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كلمة القسم
ّاحلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم محدا ال حيصيه إال هو، والصالة عىل املعلم  ً ّ ّّ

ًاألول والسيد األكمل وعىل آله الكمل أعني حممدا وآله األطهار وسلم تسليام كثريا ّ ًً ملـن : ّأمـا بعـد.  ّ

ّل الربرة، ومن توفيق املوىل عز وجل لقسم الشؤون دواعي الفخر ورشح الصدر هو خدمة العرتة واآل ّ

ّالفكرية أن يدلو بدلوه يف نرش فضائل األطهار واألئمة األبرار، ال سيام سيد األخيار البطل املغوار إمام  ّ

وذلـك مـن خـالل الكتـاب املوسـوم Cاملتقني وأمري املؤمنني أسد اهللا الغالب عيل بن أيب طالـب 

Sب عيل بن أيب طالـب الشهاب الثاقب يف مناقCR إذ بـادرت شـعبة التحقيـق يف قـسم الـشؤون

ًالفكرية يف العتبة احلسينية املقدسة بتحقيق هذا الكتاب القيم اعتامدا عىل مهـة املحقـق البـارع خـادم  ّ

.املذهب الشيخ نبيل رضا علوان

ّفهذا الكتاب يضم يف طياته ثالثة فصول وروضة وثامنية مطالب، تتعـرض هـذه ال فـصول ُّ

واملطالب إىل بيان عمره الشـريف وألقابه وكناه، ومعرفة أوالده وذكر شهادته، وكيفيـة زواجـه مـن 

، ويستطيع القارئ الكريم أن يقف عىل اآليات النازلة بحقه وبحـق األئمـة Jسيدة نساء العاملني 

ته، ، وهناك فصول أخرى تطلع القارئ الكريم عىل معجزاتـه وسـجاياه وكـامل صـفاFمن ولده 

ًوحيتوي هذا الكتاب القيم ذكر فضل الشيعة ورشفهم وصفاهتم السيام السادات منهم، وأيـضا جيـد  ّ ّ ُ

الباحث عن احلقيقة فضل زيارة قبور األئمة الطاهرين صلوات اهللا عليهم أمجعـني، فنأمـل أن يوفـق 

.اجلميع ملزيد من العلم واخلدمة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

يف العتبة احلسينية املقدسة
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اإلهداء
إليك يا سيدي يا أمري املؤمنني 

الوصيني وإمام املتقنيإليك يا سيد 

ّأقدم هذا اجلهد املتواضع يف حرضتك

ًراجيا أن حيظـى منك بالقبـول والرضـا،

ًوأن يكون ذخرا ليوم ال ينفع فيه مال وال بنون 

ّإنه سميع الدعاء

عبدك وابن عبدك

نبيل رضا علون





٩ 

مقدمة التحقيق
ّواحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف النبيني وخـاتم املرسـلني 

ّحممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة عىل أعدائهم أمجعني من  اآلن اىل قيام ّ

.يوم الدين

ّإن موضوع الكتاب كام ذكره املؤلف خيتص فيام ورد يف أمري املؤمنني عـيل  ّ ّD

، وقد Dمن اآليات النازلة من امللك العالم، واألخبار الواردة يف فضل ذلك اإلمام 

.ّرتبها عىل ثالثة فصول، وروضة، وثامنية مطالب

ّففي الفصل األول يتعرض اىل مدة عمره، .Dوألقابه، وكناه وأوالده ووفاته ّ

.Dيف ميالده : والفصل الثاين

ّويتألف هذا الفصل من Dيف تزوجيه من سيد النساء فاطمة : والفصل الثالث

.يف اآليات النازلة: مطالب ثامنية، األول

.يف األخبار: الثاين

.Dيف معجزاته : الثالث

.Dيف زهده وقضاياه : الرابع

.يف شجاعته: اخلامس

.يف فضل الشيعة: السادس

ë
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.Dيف فضل السادة من ذريته : السابع

.Fيف فضل زيارة قبور األئمة : الثامن

.Dوقصائد يف مدحه : يف أخبار متفرقة: والروضة

ّومما يوضح عدم إمكانية حرص فضائل ومعجـزات وكرامـات اإلمـام أمـري 

: ًمندهـشا قـالهذا احلوار الذي دار بني ابن عباس وبني مـن سـألهDاملؤمنني 

.وفضائله، وإين ألحسبها ثالثة آالفDّسبحان اهللا ما أكثر مناقب عيل 

؟ ًأوال تقول إهنا اىل ثالثني ألفا أقرب: فأجابه ابن عباس

ّهللا دره ما أذكاه وألبقه حني أحس الدهشة يف الرجل أزاء كثـرة مناقـب اإلمـام  ّ
ًة إنام هو ثالثة آالف ذهوال منه كام يروى ّحتى ظن أنه أكرب عدد يرضب به املثل يف الكثر

فيه، فأراد ابن عباس أن يطمئن الرجل ويفرغ من روعه، ثم لبعث اهلمة فيه ويرقى بـه 

أوال تقول أهنا اىل ثالثـني : إىل ما مل مل يكن يعرفه من أرقام وحساب حني قال يف جوابه

ًألفا أقرب ؟ 

اليك كلمة موجزة للحافظ أمحد وبعد هذه اإلملامة العبقة من حديث ابن عباس،

ّهـ فقد حدث به حممد بن منـصور إنـه سـمع ٢١٤بن حنبل، إمام احلنابلة املتويف سنة 

من الفضائل مـا جـاء 1ما جاء ألحد من أصحاب رسول اهللا : أمحد بن حنبل يقول

.Dلعيل بن أبى طالب 

.٣: اخلوارزمي يف املناقب. ١
.٣: اخلوارزمي يف املناقب. ٢
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االمام، فقد كان يراه ومن املعلوم أن ابن حنبل مل يكن ممن يتهم بالقيل بالنسبة اىل

ّمفضوال أليب بكر وعمر، كام رصح بذلك اخلوارزمي يف املناقب ً فجاء كالمه معربا ،ً ّ
ًعن واقع كان حيسه عن اإلمام بعيدا عن املبالغة، أو العاطفة إزاءه ّ.

ُوقيمة الكالم إنام تكمن يف مطابقته للواقع وتعبريه عن احلقيقة بوضوح، وبعـده 
ّبالغة وتشبيب العاطفة، ومل يؤثر عن ابن حنبل أنه قال مثل هـذا الكـالم عن الغلو وامل

ّوشبهه يف حق أحد من الصحابة أو غريهم، وما ذلك فـيام أرى إال وليـد قناعـة ذاتيـة 

.ناشئة عن الواقع املفروض من مواقف الرجال

ّوحتديد شخصياهتم يف ضوء ما قدموا من تضحيات، وأسدوا لألمة من خدمات  ّ

ّن يف وسع املنصفني بد، وحتى اجلاحدين إال أن يقدروها ألهلها، ويعلنوا للمـأل مل يك ّ

ًواحلق ينطق منصفا وعنيدا(ًإكبارهم إياها مشفوعا بكل احرتام  ً ِ ُ.(

ّومن هذا نجد أن أمحد بن حنبل، وإسـامعيل بـن إسـحاق القـايض وأمحـد بـن 

ّشعيب بن عيل النسائي كانوا جممعني عىل أنـه مل يـرو يف  فـضائل أحـد مـن الـصحابة ّ

.Dباألسانيد احلسان ما روي يف فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

َهــ وهـو علـم يف ٢٥٥وحتى اجلاحظ أبو عثامن عمرو بـن بحـر املتـوىف سـنة 

إنحرافه عن اإلمام، وتفضيل غـريه مـن احلكـام عليـه، وإن مرتبتـه عنـده يف الفـضل 

ال يعلم رجل يف األرض متى ذكر السبق يف : ّأنه كان يقولُكمرتبته يف اخلالفة، ذكر عنه 

.٣: اخلوارزمي يف املناقب. ١
، والـشبلنجي يف ١١٨: ، وابن حجر يف الـصواعق٤٦٦: ٢ذكر ذلك ابن عبد الرب يف االستيعاب . ٢

، وزاد ابن حجر والشبلنجي عىل ما ذكره يف االستيعاب أبـو عـيل النيـسابوري، ٧٣: نور األبصار
.فراجع
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ّاإلسالم والتقدم فيه، ومتى ذكر الزهد يف األموال التي تتنارص الناس عليها، ومتى ذكر 

ّاإلعطاء يف املاعون مذكورا يف هذه اخلالل كلها إال عيل  ّ ّ ًD.

ل هـذه وقد يستغرب من اجلاحظ مثل هذا االعرتاف، ويستبعد منه صدور مثـ

ّاجلاحظ وشق صحفّاملقالة يف حق اإلمام، ولكنها حقيقة تأبى إال أن تنتزع نفسها، وإن ت

.عليه مثل هذا االعرتاف

Dفأما فضائله : وبعد هذا ونحوه فال غرابة فيام يقول ابن أيب احلديد املعتزيل

ًفإهنا قد بلغت يف العظم واجلاللة واالنتشار واالشتهار مبلغا يسمج ّ
ّالتعـرض معـه

رأيتني فـيام أتعـاطى مـن ...: ّلذكرها والتصدي لتفصيلها، فصارت كام قال أبو العيناء

وصف فضلك كاملخرب عن ضوء النهار البـاهر، والقمـر الزاهـر الـذي ال خيفـى عـن 

ّالناظر، فأيقنت أين حيـث انتهـى يب القـول املنـسوب اىل العجـز مقـرص عـن الغايـة، 
الدعاء لك، ووكلت اإلخبار عنك إىل علم الناس بك، فانرصفت عن الثناء عليك إىل 

ّوما أقول يف رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفـضل، ومل يمكـنهم جحـد مناقبـه، وال 
....كتامن فضائله

ًومل يكن ابن حنبل وال من سواه بدعا فيام قالوا، وال شاذين بـام ارتـأوا وقـرروا 

إدريس الشافعي امام املـذهب املتـويف بالنسبة لفضائل اإلمام، فقد حكي عن حممد بن

ّهـ وهو أستاذ ابن حنبل وشيخه يف الفقـه واحلـديث والروايـة أنـه قـال يف ٢٠٤سنة 

ّما أقول يف فـضائله ألن أعـداءه أخفـوا : Dّجواب من سأله عن أمري املؤمنني عيل 

.٦٧: أورده عنه الثعالبي يف كتابه ثامر القلوب. ١
.أي يقبح: يسمج. ٢
.١٦: ١ابن أيب احلديد يف رشح النهج . ٣
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ًفضائله بغضا وغيظا وحسدا، وأولياءه أخفوها خوفا عىل أنفـسهم مـن القتـل، ومـ ً ً ع ً

هذين األمرين من الفريقني قـد ظهـرت لـه مـن الفـضائل واملناقـب مـا امـتأل منهـا 

.اخلافقني

ّونحـن بعــد هـذا كلــه ونحـوه ال نقــف مبهـورين إزاء مثــل هـذه الــشهادات 

ّواالعرتافات ملا نعرفه من أن اإلمام أسمى وأجل مما وصفه به من وصفه، وأن األفهام  ّّ

ّعرفه إال اهللا، وإال نبيه الكريم حني خاطبه فـيام صـح يف تتقارص عن حتديدها ما دام مل ي ّ ّ

:احلديث بقوله

ّيا عيل ما عرف اهللا إال أنا وأنت، وما عرفني إال اهللا وأنت، ومـا عرفـك إال اهللا « ّ ّ ّ
.»وأنا

ّمـا عرفـك إال «ّبلفظ آخر، هذا نصه ١١٢وذكر الربيس يف مشارق األنوار ص 

.»ّوأنت، وما عرف اهللا إال أنا وأنتّاهللا وأنا، وما عرفني إال اهللا

!.مقال ؟ أو لسوى شهادته من أثر واعتبار ؟ 1وهل بعد قول النبي 

وقد بلغ من ذيوع مناقـب اإلمـام وفـضائله ومعـاجزه واشـتهارها أن صـارت 

ّمرضب املثل يف الكثرة والشيوع عىل حد ما ذكره الثعالبي من أن حممد بن مكـرم قـال  ّ

.»ّفضولك واهللا أكثر من فضائل عيل«: أليب عيل البصري

، ٢١٠: ًنقال عن االنوار البهيـة، والـديلمي يف أرشـاد القلـوب٤٧٤: ٣اخلياباين يف وقائع األيام . ١

.وينسب هذه املقالة إىل بعض الفضالء

. ٦٧: ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب. ٢
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ّوال نكون مغالني أو جمانفني للحق إن قلنا بأن ما مجعه الشيخ حممد رشيف بن حممد  ّ

رضا الشريوانى التربيزي قدس رسه ومن سواه من فضائل ومناقب ومعجزات وكرامات 

.من بحرإن هو إال غيض من فيض، وقليل من كثري وقطرةDّلإلمام أمري املؤمنني عيل 



١٥ 

ترمجة املؤلف
هو الشيخ حممد رشيف بن حممد رضا الـشريواين التربيـزي عـامل كبـري فاضـل 

ومؤلف، كان من تالميذ األمري السيد عيل صاحب الرياض، وهو صـاحب تـصانيف 

. وله آثار جليلة حتى قال عنه صاحب معجم املؤلفني أنه عامل مشارك يف بعض العلـوم

: ٢كام ذكر صاحب الذريعة يف كتابه الكرام الـربرة ١٢٤٨اىل سنة ًويبدو أنه كان حيا 

، ووفاته بعد ...إن الشيخ املوىل حممد رشيف بن رضا الشريواين التربيزي ميالده: ٦١٧

هـ عامل كبري ومؤلف فاضـل، كـان مـن تالميـذ االمـري الـسيد عـيل صـاحب ١٢٤٨

.وغريه، وله آثار جليلة) الرياض(

:ّإنه عامل فاضل مؤلف له: ٣٣٩: ٧أعيان الشيعة قال السيد األمني يف

.التحفة البهية يف احلساب. ١

.صدق املشحون مطبوع، ويف آخره فهرس تصانيفه. ٢

.هـ وغريها١٢٢٨مصباح الوصول الفه  . ٣

:ّمصنفاته
١٣١٤ول طبـع كيف أنواع العلوم والفنون، يشبه الكـش: الصدف املشحون. ١

سـنة ) يف الروضـة الرضـوية(بن احلسن املشهدي الطـويس يروي فيه عن املوىل حممد 

ّمما يدل عىل بقائه اىل هذا التاريخ، ووفاته بعده١٢٤٨ ّ.
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ّنور األنوار يف إثبات إمامة األئمة األطهار، الـذي أمـر بكتابـة املـوىل حممـد . ٢
.هـ١٢٥٨يف سنة ) روضه خوان(جعفر القاريء 

.Dطالب الشهاب الثاقب يف مناقب عيل بن أيب . ٣

دوحة األخبار يف ذكر أخبـار األخيـار، واألخبـار الـواردة يف بيـان اآلداب . ٤

ًوالسنن واخللق املذموم واملستحسن، رتبه عىل ستة ومخسني فصال فـرغ مـن تأليفـه يف 

هـ نسخة منه عند السيد حممد اجلزائري يف النجف األرشف وعليها ١٢٢٦رجب سنة 

.٢٧٣ـ ٢٧٢: ٧ة حوايش كثرية كام ذكره يف الذريع

.مصباح القلوب يف الفقه. ٥

.التحفة البهية يف احلساب. ٦

.رسالة املساحة طبعها سبطه املريزا جعفر افتخار احلكامء. ٧

.هـ١٢٢٨ّمصباح الوصول الذي ألفه سنة . ٧

.التحفة البهية يف احلساب. ٨

النسخة املعتمدة يف التحقيق
وطـة املوجـودة يف مركـز احيـاء الـرتاث اعتمدنا يف عملنا عـىل املـصورة املخط

اإلسالمي التابع ملكتب آية اهللا العظمى السيد السيستاين دام ظله يف قم املقدسة، حتـت 

.٢٣٢٤رقم 

وكانت ثمة نسخة أخرى يف مكتبه آية اهللا السيد املرعيش قدس رسه حتـت رقـم 

.بعض املواردغري أهنا كانت كثرية السقط واالختالف فلم نستفد منها إال يف) ٣٩٠٣(



١٧....................................................................فترمجة املؤل

 

شكر وتقدير
ويف اخلتام أتقدم بالشكر الوافر لكل األخوة الـذين سـاعدوين يف اخـراج هـذا 

ًالسفر اىل الوجود خصوصا احلاج مشتاق صالح املظفر، واحلاج حكمت احلكيمي عىل 

معاونتهم يل يف التحقيق واخراجـه هبـذه احللـة، هلـم منـي الـشكر اجلميـل والـدعاء 

.بالتوفيق

تاحة الفرصة لالستفادة مـن إلحياء الرتاث إلFكر مؤسسة آل البيت كام أش

.لدهيمةاملصادر املتوفر

نبيل رضا علوان

هـ١٤٣١/ مجادى اآلخرة / ٢١

ّاملقدسةقم



١٨ 



١٩ 





٢١ 

وبه نستعني
مقدمة املؤلف

ّواألئمة الكرام، وأهلمنا والية الوالة النجبـاء ّاحلمد هللا الذي أنطقنا بمناقب نبيه 
ّالعظام، وزيننا بمعاداة أعادهيم النواصب اللئام، والصالة والسالم عىل رسوله حممـد، 
ّاملبعوث إىل اخلاص والعام، وعىل آله وأصحابه األتقياء الفخام، صالة متصلة نامية إىل 

.يوم القيام

ّهذه نبذة ممـا ورد يف : لرشيف الشريواينوبعد فيقول اخلاطئ اجلاين ابن الرضا ا

ّمن اآليات النازلة من امللك العالم، واألخبار الواردة يف Dّمدح أمري املؤمنني عيل

ّفضل ذلك اإلمام، من معادن الفضل من النبي وأئمة األنـام، وأكثرهـا أدلـة واضـحة  ّ ّ
َإنه حلق مثل<لواليته، وبراهني الئحة إلمامته، ولعمري  ْ ِّ ٌّ ََ ُ َما أنكـم تنطقـونَّ ُ ِ ْ َ ْ َُ َّ َ< وال ،

ّينكره إال املستخفون  َوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبـون<ّ ُ َّ َ ْ َِ َِ ََ ُ ُ ُ َ ََ َ َّ ََ َ< . ّوسـميتها بــ
ّورتبتها عىل ثالثة فصول وروضة وثامنية ) ّالشهاب الثاقب لنواصب األئمة األطائب(

ّب حقهام عيل، وأستعني يف إمتامها من إلجياب الواج؛ّمطالب، وأهديت ثواهبا لوالدي ّ

ّال قوة إال باهللا العيل العظيمّالرب الكريم، وال حول و ّ.

.٢٣: ٥١سورة الذاريات . ١
.٢٢٧: ٢٦الشعراء سورة. ٢

ë





٢٣

الفصل االول
ّيف مدة عمره وألقابه

Dوكناه وأوالده ووفاته 

ّثالثا وستني سنة، وصاحب الرسولDّعاش عيل ًثالثا وثالثني سـنة، 1ً

ّبعث النبـي : ّسنني، ويف الصحيح أنه قالًعرشا منها قبل البعثة، وأسلم وهو ابن عرش ُ
، وبعد البعثة بمّكة ثالث عرشة سنة، وباملدينة بعد يوم االثنني فأسلمت يوم الثالثاء

ًثالثني سنة إال مخسة أشهر وأياما1بعدهDاهلجرة عرش سنني، وعاش ّ ّ.

ـرة مـن رضبه عبدالرمحن بن ملجم املرادي لعنه اهللا بالسيف يف ليلة التاسع عش

ُيف ليلة إحدى وعرشين منه يف ثلث الليل يف سنة أربعـني Dشهر رمضان، وارحتل

.من اهلجرة

: ، فقلـت1ملكتني عيني وأنـا جـالس، فـسنح يل رسـول اهللا«: Dفقال

، والقايض املغريب يف رشح األخبـار ١٩٢/ ٢٧٨: D١أورده الكويف يف مناقب أمري املؤمنني . ١
ــسند ١٣٤/ ٤٤٩: ١ ــيل يف امل ــىل املوص ــو يع ــشابوري يف ٤٤٦/ ٣٤٨: ١، وأب ــاكم الني ، واحل

: ٩لزوائـد ، واهليثمي يف جممـع ا٣٠: ٤٢، وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ١١٢: ٣املستدرك 
.٣٦٤٠٧/ ١٢٨: ١٣، واملتقي اهلندي يف كنز العامل ١٠٢

: ٢، وابـن شـهر آشـوب يف املناقـب ١٩٨/ ٢٠٦: ١والفتال النيشابوري يف روضـة الـواعظني 
ــوار ١٢ ــق ٢٣١: ٣٨ّ، والعالمــة املجلــسـي يف بحــار األن ، والــسيد التــسرتي يف إحقــاق احل
١٧:٤١١.
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ّأمتكمنُلقيتماذااهللا،رسوليا َاألودمنُ :ادع علـيهم، فقلـت: ، فقـالّواللـددَ

ّمنهم، وأبدهلم يب رشا هلم منيًأبدلني اهللا هبم خريا يل ً ّ«.

ُإن عشت رأيـت فيـه «: Dّما تقول يف قاتلك عدو اهللا ؟ قال: Dفقيل له
ّرأيي، وإن مت فاصنعوا به ما يصنع بقاتل النبي، اقتلوه، ثم حرقوه بالنار ّ ّ ُ ُّ«.

ّفرضب عنقه، واستوهبت أم D، أمر به احلسنDّفلام قىض أمري املؤمنني ُ

.بنت األسود النخعية جيفته منه فأحرقته بالناراهليثم

ّوروي أنه ملا قربت وفاتـه ّDأوىص للحـسننيHُّإذا أنـا مـت «: ، وقـال
ّفامحالين عىل رسير، وامحال مؤخر الرسير فإنكام تكفيان مقدمه، ثـم ائتيـا يب الغـريني،  ّ ّ ّ ّ

ّفإنكام سرتيان صخرة بيضاء تلمع نورا، فـاحتفرا فيهـا فـإنكام سـتجدان فيهـا سـاجة ًّ

ّهذا ما ادخرها نوح لعيل بن «: ففعال ذلك، فوجدا ساجة مكتوب عليها. »فادفناين فيها ّ
ِودفناه هناك ليال ، وعفيا موضع قربه بوصيته إليهام؛ ملا كان يعلـم D«أيب طالب ّ

.ـ لدد ـ٣٩١: ٣لسان العرب . اخلصومة: ّاللدد. -أود -٧٥: ٣عرب لسان ال. االعوجاج: األود. ١
، وابن األثـري ىف الكامـل يف التـاريخ )٦٧(خطبة ١١٤: ١أورده الرشيف الريض يف هنج البالغة . ٢

، والـبالذري يف ٥٥٦: ٤٢، وابن عساكر يف تـاريخ مدينـة دمـشق ٣٦: ٤، واسد الغابة ٣٨٨: ٣
ّوالعالمة املجلـيس . ١٨٠: ١، وابن قتيبة يف اإلمامة والسياسة ٥٢٩/ ٤٩٤: ٢أنساب األرشاف 

.١٧٩: ٣٤يف بحار األنوار 
قطعـة ٣٠٨: ١، والفتال النيشابوري يف روضـة الـواعظني ٢١: ١أورده الشيخ املفيد يف اإلرشاد . ٣

املجلـيس ّ، والعالمة ١٢١: ٢ّ، واالربيل يف كشف الغمة ٣٩١: ١منه، والطربيس يف إعالم الورى 
.٢٣١: ٤٢يف بحار األنوار 

ذيـل ٣٠٩: ١، والفتال النيـشابوري يف روضـة الـواعظني ٢٢: ١أورده الشيخ املفيد يف اإلرشاد . ٤
.٤٢:٢٣٢ّ، والعالمة املجليس ىف بحار األنوار ٣٩١: ١احلديث، والطربيس يف إعالم الورى 

، ٣١٢/١٠: ١ابوري يف روضة الواعظني ، والفتال النيش٢٣: ١أورده الشيخ املفيد يف اإلرشاد . ٥
! 
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ّمن دولة بني أمية من بعده، وأهنم ال ينتهون عام يقدرون عليه من قبـيح الفعـال،  ّ ّ فلـم ُ

ّيزل قربه خمفيا حتى دل عليه الصادق ّ ً ّD ّيف الدولة العباسية، وزاره عند وروده إىل
.أيب جعفر املنصور وهو باحلرية

ّوروي أن هارون الرشيد خرج يوما يتصيد، وأرسلوا الصقور والكـالب عـىل  ً ّ

ّالظبا بجانب الغريني فجادلتها ساعة، ثم جلأت الظبـا إىل أكمـة ّّ ّ الكـالب فرجعـت

ّوالصقور عنها فسقطت ناحية، ثم هبطت الظبا من األكمة فهبطت الصقور والكالب  ّ
ّترجع إليها، فرتاجعت الظبا إىل األكمة، فانـرصفت عنهـا الـصقور والكـالب، حتـى  ّ

ًفعلوا ذلك ثالثا، فتعجب هارون، فسأل شيخا من بني أسد َيل : ما هذه األكمة ؟ فقال: ًّ

ّ، فتوضـأ هـارون وصـىل Dفيها قرب عـيل بـن أيب طالـب: نعم، قال: األمان ؟ قال ّ
.ودعا

أبو احلسن، وأبو احلسني، وأبو السبطني، وأبو الرحيـانتني، وأبـو : وكان من كناه

"
، والكنجـي ٨٢/ ١٤١: رحـة الغـري، وابن طاووس يف ف٣٩٣: ١والطربيس يف إعالم الورى 

ّ، والعالمـة ٧١٤/ ٤٨: ٣والسيد البحـراين يف مدينـة املعـاجز ٤٧١: الشافعي يف كفاية الطالب
.١٩/ ٢١٧: ٤٢املجليس يف بحار األنوار 

٧٦: ، وتـاج املواليـد٣١٢: ١، والطربيس يف اعالم الورى ١٠: ١د يف االرشاد أورده الشيخ املفي. ١
ّقطعـة منـه، والعالمـة ٢٣٤: ١، والقطب الراوندي يف اخلرائج واجلرائح )ضمن جمموعة نفيسة(

.٢٢٧: ٤٢املجليس يف بحار األنوار 
.٥٨: ٣انظر لسان العرب . األرض املرتفعة: األكمة. ٢
ـــ. ٣ ـــشيخ املفي ـــاد أورده ال ـــرائح ١:٢٦د يف اإلرش ـــرائج واجل ـــدي يف اخل ـــب الراون ،والقط

قطعـة منـه، والطـربيس يف إعـالم ١:٣١٨بوري يف روضة الـواعظني ،والفتال النيشا١:٢٣٤
،وابـن شهرآشـوب يف ٤٢:٢٢٤ّقطعة منه، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ١:٣١٢الورى 
.باختصار٢:٣٥٠املناقب 
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ّ، إما لكثرة سجوده عىل الرتاب كام قيـل، أو لنومـه 1ّتراب، ولقد كناه به رسول اهللا
»قم ياأبا تراب«: لرسول، وقالفأيقظه ا1ًيوما عىل الرتاب يف مسجد رسول اهللا

ّألقاب قريبا من مخسامئة عىل ما قيل، وأشهرها أمري املؤمنني، ولقبـه بـه Dُوذكر له ً

ّسلموا عىل عـيل بـإمرة املـؤمنني«: ّملا قال1ّالنبي ّ«ولـذا مل يطلقـه ؛ّوخـصه بـه

ّسيد بـ1ّ، وقـد لقبـه الرسـولFّأصحابنا رضوان اهللا عليهم لغريه مـن األئمـة
ّاملسلمني، وإمام املتقني، وقائد الغر املحجلني، وسيد األوصياء، وسيد العرب ّ ّ ّ ّ.

يعسوب الدين، وقاتل الناكثني واملارقني والقاسطني والكفرة : Dومن ألقابه

ّوالفجرة، واملرتىض، وخاصف النعل، والصديق األكرب، والفاروق األعظم، والكـرار  ّ

ّغري الفرار، وقسيم اجلنة وا وسيفالبتول،وزوجالرسول،وأخالرسول،ونفس،لنارّ

دينـة العلـم، موبـابالكروب،ّوكشافاللواء،وصاحبالربرة،وأمرياملسلول،اهللا

ّوويص الرسول، وويل اهللا، وكارس األصنام، وقاصم األصالب، والداعي، والشاهد،  ّ
ّواملصيل بالقبلتني، واهلادي، وأخطب اخلطباء، وقدوة أهل الكساء، واحلصن احلصني، 

.والضارب بالسيفني، والطاعن بالرحمني

ّالبتول، واحلنفية، وليىل، وأم البنني، وأسامء، وأمامة، وأم : ّوتزوج بسبعة دائمية ُّ ُ ُ

ُّسعيد، وترسى بثامين عرشة أم ولد ُ ّ.

، والطرباين يف املعجـم الكبـري )١٤٩باب (١٨٥: خمتلفة الشيخ الصدوق يف العلل أورده بألفاظ. ١
، ٤٢:١٨، وابن عـساكر يف تـاريخ مدينـة دمـشق ١:١٣٧، واإلربيل يف كشف الغمة ٦:٢٠٣

.٧:٥٨، وابن حجر يف فتح الباري ٢:٥٧والنباطي يف الرصاط املستقيم 
، املفيـد يف ١صدر احلديث / ٢٩٢: ١لكليني يف الكايف ، ا٦٩٣: ٢أورده سليم بن قيس يف كتابه . ٢

.٦٥: ٣، ابن شهر آشوب يف املناقب ٤٨: ١االرشاد 
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ُسبعة وعرشون ولدا ذكرا وأنثىDوكان له ً ً.

ّغرى املكناة بـأم كلثـوماحلسن، واحلسني، وزينب الكربى، وزينب الص ُ ُّأمهـم . ّ
.Iفاطمة الزهراء

ّأمه خولة بنت جعفر بن قيس احلنفية. ّوحممد املكنى بأيب القاسم ُ.

ّوعمر، ورقية وكانا توأمني، عن أم حبيب بنت الربيعة ُ ّ.

ّأمهمـبكربالءالشهداءوالعباس، وجعفر، وعثامن، وعبد اهللا ـ ّأمُ بنـتالبننيُ

.خالدبنحزام

ّأمهامـالطفيفالشهيدانّوحممد األصغر املكنى بأيب بكر، وعبيداهللا ـ بنتليىلُ

.ّالدارميةمسعود

ّوحييى، أمه أسامء بنت عميس اخلثعمية، زوجة جعفر بن أيب طالب ُ.

ّوأم احلسن، ورملة، عن أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفية ُّ ُ.

ّونفيسة، وهي أم كلثوم الصغرى، وزينب  ُ .الصغرى ورقية الصغرىَ

ّوأم هاين، وأم الكرام، وجهانة املكناة بأم جعفر، وأمامة، وأم سلمة، وميمونـة،  ّ ّ ُّ ُ ُ ُُ ّ

ُوخدجية، وفاطمة، عن أمهات أخرى ُّ.

ّاحلسنان وحممد والعباس وعمر كذا قيل: من مخسة بننيDّوتويف ّ
.

مع اختالف فيه فراجع باب ذكر أوالده، والطـربيس يف إعـالم ٣٥٤:١أورده الشيخ املفيد يف اإلرشاد . ١
١٢٤:٢يف كشف الغمـةمع اختالف فيه فراجع باب اخلامس يف ذكر أوالده، واإلربيل ٣٩٥:١الورى 

الفـصل اخلـامس يف ) ضمن جمموعة نفيسة(٧٦:يف ذكر أوالده، والطربيس يف مواليد األئمة ووفياهتم
ّ، والعالمة احليل يف املـستجادDذكر عدد أوالده  البـاب الثالـث ) ضـمن جمموعـة نفيـسة(٢٧٩:ّ

ّلعالمـة املجلـيس يف ، واDيف أزواجه وأوالده ٣:٣٠٥وذكر أوالده، وابن شهرآشوب يف املناقب 
.راجع التفاصيل هناك٢٠،٢١/ ٩٣ـ٩١: ٤٢بحار األنوار 
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ًوحممدا،ّالعباس،إخوةبداهللاوعوعثامن،ًجعفرا،ّأنعىلّدلملاملنافاتهوفيه نظر؛  ّ
.Dأخيهممعاستشهدواوعبيداهللا

ُأما زينب الكربى بنت البتول فتزوجها عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب، وولد له  ّ ّ
ّمنها جعفر وعيل وعون األكرب وأم كلثوم ُ.

ّوأما أم كلثوم فتزوجهـا عمـر بـن اخلطـاب بعـد مدافعـة كثـرية حتـى اضـطر  ّ ّّ ّ ُ

ّأمرهــا إىل عمــه العبــاس فزوجهــا إيــاه، وفيهــا قــول آخــر مــشهور ّفــردDّعــيل ّ ّ
.لألصحاب

ًوأما رقية فتزوجها مسلم بن عقيل، فولدت له عبداهللا وعليا وحممدا، واستشهد  ً ّ ّ
.ّاألول بكربالء

ّوأما زينب الصغرى فتزوجها حممد بن عقيل، فولدت له عبداهللا ّ.

ّوأما أم هاين فكانت عند عبداهللا األكرب ًبن عقيل بن أيب طالب، فولدت له حممدا ُّ ّ
.ّقتل بالطف وعبدالرمحن

ّوأما ميمونة فتزوجها عبداهللا األكرب بن عقيل، فولدت له أم عقيل ُّ ّ.

ًوأما زينب الصغرى فتزوجها عبدالرمحن بن عقيل، فولدت له سعدا وعقيال ّ ّ.

ّوأما فاطمة فتزوجها أبو سعيد بن عقيل، فولدت له محيدة ّ.

ّا أمامة فتزوجها الصلت بن عبداهللا بن نوفل بـن احلـارث بـن عبـداملطلب، ّوأم ُ

.فولدت له نفيسة

.٣٩٨ـ ٣٩٦: ١ُانظر إعالم الورى للطربيس . ١



٢٩....................Dيف مدة عمره وألقابه وكناه واوالده ووفاته : الفصل األول

 

ّقد سامه Dولد من فاطمةDسقط له: وقال أصحابنا رضوان اهللا عليهم
.ًحمسنا، فيكون أوالده ثامنية وعشـرين: وهو محل1ّالنبي

!!!

ّحيث تؤكد املصادر اآلتيـة عـىل أن مـن مجلـة أوالده Dّاضافة ملا تقدم من مصادر يف أوالده . ١ ّ
.Dحمسن السقط الشهيد 

ذكر اخلرب عن أزواجه وأوالده، ١٥٣: ٥يف تارخيه ،والطربي ٢:٢١٣حيث أورده اليعقويب يف تارخيه 
، وابـن حجـر العـسقالين يف ٦٢٤: ، والشيخ الصدوق يف اخلـصال٢/ ٦:١٨والكليني يف الكايف 

ُيف بـاب ولـد عـيل بـن أيب ٢:٤١١، والبالذري يف أنساب األرشاف )ح.باب م(٤٧١: ٣اإلصابة 
وغريهـا مـن Dيف ذكـر أوالده ٣:٣٩٧ري يف الكامل يف التاريخ فراجع، وابن األثDطالب 

.حمسن السبط الشهيدIّاملصادر التي تدل عىل إسقاط فاطمة 
.ّواالختالف يف ذلك يف املصادر التي تقدمتDّوتقدم ذكر عدد أوالده 
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الفصل الثاين
Dيف ميالده

رين مـن شـهر ـبمّكة يف بيت اهللا احلرام يف ليلة السبت الثالث والعشDلدو

يف يوم اجلمعة الثالث عشـر : يومئذ ابن ثامنية وعرشين، وقيل1ّرجب، وكان النبي

والقبلـهّمن شهر رجب بعد عام الفيل بثالثني سنة، ومل يولد مولود فيه قط سواه، ال

.بعده

ّوأمه فاطمة بنت أسد بن  هاشم بن عبد مناف، وكانت من السابقات املؤمنات، ُ

.ّوربت الرسول يف حجرها، وهاجرت معه إىل املدينة

ّليدرأ به عنها هوام القرب، وتوسد يف قربها لتـأمن بـذلك ؛ّوكفنها النبي بقميصه
.ّمن ضغطة القرب، ولقنها بوالية ابنها

ّأول هاشمي ولد من هاشميني، وأول من ولده هاشDفهو ّم مرتني، وكـان ّّ
أصغر من أخيه عقيل بعرش سنني، وهو أصغر من أخيه طالـب بعــرش سـنني، وأبـوه 

١:٣٠٦، والطربيس يف إعالم الـورى Dه يف مولد١:٤٥٢أورده الشيخ الكليني يف الكايف . ١
ّ، وابـن اخلـشاب يف مواليـد ٨١٩:ّ، والشيخ الطويس يف مـصباح املتهجـدDيف ذكر ميالده 

و ٢٠٠/٥: ١، والفتال النيـشابوري يف روضـة الـواعظني )ضمن جمموعة نفسية(٧٤: األئمة
،واحلـاكم النيـشابوري يف ٤٠٧: كنجي يف كفاية الطالب،وال٢٧:، وابن البطريق يف العمدة٦

.٣٥:٥،٧ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٣:٤٨٣رك املستد
ّجتد فيه ما يكفيك من املصادر العامة واخلاصة يف هذا ٧:٣٥راجع كتاب الغدير للشيخ األميني  ّ

ّاملورد مما يدل عىل تواتر والدته يف داخل الكعبة املرشف .ةّ
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طالب اكرب أوالده، ومات لكون؛ طالبأيببكنيتهواشتهرعمران،: وقيلمناف،عبد

ّومل يعقب ولدا، واستلمه النبي ً ُورباه بعد جـده وكفلـه ووقـاه وبـذل جهـده يف 1ّ ّّ ّ

ّعن اإلمجاع الدال عـىل إسـالمه يـدل عليـه بعـض األخبـار مرضاته، ومع اإلغامض 

رأيت ليلة املعراج أربعة أنوار يف حول العرش، فسألت اهللا تعـاىل عنهـا، «: 1كقوله

ّفأجابني ريب بأهنا أنوار جدك عبداملطلب وعمك أيب طالب وأبيـك عبـداهللا وطالـب،  ّّ ّ
ّيامن اخلفي والعبادة غري اجليل، تقيـة باإل: إهلي بام بلغوا هذه املنزلة، قال اهللا تعاىل: قلت ّ

.»من املرشكني

الذي كتبه إىل النجايش ملك احلبشة %ومن أوضح الدالئل للمطلوب كالمه

.ّوحثه إىل اإلسالم

ـــدا ـــبش أن حمم ـــك احل ـــم ملي ًنعل ّّ وزيــر كموســى واملــسيح بــن مــريمُ

ــه ــا ب ــذي أتي ــل ال ــدى مث ــى باهل ـــصمأت ـــدي ويع ـــأمر اهللا هي ـــل ب ّوك

بــصدق حــديث ال حــديث املــرجمّوأنكـــــم تتلونـــــه يف كتــــــابكم

ًفــــال جتعلــــوا هللا نــــدا وأســــلموا ــمّ ــيس بمظل ــق ل ــق احل ّفــإن طري ّ 

:وكالمه الذي أنشده حني وفاته وقال

ـــــي ـــــرا ثقت ـــــا وجعف ًإن علي ً ّعنــد ملــم الزمــان والكــربّ

، بحار األنوار للعالمـة املجلـيس ١٩١ذيل حديث ١٩٩: ١روضة الواعظني للنيشابوري : انظر. ١
١٥: ٣٥.

والطـربيس يف إعـالم الـورى ) ١٠ضمن مصنّفاته ج(٣٨:أورده الشيخ املفيد يف إيامن أيب طالب. ٢
، ٤٠٣/ ٣٢٣: ، والراونــدي يف قــصص األنبيــاء٣٣: ٤،ويف تفــسري جممــع البيــان ١:١١٨

.٤/ ١٨:٤١٨ّوالعالمة املجليس يف بحار األنوار 
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ــــــي وال ــــــذل النب َّخيذلـــه مـــن بنـــي ذو حـــسبّواهللا ال أخ
ّأخــي ألمــي مــن بيــنهم وأيبّابــن عمكــاموانــصرا ختــذال ال ُ

:وكالمه إذ استبرص أخوه محزة وأسلم، وقال يف ذلك

ــد ــىل ديــن أمح ــا يعــىل ع ًوكن مظهرا للدين وفقت صابراًصــربا أب ّ ً ُ
ــؤمن ــك م ّفقــد رسين أن قلــت أن ــارصاّ ــول اهللا يف اهللا ن ــن لرس ًفك

ــه ــد أتيت ــذي ق ــشا بال ــاد قري ًون ساحراًجهارا وقل ما كان حممدِ

ًإدفع حممدا : ومن شواهد املقام قصيدته الالمية التي أنشدها حني قالت قريش له ّ
:إلينا، وفيها

ـــذب ـــا ال مك ـــوا أن ابنن ّأمل تعلم لــدينا واليعنــي بقــول األباطــلّ

ثــامل اليتــامى عــصمة لألرامــلوأبــيض يستــسقى الغــامم بوجهــه

ّوأحببته حب احلبيـب املواصـلًت وجـدا بأمحـدّلعمري لقد كفلـ
ــــصـره ــــاد بن ــــده رب العب ّفأي ّوأظهر دينا حقـه غـري باطـلّ ً

ضـمن (٣٩:، والشيخ املفيد يف إيامن أيب طالـب٨٢٥/ ٥٩٧: رده الشيخ الصدوق يف أماليهأو. ١
، والفتـال ١:١٨١، والشيخ الكراجكي يف كنز الفوائـد ١٧١: ، الفصول املختارة)١٠مصنفاته ج

، ١:١٠٣، والشيخ الطربيس يف إعـالم الـورى ٣٢٣و ١:٢٩١النيشابوري يف روضة الواعظني 
ّ، والعالمـة املجلـيس ١:٤٠،والسيد البحراين يف حلية األبـرار ٢٦: يف املناقبوابن شهرآشوب 

، وابن أيب احلديد املعتـزيل ٣٨:٢٠٨، و ١٢٣و ١٢١و ٣٥:٦٨، و١٠:٣٨٠يف بحار األنوار 
.٨:٤٧٩يني يف الغدير ، والشيخ األم١٤:٧٦يف رشح هنج البالغة 

ضــمن (٣٤: ، والــشيخ املفيــد يف إيــامن أيب طالــب٣٢١: أورده الراونــدي يف قــصص األنبيــاء. ٢
، ٤:٣٣، والشيخ الطربيس يف جممع البيان ١:٩٣، وابن شهرآشوب يف املناقب )١٠مصنّفاته ج

.٩٠: ٣٥و ١٨:٢١١ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ١٢٣: ١ويف إعالم الورى 
: والراونـدي يف قـصص األنبيـاء) ١٠مـصنّفاته جضمن (٢١: رواه الشيخ املفيد يف إيامن أيب طالب. ٣

! 
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ّفلام مات أبو طالب جزع النبي ًجزعا شديدا، وقال1ّ ًيا عم ربيت صـغريا «: ً ّ ّ
ّوكفلت يتيام ونرصت كبريا فجزاك اهللا عني أحسن اجلزاء، أعطني الكلمة أتـشفع هبـا ً ّّ ً

.»ّلك عند ريب

قوله،يستمعالعباسإليهفأصغىوشفتيه،لسانهّحيركرأيت:ّوعن ابن عباس

.ّلكلمة التي سألته إياهااقالواهللاقداهللا،رسوليا: وقالّالعباسفرفع

ّوأما اخلرب الذي دل عىل أنه قال يف جوابه ّ ّيـابن أخ، لـوال أين أكـره أن يعـريوا : ّ ّ

ّقررت عيني، ثم ماتًقريشا بعدي أل
 مؤول أو حممول عىل التقية، ولكون إسـالمه ،ّ

.من رضوريات مذهبنا، مل نطل الكالم يف املقام

:ّوأما استدالل الناس عىل كفره بقوله تعاىل حني أراد النبي أن يستغفر له

َما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمرشكني< ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ُْ ُ ْ َ َ ِّ َْ َّْ َ ُ َّ ََ َ َ ِ َولو كانوا أوىل قربى من بعد مـا َ ِْ ِْ َ َ ْ ْ َُ ِْ ُ ُ َ َ

ِتبني هلم أهنم أصحاب اجلحيم ِ َْ ُ َ ْ َّ ََ َْ ُ ْ ََُّ َ َ<.

"
.بيت واحد فقط١٨٠و ٤٨: ١، وابن شهرآشوب يف املناقب ٤١٠ضمن حديث / ٣٢٨

الـورى ، والطـربيس يف إعـالم ١:٣٨٠، والقمـي يف تفـسريه ٢:٣٥أورده اليعقويب يف تارخيـه . ١
، ١٨:١٨١يف بحار األنـوار ّوالعالمة املجليس.٣٣٠: ، والراوندي يف قصص األنبياء١:١٢٩
.٣:٣٥، واحلويزي يف تفسري نور الثقلني ١٩:٥و 

ّ، والعالمة املجليس ٣٣٠:، والراوندي يف قصص األنبياء١:١٣١رواه الطربيس يف إعالم الورى . ٢
.١٩:٥يف بحار األنوار 

يف إعـالم ، والطـربيسمـع تقـديم وتـأخري٦٦:٣٣١أورده ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمـشق . ٣
.١:١٢٩الورى 

.١١٣: ٩سورة التوبة . ٤

.٢:٣٣٥النيشابوري يف مستدركه، واحلاكم٢٣١٦٢/ ٦٠٣: ٦ابن حنبل يف مسنده أورده. ٥
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ًفمدفوع بأهنا إنام نزلت منعا لبعض األصحاب عن االستغفار آلبائهم وإخواهنم  ّ ّ
ّاملرشكني، فإهنم التمسوا عن النبي ّيف ذلك، فنهاهم اهللا تعاىل عـن ذلـك، عـىل أن1ّ

ّأبا طالب إنام تويف يف مكة بثالث سنني قبل اهلجرة عىل ما حكي عن الواقدي ّ
وإن -

ّواآلية إنام هي من آيات التوبة وهي مدنية، بل إنام -ّكان األصح وفاته قبل اهلجرة بسنة  ّّ
ًنزلت بعد عرش سنوات من وفاة أيب طالب، فلو كان كافرا واستغفر له الرسول لكـان 

.وفاته ال بعد عرش سنواتيستغفر بعد 

كنت مع مجاعة من قريش يف صحن بيت اهللا احلـرام إذ : ّوروي عن العباس أنه قال

ّاللهم إين آمنـت بـك : جاءت فاطمة بنت أسد وكانت حبىل من حلقة باب البيت، وقالت ّ

ّوبكل كتاب أنزلت، أسألك بحق جدي إبراهيم خليلك البـاين هلـذا البيـت، وبحـق هـذا  ّّ ّ

َّالذي قد محلته أن تسهل عيل وضعهاجلنني  ّورأيت احلائط قد انشق فدخلت البيت، فأردنا . ّ ُ
ّأن نفتح الباب فلم نقدر فتحريت، وخرجت منه بعد أربعة أيام وبيـدها املولـود، وقالـت ُ ّ :

ّفضلني اهللا عىل النساء بالوالدة يف بيته، وأطعمني من فواكـه اجلنـة، وسـمعت قـائال مـن  ّ
ًفاطمة، سميه عليا، فإن اهللا العيل األعىل قد اشتق له اسام من اسمهيا: السامء يقول ّ ّ ً ّ

.

ُملا أرسي يب إىل السامء، قال اهللا تعاىل«: ّأنه قال1وعن النبي اقـرأّحممـد،يـا: ّ

.١٩:٥بحار األنوار ، وعنه املجليس يف١:١٣٢حكى عنه الطربيس يف إعالم الورى . ١
١٩٤:، واألمـايل٦٢/١٠: األخبار،ومعاين١٣٥/٣:أورده الشيخ الصدوق يف علل الرشائع. ٢

مـع تفـصيل آخـر، والفتــال ٧٠٦:ّ، كلهـا مـع اخـتالف فيـه، والـشيخ الطــويس يف أماليـه٩/ 
واجلـرائح ، والقطـب الراونـدي يف اخلـرائج١٩٠/ ١:١٩٢النيشابوري يف روضة الـواعظني 

ّ،والعالمـة احلـيل١٧٣/ ١٩٧:، وابن محزة يف الثاقب يف املناقـب١:١٧١ : يف كـشف اليقـنيّ
٣٦و ٣٥:٨ّ، والعالمـة املجلـيس يف بحـار األنـوار ٦٠:، والشريازي يف كتاب األربعـني١٧

.بتفاوت فيه
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ًعلياّمني ّاحبهّإين: لهوقلالسالم،ّ ّواحبُ ّأينّلعـيلّحبـيمـنّحممـد،يـا. ّحيبـهمـنُ

.»ّحممدوأنتحممودوأناّعيل،وهوالعظيمّالعيلفأناإسمي،نمًإساملهاشتققت

ّوروي أن جابر بـن عبـداهللا األنـصاري سـأل النبـي عـن أمـري املـؤمنني، 1ّ

جابر،ّيا جابر، لقد سألت عن أفضل مولود ولد عىل سنة املسيح، إعلم يا«: 1فقال

ِيوجدأنقبلّعيلونورنوريخلقتعاىلاهللاّإن سـنة،ألفبخمسامئةآدموخيلقاملالعُ

األرحـامإىلالـشاخمةاألصـالبمـنفانتقـلصـلبه،يفنورناوضعآدماهللاخلقّفلام

.»ّعبداهللا، ونور عيل إىل أيب طالبإىلنوريوصلّحتىّاملطهرة،

ًوروي أن رجال يف اليمن قد عمر مائتي سنة إال عرشا، وكان رجـال متعبـدا يف  ً ّّ ّ ّ
.من التهامة: ه، فالقاه أبو طالب يف بعض أسفاره، قال من أين أنت ؟ قالّمدة عمر

.من مكة: ّمن أي هتامة ؟ قال: قال

.من بني هاشم: ّمن أي قبيلة ؟ قال: قال

ُبرشى ياأبا طالب بمولود خيـرج مـن صـلبك، : ّفوثب العابد وقبل رأسه، وقال

ًوقد أهلمني العيل األعىل أنه يكون وصيا خلاتم ا ّ ّ ًألنبياء، فلـام يولـد بلغـه منـي سـالما ّ ّ ّ ُ ّ
.ًوإسالما

، عـن ابـن شـهر ٦٢٩/ ٤٠٥: ٢، ومدينة املعاجز ٤/ ٦١٩: ٥نقله البحراين يف تفسري الربهان . ١
.آشوب ومل نعثر عليه يف املناقب

: ١، باختالف فيـه، والفتـال النيـسابوري يف روضـة الـواعظني ١٨: بأورده اخلوارزمي يف املناق. ٢
ّ، والعالمة احليل يف كشف اليقني١٩٣ ّ، باختالف فيه، والعالمـة املجلـيس يف بحـار األنـوار ١١: ّ

.عن الروضة١٢/ ١٠: ٣٥
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.عيل: فام يكون اسمه ؟ قال: فقال أبو طالب

ًأريد برهانا لصدق مقالتك، فقال العابد: قال .ما تريد ؟: ُ

ّمن فواكه اجلنة، فدعا العابد فنزلت مائدة فيها عنب ورطب ورمان، فأكل : قال ّ

ًأبو طالب رمانا منها، فقارب زوجته فح ًملت علياّ ّ.

