.2( يبلغ جمموع روايات الباب )5)

 .151؛ ثواب األعامل: 434/  63( بحار األنوار: 6)



 ل بهاخلالل وآدابه، وأنواع ما يتخّل: الباب السادس

 قال: ،هعن وهب بن عبد رب   ،ةعن مالك بن عطي   ،بوبابن حم: 1ـ  1385

 اهلل صىل   رسول اهلل إن  »ل فنظرت إليه، فقال: رأيت أبا عبد اهلل عليه السالم يتخل  

 .«لعليه وآله كان يتخل  

 ،عن ابن حمبوب ،د بن عيسىعن أمحد بن حمم   ،د بن حييىحمم  عن والكليني، 

 .«وهو يطيب الفم» :عن وهب مثله، وزاد يف آخره

 مضغ الكندر والعلك واللبان وغريها: الباب السابع

ريان بن عن ال ،عن عيل بن إبراهيم ،: أمحد بن زياد اهلمداين1ـ  1386

إال بتحريم اخلمر،  اا ما بعث اهلل نبي  »يقول:  ×قال: سمعت الرضا ،الصلت

  .«اهلل يفعل ما يشاء، وأن يكون يف تراثه الكندر له بأن   وأن يقر  

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

 .3رقم  376/  6؛ الكايف: 439/  63( بحار األنوار: 2)

 ( روايات.8( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .33رقم  17/  1ار الرضا: ؛ عيون أخب443/  63( بحار األنوار: 4)



 

 لة واحملرمة، وآداب الشربأبواب األشربة احملّل

 آداب الشرب وأوانيه: لالباب األّو

عن ابن  ،د بن عيسىعن أمحد بن حمم   ،اهللعن سعد بن عبد  ،: أبيه1ـ  1387

ال ترشب وأنت »قال:  ×عبد اهلل عن أيب ،عن احللبي ،عن محاد ،عمري أيب

فال  ءه من فعل ذلك فأصابه يشن  إقائم، وال تطف بقرب، وال تبل يف ماء نقيع، ف

 .«من ذلك مل يكد يفارقه إال ما شاء اهلل إال نفسه، ومن فعل شيئاا  يلومن  

عن  ،عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،د بن موسى بن املتوكل: حمم  2ـ  1388

قال: سمعت أبا عبد  ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن ابن حمبوب ،أمحد بن حممد

، قلت: وكيف «الرجل ليرشب الرشبة فيدخله اهلل هبا اجلنة إن  »يقول:  ×اهلل

وهو يشتهيه، فيحمد ناء ي اإلالرجل ليرشب املاء فيقطعه ثم ينح   إن  »ذاك؟ قال: 

ثم يعود فيرشب فيوجب  ،يه وهو يشتهيه فيحمد اهللاهلل، ثم يعود فيرشب ثم ينح  

 .«وجل له بذلك اجلنة اهلل عز  

                                           
 ( رواية.59( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .1رقم  283/  1؛ علل الرشائع: 459/  63( بحار األنوار: 2)

ظ . وهناك وجهة نظر ت17رقم  385؛ معاين األخبار: 463/  63( بحار األنوار: 3) تحف 

، عىل أساس أن  ذلك ثبات وإجياب اجلن ة بفعل يشء يسريإعىل الروايات التي لساهنا 

خمالف  للقرآن الكريم الذي ذكر أن  دخول اجلن ة ال يكون بالسهل، وال يكون اال عن فتنة 

وامتحان واختبار ومس  الرساء والرضاء والزلزلة، وال يكون إال بالعمل الصالح، وهي 

روايات وجهة نظر ال بأس هبا وتراجع يف حمل ها، فالبد  من تقديم تفسري هلذا النوع من ال

ت يف هذا الكتاب وستأيت مجلة  أو رد  علمها إىل أهله أو طرحها، واهلل العامل. هذا وقد مر 

ر وال نعيد. )  (.حّب اهللمن الروايات التي يشملها هذا الكالم، فال نكر 





 

 

 

 

 

 أبواب األشربة واألواني احملّرمة

 العصري وأقسامه وأحكامه: لالباب األّو

عن  ،حلسنعن أمحد بن ا ،د بن أمحدعن حمم   ،د بن حييى: حمم  1ـ  1389

عن أيب عبد  ،عن عامر بن موسى ،عن مصدق بن صدقة ،عمرو بن سعيد

تأخذ »؟ فقال: قال: سئل عن الزبيب كيف طبخه حتى يرشب حالالا  ×اهلل

من ماء، ثم تنقعه ليلة، فإذا  ثم تطرح عليه اثني عرش رطالا  ،يهمن زبيب فتنق   ربعاا 

عليه من املاء بقدر ما يغمره، ثم تغليه  ثم تصب   ،كان من الغد نزعت سالفتة

 ،ثم تطرحه يف إناء واحد مجيعاا  ،لو  ه عىل املاء األبالنار غلية، ثم تنزع ماءه فتصب  

من  ثم توقد حتته النار، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، وحتته النار، ثم تأخذ رطالا 

ثم ترضبه حتى  ،ثم تطرحه عىل املطبوخ ،العسل فتغليه بالنار غلية وتنزع رغوته

به إن شئت بزنجبيل قليل. قال: فإذا طي  و ،خيتلط به، واطرح فيه إن شئت زعفراناا 

واحد حتى تعلم كم هو؟ ثم اطرح  ءلتطبخه فكله بيش أردت أن تقسمه أثالثاا 

وحده حيث يبلغ املاء،  ثم جتعل فيه مقداراا  ،ناء الذي تغليه فيهل يف اإلو  عليه األ

ه خري ثم حد  ه حيث يبلغ املاء، ثم تطرح الثلث األثم حد  ثم اطرح الثلث اآلخر 

                                           
 ( رواية.16( يبلغ جمموع روايات الباب )1)



 .«حيث يبلغ اآلخر، ثم توقد حتته بنار لينة حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه

األكل والشرب يف آنية الذهب والفضة، وسائر ما نهي  :الباب الثاني

 عنه من األواني وغريها

عن حممد اذان، بن شه حممد عن عم   ،جعفر بن نعيم بن شاذان :1ـ  1390

عن آنية الذهب والفضة فكرهها،  ×بن إسامعيل بزيع قال: سألت الرضا

سة مرآة ملب   ×يب احلسن موسىفقلت له: قد روى بعض أصحابنا أنه كانت أل

 إن  »، وقال: «ام كانت هلا حلقة فضة وهي عنديبحمد اهلل، إن   ،ال»ة، فقال: فض  

ة من نحو ما يعمل س فض  عود ملب  حني عذر عمل له ـ يعني أخاه ـ العباس 

 .«فكرس ×للصبيان تكون قصبته نحو عرشة دراهم، فأمر به أبو احلسن

عن املعىل  ،دوعن احلسني بن حمم   ،عن أبيه ،: عيل بن إبراهيم2ـ  1391

قال: سمعته يقول وذكر  ×عن أيب احلسن الرضا ،عن عيل بن أسباط ،مجيعاا 

وال تغسلوا رؤسكم  ،ارهاتأكلوا يف فخ  ال »مرص فقال: قال رسول اهلل|: 

 .«ه يذهب بالغرية، ويورث الدياثةن  إف ؛بطينها

عن  ،عن حممد بن احلسن الصفار ،د بن احلسن بن الوليد: حمم  3ـ  1392

عن حممد  ،عن عاصم بن محيد ،عن يونس بن عبد الرمحان ،عبد اهلل بن الصلت

يف صحف إبراهيم  اسم النبي| إن  »قال:  ×عن أيب جعفر ،بن قيس

                                           
 .2رقم  425/  6؛ الكايف: 508/  63( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.56بلغ جمموع روايات الباب )( ي2)

 .44رقم  21/  1؛ عيون أخبار الرضا: 527/  63( بحار األنوار: 3)

 .9رقم  386/  6؛ الكايف: 533/  63( بحار األنوار: 4)



ة: ى ذات الفضول هلا ثالث حلقات فض  وكان له درع تسم  »إىل أن قال:  «املاحي

 .اخلرب «حلقة بني يدهيا وحلقتان خلفها

 ،عن صفوان بن حييى ،عن الفضل بن شاذان ،د بن إسامعيل: حمم  4ـ  1393

ىل ق عقال: سألته عن التعويذ يعل   ×عن أيب عبد اهلل ،عن منصور بن حازم

 .«نعم إذا كان يف جلد أو فضة أو قصبة حديد»احلائض؟ فقال: 

عن  ،عن محاد ،عن ابن أيب عمري ،عن أبيه ،: عيل بن إبراهيم5ـ  1394

ة وال يف آنية ال تأكل يف آنية من فض  »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،احللبي

 .«ضةمفض  

عن ثعلبة بن  ،ضالعن ابن ف ،دعن أمحد بن حمم   ،د بن حييى: حمم  6ـ  1395

ه كره الرشب يف الفضة، ويف القدح أن   ×عبد اهلل عن أيب ،عن بريد ،ميمون

 .ض، واملشط كذلكهن يف مدهن مفض  ض، وكذلك أن يد  املفض  

عن عبد اهلل بن  ،عن احلسن بن عيل الوشا ،حلسني بن سعيدا: 7ـ  1396

 ،ض القدح املفض  ال بأس بأن يرشب الرجل يف»قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،سنان

 .«ةواعزل فمك عن موضع الفض  

 به قال: سألت أبا عبد اهلل عن الذهب حيىل   ،الصباح : أيب8ـ  1397

                                           
 .2رقم  129؛ األمايل للصدوق: 536/  63( بحار األنوار: 1)

(: 331/  2الشيخ املحسني ) . قال4رقم  106/  3؛ الكايف: 537/  63( بحار األنوار: 2)

د بن إسامعيل شيخ  بناءا عىل شهرة كتب الفضل بني الناس إىل زمان الكليني، وأن  حمم 

 إجازة فقط، وجهالته ال ترض  بالروايات.

 .3رقم  267/  6؛ الكايف: 538/  63( بحار األنوار: 3)

 .5رقم  267/  6( املصدر السابق؛ الكايف: 4)

 .127رقم  91/  9ذيب األحكام: ( املصدر السابق؛ هت5)



 ولده ونساءه بالذهب حييل   ×كان عيل بن احلسني»الصبيان، فقال: 

 .«ةوالفض  

عن حلية النساء  ×قال: سألت أبا عبد اهلل ،د بن مسلم: حمم  9ـ  1398

 .«ال بأس به»لفضة، فقال: بالذهب وا

ليس بتحلية »قال:  ×احلسن كالصحيح عن أيب عبد اهلل يف: 10ـ  1399

 .«بالذهب والفضة السيف بأس  

 

  

                                           
 .1رقم  475/  6؛ الكايف: 539/  63( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  475/  6( املصدر السابق؛ الكايف: 2)

 .5رقم  475/  6( املصدر السابق؛ الكايف: 3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتاب اإلسالم واإلميان
  





 

 

 

 

أبواب اإلميان واإلسالم والتشّيع ومعانيها وفضلها 

 وصفاتها

 اهلل خلقه من نوره ، وإّنإن املؤمن ينظر بنور اهلل: الباب األّول

د بن خالد، عن فضالة، عن عمر بن ة، عن أمحد بن حمم  : العد  1ـ  1400

فقلت: جعلت  ×ضت بني يدي أيب جعفرعن جابر اجلعفي، قال: تقب   ،أبان

فداك ربام حزنت من غري مصيبة تصيبني أو أمر ينزل يب حتى يعرف ذلك أهيل 

وجل خلق املؤمنني من طينة  اهلل عز   إن   ،رنعم يا جاب»يف وجهي وصديقي؟ قال: 

ه، فإذا م  أبيه وروحه، فلذلك املؤمن أخ املؤمن أل اجلنان وأجرى فيهم من ريح

ا هن  حزنت هذه؛ أل رواح يف بلد من البلدان حزن  من تلك األ أصاب روحاا 

 .«منها

العك ، وبعض طينة املؤمن وخروجه من الكافر وب :الباب الثاني

 م يف كتاب التوحيد والعدلعلى ما تقّد ثاق زائدًاأخبار املي

د بن إسامعيل، عن د بن حييى، عن حمم  شعري وحمم  : أيب عيل األ1ـ  1401

                                           
 ( رواية.11( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .2رقم  166/  2؛ الكايف: 75/  64( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.33( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



لو علم »قال:  ×عيل بن احلكم، عن أبان بن عثامن، عن زرارة، عن أيب جعفر

وجل قبل أن خيلق  اهلل عز   [ ما اختلف اثنان: إن  الناس كيف ابتدأ اخللق ]ل

 جاجاا أ تي وأهل طاعتي، وكن ملحاا أخلق منك جن   اخللق، قال: كن ماء عذباا 

أخلق منك ناري وأهل معصيتي، ثم أمرمها فامتزجا فمن ذلك صار يلد املؤمن 

فإذا  شديداا  رض فعركه عركاا الكافر والكافر املؤمن، ثم أخذ طينة من أديم األ

صحاب ، وقال ألة بسالمصحاب اليمني: إىل اجلن  ون، فقال أليدب   هم كالذر  

صحاب الشامل: أسعرت، فقال ألف بايل. ثم أمر ناراا أالشامل: إىل النار وال 

 صحاب اليمني: ادخلوها فدخلوها، فقال: كوين برداا ادخلوها فهابوها، وقال أل

أقلنا قال: قد  . فقال أصحاب الشامل: يا رب  وسالماا  فكانت برداا  وسالماا 

ثبتت الطاعة واملعصية، وال يستطيع  فثم   ،هابوهاأقلتكم فادخلوها فذهبوا ف

 .«هؤالء أن يكونوا من هؤالء، وال هؤالء من هؤالء

د : عيل، عن أبيه، عن البزنطي، عن أبان بن عثامن، عن حمم  2ـ  1402

 ×وجل ملا أراد أن خيلق آدم اهلل عز   إن  »قال:  ×احللبي، عن أيب عبد اهلل

ض قبضة فعركها ثم فرقها فرقتني بيده، ثم ذراهم أرسل املاء عىل الطني، ثم قب

، فأمر أهل الشامل أن يدخلوها فذهبوا إليها ون. ثم رفع هلم ناراا فإذا هم يدب  

فهابوها، ومل يدخلوها، ثم أمر أهل اليمني أن يدخلوها، فذهبوا فدخلوها، فأمر 

الشامل، . فلام رأى ذلك أهل وسالماا  وجل النار، فكانت عليهم برداا  اهلل عز  

نا أقلنا، فأقاهلم، ثم قال هلم: ادخلوها فذهبوا فقاموا عليها ومل قالوا: رب  

                                           
(: 333/  2. قال الشيخ املحسني )1رقم  6/  2؛ الكايف: 93/  64( بحار األنوار: 1)

فاعتبارها مبني  عىل أن  حممد بن إسامعيل هو الربمكي  الثقة دون النيسابوري املجهول، 

بطوله ال يدل  عىل وليس بواضح، بل ظاهر بعض أهل الرجال كونه هو األخري.. ومتنه 

 اجلرب.



 .«×وخلق منها آدم يدخلوها، فأعادهم طيناا 

فلن يستطيع هؤالء أن يكونوا من هؤالء، وال هؤالء »: ×وقال أبو عبد اهلل

، ل من دخل تلك الناررسول اهلل| أو   أن يكونوا من هؤالء، قال: فريون أن  

ُل اْلَعابِِدينَ ﴿: وجل فلذلك قوله عز   َْحَِن َولٌَد َفَأَنا َأوَّ  .«﴾ُقْل إِن َكاَن لِلرَّ

 ،ذينة، عن زرارةأد بن : عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حمم  3ـ  1403

إ ْذ أنخن ﴿وجل:  عن قوله عز   ×سأل أبا جعفر رجالا  أن   ن ون من م  ي آدن
ن  ن بن

بُّكن م  ذن رن

وْا بنىلن  ال  ْم قن بِّك  ْم أنلنْستن ب رن ه 
س  ىلن أننف  ْم عن ه  دن أنْشهن ْم ون تنه  ي  رِّ ْم ذ 

ه  ور   ؟يةإىل آخر اآل ﴾ظ ه 

وجل قد قبض قبضة  اهلل عز   أن   :ثني أيبحد  »فقال وأبوه يسمع عليهام السالم: 

عليها املاء العذب الفرات، ثم  فصب   ×من تراب الرتبة التي خلق اهلل منها آدم

، جاج، فرتكها أربعني صباحاا عليها املاء املالح األ ، ثم صب  تركها أربعني صباحاا 

مينه من ي فخرجوا كالذر   ،شديداا  فلام اختمرت الطينة أخذها فعركها عركاا 

أن يقعوا يف النار، فدخل أصحاب اليمني، فصارت  وشامله، وأمرهم مجيعاا 

 .«، وأبى أصحاب الشامل أن يدخلوهاوسالماا  عليهم برداا 

 فطرة اهلل سبحانه وصبغته :الباب الثالث

، عن ابن د بن حييى، عن أمحد بن حممد مجيعاا : عيل، عن أبيه وحمم  1ـ  1404

: وجل يف قول اهلل عز   ×بن سنان، عن أيب عبد اهللحمبوب، عن عبد اهلل 

 ، وقال يف قوله عز  «سالماإل»قال:  ،﴾ِصْبَغَة اهللِّ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللِّ ِصْبَغةً ﴿

يامن باهلل وحده ال هي اإل»قال:  ،﴾َفَقِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوِة اْلُوْثَقىَ ﴿وجل: 

                                           
 .3رقم  7/  2؛ الكايف: 97/  64( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  7/  2؛ الكايف: 111/  64( بحار األنوار: 2)

 ( روايات.7( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



 .«رشيك له

د بن عيسى، عن يونس، عن عبد اهلل : عيل بن إبراهيم، عن حمم  2ـ  1405

فِْطَرَة اهللَِّ ﴿: وجل قال: سألته عن قول اهلل عز   ×بن سنان، عن أيب عبد اهلل

سالم، فطرهم اهلل حني هي اإل»ل: ما تلك الفطرة؟ قا ﴾الَّتِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها

 .«أخذ ميثاقهم عىل التوحيد

عن  ،ذينة، عن زرارةأعيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن  :3ـ  1406

كَِي بِهِ ﴿: وجل قال: سألته عن قول اهلل عز   ×أيب جعفر  ،﴾ُحنََفاء هللَِِّ َغْيَ ُمِّْشِ

لفطرة التي فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهلل، قال: فطرهم احلنيفية من ا»قال: 

َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن ﴿: وجل . فقال زرارة: وسألته عن قول اهلل عز  «عىل املعرفة به

ُكْم َقاُلوْا َبََل  تَُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعََل َأنُفِسِهْم َألَْسَت بَِربِّ يَّ  ،﴾َبنِي آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

، فعرفهم وأراهم ته إىل يوم القيامة، فخرجوا كالذر  أخرج من ظهر آدم ذري  »قال: 

مولود  ه. وقال: قال رسول اهلل|: كل  نفسه، ولوال ذلك مل يعرف أحد رب  

 وجل خالقه، وكذلك قوله: اهلل عز   ن  يعني عىل املعرفة بأ ،يولد عىل الفطرة

ََمَواِت َواْْلَْرَض َلَيُقوُلنَّ اهللَُّ ﴿ ْن َخَلَق السَّ ن َسَأْلتَُهم مَّ
 .«﴾َوَلئِ

 فيما يدفع اهلل باملؤمن: الباب الرابع

بن اهلل ، عن عبد د[، عن ابن حمبوبد، عن أمحد ]بن حمم  : حمم  1ـ  1407

ال يصيب قرية عذاب، وفيها »، قال: ×سنان، عن أيب محزة، عن أيب جعفر

                                           
 .1رقم  14/  2؛ الكايف: 131/  64( بحار األنوار: 1)

 .2قم ر 12/  2؛ الكايف: 134/  64( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  13ـ  12/  2؛ الكايف: 135/  64( بحار األنوار: 3)

 ( روايات.3( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



 .«سبعة من املؤمنني

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن غري واحد، عن أيب عبد 2ـ  1408

نعم ولكن »قال: قيل له يف العذاب إذا نزل بقوم، يصيب املؤمنني؟ قال:  ×اهلل

 .«خيلصون بعده

ه من أعظم النعم، وما الرضا مبوهبة اإلميان، وأّن: الباب اخلام 

 من الصرب على ما يلحقه من األذى أخذ اهلل على املؤمن

د بن خالد، عن د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن حمم  : حمم  1ـ  1409

قال:  ،فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان وسيف بن عمرية، عن فضيل بن يسار

يا »يف مرضة مرضها، مل يبق منه إال رأسه، فقال:  ×يب عبد اهللدخلت عىل أ

مر، لو كان يف رأس فه اهلل هذا األما أقول: ما عىل رجل عر   ني كثرياا فضيل إن  

ا ، وإن  وشامالا  الناس أخذوا يميناا  جبل حتى يأتيه املوت، يا فضيل بن يسار إن  

ما بني  املؤمن لو أصبح له ن  وشيعتنا هدينا الرصاط املستقيم. يا فضيل بن يسار إ

أعضاؤه كان ذلك خريا له،  عاا له ولو أصبح مقط   املرشق واملغرب كان ذلك خرياا 

 ،اهلل ال يفعل باملؤمن إال ما هو خري له، يا فضيل بن يسار إن   ،يا فضيل بن يسار

ه منها رشبة ماء، يا فضيل لو عدلت الدنيا عند اهلل جناح بعوضة، ما سقى عدو  

واد، مل  ه يف كل  ومن كان مه   ،ه، كفاه اهلل مه  واحداا  اا ه مه  إنه من كان مه   ،ربن يسا

 .«واد هلك يبال اهلل بأي  

عن  ،د، عن أمحد، عن ابن أيب نرص، عن احلسني بن موسى: حمم  2ـ  1410

                                           
 .2رقم  247/  2؛ الكايف: 143/  64( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  247/  2؛ الكايف: 144/  64( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.15( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .5رقم  246/  2؛ الكايف: 150/  64وار: ( بحار األن4)



مر أن يكون عىل فه اهلل هذا األما يبايل من عر  »قال:  ×ابن يسار، عن أيب جعفر

 .«رض حتى يأتيه املوتمن نبات األ ة جبل يأكلقل  

قّلة عدد املؤمنني، وأنه ينبغي ان ال يستوحشوا : الباب السادس

 لقلتهم، وأن  املؤمنني بعضهم ببعض

: عيل، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، قال: سمعت أبا 1ـ  1411

مؤمنني يكتمون  أجد منكم ثالثة أما واهلل لو أين  »يب بصري: يقول أل ×عبد اهلل

 .«حديثي، ما استحللت أن أكتمهم حديثاا 

 صناف الناس يف اإلميان: أالباب السابع

: أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن عيل بن احلكم، عن داود بن 1ـ  1412

قال: قلت له: ما يزال  ×احلصني، عن يعقوب بن شعيب، عن أيب عبد اهلل

سالم: يا نبطي، قال فقال: اهلل عليه باإل ن  الرجل ممن ينتحل أمرنا، يقول ملن م

ام مها نبطان من النبط املاء والطني، ة إبراهيم، إن  نحن أهل البيت والنبط، من ذري  »

 .«مفقوم استنبطوا العلم فنحن ه ،ءيته يشه يف ذر  وليس بضار  

 نكثها تها وذّملزوم البيعة وكيفّي: الباب الثامن

قال:  ×عن البزنطي، عن أبان، عن أيب عبد اهلل: عيل، عن أبيه، 1ـ  1413

                                           
 .3رقم  245/  2؛ الكايف: 154/  64( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.10( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .3رقم  242/  2؛ الكايف: 160/  64( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.21( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

 .73رقم  404ألخبار: ؛ معاين ا176/  64( بحار األنوار: 5)

 ( روايات.10( يبلغ جمموع روايات الباب )6)



عز  ة بايع الرجال، ثم جاءته النساء يبايعنه فأنزل اهلل ملا فتح رسول اهلل| مك  »

ا النَّبِيُّ إَِذا َجاءَك اْلُْْؤِمنَاُت ُيَبايِْعنََك ﴿: وجل َ  َغُفوٌر إِنَّ اهللََّ: -إىل قوله  -َيا َأُّيُّ

ِحيمٌ  حكيم  م  أ، وقالت وقتلتهم كباراا  ينا صغاراا . قالت هند: أما الولد فقد رب  ﴾رَّ

بنت احلارث بن هشام وكانت عند عكرمة بن أيب جهل: يا رسول اهلل ما ذلك 

وال ختمشن  اا املعروف الذي أمرنا اهلل أن ال نعصيك فيه؟ قال: ال تلطمن خد  

، وال تدعني بويل، ، وال تسودن ثوباا ، وال تشققن جيباا ال تنتفن شعراا ، ووجهاا 

رسول اهلل| عىل هذا، فقالت: يا رسول اهلل كيف نبايعك؟ قال:  فبايعهن  

فدعا بقدح من ماء، فأدخل يده ثم أخرجها فقال:  ،صافح النساءأني ال إن  

 .«ةيف هذا املاء فهي البيع أدخلن أيديكن  

 املؤمن صنفان يف أّن: الباب التاسع

عن  ،ة، عن الربقي، عن ابن مهران، عن يونس بن يعقوب: العد  1ـ  1414

بالبرصة إىل أمري  قام رجل  »قال:  ×نصاري، عن أيب جعفرأيب مريم األ

خوان صنفان: خوان، فقال: اإلاملؤمنني فقال: يا أمري املؤمنني أخربنا عن اإل

هل ا إخوان الثقة: فهم الكف واجلناح، واألإخوان الثقة، وإخوان املكارشة: فأم

الثقة، فابذل له مالك وبدنك، وصاف من  واملال، فإذا كنت من أخيك عىل حد  

ه وعيبه، وأظهر منه احلسن، واعلم أهيا واكتم رس   ،صافاه، وعاد من عاداه

ك تصيب لذتك محر. وأما إخوان املكارشة فإن  من الكربيت األ م أقل  السائل أهن  

ما وراء ذلك من ضمريهم، وابذل هلم  ذلك منهم، وال تطلبن   فال تقطعن  منهم، 

                                           
 .5رقم  527/  5؛ الكايف: 187/  64( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.3( يبلغ جمموع روايات الباب )2)



 .«حالوة اللسانو ما بذلوا لك من طالقة الوجه،

 ته، وفضل البالءشّدة ابتالء املؤمن، وعّل: الباب العاشر

عن هشام بن سامل، عن أيب عبد  ،: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري1ـ  1415

مثل ثم األ ،ثم الذين يلوهنم ،نبياءاأل الناس بالءا  د  أش إن  »قال:  ×اهلل

 .«مثلفاأل

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن عبد الرمحان : حمم  2ـ  1416

وجل به  اهلل عز   : البالء وما خيص  ×قال: ذكر عند أيب عبد اهلل ،بن احلجاج

الدنيا؟ فقال:  يف الناس بالءا  من أشد  : سئل رسول اهلل|»املؤمن، فقال: 

عىل قدر إيامنه، وحسن أعامله،  مثل، ويبتيل املؤمن بعد  ، ثم األمثل فاألونالنبي  

بالؤه، ومن سخف إيامنه وضعف عمله  إيامنه، وحسن عمله، اشتد   فمن صح  

 .«بالؤه قل  

د بن : عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أيب أيوب، عن حمم  3ـ  1417

املؤمن ال يميض عليه أربعون ليلة »يقول:  ×عبد اهلل مسلم قال: سمعت أبا

 .«ر بهإال عرض له أمر حيزنه يذك  

د ة، عن أمحد بن أيب عبد اهلل، عن أبيه، عن إبراهيم بن حمم  : العد  4ـ  1418

املومن من  إن  »يقول:  ×شعري، عن عبد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اهللاأل

                                           
 .3رقم  148/  2؛ الكايف: 193/  64( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.88( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .1رقم  252/  2؛ الكايف: 200/  46وار: ( بحار األن3)

 .2رقم  252/  2؛ الكايف: 207/  64( بحار األنوار: 4)

 .11رقم  254/  2؛ الكايف: 211/  64( بحار األنوار: 5)



 ه ليبتليه بالبالء، ثم ينزع نفسه عضواا إن   ـ ثاا ثال ـوجل لبأفضل مكان  اهلل عز  

 .«من جسده، وهو حيمد اهلل عىل ذلك عضواا 

عيسى، عن عيل بن احلكم، عن فضيل د بن حييى، عن ابن : حمم  5ـ  1419

يف اجلنة منزلة ال يبلغها عبد إال باالبتالء  إن  »قال:  ×بن عثامن، عن أيب عبد اهلل

 .«يف جسده

ة، عن عيل بن احلكم، عن أبان بن عثامن، عن عبد الرمحان العد  : 6 ـ 1420

قال: قال رسول  ×أيب عبد اهلل، وأيب بصري، عن أيب عبد اهلل)بن( عن 

 .«ال حاجة هلل فيمن ليس له يف ماله وبدنه نصيب»اهلل|: 

د بن عيسى، عن ابن فضال، عن عيل بن د بن حييى، عن حمم  : حمم  7ـ  1421

ه ليكون للعبد منزلة إن  »: قال ×امن بن خالد، عن أيب عبد اهللعقبة، عن سلي

 .«ة يف جسدهحدى اخلصلتني: إما بذهاب ماله، أو ببلي  إعند اهلل، فام يناهلا إال ب

عن ابن  ،، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حسني بن عثامن: عيل  8ـ  1422

مثل »اهلل|:  قال: قال رسول ×مسكان، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل

املؤمن كمثل خامة الزرع، تكفئها الرياح كذا وكذا، وكذلك املؤمن تكفئه 

 ءرزبة املستقيمة التي ال يصيبها يشمراض، ومثل املنافق كمثل األوجاع واألاأل

 .«حتى يأتيه املوت فيقصفه قصفاا 

عن  ،د بن عبد اجلبار، عن ابن فضالشعري، عن حمم  : أيب عيل األ9ـ  1423

                                           
 .13رقم  254/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 1)

 .14رقم  255/  2؛ الكايف: 212/  64( بحار األنوار: 2)

 .21رقم  256/  2؛ الكايف: 215/  64( بحار األنوار: 3)

 .23رقم  257/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 4)

 .25رقم  257/  2؛ الكايف: 217/  64( بحار األنوار: 5)



أيبتيل املؤمن باجلذام والربص وأشباه  :×قال: سألت أبا عبد اهلل ،ن بكرياب

 .«وهل كتب البالء إال عىل املؤمن»هذا؟ قال: فقال: 

، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن سامعة، عن أيب عبد : عيل  10ـ  1424

، ونون، ثم الوصي  الناس بالء النبي   أشد   : إن  ×يف كتاب عيل إن  »قال:  ×اهلل

دينه  مثل، وإنام يبتيل املؤمن عىل قدر أعامله احلسنة، فمن صح  م األمثل فاألث

ال و ملؤمن، وجل مل جيعل الدنيا ثواباا  اهلل عز   وذلك أن   ؛بالؤه وحسن عمله، اشتد  

البالء أرسع إىل  بالؤه، وإن   لكافر، ومن سخف دينه وضعف عمله قل   عقوبةا 

 .«رضمن املطر إىل قرار األ املؤمن التقي  

: أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن حييى، عن 11ـ  1425

، فقال «الصاعقة ال تصيب املؤمن»: ×معاوية بن عامر، قال: قال أبو عبد اهلل

 يف املسجد احلرام فأصابته، فقال أبو عبد يصيل   ا قد رأينا فالناا له رجل: فإن  

 .«مه كان يرمي محام احلرإن  »: ×اهلل

عن  ،: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب12ـ  1426

ملكني هبطا من السامء  إن  »يقول:  ×د بن قيس قال: سمعت أبا جعفرحمم  

وجل إىل  فالتقيا يف اهلواء، فقال أحدمها لصاحبه: فيام هبطت؟ قال: بعثني اهلل عز  

سمكة يف ذلك البحر،  ار من اجلبابرة اشتهى عليهبحر إيل، أحرش سمكة إىل جب  

وجل  اد سمك البحر، حتى يأخذها له، ليبلغ اهلل عز  فأمرين أن أحرش إىل الصي  

وجل يف أعجب من  غاية مناه يف كفره، ففيام بعثت أنت؟ قال: بعثني اهلل عز  

                                           
 .28رقم  258/  2؛ الكايف: 221/  64( بحار األنوار: 1)

 .29رقم  259/  2؛ الكايف: 222/  64( بحار األنوار: 2)

 .6رقم  462/  2؛ علل الرشائع: 228/  64( بحار األنوار: 3)



وصوته  الذي بعثك فيه: بعثني إىل عبده املؤمن الصائم القائم، املعروف دعاؤه

فطاره، ليبلغ اهلل يف املؤمن الغاية يف اختبار التي طبخها إليف السامء، ألكفئ قدره 

 .«إيامنه

 املؤمن مكفر إّن: الباب احلادي عشر

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن احلجال، عن داود بن أيب : حمم  1ـ  1427

 .«املؤمن مكفر»قال:  ×يزيد، عن أيب عبد اهلل

 عالمات املؤمن وصفاته: الباب الثاني عشر

د بن عيسى، عن احلسن بن د بن حييى، عن أمحد بن حمم  حمم   :1ـ  1428

قال:  ×حمبوب، عن مجيل بن صالح، عن عبد امللك بن غالب، عن أيب عبد اهلل

عند  اا ورعند اهلزاهز، صب ينبغي للمؤمن أن تكون فيه ثامن خصال: وقوراا »

عداء، وال يتحامل لم األبام رزقه اهلل، ال يظ عند الرخاء، قانعاا  البالء، شكوراا 

العلم خليل املؤمن،  بدنه منه يف تعب، والناس منه يف راحة. إن   ،صدقاءلأ

 .«والده واحللم وزيره، والعقل أمري جنوده، والرفق أخوه والرب  

ة، عن الربقي، عن أبيه، عن سليامن اجلعفري، عن أيب : العد  2ـ  1429

رفع إىل رسول اهلل| قوم يف »ال: احلسن الرضا، عن أبيه عليهام السالم ق

                                           
 .16رقم  465/  2؛ علل الرشائع: 229/  64( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.3( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .8رقم  251/  2؛ الكايف: 260/  64( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.70( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

 .1رقم  47/  2؛ الكايف: 268/  64( بحار األنوار: 5)



بعض غزواته، فقال|: من القوم؟ فقالوا: مؤمنون يا رسول اهلل قال: وما 

بلغ من إيامنكم؟ قالوا: الصرب عند البالء، والشكر عند الرخاء، والرضا 

 ،فقال رسول اهلل|: حلامء علامء، كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء ،بالقضاء

اتقوا و ال تأكلون، ال تسكنون، وال جتمعوا ما ال تبنوا ماإن كنتم كام تصفون، ف

 .«اهلل الذي إليه ترجعون

ه، عن ابن حمبوب، عن مالك : ابن مرسور، عن ابن عامر، عن عم  3ـ  1430

املؤمن خلط »بن عطية، عن الثاميل، عن عيل بن احلسني صلوات اهلل عليه قال: 

وينطق ليفهم، ال حيدث أمانته علمه باحللم، جيلس ليعلم، وينصت ليسلم، 

رياء، وال يرتكه  من احلق   عداء، وال يفعل شيئاا صدقاء، وال يكتم شهادته األاأل

ه قول من ي خاف ما يقولون، ويستغفر اهلل مما ال يعلمون، ال يغر  حياء، إن زك  

ال يأيت،  جهله، وخيشى إحصاء من قد علمه. واملنافق ينهى وال ينتهي، ويأمر بام

م يف الصالة اعرتض، وإذا ركع ربض، وإذا سجد نقر، وإذا جلس شغر، إذا قا

ثك كذبك، ه النوم ومل يسهر، إن حد  ه الطعام وهو مفطر، ويصبح ومه  يميس ومه  

 .«وإن وعدك أخلفك، وإن ائتمنته خانك، وإن خالفته اغتابك

عن  ،: املفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى4ـ  1431

فيه  أربع من كن  »قال:  ×بن حمبوب، عن أيب والد احلناط، عن أيب عبد اهللا

 ،كمل إيامنه، وإن كان من قرنه إىل قدمه ذنوب مل ينقصه ذلك، وهي: الصدق

 .«مانة، واحلياء، وحسن اخللقوأداء األ

                                           
 .4رقم  48/  2؛ الكايف: 284/  64( بحار األنوار: 1)

 .15رقم  582؛ األمايل للصدوق: 291/  64( بحار األنوار: 2)

 .20رقم  44؛ األمايل للطويس: 295/  64( بحار األنوار: 3)



: املفيد، عن أمحد بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن ابن 5ـ  1432

بن عبد اجلبار، عن احلسن بن حمبوب، عن أيب أيوب اخلزاز، د عيسى، عن حمم  

كان أيب عيل »د بن عيل عليهام السالم قال: عن أيب جعفر حمم   ،عن أيب محزة الثاميل

فيه كمل إيامنه، وحمصت عنه  بن احلسني عليهام السالم يقول: أربع من كن  

للناس، وصدق  ذنوبه، ولقي ربه وهو عنه راض: من وف هلل بام جعل عىل نفسه

قبيح عند اهلل وعند الناس، وحسن خلقه مع  واستحيى من كل   ،لسانه مع الناس

 .«هأهل

 ،: أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن موسى بن القاسم العجيل6ـ  1433

لقي رسول »قال:  ×عن صفوان بن حييى، عن هشام بن سامل، عن أيب عبد اهلل

قال له: كيف أصبحت يا حارثة؟  ،صارينحارثة بن النعامن األ اهلل| يوماا 

فام حقيقة  ،إيامن حقيقة لكل   قال: إن   اا حق   قال: أصبحت يا رسول اهلل مؤمناا 

 إيامنك؟ قال: عزفت نفيس عن الدنيا، وأسهرت لييل، وأظمأت هناري، فكأين  

ة فيها يتزاورون، وأهل النار  بأهل اجلن  بعرش ريب وقد قرب للحساب، وكأين  

يامن يف قلبك، فاثبت ر اهلل اإلن. فقال رسول اهلل|: أنت مؤمن، نو  فيها يعذبو

ي عليها من أخوف من   ءتك اهلل فقال له: يا رسول اهلل ما أنا عىل نفيس من يشثب  

 .«فدعا له رسول اهلل| فذهب برصه ،برصي

د بن عيسى، عن يونس، عن صفوان : عيل بن إبراهيم، عن حمم  7ـ  1434

ام املؤمن الذي إذا غضب مل خيرجه غضبه إن  »: ×أبو عبد اهللاجلامل قال: قال 

                                           
/  2، قال الشيخ املحسني )15رقم  73؛ األمايل للطويس: 296/  64( بحار األنوار: 1)

 (.حّب اهللبعد روايتي أمايل الطويس: معتربة عىل وجه. انتهى. )وهلذا نقلنامها.  (339

 .5رقم  187؛ معاين األخبار: 299/  64( بحار األنوار: 2)



 .«وإذا قدر مل يأخذ أكثر مما له ،وإذا ريض مل يدخله رضاه يف باطل ،من حق  

د بن عيسى، عن عيل بن النعامن، د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  8ـ  1435

: ×و جعفرعن ابن مسكان، عن سليامن بن خالد، عن أيب جعفر قال: قال أب

املسلم من »قلت: جعلت فداك أنت أعلم، قال:  «يا سليامن أتدري من املسلم؟»

، ثم قال: وتدري من املؤمن؟ قال: قلت: أنت «سلم املسلمون من لسانه ويده

املؤمن من ائتمنه املسلمون عىل أمواهلم وأنفسهم واملسلم حرام  إن  »أعلم، قال: 

 .«تهفعه دفعة تعن  عىل املسلم أن يظلمه أو خيذله أو يد

د، عن احلسن بن حمبوب، عن د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  9ـ  1436

ام املؤمن الذي إذا ريض مل إن  »قال:  ×أيب أيوب، عن أيب عبيدة، عن أيب جعفر

 ،يدخله رضاه يف إثم وال باطل، وإذا سخط مل خيرجه سخطه من قول احلق  

 .«ي إىل ما ليس له بحق  التعد  والذي إذا قدر مل خيرجه قدرته إىل 

د بن عيسى، عن احلسن بن د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  10ـ  1437

كان عيل بن احلسني »قال:  ×عن أيب والد احلناط، عن أيب عبد اهلل ،حمبوب

ة املعرفة بكامل دين املسلم تركه الكالم فيام ال يعنيه، وقل   عليهام السالم يقول: إن  

 .«ه وصربه وحسن خلقهمرائه ومحل

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن مالك : حمم  11ـ  1438

أخالق من »بن عطية، عن أيب محزة، عن عيل بن احلسني عليهام السالم قال: 

                                           
 .11رقم  233/  2؛ الكايف: 354/  64( بحار األنوار: 1)

 .12رقم  233/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 2)

 .13رقم  234/  2كايف: ؛ ال355/  64( بحار األنوار: 3)

 .34رقم  240/  2؛ الكايف: 361/  64( بحار األنوار: 4)



 ،ع، وإنصاف الناسع عىل قدر التوس  قتار، والتوس  املؤمن اإلنفاق عىل قدر اإل

 .«ماهم بالسالم عليهوابتداؤه إي  

 ،د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكري: حمم  12ـ  1439

 ،منه املؤمن أصلب من اجلبل تستقل  »قال:  ×عن أيب جعفر ،عن زرارة

 .«ءمن دينه يش واملؤمن ال يستقل  

 فضائل الشيعة: الباب الثالث عشر

بن حمبوب، عن ل، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن اابن املتوك   :1ـ  1440

 اهلل عز   إن  »قال:  ×نصاري، عن أيب جعفرأيب أيوب اخلزاز، عن عبد املؤمن األ

خرة، يف الدنيا والدين، والفلج يف اآل وجل أعطى املؤمن ثالث خصال: العز  

 .«واملهابة يف صدور العاملني

عن  ،: أبيه، عن سعد، عن الربقي، عن ابن حمبوب، عن أيب أيوب2ـ  1441

وجل أعطى املؤمن ثالث  اهلل عز   إن  »قال:  ×ملؤمن، عن أيب جعفرعبد ا

: ثم قرأ ،الظاملني خرة، واملهابة يف صدورة يف الدنيا، والفلج يف اآلخصال: العز  

ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمنِيَ ﴿ ُهْم ـ إىل قوله  ـ َقْد َأْفَلَح اْْلُْؤِمنُونَ ﴿: وقرأ ،﴾َوهللَِِّ اْلِعزَّ

 .«﴾فِيَها َخالُِدونَ 

                                           
 .36رقم  241/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 1)

 .37رقم  241/  2؛ الكايف: 362/  64( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.142( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .157رقم  138؛ اخلصال: 16/  65( بحار األنوار: 4)

 .187رقم  152( املصدر السابق؛ اخلصال: 5)



صفات الشيعة وأصنافهم، وذّم االغرتار واحلث على : الباب الرابع عشر

 العمل والتقوى

عن  ،: محدويه بن نصري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن حييى1ـ  1442

 ولوا النهىأأصحايب  إن  »يقول:  ×داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اهلل

 .«التقى، فمن ملن يكن من أهل النهى والتقى فليس من أصحايبو

د الطياليس، عن الوشاء، عن : ابن مسعود، عن عبد اهلل بن حمم  2ـ  1443

 ا نعري  : إن  ×يب عبد اهللقال: قلت أل ،د بن محران، عن أيب الصباح الكناينحمم  

 إن  »: ثم قال: ×ية، قال: فغضب أبو عبد اهللجعفر :فيقال لنا ،بالكوفة

ورعه وعمل  ام أصحاب جعفر من اشتد  أصحاب جعفر منكم لقليل، إن  

 .«خلالقه

واإلميان  اهلل تعاىل إمنا يعطي الدين احلّق يف أّن: الباب اخلام  عشر

التواخي ال يقع على الدين، ويف ترك دعاء  ه، وأّنع من أحّبوالتشّي

 ينالناس إىل الد

 ،: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبد احلميد بن أيب العال1ـ  1444

 نكت يف قلبه نكتةا  خرياا  وجل إذا أراد بعبد   اهلل عز   إن  »قال:  ×عن أيب عبد اهلل

 ،من نور، فأضاء هلا سمعه وقلبه، حتى يكون أحرص عىل ما يف أيديكم منكم

، ثم تال «تة سوداء فأظلم هلا سمعه وقلبهنكت يف قلبه نك وإذا أراد بعبد سوءاا 

                                           
 ( رواية.48( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .473رقم  525/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 166/  65( بحار األنوار: 2)

 .474رقم  525/  2( املصدر السابق؛ اختيار معرفة الرجال: 3)

 ( رواية.17( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



ُه ََيَْعْل ﴿: يةهذه اآل ْح َصْدَرُه لإِِلْسََلِم َوَمن ُيِرْد َأن ُيِضلَّ ِدَيُه َيِّْشَ َفَمن ُيِرِد اهللُّ َأن َُّيْ

ََمء ُد ِِف السَّ عَّ ََم َيصَّ  .﴾َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا َكَأنَّ

د د بن محران، عن حمم  : عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حمم  2ـ  1445

نكت يف قلبه نكتة  خرياا  اهلل إذا أراد بعبد   إن  »قال:  ×بن مسلم، عن أيب عبد اهلل

نكت يف  ده، وإذا أراد بعبد سوءاا يسد   ل به ملكاا بيضاء، وفتح مسامع قلبه، ووك  

 .«هيضل   ل به شيطاناا مسامع قلبه، ووك   قلبه نكتة سوداء وسد  

السالمة والغنا يف الدين، وما أخذ على  يف أّن: الباب السادس عشر

 املؤمن من الصرب على ما يلحقه يف الدين

عن  د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن النعامن،: حمم  1ـ  1446

َفَوَقاُه اهللَُّ َسيَِّئاِت َما ﴿: وجل يف قول اهلل عز   ،×، عن أيب عبد اهللأيوب بن احلر  

أما لقد بسطوا عليه وقتلوه، ولكن أتدرون ما وقاه؟ وقاه أن »فقال:  ،﴾َمَكُروا

 .«يفتنوه يف دينه

الفضيل، عن أيب : عيل، عن أبيه، عن محاد، عن ربعي، عن 2ـ  1447

ة البدن خري من املال، واملال زينة من زينة سالمة الدين وصح  »قال:  ×جعفر

 .«الدنيا حسنة

                                           
(: 340/  2. قال الشيخ املحسني )6رقم  214/  2؛ الكايف: 210/  65نوار: ( بحار األ1)

 بناءا عىل أن  عبد احلميد هو الثقة.

 .7رقم  214/  2؛ الكايف: 211/  65( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.17( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .1رقم  215/  2؛ الكايف: 211/  65( بحار األنوار: 4)

 .3رقم  216/  2؛ الكايف: 213/  65ألنوار: ( بحار ا5)



 ،د بن عيسى، عن عيل بن النعامند بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  3ـ  1448

أخذ اهلل ميثاق املؤمن عىل أن ال »: قال: ×عن أيب عبد اهلل ،عن داود بن فرقد

 ؛ه، وما من مؤمن يشفي نفسه إال بفضيحتها، وال ينتصف من عدو  تصدق مقالته

 .«مؤمن ملجم كل   ن  أل

د د بن حييى، عن أمحد بن حمم  وحمم   د،ة، عن سهل بن زيا: العد  4ـ  1449

قال: قال رسول  ×عن ابن حمبوب، عن أيب محزة الثاميل، عن أيب عبد اهلل ،مجيعاا 

ها عليه مؤمن يقول أشد   ،عىل باليا أربع اهلل أخذ ميثاق املؤمن إن  »اهلل|: 

بقوله حيسده، أو منافق يقفو أثره، أو شيطان يغويه، أو كافر يرى جهاده فام بقاء 

 .«املؤمن بعد هذا

ة، عن الربقي، عن ابن عيسى، عن ابن مسكان، عن أيب عبد : العد  5ـ  1450

تمعت الثالثة ما أفلت املؤمن من واحدة من ثالث ولربام اج»: قال: ×اهلل

عليه: إما بعض من يكون معه يف الدار يغلق عليه بابه يؤذيه، أو جاره يؤذيه، أو 

وجل  ة جبل لبعث اهلل عز  عىل قل   مؤمناا  من يف طريقه إىل حوائجه يؤذيه، ولو أن  

 .«دال يستوحش معه إىل أح نساا أيؤذيه، وجيعل اهلل له من إيامنه  إليه شيطاناا 

عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبد اهلل بن سنان، عن أيب  ،: عيل  6ـ  1451

يغويه يريد أن  ل اهلل به أربعة: شيطاناا ما من مؤمن إال وقد وك  »قال:  ×عبد اهلل

 .«يتبع عثراته هم عليه، ومنافقاا حيسده، وهو أشد   يقاتله، ومؤمناا  ه، وكافراا يضل  

بن يب عمري، عن معاوية يه، عن ابن أ: عيل بن إبراهيم، عن أب7ـ  1452

                                           
 .1رقم  249/  2؛ الكايف: 215/  65( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  249/  2؛ الكايف: 216/  65( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  249/  2؛ الكايف: 218/  65( بحار األنوار: 3)

 .9رقم  251/  2؛ الكايف: 212/  65( بحار األنوار: 4)



ما كان وال يكون إىل أن يقوم »قال: سمعته يقول:  ×عامر، عن أيب عبد اهلل

 .«الساعة مؤمن إال وله جار يؤذيه

الفرق بني اإلسالم واإلميان، وبيان معانيهما، : الباب السابع عشر

 وبعض شرائطهما

د، عن عن حمم   عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن العالء، :1ـ  1453

 .«سالم إقرار بال عمليامن إقرار وعمل، واإلاإل»أحدمها عليهام السالم قال: 

د بن عيسى، عن يونس، عن مجيل بن عيل بن إبراهيم، عن حمم   :2ـ  1454

َقاَلِت اْْلَْعَراُب آَمنَّا ﴿وجل:  عن قول اهلل عز   ×دراج قال: سألت أبا عبد اهلل

ْ ُتْؤِمنُوا وَ  يََمُن ِِف ُقُلوبُِكمْ ُقل ِلَّ أال ترى »فقال:  ؟﴾َلكِن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا َوْلََّا َيْدُخِل اْْلِ

 .«سالميامن غري اإلاإل أن  

، عن د، عن احلسن بن حمبوبد بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  3ـ  1455

سالم : أخربين عن اإل×يب عبد اهللمجيل بن صالح، عن سامعة قال: قلت أل

يامن يشارك اإلسالم، واإلسالم ال يشارك اإل إن  »يامن أمها خمتلفان؟ فقال: واإل

سالم، شهادة أن ال إله إال اهلل، اإل»فقلت: فصفهام يل، فقال:  «.يامناإل

يث، يه جرت املناكح واملواربه حقنت الدماء، وعل ،والتصديق برسول اهلل|

ى، وما يثبت يف القلوب من صفة يامن اهلدوعىل ظاهره مجاعة الناس. واإل

يامن اإل إن   ،يامن أرفع من االسالم بدرجةسالم، وما ظهر من العمل به. واإلاإل

                                           
 .13رقم  252/  2؛ الكايف: 223/  65نوار: ( بحار األ1)

 ( رواية.56( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .2رقم  24/ 2؛ الكايف: 245/  65( بحار األنوار: 3)

 .3رقم  24/  2؛ الكايف: 246/  65( بحار األنوار: 4)



يامن يف الباطن، وإن اجتمعا سالم ال يشارك اإلسالم يف الظاهر، واإليشارك اإل

 .«يف القول والصفة

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل بن دراج، عن 4ـ  1456

يامن يشارك اإلسالم، وال اإل إن  »يقول:  ×قال: سمعت أبا عبد اهلل ،الفضيل

سالم ما عليه املناكح يامن ما وقر يف القلوب، واإلاإل سالم، إن  يشاركه اإل

سالم ال يرشك ، واإلسالميرشك اإل يامنواملواريث وحقن الدماء، واإل

 .«يامناإل

ة، عن الربقي، عن ابن حمبوب، عن مجيل بن صالح، عن : العد  5ـ  1457

من  ن  إسالم؟ فيامن أم اإلاإل :ام أفضل: أهي  ×يب عبد اهلل، قال: قلت ألالكناين

 «سالمااليامن أرفع من اإل»يامن، فقال: اإلسالم أفضل من اإل قبلنا يقولون: إن  

 «؟داا ما تقول فيمن أحدث يف املسجد احلرام معتم  »قال:  قلت: فأوجدين ذلك،

فام تقول فيمن أحدث يف الكعبة  ،أصبت»قال:  شديداا  قال: قلت: يرضب رضباا 

الكعبة أفضل من املسجد،  أال ترى أن   ،أصبت»قلت: يقتل، قال:  «؟داا متعم  

ك يامن يرشاملسجد ال ترشك الكعبة، وكذلك اإلالكعبة ترشك املسجد و وإن  

 .«يامنسالم ال يرشك اإلواإل ،سالماإل

د، عن ابن حمبوب، عن ابن د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  6ـ  1458

يامن عىل ل اإلاهلل فض   إن  »يقول:  ×رئاب، عن محران قال: سمعت أبا جعفر

                                           
 .1رقم  25/  2؛ الكايف: 248/  65( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  26/  2؛ الكايف: 249/  65( بحار األنوار: 2)

، وفيه: عن ابن حمبوب، عن أيب 4رقم  26/  2؛ الكايف: 250/  65( بحار األنوار: 3)

 الصباح الكناين.



 .«ل الكعبة عىل املسجد احلرامكام فض   ،سالم بدرجةاإل

ن هاشم، عن ابن أيب عمري، عن جعفر بن : أبيه، عن سعد، عن اب7ـ  1459

 ،فقال له رجل: أصلحك اهلل ×عثامن، عن أيب بصري قال: كنت عند أيب جعفر

قال: يقولون  «هي؟ وما»ينسبوهنا إليك، فقال:  يقولون مقالةا  بالكوفة قوماا  إن  

، فقال له الرجل: صفه يل، «نعم»: ×سالم، فقال أبو جعفريامن غري اإلاإل إن  

بام جاء به من عند  رسول اهلل، وأقر   داا حمم   ن شهد أن ال إله إال اهلل، وأن  م»قال: 

. «البيت فهو مسلم اهلل، وأقام الصالة، وآتى الزكاة، وصام شهر رمضان، وحج  

 ،رسول اهلل| داا حمم   وأن   ،من شهد أن ال إله إال اهلل»يامن؟ قال: قلت: فاإل

 ة، وآتى الزكاة، وصام شهر رمضان،بام جاء من عند اهلل، وأقام الصال وأقر  

، قال أبو بصري: «فهو مؤمن ،البيت، ومل يلق اهلل بذنب أوعد عليه النار حج  و

ليس هو حيث »وعد عليه النار؟ فقال: أنا مل يلق اهلل بذنب جعلت فداك وأي  

 .«هوعد عليه النار ومل يتب منأتذهب، إنام هو مل يلق اهلل بذنب 

، عن أبيه، عن النرض، عن حييى بن عمران ة، ع: العد  8ـ  1460 ن الربقي 

فقال  ×يب جعفرأقال: كنت عند  ،، عن أيب بصرياحللبي، عن أيوب بن احلر  

 ه سألك عن اإلسالم، فقلت: إن  ثنا عنك أن  يب خيثمة حيد  أخيثمة بن  سالم إن   :له

عادى اإلسالم من استقبل قبلتنا، وشهد شهادتنا، ونسك نسكنا، وواىل ولينا، و

. قلت: وسألك عن اإليامن، فقلت: «صدق خيثمة»نا، فهو مسلم، فقال: عدو  

صدق »اإليامن باهلل والتصديق بكتاب اهلل تعاىل وأن ال يعيص اهلل، فقال: 

 .«خيثمة

                                           
 .3رقم  52/  2؛ الكايف: 260/  65( بحار األنوار: 1)

 .12رقم  411؛ اخلصال: 10رقم  381؛ معاين األخبار: 270/  65( بحار األنوار: 2)

 .5رقم  38/  2؛ الكايف: 296/  65ار: ( بحار األنو3)



د بن عيسى، عن يونس، عن عبد اهلل بن إبراهيم، عن حمم   : عيل  9ـ  1461

ل يرتكب الكبرية من الكبائر عن الرج ×بن سنان قال: سألت أبا عبد اهلل

ب كان عذابه كعذاب املرشكني فيموت، هل خيرجه ذلك عن اإلسالم، وإن عذ  

ا حالل من الكبائر فزعم أهن   من ارتكب كبريةا »: ×ة وانقطاع؟ فقالأم له مد  

ه أذنب ومات العذاب، وإن كان معرتفاا أن   ب أشد  أخرجه ذلك من اإلسالم وعذ  

ن ومل خيرجه من اإلسالم، وكان عذابه أهون من عذاب أخرجه من اإليام ،عليه

 .«لاألو  

 نسبة اإلسالم: الباب الثامن عشر

د بن حييى ه، عن الربقي، عن أبيه، عن حمم  : ماجيلويه، عن عم  1ـ  1462

اخلزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق جعفر بن حممد، عن أبيه عن آبائه 

د مل ينسبه أح سالم نسبةا اإل نسبن  أل»: ×املؤمننيعليهم السالم قال: قال أمري 

سالم هو التسليم، والتسليم هو التصديق، قبيل وال ينسبه أحد بعدي: اإل

املؤمن أخذ دينه  داء هو العمل، إن  داء، واأللتصديق هو اليقني، واليقني هو األوا

يزيلكم أحد كوا به ال أهيا الناس دينكم دينكم، متس   .ه، ومل يأخذه عن رأيهعن رب  

السيئة فيه تغفر، واحلسنة يف  ن  أل ،من احلسنة يف غريه السيئة فيه خري   ن  أل عنه؛

 .«غريه ال تقبل

                                           
 .23رقم  285/ 2؛ الكايف: 299/  65( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.4( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

رقم  432؛ األمايل للصدوق: 1رقم  185؛ معاين األخبار: 309/  65( بحار األنوار: 3)

4. 



 دعائم اإلسالم واإلميان وشعبهما وفضل اإلسالم: الباب التاسع عشر

د، عن عيل بن النعامن، عن ابن د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  1ـ  1463

أال أخربك بأصل »قال:  ×ن بن خالد، عن أيب جعفرمسكان، عن سليام

أما أصله »قلت: بىل جعلت فداك، قال:  «سالم وفرعه وذروة سنامه؟اإل

إن شئت أخربتك »ثم قال:  «فالصالة، وفرعه الزكاة، وذروة سنامه اجلهاد

ة من النار والصدقة الصوم جن  »قلت: نعم جعلت فداك، قال:  «بأبواب اخلري

َتَتَجاََّف ﴿: ثم قرأ ،وقيام الرجل يف جوف الليل يذكر اهلل تذهب باخلطيئة،

ْم َعِن اْلََْضاِجعِ   .«﴾ُجنُوَُّبُ

 ،عن محاد بن عيسى ،عن أبيه وعبد اهلل بن الصلت مجيعاا  ،: عيل2ـ  1464

سالم عىل بني اإل»قال:  ×عن حريز بن عبد اهلل، عن زرارة، عن أيب جعفر

، قال زرارة: «، والواليةشياء: عىل الصالة، والزكاة، والصوم، واحلج  مخسة أ

، ا مفتاحهن  هن  أل ؛الوالية أفضل»من ذلك أفضل؟ قال:  ءيش فقلت: وأي  

 ،الصالة»: ، قلت: ثم الذي ييل ذلك يف الفضل؟ فقال«والوايل هو الدليل عليهن  

يليها يف  يالذ، قال: قلت: ثم «رسول اهلل| قال: الصالة عمود دينكم إن  

ا قرهنا هبا، وبدأ بالصالة قبلها، وقال رسول هن  أل ؛الزكاة»الفضل؟ قال: 

 ،احلج  »، قلت: والذي يليها يف الفضل؟ قال: «اهلل|: الزكاة تذهب الذنوب

 َوهللِِّ َعََل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِيًَل َوَمن َكَفرَ ﴿وجل:  قال اهلل عز  

ة مقبولة خري من عرشين وقال رسول اهلل|: حلج   .﴾َفإِنَّ اهلل َغنِي  َعِن اْلَعاْلَِيَ 

سبوعه، وأحسن ركعتيه، أأحىص فيه  صالة نافلة، ومن طاف هبذا البيت طوافاا 
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. قلت: فامذا يتبعه؟ قال: «يوم املزدلفة ما قالو عرفةوقال يف يوم  .غفر له

قال رسول اهلل: »، قلت: وما بال الصوم صار آخر ذلك أمجع؟ قال: «الصوم»

شياء ما إذا فاتك مل تكن منه أفضل األ إن  » :، قال: ثم قال«ة من النارالصوم جن  

والوالية ليس  الصالة والزكاة واحلج   يه بعينه، إن  توبة دون أن ترجع إليه فتؤد  

الصوم إذا فاتك أو قرصت أو سافرت فيه  مكاهنا دون أدائها، وإن   ءينفع يش

، وال قضاء عليك وليس غريها، وجزيت ذلك الذنب بصدقة يت مكانه أياماا أد  

 .«جيزيك مكانه غريه ءربعة يشمن تلك األ

مر وسنامه ومفتاحه وباب األشياء ورىض الرمحان ذروة األ»قال: ثم قال: 

ُسوَل َفَقْد َأَطاَع ﴿: وجل يقول اهلل عز   مام بعد معرفته، إن  لطاعة لإلا ْن ُيطِِع الرَّ مَّ

 قام ليله وصام هناره، رجالا  أما لو أن  ، ﴾اهللَّ َوَمن َتَوَلَّ َفََم َأْرَسْلنَاَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا

ويكون  ،اهلل، فيواليه مجيع دهره ومل يعرف والية ويل   ق بجميع ماله وحج  تصد  و

يف ثوابه، وال كان من أهل  مجيع أعامله بداللته إليه، ما كان له عىل اهلل حق  

 .«ة بفضل رمحتهولئك املحسن منهم يدخله اهلل اجلن  أ»ثم قال:  «يامناإل

عن صفوان بن حييى، عن د، د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  3ـ  1465

: أخربين بدعائم ×يب عبد اهللعيسى بن الرسى أيب اليسع قال: قلت أل

 عن منها، التي من قرص   ءالتقصري عن معرفة يش سالم التي ال يسع أحداا اإل

منها فسد عليه دينه، ومل يقبل منه عمله، ومن عرفها وعمل هبا صلح  ءمعرفة يش

مور جهله، قال: ء من األبه مما هو فيه جلهل يشله دينه، وقبل منه عمله ومل يضق 

قرار بام رسول اهلل|، واإل داا حمم   يامن بأن  شهادة أن ال إله إال اهلل، واإل»فقال: 

 ،وجل هبا موال الزكاة، والوالية التي أمر اهلل عز  يف اال جاء به من عند اهلل، وحق  

                                           
 .5رقم  18/  2؛ الكايف: 332/  65( بحار األنوار: 1)



فضل  ءيش دون ء، قال: فقلت له: هل يف الوالية يش«والية آل حممد|

َا الَِّذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا اهلّلَ ﴿: وجل نعم، قال اهلل عز  »يعرف ملن أخذ به؟ قال:  َيا َأُّيُّ

ُسوَل َوُأْوِِل اْلَْمرِ  وقال رسول اهلل: من مات وال يعرف إمامه  ،﴾َوَأطِيُعوْا الرَّ

وكان معاوية،  :خرونوقال اآل ،وكان رسول اهلل وكان عيل   ،ميتة جاهليةمات 

خرون: يزيد بن معاوية وحسني بن عيل وقال اآل ثم كان احلسن ثم كان احلسني

 .«وال سواء وال سواء ]وال سواء[

عور: نعم جعلت فداك فقال له حكم األ «أزيدك؟»قال: ثم سكت، ثم قال: 

د بن عيل أبا جعفر، وكانت الشيعة ، ثم كان حمم  ثم كان عيل بن احلسني»قال: 

هم وحالهلم وحرامهم، قبل أن يكون أبو جعفر وهم ال يعرفون مناسك حج  

هم، وحالهلم وحرامهم،  هلم مناسك حج  حتى كان أبو جعفر، ففتح هلم وبني  

حتى صار الناس حيتاجون إليهم من بعد ما كانوا حيتاجون إىل الناس وهكذا 

مام، ومن مات ال يعرف إمامه مات ميتة إرض ال تكون إال بواألمر، يكون األ

وأهوى بيده  ـجاهلية، وأحوج ما تكون إىل ما أنت عليه إذا بلغت نفسك هذه 

 .«وانقطعت عنك الدنيا تقول: لقد كنت عىل أمر حسن ـإىل حلقه 

 ،ة، عن أمحد بن حممد، عن عبد العظيم بن عبد اهلل احلسني: العد  4ـ  1466

ه عليهم السالم قال: قال أمري عن أيب جعفر الثاين، عن أبيه، عن جد  

سالم، فجعل له عرصة، اهلل خلق اإل إن  »قال رسول اهلل|:  :×املؤمنني

: فأما عرصته فالقرآن، وأما ، وجعل له نارصاا ، وجعل له حصناا وجعل له نوراا 

عتنا، ييتي وشنوره فاحلكمة، وأما حصنه فاملعروف، وأما أنصاره فأنا وأهل ب

رسي يب إىل السامء الدنيا فنسبني ه ملا ا  ن  إف ؛وا أهل بيتي وشيعتهم وأنصارهمفأحب  
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أهل بيتي وشيعتهم يف قلوب  ي وحب  هل السامء استودع اهلل حب  أل ×جربئيل

رض، فنسبني فهو عندهم وديعة إىل يوم القيامة، ثم هبط يب إىل أهل األ ،املالئكة

أهل بيتي وشيعتهم يف قلوب مؤمني  ي وحب  اهلل حب  رض فاستودع إىل أهل األ

 أال فلو أن   ،متي حيفظون وديعتي يف أهل بيتي إىل يوم القيامةأتي، فمؤمنو م  أ

 وجل مبغضاا  ثم لقي اهلل عز   ،وجل عمره أيام الدنيا تي عبد اهلل عز  م  أالرجل من 

 .«ج اهلل صدره إال عن نفاقهل بيتي وشيعتي ما فر  أل

د بن د بن حييى، عن أمحد بن حمم  وحمم   ،: عيل بن إبراهيم، عن أبيه5ـ  1467

عن احلسن بن  ،د بن خالد مجيعاا ة من أصحابنا، عن أمحد بن حمم  وعد   ،عيسى

وبأسانيد خمتلفة، عن  ×عن يعقوب الرساج، عن جابر، عن أيب جعفر ،حمبوب

 ـيف القرص  :لأو قا ـيف داره  ×قال: خطبنا أمري املؤمنني ةصبغ بن بناتاأل

 ،ونحن جمتمعون ثم أمر صلوات اهلل عليه فكتب يف كتاب وقرئ عىل الناس

يامن عن صفة اإلسالم واإل ×ابن الكوا سأل أمري املؤمنني وروى غريه أن  

 والكفر والنفاق فقال:

 ل رشايعه ملن ورده، وأعز  سالم، وسه  اهلل تبارك وتعاىل رشع اإل ن  إأما بعد ف»

ملن دخله، وهدى ملن ائتم به،  ملن تواله، وسلاما  به، وجعله عزاا أركانه ملن جأر 

ملن استمسك  ملن انتحله، وعروة ملن اعتصم به، وحبالا  له، وعذراا وزينة ملن جتل  

ملن  ملن خاصم به، وفلجاا  ملن استضاء به، وشاهداا  م به، ونوراا ملن تكل   به، وبرهاناا 

ملن جرب،  ملن قىض، وحلاما  وى، وحكاما ملن ر ملن وعاه، وحديثاا  به، وعلاما  حاج  

ملن  ملن عقل، وبصرية ملن عزم، وآيةا  ن، ويقيناا ملن تفط   وفهاما  ،رملن تدب   ولباساا 

اقرتب،  نملن أصلح، وزلفى مل م، وعربة ملن اتعظ، ونجاة ملن صدق، وتؤدةا توس  
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ة وجن  ملن سارع،  ملن أحسن، وخرياا  ض، وسبقةا ملن فو   ل، ورجاءا ملن توك   وثقةا 

ملن آمن، وأمنة ملن أسلم،  ملن رشد، وكهفاا  ملن اتقى، وظهرياا  ملن صرب، ولباساا 

 وغنى ملن قنع. ،قورجاء ملن صد  

 فذلك احلق سبيله اهلدى، ومأثرته املجد، وصفته احلسنى، فهو أبلج املنهاج

الغاية، يسري املضامر، جامع احللبة، رسيع  مرشق املنار، ذاكي املصباح، رفيع

يامن منهاجه، والصاحلات رسان. فاإلبقة، أليم النقمة، كامل العدة، كريم الفالس

ة مناره، والفقه مصابيحه، والدنيا مضامره واملوت غايته، والقيامة حلبته، واجلن  

عىل  يامن يستدل  املحسنون فرسانه، فباإلو سبقته، والنار نقمته، والتقوى عدته،

الفقه يرهب املوت، وباملوت خيتم وب ،الصاحلات، وبالصاحلات يعمر الفقه

ة حرسة أهل النار، ة، واجلن  الدنيا، وبالدنيا جتوز القيامة، وبالقيامة تزلف اجلن  

 .«يامنوالنار موعظة للمتقني، والتقوى سنخ اإل

 ×قال سئل أمري املؤمنني ،×عن أيب جعفر ،مسناد املتقد  : باإل6ـ  1468

يامن عىل أربع دعائم: عىل الصرب، جعل اإل وجل اهلل عز   إن  »يامن فقال: عن اإل

واليقني، والعدل، واجلهاد. فالصرب من ذلك عىل أربع شعب: عىل الشوق، 

ب، فمن اشتاق إىل اجلنة سال عن الشهوات، ومن الرتق  و شفاق، والزهد،واإل

مات، ومن زهد يف الدنيا هانت عليه املصيبات، أشفق عن النار رجع عن املحر  

ت سارع إىل اخلريات. واليقني عىل أربع شعب: تبرصة الفطنة، ومن راقب املو

لني، فمن أبرص الفطنة عرف احلكمة، و  ة األل احلكمة، ومعرفة العربة وسن  وتأو  

ة، ومن عرف ومن عرف العربة عرف السن   ،ل احلكمة عرف العربةومن تأو  

من نجا بام  لني واهتدى إىل التي هي أقوم، ونظر إىلو  ة فكأنام كان مع األالسن  
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نجا، ومن هلك بام هلك، وإنام أهلك اهلل من هلك بمعصيته، وأنجا من أنجا 

 بطاعته.

 غامض الفهم، وغمر العلم، وزهرة احلكم، :والعدل عىل أربع شعب

روضة احللم، فمن فهم فرس مجيع العلم، ومن علم عرف رشايع احلكم، ومن و

اجلهاد عىل أربع شعب: عىل . وحلم مل يفرط يف أمره، وعاش يف الناس محيداا 

مر باملعروف، والنهي عن املنكر، والصدق يف املواطن، وشنآن الفاسقني، األ

ظهر املؤمن، ومن هنى عن املنكر أرغم أنف املنافق،  فمن أمر باملعروف شد  

الفاسقني غضب  نأوأمن كيده، ومن صدق يف املواطن قىض الذي عليه، ومن ش

 .«يامن ودعائمه وشعبهفذلك اإل ،هومن غضب هلل غضب اهلل ل ،هلل

 الدين الذي ال يقبل اهلل أعمال العباد إال به: نالباب العشرو

عن عمرو بن حريث،  ،عن صفوان ،جعفر بن أمحد بن أيوب :1ـ  1469

أيب عبد اهلل عليه السالم قال: دخلت عليه وهو يف منزل أخيه عبد اهلل بن  عن

، «طلب النزهة»لك إىل هذا املنزل، قال:  حق  ما  ،فداك حممد فقلت له: جعلت

بىل يا »قال:  ،عليك ديني الذي أدين ]اهلل[ به قلت: جعلت فداك أال أقص   قال:

عبده ورسوله،  داا حمم    أدين اهلل بشهادة أن ال إله إال اهلل، وأن  قلت: إين   «عمرو

ام الصالة، وإيتاء اهلل يبعث من يف القبور، وإق وأن  ، آتية ال ريب فيها الساعة وأن  

 والوالية لعيل   ،البيت من استطاع إليه سبيالا  شهر رمضان، وحج   الزكاة، وصوم

والوالية  ،أمري املؤمنني بعد رسول اهلل، والوالية للحسن واحلسني بن أيب طالب

 اتي، عليه أحيوأنتم أئم   ،د بن عيل من بعدهوالوالية ملحم  ، بن احلسني لعيل  
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هذا واهلل ديني ودين آبائي الذي  ،يا عمرو»اهلل به، قال:  وعليه أموت، وأدين

 لسانك إال من خري، وال تقل: إين   والعالنية، فاتق اهلل وكف   ندين اهلل به، يف الرس  

هداك اهلل، فاشكر ما أنعم اهلل عليك، وال تكن ممن إذا أقبل  هديت نفيس، بل

ه يوشك س عىل كاهلك، فإن  أدبر طعن يف قفاه، وال حتمل النا طعن يف عينيه وإذا

 «.كاهلك أن يصدعوا شعب كاهلك إن محلت الناس عىل

د بن عبد اجلبار شعري، عن حمم  ، عن أبيه، وأيب عيل األيل  والكليني، عن ع

 .عن صفوان مثله ،مجيعاا 

: جعفر بن أمحد، عن جعفر بن بشري، عن أيب سلمة اجلامل قال: 2ـ  1470

ريد أوأنا عنده فقال له: جعلت فداك إين  ×د اهللدخل خالد البجيل عىل أيب عب

ريد أن أسألك، أأن أصف لك ديني الذي أدين اهلل به، وقد قال له قبل ذلك: إين 

، «ه ال أكتمهثتك به عىل حد  إال حد   ءسلني، فواهلل ال تسألني عن يش»فقال له: 

ه، ليس إله بدي أين أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك لأول ما أ قال: إن  

، ثم قال: «نا ليس معه إله غريهكذلك رب  »: ×غريه، قال: فقال أبو عبد اهلل

د عبد كذلك حمم  »: ×عبده ورسوله، قال: فقال أبو عبد اهلل داا وأشهد أن حمم  

كان له من  اا علي   ، ثم قال: وأشهد أن  «له بالعبودية ورسوله إىل خلقه اهلل مقر  

كذلك »د| عىل الناس، فقال: ثل ما كان ملحم  الطاعة املفروضة عىل العباد م

من الطاعة الواجبة  ×ه كان للحسن بن عيل، قال: وأشهد أن  «×كان عيل

كذلك كان »صلوات اهلل عليهام، قال: فقال:  د وعيلعىل اخللق مثل ما كان ملحم  

ه كان للحسني من الطاعة الواجبة عىل اخللق بعد احلسن قال: وأشهد أن   «احلسن

 عيل   ، قال: وأشهد أن  «فكذلك كان احلسني»د وعيل واحلسن، قال: ملحم  ما كان 
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قال:  ×بن احلسني كان له من الطاعة الواجبة عىل مجيع اخللق كام كان للحسني

كان له من  ×حممد بن عيل ، قال: وأشهد أن  «بن احلسني فكذلك كان عيل  »

كذلك كان »ل: فقال: الطاعة الواجبة عىل اخللق مثل ما كان لعيل بن احلسني، قا

ه، قال: فقال أبو عبد اهلل: ك أورثك اهلل ذلك كل  قال: وأشهد أن   «حممد بن عيل

 ، فسكت.«اا ن، فقد قلت حق  حسبك اسكت اآل»

له عقب وذرية إال أجرى  اا ما بعث اهلل نبي  »فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: 

خرنا د أجرى آلد| وقا نحن ذرية حمم  هلم، وإن  و  خرهم مثل ما أجرى ألآل

له من الطاعة  لنا، ونحن عىل منهاج نبينا| لنا مثل ماو  مثل ما أجرى أل

 .«الواجبة

اإلميان  العمل جزء من اإلميان، وأّن إّن: الباب الواحد والعشرين

 مبثوث على اجلوارح

د، عن ابن أيب عمري، عن مجيل د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  1ـ  1471

شهادة أن ال إله إال اهلل »: يامن، فقالعن اإل ×: سألت أبا عبد اهللبن دراج قال

، قلت: فالعمل «بىل»قال: قلت: أليس هذا عمل؟ قال:  «رسول اهلل داا حمم   وأن  

 .«يامن إال بالعمل، والعمل منهال يثبت له اإل»قال:  ؟يامنمن اإل

عبيد بن زرارة  سناد، عن ابن أيب عمري، عن عيل الزيات، عن: باإل2ـ  1472

                                           
. قال الشيخ 796رقم  719/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 7/  66( بحار األنوار: 1)

سن جعفر بن أمحد؛ أل343/  2املحسني ) د يف ح  ه (: عىل ترد  ه: إن  ن  قول النجايش  يف حق 

 صحيح احلديث، أمر حديس  ال يرتبط بوثاقته وصداقته، فال يكون قوله إخباراا حسي اا.

 ( رواية.30( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .6رقم  38/  2؛ الكايف: 23/  66( بحار األنوار: 3)



معهام أبو حنيفة عىل أيب  قال: دخل ابن قيس املارص وعمر بن ذر وأظن  

م ابن قيس املارص فقال: إنا ال نخرج أهل دعوتنا وأهل ملتنا فتكل   ،×جعفر

يا ابن قيس أما »يامن يف املعايص والذنوب، قال: فقال له أبو جعفر: من اإل

و مؤمن، وال يرسق السارق وهو رسول اهلل| فقد قال: ال يزين الزاين وه

 .«مؤمن، فاذهب أنت وأصحابك حيث شئت

 ،: أبيه، عن سعد، عن النهدي، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب3ـ  1473

املؤمن ال يكون سجيته  إن  »يقول:  ×عن احللبي قال: سمعت أبا عبد اهلل

، «عليهمن هذا ال يدوم  ءبيش الكذب وال البخل وال الفجور، ولكن ربام أمل  

اب، ولكن ال يولد له من تلك تو   نعم، هو مفتن  »فقيل له: أفيزين؟ قال: 

.«النطفة

سانيد الثالثة عن الرضا، عن آبائه عليهم السالم قال: قال : باأل4ـ  1474

 .«نركايامن إقرار باللسان، ومعرفة بالقلب، وعمل باألاإل»رسول اهلل|: 

 ب  اإلميان بالظلميف عدم ل: الباب الثاني والعشرين

عن  ،ة، عن الربقي، عن أبيه، عن النرض، عن حييى احللبي: العد  1ـ  1475

 عن قول اهلل عز   ×هارون بن خارجة، عن أيب بصري قال: سألت أبا عبد اهلل

                                           
(: 343/  2شيخ املحسني ). قال ال22رقم  285/  2؛ الكايف: 63/  66( بحار األنوار: 1)

 عىل رأي السيد األستاذ )اخلوئي( يف معجمه يف حق  عيل الزيات.

 .134رقم  129؛ اخلصال: 67/  66( بحار األنوار: 2)

. قال الشيخ املحسني يف املصدر 17رقم  31/  1( املصدر السابق؛ عيون أخبار الرضا: 3)

 عتبارها.نفسه: إن كفت أسانيده الثالثة غري املعتربة يف ا

 ( رواية.11( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



 .«بشك  »قال:  ،﴾الَِّذيَن آَمنُوْا َوَِلْ َيْلبُِسوْا إِيََمََنُم بِظُْلٍم ﴿: وجل

 السكينة وروح اإلميان، وزيادته ونقصانه: الباب الثالث والعشرين

ه أمحد، عن ابن فضال، عن ابن : ابن الربقي، عن أبيه، عن جد  1ـ  1476

إذا زنى الرجل فارقه »يف قول رسول اهلل|:  ×يب جعفربكري قال: قلت أل

نُْه َوَأيَّ ﴿: وجل هو قوله عز  »، قال: «يامنروح اإل ذلك الذي  ،﴾َدُهم بُِروٍح مِّ

 .«يفارقه

بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن داود قال:  : عيل  2ـ  1477

إذا زنى الرجل فارقه روح »عن قول رسول اهلل|:  ×سألت أبا عبد اهلل

ث منه موا اخلبيوجل ]وال تيم   هو مثل قول اهلل عز  »، قال: فقال: «يامناإل

َدُهم بُِروٍح ﴿: وجل[ ثم قال: غري هذا أبني منه، وذلك قول اهلل عز   ،تنفقون َوَأيَّ

نْهُ   .«هو الذي فارقه ﴾مِّ

د بن عيسى، عن عيل بن احلكم، د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  3ـ  1478

ا من م»قال:  ×عن سيف بن عمرية، عن أبان بن تغلب، عن أيب عبد اهلل

ذن ينفث أذن ينفث فيها الوسواس اخلناس، وأذنان يف جوفه: أمؤمن إال ولقلبه 

نْهُ ﴿: د اهلل املؤمن بامللك، وذلك قولهفيها امللك، فيؤي   َدُهم بُِروٍح مِّ  .«﴾َوَأيَّ

                                           
(: 344/  2. قال الشيخ املحسني )4رقم  399/  2؛ الكايف: 154/  66( بحار األنوار: 1)

، ونحن نأخذ برواياته من باب االحتياط كام  د بن خالد الربقي  عىل األحوط؛ إذ فيه حمم 

 ذكرنا يف كتابنا علم الرجال.

 ( رواية.22يات الباب )( يبلغ جمموع روا2)

 .263؛ ثواب األعامل: 190/  66( بحار األنوار: 3)

/  2. قال الشيخ املحسني )17رقم  284/  2؛ الكايف: 195/  66( بحار األنوار: 4)

ل وهو داود.344 د يف الراوي األو   (: عىل ترد 

 .3رقم  267/  2؛ الكايف: 199/  66( بحار األنوار: 5)



د، ة، عن أمحد الربقي، عن ابن حمبوب، عن العال، عن حمم  : العد  4ـ  1479

 .«يامنالسكينة هي اإل»قال:  ×رعن أيب جعف

، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن البخرتي وهشام بن : عيل  5ـ  1480

ُهَو الَِّذي َأنَزَل ﴿وجل:  يف قول اهلل عز   ×سامل وغريمها، عن أيب عبد اهلل

كِينََة ِِف ُقُلوِب اْلُْْؤِمنِيَ   .«يامنهو اإل» قال: ،﴾السَّ

د بن عيسى، عن يونس، عن مجيل قال: بن إبراهيم، عن حمم   : عيل  6ـ  1481

كِينََة ِِف ُقُلوِب ﴿وجل:  عن قول اهلل عز   ×سألت أبا عبد اهلل ُهَو الَِّذي َأنَزَل السَّ

نْهُ ﴿، قال: قلت: «يامنهو اإل»قال:  ،﴾اْلُْْؤِمنِيَ  َدُهم بُِروٍح مِّ هو »قال:  ؟﴾َوَأيَّ

 .«يامنهو اإل»قال:  ﴾َوَأْلَزَمُهْم َكلَِمَة التَّْقَوى﴿، وعن قوله تعاىل: «يامناإل

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن صفوان، عن أبان عن : حمم  7ـ  1482

يََمنَ ُأوْ ﴿: ×يب عبد اهللالفضيل قال: قلت أل هل هلم  ﴾َلئَِك َكَتَب ِِف ُقُلوَِّبُِم اْْلِ

 .«ال»فيام كتب يف قلوهبم صنع؟ قال: 

ومستودع، وإمكان زوال  اإلميان مستقّر إّن: الباب الرابع والعشرين

 اإلميان

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن حسني بن : حمم  1ـ  1483

قد  يكون الرجل عند اهلل مؤمناا  : ملن ×يب عبد اهللالصحاف قال: قلت أل نعيم

                                           
؛ وليس يف رواية الكليني الضمري 3رقم  15/  2؛ الكايف: 200/  66( بحار األنوار: 1)

 )هي(.

 .4رقم  15/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 2)

 .5رقم  15/  2؛ الكايف: 200/  66( بحار األنوار: 3)

 .2رقم  15/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 4)

 ( رواية.19( يبلغ جمموع روايات الباب )5)



اهلل  إن  »يامن إىل الكفر؟ قال: فقال: ثم ينقله اهلل بعد من اإل ،يامن عندهثبت له اإل

إىل  يامن به ال إىل الكفر، وال يدعو أحداا ام دعا العباد إىل اإلوجل هو العدل، إن   عز  

وجل بعد ذلك  يامن عند اهلل مل ينقله اهلل عز  ثم ثبت له اإلبه، فمن آمن باهلل  الكفر

قد ثبت له الكفر عند اهلل ثم  . قلت له: فيكون الرجل كافراا «يامن إىل الكفرمن اإل

وجل خلق  اهلل عز   إن  »يامن؟ قال: فقال: ينقله اهلل بعد ذلك من الكفر إىل اإل

 برشيعة، وال كفراا  فون إيامناا هم عىل الفطرة التي فطرهم عليها، ال يعرالناس كل  

يامن به، فمنهم من هدى اهلل بجحود، ثم بعث اهلل الرسل تدعو العباد إىل اإل

 .«ومنهم من مل هيده اهلل

: عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حفص بن 2ـ  1484

 ×أبو احلسن موسى فمر   البخرتي وغريه، عن عيسى شلقان قال: كنت قاعداا 

ثم ينهانا  ءومعه هبمة، قال: فقلت: يا غالم ما ترى ما يصنع أبوك؟ يأمرنا باليش

أ منه؟ فقال أبو  أبا اخلطاب، ثم أمرنا أن نلعنه ونترب  عنه: أمرنا أن نتوىل  

 يامن ال زوال له، وخلق خلقاا لإل اهلل خلق خلقاا  إن  »وهو غالم:  ×احلسن

ون املعارين، إذا يامن، يسم  رهم اإلبني ذلك أعا للكفر ال زوال له، وخلق خلقاا 

، قال: فدخلت عىل أيب عبد «يامنأعري اإلشاء سلبهم، وكان أبو اخلطاب ممن 

: ×وما قال يل، فقال أبو عبد اهلل ×يب احلسنفأخربته بام قلت أل ×اهلل

 .«ةه نبعة نبو  إن  »

مسكان، عن د بن عيسى، عن يونس، عن ابن : محدويه، عن حمم  3ـ  1485

: ـ وهو يومئذ غالم قبل أوان بلوغهـ  ×يب احلسنى شلقان قال: قلت ألعيس

                                           
 .1رقم  416/  2؛ الكايف: 212/  66 ( بحار األنوار:1)

 .3رقم  418/  2؛ الكايف: 219/  66( بحار األنوار: 2)



ثم  ،ه أمرنا بوالية أيب اخلطابجعلت فداك ما هذا الذي يسمع من أبيك؟ إن  

نبياء اهلل خلق األ إن  »من تلقاء نفسه:  ×أمرنا بالرباءة منه؟ قال: قال أبو احلسن

يامن فال يكونون إال نني عىل اإلة فال يكونون إال أنبياء، وخلق املؤمعىل النبو  

أبا اخلطاب  اه، وإن  ه وإن شاء سلبهم إي  ن شاء أمت  فإ إيامناا  استودع قوماا و مؤمنني،

. قال: فعرضت «يامنفلام كذب عىل أيب سلبه اهلل اإل ،يامنن أعاره اهلل اإلكان مم  

كون لو سألتنا عن ذلك ما كان لي»قال: فقال:  ×هذا الكالم عىل أيب عبد اهلل

 .«عندنا غري ما قال

أبو احلسن الثاين  قال: وقف عيل   ،دعن أمحد بن حمم   ،العيايش: 4ـ  1486

قلت: لبيك،  ،«يا أمحد»صوته:  فقال يل وهو رافع   ،بني زريق عليه السالم يف

 ،رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله جهد الناس عىل إطفاء نور اهلل ه ملا قبضإن  »قال: 

 أبو احلسن عليه فلام تويف   ،عليه السالم نوره بأمري املؤمنني أن يتم   فأبى اهلل إال

 فأبى اهلل إال أن يتم   ،نور اهلل بن أيب محزة وأصحابه عىل إطفاء السالم جهد عيل  

وا به، وإذا خرج منهم خارج مل أهل احلق إذا دخل فيهم داخل رس   وإن   ،نوره

الباطل إذا دخل فيهم  أهل وإن   ،مم عىل يقني من أمرهجيزعوا عليه، وذلك أهن  

من  م عىل شك  أهن   وا به، وإذا خرج عنهم خارج جزعوا عليه، وذلكداخل رس  

أبو عبد اهلل عليه  قال: ثم قال ،«﴾َفُمْسَتَقر  َوُمْسَتْوَدعٌ ﴿اهلل يقول:  أمرهم، إن  

 «.الثابت، واملستودع املعار املستقر  »السالم: 

ويه، عن احلسن بن موسى، عن داود بن حممد، عن أمحد محدوالكيش، 

 .مثله

                                           
 .523رقم  548/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 222/  66( بحار األنوار: 1)

. قال الشيخ 837رقم  743/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 224/  66( بحار األنوار: 2)

 



د بن حييى، عن ابن عيسى، عن عيل بن احلكم، عن أيب : حمم  5ـ  1487

 اهلل عز   إن  »قال: سمعته يقول:  ،×أيوب، عن حممد بن مسلم، عن أحدمها

 اا للكفر ال زوال له، وخلق خلق يامن ال زوال له، وخلق خلقاا لإل خلق خلقاا  وجل

ه، وإن يشأ أن يسلبهم ه هلم أمت  يامن، فإن يشأ أن يتم  استودع بعضهم اإلبني ذلك و

 .«وكان فالن منهم معاراا ، اه سلبهمإي  

 يف اهلل والبغض يف اهلل احلّب:   والعشرينامالباب اخل

: أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن مالك بن 1ـ  1488

يامن من أوثق عرى اإل إن  »قال:  ×رج، عن أيب عبد اهللعة، عن سعيد األعطي  

 .«وجل يف اهلل، وتبغض يف اهلل، وتعطي يف اهلل، ومتنع يف اهلل عز   أن حتب  

د بن أمحد بن عيل بن الصلت، عن الربقي، عن : أبيه، عن حمم  2ـ  1489

ن م»قال:  ×أبيه، عن محاد بن عيسى، عن ربعي، عن الفضيل، عن أيب عبد اهلل

 .«ه إخوانهالرجل دينه حب   حب  

ة، عن ابن عيسى والربقي وعيل بن إبراهيم، عن أبيه وسهل : العد  3ـ  1490

، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن أيب عبيدة احلذاء، عن أيب عبد مجيعاا 

ن ]يف ا[ هلل، وأبغض ]يف ا[ هلل، وأعطى ]يف ا[ هلل فهو مم   من أحب  »قال:  ×اهلل

 .«هكمل إيامن

                                                                                                   
 اود بن حممد هو الثقة يكون مظنوناا.(: ولكن كون د345/  2املحسني )

 .1رقم  417/  2؛ الكايف: 224/  66( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.34( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .13رقم  674؛ واألمايل للصدوق: 168؛ ثواب األعامل: 236/  66( بحار األنوار: 3)

 .4رقم  3؛ اخلصال: 237/  66( بحار األنوار: 4)

 .1رقم  124/  2؛ الكايف: 239/  66األنوار: ( بحار 5)



وب، عن مالك بن عطية، عن سعيد سناد املتقدم، عن ابن حمب: باإل4ـ  1491

يف اهلل  يامن أن حتب  من أوثق عرى اإل»قال:  ×عرج، عن أيب عبد اهللاأل

 .«وتبغض يف اهلل، وتعطي يف اهلل، ومتنع يف اهلل

، عن أبيه، عن محاد، عن حريز، عن فضيل بن يسار قال: : عيل  5ـ  1492

يامن وهل اإل»يامن هو؟ فقال: والبغض أمن اإل عن احلب   ×أبا عبد اهلل سألت

نَُه ِِف ُقُلوبُِكْم ﴿: يةثم تال هذه اآل «والبغض؟ إال احلب   يََمَن َوَزيَّ َحبََّب إِلَْيُكُم اْْلِ

اِشُدونَ  َك ُهُم الرَّ
َه إَِلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأْوَلئِ  .﴾َوَكرَّ

نرض بن سويد، عن هشام بن الة، عن الربقي، عن أبيه، عن : العد  6ـ  1493

 إذا مجع اهلل عز  »سامل، عن أيب محزة الثاميل، عن عيل بن احلسني عليهام السالم قال: 

ون يف فنادى يسمع الناس فيقول: أين املتحاب   ين، قام مناد  خرلني واآلو  وجل األ

قال  .ة بغري حساباهلل؟ قال: فيقوم عنق من الناس فيقال هلم: اذهبوا إىل اجلن  

ة بغري حساب، قال: فتلقاهم املالئكة فيقولون: إىل أين؟ فيقولون: إىل اجلن  

ن يف اهلل قال: وأنتم من الناس؟ فيقولون: نحن املتحاب   رضب فيقولون: فأي  

يف اهلل، ونبغض يف اهلل قال:  ا نحب  كانت أعاملكم؟ قالوا: كن   ءيش فيقولون: وأي  

 .«فيقولون: نعم أجر العاملني

، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل وحفص بن : عيل  7ـ  1494

عليه كم وما يعرف ما أنتم الرجل ليحب   إن  »قال:  ×البخرتي، عن أيب عبد اهلل

الرجل ليبغضكم وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله  وإن   ،كمة بحب  فيدخله اهلل اجلن  

                                           
 .2رقم  125/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 1)

 .5رقم  125/  2؛ الكايف: 241/  66( بحار األنوار: 2)

 .8رقم  126/  2؛ الكايف: 245/  66( بحار األنوار: 3)



 .«اهلل ببغضكم النار

د، عن البزنطي وابن فضال، عن صفوان ة، عن أمحد بن حمم  العد  : 8ـ  1495

مها إال كان أفضلهام أشد   ما التقى مؤمنان قط  »قال:  ×اجلامل، عن أيب عبد اهلل

 .«خيهأل اا حب  

صفات خيار العباد وأولياء اهلل، وفيه ذكر : والعشرين دسالباب السا

 بعض الكرامات اليت رويت عن الصاحلني

د، عن ابن حمبوب، ل، عن احلمريي، عن أمحد بن حمم  : ابن املتوك  1ـ  1496

طوبى لعبد نؤمة عرف الناس »: ×عن عبد اهلل بن سنان قال: قال أبو عبد اهلل

نه، ومل يصاحبهم يف أعامهلم بقلبه، فعرفوه يف الظاهر، وعرفهم يف فصاحبهم ببد

 .«الباطن

عن  ،محدويه بن نصري، عن أيوب بن نوح، عن ابن أيب عمري :2ـ  1497

فأتيت  ،ة يل سقطت فانكرست يدهاني  كانت ب   :هشام بن احلكم، عن أيب محزة قال

فدخل خيرج اجلبائر وأنا عىل ، فأخذها فنظر إىل يدها فقال: منكرسة، هبا التيمي  

ة عىل الصبية، فبكيت ودعوت فخرج باجلبائر فتناول بيد الباب، فدخلتني رق  

ء، قال: فذكرت ذلك خرى فقال: ما هبا يشثم نظر إىل األ ة فلم ير هبا شيئاا الصبي  

وافق الدعاء الرضا، فاستجيب لك يف  ،با محزةأ يا»فقال:  ×يب عبد اهللأل

 .«أرسع من طرفة عني

                                           
 .10رقم  126/  2؛ الكايف: 246/  66( بحار األنوار: 1)

 .15رقم  126/  2؛ الكايف: 250/  66( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.40( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .8رقم  380؛ معاين األخبار: 272/  66( بحار األنوار: 4)

 .355رقم  465/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 282/  66( بحار األنوار: 5)



بن احلسن يقول: مات يونس بن  سمعت عيل   ،: قال أبو النرض3ـ  1498

بحنوطه وكفنه ومجيع ما حيتاج  ×فبعث إليه أبو احلسن الرضا ،يعقوب باملدينة

هذا موىل »ه أن حيرضوا جنازته، وقال هلم: إليه، وأمر مواليه وموايل أبيه وجد  

ن قال إاحفروا له يف البقيع ف»، وقال هلم: «كان يسكن العراق ×يب عبد اهللأل

ندفنه يف البقيع، فقولوا هلم: هذا موىل أيب عبد  ه عراقي اللكم أهل املدينة: إن  

ن منعتمونا أن ندفنه يف البقيع منعناكم أن إوكان يسكن العراق، ف ،×اهلل

 .، فدفن يف البقيع«تدفنوا مواليكم يف البقيع

 حممد بن احلباب وكان رجالا  إىل زميله ×بن موسى ه أبو احلسن عيل  ووج  

 .«عليه أنت صل  »من أهل الكوفة: 

ثني حممد بن الوليد قال: رآين صاحب املقربة وأنا بن احلسن قال: حد   عيل  

أبا احلسن  ن  من هذا الرجل صاحب هذا القرب؟ فإ عند القرب بعد ذلك، فقال يل:

 أو أربعني يوماا  قربه أربعني شهراا  ذأوصاين به وأمرين أن أرش ×بن موسى عيل  

الرسير  ي. قال: وقال يل صاحب املقربة: إن  من   يوم، قال أبو احلسن: الشك   يف كل  

الرسير  فإذا مات رجل من بني هاشم رص   ،يعني رسير النبي| ،عندي

الرسير يف الليلة التي مات فيها هذا  م مات حتى أعلم بالغداة فرص  فأقول: أهي  

فمن ذا الذي مات، فلام كان من  ،هم مريضاا من فقلت: ال أعرف أحداا  ،الرجل

 .يب عبد اهلل كان يسكن العراقي الرسير وقالوا: موىل ألا من  والغد جاؤا فأخذ

عن  ،ة، عن الربقي، عن ابن حمبوب، عن عبد اهلل بن سنان: العد  4ـ  1499

بالناس  × أمري املؤمننيصىل  »قال:  ×معروف بن خربوذ، عن أيب جعفر

اق فلام انرصف وعظهم فبكى وأبكاهم من خوف اهلل، ثم قال: أما الصبح بالعر

                                           
/  2الشيخ املحسني ). قال 684/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 282/  66( بحار األنوار: 1)

 (: وهذه الرواية معتربة يف مقدار من املتن ال كل ه.346



م ليصبحون عىل عهد خلييل رسول اهلل| وإهن   واهلل لقد عهدت أقواماا 

 داا ، بني أعينهم كركب املعزى، يبيتون لرهبم سج  مخصاا  غرباا  ويمسون شعثاا 

قاهبم م ويسألونه فكاك ريراوحون بني أقدامهم وجباههم، يناجون رهب   وقياماا 

 .«نواهلل لقد رأيتهم عىل هذا وهم خائفون مشفقو ،من النار

 

  

                                           
 .21رقم  235/  2؛ الكايف: 303/  66( بحار األنوار: 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

والسنن  ،واحملاسن األخالق كتاب

، ، واحلسنات والسيئاتواآلداب

 وفيه كتاب القرآن
  





 

 

 

 

 

 

 أبواب مكارم األخالق

 جوامع املكارم وآفاتها، وما يوجب الفالح واهلدى: ّولالباب األ

عن  ،عن سعد، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن ابن أيب عمري : أيب،1ـ  1500

محاد بن عثامن قال: جاء رجل إىل الصادق جعفر بن حممد عليهام السالم فقال له: 

ن ظلمك، وصلة العفو عم  »خالق، فقال: ، أخربين بمكارم األبن رسول اهللا يا

 .«كولو عىل نفس من قطعك، وإعطاء من حرمك، وقول احلق  

: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن أبان، عن 2ـ  1501

واحللم وحسن اخللق من  الصرب والرب   إن  »قال:  ×احللبي، عن أيب عبد اهلل

 .«نبياءأخالق األ

عن  ،ل، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب: ابن املتوك  3ـ  1502

املعرفة بكامل  إن  »سني يقول: بن احل قال: كان عيل   ×أيب والد، عن أيب عبد اهلل

                                           
 ( رواية.132( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

رقم  355؛ األمايل للصدوق: 1رقم  191؛ معاين األخبار: 368/  66( بحار األنوار: 2)

10. 

 .121رقم  251؛ اخلصال: 378/  66األنوار: ( بحار 3)



وحلمه وصربه وحسن  ،ة املراءه، وقل  نيدين املسلم تركه الكالم فيام ال يع

 .«خلقه

ه، عن الربقي، عن أبيه، عن عبد اهلل بن : ماجيلويه، عن عم  4ـ  1503

ثالث »قال:  ×املغرية، عن أيب الصباح الكناين، عن أيب بصري، عن أيب جعفر

العباد: إنصاف املرء من نفسه، ومواساة املرء أخاه، وذكر اهلل  ما عمل من أشد  

هبا فيحول ذكر اهلل  وجل عند املعصية هيم   وهو أن يذكر اهلل عز   ،حال عىل كل  

ُهْم ﴿: وجل بينه وبني تلك املعصية، وهو قول اهلل عز   َقوْا إَِذا َمسَّ إِنَّ الَِّذيَن اتَّ

ْيَطاِن َتَذكَّ  َن الشَّ ونَ َطائٌِف مِّ ْبِْصُ  .«﴾ُروْا َفإَِذا ُهم مُّ

د بن جعفر، عن الربقي، عن ابن : جعفر بن احلسني، عن حمم  5ـ  1504

أيت »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،حمبوب، عن هشام بن سامل، عن أيب عبيدة احلذاء

ن بينهم، فقال الرجل: بأيب أنت بقتلهم خال رجل مفأمر  ،سارىالنبي| بأ

 ي من بينهم؟ فقال: أخربين جربئيل عن اهلل عز  كيف أطلقت عن   ،دي يا حمم  م  وأ

وجل ورسوله: الغرية الشديدة  اهلل عز  )حيبها( ه فيك مخس خصال حيب   وجل أن  

والسخاء، وحسن اخللق، وصدق اللسان، والشجاعة، فلام سمعها  ،عىل حرمك

حتى  شديداا  لرجل أسلم وحسن إسالمه وقاتل مع رسول اهلل| قتاالا ا

 .«استشهد

ه، عن ابن حمبوب، عن أيب : ابن مرسور، عن ابن عامر، عن عم  6ـ  1505

قال: قال عيل بن احلسني عليهام السالم:  ×وب، عن الثاميل، عن أيب جعفرأي  

                                           
 .50رقم  290؛ اخلصال: 378/  66( بحار األنوار: 1)

 .138رقم  131؛ اخلصال: 279/  66( بحار األنوار: 2)

 .9رقم  345؛ األمايل للصدوق: 383/  66( بحار األنوار: 3)



وجل وهو عنه  ه عز  ل إسالمه، وحمصت ذنوبه، ولقي رب  فيه كم   أربع من كن  »

وجل بام جيعل عىل نفسه للناس، وصدق لسانه مع الناس،  هلل عز   : من وفراض  

 .«قبيح عند اهلل وعند الناس، وحسن خلقه مع أهله واستحيا من كل  

ل، عن احلمريي، عن ابن هاشم، عن القداح، عن : ابن املتوك  7ـ  1506

قال عيسى بن »م السالم قال: الصادق، عن آبائه، عن أمري املؤمنني عليه

، ووسعه بيته، وبكى عىل ، ونظره عرباا : طوبى ملن كان صمته فكراا ×مريم

 .«خطيئته، وسلم الناس من يده ولسانه

 أصناف الناس، ومدح حسان الوجوه، ومدح البله ثاني:الباب ال

: أيب، عن سعد، عن الربقي، عن احلسن بن عيل بن فضال، عن 1ـ  1507

 ،بامله، ورجل بجاهه الرجال ثالثة: رجل  »قال:  ×ة، عن أيب عبد اهللثعلب

 .«ورجل بلسانه، وهو أفضل الثالثة

الرجال ثالثة: عاقل »: ×سناد قال: قال أمري املؤمنني: وهبذا اإل2ـ  1508

ته، إن سئل وأمحق وفاجر، فالعاقل: الدين رشيعته، واحللم طبيعته، والرأي سجي  

إليه  ث صدق، وإن أطمأن  أصاب، وإن سمع وعى، وإن حد   مأجاب، وإن تكل  

وإن  ،محق إن استنبه بجميل غفل، وإن استنزل عن حسن تركواأل .وف أحد  

ر إن والفاج .ث كذب، ال يفقه، وإن فقه مل يفقهمحل عىل جهل جهل، وإن حد  

                                           
 .50رقم  222؛ اخلصال: 385/  66( بحار األنوار: 1)

(: 346/  2. قال الشيخ املحسني )62رقم  295؛ اخلصال: 388/  66: ( بحار األنوار2)

 بناءا عىل أن  القداح هو الولد دون الوالد.