ّفلام انتقلت النطفة تزلزلت األرض، فأخـذ الكفـار أوثـاهنم وصـعدوا هتامـة ؛ّ

.هتامةأحجارّوتقطعتّفاشتدتالزلزلة،عنهملتدفع

ٌأهيا الناس، قد حدثت حادثة وكأنه خلـق خلـق يكـره الـوثن : فقال أبو طالب ُ ّ ّ
ّطالب، ادع اهللا لريفع عنا الـبالء ياأبا : وعابده، وأرى لو مل تطيعوه مل تروا هتامة، فقالوا

اهلـي وسـيدي أسـألك باملحمديـة املحموديـة، «: وسنطيعك فيام تأمرنا، فـدعا وقـال

ّوبالعلوية العالية، وبفاطمة البيضاء إال تفضلت عىل هتامة بالرأفـة والرمحـة فـسكنت » ّ

.األرض

ّفلام آن املخاض استضاءت السامء بضياء، ونورت النجوم تنويرا، فتعج ًّ ب الناس ّ

.ّقد ولد ويل من األولياء: فسألوا أبا طالب، قال

ّفلام أصبح أبو طالب ذهب إىل العابد اليمني ليخربه باملولود، ورأى أن العابد قد  ّ
ُمات، وحية عند رأسه وأخرى عند رجليه ّ.

السالم عليك يا ويل اهللا ورمحة اهللا وبركاتـه، فأحيـاه اهللا تعـاىل : فقال أبو طالب

ًأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأن حممدا عبده ورسـوله، : قالوجلس، و ّ ّ

ّوأن عليا ويل اهللا ً ّ.

ّأبرشك باملولود، فقال العابـد: فقال أبو طالب أخـربين بحـوادث ليلـة والدتـه : ُ
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َّيا أبا طالب، إسرتين بـام كـان عـيل فـسرته : فأخربه بام جرى، فسجد هللا وشكره، وقال
.جلنانفانتقل إىل ا

انتقلـت أنوارنـا مـن آدم إىل شـيث، ومنـه إىل «: ّأنه قـال1وروي عن النبي

ّاألصالب الشاخمة واألرحام املطهرة إىل عبداملطلب، فانتصف بنصفني فانتقل نصفه إىل 

ُأيب عبداهللا فخلقت منه، فأعطاين النبوة والرسالة والكتاب، ونصفه إىل أيب طالب فخلق  ُُ

ُلوالية والطهارة والشجاعة، وأنا وعيل خلقنا من نور واحدّمنه عيل فأعطاه ا ّ«.

ّملا أراد اهللا أن خيلقني خلـق «: يقول1سمعت رسول اهللا : ّوعن جابر أنه قال

نطفة أنور من النور، فجعلها يف صلب آدم، فانتقل منه إىل األصالب الطاهرة واألرحام 

ني ، الفتال النيشابوري يف روضة الواعظ١٩٧: ٢أورده باختالف يسري ابن شهرآشوب يف املناقب . ١

١٢٩: ، شاذان بن جربئيل يف الفضائل٢٢٩: ّ، ابن حاتم الشامي يف الدر النظيم١٩١/ ١٩٣: ١

.، عن الروضة١٢/ ١٠: ٣٥ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٧٣/ 

ومعــاين ١٦/ ٦٤٠: ، واخلــصال١/ ١٣٤: أورده بألفــاظ خمتلفــة الــشيخ الــصدوق يف العلــل. ٢

، والقايض ٦٣٠: ، والطربي يف املسرتشد٣٠٧/ ١٨٣: يس يف أماليه، والشيخ الطو٥٦: األخبار

، وابـن جـرب يف هنـج ٨٧: ، وابـن املغـازيل يف املناقـب٢٠٠/ ٢٢٠: ١املغريب يف رشح األخبـار 

، واجلـويني يف فرائـد ٣٠٧/ ٢٩٦: ١، والفتال النيـشابوري يف روضـة الـواعظني ٣٩٢: اإليامن

: ، والكنجي يف كفايـة الطالـب٤٧: ٢يف الرصاط املستقيم ، والنباطي ٧و ٦/ ٤٢: ١السمطني 

، وابـن ٢٧٢: ١، واالسـرتآبادي يف تأويـل اآليـات ٢٠٩و ٨٨: ، وابن البطريق يف العمـدة٣١٥

، وابـن ٤٢٦: ٢حجر العسقالين يف لـسان امليـزان ، وابن ٦٧: ٤٢عساكر يف تاريخ مدينة دمشق 

، ١٩٠٤/ ٥٠٧: ١هبي يف ميـزان االعتـدال ، والذ١١٣٠/ ٦٦٢: ٢حنبل يف فضائل الصحابة 

ــنهج  ــد يف رشح ال ــن أيب احلدي ــوار ١٧١: ٩واب ــار األن ــيس يف بح ــة املجل ، ١١: ١٥ّ، والعالم

.٤٧: ١والقندوزي يف ينابيع املودة 
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ُهللا فخلقـت منـه، ونـصفه إىل أيب طالـب ّاملطهرة إىل عبداملطلب، فانتقل نصفه إىل عبدا ُ

ّفخلق عيل منه، فانتقل مني إىل فاطمة ومنها إىل احلسن، وانتقل مـن عـيل إىل احلـسني،  ّّ ُ

.»ّوسينقل منه إىل األئمة

!!!

، ونـوادر املعجـزات ١٥٨: ، ودالئـل اإلمامـة١١/ ٢٠٨: ُانظر علل الرشائع للشيخ الصدوق. ١
.٧/ ٧: ١٥ّوار للعالمة املجليس ، وبحار األن٨٠: للطربي 





٤١

الفصل الثالث
Iبفاطمة Dيف تزوجيه 

ّنـزل إيل ملـك مل ينـزل قـط، وخـاطبني «: ّأنه قـال1روي عن النبي بإسـم ّ

ّما خوطبت به قط، وقال فام هـذا ؟ : ّالسالم عليك يا أول، ويا آخر، ويا حارش، قلت: ُ

.ّما سمعته من أحد قط

ُألنك حترش يوم القيامة قبل النـاس، وأنـت خـاتم األنبيـاء، وحتـرش أنـت : قال ّ

ّوأمتك ُ.

ما اسمك ؟ : قلت

.حممود: قال

.ج النور من النورّجئتك لتزو: ملاذا نزلت من السامء ؟ قال: قلت

ما النوران ؟ : قلت

ّعيل وفاطمة، فإن اهللا تعاىل زوجهام يف السامء، فأمر أن تزوجهام يف األرض: قال ّ ّ ّ.

ًسمعا وطاعة، فلام قام رأيت مكتوبا بني كتفيه: قلت ّال إله إال اهللا حممد رسول : ًّ ّ

ّاهللا عيل ويل اهللا، بعيل نرصته ّّ.

ُيا حممود، كم مدة ك: قلت تب هذا يف كتفك ؟ ّ

.ُقبل أن خيلق آدم بأربعة وعرشين ألف عام: قال
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ًفلام صعد امللك زوجها الرسول عليا ّ ّ ّ«.

وكـان لـه ثالثـة 1ّإنه نزل ذات يـوم ملـك إليـه «: Dوعن أمري املؤمنني

ّوعرشون رأسا ويف كل رأس ألف لسان، كان يسبح اهللا ويقدسـه بكـل واحـد  ّّ ّ مـن -ً

ّوكان كفاه أوسع من الساموات السبع واألرضني السبع، فظنـه رسـول بلغة،-السنته  ّ

يارسـول اهللا، أنـا : قـال. ّياجربائيل مل جتئني هبـذه اهليئـة قـط: 1اهللا جربائيل، وقال

.ّرصصائيل ربك يقرءك السالم وأمرك بتزويج النور من النور

من مها ؟ : قلت

.ّفاطمة من عيل بن أيب طالب: قال

.»طاعةًسمعا و: قلت

ّوروي أن فاطمة ملا بلغت إىل تسع سنني خطبها أكـابر العـرب وقـريش ّ مـن

ــشيخ الــصدوق يف األمــايل. ١ ومعــانى ١٧/ ٦٤٠: واخلــصال.٩٤٦/ ٦٨٨: أورده بــاختالف ال
: ه، وابـن املغـازيل يف املناقـبجزء منـ١٥/ ٦١: ، وابن شاذان يف مائة منقبة١/ ١٠٣: األخبار

ــشابوري ٢٤٥: ، واخلــوارزمي يف املناقــب٣٩٦/ ٣٤٤ ــال الني ــواعظني ، والفت ــة ال : ١يف روض
، واإلربـيل يف كـشف ٢٤٦/ ٢٨٨: قطعه منه، وابـن محـزة يف الثاقـب يف املناقـب٣٤٤/ ٣٣٦

.ذيل احلديث٦٢٤: ١الغمة 
مـع اخـتالف ٩٢: ، والطربي يف نـوادر املعجـزات١٥منقبة ٦١: أورده ابن شاذان يف مائة منقبة. ٢

، ٣٤٠: ري من روايته، واخلـوارزمي يف املناقـباجلزء األخ٦٣٣: ١فيه، واإلربيل يف كشف الغمة 
، ٣١٥/ ٢٣٥: ّمـع تقـديم وتـأخري، واحلـيل يف املختـرص٣٩٨: ٣وابن شهرآشوب يف املناقـب 

.٢٣/ ٤٣:١١١ّوالعالمة املجليس يف بحار األنوار 
مـع اخـتالف فيـه وقطعـه منـه، ويف نـوادر ٢٢/ ٨٢: أورده الطربي اإلمامي يف دالئل اإلمامـة. ٣

بمعنـاه، ٣٩٧/ ٣٤٦بنفس االخـتالف وقطعـة منـه، وابـن املغـازيل يف مناقبـه ٨٤: عجزاتامل
.٦٣٥: ١، واالربيل يف كشف الغمة ٣٦٤/ ٣٤٢: واخلوارزمي يف مناقبه
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أنا السابق : ّيردها، وخطبها أبو بكر وقال1أرباب الرشف والثروة، وكان رسول اهللا

ّيف اإلسالم ويل رغبة إىل فاطمة حتى كررها ثالثا، فأجابه الرسول بأن األمـر بيـد اهللا،  ً ّ ّ

.ؤتيه من يشاءوذلك فضل اهللا ي

ّكأن النبي يريد أن يزوجهـا : ّثم خطبها عمر فسمع اجلواب، فلقي أبا بكر، فقال ّ ّ

ّمن رجل من أكابر العرب من أهل الثـروة والعـشرية ليتقـوى بـه، إذ سـمع حـديثهام 
1اهللارسـولعـىلودخلثيابهأحسنفلبسذاك،أنا: فقالعوف،بنالرمحنعبد

ّفظن أن سكوتهفخطبها فلم جيبه الرسول،  يـا : ّإنـام هـو لتعيـني الـصداق، فقـال1ّ

ّرسول اهللا، كل ما تأمرين يف الصداق مـن األبـاعر واألغنـام والـذهب فأنـت مطـاع، 

ًوأخذ كفا من احلىص، وقال1ّفغضب النبي ّخذه وضعه عىل مالك ليتكثر«: ّ وقـد » ُ

ًصارت احلىص لؤلؤا ومرجانا، فقال ّلو أن أحدا يـتكلم يعطيها اهللا من يشاء، و«: 1ً ً ّ

.فانفعل ورجع» يف هذا الباب بعدك ألشكو منه إىل اهللا تعاىل

ّثم إن بعضا من األصحاب كـانوا يتكلمـون يف رد النبـي ّّ ّ ً خطبـة األكـابر، 1ّ

ّكأنه يريد تزوجيها من عيل، فذهبوا إىل أمري املؤمنني ـ وكـان يف بعـض بـساتني : وقالوا ّ

ًهلم رطباDاألنصار ـ فأحرض يا عيل، قد مجع اهللا سـبحانه : ّ، فلام أكلوا قال أبو بكرُ

ّفيك الرشف والفضل، وكرمك بأنواع الكرامات واخلصال احلميـدة، ومنزلتـك عنـد 
غري خفيـة، وأنـت 1معلومة، وسبق إسالمك، وصحبتك، وقرابتك منه 1ّالنبي

ّتعلم أن يف تزويج فاطمة رشف الدنيا واآلخرة، ونحن نظـن أن ال 1ّك النبـيّيـردّ

ّيا أبا بكـر إين راغـب فيهـا ولكـن يمنعنـي الفقـر «: ًخائبا، فبكى أمري املؤمنني، وقال

يف 1ّوأرصوا أن خيطبها، فذهب إىل رسـول اهللا وكـانDفالتمسوا منه» واحلياء
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ّحجرة أم سلمة، وقرع الباب فعرف النبي ّأنه عيل، قال1ُ ّاميا«: ّ البابافتحيسلمةُ

.»ورسولهاهللاّوحيبورسوله،اهللاّحيبهملن

يا رسول اهللا، من الذي أذنته للدخول وعندك من زوجاتك ؟ : قالت

ّيا أم سلمة، إنه ليس بأمحق، بل أخي وابن عمي وأحب النـاس إيل«: 1قال ّّ ّ ُ «

ّوسلم عىل النبيDّففتحت الباب، فلم يدخل حتى غابت، فدخل ّفرحب به 1ّ
.وأجلسه بجنبه

ا أخي حلمه حلمي ودمه دمي، وهـو عيبـة علمـي، وهـو حميـي هذ«: 1وقال

ّأمّسنتي، يقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني من بعدي، اسمعي واشهدي يا سـلمة،ُ

ّف عام، ثم لقاه وهو يبغض عليا وعرتته، أكبه اهللا يف النار عىل أم ألاهللاعبدرجالّأنلو ُّ ّ ًّ

.»رأسه

ًفلم يتكلم حياء» ؟ يا عيل، ألك حاجة «: 1فقال ّ.

.»ّلعلك ختطب فاطمة«: 1فقال

.»بىل، يا رسول اهللا«: Dقال

.»ّحاجتك مقضية«: 1قال

ّكنت صبيا فربيتني، وجاهال فعلمتني وأشفق يل من أيب وأمي«: Dفقال ُ ّ ّ ًّ ُ ،

ّ، والعالمة احليل يف كشف اليقني٨٦: أورده اخلوارزمي يف املناقب. ١ ّ، والعالمة املجلـيس يف ٢٢٣: ّ
.كلها باختالف٣٩٠: ١، والقندوزي يف ينابيع املودة ٢٦٧: ٣٩بحار األنوار 

واإلربيل . ٥١٤١/ ٤٠٩: ٣، والديلمي يف الفردوس ١١١/ ١٥٣: أورده الطربي يف بشارة املصطفى. ٢
ّ، والعالمـة املجلـيس يف بحـار ٧٦٦/ ٢١٩: ٥وابن حجر يف لسان امليزان ،٢٠٢: ١يف كشف الغمة 

، ٨٤٥/ ٢٩٣: ٢، والقنـدوزي يف ينـابيع املـودة ٣٩:٢٥٦قـب، و عـن املنا٥/ ١٩٤: ٢٧األنوار 
! 
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ًفامللتمس أن ال ترد خطبتي؛ لعل اهللا يرزقني منها أوالدا صلحاء ّ ّفتبسم النبي، وق» ّ : الّ

.»ًأعندك ما جتعله صداقا«

.»مجل وفرس وسيف ودرع«: Dقال

ّأما اجلمل والفرس فمام حتتاجهام للجهاد، قم فبع الدرع فإنك تغلب «: 1قال َ ّ ّ
واشتغل بالعبـادة، إذ دخـل سـلامن، 1منهDفخرج» بال درع إن شاء اهللا تعاىل

ّبـشـرك قـد زوج اهللا ُيا عيل، أ«: 1، قالDّ، فلام حرض1ّيدعوك النبي: وقال ّ

ّفاطمة منك يف السامء قبل أن ازوجها منك يف األرض، وقد نزل إيل ملـك، وقـال ّ يـا : ُ

ّرسول اهللا ابرشك باجتامع الشمل، وطهارة النسل، قلت .ما اسمك ؟: ُ

ّسبطائيل إين من موكيل قـوائم العـرش، اسـتأذنت اهللا تعـاىل أن أبـشـرك، : قال َُّ ّ

ّيـا رسـول اهللا، ابـرشك : املطلوب، إذ نزل جربائيل، وقـالّوسيجيء جربائيل ويفصل  ُ

ّبتزويج النور من النور فإن اهللا تعاىل زوج فاطمة من عيل، وأشهد عىل تزوجيها أربعـني  ّ ّ

: ألف ألف ملك، وأوحى إىل شجرة طوبى

ّأن انثري عليهم الدر والياقوت، فنثـرت علـيهم، فابتـدرت إليـه احلـور العـني 
ًياقوت ويتهادينه بينهن إىل يوم القيامة، وأعطاه حريـرا مكتوبـاّيلتقطن الدر وال ً قـال . ّ

.ما هذا يا جربائيل ؟: 1

ُإن اهللا تعاىل نظر إىل األرض فاختارك بالرسالة، ونظر نظرة أخرى فاختـار : قال ّ

ّعليا وجعله أخاك، ووزيرك، فزوجه بنتك، وأمر اهللا تعاىل خـدام اجلنـان وخزاهنـا أن  ّ ّ ًّ

ّوأمر اهللا غرفها ومنازهلا أن يزين باحللل واحليل، وأمر حـور العـني أن تتـزين ّيزينوها، ّ ّ
"

.٣٦٢و٢١:٣٦١، ويف ملحقاته ١٨٣: ١٧و ١٧٧: ٧والتسرتي يف إحقاق احلق 
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، وأمر اهللا تعاىل رياح اجلنان أن تنثر من أنـواع وتشتغل بقراءة يس وطه والطواسني

العطر والطيب يف اجلنان، وأمر املالئكة أن جتتمع يف السامء الرابعة يف البيـت املعمـور، 

وأمـر اهللا -ّوهو الذي خطب فيه آدم حـني علمـه اهللا األسـامء -ر ًوتضع منربا من نو

أن يصعد املنرب فخطب خطبـة مـشتملة عـىل -وهو أفصح املالئكة وأبلغهم -راحيل 

ّأهيا املالئكة، اشهدوا بتزوجيه تعاىل أمته فاطمة من عبده عيل بـن :محد اهللا تعاىل، وقال
ُقد فعقد النكاح بينهام، وهذا احلرير كتاب ّأيب طالب، فتحركت الساموات، وأمرين بالع

ّالنكاح أمرين ريب أن أعرضه إياك فاختمه باملسك وأسلمه إىل خـازن اجلنـة، وأمـر اهللا  ّ ّ ّ

ّيا ربنا وياسيدنا ما هذه : ًسحابا فأمطرت طوامري خمتومة باملسك فسأل املالئكة، وقالوا ّ

ّمة عىل الرصاط واعطوها ملحبي عـيل مالئكتي قفوا يوم القيا: الطوامري، فقال اهللا تعاىل
ّبراءة من العيل اجلبار لشيعة عيل وفاطمة من النار: ًوآله، وكان مكتوبا فيها ّ.

ّيا رسول اهللا، ربك يقرؤك السالم، وأمرك بتزويج فاطمة من عيل، وبرشمها : قال ّ ّ
.»بولدين زكيني، نجيبني طاهرين، فاضلني يف الدنيا واآلخرة

عيل، إذهب إىل املسجد وأنا من ورائك ألمتثل بأمر اهللا تعاىل عند يا«: ّفقال النبي

ّاملهاجر واألنصار، وأذكر شيئا من فضائلك بمحرضهم لتقر به عيون أحبابك ، فرجع »ً

ًمرسورا حمبورا، وأمر بالل بـأن ينـادي 1إىل املسجد إذ دخل رسول اهللاDّعيل ً

احلمد هللا املحمـود «:ـ الصواعقيفماعىلـ1الناس، فصعد املنرب وخطب، وقال

بنعمته، املعبود بقدرته، املطاع بسلطانه، املرهوب من عذابه وسـطوته، النافـذ أمـره يف 

ّسامئه وأرضه، الذي خلق اخللق بقدرته، وميزهم بأحكامه، وأعزهم بدينه، وأكـرمهم  ّ

.هي سورة الشعراء والنحل والقصص: الطواسني. ١
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ّبنبيه حممد ً، إن اهللا تبارك وتعاىل جعل املصاهرة سببا الحقا وأمر1ّ ً ًا مفرتضا، أوشج ّ ً

ِوهـو الـذى <: ّبه األرحام، وجعلها خمتلطة ومشتبكة، وألزم األنام، فقال عز من قائل َّ َ ُ َ
ًخلق من املاء بشـرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا َ ً ً َ ًِ ِ َِ ُّ َ َ ُ َ َ َ ََ ََ ََ َْ َ ََ ََْ< ُفأمر اهللا تعاىل جيري إىل

ّ، ولكل قدر أجل، ولكل أجل كتاب ّقضائه، وقضاؤه جيري إىل قدره، ولكل قضاء قدر ّ

ِيمحو اهللاُّ ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب< َ َ ُِ ِْ ُّ ُ َ َ ْ َُ ُ َ َ ُِ ْ َ< ثم إن اهللا عز وجل أمرين أن أزوج ،ّ ُ ّ ّ ّ ّ
ّفاطمة من عيل بن أيب طالب، فاشهدوا أين قد زوجته عىل أربعامئة مثقال فضة إن ريض  ّّ ّ

.ّبذلك عيل

ّاعلموا أن النبي: طب، فقام وخطب وقالّيا عيل، قم واخ: ّثم قال ّقد زوج 1ّ
رضيت وهو خري صهر يل، وهو أفضل النـاس يف : 1ّبنته فاطمة مني اشهدوا، فقال

ًفنزل مـن املنـرب وسـجد شـكرا هللا تعـاىل فباركـه األصـحاب، فـأمر » الدنيا واآلخرة

.بتمر فأكلوه1ّالنبي

ّإن النبي«: ويف رواية .»ب الدفأمر زوجاته برض1ّ

ًعليا ببيع الدرع1فأمر ّ.

.٥٤: ٢٥سورة الفرقان . ١
.٣٩: ١٣سورة الرعد . ٢
مع زيادة فيه، وابن شهرآشـوب ٣٣٦: ي يف املناقبوأورده اخلوارزم. ٤١٨: ٢الصواعق املحرقة . ٣

، والطربي املكي يف ذخائر ١٥٤٥/ ٤٥١: ١، والطربيس يف مكارم األخالق ٣٩٩: ٣يف املناقب 
/ ٤٣:١١٩ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٦٢٨: ١، واإلربيل يف كشف الغمة ٧٠: العقبى

.١٤٩: ١عن كشف الغمة، والشافعي يف جواهر املطالب٣٩
ّ، والعالمـة املجلـسـي يف ٦٤٢: ١ّ، واإلربيل يف كشف الغمـة ٣٤٨: أورده اخلوارزمي يف املناقب. ٤

.١٢٩: ٤٣بحار األنوار 
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بكـم تبيـع : ّملا دخلت السوق، قـال أعـرايب«: ّأنه قالDوعن أمري املؤمنني

ّبخمسامئة درهم، فأخرج من كمه رصة فيهـا الـدراهم وابتـاع الـدرع، : الدرع ؟ قلت ّ
.بعته: قلت. الدرعأين: ، فقال1ُفرجعت إىل النبي

.من أعرايب: ّممن ؟ قلت: قال

ّإنام كان جربائيل فأتـاين : 1ال يا رسول اهللا، قال : هل عرفته ؟ قلت: 1قال

.»بالدرع قبلك

ّأبا بكر ثالثة وستني درمها وأصحبه سلامن وأبـا ذر وأمـرهم 1فأعطى النبي ً ّ

ًبرشاء أثاث البيت، فابتاعوا إهاب كبش كانا ينامان عليه، وصوفة حتت جنبيهام، وحلافا 

ّبأربعة دراهم ومقنعة بأربعة دراهم، وحصريا وخمدة منسوجة مـن ًحمشوا من الصوف  ً

ًليف النخل، وبساطا حربيا، وأواين خزفا، وقربة، وقميصا من زقاق الصوف، وأتوا إىل  ً ً ًّ
ّوهو يف حجرة أم سلمة، فسلمها النبي 1النبي  إليها مع مـا بقـي مـن الـدراهم 1ُ

ّفبكت أم سلمة، وقالت .از آل حممد وإنائهم من اخلزفّاللهم اعط بركة جله: ُ

: يستحي من االستزفاف، فلقاه أخوه عقيل، وقالDّفمىض شهر وكان عيل 

ّيا عيل، مل مل تقر عيوننا ْ َ
ِ.

ّحياء من النبي«: قال ونلـتمس الزفـاف 1ّنذهب إىل النبي: قال عقيل» 1ً

ّفذهبا ولقتهام أم أيمن خادمة النبي ّ ّردا وأنا ألتمس من : ، قالت1ُ 1ّنـساء النبـيُ

بحجرهتـا إذ دخـل 1ُذلك، فرجعنا فأظهرت احلال ألم سلمة، فأمجعت نساء النبي

ّوسأل عنهن، قالت أم سلمة1ّالنبي ُ يا رسول اهللا، نلـتمس مـا لـو كانـت خدجيـة : ّ

ّلقرت عينها، فبكى النبي ّأين مثل خدجية فإهنا صدقتني ملا كـذبني القـوم، «: وقال1ّ ّ ّ ّ
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ُوحشني القوم، ونرصتني عىل دين اهللا بنفسها وماهلا حتى برشهتا ببيت ّوآنستني ملا است ّ ّ

.»ّيف اجلنة

ّيا رسول اهللا، أخـوك وابـن عمـك يلـتمس الزفـاف ويـستحي منـك، : قالت
ًيا أم أيمن ادعي يل عليا«: 1قال ّ ّ ًومل يرفـع رأسـه حيـاء 1فدعته وجلس عنـده» ُ
ّفسلموا الدراهم علي1ّ، فأمر النبي1منه ًاشرت هبا مترا وسمنا«: ًا، وقالّ .ففعل» ً

ّثم إنه أتى سعد بعرشة غنام ومجال وبقـرا وكـذا سـعد بـن ربيـع، وأبـو أيـوب،  ً ً ّ ّ
وعبدالرمحن األنصاري، وعبدالرمحن بن عوف، فاجتمع من األنعـام واحلنطـة كثـري، 

ّفخبزوا وعيل ذبح األنعام يف تلك الليلة إىل الـصباح، فلـام أصـبح النبـي ّ جتمـع ا1ّ

ّفـشمروا » ّاليوم يوم الرسور، أعان اهللا من أعاننا يف وليمة عيل«: 1األصحاب، قال
ًاألصحاب وطبخوا اللحوم واجتمع املهاجرون واألنصار ذكورا وإناثا كبريا وصغريا،  ً ً ً

ًفبسطوا النطع واحلرص وأكلوا الوليمة وشبع كلهم، وأخذوا لعياهلم فبقي منـه كثـريا،  ّ

.ًيوما آخر وأكلوا ما بقي منها1ّفدعاهم النبي

ّشاة أيب أيوب، فقال أبو أيوب1ّومل يذبح النبي يا رسول اهللا، مل تذبح هديتي : ّ

ّهل استحقرهتا، أم مل تقبلها مني ؟ فواهللا لو كان غريها لفديته إياك ّ.

ًألن فيها أمرا عجيبا: منع جربائيل من ذبحها، وقال«: 1قال ً يزيد 1فأمر» ّ

أن ال تكـسـر عظامهـا، فـاجتمع 1األنـصاري بـذبحها وطبخهـا، وأمـرُبن جبري

بجمـع عظامهـا فجعلوهـا يف جلـدها، 1ّاألصحاب وأكلوا وشبعوا، وأمـر النبـي

ًفأحياها اهللا تعاىل، فأعطاها أليب أيوب وجعل اهللا بركة يف نسلها1فدعا ّ.

ّوملا انرصف األصحاب أمر النبي ألنـصار أن زوجاته ونساء املهـاجرين وا1ّ
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ّجيتمعن ويزين فاطمة، فلام رآها النبي ّ ًفرح فرحـا شـديدا، وقـال1ّ ُخلقـت «: 1ً

ّفاطمة من فاكهة اجلنة؛ ألن جربائيل أتاين بتفاحة وأكلتها فحصلت منها فهي حـوراء، 

ّوأصلها من اجلنة، ومرجعها اجلنة ّهيئ منزال حتـى حتـول فاطمـة «: ّلعيل1، فقال»ّ ّّ

.»إليه

.»ّا رسول اهللا، ما هاهنا منزل إال منزل حارثة بن النعامني«: Dقال

فبلـغ ذلـك » ّواهللا لقد استحيينا من حارثة، وأخـذنا عامـة منازلـه«: 1فقال

ّأنا ومايل هللا ولرسوله، واهللا ما من يشء أحب إيل : ، فقال1حارثة فأتى إىل رسول اهللا ّ
ّمما تأخذه، والذي تأخذه أحب إيل مما ترتكه، فج َّّ .ًزاه رسول اهللا خرياّ

ًثم إن عليا ّّ ّD ّذهب إىل املنزل وكنسه، وكان عنده جلد غنم فبسطه فحولـوا
املطلـب وزوجـات رسـول اهللا ونـساء ّ، ثم قامـت بنـات عبـدDاجلهاز إىل منزله

.ّوكربن ومحدن اهللاDّاملهاجرين واألنصار وحولن فاطمة إىل بيت عيل

عن يمينها وميكائيل عن يسارها وسبعون وكان رسول اهللا أمامها وجربائيل 

ّألف ملك خلفها يسبحون اهللا ويقدسونه، وسبعون حورية هيللن بـ ً ّ مااهللاّإالإلهال: ّ

فركبت فاطمة عىل البغلة الشهباء 1ّالنبيفأمرتعاىل،اهللاعىلبيتهوأهلًحممداأكرم

شواـومسالحهمومحزةوجعفرعقيلوأخذسلامن،بيدوجلامها) دلدل: (بـالشهرية

، فانصـرف Dعيلمنزلإىلوصلنّحتىتعاىلاهللاويذكرنيرجتزنَّوكنّقدامها،

ّالناس إال النبي ًفدعا عليا وأجلسه يف جنبه وأمر -يف املسجد Dّوكان عيل-1ّ ّ
ّأم أيمن أن حترض فاطمة فجعل يدها بيده، وقال .»ّخذ يدها فإنك أوىل هبا«: 1ُ

ًمرحبا ببحرين يلتقيان مرحبا بنجمني يتصالن«: 1وقال ً«.
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كاإلمـاء ليـصري عنـدك Dّيا فاطمة، اجعيل نفسك عنـد عـيل«: 1وقال

.»كالعبيد

.»يا عيل، زوجتك أحسن النساء«: 1وقال

ّطهـركم اهللا «: فـدعا هلـام وقـال» يا فاطمة، بعلك أحسن الرجـال«: 1وقال
ّتطهريا، إين سلم ملن ساملكم، وحرب ملـن النـساء 1فـأمر» ّحـاربكم، ودعكـام اهللاً

.لينرصفن

ّيـا بنـت رسـول اهللا، اسـتأذنك ألداء مـا عـيل مـن األوراد «: Dّفقال عـيل
.»واألدعية

ّ، فقامت تصيل معـه إىل الـصبح فـصليا فريـضة الـصبح »أصبت يا عيل«: قالت ّ

س عنـد فجلـ» بـاهللا علـيكام ال تقومـا«: ، وقال1ّواستلحفا ببساط إذ دخلهام النبي

ُوفاطمة أخـرى فـدعا 1رجلهDّرأسهام وجعل رجليه حتت البساط فأخذ عيل

ًبامء وقرأ عليه آيات من القرآن وأعطى عليا، وقال َوأفرغ نصفه عـىل » ارشب نصفه«: ّ

أذهب اهللا عنكام الرجس «: صدره ووجهه، ودعا بامء آخر ففعل كذلك بفاطمة، وقال

ًوطهركام تطهريا ّ«.

ارشب فـداك ابـن «: ّوقال لعـيل» ارشيب فداك أبوك«: ل لفاطمةودعا بلبن، فقا

.»ّعمك

ّوظن النبي وأخربه من إحيائهام الليل، Dّأنه وقع األمر إذ جاء جربائيل1ّ

ْتتجاىف جنوهبم عـن املـضاجع يـدعون رهبـم خوفـا وطمعـا وممـا رزقنـاهم <: وقال َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ُُ َ َ ْ ُ َ ُ ََ َ َ ْ ُ َ َْ ً ًَّ َِ َ ِ ِ َ َْ ِ َ

َينفقون ُ ِ ُ<.

.١٦: ٣٢سورة السجدة . ١
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ّثم أتى النبي إليهام من الغد ورآمها يعبدان اهللا تعاىل، فأخذ يدمها وأجلسهام 1ّ

ّحتت نمط خلفته خدجية ريض اهللا عنها فرجع، ثم أتامها يوم الثالـث ووجـدمها حتـت  ّ

ًيا عيل، اذهب إىل املسجد فإن يل كالما مع فاطمة«: كساء، فقال ، Dّ، فذهب عـيل»ّ

ًأين قد زوجتك من رجل أسبق الناس إسالما وأعلمهم يا فاطمة، اعلمي«: 1وقال ّ ّ

ّوأزهدهم وأحلمهم وجمموعة األخالق احلسنة، وقد زوجك اهللا منه يف الـسامء، وأنـا 
ّزوجتك منه يف األرض، وقد نظر اهللا تعاىل إىل األرض فاختار أباك وبعلك من أهلها، 

ُاللهم ألف بينهام أ: ّوإياك أن تعصيه، فرفع يده، وقال ّ ّلفة وارزقهـام أوالدا ورثـة اجلنـة ّ ً

.»واجعل بركة يف نسلهام واجعل أوالدمها أئمة أهل األرض

ّيا عيل، اعلم أن فاطمة سيدة النساء وهي «: وأتى املسجد، وقال1ّفقام النبي ّ

ّمن حوراء اجلنة فدارها، وهي بضعة مني يؤذيني من آذاها، ومن آذى فاطمة فقد آذاين،  ّ

ّذى اهللا عـز وجـل، وأن اهللا تعـاىل يغـضب لغـضب فاطمـة ويـرىض ومن آذاين فقد آ ّ ّ

.»لرضاها

ّما أغضبت فاطمـة قـط منـذ سـمعت هـذا «: ّأنه قالDوعن أمري املؤمنني ُ

ّ، ومل يصدر مني ما يكرهها حتى ارحتلـت إىل اجلنـان، وهـي مـا 1الكالم من النبي ّ

ُأغضبتني قط وكانت تتبادر ألمري، وكلام نظرت يف وج ّ ّهها زال مني اهلم والغمّ ّ ّ«.

الـنص األخـري ٣٧٢: ٣، وابن شهر آشوب يف املناقب ٤٥و ٤٤/ ٣٩: ُانظر الشيخ الطويس يف أماليه. ١
٣٤٢: فراجع مع اختالف فيه، واخلـوارزمي يف املناقـبIتزوجيها تفصيل يف٣٩٣فقط، ويف ص

Iفاطمـة ،Dيف ذكر تزوجيه ٦٢٧: ١ّمع زيادة فيه وتقديم وتأخري، واإلربيل يف كشف الغمة 
.١٢٩و ٤٣:٩٥ّوالعالمة املجليس يف بحار األنوار 

.مل نعثر عليه يف املصادر املتوفرة لدينا. ٢
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ّال بأس بأن نورد نبذا من األخبار الدالـة عـىل رشفهـا: أقول ًI لكونـه ممـا ،ّ
.يناسب املقام

ّلفاطمـة تـسعة أسـامء عنـد اهللا عـز وجـل«: ّأنه قالDروي عن الصادق ّ :

ّفاطمة، والصديقة، واملباركة، والطاهرة، والزكيـة، والراضـية، واملرضـية، واملحدثـ ة، ّ

.»والزهراء

ّإن النبـي: Dوعن الرضا ّإنـام سـميت ابنتـي فاطمـة«: قـال1ّ ّألن اهللا ؛ّ

.»ّسبحانه فطمها وفطم من أحبها من النار

ّوروي عن أنس بن مالك، عن أم سليم  ّأهنـا -زوجة أيب طلحـة األنـصاري -ُ
.ًمل تر فاطمة دما يف حيض وال يف نفاس: قالت

ّإين وجـدت رحـى فاطمـة تـدور وهـي نائمـة، : ا قالـتّوروي عن ميمونة أهن

، ٩٤٥/ ٦٨٨: ، واألمايل٣/ ٤١٤: ، واخلصال٣/ ١٧٨: ١يف العلل أورده الشيخ الصدوق . ١
، والفتـال ١:٢٩٠يف إعـالم الـورى ، والـشيخ الطـربيس ١٩/ ٧٩: والطربي يف دالئل اإلمامة

ــد٣٥٣/ ٣٤١: ١النيــشابوري يف روضــة الــواعظني  ــمن (٧٩: ، والطــربيس يف تــاج املوالي ض
، ٣٣٠/ ٢٤٣: ّ، واحلـيل يف خمتـرص البـصائر١٧١: ٢ّ، واإلربيل يف كشف الغمـة)جمموعة نفيسة

.١٠: ٤٣ّوالعالمة املجليس يف بحار األنوار 
، والطـربي يف بـاختالف٦٤: ، ومعاين األخبـار١/ ١٧٨: ١أورده الشيخ الصدوق يف العلل . ٢

ى ، والشيخ الطربيس يف إعالم الور٣٧٧: ٣، وابن شهر آشوب يف املناقب ٨٠: نوادر املعجزات
ــة ٢٩١: ١ ــشف الغم ــيل يف ك ــامل ١٧٢: ٢ّ، واإلرب ــز الع ــدي يف كن ــي اهلن / ١٠٩: ١٢ّ، واملتق

.مع اختالف فيه١٨/ ١٨: ٤٣بحار األنوار ّ، والعالمة املجليس يف٢٤٢٢٦
/ ٨١: ، وابن جرير الطـربي يف نـوادر املعجـزات٢٧١/ ٢٤٩: أورده الشيخ الصدوق يف أماليه. ٣

ّ، والعالمــة ٣٧٧: ٣، وابــن شهرآشــوب يف املناقــب ٢٩١: ١م الــورى ، والطــربيس يف إعــال٢
.٩/ ٢١: ٤٣املجليس يف بحار األنوار 
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.1فأخربت بذلك رسول اهللا

ّإن اهللا تعاىل علم ضعف أمته فأوحى إىل الرحى لتدور فدارت«: 1فقال َ َ ّ«.

ُّأنا أحب إليك : وقلت1سألت رسول اهللا«: ّأنه قالDوعن أمري املؤمنني

ّفاطمة أحب إيل منك، وأن: 1أم فاطمة ؟ فقال ّت أعز إيل منهاّ ّ«.

خري نساء العاملني مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخدجية «: 1وقال

.»بنت خويلد، وفاطمة بنتي

أنـا الـشجرة «: يقـول1سمعت رسـول اهللا: وعن عبدالرمحن بن عوف، قال

ّوفاطمة فرعها، وعيل لقاحها، واحلسن واحلسني ثمرها، وشيعتنا ورقهـا، الـشجرة يف 

، واخلـوارزمي يف ٣٨٥: ٣، وابن شهرآشوب يف املناقب ٢٩٥: ١أورده الطربيس يف إعالم الورى . ١

ي يف ، والـذهب٥٣١/٧: ٢، والراوندي يف اخلرائج واجلـرائح ٦٨: Dمقتل اإلمام احلسني 

.٧٠٥٧/ ٦٩٢: ٥، وابن حجر يف لسان امليزان ٧١٩٥/ ٤٦٨: ٣ميزان االعتدال 

، والنـسائي يف خـصائص أمـري ١٠٤٧/ ٥٤١: D٢أورده الكويف يف مناقـب أمـري املـؤمنني . ٢

، ٢٩/ ٤٧: I، وابــن شــاهني يف فــضائل فاطمــة الزهــراء١٤٦/ ١٩٦: Dاملــؤمنني 

، وابن عـساكر يف طبع دار الكتب العلمية ـ لبنان١٥٠/٨٥٣١: ٥والنسائي يف السنن الكربى 

، والطـربي يف ذخـائر ٣٤١: ٧، وابـن كثـري يف البدايـة والنهايـة ١٢٤: ٤٢خ مدينة دمـشق تاري

.٦٩: العقبى

، والطرباين٩٨٦/ ٥٢٥: ٣، واملغريب يف رشح األخبار ٢٠٦: أورده الشيخ الصدوق يف اخلصال . ٣

، ٥٢:٦و١٣٦: ٣٥، وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ١٠٠٤/ ٤٠٢: ٢٢يف املعجم الكبري 

، واملتقي اهلندي يف كنـز ٧١: ٢، وابن كثري يف البداية والنهاية ٤٠٢: ١٥ّوابن حبان يف صحيحه 

١٨٥: ٧، واخلطيب البغـدادي يف تـاريخ بغـداد ٣٧: ١، وابن كثري يف تفسريه ١٤٣: ١٢العامل 

.٤٠٤: ٩و
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.»ّة عدن والفرع والثمر يف اجلنةّجن

ّإن فاطمة كانت إذا دخلت عىل رسول اهللا قـام : ّوروي بطريق عامي عن عائشة

.ّهلا من جملسه وقبل رأسها وأجلسها جملسه

1كان رسـول اهللا: ّقد بلغ عن آبائنا أهنم قالوا«: ّأنه قالDوعن الصادق

ّيا رسول اهللا، أراك كثريا ما تقبل فم فاطمة :يكثر تقبيل فم فاطمة، إىل أن قالت عائشة ً

ُنعم يـا عائـشة، إنـه ملـا ارسي يب إىل الـسامء أدخلنـي : قال! وتدخل لسانك يف فيها ؟ ّ ّ

ّجربائيل اجلنة، فأدناين من شجرة طوبى، وناولني من ثامرها تفاحة فأكلتهـا، فـصارت 

ُنطفة فاطمة يف صلبي، فلام هبطت إىل األرض واقعت خدجية ف ّحملت بفاطمة، فكلـام ّ

ّاشتقت إىل اجلنة قبلتها وأدخلت لساين يف فمها، فأجد منها ريـح اجلنـة، ومـن جناهـا  ُّ ّ ُ

ّرائحة شجرة طوبى فهي إنسية ساموية ّ«.

إذا كان يوم القيامة نادى «: 1قال رسول اهللا: ّوعن أيب أيوب األنصاري، قال

ّ: مناد من بطنان العرش، ويقول ّسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتى يا أهل اجلمع نك ّ

، وابن عـساكر يف ١٦٠: ٣، واحلاكم يف مستدركه ١٢٦٢/ ٦١٠: الطويس يف أماليهأورده الشيخ . ١
، والطربيس يف إعـالم ٦١: D، واخلوارزمي يف مقتل احلسني ١٦٨: ١٤تاريخ مدينة دمشق 

.عن األمايل٣١: ٣٥ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٢٩٦: ١الورى 
، والذهبي يف سـري أعـالم ٣٩٢: ٥ئي يف السنن الكربى ، والنسا٧٠١: ٥أورده الرتمذي يف سننه . ٢

: ١، والطربيس يف إعالم الورى ٣٨١: ٣بلفظ آخر، وابن شهر آشوب يف املناقب ١٣٠: ٢النبالء 
ــستدركه ٢٩٦ ــاكم يف م ــى١٧٢: ٤و ١٦٠و ١٥٤: ٣، واحل ــائر العقب ــربي يف ذخ ، ٨٥: ، والط

.١٥٣: ٢ّواإلربيل يف كشف الغمة 

.٢٩٦: ١، والطربيس يف إعالم الورى ٣٨٣: ٣آشوب يف املناقب أورده ابن شهر. ٣



الشهاب الثاقب.................................................................٥٦

، ومعهـا سـبعون ألـف جاريـة مـن احلـور العـني كـالربق 1ُّمتر فاطمة إبنة حممـد

.»ّالالمع

ّعن أيب أيوب، أن النبي» الصواعق«وروى ابن حجر يف  ّ إذا كان يوم «: قال1ّ

صاركم ّيا أهل اجلمع، نّكسوا رؤوسكم وغضوا أب: القيامة نادى مناد من بطنان العرش

ّحتى متر فاطمة بنت حممد ّعىل الرصاط، فتمر مع سبعني ألف جاريـة مـن احلـور 1ّ
.»ّالعني كمر الربق

ّوروى فيها أن النبي ّإنام فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، وينصبني «: قال1ّ ّ

.»ما انصبها

ن أما رأيت العارض الذي عرض يل قبل ذلك، هو ملك م«: قال1ّوفيها أنه

ّاملالئكة مل هيبط إىل األرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه عز وجـل أن يـسلم عـيل،  ّ ّ ّ ّ ّ

ّويبرشين أن احلسن واحلسني سيدا شباب أهـل اجلنـة، وأن فاطمـة سـيدة نـساء أهـل  ّّ ّّ ّ

.»ّاجلنة

.٤٨: ، وحمب الدين الطربي يف ذخائر العقبى٤٩/ ١٤٢: أورده الطربي يف دالئل اإلمامة. ١
، والذهبي يف ميزان ٩٤: ، وأورده الطربي املكي يف ذخائر العقبى١/ ٥٥٧: ٢الصواعق املحرقة . ٢

.١٠٧/٣٤٢١٥: ١٢بريوت، واملتقي اهلندي يف كنز العامل -عرفة طبع دار امل٥٣٢: ١االعتدال 
ــصواعق املحرقــة . ٣ ــل يف املــسند ٥/ ٥٥٨: ٢ال ــد بــن حنب ، ١٥٦٩١/ ٥٧١: ٤، وأورده أمح

، واملتقـي اهلنـدي يف كنـز ١٥٩: ٣، واحلاكم يف املستدرك ٣٨٦٩/ ٣٩٨: ٥والرتمذي يف السنن 
.٣٤٢١٥/ ١٠٧: ١٢العامل 

.٩٦/٣٤١٥٨: ١٢، وأورده املتقي اهلندي يف كنز العامل ١٢/ ٥٦٠: ٢حرقة الصواعق امل. ٤



٥٧

ّاملطلب األول
Fيف بعض اآليات النازلة فيه ويف آله 

Dألشعري الشافعي يف الصواعق يف فضلهّولنقدم كلامت ذكرها ابن حجر ا

ّثامن، وقيل دون ذلك، ثم : تسع، وقيل: ّأسلم عيل وهو ابن عرش سنني، وقيل:ّفإنه قال
مل يعبـد األوثـان قـط : أخرج ابن سعد عن احلـسن بـن زيـد بـن احلـسن، قـال: قال

َّ، ومن ثم يقال فيهلصغره ّباجلنـة، ّكرم اهللا وجهه، وهو أحد العشـرة املشهود هلـم: َ

ّوأخو رسول اهللا باملؤاخاة، وصهره عىل فاطمة سيدة نساء العاملني، وأحد السابقني إىل 
ّاإلسالم، وأحد العلامء الربانيني، والشجعان املشهورين، والزهاد املذكورين، واخلطباء  ّ ّ

.اهللاملعروفني، وأحد من مجع القرآن، وعرضه عىل رسول

ّوملا هاجر النبي ّنة أمره أن يقيم بعده بمّكة أياما، حتى يـؤدي عنـه إىل املدي1ّ ّ ً ْ

.، ففعل ذلك1ّأمانته والودائع والوصايا التي كانت عند النبي

ّسائر املشاهد إال تبوك، فإنه استخلفه عىل املدينة، وقال لـه 1ّوشهد مع النبي ّ

ِأنت مني بمنزلة هارون من موسى«: حينئذ هورة، وله يف مجيـع املـشاهد اآلثـار املـش» ّ

ّوأصابته يوم أحد ست عرشة رضبة، وأعطاه ّاللواء يف مـواطن كثـرية سـيام يـوم 1ُ
ـ ومحل يومئـذ بـاب ّأن الفتح يكون عىل يده ـ كام يف الصحيحني1خيرب، وأخرب

ّحصنها عىل ظهره حتى صعد املسلمون عليه ففتحوها، وأهنم جـروه بعـد ذلـك فلـم  ّ ّ

.٢١: ٣الطبقات الكربى البن سعد . ١
.٢٤٠٦/ ١٨٧٢: ٤، صحيح مسلم ١٩٧/ ٨٧: ٥صحيح البخاري . ٢
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ّإنه ترتس بباب احلصن عن نفسه، فلم يزل يف يده : ايةأربعون رجال، ويف روّحيمله إال ّ

.انتهى ما نقلناه عنه. ّوهو يقاتل حتى فتح اهللا عليه فألقاه

ّاآلية األوىل

َوملا رضب ابن مريم مثال إذا قومك منه يصدون<: قوله تعاىل ُّ ِْ َِ ُ َ َ َ ْ َُ ْ ُ ْ َ ََ َ ََ ِ ً ُِ -إىل قوله تعاىل -ََّ

َخيلفون ُ ُْ َ<.