 ( رواية.15( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .95رقم  116؛ اخلصال: 9/  67( بحار األنوار: 4)



 .«نك، وإن وثقت به مل ينصحكائتمنته خانك، وإن صاحبته شا

لقلب وصالحه وفساده، ومعنى السمع والبصر والنطق ا :الثالباب الث

 اتواحلياة احلقيقّي

: عيل بن إبراهيم، عن ابن أيب عمري، عن محاد، عن أيب عبد 1ـ  1509

خرى ذنان عىل إحدامها ملك مرشد، وعىل األأمن قلب إال وله  ما»قال:  ×اهلل

 وامللك يزجره شيطان مفتن، هذا يأمره وهذا يزجره: الشيطان يأمره باملعايص

ََمِل َقِعيٌد ﴿: وجل وهو قول اهلل عز   ،عنها َما َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل  *َعِن اْلَيِمِي َوَعِن الشِّ

 .«﴾إاِلَّ َلَدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد 

ن سعدان، عن أيب د، عن أمحد بن إسحاق، ع: احلسني بن حمم  2ـ  1510

العبد بذنب قال له  فإذا هم   ،ذننيأللقلب  إن  »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،بصري

وإذا كان عىل بطنها نزع منه  .وقال له الشيطان: افعل .يامن: ال تفعلروح اإل

 .«نيامروح اإل

عن  ،: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن الثاميل3ـ  1511

 ،من اخلري ءالقلوب ثالثة: قلب منكوس ال يعثر عىل يش»: قال ×أيب جعفر

فيه يعتلجان، فام كان منه  وقلب فيه نكتة سوداء فاخلري والرش   .وهو قلب الكافر

وقلب مفتوح فيه مصباح يزهر فال يطفأ نوره إىل يوم القيامة  .أقوى غلب عليه

 .«وهو قلب املؤمن

                                           
 .96رقم  116( املصدر السابق؛ اخلصال: 1)

 ( رواية.42)( يبلغ جمموع روايات الباب 2)

 .1رقم  266/  2؛ الكايف: 33/  67( بحار األنوار: 3)

 .2رقم  267/  2؛ الكايف: 44/  67( بحار األنوار: 4)

 .50رقم  395؛ معاين االخبار: 51/  67( بحار األنوار: 5)



ن ها وزّيتماد عليها، وما زينمراتب النف ، وعدم االعت: رابعالباب ال

هلا، ومعنى اجلهاد األكرب، وحماسبة النف  وجماهدتها، والنهي عن 

 ترك املالذ واملطاعم

عن أيب احلسن موسى عليه  عيل، عن أبيه، عن محاد بن عيسى،: 1ـ  1512

استزاد  ن عمل خرياا إيوم، ف يف كل   ا من مل حياسب نفسهليس من  »قال:  ،السالم

 .«استغفر اهلل منه وتاب إليه اا ه، ومحد اهلل عليه، وإن عمل رش  اهلل من

 ترك الشهوات واألهواء: ام الباب اخل

: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن احلسن بن عيل بن 1 ـ 1513

 إن  »قال:  ×فضال، عن عاصم بن محيد، عن أيب عبيدة احلذاء، عن أيب جعفر

هواي  يل ومجايل وهبائي وعالئي وارتفاعي ال يؤثر عبد  وجل يقول: بجال اهلل عز  

ه يف آخرته، وكففت عنه ضيعته، عىل هواه إال جعلت غناه يف نفسه، ومه  

 .«تاجر رض رزقه، وكنت له من وراء جتارة كل  وضمنت الساموات واأل

 ،: ابن الوليد، عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن ابن أيب عمري2ـ  1514

: ×قال: قال أمري املؤمنني ×رية، عن الثاميل، عن الصادقعن ابن عم

 .«هأشجع الناس من غلب هوا»

عن  ،د، عن أمحد، عن ابن حمبوب، عن العال، عن ابن سنان: حمم  3ـ  1515

وجل: وعزيت وجاليل وعظمتي  قال اهلل عز  »قال:  ×أيب محزة، عن أيب جعفر

                                           
 ( رواية.27( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .2رقم  453/  2؛ الكايف: 72/  67( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.20( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .5رقم  3؛ اخلصال: 75/  67( بحار األنوار: 4)

 .1رقم  195؛ معاين األخبار: 76/  67( بحار األنوار: 5)



 ،من أمر الدنيا ءاي عىل هواه يف يشمؤمن هو ارتفاعي ال يؤثر عبد   وهبائي وعلو  

رض رزقه، ته يف آخرته، وضمنت الساموات واألإال جعلت غناه يف نفسه، ومه  

 .«تاجر وكنت له من وراء جتارة كل  

طاعة اهلل ورسوله وحججه عليهم السالم والتسليم، : سادسالباب ال

 وإيذائهم ،والنهي عن معصيتهم، واإلعراض عن قوهلم

د بن د أخي غرام، عن حمم  : عيل، عن أبيه، عن البزنطي، عن حمم  1ـ  1516

شيعتنا إال من  ال يذهب بكم املذاهب، فواهلل ما»قال:  ×مسلم، عن أيب جعفر

 .«وجل أطاع اهلل عز  

، عن ابن د بن إسامعيل، عن الفضل مجيعاا وحمم   ،: عيل، عن أبيه2ـ  1517

إذا كان يوم القيامة »قال:  ×د اهللأيب عمري، عن هشام بن احلكم، عن أيب عب

تقوم عنق من الناس فيأتون باب اجلنة فيرضبونه فيقال هلم: من أنتم؟ فيقولون: 

ا نصرب عىل طاعة اهلل نحن أهل الصرب، فيقال هلم: عىل ما صربتم؟ فيقولون: كن  

ة، وهو قول وجل: صدقوا أدخلوهم اجلن   ونصرب عن معايص اهلل، فيقول اهلل عز  

ابُِروَن َأْجَرُهم بَِغْيِ ِحَساٍب ﴿وجل:  عز  اهلل  ََم ُيَوَّفَّ الصَّ  .«﴾إِنَّ

 شرار اخللق واألن  باهلل العزلة عن: سابعالباب ال

ه، عن هارون، عن ابن زياد، عن جعفر، عن : ماجيلويه، عن عم  1ـ  1518

                                           
 .2رقم  137/  2؛ الكايف: 82/  67( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.8( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .1رقم  73/  2كايف: ؛ ال95/  67( بحار األنوار: 3)

 .4رقم  75/  2؛ الكايف: 101/  67( بحار األنوار: 4)

 ( رواية.14( يبلغ جمموع روايات الباب )5)



لسانك، وتبكي  ثالث منجيات: تكف  »: بي|أبيه عليهام السالم قال: قال الن

 .«عىل خطيئتك، وتلزم بيتك

ل، عن احلمريي، عن ابن هشام، عن القداح، عن : ابن املتوك  2ـ  1519

قال عيسى بن مريم: »د، عن آبائه، عن عيل عليهم السالم قال: جعفر بن حمم  

يئته، وسلم ، ووسعه بيته وبكى عىل خطونظره عرباا  طوبى ملن كان صمته فكراا 

 .«هالناس من يده ولسان

النهي عن الرهبانية والسياحة، وسائر ما يأمر به أهل : ثامنالباب ال

 البدع واألهواء

الفضل بن شاذان يذكر عن ابن  كتب إيل   :قال ،د بن مسعود: حمم  1ـ  1520

د أيب عمري، عن إبراهيم بن عبد احلميد قال: حججت وسكني النخعي فتبع  

ب، وكان ال يرفع رأسه داخل لنساء والطيب والثياب والطعام الطي  وترك ا

 ، إىل جانبهأيب إسحاق فصىل  )من( املسجد إىل السامء، فلام قدم املدينة دنا عن 

اذهب فاكتبها وأرسل »ريد أن أسألك من مسائل، قال: أفقال: جعلت فداك إين 

وجل حتى ترك  جعلت فداك رجل دخله اخلوف من اهلل عز   :فكتب ،«هبا إيل  

 النساء والطعام الطيب وال يقدر أن يرفع رأسه إىل السامء، وأما الثياب فشك  

أما قولك يف ترك النساء فقد علمت ما كان لرسول اهلل| من » :فيها، فكتب

ب فقد كان رسول اهلل| يأكل اللحم النساء، وأما قولك يف ترك الطعام الطي  

يستطيع أن يرفع رأسه إىل السامء  حتى اله دخله اخلوف وأما قولك إن   ،والعسل

                                           
 .13رقم  85؛ اخلصال: 109/  67( بحار األنوار: 1)

 .62رقم  295( املصدر السابق؛ اخلصال: 2)

 ( رواية.15( يبلغ جمموع روايات الباب )3)



اِدقَِي َواْلَقانِتَِي َواْلُْنِفِقَي ﴿: فأكثر من تالوة هذه اآليات ابِِريَن َوالصَّ الصَّ

 .«﴾َواْلُْْسَتْغِفِريَن بِاْلَْسَحارِ 

 على الشدائد يف الديناليقني والصرب : تاسعالباب ال

د بن عيسى، عن يونس قال: سألت أبا بن إبراهيم، عن حمم   يل  ع: 1ـ  1521

ام هو : إن  ×قال أبو جعفر»فقال:  ،سالميامن واإلعن اإل ×احلسن الرضا

يامن بدرجة، واليقني فوق اإلسالم، واإليامن فوقه بدرجة، والتقوى فوق اإل

 ءيش ، قال: قلت: فأي  «من اليقني أقل   ءس يشالتقوى بدرجة، ومل يقسم بني النا

ل عىل اهلل، والتسليم هلل، والرضا بقضاء اهلل، والتفويض إىل التوك  »اليقني؟ قال: 

 .«×هكذا قال أبو جعفر»قلت: فام تفسري ذلك؟ قال:  ،«اهلل

 ×د بن حييى، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا: حمم  2ـ  1522

يامن بدرجة، واليقني فوق سالم بدرجة، والتقوى فوق اإلإليامن فوق ااإل»قال: 

 .«من اليقني أقل   ءالتقوى بدرجة، ومل يقسم بني العباد يش

: احلسني، عن املعىل، عن الوشاء، عن عبد اهلل بن سنان، عن أيب 3ـ  1523

د، عن ابن حمبوب، عن أيب والد د بن حييى، عن أمحد بن حمم  وحمم   ،×عبد اهلل

ة يقني املرء املسلم من صح  »قال:  ×وعبد اهلل بن سنان، عن أيب عبد اهلل احلناط

الرزق ال  ن   يلومهم عىل ما مل يؤته اهلل، فإأن ال يريض الناس بسخط اهلل، وال

من رزقه كام  أحدكم فر   ه كراهية كاره، ولو أن  يسوقه حرص حريص، وال يرد  

                                           
 .691رقم  668/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 117/  67( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.52( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .5رقم  52/  2؛ الكايف: 138/  67( بحار األنوار: 3)

 .6رقم  52/  2؛ الكايف: 139/  67( بحار األنوار: 4)



اهلل بعدله وقسطه  إن  »ثم قال:  ،«دركه رزقه، كام يدركه املوتمن املوت أل يفر  

 واحلزن يف الشك   جعل الروح والراحة يف اليقني والرضا، وجعل اهلم  

 .«والسخط

سناد، عن ابن حمبوب، عن هشام بن سامل قال: سمعت أبا : باإل4ـ  1524

العمل الدائم القليل عىل اليقني أفضل عند اهلل من  إن  »يقول:  ×عبد اهلل

 .«غري يقنيالعمل الكثري عىل 

، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن زيد الشحام، عن أيب عبد : عيل  5ـ  1525

فقال  ،جلس إىل حائط مائل يقيض بني الناس ×أمري املؤمنني أن  »: ×اهلل

حرس  :×ه معور، فقال أمري املؤمننين  إبعضهم: ال تقعد حتت هذا احلائط ف

حلائط، قال: وكان أمري املؤمنني مما يفعل أجله، فلام قام أمري املؤمنني سقط ا امرءاا 

 .«هذا وأشباهه، وهذا اليقني

ة، عن الربقي، عن البزنطي، عن صفوان اجلامل قال: سألت : العد  6ـ  1526

َداُر َفَكاَن لُِغََلَمْيِ َيتِيَمْيِ ِِف ﴿وجل:  عن قول اهلل عز   ×أبا عبد اهلل ا اْْلِ َوَأمَّ

ََم اْلَِْدينَِة َوَكاَن َتْ  ام كان أربع ة، وإن  وال فض   ه ما كان ذهباا أما إن  »فقال:  ،﴾َتُه َكنٌز َلَُّ

، ومن أيقن باحلساب مل همن أيقن باملوت مل يضحك سن ،كلامت: ال إله إال أنا

 .«يفرح قلبه، ومن أيقن بالقدر ]ة[ مل خيش إال اهلل

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن الوشاء، عن عبد اهلل بن : حمم  7ـ  1527

يف احلرب إىل  سنان، عن أيب محزة، عن سعيد بن قيس اهلمداين قال: نظرت يوماا 

                                           
 .2رقم  57/  2؛ الكايف: 143/  67( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  57/  2؛ الكايف: 147/  67( بحار األنوار: 2)

 .5رقم  58/  2؛ الكايف: 149/  67( بحار األنوار: 3)

 .6رقم  58/  2؛ الكايف: 152/  67( بحار األنوار: 4)



فقلت: يا أمري  ×كت فريس فإذا هو أمري املؤمننيرجل عليه ثوبان فحر  

ه ليس من عبد قيس، إن  نعم يا سعيد بن »يف مثل هذا املوضع؟ فقال:  ،املؤمنني

وجل حافظ وواقية، معه ملكان حيفظانه من أن يسقط من  إال وله من اهلل عز  

 .«ءيش يا بينه وبني كل  فإذا نزل القضاء خل   ،رأس جبل أو يقع يف بئر

، عن ابن د بن حييى، عن أمحد بن حممد، وعيل، عن أبيه مجيعاا : حمم  8ـ  1528

وإبراهيم بن مهزم، عن إسحاق بن عامر قال: حمبوب، عن أيب حممد الوابيش 

 بالناس الصبح فنظر رسول اهلل| صىل   إن  »يقول:  ×سمعت أبا عبد اهلل

لونه، قد نحف جسمه،  اا إىل شاب يف املسجد وهو خيفق وهيوي برأسه مصفر  

وغارت عيناه يف رأسه، فقال له رسول اهلل|: كيف أصبحت يا فالن؟ قال: 

يقني  لكل   ، فعجب رسول اهلل من قوله وقال له: إن  قناا رسول اهلل مو أصبحت يا

رسول اهلل هو الذي أحزنني،  يقيني يا فام حقيقة يقينك؟ فقال: إن   ،حقيقة

 أنظر حتى كأين   ،زفت نفيس عن الدنيا وما فيهاع، فيوأسهر لييل وأظمأ هواجر

 إىل عرش ريب وقد نصب للحساب، وحرش اخلاليق لذلك، وأنا فيهم، وكأين  

 رائك متكئون، وكأين  ة ويتعارفون عىل األمون يف اجلن  ة يتنع  أنظر إىل أهل اجلن  

 اآلن أسمع زفري النار بون مصطرخون، وكأين  أنظر إىل أهل النار وهم فيها معذ  

يامن، ثم قال ر اهلل قلبه باإليدور يف مسامعي. فقال رسول اهلل|: هذا عبد نو  

رزق الشهادة أرسول اهلل أن  ادع اهلل يل يا له: الزم ما أنت عليه، فقال الشاب:

معك، فدعا له رسول اهلل| فلم يلبث أن خرج يف بعض غزوات النبي| 

 .«فاستشهد بعد تسعة نفر وكان هو العارش

                                           
 .8رقم  58/  2؛ الكايف: 154/  67( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  53/  2؛ الكايف: 159/  67( بحار األنوار: 2)



 ،د بن عيل، عن ابن حمبوب: ابن املتوكل، عن احلمريي، عن حمم  9ـ  1529

يا »مران بن أعني: يقول حل ×عن هشام بن سامل قال: سمعت أبا عبد اهلل

ذلك  ن  إانظر إىل من هو دونك، وال تنظر إىل من هو فوقك يف املقدرة، ف ،محران

العمل  ك، واعلم أن  أقنع لك بام قسم لك، وأحرى أن تستوجب الزيادة من رب  

الدائم القليل عىل اليقني أفضل عند اهلل من العمل الكثري عىل غري يقني، واعلم 

املؤمنني واغتياهبم، وال عن أذى  ب حمارم اهلل، والكف  ن  ه ال ورع أنفع من جتأن  

من حسن اخللق، وال مال أنفع من القنوع باليسري املجزئ، وال جهل  عيش أهنأ

 .«بمن العج أرض  

قبول  ّنا وثوابها، وأالنية وشرائطها ومراتبها وكماهل: عاشرالباب ال

 العمل نادر

بوب، عن مالك بن عطية، عن الثاميل، : عيل، عن أبيه، عن ابن حم1ـ  1530

 .«ةال عمل إال بني  »عن عيل بن احلسني عليهام السالم قال: 

ة، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن هشام بن سامل، : العد  2ـ  1531

 العبد املؤمن الفقري ليقول: يا رب   إن  »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،عن أيب بصري

وجل ذلك  ووجوه اخلري، فإذا علم اهلل عز   ا من الرب  رزقني حتى أفعل كذا وكذا

اهلل واسع  جر مثل ما يكتب له لو عمله، إن  ة كتب اهلل له من األمنه بصدق ني  

 .«مكري

                                           
 .1رقم  559/  2؛ علل الرشائع: 173/  67( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.40( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .1رقم  84/  2؛ الكايف: 185/  67( بحار األنوار: 3)

 .3رقم  85/  2؛ الكايف: 199/  67( بحار األنوار: 4)



: ابن إدريس، عن أبيه، عن ابن عيسى، عن احلسن بن عيل بن 3ـ  1532

ما ضعف »: ×فضال، عن احلسن بن اجلهم، عن الفضيل قال: قال الصادق

 .«ةبدن عام قويت عليه الني  

: أيب، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن عبد اهلل بن 4ـ  1533

إذ قال له رجل من اجللساء: جعلت  ×عند أيب عبد اهلل ا جلوساا سنان قال: كن  

إذا خلوت يف » :؟ قال فقال لهأن أكون منافقاا  أختاف عيل   ،فداك يا ابن رسول اهلل

 فقال: هلل عز   «فلمن تصيل؟»فقال: بىل، قال:  «أليس تصيل؟ أو ليالا  بيتك هناراا 

 .«وجل ال لغريه  هلل عز  وأنت تصيل   فكيف تكون منافقاا »وجل قال: 

 خالص ومعنى قربه تعاىلاإلادي عشر: الباب احل

، عن عبد اهلل د بن عيسى، عن يونسبن إبراهيم، عن حمم   : عيل  1ـ  1534

َحنِيًفا ﴿وجل:  يف قول اهلل عز   ،ليه السالمعأيب عبد اهلل عن ، بن مسكان

ْسلًَِم   .«من عبادة األوثان ءليس فيه يش خملصاا  خالصاا »قال: ، ﴾مُّ

 ×، عن ابن عيينة، عن السندي، عن أيب جعفرمسناد املتقد  : باإل2ـ  1535

ذكر اهلل  : ما أمجل عبد  أو قال يامن باهلل أربعني يوماا اإل ما أخلص عبد  »قال: 

ه داءها ودواءها، وأثبت احلكمة يف ده اهلل يف الدنيا، وبرص  إال زه   أربعني يوماا 

ن ﴿: قلبه، وأنطق هبا لسانه، ثم تال ْم َغَضٌب مِّ ُذوْا اْلِعْجَل َسَينَاَُلُ َ إِنَّ الَِّذيَن اَّتَّ

                                           
 .6رقم  408؛ األمايل للصدوق: 205/  67( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  142ر: ( املصدر السابق؛ معاين األخبا2)

 ( رواية.27( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .1رقم  15/  2؛ الكايف: 227/  67( بحار األنوار: 4)



ْنيَا َوَكَذلَِك نَ  ياِة الدُّ ِْم َوِذلٌَّة ِِف اْْلَ َّبِّ ينَ رَّ فال ترى صاحب بدعة ]إال  ،﴾ْجِزي اْلُْْفََتِ

 .«وجل وعىل رسوله وأهل بيته| إال ذليالا  عىل اهلل عز   أو مفرتياا  ،[ذليالا 

عن  ،اد بن عثامن: أيب، عن سعد، عن الربقي، عن البزنطي، عن مح3ـ  1536

خطب رسول اهلل| الناس بمنى »قال:  ×ابن أيب يعفور، عن أيب عبد اهلل

  اهلل عبداا فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: نرض   ،ة الوداع يف مسجد اخليفيف حج  

حامل فقه غري فقيه،  غها إىل من مل يسمعها، فرب  سمع مقالتي فوعاها ثم بل  

قلب امرئ مسلم:  عليهن   يغل   ثالث ال :نهحامل فقه إىل من هو أفقه م ورب  

دعوهتم  ن  إة املسلمني، واللزوم جلامعتهم، فئم  العمل هلل والنصيحة أل إخالص  

وهم  ،تهم أدناهميسعى بذم   ،املسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ،حميطة من ورائهم

 .«معىل من سواه يد  

 رة بهاالعبادة واالختفاء فيها، وذّم الشه: ثاني عشرالباب ال

، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن مجيل، عن هارون بن : عيل  1ـ  1537

وجل  عبدوا اهلل عز   قوم   :العباد ]ة[ ثالثة إن  »قال:  ×خارجة، عن أيب عبد اهلل

، فتلك عبدوا اهلل تبارك وتعاىل طلب الثواب فتلك عبادة العبيد، وقوم   ،خوفاا 

وهي  ،حرارفتلك عبادة األ ،له اا جل حب  و عبدوا اهلل عز   جراء، وقوم  عبادة األ

 .«أفضل العبادة

                                           
 .6رقم  16/  2؛ الكايف: 240/  67( بحار األنوار: 1)

 .182رقم  149؛ اخلصال: 242/  67( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.14( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .5رقم  84/  2؛ الكايف: 255/  67وار: ( بحار األن4)



الطاعة والتقوى والورع ومدح املتقني وصفاتهم : ثالث عشرالباب ال

 وعالمتهم

د بن احلسني، عن ابن ل، عن احلمريي، عن حمم  : ابن املتوك  1ـ  1538

 ×قال: سمعت أبا عبد اهلل ،اسحمبوب، عن مجيل بن صالح، عن الوليد بن عب  

 .«احلسب الفعال، والرشف املال، والكرم التقوى»يقول: 

 الورع واجتناب الشبهات: رابع عشرالباب ال

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن احلسن بن حمبوب، عن : حمم  1ـ  1539

وصونوا دينكم  ،اتقوا اهلل»يقول:  ×حديد بن حكيم قال: سمعت أبا عبد اهلل

 .«بالورع

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن بزيع، عن حنان بن م  : حم2ـ  1540

: ما نلقى من الناس فيك ×يب عبد اهللسدير قال: قال أبو الصباح الكناين أل

فقال: ال يزال يكون  «!؟وما الذي تلقى من الناس يف  »: ×فقال أبو عبد اهلل

 «يب؟كم الناس يعري  »خبيث، فقال:  بيننا وبني الرجل الكالم فيقول: جعفري  

ام أصحايب منكم، إن   بع جعفراا واهلل من يت   فام أقل  »فقال له أبو الصباح: نعم، قال: 

 .«ورعه، وعمل خلالقه، ورجا ثوابه، هؤالء أصحايب من اشتد  

                                           
 ( رواية.41( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

/  2. قال الشيخ املحسني )76رقم  405؛ معاين األخبار: 292/  67( بحار األنوار: 2)

(: الوليد بن عباس غري موجود يف الرجال، والظاهر أنه مقلوب عباس بن الوليد 350

ف الوليد وال د العباس، واملراد به الوليد ـ يف كال االحتاملني ـ هو ابن صبيح الثقة، أو حمر 

 الثقة، وعليه فالرواية معتربة.

 ( رواية.38( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .2رقم  76/  2؛ الكايف: 297/  67( بحار األنوار: 4)

 .6رقم  77/  2؛ الكايف: 298/  67( بحار األنوار: 5)



ن أيب د بن حييى، عن ابن عيسى، عن عيل بن النعامن، عحمم  : 3ـ  1541

اهلل، والورع عليك بتقوى »يقول:  ×سامة قال: سمعت أبا عبد اهللأ

سن اخللق، وحسن اجلوار، مانة، وح  واالجتهاد وصدق احلديث، وأداء األ

، وعليكم وال تكونوا شيناا  وكونوا زيناا  ،إىل أنفسكم بغري ألسنتكم وكونوا دعاةا 

أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس  ن  إبطول الركوع والسجود، ف

 .«د وأبيتمن خلفه فقال: يا ويله أطاع وعصيت، وسج

، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن أيب عبد : عيل  4ـ  1542

أال  ،ومريداا  بعاا حتى يكون جلميع أمرنا مت   الرجل مؤمناا  نعد   ا الإن  »قال:  ×اهلل

وكيدوا أعداءنا به  ،نوا به يرمحكم اهللباع أمرنا وإرادته الورع، فتزي  من ات   وإن  

 .«ينعشكم اهلل

د، عن احلجال، عن العال، عن د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  5ـ  1543

للناس بغري ألسنتكم،  كونوا دعاةا »: ×ابن أيب يعفور قال: قال أبو عبد اهلل

 .«ةذلك داعي ن  إلريوا منكم الورع واالجتهاد والصالة واخلري، ف

 ،صادق: أيب، عن عيل، عن أبيه، عن عبد اهلل بن ميمون، عن ال6ـ  1544

 إىل اهلل عز   فضل العلم أحب  »عن آبائه عليهم السالم قال: قال رسول اهلل|: 

 .«عوجل من فضل العبادة، وأفضل دينكم الور

شعري، عن الربقي، عن أبيه، عن ار، عن أبيه، عن األ: العط  7ـ  1545

يونس، عن عبد اهلل بن سنان، عن الصادق، عن آبائه، عن احلسني بن عيل عليهم 

                                           
 .9رقم  77/  2؛ الكايف: 299/  67( بحار األنوار: 1)

 .13رقم  77/  2؛ الكايف: 302/  67( بحار األنوار: 2)

 .14رقم  78/  2؛ الكايف: 304/  67( بحار األنوار: 3)

 .9رقم  4؛ اخلصال: 304/  67( بحار األنوار: 4)



يامن؟ فقال: : ما ثبات اإلسئل أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه»لسالم قال: ا

 .«ما زواله؟ قال: الطمع :الورع، فقيل له

د، عن ابن حمبوب، عن أيب : أيب، عن سعد، عن أمحد بن حمم  8ـ  1546

 ×كان فيام ناجى اهلل به موسى»قال:  ×عن الوصايف، عن أيب جعفر ،وبأي  

دون بمثل الورع عن حمارمي، قال د يل املتعب  ه ما تعب  قومك أن  أن يا موسى أبلغ 

فتشهم ش الناس عن أعامهلم وال أفت  أ موسى: فامذا أثبتهم عىل ذلك؟ قال: إين  

 .«ممنه حياءا 

 الزهد ودرجاته: ام  عشرالباب اخل

: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن 1ـ  1547

من طلب  من مل يستح  »قال:  ×شري، عن سيف، عن أيب عبد اهللجعفر بن ب

ت مؤنته، ورخي باله، ونعم عياله، ومن زهد يف الدنيا أثبت اهلل املعاش خف  

ه عيوب الدنيا داءها ودواءها، وأخرجه احلكمة يف قلبه، وأنطق هبا لسانه، وبرص  

 .«إىل دار السالم منها ساملاا 

د، عن ابن حمبوب، عن أيب أمحد بن حمم   : أيب، عن سعد، عن2ـ  1548

 ×كان فيام ناجى اهلل به موسى»قال:  ×عن الوصايف، عن أيب جعفر ،أيوب

بون بمثل البكاء من املتقر   ب إيل  ه ما يتقر  عىل الطور أن يا موسى أبلغ قومك أن  

                                           
 .4رقم  365؛ األمايل للصدوق: 305/  67( بحار األنوار: 1)

 .172ثواب األعامل: ؛ 307/  67( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.38( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

(: 351/  2. قال الشيخ املحسني )166؛ ثواب األعامل: 313/  67( بحار األنوار: 4)

 بناءا عىل أن  سيفاا املذكور فيه هو ابن عمرية الثقة.



نون ن يل املتزي  تزي   دون بمثل الورع عن حمارمي، والد يل املتعب  خشيتي، وما تعب  

كرمني : يا أكرم األ×بمثل الزهد يف الدنيا عام هبم الغنا عنه. قال: فقال موسى

بالبكاء من خشيتي، فهم  بون إيل  فامذا أثبتهم عىل ذلك؟ فقال: يا موسى أما املتقر  

 ين  إدون يل بالورع عن حمارمي فوأما املتعب   ،عىل ال يرشكهم فيه أحديف الرفيق األ

بالزهد يف  بون إيل  منهم، وأما املتقر   شهم حياءا فت  أ ش الناس عن أعامهلم والافت  

 .«نوة بحذافريها، يتبوؤن منها حيث يشاؤبيحهم اجلن  أ ين  إالدنيا ف

 باهلل تعاىل سن الظّناخلوف والرجاء وُح: سادس عشرالباب ال

د بن عيسى، عن يونس، عن فضيل بن بن إبراهيم، عن حمم   : عيل  1ـ  1549

املؤمن بني خمافتني: ذنب »قال:  ×عبيدة احلذاء، عن أيب عبد اهللعثامن، عن أيب 

قد بقي ال يدري ما يكتسب فيه من  قد مىض ال يدري ما صنع اهلل فيه، وعمر  

 .«وال يصلحه إال اخلوف املهالك، فهو ال يصبح إال خائفاا 

 ×د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن بزيع، عن الرضا: حمم  2ـ  1550

عبدي املؤمن  سن ظن  وجل يقول: أنا عند ح   اهلل عز   ن  إباهلل ف سن الظن  أح»قال: 

 .«اا فرش   اا وإن رش   ،فخرياا  إن خرياا  ،يب

عن ابن  ،، عن ابن حمبوبة، عن سهل، وعيل، عن أبيه مجيعاا : العد  3ـ  1551

: أال قال رسول اهلل|»رئاب، عن أيب محزة، عن جابر بن عبد اهلل قال: 

 من خري رجالكم التقي   رسول اهلل، قال: إن   رجالكم؟ قلنا: بىل يا خربكم بخريأ

                                           
 .172( املصدر السابق؛ ثواب األعامل: 1)

 ( رواية.75( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .12رقم  71/  2؛ الكايف: 365/  67( بحار األنوار: 3)

 .3رقم  72/  2؛ الكايف: 366/  67( بحار األنوار: 4)



 .«هوال يلجئ عياله إىل غري ،بوالديه الطرفني، الرب   السمح الكفني، النقي   النقي  

: أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، 4ـ  1552

فخافوا منها  أصابوا ذنوباا  قوماا  إن  »قال:  ×عن أيب العباس، عن أيب عبد اهلل

فخفنا  ا أصبنا ذنوباا لكم؟ فقالوا: إن   فجاءهم قوم آخرون فقالوا هلم: ما ،وأشفقوا

فقالوا هلم: نحن نحملها عنكم، فقال اهلل تبارك وتعاىل: خيافون  ،منها وأشفقنا

 .«؟ فأنزل اهلل عليهم العذابوجترتؤن عيل  

عن  ،عن يعقوب بن يزيد ،عبد اهلل ثني سعد بنحد   :قال: أيب، 5ـ  1553

عن أيب عبد اهلل عليه السالم  ،اجعن عبد الرمحن بن احلج   ،بن أيب عمري دحمم  

 فإذا ،وجل أعجلوه آخر عبد يؤمر به إىل النار فيلتفت فيقول اهلل عز   ن  إ» قال:

اهلل  فيقول ،ي بك هذاما كان ظن   يا رب   :فيقول ،عبدي مل التفت   :أتى به قال له

تغفر يل  نأي بك كان ظن   يا رب   :ك يب؟ فيقولعبدي وما كان ظن   :جالله جل  

وارتفاع  مالئكتي وعزيت وجاليل وبالئي :تك فيقول اهللخطيئتي وتدخلني جن  

 من حياته خرياا  يب ساعة قط ولو ظن   يب هذا ساعة من حياته خرياا  مكاين ما ظن  

 :أبو عبد اهلل عليه السالم نة. ثم قالعته بالنار أجيزوا له كذبه وأدخلوه اجلما رو  

َوَذلُِكْم َظنُُّكُم ﴿: وجل عز   وذلك قوله ،ه بهإال كان عند ظن   عبد باهلل خرياا  ما ظن  

ينَ  اِِسِ ْن اْْلَ ُكْم َأْرَداُكْم َفأَْصَبْحُتم مِّ  .«﴾الَِّذي َظنَنُتم بَِربِّ

د بن احلسني، عن ابن أيب عمري، عن : أيب، عن سعد، عن حمم  6ـ  1554

                                           
 .7رقم  57/  2؛ الكايف: 375/  67( بحار األنوار: 1)

/  2. قال الشيخ املحسني )5رقم  522/  2؛ علل الرشائع: 383/  67( بحار األنوار: 2)

 ن  العباس الراوي األول هو البقباق الثقة.(: بناءا عىل أ351

 .173؛ ثواب األعامل: 385/  67( بحار األنوار: 3)



 ،كثرية أذنبوا ذنوباا  قوماا  إن  »: ×حفص بن البخرتي قال: قال أبو عبد اهلل

وجاء آخرون فقالوا: ذنوبكم علينا، فأنزل  شديداا  فأشفقوا منها وخافوا خوفاا 

 .«خافوين واجرتأتموجل عليهم العذاب، ثم قال تبارك وتعاىل:  اهلل عز  

الصدق واملواضع اليت جيوز تركه فيها، ولزوم : سابع عشرالباب ال

 أداء األمانة

سناد، عن ابن أيب عمري، عن منصور بن حازم، عن أيب عبد : باإل1ـ  1555

يف مكان  ه وعد رجالا ن  أل ؛ي إسامعيل صادق الوعدام سم  إن  »قال:  ×اهلل

الرجل أتاه  ثم إن   ،وجل صادق الوعد ه اهلل عز  فسام   فانتظره يف ذلك املكان سنة،

 .«لك زلت منتظراا  فقال له إسامعيل: ما ،بعد ذلك

 ،د بن سامل، عن أمحد بن النرض اخلزازشعري، عن حمم  أيب عيل األ: 2ـ  1556

الرجل  إن   ،يا ربيع»: ×ه الربيع بن سعد قال: قال يل أبو جعفرعن جد  

 .«اا يقصد  ليصدق حتى يكتبه اهلل 

 ،: أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن احلكم3ـ  1557

ُتَها اْلِعُي إِنَُّكْم َلَساِرُقونَ ﴿يف قول يوسف:  ،×عن أيب عبد اهلل ما »قال:  ،﴾َأيَّ

 .«رسقوا وما كذب

                                           
 .241؛ ثواب األعامل: 386/  67( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.32( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

. والبد  من افرتاض بعض 7رقم  105/  2؛ الكايف: 5/  68( بحار األنوار: 3)

 (.حّب اهلللتصديق هذه الرواية، أو رد  علمها إىل أهله، وإال فهي غريبة ) اخلصوصي ات،

 .8رقم  105/  2؛ الكايف: 6/  68( بحار األنوار: 4)

 .3رقم  52/  1؛ علل الرشائع: 14/  68( بحار األنوار: 5)



 الشكر: ثامن عشرالباب ال

ياد، عن احلسن بن حممد بن سامعة، عن وهيب بن : محيد بن ز1ـ  1558

كان رسول اهلل| عند »قال:  ×حفص، عن أيب بصري، عن أيب جعفر

مل تتعب نفسك وقد غفر اهلل لك ما  ،عائشة ليلتها، فقالت: يا رسول اهلل|

؟ قال: وكان شكوراا  فقال: يا عائشة أال أكون عبداا  !ر؟م من ذنبك وما تأخ  تقد  

َما  *طه ﴿: فأنزل اهلل سبحانه ،عىل أطراف أصابع رجليه رسول اهلل| يقوم

 .«﴾َأنَزْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى

ة، عن الربقي، عن البزنطي، عن داود بن احلصني، عن العد   :2ـ  1559

ا بِنِْعَمِة َوَأمَّ ﴿وجل:  عن قول اهلل عز   ×فضل البقباق قال: سألت أبا عبد اهلل

ْث  لك وأعطاك وأحسن إليك، ثم الذي أنعم عليك بام فض  »قال:  ،﴾َربَِّك َفَحدِّ

 .«هث بدينه وما أعطاه اهلل، وما أنعم به عليقال: فحد  

ة، عن الربقي، عن إسامعيل بن مهران، عن سيف بن : العد  3ـ  1560

إذا فعله العبد  : هل للشكر حد  ×عبد اهلل يب، عن أيب بصري قال: قلت ألعمرية

نعمة عليه يف  حيمد اهلل عىل كل  »، قلت: ما هو؟ قال: «نعم»؟ قال: كان شاكراا 

: وجل أداه، ومنه قول اهلل عز   أهل ومال، وإن كان فيام أنعم عليه يف ماله حق  

َر َلنَا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرنِيَ ﴿  .«﴾ُسْبحاَن الَِّذي َسخَّ

ر بن د بن عيسى، عن معم  د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  4ـ  1561

اهلل عىل النعمة  من محد»قال: سمعت أبا احلسن صلوات اهلل عليه يقول:  ،خالد

                                           
 ( رواية.87( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .6رقم  95/  2؛ الكايف: 24/  68( بحار األنوار: 2)

 .5رقم  94/  2؛ الكايف: 28/  68( بحار األنوار: 3)

 .12رقم  96ـ  95/  2؛ الكايف: 29/  68( بحار األنوار: 4)



 .«وكان احلمد أفضل من تلك النعمة ،فقد شكره

يل بن احلكم، عن صفوان اجلامل، عن أيب د بن أمحد، عن ع: حمم  5ـ  1562

ما أنعم اهلل عىل عبد بنعمة صغرت أو كربت فقال: »قال: قال يل:  ،×عبد اهلل

 .«اى شكرههلل، إال أد   احلمد

عن أيب  ،، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أيب أيوب اخلزاز: عيل  6ـ  1563

ت إىل املبتىل من غري تقول ثالث مرات إذا نظر» :قال ،×بصري، عن أيب جعفر

هلل الذي عافاين مما ابتالك به، ولو شاء فعل، قال: من قال ذلك  سمعه: احلمدأن ت  

 .«مل يصبه ذلك البالء أبداا 

سناد، عن ابن أيب عمري، عن ابن رئاب، عن إسامعيل بن : باإل7ـ  1564

إذا أصبحت وأمسيت فقل عرش مرات: »: ×الفضل قال: قال أبو عبد اهلل

لهم ما أصبحت يب من نعمة أو عافية يف دين أو دنيا فمنك وحدك ال رشيك ال

ك إذا ن  إيا رب حتى ترىض وبعد الرضا، ف لك، لك احلمد ولك الشكر هبا عيل  

يت شكر ما أنعم اهلل عليك يف ذلك اليوم ويف تلك قلت ذلك كنت قد أد  

 .«الليلة

ن البخرتي، عن أيب سناد، عن ابن أيب عمري، عن حفص ب: باإل8ـ  1565

 ي بذلك عبداا يقول ذلك إذا أصبح فسم   ×كان نوح»قال:  ×عبد اهلل

 .«اق اهلل نجقال: وقال رسول اهلل|: من صد   شكوراا 

                                           
 .13رقم  96/  2؛ الكايف: 31/  68( بحار األنوار: 1)

 .14رقم  96/  2؛ الكايف: 32/  68( بحار األنوار: 2)

 .20 رقم 97/  2؛ الكايف: 34/  68( بحار األنوار: 3)

 .28رقم  99/  2؛ الكايف: 36/  68( بحار األنوار: 4)

 .29رقم  99/  2؛ الكايف: 37/  68( بحار األنوار: 5)



بن  : ابن الوليد، عن الصفار، عن أمحد بن إسحاق، عن بكر9ـ  1566

اهلل ما أنعم  ،يا إسحاق»: ×حممد، عن إسحاق بن عامر قال: قال أبو عبد اهلل

اهلل عليها ففر  منها حتى يؤمر له  عىل عبد نعمة فعرفها بقلبه وجهر بحمد

 .«باملزيد

 الصرب واليسر بعد العسر: تاسع عشرالباب ال

ة، عن الربقي، عن أبيه، عن عيل بن النعامن، عن عبد اهلل بن : العد  1ـ  1567

عىل  حر   احلر  إن »يقول:  ×مسكان، عن أيب بصري قال: سمعت أبا عبد اهلل

، وإن ت عليه املصائب مل تكرسهمجيع أحواله إن نابته نائبة صرب هلا، وإن تداك  

مل يرضر  ،مني، كام كان يوسف الصديق األرس وقهر واستبدل باليرس عرساا أ

 ووحشته وما ناله، أن من   رس، ومل يرضره ظلمة اجلب  أحريته أن استعبد وقهر و

 ،مةفأرسله ورحم به أ بعد إذ كان مالكاا  له عبداا  ار العايتاهلل عليه فجعل اجلب  

 .«نوا أنفسكم عىل الصرب توجروافاصربوا ووط   وكذلك الصرب يعقب خرياا 

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن عيل بن احلكم، عن سامعة : حمم  2ـ  1568

قال: قلت:  «ما حبسك عن احلج؟»قال: قال يل:  ×بن مهران، عن أيب احلسن

ين كثري، وذهب مايل وديني الذي قد لزمني هو أعظم دن  وقع عيل  جعلت فداك 

من أصحابنا أخرجني ما قدرت أن أخرج، فقال  رجالا  فلوال أن   ،من ذهاب مايل

 .«كنت أم كارهاا  إن تصرب تغتبط، وإن ال تصرب ينفذ اهلل مقاديره راضياا »يل: 

                                           
 .188؛ ثواب األعامل: 51/  68( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.65( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .6رقم  89/  2؛ الكايف: 69/  68( بحار األنوار: 3)

 .10رقم  90/  2؛ الكايف: 74/  68: ( بحار األنوار4)



عن العباس بن نباري، عن احلسن بن عيل الكويف، : أيب عيل األ3ـ  1569

سيأيت عىل »قال: قال رسول اهلل|:  ×عامر، عن العرزمي، عن أيب عبد اهلل

وال الغنى إال بالغصب  ،الناس زمان ال ينال امللك فيه إال بالقتل والتجرب  

فمن أدرك ذلك الزمان  ،والبخل، وال املحبة إال باستخراج الدين واتباع اهلوى

 ،ة، وصرب عىل البغضة وهو يقدر عىل املحب  فصرب عىل الفقر وهو يقدر عىل الغنى

ق ممن صد   يقاا وهو يقدر عىل العز، آتاه اهلل ثواب مخسني صد   وصرب عىل الذل  

 .«يب

د، عن أمحد، عن عيل بن احلكم، عن يونس بن يعقوب قال: : حمم  4ـ  1570

 لاملفض   ءقرأ»سامعيل، وقال: إيه بعز  أن آيت املفضل وأ ×أمرين أبو عبد اهلل

 ا أردنا أمراا امعيل فصربنا، فاصرب كام صربنا، إن  إسصبنا با قد أالسالم وقل له: إن  

 .«وجل مر اهلل عز  منا أل، فسل  وأراد اهلل أمراا 

، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن سيف بن عمرية، عن أيب : عيل  5ـ  1571

بالء فصرب عليه من ابتىل من املؤمنني ب»: ×محزة الثاميل قال: قال أبو عبد اهلل

 .«دكان له مثل أجر ألف شهي

د بن عبد اجلبار، عن صفوان، عن شعري، عن حمم  أيب عيل األ: 6ـ  1572

قال: قال رسول  ×إسحاق بن عامر وعبد اهلل بن سنان، عن أيب عبد اهلل

فمن أقرضني   جعلت الدنيا بني عبادي قرضاا وجل: إين   قال اهلل عز  »اهلل|: 

إىل سبعامئة ضعف، وما شئت من ذلك،  واحدة عرشاا  يته بكل  أعط منها قرضاا 

                                           
، وفيه: أبو عيل األشعري، بدل 12رقم  91/ 2؛ الكايف: 75/  68( بحار األنوار: 1)

 )األنباري(.

 .16رقم  92/  2؛ الكايف: 78/  68( بحار األنوار: 2)

 .17رقم  92/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 3)



أعطيته ثالث خصال لو  قرساا  فأخذت منه شيئاا  ومن مل يقرضني منها قرضاا 

 ×قال: ثم تال أبو عبد اهلل «.يمالئكتي لرضوا هبا من   أعطيت واحدة منهن  

ِصيَبٌة َقاُلواْ ﴿»: قول اهلل تعاىل ا إَِلْيِه َراِجعوَن  الَِّذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهم مُّ ا هللِِّ َوإِنَّ  *إِنَّ

ِمْ  َّبِّ ن رَّ َك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّ
ةٌ ﴿فهذه واحدة من ثالث خصال  ﴾ُأوَلئِ  ﴾َوَرَْحَ

هذا ملن »: ×ثم قال أبو عبد اهلل ،«ثالث ،﴾َوُأوَلئَِك ُهُم اْلُْْهَتُدونَ ﴿ ،اثنتان

 .«قرساا  أخذ اهلل منه شيئاا 

د بن سنان، عن شعري، عن ابن عيسى، عن حمم  : أيب عيل األ7ـ  1573

يامن بمنزلة الرأس الصرب من اإل»قال:  ×بن الفضيل، عن أيب عبد اهلل ءالعال

كذلك إذا ذهب الصرب ذهب  ،من اجلسد، فإذا ذهب الرأس ذهب اجلسد

 .«نياماإل

: أيب، عن سعد، عن الربقي، عن ابن حمبوب، عن إسحاق بن 8ـ  1574

يقول: قال رسول  ×عامر، عن عبد اهلل بن سنان قال: سمعت أبا عبد اهلل

فمن  ، أعطيت الدنيا بني عبادي فيضاا جالله: إين   قال اهلل جل  »اهلل|: 

إىل سبعامئة ضعف، وما  عرشاا  واحدة منهن   ل  أعطيته بك أقرضني منها قرضاا 

أعطيته ثالث خصال لو  ،فأخذت منه قرساا  شئت ومن مل يقرضني منها قرضاا 

 اهلل عز   مالئكتي لرضوا مني: الصالة واهلداية والرمحة، إن   أعطيت واحدة منهن  

ا هللِِّ﴿وجل يقول:  ِصيَبٌة َقاُلوْا إِنَّ ا إَِلْيِه َراِجعوَن  الَِّذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهم مُّ ُأوَلئَِك  *َوإِنَّ

ِمْ  َّبِّ ن رَّ َوُأوَلئَِك ُهُم ﴿ ،اثنتني ﴾َوَرَْحَةٌ ﴿واحدة من الثالث  ﴾َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّ

 .«اا قرس هذا ملن أخذ منه شيئاا »: ×ثم قال أبو عبد اهلل ،«ثةثال ﴾اْلُْْهَتُدونَ 

                                           
 .21رقم  92/  2؛ الكايف: 78/  68( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  87/  2؛ الكايف: 81/  68( بحار األنوار: 2)

 .135رقم  130؛ اخلصال: 85/  68( بحار األنوار: 3)



االعتماد  ل والتفويض والرضا والتسليم وذّمالتوّك: نعشروالباب ال

 أمر على غريه تعاىل ولزوم االستثناء مبشيئة اهلل يف كّل

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن عبد اهلل بن : حمم  1ـ  1575

وجل أقبل  اهلل عز   ام عبد أقبل قبل ما حيب  أي  »قال:  ،×أيب عبد اهلل سنان، عن

، ومن اعتصم باهلل عصمه اهلل، ومن أقبل اهلل قبله وعصمه مل يبال اهلل قبل ما حيب  

رض فشملتهم رض، أو كانت نازلة نزلت عىل أهل األلو سقطت السامء عىل األ

إِنَّ ﴿وجل يقول:  ليس اهلل عز  بلية، أ ة كان يف حزب اهلل بالتقوى من كل  بلي  

 .«﴾اْلُْتَِّقَي ِِف َمَقاٍم َأِميٍ 

ة، عن الربقي، عن غري واحد، عن عيل بن أسباط، عن أمحد : العد  2ـ  1576

قال: سألته عن  ،×لو  عن عيل بن سويد، عن أيب احلسن األبن عمر احلالل، 

ْل َعََل اهللَِّ َفُهَو َحْسُبهُ َوَمن َيتَ ﴿وجل:  قول اهلل عز   ل عىل اهلل التوك  »فقال:  ،﴾َوكَّ

 ها فام فعل بك كنت عنه راضياا مورك كل  أل عىل اهلل يف منها أن تتوك   ،درجات

ل عىل اهلل احلكم يف ذلك له فتوك   ، وتعلم أن  وفضالا  يألوك خرياا  تعلم أنه ال

 .«ثق به فيها ويف غريهابتفويض ذلك إليه و

: أيب، عن سعد، عن الربقي، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن 3ـ  1577

عطى ثالثة مل أمن  ،يا معاوية»أنه قال:  ،×معاوية بن عامر، عن أيب عبد اهلل

عطي الزيادة، أعطي الشكر أجابة، ومن أعطي اإلعطي الدعاء أمن  ،حيرم ثالثة

َوَمن ﴿وجل يقول يف كتابه:  اهلل عز   ن  إفاية، فعطي الكأل عطي التوك  أومن 

                                           
 ( رواية.77( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .4رقم  65/  2؛ الكايف: 127/  68( بحار األنوار: 2)

(: 353/  2ملحسني ). قال الشيخ ا5رقم  65/  2؛ الكايف: 129/  68( بحار األنوار: 3)

 بناءا عىل انرصاف عيل بن سويد السائي إىل الثقة.



ْل َعََل اهللَِّ َفُهَو َحْسُبهُ  ويقول:  ،﴾َلئِن َشَكْرُتْم ْلَِزيَدنَُّكمْ ﴿ويقول:  ،﴾َيَتَوكَّ

 .«﴾اْدُعوِِن َأْسَتِجْب َلُكمْ ﴿

د، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن : ابن الولي4ـ  1578

الرشك أخفى من دبيب  إن  »: ×عبد احلميد بن أيب العال قال: قال أبو عبد اهلل

 .«منه حتويل اخلاتم ليذكر احلاجة وشبه هذا» :، وقال«النمل

 االجتهاد واحلّث على العمل: واحد والعشرينالباب ال

 ،ابن هاشم، عن ابن أيب نجران، عن ابن محيد: أيب، عن سعد، عن 1ـ  1579

إذا  ،بالكوفة ×كان أمري املؤمنني»قال:  ،×عن ابن قيس، عن أيب جعفر

خرة ينادي الناس ثالث مرات حتى يسمع أهل املسجد: أهيا  العشاء اآلصىل  

ج عىل الدنيا بعد فام التعر   ،فقد نودي فيكم بالرحيل ،زوا رمحكم اهللالناس جته  

وانتقلوا بأفضل ما بحرضتكم من الزاد  !زوا رمحكم اهللا بالرحيل، جته  نداء فيه

كم عىل الرصاط، واهلول طريقكم إىل املعاد، وممر   وهو التقوى، واعلموا أن  

بدلكم من عقبة كؤد، ومنازل مهولة خموفة، ألعظم أمامكم، وعىل طريقكم األ

من هوهلا، وعظم خطرها  ا برمحة من اهلل فنجاةعليها، والوقوف هبا، فإم   املمر  

 .«ة خمتربها، وإما هبلكة ليس بعدها انجباروفظاعة منظرها وشد  

د بن : ابن الوليد، عن ابن متيل، عن ابن أيب اخلطاب، عن حمم  2ـ  1580

                                           
 .56رقم  101؛ اخلصال: 135/  68( بحار األنوار: 1)

/  2. قال الشيخ املحسني )1رقم  397؛ معاين األخبار: 142/  68( بحار األنوار: 2)

 (: بناءا عىل انرصاف عبد احلميد إىل الثقة.353

 ( رواية.59الباب ) ( يبلغ جمموع روايات3)

 .7رقم  587؛ األمايل للصدوق: 172/  68( بحار األنوار: 4)



من استوى يوماه فهو مغبون، ومن »: ×قال: قال الصادق ،لسنان، عن املفض  

عرف الزيادة يف نفسه كان إىل النقصان مها فهو ملعون، ومن مل يكان آخر يومه رش  

 .«ةأقرب، ومن كان إىل النقصان أقرب فاملوت خري له من احليا

: أيب، عن احلمريي، عن هارون، عن ابن زياد، عن جعفر بن 3ـ  1581

للمرء املسلم  إن  »: ×قال: قال عيل ،ه عليهم السالمحممد، عن أبيه، عن جد  

ول له: أنا وهو عمله، وخليل يق وميتاا  اا معك حي  ثالثة أخالء: فخليل يقول: أنا 

خليك وهو ولده، وخليل يقول له: أنا معك إىل أن معك إىل باب قربك ثم أ

 .«متوت وهو ماله، فإذا مات صار للوارث

: ابن الوليد، عن الصفار، عن هارون، عن ابن زياد، عن 4ـ  1582

من أطاع اهلل فقد ذكر »ل: قا ،النبي| ن  ، أعن أبيه عليهام السالم ،الصادق

 .«ت صالته وصيامه وتالوته القرآناهلل، وإن قل  

: أيب، عن عيل، عن أبيه، عن صفوان، عن الكناين، عن 5ـ  1583

ال تسخطوا اهلل برضا أحد من »: ×قال: قال أمري املؤمنني ،×الصادق

اهلل ليس بينه  ن  إوجل، ف من اهلل عز   بوا إىل أحد من اخللق بتباعد  خلقه، وال تتقر  

إال بطاعته،  أو يرصف به عنه سوءاا  يعطيه به خرياا  ءوبني أحد من اخللق يش

تقى، ي   رش   خري يبتغى، ونجاة من كل   طاعة اهلل نجاح كل   وابتغاء مرضاته، إن  

اهلل يعصم من أطاعه وال يعتصم منه من عصاه، وال جيد اهلارب من اهلل  وإن  

ما هو آت قريب، ما شاء  ذالله ولو كره اخلاليق، وكل  إب أمر اهلل نازل ن  إ، فمهرباا 

ثم تعاونوا عىل الرب والتقوى وال تعاونوا عىل اإل ،اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن

                                           
 .4رقم  766؛ األمايل للصدوق: 173/  68( بحار األنوار: 1)

 .92رقم  114؛ اخلصال: 174/  68( بحار األنوار: 2)

 .56رقم  399؛ معاين األخبار: 177/  68( بحار األنوار: 3)



 .«اهلل شديد العقاب والعدوان واتقوا اهلل إن  

: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن 6ـ  1584

 ،عن النبي| ،أيب عبد اهلل، عن آبائه عليهم السالممروان بن مسلم، عن 

ام عبد عصاين إىل غريي، وأي   ه  لْ ام عبد أطاعني مل أك  وجل: أي   قال اهلل عز  »قال: 

 .«هلك واد   بال يف أي  أثم مل  ،وكلته إىل نفسه

 أداء الفرائض واجتناب احملارم: ثاني والعشرينالباب ال

عن ابن حمبوب، عن  ،وعيل، عن أبيه، مجيعاا ة، عن سهل، : العد  1ـ  1585

من عمل بام افرتض اهلل عليه »: ×بن احلسني قال: قال عيل   ،أيب محزة الثاميل

 .«فهو )من( خري الناس

، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن سليامن : عيل  2ـ  1586

َوَقِدْمنَا إََِل َما ﴿: وجل عن قول اهلل عز   ×بن خالد قال: سألت أبا عبد اهلل

نُثوًرا  أما واهلل إن كانت أعامهلم أشد  »قال:  ،﴾َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلنَاُه َهبَاء مَّ

 .«من القباطي ولكن كانوا إذا عرض هلم حرام مل يدعوه بياضاا 

أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن أيب ، عن أبيه، عن ابن : عيل  3ـ  1587

 «ما فرض اهلل عىل خلقه ذكر اهلل كثرياا  من أشد  »قال:  ×عبيدة، عن أيب عبد اهلل

ال أعني سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب، وإن كان منه، »ثم قال: 

                                           
 .1رقم  576يل للصدوق: ( املصدر السابق؛ األما1)

 .2رقم  577؛ األمايل: 178/  68( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.20( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .1رقم  81/  2؛ الكايف: 195/  68( بحار األنوار: 4)

 .5رقم  81/  2؛ الكايف: 196/  68( بحار األنوار: 5)



ة ن كان طاعة عمل هبا، وإن كان معصيإوحرم، ف ولكن ذكر اهلل عندما أحل  

 .«تركها

االقتصاد يف العبادة، واملدوامة عليها، وفعل : الثالث والعشرينالباب 

 ستواء يف العملاالط يف مجيع األمور، واخلري وتعجيله، وفضل التوّس

 ،وحممد بن إسامعيل، عن الفضل بن شاذان مجيعاا  ،، عن أبيه: عيل  1ـ  1588

ال »قال:  ×عبد اهلل ، عن أيبيعن ابن أيب عمري، عن حفص بن البخرت

 .«ةهوا إىل أنفسكم العبادتكر  

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن حممد بن إسامعيل، عن حنان : حمم  2ـ  1589

 عبداا  وجل إذا أحب   اهلل عز   إن  »يقول:  ×بن سدير قال: سمعت أبا عبد اهلل

ل الكثري جزاه بالقليل الكثري، ومل يتعاظمه أن جيزي بالقلي ( قليالا فعمل )عمالا 

 .«له

، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حفص بن البخرتي : عيل  3ـ  1590

فقال يل أيب: يا  ،اجتهدت يف العبادة وأنا شاب»قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،وغريه

 .«ريض عنه باليسري عبداا  وجل إذا أحب   اهلل عز   ن  إف ،بني دون ما أراك تصنع

د بن عيسى، عن ابن مريي، عن حمم  ل، عن احل: ابن املتوك  4ـ  1591

العمل الدائم القليل عىل »قال:  ×عن هشام بن سامل، عن أيب عبد اهلل ،حمبوب

                                           
 .4 رقم 80/  2؛ الكايف: 204/  68( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.39( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .2رقم  86/  2؛ الكايف: 213/  68( بحار األنوار: 3)

 .3رقم  86/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 4)

 .5رقم  87/  2( املصدر نفسه؛ الكايف: 5)



 .«اليقني أفضل عند اهلل من العمل الكثري عىل غري يقني

، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محاد، عن احللبي قال: قال : عيل  5ـ  1592

ل عنه إن ل عىل عمل فليدم عليه سنة ثم يتحو  إذا كان الرج»: ×أبو عبد اهلل

ليلة القدر يكون فيها يف عامه ذلك ما شاء اهلل أن  شاء إىل غريه، وذلك أن  

 .«يكون

، عن أبيه، عن محاد، عن حريز، عن زرارة، عن أيب : عيل  6ـ  1593

 .«وجل ما داوم عليه العبد وإن قل   عامل إىل اهلل عز  األ أحب  »قال:  ×جعفر

م، عن فضالة، عن معاوية بن عامر، عن أيب عبد سناد املتقد  : باإل7ـ  1594

أن  حب   ألإين   :بن احلسني صلوات اهلل عليهام يقول كان عيل  »قال:  ،×اهلل

 .«داوم عىل العمل وإن قل  أ

د بن مسلم، عن أيب سناد، عن فضالة، عن العال، عن حمم  : وباإل8ـ  1595

أن أقدم عىل ريب  حب   أليقول: إين   ×بن احلسني كان عيل  »قال:  ،×جعفر

 .«وعميل مستو  

عن جعفر بن د بن إسامعيل، د، عن حمم  ة، عن أمحد بن حمم  : العد  9ـ  1596

بشري، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سليامن بن خالد قال: قال أبو عبد 

 .«اك أن تفرض عىل نفسك فريضة، فتفارقها اثني عرش هالالا إي  » :×اهلل

                                           
 .1رقم  559/  2؛ علل الرشائع: 214/  68( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  82/  2؛ الكايف: 218/  68( بحار األنوار: 2)

 .2رقم  82/  2؛ الكايف: 219/  68( بحار األنوار: 3)

 .4رقم  82/  2؛ الكايف: 220/  68( بحار األنوار: 4)

 .5رقم  83/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 5)

 .6رقم  83/  2( املصدر نفسه؛ الكايف: 6)



د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن أيب عمري، عن مرازم : حمم  10ـ  1597

كان أيب يقول: إذا مهمت بخري فبادر، »قال:  ،×بن حكيم، عن أيب عبد اهلل

 .«ك ال تدري ما حيدثن  إف

عن  ،ذينة، عن زرارةأ، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن : عيل  11ـ  1598

 .«من اخلري ما يعجل اهلل حيب   إن  »سول اهلل|: قال: قال ر ×أيب جعفر

، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن أيب : عيل  12ـ  1599

وجل ربام  اهلل عز   ن  إف ره؛من اخلري فال تؤخ   ءإذا مهمت بيش»قال:  ×عبد اهلل

بك عذ  أ يت وجاليل المن الطاعة، فيقول: وعز   ءلع عىل العبد وهو عىل يشاط  

لع اهلل عىل العبد وهو عىل ه ربام اط  ن  بسيئة فال تعملها فإ، وإذا مهمت بعدها أبداا 

 .«أغفر لك بعدها أبداا  يت وجاليل المن املعصية فيقول: وعز   ءيش

د بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن عيل بن أسباط، عن : حمم  13ـ  1600

اهلل ثقل اخلري  إن  »يقول:  ×د بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرالعال، عن حمم  

ف الرش عىل أهل اهلل خف   عىل أهل الدنيا كثقله يف موازينهم يوم القيامة، وإن  

 .«الدنيا كخفته يف موازينهم يوم القيامة

 ب واالعرتاف بالتقصريترك التعّج: رابع والعشرينالباب ال

 ،زيارشعري، عن عيسى بن أيوب، عن عيل بن مهاأل : أيب عيل  1ـ  1601

                                           
 .3رقم  142/  2؛ الكايف: 222/  68( بحار األنوار: 1)

 .4رقم  142/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 2)

. واحلديث قد يكون بحاجة إىل 7رقم  143/  2، الكايف: 223/  68( بحار األنوار: 3)

قدر  من التأويل أو رد  علمه إىل أهله، فإن ه قد خيالف يف بعض جوانبه قواعد الثواب 

ل )  (.حّب اهللوالعقاب الواردة يف القرآن الكريم، فالحظ وتأم 

 .10رقم  143/  2؛ الكايف: 225/  68( بحار األنوار: 4)

 ( رواية.17( يبلغ جمموع روايات الباب )5)



أكثر من أن تقول: اللهم » :قال: قال ×عن الفضل بن يونس، عن أيب احلسن

، قلت: أما املعارون فقد «ال جتعلني من املعارين، وال خترجني من التقصري

الرجل يعار الدين، ثم خيرج منه، فام معنى ال خترجني من التقصري؟  عرفت أن  

 ن  إعند نفسك، ف ن فيه مقرصاا وجل فك تريد به اهلل عز  )عمل( عمد  كل  »فقال: 

 ون، إال من عصمه اهلل عز  هم يف أعامهلم فيام بينهم وبني اهلل مقرص  الناس كل  

 .«وجل

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن احلسن : حمم  2ـ  1602

يف بني إرسائيل عبد اهلل  رجالا  إن  »يقول:  ×بن اجلهم قال: سمعت أبا احلسن

تيت إال منك، وما أفلم يقبل منه، فقال لنفسه: وما  ب قرباناا ، ثم قر  أربعني سنة

ك نفسك أفضل من الذنب إال لك، قال: فأوحى اهلل تبارك وتعاىل إليه: ذم  

 .«عبادتك أربعني سنة

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن سعد بن أيب : حمم  3ـ  1603

 ،عليك باجلد   ،يا بني  »بعض ولده: قال: قال ل ×خلف، عن أيب احلسن موسى

اهلل ال  ن  إف ؛وجل وطاعته التقصري يف عبادة اهلل عز   نفسك عن حد   ال خترجن  

 .«عبادته يعبد حق  

احلسنات بعد السيئات، وتفسري قوله : ام  والعشرينالباب اخل

 حسنتم ألنفسكمأن أحسنتم إتعاىل: 

ابن أيب اخلطاب، عن ابن  ل، عن احلمريي، عن: ابن املتوك  1ـ  1604

                                           
 .4رقم  73/ 2؛ الكايف: 233/  68( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  73/  2؛ الكايف: 234/  68( بحار األنوار: 2)

 .1رقم  72/  2؛ الكايف: 235/  68( بحار األنوار: 3)

 ( روايات.9روايات الباب ) ( يبلغ جمموع4)



ما أحسن »قال:  ×د بن مسلم، عن أيب جعفرحمبوب، عن أيب أيوب، عن حمم  

 .«احلسنات بعد السيئات، وما أقبح السيئات بعد احلسنات

: أيب، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن 2ـ  1605

يقول: ويل ملن غلبت  ×بن احلسني كان عيل  »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،سامل

وجل يقول:  أما سمعت اهلل عز  »، فقلت له: وكيف هذا؟ فقال: «آحاده أعشاره

يَِّئِة َفََل َُيَْزى إاِلَّ ِمْثَلَها﴿ ا َوَمن َجاء بِالسَّ َسنَِة َفَلُه َعِّْشُ َأْمَثاَِلَ  ،﴾َمن َجاء بِاْْلَ

، والسيئة الواحدة إذا عملها كتبت له فاحلسنة الواحدة إذا عملها كتبت له عرشاا 

فنعوذ باهلل ممن يرتكب يف يوم واحد عرش سيئات، وال تكون له حسنة  ،واحدة

 .«واحدة فتغلب حسناته سيئاته

: الطالقاين، عن أمحد اهلمداين، عن عيل بن احلسن بن فضال، عن 3ـ  1606

إِْن َأْحَسنتُْم َأْحَسنُتْم ِْلَنُفِسُكْم َوإِْن ﴿: وجل : يف قول اهلل عز  ×عن الرضاأبيه، 

يغفر  نفسكم، وإن أسأهتا فلها رب  إن أحسنتم أحسنتم أل»قال:  ،﴾َأَسْأُتْم َفَلَها

 .«هلا

حق الرجل بعد ة، وما يلسّن ثواب من سّن: سادس والعشرينالباب ال

 موته

: أيب، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن ابن 1ـ  1607

                                           
 .1رقم  325؛ األمايل للصدوق: 242/  68( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  148؛ معاين األخبار: 243/  68( بحار األنوار: 2)

؛ األمايل للصدوق: 49رقم  264/  2؛ عيون أخبار الرضا: 244/  68( بحار األنوار: 3)

طى اللغوي لآلية الكريمة؛ فإن  فيه بعض . وحيتاج احلديث إىل مقاربة مع املع5رقم  131

ل )  (.حّب اهللالتأم 

 ( روايات.6( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



ليس يتبع الرجل بعد موته من »قال:  ×عن احللبي، عن أيب عبد اهلل ،رئاب

جر إال ثالث خصال: صدقة أجراها يف حياته، فهي جتري بعد موته إىل يوم األ

ها فكان يعمل هبا وعمل هبا دى سن  ة هأو سن   ،القيامة صدقة موقوفة ال تورث

 .«من بعده غريه، أو ولد صالح يستغفر له

: أيب، عن ابن حمبوب، عن إسامعيل اجلعفي قال: سمعت أبا 2ـ  1608

بع كان له مثل أجر من عمل هبا من غري ة عدل فات  سن   من سن  »يقول:  ×جعفر

مثل وزر من عمل  بع كان لهة جور فات  سن   ، ومن سن  ءجورهم يشأأن ينقص من 

 .«ءبه من غري أن ينقص من أوزارهم يش

ار، عن ابن معروف، عن ابن أمحد بن الوليد، عن أبيه، عن الصف   ىورو

 .بن عثامن، عن إسامعيل اجلعفي مثله ادد، عن مح  مهزيار، عن أمحد بن حمم  

 االستعداد للموت: سابع والعشرينالباب ال

ابن هاشم، عن ابن أيب نجران، عن ابن محيد،  : أيب، عن سعد، عن1ـ  1609

 بالكوفة إذا صىل   ×كان أمري املؤمنني»قال:  ×عن ابن قيس، عن أيب جعفر

خرة ينادي الناس ثالث مرات حتى يسمع أهل املسجد: أهيا الناس العشاء اآل

 ج عىل الدنيا بعد نداء فيهافقد نودي فيكم بالرحيل، فام التعر   ،زوا رمحكم اهللجته  

زوا رمحكم اهلل وانتقلوا بأفضل ما بحرضتكم من الزاد، وهو بالرحيل، جته  

                                           
 .184رقم  151؛ اخلصال: 257/  68( بحار األنوار: 1)

 .8رقم  27/  2؛ املحاسن: 258/  68( بحار األنوار: 2)

(: وال 355/  2ملحسني ). قال الشيخ ا19رقم  191( املصدر السابق؛ األمايل للمفيد: 3)

 يبعد اعتبار أخريهتا بمالحظة املصدرين وسندهيام.

 ( رواية.17( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



عظم واهلول األ ،كم عىل الرصاططريقكم إىل املعاد، وممر   التقوى، واعلموا أن  

 أمامكم، وعىل طريقكم عقبة كؤد، ومنازل مهولة خموفة، البد لكم من املمر  

من هوهلا، وعظم خطرها،  ا برمحة من اهلل فنجاةعليها، والوقوف هبا، فإم  

 .«ة خمتربها، وإما هبلكة ليس بعدها انجباروفظاعة منظرها، وشد  

 العفاف، وعّفة البطن والفرج: ثامن والعشرينالباب ال

عن  ،بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ، عن أبيه، عن محاد: عيل  1ـ  1610

 .«جة بطن وفرأفضل من عف   ءما عبد اهلل بيش»قال:  ×أيب جعفر

 ،ة، عن أمحد بن أيب عبد اهلل، عن أبيه، عن النرض بن سويد: العد  2ـ  1611

 أيب عثامن، عن أيب بصري قال: قال رجل عن حييى بن عمران احللبي، عن معىل  

كل إال ي أرجو أن ال آ ضعيف العمل قليل الصيام، ولكن  : إين  ×يب جعفرأل

 .«وفرج ة بطن  من عف  االجتهاد أفضل  وأي  »، قال: فقال له: حالالا 

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن سيف : حمم  3ـ  1612

من عبادة أفضل  ما»قال:  ×بن عمرية، عن منصور بن حازم، عن أيب جعفر

 .«جة بطن وفرعند اهلل من عف  

 ،اح، عن جعفر، عن أبيه عليهام السالمد بن عيسى، عن القد  حمم  : 4ـ  1613

وما نفعل  :احليا، قالوا قال النبي صىل اهلل عليه وآله: استحيوا من اهلل حق  » :قال

                                           
 .7رقم  587؛ األمايل للصدوق: 263/  68( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.22( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .1رقم  79/  2؛ الكايف: 268/  68( بحار األنوار: 3)

 .4رقم  79/  2؛ الكايف: 269/  68( بحار األنوار: 4)

 .8رقم  80/  2؛ الكايف: 270/  68( بحار األنوار: 5)



أحدكم إال وأجله بني عينيه،  ن كنتم فاعلني فال يبيتن  إف يا رسول اهلل؟ قال:

وعا، والبطن وما حوى، وليذكر القرب والبىل، ومن أراد  وليحفظ الرأس وما

 «.احلياة الدنيا اآلخرة فليدع زينة

 .الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن القداح مثلهابن و

السكوت والكالم وموقعهما، وفضل الصمت، : تاسع والعشرينالباب ال

 وترك ما ال يعين من الكالم

: أيب، عن احلمريي، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن هشام 1ـ  1614

أمري  أن  ، هم السالمبن سامل، عن سليامن بن خالد، عن الصادق، عن آبائه علي

ه يف ثالث خصال: النظر، والسكوت، مجع اخلري كل  »قال:  ×املؤمنني

سكوت ليس فيه فكر فهو  نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو، وكل   والكالم، فكل  

وسكوته  ،كالم ليس فيه ذكر فهو لغو، فطوبى ملن كان نظره عرباا  غفلة، وكل  

 .«هوآمن الناس رش   وبكى عىل خطيئته، ،وكالمه ذكراا  ،فكراا 

 ،د بن السنديشعري، عن حمم  د العطار، عن األ: أيب، عن حمم  2ـ  1615

عليهام  عن عيل بن احلكم، عن إبراهيم بن مهزم، عن الثاميل، عن عيل بن احلسني

يوم عىل جوارحه فيقول: كيف  لسان ابن آدم يرشف كل   إن  »السالم قال: 

ويقولون: اهلل اهلل فينا ويناشدونه ويقولون:  أصبحتم؟ فيقولون: بخري إن تركتنا،

 .«إنام نثاب بك ونعاقب بك

                                           
 .2رقم  714؛ األمايل للصدوق: 271/  68( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.85( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .2رقم  79؛ األمايل للصدوق: 275/  68( بحار األنوار:3)

 .15رقم  5؛ اخلصال: 237؛ ثواب األعامل: 278/  68ألنوار: ( بحار ا4)



 ،ه، عن هارون، عن ابن زياد، عن الصادق: ماجيلويه، عن عم  3ـ  1616

 ثالث منجيات: تكف  »قال: قال رسول اهلل|:  ،عن أبيه عليهام السالم

 .«لسانك، وتبكي عىل خطيئتك، وتلزم بيتك

وأمحد بن حممد،  ،ليد، عن الصفار، عن ابن أيب اخلطاب: ابن الو4ـ  1617

كان العابد من »يقول:  ×ام سمعا الرضاأهن  ال، عن أبيه، عن ابن أسباط واحلج  

 .«د حتى يصمت عرش سننيبني إرسائيل ال يتعب  

عن  ،: عيل بن عبد اهلل بن أمحد املذكر، عن عيل بن أمحد الطربي5ـ  1618

، عن خراش موىل أنس، عن أنس قال: خرج رسول احلسن بن عيل بن زكريا

فقال أبو  ،«ةمن ضمن يل اثنني ضمنت له اجلن  »اهلل| عىل أصحابه فقال: 

مها؟ قال: فقال  ي يا رسول اهلل|: أنا أضمنهام لك مام  أهريرة: فداك أيب و

ة من ضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه، ضمنت له اجلن  »رسول اهلل|: 

  لسانه وفرجه، وأسباب الباليا تنفتح من هذين العضوين،يعني من ضمن يل

حلاد يف أسامء اهلل وصفاته ل الزور والبهتان، واإلجناية اللسان الكفر باهلل، وتقو  و

والغيبة والنميمة وكل ذلك من جنايات اللسان، وجناية الفرج الوطي حيث ال 

لَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َوا﴿ملك يمني، قال اهلل تبارك وتعاىل:  النكاح، وال حيل  

ُْم َغْيُ َمُلوِمَي  *َحافُِظوَن  َفَمِن  *إاِلَّ َعََل َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْيََمَُنُْم َفإَِنَّ

 .«﴾اْبَتَغى َوَراء َذلَِك َفأُْوَلئَِك ُهُم اْلَعاُدونَ 

                                           
 .13رقم  85؛ اخلصال: 279/  68( بحار األنوار: 1)

 .28رقم  15/  1؛ عيون أخبار الرضا: 280/  68( بحار األنوار: 2)

. وحيتمل أن  الكالم النبوي  99رقم  411؛ معاين األخبار: 280/  68( بحار األنوار: 3)

ه هو )من ضمن يل  ما بني حلييه وما بني رجليه، ضمنت له اجلن ة(، وأن  ما بعده لعل 

توضيح من أحد الرواة أو من الشيخ الصدوق نفسه، بقرينة كلمة )يعني( وليس 

 



قال: قال أبو  ،د بن حييى، عن ابن عيسى، عن البزنطي: حمم  6ـ  1619

الصمت  من عالمات الفقه احللم والعلم والصمت، إن  » :×احلسن الرضا

 .«خري ه دليل عىل كل  الصمت يكسب املحبة، إن   باب من أبواب احلكمة، إن  

د، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن عبد اهلل بن سنان، : حمم  7 ـ 1620

 .«شيعتنا اخلرس إن  » :يقول ×عن أيب محزة قال: سمعت أبا جعفر

د، عن ابن عيسى، عن اهليثم بن أيب مرسوق، عن هشام بن : حمم  8ـ  1621

ك عىل أال أدل  »قال: قال رسول اهلل| لرجل أتاه:  ×عن أيب عبد اهلل ،سامل

، قال: «أنل مما أنالك اهلل»رسول اهلل، قال:  قال: بىل يا «ة؟يدخلك اهلل به اجلن   ر  أم

ن كنت أضعف ممن إ، قال: ف«فانرص املظلوم»نيله؟ قال: فإن كنت أحوج ممن أ

ن كنت أخرق ممن إيعني أرش عليه، قال: ف «خرقفاصنع لأ»أنرصه؟ قال: 

ك أن تكون فيك خصلة يرس  فاصمت لسانك إال من خري، أما »أصنع له؟ قال: 

 .«ةمن هذه اخلصال جترك إىل اجلن  

 ،د بن عيسى، عن يونس، عن احللبي، عن إبراهيم، عن حمم  : عيل  9ـ  1622

 .«نجاة املؤمن ]من[ حفظ لسانه»رفعه قال: قال رسول اهلل|: 

د بن إسامعيل، عن الفضل بن شاذان وحمم   ،، عن أبيه: عيل  10ـ  1623

 ـابن أيب عمري، عن إبراهيم بن عبد احلميد، عن قيس أيب إسامعيل  عن ،مجيعاا 

                                                                                                   
 (.حّب اهلل)أعني(، وبقرينة طبيعة التعبري وحلن الكالم واهلل العامل )

 .1رقم  113/  2؛ الكايف: 294/  68( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  113/  2؛ الكايف: 295/  68بحار األنوار:  (2)

 .5رقم  113/  2؛ الكايف: 296/  68( بحار األنوار: 3)

. واحلديث هبذا السند واضح 9رقم  114/  2؛ الكايف: 300/  68( بحار األنوار: 4)

اا، ولعل  له سنداا آخر، أو أن  الشيخ املحسني محله عىل النقل عن أحد األئ ة اإلرسال جد  م 

 (.حّب اهللاملعارصين للحلبي أو وقع سهو من قلمه حفظه اهلل )



 رفعه قال: جاء رجل إىل النبي| فقال: يا ـوذكر أنه ال بأس به من أصحابنا 

رسول اهلل أوصني، قال:  قال: يا ،«احفظ لسانك»رسول اهلل أوصني فقال: 

حيك وهل احفظ لسانك، و»رسول اهلل أوصني، قال:  ، قال: يا«احفظ لسانك»

 .«الناس عىل مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم يكب  

 ر واالعتبار واالتعاظ بالعربالتفّك: نثالثوالباب ال

ر بن خالد قال: سألت د بن حييى، عن ابن عيسى، عن معم  : حمم  1ـ  1624

ام العبادة إن   ،ليس العبادة كثرة الصالة والصوم» :يقول ×أبا احلسن الرضا

 .«وجل ر يف أمر اهلل عز  التفك  

 احلياء من اهلل ومن اخللق: واحد والثالثنيالباب ال

عن الرضا،  ،: أيب، عن سعد، عن ابن أيب اخلطاب، عن ابن أسباط1ـ  1625

نبياء إال مل يبق من أمثال األ»| قال:  رسول اهلل أن   ،عليهم السالم عن آبائه

 .«قول الناس: إذا مل تستحي فاصنع ما شئت

: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن عبد اهلل بن ميمون 2ـ  1626

قال رسول اهلل|: »ي، عن الصادق، عن آبائه عليهم السالم قال: املك  

ن كنتم إاحلياء، قالوا: وما نفعل يا رسول اهلل؟ قال: ف استحيوا من اهلل حق  

                                           
. حال سند هذا احلديث حال 14رقم  115/  2؛ الكايف: 303/  68( بحار األنوار: 1)

 (.حّب اهللسابقه فال نعيد )

 ( رواية.27( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .4رقم  55/  2؛ الكايف: 322/  68( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.23( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

؛ األمايل للصدوق: 207رقم  61/  1؛ عيون أخبار الرضا: 333/  68( بحار األنوار: 5)

 .1رقم  600



حفظ الرأس وما حوى، أحدكم إال وأجله بني عينيه، ولي يبيتن   فاعلني فال

خرة فليدع زينة احلياة وليذكر القرب والبىل، ومن أراد اآل ،والبطن وما وعى

 .«الدنيا

: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أيب اخلطاب، عن ابن أسباط 3ـ  1627

نبياء ما بقي من أمثال األ»قال:  ×لو  احلسن بن اجلهم، عن أيب احلسن األعن 

ما شئت، وقال: أما إهنا يف بني  لمة: إذا مل تستح فاعملعليهم السالم إال ك

 .«ةمي  أ

حسن السمت وحسن السيماء، وظهور آثار : ثاني والثالثنيالباب ال

 العبادة يف الوجه

ه، عن ابن حمبوب، عن عباد : ابن مرسور، عن ابن عامر، عن عم  1ـ  1628

هلل ملنافق وال فاسق ال جيمع ا»يقول:  ×بن صهيب قال: سمعت أبا عبد اهلل

 .«اا حسن السمت والفقه وحسن اخللق أبد

 سراف والتبذير والتقترياالقتصاد وذّم اإل: ثالث والثالثنيالباب ال

: ابن املتوكل، عن احلمريي، عن حممد بن عيسى، عن ابن 1ـ  1629

مال أنفع من القنوع  ال»قال:  ×عن هشام بن سامل، عن أيب عبد اهلل ،حمبوب

 .اخلرب «ليسري املجزيبا

                                           
 .2رقم  714( املصدر السابق؛ األمايل للصدوق: 1)

 .69رقم  20؛ اخلصال: 335/  68( بحار األنوار: 2)

 ات.( رواي6( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .126رقم  127؛ اخلصال: 343/  68( بحار األنوار: 4)

 ( رواية.20( يبلغ جمموع روايات الباب )5)

 .1رقم  559/  2؛ علل الرشائع: 346/  68( بحار األنوار: 6)



 السخاء والسماحة واجلود: رابع والثالثنيالباب ال

: أيب، عن سعد، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن بعض 1ـ  1630

خترج من »السخاء؟ قال:  حد   قال: قلت له: ما ×أصحابنا، عن أيب عبد اهلل

 .«الذي أوجبه اهلل عليك، فتضعه يف موضعه مالك احلق  

من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والرضا : ام  والثالثنيالباب اخل

 والشهوة والغضب

ل، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن : ابن املتوك  1ـ  1631

ام املؤمن الذي إذا إن  »قال:  ×أيب أيوب، عن أيب عبيدة احلذاء، عن أيب جعفر

ذا سخط مل خيرجه سخطه من قول ريض مل يدخله رضاه يف إثم وال باطل، وإ

 .«ي وإىل ما ليس له بحق  ، واملؤمن الذي إذا قدر مل خترجه قدرته إىل التعد  احلق  

: ابن الوليد، عن الصفار، عن الربقي، عن أبيه، عن صفوان، عن 2ـ  1632

ام املؤمن إن  »: ×عند أيب عبد اهلل فقال املؤمنن  عبد اهلل سنان قال: ذكر رجل  

، واملؤمن إذا ريض مل يدخله رضاه يف سخط مل خيرجه سخطه من احلق   الذي إذا

 .«باطل، واملؤمن الذي إذا قدر مل يتعاط ما ليس له

 صالح السريرة: حسن العاقبة وإسادس والثالثنيالباب ال

د بن زياد، عن : ابن إدريس، عن أبيه، عن أيوب بن نوح، عن حمم  1ـ  1633

                                           
 ( رواية.22( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .1رقم  255؛ معاين األخبار: 353/  68( بحار األنوار: 2)

 ( روايات.7ع روايات الباب )( يبلغ جممو3)

 .65رقم  105؛ اخلصال: 358/  68( بحار األنوار: 4)

 .67رقم  106؛ اخلصال: 359/  68( بحار األنوار: 5)

 ( رواية.20( يبلغ جمموع روايات الباب )6)



عن أبيه، عن آبائه عليهم  ،×دصادق جعفر بن حمم  غياث بن إبراهيم، عن ال

من أحسن فيام بقي من عمره مل يؤاخذ بام »السالم قال: قال رسول اهلل|: 

 .«خرل واآلو  ومن أساء فيام بقي من عمره أخذ باأل ،مىض من ذنبه

حسن اخللق، وتفسري قوله تعاىل: وإنك لعلى : سابع والثالثنيالباب ال

 خلق عظيم

 د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن مجيل بن: حمم  1ـ  1634

 أكمل املؤمنني إيامناا  ذإن»: قال ×د بن مسلم، عن أيب جعفرصالح، عن حمم  

 .«أحسنهم خلقاا 

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن أيب والد : حمم  2ـ  1635

فيه كمل إيامنه، وإن كان من  أربع من كن  »قال:  ×احلناط، عن أيب عبد اهلل

مانة واحلياء قال: وهو الصدق وأداء األ مل ينقصه ذلك، قرنه إىل قدمه ذنوباا 

 .«قوحسن اخلل

ة، عن الربقي، عن ابن حمبوب، عن عنبسة العابد قال: قال : العد  3ـ  1636

 وجل بعمل بعد الفرائض أحب   ما يقدم املؤمن عىل اهلل عز  »: ×يل أبو عبد اهلل

 .«إىل اهلل تعاىل من أن يسع الناس بخلقه

د بن عبد اجلبار، عن صفوان، عن شعري، عن حمم  : أيب عيل األ4ـ  1637

                                           
/  2. قال الشيخ املحسني )9رقم  111؛ األمايل للصدوق: 363/  68( بحار األنوار: 1)

د357  بن زياد هو ابن أيب عمري. (: إن  حمم 

 ( رواية.80( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .1رقم  99/  2؛ الكايف: 373/  68( بحار األنوار: 3)

 .3رقم  99/  2؛ الكايف: 374/  68( بحار األنوار: 4)

 .4رقم  100/  2؛ الكايف: 375/  68( بحار األنوار: 5)



صاحب اخللق  إن  »قال: قال رسول اهلل|:  ،×ذريح، عن أيب عبد اهلل

 .«احلسن له مثل أجر الصائم القائم

محيس وعبد اهلل يه، عن ابن أيب عمري، عن حسني األ، عن أبعيل   :5ـ  1638

متيث  اخللق احلسن يميث اخلطيئة كام إن  »قال:  ×بن سنان، عن أيب عبد اهلل

 .«الشمس اجلليد

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن الوشاء، عن ابن سنان، عن : حمم  6ـ  1639

فأتى احلفارين فإذا  ،عىل عهد رسول اهلل| هلك رجل  »قال:  ×أيب عبد اهلل

وشكوا ذلك إىل رسول اهلل| فقالوا: ما يعمل حديدنا يف  هبم مل حيفروا شيئاا 

 ،ام نرضب به يف الصفا فقال: ومل؟ إن كان صاحبكم حلسن اخللقرض فكأن  األ

 :ثم قال ،رض رشاا ه عىل األائتوين بقدح من ماء فأتوه به فأدخل يده فيه ثم رش  

 .«ميتهايل عليه ام كان رمالا قال: فحفر احلفارون فكأن   ،احفروا

عمري، عن عبد اهلل بن سنان، عن أيب  عيل، عن أبيه، عن ابن أيب :7ـ  1640

 .«محسن اخللق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائ إن  »قال:  ×عبد اهلل

 ،ل، عن احلمريي، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب: ابن املتوك  8ـ  1641

ْنيَا رَ ﴿وجل:  ، يف قوله عز  ×عن مجيل بن صالح، عن أيب عبد اهلل نَا آتِنَا ِِف الدُّ بَّ

خرة، والسعة يف ة يف اآلرضوان اهلل واجلن  »، قال: ﴾َحَسنًَة َوِِف اآلِخَرِة َحَسنَةً 

 .«الرزق واملعاش وحسن اخللق يف الدنيا

                                           
 .5رقم  100/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 1)

 .7رقم  100/  2( املصدر السابق نفسه؛ الكايف: 2)

 .10رقم  101/  2؛ الكايف: 376/  68( بحار األنوار: 3)

 .18رقم  103/  2؛ الكايف: 381/  68( بحار األنوار: 4)

 .1رقم  174؛ معاين األخبار: 383/  68( بحار األنوار: 5)



 ه، عن ابن حمبوب، عن عباد: ابن مرسور، عن ابن عامر، عن عم  9ـ  1642

ال جيمع اهلل ملنافق وال فاسق »يقول:  ×بن صهيب قال: سمعت أبا عبد اهلل

 .«حسن السمت والفقه وحسن اخللق أبداا 

 احللم والعفو وكظم الغيظ: ثامن والثالثنيالباب ال

، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبد اهلل بن سنان، عن أيب : عيل  1ـ  1643

خربكم بخري خالئق أ| يف خطبته: أال قال رسول اهلل»قال:  ×عبد اهلل

حسان إىل من أساء ن ظلمك، وتصل من قطعك، واإلخرة؟ العفو عم  الدنيا واآل

 .«وإعطاء من حرمك ،إليك

، عن ابن د بن إسامعيل، عن الفضل مجيعاا وحمم   ،، عن أبيه: عيل  2ـ  1644

احلسني عليهام أيب عمري، عن إبراهيم بن عبد احلميد، عن الثاميل، عن عيل بن 

لني و  لقيامة مجع اهلل تبارك وتعاىل األإذا كان يوم ا»السالم قال: سمعته يقول: 

: أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من خرين يف صعيد واحد ثم ينادي مناد  واآل

ا نصل من الناس فتلقاهم املالئكة فيقولون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كن  

ن ظلمنا، قال: فيقال هلم: صدقتم، ادخلوا و عم  ونعطي من حرمنا، ونعف ،قطعنا

 .«ةاجلن  

 ×قال: سمعت أبا احلسن ،ة، عن الربقي، عن ابن فضال: العد  3ـ  1645

 .«اا إال نرص أعظمهام عفو ما التقت فئتان قط  »يقول: 

                                           
 .126رقم  127؛ اخلصال: 388/  68( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.78( يبلغ روايات الباب )2)

 .1رقم  107/  2؛ الكايف: 399/  68( بحار األنوار: 3)

 .4رقم  107/  2؛ الكايف: 400/  68( بحار األنوار: 4)

 .8رقم  108/  2؛ الكايف: 402/  68( بحار األنوار: 5)



: حممد بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكري، 4ـ  1646

يت باليهودية التي أرسول اهلل|  إن  »قال:  ×عن زرارة، عن أيب جعفر

ت الشاة للنبي| فقال هلا: ما محلك عىل ما صنعت؟ فقالت: قلت: إن سم  

أرحت الناس منه، قال: فعفا رسول اهلل|  وإن كان ملكاا  ،همل يرض   اا كان نبي  

 .«عنها

 ،د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكري: حمم  5ـ  1647

يقول: إنه  ×بن احلسني كان عيل  »قال:  ×رارة، عن أيب جعفرعن ز

 .«ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن عبد اهلل احلجال، عن حفص : حمم  6ـ  1648

فخرج أبو  ،له يف حاجة فأبطأ غالماا  ×بن أيب عايشة قال: بعث أبو عبد اهلل

فجلس عند رأسه يروحه حتى انتبه فلام  طأ، فوجده نائاما عبد اهلل عىل أثره ملا أب

ذلك لك تنام الليل والنهار، لك  واهلل ما ،يا فالن»: ×انتبه قال له أبو عبد اهلل

 .«الليل ولنا منك النهار

، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن احلكم، عن أيب : عيل  7ـ  1649

يل بذل  أن   حب  أ عليهام السالم يقول: ما بن احلسني كان عيل  »قال:  ×عبد اهلل

كايف هبا أ من جرعة غيظ ال إيل   عت جرعة أحب  نفيس محر النعم، وما جتر  

 .«اصاحبه

 ،د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن سنان وعيل بن النعامن: حمم  8ـ  1650

                                           
 .9رقم  109/  2؛ الكايف: 402/  68( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  112/  2؛ الكايف: 404/  68 ( بحار األنوار:2)

 .7رقم  112/  2؛ الكايف: 405/  68( بحار األنوار: 3)

 .1رقم  109/  2؛ الكايف: 406/  68( بحار األنوار: 4)



نعم اجلرعة »قال:  ×عن عامر بن مروان، عن زيد الشحام، عن أيب عبد اهلل

إال  اهلل قوماا  جر ملن عظيم البالء، وما أحب  عظيم األ ن  إغيظ ملن صرب عليها، فال

 .«مابتاله

لنعامن، وحممد بن سنان، عن عامر د بن حييى، عن عيل بن ا: حمم  9ـ  1651

نك لن اصرب عىل أعداء النعم، فإ»قال:  ×ولبن مروان، عن أيب احلسن األ

 .«هتطيع اهلل فيتكايف من عىص اهلل فيك بأفضل من أن 

بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن حفص  : عيل  10ـ  1652

بياع السابري، عن أيب محزة، عن عيل بن احلسني عليهام السالم قال: قال رسول 

ها بحلم، وجل جرعتان: جرعة غيظ يرد   السبيل إىل اهلل عز   من أحب  »اهلل|: 

 .«ها بصربوجرعة مصيبة يرد  

 ،: ماجيلويه، عن عيل، عن أبيه، عن محاد، عن حريز، عن زرارة11ـ  1653

 .«ن ظلمناتنا العفو عم  ا أهل بيت مرو  إن  »قال:  ×عن أيب عبد اهلل

وب بن نوح، عن ابن أيب عمري، عن قتيبة : أيب، عن سعد، عن أي  12ـ  1654

ه عدو   أن يرى املؤمن من اهلل نرصةا  حسب»قال:  ×عشى، عن أيب عبد اهللاأل

 .«يعمل بمعايص اهلل

: العطار، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن معاوية 13ـ  1655

                                           
 .2رقم  109/  2؛ الكايف: 408/  68( بحار األنوار: 1)

، (357/  2. قال الشيخ املحسني )3رقم  109/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 2) : وعىل كل 

 اعتباره مبني  عىل أن  مروان بن عامر اليشكري، كام هو مظنون.

 .9رقم  110/  2؛ الكايف: 411/  68( بحار األنوار: 3)

 .7رقم  364؛ األمايل للصدوق: 414/  68( بحار األنوار: 4)

 .96رقم  27؛ اخلصال: 414/  68( بحار األنوار: 5)



اصرب عىل أعداء »قال:  ×بن وهب، عن معاذ بن مسلم، عن أيب عبد اهلل

 .«ك لن تكافئ من عىص اهلل فيك بأفضل من أن تطيع اهلل فيهن  إف ؛النعم

لربقي، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن : أيب، عن سعد، عن ا14ـ  1656

جه اهلل من فيه زو   ثالث من كن  »: ×عبد اهلل بن سنان قال: قال أبو عبد اهلل

 ورجل   ،وجل احلور العني كيف شاء: كظم الغيظ، والصرب عىل السيوف هلل عز  

 .«وجل حرام فرتكه هلل عز   أرشف عىل مال  

 ،أيوب بن نوح، عن ابن أيب عمري: ابن الوليد، عن الصفار، عن 15ـ  1657

عن سيف بن عمرية، عن الثاميل، عن الصادق، عن آبائه عليهم السالم قال: قال 

أوىل الناس بالعفو أقدرهم عىل التوبة، وأحزم الناس »رسول اهلل|: 

 .«أكظمهم للغيظ

: الطالقاين، عن أمحد اهلمداين، عن عيل بن احلسن بن فضال، 16ـ  1658

ِميَل ﴿: وجل يف قول اهلل عز   ،×ن الرضاعن أبيه، ع ْفَح اْْلَ  ،﴾ َفاْصَفِح الصَّ

 .«العفو من غري عتاب»قال: 

هم وجمالستهم، فضل الفقر والفقراء وحّب: تاسع والثالثنيالباب ال

 والرضا بالفقر، وثواب إكرام الفقراء وعقاب من استهان بهم

عن ابن أيب عمري، عن هشام بن احلكم، عن أيب : عيل، عن أبيه، 1ـ  1659

                                           
 .5رقم  158ايل للصدوق: ؛ األم416/  68( بحار األنوار: 1)

 .14رقم  85؛ اخلصال: 417/  68( بحار األنوار: 2)

 .1رقم  195؛ معاين األخبار: 420/  68( بحار األنوار: 3)

رقم  131؛ األمايل للصدوق: 1رقم  373؛ معاين األخبار: 421/  68( بحار األنوار: 4)

6. 

 ( رواية.86( يبلغ جمموع روايات الباب )5)



 ،ةإذا كان يوم القيامة قام عنق من الناس حتى يأتوا باب اجلن  »قال:  ×عبد اهلل

 لن بْ فيرضبوا باب اجلنة فيقال هلم: من أنتم؟ فيقولون: نحن الفقراء، فيقال هلم: أقن 

وجل:   عز  حتاسبونا عليه، فيقول اهلل احلساب؟ فيقولون: ما أعطيتمونا شيئاا 

 .«ةادخلوا اجلن   ،صدقوا

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن أيب عبد 2ـ  1660

 الفقر أزين للمؤمنني من العذار عىل خد  »: ×قال: قال أمري املؤمنني ×اهلل

 .«الفرس

 ،د بن عبد اجلبارلفامي، عن حممد احلمريي، عن أبيه، عن حمم  ا: 3ـ  1661

كاد الفقر أن »قال:  ×ن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن الصادقع

 .«وكاد احلسد أن يغلب القدر ،يكون كفراا 

: أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن احلسني بن سعيد، عن عيل 4ـ  1662

بن احلكم، عن داود بن النعامن، عن إسحاق بن عامر، عن الصادق جعفر بن 

وم القيامة وقف عبدان مؤمنان للحساب كالمها من إذا كان ي»قال:  ×دحمم  

وقف؟ أعىل ما  يف الدنيا، فيقول الفقري: يا رب   أهل اجلنة: فقري يف الدنيا وغني  

 تك إنك لتعلم أنك مل تولني والية فأعدل فيها أو أجور، ومل ترزقني ماالا فوعز  

                                           
. والبد  من فرض اختصاص 19رقم  264/  2؛ الكايف: 25/  69نوار: ( بحار األ1)

ز والكناية، وإال فإن  احلساب ال  املوضوع باجلانب املايل، أو محله عىل رضب من التجو 

د الفقر، بل قد يكون الفقر نفسه سبباا يف بعض  خيتص  بالقضايا املالي ة، حتى يرفع بمجر 

 (.حّب اهللهلل العامل )املعايص أحياناا كام هو واضح، وا

. والبد  من احلمل عىل التسلية 22رقم  265/  2؛ الكايف: 28/  69( بحار األنوار: 2)

 واملواساة ومدح الصرب عىل الفقر، وإال فللفقر وجه  آخر تذكره الرواية اآلتية )حب اهلل(.

 .6رقم  371؛ األمايل للصدوق: 29/  69( بحار األنوار: 3)



عىل ما علمت  وال كان رزقي يأتيني منها إال كفافاا  ،أو أمنع اا ي منه حق  ؤد  أف

ويبقى  .ةوا عنه يدخل اجلن  جالله: صدق عبدي خل   رت يل، فيقول اهلل جل  وقد  

لكفاها، ثم يدخل  خر حتى يسيل منه من العرق ما لو رشبه أربعون بعرياا اآل

جييئني  ءة. فيقول له الفقري: ما حبسك؟ فيقول: طول احلساب، ما زال اليشاجلن  

وجل منه برمحة  دين اهلل عز  آخر حتى تغم   ءيشسأل عن أيغفر يل ثم  ءبعد اليش

فيقول: لقد  وأحلقني بالتائبني، فمن أنت؟ فيقول: أنا الفقري الذي كنت معك آنفاا 

 .«ك النعيم بعديغري  

: أيب، عن سعد، عن الربقي، عن ابن فضال، عن يونس بن 5ـ  1663

رمحه  أيب ذر   يروى عن ء: يش×يب عبد اهلليعقوب، عن العقرقويف قال: قلت أل

 ،الفقر حب  أو ،املوت حب  أها: حب  أه كان يقول: ثالثة يبغضها الناس وأنا اهلل أن  

املوت يف طاعة اهلل  ىام عنهذا ليس عىل ما تروون إن   إن  »البالء، فقال:  حب  أو

يف  ىمن الغن إيل   من احلياة يف معصية اهلل، والفقر يف طاعة اهلل أحب   إيل   أحب  

 .«ة يف معصية اهللمن الصح   يل  إ حب  أالبالء يف طاعة اهلل معصية اهلل، و

: ابن الوليد، عن الصفار، عن اليقطيني، عن صفوان بن حييى، 6ـ  1664

الفقر  :، فقيل«محرالفقر املوت األ»قال:  ×عن ذريح املحاريب، عن أيب عبد اهلل

 .«ال، ولكن من الدين»من الدنانري والدراهم؟ قال: 

د بن عيسى، عن ابن : ابن املتوكل، عن احلمريي، عن حمم  7ـ  1665

انظر  ،يا محران»حلمران:  ×حمبوب، عن هشام بن سامل قال: قال أبو عبد اهلل

                                           
 .11رقم  441؛ األمايل للصدوق: 35/  69ر: ( بحار األنوا1)

 .1رقم  165؛ معاين األخبار: 39/  69( بحار األنوار: 2)

 .1رقم  259؛ معاين األخبار: 40/  69( بحار األنوار: 3)



ذلك أقنع لك بام  ن  إف ؛إىل من هو دونك، وال تنظر إىل من هو فوقك يف املقدرة

 .اخلرب «كوأحرى أن تستوجب الزيادة من رب   ،قسم لك

 الغنا والكفاف: نوبعرالباب األ

: عيل، عن أبيه، عن غري واحد، عن عاصم بن محيد، عن أيب 1ـ  1666

قال اهلل »يقول: قال رسول اهلل|:  ×عبيدة احلذاء قال: سمعت أبا جعفر

من صالة  خفيف احلال، ذا حظ   من أغبط أوليائي عندي رجل   وجل: إن   عز  

 ،فصرب عليه عل رزقه كفافاا ناس، ج  يف ال ه بالغيب، وكان غامضاا أحسن عبادة رب  

 .«ت بواكيهتراثه وقل   لت منيته فقل  عج  

د د، عن أمحد بن إسحاق، عن بكر بن حمم  : احلسني بن حمم  2ـ  1667

 ئيمن أغبط أوليا وجل: إن   قال اهلل عز  »قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،زدياأل

بد اهلل يف الرسيرة، من صالح، أحسن عبادة ربه، وع ذا حظ   مؤمناا  عندي عبداا 

، فصرب عليه، صابع، وكان رزقه كفافاا يف الناس، فلم يرش إليه باأل وكان غامضاا 

 .«ت بواكيهتراثه وقل   لت به املنية فقل  فعج  

                                           
 .1رقم  559/  2؛ علل الرشائع: 42/  69( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.29( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

. وال بد  هلذه األحاديث من تأم الت 1رقم  140/  2؛ الكايف: 57/  69ر: ( بحار األنوا3)

ها قريب من الثقافة  سن فن توضح حدودها ومدياهتا وأوجه الكنايات واألغراض منها، فإن  نن

ة أوىص بامله لكي تقام عليه  الصوفي ة، كيف واإلمام احلسني كثرت بواكيه، وبعض األئم 

ألحاديث بيان بعض احلاالت، ال تأسيس قواعد عملي ة النوائح، فاملراد بمثل هذه ا

 (.حّب اهللللناس واهلل العامل )

 .6رقم  141/  2؛ الكايف: 62/  69( بحار األنوار: 4)



الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف : واحد واألربعنيالباب ال

 الكفر

ن ابن أيب عمري، عن : ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، ع1ـ  1668

الرشك أخفى من دبيب  إن  »: ×عبد احلميد بن أيب العال قال: قال أبو عبد اهلل

 .«منه حتويل اخلاتم ليذكر احلاجة وشبه هذا»، وقال: «النمل

 ،: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن معروف، عن صفوان2ـ  1669

ُعُتلٍّ َبْعَد ﴿: ×بد اهلليب عد بن مسلم قال: قلت ألعن ابن مسكان، عن حمم  

 .«العتل العظيم الكفر، والزنيم املستهرت بكفره»قال:  ﴾َذلَِك َزنِيمٍ 

 أصول الكفر وأركانه: ثاني واألربعنيالباب ال

: احلسني بن حممد، عن أمحد بن إسحاق، عن بكر بن حممد، عن 1ـ  1670

صول الكفر ثالثة: احلرص واالستكبار أ»: ×أيب بصري قال: قال أبو عبد اهلل

حني هني عن الشجرة محله احلرص عىل أن  ×آدم ن  إا احلرص ففأم   ،واحلسد

دم استكرب، وأما احلسد مر بالسجود آلأبليس حني إوأما االستكبار ف ،أكل منها

 .«فابنا آدم حيث قتل أحدمها صاحبه

سباط، عن داود بن بن إبراهيم، عن أبيه، عن عيل بن أ : عيل  2ـ  1671

خطب رسول اهلل| الناس »قال:  ×عن أيب محزة، عن أيب جعفر ،النعامن

رسول اهلل، فقال|: الذي يمنع  فقال: أال أخربكم برشاركم؟ قالوا: بىل يا

                                           
 ( رواية.32( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .1رقم  379؛ معاين األخبار: 96/  69( بحار األنوار: 2)

 .1رقم  149ألخبار: ؛ معاين ا97/  69( بحار األنوار: 3)

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

 .1رقم  289/  2؛ الكايف: 104/  69( بحار األنوار: 5)



، من هذا هو رش   اهلل مل خيلق خلقاا  وا أن  د وحده، فظن  رفده، ويرضب عبده، ويتزو  

رسول اهلل قال: الذي ال  ذلك؟ قالوا: بىل يا من ثم قال: أال أخربكم بمن هو رش  

ثم قال:  ،من هذا هو رش   اهلل مل خيلق خلقاا  وا أن  ه. فظن  يرجى خريه وال يؤمن رش  

ان ش اللع  رسول اهلل قال: املتفح   من ذلك؟ قالوا: بىل يا أال أخربكم بمن هو رش  

 .«هالذي إذا ذكر عنده املؤمنون لعنهم وإذا ذكروه لعنو

ة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعيل بن إبراهيم، عن أبيه : عد  3ـ  1672

، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن أيب محزة، عن جابر بن عبد اهلل قال: مجيعاا 

خربكم برشار رجالكم؟ قلنا: بىل يا رسول اهلل قال: أأال »قال رسول اهلل|: 

حده، واملانع رفده، كل واآلاش، الفح   يءمن رشار رجالكم البهات اجلر إن  

 .«والضارب عبده، وامللجئ عياله إىل غريه

عن ابن معروف، عن بكر بن حممد ابن الوليد، عن الصفار، : 4ـ  1673

صول الكفر ثالثة: احلرص أ»: ×زدي، عن أيب بصري قال: قال أبو عبد اهللاأل

حني هني عن الشجرة محله  ×آدم ن  إا احلرص فواالستكبار واحلسد، فأم  

دم أمر بالسجود آلبليس حني  أن أكل منها، وأما االستكبار فإاحلرص عىل

 .«اا وأما احلسد فابنا آدم حني قتل أحدمها صاحبه حسد ،استكرب

والوسوسة وحديث النف  الشك يف الدين : ثالث واألربعنيالباب ال

 ميانوانتحال اإل

، عن : أيب، عن عيل، عن أبيه، عن صفوان، عن الكناين1ـ  1674

                                           
 .7رقم  290/  2؛ الكايف: 107/  69( بحار األنوار: 1)

 .13رقم  292/  2؛ الكايف: 114/  69( بحار األنوار: 2)

 .7رقم  504؛ األمايل للصدوق: 28رقم  90؛ اخلصال: 121/  69( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.24( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



 .«الريب كفر»قال: قال النبي|:  ×الصادق

 ،زديد األ: أيب، عن سعد، عن الربقي، عن أبيه، عن بكر بن حمم  2ـ  1675

الشك واملعصية يف النار  إن  »: ×قال: قال أمري املؤمنني ×عن أيب عبد اهلل

 .«ا وال إليناليسا من  

عليهم السالم قال: قال  سانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائه: باأل3ـ  1676

ال  فيه، وغزو   ال شك   وجل إيامن   عامل عند اهلل عز  أفضل األ»رسول اهلل|: 

مملوك أحسن عبادة  ة شهيد، وعبد  ل من يدخل اجلن  وأو   .مربور غلول فيه، وحجٌّ 

 ل من يدخل النار أمري  وأو   ،ف ذو عبادةه ونصح لسيده، ورجل عفيف متعف  رب  

 .«وفقري فخور ،هثروة من املال مل يعط املال حق   ط مل يعدل، وذومتسل  

 كفر املخالفني والنصاب، وما يناسب ذلك: رابع واألربعنيالباب ال

: ابن املتوكل، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبد اهلل 1ـ  1677

، «ليس بينكم وبني من خالفكم إال املطمر»: ×بن سنان قال: قال أبو عبد اهلل

، فمن خالفكم وجازه فابرؤا ونه الرت  الذي تسم  »املطمر؟ قال:  ءيش ت: وأي  قل

 .«اا فاطمي   اا منه، وإن كان علوي  

 ون ألمر اهللاملستضعفني واملرجّو: ام  واألربعنيالباب اخل

عن  ،، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الوشا: أيب وابن الوليد معاا 1ـ  1678

                                           
 .1رقم  576؛ األمايل للصدوق: 127/  69( بحار األنوار: 1)

 .259( املصدر السابق؛ ثواب األعامل: 2)

 .20رقم  31/  1؛ عيون أخبار الرضا: 128/  69( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.29( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

 .2رقم  213؛ معاين األخبار: 133/  69( بحار األنوار: 5)

 ( رواية.37( يبلغ جمموع روايات الباب )6)



إاِلَّ ﴿وجل:  يف قوله عز   ،×، عن أيب عبد اهللأمحد بن عائذ، عن أيب خدجية

َتُدوَن  َجاِل َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن الَ َيْستَطِيُعوَن ِحيَلًة َوالَ َُّيْ اْلُْْسَتْضَعِفَي ِمَن الرِّ

ن حيلة إىل النصب فينصبون، وال هيتدون سبيل أهل ال يستطيعو»فقال:  ﴾َسبِيَلً 

عامل حسنة، وباجتناب املحارم ة بأفيدخلون فيه، وهؤالء يدخلون اجلن   احلق  

 .«براراألوجل عنها، وال ينالون منازل  التي هنى اهلل عز  

: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن عيل بن احلكم، عن سيف بن 2ـ  1679

أنه قال يف املستضعفني الذين ال  ×ح، عن أيب جعفرعمرية، عن أيب الصبا

الكفر وال  فيدخلوا يف ال يستطيعون حيلةا »: جيدون حيلة وال هيتدون سبيالا 

 .«ءيامن يف يشيامن، فليس هم من الكفر واإلهيتدون فيدخلوا يف اإل

املرجئة والزيدية والبرتية والواقفية، : سادس واألربعنيالباب ال

 الضالل، وما يناسب ذلك وسائر فرق أهل

 ،وب بن نوح، عن صفوان، عن داود بن فرقد: محدويه، عن أي  1ـ  1680

يف املرجئة فتيا  يعني العجلية، إن   ،ما أحد أجهل منهم»قال:  ×عن أيب عبد اهلل

 .«وعلام، ويف اخلوارج فتيا وعلام، وما أحد أجهل منهم

ن حممد بن خالد، عن احلسن بن د بن مسعود، عن عبد اهلل ب: حمم  2ـ  1681

                                           
. ويف تفسريها لعدم استطاعة 5رقم  201؛ معاين األخبار: 160/  69( بحار األنوار: 1)

، واهلل العامل )  (.حّب اهللاحليلة نظر 

. هذه أشكل من سابقتها 11رقم  203خبار: ؛ معاين األ162/  69( بحار األنوار: 2)

 (.حّب اهلل)

 ( روايات.9( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .412رقم  495/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 180/  69( بحار األنوار: 4)



: ×عيل اخلزاز، عن عيل بن عقبة، عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد اهلل

يها إىل املسجد، وكذلك كنت أفعل  تعاىل حاجة فهجرت فعرضت يل إىل ريب  »

 يف الروضة إذا رجل عىل رأيس فقلت: ممن صيل  أذا عرضت يل احلاجة، فبينا أنا إ

لكوفة، قال: فقلت: ممن الرجل؟ فقال: من أسلم، قال: الرجل؟ قال: من أهل ا

قلت: ممن الرجل؟ قال: من الزيدية، قلت: يا أخا أسلم من تعرف منهم؟ قال: 

أعرف خريهم وسيدهم وأفضلهم هارون بن سعد، قال: قلت: يا أخا أسلم 

ُذوْا اْلِعْج ﴿وجل يقول:  ة أما سمعت اهلل عز  رأس العجلي   َ ْم إِنَّ الَِّذيَن اَّتَّ َل َسَينَاَُلُ

ْنَيا ياِة الدُّ ِْم َوِذلٌَّة ِِف اْْلَ َّبِّ ن رَّ د بن سامل بياع حمم   وإنام الزيدي حقاا  ؟﴾َغَضٌب مِّ

 .«القصب

 جوامع مساوئ األخالق: واألربعني بعاالباب الس

وكل، عن حممد العطار، عن ابن أيب اخلطاب، عن ابن : ابن املت1ـ  1682

ثالث من مل يكن فيه فال يرجى خريه »قال:  ×ه، عن الصادقأسباط، عن عم  

 .«: من مل خيش اهلل يف الغيب، ومل يرعو عند الشيب، ومل يستحي من العيببداا أ

عن  ،العطار، عن سعد، عن ابن أيب اخلطاب، عن جعفر بن بشري: 2ـ  1683

قال: سمعته  ×ان بن عثامن، عن احلارث بن املغرية النرضي، عن أيب عبد اهللأب

ستة ال تكون يف املؤمن: العرس والنكر واللجاجة والكذب واحلسد »يقول: 

 .«يوالبغ

                                           
 .418رقم  497/  2( املصدر السابق؛ اختيار معرفة الرجال: 1)

 ( رواية.31( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .8رقم  497؛ األمايل للصدوق: 163/  69( بحار األنوار: 3)

 .15رقم  325؛ اخلصال: 193/  69( بحار األنوار: 4)



شرار الناس وصفات املنافق واملرائي والكسالن : ثامن واألربعنيالباب ال

 اللعن والظامل، ومن يستحّق

ه، عن ابن حمبوب، عن مالك ن مرسور، عن ابن عامر، عن عم  : اب1ـ  1684

وال ينتهي  ىاملنافق ينه»، قال: ×بن عطية، عن الثاميل، عن عيل بن احلسني

ويأمر بام ال يأيت، إذا قام يف الصالة اعرتض، إذا ركع ربض، وإذا سجد نقر وإذا 

إن  ،يسهره النوم ومل ه الطعام وهو مفطر، ويصبح ومه  جلس شغر، يميس ومه  

 .«ثك كذبك، وإن وعدك أخلفك، وإن ائتمنته خانك، وإن خالفته اغتابكحد  

من استوىل عليهم الشيطان من أصحاب : تاسع واألربعنيالباب ال

 البدع، وما ينسبون اىل أنفسهم من األكاذيب، وأنها من الشيطان

عن : سعد، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسني بن سعيد، 1ـ  1685

بنانا والرسي  إن  »قال:  ×ابن أيب عمري، عن هشام بن احلكم، عن أيب عبد اهلل

هلم الشيطان يف أحسن ما يكون يف صورة آدمي من قرنه  ىلعنهم اهلل ترائ وبزيعاا 

ََمء إَِلٌه َوِِف ﴿: يةل هذه اآلبنانا يتأو   ، قال: فقلت: إن  «تهإىل رس   َوُهَو الَِّذي ِِف السَّ

 ،رضله األرض غري إله السامء، وإله السامء غري إالذي يف األ أن   ﴾هٌ اْْلَْرِض إِلَ 

رض يعرفون فضل إله السامء أهل األ رض، وإن  إله السامء أعظم من إله األ وأن  

واهلل ما هو إال اهلل وحده ال رشيك له، إله يف الساموات »: ×مونه فقالويعظ  

ر جالله وصغ   ر اهلل جل  كذب بنان، عليه لعنة اهلل، لقد صغ   ،رضنيوإله يف األ

 .«عظمته

                                           
 ( روايات.10( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .15رقم  582؛ األمايل للصدوق: 205/  69( بحار األنوار: 2)

 ( روايات.8( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .547رقم  592/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 213/  69( بحار األنوار: 4)



د، عن أبيه واحلسني بن سعيد، عن ابن : سعد، عن أمحد بن حمم  2ـ  1686

بن أيب عمري، عن حممد بن عمر بن أيب عمري، وحممد بن عيسى، عن يونس وا

رة الرببري لعنه اهلل يقول عام عن بريد بن معاوية العجيل قال: كان محزة بن ،ذينةأ

ليلة، وال يزال إنسان يزعم أنه قد أراه  يأتيني يف كل   ×أبا جعفر صحابه: إن  أل

كذب، عليه »ثته بام يقول محزة، فقال: فحد   × لقيت أبا جعفراه، فقدر يل أين  إي  

 .«وال ويص نبي لعنة اهلل ما يقدر الشيطان أن يتمثل يف صورة نبي  

 ،د بن قولويه، عن سعد، عن حممد بن عيسى، عن يونس: حمم  3ـ  1687

عن يونس بن ظبيان  ×ث أبا احلسن الرضامن الطيارة حيد   قال: سمعت رجالا 

 ،أنه قال: كنت يف بعض الليايل وأنا يف الطواف، فإذا نداء من فوق رأيس يا يونس

إذا ح فرفعت رأيس ف ،إين أنا اهلل ال إله إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري

ي اخرج عن  »مل يملك نفسه ثم قال للرجل:  ]كذا[. فغضب أبو احلسن غضباا 

ثك، ولعن يونس بن ظبيان ألف لعنة تتبعها ألف لعنك اهلل ولعن اهلل من حد  

يونس  أما إن   ،لعنة منها تبلغك إىل قعر جهنم وأشهد ما ناداه إال شيطان لعنة كل  

وأصحاهبام إىل ذلك الشيطان مع العذاب مقرونان،  مع أيب اخلطاب يف أشد  

 .«×العذاب، سمعت ذلك من أيب عبد اهلل فرعون وآل فرعون يف أشد  

فقال يونس: فقال الرجل من عنده فلام بلغ الباب إال عرشة خطاء حتى رصع 

أتاه ملك بيده »: ×فقال أبو احلسن ،عليه قد قاء رجيعه ومحل ميتاا  اا مغشي  

ل اهلل فيها مثانته حتى قاء رجيعه وعج  عمود فرضبه عىل هامته رضبة قلب 

ثه يونس بن ظبيان، ورأى الشيطان بروحه إىل اهلاوية وأحلقه بصاحبه الذي حد  

 .«له ىالذى كان ترائ

                                           
 .548رقم  593/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 214/  69( بحار األنوار: 1)

 .673رقم  657/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 215/  69( بحار األنوار: 2)



ه ال حيمل الناس، وأّن ضّلأودينًا عقاب من أحدث : نومسالباب اخل

 هن يستحّقأحد الوزر عّم

، عن ابن أيب عمري، عن هشام : أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح1ـ  1688

ل طلب الدنيا من و  كان رجل يف الزمن األ»قال:  ×بن احلكم، عن أيب عبد اهلل

حالل فلم يقدر عليها، وطلبها من حرام فلم يقدر عليها. فأتاه الشيطان فقال 

وطلبتها من حرام فلم  ،له: يا هذا إنك قد طلبت الدنيا من حالل فلم تقدر عليها

تكثر به دنياك ويكثر به تبعك؟ قال: بىل قال:  ءك عىل يشفال أدل  أ ،تقدر عليها

وتدعو إليه الناس. ففعل فاستجاب له الناس وأطاعوه وأصاب من  تبتدع ديناا 

ودعوت الناس ما أرى يل توبة  ه فكر فقال: ما صنعت؟ ابتدعت ديناا ن  إثم  ،الدنيا

به الذين أجابوه فيقول ه عنه، فجعل يأيت أصحارد  أإال أن آيت من دعوته إليه ف

الذي دعوتكم إليه باطل، وإنام ابتدعته، فجعلوا يقولون: كذبت وهو  هلم: إن  

ولكنك شككت يف دينك. فرجعت عنه، فلام رأى ذلك عمد إىل سلسلة  احلق  

. وجل عيل   ها حتى يتوب اهلل عز  حل  أثم جعلها يف عنقه، وقال: ال  فوتد هلا وتداا 

نبياء قل لفالن: وعزيت لو دعوتني حتى من األ نبي   وجل إىل فأوحى اهلل عز  

من مات إىل ما دعوته إليه فريجع  تنقطع أوصالك، ما استجبت لك، حتى ترد  

 .«هعن

سناد، عن ابن عيسى، عن احلسني بن سعيد، عن ابن أيب إل: با2ـ  1689

ه : ما أدنى ما يكون ب×يب عبد اهللعمري، عن محاد، عن احللبي، قال: قلت أل

                                           
 ( روايات.10( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

. ولعل  هناك خصوصي ة يف 2رقم  492/  2ائع: ؛ علل الرش219/  69( بحار األنوار: 2)