.يات يف سورة حم الزخرف، مخسة منها بعد املذكورةّوهي ست آ

ّعن عدة من أصحابنا، عن سهل بـن زيـاد، عـن : رمحه اهللاذكر شيخنا الكليني

ًذات يوم جالـسا إذ 1بينا رسول اهللا: ّحممد بن سليامن، عن أبيه، عن أيب بصري، قال

ًإن فيك شبها من ع«: 1، فقال له رسول اهللاDأقبل أمري املؤمنني يسى بن مريم، ّ

ّولوال أن يقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى يف عيسى بن مريم، لقلت فيك  ُ

ّقوال ال متر بمأل من الناس إال أخـذوا الـرتاب مـن حتـت قـدميك، يلتمـسون بـذلك  ًّ
.»الربكة

ّفغضب األعرابيان واملغرية بن شعبة وعدة من قريش معهـم، فقـالوا: قال مـا : ّ

ّن عمه مثال إال عيسى بن مريم، فأنزل اهللا عىل نبيـه اآليـةريض أن يرضب الب ّ ً ََّوملـا <: ّ َ
َرضب ابن مريم َ ْ َ ُ ْ َ ِ ُولو نشاء جلعلنا منكمـ إىل قوله تعاىل ـ ُ َ َِ َ ْ ََ ْ َََ<من بنـي هاشـم، : ، يعني

.مالئكة يف األرض خيلفون

َاللهم إن كان هذا <: فغضب احلارث بن عمرو الفهري، فقال: قال ْ ِ َّ ُ ْهو احلق من ّ َ ُِ َّ َْ

.٣٥٢ـ ٣٥١: ٢الصواعق املحرقة . ١
.٥٩ـ ٥٧: ٤٣سورة الزخرف . ٢
.٦٠ـ ٥٧: ٤٣سورة الزخرف . ٣
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َعندك ِ ًـ أن بني هاشم يتوارثون هرقال بعد هرقل ـ ِْ ِفأمطر علينا حجارة مـن الـسامء أو ّ َ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ْ َْ ًَ َ َ َ

ِائتنا بعذاب أليم َِ َ ِ ْ<َوما كان اهللاُّ ليعذهبم وأنت فيهم وما كـان اهللاُّ <: فأنزل اهللا عليه ََ َ ََ ْ ْ ُ َ ُ ََ َ َ َِ ِ َِ ِّ

َمعذهبم وهم ي ْ ْ ُ َ ُُ َ َستغفرونَِّ ُ ِْ ْ َ<.

ّيابن عمرو، إما تبت وإما رحلت«: ّثم قال ّيا حممد، بـل جتعـل لـسائر : ، فقال»ُّ
: 1ّفقد ذهبت بنو هاشم بمكرمة العرب والعجم، فقال له النبي! ّقريش مما يف يديك 

َّليس ذلك إيل، ذلك إىل اهللا تبارك وتعاىل« َ«.

بة، ولكن أرحل عنـك، فـدعا براحلتـه ّيا حممد، قلبي ما يتابعني عىل التو: فقال

ّفركبها، فلام صار بظهر املدينة أتته جندلة
فرضخت هامته.

ّثم أتى الوحي النبي ِسأل سائل بعذاب واقع <: فقال1ّ َِ ََ ٌِ َ ََ ُللكافرين ليس لـه * َ َ ََ َ ْْ ِ َِ

ٌدافع َِ< .ّجعلت فداك، إنا ال نقرؤها هكذا: ُقلت: قال هبـا هكـذا واهللا نـزل: فقال. ُ

. I، وهكذا هو واهللا مثبت يف مصحف فاطمة 1ّجربائيل عىل حممد

انطلقوا إىل صاحبكم فقد أتـاه مـا «: ملن حوله من املنافقني1فقال رسول اهللا

ّاستفتح به، قال اهللا عز وجل ِواستفتحوا وخاب كل جبار عنيد<: ّ َ َّ َ َ َ ُ َُّ ُ َ َ َْ ْ ْ<«.

.٣٢: ٨ألنفال سورة ا. ١
.٣٣: ٨األنفال سورة. ٢
.ـ جدل ـ٤٥٠: ٤الصحاح .احلجارة: اجلندل. ٣
.٢و ١: ٧٠سورة املعارج . ٤
.١٥: ١٤سورة ابراهيم . ٥
، واالسرتآبادي يف ٣٢٤: ١ً، وأورد جزءا منه ابن شهرآشوب يف املناقب ١٨/ ٨:٥٧الكايف . ٦

ــات  ــل اآلي ــة ا٤٢/ ٥٦٨: ٢تأوي ــّ، والعالم ــسـي يف بح ــوار ملجل ــن ٣٢٠: ٣٥ار األن ــن اب ع
.٥٤٤/ ٢٦٥: ٢شهرآشوب، والسيد البحراين يف مدينة املعاجز 



الشهاب الثاقب.................................................................٦٠

اآلية الثانية

ْأجعل<: قوله تعاىل َ َ ِتم سقاية احلاج وعامرة املسجد احلرام كمن آمن باهللاِّ واليـوم َ ِْ َ َ ْ َ َِّ َ َ َ ْ َ َ ْْ ِ َ َُْ َْ َِْ ِ ِِ َ َ َ َ

ِاآلخر ِ<إىل آخرها.

.ّوهي ست آيات يف سورة التوبة آيتان منها قبل املذكورة وثالث منها بعدها

ّأن العبـاس عـم رسـول اهللا : روي عن تفسري عيل بن إبراهيم افتخـر عـىل 1ّ

ّأنا أفضل؛ ألن : ّأنا أفضل منك؛ ألن سقاية احلاج بيدي، وقال شيبة: ، وقالDّعيل

.حجابة البيت بيدي

، فرضـوا »ّأنا أفضل، فإين آمنت قـبلكام وجاهـدت«: Dوقال أمري املؤمنني

.، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية1وحتاكموا إليه1برسول اهللا

.ّعيل وجعفر والعباس وشيبةّإهنا نزلت يف محزة و«: Hوعن أحدمها

.ّإهنم فخروا بالسقاية واحلجابة، فأنزل اهللا تعاىل فيهم اآلية

ّوكان عيل ومحزة وجعفر الذين آمنوا باهللا واليوم اآلخر وجاهدوا يف سبيل اهللا ال 
.«يستوون عند اهللا

.١٩: ٩سورة التوبة . ١
: ١، وابـن طـاووس يف الطرائـف ١٧٣: ١٤، وأورده الطـربي يف تفـسريه ٢٨٤: ١تفسري القمي . ٢

اكر يف تاريخ مدينة دمشق عس، وابن٣٢١: D، وابن املغازيل يف مناقب عيل بن أيب طالب ٦٩
، ١٨٨: ، والـسيوطي يف أسـباب النـزول٤٠٨: ، والواحدي يف أسباب نـزول القـرآن٤٢:٤٥٧

ّ، والعالمة املجليس يف ١٢٢: ٤، وابن كثري يف تفسري القرآن العظيم ٢١٨: ٤وتفسري الدر املنثور 
.، عن الطرائف٧/ ٣٧: ٣٦بحار األنوار 

.التوبةمن سورة ١٩اقتباس من آية . ٣
ّ، والعالمـة ١٩٣: ٢، واحلويزي يف تفسري نور الثقلـني ٢٤٥/ ٢٠٣: ٨أورده الكليني يف الكايف . ٤

.٣٥: ٣٦املجليس يف بحار األنوار 
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ّإهنا نزلت يف عيل وجعفر ومحزة والعباس وشيبة«: وعن املعامل ّ ّ«.

ية الثالثةاآل

َإن اهللاَّ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران عىل العاملني <: قوله تعاىل ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َ ْْ َ َ ََّ ْ َ َ ََ َِ ًِ ُ َ َ *

ٌذرية بعضها من بعض واّهللاُ سميع عليم َ َّ ِِّ ِ َِ ٌ َ ْ َ ْ ََ ُ ً ُ<.

.Dوهي آيتان يف سورة آل عمران، قد دخل يف ممدوحيهام أمري املؤمنني

ًإن حممـدا«: يف خـرب طويـلDجعفروروي عن أيب  ّملـا قـضـى نبوتـه 1ّّ ّ

ّيا حممد، قضيت نبوتـك واسـتكملت : واستكمل أيامه، أوحى اهللا تبارك وتعاىل وقال ّ
ّأيامك، فاجعل العلم الذي عندك، واإليامن، واإلسم األكرب، ومـرياث العلـم، وآثـار 

ّالنبوة يف أهل بيتك عند عيل بن أيب طالب، فإين مل أقط ع العلم واإليامن واإلسم األكـرب ّ

ّومرياث العلم وآثار علم النبوة من العقب مـن ذريتـك، كـام مل أقطعهـا مـن بيوتـات  ّ
َّإن اّهللاَ <: ، وذلـك قـول اهللا تعـاىلDاألنبياء، الذين كـانوا بينـك وبـني أبيـك آدم ِ

َاصطفى آدم َ َْ .»إىل آخر اآلية>َ

ّئمة اهلداة عليه وعليهم الصالة داخلـون يف ّال خيفى أن أمري املؤمنني واأل: أقول
قصـيبنمنافابن أيب طالب بن عبداملطلب بن هاشم بن عبدDّألنه؛آل إبراهيم

قـريشوهـوالنرضبنمالكبنفهربنغالببنلؤيبنكعببنّمرةبنكالببن

أد بـن ن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنان ابنب

نزلت يف عيل بن أيب طالب والعباس بن عبد املطلب وطلحـة : ، وفيه٢٠: ٣معامل التنزيل للبغوي . ١
.بن شيبة

.٣٤و ٣٣: ٣سورة آل عمران . ٢
.٢٢٥/٤٦: ٢٣ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٣٤/ ٢٢٥: ٢ّأورده العيايش يف تفسريه . ٣
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أدد بن اليسع بن اهلميسع بن سالمان بن بنت بـن محـل بـن قيـدار بـن إسـامعيل بـن 

ّممن اصـطفاه اهللا Dّبن تارمح، عىل األشهر عند أكثر النساب، فيكونDإبراهيم
.واختاره عىل العاملني

اآلية الرابعة

َوالسابقون السابقون <: قوله تعاىل َُ ُِ َِّ َّ َأولئك املقربون* َ ُ َّْ َ ُْ َ ِ َ ُ<.

ّروي عن ابن املغازيل الشافعي، عن جماهد، عن ابن عباس أنه قال ّملا نزل قولـه : ّ

َوالسابقون السابقون <: تعاىل َُ ُِ َِّ َّ َأولئك املقربون* َ ُ َّْ َ ُْ َ ِ َ سبق يوشع بن نون «: 1ّقال النبي>ُ

ّإىل موسى، وسبق شمعون إىل عيسى، وسبق عيل إىل حممد ّ«.

اآلية اخلامسة

َوالذين آمنوا باهللاَِّ ورسله أولئك هم الصديقون<: تعاىلقوله ُ ِّ ُِّ ُ ْ َ َ َُ ُ ُ ََ ِ ِ ِ َِ َُّ ِ<.

ّإنه ملا نزلت هذه اآلية، قال: ًروي عنه أيضا ُسباق األمم ثالثة«: 1ّ مؤمن آل : ّ

.١١و ١٠: ٥٦سورة الواقعة . ١
: ، وأورده الضحاك الشيباين يف اآلحاد واملثـاين٣٦٥/ ٣٢٠: Dمناقب عيل بن أيب طالب . ٢

، وابن البطريـق يف ١٦١: ١الغمة ،واإلربيل يف كشف ٣٥: ١، وابن طاووس يف الطرائف ٣٠
: ّ، والعالمة احليل يف كـشف اليقـني٩٤/ ٤٨: ، وخصائص الوحي املبني٧٧/ ٦٤: العمدة

، ٢٢٥: ١٣، وابـن أيب احلديـد يف رشح هنـج البالغـة ١٦٨:، وابن جرب يف هنج االيامن١٦٦
، والقنـدوزي يف ٥١٦: ٧الكـريم ، ويف تفسريه القـرآن ٢٣١: ١وابن كثري يف البداية والنهاية 

، واملاحوزي يف ٢٤١: ١، والسيد هاشم البحراين يف حلية االبرار ١١/ ١٩٢: ١ينابيع املودة 
.١٩٧: ًاألربعني حديثا

.١٩: ٥٧سورة احلديد . ٣



٦٣............................Fبعض اآليات النازلة فيه ويف آله يف: املطلب األول

 

.»وهو أفضلهمDّفرعون، وحبيب النجار، وعيل بن أيب طالب

اآلية السادسة

َفقد آت<: قوله تعاىل ْ َ ًينآ آل إبراهيم الكتاب واحلكمة وآتيناهم ملكا عظيامَ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ًْ َْ ُّْ ْ َ َ َ َْ َ َ َْ ْ ِ<.

ّفهو النبوة، وأما احلكمـة: ّفأما الكتاب«: Dويف اخلرب الطويل السابق، قال ّ :

ّفهم األئمة اهلداة من الصفوة، : ّفهم احلكامء من األنبياء من الصفوة، وأما امللك العظيم
.، احلديث»ّمن الذرية التي بعضها من بعضّوكل هؤالء 

ً؛ ألهنم مل يملكـوا يف أزمنـتهم ملكـا ال Fويف اآلية داللة عىل رجعتهم: قيل ّ
ّعظيام وال غريه، فعلم أهنم سريجعون ويملكون، كام تدل عليه األخبار، بـل عـد مـن  ُ ّ ّ ً

.ّرضوريات مذهب األئمة األطهار

اآلية السابعة

َّوالش<: قوله تعاىل َمس وضحاها َ َ َُ ِ َوالقمر إذا تالها* ْ ََ َ َ ِْ ِ َ َ<.

: ، وأبو نعيم االصفهاين يف النور املـشتعل١١١٧/ ٦٥٥: ٢أورده ابن حنبل يف فضائل الصحابة . ١
: ٢، وابـن شـهر آشـوب يف املناقـب ٣١٣: ٤٢، وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ٦٧/ ٢٤٦

، ٣/ ٦٤١: ٢، واالسـرتآبادي يف تأويـل اآليـات ٢٨٢: ١، والنباطي يف الـرصاط املـستقيم ١١
.٣٨٣/٣٩: ٤، واحلويزي يف نور الثقلني ٤٣:)عليهم السالم(والشريواين يف مناقب أهل البيت

.٥٤: ٤سورة النساء . ٢
، والـشيخ الـصدوق يف كـامل ١١٨: ٨، والكلينـي يف الكـايف ٣٠٠: ١أورده العيايش يف تفسريه . ٣

: ١، واحلويزي يف تفسريه نـور الثقلـني ٤٩: ١١ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٢١٨: الدين
.٤٨٤: ٢عن كامل الدين، واملشهدي يف كنز الدقائق ٤٩٣

.٢و ١: ٩١سورة الشمس . ٤
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ّوهي إىل أربع آيات، نزلت يف عيل وآله عليهم السالم وذم أعادهيم ّ.

: سألته عـن قـول اهللا تعـاىل: ّأنه قالDاهللاروي عن أيب بصري، عن أيب عبد

َوالشمس وضحاها< َ َ َُ َِّ ّ، بـه أوضـح اهللا عـز 1رسـول اهللا: الشمس«: D، قال>ْ

.»ّوجل للناس دينهم

َوالقمر إذا تالها<: قلت: قال ََ َ َ ِْ ِ َ تـىل رسـول Dذاك أمـري املـؤمنني«: ، فقال>َ

.»ًونفثه بالعلم نفثا1اهللا

َوالليل إذا يغشاها<: قلت: قال ََ ْ َ َْ َِّ ّذاك أئمة اجلور، الذين اسـتبدوا «: Dقال>ِ ّ
ىل به منهم، فغشوا ديـن اهللا ًباألمر دون آل الرسول، وجلسوا جملسا كان آل الرسول أو

َوالليل إذا يغشاها<: بالظلم واجلور، فحكى اهللا فعلهم، فقال ََ ْ َ َْ َِّ ِ<«.

َوالنهار إذا جالها<: قلت: قال َ ََّ َ ِ ِ َ ، Iذلك اإلمام مـن ذريـة فاطمـة«: ، قال>َّ

.»ّفيجليه ملن سأله1ُيسأل عن دين رسول اهللا 

اآلية الثامنة

َّفلعل<: قوله تعاىل ََ ْك تارك بعض ما يوحى إليك وضآئق به صـدرك أن يقولـوا َ ُُ ََ ُ ْ ُ ََ َ ٌْ ََ َ َ ْ َِ ِِ ٌ َ ََ َِ ِ

ٌلوال أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنام أنت نذير واّهللاُ عىل كل يشء وكيل ِّ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ ُ َ َ ْ َ ْْ ََ ُ َ ٌ ٌَ َ َ َْ ََّ َ ُِ ٌ َ ِ َ<.

.وهي آية واحدة يف سورة هود

: ٢، والقمي يف تفـسريه ٥٦٣: ، وفرات الكويف يف تفسريه١٢/ ٥٠: ٨أورده الكليني يف الكايف . ١
، والفيض ٨٠٥: ٢، واالسرتآبادي يف تأويل اآليات ٣٤٥: ١، وابن شهر آشوب يف املناقب ٤٢٤

يس ّ، والعالمة املجل٥٨٥: ٥الثقلني ، واحلويزي يف تفسري نور ٣٣٣: ٥الكاشاين يف تفسري الصايف 
.٧٣و ٢٤:٧٠يف بحار األنوار 

.١٢: ١١سورة هود . ٢
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ّروي عن عامر بن سويد أنه قال ّإن رسول اهللا «: يقولDعت أبا عبداهللاسم: ّ

ًملا نزل قديدا ّّقال لعيلD : ،ّيا عيل، إين سألت ريب أن يـوايل بينـي وبينـك ففعـل ّ

ّوسألت ريب أن يؤاخي بيني وبينك ففعل، وسألت ريب أن جيعلك وصيي ففعل، فقـال  ّ ّ
ّواهللا لصاع من متر يف شن بال أحب إلينا مما سأل : رجالن من قريش ّحممد ربـه، فهـال ّ ّ ّ

ّسأل ربه ملكا يعضده عىل عدوه، أو كنزا يستغني به عن فاقته، واهللا ما دعاه إىل حق وال  ً ًّ ّ
.»ّباطل إال أجابه إليه، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

اآلية التاسعة

َوإن من شيعته الِ براهيم<: قوله تعاىل َِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َّ ِ<.

.اتوهي آية واحدة يف سورة والصاف

: ّوعيل وفاطمـة، وأوالده حتـتهم، قـال1ّرأى نور النبيDّروي أن إبراهيم

ّاللهم من هؤالء ؟ قال اهللا تعاىل« ّهذا نور حممد ووصيه وبنته وأوالده: ّ .ًورأى أنوارا حتتهم» ّ

ّاللهم من هـؤالء ؟ قـال اهللا تعـاىل«: فقال أنـوار شـيعتهم الـذين يقيمـون : ّ

ــسمل ــرون بالب ــس، وجيه ــشكر، َاخلم ــسجدون لل ــوع، وي ــل الرك ــون قب ة، ويقنت

ّاللهم اجعلني من شيعتهم وحمبــ: فقال إبراهيم. ّويتختمون باليمني يهم، قـال اهللا ّ

َقديد. ١ .٩٤٥٨/ ٣٥٥: ٤معجم البلدان . ّاسم موضع قرب مكة: ُ
، والـشيخ املفيـد ١١/ ١٤١: ٢، والعيايش يف تفسريه ٥٧٢/ ٣٧٨: ٨أورده الكليني يف الكايف . ٢

فـيض الكاشــاين يف تفــسري ، وال١٨/ ١٠٧: شيخ الطـويس يف أماليــه، والــ٥/ ٣٧٩: يف أماليـه
ّ، والعالمـة املجلـيس يف بحـار ٢٢٤: ١، واالسرتآبادي يف تأويل اآليات ١٢/ ٤٣٤: ٢الصاىف 
.٧٢: ٤٠، و١٤٧و١٠٠: ٣٦، و ١٠٤: ٩األنوار 

.٨٣: ٣٧ّسورة الصافات . ٣
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َوإن من شيعته ال ِبراهيم<: تعاىل َِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َّ ِ<«.

اآلية العارشة

ِوالذين تبوؤا الدار واال ِيامن من قبلهم حي<: قوله تعاىل ِ ِ ُِ ْ َِ ْ َ َّ َ َ ََ َ َ ْ َّ َُ َبون من هاجر إلـيهم وال َّ َ َ َ ْ ُّْ ْ َ َِ َ ِ َ

َجيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون عىل أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن  ْ ْ ُ ُ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ٌُ ًَ َ ُ ُ ُِ ِ َ َ َّ ِّ ََ َِ ِِ ِ ُِ َ ُْ ِ ِ َ

َيوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون ُ ُ ْ َِّ ِ ِ ِْ ُْْ ُ َُ َ ُ َ ُ ََ<.

ّروي أن النبي فقـام رجـل مـن بـني الـصفوف ذات ليلة فرغ من العشاء،1ّ

ّإين غريب جائع أهيا املهاجر واألنصار من يطعمني منكم ؟ : وقال ّ

ّلقد عرضني الغم من ذكرك الغربة، إنام الغريب أربعة«: 1ّفقال النبي مسجد : ّ

ّبني قوم مل يصلوا فيه، ومصحف يف دار مل يقرؤه أهله، وعامل بني مجاعـة مل يـسألوه مـن 

.»ّاملسلمني بيد الكفارمسائلهم، وأسري من

وأخـذه إىل احلجـرة Dّ، فقـام عـيل»ّمن يكفيه كفاه اهللا يف اجلنة«: 1فقال

ّيـابن عـم، «: ، قالـت»يا بنت رسول اهللا، ائتيني بام عندك من الطعام«: الطاهرة، وقال
Dّفهيأته، فأطفـأ» ّليس عندنا إال ما يكفي لواحد، وأنت صائم واحلسنان جائعان

بتأخري اإلرساج، IفاطمةDّار إصالحه؛ لئال ينفعل الرجل، وأمرالرساج بإظه

ّفلام جيء الرساج رأى أن الطعام مل ينقص منه يشء، قـال ّD :»َمل مل تأكـل ؟
: قـال» ِ

: ٢، واالسـرتآبادي يف تأويـل اآليـات ١٩٦/ ٤٥٨: أورده بتفصيل شاذان القمـي يف الفـضائل. ١
، والـسيد البحـراين يف مدينـة املعـاجز ١٨٧: ٤يف مـستدرك الوسـائل ّ، واملحدث النـوري٤٩٦

٤:٣٧.
.٩: ٥٩سورة احلرش . ٢
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بـام 1فنزلت اآليـة وأخـرب رسـول اهللا . شبعت يا عيل، فأكلوا وأعطوا منه جرياهنم

.جرى بينهم من إطفاء الرساج وغريه

ادية عرشاآلية احل

ًإن اال َبرار يرشبون من كأس كان مزاجها كافورا<: قوله تعاىل ُ َْ َ َ ََ ُ ُ ِْ َِ َ َّْ َ َ َ َ ْ ِ<.

.إىل ثامنية عرش آيةFّوهي يف سورة الدهر نزلت يف عيل وآله 

وبعض من أصحابه إىل 1ّعرضهام مرض، فأتى النبيHّروي أن احلسنني

ْصوم ثالثة أيام إن شفامها اهللا تعـاىل، Dذر يا عيل، لو نذرت هللا، فن: عيادهتام، وقال

، فشفامها اهللا تعاىل فصاموا ومل يكن عنـدهم Hّوفضة، ونذراIونذرت فاطمة

: Dإىل جاره اليهـودي وكـان اسـمه شـمعون، وقـالDّالفطور، فذهب عيل

ّطني جزة صوف لتغزهلا بنت حممدأعشمعون،يا« : ، قال»بثالثة أصواع من شعري1ّ

ًحنت البتول ثلث الشعري وجعلت مخسة أرغفة، فلام حل املغرب سمعوا قائال نعم، فط ّ ّ
ّالسالم عليكم يا أهل بيت حممد، أنا مسكني أطعموين أطعمكم اهللا، فأعطاه أمري : يقول

ًرغيفه فأعطوه تأسيا له، فأفطروا باملاء القراحDاملؤمنني ّ.

ّفلام أصبحت طحنت ثلثه اآلخر وهيأت، فلام حل ا ّ : ملغرب سمعوا قـائال يقـولّّ

ّالسالم عليكم يا أهل بيت حممد، أنا يتيم من أيتام املهـاجرين، لقـد استـشهد أيب يـوم 
.العقبة، أطعموين أطعمكم اهللا، فآثروه عىل أنفسهم وأفطروا باملاء

: ١٤، وعنه التـسرتي يف إحقـاق احلـق ٩٧٠/ ٢٤٦: ٢أورد نحوه احلسكاين يف شواهد التنزيل . ١
.١/ ٥٩: ٣٦نوار ، وعنه يف بحار األ٤/ ٦٧٨: ٢ويل اآليات ، واالسرتآبادي يف تأ٥٤٢

.٢٢ـ ٥: ٧٦سورة االنسان . ٢
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ّوملا حلت الليلة الثالثة، سمعوا قائال يسأهلم ويقول السالم عليكم يا أهل بيت : ّ

ّري من أرساء حممدّحممد، أنا أس ّأشبعوين أشبعكم اهللا من موائد اجلنة، فآثروه عـىل 1ُ

.أنفسهم

ّفلام أصبحوا أخذ عيل ّDبيد احلسننيH ،ًإىل النبي وكانا يرجفان جوعـا ّ
ّفلام رآمها النبي إىل فاطمـة وكانـت 1ّسأل عنهام فحكى احلكاية، فذهب النبي1ّ

ًاه، يا اهللا، أهل بيت حممد يموتون جوعـاواغوث«: 1ّتصيل وقد غارت عينها، وقال ّ «

ّوأقـر بـه مجيـع فـرق . هبـذه الـسورة املباركـةDفنـزل جربائيـل1ّفبكى النبي
.اإلسالم

ّوروي بسند عامي، أنه ّاللهم أنزل عىل حممـد مائـدة مـن اجلنـة كـام «: قال1ّ ّ ّ ّ

طيها، أن تدخل حجرهتا مع سـبIفاطمة1فأمر» أنزلت عىل مريم بنت عمران

ّإذ رأوا قـصعة مكللـة بـاجلواهر، فيهـا حلـم Dّمع عيل1ّفدخلت ودخل النبي

ًفأكلوه إىل سبعة أيام، ويف اليوم الثامن رأت هيوديـة عظـام بيـد احلـسن ّD فـسألته

ّففقدت القصعة، فقال النبـيDّمتعجبة من رائحته، فأخربها احلسن لـو مل «: 1ُ

.»ىل يوم القيامةيعلمها أحد لبقيت فيكم أهل البيت إ

جزء ٢٨٦: مع اختالف فيه، وابن طاووس يف سعد السعود١٧٢:أورده ابن جرب يف هنج اإليامن. ١
، وروضـة ٣٣٢: ، وأمـايل الـصدوق١٥٣: ١ٍّمنه، وانظر إىل كل مـن الطرائـف البـن طـاووس 

، وبحـار األنـوار للمجلـيس ٥٣١: ١ّوكـشف الغمـة لإلربـيل .٣٧١: ١للنيـشابوري الواعظني
.٤٧٤: ٥، ونور الثقلني للحويزي ٣٥:٢٣٧

: ٥مع اختالف فيه، واحلويزي يف تفسريه نـور الثقلـني ٢٢٦: ٣أورده ابن شهرآشوب يف املناقب . ٢
ـ ١٨٢: ١، والنبـاطي يف الـرصاط املـستقيم ٢٤١: ٣٥ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٤٧٣
.جزء منه١٨٣
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:ًولنعم ما قيل شعرا

ــــــى ــــــى مت ّإىل م االم وحت ّأعـــاب يف حـــب هـــذا الفتـــىُ

ويف غريه هـل أتـى هـل أتـىّوهــل زوجــت فــاطم غــريه 

اآلية الثانية عرش

َّإنام وليكم اهللاُّ ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الص<: قوله تعاىل َ َ َ ُ َ ََ ُ ُ َ ُ َ ُ ُِّ ِ ِ َِّ َّ ُْ ُ ُ ََّ َالة ويؤتون ِ ُ ْ ُ َ َ َ

َالزكاة وهم راكعون ُ ُ َِ َ ْ َ َ َّ<.

.مع ما قبلها بآيتنيDّواآلية يف سورة املائدة نزلت يف عيل

ّروي عن أيب ذر الغفاري، أنه قال ّكنا ذات يـوم نـصيل مـع النبـي : ّ ّ صـالة 1ّ

ّاللهم إين سألت يف: ًالظهر، إذ أتى سائل وسأل الناس ومل يعطه أحد شيئا، وقال ّ مسجد ّ

ّفلم يعطني أحد شيئا، وكان عيل1رسول اهللا ً ٌDيف الركوع، فأشـارD إليـه

ّبخنرصه األيمن، وكان فيه خاتم فصه من الياقوت األمحر، بقدر مخسة مثاقيل، قد أخذه 
من طوق بن كنانة إذ قتله، وكان ثمنه خراج الشام لسنة، ثالثامئة محل فـضة وأربعامئـة 

.محل ذهب، فأخذه السائل

ّوملا فرغ النبي ّDَقـال <ّإن أخي موسى «: ّمن الصالة توجه إىل السامء وقال َ

ِرب ارشح يل صدري  ْ َ ْ ِِّ َْ ِويرس يل أمري * َ ْ ِّ ََ ِ ْ ِواحلل عقدة من لـساين * َ َ ِِّّ ْ ًُ َ ْ ُ ْ ِيفقهـوا قـويل * َ َ َْ ُ ْ َ *

ِواجعل يل وزيرا من أهيل  ْ ْ َ َ ْ ََ ِّ ً ِ ِهارون أخي * ِّ َ َ ُ ْاشدد به أز* َ َُ ِ ِ ْ ِوأرشكـه يف أمـري* ِري ْ ْ َ َِ ُ َْ ِ ْ<

.١٨٣: ١أورده النباطي يف الرصاط املستقيم . ١
.٥٥: ٥سورة املائدة . ٢
.٣٢ـ ٢٥: ٢٠سورة طه . ٣
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ًفأنزلت عليه قرآنا ناطقا َسنشد عضدك بأخيك ونجعل لكام سـلطانا فـال يـصلون <: ً ُ ْ َ ُِ َِ ُ ََ ُ َ َُ ً َ َ َ ْ َ ََ َ ِ َ َ ُّ َُ

َإليكام ُ ْ َ ِ< ّاللهم أنا حممد صفيك ونبيك، فارشح يل صدري، ويرس يل أمري، واجعـل ّ ّّ ّ ّ

ًيل وزيرا من أهيل، عليا أخي أشد إذ نـزل جربائيـل هبـذه 1ّفام تم دعاؤه » د به أزريًّ

.اآلية الرشيفة

ًواهللا لقد تصدقت بـأربعني خامتـا وأنـا راكـع : ّوعن بعض األصحاب، أنه قال ّ

.فلم ينزلDّلينزل يب ما نزل لعيل بن أيب طالب

ليامن ّإن ذلك اخلاتم كان خاتم س): ّرس العاملني(ّوعن الغزايل يف كتابه املسمى بـ 

ّ، أتى به بعـض األجنـة إىل النبـيDبن داود ً، فأعطـاه عليـا، والـسائل كـان 1ّ ّ
.انتهى. جربائيل

:ّوأنشد حسان يف ذلك 

ــت  ــت إذ كن ــذي أعطي ــت ال فدتك نفوس القوم يـا خـري راكـعفأن

ــا يف حمكــامت الــشـرائعفــأنزل فيــك اهللا خــري واليــة ّوبينه

.٣٥: ٢٨سورة القصص . ١
: ٢مع اختالف فيه، والنبـاطي يف الـرصاط املـستقيم ٣٦٨: ١أورده احلسكاين يف شواهد التنزيل . ٢

٩ذيــل احلــديث / ١٥٢ـ ١٥١: ١مــع اخــتالف فيــه، واالســرتآبادي يف تأويــل اآليــات ٩٧
.١٠٥: والشريازي يف األربعني

:١، وعنه االسرتآبادي يف تأويل اآليـات ١٩٣ذيل احلديث / ١٨٦: أورده الصدوق يف األمايل. ٣
.١٠ذيل احلديث /١٥٢

.٩٢: ّرس العاملني وكشف ما يف الدارين. ٤
ــني. ٥ ــوحي املب ــصائص ال ــق يف خ ــن البطري ــ٧٥: أورده اب ــرب يف هن ــن ج ــامن، واب ، ١٤٨: ج اإلي

، واملــاحوزي يف ١٠٦: ، والـشريازي يف األربعـنيبيـت واحــد٢٦٥: واخلـوارزمي يف املناقـب
.١٧٥: األربعني
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اآلية الثالثة عرش

ْإنـام يريـد اهللاَُّ ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت ويطهـركم <: قوله تعـاىل َ ُ ْ ِّ ُ ُ ُُ ُِّ َ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِْ َ َْ ُ َِّ َ ِ

ًتطهريا ِ ْ َ< .وهي آية واحدة يف سورة األحزاب.

ّأكثر املفرسين عىل أهنا نزلت يف عيل: قال ابن حجر يف الصواعق ّ ّD وفاطمة

.واحلسن واحلسني

ّوروي أن النبي ّكان يف حجـرة أم سـلمة، فأتـت فاطمـة بحريـرة ومعهـا 1ّ ُ

حتـت 1ّفنزلت اآلية، فـأدخلهم النبـي1ّواحلسنان، فأكلوا مع النبيDّعيل

ّاللهم هؤالء أهل بيتي وخاصـتي، أذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم «: كسائه، وقال ّ ّ

ّ، فقالت أم سلمة»ًتطهريا .»ّإنك عىل خري«: 1وأنا معهم ؟ قال: ُ

أنا حرب ملن حارهبم، «): ًتطهريا(قال بعد 1ّإنه: ويف رواية: الصواعققال يف

.»ّوسلم ملن ساملهم، وعدو ملن عاداهم

:ّوهللا در من قال
ــوكيل ــور ت ــل األم ــىل اهللا يف ك ّع ُ ّوباخلمس أصحاب العبـاء توسـيلّ

.٣٣: ٣٣سورة األحزاب . ١
، والنـسائي ١٧٧: ، وأورده ابن بابويه يف اإلمامة والتبرصة من احلـرية٤٢١: ٢الصواعق املحرقة . ٢

.١٠٨: ٥يف السنن الكربى 
باختالف، والطـرباين يف املعجـم ٢٤٧: ١، وأورده الكليني يف الكايف ٤٢٢: ٢واعق املحرقة الص. ٣

ــري  ــؤمنني ٢٦٦٢/ ٤٦: ٣الكب ــري امل ــويف يف مناقــب أم ــشيخ ١٣٢/٧٣: D١، والك ، وال
.٤٠٣: واخلصال،٢٧٨: الصدوق يف كامل الدين

.٤٢٢: ٢الصواعق املحرقة . ٤
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ـــه ـــا وبنت ـــوث حق ـــد املبع ًحمم ّ عيلاملرتىضّوسبطيه ثم املقتدىّ 

ة الرابعة عرشاآلي
َسالم عىل إل ياسني<: قوله تعاىل ِ َ ٌ َْ ِ َ َ َ<.

.ّوهي واحدة يف سورة الصافات

ّأن املـراد 3فقد نقل مجاعة من املفـسـّرين عـن ابـن عبـاس: قال يف الصواعق

.، وكذا قاله الكعبي1سالم عىل آل حممد: بذلك

اآلية اخلامسة عرش

ُوقفوهم إهنم <: قوله تعاىل َّْ ُ َِ ُ َمسئولونِ ُ ُ ْ َّ<.

: قــال1ّأخــرج الــديلمي، عــن أيب ســعيد اخلــدري، أن النبــي: قــال فيهــا

َوقفوهم إهنم مسؤلون<« ُ ُ ْ َ ْ ُ َّْ ُ َِ ُ .D«عن والية عيل >ِ

.١٤٦: رم املهرقةأورد األبيات التسرتي يف الصوا. ١
.١٣٠: ٣٧ّسورة الصافات . ٢
، الطبعـة املحققـة، ٦١٩: ١٩، وأورده الطربي يف تفسري جامع البيان ٤٣٥: ٢الصواعق املحرقة . ٣

، وابـن اجلـوزي ٣٦٣: ٨يس يف جممع البيان ، والطرب٥٢٣: ٨والشيخ الطويس يف تفسري التبيان 
، والبدايـة ٢٣٠: ٢، وقـصص األنبيـاء ٢٢: ٤تفسريه ، وابن كثري يف ٨٤: ٧يف تفسريه زاد املسري 

.، املحقق٤٦١: ١٢ّ، والسيوطي يف تفسريه الدر املنثور ٣٣٨: ١والنهاية 
.٢٤: ٣٧ّسورة الصافات . ٤
، وفـرات ١٣٦: D١، وأورده الكـويف يف مناقـب أمـري املـؤمنني ٤٣٧: ٢الصواعق املحرقـة . ٥

، والـشيخ الـصدوق يف ٢٢٢: ٢مـي يف تفـسريه ، والق٤٨٤ـ ٤٨٢/ ٣٥٥: الكـويف يف تفـسريه
: ١، واملغـريب يف رشح األخبـار ٦٧: ، ومعاين األخبـار٢٢٢/ ٦٤: D٢عيون أخبار الرضا 

.٧٨٥/ ١٠٨و ١٠٦: ٢، واحلاكم احلسكاين يف شواهد التنزيل ٢٣٤
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اآلية السادسة عرش

َوإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا ثم اهتدى<: قوله تعاىل َ َْ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ٌُ ً ِ َِ ََِّ َّ َ ِّ ِ<.

، وجـاء ذلـك عـن أيب 1اهتدى إىل واليـة أهـل بيتـه: ثابت البناينقال فيها 

.ًأيضاDجعفر

اآلية السابعة عرش

ِكنتم خري أمة أخرجت للناس<: قوله تعاىل َّ ْ ْ َ ُ ُِ َ ِ ُ َُّ ْ َْ<إىل آخره.

.وهي آية واحدة يف سورة آل عمران

ّكيف تكون هذه األمة خري أمة «: Dوروي عن الصادق ُّ ابن بنت وقد قتلوا ! ُ

ّرسول اهللا، ليس هكذا نزلت، وإنام نزلت كنتم خري أئمة ّ«.

اآلية الثامنة عرش

ًوإذ ابتىل إبراهيم ربه بكلامت فأمتهن قال إنى جاعلك للناس إماما <: قوله تعاىل َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِِ َّ َِ ِ ِ ِ َِ َُ ََ َّ ُ ُّ ْ ْ َِّ ََ ُ َّ َ َ ِ

َّقال ومن ذريتى قال ال ينال عهدى الظ ِ ِ ِْ َ َُ َ ََ َ َّ َِّ َ َاملنيَُ ِِ<.

.٨٢: ٢٠سورة طه . ١
، والكلينـي يف الكـايف ٦/ ٩٨: ، وأورده الصفار يف بصائر الدرجات٤٤٧: ٢الصواعق املحرقة . ٢

، وأبـو نعـيم االصـبهاين يف النـور ١٤٠: D١، والكويف يف مناقب أمري املؤمنني ٣/ ٣٢٣: ١
.١٠٣: ٣، وابن شهر آشوب يف املناقب ١٤٢: املشتعل

.١١٠: ٣سورة آل عمران . ٣
ليس يف بحـار ّ، والعالمة املج٣٨٢: ١، واحلويزي يف نور الثقلني ١١٠: ١أورده القمي يف تفسريه . ٤

.١٥٤: ٢٤األنوار 
.١٢٤: ٢سورة البقرة . ٥
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. وهي آية واحدة يف سورة البقرة

وأرصح دليل عىل عدم وصول من ظلم بالكفر، أو الفسق بمرتبة اخلالفة ومنزلة 

.ًالوالية وإن تاب وآمن؛ لصدق اللفظ، وإن منع من إطالقه رشعا

ّانتهت الـدعوة إيل وإىل عـيل، مل يـسجد أحـدنا «: ّأنه قال1ّوروي عن النبي ّ
ًذين نبيا واختذ عليا وصياّللصنم، فاخت ً ًّ ّ ّّ«.

ّوقال بعض معترب املفرسين ّإن املراد من الكلامت يف اآلية أسامء النبي: ُ ّوعيل 1ّ
.Fوفاطمة واحلسنني

اآلية التاسعة عرش

ِفتلقى آدم من ربه كلامت فتاب عليه<: قوله تعاىل ِ ِ ِْ َّ َُ ََ َ ِّ ََ َ ََ َّ ََ<املراد تلك األسامء.

ّبن عباس أنه قالوعن ا ّعام تكلم به آدم فتاب اهللا عليه ؟ 1سألت رسول اهللا: ّ ّ
ّإهلي بحق حممد وعـيل وفاطمـة واحلـسن واحلـسني: قالDّإن آدم«: قال ّF أن

.»ُتقبل توبتي، فقبلت توبته

، وابـن ١٠٦/ ١١٩: ١، وابن طاووس يف الطرائف ٦٨٣/ ٣٥٤: أورده ابن البطريق يف العمدة. ١
، واالسـرتآبادي يف تأويـل ٢٦٩: ١، والنبـاطي يف الـرصاط املـستقيم ١٥١: جرب يف هنج االيامن

/ ٢٠٧: ٢٥ّ، والعالمة املجليس يف بحـار األنـوار ٥٣: ، والشريازي يف األربعني٧٨: ١اآليات 
.١٠٨/ ١٤٣: ٣٨، و٢٠

، ٥٥/ ٣٥٨: ، والـشيخ الـصدوق يف كـامل الـدين٤٦: ١أورده االسرتآبادي يف تأويل اآليـات . ٢
ّ، واحلـر ٣٤٥: ١، وابن شهر آشوب يف املناقـب ٨٤/ ٣٠٤: ، واخلصال١٢٦: ومعاين األخبار

ــشي ــائل ال ــاميل يف وس ــني ٤/ ٩٩: ٧عة الع ــور الثقل ــسريه ن ــويزي يف تف ، ١٤٨/ ٦٨: ١، واحل
.٣٣٢: ١واملشهدي يف تفسري كنز الدقائق 

.٣٧: ٢سورة البقرة . ٣
، ومعـاين ٢٧٠: مع زيادة فيه، والـشيخ الـصدوق يف اخلـصال٣٠٤: ٨أورده الكليني يف الكايف . ٤

! 
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ّيا حامد بحـق «: ّإن املراد منها يف اآلية قول آدم حيث قال: ّوروي بطريق عامي

ّبحق عيل، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا حمسن بحـق احلـسن، ويـاحممد، ويا أعىل ّ قـديمّّ

.عليهفتاب»يلفاغفراحلسنيّبحقاإلحسان

ِولقـد عهـدنا إىل آدم مـن <: يف قوله تعاىلDوعن الكليني، عن أيب عبداهللا َ َ َ ََ َِ َ ْ ِْ َ

ُقبل ْ َ<»ّكلامت حممد وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة من ذر ّ ) فنسـي(يتهم، ّّ

ّهكذا واهللا أنزلت عىل حممد ُ1«.

اآلية العرشون

ْوعىل األعراف رجال يعرفون كال بسيامهم<: قوله تعاىل َ َ َُ ْ َ ْ َ َِ ِِ ُِ َ ُ ٌ ِ َ َ<.
ّوهي أربع آيات، ثالث منها بعد املذكورة، نزلت يف عيل وأخيه وعمه ّ

.

، وابن ٣٤٥: ١هرآشوب يف املناقب مع اختالف فيه، وابن ش٣٥٨: ، وكامل الدين١٢٥: األخبار"
.٢١/ ٨٩: )عليهم السالم(، والرشواين يف مناقب أهل البيت٣٧٩: البطريق يف العمدة

، عـن ٤٤/ ٢٤٥: ٤٤مل نعثر عليه يف مصادرهم، بل وجدناه بـاختالف يـسري ىف بحـار األنـوار . ١
.ّتفسري الدر الثمني

.١١٥: ٢٠سورة طه . ٢
، واالسـرتآبادي يف تأويـل ٤/ ٩١: ّوأورده الصفار يف بصائر الدرجات، ٢٣/ ٣٤٤: ١الكايف . ٣

ــات  ــل ١٧/ ١١٥: ١اآلي ــواهد التنزي ــسكاين يف ش ــاكم احل ــيض ٢٦٢/ ٣١٣: ١، واحل ، والف
ّ، والعالمة املجليس ٤٠٠: ٣، واحلويزي يف تفسري نور الثقلني ٣٢٣: ٣الكاشاين يف تفسري الصايف 

.٣٠٣: ١عن الكايف، والقندوزي يف ينابيع املودة ٤٩/ ١٩٥: ١١يف بحار األنوار 
.٤٦: ٧سورة األعراف . ٤
، والثعلبي يف تفـسري الكـشف ٩٣/ ١٥٨: D١أورده الكويف يف مناقب اإلمام أمري املؤمنني . ٥

، وابـن شهرآشـوب يف املناقـب ٢٦١/ ٣١٢: ١، واحلسكاين يف شواهد التنزيل ٢٣٦: ٤والبيان 
٢٦٩: ٣.
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ّعن ابن عبـاس، أنـه قـالأخرج الثعلبي يف تفسري هذه اآلية: قال يف الصواعق ّ :

ّاألعراف موضع عال بني الصـراط، عليه العباس ومحزة وعـيل بـن أيب طالـب ّD

.ّيعرفون حمبيهم ببياض الوجوه، ومبغضيهم بسواد الوجوه.وجعفر ذو اجلناحني

اآلية الواحدة والعرشون

َقل ال أسألكم عليه أجرا إال املو<: قوله تعاىل ْ ََْ َّ َِّ ً َُ َِ ْ ْ َْ ُُ ْدة يف القربى ومن يقرتف حسنة نزد َ َ َ َ َِّ َّ ً ْ َُ َْ َ َ ِْ َ َْ ِ

ًله فيها حسنا ْ ُ َُ ِ َ<.

.وهي آية واحدة يف سورة الشورى

ّومن قرابتك الذين أوجبت علينا مودهتم ؟ : قيل له: قال البيضاوي

.»ّعيل وفاطمة وابناها«: 1قال

ّعباس أن هذه اآلية ملا أخرج أمحد والطرباين عن ابن: قال ابن حجر يف الصواعق ّ ّ

: نزلت، قالوا

.ّيا رسول اهللا، من قرابتك الذين وجبت علينا مودهتم ؟

.»ّعيل وفاطمة وابناها«: قال

ّوروي أن أصحاب النبي ّملا علموا ضيق معاش النبـي1ّ ، بنـوا عـىل أن 1ّ

.٢٣٦: ٤ً، نقال عن الثعلبي يف تفسري الكشف والبيان ٤٨٦: ٢ملحرقة الصواعق ا. ١
.٢٣: ٤٢سورة الشورى . ٢
.١١٤١/ ٦٦٩: ٢، وأورده ابن حنبل يف فضائل الصحابة ٢٣٧: ٣أنوار التنزيل . ٣
.٨١: ، وأورده ابن البطريق يف خصائص الوحي املبني٦٥١و٦٥٠و٤٨٨: ٢الصواعق املحرقة . ٤
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ّجيمعوا شيئا ليرصف النبي . لعياله، فأنزل تعاىل هذه اآلية1ً

:م ما قال الشافعيولنع

ــا ــرضّحــبكماهللارســولبيــتأهــلي ــنف ــرآنيفاهللام ــهالق أنزل

ــم ــدر أنك ــيم الق ــن عظ ــاكم م ّمن مل يصل عليكم ال صالة لـهّكف

اآلية الثانية والعرشون

َالذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار رسا وعالنيـة ف<: قوله تعاىل ً ً َُ ْ ْ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َّ ِ َ َّ ِ َّ َِّ َُ َ ْلهـم أجـرهم َ ُ ُْ ْ َ ُ َ

َعند رهبم وال خوف عليهم وال هم حيزنون ُ َ ٌ َ َْ َ ْ ْ ْ ْ ِّ َُ َ َ ْ ََ َِ َ ِ ِ<.

.Dوهي آية واحدة يف سورة البقرة نزلت فيه

ّتصدق عيل: قال البيضاوي ّD ًأربعة دراهم ليال وهنارا رسا وعالنية، فنزلت ًّ
.Dفيه 

.٨٣٦/ ٢٣٧: ٢اين يف شواهد التنزيل أورده احلسك. ١
.ـ البسيط٨٥قافية / ١٧٦: ديوان الشافعي. ٢
.٢٧٤: ٢سورة البقرة . ٣
، والكــويف يف مناقــب أمــري ٣٨٤: ٢، وأورده ابــن حجــر يف الــصواعق ٢٢٩: ١أنــوار التنزيــل . ٤

ه ، والـشيخ الـصدوق يف مـن ال حيـرض٧١: ، وفرات الكويف يف تفـسريه١٦٦: D١املؤمنني 
ــه  ــان ٢٧٧: ١، والعيــايش يف تفــسريه ٢٨٨: ٢الفقي ــشيخ الطــويس يف التبي : ٢، و ٢٣٤: ١، وال

، ٣٥٨: ٤٢، وابن عساكر يف تـاريخ مدينـة دمـشق ١٠٩: ١، واحلسكاين يف شواهد التنزيل ٣٥٧
، وابـن ٢٠: ١، وابـن أيب احلديـد املعتـزيل يف رشح هنـج البالغـة ٣٤٩: وابن البطريق يف العمدة

، وابــن كثــري يف ٢١٠: ، والواحــدي يف أســباب النــزول٣٣٠: ١تفــسري زاد املــسري اجلــوزي يف
، والفتـال النيـشابوري يف روضـة ١٤٢/ ١٤٣: ١، وابن طاووس يف الطرائـف ٧٠٨: ١تفسريه 

، والفـيض الكاشـاين يف تفـسري ٣٥٩: ٣، والسيوطي يف الدر املنثـور ٢٤٠/ ٢٤٧: ١الواعظني 
.٢٧٨: ١الصايف 
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اآلية الثالثة والعرشون

َيا أهي<: وقوله تعاىل ُّ َ َا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فام بلغـت َ َ ْْ َّ ْ َ َِّ َ َ ِّ ََ َ ْ ْ َّ ِ َِ ََّ ْ َ ُ َِّ َ ُِ ُ

ِرسالته واهللاُّ يعصمك من الناس َّ ََ ْ َ ُِ َِ ُ َ ََ ِ< . وهي آية واحدة يف سورة املائدة، أمـر اهللا تعـاىل

ُبنصب عيل علام للهدى بعده1فيها رسوله ً َ َ ّ
.

عرشوناآلية الرابعة وال

ُاليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتـي ورضـيت لكـم <: قوله تعاىل َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َُ ُ ُ َُ َ َ ْ ُْ ُ َ ُ ِْ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ ْ َ َ

ًاإلسالم دينا ِ َ َْ ِ<.

.ًوهي آية واحدة أيضا يف سورة املائدة

ّملا قىض مناسكه يف حجة الوداع، 1ّروي بأسناد صحيحة متواترة أن رسول اهللا

؛ًة، وانتهى إىل املكان املعروف بغدير خم ـ وليس موضعا يصلح للنزولورجع إىل املدين

ًلعدم املاء والكأل فيه ـ نزل جربائيل هبذه اآلية وأمره أن يقيم عليا إماما للناس ً ّ.