هذا الرجل، وإال فإن  اهلل يغفر الذنوب مجيعاا كام ذكر القرآن الكريم، والعلم عند اهلل 

 (.حّب اهلل)



 .«ن خالفه عليه ويربأ مم  فيتوىل   أن يبتدع شيئاا »؟ قال: العبد كافراا 

ذينة، عن أسناد، عن ابن عيسى، عن ابن أيب عمري، عن ابن : باإل3ـ  1690

؟ قال: : ما أدنى ما يصري به العبد كافراا ×يب عبد اهللد العجيل قال: قلت ألبري

ن صاة: إهنا نواة، ويربء مم  أن يقول هلذه احل»رض فقال: فأخذ حصاة من األ

ن قال بغري قوله، فهذا ناصب قد أرشك خالفه عىل ذلك، ويدين اهلل بالرباءة مم  

 .«مباهلل وكفر من حيث ال يعل

سانيد الثالثة، عن الرضا عن آبائه عليهم السالم قال: قال : باأل4ـ  1691

 اغتصب أجرياا  أو إال من أحدث ديناا  ،ذنب اهلل غافر كل   إن  »رسول اهلل|: 

 .«اا باع حر   أجره أو رجالا 

 ثم خالفه إىل غريه من وصف عداًل: واحد واخلمسنيالباب ال

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن ابن أيب 1ـ  1692

من أعظم الناس حرسة يوم القيامة من  إن  »قال:  ×يعفور، عن أيب عبد اهلل

 .«ه غريوخالفه إىل وصف عدالا 

 تخفاف بالدين والتهاون بأمر اهللاالس: ثاني واخلمسنيالباب ال

ه، عن حممد بن زياد، عن ابن : ابن مرسور، عن ابن عامر، عن عم  1ـ  1693

                                           
 .43رقم  393؛ معاين األخبار: 220/  69( بحار األنوار: 1)

 .44رقم  393( املصدر السابق؛ معاين األخبار: 2)

 .60رقم  36/  1؛ عيون أخبار الرضا: 219/  69: ( بحار األنوار3)

 ( روايات.5( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

 .3رقم  300؛ الكايف: 224/  69( بحار األنوار: 5)

 ( روايات.4( يبلغ جمموع روايات الباب )6)



لولد الزنا عالمات أحدها بغضنا أهل  إن  »قال:  ×عمرية، عن الصادق

ثها االستخفاف بالدين، إىل احلرام الذي خلق منه، وثال وثانيها أنه حين   ،البيت

ه إال من ولد عىل غري فراش حمرض إخوان ءورابعها سوء املحرض للناس، وال ييس

 .«اه يف حيضهم  أو محلت به أبيه أ

 الكذب وروايته ومساعه: لث واخلمسنيالباب الثا

، د بن عيسى، عن عيل بن احلكمد بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  1ـ  1694

ل من أو   إن  »قال:  ×ر، عن فضيل بن يسار، عن أيب جعفرمحعن أبان األ

 .«وجل، ثم امللكان اللذان معه، ثم هو يعلم أنه كاذب يكذب الكذاب اهلل عز  

 ،: حممد بن حييى. عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن أيب نجران2ـ  1695

أن آية الكذاب ب إن  »يقول:  ×عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اهلل

رض واملرشق واملغرب، فإذا سألته عن حرام اهلل وحالله خيربك خرب السامء واأل

 .«ءمل يكن عنده يش

 ،: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عبد الرمحن بن احلجاج3ـ  1696

ال، ما »؟ قال: ء: الكذاب هو الذي يكذب يف اليش×يب عبد اهللقال: قلت أل

 .«لكن املطبوع عىل الكذبمن أحد إال يكون ذاك منه، و

 ،شعري، عن عبيد بن زرارةد األ: ابن فضال، عن إبراهيم بن حمم  4ـ  1697

                                           
م من ا التعليق عىل هذه الرواية 40رقم  216؛ اخلصال: 227/  69( بحار األنوار: 1) . تقد 

 (.حّب اهلل)

 ( رواية.60( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .6رقم  339/  2؛ الكايف: 247/  69( بحار األنوار: 3)

 .8رقم  340/  2؛ الكايف: 248/  69( بحار األنوار: 4)

 .12رقم  340/  2؛ الكايف: 250/  69( بحار األنوار: 5)



مما أعان اهلل ]به[ عىل الكذابني  إن  »يقول:  ×قال: سمعت أبا عبد اهلل

 .«النسيان

 ةاستماع اللغو والكذب والباطل والقّص: رابع واخلمسنيالباب ال

يه. عن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن أيب عبد : عيل، عن أب1ـ  1698

ة[ يف املسجد فرضبه ]بالدر   اا رأى قاص   ×أمري املؤمنني إن  »قال: قال:  ×اهلل

 .«هوطرد

 الرياء: ام  واخلمسنيالباب اخل

عن عمر  د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم،: حمم  1ـ  1699

نَساُن ﴿: يةإذ تال هذه اآل ×أيب عبد اهلل ى عندتعش  بن يزيد قال: إين أل َبِل اْْلِ

نسان أن حفص ما يصنع اإل باأيا » ،﴾َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذيَرُه  *َعََل َنْفِسِه َبِصَيٌة 

رسول اهلل| كان يقول: من  وجل بخالف ما يعلم اهلل، إن   ب إىل اهلل عز  يتقر  

 .«اا فرش   ، وإن رشاا فخرياا  رسيرة رداه اهلل رداءها إن خرياا  أرس  

شعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن صفوان، عن : أبو عيل األ2ـ  1700

 ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناا »، قال: ×فضل أيب العباس، عن أيب عبد اهلل

وجل  عز   ذلك ليس كذلك، واهلل أليس يرجع إىل نفسه فيعلم أن   ،سيئاا  ويرس  

                                           
 .15رقم  341/  2؛ الكايف: 251/  69( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.6( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .20رقم  263/  7؛ الكايف: 265/  69( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.53( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

(: 362/  2. قال الشيخ املحسني )6رقم  294/  2؛ الكايف: 285/  69( بحار األنوار: 5)

د يف انرصاف عمر بن يزيد إىل الثقة.  عىل ترد 



نَساُن َعََل َنْفِسِه َبِصَيةٌ ﴿يقول:  ت قويت الرسيرة إذا صح   إن   ،﴾َبِل اْْلِ

 .«العالنية

د احلمريي، عن أبيه، عن هارون، عن ابن زياد، : الفامي، عن حمم  3ـ  1701

جاة فيام الن :رسول اهلل| سئل أن  » :عن الصادق، عن أبيه عليهام السالم

ن خيادع اهلل خيدعه ه من   أن ال ختادعوا اهلل فيخدعكم، فإيف ةام النجا؟ فقال: إن  غداا 

يامن، ونفسه خيدع لو يشعر، فقيل له: وكيف خيادع اهلل؟ قال: يعمل وخيلع منه اإل

 إن   ،ه رشك باهللن  فاتقوا اهلل واجتنبوا الرياء، فإ بام أمر اهلل به ثم يريد به غريه،

حبط  ،يوم القيامة بأربعة أسامء: يا كافر يا فاجر يا غادر يا خارس املرائي يدعى

فالتمس أجرك ممن كنت تعمل  ،عملك، وبطل أجرك، وال خالق لك اليوم

 .«هل

: العطار، عن أبيه، عن العمركي، عن عيل بن جعفر، عن أخيه 4ـ  1702

إىل  يؤمر برجال»موسى، عن آبائه عليهم السالم قال: قال رسول اهلل|: 

فقد كانوا يمشون  جالله ملالك: قل للنار ال حترق هلم أقداماا  النار فيقول اهلل جل  

 فقد كانوا يسبغون الوضوء، وال حترق هلم أيدياا  إىل املساجد، وال حترق هلم وجهاا 

فقد كانوا يكثرون تالوة القرآن  فقد كانوا يرفعوهنا بالدعاء، وال حترق هلم ألسناا 

ا نعمل لغري اهلل ما كان حالكم؟ قالوا: كن   ،زن النار: يا أشقياءقال: فيقول هلم خا

 .«وجل، فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم له عز  

عن  ،: أبيه، عن احلمريي، عن هارون، عن ابن زياد، عن الصادق5ـ  1703

نبياء، من األ من كتبه عىل نبي   وجل أنزل كتاباا  اهلل عز   أن  »: أبيه عليهام السالم

                                           
 .11رقم  295/  2؛ الكايف: 289/  69( بحار األنوار: 1)

 .23رقم  677؛ األمايل للصدوق: 295/  69( بحار األنوار: 2)

 .18رقم  465/  2؛ علل الرشائع: 296/  69( بحار األنوار: 3)



يكون خلق من خلقي يلحسون الدنيا بالدين، يلبسون مسوك الضأن  أن   :وفيه

مرارة من الصرب، وألسنتهم أحىل من العسل،  عىل قلوب كقلوب الذئاب، أشد  

 اي خيادعون؟ أم عيل  ون؟ أم إي  وأعامهلم الباطنة أنتن من اجليف، فبي يغرت  

مها حتى تبلغ أطراف تطأ يف خطا عليهم فتنةا  بعثن  ؟ فبعزيت حلفت ألجيرتؤن

ا رأي ذي الرأي، وحكمة احلكيم، يبطل فيه رض ترتك احلكيم منها حرياناا األ

بايل أذيق بعضهم بأس بعض، أنتقم من أعدائي بأعدائي، فال وأ لبسهم شيعاا وأ

 .«بايلأوال  عذهبم مجيعاا أبام 

 استكثار الطاعة والعجب باألعمال: سادس واخلمسنيالباب ال

د بن عيسى، عن يونس، عن عبد : عيل بن إبراهيم، عن حمم  1ـ  1704

: الرجل يعمل العمل وهو ×يب عبد اهللالرمحن بن احلجاج قال: قلت أل

هو يف حاله »فيدخله شبه العجب به، فقال:  من الرب   خائف مشفق ثم يعمل شيئاا 

 .«منه يف حال عجبه وىل وهو خائف أحسن حاالا األ

 ذمّ  السمعة واالغرتار مبدح الناس: سابع واخلمسنيالباب ال

 ،: أبيه، عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن الكناين1ـ  1705

 .«بع السمعة يسمع اهلل بهمن يت  »قال: قال رسول اهلل|:  ×عن الصادق

: أيب، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن مجيل قال: 2ـ  1706

                                           
 .255؛ ثواب األعامل: 298/  69( بحار األنوار: 1)

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

 .7رقم  314/  2؛ الكايف: 312/  69بحار األنوار: ( 3)

 ( روايات.7( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

 .1رقم  576؛ األمايل للصدوق: 323/  69( بحار األنوار: 5)



وا َأنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم بَِمِن ﴿وجل:  عن قول اهلل عز   ×سألت أبا عبد اهلل َفََل ُتَزكُّ

َقى يت البارحة، وصمت أمس، ونحو هذا، ثم صل   :نسانقول اإل»قال:  ،﴾اتَّ

ينا البارحة وصمنا أمس، فقال قوما كانوا يصبحون فيقولون: صل   إن   :×قال

 .«هلنمت الليل والنهار، ولو أجد بينهام شيئاا  ي أناملكن   :×عيل

ذّم الشكاية من اهلل وعدم الرضا بقسم اهلل : ثامن واخلمسنيالباب ال

 والتأسف مبا فات

: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن احلسني بن سعيد، عن احلسن بن 1ـ  1707

بني قال عيسى بن مريم للحواريني: يا »قال:  ×عيل اخلزاز، عن الرضا

إرسائيل ال تأسوا عىل ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم، كام ال يأسى أهل 

 .«مالدنيا عىل ما فاهتم من دينهم إذا سلمت دنياه

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن مالك بن : حمم  2ـ  1708

وجل  فيام أوحى اهلل عز   إن  »قال:  ×عن داود بن فرقد، عن أيب عبد اهلل ،ةعطي  

من  إيل   أحب   : يا موسى بن عمران ما خلقت خلقاا ×بن عمرانإىل موسى 

زوي عنه ملا ، وأعافيه ملا هو خري لهأ إنام أبتليه ملا هو خري له وين  إعبدي املؤمن ف

وأنا أعلم بام يصلح عليه عبدي، فليصرب عىل بالئي، وليشكر  ،هو خري له

إذا عمل برضاي وأطاع  ،عندي يقنينعامئي، ولريض بقضائي أكتبه يف الصد  

 .«يأمر

                                           
 .1رقم  243؛ معاين األخبار: 323/  69( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.24( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .2رقم  585؛ األمايل للصدوق: 327/  69( بحار األنوار: 3)

 .7رقم  61/  2؛ الكايف: 331/  69( بحار األنوار: 4)



عن ليث  ،ة، عن الربقي، عن أبيه، عن محاد، عن ابن مسكان: العد  3ـ  1709

 أعلم الناس باهلل أرضاهم بقضاء اهلل عز   إن  »قال:  ×املرادي، عن أيب عبد اهلل

 .«وجل

ة، عن الربقي، عن حييى بن إبراهيم، عن عاصم بن محيد، : العد  4ـ  1710

الصرب والرضا عن اهلل رأس »ن الثاميل، عن عيل بن احلسني عليهام السالم قال: ع

أو كره مل يقض اهلل  طاعة اهلل، ومن صرب ورىض عن اهلل فيام قىض عليه فام أحب  

 .«هأو كره إال ما هو خري ل وجل له فيام أحب   عز  

ا ها وبيان فنائها وغدرهّم: حّب الدنيا وذتاسع واخلمسنيالباب ال

 وختل الدنيا بالدين هلهابأ

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن النعامن، عن أيب : حمم  1ـ  1711

بعزاء اهلل  من مل يتعز  »قال: قال رسول اهلل|:  ×يب عبد اهللأأسامة زيد، عن 

ه ومل عت نفسه حرسات عىل الدنيا، ومن أتبع برصه ما يف أيدي الناس كثر مه  تقط  

وجل عليه نعمة إال يف مطعم أو مرشب أو ملبس  ومن مل ير هلل عز   ،يشف غيظه

 .«فقد قرص عمله ودنا عذابه

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن عبد اهلل : حمم  2ـ  1712

 ×بن سنان وعبد العزيز العبدي، عن عبد اهلل بن أيب يعفور، عن أيب عبداهلل

ه، جعل اهلل تعاىل الفقر بني عينيه، كرب مه  صبح وأمسى والدنيا أأمن »قال: 

                                           
 .2رقم  60/  2؛ الكايف: 333/  69( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  60/  2؛ الكايف: 334/  69( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.216( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .5رقم  315/  2يف: ؛ الكا7/  70( بحار األنوار: 4)



ت أمره ومل ينل من الدنيا إال ما قسم له، ومن أصبح وأمسى واآلخرة أكرب وشت  

 .«هه، جعل اهلل تعاىل الغنى يف قلبه ومجع له أمرمه  

د بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن حييى : حمم  3ـ  1713

ر ابن الشيطان يدب   إن  »قال:  ×هيم، عن أيب عبد اهللاخلزاز، عن غياث بن إبرا

 .«هفإذا أعياه جثم له عند املال فأخذ برقبت ءيش آدم يف كل  

: عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن أيب أيوب 4ـ  1714

من  إن  »: ×قال: قال أمري املؤمنني ×يب محزة، عن أيب جعفرأاخلزاز، عن 

 .«ا الدين الزهد يف الدنيخالق عىلأعون األ

د بن : عيل، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن العال بن رزين، عن حمم  5ـ  1715

عالمة الراغب يف ثواب  إن  »قال: قال أمري املؤمنني:  ×مسلم، عن أيب عبد اهلل

زهد الزاهد يف هذه الدنيا ال ينقصه  خرة زهده يف عاجل زهرة الدنيا، أما إن  اآل

حرص احلريص عىل عاجل زهرة  وجل فيها، وإن زهد، وإن    له عز  مما قسم اهلل

 .«ةخره من اآلالدنيا ال يزيده فيها، وإن حرص، فاملغبون من حرم حظ  

: عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل بن دراج، 6ـ  1716

رسول اهلل| بجدي أسك ملقى عىل مزبلة  مر  »قال:  ×يب عبد اهللأعن 

 ،مل يساو درمهاا  اا ه لو كان حي  صحابه: كم يساوي هذا؟ فقالوا: لعل  فقال أل ميتاا 

فقال النبي|: والذي نفيس بيده للدنيا أهون عىل اهلل من هذا اجلدي عىل 

 .«هأهل

                                           
 .15رقم  319/  2؛ الكايف: 17/  70( بحار األنوار: 1)

 .4رقم  315/  2؛ الكايف: 22/  70( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  128/  2؛ الكايف: 50/  70( بحار األنوار: 3)

 .6رقم  129/  2؛ الكايف: 52/  70( بحار األنوار: 4)

 .9رقم  129/  2؛ الكايف: 55/  70( بحار األنوار: 5)



 ،د بن عيسى، عن عيل بن احلكمد بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  7ـ  1717

ثني بام : حد  ×يب جعفرحلذاء قال: قلت أليوب اخلزاز، عن أيب عبيدة اأيب أعن 

ذكر املوت إال  ه مل يكثر إنسان  ن  إأكثر ذكر املوت، ف ،با عبيدةأ يا»نتفع به، فقال: أ

 .«زهد يف الدنيا

، عن أبيه، عن عبد اهلل بن املغرية، عن غياث بن إبراهيم، عن : عيل  8ـ  1718

ام مثل الدنيا كمثل  عليه: إن  صلوات اهلل يف كتاب عيل   إن  »قال:  ×أيب عبد اهلل

الناقع، حيذرها الرجل العاقل وهيوى إليها  ها ويف جوفها السم  ة ما ألني مس  احلي  

 .«الصبي اجلاهل

: أبيه، عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن املغرية قال: سمعت 9ـ  1719

  يقول: ×الرضا

بيه، عن سعد، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن عبد أ: 10ـ  1720

قال: قال  ×، عن ابن أيب يعفور، عن أيب عبد اهللاهلل بن سنان وعبد العزيز معاا 

ه، جعل اهلل الغنا يف قلبه، خرة أكرب مه  أصبح وأمسى واآلمن »رسول اهلل|: 

 ىمسأصبح وأومجع له أمره، ومل خيرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، ومن 

ت عليه أمره، ومل ينل من الدنيا ه جعل اهلل الفقر بني عينيه، وشت  والدنيا أكرب مه  

                                           
 .13رقم  131/  2؛ الكايف: 64/  70( بحار األنوار: 1)

 .22رقم  136/  2؛ الكايف: 75/  70( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  189/  1؛ عيون أخبار الرضا: 95/  70( بحار األنوار: 3)



 .«هإال ما قسم ل

 حّب املال ومجع الدينار والدرهم وكنزهما: نوستالباب ال

: أيب، عن سعد، عن الربقي، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان قال: 1ـ  1721

هلك عىل عهد رسول  رجالا  بلغنا أن  »فقال:  ×ذكر بعضهم عند أيب احلسن

ذاك كان  ، قال: إن  اهلل| وترك دينارين، فقال رسول اهلل|: ترك كثرياا 

 .«ل الصفة فيسأهلم فامت، وترك دينارينيأيت أه رجالا 

 حّب الرئاسة: واحد والستنيالباب ال

ه أن   ×د، عن أمحد، عن معمر بن خالد، عن أيب احلسن: حمم  1ـ  1722

ق ما ذئبان ضاريان يف غنم قد تفر  »، فقال: «الرياسة ه حيب  إن  » :فقال ذكر رجالا 

 .«يف دين املسلم من طلب الرياسة رعاؤها بأرض  

ة، عن الربقي، عن أبيه، عن عبد اهلل بن املغرية، عن عبد اهلل : العد  2ـ  1723

اكم وهؤالء الرؤساء الذين إي  »يقول:  ×بن مسكان قال: سمعت أبا عبد اهلل

 .«فواهلل ما خفقت النعال خلف رجل إال هلك وأهلك يرتاءسون،

                                           
 .168؛ ثواب األعامل: 104/  70( بحار األنوار: 1)

 رواية.( 35( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .153؛ معاين األخبار: 141/  70( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.13( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

 .1رقم  297/  2؛ الكايف: 145/  70( بحار األنوار: 5)

. البد  من تفسري بعض هذه 3رقم  297/  2؛ الكايف: 150/  70( بحار األنوار: 6)

ا حتكي عن الرئاسة غ ري الرشعية أو غري اهلادفة لتحقيق العدل ورضا اهلل الروايات عىل أهن 

 (.حّب اهللتعاىل، وإال فال معنى هلذا النهي أو النفي الشاملني واهلل العامل )



د بن ، عن حمم  : عيل، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن العال3ـ  1724

أتراين ال أعرف خياركم من »يقول:  ×مسلم قال: سمعت أبا عبد اهلل

من كذاب أو  ه ال بد  أن يوطأ عقبه، إن   رشاركم من أحب   رشاركم؟ بىل واهلل وإن  

 .«عاجز الرأي

عن  ،هوازي: ابن قولويه، عن سعد، عن أمحد بن حممد، عن األ4ـ  1725

ما ذئبان ضاريان يف غنم قد غاب »: ×حلسنمعمر بن خالد قال: قال أبو ا

لكن صفوان ال »، ثم قال: «الرياسة يف دين املسلم من حب   عنها رعاؤها بأرض  

 .«ةالرياس حيب  

ملا يف  ل ألهل الدنيا طلبًاالطمع والتذّل: ثاني والستنيالباب ال

 وفضل القناعة ،أيديهم

هشام بن سامل، عن أيب عبد  : عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن1ـ  1726

إن كنت تريد من الدنيا ما  ،يقول: ابن آدم ×كان أمري املؤمنني»قال:  ×اهلل

ما  كل   ن  إام تريد ما ال يكفيك فن  أيرس ما فيها يكفيك، وإن كنت إ ن  إيكفيك، ف

 .«فيها ال يكفيك

د د بن احلسني، عن عبد الرمحن بن حمم  د بن حييى، عن حمم  : حمم  2ـ  1727

ت حال رجل من اشتد  »قال:  ×سدي، عن سامل بن مكرم، عن أيب عبد اهللاأل

صحاب النبي| فقالت له امرأته: لو أتيت رسول اهلل| فسألته، فجاء أ

                                           
 .8رقم  299/  2؛ الكايف: 152/  70( بحار األنوار: 1)

 .965رقم  793/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 154/  70( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.31روايات الباب )( يبلغ جمموع 3)

 .6رقم  138/  2؛ الكايف: 176/  70( بحار األنوار: 4)



إىل النبي| فلام رآه النبي| قال: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه 

رسول  الت: إن  فقال الرجل: ما يعني غريي فرجع إىل امرأته فأعلمها، فق ،اهلل

اهلل برش فأعلمه فأتاه، فلام رآه رسول اهلل| قال: من سألنا أعطيناه ومن 

 ثم ذهب الرجل فاستعار معوالا  ،استغنى أغناه اهلل، حتى فعل الرجل ذلك ثالثاا 

من دقيق فرجع به  ثم جاء به فباعه بنصف مد   ثم أتى اجلبل فصعده فقطع حطباا 

فلم يزل يعمل وجيمع حتى  ،أكثر من ذلك فباعهفجاء ب فأكله، ثم ذهب من الغد  

فجاء  ،يرسأثرى حتى أثم  ،ثم مجع حتى اشرتى بكرين وغالماا  ،اشرتى معوالا 

وكيف سمع النبي| فقال  ،إىل النبي| فأعلمه كيف جاء يسأله

 .«النبي|: قلت لك: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه اهلل

عاصم بن محيد، عن أيب  ابن فضال، عن ة، عن الربقي، عن: العد  3ـ  1728

من قنع بام رزقه اهلل »يب جعفر ]أ[ وأيب عبد اهلل عليهام السالم قال: محزة، عن أ

 .«فهو من أغنى الناس

 الكرب: ثالث والستنيالباب ال

د د بن عيسى، عن يونس، عن أيب أيوب، عن حمم  ، عن حمم  : عيل  1ـ  1729

ة من كان يف قلبه مثقال ال يدخل اجلن  »السالم قال:  بن مسلم، عن أحدمها عليهام

قلت:  «لك تسرتجع؟ ما»، قال: فاسرتجعت، فقال: «ة من خردل من الكربحب  

إنام أعني اجلحود، إنام هو  ،ليس حيث تذهب»ملا سمعت منك فقال: 

 .«اجلحود

                                           
 .7رقم  139/  2؛ الكايف: 177/  70( بحار األنوار: 1)

 .9رقم  139/  2؛ الكايف: 178/  70( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.63( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .7رقم  310/  2؛ الكايف: 216/  70( بحار األنوار: 4)



يب عبد أيب عمري، عن ابن بكري، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أ :2ـ  1730

 ين، يقال له: سقر، شكى إىل اهلل عز  للمتكرب   يف جهنم لوادياا  إن  »قال:  ×اهلل

 .«س فأحرق جهنمس، فتنف  ه، وسأله أن يأذن له أن يتنف  ة حر  وجل شد  

يب عمري، عن غري أ: أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن ابن 3ـ  1731

: ×أمري املؤمننيواحد، عن أيب عبد اهلل، عن آبائه عليهم السالم قال: قال 

له نطفة، وآخره جيفة، وهو قائم بينهام وعاء للغائط، ثم عجبت البن آدم أو  »

 .«يتكرب  

احلسد رابع والستني:الباب ال

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن العالء حمم  : 1ـ  1732

 أيت بأي  الرجل لي إن  »: ×د بن مسلم، قال: قال أبو جعفرعن حمم   ،بن رزين

 .«بيامن كام تأكل النار احلطاحلسد ليأكل اإل وإن   ،بادرة فيكفر

عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن : 2ـ  1733

 .«آفة الدين احلسد والعجب والفخر»: ×وهب قال: قال أبو عبد اهلل

 ذّم الغضب ومدح التنمر يف ذات اهلل: ام  والستنيالباب اخل

 ،د بن أمحد بن عيل بن الصلت، عن الربقي، عن أبيه: أيب، عن حمم  1ـ  1734

                                           
 .10رقم  310/  2؛ الكايف: 218/  70( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  275/  1؛ علل الرشائع: 234/  70( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.48( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .1رقم  306/  2؛ الكايف: 237/  70( بحار األنوار: 4)

 .5رقم  307/  2؛ الكايف: 248/  70( بحار األنوار: 5)

 ( رواية.50( يبلغ جمموع روايات الباب )6)



قال احلواريون لعيسى بن »قال:  ×عن يونس، عن ابن سنان، عن أيب عبد اهلل

 شياء غضب اهلل عز  األ ؟ فقال: أشد  شد  أشياء األ م اخلري أعلمنا أي  مريم: يا معل  

بأن ال تغضبوا، قالوا: وما بدؤ وجل، قالوا: فبم يتقى غضب اهلل، قال: 

 .« وحمقرة الناسالغضب؟ قال: الكرب والتجرب  

: عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن داود بن 2ـ  1735

 .«رش   الغضب مفتاح كل  »: ×فرقد قال: قال أبو عبد اهلل

عن  د بن عبد اجلبار، عن ابن فضال،شعري، عن حمم  : أبو عيل األ3ـ  1736

 أوحى اهلل عز  »قال:  ×عيل بن عقبة، عن عبد اهلل بن سنان، عن أيب عبد اهلل

بعض أنبيائه: يا ابن آدم اذكرين يف غضبك أذكرك يف غضبي ال أحمقك  وجل إىل

 ، وإذاانتصاري لك خري من انتصارك لنفسك فإن   وارض يب منترصاا ، فيمن أحمق

ي لك خري من انتصارك انتصار فإن   ،فارض بانتصاري لك ظلمت بمظلمة

 .«لنفسك

ة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، وعيل بن إبراهيم، عن أبيه : عد  4ـ  1737

 ×يب محزة الثاميل، عن أيب جعفرب، عن أ، عن ابن حمبوب، عن ابن رئامجيعاا 

أحدكم إذا  هذا الغضب مجرة من الشيطان، توقد يف قلب ابن آدم، وإن   إن  »قال: 

ه وانتفخت أوداجه، ودخل الشيطان فيه، فإذا خاف أحدكم ت عيناغضب امحر  

 .«رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك ن  رض، فإذلك من نفسه فليلزم األ

                                           
 .17رقم  6؛ اخلصال: 263/  70( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  303/  2؛ الكايف: 274/  70( بحار األنوار: 2)

 .9رقم  304/  2؛ الكايف: 276/  70( بحار األنوار: 3)

 .12رقم  304/  2؛ الكايف: 278/  70( بحار األنوار: 4)



العصبية والفخر والتكاثر يف األموال : سادس والستنيالباب ال

 واألوالد وغريها

 ،كمد بن عيسى، عن عيل بن احلد بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  1ـ  1738

من »قال:  ×عن داود بن النعامن، عن منصور بن حازم، عن أيب عبد اهلل

 .«هيامن من عنقب له، فقد خلع ربقة اإلعص  ب أو ت  تعص  

عن أبيه، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أيب عبد اهلل عيل، : 2ـ  1739

 علم اهلل إبليس منهم وكان يف املالئكة كانوا حيسبون أن   إن  »قال:  ،عليه السالم

ة والغضب فقال: خلقتني من نار فاستخرج ما يف نفسه باحلمي   ه ليس منهم،أن  

 .«وخلقته من طني

: اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حممد بن 3ـ  1740

ثالثة من عمل اجلاهلية: الفخر »قال:  ×محران، عن أبيه، عن أيب جعفر

 .«نواء، واالستسقاء باألحسابوالطعن يف األ ،نسابباأل

: أبيه، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل 4ـ  1741

من »قال: قال رسول اهلل|:  ×يب عبد اهللأودرست بن أيب منصور، عن 

 .«سالم من عنقهب له فقد خلع ربقة اإلعص  ب أو ت  تعص  

لكشيان، عن حممد بن : حممد بن احلسن الرباثي وعثامن بن حامد ا5ـ  1742

                                           
 ( رواية.28جمموع روايات الباب )( يبلغ 1)

 .1رقم  307/  2؛ الكايف: 283/  70( بحار األنوار: 2)

(: 367/  2. قال الشيخ املحسني )3رقم  308/  2؛ الكايف: 284/  70( بحار األنوار: 3)

ة رواية إبراهيم بن هاشم عن فضالة.  بناءا عىل صح 

/  2. قال الشيخ املحسني )1رقم  326؛ معاين األخبار: 291/  70( بحار األنوار: 4)

 (: بناءا عىل انرصاف حممد بن محران إىل النهدي  الثقة.367

 .2رقم  308/  2؛ ثواب األعامل: 291/  70( بحار األنوار: 5)



يزداد واحلسن بن عيل بن النعامن، عن أمحد بن حممد بن أيب نرص قال: كنت عند 

ال تنرصف فقد »فأمسيت عنده قال: فقلت: أنرصف؟ فقال يل:  ×الرضا

 قال: فأقمت عنده قال: فقال جلاريته: هايت مرضبتي ووساديت فافريش «أمسيت

فجعل خيطر ببايل:  ء البيت دخلني يش. قال: فلام رصت يف«محد يف ذلك البيتأل

عاد  ×أمري املؤمنني إن   ،يا أمحد»من مثيل يف بيت ويل اهلل، وعىل مهاده، فناداين: 

 صعصعة بن صوحان فقال: يا صعصعة بن صوحان ال جتعل عياديت إياك فخراا 

 .«كتواضع هلل يرفعو عىل قومك،

 سوء اخللق: سابع والستنيالباب ال

يب عمري، عن عبد اهلل بن أعيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن : 1ـ  1743

 سوء اخللق ليفسد العمل كام يفسد اخلل   إن  »قال:  ×سنان، عن أيب عبد اهلل

 .«العسل

سانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السالم قال: قال : باأل2ـ  1744

 .«العسل ل  اخللق السيئ يفسد العمل كام يفسد اخل»رسول اهلل|: 

 البخل: ثامن والستنيالباب ال

سانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائه، عن احلسني بن عيل باأل: 1ـ  1745

فقال: سيأيت عىل الناس زمان  ×خطبنا أمري املؤمنني»عليهم السالم قال: 

                                           
 .1100رقم  853/  2؛ اختيار معرفة الرجال: 293/  70( بحار األنوار: 1)

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

 .1رقم  321/  2؛ الكايف: 296/  70ار األنوار: ( بح3)

 .96رقم  40/  1؛ عيون أخبار الرضا: 297/  70( بحار األنوار: 4)

 ( رواية.41( يبلغ جمموع روايات الباب )5)



 َوالَ َتنَسُواْ ﴿املؤمن عىل ما يف يده ومل يؤمر بذلك، قال اهلل تعاىل:  عضوض يعض  

رشار وينسئ ، وسيأيت زمان يقدم فيه األ﴾اْلَفْضَل َبْينَُكْم إِنَّ اهللَّ بََِم َتْعَمُلوَن َبِصيٌ 

وقد هنى رسول اهلل| عن بيع املضطر وعن بيع  ـخيار، ويبايع املضطر فيه األ

 .«ايلحوا ذات بينكم، واحفظوين يف أهصأفاتقوا اهلل يا أهيا الناس و ـالغرر 

: ابن الوليد، عن الصفار، عن أمحد بن حممد، عن أبيه، عن محاد 2ـ  1746

ام إن  »يقول:  ×با عبد اهللى، عن حريز، عن زرارة قال: سمعت أبن عيس

 .«وجل اهلل عز   اهلل وأنفق يف غري حق   الشحيح من منع حق  

 ،ه، عن ابن فضال، عن معاوية بن وهبيب، عن عيل، عن أبيأ: 3ـ  1747

 .«البخيل من بخل بالسالم»قال:  ×يب عبد اهللأعن 

 عن استصغارها والنهي الذنوب وآثارها: تاسع والستنيالباب ال

يب أعن أبيه، عن النرض بن سويد، عن هشام بن سامل، عن  عيل،: 1ـ  1748

كبة وال صداع وال مرض ه ليس من عرق يرضب وال نأما إن  »قال:  ×عبد اهلل

ِصيَبٍة َفبََِم ﴿وجل يف كتابه:  إال بذنب، وذلك قول اهلل عز   ن مُّ َوَما َأَصاَبُكم مِّ

وما يعفو اهلل أكثر مما يؤاخذ »قال: ثم قال:  ،«﴾َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعن َكثِيٍ 

 .«به

د بن حييى، عن عبد اهلل بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن حمم  : 2ـ  1749

                                           
 .168رقم  50/ 1؛ عيون أخبار الرضا: 304/  70( بحار األنوار: 1)

 .6م رق 246؛ معاين األخبار: 305/  70( بحار األنوار: 2)

 .7رقم  246( املصددر السابق؛ معاين األخبار: 3)

 ( رواية.114( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

 .3رقم  269/  2؛ الكايف: 315/  70( بحار األنوار: 5)



الرجل ليذنب الذنب  إن  »قال:  ×أبان بن عثامن، عن الفضيل، عن أيب جعفر

ُمنََّها ُمْصبِِحَي ﴿: ية، وتال هذه اآل«فيدرأ عنه الرزق َواَل  *إِْذ َأْقَسُموا َلَيْْصِ

بَِّك َوُهْم َنائُِمونَ َفَطاَف َعَلْيَها َطائِ  *َيْسَتْثنُوَن  ن رَّ  .﴾ٌف مِّ

عن ابن فضال، عن ابن بكري،  ،دد بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  3ـ  1750

إذا أذنب الرجل خرج يف قلبه »يقول:  ×يب بصري قال: سمعت أبا عبد اهللأعن 

وإن زاد زادت حتى تغلب عىل قلبه فال يفلح  ،ن تاب انمحتإوداء فنكتة س

 .«اا بعدها أبد

وب، عن ي  أيب أد بن حييى، عن أمحد، عن ابن حمبوب، عن : حمم  4ـ  1751

العبد يسأل اهلل احلاجة فيكون من  إن  »قال:  ×يب جعفرأحممد بن مسلم، عن 

فيقول اهلل  ،ب العبد ذنباا شأنه قضاؤها إىل أجل قريب أو إىل وقت بطيئ فيذن

ض لسخطي ه تعر  ن  إاها، فتبارك وتعاىل للملك: ال تقض حاجته واحرمه إي  

 .«يواستوجب احلرمان من  

: ابن حمبوب، عن مالك بن عطية، عن أيب محزة، عن أيب 5ـ  1752

اهلل  من سنة، ولكن   مطراا  ه ما من سنة أقل  إن  » :قال: سمعته يقول ×جعفر

باملعايص رصف عنهم ما كان  وجل إذا عمل قوم   اهلل عز   اء، إن  يضعه حيث يش

 ر هلم من املطر يف تلك السنة إىل غريهم، وإىل الفيايف والبحار واجلبال، وإن  قد  

رض التي هي بمحلها بخطايا ب اجلعل يف جحرها فيحبس املطر عن األاهلل ليعذ  

قال:  «.ة أهل املعايصمن بحرضهتا وقد جعل اهلل هلا السبيل يف مسلك سوى حمل

                                           
 .12رقم  271/  2؛ الكايف: 324/  70( بحار األنوار: 1)

 .13رقم  271/  2؛ الكايف: 327/  70( بحار األنوار: 2)

 .14رقم  271/  2؛ الكايف: 329/  70األنوار: ( بحار 3)



 .«بصارفاعتربوا يا أويل األ»: ×ثم قال أبو جعفر

، عن د بن عبد اجلبار، عن ابن فضالشعري، عن حمم  : أيب عيل األ6ـ  1753

الرجل يذنب الذنب فيحرم صالة  إن  »قال:  ×يب عبد اهللابن بكري، عن أ

 .«ملحني يف الرسع يف صاحبه من السك  أالعمل السيئ  الليل، وإن  

شعري، عن ابن فضال، عن ابن بكري، عن أيب عبد : أيب عيل األ7ـ  1754

 ه ربام يعمل العبد السيئة فرياه الرب  ن  إبسيئة فال يعملها، ف من هم  »قال:  ×اهلل

 .«اا تبارك وتعاىل فيقول: وعزيت وجاليل ال أغفر لك بعد ذلك أبد

حمبوب، عن عباد بن صهيب، : عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن 8ـ  1755

طت وجل: إذا عصاين من عرفني سل   يقول اهلل عز  »قال:  ×عن أيب عبد اهلل

 .«يعليه من ال يعرفن

د بن اسامعيل، عن الفضل بن وحمم   ،بيهأعيل بن إبراهيم، عن : 9ـ  1756

يب عمري، عن إبراهيم بن عبد احلميد، عن أيب أسامة زيد ، عن ابن أشاذان مجيعاا 

 ،«ا ال تغفرهن  إف ؛رات من الذنوباتقوا املحق  »: ×شحام قال: قال أبو عبد اهللال

الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى يل لو مل يكن يل »قلت: وما املحقرات؟ قال: 

 .«غري ذلك

سانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السالم قال: قال باأل: 10ـ  1757

                                           
 .15رقم  272: 2( املصدر السابق؛ الكايف: 1)

 .16رقم  272/  2؛ الكايف: 330/  70( بحار األنوار: 2)

 .17رقم  272/  2؛ الكايف: 331/  70( بحار األنوار: 3)

 .30رقم  276/  2؛ الكايف: 343/  70( بحار األنوار: 4)

. البد  من تأويل هذا احلديث، فهو 1رقم  287/  2؛ الكايف: 345/  70ر: ( بحار األنوا5)

 (.حّب اهللخمالف للقرآن الكريم الناص  عىل غفران اهلل تعاىل للذنوب مجيعاا غري الرشك )



ب إليك وتعاىل: يا ابن آدم ما تنصفني: أحتب   يقول اهلل تبارك» :رسول اهلل|

صاعد، وال يزال  ك إيل  باملعايص، خريي عليك منزل، ورش   ت إيل  بالنعم، وتتمق  

يوم وليلة بعمل قبيح، يا ابن آدم لو سمعت  ملك كريم يأتيني عنك يف كل  

 .«وصفك من غريك وأنت ال تعلم من املوصوف، لسارعت إىل مقته

ه، عن ابن أيب عمري، عن مرسور، عن ابن عامر، عن عم   : ابن11ـ  1758

من مل يبال ما قال وما قيل فيه فهو رشك »قال:  ×ابن عمرية، عن الصادق

غتاب أخاه افهو رشك شيطان، ومن  شيطان، ومن مل يبال أن يراه الناس مسيئاا 

ة احلرام وشهوة ف بمحب  غاملؤمن من غري ترة بينهام فهو رشك شيطان، ومن ش

لولد الزنا عالمات أحدها بغضنا أهل  إن  »: ×. ثم قال«زنا فهو رشك شيطانال

إىل احلرام الذي خلق منه، وثالثها االستخفاف بالدين،  البيت، وثانيها أنه حين  

حمرض إخوانه إال من ولد عىل غري فراش  ءورابعها سوء املحرض للناس، وال ييس

 .«اأبيه، أو محلت به أمه يف حيضه

 ×يب هاشم اجلعفري قال: سمعت أبا حممدأسعد، عن : 12ـ  1759

، فقلت «من الذنوب التي ال تغفر قول الرجل: ليتني ال أؤاخذ إال هبذا»يقول: 

 د من أمره ومن نفسه كل  هذا هلو الدقيق، ينبغي للرجل أن يتفق   يف نفيس: إن  

ت به ثيا أبا هاشم صدقت فالزم ما حد  »فقال:  ×أبو حممد ، فأقبل عيل  ءيش

عىل الصفا يف الليلة الظلامء،  رشاك يف الناس أخفى من دبيب الذر  اإل ن  إف ؛نفسك

 .«سودعىل املسح األ ومن دبيب الذر  

                                           
 .18رقم  31/  1؛ عيون أخبار الرضا: 352/  70( بحار األنوار: 1)

تني عىل هذا 40رقم  216؛ اخلصال: 356/  70( بحار األنوار: 2) . سبق من ا التعليق مر 

 (.حّب اهللاحلديث )

 .176رقم  207؛ الغيبة للطويس: 359/  70( بحار األنوار: 3)



اإلمالء واإلمهال على الكفار والفجار واالستدراج : نوالباب السبع

يف كتاب العدل، ومن يرحم اهلل بهم على  على ما مّرًا واالفتتان، زائد

 يأهل املعاص

: الفامي، عن حممد احلمريي، عن أبيه، عن هارون، عن ابن 1ـ  1760

 إن  »رسول اهلل| قال:  أن   ،عن آبائه عليهم السالم ×عن الصادق ،صدقة

وجل إذا رأى أهل قرية قد أرسفوا يف املعايص، وفيها ثالث نفر من  اهلل عز  

لوال ما فيكم من  ست أسامؤه: يا أهل معصيتيجالله وتقد   املؤمنني ناداهم جل  

ريض ومساجدي، املستغفرين أالعامرين بصالهتم  ،ني بجاليلاملؤمنني املتحاب  

.«نزلت بكم عذايب ثم ال أبايلي، ألمن   سحار خوفاا باأل

وقت ما يغلظ على العبد يف املعاصي واستدراج : واحد والسبعنيالباب ال

 اهلل تعاىل

، عن عيل بن احلكم، عن داود بن : أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى1ـ  1761

العبد لفي  إن  »: ×النعامن، عن سيف التامر، عن أيب بصري قال: قال الصادق

وجل  فسحة من أمره ما بينه وبني أربعني سنة، فإذا بلغ أربعني سنة أوحى اهلل عز  

ظا، واكتبا عليه قليل دا وحتف  ظا وشد  فغل   إىل ملكيه: إين قد عمرت عبدي عمراا 

 .«هثريه، وصغريه وكبريعمله وك

                                           
 ( رواية.11( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .1رقم  246؛ علل الرشائع: 381/  70( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.17( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

. والبد  من تأويل هذا 1رقم  90؛ األمايل للصدوق: 388/  70وار: ( بحار األن4)

ن من ثبوت التكاليف بسن   احلديث، أو طرحه، أو رد  علمه إىل أهله، فهو خمالف للمتيق 

 (.حّب اهللالبلو  الذي هو دون سن  األربعني )



وثالثني  إذا بلغ العبد ثالثاا »: ×: أيب بصري قال: قال أبو عبد اهلل2ـ  1762

فإذا طعن يف إحدى  ،ه، وإذا بلغ أربعني سنة فقد بلغ منتهاهشد  أسنة، فقد بلغ 

وينبغي لصاحب اخلمسني أن يكون كمن كان يف  ،وأربعني فهو يف النقصان

 .«النزع

إذا أتت عىل العبد أربعون »: ×أيب بصري قال: قال أبو جعفر: 3ـ  1763

بالعذر  ك غري معذور، وليس ابن أربعني سنة أحق  ن  إسنة قيل له: خذ حذرك، ف

الذي يطلبهام واحد، وليس عنهام براقد فاعمل ملا  ن  إمن ابن عرشين سنة، ف

 .«أمامك من اهلول، ودع عنك فضول القول

 من أطاع املخلوق يف معصية اخلالق :ثاني والسبعنيالباب ال

شعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن صفوان، عن يب عيل األأ: 1ـ  1764

ال دين ملن دان بطاعة من »: ×د بن مسلم قال: قال أبو جعفرالعالء، عن حمم  

 ءعىص اهلل، وال دين ملن دان بفرية باطل عىل اهلل، وال دين ملن دان بجحود يش

 .«من آيات اهلل

: أبيه، عن عيل، عن أبيه، عن صفوان، عن الكناين، عن 2ـ  1765

ال تسخطوا اهلل برضا أحد من خلقه، وال »قال: قال النبي|:  ×الصادق

اهلل ليس بينه وبني أحد  ن  إوجل، ف من اهلل عز   بوا إىل أحد من اخللق بتباعد  تتقر  

 بطاعته وابتغاء ، إالأو يرصف به عنه سوءاا  يعطيه به خرياا  ءمن اخللق يش

                                           
 .23رقم  545؛ اخلصال: 389/  70( بحار األنوار: 1)

 .545ال: ( املصدر السابق؛ اخلص2)

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

 .4رقم  373/  2؛ الكايف: 392/  70( بحار األنوار: 4)



اهلل  قى، وإن  رش يت   خري يبتغى، ونجاة من كل   طاعة اهلل نجاح كل   إن   .مرضاته

 ن  فإ يعصم من أطاعه وال يعتصم منه من عصاه، وال جيد اهلارب من اهلل مهرباا 

قريب، ما شاء اهلل كان،  ما هو آت   ذالله، ولو كره اخلالئق، وكل  أمر اهلل نازل بإ

 .«نيكوما مل يشأ مل 

عن آبائه عليهم السالم قال: قال عن الرضا،  ،سانيد الثالثة: باأل3ـ  1766

 .«قال دين ملن دان بطاعة املخلوق يف معصية اخلال»: ×مري املؤمننيأ

 القسوة واخلرق واملراء واخلصومة والعداوة: الثالث والسبعنيالباب 

عن عيل بن احلكم، عن ة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، : عد  1ـ  1767

 ×قال جربئيل»قال:  ×احلسن بن احلسني الكندي، عن أيب عبد اهلل

 .«اك ومالحاة الرجالللنبي|: إي  

د بن عيسى، عن ابن حمبوب، د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  2ـ  1768

ا تشغل هن  إف ؛اكم واخلصومةإي  »قال:  ×عن عنبسة العابد، عن أيب عبد اهلل

 .«نرث النفاق، وتكسب الضغايالقلب وتو

 

                                           
 .1رقم  576؛ األمايل للصدوق: 394/  70( بحار األنوار: 1)

 .149رقم  47/  1؛ عيون أخبار الرضا: 393/  70( بحار األنوار: 2)

 .( رواية22( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .6رقم  301/  2؛ الكايف: 407/  70( بحار األنوار: 4)

 .8رقم  301/  2؛ الكايف: 408/  70( بحار األنوار: 5)





 

 

 

 

 

 

آداب العشرة بني ذوي األرحام واملماليك واخلدم 

 يف البيتًا املشاركني غالب

بّر الوالدين واألوالد، وحقوق بعضهم على بعض، واملنع : لالباب األّو

 من العقوق

، عن ابن د بن حييى، عن ابن عيسى، وعيل، عن أبيه مجيعاا : حمم  1ـ  1769

: وجل عن قول اهلل عز   ×وب، عن أيب والد احلناط قال: سألت أبا عبد اهللحمب

سن صحبتهام، حسان أن حت  اإل»حسان؟ فقال: ، ما هذا اإل﴾َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساناً ﴿

مما حيتاجان إليه وإن كانا مستغنيني، أليس يقول  فهام أن يسأالك شيئاا وأن ال تكل  

بُّونَ ﴿: جلو اهلل عز  
َّا ُتِ  .«﴾َلن َتنَاُلوْا اْلِِبَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِِم

ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك ﴿: وجل ا قول اهلل عز  وأم  »: ×قال: ثم قال أبو عبد اهلل إِمَّ

َمآ ُأفٍّ َوالَ  ا َفَلَ َتُقل َلَُّ ا َأْو كََِلُُهَ ااْلكَِِبَ َأَحُدُُهَ قال: إن أضجراك فال  ،﴾َتنَْهْرُُهَ

ََم َقْوالً َكِريًَم ﴿: وال تنهرمها إن رضباك قال ف  أتقل هلام  قال: إن  ،﴾َوُقل َلَُّ

ََم َجنَاَح ﴿ل: رضباك فقل هلام: غفر اهلل لكام فذلك منك قول كريم، قا َواْخِفْض ََلُ

                                           
 ( رواية.101( يبلغ جمموع روايات الباب )1)



ةِ  َْحَ لِّ ِمَن الرَّ ة، وال ترفع عينيك من النظر إليهام إال برمحة ورق   ال متل :قال ،﴾الذُّ

 .«امصوتك فوق أصواهتام، وال يدك فوق أيدهيام وال تقدم قدامه

 ×ف، عن أيب عبد اهلل: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن سي2ـ  1770

ة، مثل الكبة فيدفع يف ظهر املؤمن فيدخله اجلن   ءيأيت يوم القيامة يش»قال: 

 .«فيقال: هذا الرب  

ر بن خالد قال: قلت د بن حييى، عن ابن عيسى، عن معم  : حمم  3ـ  1771

ادع هلام »؟ قال: : أدعو لوالدي إذا كانا ال يعرفان احلق  ×يب احلسن الرضاأل

رسول اهلل| قال:  ن  إفدارمها، ف ني ال يعرفان احلق  عنهام وإن كانا حي   قوتصد  

 .«اهلل بعثني بالرمحة ال بالعقوق إن  

: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن أيب عبد 4ـ  1772

ك م  ؟ قال: أجاء رجل إىل النبي| فقال: يا رسول اهلل من أبر  »قال:  ×اهلل

 .«ك، قال: ثم من؟ قال: أباكم  أك، قال: ثم من؟ قال: م  أقال:  قال: ثم من؟

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن عيل بن احلكم، عن ابن : حمم  5ـ  1773

 :×يب عبد اهلليقول أل عن أيب الصباح، عن جابر قال: سمعت رجالا  ،عمرية

 .«نااملسلمني ممن يتوال مها كام ترب  بر  »يل أبوين خمالفني؟ فقال:  إن  

د، عن أمحد، عن ابن سنان، عن حديد بن حكيم، عن أيب : حمم  6ـ  1774

                                           
 .1رقم  157/  2؛ الكايف: 39/  71( بحار األنوار: 1)

(: بناءا عىل 370/ 2ي ). قال الشيخ املحسن3رقم  158/  2؛ الكايف: 44( بحار األنوار: 2)

 أن  سيفاا هو ابن عمرية الثقة.

 .8رقم  159/  2؛ الكايف: 47/  71( بحار األنوار: 3)

 .9رقم  159/  2؛ الكايف: 49/  71( بحار األنوار: 4)

 .14رقم  162/  2؛ الكايف: 56/  71( بحار األنوار: 5)



أهون منه  وجل شيئاا  ولو علم اهلل عز   ،ف  أ :أدنى العقوق»قال:  ×عبد اهلل

 .«لنهى عنه

ة، عن الربقي، عن ابن مهران، عن ابن عمرية، عن أيب عبد : العد  7ـ  1775

ومها ظاملان له، مل يقبل اهلل له  قت  من نظر إىل أبويه نظر ما»قال:  ×اهلل

 .«ةصال

د احلمريي، عن أبيه، عن هارون، عن ابن : ابن شاذويه، عن حمم  8ـ  1776

، عن آبائه عليهم السالم قال: قال رسول اهلل|: ×عن الصادق ،زياد

ه، رحم اهلل أعان ولده عىل بر   ه، رحم اهلل والداا أعان والده عىل بر   رحم اهلل امرءاا »

 ه، رحم اهلل خليطاا أعان رفيقه عىل بر   ه، رحم اهلل رفيقاا أعان جاره عىل بر   جاراا 

 .«هأعان سلطانه عىل بر   رحم اهلل رجالا  ،هأعان خليطه عىل بر  

عن ابن عيسى، عن  ،: أيب، عن الكمنداين وحممد العطار معاا 9ـ  1777

 ائيل قتل قرابةا من بني إرس رجالا  إن  »: يقول ×البزنطي قال: سمعت الرضا

له، ثم أخذه فطرحه عىل طريق أفضل سبط من أسباط بني إرسائيل، ثم جاء 

فأخربنا من قتله؟  سبط آل فالن قتلوا فالناا  إن   :×يطلب بدمه فقالوا ملوسى

ولو  ،قال أعوذ باهلل أن أكون من اجلاهلني نا هزواا ذقال: ائتوين ببقرة قالوا أتتخ

د اهلل عليهم. قالوا ادع لنا ربك دوا فشد  شد   م ولكن  م عمدوا إىل بقرة أجزأهتأهن  

يعني ال صغرية وال  ،يبني لنا ما هي قال إنه يقول إهنا بقرة ال فارض وال بكر

د دوا فشد  ولو أهنم عمدوا إىل بقرة أجزأهتم ولكن شد   ،عوان بني ذلك ،كبرية

                                           
 .1رقم  348/  2؛ الكايف: 59/  71( بحار األنوار: 1)

 .5رقم  349/  2؛ الكايف: 61/  71بحار األنوار:  (2)

 .5رقم  363؛ األمايل للصدوق: 65/  71( بحار األنوار: 3)



إهنا بقرة صفراء فاقع  قالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما لوهنا قال إنه يقول ،اهلل عليهم

د اهلل دوا فشد  جزأهتم ولكن شد  ولو أهنم عمدوا إىل بقرة أل ،الناظرين لوهنا ترس  

شاء اهلل  ا إنالبقر تشابه علينا وإن   عليهم. قالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما هي إن  

مة رض وال تسقي احلرث مسل  يقول إهنا بقرة ال ذلول تثري األ ملهتدون قال إنه

 .فيها قالوا اآلن جئت باحلق الشية

ال أبيعها إال بملء  :فطلبوها فوجدوها عند فتى من بني إرسائيل فقال

اشرتوها فاشرتوها  :فقالوا له ذلك فقال ×ا إىل موسىوفجاؤ ،مسكها ذهباا 

ثم أمر أن يرضبوا امليت بذنبها، فلام فعلوا ذلك حيي  ،وجاؤا هبا فأمر بذبحها

عي عليه قتيل ي قتلني، دون من يد  ابن عم   إن   ،هللاملقتول، وقال: يا رسول ا

هذه  إن   :بعض أصحابه ×]فعلموا بذلك قاتله[. فقال لرسول اهلل موسى

ه بأبيه وإن   اا فتى من بني إرسائيل كان بار   إن   :البقرة هلا نبأ فقال وما هو؟ قال

قظه فرتك قاليد حتت رأسه، فكره أن يواأل فجاء إىل أبيه فرأى أن   ،اشرتى تبيعاا 

خذ هذه البقرة فهي لك  ،أحسنت :ذلك البيع، فاستيقظ أبوه فأخربه فقال

ما بلغ  انظروا إىل الرب   :×ملا فاتك قال: فقال رسول اهلل موسى عوضاا 

 .«بأهله

ه، عن الربقي، عن ابن حمبوب، عن عبد اهلل : ماجيلويه، عن عم  10ـ  1778

يف  فيه بنى اهلل له بيتاا  أربع من كن  » قال: ×بن سنان، عن الثاميل، عن أيب جعفر

 .«ة: من آوى اليتيم، ورحم الضعيف، وأشفق عىل والديه، ورفق بمملوكهاجلن  

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن عيل بن النعامن، عن ابن : حمم  11ـ  1779

                                           
 .31رقم  16/  1؛ عيون أخبار الرضا: 68/  71( بحار األنوار: 1)

 .53رقم  223؛ اخلصال: 71/  71( بحار األنوار: 2)



يل أهل بيت وهم  : إن  ×يب عبد اهللمسكان، عن سليامن بن خالد قال: قلت أل

وجل يقول يف  اهلل عز   نعم إن  »مر؟ فقال: أفأدعوهم إىل هذا األ ييسمعون من  

ا الَِّذيَن آَمنُوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس ﴿: كتابه َ َيا َأُّيُّ

َجاَرةُ   .﴾َواْْلِ

عانتهم، واإلحسان إليهم، واملنع من إصلة الرحم، و :يالباب الثان

 قطع صلة األرحام، وما يناسبه

: ابن الوليد، عن الصفار، عن الربقي، عن أبيه، عن النرض، عن 1ـ  1780

يف  إن  »قال: قال رسول اهلل|:  ×زرعة، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل

 .«حم وصول، أو ذو عيال صبورة درجة ال يبلغها إال إمام عادل، أو ذو راجلن  

عن  ،: أيب، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن الوشاء، عن الرضا2ـ  1781

رسي يب إىل السامء رأيت أملا »آبائه عليهم السالم قال: قال رسول اهلل|: 

فقلت هلا: كم بينك وبينها من أب؟  ،إىل رهبا قة بالعرش تشكو رمحاا متعل   رمحاا 

 .«ني أباا فقال: نلتقي يف أربع

عن الرضا، عن آبائه عليهم السالم: قال: قال  ،سانيد الثالثة: باأل3ـ  1782

 .«ه أن ينسأ يف أجله، ويزاد يف رزقه فليصل رمحهمن رس  »: ×احلسني

: أمحد بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن 4ـ  1783

                                           
 .1رقم  211/  2؛ الكايف: 86/  71( بحار األنوار: 1)

 ( روايات.110( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .39رقم  93؛ اخلصال: 90/  71( بحار األنوار: 3)

رقم  540؛ اخلصال: 5رقم  231/  2؛ عيون أخبار الرضا: 91/  71( بحار األنوار: 4)

13. 

 .157رقم  148/  11( املصدر السابق؛ عيون أخبار الرضا: 5)



يف كتاب أمري »قال:  ×رحمبوب، عن ابن عطية، عن احلذاء، عن أيب جعف

: البغي، حتى يرى وباهلن   : ثالث خصال ال يموت صاحبهن  ×املؤمنني

القوم  إن   ،لصلة الرحم وقطيعة الرحم، واليمن الكاذبة، وأن أعجل الطاعة ثواباا 

اليمن الكاذبة وقطيعة  فيتواصلون فتنمي أمواهلم ويثرون، وإن   ليكونون فجاراا 

 .«أهلها الرحم تدع الديار بالقع عن

يف انتقال الرحم  وإن   ،وينقل الرحم» :ابن حمبوب مثله، وزاد يف آخرهو

 .«لانقطاع النس

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن عمرو بن حمم   :5ـ  1784

ويص الشاهد أ»قال: قال رسول اهلل:  ×أيب املقدام، عن جابر، عن أيب جعفر

الب الرجال وأرحام النساء إىل يوم القيامة تي والغائب منهم، ومن يف أصم  أمن 

 .«نذلك من الدي ن  إأن يصل الرحم، وإن كانت منه عىل مسرية سنة، ف

، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل بن دراج قال: سألت عيل   :6ـ  1785

ُقوْا اهللَّ الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه وَ ﴿: ذكره عن قول اهلل جل   ×أبا عبد اهلل اْلَْرَحاَم َواتَّ

وجل أمر  اهلل عز   إن   ،هي أرحام الناس»فقال:  :قال ،﴾إِنَّ اهللَّ َكاَن َعَلْيُكْم َرقِيًبا

 .«همها، أال ترى أنه جعلها منبصلتها وعظ  

نطي، عن أيب احلسن د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن البزحمم   :7ـ  1786

ء، وأفضل صل رمحك ولو برشبة من ما»: ×قال: قال أبو عبد اهلل ×الرضا

بة يف جل، حمب  ذى عنها، وصلة الرحم منسأة يف األما يوصل به الرحم كف األ

                                           
 .8رقم  98ايل للمفيد: ؛ األم99/  71( بحار األنوار: 1)

 .5رقم  151/ 2؛ الكايف: 114/  71( بحار األنوار:2)

 .1رقم  150/  2؛ الكايف: 116/  71( بحار األنوار: 3)



 .«هلاأل

، عن أبيه، عن محاد، عن حريز، عن الفضيل بن يسار قال: يل  ع :8ـ  1787

اللهم صل  :قة يوم القيامة بالعرش، يقولل  الرحم مع إن  »: ×قال أبو جعفر

 .«من وصلني واقطع من قطعني

 :، عن أبيه، عن صفوان بن حييى، عن إسحاق بن عامر قالعيل   :9ـ  1788

 حتى أن   ،يزيد يف العمر إال صلة الرحم ما نعلم شيئاا »: ×قال أبو عبد اهلل

د اهلل يف عمره للرحم، فيزي الرجل يكون أجله ثالث سنني، فيكون وصوالا 

وثالثني سنة، فيكون  وثالثني سنة، ويكون أجله ثالثاا  ثالثني سنة فيجعلها ثالثاا 

 .«للرحم فينقصه اهلل ثالثني سنة وجيعل أجله إىل ثالث سنني قاطعاا 

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن عيل بن احلكم، عن حمم   :10ـ  1789

وبني عبد اهلل بن احلسن كالم حتى  ×صفوان اجلامل قال: وقع بني أيب عبد اهلل

تهام بذلك، وغدوت يف وقعت الضوضاء بينهم، واجتمع الناس، فافرتقا عشي  

يا »عىل باب عبد اهلل بن احلسن وهو يقول:  ×فإذا أنا بأيب عبد اهلل ،حاجة

ر بك؟ قال: ما بك   ،يا أبا عبد اهلل :فقال ،فخرج :قال ،«يب حممدجارية، قويل أل

فقال: وما هي؟ قال:  ،«وجل البارحة فأقلقتني ة يف كتاب اهلل عز   تلوت آيإين  »

ْم ﴿: وجل ذكره قول اهلل عز  » ُ َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اهللُّ بِِه َأن ُيوَصَل َوََيَْشْوَن َرَّبَّ

ية من كتاب اهلل هذه اآل أفقال: صدقت لكأين مل أقر ،«﴾َوََيَاُفوَن ُسوَء اِْلَساِب 

 .«افاعتنقا وبكي ،قط  

                                           
 .9رقم  151/  2؛ الكايف: 117/  71( بحار األنوار: 1)

 .10رقم  151/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 2)

 .17رقم  152/  2؛ الكايف: 121/  71( بحار األنوار: 3)

 .23رقم  155/  2؛ الكايف: 126/  71( بحار األنوار: 4)



د بن حييى، عن ابن عيسى، عن عيل بن احلكم، عن عبد اهلل حمم   :11ـ  1790

أصله فيقطعني، وأصله  يل ابن عم   : إن  ×يب عبد اهللبن سنان قال: قلت أل

ك إذا وصلته إن  »طعه، قال: اي أن أقحتى لقد مهمت لقطيعته إي   ،فيقطعني

 .«، وإن قطعته وقطعك قطعكام اهللوقطعك، وصلكام اهلل مجيعاا 

عن عيل بن احلكم، عن داود بن فرقد قال: قال يل أبو  ،عيل :12ـ  1791

بادر أن يعلم اهلل أين قد أذللت رقبتي يف رمحي وإين أل حب  أ إين  »: ×عبد اهلل

 .«ين  أهل بيتي أصلهم قبل أن يستغنوا ع

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن حمم   :13ـ  1792

 صلة الرحم والرب   إن  »يقول:  ×إسحاق بن عامر قال: سمعت أبا عبد اهلل

خوانكم، إنان احلساب، ويعصامن من الذنوب، فصلوا أرحامكم وبروا بليهو  

 .«باجلوا ولو بحسن السالم ورد  

هيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن عبد عيل بن إبرا :14ـ  1793

ن احلساب يوم صلة الرحم هيو  »: ×قال: قال أبو عبد اهلل ،الصمد بن بشري

وهي منسأة يف العمر، وتقي مصارع السوء، وصدقة الليل تطفئ غضب  ،القيامة

 .«الرب  

ذينة، عن مسمع، أ، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن عيل   :15ـ  1794

يف التباغض  أال إن  »قال: قال رسول اهلل| يف حديث:  ×عبد اهلل عن أيب

 .«نال أعني حالقة الشعر، ولكن حالقة الدي ،احلالقة

                                           
 .24رقم  155/  2؛ الكايف: 128/  71( بحار األنوار: 1)

 .25رقم  156/  2؛ الكايف: 129/  71( بحار األنوار: 2)

 .31رقم  157/  2؛ الكايف: 131/  71( بحار األنوار: 3)

 .32رقم  157/  2؛ الكايف: 132/  71( بحار األنوار: 4)

 .1رقم  346/  2؛ الكايف: 132/  71( بحار األنوار: 5)



ة، عن ابن حمبوب، عن ابن عطية، عن أيب محزة، عن أيب العد   :16ـ  1795

موال يف إذا قطعوا األرحام جعلت األ» :×قال: قال أمري املؤمنني ×جعفر

 .«رشارأيدي األ

، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أيب بصري، عن أيب عبد عيل   :17ـ  1796

 .«ء من نسب وإن دق  كفر باهلل من ترب  »قال:  ×اهلل

 العشرة مع املماليك واخلدم :الباب الثالث

د، عن احلسن بن عيل، عن عيل : أيب، عن سعد، عن أمحد بن حمم  1ـ  1797

أربع من »قال:  ×سنان، عن الثاميل، عن أيب جعفربن عقبة، عن عبد اهلل بن 

ة: من آوى اليتيم، ورحم الضعيف، وأشفق عىل يف اجلن   فيه بنى اهلل له بيتاا  كن  

 .«ورفق بمملوكه ،والديه

 محل املتاع لألهل: الباب الرابع

: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن 1ـ  1798

ه إن  »فقال:  باملدينة وأنا أمحل بقالا  ×وهب قال: رآين أبو عبد اهللمعاوية بن 

 .«هالدين فيجرتئ علي ءيكره للرجل الرسي أن حيمل اليش

                                           
 .8رقم  348/  2؛ الكايف: 138/  71( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  350/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 2)

 ( رواية.20( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .133؛ ثواب األعامل: 140/  71( بحار األنوار: 4)

 ( روايات.4جمموع روايات الباب )( يبلغ 5)

 .35رقم  10؛ اخلصال: 147/  71( بحار األنوار: 6)



 حّق اجلار: الباب اخلام 

عن سعد، عن الربقي، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن  ،: أيب1ـ  1799

اجلار؟  علت فداك ما حد  قال: قلت له: ج ×معاوية بن عامر، عن أيب عبد اهلل

 .«جانب من كل   أربعني داراا »قال: 

 

  

                                           
 ( رواية.17( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .1رقم  165؛ معاين األخبار: 151/  71( بحار األنوار: 2)



 

 

 

 

 

 

نواعهم، داب العشرة مع األصدقاء وفضلهم وأآأبواب 

 ق بهموغري ذلك مما يتعّل

سن املعاشرة، وحسن الصحبة، وحسن اجلوار، وطالقة ُح: ّولالباب األ

 البشر نالوجه، وحسن اللقاء، وحس

عن الصفار، عن عبد اهلل بن الصلت، عن يونس،  : ابن الوليد،1ـ  1800

أنه وجد يف  ×ذكر عيل»قال:  ×عن ابن محيد، عن ابن قيس، عن أيب جعفر

قائمة سيف من سيوف رسول اهلل صحيفة فيها ثالثة أحرف: صل من قطعك، 

 .اخلرب «ولو عىل نفسك، وأحسن إىل من أساء إليك وقل احلق  

 ،احلمريي، عن أبيه، عن ابن أيب اخلطاب : ابن مرسور، عن حممد2ـ  1801

قال عيسى بن مريم لبعض »قال:  ×عن الصادق ،هعن ابن أسباط، عن عم  

يمن ك األخد   وإن لطم أحد   ،أن يفعل بك فال تفعله بأحد أصحابه: ما ال حتب  

 .«يرسفأعط األ

                                           
 ( رواية.41( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .2رقم  129؛ األمايل للصدوق: 157/  71( بحار األنوار: 2)

 .13رقم  448( املصدر السابق؛ األمايل للصدوق: 3)



، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن هشام بن سامل، عن أيب : عيل  3ـ  1802

 ،فقال: يا رسول اهلل أتى رسول اهلل| رجل  »قال:  ×عن أيب جعفر بصري،

 .«منبسط أخاك بوجه   لقن ، فكان فيام أوصاه أن قال: إأوصني

من ال ينبغي جمالسته ومصادقته ومصاحبته،  :ثانيالباب ال

 واجملال  اليت ال ينبغي اجللوس فيها

ن أبيه، عن يونس، عن : ابن الوليد، عن ابن متيل، عن الربقي، ع1ـ  1803

من رأى أخاه عىل أمر يكرهه »قال:  ×عبد الرمحان بن احلجاج، عن الصادق

محق أوشك قة األه عنه، وهو يقدر عليه، فقد خانه، ومن مل جيتنب مصادفلم يرد  

 .«هق بأخالقأن يتخل  

ار، عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن أيب نجران، عن ابن : العط  2ـ 1804

ه عليهم السالم قال: قال ن قيس، عن أيب جعفر، عن أبيه، عن جد  محيد، عن اب

، وجمالسة خيارباأل رشار تورث سوء الظن  جمالسة األ»: ×أمري املؤمنني

ار، برار بالفج  ار تلحق األبرار للفج  وجمالسة األ ،خياراألرشار باألخيار تلحق األ

ن كانوا أهل دين إئه، ففمن اشتبه عليكم أمره ومل تعرفوا دينه، فانظروا إىل خلطا

 إن   .له من دين اهلل اهلل فهو عىل دين اهلل، وإن كانوا عىل غري دين اهلل فال حظ  

 كافراا  خر فال يواخني  رسول اهلل| كان يقول: من كان يؤمن باهلل واليوم اآل

                                           
 .3رقم  103/  2؛ الكايف: 171/  71( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.53( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

/  2. قال الشيخ املحسني )1رقم  343؛ األمايل للصدوق: 190/  71( بحار األنوار: 3)

ن حسن بن 371  متيل.(: ال يبعد من حس 



 .«اا فاجر كان كافراا  أو خالط فاجراا  ، ومن آخى كافراا فاجراا  وال خيالطن  

ة، عن أمحد بن حممد، عن بكر بن حممد، عن اجلعفري قال: عد  : ال3ـ  1805

 «يل رأيتك عند عبد الرمحن بن يعقوب؟ ما»يب: يقول أل ×سمعت أبا احلسن

فإما  ،: يصف اهلل وال يوصفعظياما  ه يقول يف اهلل قوالا إن  »فقال: إنه خايل، فقال: 

ا شاء أي ، فقلت: هو يقول م«جلست معه وتركتنا وإما جلست معنا وتركته

أما ختاف أن تنزل به »: ×منه إذا مل أقل ما يقول؟ فقال أبو احلسن عيل   ءيش

وكان أبوه  ×أما علمت بالذي كان من أصحاب موسى ،نقمة فتصيبكم مجيعاا 

ف عنهم ليعظ أباه ختل   ×من أصحاب فرعون، فلام حلقت خيل فرعون موسى

من البحر فغرقا  فمىض أبوه وهو يراغمه حتى بلغا طرفاا  ×فيلحقه بموسى

ولكن النقمة إذا نزلت مل يكن هلا  ،فأتى موسى اخلرب فقال: هو يف رمحة اهلل ،مجيعاا 

 .«ن قارب املذنب دفاععم  

د بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن أمحد بن حممد بن أيب : حمم  4ـ  1806

إذا »قال: قال رسول اهلل|:  ×عن داود بن رسحان، عن أيب عبد اهلل ،نرص

هم، رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا الرباءة منهم وأكثروا من سب  

سالم، كيال يطمعوا يف الفساد يف اإل ؛والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم

يكتب اهلل لكم بذلك احلسنات  ،موا ]ن[ من بدعهموحيذرهم الناس وال يتعل  

 .«خرةويرفع لكم به الدرجات يف اآل

                                           
/  2. قال الشيخ املحسني )6؛ صفات الشيعة للصدوق: 197/  71( بحار األنوار: 1)

ة املصدر.371 د يف صح   (: لكن  الرتد 

. والبد  من تقديم تفسري معقول 2رقم  374/  2؛ الكايف: 200/  71( بحار األنوار: 2)

املوجب لتهديد هلذا احلديث؛ فإن  الفرض أن ه خاله، ونصوص صلة الرحم تشمله، فام 

ة واهلل العامل )  (.حّب اهللاإلمام له برتكه لو مل يرتكه؟! ما مل تكن طبيعة العالقة بينهام خاص 

. وقد احتمل بعضهم أن تكون 4رقم  375/  2؛ الكايف: 202/  71( بحار األنوار: 3)

 



د، عن ابن حمبوب، عن شعيب ، عن أمحد بن حمم  ة: العد  5ـ  1807

َل َعَلْيُكْم ﴿: وجل عن قول اهلل عز   ×العقرقويف قال: سألت أبا عبد اهلل َوَقْد َنزَّ

ا ا َوُيْستَْهَزُأ َِّبَ ية، فقال: إىل آخر اآل ﴾ِِف اْلكَِتاِب َأْن إَِذا َسِمْعُتْم آَياِت اهللِّ ُيَكَفُر َِّبَ

ة، فقم ئم  ويكذب به، ويقع يف األ ام عني هبذا أن إذا سمعتم الرجل جيحد احلق  إن  »

 .«نمن كا من عنده وال تقاعده كائناا 

د بن عبد اجلبار، عن صفوان، عن شعري، عن حمم  أيب عيل األ: 6ـ  1808

ولياء اب ألمن قعد عند سب  »قال:  ×اهللعبد الرمحن بن احلجاج، عن أيب عبد 

 .«اهلل فقد عىص اهلل

 

  

                                                                                                   
 (.حّب اهللاملباهتة يف احلديث بمعنى املفاجئة واإللزام واملحاججة ال البهتان )

 .8رقم  377/  2؛ الكايف: 212/  71( بحار األنوار: 1)

 .14رقم  379/  2؛ الكايف: 219/  71( بحار األنوار: 2)



 

 

 

 

 

 

 أبواب حقوق املؤمنني بعضهم على بعض، وبعض أحواهلم

خوان، واستحباب تذاكرهم، وما يناسب ذلك من حقوق اإل: ّولالباب األ

 املطالب

 ،د، عن ابن حمبوب، عن مجيلد بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  1ـ  1809

 أفضل من أداء حق   ءما عبد اهلل بيش»قال:  ×عن مرازم، عن أيب عبد اهلل

 .«املؤمن

، عن أبيه، عن محاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليامين، : عيل  2ـ  1810

املسلم عىل املسلم أن ال يشبع وجيوع أخوه، وال  حق  »قال:  ×عن أيب عبد اهلل

املسلم عىل أخيه  وه، فام أعظم حق  يروى ويعطش أخوه، وال يكتيس ويعرى أخ

وإن  ،لنفسك وإذا احتجت فسله خيك املسلم ما حتب  أل املسلم، وقال: أحب  

إذا غاب  ،ه لك ظهرن  إف وال يمله لك، كن له ظهراا  ال متله خرياا  ،سألك فأعطه

ن كان إه منك وأنت منه، فن  ه وأكرمه، فإفاحفظه يف غيبته، وإذا شهد فزره وأجل  

                                           
 ( رواية.61( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .4رقم  170/  2؛ الكايف: 243، 71( بحار األنوار: 2)



فال تفارقه، حتى تسل سخيمته وإن أصابه خري فامحد اهلل، وإن ابتيل  اا عليك عاتب

، انقطع ما بينهام من ف  : أخيهل له فأعنه، وإذا قال الرجل ألفاعضده، وإن متح  

يامن يف قلبه كام ي كفر أحدمها، فإذا اهتمه انامث اإلالوالية، وإذا قال: أنت عدو  

 .«ينامث امللح يف املاء

هل السامء كام تزهر نجوم املؤمن ليزهر نوره أل إن  »: ×ه قالوقال: بلغني أن  

ال يقول و اهلل يعينه ويصنع له، املؤمن ويل   إن  »: ×وقال «رضهل األالسامء أل

 .«، وال خياف غريهعليه إال احلق  

عن  ،د بن عبد اجلبار، عن ابن فضالشعري، عن حمم  : أيب عيل األ3ـ  1811

أن  للمسلم عىل أخيه املسلم من احلق  »قال:  ×اهللعيل بن عقبة، عن أيب عبد 

م عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، وينصح له إذا غاب، ويسمته إذا عطس، يسل  

 .«وجييبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات

ة، عن الربقي، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن : العد  4ـ  1812

أنا وابن أيب  ×عند أيب عبد اهلل أبان، عن عيسى بن أيب منصور قال: كنت

قال رسول  ،يا ابن أيب يعفور»منه:  يعفور وعبد اهلل بن طلحة فقال ابتداءا 

، «وجل وعن يمني اهلل فيه كان بني يدي اهلل عز   خصال من كن   اهلل|: ست  

خيه ما املرء املسلم أل حيب  »جعلت فداك؟ قال:  فقال ابن أيب يعفور: وما هن  

أهله ويناصحه  عز  خيه ما يكره أله، ويكره املرء املسلم ألأهل عز  أل حيب  

يا ابن »: ×. فبكى ابن أيب يعفور وقال: كيف يناصحه الوالية؟ قال«الوالية

                                           
ين غري مشمولني . ولعل  السطرين األخري5رقم  170/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 1)

 (.حّب اهللللسند الصحيح أعاله، كام هو األرجح )

 .6رقم  171/  2؛ الكايف: 247/  71( بحار األنوار: 2)



ه، ففرح لفرحه إن هو فرح، وحزن ه مه  إذا كان منه بتلك املنزلة بث   ،أيب يعفور

قال:  «دعا اهلل لهج عنه، وإال ج عنه فر  حلزنه إن هو حزن، وإن كان عنده ما يفر  

ثالث لكم وثالث لنا: أن تعرفوا فضلنا، وأن تطأوا عقبنا، »: ثم قال أبو عبد اهلل

 ءوجل فيستيض فمن كان هكذا كان بني يدي اهلل عز   ،وأن تنتظروا عاقبتنا

م يراهم من دوهنم مل بنورهم من هو أسفل منهم، وأما الذين عن يمني اهلل فلو أهن  

 .«ون من فضلهمهينئهم العيش مما ير

يا ابن أيب »هلم ال يرون وهم عن يمني اهلل؟ فقال:  فقال ابن أيب يعفور: وما

رسول اهلل| كان يقول:  أما بلغك احلديث أن   ،يعفور إهنم حمجوبون بنور اهلل

عن يمني العرش بني يدي اهلل وعن يمني اهلل، وجوههم أبيض من  هلل خلقاا  إن  

ة، يسأل السائل ما هؤالء؟ فيقال: هؤالء الثلج، وأضوء من الشمس الضاحي

 .«وا يف جالل اهللالذين حتاب  

عن  ،ة، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن أيب املغراالعد   :5ـ  1813

 املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال خيونه، وحيق  »قال:  ×أيب عبد اهلل

هل عىل التعاطف، واملواساة أل لتعاونعىل املسلمني االجتهاد يف التواصل، وا

وجل رمحاء  احلاجة وتعاطف بعضهم عىل بعض، حتى تكونوا كام أمركم اهلل عز  

أمرهم، عىل ما مىض عليه معرش  ني ملا غاب عنكم منبينكم مرتامحني مغتم  

 .«نصار عىل عهد رسول اهلل|األ

بن د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن ا: حمم  6ـ  1814

ثون أختلون وتتحد  »قال: قال يل:  ×مسكان، عن ميرس، عن أيب جعفر

                                           
 .9رقم  172/  2؛ الكايف: 251/  71( بحار األنوار: 1)

 .15رقم  174/  2؛ الكايف: 256/  71( بحار األنوار: 2)



ث ونقول ما شئنا، فقال: فقلت: إي واهلل إنا لنخلو ونتحد   «وتقولون ما شئتم؟

رحيكم  حب   ألأما واهلل إين   ، معكم يف بعض تلك املواطنأما واهلل لوددت أين  »

 .«دنوا بورع واجتهاوأرواحكم، وإنكم عىل دين اهلل ودين مالئكته، فأعي

 حفظ األخوة ورعاية أولياء األب :ثانيالباب ال

، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن جابر : عيل  1ـ  1815

ام حزنت فقلت: جعلت فداك رب   ×ضت بني يدي أيب جعفراجلعفي قال: تقب  

وجهي  من غري مصيبة تصيبني أو أمر ينزل يب، حتى يعرف ذلك أهيل يف

وجل خلق املؤمنني من طينة اجلنان  اهلل عز   إن   ،نعم يا جابر»وصديقي فقال: 

ه، فإذا أصاب م  أبيه واملؤمن ألوأجرى فيهم من ريح روحه، فلذلك املؤمن أخو 

 .«ا منهاهن   بلد من البلدان حزن حزنت هذه ألرواح يفمن تلك األ روحاا 

عن ابن فضال، عن عيل بن د بن حييى، عن ابن عيسى، : حمم  2ـ  1816

ال خيونه وال  ،عينه ودليله ،املؤمن أخو املؤمن»قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،عقبة

 .«يظلمه وال يغشه، وال يعده عدة فيخلفه

، عن ة، عن سهل مجيعاا د بن حييى، عن ابن عيسى، وعن العد  : حمم  3ـ  1817

يقول:  ×عبد اهللابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن أيب بصري قال: سمعت أبا 

منه وجد أمل ذلك يف سائر  املؤمن أخو املؤمن كاجلسد الواحد إن اشتكى شيئاا »

                                           
 .5رقم  187/  2؛ الكايف: 260/  71( بحار األنوار: 1)

( رواية، ويف املطبوع من البحار )أوداء( بدل )أولياء( 21( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 املثبتة أعاله.

 .2رقم  166/  2؛ الكايف: 265/  71( بحار األنوار: 3)

 .3رقم  166/  2؛ الكايف: 268/  71( بحار األنوار: 4)



بروح اهلل من  اتصاالا  شد  روح املؤمن أل جسده وأرواحهام من روح واحدة، وإن  

 .«ااتصال شعاع الشمس هب

، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حفص بن البخرتي قال: : عيل  4ـ  1818

فقلت: نعم فقال  «ه؟حتب  »ودخل عليه رجل فقال يل:  ×ند أيب عبد اهللكنت ع

ك، ورزقه ه وهو أخوك، ورشيكك يف دينك، وعونك عىل عدو  ومل ال حتب  »يل: 

 .«كعىل غري

 ،د بن إسامعيل، عن الفضل بن شاذان مجيعاا وحمم   ،، عن أبيه: عيل  5ـ  1819

ار قال: سمعت أبا عبد عن محاد بن عيسى، عن ربعي، عن الفضيل بن يس

املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله ]وال يغتابه وال خيونه وال »يقول:  ×اهلل

سمعت الفضيل  :قال ،من أصحابنا باملدينة قال ربعي: فسألني رجل   ،«حيرمه[

يقول:  × سمعت أبا عبد اهلليقول ذلك؟ قال: فقلت له: نعم فقال: إين  

ه وال يغشه وال خيذله وال يغتابه وال خيونه وال املسلم أخو املسلم ال يظلم»

 .«هحيرم

فيها، وتوقريهم، وإدخال  قضاء حاجة املؤمنني والسعي :ثالثالباب ال

هتمام هم، وإلطافهم، وتفريج كربهم، واالالسرور عليهم، وإكرام

 بأمورهم

 ،د بن حييى، عن ابن عيسى مجيعاا ة، عن سهل بن زياد، وحمم  : العد  1ـ  1820

                                           
 .4رقم  166/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 1)

 .6رقم  166/  2؛ الكايف: 271/  71بحار األنوار: ( 2)

 .11رقم  167/  2؛ الكايف: 273/  71( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.126( يبلغ جمموع روايات الباب )4)



يقول: قال  ×عن ابن حمبوب، عن أيب محزة الثاميل قال: سمعت أبا جعفر

 .«اهلل ين فقد رس  ومن رس   ،ينفقد رس   مؤمناا  من رس  »رسول اهلل|: 

أيب  ، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن عبد اهلل بن سنان، عن: عيل  2ـ  1821

عبد من عبادي ال إن   :×وجل إىل داود أوحى اهلل عز  »قال:  :قال ×عبد اهلل

وما تلك احلسنة؟ قال: يدخل  تي، فقال داود: يا رب  بيحه جن  ليأتيني باحلسنة فأ

ملن عرفك أن ال  حق   ولو بتمرة، قال داود: يا رب   عىل عبدى املؤمن رسوراا 

 .«كيقطع رجاءه من

أيب، عن سعد، عن النهدي، عن ابن حمبوب، عن ابن سنان، ]عن رجل[، عن 

إن  العبد من عبادي ×: أوحى اهلل عز  وجل إىل داود»ال: ق× أيب عبد اهلل

ليأتيني باحلسنة فأبيحه جن تي قال: فقال داود: يا رب  وما تلك احلسنة؟ قال: 

حق  ملن عرفك ×: يدخل عىل عبدي املؤمن رسوراا ولو بتمرة، قال: فقال داود

 .«أن ال يقطع رجاءه منك

حممد، عن عيل بن احلكم، عن مالك  د بن حييى، عن أمحد بن: حمم  3ـ  1822

عامل إىل اهلل األ أحب  »قال: قال رسول اهلل|:  ×بن عطية، عن أيب عبد اهلل

 .«هتدخله عىل مؤمن تطرد عنه جوعته، أو تكشف عنه كربت رسور  

عن أيب  ،، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن احلكم: عيل  4ـ  1823

وجل إدخال الرسور عىل  عامل إىل اهلل عز  األ من أحب  »قال:  ×عبد اهلل

 .«املؤمن: إشباع جوعته أو تنفيس كربته أو قضاء دينه

                                           
 .1رقم  188/  2؛ الكايف: 287/  71( بحار األنوار: 1)

 .5رقم  189/  2؛ الكايف: 289/  71( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  70؛ األمايل للصدوق: 134؛ ثواب األعامل: 283/  71ار: ( بحار األنو3)

 .11رقم  191/  2؛ الكايف: 295/  71( بحار األنوار: 4)

 .16رقم  192/  2؛ الكايف: 297/  71( بحار األنوار: 5)



د، عن عمر بن عبد العزيز، عن د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  5ـ  1824

كتب اهلل له  ،خيه مرحبامن قال أل»قال:  ×عن مجيل بن دراج، عن أيب عبد اهلل

 .«ةمرحبا إىل يوم القيام

د، عن حممد بن عيسى، عن د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  6ـ  1825

من أتاه أخوه املسلم »قال:  ×يونس، عن عبد اهلل بن سنان، عن أيب عبد اهلل

 .«وجل ام أكرم اهلل عز  فأكرمه فان  

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن عمر بن عبد العزيز، عن : حمم  7ـ  1826

وجل به  اهلل عز   مما خص   إن  »قال: سمعته يقول:  ×اهلل مجيل، عن أيب عبد

وجل  اهلل عز   وذلك أن   ،بالكثرة ، وليس الرب  إخوانه، وإن قل   فه بر  املؤمن أن يعر  

َوَمن ﴿ثم قال:  ﴾َوُيْؤثُِروَن َعََل َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن َِّبِْم َخَصاَصةٌ ﴿: يقول يف كتابه

ومن  ،ه اهللفه اهلل بذلك أحب  ومن عر   ،﴾ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْوَلئَِك ُهُم اْلُْْفلُِحونَ 

رو إيا مجيل »، ثم قال: «ه اهلل تبارك وتعاىل وفاه أجره يوم القيامة بغري حسابأحب  

 .«انكخوأل ه ترغيب يف الرب  ن  إخوانك فهذا احلديث إل

 ،: أيب، عن سعد، عن النهدي، عن ابن حمبوب، عن عيل بن يقطني8ـ  1827

مؤمن وكان له جار  كان يف بني إرسائيل رجل  »قال:  ×عن موسى بن جعفر

كافر فكان يرفق باملؤمن، ويوليه املعروف يف الدنيا، فلام أن مات الكافر بنى اهلل 

ا ويأتيه الرزق من غريها، وقيل له: هذا هيف النار من طني، فكان يقيه حر   له بيتاا 

ملا كنت تدخل عىل جارك املؤمن فالن بن فالن من الرفق، وتوليه من املعروف 

                                           
 .2رقم  205/  2؛ الكايف: 298/  71( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  206/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 2)

 .6رقم  206/  2؛ الكايف: 299/  71( بحار األنوار: 3)



 .«يف الدنيا

أيب، عن حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن  :9ـ  1828

 مة ليمر  املؤمن منكم يوم القيا إن  »قال:  ×أيب والد، عن ميرس، عن أيب عبد اهلل

 :مر به إىل النار، وامللك ينطلق به، قالأبه الرجل له املعرفة به يف الدنيا، وقد 

فيقول له: يا فالن أغثني فقد كنت أصنع إليك املعروف يف الدنيا، وأسعفك يف 

ي، فهل عندك اليوم مكافاة؟ فيقول املؤمن للملك املوكل به: احلاجة تطلبها من  

 قول املؤمن، فيأمر امللك أن جييز قول املؤمن فيخيل   سبيله قال: فيسمع اهلل خل  

 .«هسبيل

: ابن الوليد، عن الصفار، عن أمحد بن إسحاق، عن بكر بن 10ـ  1829

 م ملسلم حاجة إال ناداه اهلل: عيل  ما قىض مسل»قال:  ×عن أيب عبد اهلل ،حممد

 .«ةثوابك وال أرىض لك بدون اجلن  

د، عن أمح د بن إسحاق، عن بكر بن حممد، عن أيب عبد واحلسني بن حمم 

ما قىض مسلم ملسلم حاجته إال ناداه اهلل تبارك وتعاىل: عيل  ثوابك »قال: × اهلل

 .«وال أرىض لك بدون اجلن ة

د بن حييى، عن أمحد بن عيسى، عن ابن حمبوب، عن زيد : حمم  11ـ  1830

اه املؤمن اللهفان من أغاث أخ»يقول:  ×الشحام قال: سمعت أبا عبد اهلل

وجل  س كربته، وأعانه عىل نجاح حاجته، أوجب اهلل عز  اللهثان عند جهده، فنف  

ل له منها واحدة، يصلح هبا أمر له بذلك اثنتني وسبعني رمحة من اهلل يعج  

                                           
 .169؛ ثواب األعامل: 305/  71( بحار األنوار: 1)

 .172( املصدر السابق؛ ثواب األعامل: 2)

 .188( املصدر السابق؛ ثواب األعامل: 3)

 .7رقم  194/  2؛ الكايف: 326/  71( بحار األنوار: 4)



 .«هفزاع يوم القيامة وأهوالخر له إحدى وسبعني رمحة ألمعيشته، ويد  

بن أيب عمري، عن حسني بن نعيم، عن ، عن أبيه، عن ا: عيل  12ـ  1831

س عن مؤمن كربة من نف  »يقول:  ×مسمع أيب سيار قال: سمعت أبا عبد اهلل

خرة، وخرج من قربه وهو ثلج الفؤاد، ومن أطعمه من س اهلل عنه كرب اآلنف  

 .«مجوع أطعمه اهلل من ثامر اجلنة، ومن سقاه رشبة سقاه اهلل من الرحيق املختو

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن احلسن بن حمبوب، عن م  حم :13ـ  1832

س ام مومن نف  أي  »يقول:  ×مجيل بن صالح، عن ذريح قال: سمعت أبا عبد اهلل

خرة، قال: ومن سرت  اهلل له حوائجه يف الدنيا واآلعن مؤمن كربة وهو معرس يرس  

 .خرةيا واآلسبعني عورة من عورات الدن عىل مؤمن عورة خيافها، سرت اهلل عليه

قال: واهلل يف عون املؤمن ما كان املؤمن يف عون أخيه فانتفعوا بالعظة، وارغبوا 

 .«يف اخلري

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن معمر بن خالد قال: : حمم  14ـ  1833

 ،رض يسعون يف حوائج الناسيف األ هلل عباداا  إن  »يقول:  ×سمعت أبا احلسن

ه يوم ح اهلل قلبن فر   ة، ومن أدخل عىل مؤمن رسوراا منون يوم القيامهم اآل

 .«القيامة

عن أيب  ،، عن أبيه، عن محاد، عن إبراهيم بن عمر اليامينعيل   :15ـ  1834

 خيه املسلم يف حاجة إال كتب اهلل عز  ما من مؤمن يميش أل»قال:  ×عبد اهلل

وزيد بعد  ،ةهبا عنه سيئة، ورفع له هبا درج وجل له بكل خطوة حسنة، وحط  

                                           
 .1رقم  199/  2ايف: ؛ الك319/  71( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  199/  2؛ الكايف: 321/  71( بحار األنوار: 2)

 .5رقم  200/  2؛ الكايف: 322/  71( بحار األنوار: 3)

 .2رقم  197/  2؛ الكايف: 332/  71( بحار األنوار: 4)



 .«ذلك عرش حسنات، وشفع يف عرش حاجات

ة، عن الربقي، عن أبيه، عن خلف بن محاد، عن إسحاق العد   :16ـ  1835

من سعى يف حاجة أخيه »قال:  ×بن عامر، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل

ة وعمرة املسلم فاجتهد فيها فأجرى اهلل عىل يديه قضاءها كتب اهلل له حج  

ن اجتهد فيها ومل جير اهلل إشهرين يف املسجد احلرام وصيامهام، فواعتكاف 

 .«ة وعمرةوجل له حج   قضاءها عىل يديه كتب اهلل عز  

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن احلسن بن عيل، عن حمم   :17ـ  1836

عىل أخيه أن ينزل به  كفى باملرء اعتامداا »قال:  ×مجيل بن دراج، عن أيب عبد اهلل

 .«تهحاج

ة، عن الربقي، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن العد   :18ـ  1837

َوُقوُلوْا لِلنَّاِس ﴿: وجل يف قول اهلل عز   ،×معاوية بن عامر، عن أيب عبد اهلل

 .«حتى تعلموا ما هو وال تقولوا إال خرياا  قولوا للناس حسناا »قال:  ،﴾ُحْسناً 

حياء أمر خوان وتالقيهم وجمالستهم يف إتزاور اإل: عرابالباب ال

 ×أئمتهم 

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن عيل بن النعامن، عن ابن : حمم  1ـ  1838

يا خيثمة أبلغ »عه فقال: أود   ×عن خيثمة قال: دخلت عىل أيب جعفر ،مسكان

يهم عىل من ترى من موالينا السالم، وأوصهم بتقوى اهلل العظيم، وأن يعود غن

                                           
 .5رقم  197/  2؛ الكايف: 333/  71( بحار األنوار: 1)

 .7رقم  198/  2يف: ؛ الكا334/  71( بحار األنوار: 2)

 .8رقم  198/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 3)

 .9رقم  164/  2؛ الكايف: 340/  71( بحار األنوار: 4)

 ( رواية.36( يبلغ جمموع روايات الباب )5)



تهم، وأن يتالقوا يف هم جنازة مي  هيم عىل ضعيفهم، وأن يشهد حي  وقو   ،فقريهم

يا خيثمة  .أمرنا اأحي رحم اهلل عبداا  .مرناحياة أل قيا بعضهم بعضاا ل   ن  بيوهتم، فإ

م لن ينالوا واليتنا إال إال بعمل، وأهن   أبلغ موالينا أنا ال نغني عنهم من اهلل شيئاا 

ثم خالفه إىل  الناس حرسة يوم القيامة من وصف عدالا  أشد   ع، وإن  ربالو

 .«هغري

، عن أبيه، عن محاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليامين، : عيل  2ـ  1839

 ثني جربئيل أن  حد  » :قال: قال رسول اهلل| ×عن جابر، عن أيب جعفر

فع إىل باب فأقبل ذلك امللك يميش حتى د ،رض ملكاا وجل أهبط إىل األ اهلل عز  

هذه الدار؟  الدار فقال له امللك: ما حاجتك إىل رب   عليه رجل يستأذن عىل رب  

خ يل مسلم زرته يف اهلل تبارك وتعاىل قال له امللك: ما جاء بك إال ذاك؟ قال: أ

 رسول اهلل إليك وهو يقرئك السالم ويقول: ين  إفقال: ما جاء يب إال ذاك قال: ف

فليس  ام مسلم زار مسلاما وجل يقول: أي   اهلل عز   لك: إن  وجبت لك اجلنة، وقال امل

 .«ةاجلن   اي زار وثوابه عيل  اه زار، ]بل[ إي  إي  

د، عن عيل بن احلكم، عن سيف بن ة، عن أمحد بن حمم  : العد  3ـ  1840

من زار »يقول:  ×عمرية، عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبد اهلل

عىل اهلل أن يكرم  جه اهلل، فهو زوره، وحق  أخاه يف جانب املرص ابتغاء و

 .«هزور

                                           
(: 372/  2. قال الشيخ املحسني )2رقم  175/  2؛ الكايف: 343/  71( بحار األنوار: 1)

 بناءا عىل حسن خيثمة.

م من ا التعليق عىل مثل هذه 2رقم  176/  2؛ الكايف: 344/  71بحار األنوار:  (2) . قد تقد 

د هبا ألجل فعل أمر  يسري كهذا، من حيث منافاهتا للقرآن  الروايات التي تعد باجلن ة وتتعه 

 (.حّب اهللالكريم، وقد يعثر هلا عىل تأويل مستسا  )

 .5رقم  176/  2؛ الكايف: 345/  71( بحار األنوار: 3)



عن عيل بن احلكم، عن ابن عمرية، عن جابر، عن أيب  ،سناد: باإل4ـ  1841

وجل له:  من زار أخاه يف بيته قال اهلل عز  »قال: قال رسول اهلل|:  ×جعفر

 .«اهك إي  ة بحب  وقد أوجبت لك اجلن   ،قراك عيل   ،أنت ضيفي وزائري

، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أيب أيوب قال: سمعت أبا : عيل  5ـ  1842

من زار أخاه املؤمن هلل ال لغريه »يقول:  ×محزة يقول: سمعت العبد الصالح

وجل به سبعني  ل اهلل عز  وجل، وك   ز ما وعده اهلل عز  يطلب به ثواب اهلل، وتنج  

نه: أال طبت وطابت لك ألف ملك من حني خيرج من منزله حتى يعود إليه ينادو

 .«ة منزالا ة تبوأت من اجلن  اجلن  

عن األزدي قال: سمعت أبا عبد اهلل  ،ابن سعداحلمريي، عن : 6ـ  1843

مسلم أخاه املسلم يف اهلل وهلل إال ناداه اهلل تبارك  ما زار»عليه السالم يقول: 

 .«اجلن   ا الزائر طبت وطابت لكأهي   :وتعاىل

 .لصفار، عن ابن سعد مثلهابن الوليد، عن او

 ،: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن أيب أيوب7ـ  1844

ة ال يدخلها إال وجل جن   هلل عز  »قال:  ×د بن قيس، عن أيب جعفرعن حمم  

حكم يف نفسه باحلق، ورجل زار أخاه املؤمن يف اهلل، ورجل آثر  رجل   :ثالثة

 .«وجل أخاه املؤمن يف اهلل عز  

                                           
 .6رقم  176/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 1)

/  2. قال الشيخ املحسني )15رقم  178/  2؛ الكايف: 350/  71( بحار األنوار: 2)

، لكنه غري ظاهر 372 (: عىل رأي املؤلف رمحه اهلل من كون أيب محزة الواقع فيها هو الثاميل 

 الحتامل كونه البطائني.

 .185؛ ثواب األعامل: ( املصدر السابق3)

 .136رقم  131؛ اخلصال: 352/  71( بحار األنوار: 4)



 تزويج املؤمن، أو قضاء دينه، أو خدمته ونصيحته: ام الباب اخل

عن  ،: أيب، عن سعد، عن الربقي، عن النهيكي، عن عيل بن جعفر1ـ  1845

 ه: رجل  إال ظل   عرش اهلل يوم ال ظل   ون بظل  ثالثة يستظل  »قال:  ×أخيه موسى

 .«ج أخاه املسلم أو أخدمه أو كتم له رساا زو  

 ،د، عن عيل بن احلكم، عن عمر بن أبانة، عن أمحد بن حمم  : العد  2ـ  1846

جيب للمؤمن عىل املؤمن »قال:  ×عن عيسى بن أيب منصور، عن أيب عبد اهلل

 .«هأن يناصح

 ،سناد، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن أيب عبيدة احلذاء: باإل3ـ  1847

 .«صيحة لهجيب للمؤمن عىل املؤمن الن»قال:  ×عن أيب جعفر

 باب إطعام املؤمن، وسقيه، وكسوته، وقضاء دينه: سادسالباب ال

 ،د بن حييى، عن أمحد، عن صفوان بن حييى، عن أيب محزة: حمم  1ـ  1848

من أطعم ثالثة نفر من املسلمني »قال: قال رسول اهلل|:  ×عن أيب جعفر

ة عدن، وجن  أطعمه اهلل من ثالث جنان يف ملكوت الساموات: الفردوس، 

 .«هنا بيدة عدن غرسها رب  وطوبى شجرة خترج يف جن  

                                           
 ( روايات.9( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .162رقم  141؛ اخلصال: 356/  71( بحار األنوار: 2)

 .1رقم  208/  2؛ الكايف: 357/  71( بحار األنوار: 3)

 .3م رق 208/  2؛ الكايف: 358/  71( بحار األنوار: 4)

( رواية، هذا وال بد  من التنبيه هنا إىل أن  بعض 113( يبلغ جمموع روايات الباب )5)

مرويات الباب الثالث والعرشين دخلت يف ضمن املروي ات التي حكم باعتبارها من 

( روايات، مع 9الباب الثاين والعرشين، علاما أن  جمموع الباب األخري من الروايات هو )

 لثالث والعرشين بعد ذكره مع غريه بقوله: فليس فيها روايات معتربة.حكمه عىل الباب ا

 .3رقم  200/  2؛ الكايف: 371/  71( بحار األنوار: 6)



، عن أبيه، عن محاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليامين، : عيل  2ـ  1849

ما من رجل يدخل بيته مؤمنني فيطعمها شبعهام إال »قال:  ×عن أيب عبد اهلل

 .«كان أفضل من عتق نسمة

من أطعم »قال:  ×، عن عيل بن احلسنيسناد، عن أيب محزة: باإل3ـ  1850

من ظامء سقاه اهلل من  من جوع أطعمه اهلل من أثامر اجلنة، ومن سقى مؤمناا  مؤمناا 

 .«مالرحيق املختو

قال: قال أبو عبد  ،: عيل، عن أبيه، عن محاد بن عيسى، عن ربعي4ـ  1851

من  ئاماا جر مثل من أطعم فمن أطعم أخاه يف اهلل كان له من األ»: ×اهلل

 .«مائة ألف من الناس»قلت: وما الفئام؟ قال:  «الناس

ة، عن الربقي، عن ابن أيب نرص، عن صفوان اجلامل، عن أيب : العد  5ـ  1852

من أن أعتق  إيل   كلة يأكلها أخي املسلم عندي أحب  أ»قال:  ×عبد اهلل

 .«ةرقب

عن صفوان اجلامل، ة، عن الربقي، عن إسامعيل بن مهران، : العد  6ـ  1853

من أن أدخل  إيل   من إخواين أحب   ن أشبع رجالا ئل»قال:  ×عن أيب عبد اهلل

 .«عتقهع منها رأسأ فأسوقكم هذا فأبتا

عن  ،ة، عن الربقي، عن عيل بن احلكم، عن أبان بن عثامنلعد  ا: 7ـ  1854

دراهم  ن آخذ مخسةئل»قال:  ×عبد الرمحان بن أيب عبد اهلل. عن أيب عبد اهلل

                                           
 .3رقم  201/  2؛ الكايف: 373/  71( بحار األنوار: 1)

 .5رقم  201/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 2)

 .11رقم  202/  2؛ الكايف: 376/  71( بحار األنوار: 3)

 .13رقم  203/  2؛ الكايف: 377/  71( بحار األنوار: 4)

 .14رقم  203/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 5)



من أن  إيل   من املسلمني أحب   أدخل إىل سوقكم هذا فأبتاع هبا الطعام وأمجع نفراا 

 .«ةأعتق نسم

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن : حمم  8ـ  1855

من كسى أخاه كسوة شتاء أو صيف »قال:  ×مجيل بن دراج، عن أيب عبد اهلل

ن عىل سكرات املوت، وأن من ثياب اجلنة وأن هيو  عىل اهلل أن يكسوه  اا كان حق  

ع عليه يف قربه، وأن يلقى املالئكة إذا خرج من قربه بالبرشى وهو قول اهلل يوس  

اُهُم اْلَََْلئَِكُة َهَذا َيْوُمُكُم الَِّذي ُكنُتمْ ﴿: يف كتابه عز  وجل  .﴾َوَتَتَلقَّ

د، د بن حمم   :9ـ  1856 عن صفوان، عن أيب محزة، حييى، عن أمحد بن حمم 

 من كسا أحداا » :قال رسول اهلل قال:، عن رسول اهلل| ×عن أيب جعفر

ل اهلل وك   ،مما يقوته من معيشته ءبيش أو أعانه ،من عري من فقراء املسلمني ثوباا 

عمله إىل أن  ذنب يستغفرون لكل   وجل به سبعني ألف ملك من املالئكة عز  

 .«نفخ يف الصوري  

عن  ،: عيل، عن أبيه، عن محاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر10ـ  1857

كساه اهلل  من كسا مؤمناا »أيب محزة الثاميل، عن عيل بن احلسني عليهام السالم قال: 

ال يزال يف ضامن اهلل ما دام عليه »، وقال يف حديث آخر: «من الثياب اخلرض

 .«سلك

بن ، عن أبيه، عن محاد، عن إبراهيم : أيب، عن سعد، عن الربقي11ـ  1858

من جوع  من أطعم مؤمناا »قال:  ×عمر، عن الثاميل، عن عيل بن احلسني

                                           
 .15رقم  203/  2؛ الكايف: 378/  71( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  204/  2؛ الكايف: 379/  71( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  205/  2؛ الكايف: 380/  71( بحار األنوار / 3)

 .4رقم  205/  2؛ الكايف: 381/  71( بحار األنوار: 4)



 من ظمأ سقاه اهلل من الرحيق املختوم، أطعمه اهلل من ثامر اجلنة، ومن سقى مؤمناا 

 .«كساه اهلل من الثياب اخلرض من كسا مؤمناا و

من »قال:  ×اد، عن ربعي، عن أيب عبد اهللسناد إىل مح  : باإل12ـ  1859

، قلت: «من الناس جر مثل ]أجر[ من أطعم فئاماا يف اهلل كان له من األ أطعم أخاا 

 .«سمائة ألف من النا»وما الفئام؟ قال: 

أيب، عن احلمريي، عن الربقي، عن حممد بن أمحد، عن أبان بن  :13ـ  1860

شبع أربعة من املسلمني »قال:  ×لفضيل بن يسار، عن أيب جعفرعثامن، عن ا

 .«رة من ولد إسامعيلتعدل حمر  

أيب، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن احلسني بن  :14ـ  1861

ن س ممن نف  »يقول:  ×عن مسمع كردين قال: سمعت أبا عبد اهلل ،نعيم

قربه وهو ثلج الفؤاد، ومن خرة، وخرج من مؤمن كربة نفس اهلل عنه كرب اآل

سقاه اهلل من الرحيق  ة، ومن سقاه رشبةا أطعمه من جوع أطعمه اهلل من ثامر اجلن  

 .«ماملختو

يثار والصلة واإل د والرّبالرتاحم والتعاطف والتوّد: سابعالباب ال

 حياء املؤمنإواملواساة و

عن عبد اهلل  قي، عن ابن حمبوب،ه، عن الرب: ماجيلويه، عن عم  1ـ  1862

يف  فيه بنى اهلل له بيتاا  أربع من كن  »قال:  ×بن سنان، عن الثاميل، عن أيب جعفر

                                           
 .136؛ ثواب األعامل: 384/  71( بحار األنوار: 1)

 .136؛ ثواب األعامل: 385/  71( بحار األنوار: 2)

 .137( املصدر السابق؛ ثواب األعامل: 3)

 .149؛ ثواب األعامل: 386/  71( بحار األنوار: 4)

 ( رواية.50)( يبلغ جمموع روايات الباب 5)



 .«هة: من آوى اليتيم، ورحم الضعيف، وأشفق عىل والديه، ورفق بمملوكاجلن  

: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن أبان، عن 2ـ  1863

واحللم وحسن اخللق من  الصرب والرب   ن  إ»قال:  ×احللبي، عن أيب عبد اهلل

 .«نبياءأخالق األ

: أيب، عن سعد، عن الربقي، عن ابن حمبوب، عن إسحاق بن 3ـ  1864

قال رسول »يقول:  ×عامر، عن عبد اهلل بن سنان قال: سمعت أبا عبد اهلل

فمن أقرضني   أعطيت الدنيا بني عبادي فيضاا جالله: إين   اهلل| قال اهلل جل  

إىل سبعامئة ضعف، وما شئت من  عرشاا  واحدة منهن   أعطيته بكل   ها قرضاا من

أعطيته ثالث خصال لو  فأخذت منه قرساا  ذلك، ومن مل يقرضني منها قرضاا 

 اهلل عز   إن   .مالئكتي لرضوا: الصالة، واهلداية، والرمحة منهن   أعطيت واحدةا 

ولئك أإنا إليه راجعون لذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل و: اوجل يقول

ولئك هم أو ،اثنتني ،ورمحة ،واحدة من الثالث ،عليهم صلوات من رهبم

 .«قرساا  هذا ملن أخذ منه شيئاا »: ×، ثم قال أبو عبد اهلل«ثالثة ،املهتدون

: أيب، عن سعد، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن أيب 4ـ  1865

 يف اهلل يوم القيامة عىل منابر من نور قد نياملتحاب   إن  »احلسن قال: سمعته يقول: 

حتى يعرفوا أهنم  ء،يش أضاء نور وجوههم وأجسادهم ونور منابرهم كل  

 .«وجل ون يف اهلل عز  املتحاب  

ة، عن الربقي، عن احلسن بن حمبوب، عن شعيب : العد  5ـ  1866

                                           
 .53رقم  223؛ اخلصال: 391/  71( بحار األنوار: 1)

 .121رقم  251؛ اخلصال: 394/  71( بحار األنوار: 2)

 .135رقم  130؛ اخلصال: 395/  71( بحار األنوار: 3)

 .152؛ ثواب األعامل: 397/  71( بحار األنوار: 4)



كونوا اتقوا اهلل و»صحابه: يقول أل ×قال: سمعت أبا عبد اهلل ،العقرقويف

ني يف اهلل، متواصلني، مرتامحني، تزاوروا وتالقوا، وتذاكروا بررة متحاب   إخوةا 

 .«هأمرنا وأحيو

عن  ،ة، عن الربقي، عن عيل بن احلكم، عن أبان بن عثامن: العد  6ـ  1867

َوَمْن ﴿: وجل يف كتابه قول اهلل عز   :×يب جعفرفضيل بن يسار قال: قلت أل

ََم  ِيًعاَأْحَياَها َفَكَأنَّ ََ ، قلت: فمن «من حرق أو غرق»قال:  ،﴾ َأْحَيا النَّاَس 

 .«معظذاك تأويلها األ» :أخرجها من ضالل إىل هدى؟ قال

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن حممد بن خالد، عن : حمم  7ـ  1868

أيب خالد القامط، عن محران  النرض بن سويد، عن حييى بن عمران احللبي، عن

، فقلت: كنت «نعم»: أسألك أصلحك اهلل؟ فقال: ×يب عبد اهللقال: قلت أل

رض فأدعو الرجل واالثنني خرى، كنت أدخل األأعىل حال وأنا اليوم عىل حال 

 بني وما عليك أن ختيل  »فقال:  واملرأة فينقذ اهلل من شاء، وأنا اليوم ال أدعو أحداا 

ثم قال:  «م؟ فمن أراد اهلل أن خيرجه من ظلمة إىل نور أخرجهالناس وبني رهب  

، قلت: أخربين عن «نبذاا  ءأن تنبذ إليه اليش وال عليك إن آنست من أحد خرياا 

ِيًعا﴿وجل:  قول اهلل عز   ََ ََم َأْحَيا النَّاَس  ق أو من حر»قال:  ،﴾َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ

 .«هعظم إن دعاها فاستجابت لتأويلها األ»، ثم سكت ثم قال: «غرق

قال  :قال ،سانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السالم: باأل8ـ  1869

                                           
 .1رقم  175/  2؛ الكايف: 401/  71( بحار األنوار: 1)

 .2رقم  210/  2؛ الكايف: 403/  71( بحار األنوار: 2)

(: 373/ 2. قال الشيخ املحسني )3رقم  211/  2؛ الكايف: 403/  71( بحار األنوار: 3)

 واالعتبار عىل وجه يف أيب خالد القامط.