.٦٧: ٥ائدة سورة امل. ١
واألمـايل للـشيخ ، ٤/ ٢٢٩: ١الكـايف للكلينـي : ُانظر النصوص الواردة يف تفسري هـذه اآليـة. ٢

للكـويف D، ومناقب اإلمام أمري املؤمنني ١٠٤: ١، ورشح األخبار للمغريب ٤٣٦: الصدوق
: ١، واالرشـاد للمفيـد ١٧١: ١، وتفـسري القمـي ١٣٠٠/ ٥٧: ٢، وتفسري العيـايش ١٤٠: ١

: ١، وشواهد التنزيل للحـسكاين ٤٦٩: ، واملسرتشد للطربي٩٩: ، والعمدة البن البطريق١٧٥
، ٢٣٧: ٤٢، وتاريخ مدينة دمشق البن عساكر ٢٢٦/ ٢٢٣: ١، والطرائف البن طاووس ١٨٧

، وهنـج االيـامن ١٤٣: ١، واالحتجاج للطـربيس ٢٢٠: ١وروضة الواعظني للفتال النيشابوري 
.١٣٠: للرشواينFب أهل البيت ، ومناق٩١: البن جرب

.٣: ٥سورة املائدة . ٣
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ّيا رب، إهنم حديثو عهد باجلاهلية«: فقال .فيهارخصةّإهنا عزيمة ال: ، فنزل عليه»ّ

ًـ وكـان يومـا شـديد ونزل املسلمون حولهبذلك املكان،1فنزل رسول اهللا

ّاحلر ـ فأمر رسول اهللا بجمع الرحال ووضع بعضها فوق بعض شبه املنرب، فأمر مناديه 
ّوأكثـرهم ليلـف رداءه عـىل قدمـه مـن شـدة الرمـضاء -فنادى الناس فـاجتمعوا  ُّ ُ-

ًعىل الرحال ودعا عليا1فصعد ّDّفرقى حتى قام عن يمينه، ثم خطـب النـا س ّ

.فحمد اهللا تعاىل وأثنى عليه ووعظ

ّإين دعيت ويوشك أن أجيب، وقد حان مني خفوف من بني أظهـركم، «: فقال ُ ُ ُّ

ّوإين خملف فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي ّّ ّكتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي، وإهنام : ّ
َّلن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض ّ«.

.»كم منكم بأنفسكمُألست أوىل ب«: ّثم نادى بأعىل صوته

.ّاللهم بىل: فقالوا

ُفرفعه حتى رئي بياض إبطيـه]ٍّعىل[فقال هلم عىل النسق، وقد أخذ بضبعي  ّ :

ّفمن كنت مواله فهذا عيل مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وانـرص مـن « ّ
.»نرصه، واخذل من خذله

يف خيمتـه وأمـر ّفـصىل بالنـاس وجلـس-وكان وقت الظهـر-1ّثم نزل

ًعليا ّD ًأن جيلس يف خيمة له بإزائـه، ثـم أمـر املـسلمني أن يـدخلوا عليـه أفواجـا ّ

ّفيهنؤوه باإلمامة، ويسلموا عليه بإمرة املؤمنني، ففعل الناس ذلك كلهم ّ ِّ.

.الزيادة من املصدر. ١
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ّثم أمر أزواجه ومجيع نـساء املـؤمنني أن يـدخلن عليـه ويـسلمن عليـه بـإمرة  ّ

.املؤمنني، ففعلن ذلك

ّبـخ بـخ : ّان ممن أطنب يف هتنئته بذلك املقام عمر بن اخلطاب، وقال فيام قالفك ّ

.ّلك يا عيل، أصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة

:وأنشأ حسان يقول

ـــيهم ـــوم الغـــدير نب ًبخــم وأســمع بالرســول مناديــاّينـــادهيم ي ّ ُ

ــيكم ــوالكم وول ــن م ــال فم ــاّوق فقــالوا ومل يبــدو هنــاك التعادي

ـــك ـــاإهل ـــت ولين ـــا وأن ًولن جتدن منا لك اليـوم عاصـياّموالن ّ
ًرضيتك من بعدي إماما وهاديـاّفقـــال لـــه قـــم يـــاعيل فـــإنني ً ُ
ــه ــذا ولي ــواله فه ــت م ًفكونوا له أنـصار صـدق مواليـاّفمــن كن

ًال تزال ياحسان مؤيدا بروح القدس ما نرصتنا بلسانك«: 1فقال رسول اهللا ّ ّ«.

احلمد هللا عىل كامل «: 1ّاهللا من املكان حتى نزلت اآلية، فقالفلم يربح رسول 

ّالدين ومتام النعمة، ورضا الرب برسالتي، والوالية لعيل ّDمن بعدي«.

ّبسند عامي أنه قالDوروي عن أيب عبداهللا ّملا كان رسول اهللا بغدير خـم «: ّ

فـشاع وطـار . ّعيل موالهمن كنت مواله ف: ّنادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيد عيل، فقال

عـىل ناقتـه فأناخهـا 1يف البالد، فبلغ احلارث بن نعـامن الفهـري فـأتى رسـول اهللا

ّوعقلها، ثم أتى النبي  ال: نقولأنأمرتنا،ّيا حممد: وهو يف مأل من أصحابه، فقال1ّ

: ١، واملفيـد يف االرشـاد ٢٦٣ـ ٢٦١: ١ًأورده كامال وباختالف يسري الطربيس يف إعالم الورى . ١
.ما نرصتنا بلسانك: ، إىل قوله١٧٧ـ ١٧٥
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رتنـا ًقبلناه منك، وأمرتنا أن نـصيل مخـسا فقبلنـاه منـك، وأمفرسولهّوأنكاهللاّإالإله

ّبالزكاة فقبلناه منك، وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه منك، ثـم مل تـرض حتـى رفعـت  ّ ّ
ّبضبعي ابن عمك ففضلته علينا وقلت ّمن كنت مواله فعيل مواله، فهذا يشء منك أم : ّ

ّوالذي نفيس بيده، وال إله إال هو إنه من أمر اهللا، فوىل احلارث بن : من اهللا تعاىل ؟ فقال ّ ّ

ًاللهم إن كان ما يقول حممد حقا فأمطر علينا حجارة مـن : راحلته وهو يقولنعامن إىل ّ ّ ّ ّ

ّالسامء، أوائتنا بعذاب أليم، فلام وصل إليها رماه اهللا بحجر فسقط عىل هامته وخرج من 
ِسأل سائل بعذاب واقع<: دبره فقتله، وأنزل اهللا تعاىل َِ ََ ٌِ َ ََ َ<«.

اآلية اخلامسة والعرشون

:تعاىلقوله 

ْيا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهللاَّ وأطيعوا الرسول وأوىل األمر منكم فإن تنازعتم < ْ ْ ُ َّ َ َُ َ َ َ ُْ ْ َ ُ َ ُ َِ َِ ْ ْ ُْ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ َ ََ َّ َ ُّ
ُيف شىء فردوه إىل اهللاِّ والرسول إن كنتم تؤمنون باهللاِّ واليوم اآلخر ذلك خري وأحـسن  ْ َ ْ َ َ ُ َُّ ْ َ ْ ُ َّ ُ َْ ٌ َ ُ ُ ُ َُ ِ ِ َِ ْ َِ ِِ َ ْ ِ ِِ َ َ ِ

ِأويالَت ْ<.

ُسـمعت جـابر بـن : ّروى الطربيس عمن رواه إىل جابر بن يزيد اجلعفـي، قـال

.١: ٧٠سورة املعارج . ١

ــسريه. ٢ ــويف يف تف ــرات الك ــدة٦٦٣/ ٥٠٥: أورده ف ــق يف العم ــن البطري ، ١٣٥/ ١٠٠: ، واب

احلكايـة اخلامـسة، ٨٣: ً، ومنتجـب الـدين يف األربعـني حـديثا٨٨: وخصائص الوحي املبني

الـسعود يف ، وأيب٣٥٠: ١٩، وابن عادل احلنبيل يف اللباب ٣٥: ١٠والثعلبي يف الكشف والبيان 

٣٦٩: ٢، والقندوزي يف ينـابيع املـودة ٧٢٢: ٢، واالسرتآبادي يف تأويل اآليات ٢٩: ٩تفسريه 

.١٥٤: ً، واملاحوزي يف األربعني حديثا١١٥: زي يف األربعني، والشريا٥٥/ 

.٥٩: ٤سورة النساء . ٣
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ّملا أنزل اهللا تعاىل عىل نبيه هذه اآلية، قلت: عبداهللا األنصاري، يقول يا رسول اهللا، قد : ّ

.ُعرفنا اهللا ورسوله، فمن أولو األمر الذين قرن اهللا طاعتهم بطاعتك ؟

ّجابر وأئمة املسلمني بعدي، أوهلم عيل بن أيب طالب، هم خلفائي يا «: 1فقال ّ
ّثم احلسن، ثم احلسني، ثم عيل بن احلسني، ثم حممد بن عيل املعروف يف التوراة بالباقر،  ّّ ّ ّ ّ ّ
ّوستدركه يا جابر، فإذا لقيته فاقرأه مني السالم، ثم الصادق جعفر بن حممد، ثم موسى  ّ ّ ّ

ّبن جعفر، ثم عيل بن موسى، ثم حم ّمد بن عيل، ثم عيل بن حممد، ثم احلسن بن عيل، ثم ّّ ّ ّّ ّ ّ
ّسميي وكنيي حجة اهللا عىل أرضه، وبقيته يف عباده ابن احلسن بن عيل، ذاك الذي يفتح  ّ ّ ّ ّ
اهللا عىل يديه مشارق األرض ومغارهبا، وذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبـة ال 

.»هللا قلبه لإليامنّيثبت فيها عىل القول بإمامته إال من امتحن ا

.يا رسول اهللا، هل يقع لشيعته االنتفاع به يف غيبته ؟: فقلت له: قال جابر

ّإي والذي بعثني باحلق، إهنم ليستضيئون بنوره، وينتفعون بواليته «: 1فقال ّ

ّيف غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جتالها سحاب، يا جابر، هذا من مكنون رس اهللا 

.»ّفاكتمه إال عن أهلهوخمزون علم اهللا 

اآلية السادسة والعرشون

ْواعتصموا بحبل اهللاِّ مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللاِّ عليكم إذ <: قوله تعاىل َ ِْ ْ ْ َ ُ َّ ُُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ََ ْ ْ ُ ً ِْ ِ ُِ َ ََ َ َ ِ ِ

ُكنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنت ُ ْ ُ َ ُ َُ َ ْ ْ َ ْ َ ًْ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ َِ َُ َُ ََّ ً ِم عىل شفا حفرة من النـار َ َّ َ ُ َِّ َ ْْ َ َ َ َ

٥٣: ّ، واخلزاز يف كفاية األثـر٣/ ٢٥٣: ، وأورده الصدوق يف كامل الدين ١٨٢: ٢إعالم الورى . ١
، ٤٢٩: ١، والفيض الكاشاين يف تفسري الـصايف ١٣٦: ١ات ، واالسرتآبادي يف تأويل اآلي٧باب 

.٤٩٣: ٢، واملشهدي يف كنز الدقائق ٢٥٠: ٣٦ّوالعالمة املجليس يف بحار األنوار 
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َفأنقذكم منها ْ ُِّ َ َ ََ< إىل آخره، وهي ثالث آيـات يف سـورة آل عمـران، آيـة منهـا قبـل

.املذكورة وآية منها بعدها

ًروي أن أعرابيا دخل عىل رسول اهللا  َّالتبست عيل آية من كتاب اهللا، : ، وقال1ّّ
ّـ وكان عيل 1إىل آخره، فقال >واعتصموا<:قوله تعاىل: قال» ما هي ؟«: 1قال

.ووضع يده عىل كتفه» هذا حبل اهللا فاعتصموا به«: بن أيب طالب عن يمينه ـ 

فسمعه رجالن يقول [آمنت باهللا ورسوله واعتصمت بحبل اهللا : فقال األعرايب

: 1يضحكان، فقال1ّفضحكا منه وسخرا وهزئا به، ودخال عىل النبي]ذلك

ّرأينا أعرابيا يقول ويتكلم بمثل ما مل نـسمع، فقـال: قاال» ذي يضحكام ؟ ما ال« ً ّ1 :

ّأما األعرايب فإنه رجل من أهل اجلنة« ّ ّ«.

لك عندنا بشارة، ولنا عندك ذنب فاغفره لنا، : فخرجا خلف األعرايب، وقاال له

ّحتى نبرشك ّ.

: فقـال[ّهل اجلنـة، ّإنك من أ: سمعنا رسول اهللا يقول: وما البشارة ؟ قاال: قال

.فاستغفر لنا]ضحكنا منك ملا سمعناك تقول ذلك: احلمد هللا، وما ذنبكام ؟ قاال

َولـو أهنــم إذ ظلمـوا أنفـسهم جــآؤوك <: ّإن اهللا تعــاىل يقـول: قـال األعـرايب ُ َ َّ ْ َْ َ ُ ْ ُُ ُ َ َْ َ ََّ ِ

ْفاستغفروا اهللاَّ واستغفر هلم الرسول لوجدوا ا ْ َُ َ ََ َ ََ ُ ُ َّ ُ َ ْ ُ َُْ َ َْ ًهللاَّ توابا رحـيامْ ِ َّ ً َّ َ< تـركتام رسـول اهللا ،

.١٠٣: ٣سورة آل عمران . ١
.ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر. ٢
.ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر. ٣
.وما يف املتن أثبتناه من املصدر. كنا لكواغفر لنا ضح: يف األصل. ٤
.٦٤: ٤سورة النساء . ٥
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.ارجعا إن كنتام تؤمنان باهللا ورسوله وتعتصامن بحبل اهللا، فغفر اهللا لكام! ّوجئتام إيل 

ّافرتقت أمة موسى«: ّأنه قال1ّوعن النبي ُD ،عىل إحدى وسبعني فرقـة

ّوافرتقت أمة عيسى ُDّعىل اثنتني وسبعني فرقـة، وأن أم ُ تـي سـتفرتق عـىل ثـالث ّ

.»وسبعني، هتلك اثنتان وسبعون وختلص واحدة

ّوما أظهرهم األمر فإن الفرق بني االثنتـني والـسبعني يقولـون باالختيـار بعـد 

.، واعتصموا بحبل اهللا1وفرقة واحدة ثبتوا عىل ما أمرهم رسول اهللا1النبي

اآلية السابعة والعرشون

ُتتجاىف جن<: قوله تعاىل َ َُ ِوهبم عن املـضاجعََ ِ َ َْ ِ َ ْ ُ َّيـدعون رهبـم خوفـا وطمعـا وممـا ُ َِ َ َ ْ ًُ ًَ ْ ُ َّ َ ََ َ ْ

َرزقناهم ينفقون ُ ِْ ُ ْ َُ َ َ<.

وهي أربع آيات يف سورة أمل السجدة، واحدة منها قبل املذكورة وآيتان بعـدها، 

.، فراجع هناكّيف قصة التزويجHّوقد سبق نزوهلا يف أمري املؤمنني عيل وفاطمة

وبـاختالف ) ضمن جمموعة نفيـسة(١٧٤: ّأورده بعض املحدثني يف كتابه ألقاب الرسول وعرتته. ١

.٥٣٦/ ٢٠٧: ٢أورده املغريب يف رشح األخبار 
ــصال. ٢ ــصدوق يف اخل ــاختالف ال ــس١١/ ٦٤١: أورده ب ــل يف امل ــن حنب / ٦١١: ٣ند ، وأمحــد ب

مـن سـورة األنبيـاء، ٩٣تفـسري آيـة / ٢١٩: ٢٢، والفخر الرازي يف التفـسري الكبـري ١٢٠٧٠
/ ٧٢٠: ٣، والسيوطي يف تفـسريه الـدر املنثـور ١٠٥٣/ ٢٠٢: ١واملتقي اهلندي يف كنز العامل 

.من سورة آل عمران١٠٥تفسري آية 
.١٦: ٣٢سورة السجدة . ٣
عـن ٣٥/ ٢٢٩: ٤، وتفـسري نـور الثقلـني للحـويزي ٤٠٤: ٣آشـوب انظر املناقب البـن شهر. ٤

.١١٧: ٤٣املناقب، وبحار األنوار للمجليس 
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ية الثامنة والعرشوناآل

ْيا أهيا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بـني يـدي نجـواكم <: قوله تعاىل َ ْ ُ ُ َّ ُ ْ َ َُ َ ِّ ُ َُ ْ ْ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َِّ ِ
َ ُّ َ

ٌصدقة ذلك خري لكم وأطهر فإن مل جتدوا فإن اهللاََّ غفور رحيم َّ ٌ ُ ْ ِْ ُِ َ ََّ ِ َِ َ ً َُ َ َِ َ ْ َّ َْ َ َ َُ َّ ٌَ<.

.دلة، واحدة منهام بعد املذكورةوهي آيتان يف سورة املجا

إذا يف اخلـالء1كان الناس يناجون رسول اهللا: ّروي عن ابن عباس، قال

ّكان ألحدهم حاجة، فشق ذلك عىل النبي ً، ففـرض اهللا عـىل مـن ناجـاه رسا أن 1ّ ّ
ّيتصدق بصدقة، فكفوا عنه وشق ذلك عليهم ّ ّ.

القرآن مل يعمل هبا أحد قبيل وال آية من «: Dّقال عيل: وروي عن جماهد، قال

ّيعمل هبا أحد بعدي، آية النجوى، كان عندي دينار فبعته بعرشة دراهم، فكلـام أردت 

.»ّتصدقت بدرهم1ُأن أناجي رسول اهللا

ُثم نسخت بقوله تعاىل ٌفإن مل جتدوا فإن اهللاََّ غفور رحيم<: ّ َّ ٌِ ُ َ َّ ِ َِ َُ ِ َ ْ َّ<.

.١٢: ٥٨سورة املجادلة . ١

.ـ خال ـ٢٣٧: ١٤لسان العرب . املكان الذي ال أحد به وال يشء فيه: اخلالء. ٢

ّ، والعالمة املجلـيس يف ٣٤٩: ٤٢، وابن كثري يف تفسريه ٣٧١: ١أورده الطربيس يف إعالم الورى . ٣

.٣٧٩: ٣٥بحار األنوار 

، والكـويف يف ٢/ ٤٦٩: ، وفـرات الكـويف يف تفـسريه٣٥٧: ٢أورده باختالف القمي يف تفسريه . ٤

، وابـن ٢٨٢/ ١٨٥: ، وابـن البطريـق يف العمـدة١٠٩/ ١٨٨: D١مناقب أمـري املـؤمنني 

، واملتقـي اهلنـدي يف ١٨١: ١اط املستقيم ، والنباطي يف الرص٢٣/ ٥٧: ١طاووس يف الطرائف 

.، عن تفسري القمي٦/ ٢٩: ١٧، واملجليس بحار األنوار ٤٦٥١/ ٥٢١: ٢كنز العامل 

.١٢: ٥٨سورة املجادلة . ٥
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ّثالثة كن لعيل لو أن يل واحدة منهن كانـت : ّنه قالوروي عن عبداهللا بن عمر أ ّّ ّ ُ

ُأحب إيل من محر النعم ُ ّ .تزوجيه بفاطمة، وإعطاؤه لواءه يوم خيرب، وآية النجوى: ّ

اآلية التاسعة والعرشون

ًوالعاديات ضبحا<: قوله تعاىل ْ َ ََ ِ َِ ْ<.

.Dوهذه السورة نزلت فيه 

ي، عن عيل بن إبراهيم بحذف السند، عن روى أمحد بن الدراج املوسوي احلسين

.»هذه السورة نزلت يف أهل وادي اليابس«: قالDاهللاأيب عبد

ّويف رواية سامه بغزوة السالسل، والقصة عىل ما روي عنه يف تفسريه ّإن أهل «: ّ

عىل أن وادي اليابس اجتمعوا اثني عرش ألف فارس، وتعاقدوا وتعاهدوا وتوافقوا

ّرجل عن اآلخر، وال خيذل أحد أحدا، وال يفر رجـل عـن صـاحبه حتـى ّال يتخلف ّ ً

ًوعليا 1ّيموتوا كلهم عىل حلف واحد، ويقتلوا رسول اهللا ّD.

ّفـأخربه بقـصتهم ومـا تعاقـدوا عليـه 1فنزل جربائيـل عـىل رسـول اهللا

/ ١٨١: ٢مـع زيـادة، واملغـريب يف رشح األخبـار ٤٧٨٢/ ١٠٤: ٢أورده ابن حنبل يف مسنده . ١
/ ١٨٥: ، وابـن البطريـق يف العمـدة١٢٥: ٣يف مستدركه مع زيادة، واحلاكم النيشابوري ٥٢٢
مـع زيـادة ٢١٧: ٢، وابـن شـهر آشـوب يف املناقـب ٥٧: ١، وابن طـاووس يف الطرائـف ٢٨٤

.الفصل اخلامس١٧٠: ١واختالف فيه، والنباطي يف الرصاط املستقيم 
.١: ١٠٠سورة العاديات . ٢
، ٤٣٤: ٢، والقمــي يف تفــسريه ٧٦١/ ٥٩٩و ٧٥٨/ ٥٩١: أورده فــرات الكــويف يف تفــسريه. ٣

.عن تفسري فرات الكويف٤/ ٦٥٢: ٥واحلويزي يف تفسريه نور الثقلني 
.وتواثقوا: يف املصدر. ٤
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ًوتوافقـوا، وأمــره أن يبعــث فالنــا إلـيهم يف أربعــة آالف فــارس مــن املهــاجرين 

يـا معـارش : املنرب فحمـد اهللا وأثنـى عليـه وقـال1ار، فصعد رسول اهللاواألنص

ّاملهاجرين واألنصار، إن جربئيل قد أخربين أن أهل وادي اليابس اثنا عـرش ألـف  ّ

ّفارس، قد استعدوا وتعاقدوا وتعاهدوا عىل أن ال يغدر رجل منهم بـصاحبه، وال 

ّيفر عنه وال خيذله حتى يقتلوين وأخي عيل بن أيب ّ ّطالب، وأمـرين أن أسـري إلـيهم ّ ُ

ّفالنا يف أربعة آالف فارس، فخذوا يف أمركم واستعدوا لعدوكم واهنضوا إليهم عىل  ّ ً

.اسم اهللا وبركته يوم االثنني إن شاء اهللا تعاىل

ّفأخذ املسلمون يف عدهتم وهتيؤا، وأمر رسول اهللا  أمري العسكر بأمره، وكان 1ّ

أن يعرض عليهم اإلسالم، فإن أبوا واقعهم واقتـل مقـاتلهم، ّفيام أمره به أنه إذا رآهم

.ّواسبي ذرارهيم، واستبح أمواهلم، وخرب ضياعهم وديارهم

ّفمىض ومن معه من املهاجرين واألنصار يف أحسن عدة وأحسن هيئة، يسري هبم  َ
ّسريا رفيقا حتى انتهوا إىل وادي اليابس ً ً.

ًحابه قريبا منهم، وخرج إلـيهم مـن أهـل ّفلام بلغوا القوم نزل أمري اجليش وأص

ّوادي اليابس مائتا رجل مدججني يف السالح، فلام صادفوهم قـالوا هلـم مـن أنـتم ؟ : ّ

ّومن أين أقبلتم ؟ وأين تريدون ؟ وليخرج إلينا صاحبكم حتى نكلمه، فخـرج إلـيهم  ّ

.أمري اجليش يف نفر من أصحابه املسلمني

.1أنا فالن صاحب رسول اهللا: فقال هلم

أمرين رسول اهللا أن أعرض عليكم اإلسالم، وأن : ما أقدمك علينا ؟ قال: قالوا

ّتدخلوا فيام دخل فيه املسلمون، ولكم ما هلم وعليكم ما علـيهم، وإال فـاحلرب بيننـا 
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.وبينكم

ّأما والالت والعزى، لو ال رحم ماسة وقرابة قريبة لقتلناك ومجيع مـن : قالوا له ّ

ًديثا ملن يكون بعدكم، فارجع أنت ومن معـك واربحـوا العافيـة، معك، قتلة تكون ح

ّفإنا إنام نريد صاحبكم بعينه وأخيه عيل بن أيب طالب ّ.

ّيا قوم، القوم أكثر منكم أضعافا وأعد منكم، وقـد : فقال أمري اجليش ألصحابه ً

.ُناءت داركم عن إخوانكم من املسلمني، فارجعوا نعلم رسول اهللا بحال القوم

ّوما أمرك بـه، فـاتق اهللا وواقـع القـوم، 1ّخالفت قول النبي: ًالوا له مجيعافق

.اهللارسولقولختالفوال

ّإين أعلم ما ال تعلمون، والـشاهد يـرى مـا ال يـرى الغائـب، فانـرصف : فقال

.ّبمقالة القوم له وما رد عليهم1ّوانرصف الناس أمجعون، فأخرب النبي

ًومل تفعل ما أمرتك به، وكنـت يل واهللا عاصـيا يافالن خالفت أمري: 1فقال

.فيام أمرتك

يا معرش املسلمني : ّحتى صعد املنرب، فحمد اهللا وأثنى عليه، فقال1ّفقام النبي

ًإين أمرت فالنا أن يسري إىل أهل وادي اليابس، وأن يعرض عليهم اإلسالم، ويدعوهم  ّ

ّإىل اهللا فإن أجابوه وإال واقعهم، وإنه سار إل ّيهم وخرج منهم إليه مائتا رجل، فلام سمع ّ
كالمهم وما استقبلوه به انتفخ صدره، ودخله الرعب منهم، وترك قـويل لـه ومل يطـع 

ًأمرين عن اهللا أن أبعث إليهم فالنـا يف أربعـة آالف فـارس، Dّأمري، وإن جربئيل

عصاين، وأمره ّفرس يا فالن عىل اسم اهللا، وال تعمل كام عمل أخوك فإنه قد عىص اهللا و

.بام أمر به األول
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ّفخرج وخرج معه املهاجرين واألنصار الذين كانوا مع األول معه، يقتصد هبـم 

ًيف مسريهم حتى شارف القوم، وملا كان قريبا منهم حيث يراهم ويرونه، خرج إلـيهم  ّ ّ

ّمائتا رجل فقالوا له مثل مقالتهم لألول، فانرصف وانرصف الناس، وكاد أن يطري قلبه

ّمما رأى من عدة القوم ومجعهم، فرجع هيرب منهم ّ.

املـسلمون وانـصرف  انـصرف ّفنزل جربئيل فأخرب رسول اهللا بام صنع وإنه قـد 

.معه

املنرب فحمد اهللا وأثنى عليه وأخربهم بام صنع هذا وما كان منه، 1ّفصعد النبي

ًوإنه قد انرصف وانرصف املسلمون معه خمالفا ألمري عاصيا لقـويل ً ّفلـام قـدم أخـرب .ّ
.بمثل ما أخرب به أخوه1ّالنبي

يا فالن، عصيت اهللا يف عرشه وعصيتني، وخالفت قـويل، وعملـت : 1فقال

ّبرأيك قبح اهللا رأيك، وإن جربئيل قد أمرين أن أبعـث عـيل بـن أيب طالـب يف هـؤالء  ّ ّ
ًاملسلمني، وأخربين أن اهللا يفتح عليه وعىل أصحابه، فدعا عليا  ّّDه بام أوىص وأوصا

ّبه األول والثاين وأصحابه األربعـة آالف فـارس، وأخـربه أن اهللا يفـتح عليـه وعـىل  َّ
.Dأصحابه 

.فخرج ومعه املهاجرون واألنصار

ّإين أرسلته كرارا غري فرار: 1وقال ًّ ّاللهم إن كنت : ورفع يده إىل السامء وقال. ّ

ًهبـم سـريا غـري سـري األول ما شاء، فسار 1ّتعلم أين رسولك فاحفظني فيه، فدعا

ال ختـافوا، : ّوالثاين، وأعنف هبم يف املسري حتى خافوا أن ينقطعوا من التعب، فقال هلم

ّأمرين بأمر وأخربين أن اهللا سيفتح عيل وعلـيكم، وابـرشوا فـإنكم 1ّفإن رسول اهللا ّ ّ
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ى ّعىل خري وإىل خري، فطابت نفوسهم وقلوهبم وساروا عىل ذلك السري والتعـب، حتـ

ًإذا كان قريبا منهم حيث يرونه ويراهم، أمر أصـحابه أن ينزلـوا، وسـمع أهـل وادي 

ّوأصحابه، فخرج إليهم مائتا رجل منهم شاكني Dّاليابس بمقدم عيل بن أيب طالب

ّبالسالح، فلام رآهم عيل ّDخرج إليهم يف نفر من أصحابه.

.؟من أنتم ؟ ومن أين أقبلتم ؟ وأين تريدون : فقالوا هلم

ّأنا عيل بن أيب طالب ابن عم رسول اهللا، وأخوه، ورسوله إليكم، أدعـوكم : قال
ًإىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ّ للمـسلمني، مـا-آمنتمإن-ولكم،ّ

.ّوعليكم ما عليهم من خري ورش

ِإياك أردنا وأنت طلبتنا قد سمعنا مقالتك وما عرضت علينا،: فقالوا له هذا مـا ّ

ّال يوافقنا، فخذ حذرك، واستعد للحرب العوان ُ.

ًواعلم أنا قاتلوك وقاتلوا أصحابك واملوعـد بيننـا وبينـك غـدا ضـحوة، وقـد  ّ

.اعذرنا فيام بيننا وبينكم

ّويلكم، هتددوين بكثـرتكم ومجعكـم، فأنـا أسـتعني بـاهللا : Dّفقال هلم عيل

ّوة إال باهللا العـيل العظـيمومالئكته واملسلمني عليكم، وال حول وال ق ّ فانـرصفوا إىل . ّ

ّإىل مركزه، فلام جنه الليل أمر أصحابه أن يقوموا إىل دواهبم Dمراكزهم وانرصف ّ
.ّويرسجوا

ّفلام انشق عمود الصبح صىل بالناس بغلس ّ ّ
 ثم غار علـيهم بأصـحابه، فلـم ،ّ

ّيعلموا حتى وطأهتم اخليل، فـام أدرك آخـر أصـحابه، حتـى قتـل مقـاتليهم، وسـبى ّ

.من املصدر. احلرب التي قوتل فيها مرة بعد أخرى: احلرب العوان. ١
.من املصدر. ـ ظلمة آخر الليلبالتحريكالغلس ـ. ٢
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.ّذرارهيم، واستباح أمواهلم، وخرب ديارهم، وأقبل باألسارى واألموال معه

ومجاعة املسلمني، Dّبام فتح اهللا عىل عيل 1فنزل جربئيل فأخرب رسول اهللا 

املنرب فحمـد اهللا وأثنـى عليـه وأخـرب النـاس بـام فـتح اهللا عـىل 1فصعد رسول اهللا 

.ّيصب منهم إال رجلني ونزلّاملسلمني، وأعلمهم أنه مل 

ّفخرج يستقبل عليا يف مجيع أهل املدينة من املسلمني، حتى لقيه عىل ثالثة أميال  ً ّ
ّمن املدينة، فلام رآه مقبال نزل عن دابته ونزل النبي ّحتى التزمه وقبل ما بني عينيه، 1ّ ّ

سارى وما رزقهم ُفنزل مجاعة من املسلمني إىل حيث نزل رسول اهللا فأقبل بالغنيمة واأل

.»اهللا به من أهل وادي اليابس

ّما غنم املسلمون مثلهـا قـط إال أن يكـون مـن «: Dّثم قال جعفر بن حممد ّ

.»خيرب، فأنزل اهللا يف ذلك اليوم هذه السورة

ًإن عليا: وعن منهج الشيعة ّّDّترجل عن فرسه وقامD1بني يديـه ،

ّتقول فيك طائفة من أمتي ما قالت النصارى يف ّلوال أين أشفق أن «: 1فقال له النبي ُ

ّاملسيح، لقلت اليوم فيك مقاال ال متر بمال منهم إال أخذوا الرتاب من حتـت قـدميك،  ً ّ
.»ّإركب فإن اهللا تبارك وتعاىل ورسوله راضيان عنك

ــسري القمــي . ١ ــويف يف تفــسريه٤٣٤: ٢ّتف ــد يف ٧٦١/ ٥٩٩: ، وأورده فــرات الك ــشيخ املفي ، وال

ًخمتــرصا وبلفــظ آخــر، ١٦٦: ٣باختــصار، وابــن شــهر آشــوب يف املناقــب ١٦٢: ١االرشــاد 

ــات  ــل اآلي ــرتآبادي يف تأوي ــصايف ٨٤٤: ٢واالس ــسري ال ــاين يف تف ــيض الكاش ، ٣٦١: ٥،والف

.٨٤: ٢١ّوالعالمة املجليس يف بحار األنوار 

ّوقد صححنا متن احلديث طبق ما جاء يف تفسري القمي ّ.

، واالسرتآبادي يف ١٦٧: ٣، وابن شهر آشوب يف املناقب ١٦٥: ١أورده الشيخ املفيد يف اإلرشاد . ٢
! 
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ّوسميت هـذه الغـزوة بـذات الـسالسل؛ ألنـه ّ ُD ّأرس مـنهم وقتـل وأتـى
ّباألسارى مكتفني كأهن .م يف السالسلّ

.ّإن بني املدينة ووادي اليابس مخس مراحل: ويف املناقب

ٌإن اال ِنسان لربه لكنود<: وقوله تعاىل ُِّ َ َ ِ َِ ََ َّْ ِ< املراد مـن اإلنـسان هـو عمـرو بـن

ّأنه كنود وحسود عىل عيل : ، يعنيالعاص ّDيف غلبته.

اآلية الثالثون

ِومن الناس<: قوله تعاىل َّ َ ِمـن يـشـريَِ ْ َ ٌنفـسه ابتغـاء مرضـات اّهللاِ واّهللاُ رؤوف َ ُ َ َ ََ ْ َ ََ ْ ُِ ِ ْ

ِبالعباد َِ ْ ِ<.

.Dوهي آية واحدة يف سورة البقرة نزلت فيه 

نفسه، لـبس ثـوب Dّرشى عيل: ّروي عن أمحد بن حنبل يف مسنده أنه قال

ّ، ثم يرمى يف احلجارة كام يرمى نبي اهللا، ولف رأسه يف1رسول اهللا ّ ُّ ُخيرجهالثوب الُ

"
، وابن أيب احلديد املعتزيل يف ٩٣: ٤١ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٨٤١: ٢تأويل اآليات 

.٥: ٥رشح النهج 
ّ، العالمـة املجلـيس ١٦٨: ١، وأورده القطب الراوندي يف اخلرائج واجلرائح صدر غري مطبوعامل. ١

.٧٧: ٢١يف بحار األنوار
.مل نعثر عليه يف املناقب، راجع املصدر السابق. ٢
.٦: ١٠٠سورة العاديات . ٣
ـــرائح ٤٣٩: ٢أورده القمـــي يف تفـــسريه . ٤ ـــدي يف اخلـــرائج واجل ـــب الراون ،١٦٨: ١، والقط

.٧٧: ٢١ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٨٤٩: ٢واالسرتآبادي يف تأويل اآليات 
.٢٠٧: ٢سورة البقرة . ٥
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.رأسهكشفّثمأصبح،ّحتى

ًإهنم كانوا جلوسا عىل الباب مخسة وعرشون رجال: ّوعن ابن عباس ّ
.

ّإهنم ملا أرادوا أن يضعوا أسيافهم عليه، وهم ال: وعن أنس بن مالك ّيشّكون أنه ّ

قظـوه رأوه ّأيقظوه، ليجد أمل القتل، ويرى السيوف تأخذه، فلـام أي: ، فقالوا1ّحممد

ّعليا تركوه، وتفرقوا يف طلب رسول اهللا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ً ّ.

ّإن رسول اهللا ملا أراد اهلجرة خلف عـيل : وعن الثعلبي يف تفسري هذه اآلية، قال ّ ّ ّ

ّبمّكة لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده، وأمره ليلة خرج Dبن أيب طالب
، فأوحى Dّملرشكون بالدار أن ينام عىل فراشه، ففعل ذلك عيلإىل الغار وقد أحاط ا

ّاهللا عز وجل إىل جربائيل وميكائيل َإين قد آخيت بينكام وجعلت عمر أحدكام أطول «: ّ ْ ُ ّ

فاختار كالمها احلياة، فـأوحى اهللا تعـاىل » ّمن عمر اآلخر، فأيكام يؤثر صاحبه احلياة ؟

فبات عـىل فراشـه 1ّحممدوبنيبينهآخيتطالبأيببنعيلمثلُكنتامأال«: إليهام

.»ّيفديه نفسه ويؤثره باحلياة، اهبطا إىل األرض فاحفظاه من عدوه

ّبخ بخ : عند رأسه وميكائيل عند رجليه، فقال جربائيلDفنزال فكان جربائيل ّ

وهو من مثلك يابن أيب طالب يباهي اهللا تعاىل بك املالئكة، فأنزل اهللا تعاىل عىل رسوله

ِومن الناس من يشـري<: Dّمتوجه إىل الغار يف شأن عيل بن أيب طالب ْ َ َ ِ َّ َ .إىل آخره>َِ

ّ، وقد نقلهـا املـصنّف باختـصار وتــرصف، وأورده ابـن ٣٠٥٢/ ٥٤٤: ١مسند أمحد بن حنبل . ١
.٤/ ٤١: ٣٦ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٢٦/ ٥٢: ١طاووس يف الطرائف 

.١٩:٥٤ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٩٩٥/ ٤٤٥: أورده الشيخ الطويس يف أماليه. ٢
/ ٥٥: ١٩ّ، والعالمـة املجلـيس يف بحـار األنـوار ٩٩٨/ ٤٤٦: أورده الشيخ الطويس يف أماليه. ٣

.٥٠٠: ١، واملشهدي يف كنز الدقائق ١٣
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ّذكر ذلك كله أحد من الشافعية يف كتاب  .»ُأنس املنقطعني«ّ

عـىل فـراش Dّولـوال منـام عـيل: ّوهللا در السيد ابن طـاووس حيـث قـال

.رسالتهيفديه بمهجته ما متّكن من هجرته وإمتام 1ّالنبي

ّواهللا إن ابن أيب طالب آنس باملوت من الطفل «: ّإنه قالDوعن أمري املؤمنني

ّبثدي أمه ُ«.

اآلية الواحدة والثالثون

ِإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية<: قوله تعاىل ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َِ َ ُ ْ َّ َ َ َْ َ ُ َُّ َ َُ ُ َ َّ ِ<.

ّهذه اآلية ملا نزلت، قال رسـول اهللا لعـيلّإن : قال ابن حجر يف الصواعق هـو «: ّ

ًأنت وشيعتك راضني مرضيني، ويأيت عدوك غـضابا مقمحـني ّ مـن «: D، فقـال»ّ

.»ّمن تربأ منك ولعنك«: 1قال» ّعدوي ؟ 

، وابـن عـساكر يف ١٢٥: ٢ي يف تفسريه الكشف والبيـان مل نعثر عىل هذا املصدر، بل أورده الثعلب. ١
: ، وخصائص الوحي املبـني٣٦٧/ ٢٣٩: ، وابن البطريق يف العمدة٦٧: ٤٢تاريخ مدينة دمشق 

.١٢٢/ ٤١٩: ، وابن طاووس يف سعد السعود١٢٠
.٤٩: ١الطرائف . ٢
، ٥٦: لناظر وتنبيه اخلـاطر، واحللواين يف نزهة ا٤/ ٣٥: ١أورده الرشيف الريض يف هنج البالغة . ٣

.٥/ ٢١٣: ١وابن أيب احلديد يف رشح النهج 
.٧: ٩٨ّسورة البينة . ٤
ــة . ٥ ــصواعق املحرق ــه١١٠/ ٤٦٧: ٢ال ــويس يف أمالي ــر، ٤٤٨/ ٢٥١: ، وأورده الط بلفــظ آخ

جزء منـه، ٤/ ٣٥٤:بلفظ آخر، والطربي يف املسرتشد٧٤٨/ ٥٨٣: وفرات الكويف يف تفسريه
٨٤و ٨٣: ٣، وابـن شـهر آشـوب يف املناقـب ١١٢٦/ ٣٥٧: ٢اين يف شواهد التنزيـل كواحلس

جـزء منـه، وابـن البطريـق يف خـصائص ٢٤٧: ١جزء منه، والنيشابوري يف روضـة الـواعظني 
بلفـظ آخـر، واالربـيل يف ٢٤٧/ ٢٦٥: ، واخلـوارزمي يف املناقـب١٧٣/ ٢٢٤: الوحي املبـني

! 
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ُوروى أمحد بن الدراج بحذف اإلسناد عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسـول : ّ

ّأحبوا عليا، فإن حلمه م«: 1اهللا ً ّ ّن حلمي، ودمه من دمي، لعـن اهللا أقوامـا مـن أمتـي ّ ُ ً

ّضيعوا فيه عهدي، ونسوا فيه وصيتي، ما هلم عند اهللا من خالق ّ«.

ّكنـا عنـد النبـي: ّوعن جابر بن عبداهللا إنه قـال ، فقـال Dّفأقبـل عـيل1ّ

والـذي نفـس «: ّثم التفت إىل الكعبة فضـرهبا بيده وقال» قد أتاكم أخي«: 1النبي

ّمد بيده، إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة حم ًإنه أولكم إيامنا معي،: -ّثم قال -ّ ّ ّ

ّوأوفاكم بعهد اهللا، وأقومكم بـأمر اهللا عـز وجـل، وأعـدلكم يف الرعيـة، وأقـسمكم  ّ ّ
.ونزلت هذه اآلية: ، قال»ّبالسوية، وأعظمكم عند اهللا مزية

اآلية الثانية والثالثون

َفمن حآجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا <:قوله تعاىل َ َِ ْ َْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َْ ْ ُ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ

َوأبنـاءكم ونـساءنا ونـساءكم وأنفـسنا وأنفـسكم ثـم نبتهـل فنجعـل لعنـة اّهللاِ عـىل  َّ َْ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ ََ َ َُ َ َ َ ُ ُ َِ َ ُ ََّ ْ َ َ ْ َ َ ُْ َُ َ َِ ِ

َالكاذبني ِ ِ َ ْ<.

"
جـزء منــه، ٥٧٧: ١٥لـسيوطي يف تفـسريه الـدر املنثـور جـزء منـه، وا٢٩٧: ١كـشف الغمـة 

.مع اختالف فيه٨٣١: ٢واالسرتآبادي يف تأويل اآليات 
ّ، والعالمـة املجلـسـي يف بحـار ١٠١/ ٦٩: ، والطـويس يف أماليـه٢٩٣: أورده املفيد يف أماليه. ١

.٣٨/ ٢٦٥: ٣٩األنوار 
: ختالف يف بعض األلفاظ، والطويس يف أماليهمع ا٧٥٤/ ٥٨٥: أورده فرات الكويف يف تفسريه. ٢

/ ١١٢٠،واخلـوارزمي يف املناقـب ١٠٤/ ١٤٩: ، والطربي يف بشارة املـصطفى٤٤٨/ ٢٥١
.٣٧١: ٤٢، وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ١٢٠

.٦١: ٣سورة آل عمران . ٣
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ّن ملا جادلوا مع النبي نزلت يف نصارى بني نجرا ونسبوه إىل Dيف عيسى 1ّ

ّاأللوهية ُ.

ُإهنم ملا دعوا إىل املباهلة، قالوا: قال البيضاوي يف تفسريه ّ ّحتى ننظر، فلام ختالفوا : ّ ّ

ّواهللا لقـد عـرفتم نبوتـه، ولقـد : ماذا تـرى ؟ فقـال: -وكان ذا رأهيم -قالوا للعاقب 
ُما باهل قوم نبيا إال هلكوا، فإن أبيتم إال ألـف جاءكم بالفصل يف أمر صاحبكم، واهللا ّ ّ ً ّ

.دينكم فوادعوا الرجل وانرصفوا

ًوقد غدا حمتضنا احلسني، وآخذا بيد احلسن، وفاطمة متيش 1فأتى رسول اهللا  ً

.»ّإذا أنا دعوت فأمنوا«: ّخلفهم، وعيل خلفها، وهو يقول

ًيا معرش النصارى، إين ألرى وجوها ل: فقال اسقفهم ًو سألوا اهللا أن يزيل جبال ّ

.من مكانه ألزاله، فال تباهلوا فتهلكوا

ًوبذلوا اجلزية ألفي حلة محراء وثالثني درعا من حديد1فأذعنوا لرسول اهللا ّ ُ.

والذي نفيس بيده، لو باهلوا ملـسخوا قـردة وخنـازير، والضـطرم «: 1فقال

ّعليهم الوادي نارا، والستأصل اهللا نجران وأهله حتى  .انتهى، »الطري عىل الشجرً

: املغازيل يف املناقـب، وابن٥٦٤: ١، وأورده الزخمرشي يف تفسري الكشاف ٢٦٥: ١أنوار التنزيل . ١

، ويف اهلـامش يـذكر مـصادر آيـة ٦٤ـ ٥٩: ١باختالف فيه، وابن طـاووس يف الطرائـف ٢٦٣

مع اختالف فيـه، وابـن البطريـق يف ٢٢٦: املباهلة بالتواتر فراجع، والواحدي يف أسباب النزول

فـظ آخـر، بل٣٤٥: مـع زيـادة فيـه، وابـن جـرب يف هنـج االيـامن١٢٦: خصائص الوحي املبني

٢٩٢: ١بلفظ آخر، والطربيس يف تفـسري جوامـع اجلـامع ٢١٣: ّوالعالمة احليل يف كشف اليقني

: ٢١ّ، والعالمـة املجلـيس يف بحـار األنـوار ١١٢: ١بلفظ آخر، واالسرتآبادي يف تأويل اآليات 

.٨٤: F، والرشواين يف مناقب أهل البيت٢٨٠
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ّعيل : ّإنه ال دليل أقوى من هذه عىل فضل أصحاب الكساء وهم: ّوعن الكشاف
ّوفاطمة واحلسنان؛ ألهنا ملا نزلت دعاهم فاحتـضن احلـسن وأخـذ بيـد احلـسني 1ّ

ّومشت فاطمة خلفه وعيل خلفها
 .انتهى.

مل يكن Dّألنه؛رشفهوDّوفيها داللة واضحة عىل علو رتبة أمري املؤمنني

َأنفسنا<فيكون داخال يف قوله 1ّداخال يف أبناء النبي َ ُ ْ ًفيكـون جامعـا للكـامالت >َ

.1نفسهDلكونه؛ًالصورية واملعنوية، وحاويا للفضائل الظاهرية والباطنية

اآلية الثالثة والثالثون

ََإذا زلزلت اال َرض زلزاهلا<: قوله تعاىل َ ُْ َ ْ َِ ُ ْ ْ ِ ِ ِ<.

، Dّأنـه قرئـت هـذه الـسورة عنـد أمـري املـؤمنني «: Dي عن البـاقررو

ّأنا اإلنسان وإياي حتدث أخبارها: Dفقال ّ«.

ّكنا مع عيل : عن متيم بن حاتم، قال: وعن العلل ّD ،ّحيث توجهنا إىل البرصة

: بيده الرشيفة، وقال هلاDّفبينام نحن نزول إذ اضطربت األرض، فرضهبا عيل: قال

ّ، ثم أقبل علينا بوجهه الكريم، ثم قال لنا»ِكَمال« ّأما أهنـا لـو كانـت الزلزلـة التـي «: ّ
.»ّذكرها اهللا تعاىل يف كتابه العزيز ألجابتني، ولكنها ليست بتلك

باختالف فيه، والطربيس يف تفسري ٢٢٨: باب النزول، وأورده الواحدي يف أس٥٦٤: ١الكشاف . ١

.بلفظ آخر٢٩٤: ١جامع اجلوامع 

.١: ٩٩سورة الزلزلة . ٢

.٣٥٧: ٥أورده الفيض الكاشاين يف تفسري الصايف . ٣
، والفـيض الكاشـاين ٨٣٦/٣: ٢، وأورده االسرتآبادي يف تأويل اآليات ٥٥٥/٥:علل الرشائع. ٤

! 
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أصاب الناس زلزلة عىل «: ، قالتIوروي عن سيدة النساء فاطمة الزهراء

ومها قــد خرجــا فــزعني إىل عهـد أيب بكــر، وفــزع النـاس إىل أيب بكــر وعمــر فوجـد

ِ، فتبعهام الناس إىل أن انتهوا إىل باب عيل، فخرج عليهم غري مكرتث ملا هـم Dّعيل
ّ

ّفيه، فمىض واتبعه الناس حتى انتهى إىل قلة، فقعد عليها وقعدوا حوله وهم ينظـرون  ّ ّ

ون ؟ ّكأنكم قد هالكم ما تر: Dّإىل حيطان املدينة ترتج جائية وذاهبة، فقال هلم عيل

ّفحرك شـفتيه، ثـم رضب األرض بيـده : قال! ّهيولنا ومل نر مثلها قط وكيف ال: قالوا ّ
ِمالك اسكني، فسكنت بإذن اهللا، فتعجبوا من ذلك أكثر من تعجبهم : ّالرشيفة، ثم قال ُّ ّ ِ َ

.نعم: ّفإنكم قد عجبتم من صنعي ؟ قالوا: ّاألول، حيث خرج إليهم، قال هلم

ََإذا زلزلت االَ رض زلزاهلـا <: قال اهللا تعاىلأنا الرجل الذي : قال َ ُْ َ ْ َِ ُ ْ ْ ِ ِ ِوأخرجـت * ِ َ ََ ْ َ

ََاال َرض أثقاهلا  َ ْ َ ُ ْ ََوقال اال ِنسان ماهلا* ْ َ َُ ْ َ َ َ<مالـك يومئـذ : فأنا اإلنسان الذي يقـول هلـا

ّإياي حتدث) ّحتدث أخبارها( ّ«.