مانة، واجتنبوا وا األوا وهتادوا وأد  تي بخري ما حتاب  م  أال تزال »: رسول اهلل|

فإذا مل يفعلوا ذلك ابتلوا  ،الزكاة وأقاموا الصالة وآتوا ،احلرام، وقروا الضيف

 .«بالقحط والسنني

د نصف الدين، التود  »قال: قال رسول اهلل|:  ،سناد: هبذا اإل9ـ  1870

 .«واستنزلوا الرزق بالصدقة

بعد ـ رأس العقل »قال: قال رسول اهلل|:  ،سناد: هبذا اإل10ـ  1871

 .«روفاج أحد بر   كل   د إىل الناس، واصطناع اخلري إىلالتود  ـ الدين 

 هلا فضل اإلحسان والفضل واملعروف، ومن هو أهٌل: ثامنالباب ال

عن  ،: ابن املتوكل، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب1ـ  1872

ال تصلح الصنيعة إال عند ذي حسب أو »قال:  ×ابن عمرية، عن أيب عبد اهلل

 .«دين

بن حمبوب، عن مجيل، عن حديد أو مرازم سناد، عن ا: هبذا اإل2ـ  1873

فقد أوصل  أيام مؤمن أوصل إىل أخيه املؤمن معروفاا »: ×قال: قال أبو عبد اهلل

 .«ذلك إىل رسول اهلل|

                                           
 .25رقم  32/  1؛ عيون أخبار الرضا: 392/  71( بحار األنوار: 1)

 .75رقم  38/  1ار الرضا: ( املصدر السابق؛ عيون أخب2)

 .77رقم  38/  1( املصدر السابق؛ عيون أخبار الرضا: 3)

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

 .55رقم  48؛ اخلصال: 408/  71( بحار األنوار: 5)

(: ويف 373: 2. قال الشيخ املحسني )169؛ ثواب األعامل: 412/  71( بحار األنوار: 6)

 الثة أسانيد فال يبعد االعتامد عليه.الباب ما له ث



وثواب إيوائهم  ،وأكل أمواهلم ،العشرة مع اليتامى: تاسعالالباب 

 وعقاب إيذائهم ،والرحم عليهم

د، عن حممد بن إسامعيل، عن د بن حمم  د بن حييى، عن أمححمم  : 1ـ  1874

سألني عيسى بن موسى عن »أبو عبد اهلل عليه السالم:  حنان بن سدير قال: قال

تها قلت: إذا الط حوضها وطلب ضال  ، له منها القيم لليتامى يف اإلبل وما حيل  

 .«وال فساد لنسل وهنأ جرباها فله أن يصيب من لبنها من غري هنك برضع

ه، عن الربقي، عن ابن حمبوب، عن عبد اهلل ماجيلويه، عن عم   :2ـ  1875

يف  فيه بنى اهلل له بيتاا  أربع من كن  »قال:  ×جعفر بن سنان، عن الثاميل، عن أيب

 .«هة: من آوى اليتيم، ورحم الضعيف، وأشفق عىل والديه، ورفق بمملوكاجلن  

عيل، عن عيل  عن سعد، عن أمحد بن حممد، عن احلسن بن، أيب والصدوق:

 .بن عقبة، عن ابن سنان، عن الثاميل مثله

نصر الضعفاء واملظلومني وإغاثتهم وتفريج كرب : شراعالباب ال

 العادية عنهم وسرت عيوبهم املؤمنني ورّد

: ابن إدريس، عن أبيه، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن محاد 1ـ  1876

                                           
 ( رواية.45( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

(: رواية حنان بن سدير، معتربة بسند الكايف. انتهى. علاما 373: 2( قال الشيخ املحسني )2)

أن  هذه الرواية التي حكم عليها الشيخ املحسني باالعتبار مل يذكرها العالمة الشيخ 

 .130/  5ر. الحظ: الكايف: املجليس يف البحا

 .53رقم  223؛ اخلصال: 4/  72( بحار األنوار: 3)

 .133( املصدر السابق؛ ثواب األعامل: 4)

 ( رواية.28( يبلغ جمموع روايات الباب )5)



من مؤمن  ما»قال:  ×أيب عبد اهلل بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليامين، عن

 .«خرةخيذل أخاه وهو يقدر عىل نرصته إال خذله اهلل يف الدنيا واآل

: ابن الوليد، عن الصفار، عن السندي بن حممد، عن صفوان بن 2ـ  1877

خيار قعد رجل من األا  »قال:  ×حييى، عن صفوان بن مهران، عن أيب عبد اهلل

فلم  ،طيقهائة جلدة من عذاب اهلل، فقال: ال أدوك ماا جاليف قربه فقيل له: إن  

، فقال: فيام يزالوا به حتى انتهوا إىل جلدة واحدة فقالوا: ليس منها بد  

بغري وضوء، ومررت عىل ضعيف  يت يوماا ك صل  ن  : نجلدك؛ ألجتلدونيها؟ قالوا

 .«وجل فامتىل قربه ناراا  قال: فجلدوه جلدة من عذاب اهلل عز   ،فلم تنرصه

: أيب، عن حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن 3ـ  1878

س عن ام مؤمن نف  أي  »قال:  ×عبد اهلل مجيل بن صالح، عن ذريح، عن أيب

س اهلل عنه سبعني كربة من كرب الدنيا وكرب يوم القيامة، وقال: مؤمن كربة نف  

قال:  .خرةالدنيا واآل  اهلل له حوائجه يف عىل مؤمن وهو معرس يرس  ومن يرس  

ومن سرت عىل مؤمن عورة خيافها سرت اهلل عليه سبعني عورة من عوراته التي 

وجل يف عون املؤمن ما كان املؤمن يف  اهلل عز   قال: وإن   .خرةخيافها يف الدنيا واآل

 .«عون أخيه املؤمن، فانتفعوا بالعظة، وارغبوا يف اخلري

عن  ،قي، عن أبيه، عن محاد بن عيسى: أيب، عن سعد، عن الرب4ـ  1879

 من مؤمن يعني مؤمناا  ما»قال:  ×إبراهيم بن عمر اليامين، عن أيب عبد اهلل

إال كان أفضل من صيام شهر واعتكافه يف املسجد احلرام، وما من مؤمن  مظلوماا 

                                           
 .16رقم  574؛ األمايل للصدوق: 17/  72( بحار األنوار: 1)

 .1رقم  309/  1لرشائع: ؛ علل ا224؛ ثواب األعامل: 17/  72( بحار األنوار: 2)

 .135؛ ثواب األعامل: 20/  72( بحار األنوار: 3)



خرة، وما من مؤمن ينرص أخاه وهو يقدر عىل نرصته إال نرصه اهلل يف الدنيا واآل

 .«خرةخاه وهو يقدر عىل نرصته إال خذله يف الدنيا واآلخيذل أ

عن  ،: ابن الوليد، عن الصفار، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب5ـ  1880

من أغاث املؤمن اللهفان اللهثان عند جهده »قال:  ×الشحام، عن أيب عبد اهلل

رمحة  نت له بذلك اثنتان وسبعونس كربته أو أعانه عىل نجاح حاجته، كافنف  

 .«هفزاع يوم القيامة وأهوالأل

 من ينفع الناس، وفضل اإلصالح بينهم: ادي عشرالباب احل

د بن سدي، عن النخعي، عن النوفيل، عن حمم  : السناين، عن األ1ـ  1881

: قال رسول اهلل|: ×سنان، عن املفضل، عن ابن ظبيان قال: قال الصادق

 .«خري الناس من انتفع به الناس»

 نصاف والعدلاإل: ثاني عشرالباب ال

: ابن املتوكل، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن 1ـ  1882

ما ناصح اهلل عبد مسلم »يقول:  ×معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اهلل

من اهلل يقنع  عطي خصلتني: رزقاا هلا إال ا   منها وأخذ احلق   يف نفسه فأعطى احلق  

 .«اهلل ينجيه به، ورىض عن

                                           
 .147( املصدر السابق؛ ثواب األعامل: 1)

 ، وليس فيها لفظ: اللهثان.185؛ ثواب األعامل: 22/  72( بحار األنوار: 2)

 ( روايات.3( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .4رقم  72وق: ؛ األمايل للصد23/  72( بحار األنوار: 4)

 ( رواية.45( يبلغ جمموع روايات الباب )5)

 .47رقم  46؛ اخلصال: 25/  72( بحار األنوار: 6)



د، عن ابن عيسى، عن عيل بن احلكم، عن احلسن بن أيب : حمم  2ـ  1883

، عن عيل بن احلسني صلوات اهلل عليهام قال: يله أيب محزة الثاممحزة، عن جد  

كان رسول اهلل| يقول يف آخر خطبته: طوبى ملن طاب خلقه، وطهرت »

فضل من ماله، وأمسك ته وصلحت رسيرته، وحسنت عالنيته، وأنفق السجي  

 .«الفضل من قوله وأنصف الناس من نفسه

 ،ن عيسى، عن احلسن بن عيل بن فضالبد بن حييى، عن ا: حمم  3ـ  1884

يقول:  ×عن عيل بن عقبة، عن جارود أيب املنذر قال: سمعت أبا عبد اهلل

إال رضيت  ءعامل ثالثة: إنصاف الناس من نفسك حتى ال ترىض بيشد األسي  »

حال، ليس سبحان اهلل  خ يف املال، وذكر اهلل عىل كل  ومواساتك األ ،م مثلههل

وجل به  أمر اهلل عز   ءواحلمد هلل وال إله إال اهلل فقط، ولكن إذا ورد عليك يش

 .«وجل عنه تركته هنى اهلل عز   ءأخذت به، وإذا ورد عليك يش

قال أبو عبد سامة قال: أسناد، عن ابن حمبوب، عن أيب : باإل4ـ  1885

، قيل: وما «عليه من خصال ثالث حيرمها أشد   ءما ابتيل املؤمن بيش»: ×اهلل

أما إين ال  ،نصاف من نفسه، وذكر اهلل كثرياا املواساة يف ذات يده، واإل»؟ قال: هن  

له  أقول: سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، ولكن ذكر اهلل عندما أحل  

 .«هم عليوذكر اهلل عندما حر  

شعري، عن احلسن بن عيل الكويف، عن عبيس بن يب عيل األأ: 5ـ  1886

العدل أحىل من »قال:  ×هشام، عن عبد الكريم، عن احللبي، عن أيب عبد اهلل

                                           
 .1رقم  144/  2؛ الكايف: 29/  72( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  144/  2؛ الكايف: 31/  72( بحار األنوار: 2)

 .9رقم  145/  2؛ الكايف: 35/  72( بحار األنوار: 3)



 .«املاء يصيبه الظمآن، ما أوسع العدل إذا عدل فيه وإن قل  

د، عن احللبي عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محاوروى الكليني، عن 

 .مثله 

د، عن أمحد، عن ابن حمبوب، عن ابن وهب، عن أيب عبد : حمم  6ـ  1887

من  العدل أحىل من الشهد، وألني من الزبد، وأطيب رحياا »قال:  ×اهلل

 .«املسك

د، عن أمحد، عن ابن حمبوب، عن أيب أيوب، عن حممد بن حمم   :7ـ  1888

ة ال يدخلها إال ثالثة: أحدهم من جن   هلل إن  »قال:  ×قيس، عن أيب جعفر

 .«حكم يف نفسه باحلق  

اإلغضاء عن عيوب الناس، وثواب من مقت نفسه : ثالث عشرالباب ال

 دون الناس

ه، عن ابن أيب عمري، عن ابن : ابن مرسور، عن ابن عامر، عن عم  1ـ  1889

 ييامن أن يواخأدنى ما خيرج به الرجل من اإل»قال:  ×عمرية، عن أيب عبد اهلل

 .«ام وماا يفه هبا عليه عثراته وزالته ليعن   الرجل عىل دينه فيحيص

                                           
 .11رقم  146/  2؛ الكايف: 36/  72ار األنوار: ( بح1)

 .20رقم  148/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 2)

 .15رقم  147/  2؛ الكايف: 39/  72( بحار األنوار: 3)

(: 374/  2. قال الشيخ املحسني )19رقم  148/  2؛ الكايف: 41/  72( بحار األنوار: 4)

 يف حممد بن قيس.وهي معتربة بنظر السيد األستاذ اخلوئي 

 ( رواية.12( يبلغ جمموع روايات الباب )5)

 .48رقم  394؛ معاين األخبار: 48/  72( بحار األنوار: 6)



 األذى واملعاونة على الرّب الرفق واللني وكّف رابع عشر:الالباب 

 والتقوى

 ،بن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن عيل بن مهزيارا: 1ـ  1890

كان، عن الصادق، عن آبائه عن احلسن بن سعيد، عن فضالة، عن ابن مس

؟ خربكم بمن حترم عليه النار غداا أأال »عليهم السالم قال: قال رسول اهلل|: 

 .«ل السه القريب اللني  قالوا: بىل يا رسول اهلل قال: اهلني  

: أيب، عن الكمنداين وحممد العطار، عن ابن عيسى، عن احلسني 2ـ  1891

قال:  ×اهلل بن سنان، عن أيب عبد اهللبن سعيد، عن ابن أيب عمري، عن عبد 

 .«سذى عن النااأل ه كف  رشف املؤمن صالته بالليل، وعز  »

د بن حييى، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن معاوية بن : حمم  3ـ  1892

: قال: قال رسول اهلل| ×وهب، عن معاذ بن مسلم، عن أيب عبد اهلل

 .«واخلرق شوم الرفق يمن  »

ذنية، عن زرارة، أ، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عمر بن يل  : ع4ـ  1893

إال  ءالرفق مل يوضع عىل يش إن  »قال: قال رسول اهلل|:  ×عن أيب جعفر

 .«إال شانه ءنزع من يش زانه وال

                                           
 ( رواية.35( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .5رقم  397؛ األمايل للصدوق: 51/  72( بحار األنوار: 2)

 .18/  6؛ اخلصال: 52/  72( بحار األنوار: 3)

 .4رقم  119/  2؛ الكايف: 59/  72األنوار: ( بحار 4)

 .6رقم  119؛ والكايف: 59/ 72( بحار األنوار: 5)
 



النصيحة للمسلمني، وبذل النصح هلم، وقبول : ام  عشراخلالباب 

 النصح ممن ينصح

عن  ،ن ابن متيل، عن الربقي، عن أبيه، عن يونس: ابن الوليد، ع1ـ  1894

من رأى أخاه عىل »يقول:  ×عبد الرمحن بن احلجاج قال: سمعت الصادق

قد خانه، ومن مل جيتنب مصادقة ه عنه، وهو يقدر عليه، فأمر يكرهه فلم يرد  

 .«ق بأخالقهمحق أوشك أن يتخل  األ

 ةضل كتمان السر، وذّم اإلذاع: فسادس عشرالالباب 

: أيب، عن احلمريي، عن ابن أيب اخلطاب، عن ابن حمبوب، عن 1ـ  1895

 وددت أين  »، عن عيل بن احلسني عليهام السالم قال: يلابن عطية، عن الثام

 .«نة الكتامافتديت خصلتني يف الشيعة لنا ببعض ]حلم[ ساعدي: النزق وقل  

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، ع ن مالك بن عطي ة، عن وحمم 

 .أيب محزة، عن عيل بن احلسني عليهام السالم مثله

يب، عن سعد، عن الربقي، عن أبيه، عن صفوان اجلامل، عن أيب أ: 2ـ  1896

طوبى لعبد نؤمة عرف الناس فصاحبهم ببدنه، ومل يصاحبهم »قال:  ×عبد اهلل

 .«نلباطيعرفوه يف ا يف أعامهلم بقلبه، فعرفهم يف الظاهر، ومل

                                           
 ( روايات.8( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .1رقم  343؛ األمايل للصدوق: 65/  72( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.44( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .40رقم  44 ؛ اخلصال:69/  72( بحار األنوار: 4)

 .1رقم  221/  2؛ الكايف: 71/  72( بحار األنوار: 5)

 .98رقم  27؛ اخلصال: 69/  72( بحار األنوار: 6)



عن  ،يب، عن سعد، عن الربقي، عن النهيكي، عن عيل بن جعفرأ: 3ـ  1897

ج أخاه ه: رجل زو  إال ظل   عرش اهلل يوم ال ظل   ون بظل  ثالثة يستظل  »: ×أخيه

 .«اا املسلم أو أخدمه أو كتم له رس  

د، عن أمحد، عن ابن حمبوب، عن مجيل بن صالح، عن أيب حمم   :4ـ  1898

 أصحايب إيل   أحب   واهلل إن  »يقول:  ×حلذاء قال: سمعت أبا جعفرعبيدة ا

وأمقتهم الذي إذا  أسوءهم عندي حاالا  أورعهم وأفقههم وأكتمهم حلديثنا، وإن  

ر من منه وجحده، وكف   ا فلم يقبله اشمأز  سمع احلديث ينسب إلينا ويروى عن  

د، فيكون بذلك سنأاحلديث من عندنا خرج، وإلينا  دان به وهوال يدري لعل  

 .«من واليتنا جاا خار

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن أيب نرص قال: سألت حمم  : 5ـ  1899

ما  لو أعطيناكم كل  »عن مسألة فأبى وأمسك ثم قال:  ×أبا احلسن الرضا

: والية ×مر، قال أبو جعفرلكم وأخذ برقبة صاحب هذا األ تريدون كان رشاا 

 ×ها حممد| إىل عيلها إىل حممد|، وأرس  ئيل، وأرس  ها إىل جرباهلل أرس  

 من الذي أمسك حرفاا  !إىل من شاء اهلل، ثم أنتم تذيعون ذلك ×ها عيلوأرس  

 : يف حكمة آل داود: ينبغي للمسلم أن يكون مالكاا ×سمعه؟ قال أبو جعفر

فلوال بأهل زمانه. فاتقوا اهلل وال تذيعوا حديثنا،  عىل شأنه، عارفاا  لنفسه، مقبالا 

وليائه من أعدائه، أما رأيت ما صنع اهلل بآل اهلل يدافع عن أوليائه، وينتقم أل أن  

شعث عىل خطر عظيم، ؟ وقد كان بنو األ×يب احلسنبرمك؟ وما انتقم اهلل أل

يب احلسن، أنتم بالعراق ترون أعامل هؤالء الفراعنة، اليتهم ألفدفع اهلل عنهم بو

                                           
 .162رقم  141؛ اخلصال: 70/  72( بحار األنوار: 1)

 .7رقم  223/  2؛ الكايف: 76/  72( بحار األنوار: 2)



وا بمن نكم احلياة الدنيا، وال تغرت  قوى اهلل، وال تغر  وما أمهل اهلل هلم، فعليكم بت

 .«مر قد وصل إليكماأل هل له، فكأن  أمقد 

يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أيب يعفور قال: قال أبو عبد  :6ـ  1900

 .«يامنسلبه اهلل اإل من أذاع علينا حديثاا »: ×اهلل

: سمعت أبا يونس، عن العال، عن حممد بن مسلم قال :7ـ  1901

فيدفع إليه شبه املحجمة  ندي دماا  حيرش العبد يوم القيامة وما»يقول:  ×جعفر

إنك لتعلم أنك  يا رب   :أو فوق ذلك فيقال له: هذا سهمك من دم فالن، فيقول

ية كذا وكذا، فرويتها افيقول: بىل سمعت من فالن رو .قبضتني وما سفكت دماا 

بار فقتله عليها، وهذا سهمك من عليه، فنقلت حتى صارت إىل فالن اجل

 .«دمه

يونس، عن ابن سنان، عن إسحاق بن عامر، عن أيب عبد  :8ـ  1902

ُْم َكاُنوْا َيْكُفُروَن بِآَياِت اهللَِّ َوَيْقُتُلوَن النَّبِيَِّي ﴿: يةوتال هذه اآل، ×اهلل َذلَِك بِأََنَّ

َكاُنواْ  قِّ َذلَِك بََِم َعَصوْا وَّ واهلل ما قتلوهم بأيدهيم وال »قال:  ،﴾َيْعَتُدونَ  بَِغْيِ اْْلَ

خذوا عليها فقتلوا، أرضبوهم بأسيافهم، ولكنهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها ف

 .«واعتداء ومعصية فصار قتالا 

شعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن صفوان، عن ألأيب عيل ا :9ـ  1903

ذاعة إمن استفتح هناره ب»قال:  ×عبد الرمحن بن احلجاج، عن أيب عبد اهلل

                                           
 .10رقم  224/  2؛ الكايف: 77/  72( بحار األنوار: 1)

 .3رقم  370/  2؛ الكايف: 85/  72( بحار األنوار: 2)

 .5رقم  370/  2؛ الكايف: 85/  72( بحار األنوار: 3)

 .6رقم  371/  2؛ الكايف: 86/  72( بحار األنوار: 4)



 .«احلديد وضيق املحابس ط اهلل عليه حر  نا سل  رس  

 لزوم الوفاء بالوعد والعهد، وذّم خلفهما: سابع عشرالالباب 

ه، عن ابن حمبوب، عن أيب عن عم  : ابن مرسور، عن ابن عامر، 1ـ  1904

فيه  أربع من كن  »عن الثاميل، عن أيب جعفر، عن أبيه عليهام السالم قال:  ،أيوب

: من وف هلل وجل وهو عنه راض   كمل إسالمه وحمصت عنه ذنوبه، ولقي ربه عز  

 وجل بام جيعل عىل نفسه للناس، وصدق لسانه مع الناس، واستحيا من كل   عز  

 .« وعند الناس، وحسن خلقه مع أهلهقبيح عند اهلل

املشورة وقبوهلا، ومن ينبغي استشارته، ونصح : ثامن عشرالالباب 

 املستشري، والنهي عن االستبداد بالرأي

 ،د بن احلسني، عن ابن حمبوبشعري، عن حمم  سناد، عن األ: باإل1ـ  1905

وال  قم باحلق  »قال: سمعته يقول:  ×عن معاوية بن وهب، عن أيب عبد اهلل

ك، واحذر صديقك من ب عدو  ال يعنيك وجتن   تعرض ملا فاتك، واعتزل ما

مني من خيش اهلل، وال تصحب الفاجر، وال تطلعه عىل مني، واألقوام إال األاأل

 .«ممورك الذين خيشون رهب  أك، وال تأمنه عىل أمانتك، واسترش يف رس  

                                           
ضنا بالتفصيل يف 12رقم  372/  2؛ الكايف: 89/  72( بحار األنوار: 1) . هذا وقد تعر 

والنهي عن املنكر( هلذا النوع من الروايات، واستظهرنا أن ه ال  كتابنا )فقه األمر باملعروف

ام  يراد بالنهي عن إذاعة حديثهم عدم نرش علومهم، بل بالعكس فهذا أمر  حمبوب، وإن 

 (.حّب اهللاملراد تلك األحاديث التي تتسب ب برضر أهل البيت وشيعتهم واهلل العامل )

 ة.( رواي20( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .50رقم  222؛ اخلصال: 93/  72( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.41( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

 .2رقم  559/  2؛ علل الرشائع: 99/  72( بحار األنوار: 5)



ن آبائه عليهم السالم قال: قال ع ،عن الرضا ،سانيد الثالثة: باأل2ـ  1906

د أو ما من قوم كانت هلم مشورة فحرض معهم من اسمه حمم  »رسول اهلل|: 

 .«حامد أو حممود أو أمحد فأدخلوه يف مشورهتم إال خري هلم

غنى النف ، واالستغناء عن الناس واليأس : تاسع عشرالالباب 

 عنهم

ن، عن الكناين، عن : أيب، عن عيل، عن أبيه، عن صفوا1ـ  1907

 .اخلرب «خري الغنى غنى النفس»قال: قال النبي|:  ×الصادق

عن  ،: ابن املتوكل، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب2ـ  1908

فخر املؤمن وزينه يف  ثالثة هن  »يقول:  ×ابن سنان قال: سمعت الصادق

مام دي الناس، ووالية اإلخرة: الصالة يف آخر الليل، ويأسه مما يف أيالدنيا واآل

 .«من آل حممد|

د، عن أمحد، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن ابن سنان، : حمم  3ـ  1909

ه استغناؤه عن رشف املؤمن قيام الليل، وعز  »قال:  ×عن أيب عبد اهلل

 .«الناس

يب احلسن ة، عن الربقي، عن البزنطي قال: قلت أل: العد  4ـ  1910

صيب منه أ داك اكتب يل إىل إسامعيل بن داود الكاتب لعيل  : جعلت ف×الرضا

                                           
 .30رقم  32/  1؛ عيون أخبار الرضا: 98/  72( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.20( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .1رقم  576؛ األمايل للصدوق: 106/  72نوار: ( بحار األ3)

 .8رقم  637؛ األمايل للصدوق: 107/  72( بحار األنوار: 4)

 .1رقم  148/  2؛ الكايف: 109/  72( بحار األنوار: 5)



 .«يلل عىل مابك أن تطلب مثل هذا وشبهه ولكن عو   أنا أضن  »قال: 

 أداء األمانة: نعشروالباب ال

ه، عن ابن أيب عمري، عن : ابن مرسور، عن ابن عامر، عن عم  1ـ  1911

قال: سمعته  ×بن احلسنيهشام بن احلكم، عن محران، عن الثاميل، عن عيل 

قاتل  لو أن   ،اا نبي   باحلق   داا مانة، فوالذي بعث حمم  عليكم بأداء األ»يقول لشيعته: 

 .«هيته إليد  ئتمنني عىل السيف الذي قتله به ألا ×أيب احلسني بن عيل

 التواضع: والعشرين واحدالالباب 

عن  ،ابن حمبوب: ابن املتوكل، عن احلمريي، عن ابن عيسى، عن 1ـ  1912

ال حسب لقريش وال عريب »قال:  ×ابن عطية، عن الثاميل، عن عيل بن احلسني

الناس إىل اهلل  أبغض ة، أال وإن  ال كرم إال بتقوى، وال عمل إال بني  إال بتواضع، 

 .«ة إمام وال يقتدي بأعاملهوجل من يقتدي بسن   عز  

معاوية بن عامر، عن أيب ، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن : عيل  2ـ  1913

لني بالعباد، فمن يف السامء ملكني موك   إن  »قال: سمعته يقول:  ×عبد اهلل

 .« وضعاهتواضع هلل رفعاه، ومن تكرب  

                                           
 .5رقم  149/  2؛ الكايف: 111/  72( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.18( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .6رقم  318؛ األمايل للصدوق: 114/  72ر: ( بحار األنوا3)

 ( رواية.36( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

 .62رقم  18؛ اخلصال: 120/  72( بحار األنوار: 5)

 .2رقم  122/  2؛ الكايف: 126/  72( بحار األنوار: 6)



سناد، عن ابن أيب عمري، عن عبد الرمحان بن احلجاج، عن : باإل3ـ  1914

قال: هل من ة مخيس يف مسجد قبا، فأفطر رسول اهلل عشي  »قال:  ×أيب عبد اهلل

نصاري بعس خميض بعسل، فلام وضعه عىل فيه رشاب فأتاه أوس بن خويل األ

مه، ولكن حر  أال أرشبه وال  ،بأحدمها من صاحبه اه ثم قال: رشابان يكتفىنح  

 خفضه اهلل، ومن اقتصد يف من تواضع هلل رفعه اهلل، ومن تكرب   ن  إأتواضع هلل، ف

 .«ه اهلل، ومن أكثر ذكر املوت أحب  ر حرمه اهللمعيشته رزقه اهلل، ومن بذ  

ة، عن الربقي، عن ابن فضال، عن العال، عن حممد بن : العد  4ـ  1915

اهلل  أتى رسول اهلل ملك فقال: إن  »ه يذكر أن   ×مسلم قال: سمعت أبا جعفر

قال: فنظر إىل  ،رسوالا  أو ملكاا  متواضعاا  رسوالا  ك أن تكون عبداا تعاىل خيري  

. فقال الرسول: رسوالا  متواضعاا  فقال: عبداا  ،مأ بيده أن تواضعوأو ×جربئيل

 .«رض، قال: ومعه مفاتيح خزائن األه ال ينقصك مما عند ربك شيئاا مع أن  

عن أيب عبد  ،: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل5ـ  1916

وهو راكب  عيل بن احلسني عليهام السالم عىل املجذومني مر  »قال:  ×اهلل

 صائم لفعلت، فلام ون، فدعوه إىل الغداء فقال: أما إين لوال أين  محاره وهم يتغد  

وا عنده ثم دعاهم فتغد   ،قوا فيهصار إىل منزله أمر بطعام فصنع وأمر أن يتنو  

 .«ى معهموتغد  

ة، عن الربقي، عن ابن فضال وحمسن بن أمحد، عن يونس : العد  6ـ  1917

إىل رجل من أهل املدينة قد اشرتى لعياله  ×ظر أبو عبد اهللقوب قال: نعبن ي

                                           
 .3رقم  122/  2؛ الكايف: 126/  72( بحار األنوار: 1)

 .5رقم  122/  2الكايف:  ؛128/  72( بحار األنوار: 2)

 .8رقم  123/  2؛ الكايف: 130/  72( بحار األنوار: 3)



اشرتيته »: ×فقال له أبو عبد اهلل ،فلام رآه الرجل استحيى منه ،وهو حيمله شيئاا 

 ءحببت أن أشرتي لعيايل اليشأما واهلل لوال أهل املدينة أل ،لعيالك ومحلته إليهم

 .«ثم أمحله إليهم

ة من أصحابه، عن عيل بن أسباط، ، عن عد  ة، عن الربقي: العد  7ـ  1918

التواضع أن تعطي الناس »قال: قال:  ×عن احلسن بن اجلهم، عن أيب احلسن

 .«أن تعطاه ما حتب  

 حّد الكرامة، والنهي عن رّد الكرامة: والعشرين ثانيالباب ال

عن  ،: أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن اجلبيل، عن ابن أسباط1ـ  1919

يقول: ال يأبى  ×كان أمري املؤمنني»: ×قال: قال الرضا ،بن اجلهم احلسن

التوسعة يف املجلس، والطيب »، قلت: ما معنى ذلك؟ قال: «الكرامة إال محار

 .«يعرض عليه

عن  ،: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن فضال2ـ  1920

قلت:  «رامة إال محارال يأبى الك» :يقول ×عيل بن اجلهم قال: سمعت الرضا

 .«مثل الطيب وما يكرم به الرجل الرجل»الكرامة؟ قال:  ءأي يش

                                           
 .10رقم  123/  2؛ الكايف: 132/  72( بحار األنوار: 1)

/  2. قال الشيخ املحسني )13رقم  124/  2؛ الكايف: 135/  72( بحار األنوار: 2)

 (: بناءا عىل انرصاف احلسن بن اجلهم إىل الثقة.377

 ( روايات.6بلغ جمموع روايات الباب )( ي3)

 278/  2؛ عيون أخبار الر ضا: 1رقم  268؛ معاين األخبار: 140/  72( بحار األنوار: 4)

 .77رقم 

 278/  2؛ عيون أخبار الرضا: 2رقم  268؛ معاين األخبار: 141/  72( بحار األنوار: 5)

 .78رقم 



ره أو استهزأ به، أو أهانه أو حّقًا مؤمن من أذّل: الث والعشرينالثالباب 

 أو طعن عليه، أو رّد قوله، والنهي عن التنابز باأللقاب

ليهم السالم قال: قال بائه عآسانيد الثالثة، عن الرضا، عن : باأل1ـ  1921

ة ذات يده، شهره اهلل يوم ره لفقره وقل  أو حق   مؤمناا  من استذل  »رسول اهلل|: 

 .«ثم يفضحه ،القيامة

 ،: ابن املتوكل، عن احلمريي، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب2ـ  1922

 قال اهلل عز  »قال:  ×عن هشام بن سامل، عن املعىل بن خنيس، عن أيب عبد اهلل

عبدي املؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي  ي من أذل  من   وجل: ليأذن بحرب  

 .«ناملؤم

عن  ،أيب، عن سعد، عن أيب اخلطاب، عن محاد، عن ربعي :3ـ  1923

ما من إنسان يطعن يف عني مؤمن إال مات »: ×الفضيل قال: قال أبو عبد اهلل

 .«ى أن يرجع إىل خريميتة، وكان يتمن   برش  

به أو آذاه أو لطمه، أو  أو أضّرًا من أخاف مؤمن: رابع والعشرينالب البا

 ه، وذّم الرواية على املؤمنسّب أعان عليه أو

ه، عن ابن أيب عمري، عن : ابن مرسور، عن ابن عامر، عن عم  1ـ  1924

أعتى  إن  »قال: قال رسول اهلل|:  ×عن احللبي، عن أيب عبد اهلل ،محاد

                                           
 ( رواية.21( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .58رقم  36/  1؛ عيون أخبار الرضا: 142/  72بحار األنوار: ( 2)

 .238؛ ثواب األعامل: 145/  72( بحار األنوار: 3)

 .239( املصدر السابق؛ ثواب األعامل: 4)

 ( رواية.42( يبلغ جمموع روايات الباب )5)



 .«وجل من قتل غري قاتله، ومن رضب من مل يرضبه الناس عىل اهلل عز  

بن خالد، عن حممد بن عيسى، عن ة، عن أمحد بن حممد : العد  2ـ  1925

قال: قال رسول  ×نصاري، عن عبد اهلل بن سنان، عن أيب عبد اهللاأل

إال  وجل يوم ال ظل   ليخيفه هبا أخافه اهلل عز   من نظر إىل مؤمن نظرةا »اهلل|: 

 .«هظل  

د، عن أمحد، عن ابن حمبوب، عن هشام بن سامل قال: : حمم  3ـ  1926

ي من آذى من   وجل: ليأذن بحرب   قال اهلل عز  »يقول:  ×سمعت أبا عبد اهلل

ملؤمن، ولو مل يكن من خلقي يف عبدي املؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي ا

، الستغنيت رض فيام بني املرشق واملغرب إال مؤمن واحد مع إمام عادلاأل

ضني هبام، بعبادهتام عن مجيع ما خلقت يف أريض، ولقامت سبع ساموات وأر

 .«انس سوامهأال حيتاجان إىل  نساا وجلعلت هلام إيامهنام أ

 ،د بن عيسى، عن يونس، عن معاويةبن إبراهيم، عن حمم   : عيل  4ـ  1927

من  إيل   لقد أرسى يب فأوحى»قال: قال رسول اهلل|:  ×عن أيب عبد اهلل

فقد  اا يل ولي   من أذل   ،دوراء احلجاب ما أوحى، وشافهني )إىل( أن قال يل: يا حمم  

ك هذا؟ فقد ومن ولي   أرصدين باملحاربة، ومن حاربني حاربته، قلت: يا رب  

ك قال: ذاك من أخذت ميثاقه لك ولوصي   ،علمت أن من حاربك حاربته

 .«تكام بالواليةولذري  

                                           
 .278؛ ثواب األعامل: 149/  72( بحار األنوار: 1)

(: 378/  2. قال الشيخ املحسني )1رقم  368/  2الكايف:  ؛151/  72( بحار األنوار: 2)

. سن األنصاري   بناءا عىل ح 

 .1رقم  350/  2؛ الكايف: 152/  72( بحار األنوار: 3)

 .10رقم  353/  2؛ الكايف: 158/  72( بحار األنوار: 4)



د بن عيسى، عن يونس، عن ابن ن إبراهيم، عن حمم  ب : عيل  5ـ  1928

 قال اهلل عز  »قال: قال رسول اهلل|:  ×مسكان، عن املعىل، عن أيب عبد اهلل

أنا فاعله  ءدت يف يشعبدي فقد بارزين باملحاربة، وما ترد   وجل: من استذل  

لقاءه فيكره املوت فأرصفه عنه، وإنه  حب  أ إين   ،دي يف عبدي املؤمنكرتد  

 .«مر فأستجيب له بام هو خري لهدعوين يف األلي

ة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسني بن : عد  6ـ  1929

سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد اهلل بن بكري، عن أيب بصري، عن أيب 

سباب املؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل »قال: قال رسول اهلل|:  ×جعفر

 .«ماله كحرمة دمهوحرمة  ،حلمه معصية

 ،: عنه، عن احلسن بن حمبوب، عن هشام بن سامل، عن أيب بصري7ـ  1930

رجال من بني متيم أتى النبي| فقال: أوصني،  إن  »قال:  ×عن أيب جعفر

 .«وا الناس فتكسبوا العداوة بينهمفكان فيام أوصاه أن قال: ال تسب  

جاج، عن أيب احلسن : ابن حمبوب، عن عبد الرمحن بن احل8ـ  1931

البادي منهام أظلم، ووزره ووزر صاحبه »ان قال: يف رجلني يتساب   ×موسى

 .«عليه ما مل يعتذر إىل املظلوم

: احلسني بن حممد، عن معىل بن حممد، عن احلسن بن عيل 9ـ  1932

 إن  »عن عيل بن أيب محزة، عن أحدمها عليهام السالم قال: سمعته يقول:  ،الوشاء

                                           
د هنا . وال بد  من تفسري الرتد  11رقم  354/  2؛ الكايف: 159/  72( بحار األنوار: 1)

 (.حّب اهللبمعنى ينسجم مع الذات اإلهلية العليا )

 .2رقم  359/  2؛ الكايف: 160/  72( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  360/  2؛ الكايف: 163/  72( بحار األنوار: 3)

 .4رقم  360/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 4)



، وإال رجعت عىل ن وجدت مساغاا دت، فإصاحبها ترد   ة إذا خرجت من يف  اللعن

 .«صاحبها

د بن د بن عيسى، عن حمم  د بن حييى، عن أمحد بن حمم  : حمم  10ـ  1933

من روى عىل مؤمن »: ×فضل بن عمر قال: قال أبو عبد اهللاملسنان، عن 

أخرجه اهلل من واليته ته ليسقط من أعني الناس رواية يريد هبا شينه وهدم مرو  

 .«إىل والية الشيطان فال يقبله الشيطان

 عقاب أكل احلرامو اخليانة،: ام  والعشريناخلالباب 

: أيب، عن سعد، عن الربقي، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن 1ـ  1934

جه اهلل من احلور العني فيه زو   ثالث من كن  »: ×سنان قال: قال أبو عبد اهلل

وجل، ورجل أرشف عىل  والصرب عىل السيوف هلل عز   ،شاء: كظم الغيظ كيف

 .«وجل مال حرام فرتكه هلل عز  

د الربقي، عن العرزمي، : أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن حمم  2ـ  1935

يقول إبليس لعنه اهلل: ما أعياين يف ابن آدم فلن يعيني »قال:  ×عن أيب عبد اهلل

ه، أو وضعه يف غري ه، أو منعه من حق  ذ مال من غري حل  منه واحدة من ثالث: أخ

 .«هوجه

                                           
 .6رقم  360/  2؛ الكايف: 165/  72( بحار األنوار: 1)

. وال أدري هل يوثق الشيخ 1رقم  358/  2؛ الكايف: 168/  72ار األنوار: ( بح2)

د بن سنان أم ال؟ ولعل  للحديث طريقاا آخر، وقد حصل يف بعض احلاالت  املحسني حمم 

د بن سنان ) اا أن اعترب الشيخ املحسني الرواية مع أن  يف سندها حمم   (.حّب اهللالقليلة جد 

 ( رواية.14باب )( يبلغ جمموع روايات ال3)

 .14رقم  85؛ اخلصال: 171/  72( بحار األنوار: 4)

 .141رقم  132( املصدر السابق؛ اخلصال: 5)



من عنده أو من عند  ًاشيئًا من منع مؤمن: سادس والعشرينالالباب 

 غريه، أو استعان به أخوه فلم يعنه، أو مل ينصحه يف قضائه

د بن عيسى، عن يونس، عن ابن بن إبراهيم، عن حمم   : عيل  1ـ  1936

ام رجل من شيعتنا أتى أي  »قال:  ×صري، عن أيب عبد اهللعن أيب ب ،مسكان

من إخوانه فاستعان به يف حاجته فلم يعنه، وهو يقدر، إال ابتاله اهلل بأن  رجالا 

 .«ةبه اهلل عليها يوم القيامة من أعدائنا يعذ  يقيض حوائج عد  

 اهلجران: سابع والعشرينالالباب 

إسامعيل، عن الفضل بن شاذان، عن  ، عن أبيه وحممد بن: عيل  1ـ  1937

قال: قال رسول  ×ابن أيب عمري، عن هشام بن احلكم، عن أيب عبد اهلل

 . «هجرة فوق ثالث ال»اهلل|: 

: محيد بن زياد، عن احلسن بن حممد بن سامعة، عن وهيب بن 2ـ  1938

 قرابته ممن ال يعن الرجل يرصم ذو ×حفص، عن أيب بصري قال: أبا عبد اهلل

 .«ال ينبغي له أن يرصمه»يعرف احلق قال: 

عن  ،ذينة، عن زرارةأ: عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن ابن 3ـ  1939

الشيطان يغري بني املؤمنني ما مل يرجع أحدهم عن دينه،  إن  »قال:  ×أيب جعفر

ني ف بأل   د ثم قال: فزت، فرحم اهلل امرءاا فإذا فعلوا ذلك استلقى عىل قفاه ومتد  

                                           
 ( رواية.27( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .2رقم  366/  2؛ الكايف: 181/  72( بحار األنوار: 2)

 ( رواية.14( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .2رقم  344/  2؛ الكايف: 185 / 72( بحار األنوار: 4)

 .3رقم  344/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 5)



 .«افوا وتعاطفوني لنا، يا معرش املؤمنني تأل  ولي  

: اهلمداين، عن عيل، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن حممد بن 4ـ  1940

ما من مؤمنني اهتجرا فوق ثالث »أنه قال:  ×محران، عن أبيه، عن أيب جعفر

 فام بال هذا حال الظامل ،، فقيل له: يا ابن رسول اهلل«إال وبرئت منهام يف الثالثة

ما بال املظلوم ال يصري إىل الظامل فيقول: أنا الظامل حتى »: ×املظلوم؟ فقال

 .«يصطلحا

خوان، وذّم باإل التهمة والبهتان وسوء الظّن: ثامن والعشرينالباب ال

 فواه الرجالأاالعتماد على ما يسمع من 

، عن ابن : أيب، عن احلمريي، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب1ـ  1941

أو مؤمنة  من باهت مؤمناا »قال:  ×ة، عن ابن أيب يعفور، عن أيب عبد اهللعطي  

، «وجل يوم القيامة يف طينة خبال، حتى خيرج مما قال بام ليس فيهام حبسه اهلل عز  

يعني  «صديد خيرج من فروج املؤمسات»قلت: وما طينة خبال؟ قال: 

 .الزواين

عن أبيه، عن محاد بن عيسى، عن إبراهيم بن بن إبراهيم،  : عيل  2ـ  1942

يامن يف قلبه إذا اهتم املؤمن أخاه انامث اإل»قال:  ×عمر اليامين، عن أيب عبد اهلل

 .«ءكام ينامث امللح يف املا

                                           
 .6رقم  345/  2؛ الكايف: 187/  72( بحار األنوار: 1)

/  2. قال الشيخ املحسني )251رقم  183؛ اخلصال: 188/  72( بحار األنوار: 2)

د بن محران بني جمهول وثقة.378 د حمم  د؛ لرتد   (: حمل  ترد 

 ( رواية.21لغ جمموع روايات الباب )( يب3)

 .163؛ معاين األخبار: 194/  72( بحار األنوار: 4)

 .5رقم  170/  2؛ الكايف: 198/  72( بحار األنوار: 5)



فشائها، وطلب عثرات ع عيوب الناس وإتتّب: تاسع والعشرينالباب ال

 املؤمنني، والشماتة

 ،د، عن ابن حمبوبعن احلمريي، عن أمحد بن حمم  ل، : ابن املتوك  1ـ  1943

قال: قلت له: عورة املؤمن عىل املؤمن  ×عن ابن سنان، عن أيب عبد اهلل

إنام هو  ،ليس هو حيث تذهب»، قلت: يعني سفيله؟ قال: «نعم»حرام؟ فقال: 

 .«هإذاعة رس  

ال: د، عن أمحد، عن عيل بن النعامن، عن إسحاق بن عامر ق: حمم  2ـ  1944

معرش من أسلم بلسانه يا »يقول: قال رسول اهلل|:  ×سمعت أبا عبد اهلل

ع ه من تتب  ن  إف بعوا عوراهتم؛وا املسلمني، وال تت  ال تذم   ،يامن إىل قبلهومل خيلص اإل

 .«ع اهلل عورته يفضحه ولو يف بيتهع اهلل عورته، ومن تتب  عوراهتم تتب  

 الغيبة: نوالباب الثالث

د بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسن بن : حمم  1ـ  1945

من »قال:  ×عن مالك بن عطية، عن ابن أيب يعفور، عن أيب عبد اهلل ،حمبوب

، «أو مؤمنة بام ليس فيه بعثه اهلل يف طينة خبال حتى خيرج مما قال هبت مؤمناا 

 .«تصديد خيرج من فروج املومسا»قلت: وما طينة خبال؟ قال: 

                                           
 ( رواية.22( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .2رقم  255؛ معاين األخبار: 214/  72( بحار األنوار: 2)

. يالحظ هنا أن  املصن ف ذكر 2رقم  354/  2لكايف: ؛ ا218/  72( بحار األنوار: 3)

(، 22( من مجلة الروايات الصحيحة، مع العلم أن  روايات الباب )44الرواية رقم )

 ( فالحظ.22ولعل  مقصوده هو الرواية برقم )

 ( رواية.71( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

 .5رقم  357/  2؛ الكايف: 244/  72( بحار األنوار: 5)



احلسن  ثنا حممد بنقال: حد   ،حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد: 2ـ  1946

الصفار، عن أيوب بن نوح، عن حممد بن أيب عمري، عن سيف بن عمرية، عن 

االشتهار »الثاميل، عن الصادق جعفر بن حممد عليهام السالم، قال:  أيب محزة

رسول اهلل  أن   :السالمه عليهم عن أبيه، عن جد   ثنيأيب حد   بالعبادة ريبة، إن  

ى صىل اهلل عليه وآله قال: أعبد الناس من أقام الفرائض، وأسخى الناس من أد  

احلق فيام له  زكاة ماله، وأزهد الناس من اجتنب احلرام، وأتقى الناس من قال

 لنفسه، وعليه، وأعدل الناس من ريض ما يرىض لنفسه وكره هلم ما يكره

 للموت، وأغبط الناس من كان حتت الرتاب راا ذك وأكيس الناس من كان أشد  

 الدنيا من حال إىل عظ بتغري  قد أمن العقاب يرجو الثواب، وأغفل الناس من مل يت  

، وأعلم الناس من مل جيعل للدنيا عنده خطراا  وأعظم الناس يف الدنيا خطراا  حال،

 قيمةا علم الناس إىل علمه، وأشجع الناس من غلب هواه، وأكثر الناس  من مجع

 احلسود، وأقل   ةا الناس لذ   ، وأقل  هم علاما الناس قيمة أقل   وأقل   ،أكثرهم علاما 

وأبخل الناس من بخل بام افرتض اهلل تعاىل عليه، وأوىل  الناس راحة البخيل،

 الناس وفاء امللوك، الفاسق، وأقل   ةا الناس حرم أعملهم به، وأقل   الناس باحلق  

الناس الطامع، وأغنى الناس من مل يكن  أفقرامللك، و الناس صديقاا  وأقل  

 وأكرم الناس أتقاهم، ،خلقاا  أحسنهم ، وأفضل الناس إيامناا للحرص أسرياا 

ترك املراء وإن كان  ال يعنيه، وأورع الناس من من ترك ما وأعظم الناس قدراا 

، وأشقى الناس امللوك، وأمقت الناس من كان كاذباا  الناس مروءةا  ، وأقل  اا حمق  

جهال  من من ترك الذنوب، وأحكم الناس من فر   الناس اجتهاداا  ، وأشد  ملتكرب  ا

 للناس، هم مداراةا الناس، وأسعد من خالط كرام الناس، وأعقل الناس أشد  

وأوىل الناس بالتهمة من جالس أهل التهمة، وأعتى الناس من قتل غري قاتله أو 

الناس  العقوبة، وأحق  غري ضاربه، وأوىل الناس بالعفو أقدرهم عىل  رضب



من أهان الناس، وأحزم الناس أكظمهم  ،الناس وأذل   بالذنب السفيه املغتاب،

 .«للناس، وخري الناس من انتفع به الناس للغيظ، وأصلح الناس أصلحهم

 ،: ابن الوليد، عن الصفار، عن الربقي، عن أبيه، عن غري واحد3ـ  1947

خيك حفرة فتقع فيها، وال حتفر ألال تغتب فتغتب، »قال:  ×عن الصادق

 .«نك كام تدين تدان  إف

ه، عن حممد بن زياد، عن ابن : ابن مرسور، عن ابن عامر، عن عم  4ـ  1948

من اغتاب أخاه املؤمن من غري ترة بينهام فهو »: ×قال: قال الصادق ،ريةمع

 .اخلرب «رشك شيطان

بن عيسى، عن ابن  ل، عن احلمريي، عن حممد: ابن املتوك  5ـ  1949

ورع أنفع من  ه الاعلم أن  »قال:  ×عن هشام بن سامل، عن أيب عبد اهلل ،حمبوب

 .اخلرب «عن أذى املؤمنني واغتياهبم ب حمارم اهلل والكف  جتن  

هوازي، عن فضالة، عن ابن : ابن الوليد، عن ابن أبان، عن األ6ـ  1950

سباب »رسول اهلل|: قال: قال  ×عن أيب بصري، عن أيب جعفر ،بكري

 .«املؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل حلمه من معصية اهلل

سامعيل بن الصفار، عن ابن يزيد، عن عيل بن إ: ابن الوليد، عن 7ـ  1951

من أذاع »: قال رسول اهلل|: ×عامر، عن ابن حازم قال: قال أبو عبد اهلل

 .«هيركب ال يموت حتى ءبيش  مؤمناا ومن عري   ،فاحشة كان كمبتدهيا

                                           
 .1رقم  195؛ معاين األخبار: 247/  72( بحار األنوار: 1)

 .10رقم  505؛ األمايل للصدوق: 248/  72( بحار األنوار: 2)

 .40رقم  216؛ اخلصال: 60رقم  400؛ معاين األخبار: 250/  72( بحار األنوار: 3)

 .1رقم  559/  2؛ علل الرشائع: 253/  72( بحار األنوار: 4)

 .240؛ ثواب األعامل: 255/  72: ( بحار األنوار5)

 .247؛ ثواب األعامل: 255/  72( بحار األنوار: 6)



سانيد الثالثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السالم قال: قال : باأل8ـ  1952

ثهم فلم يكذهبم، من عامل الناس فلم يظلمهم، وحد  »رسول اهلل|: 

ته، خو  ته، وظهرت عدالته، ووجبت أووعدهم فلم خيلفهم، فهو ممن كملت مرو  

 .«وحرمت غيبته

 ة والسعايةالنميم: والثالثني واحدالباب ال

: ابن إدريس، عن أبيه، عن ابن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن 1ـ  1953

أربعة ال »قال:  ×معاوية بن وهب، عن أيب سعيد هاشم، عن أيب عبد اهلل

 .«موهو النام ،ة: الكاهن، واملنافق، ومدمن اخلمر، والقتاتيدخلون اجلن  

 ، عنة من أصحابناعن عد   : ابن الوليد، عن الصفار، عن الربقي،2ـ  1954

ة عىل حرمت اجلن  »قال:  ×ابن أسباط، عن عيل بن جعفر، عن أخيه موسى

 .«وهو الفاجر ،ثالثة: النامم، ومدمن اخلمر، والديوث

بن عن احلسن بن حمبوب، عن عبد اهلل ة، عن أمحد بن حممد، العد   :3ـ  1955

نبئكم برشاركم؟ أ قال رسول اهلل|: أال»قال:  ×سنان، عن أيب عبد اهلل

ة، الباغون حب  قون بني األقالوا: بىل يا رسول اهلل، قال: املشاؤن بالنميمة، املفر  

 .«للرباء املعايب

                                           
رقم  208؛ اخلصال: 34رقم  33/  1؛ عيون أخبار الرضا: 252/  72( بحار األنوار: 1)

28. 

 ( رواية.19( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .5رقم  489؛ األمايل للصدوق: 263/  72( بحار األنوار: 3)

 .270؛ ثواب األعامل: 265/  72( بحار األنوار: 4)

 .1رقم  369/  2؛ الكايف: 266/  72( بحار األنوار: 5)



د بن عيسى، عن د، عن حمم  د بن حييى، عن أمحد بن حمم  حمم  : 4ـ  1956

ة عىل مة اجلن  حمر  »قال:  ×سيف بن عقيل، عن حممد بن قيس، عن أيب جعفر

 .«ةاملشائني بالنميمالقتاتني 

 املعاقبة على الذنب، ومداقة املؤمنني: والثالثني ثانيالباب ال

: أيب، عن سعد، عن الربقي، عن أبيه، عن حممد بن حييى، عن 1ـ  1957

 «خيك؟لك وأل يا فالن ما»أنه قال لرجل:  ×محاد بن عثامن، عن أيب عبد اهلل

ي، فقال أبو عبد صيت عليه يف حق  فاستق ءكان يل عليه يش ،قال: جعلت فداك

أتراهم  ،﴾َوََيَاُفوَن ُسوَء اِْلَساِب ﴿وجل:  أخربين عن قول اهلل عز  »: ×اهلل

 .«ةهم خافوا االستقصاء واملداق  خافوا أن جيور عليهم أو يظلمهم؟ ال، ولكن  

 والطغيان : البغيالثالث والثالثنيالباب 

ن عيل، عن أبيه، عن القداح، عن الصادق، عن آبائه : أيب، ع1ـ  1958

 .«عقوبة البغي أعجل الرش   إن  »عليهم السالم قال: قال رسول اهلل|: 

دعا رجل بعض بني هاشم إىل الرباز فأبى »قال:  ،سنادهبذا اإل: 2ـ  1959

: ما منعك أن تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب ×أن يبارزه، فقال له عيل

                                           
(: 379/  2. قال الشيخ املحسني )2رقم  369/  2؛ الكايف: 267/  72( بحار األنوار: 1)

 وابن عقيل يف السند.. هو يوسف دون سيف.