ـالاهللا : ، قالوا»أتدرون ما أخبارها ؟«: ، قال1ّوعن النبي ـا أن «: ورسوله أعلم، ق أخباره

.»عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا: ّتشهد عىل كل عبد وأمة بام عمله عىل ظهرها، تقول
"

ّ، والعالمـة املجلـيس يف ٦٤٨/٦: ٥واحلويزي يف تفسري نور الثقلـني ، ٣٥٧: ٥يف تفسري الصايف 
.١٠٣/٤٢٧: ٢، والسيد هاشم البحراين يف مدينة املعاجز ٤١:٢٥٣/١٣بحار األنوار 

.٣ـ ١: ٩٩سورة الزلزلة . ١
ـــل اإلمامـــة، والطـــربي يف دال٨/ ٥٥٦:رائعـالـــشأورده الـــصدوق يف علـــل . ٢ ، ٢/ ٦٦: ئ

/ ٢٥٤: ٤١ّ، والعالمة املجليس يف بحـار األنـوار ٤/ ٨٣٦: ٢تأويل اآليات واالسرتآبادي يف 
: ٥، واحلـويزي يف تفـسري نـور الثقلـني ٤٢٣/ ٩٩: ٢، والسيد البحراين يف مدينـة املعـاجز ١٤

.٣٥٧: ٥، والفيض الكاشاين يف تفسري الصايف ٦٤٨/٧
.٧:٩٧ة املجليس يف بحار األنوار ّ، والعالم٣٥٨: ٥أورده الفيض الكاشاين يف تفسري الصايف . ٣
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اآلية الرابعة والثالثون

َوالنجم إذا هوى <: قوله تعاىل َ ْ ََ ِ ِ َما ضل صاحبكم وما غوى* َّ َ ُ ََ َ ْ َُ َِ َّ<.

عـن ابـن : ملجـالسروى يف الـصايف، عـن ا.Dوهي أربع آيات نزلت فيـه 
ّ، فلام سلم أقبـل علينـا 1ّصلينا العشاء اآلخرة ذات ليلة مع رسول اهللا: ّعباس، قال ّ

ّإنه سينقض كوكب مـن الـسامء مـع طلـوع الفجـر، فيـسقط يف دار «: ّبوجهه، ثم قال ّ
ّفلـام . »ّأحدكم، فمن سقط ذلك الكوكب يف داره فهو وصيي وخليفتي واإلمام بعدي

ّواحد منا يف داره ينتظر سقوط الكوكب يف داره، وكـان أطمـع ُّقرب الفجر جلس كل
.ّالقوم يف ذلك العباس بن عبداملطلب

ّفلام طلع الفجر انقض الكوكب من اهلواء، فسقط يف دار عيل بن أيب طالب، فقال  ّ
ّيا عيل، والذي بعثني بالنبوة لقـد وجبـت لـك الوصـية «: Dّلعيل1رسول اهللا ّ

ّ، فقال املنافقون ـ عبداهللا بن أيب وأصحابه ـ »بعديواخلالفة واإلمامة  ّلقد ضل حممد : ُ ّ

ّيف حمبة ابن عمه وغوى، ومـا ينطـق يف شـأنه إال بـاهلوى، فـأنزل اهللا تبـارك وتعـاىل ّ ّ :
َوالنجم إذا هوى< َ ْ ََ ِ ِ َّ<.

ّبسد األبـواب التـي يف 1ّملا أمر رسول اهللا: ّإنه قال: وعن مناقب ابن مردويه

ّد شق عليهم، قال حبةاملسج ّ : ّإين ألنظر إىل محزة بن عبداملطلب وهـو حتـت قطيفـة

.٢و ١: ٥٣سورة النجم . ١
، وأورده ابـن شهرآشـوب يف ٨٩٣/ ٦٥٩: ، عن أمايل الصدوق٤/ ٨٤: ٥تفسري الصايف . ٢

ي يف ، واحلـويز٤/ ٤٠١: ٢باختالف فيه، واالسرتآبادي يف تأويـل اآليـات ١٤: ٣املناقب 
، ٢٧٢/١: ٣٥املجلــيس يف بحــار األنــوار ّ، والعالمــة ٤/ ١٤٤: ٥تفــسري نــور الثقلــني 

.٦٥٧/ ٤٣١: ٢والسيد البحراين يف مدينة املعاجز 
.ّهو حبة العرين. ٣
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ّأخرجت عمك وأبا بكر وعمر وعـثامن وأسـكنت ابـن : محراء وعيناه تدمعان ويقول
ّأنـه قـد شـق 1ّما باله يف رفع ابن عمه ؟ فعلم رسول اهللا : فقال رجل يومئذ! ّعمك ّ

وخطب، ومل يسمع من رسول اهللا خطبة كان عليهم، فدعا الصالة جامعة، فصعد املنرب

ًأبلغ منها متجيدا وحتميدا ً.

ّيا أهيا الناس، ما أنا سددهتا، وال أنا فتحتها، وال أنا أخـرجتكم، «: ّفلام فرع قال
َوالـنجم إذا هـوى<: ّ، ثم قرأ»وال أنا أسكنت َ ْ ََ ِ ِ ٌإن هـو إال وحـى <: إىل قولـه تعـاىل>َّ ْ َ َ َُّ ِ ِْ

َيوحى ُ<«.

ة اخلامسة والثالثوناآلي

ِأفمن رشح اهللاَُّ صدره لال ِسالم فهو عىل نور من ربه فويل للقاسية <: قوله تعاىل ِ ِ َِ ْ َّ ِّ ْ َ ََ َ َ َ َْ ِّ ٌ ََ ِّ َ َ ُ َ َُ ِ َ ُْ ْ َ َ

ِقلوهبم من ذكر اهللاَِّ أولئك ىف ضالل مبني ُِ ِّ ُ َُ َ ِ َ ِ َِ ُْ ُ ْ ُ<.
.وهي آية واحدة يف سورة الزمر

.Dاملؤمننيأمرييفنزلتّهناأ: ّروي عن املفرس القمي
ّإن اآلية الرشيفة نزلت يف محزة وعيل وأيب هلب وولده: وقال البيضاوي ّ.

مـع تفاصـيل ٥٩٧: ١، واالربـيل يف كـشف الغمـة ١٠: ١٤عنه السيوطي يف تفسري الدر املنثور . ١
ّأخرى، والعالمة املجليس يف بحار األنوار  ُ١١٨: ٣٦.

.٢٢: ٣٩سورة الزمر . ٢
ّ، والعالمـة املجلـيس يف ٤٨٤: ٤، وأورده احلويزي يف تفسريه نور الثقلـني ٢٤٨: ٢تفسري القمي . ٣

.٢٧/ ٤٠٥: ٣٥بحار األنوار 
، وابن شهرآشـوب يف املناقـب ٥٨٦: ، وأورده الواحدي يف أسباب النزول١٨٧: ٣أنوار التنزيل . ٤

، والنبـاطي ١٥٩: طربي يف ذخائر العقبى، وال١٧٤: ٧، وابن اجلوزي يف تفسري زاد املعاد ١٥: ٢
.مع اختالف فيه٧٤: ٢يف الرصاط املستقيم 



١٠١..........................Fبعض اآليات النازلة فيه ويف آله يف: املطلب األول

 

اآلية السادسة والثالثون

َأمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائام حيذر االخرة ويرجوا رمحـة <: قوله تعاىل َ ً ََ ُ َ َ َ ُ ْْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ََّ َِ ِ ِْ َ َّْ ً ِ ِ َ ٌ َ

ْربه قل هل يس َ َْ َْ ُِّ ِتوى الذين يعلمون والذين اليعلمون إنام يتذكر أولوا االَ لبابِ َ ْ ْ َ َ ْ َْ ُ َ َ َّ َ َّْ َُ ُ َ ُ َ ُ ََّ َ ََ َّ ِ َ َِ ِ ِ<.

.وهي آية واحدة يف سورة الزمر

ّوتدل . Dّعيلاملؤمننيأمرييفنزلتّهناًسمعت من شيخي األجل مذاكرة أ

ّعليه خمصوصة الغدير، فإن بعض فقراهتا مرصحة بنزوهلا يف .Dعيل ّ

اآلية السابعة والثالثون

َإنا أعطيناك الكوثر<: قوله تعاىل َْ ْ َْ َّْ َ َ َ َ ِ<.
.Dوهي ثالث آيات نزلت فيه 

ّإن الكفار عريوا النبي : روي ّ ّ ّإنه رجـل أبـرت ال : بعدم عقبه وأوالده وقالوا1ّ
ًعليا يظهر عقبك وأوالدك من صلب>ّإنا أعطيناك<عقب له، فأنزل اهللا تعاىل  .هّ

.1ّإن املراد من الكوثر أوالده: أوالده، يعني: وقيل: وقال البيضاوي

اآلية الثامنة والثالثون

ُنزل به الروح اال َمني<: قوله تعاىل ِ ِْ ُ ُّ ِ َ َ َ<.

.٩: ٣٩سورة الزمر . ١
.١: ١٠٨سورة الكوثر . ٢
، وعـني العـربة البـن٢٢٢: ٢، واملناقـب البـن شـهر آشـوب ٤٤٥: ٢ّأنظر تفـسري القمـي . ٣

ري القرآن العظيم البن كثري ، وتفس٤٥٥/ ٧٤٣: ، وأسباب النزول للواحدي٢٥٣: طاووس
.٨٠: ٤٤ّ، وبحار األنوار للعالمة املجليس ٥٩٨: ٤

.٥٧٥: ٣أنوار التنزيل . ٤
.١٩٣: ٢٦سورة الشعراء . ٥



الشهاب الثاقب................................................................١٠٢

.ّوهي ست آيات يف سورة الشعراء واحدة منها قبل املزبورة وأربع منها بعدها

أخـربين : Dقلت أليب جعفـر: ، قالّعن سامل احلناط: ُروي يف أصول الكايف

ّعن قول اهللا عز وجل ُنزل به الروح اال َمني<: ّ ِ ِْ ُ ُّ ِ َ َ هـي الواليـة «: إىل آخر اآليات، قـال>َ

.D«ألمري املؤمنني 

اآلية التاسعة والثالثون

َإنا عرضنا اال َمانة عىل الساموات واال َرض واجلبال ف<: قوله تعاىل َِ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ِْ ْ َّ َ َِ
َ َ َ ْ ََّ َأبني أن حيملنها ِ ََ ْ ِ ْ َ َ ْ َ َ

ًوأشفقن منها ومحلها اال ِنسان إنه كان ظلوما جهوال ُْ َ ََ ُ َ َ َ ًَ ْ ُْ ََ َ َُ َّْ ِ َ َ ِ َ َ<.

.وهي آية واحدة يف سورة األحزاب

والية أمـري : واملراد من األمانة املعروضة عىل الساموات واألرضني واجلبال هي

ًوخوفا من عدم القيـام بواجباهتـا، فلـم ّ، وإنام أشفقن منها استثقاال هلا،Dاملؤمنني

ّيبال هبا اإلنسان من فرط جهله فحملها، وعهد أن يتعهدها فتمرد منها البعض فكـان  ّ
.ّمن املبعدين، وانقاد اآلخر فصار من املقربني

Dّعن إسحاق بن عامر، عن أيب عبـداهللا: ما رواه يف الكايف:ّويدل عىل ذلك

.D«ية أمري املؤمننيهي وال«: Dيف هذه اآلية، قال

: ٢مـي يف تفـسريه والق.٥/ ٩٣: ّ، وأورده الـصفار يف بـصائر الـدرجات١/ ٣٤١: ١الكايف . ١
: ٤، واحلـويزي يف تفـسريه نـور الثقلـني ١٦/ ٣٩١: ١، واالسرتآبادي يف تأويـل اآليـات ١٢٤

.٥٦/ ٢٣١: ٢٤ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٦٤/٨١
.٧٢: ٣٣سورة األحزاب . ٢
، والنبــاطي يف الــصـراط ٢/ ٩٦: ، وأورده الــصفار يف بــصائر الــدرجات٢/ ٣٤١: ١الكــايف . ٣

ّوالعالمـة املجلـيس يف بحـار ،٤٠/ ٤٧٠: ٢، واالسرتآبادي يف تأويل اآليات ٢٨٨: ١املستقيم 
.٣١٣: ٤، واحلويزي يف تفسريه نور الثقلني ١/ ٢٧٥: ٢٣األنوار 



١٠٣..........................Fبعض اآليات النازلة فيه ويف آله يف: املطلب األول

 

اآلية األربعون

ًومن يطع اهللاََّ ورسوله فقد فاز فوزا عظيام<: قوله تعاىل ِ َِ ْ ُ َ ْ ًَ َ َ َ ََ ْ َ ُ َ ُ َ<.

ومن يطع : يف اآلية هكذا نزلت«: Dعن أيب عبداهللا: روي يف الكتاب السابق

ًاهللا ورسوله يف والية عيل واألئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيام ً ّ«.

اآلية الواحدة واألربعون

َفمن اتبع هداى فاليضل وال يشقى<: قوله تعاىل َ َْ ََ َ ََ َ َ ُ َ َُّ ِ َ َّ ِ<.

سأله رجل عن قولـه : ّروي يف ذلك الكتاب يف املضمر عن عيل بن عبداهللا، قال

َفمن اتبع هداى فاليضل واليشقى<: تعاىل َ َْ ََ َ ََ َ َ ُ َ َُّ ِ َ َّ : D، قال>ِ

ّمن قال باألئمة واتبع« ْأمرهم، ومل جيز طاعتهم، يعنيّ ّأن املراد من اهلـدى هـو : َُ

ّفمن اتبعهم فال يضل وال يشقىFاألئمة ّ«.

.٧١: ٣٣سورة األحزاب . ١

٢٨٨: ، وفرات الكـويف يف تفـسريه١٩٧: ٢، وأورده القمي يف تفسريه ٨/ ٣٤٢: ١الكايف . ٢

، ٥٠٦: االيـامن، وابـن جـرب يف هنـج ١٢٧: ٣مع اختالف فيه، وابن شهرآشوب يف املناقب 

: ٢٣ّ، والعالمـة املجلـيس يف بحـار األنـوار ٣٩/ ٤٦٩: ٢واالسرتآبادي يف تأويل اآليات 

٥٦/ ٣٠١.

.١٢٣: ٢٠سورة طه . ٣

ــدرجات١٠/ ٣٤٢: ١الكــايف . ٤ ــل ، و٣٤: ، وأورده الــصفار يف بــصائر ال االســرتآبادي يف تأوي

.٢٠/ ٣٢١: ١اآليات 



الشهاب الثاقب................................................................١٠٤

اآلية الثانية واألربعون

َواعلموا أنام غنمتم من شىء فأن هللاِِّ مخسه وللرسول ولذى القربى <: قوله تعاىل َ َ ُ ْ َْ ُ َّ َ ْ ِّ ْ ُُ ُ َ َ ْْ َِ ِ ِ ِِ ُ َّ َ ُ َ َ َّ َ

َْواليتامى وامل َ ََ ََ ِساكني وابن السبيلْ ِِ َّ َْ َ ِ ِ<.

.وهي آية واحدة يف سورة األنفال

ــؤمنني «: Dروي عــن أيب عبــداهللا ــراد مــن ذي القربــى هــو أمــري امل ّإن امل

.F«ّواألئمة

اآلية الثالثة واألربعون

َال أقسم هبذا البلد وأنت حل هبذا البلد ووالد و<: قوله تعاىل َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ٌّ َ ْ ََ َ ُِ َِ َ ُْ َما ولدَ َ َ َ<.

ّإن املـراد مـن الوالـد أمـري املـؤمنني ومـا ولـدهم : يف املرفـوع: روي يف الكايف

.Fّاألئمة

اآلية الرابعة واألربعون

َوممن خلقنا أمة هيدون باحلق وبه يعدلون<: قوله تعاىل ِّ َ َُّ َِ ِ ِْ َ ْ ََ َِّ َِْ ُ َ َْ َ ٌ ُْ<.

.٤١: ٨سورة األنفال . ١
، واحلويزي يف نـور الثقلـني ٢١٨: ١، وأورده احلسكاين يف شواهد التنزيل ١٢/ ٣٤٢: ١لكايف ا. ٢

٩٨/ ١٥٥: ٢.
.٣ـ ١: ٩٠سورة البلد . ٣
، والفـيض الكاشـاين ١/ ٧٩٧: ٢، وأورده االسرتآبادي يف تأويل اآليات ١١/ ٣٤٢: ١الكايف . ٤

ــسريه نــور١٤٤٣: ٢يف تفــسريه األصــفى  ــة ٣/ ٥٧٨: ٥الثقلــني ، واحلــويزي يف تف ّ، والعالم
.٢١/ ٢٦٩: ٢٣املجليس يف بحار األنوار 

.١٨١: ٧سورة األعراف . ٥
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هـم «: عن هذه اآليـة، قـالDسألت أبا عبداهللا: عن عبد اهللا بن سنان، قال

.F«ّاألئمة

اآلية اخلامسة واألربعون

َعم يتساءلون <: قوله تعاىل ُ َ َ ََّ ِعن النبإ العظيم* َ ِ َ َ َْ ِ َّ ِ<.
.»الوالية: ّإن املراد من النبأ العظيم«: Dعن أيب عبداهللا: روي يف الكايف

أ العظيم الذي هـم فيـه أنا النب«: قالDّإن أمري املؤمنني : ويف بعض األخبار
ّوروي بسند عامي، أن صخر بن حارث أقبل إىل رسول اهللا .»خمتلفون يا : وقال1ّ

يا صخر، األمر من بعـدي ملـن هـو «: 1ّحممد، هذا األمر لنا من بعدك أم ملن ؟ قال
َعم يتساءلون <: فأنزل اهللا تعاىل» ّمني بمنزلة هارون من موسى ُ َ َ ََّ ِعن النبإ ا* َ َ ََّ ِلعظيمِ ِ َ ْ< ،

منهم >عن النبأ العظيم الذي هم فيه خمتلفون<ّيسألك أهل مّكة عن خالفة عيل : يعني
.ّاملصدق بواليته وخالفته

ّسيعرفون خالفته بعدك إهنا حـق : ، أي>سيعلمون<ردع عليهم >ّكال<: قال ّ
ّثم كال سيعلمون<يكون  فـال يعرفون خالفته وواليته، ملا يسألون عنها يف قبورهم، >ّ

ــن  ــر ونكــري يــسألون ع ــر وال بحــر إال ومنَك ِيبقــى ميــت يف رشق وال غــرب وال ب ّ ّ ّ

: ٢، والعيايش يف تفسريه ٨/ ٥٦: ، وأورده الصفار يف بصائر الدرجات١٣/ ٣٤٣: ١الكايف . ١
/ ١٠٤: ٢، واحلويزي يف تفسريه نور الثقلني ١٠٢: ٣، وابن شهرآشوب يف املناقب ١٢٠/ ٤٢

.عن البصائر٧/ ٥: ٢٣ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٣٧٨
.٢و ١: ٧٨سورة النبأ . ٢
، وابـن شهرآشـوب يف ٣/ ٩٦: ، وأورده الصفار يف بـصائر الـدرجات٣٤/ ١:٣٤٦الكايف . ٣

يف ّجزء منه، والعالمة املجلـيس١٣٩٥: ٢والفيض الكاشاين يف تفسريه األصفى ٩٦: ٣ناقب امل
.٣ـ ١: ٣٦بحار األنوار 

.٣٦:٣/٦، عن األصبغ، واملجليس يف بحار األنوار ٩٧: ٣أورده ابن شهرآشوب يف املناقب . ٤



الشهاب الثاقب................................................................١٠٦

؟ ّنبيــك؟ ومـندينــك؟ ومـاّربـكمــن:لـهبعــداملوت،يقولونDّعـيلواليـة

.؟ إمامكومن

اآلية السادسة واألربعون

ُالذين قالوا ربنا اهللاَُّ ثم استقاموا تتنزل<: قوله تعاىل َّ َ َ َ َ َُ ْ َّ ََ ُ َُّ َُ َعليهم املالئكة أال ختافوا وال َِّ َّ ََْ َُ َُ َ َ َ َِ ُ ِْ َ

َحتزنوا وأبرشوا باجلنة التي كنتم توعدون ُْ ُ ُ ُ َّ ََ ْ َْ ِ ِ َِّ َْ ِ ُ َ ُ َ<.

عـن هـذه اآليـة، Dسـألت أبـا عبـداهللا: روي عن حممد بـن مـسلم، قـال

ًاستقاموا عىل األئمة واحدا بعد واحد«: Dقال ّ«.

اآلية السابعة واألربعون

ٌوتعيها أذن واعية<: ه تعاىلقول َ َِ َِ ٌَ ُ ُ َ َ<.

.وهي آية واحدة يف سورة احلاقة

ّملا نزلت هـذه اآليـة قـال رسـول «: ، قالDعن أيب عبداهللا : روي يف الكايف

.»ُهي اذنك يا عيل: 1اهللا

، ١٠٨٥/ ٤٨٦: ٢، واحلـسكاين يف شـواهد التنزيـل ٩٦: ٣أورده ابن شهرآشـوب يف املناقـب . ١
، والـشريازي يف ٢٧٩: ١، والنبـاطي يف الـرصاط املـستقيم ١٣٨: ١وابن طاووس يف الطرائـف 

.١٦/ ٢٥٨: ٣٧ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٣٩ـ ٣٨: األربعني
.٣٠: ٤١سورة فصلت . ٢
، ١٧٢/٢: ١ُ، والشيخ الكليني يف اصـول الكـايف ١١٣/١٥: أورده الصفار يف بصائر الدرجات. ٣

.٢٤:٢١/٤٠بحاراألنواريفاملجليسّوالعالمة،٤:٣٥٧املناقب وابن شهرآشوب يف
.١٢: ٦٩سورة احلاقة . ٤
، والـشيخ ٧٩/ ١٤٢: D١، وأورده الكويف يف مناقب أمـري املـؤمنني٥٧/ ٣٥٠: ١الكايف . ٥

! 
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اآلية الثامنة واألربعون

ُوشاهد ومشهود<: قوله تعاىل ْ َ َ َِ َ<.

.»املراد منهام رسول اهللا وأمري املؤمنني«: لّأنه قاDعنه: وروي فيه

اآلية التاسعة واألربعون

َيعرفون نعمت اّهللاِ ثم ينكروهنا وأكثرهم الكافرون<: قوله تعاىل َُ ُ ُ َ ُ ُ َّ َ َِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ َْ ُ ُْ ََ ِ<.

ّملا نزل «: يف هذه اآلية، قالFّعن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده : روي فيه

َّإن<: قوله تعاىل ُام وليكم اهللاُّ ورسولهِ َ َُ ُ َ ُ ُُّ ِ
َ< إىل آخره، اجتمع نفر من أصحاب رسول اهللا

إن : ما تقولون يف هذه اآلية ؟ فقال بعضهم: يف مسجد املدينة، فقال بعضهم لبعض1

ّكفرنا هبذه اآلية نكفر بسائرها، وإن آمنا فإن هذا ذل حني يسلط علينا ابن أيب طالب ُّ ّ ّ.

ًا أن حممدا صادق يف ما يقول، ولكنا نتواله وال نطيع عليا يف مـا قد علمن: فقالوا ً ّّ ّ

.»أمرنا

، والفتـال النيـشابوري يف ٢٣٥: دالئـل اإلمامـة، والطـربي يف ٥٩: الصدوق يف معاين األخبار"
، وابـن رسـتم ٢٠٧: ، واحلـيل يف خمتـرص بـصائر الـدرجات٢٣٠/ ٢٤٥: ١روضة الـواعظني 

.١٣١: الطربي يف نوادر املعجزات
.٣: ٨٥سورة الربوج . ١
، واالسـرتآبادي يف ٧/ ٢٩٩: ، وأورده الشيخ الصدوق يف معاين األخبـار٦٩/ ٣٥٢: ١الكايف . ٢

، واحلـويزي يف ١٤٢٦: ٢، والفـيض الكاشـاين يف تفـسري االصـفى ٢/ ٧٨٣: ٢تأويل اآليات 
.٧١/ ٣٥٢: ٢٣ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٥٤٢، ٥٤١: ٥تفسريه نور الثقلني 

.٨٣: ١٦سورة النحل . ٣
.٥٥: ٥سورة املائدة . ٤
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َيعرفون نعمت اّهللاِ ثم ينكروهنا<فنزلت هذه اآلية «: Dقال ُ ُ َّ َ ََ ْ ِْ ُِ َُ َ واليـة : يعنـي>ِ

.»عيل بن أيب طالب، وأكثرهم الكافرون بالوالية

اآلية اخلمسون

ُيوم يأتى بعض <: قوله تعاىل ْ َ ِْ ْ َ َ ُآيات ربك ال ينفع نفسا إيامهنا مل تكن آمنت من قبل َ ْ ْ ُ ُ َِّ ًِ ِْ َ ََ َ َ َ َُ َْ َ َ ِ ْ َ َ َ

ًأو كسبت ىف إيامهنا خريا ْ َ ََ ْ َِ
َ ِ ِ َ ْ َ<.

ّيوم تطلع الشمس من مغرهبا ينسد باب التوبـة، فـال ينفـع إيـامن إال مـا : يعني ّ

واليـة أمـري : ياكتسب قبل بروز هذه اآلية، ومل ينفع إيامن مل يكـسب فيـه اخلـري، يعنـ

.Dاملؤمنني

يف هـذه اآليـة، Dّويدل عىل ذلك ما رواه هشام بن احلكم، عن أيب عبد اهللا

: D، قـال »ّخاصةDاإلقرار باألنبياء، واألوصياء، وأمري املؤمنني «: Dقال

ُال ينفع نفسا إيامهنا ألهنا سلبت« ّ ً«.

جزء منه، وابـن جـرب يف هنـج ١٢٠: ٣، وأورده ابن شهرآشوب يف املناقب ٧٧/ ٣٥٤: ١الكايف . ١
: ١نـور الثقلـني ، واحلـويزي يف تفـسريه٢٦١: ١، والنباطي يف الـرصاط املـستقيم ١٣٥: اإليامن

.ُعن أصول الكايف٢٦٠/ ٦٤٤
.١٥٨: ٦سورة األنعام . ٢
، ٧١٢١/ ٤٦١: ٢، وأمحد بـن حنبـل يف مـسنده ٧١: ٨أورده الطربي يف تفسريه جامع البيان . ٣

: ، واحلراين يف حتف العقول٢٧٤: ، والصدوق يف اخلصال١٢٨/ ١٢٨: ٢والعيايش يف تفسريه 
جـزء منـه، وابـن اجلـوزي يف ٤: ٢، والطـويس يف املبـسوط ٣٢٠: ٢، والقمي يف تفـسريه ٢٨٨

ّ، والـسيوطي يف الـدر ٢٠١: ٢، وابن كثـري يف تفـسري القـرآن العظـيم ١٥٦: ٣تفسريه زاد املعاد 
.٣٦٣و٣٤: ٦ّمع اختالف فيه، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٢٧: ٦نثور امل

: ١، واالسـرتآبادي يف تأويـل اآليـات ٨١/ ٣٥٥: ١ُأورده الشيخ الكلينـي يف أصـول الكـايف . ٤
! 
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اآلية الواحدة واخلمسون

ِالذى جي<: قوله تعاىل َ ِ ِدونه مكتوبا عندهم ىف التوراة واإلنجيل يأمرهم باملعروف َّ ِ ُِ ُ ُ َ َ ْ َْ ُ َ ْ ُ َُْ ِ ْ ِ ِ ِْ ْ َِ َّ َ ُ ًُ

ْوينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبآئـث ويـضع عـنهم إرصهـم  ْ َ ُ ْ ُ ِّ ِّ ُ ْ َُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ ِ ُ َْ َْ ُ َُ ِ ِ َِْ ُِْ َ َُّ َّ َُ ِ َ ِ

َواألغالل التى كانت عليهم ف ْ ِْ ََ ََّ َْ ََ َِ َ َالذين آمنوا به وعزروه ونرصوه واتبعوا النور الذى أنزل ْ ِ ُِ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َِ ِ َِّ ََّ ُ َُّ َّ َّ ُْ ُْ َ َ

َمعه أولئك هم املفلحون ُ ُ ْ ُ َِ ِْ ُْ ُ ََ َ ُ<.

ّ، أنه سأله عام سأله فأجابه بكالم فيهDعن أيب عبيدة احلذاء، عن أيب جعفر ّ :

ًإن املراد عام جيدونه مكتوبـا يف التـوراة واإلنج« ، Dوالـويص 1ّيـل هـو النبـيّّ

والقائم يـأمرهم بـاملعروف إذا قـام وينهـاهم عـن املنكـر، واملنكـر مـن أنكـر فـضل 

.»اإلمام

اآلية الثانية واخلمسون

ًومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا<: قوله تعاىل ً ََ َ َِ َِ َ َُ َ ْ ْ ََ َّ ِ ِ ْ َ<.
يعنـي «: هذه اآلية، قاليف Dعن أيب بصري، عن أيب عبد اهللا: روي يف الكايف
.»Dبه والية أمري املؤمنني

َونحشـره يوم القيامة أعمـى<: قلت َ َ َ َ ُْ ُ ْ َِ ِ ُ يعنـي أعمـى البـصـر يف «: Dقـال>َ
ّوهو متحري يوم القيامة «: ، قال»اآلخرة، أعمى القلب يف الدنيا عن والية أمري املؤمنني

"
ُعــن أصـول الكــايف، والــسيد ٣٦٠/ ٧٨٢: ١، واحلـويزي يف تفــسريه نـور الثقلــني ١٦٨/١١

.٣٧٧٥/ ٥٠٠: ٢ه الربهان البحراين يف تفسري
.١٥٧: ٧سورة األعراف . ١
.١٦/ ١٧٨: ١تأويل اآليات ، واالسرتآبادي يف ٨٣/ ٣٥٥: ١أورده الشيخ الكليني يف أصول الكايف .٢
.١٢٤: ٢٠سورة طه . ٣
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ِمل حرشتني أعمى وقد كنت بصري<: يقول َ َ ْ َُ ْ ُ ْ َ ََ ََ ْ َ َكذلك أتتك آياتنا فنـسيتها* ًا ِ َ َ ُ ْ َ َِ َِ َ َ َ<قـال ، :
َفنسيتها وكذلك اليوم تنسى<Fّاألئمة: اآليات« َ َْ ُ َ َ ََ ِ َِ َ تركتها، وكذلك اليـوم : ، يعني>َ

.»ّترتك يف النار، كام تركت األئمة، فلم تطع أمرهم ومل تسمع قوهلم

اآلية الثالثة واخلمسون

َّإن اّهللاَ<: قوله تعاىل َاشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنةِ َّْ َ ُُْ ْ ْ ََُ ََُّ َ ِ َ َ ََ َُ َُ ِ ِ ِْ َ إىل قوله >َ
َوبرش املؤمنني<تعاىل  ِ ِ ْ ُْ ِ ِّ َ َ<.

ومحزة وجعفر ريض اهللا عنهام، حيث Dّروي أن اآليتني نزلتا يف أمري املؤمنني 
ًسبيل اهللا، حتى استشهدوا طلبا تاجروا اهللا تعاىل وباعوا أنفسهم وأمواهلم بايثارمها يف  ّ

.ّملرضاة اهللا فاشرتى اهللا مبيعهم بثمن غال ال مثل له، وهو اجلنة والشفاعة
ّ، فإنه Dّويدل عىل ذلك ما يف خمصوصة الغدير املروية عن موالنا العسكري

: ورد فيها
اهللا ّإن <بنفوسكم فأنزل اهللا فـيكم اهللاتاجرتمالذينوأخاكّوعمكّأنكأشهد

.إىل آخر اآلية>اشرتى

اآلية الرابعة واخلمسون

َواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا<: قوله تعاىل َِ ِ ِ ُِ ُّ َ ْ َ َْ ْ ْ ََ ْ َ ْ َ<.

.٢٦و ٢٥: ٢٠سورة طه . ١
منه، واحلـسكاين يف شـواهد جزء ٢٦٠:، وأورده فرات الكويف يف تفسريه٩٢/ ٣٦١: ١الكايف . ٢

.عن الكايف١٧٠/ ٤٠٥: ٣جزء منه، واحلويزي يف تفسريه نور الثقلني ٥٢٤/ ٥٧٦: ١التنزيل 
.١١٢و ١١١: ٩سورة التوبة . ٣
.مل نعثر عليه يف املصادر املتوفرة لدينا. ٤
.٤٥: ٤٣سورة الزخرف . ٥
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ّروى مجع من مفرسي أهل السنة منهم احلافظ أبو نعيم، عن النبي  : ّأنه قال1ّّ
ُملا أرسي يب إىل السامء مجع اهللا تعاىل بيني وبني األنبياء،« فأمرين أن أسأهلم بام بعثهم اهللا ّ

ّعىل شهادة أن ال إله إال اهللا وعىل اإلقرار بنبوتك والوالية لعيل : تعاىل فسألتهم، فقالوا ّ

.»بن أيب طالب

اآلية اخلامسة واخلمسون

ِوإذ أخذ ربك من بن<: قوله تعاىل َِ ُّ ََ َ َ َْ َ ْآدم من ظهورهم ذريـتهم وأشـهدهميِ ْ َّ ِّ ْ َُ َ ََ ََ ُ ُْ َ ُ ِ ِِ َعـىل ُ َ
َأنفسهم ألست بربكم قالوا بىل ُ ََ ِّْ َ ْ َ ْ ُْ ِ ُ َ َِ ِ ُ<.

ّأنه 1ّعن حذيفة اليامين، عن النبي: روي عن ابن شريويه يف كتاب الفردوس

ّلو علم الناس أن لقب أمري املؤمنني اطلق عىل عيل«: قال ُ ّD ّيف أي وقت ملا أنكـروا
ّفضله، فلقب به وكان آدم بني املاء والطني  ْإذ أخذ ربك من بنى آدم مـن ظهـورهم َو<ُ َ َِ ِ ِ ِِ ُ ُ َ َ َُّ َ َْ َ ِ

َذريتهم وأشهدهم عىل أنفسهم ألست بربكم قالوا بـىل ُ َ َ َُ ِّ َ ُ َْ َ ْْ َ ْ ْ ْ ْ َّ ُِّ ِ ُ َ ََ َ َِ ِ ُ َ أنـا : قـال اهللا تبـارك وتعـاىل>ُ

ّربكم، وحممد نبيكم، وعيل إمامكم ّ ّ«.

٥٦٣: ٢، واالسرتآبادي يف تأويل اآليات ٨٥٧/ ١٥٧: ٢أورده احلسكاين يف شواهد التنزيل . ١
عن ٥٠٥: عن أيب نعيم، وابن جرب يف هنج اإليامن٦٨٠/ ٣٥٢: ، وابن البطريق يف العمدة٣٠/ 
.٤٢: عن أيب نعيم، والشريازي يف األربعني٢٩٣: ١نعيم، والنباطي يف الرصاط املستقيم أيب

.١٧٢: ٧سورة األعراف . ٢
نقله املصنف باملـضمون، وأورده بـاختالف فـرات ٥٠٦٦/ ٣٥٤: ٣الفردوس بمأثور اخلطاب . ٣

: س يف اليقـني، وابـن طـاوو٥٣: ، والطربي يف دالئل اإلمامـة١٨١/ ١٤٦: الكويف يف تفسريه
، واحلـيل يف ٥٥: ٢، والنباطي يف الـرصاط املـستقيم ٤٦٦: ، وابن جرب يف هنج اإليامن٦٥/ ٢٢٢

ّ، والعالمـة ٦٨: ٣عن الفردوس، وابـن شهرآشـوب يف املناقـب ٢٨٨/ ٣١٦: خمترص البصائر
.٧٧: ٤٠و ٢٠٦: ٣٧املجليس يف بحار األنوار 
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.»ّوعيل أمريكم«: ويف بعض النسخ

ناآلية السادسة واخلمسو

ِوما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن <: قوله تعاىل ِ ِِ ْ َِّ َ ُ َ ْْ َ ْ ََ َْ َ ََ ِْ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ُِّ َّ َ

َكنتم ال تعلمون ُ َْ ْ َ ُ َُ<.

عن : روي عن احلافظ حممد بن موسى الشريازي من أعاظم علامئهم يف تفسريه
ّابن عباس أنه قال ّمد وعيل وفاطمة واحلسن واحلسنيحم: ّإن املراد من أهل الذكر: ّ ّ

.

اآلية السابعة واخلمسون

َوإن تظاهرا عليه فإن اهللاََّ هو مواله وجربيل وصالح املؤمنني<: قوله تعاىل ِ ِ ِ ِْ ُْ َُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َُ َِ ِ َ ْ ََّ ِ َِ َ َ<.

.عيل بن أيب طالب: ّإن املراد من صالح املؤمنني: روي عن جماهد والطربي

واخلمسوناآلية الثامنة

ِأم حيسدون الناس عىل ما آتاهم اهللاُّ من فضله<: قوله تعاىل ِ ِْ ََ ُ َ ُ ُْ َ ََ َّ َُ َ ْ َ<.

.٤٣: ١٦سورة النحل . ١
.مطبوعاملصدر غري. ٢
.٤٤: ٦٦سورة التحريم . ٣
ي يف، والقم٦٤٠/ ٤٩١: ، بل أورده فرات الكويف يف تفسريهمل نعثر عليه يف الطبعات املعارصة. ٤

: ٤٢، وابـن عـساكر يف تـاريخ مدينـة دمـشق ٦٤: ١٠، والطربيس يف جممع البيان ٣٧٧: تفسريه
: ١لنيـشابوري يف روضـة الـواعظني ، والفتـال ا٣١٦/ ٢٦٨: ، وابن املغـازيل يف املناقـب٣٦١
، ٥٥٤: ١، واإلربـيل يف كـشف الغمـة ١٩٩/ ٢٥٩: ، وابن البطريق يف خصائص الـوحي٢٤٣

، واالسـرتآبادي يف ٥٨٨: ١٤، والسيوطي يف تفسريه الدر املنثور ١٩٧: ج اإليامنوابن جرب يف هن
.٣٦:٢٧ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٦٩٩/٤: ٢تأويل اآليات 

.٥٤: ٤سورة النساء . ٥
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.»نحن الناس واهللا«: ّأنه قال يف هذه اآليةDعن الباقر: يف الصواعق

اآلية التاسعة واخلمسون

َهو الذى أيدك بنرصه و باملؤمنني< ِ ِ ِ ِْ ُْ ِ َِ َ ُِ ْ َ ََ َّ َ َّ<.

ّافظ أيب نعيم، عن أيب هريرة، أن النبي روي عن احل ّ ّ :قال1ُ

:ًرأيت مكتوبا يف العرش«

ّال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، حممـد عبـدي ورسـويل، أيدتـه بعـيل بـن أيب  ّ ّ

ِهو الذي<هذه اآلية 1ّ، ثم تال »طالب َّ َ .إىل آخره>ُ

، والعيايش يف تفـسريه ٤/ ٥٥: ، وأورده الصفار يف بصائر الدرجات٤٤٤: ٢الصواعق املحرقة . ١

١٦٠: ١ُ، والكليني يف أصول الكايف ٢٤٨: ١، والقايض املغريب يف رشح األخبار ٢٤٧/١٥٥: ١

، ١٩٦/ ١٤٣: ١يـل ، واحلسكاين يف شـواهد التنز٢٧٢/٥١١: ، والشيخ الطويس يف أماليه٢/ 

ــدة ــق يف العم ــن البطري ــل ٦٨٤/ ٣٥٥: واب ــواهد التنزي ــسكاين يف ش ، ١٩٨/ ٢١٧: ١، واحل

، والقنـدوزي يف ينـابيع ٤٤٨: ، والشريازي يف األربعني١٣٠: ١واالسرتآبادي يف تأويل اآليات 

.٧٨: F، والرشواين يف مناقب أهل البيت ٣٠/ ٣٦٢: ١املودة 

.٦٢: ٨سورة األنفال . ٢

/ ١٩٠: ، وأورده ابن البطريق يف خـصائص الـوحي املبـني ١٧/ ٨٩: النور املشتعل أليب نعيم . ٣

ّ، والعالمة احليل يف منهاج الكرامة ١٣٥ ١٨٥: الربهان الثالث والعرشين ، وهنج احلق / ١٣٤: ّ

.٣٦:٥٢ّ، والعالمة املجليس يف البحار ١:١٩٥/٩، واالسرتآبادي يف تأويل اآليات 





١١٥

املطلب الثاين
Dيف األخبار الواردة فيه 

ّاحلديث األول

ّإن : مـا معنـاه» بـستان الكـرام«ّا رواه املقدس األردبييل عن صـاحب كتـاب م

ّجربئيل كان عند النبي  ّ، فقام له جربئيل وعظمه، Dّإذ دخل أمري املؤمنني عيل6ّ

ّألن له عيل حـق التعلـيم، فقـال النبـي : عن وجه التعظيم، قال1ّفسأله النبي  ّ ّّ َّ َ ّ1 :

ّملا خلقني ريب: وكيف ذلك ؟ قال سألني من أنت، ومن أنا، وما اسمك، وما اسمي ؟ ّ

ّفتحريت يف اجلواب مدة، فرأيت هذا الفتى يف عامل النور، وعلمنـي، وقـال ّ ّ قـل أنـت : ّ

ّالرب اجلليل واسمك اجلميل، وأنا العبد الذليل واسمي جربئيل، فقال  ّكم مـدة : 1ّ

ِّيا رسول اهللا، إن يف السامء كوكبا يطلع يف كل: عمرك ؟ قال ً ّثالثني ألف سنة مرة، وأنا ّ
ًرأيته ثالثني ألف مرة طالعا ّ

.

احلديث الثاين

ّما رواه أمحد بن الدراج بحذف اإلسناد، عن عامر بن سليامن، عـن أيب احلـسن 
ّعيل بن موسى الرضا، عن آبائه، عن عيل بن أيب طالب، عن رسول اهللا : ّأنـه قـال1ّ

ّملا ارسي يب إىل السامء أخذ جرب« ُ ّئيل بيدي وأقعدين عـىل درنـوك مـن درانيـك اجلنـة، ّ

.٣١٦ـ ٣١٥: ١ُانظر نور الرباهني لنعمة اهللا اجلزائري . ١
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َوناولني سفرجلة فأنا اقلبها إذ انفلقت، فخرجت منها جارية حوراء مل ار أحسن منها،  َ ٌ ُّ

ّأنا الراضية املرضـية، خلقنـي : ِمن أنت ؟ قالت: ّالسالم عليك يا حممد، قلت: فقالت ّ
فور، وأعـالي مـن عنـرب، أسفيل من مسك، ووسطي من كـا: ّاجلبار من ثالثة أصناف

ّوعجنني من ماء احلياة، ثم قال يل اجلبار ّكوين فكنت، خلقني ألخيك وابن عمك عيل : ّ ّ ُ

.»بن أيب طالب

احلديث الثالث

ّإن اهللا «: 1قـال رسـول اهللا: ، قالF، عن آبائه Dّما رواه عن الصادق 

ددها غريه، فمن ُفضائل ال حييص عDّتبارك وتعاىل جعل ألخي عيل بن أيب طالب 
ّذكر فضيلة من فضائله مقرا هبا غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولو واىف القيامة  ّ ً ّ

.بذنوب الثقلني
مل تزل املالئكة تستغفر لـه Dّومن كتب فضيلة من فضائل عيل بن أيب طالب 

.ما بقي لتلك الكتابة رسم
.التي اكتسبها باالستامعومن استمع فضيلة من فضائله غفر اهللا له الذنوب 

.»ومن نظر إىل كتابة من فضائله غفر اهللا له الذنوب التي اكتسبها بنظره
ّالنظر إىل عيل بن أيب طالب عبادة، وذكـره عبـادة، وال «: 1ّثم قال رسول اهللا 

.»ّيقبل إيامن عبد إال بواليته والرباءة من أعدائه

/ ٢٩٥: ، واخلـوارزمي يف املناقـب ٧/ ٢٩: D٢أورده الصدوق يف عيون أخبـار الرضـا . ١
، ٣٧بـاب / ٢٣١: ١، والبـاعوين يف جـواهر املطالـب ٩٠: ، والطربي يف ذخائر العقبـى ٢٨٨

.٣٠/ ٩٦: Dوورد احلديث يف صحيفة اإلمام الرضا
، ١٥٤/١٠٠: ، وابن شاذان يف مائة منقبـة١٠/ ٢١٦: ٢٠١أورده الشيخ الصدوق يف اماليه . ٢

! 
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احلديث الرابع

ًو كانــت البحــار مــدادا، واألشــجار أقالمــا، لــ«: ّأنــه قــال1مــا روي عنــه  ً

ّوالساموات صحافا، واإلنس واجلن كتابا لنفد املداد وفنت الصحف وكلت األقـالم،  ُ ُّ ًّ ًّ ّ
ّومل يكتبوا عرش معشار فضل عيل  ُD«.

احلديث اخلامس

ُسـمعت : ّما روى أمحد بن الدراج بحذف اإلسناد، عن سلامن الفاريس أنه قال

ُمثلك،يا أبا احلسن«: Dّيقول لعيل 1حبيبي رسول اهللا َ ّأمتييفَ َمثلُ َقـل هـو <َ ُ ْ ُ

ٌاُهللا أحد َ ُفمن قرأها مرة فقد قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتني فقد قرأ ثلثي القرآن، >َ ُّ ّ
َومن قرأها ثالثا فقد ختم القرآن، فمن أحبك بلسانه فقد كمل له ثلث اإليـامن، ومـن  ُ َ ّ ً

"
، والــديلمي يف ١١٤: ، والنيــشابوري يف روضــة الــواعظني٢/ ٣٢: واخلــوارزمي يف املناقــب 

: ١ة ، واالربـيل يف كـشف الغمـ٢٥٢: ، والكنجي يف كفايـة الطالـب ٢٠٩: ٢ارشاد القلوب 
ّ، واحلـيل يف ٤: اليقـنيّ، والعالمـة احلـيل يف كـشف ١٨: ١، واحلمويني يف فرائد السمطني ٢٢٢

: ، والسبزواري يف جامع األخبار٦٦٨/ ٢٥: ، وابن جرب يف هنج اإليامن٢٠٧/ ١٧٦: املحترض 
، ١٤/ ٨٨٩: ٢، واالسـرتآبادي يف تأويـل اآليـات ٣٢٥: ، والشامي يف الدر النظيم٧٠/ ٥٤

: ٥احقـاق احلـق ، والتـسرتي يف ٣٩٥: ، واملـاحوزي يف األربعـني٣٢: والشريازي يف األربعني
ــار ١٣٠ ــيس يف البح ــة املجل ــوارزمي، والعالم ــن اخل ، ٤/ ١٩٦: ٣٨و ،١٠/ ٢٢٩: ٢٦ّع

.، عن اخلوارزمي٦/ ٣٦٤: ١والقندوزي يف ينابيع املودة 
، وكنـز ٢٨: ، والشيخ الكراجكي يف كتاب التفضيل١٦٢/٩٩: أورده ابن شاذان يف مائة منقبة . ١

، وابـن ٢٠٩: ٢، والـديلمي يف ارشـاد القلـوب ٢٣٥: ، واخلوارزمي يف املناقـب١٢٩: الفوائد
، والكنجـي يف كفايـة ١١١: ١، واالربيل يف كـشف الغمـة ٢١٦/ ١٣٨: طاووس يف الطرائف 

.٢٥١: الطالب
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ّنه فقد كمل له ثلثا اإليامن، ومن أحبك بلسانه وقلبه ونرصك بيده فقد ّأحبك بقلبه ولسا ُ

ّاستكمل اإليامن، والذي بعثني باحلق نبيا يا عيل، لو أحبك أهل األرض كمحبـة أهـل  ّ ًّ

ٌالسامء ملا عذب أحد بالنار ّ ُ«.

احلديث السادس

َن قبـل أتاين جربئيل م«: 1قال رسول اهللا : ّأنه قالDما رواه عن الصادق  ِ

ّريب جل جالله، فقال ّيا حممد، إن اهللا عزوجل يقرؤك السالم ويقول: ّ ّ ّ ًبرش أخاك عليا : ّ ّ ّ

ّبأين ال أعذب من تواله، وال أرحم من عاداه ّ ُ ّ«.

احلديث السابع

:1قال رسول اهللا : ما رواه عن ابن عباس، قال

ُوأوفوا بعهدى أو<: ّملا أنزل اهللا تبارك وتعاىل« َِ ْ َ ْ َِ ْف بعهدكمُ ُ ِ ِْ َ ِ< واهللا لقد خرج

آدم من الدنيا وقد عاهد قومه عىل الوفاء لولده شيث فام وىف له، ولقد خرج نـوح مـن 

ّالدنيا وقد عاهد قومه عىل الوفاء لوصيه سام فام وفت له أمته، ولقد خرج إبراهيم مـن  ُ ّ
ّالدنيا وقد عاهد قومه عىل الوفاء لوصيه إسامعيل فام وفت أمته،  ُ ولقد خرج موسى من ّ

ُالدنيا وعاهد قومه عىل الوفاء لوصيه يوشع بن نون فام وفت أمته، ولقد رفع عيسى بن  ّ ُ ّ

.١:٢٧٦/١١جزء منه، والقندوزي يف ينابيع املودة ٨٢: أورده ابن املغازيل يف املناقب . ١
، ونقله احلر العاميل ٢٤/ ٣٨: ، والطربي يف بشارة املصطفى٩/ ٩٣: أورده الصدوق يف األمايل. ٢

، عــن ١٠٠/ ٢٩٧: ٣٩، عــن األمــايل، واملجلــيس يف بحــار األنــوار ٢٢٢: ّيف اجلــواهر الــسنية
.رة، عن البشا٣٨/ ١١٦: ٦٨األمايل، و 

.٤٠: ٢سورة البقرة . ٣
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ّمريم إىل السامء وقد عاهد قومه عىل الوفاء لوصيه شمعون بن محون الـصفا فـام وفـت  ّ
ّأمته، وإين مفارقكم عن قريب، وخارج من أظهركم ولقد عهدت إىل أمتي يف عهد عيل ّ ُّ ُُ ّ

ّبن أيب طالب، وإهنا لراكبة سنن من قبلها من األمم يف خمالفـة وصـيتي وعـصياين، أال  ُْ َ ّ
ّوإين جمدد عليكم عهدي يف عيل  ّ َفمن نكث فإنام ينكث عىل نفسه ومن أوىف بام عاهـد <ّ َْ ْ ْ َ َ ِْ َ َ َ َِ ِ ْ َ ُ َّ َ َُ َ َ َِ

ًعليه اهللاَ فسيؤتيه أجرا عظيام ِ ِ َِ ْ ُ ًَ ََ ْ ُ َ ْ َ<.

ّأهيا الناس، إن  ّعليا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم، وهو وصيي ووزيري، ّ ًّ

وأخي ونارصي، وزوج ابنتي، وأبو ولدي، وصاحب شفاعتي وحويض ولوائي، من 

ّأنكره فقد أنكرين، ومن أنكرين فقد أنكر اهللا عزوجل، ومن أقر بإمامته فقد أقر بنبويت،  ّ ّ ّ ّ

ّومن أقر بنبويت فقد أقر بوحدانية اهللا عزوجل ّ ّ ّّ ّ.

ّيا أهيا الناس، من عىص عليا فقد عصاين، ومن عصاين فقد عىص اهللا عزوجـل،  ّ ً ّ ّ ّ
ّومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع اهللا عزوجل ّ ً ّ.

ّيا أهيا الناس، من رد عىل عيل يف قول أو فعل فقد رد عيل، ومن رد عيل فقـد رد  ّ ّ َّّ َّ ٍَّ َ ّ
.عىل اهللا فوق عرشه

َّمن اختار منكم عىل عيل إماما فقد اختار عيل نبيا، ومن اختـار عـيل ّأهيا الناس،  َّ َّ ًَ ًّ
ًنبيا فقد اختار عىل اهللا عزوجل ربا ًّ ّّ ّ.

ّيا أهيا الناس، إن عليا سيد الوصيني، وقائد الغر املحجلني، وموىل املؤمنني، وليه  ّ ّ ّ ّّ ًّ ّ

ّوليي، ووليي ويل اهللا، وعدوه عدوي، وعدوي عدو اهللا  ّ ّ ّ ّ ّعزوجلّّ ّ.

ّأهيا الناس، أوفوا بعهد اهللا يف عيل يوف لكم باجلنة يوم القيامة ّ ّ«.

.١٠: ٤٨سورة الفتح . ١
.١/ ٣٧٢: أورده الشيخ الصدوق يف معاين األخبار . ٢
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احلديث الثامن

مـن«: قـال1ّما روي عن أمحد بن حنبل، عن ابن عباس وعن أنس، أن النبـي

وإىل موسـى يف سخاوته،يفإبراهيموإىلفهمه،يفنوحوإىلعلمه،يفآدمإىلينظرأنأراد

ّسليامن يف هبجته، وإىل داود يف قوته، وإىل يوسف يف مجاله، وإىل حييى يف زهده، بطشه، وإىل 
َوإىل عيسى يف سمته

 وإىل حممد يف كامله، فلينظر إىل عيل بن أيب طالب ،ّ ّD«.

احلديث التاسع

أمري املؤمنني رأيت: ّما روي عن اخلوارزمي يف مناقبه، عن أيب البخرتي، أنه قال

ًعليا  ّDًمسجد الكوفة متقمصا بقميص رسول اهللا ومعمام بعاممته، وعليه سيف يف ّ ً

ّسلوين من قبل أن تفقدوين، فإنام بني «: وخامته، فأشار إىل صدره وقال1رسول اهللا 

ّاجلوانح مني علم جم، هذا سفط العلم، هذا من لعاب رسول اهللا، هذا ما زقني رسول  ّ ّ

ُاهللا زقا من غري وحي اوحي، فواهللا ً ّلو ثنيت يل وسادة فجلست عليهـا ألفتيـت ألهـل ّ ُ

ُالتوراة بتوراهتم، وألهل اإلنجيل بإنجيلهم، حتى ينطق اهللا التوراة واإلنجيل، فيقول ّ :

َّصدق عيل قد أفتاكم بام أنزل يف ُ َوأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون<: ّ َُ ْ ُِ ِْ َ ََ ْ َ َُ َ َْ ْ<«.

.صمته، وما يف املتن أثبتناه من هنج اإليامن والرصاط املستقيم: يف األصل. ١
، وابـن شـهر ٤٤: D١قطعة منـه، ومقتـل احلـسني ٨٣/٧٠: أورده اخلوارزمي يف املناقب . ٢

جـزء منـه ، واحلـسكاين يف شـواهد ١٧٧: ، وابن املغازيل يف املناقـب٢٠٦: ٣يف املناقب آشوب
، وابن ١٦٨: ، والطربي يف ذخائر العقبى ٣٥٦: ٧، وابن كثري يف البداية والنهاية ٧٩: ١التنزيل 

ّ، والعالمة احليل يف هنج احلـق١٧١: الصباغ يف الفصول املهمة  ّ فـظ وأورده بل.قطعـة منـه٢٣٦: ّ
.١٠٣: ١لنباطي يف الرصاط املستقيم ، وا٦٦٤: آخر ابن جرب يف هنج االيامن

.٤٤: ٢سورة البقرة . ٣
ـ ٢٣٣: ١ّ، وأورده اإلربـيل يف كـشف الغمـة ٤٤: D١، ومقتل احلسني ٨٥/ ٩١: املناقب . ٤

! 
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احلديث العارش

ّلو كـسـرت يل الوسـادة ثـم جلـست «: ّأنه قالDمنني ما روي عن أمري املؤ ُ

عليها لقضيت بني أهل التوراة بتوراهتم، وبني أهـل اإلنجيـل بـإنجيلهم، وبـني أهـل 

ّالزبور بزبورهم، وبني أهل الفرقان بفرقاهنم، واهللا ما من آية نزلت يف بر وال بحـر وال 
ْسهل وال جبل وال ليل وال هنار إال وأنا أعلم يف من َ .»نزلت، ويف أي يشء نزلتّ

احلديث احلادي عرش

ّما روي بسند عامي أن النبي  ّّ ّرحـم اهللا عليـا، اللهـم أدر احلـق معـه «: قال1ّ ّ ّ ً ّ
.»حيث دار

ّسيكون يف أمتي بعدي هناة واختالف، حتى خيتلف السيف بينهم حتـى يقتـل « ّ ُ

ّبعضهم بعضا، ويربأ بعضهم من بعض، يا عامر، تقتلك الف ئة الباغيـة وأنـت إذ ذاكً

ُمع احلق واحلق معك، إن عليا لن يذلك، ولن خيرجك من هدى ّ ً ّّ.

"
ّ، والعالمة احليل يف كـشف اليقـني٢٣٤ ، ٤٠:١٧٨ّ، والعالمـة املجلـيس يف البحـار ٥٦ـ ٥٥: ّ

.٩٨٢/ ٣٣٧: ٢، والقندوزي يف ينابيع املودة ٢٦٣/ ٣٤: ١د السمطنيواحلمويني يف فرائ
: الرابـع، وابـن ميـثم البحـراين يف رشح مائـة كلمـة/ ٢٤٤: ٢أورده ابن طاووس يف الطرائـف . ١

، وابـن أيب ٢٦٢: ، وابن حاتم الـشامي يف الـدر النظـيم٢٥٩: ١ّ، واإلربيل يف كشف الغمة ٢١٨
.٤٢٧: ، والشريازي يف األربعني٢١٩/ ١٢٨: ٤جلمهور ىف عوالئ اللئايل ا

، وابـن ٥و ٤/ ٣٠٠: ، وابن البطريق يف العمدة١٢٤: ٣أورده احلاكم النيسابوري يف املستدرك . ٢
والتـسرتي يف .ٌّ، كل بـسنده٩٢: ، والشريازي يف األربعني١٤٩/ ١٤٦: ١طاووس يف الطرائف 

.حاح الستة، عن اجلمع بني الص٤٦٩: ٧احقاق احلق 
.أدراك، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل. ٣
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ّيا عامر، من تقلد سيفا أعان به عليا عىل عدوه قلده اهللا يوم القيامة وشاحني من  ّّ ًّ ً ّ
ّدر، ومن تقلد سيفا أعان به عدوه قلده اهللا يوم القيامة وشاحني من نـار، فـإذا رأيـت  ّّ ً ّ ُ

ًفعليك هبذا الذي عن يميني ـ يعني عليا ـ فإن سلك الناس كلهم واديـا وسـلك ذلك  ًّ َُ ّّ

ًعيل واديا فاسلك وادي عيل وخل الناس طرا ًّ ّ ّ ّ.

ًيا عامر، إن عليا ال يزال عىل هدى ّّ ّيا عامر، إن طاعة عيل من طـاعتي وطـاعتي . ّ ّ ّ
.»من طاعة اهللا

احلديث الثاين عرش

جابر بن عبد اهللا األنصاري كان يدور يف سكك املدينة وبيده ّما رواه الكليني أن 

ّعيل خري البرش من أبى فقد كفر، معارش األنصار، أدبـوا أوالدكـم عـىل : عصا ويقول ّ
ّحب عيل بن أيب طالب  ّ ُDفمن أبى فلينظر يف شأن أمه ،ّ ُ.

احلديث الثالث عرش

ّما روي عن الزخمرشي أنه روي عن النبي  ّ فاطمـة مهجـة قلبـي، «: ّأنه قال1ّ

ّ، ضمن حديث طويـل، والعالمـة احلـيل يف هنـج ١٤٦/١٤٨: ١أورده ابن طاووس يف الطرائف . ١ ّ

، ضمن حديث طويل، والتسرتي يف ١٩١، وابن جرب يف هنج اإليامن ٢٢٤: احلق وكشف الصدق

وشـاحني مـن : ، إىل قولـه١٨٧: ١٣، واخلطيب البغدادي يف تاريخ بغـداد ٤٧٠: ٧إحقاق احلق 

.٤٢:٤٧٢نار، وكذلك ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق 

، ومـن ال حيـرضه ١٣٥/١٣٣: ًمل نعثر عليه يف كتاب الكليني، بل أورده كامال الصدوق يف أماليه. ٢

: زة الطويس يف الثاقب يف املناقـب، وابن مح٤/ ١٤٢: وعلل الرشائع ٤٧٤٤/ ٤٣٩: ٣الفقيه 

.٣٠٠/١٠٨: ٣٩ّ،والعالمة املجليس يف البحار ١٢/ ١٢٤
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ّوابناها ثمرة فؤادي، وبعلها نور برصي، واألئمة من ولدها أمناء ريب، وحبل ممدود بينه  ُ

.»ّوبني خلقه، من اعتصم هبم نجا، ومن ختلف عنهم هوى

احلديث الرابع عرش

سمعت رسول : ّما روي عن األخطب اخلوارزمي، عن عبداهللا بن عباس أنه قال

ّو أن الرياض أقالم، والبحر مداد، واجلن حساب، واإلنس كتاب ما ل«: يقول1اهللا  ّ ّ ّ

.»أحصوا فضائل عيل بن أيب طالب

احلديث اخلامس عرش

ّما روي عن العالمة احليل، عن أمحد بن حنبل يف مسنده، عن النبي  ّ : ّأنه قال1ّ

ًكنت أنا وعيل بن أيب طالب نورا بني يدي اهللا، من قبل أن خيلق آدم ب« أربعة عشـر ألف ّ

، ٥٩: D، واخلـوارزمي يف مقتـل احلـسني ٤٤/ ١٠٣: أورده ابن شاذان يف مائة منقبة . ١

، ٣٩٠/ ٦٦: ٢، واحلمــويني يف فرائــد الــسمطني ٣٢٣: ٢والــديلمي يف ارشــاد القلــوب 

، والـشريازي يف ٣٢: ٢، والنباطي يف الـرصاط املـستقيم ٢٢٧: هنج احلقّوالعالمة احليل يف

ــني ــضائل٣٧٦: األربع ــل يف الف ــن جربائي ــاذان ب ــاووس يف ١٧٩/ ٤١٧: ، وش ــن ط ، واب

، ٢٨٨: ٤واحقـاق احلـق ٣٣٧: ، والتسرتي يف الصوارم املهرقة١٨٠/ ١٦٩: ١الطرائف 

/ ١١٠: ٢٣ّوالعالمة املجلـيس يف البحـار ،٢٧٦/ ٥٢٣: ١واحلر العاميل يف اثبات اهلداة 

، والـسيد البحـراين ، عن فرائد الـسمطني١٧/ ٢٤٢: ١، والقندوزي يف ينابيع املودة ١٦

.٦/ ٢٨٩: ٢و ٣٣/ ١٣٧: ١يف غاية املرام 

، والكنجي يف كفاية٩٩/ ١٦٢: ، وأورده ابن شاذان يف مائة منقبة ٣٢: اخلوارزمي يف املناقب . ٢

، والقنـدوزي ٤٠٥/ ١٠٧: ٣، واحلاكم النيشابوري يف مستدرك الـصحيحني ٢٥١: الطالب 

.عن عمر بن اخلطاب٩١٣/ ٢٨٥: ٢يف ينابيع املودة 
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ّعام، فلام خلق اهللا تعاىل آدم ركب ذلك النور يف صلبه، فلم نـزل يف نـور واحـد حتـى  ّ
ّافرتقنا يف صلب عبد املطلب، ففي النبوة، ويف عىل اخلالفة ّ ّ َّ ّ«.

احلديث السادس عرش

، عـن أمـري Dما روي عن ابن بابويه، عن سـفيان الثـوري، عـن الـصادق 

ّإن اهللا خلق نور حممد ونوري من قبل خلـق اخللـق بأربعامئـة «: الّأنه قDاملؤمنني  ّ

.»ًألف عام وأربعة وعرشين ألف عام، وخلق منه اثني عرش حجابا

احلديث السابع عرش

ًكنا جلوسا عند رسول اهللا : ّما روي عن ابن عباس أنه قال ّ ّفأقبـل عـيل بـن أيب 1ُ
ّ، فقال النبي Dطالب  ُمرحبا بمن خلق«: 1ّ يـا : فقلنا» قبل أبيه آدم بأربعني ألف عامً

ًنعم، إن اهللا خلقني وعليـا نـورا واحـدا قبـل «: فقال! رسول اهللا، أكان اإلبن قبل األب ؟ ً ً ّّ
ّخلق آدم هبذه املدة، ثم قسمه نصفني، ثم خلق األشياء من نوري ونور عيل، ثم جعلنا عن  ّ ّّ ّ

ّيمني العرش، ثم خلق املالئكة وسبحنا وسبحت  ّ ّاملالئكة، وهللنا وهللت املالئكة، وكربنا ّ ّ ّ

ّوكربوا، فكل يشء سبح اهللا وكرب فإن ذلك من تعليمي وتعليم عيل ّ ّ ّّ ّ«.

، و ١١٣٠/ ٦٦٢: ٢، عن ابـن حنبـل يف فـضائل الـصحابة ٢١٢: هنج احلق وكشف الصدق. ١
، ١٦٩/ ١٤٥: خلـوارزمي يف املناقـب، وأورده ا١١٤/ ٩٣:، عن ابن املغازيل يف املناقـب٢١٣

: ٢مع اختالف فيه، وابن أيب احلديـد يف رشح الـنهج ٩٤٦/ ٣١٥: والكنجي يف كفاية الطالب 
٤٥٠.

: ، وأورده رجب الربيس يف مشارق أنوار اليقـني١/ ٣٠٦: ، معاين األخبار٥٥/ ٤٨١: اخلصال. ٢
.٤٣/ ٢٤: ٢٥، وعنه يف بحار األنوار ٧٩

، ٧٨: ، ورجــب الــربيس يف مــشارق أنــوار اليقــني٣٨٠/ ٢٨٦: رـّيل يف املحتــضأورده احلــ. ٣
! 
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احلديث الثامن عرش

عن الطرباين وغريه بسند صحيح، ورواه مجاعة : ما رواه ابن حجر يف الصواعق

:صائصّكثرية من أهل العلم، وعن ابن اجلوزي يف كتابه املسمى باخل

ّإن هذا احلديث قد رواه من الصحابة عمر بن اخلطـاب، وبـراء بـن العـازب، : ّ

وسعد بن أيب وقاص، وطلحة بن عبيد اهللا، والعباس، وعبداهللا ابن العباس، واحلسني 

ّ، وابن مسعود، وعامر بن يارس، وأبو ذر الغفاري، وأبو أيوب األنصاري، Dّبن عيل 
بو هريرة، وجابر بن عبداهللا، وأبو رافع، وجرير بن وابن عمر، وعمران بن احلصني، وأ

عبداهللا، وأنس بن مالك، وحذيفة بن اليامن، وزيد بن أرقم، وعبد الرمحن بن عـوف، 

وزيد بن حارثة بن رشاحيل، وعامر بن أيب ليىل األنصاري، ووهب بن محزة، وزيد بن 

بر بـن ي بن حرب، وسعد بن عبادة، وعمـرو بـن رشحبيـل، وجـاـاحلصني، ووحش

.ّسمرة، ومالك بن احلر، وأبو وهب الشاعر، وعبداهللا بن ربيعة

ّأن النبي ّ ّأهيـا النـاس، إنـه قـد نبـأين «: خطب بغدير خم حتت شجرة فقال1ّ ّ ّ ّ
ّاللطيف اخلبري أنه مل يعمر نبي إال نصف الذي يليه من قبله، وأن عيسى بـن مـريم قـد  ّ ّ ّ ّ

ُيف العرشين، وإين يوشك أن ادعى فاجيب، ّلبث يف قومه أربعني سنة، وإين قد أرسعت ُ ّ

ّوإين مسؤول وإنكم مسؤولون فامذا أنتم قائلون ؟  ّنشهد أنك بلغت وجهـدت : قالوا» ّ ّ

ًأليس تشهدون أن ال إلـه إال اهللا، وأن حممـدا «: 1ًونصحت فجزاك اهللا خريا، فقال  ّّ ّ
"

، ٢٠/ ٥٠١: ٢، واالسـرتآبادي يف تأويـل اآليـات ٢٩٧: ٢والديلمي يف إرشـاد القلـوب 
عـن ٢٥/ ٢٩: ٣٥، و ٤/ ٨٨: ٢٤ّبتفصيل، ونقله العالمـة املجلـيس يف بحـار األنـوار 

.شادعن اإلر١٨/ ٣٤٥: ٢٦التأويل، 
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ّعبده ورسوله، وأن جنته حق وناره حق، وأن املوت حق، وأن ّ ّّ ّ ّ ّالبعث حق بعد املوت، ّ

ّوأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن اهللا يبعث من يف القبور ؟  بىل نشهد بـذلك، : قالوا» ّ

ّاللهم اشهد«: 1قال  ّ«.

مـنهبـمأوىلوأنـااملـؤمنني،مـوىلوأناموالياهللاّإنّالناس،ّأهيايا«: ّثم قال

ًا مواله ـ يعني عليـافهذموالهُكنتفمنأنفسهم، ّـ اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن ّ ّ

.»عاداه

َّأهيا الناس، أنا فرطكم وإنكم واردون عيل احلوض، حوض أعرض ما «: ّثم قال ّ ّ ّ
َّبني برصى إىل صنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضة وإين سائلكم حني تردون عيل  ّ ّ ّ َ َ ّ

الثقالن يا رسول اهللا ؟ وما: قالوا» عن الثقلني، فانظروا كيف ختلفوين فيهام حتى تلقوين

ّكتـاب اهللا عزوجــل سـبب طرفـه بيــد اهللا، وطرفـه بأيــديكم، : الثقـل األكــرب«: قـال ّ

ّعرتيت أهل بيتي، فإنـه قـد نبـأين : ّفاستمسكوا به ال تضلوا وال تبدلوا، والثقل األصغر ّ

َّالعليم اخلبري أهنام لن ينقضيا حتى يردا عيل احلوض َ ّ«.

احلديث التاسع عرش

عن أنس بن مالك، وعن أمحد بن حنبـل يف : روي عن اخلوارزمي يف املناقبما

ّمسنده، عن حذيفة اليامين، عن النبي  ّ ّحب عيل حسنة ال يرض معها سيئة، «: ّأنه قال1ُ ّّ ّ

، واهليثمـي يف ٤٢:٢١٩، وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ٣/ ٤: ١أورده العيايش يف تفسريه . ١
، ١٢٩١١/ ٢٨٩: ٤، و٩٥٦/ ١٨٨: ١ّ، واملتقي اهلندي يف كنـز العـامل ١٦٤: ٩جممع الزوائد 

ن ، عـ٩٢/ ١٤١: ٢٣، ونقلـه املجلـيس يف بحـار األنـوار ١٨٠: والتسرتي يف الصوارم املهرقـة
.ايشالعي
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ّوبغض عيل سيئة ال تنفع معها حسنة ّ«.

احلديث العرشون

ّخلف عـيل 1اهللا ّعن زيد بن أرقم، أن رسول: ما رواه ابن حجر يف الصواعق ّ

» !ّيا رسـول اهللا أختلفنـي يف النـساء والـصبيان ؟ «: بن أيب طالب يف غزوة تبوك، فقال

ّأما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غري أنه ال يكـون نبـي «: 1فقال  ّ

.»بعدي

احلديث الواحد والعرشون

ًألعطني الرايـة غـدا «:ّما رواه فيها عن ابن عباس، أن رسول اهللا قال يوم خيرب ّ ُ

ّرجال يفتح اهللا عىل يديه، حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله ّ ّفبات الناس يتحدثون » ً

َليلتهم أهيم يعطاها ؟ فلام أصبح الناس غـدوا عـىل رسـول اهللا  ّ ّ، كلهـم يرجـو أن 1ُّ

ارسلوا «: 1ّإنه يشتكي عينيه، فقال : فقيل» ّأين عيل بن أيب طالب«: 1ُيعطاها، فقال 

.ُفأيت به فبصق يف عينيه ودعا له، فربئ حتى كأن مل يكن به وجع فأعطاه الراية» إليه

ــردوس ٥٦/ ٧٦: املناقــب . ١ ــديلمي يف الف ــسند، وأورده ال ــه يف امل ــر علي / ٢:١٤٢٠، ومل نعث
، ١٨٦: ١، واالربــيل يف كــشف الغمــة ١١١/ ١٥٣: ، والطــربي يف بــشارة املــصطفى ٢٧٢٥

، والقندوزي ١٠/ ٢٤٨: ٣٩ّ، والعالمة املجليس يف البحار٤٨: ٢والديلمي يف أرشاد القلوب
.٥٤/ ٧٥: ٢، و ٤/ ٢٧٠: ١ابيع املودة يف ين

.٤٠٨/ ١٨: ٦، وأورده البخاري يف الصحيح ١/ ٣٥٤: ٢الصواعق املحرقة . ٢
، وأمحد بـن حنبـل ١١٥/ ١٠٨: ، وأورده اخلوارزمي يف املناقب٢/ ٣٥٤: ٢الصواعق املحرقة . ٣

الريض يف خصائص ، والسيد الرشيف ١٠٨٤/ ٦٣٧، و ١٠٢٧/ ٦٠٨: ٢يف فضائل الصحابة 
، والقنـدوزي يف ٣٥/ ٢٩٦: ، والطربي يف بشارة املـصطفى٤٤/ ٥١: Dأمري املؤمنني عيل 

! 
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احلديث الثاين والعرشون

ّما رواه فيها عن ابن عمر أنه قال ّآخى النبي: ُ بني أصحابه فجاء عيل تـدمع 1ّ

: 1قـال » يا رسول اهللا، آخيت بني أصحابك ومل تواخ بيني وبني أحد«: عيناه، فقال

.»أنت أخي يف الدنيا واآلخرة«

احلديث الثالث والعرشون

ّوالـذي فلـق احلبـة وبـرأ «: ّأنـه قـالDما رواه فيها، عن أمري املؤمنني عيل 
ّالنسمة، أنه لعهد النبي  ّ ّاألمي به أنه ال حيبني إال مؤمن وال يبغضني إال منافق1ّّ ّ ّ ّ ّ ُ«.

"
، وابن عساكر يف تاريخ مدينـة ٢٥٣: ١، واجلويني يف فرائد السمطني٧/ ٣٨٩: ٢ينابيع املودة 

.١٦: ٣٩ّ، والعالمة املجليس يف البحار ١٤٢: ٤٢دمشق 
، وأمحد بـن حنبـل يف ١٥٠/١٧٨: ، وأورده اخلوارزمي يف املناقب٣٥٧/٧: ٢الصواعق املحرقة . ١

، ٦٣٦/٣٧٢٠: ٥، والرتمذي يف صحيحه ٦١٧/١٠٥٥، و ٥٩٧/١٠١٩: ٢فضائل الصحابة 
آخر حديث١٢١و١:١١٦، واجلويني يف فرائد السمطني ٥٤/٦٠: وابن املغازيل يف املناقب

، والطـربي يف ٥٠٧: ٢جـر العـسقالين يف االصـابة ع يف أحاديث املؤاخاة، وابن حالباب التاس
، واجلزري الـشافعي يف ١٩٣/٦٢٥: ، والكنجي الشافعي يف كفاية الطالب ١٢٣: ذخائر العقبى
، وابـن الـصباغ يف ١٤: ٣، واحلـاكم النيـشابوري يف مـستدرك الـصحيحني ٦٠: أسنى املطالب

، ٢٤٤: ٦زبيـدي يف احتـاف الـسادة ، وال٣٣٦: ٧، وابـن كثـري يف البدايـة ٣٨: الفصول املهمـة
.٨٦٨٤/ ٢١٩: ٣، واملغريب يف مجع الفوائد ٣٢٨٧٩/ ٥٩٨: ١١ّواملتقي اهلندي يف كنز العامل 

/ ٦٤٨و ٩٤٨: ٢، وأورده ابـن حنبـل يف فـضائل الـصحابة ٨/ ٣٥٧: ٢الصواعق املحرقـة . ٢
ـــس١١٠٧/ ٩٦١و ١١٠٢ ـــ٢٥٩٦٨/ ٤١٥: ٧ند ، ويف امل ـــسلم يف ص / ٨٦: ١حيحه ، وم

، ٢٠٦إىل ١٩٩/ ١٦٣إىل ١٥٩: ، وابـن املغـازيل يف املناقـب١١٧: ٨، والنسائي يف سننه ١٣١
مـن ٩٤بـاب٢٠٦: ٥الباب السادس، والرتمذي يف سننه ١٤٩: ١والقندوزي يف ينابيع املودة 

: ٣نـضـرة ، واملحـب الطـربي يف الريـاض ال١٣٣: ٩أبواب املناقب، واهليثمي يف جممع الزوائد 
! 
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ًعرف املنافقني ببغضهم علياّكنا ن: ُوعن أيب سعيد اخلدري قال ّ.

احلديث الرابع والعرشون

ّما رواه فيها، أن النبي  ّ ّأنا مدينة العلم وعـيل باهبـا، فمـن أراد العلـم «: قال1ّ
.»فليأت الباب

احلديث اخلامس والعرشون

ّما رواه فيها، أن النبي  ّ ّال حيـل ألحـد أن جينـب يف هـذا «: Dّقـال لعـيل1ّ

.»ريكاملسجد غريي وغ

"
، واحلـديث ٢٥٥: ٢ّعدة أحاديث بألفاظ خمتلفـة، واخلطيـب البغـدادي يف تـاريخ بغـداد ١٨٩

.متواتر متفق عليه بني العامة
/ ٦٣٩: ٢، وأورده ابن حنبل يف فضائل الـصحابة ٨ذيل حديث / ٣٥٧: ٢الصواعق املحرقة . ١

، والرتمذي ٣:٢٢/٨٦٨٩فوائد ، واملغريب يف مجع ال١٢٩: ١كه ، واحلاكم يف مستدر١٠٨٦
.٣:١٩٠، واملحب الطربي يف الرياض النرضة ٣٧١٧/ ٨٢: ٦يف اجلامع الكبري 

، والطـرباين يف معجمـه ١٢٦: ٣، وأورده احلـاكم يف مـستدركه ٩/ ٣٥٧: ٢الصواعق املحرقة . ٢
ــذكرة ٦٦: ١١ ــي يف الت ــب٩٥: ٥، والقرطب ــة الطال ــي يف كفاي ــاب ا٢٢١: ، والكنج ، ٥٨لب

، وابـن املغـازيل ٤٩: ١١، و ١٧٢: ٧، و ٢١٨٦/ ٣٤٨: ٤واخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد 
، والعسقالين يف هتـذيب ٥٩٦: ٣، واجلزري يف أسد الغابة ١١٠إىل ١٠٤من / ٨٧: يف املناقب 
امـة ، وغريها مـن املـصادر الع٣٦٤٦٣/ ١٤٧: ١٣، واهلندي يف كنز العامل ٢٩٦: ٧التهذيب 
وهذا احلديث تواتر نقله عن الصحابة والتابعني وأئمة احلديث بصور خمتلفة، وأصـبح . واخلاصة

ًمن األحاديث الثابتة لدى الفريقني حتى أفرد بعضهم تأليفا خاصا هبذا احلديث ًّ.

، واهلندي يف ٣٧٢٧/ ٦٣٩: ٥، وأورده الرتمذي يف صحيحه ١٣/ ٣٥٩: ٢الصواعق املحرقة . ٣
، والقنـدوزي يف ٣٠: ٣٩ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنـوار ٣٢٨٨٥/ ٥٩٩: ١١امل كنز الع

! 
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احلديث السادس والعرشون

ّما رواه فيها، عن ابن مسعود أن النبي ّ .»ّالنظر إىل عيل عبادة«: قال1ّ

احلديث السابع والعرشون

ّما رواه فيها، عن ام سلمة، عن رسول اهللا  : ّأنه قال1ُ

ًمن أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب اهللا، ومن أبغـض عليـا فقـد « ًّ ّ ّ ّ ّ ّ
.»أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض اهللا

"
، واملحـب الطـربي يف ٨٦٩٢/ ٢٢١: ٣، واملغريب يف مجع الفوائـد ٢٢/ ٣٩٤: ٢ينابيع املودة 

.١٥٩: ٣الرياض النرضة 

يف ذيلهـا، ٨٤منقبـة ١٤٥: ورده ابن شاذان يف املائة منقبة ، وأ١٥/ ٣٦٠: ٢الصواعق املحرقة . ١

: ، واخلـوارزمي يف املناقـب٢١٨/ ١٧٢: ، وابن املغازيل يف املناقب٥:٣٠وابن حنبل يف مسنده 

، ١٤١: ٣، واحلـاكم يف مـستدركه ٨٨٧/ ٣٩١: ٢، وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ٢٦١

املتقـي اهلنـدي يف ، و١٨٢: ١حلمويني يف فرائد الـسمطني ، وا١٥٧: والكنجي يف كفاية الطالب

، واخلطيـب البغـدادي يف ١١٩: ٩، واهليثمي يف جممع الزوائـد ٣٢٨٩٥/ ٦٥١: ١١كنز العامل 

:٣، والذهبي يف ميزان االعتدال ٨٥: ٥، وأبو نعيــم يف حلية األولياء ٥١: ٢تاريــخ بغداد 

.٦٥٢إىل ٦٤١من / ٤٢٧: ، وابن البطريق يف العمدة٨١: ٥، وابن حجر يف لسان امليزان ٤٨٤

، والقنـدوزي يف ٤٤/ ٦٩: ، وأورده اخلـوارزمي يف املناقـب١٧/ ٣٦٠: ٢الصواعق املحرقة . ٢

: ٣، وابن عبد الـرب يف االسـتيعاب ١٣٠: ٣، واحلاكم يف مستدركه ٢٦/ ٣٩٥: ٢ينابيع املودة 

، واملتقـي ١٣٢: ٩د ، واهليثمي يف جممـع الزوائـ١٢٢: ى ، والطربي املكي يف ذخائر العقب١١٠١

.مع اختالف فيه١٠٩: ٢، وابن حجر يف لسان امليزان ٣٠: ٥اهلندي يف كنز العامل 
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احلديث الثامن والعرشون

ّرأيت النبي: ما رواه فيها، عن عائشة قالت ّالتزم عليا وقبلـه وهـو يقـول1ّ ًّ :

.»بأيب الوحيد الشهيد، بأيب الوحيد الشهيد«

احلديث التاسع والعرشون

ما تريـدون مـن «: قال1اهللاّما رواه فيها، عن عمران بن حصني، أن رسول

ّعيل ؟ ما تريدون من عيل ؟ ما تريدون من عيل ؟ إن عليا مني وأنا منه، وهـو ويل كـل  ّ ّ ً ّّ ّ ّ ّ
.»مؤمن من بعدي

احلديث الثالثون

ّما رواه فيها، عن ابن عباس، أن النبي  ّ ّإن اهللا جعل ذرية كـل نبـي يف «: قال1ّ ّّ ّ

ّصلبه، وجعل ذريتي يف صلب عيل بن أيب طالب ّ«.

.٢٦/ ٣٩٥: ٢، وأورده القندوزي يف ينابيع املودة ٣٦٢: ٢الصواعق املحرقة . ١

ن ، وابـ٣٧١٢/ ٧٨: ٦يف اجلامع الكبـري ، وأورده الرتمذي٢٥/ ٣٦٣: ٢الصواعق املحرقة . ٢

/ ٥٩٩: ١١، واملتقــي اهلنــدي يف كنــز العــامل ١٠٣٥/ ٦٠٥: ٢حنبــل يف فــضائل الــصحابة 

.٧/ ١٦٧: ١، والقندوزي يف ينابيع املودة ٣٢٨٨٣

، املتقـي ٢٦٣٠/ ٣٥: ٣، وأورده الطرباين يف املعجم الكبـري ٢٧/ ٣٦٤: ٢الصواعق املحرقة . ٣

، واخلطيــب ٧٠/ ٦١: ابـن املغـازيل يف مناقبـه، و٣٢٨٩٢/ ٦٠٠: ١١نـدي يف كنـز العـامل اهل

، ٣٣٩/ ٢١٤: ١، وابن اجلـوزي يف العلـل املتناهيـة ٢٠٦/ ٣١٦: ١البغدادي يف تاريخ بغداد 

و ٢٣٠/ ٤٤٧و ٨٣٨/ ٢٩٢، و ٦٦٣/ ٢٣٧، و ١٩١/ ٩٠: ٢والقندوزي يف ينابيع املـودة 

٣٩/ ٣٩٩.
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احلديث الواحد والثالثون

ّما رواه فيها عنه أن النبي  ّ َّالسبق ثالثة«: قال1ّ يوشع بـن : ّالسابق إىل موسى: ُ

.»ّعيل بن أيب طالب: ّصاحب يس، والسابق إىل حممد: نون، والسابق إىل عيسى

فرعـون،حزقيـل مـؤمن آل: ّالصديقون ثالثـة«: قال1ّويف رواية أخرى أنه 

.D«طالبأيببنّوعيليس،آلصاحبالنجاروحبيب

احلديث الثاين والثالثون

ّما رواه فيها، عن أنس، أن النبي  ّ ّعيل إمـام الـربرة، وقاتـل الفجـرة، «: قال1ّ
.»منصور من نرصه، وخمذول من خذله

، ١١١٥٢/ ٩٣: ١١لطـرباين يف املعجـم الكبـري ، وأورده ا٢٩/ ٣٦٤: ٢الصواعق املحرقـة . ١

ــز العــامل  ــد ٣٢٨٩٦/ ٦٠١: ١١واملتقــي اهلنــدي يف كن ، ١٠٢: ٩، واهليثمــي يف جممــع الزوائ

.٢٢١/ ٩٤: ٢، والقندوزي يف ينابيع املودة ٦٦/٤٧٩٥: ٢والسيوطي يف اجلامع الصغري 

، ١٠٧٢/ ٦٢٧: ٢فـضائل الـصحابة ، وأورده ابن حنبل يف٣٠/ ٣٦٤: ٢الصواعق املحرقة . ٢

، واملتقــي ٣٠٧/ ٣١٠: ، واخلــوارزمي يف املناقــب ١٥٥: ١٤واخلطيــب البغــدادي يف تارخيــه 

، والكنجي ٢٦٢/ ٢٠٠: : ، وابن املغازيل يف املناقب٣٢٨٩٧/ ٦٠١: ١١اهلندي يف كنز العامل 

مـع زيـادة فيـه، ١٠٨: العقبـى مع زيادة فيه، والطربي املكي يف ذخـائر١٢٣: ب يف كفاية الطال

.، وغريها٥١٤٩و ١١٥/٥١٤٨: ٢والسيوطي يف اجلامع الصغري 

، واملتقـي اهلنـدي يف ١٢٩: ٣، وأورده احلاكم يف مـستدركه ٣١/ ٣٦٥: ٢الصواعق املحرقة . ٣

ـــامل  ـــز الع ـــسيوطي٢٣٩٠٩/ ٦٠٢: ١١كن ـــصغري ، وال ـــامع ال ، ٥٥٩١/ ١٧٧: ٢يف اجل

.٢٣١/ ٩٦: ٢ينابيع املودة والقندوزي يف 
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احلديث الثالث والثالثون

ّما رواه فيها، عن ابن عباس، أن النبي  ّ ّعيل باب حطة، من«: قال1ّ دخله كـان ّ

ًآمنا، ومن خرج منه كان كافرا ً«.

احلديث الرابع والثالثون

أما تدرين «: 1ذكرت عند الرسول ضعف احلال، فقال Iّما روي أن فاطمة 

ّما منزلة عيل عندي ؟ كفاين أمري وهو ابن ست عرشة سنة، وقتل األبطال وهو ابن تسع  ّ
لع باب خيرب وهو ابن اثنني وعرشين ّعرشة سنة، وفرج مهومي وهو ابن عرشين سنة، وق

ًفأرشق وجه فاطمة، فلم تقر قدما عىل األرض حتى » ًسنة، وكان ال يرفعه مخسون رجال ّ
ًأتت عليا فأخربته، فقال  ّD :»ّكيف لو حدثك بفضل اهللا عيل كله َّ َ ّ«.

احلديث اخلامس والثالثون

ّما روي أن نساء قريش عريت فاطمة بفقر عيل، فشكت أبا ّ : 1هـا، فقـال هلـا ّ

ّأما ترضني يا فاطمة أين زوجتك أقدمهم سلام، وأكثرهم علام، إن اهللا عزوجـل اطلـع « ّّ ّ ًّ ً ّ

، ٢٢٩١٠/ ٦٠٣: ١١، وأورده املتقي اهلندي يف كنز العامل ٣٤/ ٣٦٥: ٢الصواعق املحرقة . ١
، و ٩٦/٢٣٢: ٢، والقندوزي يف ينابيع املـودة ٥٥٩٢/ ١٧٧: ٢والسيوطي يف اجلامع الصغري 

٢٧٤/٧٨٥.
، ٩٨٣/ ٤٣٩: لـشيخ الطـويس يف أماليـه ، وا٦٥٣/ ٤٨٢: أورده الشيخ الـصدوق يف أماليـه . ٢

، والفتـال النيـشابوري ٥٨: ٢، واالربيل يف كشف الغمة ٤٢٧/ ٣٧٩: وابن املغازيل يف املناقب 
ّ، والعالمة احليل يف كـشف اليقـني٢٨٩/ ٢٧٧: ١يف روضة الواعظني  مـع زيـادة فيـه، ٤٥٥: ّ

.١٤/ ٦: ٤٠ّوالعالمة املجليس يف بحار األنوار 
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ّعىل أهل األرض اطالعة فاختار منهم أباك فجعله نبيا، واطلع إليهم ثانية فاختار منهم  ً ّّ
ّبعلك فجعله وصيا، وأوحى إيل أن أنكحه، أما علمت يا فاطمة أإنك بكرام ُ َّ َ ً ّة اهللا إيـاك ّ

ًزوجك أعظمهم حلام، وأكثرهم علام، وأقدمهم سلام ً ً فضحكت فاطمة واستبـرشت، » ّ

ُيا فاطمة، إن لعيل ثامنية أرضاس قواطـع، مل جتعـل ألحـد مـن «: 1فقال رسول اهللا  ّ ّ

ِهو أخي يف الدنيا واآلخرة ليس ذلك لغـريه مـن النـاس، وأنـت : ّاألولني واآلخرين ّ

ّاملني زوجته، وسبطا الرمحة سبطاي ولده، وأخوه املزين باجلناحني ّفاطمة سيدة نساء الع
ّيطري يف اجلنة مع املالئكة حيث يشاء، وعنده علم األولني واآلخرين، وهو أول من آمن  ّ ّ

ّيب وآخر الناس عهدا يب، وهو وصيي ووارث الوصيني ّ ً ّ«.

احلديث السادس والثالثون

ّن رسول اهللا استدعى عليا فخىل بـه، فلـام إ: ما روي عن عبداهللا بن مسعود قال ً ّّ
ّعلمني ألف باب من العلم، فتح يل «: Dخرج إلينا سألناه ما الذي عهد إليك ؟ قال 

.»ّمن كل باب ألف باب

مـع ٢٨٣: ١، والفتال النيشابوري يف روضـة الـواعظني ٣٦: ١ورده الشيخ املفيد يف االرشاد أ. ١
: مع اختالف فيه، وابـن طـاووس يف اليقـني ٩٤: اختالف فيه، وشاذان بن جربائيل يف الفضائل 

ر ّجزء منه، والعالمة املجليس يف بحار األنـوا١٠١: ٩جزء منه، واهليثمي يف جممع الزوائد ٤٢٤
٣٤/ ١٧: ٤٠.

: ، واألمـايل٥٧٢: ، والشيخ الصدوق يف اخلـصال١٨٦و ٣٤: ١أورده الشيخ املفيد يف اإلرشاد . ٢
، وابـن شـهر آشـوب يف ١٩٠: ١، والفتال النيشابوري يف روضة الواعظني ٦ذيل حديث ٧٣٧

يف بحـار ّ، والعالمـة املجلـيس٧٠/ ١٠١: ١، واجلـويني يف فرائـد الـسمطني ٢٩٤: ١املناقب 
.٤٣/ ٢٢٢: ١، والقندوزي يف ينابيع املودة ١٨٩: ٣٨، و ٤٣٣: ٣١، و ٧٤٠: ٢٢األنوار 
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احلديث السابع والثالثون

ّأن النبي: ما رواه الطربيس يف إعالم الورى ّ ّأوالدكم بحـب بوروا«: قال1ّ
ِفمن أحبه فاعلموا أنه لرشده، ومن أبغضه فاعلموا أنه لغيهّعيل بن أيب طالب، ّ ّّ ّ«.

.1رواه جابر بن عبداهللا األنصاري عنه 

احلديث الثامن والثالثون

أالعـيل،يـا«: 1قـال رسـول اهللا : قـالDما روي عن أيب جعفر البـاقر 

ّابرشك ُخلقت أنا وأنت من طينة وا: بىل يا رسول اهللا، قال: ؟ فقالُ حدة، ففضلت منها ُ

ّفضلة فخلق اهللا منها شيعتنا، فإذا كان يوم القيامة دعا النـاس بأسـامء أمهـاهتم سـوى  ُ ّ

ُشيعتنا، فإهنم يدعون بأسامء آبائهم؛ لطيب مولدهم ّ«.

احلديث التاسع والثالثون

ّخطب النبي : ما روي عن أيب رافع، قال ّأهيا الناس، إن اهللا تعاىل أمر «: فقال1ّ ّ ّ

١انظر النهاية البن األثـري : ، نبور أي نخترب ٥٩٧: ١انظر الصحاح . ّأي اختربوا، جربوا: بوروا . ١
 :١٦١.

، والـشيخ الطـويس يف اختيـار ٤٥: ١، وأورده الشيخ املفيد يف اإلرشاد ٣١٨: ١إعالم الورى . ٢
، والتـسرتي يف احقـاق ١٥٦: ٢٧ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنـوار ٢٤٠: ١معرفة الرجال 

.٢٦٦: ٧احلق 
/ ٤٥٦: ، والـشيخ الطـويس يف األمـايل٣١١: ، واألمايل٤٤: ١أورده الشيخ املفيد يف اإلرشاد . ٣

، ٣٦/٢٠: والطــربي يف بــشارة املــصطفى ،٤٩٥/١٤٢٦: ٣، واملغــريب يف رشح األخبــار ٢٥
٢٧ّ، والعالمــة املجلــيس يف بحــار األنــوار ٣٤٧/٤٣٥: ١واحلــر العــاميل يف الفــصول املهمــة 

:١٥٥/٢٨.
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ًسى بن عمران أن يبني مسجدا طاهرا المو ّشـربهـارونوابناوهارونهوّإاليسكنهً
واحلـسنوفاطمـةّوعـيلأنـاّإاليـسكنهوالًمـسجدا،أبنيأنأمريناهللاّوإنوشبري،

ّسدواواحلسني، اهللا،رسـوليـا: وقـاليبكيمحزةفخرج»ّعيلبابّإالاألبوابهذهُ

ّت عمك وأسكنت ابن عمأخرج ّما أنا أخرجتك وأسكنته، ولكن «: 1فقال! ك ؟ ّ
.»ال ورأس إبرة«: ّدع يل كوة أنظر فيها، قال: ، فقال بعض أصحابه»اهللا أسكنه

احلديث األربعون

قـال رسـول : عن عبداهللا بن عباس، قـال: ما رواه يف الركن الرابع من اإلعالم

ّإن اهللا تعاىل اطلع عىل األرض اطالعة فاخ«: 1اهللا ّ ّتارين منها فجعلني نبيا، ثم اطلـع ّ ًّ ّ
ًالثانية فاختار منها عليا فجعله إماما، ثم أمرين أن أختذه أخا ووصيا وخليفة ووزيرا، فأنا  ً ً ً ً ًّ ّّ ّ
ّمن عيل وعيل مني، وهو زوج ابنتي وأبو سبطي احلسن واحلـسني، أال وإن اهللا تبـارك  ّ ّ ّ ّ

ًوتعاىل جعلني واياهم حججا عىل عباده، وجعل م ّن صلب احلسني أئمة يقومون بأمري ّ
ّوحيفظون وصيتي، التاسع منهم قائم أهل بيتي، ومهدي أمتي أشبه الناس يب يف شامئله  ُ ّ ّ
ّوأقواله وأفعاله، يظهر بعد غيبة طويلة وحرية مضلة، فيعلن أمر اهللا ويظهر دينه، ويؤيد  ّ

ًبنرص اهللا، وتنرصه مالئكة اهللا، فيمأل األرض قسطا وعدال كام ًملئت جورا وظلامً ً«.

.١٩٠: ٣٨، وعنه املجليس يف بحار األنوار ٣٢٠: ١ًأورده نصا الطربيس يف إعالم الورى . ١

: ، والشيخ الصدوق يف كامل الـدين ١٠: األثر ، وأورده اخلزاز يف كفاية ١٨٢: ٢إعالم الورى . ٢

/ ١٠٦: جزء منـه، وابـن املغـازيل يف املناقـب١٢٢/ ١١٧: ، واخلوارزمي يف املناقب٢/ ٢٥٧

٤٠٣/ ٨٤: ٢فرائد الـسمطني ، واجلويني يف ٢٥٨: ٤جزء منه، واإلربيل يف كشف الغمة ١٣٠

.جزء منه٤/ ٢٤٠: ١جزء منه، والقندوزي يف ينابيع املودة 
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احلديث الواحد واألربعون

قـال رسـول : ، قـالF، عن أبيه، عـن آبائـه Dعن الصادق : ما رواه فيه

: 1اهللا

ّحدثني جربائيل عن رب العزة جل وعال أنه تعاىل قال« ّّ ّ ّمن علم أن ال إلـه إال : ّ

ّأنا وحدي، وأن حممدا عبدي ورسويل، وأن عيل بن أيب طالب خلي ّ ً ّفتي، وأن األئمة من ّّ

ُبعده حججي، أدخلته اجلنة برمحتي، ونجيته من النار بعفـوي، وأبحـت لـه جـواري،  ّ ّ

وأوجبت له كرامتي، وأمتمت عليه نعمتي، وجعلته من خاصتي وخالصتي، إن ناداين 

ّلبيته، وإن دعاين أجبته، وإن سألني أعطيته، وإن سكت ابتدأته، وإن أساء رمحتـه، وإن 
ّفر مني د ًعوته، وإن شهد بذلك ومل يشهد حممدا عبدي ورسـويل، أو شـهد بـذلك ومل ّ ّ

ّيشهد أن عيل بن أيب طالب خليفتي، أو شـهد بـذلك ومل يـشهد أن األئمـة مـن ولـده  ّّ
ُحججي، فقد جحد نعمتي، وصغر عظمتي، وكفر بآيايت وكتبي، إن قصدين حجبتـه،  ُ ُ ّ ُ

وإن دعاين مل أستجب دعاءه، وإن رجاين ُوإن سألني حرمته، وإن ناداين مل أسمع نداءه، 

ّخيبته، وذلك جزاؤه مني وما أنا بظالم للعبيد ّ َيـا رسـول اهللا، مـن : ، فقام جابر وقال»ّ
ّاألئمة من ولد عيل بن أيب طالب ؟ ّ.

ّاحلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، ثم سيد العابـدين يف زمانـه «: 1قال  ّّ ّ

ّعيل بن احلسني، ثم الباقر حمم ّ ّد بن عيل وستدركه يا جـابر، فـإذا أدركتـه فـاقرأه منـي ّ

ّالسالم، ثم الصادق جعفر بن حممد، ثم الكاظم موسى بن جعفر، ثم الرضا عـيل بـن  ّ ّ ّ ّّ
ّموسى، ثم التقي حممد، ثم النقي عيل بن حممد، ثم الزكي احلـسن ابـن عـيل، ثـم ابنـه  ّ ّ ّ ّ ّّ ّ

ّالقائم باحلق مهدي امتي، الذي يمأل األرض ق ُ ّ ًسطا وعدال كام ملئت جورا وظلامّ ً ًً.
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هؤالء يا جابر خلفائي وأوصيائي وأوالدي وعرتيت، من أطاعهم فقد أطاعني، 

ُومن عصاهم فقد عصاين، ومن أنكرهم أو أنكر واحدا منهم فقد أنكرين، هبم يمسك  ً

.»بأهلهاّاهللا السامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه، وهبم حيفظ اهللا األرض أن متيد

احلديث الثاين واألربعون

حديقة «ّما رواه السيد األجل أمحد بن الدراج املوسوي احلسيني يف كتابه املسمى 

أعطاين اهللا تبـارك «: 1قال رسول اهللا : عن ابن عباس، قال: بحذف اإلسناد» ّالناظر

ًوتعاىل مخسا، وأعطى عليا مخسا، أعطاين اهللا جوامع الكلم وأعطى عليا جوا ً ً ًّ مع العلم، ّ

ًوجعلني نبيا وجعله وصيا، وأعطاين الكوثر وأعطاه السلسبيل، وأعطاين الوحي وأعطاه  ًّ ّ
ُاإلهلام، وأرسى يب إليه، وفتح له أبواب السامء واحلجب حتى نظر إيل ونظرت إليه َّ َ«.