 ( اثنتني.2( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .1رقم  246؛ معاين األخبار: 272/  72( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.18( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

 .275؛ ثواب األعامل: 275/  72( بحار األنوار: 5)



غلبني، فقال له: إنه بغى عليك ولو بارزته لغلبته، ولو بغى جبل وخشيت أن ي

 .«يهللك الباغ عىل جبل

 ج، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب ويعقوب الرساعيل  : 3ـ  1960

إن البغي يقود أصحابه »: ×قال: قال أمري املؤمنني ×عن أيب عبد اهلل ،مجيعاا 

ل قتيل قتله اهلل عناق،  عناق بنت آدم فأو  عىل اهلل ىل من بغأو   إىل النار، وإن  

أصبع ظفران مثل  يف كل   يف جريب وكان هلا عرشون أصبعاا  وكان جملسها جريباا 

 ،مثل البغل فقتلنها كالفيل، وذئبا كالبعري، ونرساا  ط اهلل عليها أسداا املنجلني، فسل  

 .«وقد قتل اهلل اجلبابرة عىل أفضل أحواهلم وآمن ما كانوا

أبا  أن   ،، عن أبيه، عن محاد، عن حريز، عن مسمع أيب سيارعيل  : 4ـ  1961

، وإن م بكلمة بغي أبداا انظر أن ال تكل  »كتب إليه يف كتاب:  ×عبد اهلل

 .«كأعجبتك نفسك وعشريت

 السفيه والسفلة: رابع والثالثنيالالباب 

د الرمحن بن بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن عب عيل  : 1ـ  1962

البادي منهام »ان فقال: يف رجلني يتساب   ×احلجاج، عن أيب احلسن موسى

 .«ماملظلو أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه، ما مل يتعد  

                                           
. إطالقات مثل هذا اللسان وسياقاته ختالف 276( املصدر السابق؛ ثواب األعامل: 1)

حّب أو رد  علمها إىل أهلها واهلل العامل )الواقع، فالبد  من فرض تأويل هلا أو طرحها 

 (.اهلل

 .4رقم  327/  2؛ الكايف: 277/  72( بحار األنوار: 2)

 .3رقم  327/  2؛ الكايف: 279/  72( بحار األنوار: 3)

 ( رواية.13( يبلغ جمموع روايات الباب )4)

 .3رقم  322/  2؛ الكايف: 294/  72( بحار األنوار: 5)



الظلم وأنواعه، ومظامل العباد، ومن أخذ : ام  والثالثنياخلالباب 

 ه والفساد يف األرضه فجعله يف غري حّقاملال من غري حّل

ابن املتوكل، عن عيل، عن أبيه، عن الريان بن الصلت قال: : 1ـ  1963

 لعبد املطلب: ×أنشدين الرضا

، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن أيب أيب، عن سعد :2ـ  1964

رقظ، عن جعفر بن حممد القاسم، عن عثامن بن عبد اهلل، عن حممد بن عبد اهلل األ

وجل عليه من يظلمه  بظلم بعث اهلل عز   من ارتكب أحداا »عليهام السالم قال: 

 .«بمثله، أو عىل ولده أو عىل عقبه من بعده

عن  ،الصفار، عن ابن يزيد، عن محاد، عن ربعي ابن الوليد، عن: 3ـ  1965

ه عليه، ومل يرد   من أكل من مال أخيه ظلاما »: ×الفضيل قال: قال أبو عبد اهلل

 .«ةمن النار يوم القيام أكل جذوةا 

أيب، عن سعد، عن الربقي، عن أبيه، عن هارون بن اجلهم، عن : 4ـ  1966

ام خاف إن  »صلوات اهلل عليه:  يل  قال: قال ع ×عن أيب عبد اهلل ،حفص بن عمر

 .«سعن ظلم النا من كف   القصاصن 

                                           
 ( رواية.69روايات الباب )( يبلغ جمموع 1)

 .5رقم  190/  1؛ عيون أخبار الرضا: 310/  72( بحار األنوار: 2)

 .273؛ ثواب األعامل: 313/  72( بحار األنوار: 3)

 .273( املصدر السابق؛ ثواب األعامل: 4)

 .273( املصدر السابق نفسه؛ ثواب األعامل: 5)



 د بن عبد اجلبار، عن صفوان، عن إسحاقشعري، عن حمم  األ: 5ـ  1967

أحد غفر اهلل له ما  من أصبح ال ينوي ظلمن »: ×بن عامر قال: قال أبو عبد اهلل

 .«اا أو يأكل مال يتيم حرام أذنب ذلك اليوم، ما مل يسفك دماا 

د بن عيسى، عن احلسني بن د بن حييى، عن أمحد بن حمم  حمم  : 6ـ  1968

 ×عن إبراهيم بن عبد احلميد، عن الوليد بن صبيح، عن أيب عبد اهلل ،سعيد

 .«إال اهلل من مظلمة ال جيد صاحبها عليها عوناا  ما من مظلمة أشد  »قال: 

ام بن سامل، عن أيب عبد ، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشعيل  : 7ـ  1969

 .«خذ هبا يف نفسه أو يف ماله أو يف ولدهمن ظلم مظلمة ا  »قال:  ×اهلل

ذينة، عن زرارة، ، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عمر بن ا  عيل  : 8ـ  1970

ما من أحد يظلم بمظلمة إال أخذه اهلل هبا يف نفسه أو »قال:  ×عن أيب جعفر

 .«نه وبني اهلل فإذا تاب غفر لهماله، وأما الظلم الذي بي

عن  ،ة، عن الربقي، عن ابن حمبوب، عن إسحاق بن عامرالعد  : 9ـ  1971

ار من أنبيائه يف مملكة جب   وجل أوحى إىل نبي   اهلل عز   إن  »قال:  ×أيب عبد اهلل

إين مل أستعملك عىل سفك الدماء  :فقل له ،ارارين أن ائت هذا اجلب  من اجلب  

 لن أدع ين  إف ،ي أصوات املظلومنيعن   موال، وإنام استعملتك لتكف  واختاذ األ

 .«اا ظالمتهم، وإن كانوا كفار

ة، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن هشام بن العد  : 10ـ  1972

                                           
 .7رقم  331/  2؛ الكايف: 323/  72( بحار األنوار: 1)

 .4رقم  331/  2؛ الكايف: 329/  72( بحار األنوار: 2)

 .9رقم  332/  2؛ الكايف: 330/  72( بحار األنوار: 3)

 .12رقم  332/  2؛ الكايف: 331/  72( بحار األنوار: 4)

 .14رقم  333/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 5)



فام يزال يدعو  العبد ليكون مظلوماا  إن  »يقول:  ×سامل قال: سمعت أبا عبد اهلل

 .«حتى يكون ظاملاا 

أحوال امللوك واألمراء، والعراف، والنقباء، : سادس والثالثنياب الالب

 والرؤساء وعدهلم وجورهم

 ×أيب، عن احلمريي، عن هارون، عن ابن زياد، عن الصادق: 1ـ  1973

يف جهنم رحى تطحن أفال  قال: إن   ×اا علي   أن  »: عن آبائه عليهم السالم

أمري املؤمنني؟ قال: العلامء الفجرة،  ما طحنها؟ فقيل له: فام طحنها يا تسألوين

يف  وإن   .اء الفسقة، واجلبابرة الظلمة، والوزراء اخلونة، والعرفاء الكذبةوالقر  

النار ملدينة يقال هلا: احلصينة، أفال تسألوين ما فيها؟ فقيل: وما فيها يا أمري 

 .«نياملؤمنني؟ فقال: فيها أيدي الناكث

عن  ،الصفار، عن اخلشاب، عن عيل بن النعامنابن الوليد، عن : 2ـ  1974

مور الناس أمن   أمراا من توىل  »قال:  ×ابن مسكان، عن الشحام، عن الصادق

وجل أن  عىل اهلل عز   اا مور الناس كان حق  أه ونظر يف فعدل وفتح بابه ورفع رش  

 .«ةيؤمن روعته يوم القيامة ويدخله اجلن  

الرضا، عن آبائه عليهم السالم قال: قال  سانيد الثالثة، عنباأل: 3ـ  1975

ط مل يعدل، وذو ثروة من املال ل من يدخل النار أمري متسل  أو  »رسول اهلل|: 

 .«ه، وفقري فخورمل يعط املال حق  

                                           
 .17رقم  333/  2؛ الكايف: 333/  72( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.79( يبلغ جمموع روايات الباب )2)

 .65رقم  296؛ اخلصال: 338/  72( بحار األنوار: 3)

 .2رقم  318؛ األمايل للصدوق: 340/  72( بحار األنوار: 4)

 .20رقم  31/  1؛ عيون أخبار الرضا: 341/  72( بحار األنوار: 5)



ل، عن احلمريي، عن حممد بن احلسني، عن ابن ابن املتوك  : 4ـ  1976

وجل أوحى  اهلل عز   ن  إ»قال:  ×حمبوب، عن إسحاق بن عامر، عن أيب عبد اهلل

 مل إين   :أن ائت هذا اجلبار فقل له ،ار من اجلبابرةنبياء يف مملكة جب  من األ إىل نبي  

ي عن   موال، وإنام استعملتك لتكف  أستعملك عىل سفك الدماء واختاذ األ

 .«اا  لن أدع ظالمتهم وإن كانوا كفارين  إأصوات املظلومني، ف

 هم وطاعتهمىل الظاملني، وحّبكون إ: الرسابع والثالثنيالباب ال

 ،أيب، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن حمبوب، عن أيب أيوب: 1ـ  1977

منها ما  :السحت أنواع كثرية»: ×عن عامر بن مروان قال: قال أبو عبد اهلل

جور الفواجر، وثمن أجور القضاء، وأصيب من أعامل الوالة الظلمة، ومنها أ

ذلك  ن  إحكام فيا عامر يف األ فأما الرشا ،نة، والربا بعد البي  اخلمر والنبيذ املسكر

 .«الكفر باهلل العظيم وبرسوله

ابن الوليد، عن احلمريي، عن هارون، عن ابن زياد، عن : 2ـ  1978

أعان  رحم اهلل رجالا »عن آبائه عليهم السالم قال: قال النبي|:  ،الصادق

 .«هسلطانه عىل بر  

 ،ل، عن احلمريي، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوباملتوك  ابن : 3ـ  1979

صونوا دينكم بالورع، وقوه »قال:  ×عن حديد املدائني، عن أيب عبد اهلل

ام مؤمن ه أي  ة واالستغناء باهلل عن طلب احلوائج من السلطان، واعلموا أن  بالتقي  

                                           
 .272؛ ثواب األعامل: 345/  72( بحار األنوار: 1)

 ( رواية.48يبلغ جمموع روايات الباب ) (2)

(: 381/  2. قال الشيخ املحسني )26رقم  329؛ اخلصال: 371/  72( بحار األنوار: 3)

 عىل إشكال يف وثاقة عامر بن مروان.

 .186؛ ثواب األعامل: 371/  72( بحار األنوار: 4)



ه اهلل نياه أمخلملا يف يديه من د خضع لصاحب سلطان أو من خيالطه عىل دينه طلباا 

 ءمن دنياه وصار يف يده منه يش ءن هو غلب عىل يشإومقته عليه ووكله إليه، ف

 .«وال عمرة وال عتق ينفقه يف حج   ءنزع اهلل الربكة منه، ومل يأجره عىل يش

: أيب، عن سعد، عن حممد بن عيسى، عن ابن حمبوب، عن عبد 4ـ  1980

عىل مظلوم مل  من أعان ظاملاا »يقول:  ×اهلل بن سنان قال: سمعت أبا عبد اهلل

 .«حتى ينزع عن معونته وجل عليه ساخطاا  يزل اهلل عز  

 أكل أموال الظاملني وقبول جوائزهم: ثامن والثالثنيالباب ال

: محدويه، عن حممد بن عيسى، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن 1ـ  1981

 ×قال: دخلت عىل أيب عبد اهللعن حممد بن محران، عن الوليد بن صبيح  ،سامل

يا وليد أما تعجب »: ×من عنده، فقال يل أبو عبد اهلل فاستقبلني زرارة خارجاا 

كان يريد؟ أيريد أن أقول له: ال،  ءيش أي   ،من زرارة يسألني عن أعامل هؤالء

ام يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعامهلم إن  »، ثم قال: «يفريوي ذلك عن  

بظلهم..  تقول: من أكل من طعامهم ورشب من رشاهبم واستظل   كانت الشيعة

 .«امتى كانت الشيعة تسأل عن مثل هذ

: محدويه بن نصري، عن حممد بن عيسى، عن الوشاء، عن هشام 2ـ  1982

ال بأس »عن جوائز العامل فقال:  ×بن سامل، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر

 .«م أعامل السلطانحر  أ أين   أن يبلغ هشاماا إنام أراد زرارة »قال: ثم قال:  «به

                                           
 .246( املصدر السابق؛ ثواب األعامل: 1)

 .274؛ ثواب األعامل: 373/  72( بحار األنوار: 2)

 ( روايات.7( يبلغ جمموع روايات الباب )3)

 .247رقم  368/  1؛ اختيار معرفة الرجال: 382/  72( بحار األنوار: 4)

 .259رقم  374/  1؛ اختيار معرفة الرجال: 383/  72( بحار األنوار: 5)



 التقية واملداراة: تاسع والثالثنيالباب ال

عن اليقطيني، عن يونس، عن هشام  : أيب، عن عيل بن إبراهيم،1ـ  1983

 «إليه من اخلبء أحب   ءما عبد اهلل بيش»قال:  ×بن سامل، عن أيب عبد اهلل

 .«ةالتقي  »قلت: وما اخلبء قال: 

عن  ،، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل وغريه: عيل  2ـ  1984

َتْيِ بََِم ﴿وجل:  يف قول اهلل عز   ×أيب عبد اهلل رَّ َك ُيْؤَتْوَن َأْجَرُهم مَّ
ُأْوَلئِ

وا َسنَةِ ﴿ ،«بام صربوا عىل التقية»قال:  ،﴾َصَِبُ يَِّئةَ  َوَيْدَرُؤوَن بِاْْلَ قال:  ،﴾السَّ

 .«ذاعةة، والسيئة اإلاحلسنة التقي  »

د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن معمر بن خالد قال: : حمم  3ـ  1985

ة من : التقي  ×قال أبو جعفر»عن القيام للوالة فقال:  ×سألت أبا احلسن

 .«هة لديني ودين آبائي، وال إيامن ملن ال تقي  

، عن أبيه، عن محاد، عن ربعي، عن زرارة، عن أيب : عيل  4ـ  1986

 .«هرضورة وصاحبها أعلم هبا حني تنزل ب التقية يف كل  »: قال ×جعفر

شعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن صفوان، عن أيب عيل األ: 5ـ  1987

ة ام جعلت التقي  إن  »قال:  ×شعيب احلداد، عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر

 .«ةليحقن هبا الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقي  

                                           
 ( روايات.109( يبلغ جمموع روايات الباب )1)

 .1رقم  162؛ معاين األخبار: 396/  72( بحار األنوار: 2)

 .1رقم  217/  2؛ الكايف: 422/  72( بحار األنوار: 3)

 .12رقم  219/  2؛ الكايف: 431/  72( بحار األنوار: 4)

 .13رقم  219/  2؛ الكايف: 432/  72( بحار األنوار: 5)

 .16رقم  220/  2؛ الكايف: 434/  72( بحار األنوار: 6)



 ،د بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن ابن بكري: حمم  6ـ  1988

 مر كان أشد  ام تقارب هذا األكل  »قال:  ×عن حممد بن مسلم، عن أيب عبد اهلل

 .«ةللتقي  

عن إسامعيل  ذينة،ابن أ، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن عيل  : 7ـ  1989

اجلعفي ومعمر بن حييى بن سام وحممد بن مسلم وزرارة قالوا: سمعنا أبا 

 .«هه اهلل ليضطر إليه ابن آدم، فقد أحل   ءيش ة يف كل  التقي  »يقول:  ×جعفر

عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن ابن : 8ـ  1990

اهلل بينه وبني  ة ترس  لتقي  ا»قال: قال:  ×عن حريز، عن أيب عبد اهلل ،مسكان

 .«خلقه

، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن مجيل بن صالح قال: قال عيل   :9ـ  1991

 .«تاحذروا عواقب العثرا»: ×أبو عبد اهلل

 

 

 

 

                                           
 .17رقم  220/  2سابق؛ الكايف: ( املصدر ال1)

 .18رقم  220/  2؛ الكايف: 435/  72( بحار األنوار: 2)

 .19رقم  220/  2( املصدر السابق؛ الكايف: 3)

 .22رقم  221/  2؛ الكايف: 437/  72( بحار األنوار: 4)
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 إسامعيل إمامة نفي وفيه عليه، اهلل صلوات وأوالده أزواجه أحوال :الثامن الباب



 69 ................................................................... اهلل وعبد

 من عليهم وقع وما وبينهم، بينه جرى وما وعشائره، أقربائه أحوال :التاسع الباب

 زيد وأوالد عليه ناحلس بني من زمانه يف خرج من وأحوال والظلم، اجلور

 73 .................................................................... وغريهم

 77 .. وبينهم بينه جرى وما عليه اهلل صلوات زمانه وأهل أصحابه أحوال :العاِش الباب

 84 ......................... املخالفني مع أصحابه اتمناظر :عِّش اْلادي الباب

 

 اْلليم الكاظم جعفر بن موسى إبراهيم أِّب العليم اْلمام تاريخ أبواب

 تعاقب ما اْلعَلم اْلئمة وأوالده الكرام آبائه وعَل عليه اهلل صلوات

 والظَلم النور

 85 ... عليه اهلل صلوات خامته ونقش وحليته وكناه، وألقابه، أسامئه، :اْلّول الباب

 85 ............................... عليه اهلل صلوات عليه النصوص :الثاِن الباب

 اهلل صلوات شأنه وغرائب أموره ومعايل دعواته واستجابة معجزاته :الثالث الباب

 88 ....................................................................... عليه

 91 ... عليه اهلل صلوات علمه ووفور أخالقه ومكارم وسريه عبادته :الرابع الباب

 بعض وفيه وبينهم، بينه جرى وما اجلور، خلفاء مع مناظراته :اْلامس الباب

 94 ....................................................... يقطني بن عيل أحوال

 وما وبينهم بينه جرى وما زمانه وأهل وأصحابه عشائره أحوال :السادس الباب

 94 ............................... عليه اهلل صلوات عشائره عىل الظلم من جرى

 أمره إليه آل وما أمره وبدو اإلمامة، يف احلكم بن هشام احتجاجات :السابع الباب

 95 .................................................. عليه اهلل صلوات وفاته إىل

 اهلل صلوات ومدفنه وفاته، وتاريخ شهادته، إىل احلبس يف أحواله :الثامن الباب

 98 ............................................... ظلمه من عىل اهلل ولعنة عليه،



 100 . موسى عىل بالوقف قيل ألجله الذي والسبب الواقفية، مذهب رد  : التاسع الباب

 102 ......................... عليه اهلل صلوات وصدقاته وصاياه: العاِش الباب

 

 أِّب اَلدى أئمة ثامن اْلرتىض، والسيد اْلرَتى، اْلمام تاريخ أبواب

 أعَلم وأوالده آبائه وعَل عليه اهلل صلوات الرضا موسى بن عِل اْلسن

 الورى

ه وأحوال خامته ونقش وكناه وألقابه والدته :اْلّول الباب  103 .... عليه اهلل صلوات أم 

 104 .............. عليه اهلل صلوات عليه اخلصوص عىل النصوص :الثاِن الباب

 107 .................... عليه اهلل صلوات شأنه وغرائب معجزاته :الثالث الباب

 والبهائم، الطري وكالم اللغات بجميع عليه اهلل صلوات معرفته :الرابع الباب

 113 .................................................... أحواله غرائب وبعض

 114 .... بفضله زمانه أهل وإقرار أموره ومعايل أخالقه ومكارم عبادته :اْلامس الباب

 117 ............................... احلكم يف الشعر من أنشد ما :السادس الباب

 118 .............. وأتباعه ووالته اهلل لعنه هارون وبني بينه كان ما :السابع الباب

 يتعل ق ما وسائر هبا رضاه وعدم هلا، قبوله يف والعل ة العهد والية: ثامنال الباب

 118 .................................................................... بذلك

 125 ...................... وأمرائه املأمون وبني بينه جرى ما سائر: التاسع الباب

 وبينهم بينه جرى وما وعشائره وأخوانه وأوالده أزواجه أحوال: العاِش الباب

 136 ......................................................... عليه اهلل صلوات

احيه: عِّش اْلادي الباب  141 ................. عليه اهلل صلوات فيه قالوا وما مد 

 أخباره ونوادر ومناظراهتم زمانه وأهل أصحابه أحوال: عِّش الثاِن الباب

 145 ................................................................ ومناظراته

 147 ............. بشهادته السالم عليهم آبائه وأخبار أخباره :عِّش الثالث الباب



 اهلل ولعنة عليه اهلل صلوات سن ه ومبلغ ودفنه وتغسيله شهادته :عِّش الرابع الباب

 148 ............................................................. ظلمه من عىل

 

 العباد، َيع َلع اهلل حّجة القانع، والسيد التاسع اْلمام تاريخ أبواب

 عليه اهلل صلوات اْلواد التقي عِل بن ُمّمد جعفر أِّب التناد يوم وشافع

 اآلبدين أبد اْلعصومي وأوالده الطاهرين آبائه وعَل

 153 ............................. عليه اهلل صلوات عليه النصوص :اْلّول الباب

 154 ....................................عليه اهلل صلوات معجزاته :الثاِن الباب

 االحتجاج من املجلس هذا يف جرى وما الفضل، أم   تزوجيه :الثالث الباب

 154 ................................................................. واملناظرة

 يف اجلور خلفاء وأحوال أحواله، وجوامع أخالقه ومكارم فضائله :الرابع الباب

 156 .................................... وبينهم بينه جرى وما وأصحابه، زمانه

 

 الِّشف ذي الباهر والبدر الزاهر، والنور العاِش، اْلمام تاريخ أبواب

 اَلادي، النقي ُممد بن عِل الثالث اْلسن أِّب واْليادي، واْلجد والكرم

 وللياِل اْلّيام تعاقبت ما وأوالده آبائه وعَل عليه اهلل صلوات

 161 ......... عليه اهلل صلوات عليه اخلصوص عىل النصوص باب :اْلّول الباب

 162 ..... عليه اهلل صلوات أموره ومعايل أخالقه مكارم وبعض معجزاته :الثاِن الباب

 وفاته وتاريخ أحواهلم وبعض زمانه خلفاء وبني بينه جرى ما :الثالث الباب

 162 ......................................................... عليه اهلل صلوات

 162 ................ عليه اهلل صلوات زمانه وأهل أصحابه أحوال :الرابع الباب

 163 ............... عليه اهلل صلوات أوالده وسائر جعفر أحوال :اْلامس الباب

 



 اْللف ووالد البِّش، سّيد وسبط عِّش، اْلادي اْلمام تاريخ أبواب

 عِل بن اْلسن ُمّمد أِّب الزكي، الرىض السيد اْلحِّش، وشافع اْلنتظر،

 اْلئمة خاتم خلفه الكرام، آبائه وعَل عليه اهلل صلوات العسكري

 واْلّيام اللياِل بتتعاق ما اْلعَلم،

 167 .................................... اخلصوص عىل النصوص :اْلّول الباب

 167 ...................... عليه اهلل صلوات أموره ومعايل معجزاته :الثاِن الباب

 اجلور خلفاء وبني بينه جرى وما أحواله ونوادر أخالقه مكارم :الثالث الباب

 171 .................... عليه اهلل صلوات زمانه وأهل أصحابه وأحوال وغريهم

 176 ................. كرهاين من عىل والرد   عليه اهلل صلوات وفاته :الرابع الباب

 

 اْلنوار، ونور اْلظّفر، واْلهدي اْلنتظر، واَلادي عِّش، الثاِن اْلمام تاريخ

 اْلخيار، قلوب ِف واْلارض اْلبصار، معاينة عن والغائب اْلّبار، وحّجة

 إمام اْلسن بن اْلّجة الرَحن وخليفة اْلحزان، وكاشف اْليَمن وحليف

 اْلزمان توالت ما اْلعصومي، آبائه وعَل عليه اهلل صلوات الزمان

ه وأحوال والدته :اْلّول الباب  181 ......................... عليه اهلل صلوات أم 

 181 ........................................... التسمية نع النهي :الثاِن الباب

 183 .................... عليه اهلل صلوات ونسبه وعالماته صفاته :الثالث الباب

لة اآليات :الرابع الباب  183 ................................... القائم بقيام املأو 

 عليهم اهلل صلوات عليه، آبائه ومن تعاىل اهلل من النصوص أبواب :اْلامس الباب

م ما سوى أمجعني  عرش االثني عىل النصوص من املؤمنني أمري أحوال كتاب يف تقد 

 184 ............................................................ السالم عليهم

 185 ................ ذلك يف عليه اهلل صلوات الباقر عن ماروى :السادس الباب

 186 ................................ الصادق عن ذلك يف روي ما :السابع الباب



 186 ................................. ذلك يف الكاظم عن روي ما :الثامن الباب

 187 ..................................ذلك يف الرضا عن روي ما :التاسع الباب

 اهلل صلوات غيبته عىل يباهتمبغ واالستدالل األنبياء سنن من فيه ما :العاِش الباب

 189 .................................................................... عليهم

 أحواله بعض وفيه عليه، اهلل صلوات معجزاته من ظهر ما :عِّش اْلادي الباب

 192 .......................................................... سفرائه وأحوال

 بني وسائطالصغرى الغيبة زمان يف كانوا الذين السفراء أحوال: عِّش الثاِن ابالب

 194 ........................................................ القائم وبني الشيعة

 لعنهم وافرتاءا  كذباا  والسفارة البابية اد عوا الذين املذمومني ذكر: عِّش الثالث الباب

 198 ....................................................................... اهلل

 200 ........................... عليه اهلل صلوات رآه من ذكر: عِّش الرابع الباب

 200 . عليه اهلل صلوات غيبته يف به الناس انتفاع وكيفية الغيبة عل ة: عِّش اْلامس الباب

 202 .. ذلك يف البداء وحصول التوقيت، عن والنهي التمحيص، :عِّش السادس الباب

 ينبغى وما بةالغي زمان يف الشيعة ومدح الفرج انتظار فضل: عِّش السابع الباب

 204 .......................................................الزمان ذلك يف فعله

 وال الناس ويرى يشهد وأن ه الكربى، الغيبة يف الرؤية اد عى من :عِّش الثامن الباب

 207 ............................................. الغيبة يف أحواله وسائر يرونه،

 وغري والدجال السفياين من عليه اهلل صلوات ظهوره عالمات: عِّش التاسع الباب

 208 ...................................... الساعة أرشاط بعض ذكر وفيه ذلك،

 ملكه ةومد   وكيفيته عنده حيدث وما عليه يدل   وما خروجه يوم :العِّشون الباب

 215 ......................................................... عليه اهلل صلوات

 وأحوال زمانه وخصائص أصحابه وعدد وأخالقه سريه :والعِّشين الواحد الباب

 220 ...................................... آبائه وعىل عليه اهلل صلوات أصحابه



 224 ............................... توقيعاته من خرج ما :والعِّشين الثاِن الباب

 

 واْلرض والسَمء والكائنات واْللق العاِل كتاب
 

 بالسَموّيات يتعلق وما العاِل أحوال كّليات أبواب

 231 ...... األمور كل يات وبعض وكيفيته خلقه وبدء العامل حدوث :اْلّول الباب

 انقضاء بعد فيها يكون ومن آدم، خلق قبل األرض يف كان وما العوامل :الثاِن الباب

 233 ......................................... رساوحاب جابلقا وأحوال القيامة،

 234 .................................. ومحلتهام والكريس العرش :الثالث الباب

 237 .......................... والرسادقات واألستار احلجب باب :الرابع الباب

 237 ............................................. املعمور البيت :اْلامس الباب

 وصفاهتا وأعدادها، والنجوم وعددها، وكيفي اهتا الساموات :السادس الباب

ة  238 .................................................................. واملجر 

 238 . هبام يتعل ق وما والنهار والليل وصفاهتام، وأحواهلام والقمر الشمس :السابع الباب

 239 ...................... املنجمني وحال به والعمل النجوم علم :الثامن الباب

 241 .......... والعدوى والطرية باألنواء االستمطار عن النهي يف :التاسع الباب

 242 . أحواهلا وسائر ونحوستها وسعادهتا وأنواعها األزمنة أبواب :العاِش الباب

 242 ............. ونحوستها األسبوع أيام سعادة يف روي ما: عِّش اْلادي الباب

 243 ......................... اجلمعة يوم خصوص يف ورد ما :عِّش الثاِن الباب

 243 ............................... األحد ويوم السبت يوم: عِّش الثالث الباب

 244 ............................... الثالثاء ويوم االثنني يوم: عِّش الرابع الباب

 244 ......................................... األربعاء يوم :عِّش اْلامس الباب

 245 ........................................ اخلميس يوم: عِّش السادس الباب

 وبعض والروم الفرس شهور أيام وسعادة وتعيينه النريوز يوم: عِّش السابع الباب



 245 ................................................................... النوادر

 

 اْلَلئكة أبواب

 251 ............... وأطوارهم وشؤوهنم وصفاهتم املالئكة حقيقة :اْلّول الباب

 

 والبلدان واْلَنار واْلبال واْلعادن اْلوّ  ائناتوك العناِص أبواب

 واْلقاليم

 ما وسائر والقوس والصواعق والربوق والشهاب واملطر السحاب :اْلّول الباب

 253 ............................................................ اجلو   يف حيدث

 254 ..................................... وأنواعها وأسباهبا الرياح :الثاِن الباب

 واجلزر، املد   وعل ة فيها، ينعقد وما وغرائبها والبحار وأنواعه، املاء :الثالث الباب

 257 ........................................ منها واملذموم األهنار من واملمدوح

 257 ............................................ الطني أكل حتريم :الرابع الباب

 257 ..................................................نادر باب :اْلامس الباب

 

 أحواَلَمو وقواُها وأجزائه والبدن والروح اْلنسان أبواب

 259 ..... أحواله جوامع وبعض امللك عىل وتفضيله اإلنسان فضل :اْلّول الباب

 259 ................... أحواله آخر إىل الرحم يف اإلنسان خلق بدء :الثاِن الباب

 265 ............................. وأحواهلام والروح النفس حقيقة :الثالث الباب

 من شؤوهنا وبعض هبا، تعلقها وعل ة األجساد، قبل األرواح خلق يف :الرابع الباب

 269 ................. أحواهلا من ذلك وغري ،وبغضها وحبها واختالفها ائتالفها

 وعلة وعل تها الصادقة الرؤيا وفضل وتعبريها، الرؤيا حقيقة :اْلامس الباب

 270 ................................................................... الكاذبة



 وما ومنافعها أعضائه وترشيح وأجزائه، اإلنسان بدن قوام به ما :السادس الباب

 273 ............................................ النفس أحوال من عليها يرتتب

 

 اْلدوية وخواّص  اْلمراض، ومعاْلة الطّب  أبواب

ي مل إن ه :اْلّول الباب ، عمل يف ورد وما طبيباا، طبيبال سم   إىل والرجوع الطب 

 275 .................................................................. الطبيب

 276 .............................................. باحلرام التداوي :الثاِن الباب

ى عالج :الثالث الباب  277 ............ عالماهتا وبيان الدم كثرةو والريقان احلم 

 277 ........................... والقيء والسعوط واحلقنة احلجامة :الرابع الباب

 278 .................................................... احلمية :اْلامس الباب

 279 ................................... واألذن العني معاجلات :السادس الباب

 279 ........... والفم واألسنان الوجه أجزاء سائر علل معاجلات :السابع الباب

 279 ................ والسل والسعال والرئة احللق ألوجاع الدواء :الثامن الباب

 280 ................................................. الزكام باب: التاسع الباب

 

 وخواّصها اْلدوية أبواب

 281 ..................................................... اهلندباء :اْلّول الباب

 281 ........................... وأدهاهنا والزنبق واخلريي البنفسج :الثاِن الباب

 

 وأحواَلم واْلنّ  اطيوالشي السحر( أبواب)

 283 ....................................... وأحواهلم اجلن   حقيقة: األول الباب

 وأحوال ومصائده ومكائده خلقه وبدء وقصصه اهلل، لعنه إبليس :الثاِن الباب

 284 ............................ رشورهم من اهلل أعاذنا عنهم، واالحرتاز ذريته

 



 وأحكامها وأحواَلا وأصنافها اْليوان أبواب

 291 .............................. وأصنافها احليوان أحوال عموم :اْلّول الباب

ها منافعها األنعام أحوال :الثاِن الباب  291 .....................واختاذها ومضار 

 292 ........................................... وأخواهتا البحرية :الثالث الباب

 293 .................... النوادر بعض وفيه والرعي، لباحل آداب :الرابع الباب

 293 ........................... خلقها وبدء الدواب تسمية علل :اْلامس الباب

 293 .... وبركتها شؤمها فيه اوم أنواعها، وبيان الدواب، ارتباط فضل :السادس الباب

 294 .... النوادر وبعض ومحلها، ركوهبا وآداب صاحبها، عىل الدابة حق   :السابع الباب

 احليوانات، وبسائر هبا واإلرضار وتعرقبها ي هاوك الدواب إخصاء :الثامن الباب

 295 .......................... النوادر وبعض إنتاجها، وآداب بينها، والتحريش

 قتله حيل   وما احليوانات، من قتله عن هني ما وسائر والنمل النحل :التاسع الباب

 احليوانات حرق عن والنهي وغريها، والغربان بوالعقار احلي ات من منها

 296 ................................................................. وتعذيبها

 والقرد والقملة واخلنفساء والزنبور والربغوث والبق   الذباب :العاِش الباب

 298 ......................................................... وأشباهها واحللم
 

 اْلنعام منها مضت وقد الدواجن أبواب

 299 . وغريها والورايش والدبايس والقامري الفواخت من وأنواعه احلامم :اْلّول الباب

 عىل بعضها حلم وفضل الطيور، من وغريها والقبج طاوالق الدراج :الثاِن الباب

 300 .................................................................... بعض
 

 وغيها الدواجن من والسباع الوحوش أبواب

 بدء يف زيرواخلنا والسنانري وأحكامها وصفاهتا وأنواعها الكالب :اْلّول الباب

 301 ......................................................... وأحكامها خلقها

 



 واْلِشبة اْلطعمة كتاب
 

 وغيه اْليوان من الذبائح من ُيرم وما ُيّل  وما والذبائح الصيد أبواب

 305 ............... حيل   ال وما احليوانات وسائر الطيور من حيل   ما :اْلّول ابالب

 306 ......................... املاء حيوانات وسائر والسمك اجلراد :الثاِن الباب

 307 ........................ للتحريم املقتضية العارضة ألسبابا :الثالث الباب

 308 ........................................ وآدابه أحكامه الصيد :الرابع الباب

 310 ................................ وأحكامها وأنواعها التذكية :اْلامس الباب

 

 والذبائح الصيد أبواب تتمة

اب وغريهم الكتاب أهل من الكفار ذبائح :اْلّول الباب  313 .. واملخالفني والنص 

 وأنواع يوماا، أربعني اللحم ترك من وذم   والشحم، اللحم فضل :الثاِن الباب

 314 .................................................................... اللحم

 314 .................. الطعام وألوان والشوربجات واملرق الثريد :الثالث الباب

 315 ............ وأحكامها وأنواعها وفوائدها خلقها وبدو األلبان :الرابع الباب

 

 النباتات أبواب

 317 ...... هبا يتعل ق ما وجوامع أكلها، وآداب ألواهنا وعدد الفواكه :اْلّول الباب

 317 ........................................ وأنواعه وفضله التمر :الثاِن الباب

 318 ..................................................... العنب :الثالث الباب

 319 ..................................................... الزبيب :الرابع بابال

 319 ...................................... وأنواعه الرمان فضل :اْلامس الباب

 320 ........... ومنافعها وأنواعها والكمثرى والسفرجل التفاح :السادس الباب

 320 ............................. منهام يعمل وما والزيت الزيتون :السابع الباب



 321 ..................................................... الغبرياء: الثامن الباب

 

 البقول أبواب

 323 ............................................ والكرنب السلق :اْلّول الباب

 323 ...................................................... الفجل :الثاِن الباب

 324 .............................................. والثوم البصل :الثالث الباب

 

 اْلبوب أبواب

 325 ....................................................... األرز :اْلّول الباب

 

 اْلبوب من يعمل ما أبواب

بزه وآداب وإكرامه اخلبز فعل :اْلّول الباب  327 ........................ وأكله خن

 327 ................................................... اخلبز أنواع :الثاِن الباب

 328 .......................................... وأنواعها األسوقة :الثالث الباب

 

 واْلموضات اْلَلوات أبواب

 329 ...................................................... العسل :اْلّول الباب

 329 ........................................................ اخلل   :الثاِن الباب

 329 ............................................. والكامخ املري :الثالث الباب

 330 .......... النوادر وبعض أكله، يكره أو يستحب فيام نادر باب :الرابع الباب

 

 ولواحقها اْلكل آداب أبواب

 331 ........................ األكل عند والدعاء والتحميد التسمية :اْلّول الباب

 332 ............................ به واالختتام االفتتاح وفضل امللح :الثاِن الباب

 332 ........................................ األكل آداب جوامع :الثالث الباب

 333 ........ بالسكني واللحم اخلبز وقطع العظام، هنك عن املنع يف :الرابع الباب



 333 ......................................... املؤمن سؤر فضل :اْلامس الباب

 334 ......................... به يتخل ل ما وأنواع وآدابه، اخلالل :السادس الباب

 334 ....................... وغريها واللبان والعلك الكندر مضغ :السابع الباب

 

 الِّشب وآداب واْلحرمة، اْلحّللة اْلِشبة أبواب

 335 ........................................ وأوانيه الرشب آداب :اْلّول الباب

 

 اْلحّرمة واْلواِن اْلِشبة أبواب

 337 ................................... وأحكامه وأقسامه العصري :اْلّول الباب

 األواين من عنه هني ام وسائر والفضة، الذهب آنية يف والرشب األكل :الثاِن الباب

 338 .................................................................. وغريها

 

 واْليَمن اْلسَلم كتاب
 

 وصفاِتا وفضلها ومعانيها والتشّيع واْلسَلم اْليَمن أبواب

 343 ............... نوره من خلقه اهلل وإن   اهلل، بنور ينظر املؤمن إن :اْلّول الباب

 امليثاق أخبار وبعض وبالعكس، الكافر من وخروجه املؤمن طينة :الثاِن الباب

م ما عىل زائداا   343 ................................ والعدل التوحيد كتاب يف تقد 

 345 ................................... وصبغته سبحانه اهلل فطرة :الثالث الباب

 346 ......................................... باملؤمن اهلل يدفع فيام :الرابع الباب

 عىل اهلل أخذ وما النعم، أعظم من وأن ه اإليامن، بموهبة الرضا :اْلامس الباب

 347 .................................. األذى من يلحقه ما عىل الصرب من املؤمن

 وأنس لقلتهم، يستوحشوا ال ان ينبغي وأنه املؤمنني، عدد قل ة :السادس الباب

 348 ................................................... ببعض بعضهم مننياملؤ

 348 .................................... اإليامن يف الناس أصناف :السابع الباب



 348 .............................. نكثها وذم   وكيفي تها البيعة لزوم :الثامن الباب

 349 ........................................ صنفان املؤمن أن   يف :التاسع الباب

ة :العاِش الباب  350 .....................البالء وفضل وعل ته، املؤمن، ابتالء شد 

 353 ....................................... مكفر املؤمن إن  : عِّش اْلادي الباب

 353 ................................ وصفاته املؤمن عالمات: عِّش الثاِن الباب

 357 ........................................ الشيعة فضائل: عِّش الثالث الباب

 العمل عىل واحلث االغرتار وذم   وأصنافهم، الشيعة صفات :عِّش الرابع الباب

 358 ................................................................. والتقوى

 من والتشي ع واإليامن احلق   الدين عطيي إنام تعاىل اهلل أن   يف: عِّش اْلامس الباب

 358 ....... الدين إىل الناس دعاء ترك ويف الدين، عىل يقع ال التواخي وأن   أحب ه،

 من املؤمن عىل أخذ وما الدين، يف والغنا السالمة أن   يف: عِّش السادس الباب

 359 .............................................. الدين يف يلحقه ما عىل الصرب

 361 رشائطهام وبعض معانيهام، وبيان واإليامن، اإلسالم بني الفرق :عِّش السابع الباب

 364 .......................................... ماإلسال نسبة: عِّش الثامن الباب

 365 ....... اإلسالم وفضل وشعبهام واإليامن اإلسالم دعائم :عِّش التاسع الباب

 370 ................. به إال العباد أعامل اهلل يقبل ال الذي الدين: نوالعِّش الباب

 عىل مبثوث اإليامن وأن   اإليامن، من جزء العمل إن   :والعِّشين الواحد الباب

 372 .................................................................. اجلوارح

 373 ........................ بالظلم يامناإل لبس عدم يف :والعِّشين الثاِن الباب

 374 .......... ونقصانه وزيادته اإليامن، وروح السكينة :والعِّشين الثالث الباب

 375 .. اإليامن زوال وإمكان ودع،ومست مستقر   اإليامن إن  : والعِّشين الرابع الباب

 378 ..................... اهلل يف والبغض اهلل يف احلب  : والعِّشين اْلامس الباب

 بعض ذكر وفيه اهلل، لياءوأو العباد خيار صفات: والعِّشين السادس الباب



 380 ....................................... الصاحلني عن رويت التي الكرامات

 

 والسيئات، واْلسنات واآلداب، والسنن واْلحاسن، اْلخَلق كتاب

 القرآن كتاب وفيه
 

 اْلخَلق مكارم أبواب

 385 ............ واهلدى الفالح يوجب وما وآفاهتا، املكارم جوامع :اْلّول الباب

 387 ............ البله ومدح الوجوه، حسان ومدح الناس، أصناف :الثاِن الباب

 واحلياة والنطق والبرص السمع ومعنى وفساده، وصالحه القلب :الثالث الباب

 388 ................................................................ احلقيقي ات

 ومعنى هلا، وزي ن زينتها وما عليها، االعتامد وعدم النفس، مراتب :الرابع الباب

 389 ... واملطاعم املالذ ترك عن والنهي وجماهدهتا، النفس وحماسبة األكرب، اداجله

 389 ................................... واألهواء الشهوات ترك :اْلامس الباب

 عن والنهي والتسليم، السالم عليهم وحججه ورسوله اهلل طاعة :السادس الباب

 390 ............................... وإيذائهم قوهلم، عن واإلعراض معصيتهم،

 390 ......................... باهلل واألنس اخللق رشار عن العزلة :السابع الباب

 391 واألهواء البدع أهل به يأمر ما وسائر والسياحة، الرهبانية عن النهي: الثامن الباب

 392 ........................ الدين يف الشدائد عىل والصرب اليقني: التاسع الباب

 395 ..... نادر العمل قبول وأن   وثواهبا، وكامهلا ومراتبها ورشائطها النية: العاِش الباب

 396 .......................... تعاىل قربه ومعنى اإلخالص: عِّش اْلادي الباب

 397 .................. هبا الشهرة وذم   فيها، واالختفاء العبادة :عِّش الثاِن الباب

 398 ... وعالمتهم وصفاهتم املتقني ومدح والورع والتقوى الطاعة :عِّش الثالث الباب

 398 .............................. الشبهات واجتناب الورع :عِّش الرابع الباب

 400 ...................................... ودرجاته الزهد: عِّش اْلامس الباب



سن والرجاء اخلوف :عِّش السادس الباب  401 .............. تعاىل باهلل الظن   وح 

 403 .... األمانة أداء ولزوم فيها، تركه جيوز التي واملواضع الصدق :عِّش السابع الباب

 404 ................................................ الشكر :عِّش ثامنال الباب

 406 ...............................العرس بعد واليرس الصرب: عِّش التاسع الباب

ل :نوالعِّش الباب  تعاىل غريه ىلع االعتامد وذم   والتسليم والرضا والتفويض التوك 

 409 ..................................... أمر كل   يف اهلل بمشيئة االستثناء ولزوم

 410 ......................العمل عىل واحلث   االجتهاد: والعِّشين الواحد الباب

 412 .................... املحارم واجتناب الفرائض أداء: ينوالعِّش الثاِن الباب

 اخلري وفعل عليها، واملدوامة العبادة، يف االقتصاد :والعِّشين الثالث الباب

ط وفضل وتعجيله،  413 ............. العمل يف واالستواء األمور، مجيع يف التوس 

ب ترك: والعِّشين الرابع الباب  415 ................ بالتقصري واالعرتاف التعج 

 أحسنتم إن: تعاىل قوله وتفسري السيئات، بعد احلسنات: والعِّشين اْلامس الباب

 416 ........................................................ ألنفسكم أحسنتم

 417 .. موته بعد الرجل يلحق وما سن ة، سن   من ثواب: والعِّشين السادس الباب

 418 ............................... للموت االستعداد: والعِّشين السابع الباب

ة العفاف،: والعِّشين الثامن الباب  419 ..................... والفرج البطن وعف 

 ما وترك الصمت، وفضل وموقعهام، والكالم السكوت: والعِّشين التاسع الباب

 420 ........................................................ الكالم من يعني ال

ر: نوالثَلث الباب  423 .......................... بالعرب واالتعاظ واالعتبار التفك 

 423 .......................... اخللق ومن اهلل من احلياء :والثَلثي الواحد الباب

 يف العبادة آثار وظهور السيامء، وحسن السمت حسن :والثَلثي الثاِن الباب

 424 .................................................................... الوجه

 424 ........... والتقتري والتبذير اإلرساف وذم   االقتصاد: والثَلثي الثالث الباب



 425 .......................... واجلود والسامحة السخاء: والثَلثي الرابع الباب

 والغضب والرضا والرهبة الرغبة عند نفسه ملك من: والثَلثي اْلامس الباب

 425 ................................................................. والشهوة

 425 .................. الرسيرة وإصالح العاقبة حسن :والثَلثي السادس الباب

 426 . ظيمع خلق لعىل وإنك: تعاىل قوله وتفسري اخللق، حسن: والثَلثي السابع الباب

 428 ......................... الغيظ وكظم والعفو احللم: والثَلثي الثامن الباب

 بالفقر، والرضا وجمالستهم، وحب هم والفقراء الفقر فضل: والثَلثي التاسع الباب

 431 .............................. هبم استهان من وعقاب الفقراء إكرام وثواب

 434 ........................................... والكفاف الغنا :نواْلربع الباب

 435 .... الكفر وأصناف وأنواعه رهوآثا ولوازمه الكفر :واْلربعي الواحد الباب

 435 .............................. وأركانه الكفر أصول: واْلربعي الثاِن الباب

 وانتحال النفس وحديث والوسوسة الدين يف الشك :واْلربعي الثالث الباب

 436 ................................................................... اإليامن

 437 ......... ذلك يناسب وما والنصاب، املخالفني كفر :واْلربعي الرابع الباب

ونوا املستضعفني :واْلربعي اْلامس الباب  437 ................ اهلل ألمر ملرجو 

 أهل فرق وسائر والواقفية، والبرتية والزيدية املرجئة: واْلربعي السادس الباب

 438 ................................................ ذلك يناسب وما الضالل،

 439 ......................... األخالق مساوئ جوامع: واْلربعي السابع بالبا

 والظامل، والكسالن واملرائي املنافق وصفات الناس رشار: واْلربعي الثامن الباب

 440 ....................................................... اللعن يستحق   ومن

 وما البدع، أصحاب من الشيطان عليهم استوىل من: واْلربعي التاسع الباب

 440 ....................... الشيطان من وأهنا األكاذيب، من أنفسهم اىل ينسبون

 الوزر أحد لحيم ال وأن ه الناس، وأضل   ديناا  أحدث من عقاب :نواْلمس الباب



ن ه عم   442 ............................................................ يستحق 

 443 ............... غريه إىل خالفه ثم عدالا  وصف من :واْلمسي الواحد الباب

 443 .............. اهلل بأمر التهاونو بالدين االستخفاف :واْلمسي الثاِن الباب

 444 .......................... وسامعه وروايته الكذب: واْلمسي الثالث الباب

ة والباطل والكذب اللغو استامع :واْلمسي الرابع الباب  445 ............ والقص 

 445 .......................................... الرياء: واْلمسي اْلامس الباب

 447 .............. باألعامل والعجب الطاعة استكثار: واْلمسي السادس الباب

 447 ............... الناس بمدح واالغرتار السمعة    ذم :واْلمسي السابع الباب

 بام والتأسف اهلل بقسم الرضا وعدم اهلل من الشكاية ذم  : واْلمسي الثامن الباب

 448 ..................................................................... فات

ها الدنيا حب   :واْلمسي التاسع الباب  وختل بأهلها وغدرها فنائها وبيان وذم 

 449 ..............................................................بالدين الدنيا

 452 ................... وكنزمها والدرهم الدينار ومجع املال حب  : نوالست الباب

 452 ...................................... الرئاسة حب   :والستي الواحد الباب

 وفضل أيدهيم، يف ملا طلباا  الدنيا ألهل والتذل ل الطمع :والستي الثاِن الباب

 453 ................................................................... القناعة

 454 .............................................. الكرب: والستي الثالث الباب

 455 .............................................. احلسد: والستي الرابع الباب

 455 ............... اهلل ذات يف التنمر ومدح الغضب ذم   :والستي اْلامس الباب

 457 .. وغريها واألوالد األموال يف والتكاثر والفخر العصبية: والستي السادس الباب

 458 ........................................ اخللق سوء: والستي السابع الباب

 458 ............................................. البخل :والستي الثامن الباب

 459 ............ تصغارهااس عن والنهي وآثارها الذنوب: والستي التاسع الباب



 واالفتتان، واالستدراج والفجار الكفار عىل واإلمهال اإلمالء :نوالسبع الباب

 463 ....... املعايص أهل عىل هبم اهلل يرحم ومن العدل، كتاب يف مر   ما عىل زائداا 

 463 . تعاىل اهلل واستدراج املعايص يف العبد عىل يغلظ ما وقت :والسبعي الواحد الباب

 464 ................. اخلالق معصية يف املخلوق أطاع من :والسبعي الثاِن الباب

 465 ........ والعداوة واخلصومة واملراء واخلرق القسوة: والسبعي الثالث الباب

 

 ِف غالباً  اْلشاركي واْلدم واْلَمليك اْلرحام ذوي بي العِّشة آداب

 البيت

 من واملنع بعض، عىل بعضهم وحقوق واألوالد، الوالدين بر   :اْلّول الباب

 467 .................................................................. العقوق

 صلة قطع من واملنع إليهم، واإلحسان وإعانتهم، الرحم، صلة :الثاِن الباب

 471 ...................................................... يناسبه وما األرحام،

 475 .................................. واخلدم املامليك مع العرشة :الثالث الباب

 475 ............................................ لأهل املتاع محل :الرابع الباب

 476 ................................................. اجلار حق   :اْلامس الباب
 

 ِما ذلك وغي وأنواعهم، وفضلهم اْلصدقاء مع العِّشة آداب أبواب

 َّبم يتعّلق

سن :اْلّول الباب  الوجه، وطالقة اجلوار، حسنو الصحبة، وحسن املعارشة، ح 

 477 .............................................. البرش وحسن اللقاء، وحسن

 ينبغي ال التي واملجالس ومصاحبته، ومصادقته جمالسته ينبغي ال من :الثاِن الباب

 478 ............................................................. فيها اجللوس

 

 أحواَلم وبعض بعض، عَل بعضهم اْلؤمني حقوق أبواب

 من ذلك يناسب وما تذاكرهم، واستحباب اإلخوان، حقوق :اْلّول الباب



 481 .................................................................. املطالب

 484 ............................. األب أولياء ورعاية األخوة ظحف :الثاِن الباب

 الرسور وإدخال وتوقريهم، فيها، والسعي املؤمنني حاجة قضاء :الثالث الباب

 485 .......... بأمورهم واالهتامم كرهبم، وتفريج وإلطافهم، وإكرامهم، عليهم،

 490 × أئمتهم أمر إحياء يف وجمالستهم وتالقيهم اإلخوان تزاور :الرابع الباب

 493 .......... ونصيحته خدمته أو دينه، قضاء أو املؤمن، تزويج :اْلامس الباب

 493 .......... دينه وقضاء وكسوته، وسقيه، املؤمن، إطعام باب :السادس الباب

 وإحياء واملواساة واإليثار والصلة والرب   والتود د والتعاطف الرتاحم :السابع الباب

 496 .................................................................... ناملؤم

 499 ......... هلا أهل   هو ومن واملعروف، والفضل اإلحسان فضل :الثامن الباب

 عليهم، والرحم مإيوائه وثواب أمواهلم، وأكل اليتامى، مع العرشة: التاسع الباب

 500 .......................................................... إيذائهم وعقاب

 ورد   املؤمنني كرب وتفريج وإغاثتهم واملظلومني الضعفاء نرص :العاِش الباب

 500 ................................................ عيوهبم وسرت عنهم العادية

 502 ................ بينهم اإلصالح وفضل الناس، ينفع من: عِّش اْلادي الباب

 502 .......................................والعدل اإلنصاف :عِّش الثاِن الباب

 دون نفسه مقت من وثواب الناس، عيوب عن اإلغضاء: عِّش الثالث الباب

 504 .................................................................... الناس

 505 .... والتقوى الرب   عىل واملعاونة األذى وكف   واللني الرفق :عِّش الرابع الباب

 ممن النصح وقبول هلم، النصح وبذل للمسلمني، النصيحة: عِّش مساْلا الباب

 506 .................................................................... ينصح

 506 ....................... اإلذاعة وذم   الرس، كتامن فضل: عِّش السادس الباب

 509 ............... خلفهام وذم   والعهد، بالوعد الوفاء لزوم: عِّش بعالسا الباب



 املستشري، ونصح استشارته، ينبغي ومن وقبوهلا، املشورة :عِّش الثامن الباب

 509 .............................................. بالرأي االستبداد عن والنهي

 510 ...... عنهم واليأس الناس عن واالستغناء النفس، غنى: عِّش التاسع الباب

 511 .............................................. األمانة أداء :نوالعِّش الباب

 511 ........................................ التواضع: والعِّشين لواحدا الباب

 513 ................ الكرامة رد   عن والنهي الكرامة، حد   :والعِّشين الثاِن الباب

ره أو أهانه أو مؤمناا  أذل   من :والعِّشين الثالث الباب  طعن أو به، استهزأ أو حق 

 514 ............................. باأللقاب التنابز عن والنهي قوله، رد   أو عليه،

 عليه أعان أو لطمه، أو آذاه أو به أرض   أو مؤمناا  أخاف من: والعِّشين الرابع الباب

 514 ............................................املؤمن عىل الرواية وذم   سب ه، أو

 517 ..................... احلرام أكل وعقاب اخليانة، :والعِّشين اْلامس الباب

 أو ريه،غ عند من أو عنده من شيئاا  مؤمناا  منع من :والعِّشين السادس الباب

 518 ........................... قضائه يف ينصحه مل أو يعنه، فلم أخوه به استعان

 518 ......................................... اهلجران :والعِّشين السابع الباب

 عىل االعتامد وذم   باإلخوان، الظن   وسوء تانوالبه التهمة :والعِّشين الثامن الباب

 519 ................................................. الرجال أفواه من يسمع ما

 املؤمنني، عثرات وطلب وإفشائها، الناس عيوب تتب ع: والعِّشين التاسع الباب

 520 .................................................................. والشامتة

 520 ..................................................... الغيبة :نوالثَلث الباب

 523 ................................. والسعاية النميمة: والثَلثي الواحد الباب

 524 ................. املؤمنني ومداقة الذنب، عىل قبةاملعا :والثَلثي الثاِن الباب

 524 ................................... والطغيان البغي: والثَلثي الثالث الباب

 525 .................................... والسفلة السفيه :والثَلثي الرابع الباب



 غري من املال أخذ ومن العباد، ومظامل وأنواعه، الظلم: والثَلثي اْلامس الباب

ه غري يف فجعله حل ه  526 ................................ األرض يف والفساد حق 

 والرؤساء والنقباء، والعراف، واألمراء، امللوك أحوال: ثَلثيوال السادس الباب

 528 ........................................................ وجورهم وعدهلم

 529 ............. وطاعتهم وحب هم الظاملني، إىل الركون: والثَلثي السابع الباب

 530 ................ جوائزهم وقبول الظاملني أموال أكل: والثَلثي الثامن الباب

 531 .................................... واملداراة التقية: والثَلثي التاسع الباب

 

 537 ................................................................ تاْلحتويا

 

 