ّما يبكيك فداك أيب وأمي: ّثم بكى رسول اهللا، فقلت له: قال ُ.

ّيابن عباس، إن أو«: فقال ّل ما كلمني بـه ريب أن قـالّ ّيـا حممـد، انظـر حتتـك : ّ
ّفنظرت إىل احلجب قد انخرقت، وإىل أبواب السامء قد فتحت، ونظرت إىل عـيل وهـو  ُ

ّرافع رأسه إيل، فكلمني وكلمته، وكلمني ريب عزوجل ّ ّ ّّ ّ ُ َّ َ«.

ّيا رسول اهللا بم كلمك ربك ؟: فقلت ّ َ ِ .

ًيا حممد إين جعلت عليا: قال«: فقال ّ ّ ّوصيك ووزيـرك وخليفتـك مـن بعـدك، ّ
ّفأعلمه فها هو يسمع كالمك، فأعلمته وأنا بني يدي ريب عزوجل، فقال يل ّ ُقد قبلـت : ّ

. ـ ميد١٥٧: ٢الصحاح . متايلت: ّحترك، ومادت األغصان: ماد اليشء. ١
، والشيخ االربـيل يف ٢/ ٣٥٨: ، وأورده الشيخ الصدوق يف كامل الدين ١٨٣: ٢إعالم الورى . ٢

.٢٥٨: ٤كشف الغمة 
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ّوأطعت، فأمر اهللا املالئكة أن تسلم عليه، فرد عليهم السالم، ورأيت املالئكة يتبارشون  ّ

ّبه، وما مررت بمالئكة من مالئكة السامء إال فهنؤوين وقالوا ّا حممد، والـذي بعثـك ي: ّ
ّباحلق نبيا، لقد دخل الرسور عىل مجيع املالئكة باستخالف اهللا عزوجل لك ابن عمك،  ّ ّ ً ّ ّ

ّيا حممد، ما من أحـد مـن املالئكـة إال : ورأيت محلة العرش قد نكسوا رؤوسهم،فقال ّ
ّما خـال محلـة العـرش، فـإهنم اسـتأذنوا اهللا Dّوقد نظر إىل وجه عيل بن أيب طالب 

ّوجل يف هذه الساعة فأذن هلم ينظرون إىل عيل بن أيب طالب فنظروا إليه، فلام هبطت ّعز ّ ّ

ّجعلت أخربه بذلك وهو خيربين، فعلمت أين مل أطأ موطئا إال وقد كشف لعيل عنه حتى  ّ ً ّ ُ

.»نظر إليه

.يا رسول اهللا، أوصني: فقلت: ّقال ابن عباس

ّعليك بمودة عيل بن أيب طالب«: قال ّ«.

ّعليك بحب عيل بن «: 1يا رسول اهللا، أوصني، قال : فقلت: ّابن عباس قال  ّ
ّأيب طالب، والذي بعثني باحلق ال يقبل اهللا من عبد حسنة حتى يسأله عن حب عيل بن  ّ ّ

أيب طالب، وهو تعاىل أعلم، فإن جاءه بواليته قبل عمله عىل ما كان منـه، وإن مل يـأت 

.به إىل النارّبواليته مل يسأله عن يشء، ثم أمر 

ًيابن عباس، والذي بعثني باحلق نبيا إن النار ألشد غضبا عىل من يـبغض عليـا  ً ّ ًّ ّّ ّ

ًمنها عىل من زعم أن هللا ولدا ّ.

ّيابن عباس، لو أن املالئكة املقربني واألنبياء املرسلني أمجعـوا عـىل بغـضه ـ ومل  ّ

ّيفعلوا ـ لعذهبم اهللا بالنار ّ«.

يبغضه أحد ؟ يا رسول اهللا، وهل: قلت 
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ّنعم، يبغضه قوم يذكرون أهنم من أمتي، مل جيعل اهللا هلم يف اإلسالم «: 1قال  ُ ّ
.»ًنصيبا

احلديث الثالث واألربعون

ّصـىل النبـي : عـن أيب هريـرة، قـال: ما رواه ابن املغازيل املالكي يف مناقبـه ّ ّ1

ّالصبح، ثم قال هـبط ]:اهللا أعلـم، قـال: قلنـا[جربئيـل ؟ ]َّعـيل [أتدرون بام هبط «: ّ

َّعيل[ َ[ُيا حممد، إن اهللا غرس قضيبا يف اجلنة ثلثه من ياقوتـة محـراء، : جربئيل، فقال ً ّّ ّ
ُوثلثه من زبرجدة خرضاء، وثلثه من لؤلؤة رطبة، رضب عليها طاقـات، وجعـل بـني  ُ

ّالطاقات غرفا، وجعل يف كل غرفة شجرة، جعل محلها حور العني، وأجرى عليه ع ً ني ّ

يا رسول اهللا، ملـن ذلـك القـضيب ؟ : ّثم أمسك فوثب رجل من القوم، فقال» ّالسالم

ّمن أحب أن يتمسك بذلك القضيب فليتمسك بحب عيل بن أيب طالب«: فقال ّ ّّ ّ«.

ن محـزة يف جزء منـه، وابـ٥٧/ ٢٩٢: ، وأورده الشيخ الصدوق يف خصاله املصدر غري مطبوع. ١

، وابن شاذان جربائيـل ٩/ ٧٧: ، والطربي يف بشارة املصطفى ١٣٥/ ١٤٢: الثاقب يف املناقب

صدر احلديث، والنيـشابوري يف روضـة ٣٠٣: ٣، وابن شهر آشوب يف املناقب ٥: يف الفضائل 

يف ، واالربـيل٤٦٢: ّصدر احلديث، والعالمة احليل يف كشف اليقني٢٦٠٦/ ٢٥٤: ١لواعظني ا

.باختالف فيه٣٤و ١٢: ٢كشف الغمة 

.الكلامت التي بني معقوفتني أثبتناها من املصدر. ٢

اجلـزء ٩٠٦/ ١٠٢: ٢، وأورده ابـن عـساكر يف تـاريخ مدينـة دمـشق ٢٦٤/ ٢١٨: املناقـب . ٣

٣٧٩/١: ١، والقندوزي يف ينابيع املودة ٢٧٢: ١األخري من الرواية، واإلربيل يف كشف الغمة 

.اجلزء األخري من الرواية
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احلديث الرابع واألربعون

ّ، أن النبـي Dعن أمري املـؤمنني: ما روي عن مناقب اخلطيب ّ يـا «: قـال1ّ

ًعيل، لو أن عبدا ًعبد اهللا عزوجل مثل ما قام نوح يف قومه، وكان لـه مثـل أحـد ذهبـا ّ ُ ّ ّ

ُفأنفقه يف سبيل اهللا عزوجل، ومد يف عمره حتى حج ألف حجة عىل قدميه، ثم قتل بني  ّ ّ ّ ّ ّ ّ

ّالصفا واملروة مظلوما، ثم مل يوالك يا عيل مل يشم رائحة اجلنة ومل يدخلها ّ ُّ ً«.

احلديث اخلامس واألربعون

ّعن أنس بن مالك، عن النبي : روي عن كفاية الطالبما مررت «: ّأنه قال1ّ

ُليلة أرسي يب إىل السامء، فإذا أنا بملك جالس عىل منرب من نـور واملالئكـة حتـدق بـه، 

.يا جربئيل، من هذا امللك ؟: فقلت

ّادن منه وسلم عليه، فدنوت منه وسلمت عليه، فإذا أنا بأخي وابن عمـي : قال ّ ّ ُ

.ّيا جربئيل، سبقني عيل إىل السامء الرابعة: بن أيب طالب، فقلتّعيل

ّيا حممد، ال، ولكن املالئكة شكت حبها لعيل، فخلق اهللا هذا امللك من : فقال يل ّ ّ ّ
ّنور عيل، فاملالئكة يزورونه يف كل ليلة مجعة ويوم مجعة سبعني ألف مرة، ويسبحون اهللا  ّ ّ ّ

ّويقدسونه وهيللونه وثوابه مل ُ ّحبي عيلّ ّ«.

/ ٤٠٩: ٣، وأورده الـديلمي يف الفـردوس ٣٧: D١، ومقتل احلسني ٤٠/ ٦٧: املناقب. ١
، ٧٦٦/ ٢١٩: ٥، وابـن حجـر يف لـسان امليـزان ٢٠٢: ١، واالربيل يف كـشف الغمـة ٥١٤١

ــق  ــاق احل ــسرتي يف احق ــص٣٦٢و ٣٦١: ٢١، و ١٨٣: ١٧، و ١٧٧: ٧والت ــدة م ــن ع ادر ع
.٨٤٥/ ٢٩٣: ٢فراجع، والقندوزي يف ينابيع املودة 

: ّ، والعالمة احليل يف كـشف اليقـني٢٧٣: ١، وأورده االربيل يف كشف الغمة ٢٦الباب ١٣١:كفاية الطالب. ٢
.١٥/ ١٠٩: ٣٩ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٤٧: ٢، والديلمي يف إرشاد القلوب ٢٣٣
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احلديث السادس واألربعون

ّالنبـيعـن،عن عبد اهللا بن عمر: ما روي عن مناقب اخلطيب : ّأنـه قـال1ّ

ّيا رب خاطبتني أنت أم عـيل ؟ : ّخاطبني اهللا بلغة عيل بن أيب طالب، فأهلمني أن قلت« ّ
ُيا حممد، أنا يشء ال كاألشياء، وال اقاس بالناس، وال أوصف با: فقال ّ ُ ألشياء، خلقتك ّ

ّمن نوري وخلقت عليا من نورك، فاطلعت عىل رسائر قلبك، فلم أجد إىل قلبك أحب  ّّ ً

.»ّ، فخاطبتك بلسانه كيام يطمئن قلبكDّمن عيل بن أيب طالب 

احلديث السابع واألربعون

1قـال رسـول اهللا : بإسناده إىل أنس بن مالك، قال: ما روي عن ابن املغازيل

ّامضيا إىل عيل حيدثكام ما كان منه يف ليلته وأنا عىل أثر كام«: رأليب بكر وعم : قال أنس» ّ

يا أبا بكـر حـدث «: فخرج إليهام، فقالDّعيلعىلفاستأذنامعهامومضيتفمضيا

ّال وما حدث إال قال لنا النبي : قال» ٌيشء ؟  ّ ّامضيا إىل عيل حيدثكام ما كان منـه «: 1ّ ّ
ّثم جاء الن» يف ليلته ّيا عيل، حدثهام ما كان منك يف الليل،«: ، فقال1ّبي ّ : ّفقال عـيل» ّ

ّحدثهام، إن اهللا ال يستحي من احلق«: فقال» أستحي يا رسول اهللا« ّ أردت «: ّفقال عيل» ّ

ّاملاء للطهارة فأصبحت وخفت أن تفوتني الصالة، فوجهت احلسن يف طريق واحلسني 
ّني ذلك، فرأيت السقف قد انشق ونزل عيل منه ّيف طريق يف طلب املاء فأبطأ عيل فأحزن

ّسطل مغطى بمنديل، فلام صار يف األرض نحيت املنديل عنه فإذا فيـه مـاء، فتطهـرت  ُّ ّ
ّللصالة واغتسلت وصليت، ثم ارتفع السطل واملنديل والتأم السقف ّفقال النبي » ّ ّ1

: ١، والديلمي يف ارشـاد القلـوب ٢٠٩: ١، وأورده االربيل يف كشف الغمة ٦١/ ٧٨: املناقب . ١
.٢٩٧/ ٢٦٤: ّ، والعالمة احليل يف كشف اليقني ٤٨
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ّأما السطل فهو من اجلنة، وأما املنديل فمن استربق «: ّلعيل  ّاجلنة، فمن مثلك يا عيل يف ّّ

.»ليلتك وجربئيل خيدمك

احلديث الثامن واألربعون

ّصىل : ًمرفوعا إىل أنس بن مالك، قال: ما روي عن صدر األئمة خطيب خوارزم

ّبنا رسول اهللا صالة العرص، ثم أبطأ يف ركوعه حتى ظننا أنه  ّّ ّسها أو غفل، ثم رفع 1ّ
ُ، ثم جثا عىل ركبتيه وبسط قامته حتى ملئ املسجد بنور سمع اهللا ملن محده: رأسه، وقال ّ

ّوجهه، ثم رمى بطرفه إىل الصف األول يتفقد أصحابه رجال رجال، ثم رمى طرفه إىل  ًّ ً ّ ّ
ّالصف الثاين، ثم رمى بطرفه إىل الصف الثالـث يتفقـدهم رجـال رجـال، ثـم كثـرت  ًّ ً ّ

.الصفوف عىل رسول اهللا

ًعمي عليا ؟ ما يل ال أرى ابن «: ّثم قال ّ ّلبيـك «: ّفأجابه عيل من آخر الصفوف» ّ
ّفنادى النبي» ّلبيك يا رسول اهللا ّادن مني يا عـيل«: بأعىل صوته1ّ ْ ّفـام زال يتخطـى » ُ

مـا «: ّحتى دنا املرتىض من املصطفى، فقـال لـه-املهاجرين واألنصار-ّرقاب الناس 

ّالذي خلفك عن الصف األول ؟  ىل غـري طهـور فأتيـت منـزل ّشككت أين ع«: قال» ّ

ٌيا حسن يا حسني يا فضة فلم جيبني أحد، فإذا هاتف هيتف من ورائي : فاطمة فناديت ُ ّ

اجلـزء ٤٩٠/ ٥٥١: D١، وأورده الكـويف يف مناقـب أمـري املـؤمنني ١٣٩/ ٩٤: املناقب . ١
بلفظ آخر، وابـن البطريـق يف ٧٢الباب ٢٨٩: األخري منه، والكنجي الشافعي يف كفاية الطالب

: ، والشامي يف الـدر النظـيم١٢٠/ ١٢٩: ١، وابن طاووس يف الطرائف ٧٣٨/ ٣٧٥: العمدة
، والـسيد البحـراين يف ٤٥١: ، والـشريازي يف األربعـني ٢٩٥: ، وابن جرب يف هنج االيامن ٣٠٩

: ٦سرتي يف احقاق احلـق ، والت٩٧باب / ٢٢٩: ٦، وغاية املرام ٩٥/ ١٦١: ١مدينة املعاجز 
.٥/ ١١٧: ٣٩ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ١٣١
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ُّيا أبا احلسن يابن عم النبي التفت، فالتفت فإذا أنا بسطل من ذهب وفيـه : وهو ينادي ّ ّّ

فـإذا ُماء وعليه منديل، فأخذت املنديل ووضعته عىل كتفي األيمن، وأومأت إىل املـاء

ّاملاء يفيض عىل كفي فتطهرت وأسبغت الوضوء ، ولقد وجدته يف لـبن الزبـد وطعـم  ّ

ُّالشهد ورائحة املسك، ثم التفت فال أدري مـن أخـذه ّفتبـسم رسـول اهللا يف وجهـه » ّ
ّوضمه إىل صدره وقبل ما بني عينيه ّ.

ّيا أبا احلسن أال أبشـرك أن الـسطل مـن اجلنـة، واملـاء وامل«: ّثم قال ّ نـديل مـن ُ

ّالفردوس األعىل، والذي هيأك للصالة جربئيل، والذي مندلك ميكائيل ، والذي نفس 

ّحممد بيده، ما زال إرسافيل قابضا عىل ركبتي حتـى حلقـت معـي الـصالة، أفيلـومني  ًّ

ّالناس يف حبك، واهللا تعاىل واملالئكة حيبونك من فوق السامء ّ«.

احلديث التاسع واألربعون

ّعن احلسن البرصي، عن عبداهللا بن العبـاس أنـه : مناقب اخلطيبما روي عن  ّ

ّإذا كان يوم القيامة يقعد عيل بن أيب طالب عىل الفردوس ـ «: 1قال رسول اهللا : قال
ّوهو جبل قد عال عىل اجلنة ـ وفوقه عرش رب العاملني، ومن سفحه تتفجر أهنار أهـل  ّ

ّاجلنة وتتفرق يف اجلنة ّريس من النور، جيري بني يديه التـسنيم، ال ، وهو جالس عىل كّّ ّ
ّجيوز أحد الرصاط إال ومعه براءة بواليته ووالية أهل بيته، يرشف عىل اجلنة،  ُفيدخل [ّ

، والسيد البحـراين يف مدينـة ١٣٠: ١، وأورده ابن طاووس يف الطرائف ٣٠٠/ ٣٠٤: املناقب . ١

: ٣٩ّ، والعالمـة املجلـيس يف بحـار األنـوار ٤/ ٢٣٣: ٦، وغاية املرام ٩٧/ ١٦٥: ١املعاجز 

.٦٣باب١٢٩: ٦، والتسرتي يف إحقاق احلق ١١٦/٤
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.»النارويدخل مبغضيه]ّحمبيه اجلنة

احلديث اخلمسون

ّما روي عن أيب نعيم، أن النبي  ّ ّإن اهللا عهد إيل عهدا يف عيل، ف«: قال1ّ ً َّّ : قلـتَ

ّيا رب بينه يل، فقال ُإن عليا راية اهلدى، وإمام األولياء، : سمعت، فقال: اسمع، فقلت: ّ ً ّّ
ّونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتها املتقني، مـن أحبـه أحبنـي، ومـن أبغـضه  ّ ّ

.ّأبغضني، فبرشه بذلك

ُفجاء عيل فبرشته، فقال ّ ّيعـذبني يا رسـول اهللا، أنـا عبـداهللا ويف قبـضته، فـإن: ّ

ّفبذنويب، وإن يتم ُّاللهم اجـل قلبـه، واجعـل : ّالذي برشتني به فاهللا أوىل يب، فقلت ّ

ّقد فعلت ذلك، ثم إنه رفع: ربيعه االيامن، فقال اهللا ّ
 ّإيل أنه سيخصه من البالء بيشء ّ َّ َ

ًمل خيص به أحدا من أصحايب، فقلت  ٌإنه يشء قد س: ّيا رب، أخي وصاحبي، فقال: ّ بق، ّ

.»ّإنه مبتىل ومبتىل به

.مبغضه، وما يف املتن أثبتناه من املصدر: يف األصل. ١
ــب. ٢ ــل احلــسني ٤٨/ ٧١: املناق ــة منقبــة ٣٩: D١، ومقت ــاذان يف مائ ــن ش : ، وأورده اب

، والقمي ٢٣٥: ٢، والديلمي يف إرشاد القلوب ٢٠٤: ١، واالربيل يف كشف الغمة ١١١/٥٢
غايـة ، والـسيد البحـراين يف٢٩٢: ١، واجلويني يف فرائد السمطني ٥٨/ ٧٨: العقد النضيد يف 

ّ، والعالمة املجليس ١١٦: ٧، والتسرتي يف احقاق احلق ٢٥/ ٥١: ٦، و ١٢/ ٢٩٢: ٢املرام 
/ ٢٥٥: ١، والقنـدوزي يف ينـابيع املـودة ٥/ ٢٢٩: ٣٩، و ٩٣/ ١١٦: ٢٧يف بحار األنوار 

١٣.
.ّتم، وما يف املتن أثبتناه من املصدر: يف األصل. ٣
.وقع، وما يف املتن أثبتناه من املصدر: يف األصل. ٤
، واإلربيل يف كشف الغمـة ٦٩/ ٤٦: ، وأورده ابن املغازيل يف املناقب٦٧ـ ٦٦: ١حلية األولياء . ٥

! 
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احلديث الواحد واخلمسون

ّعن أيب ذر الغفاري، عن النبي : ما روي يف الوسيلة ّيا أبا ذر ، عيل «: ّأنه قال1ّ
ّأخي وصهري وعضدي، وال تقبل فريضة إال بحب عيل بن أيب طالب، يا أبـا ذر ، ملـا  ّ ّ ّ

نور، وعىل رأسه تاج من نـور، ُارسي يب إىل السامء مررت بملك جالس عىل رسير من 

ّوإحدى رجليه يف املرشق واألخرى يف املغرب، وبني يديه لوح ينظر فيه، والدنيا كلهـا  ُ

يا جربئيل، من هذا ؟ : بني عينيه، واخللق بني ركبتيه، ويده تبلغ املرشق واملغرب، فقلت

ّعزرائيل، تقدم وسلم عليه، قال: فقال ّوتقـدمت وسـلمت، فقلـت: ّ عليـك يـا الـسالم : ّ

ّوعليك السالم يا أمحد، ما فعل ابن عمك عيل بن أيب طالـب ؟ : حبيبي، ملك املوت، فقال ّ
ًوهل تعرف ابن عمي عليا ؟ قال: فقلت ّ ّفـإن اهللا وكلنـي بقـبض ! وكيف ال أعرفـه : ّ ّ

ّأرواح اخلالئق ما خال روحك وروح عيل بن أيب طالب، فإن اهللا يتوفاكام بمشيئته ّ ّ«.

"
/ ٧٢: كفايـة الطالـب، والكنجي الشافعي يف ٤٥٣/ ١٧٩: ، وابن البطريق يف العمدة٢١٥: ١

ّالباب الرابع، والعالمة احليل يف كشف اليقني ّ :٢٣٠.
، ١١٨/ ١٦٣: ١وأورد صدر احلديث عىل اختالف مقاطعـه القـايض املغـريب يف رشح األخبـار 

/ ١٢٥: ، ومعاين األخبار٢٣/ ٥٦٥: ، والصدوق يف األمايل٢٠/ ٢٤٥: والطويس يف األمايل

/ ٣١١: ، واخلــوارزمي يف املناقــب٢١/ ٢٤٠، و٧/ ١٩٢: طفى، والطــربي يف بــشارة املــص١

، واآلخـر فبرشه بـذلك: ، فالبعض إىل قوله١٥باب / ٦١٨: التحصني، وابن طاووس يف٣١١

.من أطاعه أطاعني: خزائن رمحة ريب، واآلخر إىل قوله: إىل قوله

ّباب حمبة املالئكـة إيـاه، ٢٦٨: ٢كتاب الوسيلة غري مطبوع ، وأورده ابن شهر آشوب يف املناقب . ١
٧١٧/ ٥٣: ٣، والسيد البحراين يف مدينة املعـاجز ٩٩: ٣٩ّوالعالمة املجليس يف بحار األنوار 

.عن ابن شهر آشوب
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ثاين واخلمسوناحلديث ال

1ّإن رسـول اهللا «: ّأنه قـالDّعن عيل: ما روي عن مسند أمحد بن حنبل

ّيا عيل، أنت أخي، وأنت مني بمنزلة هارون مـن موسـى، : ّآخى بني املسلمني، ثم قال

ّغري أنه ال نبي بعدي ّ.

ُأما علمت يا عيل، إن أول من يدعى به يوم القيامة يدعى يب ُ ّ فأقوم عن يمني: قال. ّ

ُالعرش يف ظله، فاكسى حلة خرضاء من حلل اجلنة، أال وإين أخربك يا ّ ّ ُ ّ ّأمتـيّإنعيل،ُّ ُ

ّ؛ لقرابتك منـي ومنزلتـك بكُيدعىمنّأولأنتّثمالقيامة،يومحياسبونُاألممّأول

ّعندي، ويرفع عليك لوائي وهو لواء احلمد فتصري به بني السامطني، آدم ومجيع اخللـق 
ّبظل لوائي يوم القيامة ، وطوله مسرية ألف سنة، سنانه ياقوتة محراء، قضيبه ّيستظلون

ّفضة بيضاء، زجه ّّدرة خرضاء، وله ثالث ذوائب من النور ذؤابة يف املرشق، وذؤابة : ّ

بسم اهللا الرمحن : ّيف املغرب، والثالثة يف وسط الدنيا، مكتوب عليه ثالثة أسطر، األول

ّال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، طول : ّمد هللا رب العاملني، والثالثاحل: الرحيم، والثاين ّ

ّكل سطر مسرية ألف سنة، وعرضه ألف سنة، وتـسري بلـوائي واحلـسن عـن يمينـك 

ّواحلسني عن يسارك حتى تقف بيني وبني إبراهيم، ثم تكسى حلة خرضاء من اجلنـة،  ّ ُ ّ
ّهيم، ونعم األخ أخوك عيل، أبرش يـا ِنعم األب أبوك إبرا: ينادي مناد من حتت العرش

ّعيل، إنك تكسى إذا كسيت، وتدعى إذا دعيت، وحتيى إذا حييت ُ ّ ُُ ُ ُ ّ«.

.ّليظلون، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل. ١
ُّالزج. ٢ .ـ نرجج٤٧١: ١الصحاح . احلديدة التي يف أسفل الرمح: ُ
مـع اخـتالف ١١٣١/ ٦٦٣: ٢، بل أورده ابن حنبل يف فضائل الصحابة مل نعثر عليه ىف املسند. ٣

باختـصار، والـشيخ الـصدوق يف ٢٢١/ ٣٠١: D١فيه، والكويف يف مناقب أمري املؤمنني 
! 
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احلديث الثالث واخلمسون

ملا كرهت سارة مكـان هـاجر أوحـى اهللاُ تعـاىل إىل : ما روي عن السندي، قال

ّانطلق بإسامعيل وأمه حتى تنزله هتامة ـ «: إبراهيم اخلليل، فقال يعني مكة ـ فأنا نـارش ُ

ًذريته وجاعلهم ثقال عىل من كفر يب، وجاعل منهم نبيا عظيام ومظهره عـىل األديـان،  ً ّ ً ّ
ّوجاعل من ذريته اثني عرش عظيام، وجاعل ذريته عدد نجوم السامء ًّ«.

احلديث الرابع واخلمسون

: ابـهّما روي عن صدر األئمة، أخطب خوارزم اسمه موفق بن أمحد املكي يف كت

ّليلة أرسي يب إىل السامء، قال يل اجلليل جل جالله«: 1عن رسول اهللا، قال  َآمـن <: ُ َ
ِالرسول بام أنزل إليه من ربه ِ ِِّ َ ُ ََّ ِ َ ُِ ِْ ُ َواملؤمنونـ : ـ فقلتَ ُ ِ ْ ُ َ<ّصـدقت يـا حممـد، مـن : فقال

ّخلفت يف أمتك ؟ قلت ُ .ّنعم يا رب: ّعيل بن أيب طالب ؟ قلت: خريها، قال: ّ

ًيا حممد، إين اطلعت عىل األرض اطالعة فاخرتتك منها، فشققت لك اسام : قال ُ ّ ّ ّ ّ
"

/ ١٤٠: ، واخلـوارزمي يف املناقـب٣٥٨/ ٢٢٩: ، وابن البطريق يف العمـدة١٤/ ٤٠٢: أماليه
٨٥/ ١٠٨: ١ف ، وابن طاووس يف الطرائـ٥٣: ٤٢عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ، وابن ١٥٩

ّ، والعالمـة املجلـيس ٧٥: ، والطربي يف ذخائر العقبى٤٠١: باختصار، وابن جرب يف هنج اإليامن
.١٣٧: واملاحوزي يف األربعني ١٧/ ٢٤١: ٣٨يف بحار األنوار 

/ ٢٥٣: ١، وابن طاووس يف الطرائف ٢٣٠: الصدق ّأورده العالمة احليل يف هنج احلق وكشف. ١
، ٢١٤/١٦: ٣٦ّ، والعالمة املجليس يف بحـار األنـوار ٣٥٣: ، والشريازي يف األربعني ٢٦٩

، واملـاحوزي يف ٣١١: ّ، واحلـر العـاميل يف اجلـواهر الـسنية٤٧٨: ٧والتسرتي يف إحقاق احلـق 
.٣٩٠: األربعني 

.٢٨٥: ٢سورة البقرة . ٢
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ّمن أسامئي، فال اذكر يف موضع إال ذكرت معي، فأنا حممود وأنت حممد، ثـم اطلعـت  ُ ُّ ّ ّ

ّالثانية فاخرتت منها عليا، فشققت له اسام من أسامئي، فأنا األعىل وهو عيل ً ً ّ ُ.

ُيا حممد ، إين خلقتك وع ّ ّليا وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمـة مـن ولـده مـن ّ ً ّ
َنوري، وعرضت واليتكم عىل أهل الساموات واألرض، فمن قبلها كـان عنـدي مـن  ِ َ

.املؤمنني، ومن جحدها كان عندي من الكافرين

ّيا حممد ، لو أن عبدا من عبيدي عبدين حتى ينقطع أو يصري كالشن البـايل، ثـم  ّّ ّ ً ّ

.ّكم ما غفرت له حتى يقر بواليتكمًأتاين جاحدا لواليت

ّيا حممد، أحتب أن تراهم ؟ قلت التفت عن يمـني العـرش، : ّنعم يا رب، فقال: ّ

ّفالتفت فإذا بعيل وفاطمة واحلسن واحلسني وذرية احلسني، منهم املهدي يف ضحضاح  ّ ّ ُّ
ّمن نور قيام يصلون، واملهدي يف وسطهم كأنه كوكب دري، قـال ُ ّ ُّ ّ هـؤالء ّيـا حممـد، : ّ

ّاحلجج وهو الثائر من عرتتك، وعزيت وجاليل إنه احلجة الواجبة ألوليائي، واملنتقم من  ّ ّ ّ ُ
.»أعدائي

، ٩٥: D، واخلوارزمي يف مقتـل اإلمـام احلـسني١٧/ ٦٤: أورده ابن شاذان يف مائة منقبة .١
، وابـن ٩٥: ، والطويس يف كتاب الغيبـة ٢٥٢: عن ابن شاذان، والشيخ الصدوق يف كامل الدين 

ّ، وابـن عيـاش يف مقتـضب ٣١٩: ٢، واجلويني يف فرائد الـسمطني ١٧٢: طاووس يف الطرائف 
، ١١٧: ٢النبـاطي يف الـرصاط املـستقيم ، و١٦/ ٧٣: وفرات الكـويف يف تفـسريه،١٠: األثر

: ٣٦، و ٦٧/ ١٩٩: ٢٧ّ، والعالمـة املجلـيس يف بحـار األنـوار ٣٥٣: والشريازي يف األربعني
: ١، والسيد البحراين يف غاية املـرام ٣٧٤/ ٥٤٨: ١، واحلر العاميل يف إثبات اهلداة ١٨/ ٢١٦
، واحلـر ٤٥: ٥، والتـسرتي يف إحقـاق احلـق ٥٧٥/ ٣١١: ٢ومدينة املعـاجز ،١٢٩/ ٧٢٠

.٢١٢: ، واملاحوزي يف األربعني٣١٢: العاميل يف اجلواهر السنية
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احلديث اخلامس واخلمسون

وعىل فخـذه األيـرس 1كنت عند رسول اهللا : ّما رواه العامة عن ابن عباس ، قال
ّإبراهيم ولده، وعىل فخذه األيمن احلسني بن عيل، تارة يقب ُ ّل هذا وتارة يقبل هذا، إذ هـبط ّ

ّربك يقرئك السالم، فلام رسى عنه، قال: جربئيل، فقال أتاين جربئيـل أخـربين عـن اهللا «: ّ
ُيا حممد، لست أمجعهام فافد أحدمها بـاآلخر: ّتعاىل أنه قال ّفنظـر النبـي » ّ إىل إبـراهيم 1ّ

ّوبكى، ثم نظر إىل احلسني وبكى، ثم قال ّإن إبراهيم أمه«: ّ ُ أمة، ومتى مات مل حيزن غـريي ّ
ّعليه، وأم احلسني فاطمة وأبوه عيل، حلمه حلمي ودمه دمي، ومتى مات حزنت عليه إبنتي  ّ ُ

ُوحزن عليه ابن عمي وحزنت أنا، وأنا أوثر حزين عىل حزهنام ُ ّ.

ُفقبض بعد ثـالث، فكـان » ُيا جربائيل، وليقبض إبراهيم، فقد فديت احلسني به

ّالنبي  ّاحلسني مقبال قبله وضمه إليـه، وقـالإذا رأى1ّ ُّ فـديت مـن فديتـه بـإبني «: ً
.»إبراهيم

احلديث السادس واخلمسون

ْقل ال أسئلكم <: يف تفسري قوله تعاىل: ّما روي عن صاحب الكشاف والثعلبي ُْ ُ َْ َ ُ

ًعليه أجرا ْ ََ ِ ْ َ...<1قال رسول اهللا: ّبإسناده إىل جرير بن عبد اهللا البجيل أنه قال:

، وابن عساكر يف تـاريخ مدينـة دمـشق ١٠/ ٢٠٤: ٢أورده اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد . ١
٢٨٩/ ٢٨٩: ١، وابن طاووس يف الطرائـف ٨٨: ٤ـ وابن شهر آشوب يف املناقب ٣٢٤: ٥٢

: ّ، والعالمة احليل يف كشف اليقني ٥٢٦: ، والشامي يف الدر النظيم ٢١: وابن نام يف مثري االحزان 
ّ، والعالمة املجليس يف بحـار ٥٧: ٤، والسيد البحراين يف مدينة املعاجز ٢٥٦: ، وهنج احلق ٣٢١

.٣١٦: ١١، والتسرتي يف إحقاق احلق ٢٦١/٢: ٤٣، و ٧/ ١٥٣: ٢٢األنوار 
.٢٣: ٤٢سورة الشورى . ٢
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ّمن مات عىل حب آل حممد مات مغفورا له، أال ومن مات عىل حب آل حممـد « ّّ ًّ

ّمات شهيدا، أال ومن مات عىل حب آل حممد مات تائبا، أال ومن مات عـىل حـب آل  ًّ ًّ
ّحممد مات مؤمنا مستكمل اإليامن، أال ومن مات عىل حب آل حممد برشه ملك املوت  ّ ّّ ً

ّباجلنة ثم نكري ومنكر، أال  ّومن مات عـىل حـب آل حممـد يـزف إىل اجلنـة كـام تـزف ّ ّ ّ ُ ّّ
ّالعروس إىل بيت زوجها، أال ومن مات عىل حب آل حممد جعل اهللا زوار قربه املالئكة  ّّ
ّبالرمحة، أال ومن مات عىل حب آل حممد مات عىل السنة واجلامعة، أال ومن مات عىل  ّ ّّ

آيس من رمحـة اهللا، أال ومـن مـات :ّبغض آل حممد جاء يوم القيامة مكتوب بني عينيه

ّعىل بغض آل حممد مل يشم رائحة اجلنة ّ ّ ُ«.

احلديث السابع واخلمسون

بحذف اإلسـناد إىل ابـن عبـاس، : ما رواه أمحد بن الدراج املوسوي يف احلديقة

ّملا فتح اهللا سبحانه عىل نبيه مدينة خيرب، قدم جعفر عليه من احلبشة، فقـال النبـي : قال ّ ّ ّ

ّال أدري أنا بأهيام أرس، بفتحنا خيرب أم بقدوم جعفر«:1 ُ وكـان مـع جعفـر جاريـة » ّ

يف حجـر Dّبيتهـا وإذا رأس عـيل D، فـدخلت فاطمـةDّفأهداها إىل عـيل 

ّاجلارية، فلحقها من الغرية ما يلحق املرأة عىل زوجها، فرتفعت ووضعت مخارها عـىل 

، ٥٢/ ٥٤: ، وأورده ابـن البطريـق يف العمـدة ٤٠٥: ٥، الكـشاف ٣١٤: ٨الكشف والبيان . ١

، وابـن حـاتم ١٤١: ، وابن طاووس يف سـعد الـسعود ٣/ ٣٠٤: والطربي يف بشارة املصطفى 

ّ، والعالمـة املجلـيس يف بحـار ٤٦٨: ازي يف األربعـني ، والـشري٧٧٢: الشامي يف الدر النظـيم 

: ٣، والقندوزي يف ينـابيع املـودة ٩٤: ، واملاحوزي يف األربعني١١١: ٢٧، و ٢٣٣: ٢٣األنوار 

١٣٩.
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ّرأسها تريد النبي  ًتشكو إليه عليا، فنز1ّ ّل جربئيل عىل النبيّ ّيا حممـد، «: ، فقال1ّ
ّهذه فاطمة تأتيك تشكو عليا فال تقبلن منها: اهللا يقرئك السالم ويقول ًّ«.

ّفلام دخلت فاطمة ، قال هلا النبي  رغم أنفـي : ارجعي إىل بعلك وقويل له«: 1ّّ

: ةويف روايـ-» ّيابن عم رغم أنفي لرضـاك«: ّفرجعت فاطمة إىل عيل فقالت» لرضاك

ًطافت عىل عيل سبعني طوافا  ّيا فاطمة، شكوتني إىل النبي واحياءاه مـن «: ّفقال عيل-ّ ّ

ّرسول اهللا، أشهدك يا فاطمة، إن هذه اجلارية حرة لوجه اهللا يف مرضاتك ّ وكـان عنـد » ُ

وهذه اخلمسامئة درهم صدقة للفقـراء ـ املهـاجرين «: مخسامئة درهم، فقالDّعيل 

.»كواألنصار ـ يف مرضات

ّفنزل جربئيل عىل النبي  ّيا حممد، إن اهللا يقرئك السالم ويقول لك«: ، فقال1ّ ّ :

ّبرش عيل بن أيب طالب بأين قد وهبت له اجلنـة بحـذافريها؛ لعتقـه اجلاريـة يف مرضـاة  ّ ّّ
ّفاطمة، فإذا كان يوم القيامة يقف عىل باب اجلنة فيدخل من يشاء اجلنة برمحتي، ويمنع  ُّ

. »ّبغضبي، ويدخل من يشاء النار بغضبي، ويمنع منها من يشاء برمحتيمنها من يشاء 

ّفقال النبي  ّبخ بخ، من مثلك يا عيل وأنت قسيم اجلنة والنار«: 1ّ ّ ّ ّ ّ«.

احلديث الثامن واخلمسون

Hّما رواه يف ذلك الكتاب بحذف اإلسناد عن أيب عبداهللا جعفـر بـن حممـد 

مـع اخـتالف فيـه، ٢/ ١٦٣: ، وأورده الشيخ الـصدوق يف علـل الـرشائع املصدر غري مطبوع. ١

/ ٢٠٧: ٣٩حـار األنـوار ّ، والعالمة املجلـيس يف ب١٢٧/ ١٦٣: والطربي يف بشارة املصطفى 

مـع ٢٧٦: عـن العلـل، واحلـر العـاميل يف اجلـواهر الـسنية ٣/ ١٤٧: ٤٣عن البشارة، و ٢٦

.مع اختالف فيه٨/ ٦٣: ٧اختالف فيه، والسيد البحراين يف غاية املرام 
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أين خليفة اهللا يف أرضه ؟ فيقوم : مناد من بطنان العرشإذا كان يوم القيامة نادى «: قال

ّداود النبي صلوات اهللا عليه، فيأيت النداء من عند اهللا عزوجل، فيقال ّ ّ ّلسنا إياك أردنـا : ّّ
.وإن كنت هللا تعاىل خليفة

ّأين خليفة اهللا يف أرضه ؟ فيقوم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، : ّثم ينادي ثانية
َاء من قبل اهللا تعاىلفيأيت الند ّيا معرش اخلالئق، هذا عيل بـن أيب طالـب خليفـة اهللا يف : ِ

ّأرضه وحجته عىل عباده، فمن تعلق بحبله يف دار الدنيا فليتعلق بحبله يف هـذا اليـوم؛  ّ ّ

. ليستيضء بنوره، وليتبعه إىل الدرجات العىل من اجلنان

ّفيقوم أناس قد تعلقوا بحبله يف الدنيا ف: قال .ّيتبعونه إىل اجلنةُ

ّثم يأيت النداء من عند اهللا جل جالله ّأال من ائتم بإمام يف دار الدنيا فليتبعـه إىل : ّ
ْتربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعـت <حيث يذهب به، فحينئذ  َ َّ ُّ ََ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ََّ َ ْ َّ ََّ ََ ِ ِ ِِ َّ

ُهبم األسباب  ْ َُ ْ ِ َّوقال الذين ات* ِ َ َِ َّ ُبعوا لو أن لنا كرة فنتربأ منهم كام تربؤا منا كذلك يرهيم َ ُ ْ َِّ َ َِ َ ِ ِ َِ ّ َ َ ْ َ َ َُ َّ ََّ َ ْ ُ َُ َ ً َ ََّ

ِاُهللا أعامهلم حرسات عليهم وما هم بخارجني من النار ِّ َ ُ َ َ َ ِْ َ ِ ِ ْ ْ ْ َ ِْ َ َُ َ<«.

.١٦٧و ١٦٦: ٢سورة البقرة . ١
، والطـربي ٩٩/٧، و٦٣/١: ، والشيخ الطويس يف أماليـه٢٨٥/٣: ماليهأورده الشيخ املفيد يف أ. ٢

: ، وابـن جـرب يف هنـج االيـامن٢٧٥: ١، واالربيل يف كشف الغمة ١٨/١٠: يف بشارة املصطفى 
، )٥(فصل ٤٧: ٢: ، والنباطي يف الرصاط املستقيم١٤٩/١٦٠: ، واحليل يف خمترص البصائر٣٨٩

: ١، واالسرتآبادي يف تأويـل اآليـات ٣/٤: ٤٠، و١٠/٣: ٨وار ّوالعالمة املجليس يف بحار األن
، والــسيد ٣٥٣/٣: ١، والفــصول املهمــة ٢٥٧: ، واحلــر العــاميل يف اجلــواهر الــسنية ٨٣/٦٩

.٢٧: ٧، و٢٥٠: ١البحراين يف غاية املرام 
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احلديث التاسع واخلمسون

ُما رواه أيضا بحذف اإلسناد عن أيب سعيد اخلدري، قال : 1ال رسـول اهللا ق: ً

ّإذا سألتم اهللا عزوجل فاسألوه يل الوسيلة« ّفسألت النبي » ّ : 1عن الوسيلة، فقال 1ّ

ُهي درجة يف اجلنة وهي ألف مرقاة، ما بني املرقـاة إىل املرقـاة خطـى الفـرس اجلـواد « ّ

ًشهرا، وهي ما بني مرقاة جوهر إىل مرقاة زبرجد، ومرقاة ياقوت إىل مرقـاة ذهـب إىل 

ّة فضة، فيؤتى هبا يوم القيامة حتى تنصب مع درجة النبيني، فهي يف درجة النبيـني مرقا ّّ ّ ّ ّ

ّكالقمر بني الكواكب، فال يبقى يومئذ نبي وال صديق وال شهيد إال قـال ّ طـوبى ملـن : ّ

ّكانت له هذه الدرجة درجته، فيأيت النداء من عند اهللا عزوجل يـسمع النبيـني ومجيـع  ُّ ّّ ّ ّ

.ّرجة حممدهذه د: اخلالئق

ّفأقبل أنا يومئذ متزرا بريطة من نور، عيل تاج امللك وإكليل الكرامة، وعيل ابـن  َّ َ ً ّ ُ ِ

ّال إلـه إال اهللا املفلحـون : أيب طالب أمامي وبيده لوائي، وهو لواء احلمد مكتوب عليه

ّهم الفائزون باهللا، وإذا مررنا بالنبيني قالوا نرمهـا، ّهذان ملكان مقربان مل نعرفهام ومل: ّ

ّهذان نبيان مرسالن حتى أعلو الدرجة وعيل يتبعني، حتـى : وإذا مررنا باملالئكة قالوا ّ ّ ّ
ّإذا رصت يف أعىل درجة منها وعيل أسفل مني بدرجة، فال يبقى يومئذ نبي وال صديق  ّ ّ ّ

َطوبى هلذين العبدين ما أكرمهام عىل اهللا، فيأيت النـداء مـن قبـل اهللا : ّوال شهيد إال قال ِ

ّجل جالله يسمع النبيني والصديقني والشهداء واملؤمنني ّ ُّ ّهذا حبيبي حممد وهذا وليي : ّ ّ
ّعيل، طوبى ملن أحبه، وويل ملن أبغضه وكذب عليه ّ«.

ّفال يبقى يومئذ أحد أحبك يا عيل إال اسـرتاح إىل هـذا «: 1ّثم قال رسول اهللا  ّ ّ
ّالكالم، وابيض وجهه وفرح قلبه، وال يبقى أحد ممـن ًعـاداك ونـصب لـك حربـا أو ّ

ّجحدك حقك إال اسود وجهه واضطربت قدماه ّ ّ.
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ّفبينا أنا كذلك إذا ملكان قد أقبال إيل، أما أحدمها فرضوان خـازن اجلنـة، وأمـا  ّ َّّ َ

السالم : السالم عليك يا أمحد، فأقول : ّاآلخر فاملك خازن النار، فيدنو رضوان فيقول

أنـا رضـوان : فيقـول! أحسن وجهك وأطيب رحيـكّعليك أهيا امللك، من أنت ؟ فام 

ّخازن اجلنة، وهذه مفاتيح اجلنة بعث هبا إليك رب العزة فخذها يا أمحد، فـأقول ّ ّ قـد : ّ

ّقبلت ذلك من ريب فله احلمد عىل ما فضلني به، إدفعها إىل أخي عيل ابن أيب طالب ّ ّ.

الـسالم : ولالسالم عليك يا أمحـد، فـأق: ّثم يرجع رضوان ويدنو مالك ويقول

أنا مالـك خـازن : فيقول! ّعليك أهيا امللك، من أنت ؟ فام أقبح وجهك وأنكر رؤيتك 

ّالنار، وهذه مقاليد النار بعث هبا إليك رب العزة فخذها يا أمحد ّ ّ.

ّقد قبلت ذلك من ريب فله احلمد عىل ما فضلني به ريب، إدفعها إىل أخـي : فأقول ّّ

.ّعيل بن أيب طالب

ّلك، فيقبل عيل ومعه مفاتيح اجلنة ومقاليد النـار حتـى يقـف عـىل ّثم يرجع ما ّ
ّعجزة جهنم، وقد تطاير رشرها وعال زفريها واشتد حرها وعيل آخذ بزمامها، فتقول  ّ ّ ّ

.ّأجرين يا عيل قد أطفأ نورك هلبي: ّله جهنم

ّقري يا جهنم، خذي هذا واتركي هذا، خذي هذا عـدوي، واتركـي : فيقول هلا ّ ّ
ًي، فجهنم أشد مطاوعة لعيل من غالم أحدكم لصاحبه، فإن شاء يذهبها يمنـة ّهذا ولي ًّ ّ ّ

ّوإن شاء يذهبها يرسة، وجلهنم أشد مطاوعة لعيل يف ما يأمرها به من مجيع اخلالئق ً ّ ًّ ُ«.

يف ، والفتــال النيــشابوري١/ ١١٦: ، ومعــاين األخبــار ٤/ ١٧٨: أورده الــصدوق يف أماليــه . ١
، والسيد البحـراين يف غايـة ٣٦/ ٤٦: ، والطربي يف بشارة املصطفى١١٣: ١روضة الواعظني 

.٤٤/ ٤٨٦: ٤، والتسرتي يف احقاق احلق ٢٦/ ٥٥: ٧املرام 
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احلديث الستون

ّإن النبي : ما رواه الطربيس يف إعالم الورى ّ ًبعث عليا ليلة بدر أن يأتيه باملاء 1ّ ّ

.فسكتوا عنه» من يلتمس لنا املاء«: حني قال ألصحابه

ّوأخذ القربة وأتى القليب فمألهـا، فلـام أخرجهـا » أنا يا رسول اهللا«: ّفقال عيل
ّجاءت ريح فهراقته، ثم عاد إىل القليب فمألها فجاءت ريح فهراقته، فلام كانت الرابعة  ّ

ّمألها فأتى النبي  .فأخربه بخربه1ّ

ُأما الـريح األوىل فجربائيـل يف ألـف مـن املالئكـة «: 1Dفقال رسول اهللا ّ
.ّسلموا عليك

.ّميكائيل يف ألف من املالئكة سلموا عليك: والريح الثانية

.»ّإرسافيل يف ألف من املالئكة سلموا عليك: والريح الثالثة

احلديث الواحد والستون

ن سليامن، عـن أيب ما رواه أمحد بن الدراج املوسوي بحذف اإلسناد عن عامر ب

، Fّ، عن أبيه، عن آبائه، عن عيل بـن أيب طالـب Hّاحلسن عيل بن موسى الرضا 

فقـام » ّيا عيل، ليس يف القيامة راكب غرينا ونحن أربعـة«: ّأنه قال1عن رسول اهللا 

ّفداك أيب وأمي أنت ومن ؟ : إليه رجل من األنصار، وقال ُ

مع اختالف فيـه، واملغـريب يف ٧٠/ ٢٠٣: ٢، وأورده العيايش يف تفسريه ٣٧٥: ١إعالم الورى . ١
، ٣٧٥: ٢مــع اخــتالف فيــه، وابــن شــهر آشــوب يف املناقــب ٧٦١/ ٤١٤: ٢رشح األخبــار 

، والسيد البحـراين يف ١٠٣/١١: ٣٩، و ٣٦/ ٢٩٣: ١٩ّوالعالمة املجليس يف بحار األنوار 
.عن ابن شهر آشوب٤٩/ ٩٣: ١مدينة املعاجز 
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ُوأخي صالح عىل ناقـة اهللا التـي عقـرت، أنا عىل دابة اهللا ـ الرباق ـ«: 1قال 
ّوعمي محزة عىل ناقتي العضباء، وأخي عيل عىل ناقة من نوق اجلنة، وبيده لواء احلمـد  ّ ّ

ّال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، فيقول اآلدميون: ينادي ّ ّما هذا إال ملك مقرب أو نبـي : ّ ّ ّ

هذاليسّاآلدميني،معرشيا: ٌمرسل أو حامل عرش، فيجيبهم ملك من بطنان العرش

ًمقربا،ًملكا ًنبياوالّ .»بن أيب طالبّعيلهذاعرش،حاملوالًمرسال،ّ

احلديث الثاين والستون

ّقال النبـي : عن ابن عباس، قال: ما رواه الفقيه القمي يف من ال حيرضه الفقيه ّ1 :

ّإن عليا وصيي وخليفتي، وزوجته فاطمة سيدة نساء العاملني« ّ ًّ ابنتـي، واحلـسن واحلـسني ّ

ّسيدي شباب أهل اجلنة ولداي، من واالهم فقد واالين، ومن عاداهم فقد عـاداين، ومـن  ّ
ّناواهم فقد ناواين، ومن جفاهم فقد جفاين، ومن برهم فقد برين، وصل اهللا من وصـلهم،  ّ

.وقطع اهللا من قطعهم، ونرص من أعاهنم، وخذل من خذهلم

ّاللهم من كان له من أنب ّيائك ورسلك ثقل وأهل بيت، فعيل وفاطمـة واحلـسن ّ

خ ، وابـن عـساكر يف تـاري١٨٩/ ٥٢: D٢أورده الشيخ الصدوق يف عيون أخبـار الرضـا . ١
٢٩٥: ، واخلوارزمي يف املناقب٥١/ ٣٤٥: ، والشيخ الطويس يف أماليه ٣٢٧: ٤٢مدينة دمشق 

ّباب فيام يتعلق باآلخرة، والعالمة احلـيل يف كـشف ٣٠: ٣، وابن شهر آشوب يف املناقب ٢٨٦/ 
، ١٦بـاب / ١٤٩: ، وابن طاووس يف اليقني٨٧: ١، واجلويني يف فرائد السمطني ١٦٩: اليقني

، والسيد البحـراين ٩/ ٣٤: ٧ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٨٧: ي يف األربعني الشريازو
، واملاحوزي يف ١٩: ٤، والتسرتي يف احقاق احلق ٧:٥٢/١٣، و١٦/ ١٠٨: ٥يف غاية املرام 

: ١، والقنـدوزي يف ينـابيع املـودة ٦٢٢و ١٧٧: ١، واإلربيل يف كشف الغمـة ٢٥٠: األربعني 
قطعـة منـه، واملتقـي اهلنـدي يف كنـز ٣١٧٢/ ٧٥٧: ٢، وابن حجر يف لسان امليزان ٩/ ٢٣٧

.٣٦٤٧٨/ ١٥٣: ١٣العامل 
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ًواحلسني أهل بيتي وثقيل، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ّ«.

احلديث الثالث والستون

: يف بعض خطبه Dقال أمري املؤمنني : ًما رواه أيضا عن األصبغ بن نباتة، قال

ّأهيا الناس، اسمعوا قويل واعقلوه عني، فإن الفراق« ّ ّقريب، أنا إمام الربية، وويص خري ّ ّ
ّاخلليقة، وزوج سيدة نساء األمة، وأبو العرتة الطاهرة، واألئمة اهلادية ّ ُ ّ.

ّأنا أخو رسول اهللا، ووصـيه، ووليـه، ووزيـره، وصـاحبه، وصـفيه، وحبيبـه،  ّ ّ
.وخليله

ّأنا أمري املؤمنني، وقائد الغـر املحجلـني، وسـيد الوصـيني، حـريب حـرب اهللا،  ّ ّ ّ
]اهللا[وسلمي سـلم اهللا، وطـاعتي طاعـة اهللا، وواليتـي واليـة اهللا، وشـيعتي أوليـاء 

ًوأنصاري أنصار اهللا، والذي خلقني ومل أك شيئا، لقد علم املستحفظون من أصـحاب 

ّأن الناكثني والقاسطني واملارقني ملعونون عىل لسان النبي األمي، فقد خاب 1ّحممد  ُّ ّ ّ

.»من افرتى

ًإنام يريد اهللا ليذهب عنكم الـرجس أهـل البيـت ويطهـركم تطهـريا<:اقتباس من قوله تعاىل. ١ َ ُ ُ ّ<
.٣٣: ٣٣سورة األحزاب 

، ٣/ ٣٤: ، والعلـل ١٠/ ١١١: ، وأورده يف األمـايل٥٤٠٤/ ١٧٩: ٤من ال حيـرضه الفقيـه . ٢
، و ١١/ ٢١٠: ٣٥ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٢٥/ ٣٨: والطربي يف بشارة املصطفى

.١١/ ١٨٩: ٢، و ٣/ ٢٤٤: ١، والسيد البحراين يف غاية املرام ٢/ ٣٥: ٣٧
/ ٣٤: ، والعلـل ٩/ ٧٠٢: ًيضا يف األمـايل ، وأورده أ٥٩١٨/ ٤١٩: ٤من ال حيرضه الفقيه . ٣

/ ٢٣٥: ٣٩ّ، والعالمة املجليس يف بحـار األنـوار ٢٤/ ٢٩٣: ، والطربي يف بشارة املصطفى ١

.٥٤/ ٢١١: ٢، و ١٠/ ٨٩: ١، والسيد البحراين يف غاية املرام ٤
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ابع والستوناحلديث الر

ّخرج علينا أمري املؤمنني عيل بن أيب : ما رواه الطربيس عن األصبغ بن نباتة، قال
1خرج علينا رسـول اهللا«: ذات يوم ويده يف يد إبنه احلسن، وهو يقولDطالب

ّخري اخللق بعدي، وسيدهم أخي وهو إمـام : ذات يوم ويده يف يدي هكذا، وهو يقول
ّكل مسلم، وموىل كل مؤمن  .بعد وفايتّ

ّإن خري اخللق بعدي وسيدهم ابني هذا، وهو إمـام كـل مـسلم، : ّأال وإين أقول ّ ّ

ُوموىل كل مؤمن بعد وفايت، أال وإنه يظلم بعدي، كـام ظلمـت بعـد رسـول اهللا  ُ ّ ّ1 ،

ّوخري اخللق وسيدهم بعد احلسن ابني أخوه احلسني املظلوم بعد أخيه، املقتول يف أرض 
صحابه من سادة الشهداء يوم القيامة، ومن بعد احلـسني تـسعة مـن ّكربالء، أما إنه وأ

ّصلبه خلفاء اهللا يف أرضه ، وحججه عىل عباده، وأمناؤه عىل وحيه، وأئمـة املـسلمني، 
ًوقادة املؤمنني، وسادة املتقني، وتاسعهم القائم الذي متأل به األرض نورا بعد ظلمتها،  ُ ّ ّ

ًوعدال بعد جورها، وعلام بعد جهلها ً.

ّوالذي بعث أخي حممدا بالنبوة واختصني باإلمامة، لقد نزل بذلك الوحي مـن  ً ّ
ّوأنا عنده عن األئمة 1ُالسامء عىل لسان الروح األمني جربئيل، ولقد سئل رسول اهللا 

ّوالسامء ذات الـربوج، إن عـددهم كعـدد الـربوج، ورب الليـايل : بعده ؟ قال للسائل ّ

ّواأليام والشهور، إن عدهتم ّ ؟ اهللارسـولفمـن هـم يـا: ّكعدة الشهور، قال الـسائلّ

ّأوهلم هذا، وآخرهم املهدي، من واالهم فقد : فوضع رسول اهللا يده عىل رأيس، وقال ّ
ّواالين، ومن عاداهم فقد عاداين، ومن أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني،  ّ

اهللا دينـه، وهبـم يعمـر ومن أنكرهم فقد أنكرين، ومن عرفهم فقد عرفني، هبم حيفـظ 
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ُبالده، وهبم يرزق عباده، وهبم ينزل القطر من السامء، وهبـم خيـرج بركـات األرض، 

.»ّهؤالء خلفائي، وأوصيائي، وأئمة املسلمني، وموايل املؤمنني

احلديث اخلامس والستون

ًما روي بسند عـامي، أن عليـا كـان يف مجاعـة مـن قـريش ينـشدون األشـعار  ّّ ّ
قـالفقـداملـؤمنني،أمـرييـاقـل: فقـالوا،ّحتى بلغوا إىل أمـري املـؤمننيويتفاخرون 

.ًشعرااملؤمننيأمريفقالأصحابك،

ــــــد ــــــصـر حمم ــــــا لن ّاهللا وفقن ــــالمّ ــــام دعــــائم االس ــــا أق وبن

ـــــه وكتابـــــه ـــــز نبي ـــــا أع ّوبن ّوأعزنـــــا بالنـــــصـر واإلقـــــدامّ ّ

ــراس اّيف كــــل معــــرتك تطــــري ســــيوفنا ــن ف ــم ع ــا اجلامج ــامفيه هل

ـــــا ـــــل يف أبياتن ـــــا جربي بفـــرائض اإلســـالم واألحكـــامويزورن

ـــــة ـــــستحل حل ـــــون أول م ّفنك ّ ّوحمــــــرم هللا كــــــل حـــــــرامّ ّ

ـــا ـــة كله ـــن الربي ـــار م ـــن اخلي ّنح ــــامّ ــــل إم ــــام ك ــــا وإم ّوإمامه

ــــة ــــامر كــــل كرهي ــــضون غ ــــامّاخلائ ــــوادث األي ــــصامتون ح ّوال ّ

ــــاملعروّإنــــا لنمنــــع مــــن أردنــــا منعــــة ــــود ب ــــامونج ف واإلنع

.ًيا أبا احلسن، ما تركت شيئا نقوله: فقالوا

والنباطي يف الـرصاط ،٢٥٩/٥: ، وأورده الشيخ الصدوق يف كامل الدين ١٨٤: ٢إعالم الورى . ١
.١٢٦/٩: ٧، والسيد البحراين يف غاية املرام ٤فصل /١٢٣: ٢املستقيم 

: ٤٢، وابن عـساكر يف تـاريخ مدينـة دمـشق ١٢٧/ ١٣٢: ١أورده ابن طاووس يف الطرائف . ٢
هقي الكيدري يف أنـوار العقـول مـن أشـعار ، والبي١٩٤/ ١٦٢: ، واخلوارزمي يف املناقب٥٢٢

! 
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احلديث السادس والستون

ّما روي أن معاوية قال خلالد بن معمر ًمل أحببت عليا علينا ؟ : ّ ّ َ
ِ

عىل سلمه إذا غضب، وعىل صدقه إذا قال، وعىل عدله : عىل ثالث خصال: قال

.ًاكتب فأمىل شعرا: ل لغالمهوقاDّإذا حكم، فسمع بذلك أمري املؤمنني عيل 

ّحممــد النبـــي أخـــي وصـــهري ّومحــزة ســيد الــشهداء عمــيّّ ّ

ــيوجعفر الـذي يـضحي ويمـسـي ــن أم ــة اب ــع املالئك ــري م ّيط ُ

ــريس ــكني وع ــد س ــت حمم ــيّوبن ــدمي وحلم ــا ب ــوط حلمه من

ـــاي منهـــا ـــد ابن ـــبطا أمح ـــسهميوس ـــهم ك ـــه س ـــأيكم ل ّف

ًســــبقتكم إىل االســــالم طــــرا ــيغّ ــت أوان حلم ــا بلغ ــا م ًالم

رســـول اهللا يـــوم غـــدير خـــموأوجــــب يل واليــــة علــــيكم

ــسيفي ــم ب ــت أرضهب ــا إن زل ّإىل أن ذل لإلســـــالم قـــــوميوم

ـــل ـــم وي ـــل ث ـــم وي ـــل ث ٌفوي ٌّ ــيّ ــدا بظلم ــه غ ــى اإلل ــن يلق ًمل

نحو ابن أيب[ّمزقه يا غالم ال يقرؤها أهل الشام فيميلون : ّفلام قرأها معاوية قال

.]طالب

"
/ ٢٥٤: ٣٤ّباختالف فيه، والعالمـة املجلـيس يف بحـار األنـوار ٣٩٥/ ٣٦٩: رسولّويص ال
١٠٠٢.

.ما بني املعقوفتني أثبتناه من روضة الواعظني. ١
: باختالف فيه، والشيخ املفيد يف أقسام املـوىل ٨٧: أورده الفتال النيشابوري يف روضة الواعظني . ٢

ضـمن (٢٨٠: اخـتالف فيـه، والفـصول املختـارة مـع ) ٨ضمن مصنّفات املفيـد ج(٣٨ـ ٣٧
! 
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احلديث السابع والستون

ّما رواه الفقيه القمي يف من ال حيرضه الفقيه، عن النبي  ّإينعيل،يا«: ّأنه قال1ّ

.إليهبالنظرُفآنستمواطن،ثالثةيفباسميًمقرونااسمكرأيت

ّال إله إال اهللا : ّملا بلغت بيت املقدس يف معراجي إىل السامء وجدت عىل صخرهتا

: من وزيـري ؟ فقـال: ّد رسول اهللا، أيدته بوزيره، ونرصته بوزيره، فقلت جلربئيلّحمم

.ّعيل بن أيب طالب

ًفلام انتهيت إىل سدرة املنتهى وجـدت مكتوبـا عليهـا ّإين أنـا اهللا ال إلـه إال أنـا : ّ ّ

ّوحدي، وحممد حبيبي وصفويت من خلقي، أيدتـه بـوزيره ونـرصته بـوزيره، فقلـت  ّ
.Dّعيل بن أيب طالب : يري ؟ قالمن وز: جلربئيل

ّفلام جاوزت إىل سـدرة املنتهـى انتهيـت إىل عـرش رب العـاملني جـل جاللـه،  ّ ّ
ّإين أنا اهللا ال إله إال أنا وحدي، حممد حبيبي أيدته بوزيره : ًفوجدت مكتوبا عىل قوائمه ّ ّ ّ

:ّونرصته بوزيره، يا عيل، إن اهللا تبارك وتعاىل أعطاين فيك سبع خصال

ّأول من ينشق عنه القرب معيأنت ّ.

"
، والبيهقي يف تنبيه الغـافلني يف فـضائل ٤٢٩: ١، والطربيس يف االحتجاج )٢مصنّفات املفيد ج

٢٧٧: ١، والنبـاطي يف الـرصاط املـستقيم ٢٦٦: ١، والكراجكي يف كنز الفوائد ٨٥: ّالطالبيني 
، وابـن ٦٤: ، والشافعي يف مطالب السؤول٥٢١: ٤٢فقط الشعر، وابن عساكر يف تاريخ دمشق 

، ٨: ٨فقـط بعـض أبيـات الـشعر ، وابـن كثـري يف البدايـة والنهايـة ٤٩٩: جرب يف هنج االيامن
فقـط األبيـات، ٣٢: ، وابن الصباغ يف الفصول املهمة ٢٨٠: ٢١والصفدي يف الوايف بالوفيات 

، ٣٨٦: ٢ر يف الـصواعق املحرقـة ، وابـن حجـ١٣١: ٢والباعوين الشافعي يف جواهر املطالـب 
.فقط الشعر٢٠٧: ٤والتسرتي يف احقاق احلق 
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.ّوأنت أول من يقف عىل الرصاط معي

ّوأنت أول من يكسى إذا كسيت وحييى إذا حييت ُ ّ ُ ُّ.

ّوأنت أول من يسكن معي أعىل عليني ّّ.

.»ّوأنت أول من يرشب معي من الرحيق املختوم الذي ختامه مسك

احلديث الثامن والستون

ّسمعت النبي: ه قالّما رواه فيه عن ابن عباس أن أنت،ّعيليا«: ّيقول لعيل1ّ
.ّريببأمراستخلفتكخليفتي،وأنتّريب،بأمرإليكأوصيتّوصيي،

ّيا عيل أنت الذي تبني ألمتي ما خيتلفون فيه بعدي ، وتقوم فيهم مقامي، قولـك  ُّ ُ ّ
قويل، وأمرك أمري، وطاعتـك طـاعتي، وطـاعتي طاعـة اهللا، ومعـصيتك معـصيتي، 

ّعصيتي معصية اهللا عزوجلوم ّ«.

احلديث التاسع والستون

ّما رواه فيه يف حديث طويل عن النبي  ّأنه قال خماطبا لعـيل1ّ ً ّلتكفـرن بـك «: ّ ُ

ّاألمة، ولتختلفن عليك اختالفا شديدا، الثابت معك كاملقيم معـي، والـشاذ عنـك يف  ّ ً ً ّ ُ

.»ّالنار، والنار مثوى للكافرين

، ٢٠٧/٢٦: ً، وأورده أيـضا يف اخلـصال٥٧٦٢ضـمن حـديث / ٣٧٤: ٤من ال حيرضه الفقيه . ١
ذيـل حـديث / ٣٣٦: ٢، والطـربيس يف مكـارم األخـالق ٦٤٣: والشيخ الطـويس يف أماليـه 

.٣٦: ٤٠و / ٣٨٩: ١٨بحار األنوار ّ، والعالمة املجليس يف ٢٦٥٦
.٥٤٠٥/ ١٧٩: ٤من ال حيرضه الفقيه . ٢
يف ذيـل ٣/ ٤٨٨: ، واألمايل٢١٣: ً، وأورده أيضا يف كامل الدين ١٧٧: ٤من ال حيرضه الفقيه . ٣

، وابـن بابويـه القمـي يف اإلمامـة ٤٨ذيـل حـديث ٤٤٣: احلديث، والشيخ الطـويس يف أماليـه
! 
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احلديث السبعون

ّعن سهل، أن النبي : ما رواه يف الصواعق ّ ًوجد عليا مضطجعا يف املـسجد 1ّ ًُ ّ
ّوقد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل النبي ّ قـم «: يمسحه عنه، ويقول1ّ

ّفلذلك كانت هذه الكنية أحب الكنى إليه؛ ألنه » يا أبا تراب .ّكناه هبا1ّ

احلديث الواحد والسبعون

ُأهيا الناس ، يوشك أن أقبض «: يف مرض موته1ال رسول اهللا ق: ما رواه فيها ّ ّ
ّقبضا رسيعا، فينطلق يب وقد قدمت إليكم القول معـذرة إلـيكم، أال إين خملـف فـيكم  ّ ّ ً ً

ّكتاب ريب عزوجل، وعرتيت أهل بيتي ّ ّثم أخذ بيد عيل » ّ ّDّهذا عيل «: فرفعها، فقال
ّمع القرآن والقرآن مع عيل، ال َّعيليرداتىحيفرتقانُ ّخلفـتمـافأسـأهلاماحلـوض،َ ُ

.»فيهام

احلديث الثاين والسبعون

ّ، أن النبيDّما رواه فيها عن عيل الرضا  ّ ّأنـت قـسيم اجلنـة «: قـال لـه1ّ

.»هذا يل وهذا لك: ّوالنار، فيوم القيامة تقول النار
"

.يف ذيل احلديث٨٣: ذيل احلديث، والطربي يف بشارة املصطفى١٥٥: والتبرصة 
.٤٠/ ٤٠٢: ٢، وأورده القندوزي يف ينابيع املودة ٣٦٧: ٢الصواعق املحرقة . ١
ــة . ٢ ــصواعق املحرق ــه ٣٦٨: ٢ال ــويس يف أمالي ــشيخ الط ــاكم ١٤/ ٤٧٨: ، وأورده ال ، واحل

ّ، والعالمـة ٦٨: ٢، واإلربيل يف كشف الغمة جزء من الرواية٣:١٢٤النيشابوري يف مستدركه 
عـن األمـايل، ٦١/ ١١٨: ٣٨عن كـشف الغمـة، و٢٦/ ٤٧٦: ٢٢املجليس يف بحار األنوار 

.٣٢٩١٢/ ٦٠٣: ١١كنز العامل وأورد املتقي اهلندي ذيل احلديث يف

، ٩٢: D٢، وأورده الشيخ الصدوق يف عيـون أخبـار الرضـا ٣٦٩: ٢الصواعق املحرقة . ٣
! 
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احلديث الثالث والسبعون

:ما رواه فيها

ال جيـوز أحـدكم «: سمعت رسول اهللا يقـول: يب بكر قالّعن ابن السامك، عن أ

ّعىل الرصاط إال من كتب له عيل اجلواز ّ«.

احلديث الرابع والسبعون

:ما رواه فيها

ّإال وعيل أمريها ورشيفها، >ّيا أهيا الذين آمنوا<ما أنزل اهللا : عن ابن عباس، قال ّ

ّعيل إال بخريّولقد عاتب اهللا أصحاب حممد يف غري مكان، وما ذكر ُّ
.

"
مع اخـتالف فيـه، والقمـي يف ٣٨٩: ٢، والقمي يف تفسريه ٧٦/ ٢٦٤: والطربي يف املسرتشد 

ضـمن حـديث / ١٦٢: ٣٣ّ، والعالمة املجلـيس يف بحـار األنـوار ١٩٣و ١٤٨: العقد النضيد

.٥٧/ ٤٠٤: ٢، والقندوزي يف ينابيع املودة ١٩٤: ٣٩، و ٤٢٥

، واملحـب الطـربي ١٣١: أورده الطربي املكي يف ذخائر العقبى ، و٣٦٩: ٢الصواعق املحرقة . ١

، والـرشواين يف مناقـب أهـل ١١٨: ٧، والتسرتي يف احقاق احلـق ١٣٧: ٣يف الرياض النرضة 

.٢٣٠: ٣والقندوزي يف ينابيع املودة ١٨٧: Fالبيت 

٣٥٢: ٢لعيـايش يف تفـسريه ، وا٤٩: ، وأورده فرات الكويف يف تفـسريه ٣٧٢: ٢الصواعق املحرقة . ٢

، ١٣/ ٣٦: ١، واحلسكاين يف شواهد التنزيـل ١٠٤: ، والفتال النيشابوري يف روضة الواعظني ٩١/ 

صـدر احلـديث، ٥٢٨: ١الغمـة ، واالربـيل يف كـشف٣١: وابن البطريق يف خصائص الوحي املبني 

ًذكـره كـامال، ٣٧٥: كشف اليقـنيّصدر احلديث، والعالمة احليل يف٤٦٣: وابن جرب يف هنج االيامن 

.٥٥/ ١٠٧: ٣٦ًذكره كامال، و ٣٩/ ٣٥٢: ٣٥ّوالعالمة املجليس يف بحار األنوار 
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احلديث اخلامس والسبعون

ما نزل يف أحد من كتـاب : ّعن ابن عساكر، عن ابن عباس أنه قال: ما رواه فيها

ّاهللا تعاىل ما نزل يف عيل، ونزلت يف عيل  ّDثالثامئة آية.

احلديث السادس والسبعون

إىل رسـول اهللا، ّكانت فاطمة أحـب النـساء: ّعن عائشة أهنا قالت: ما رواه فيها

ّوزوجها عيل أحب الرجال إليه ّ
.

احلديث السابع والسبعون

ّعن النبي : ما رواه فيها ّيا عيل، معك يوم القيامة عـصا مـن عـصـي «: قال1ّ ً

.ّاجلنة، تذود هبا املنافقني عن احلوض

ّوأعطيت يف عيل مخسا هن أحب إيل من الدنيا وما فيها َّ َ ّ ّ ُ ً ّ ُ .

.هو بني يدي اهللا حتى يفرغ من احلسابف: ّأما الواحدة

.فلواء احلمد بيده: ّوأما الثانية

ّفواقف عىل حوض يسقي من عرف من أمتي: ّوأما الثالثة ُ«.

ذيــل ٣٦٤: ٤٢ة دمــشق ، وأورده ابــن عــساكر يف تــاريخ مدينــ٣٧٣: ٢الــصواعق املحرقــة . ١
لـشافعي يف الـسرية ذيل احلديث، واحللبي ا٢٢١: ٦احلديث، واخلطيب البغداد يف تاريخ بغداد 

.٣١:ًكامال، وابن البطريق يف خصائص الوحي املبني٢٠٧: ٢احللبية 
، والقنـدوزي ١٥١: F، وأورده الرشواين يف مناقب أهل البيت٣٥٤: ٢الصواعق املحرقة . ٢

.٦٠/ ٢:٤٠٤يف ينابيع املودة 
ّصـدر احلـديث ، والعالمـة ٢:٨٩، وأورده الطرباين يف املعجم الصغري مل نعثر عىل احلديث فيه. ٣

! 
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احلديث الثامن والسبعون

ّما روي عن النبي  منطائفةفيكتقولأناللوعيل،يا«: ّأنه قال يوم خيرب1ّ

ّأمتي ّن مريم لقلت فيك اليوم مقالة ال متر بمال إال أخذوا عيسى بيفّالنصارىقالتماُ ّ
ّمن تراب رجليك وفضل طهورك يستشفون به، ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك 

ّترثني وأرثك، وإنك مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي، وإنك تـؤدي  ُ ّ ّ ّّ ّ ّ

ًذمتي وتقاتل عىل سنتي، وإنك يف اآلخرة غدا أقرب الن ّ ّ .»ّاس منيّ

احلديث التاسع والسبعون

ّمن أراد أن حييا حيايت ويموت مـويت ويـسكن جنـة «: ّأنه قال1ما روي عنه 

ُاخللد التي وعدين ريب فليتول عيل بن أيب طالب، فإنه لـن خيـرجكم مـن هـدى، ولـن  ّ ّ ّ ّ

.»يدخلكم يف ضاللة

"
صدر احلديث، ١١٦: صدر احلديث، واملاحوزي يف األربعني ٧٩: ٤٠املجليس يف بحار األنوار 

، ٨١بـاب/ ١٧٣: ٦رتي يف إحقـاق احلـق ، والتـس١٦٣: والطربي املكـي يف ذخـائر العقبـى

.ذيل احلديث١٨٣: عليهم السالموالرشواين يف مناقب أهل البيت 

: ٢، واملغـريب يف رشح األخبـار ١٦٧/ ٢٤٩: D١الكويف يف مناقب أمـري املـؤمنني أورده. ١

، ١٧٩: ٢، والكراجكــي يف كنــز الفوائــد ١٥٧: ، وابــن املغــازيل يف املناقــب ٧٤٠/ ٣٨١

، واإلربـيل يف ٢٨١: ّ، والعالمـة احلـيل يف كـشف اليقـني١٨٨/ ١٥٨: واخلوارزمي يف املناقـب 

، والسيد البحراين يف غايـة ٢٧٢: ٣٧ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٥٢٣: ١كشف الغمة 

.٦/ ٥٠: ٧املرام 

: ٣، واحلـاكم النيـشابوري يف مـستدركه ٤٢٦: D١أورده الكويف يف مناقب أمـري املـؤمنني . ٢
! 
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احلديث الثامنون

ّليا علام يف ما بيني وبني النـاس، فمـن ّإن اهللا جعل ع«: ّأنه قال1ما روي عنه  ً َ َ ً ّ

ًأقر عليا كان مؤمنا، ومن جحد عليا كان ضاال، ومن جحد والية عيل كان كافرا، ومن  ً ً ًّ ّ ّ ّ
ّجاء يوم القيامة يف واليته دخل اجلنة، ومن جاء بعداوته دخل النار ّ«.

احلديث الواحد والثامنون

:ّأنه قالDما روي عن أمري املؤمنني 

.»األرضّالسامء فإين أعلم هبا من طرقسلوين عن طرق«

"
/٢٣٢: ٣، والنباطي يف الرصاط املستقيم ٢٤٢: ٤٢، وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ١٢٨

مـع اخـتالف ٢٠٧: ١، واإلربيل يف كشف الغمة ١٤/ ٢٩٠: ، والطربي يف بشارة املصطفى ٦

، ٣٢٩٥٩/ ٦١١: ١، واملتقـي اهلنـدي يف كنـز العـامل ١٠٨: ٩فيه، واهليثمي يف جممع الزوائد 

.٦/ ٢٩٢: ، والشريازي يف األربعني ٨٦/ ١٣٩: ٢٣ّوالعالمة املجليس يف بحار األنوار 

جملـس / ٤١٠: باختالف ، والشيخ الطـويس يف أماليـه ٣٤/ ٨٩: ١رده الربقي يف املحاسن أو. ١

٣٨ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ١٩١/ ١٧٠:، وابن حممد احليل يف املحترض ٧ح/ ١٤

 :٥٩/ ١١٧.
.طرائق، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل. ٢
.ا يف املتن أثبتناه من املصادرطرائق، وم: يف األصل. ٣
وهـو الـذي خلـق لكـم مـا يف األرض (:، يف تفسري قوله تعـاىل٢٦: ١أورده ابن عريب يف تفسريه . ٤

وشاذان بـن جربئيـل >ًواهللا جعل لكم األرض بساطا<:، يف تفسري قوله تعاىل٣٤٤: ٢و)ًمجيعا
ّ، والعالمة احلـيل يف هنـج احلـ١١٧، صدر حديث ٢٦٣: يف الفضائل اليقـنيوكـشف،٢٤٠:قّ

.، ذيل احلديث٤٤١:األربعنييفوالشريازيحديث،ضمن،٥٦:
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.»ّسلوين عام دون العرش«: Dوقال 

.»سلوين قبل أن تفقدوين«: Dوقال 

احلديث الثاين والثامنون

: بإسـناده إىل ابـن عبـاس يف تأويـل قولـه تعـاىل: ما روي عن شواهد التنزيـل

َّواتقوا فتنة ال تصيبن< َ َِ ُِ َ ْ ًَّ ًالذين ظلموا منكم خاصةُ َّ ََ ْْ ُُ ِ َِ ََّ<.

ّاآلية قال النبي نزلت هذهّملا : قال  ًمن ظلم عليا مقعدي هذا بعد وفايت، «: 1ّ ّ

ّفكأنام جحد نبويت ونبوة األنبياء من قبيل ّ ّ«.

.١٢٠: أورده ابن محزة الطويس يف الثاقب يف املناقب. ١

، ١صـدر حـديث/١٩٦: ، والـصدوق يف األمـايل٢٨٦/١: أورده الصفار يف بصائر الـدرجات. ٢

: ١، وابـن طـاووس يف الطرائـف ، صـدر اخلطبـة٣٢: والفتال النيشابوري يف روضة الـواعظني

: صدر اخلطبة، واخلوارزمي يف املناقـب٢٦٧: ، وابن جرب يف هنج االيامن٩٠صدر حديث /١١١

، صدر اخلطبـة، واملتقـي ٣٩٧: ٤٢شق ، وابن عساكر يف تاريخ مدينة دم٨٥ضمن حديث /٩١

.١٦٥/٣٦٥٠٢: ١٣اهلندي يف كنز العامل 

.٢٥: ٩سورة األنفال . ٣

ضمن مصنّفات (١٠٣: ، وأورده الشيخ الصدوق يف اعتقاداته ٢٧٣/ ٣٢٣: ١تنزيل شواهد ال. ٤

، وابـن طـاووس يف ١٧: ٢، وجوامـع اجلـامع ٤٩٣: ٤والطربيس يف جممـع البيـان ) ٥املفيد ج

، ٢٧: ٢، والنبـاطي يف الـرصاط املـستقيم ٢١٦: ، وابن جرب يف هنج االيامن ٢٤/ ٣٥: الطرائف 

، والـسيد البحـراين ٥/ ١٩٣: ١، واالسرتآبادي يف تأويل اآليـات ٥٤: ربعنيوالشريازي يف األ

.٢٢٤: ٤يف غاية املرام 
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احلديث الثالث والثامنون

ّما روي عن النبي  ّرضبـة عـيل يـوم اخلنـدق خـري مـن عبـادة«: ّأنـه قـال1ّ
. »الثقلني

.»ّلرضبة عيل خري من عبادة الثقلني«: ويف رواية

احلديث الرابع والثامنون

مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن «: ّأنه قال1ما روي عنه 

.»ّختلف عنها غرق

، ٢٧البـاب / ٤: ٦، والتـسرتي يف احقـاق احلـق ٣٦٥: أورده الربيس يف مشارق أنوار اليقـني . ١

بحـار ّ، والعالمـة املجلـيس يف٤٣٠: ، والشريازي يف األربعني٥١٩: وابن طاووس يف الطرائف 

.٢٧١: ، وابن حاتم الشامي يف الدر النظيم ٢/ ٣٩: األنوار

اتم ، وابـن حـ٢٤٨: ٢، وابن طاووس يف الطرائف ٣٦٥: أورده الربيس يف مشارق أنوار اليقني. ٢

البـاب / ٤: ٦، والتسرتي يف إحقاق احلق ٤٣٠: ، والشريازي يف األربعني٢٧١: ّيف الدر النظيم

.٢: ٣٩ليس يف بحار األنوار ّ، والعالمة املج٢٧

٢، واملغريب يف رشح األخبـار ١٠/ ٢٧: D٢أورده الشيخ الصدوق يف عيون أخبار الرضا . ٣

، ٢٢/ ٤٨٢، و ٥٧/ ٦٠: ، والشيخ الطـويس يف أماليـه٥١: ، والنعامين يف كتاب الغيبة ٤٠٦: 

، وابـن ١٣٥: يف املناقـبضمن حديث، وابن محزة يف الثاقـب٤٠: والبيهقي يف فضائل الطالبني

، وابن حاتم الشامي ٤/ ٣٥٣: ، واملاحوزي يف األربعني٢٠٨/ ١٩٩: ١طاووس يف الطرائف 

٤١١/ ٣٢١: ، وابن املغازيل يف املناقب١٠٤: ١، واإلربيل يف كشف الغمة ٧٧١: يف الدر النظيم

، ٣٤١٦٩/ ٩٨: ١٢العامل ، واملتقي اهلندي يف كنز١٦٨: ٩، واهليثمي يف جممع الزوائد ٤١٢و 

.٣٤١/ ١١٨: ٢والقندوزي يف ينابيع املودة 
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احلديث اخلامس والثامنون

سمعت أبا بكر : ع، قالُما رواه أمحد بن الدراج املوسوي بإسناده عن زيد بن يثي

ّخيم خيمة وهو متكئ عىل قوس عربية، ويف اخليمـة عـيل 1رأيت رسول اهللا : يقول ّ ٌّ ّ

:وفاطمة واحلسن واحلسني، فقال

ّمعرش املسلمني، أنا سلم ملن سامل أهل اخليمة، وحرب ملـن حـارهبم، ويل ]يا[« 
ّملن واالهم، ال حيبهم إال سعيد اجلد طيب املولد، وال يب ّّ ّغضهم إال شـقي اجلـد رديء ّ ّ ّ

.»الوالدة

.ّإي ورب الكعبة: ؟ قال1يا زيد ، أنت سمعت منه : فقال رجل

احلديث السادس والثامنون

: 1قال يل رسول اهللا: ، قالDّعن عيل: ما رواه الطربيس بحذف اإلسناد

ّالنبيفحملنيمحله،أطقفلمالكعبة،مناألصناملنطرحامحلني« ُت ذلـك فعاجل1ّ

.»ونزوت«: ّويف بعض النسخ» ّحتى قذفت به ونزلت

، ٢٩١/ ٢٩٦: ، واخلـوارزمي يف املناقـب ١/ ١٨: ًأورده منتجب الـدين يف األربعـني حـديثا . ١
، ٣٩/٣٧٣: ٢، واجلـويني يف فرائـد الـسمطني ٢٣٣: وابن طـاووس يف بنـاء املقالـة الفاطميـة 

.٤٥/ ٥٩: ٦املرام والسيد البحراين يف غاية 
، وابـن ٨/ ٢٠٧: ١، وأورده الفتال النيـشابوري يف روضـة الـواعظني ٣٦٢: ١إعالم الورى . ٢

، واجلويني يف فرائد الـسمطني ٢:١٥٥، وابن شهر آشوب يف املناقب ٦٠٨: جرب يف هنج االيامن 
، واحلـاكم النيـشابوري ٧٧: ٣٨ّبلفظ آخر، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ١٩٣/ ٢٤٩: ١

بلفـظ آخـر، ٣٠٢: ١٣بلفظ آخر، واخلطيب البغـدادي يف تـاريخ بغـداد ٣٦٦: ٢يف مستدركه 
.ظ آخرّوهكذا يف كل كتب العامة بلف
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احلديث السابع والثامنون

ّكان إذا جلس، ثم أراد 1ّعن أيب رافع، أن رسول اهللا: ما رواه بحذف اإلسناد
ّ، وأن أصحاب النبي Dّأن يقوم ال يأخذ بيده غري عيل  ّ يعرفون ذلـك لـه، فـال 1ّ

.يأخذ بيد رسول اهللا أحد غريه

احلديث الثامن والثامنون

ّإن اهللا أمرين بحـب «: 1قال رسول اهللا : ُعن بريدة، قال: ما رواه يف الصواعق ّ

ّأربعة وأخربين أنه تعاىل حيبهم يقول-منهمّعيل«: قاللنا،ّسمهماهللارسوليا: قيل» ّ

.»وسلامنواملقدادذروأبو-ًثالثاذلك

احلديث التاسع والثامنون

ّأنه قال لعيل بن أيب طالب 1ّبسند عامي عن النبي ما روي ّD :» ّيا عيل، إن

ّلك يف اجلنة بيتا، وإنك لذو قرنيها ً ّ«.

ّعـن أيب رافـع، والعالمـة ٢٤٨: ٢، وأورده ابن شهر آشـوب يف املناقـب ٣٦٨: ١إعالم الورى . ١

.٢٩٦: ٣٨املجليس يف بحار األنوار 

، Dيف فـضائله ٣٧١٨/ ٦٣٦: ٥، وأورده الرتمـذي يف سـننه ٥/ ٣٥٦: ٢الصواعق املحرقـة . ٢
.٣٣١٢٧/ ١١:٦٤٣، واملتقي اهلندي يف كنز العامل ١٤٩/ ١٠٠: ١وابن ماجة يف سننه 

٤٢: ٣٩ّمع زيادة فيه ، والعالمة املجليس يف البحـار ١٠٥: ٣أورده ابن شهر آشوب يف املناقب . ٣

ـ مـادة ١٧٣: ٣عن مناقب ابن شهر آشوب، والزخمـرشي يف الفـائق يف غريـب احلـديث ١٤/ 

.ـ مادة قرن٧٨: ٣ّقرن، وابن سالم يف غريب احلديث 
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.»ًبيتا«: ، بدل»ًكنزا«: ويف بعض النسخ

ّاجلنة، وملكهـا : أي لذو طرفيها، أي: ّقال يف القاموس يف باب النون والقاف ـ 

ّاألعظم تسلك ملك مجيع اجلنة، كام ّسلك ذو القرنني مجيع األرض، أو ذو قرين األمة، ُ ُ

ّفاضمرت، وإن مل يتقدم ذكرها، أو ذو جبليها، للحـسن واحلـسني، أو ذو شـجتني يف  ّ ُ

.قرين رأسه، إحدامها من عمرو بن عبدود، والثانية من ابن ملجم

، والشيخ الـصدوق يف معـاين ٥٧٩/ ٩٣: D٢أورده الكويف يف مناقب اإلمام أمري املؤمنني . ١
: F، وفـضائل أهـل البيـت ١٣٧٧/ ٢٥٧: ١، وأمحد بن حنبـل يف املـسند ٢٠٥: األخبار 

.١٣/ ٤١: ٣٩ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ١٥٢/ ١٠٥
.، مادة القرن٤:٢٥٩القاموس املحيط للفريوزآبادي . ٢





١٧٥

املطلب الثالث
Dيف نبذة من معجزاته

ُاملعجزة االوىل

عـن الـصدوق يف جممـع الروائـق، : ّقدس األردبييل يف احلديقةما رواه امل: منها 

: قـالريض اهللا عنهّإن سلامن : وعن صاحب منهج التحقيق إىل سواء الطريق ما معناه

ّوحممد ابن احلنفية وحممد بـن Dًقاعدا وعنده احلسن Dكنت عند أمري املؤمنني ّّ

.ّأيب بكر وعامر واملقداد

ًملؤمنني، إن اهللا تعاىل أعطى لسليامن بن داود ملكا يا أمري ا«: Dفقال احلسن  ّ

ًعظيام، فهل اعطيت حظا من سلطانه ؟  ّ ُ ّوالذي فلق احلبـة وبـرأ «: وقالDّفتبسم» ً

ًالنسمة، لقد أعطى اهللا أباك ما مل يعطه أحدا من األوصياء املاضني، وال يناله أحد مـن 

ّؤمنني، أرنا ممـا نحلـك اهللا ليـورث يا أمري امل: ّفالتمس احلسن واحلضار وقالوا» بعدي

ّمزية إيامننا، ويبعث قوة علمنا وإيقاننا، فقال ًحبا وكرامة«: ّ ّ«.

ّفقام وصىل ركعتني وتكلم بكلامت مل يفهمها أحد منهم، فرفع يده إىل املغـرب،  ّ

قطعتي سحاب، فوضعهام يف األرض بـني أيـدينا، وسـمعنا Dّفلام نظرنا رأينا بيده 

ّأشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، وأنك ويص نبي كريم، من :منهام تقوالن ّّ ّ ً ّ ّ

ّشك فيك هلك، ومن متسك بك فقد سلك سـبيل النجـاة ّفرأينامهـا كـأهنام بـساطان . ّ
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.ويفوح منهام رائحة املسك

وحـده عـىل واحـدة مـنهام، Dفقعدنا عىل إحـدامها، وجلـس Dفأمرنا 

فدخل الريح حتتهام فرسنا ما » ىل املغرب بإذن اهللا تعاىلحابة سريي إسيا«: Dفقال

قد لبس ثوبني أصفرين، وعىل رأسه Dّبني السامء واألرض، ورأينا أن أمري املؤمنني 

إكليل من الياقوت األمحر، وعىل رجله نعالن رشاكهام من الياقوت، ويف إصبعه خـاتم 

ّمن اللؤلؤ األبيض الرباق، وكان قاعدا عىل كريس م ً يـا «: Dن النور، فقال احلـسن ّ

.»بخامته فام وجه سلطانك ؟ Dأبه، كان سلطان سليامن 

ُيا ولدي، أنا وجه اهللا، وأنـا عـني اهللا، وأنـا لـسان اهللا النـاطق يف «: Dفقال 
ّخلقه، وأنا ويل اهللا، وأنا نور اهللا الذي ال يطفأ، وأنا باب اهللا الذي منه يؤتى، وأنا حجة  ُ ُ ّ

ّه، وأنا كنز اهللا يف بالده، وأنا قسيم اجلنة والنار، وأنا سد ذي القرنني، وأنا اهللا عىل عباد ّ

.جعلتهام له

ُيا بني ، أتريد أن اريك خاتم سـليامن ؟  ُ ّ مـن الـذهب -ًخامتـا Dفـأخرج » ُ

ُهذا خاتم سليامن وقد نقش «: Dمن جيبه، فقال -ّاألمحر فصه من الياقوت األمحر 

ّفازددنا عجبا فكأننا مل نعرفه : نقال سلام» عليه أسامؤنا ًD.

ّأتعجبون من مثيل بام ترون ؟ فواهللا لرتون اليوم مني ما مل تروه من «: Dفقال  ّ

.»قبل

ّيا أبه، نريد أن ترينا سد ذي القرنني«: Dفقال احلسن  ُ ، فأمر الريح فأخذتنا »ُ

ّإىل السد، وكنا نسمع منها صوت الرعد حتى وصلنا إىل جبل شاهق  وعليه شجر عظيم ّّ

يا أمري املؤمنني، فام بال هـذه الـشجرة قـد سـقطت : ّيابس مل يبق عليه ورقه، فقيل منا
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ّما لك أيتها الـشجرة ؟ «: وقالDفاستبق احلسن » سلوها«: Dأوراقها ؟ فقال 
فلم جتـب الـشجرة، فقـال » وأخربهيم بخربك وقد طارت خرضتك وسقطت ورقتك

ّلبيك : ّفتكلمت الشجرة وقالت» ّإذن اهللا أيتها الشجرةأجيبيهم ب«: Dأمري املؤمنني 
ًلبيك يا ويص رسول اهللا وخليفته من بعده حقا، وخاطبت احلسن  ّ ّ ّDيا أبا : وقالت

ّحممد، كان أبوك يصيل عندي كل ليلة ركعتني، ويسبح وهيلل ويقدس اهللا تعاىل، وكان  ّ ّّ ّ ّ
ّيقعد عىل كريس من النور بني السحاب، ويفوح منه ّاملسك األذفر، وكنت أخضـر من ّ

ًرحيه، ولقد مضت أربعون ليلة مل يرشفني، فأفناين فراقه وأسقط أوراقي وجعلني يابسا،  ّ
ّأن ال يقطـع عنـي لطفـه الـسابق، فـصىل Dفأسألك أن تلتمس منه  ّD عنـدها

ّركعتني ومسح بيده عليها، فاخرضت الشجرة عىل الفور وطلعـت أوراقهـا وثمرهتـا، 
.ّن أنني االشتياقوكانت تئ

ُعىل كرسيه فأمر الريح فرفعتنا إىل أن رأينا الدنيا عىل مقـدار تـرس، Dفقعد  ّ
رق ـًورأينا ملكا كان رأسه حتت قرص الشمس ورجاله يف قعر املحيط، ويـده يف املـش

أنا أمرته بإذن اهللا تعاىل أن يقـف هنـا، «: فقالDُواألخرى يف املغرب، فسألناه عنه 

ًموكال بغسق ّفحملتنـا الـريح إىل » الليل وضوء النهار وهكذا يقف هنا إىل يوم القيامةّ
ًوكـان جـبال » يا سحابة اهبطي حتت هـذا اجلبـل«: وقالDيأجوج ومأجوج فأمر 

ّعظيام ظلامنيا، وكأنه حل الليل، وكنا نحس ريح الـدخان، ورأينـا يـأجوج ومـأجوج  ّّ ّ ّ ً ً

ًرين ذراعـا، ـصنف كـان طـوهلم عـش: ّفتعجبنا من كثرهتم، ووجدناهم ثالثة أصناف

ّوصنف مائة ذراع، وكان عرضهم سبعني ذراعا، وصنف كانوا متلحفني بآذاهنم ً.

ّفتكلم بكالم فأخذتنا الريح إىل جبل قاف، فرأينـاه » أنا حاكمهم بإذن اهللا«: Dفقال 
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ّكالياقوت األمحر حميطا للدنيا، وكان ملك عىل صورة آدمي موكال هناك، فلـام  ًّ ّ : قـالDرآه ً

أنا أقـول أم «: Dّليتكلم بمطلوبه، قال Dالسالم عليك يا أمري املؤمنني، فاسرتخص منه 

ّتريـد أن تـستأذن منـي لزيـارة «: Dقل يا أمـري املـؤمنني، فقـال: قال امللك» أنت تقول ؟ 

ّبسم اهللا الرمحن الرحيم فسار، ورأينـا هنـاك شـجرة يابـسة فتكلمـت بـام : فقال امللك» أخيك

.ّكلمت الشجرة السابقةت

ّيـصيل عنـدي يف الثلـث األول مـن كـل ليلـة Dكان أمري املؤمنني : فقالت  ّ ّ

ّفمـسحها واخــرضت وأثمـرت ثـم Dففارقني منذ أربعني ليلة، فالتمس احلسن  ّ
ّأشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا رسول اهللا، وأنك أمري املؤمنني يف االمة : قالت ُّ ّّ ً ّ

ّالطيبة، وويص رسول رب العاملني، فمن متسك بك نجـا، ومـن ختلـف عنـك املباركة ّ ّ ّّ
.هوى

ّملـا مررنـا بجبـل «: يا أمري املؤمنني، إىل أين ذهـب امللـك ؟ قـال: فسألناه وقلنا

ّالظلمة، استأذن مني امللك املوكل لذلك اجلبل لزيارة هذا امللك ، واآلن اسـتأذن هـذا  ّ

: Dيا أمري املؤمنني، هل تستأذن املالئكة منك ؟ فقال :فقال قائل» لزيارة ذاك امللك

ّوالذي سمك السامء من غري عمد، ال يتحرك ملك من املالئكة بغري إذين، ومل يتحرك « ّ
ّأحد منهم من دون إذين، إال حرقه اهللا تعاىل بنار غضبه، وكذلك حال ولـدي احلـسن 

مهم، وال جيرتئ ملـك مـن بعدي وبعده احلسني وبعده التسعة من أوالده تاسعهم قائ

ّاملالئكة املقربني أن يتنفس من غري إذهنم وإرادهتم ّ«.

: قلـت» برخائيـل«: Dّفام إسم امللك املوكل بجبل قـاف ؟ قـال : فقال قائل

: D؟ قـال اجلبـلبـذلكمررتوقتّأيففيأمسعندكنكأملاملؤمنني،أمرييا
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هـذا : دنا أنفسنا يف مقام آخر، قلنـافوج» افتحوا عيونكم«: ّثم قال» ّغضوا أبصاركم«

ّإن اهللا تعاىل جعـل أمـر امللكـوت بقبـضة اقتـداري، فلـو «: Dفقال ! يشء عجيب

ّاطلعتم عىل أحواهلا ملا اقتدرتم عىل إمساك أنفسكم، ومع مجيع ذلك فأنا عبد من عبـاد 

ّاهللا، وخملوق من خملوقاته، وأشاركهم يف األكل والرشب والنوم والنكاح كسائر العباد، ُ

ّولو اطلعتم عىل قليل مما أعلمه مل تطيقوا عليه ّ.

ًاعلموا أن اإلسم األعظم ثالثة وسبعون حرفا، وحرف واحد منهـا كـان عنـد  ّ

ّآصف بن برخيا، الذي أتى بعرش بلقيس إىل سليامن قبل أن يرتد إليـه طرفـه، واثنـان 

علـوم الغيـب، ال وسبعون منها عندي، وحرف واحد منها عند اهللا تعـاىل، وهـو مـن 

ّيعلمه إال عالم الغيوب، عرفني من عرفني وأنكرين من أنكرين ّ«.

ّثم أمر السحاب فأوصلنا ببستان كاجلنة، فرأينا شـابا يتعبـد اهللا تعـاىل بـني قـربين،  ًّ ّ ّ
ّيا أمري املؤمنني، من الـشاب املـصيل ؟ قـال : فقلنا ِ َD :» ّأخـي الـصالح، والقـربان قـرب

ّوقبل صـدر عـيل Dّتقدم إليه Dّلصالح إىل صالح املؤمنني ّفلام نظر ا» والديه ّD

ّيا أمري املؤمنني، فام وجه بكاء صالح النبي: فبكى، قلنا ّD ؟ فقالD :» سلوه من

َأهيا العبد الصالح فلم تبكي ؟ «: Dفقال احلسن » وجهها ِّ ّألن أبـاك «: Dقـال» ّ

ّكان يزورين عند الصبح يف مجيع األيام ونتعبد اهللا تعاىل، وكان سبب نشاطي ورغبتـي ّ

ّإىل عبادة اهللا، وقد مضت عرشة أيام مل يزرين، فلام رأيته طار صربي وذهب وقري ُ ّ«.

ّألنك كنت معنا يف كل صباح، فكيف تـزور ؛يا أمري املؤمنني، هذا أعجب: قلنا ّ

ّالصالح يف كل صباح ومل نطلع من ذلك ؟ فقال  ّD :» أتريـدون زيـارة سـليامن ؟ «

ُبىل يا أمري املؤمنني، فإنه غاية منانا، فمشى : ناقل ّD ومشينا معه إذ دخلنا روضة مل ير
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ّمثلها أحد ومل يسمع، وجتري بينها املياه وتغني الطيور، وكانت فيها فواكه كثرية، ورأينا  ُ

ًالطيور قد اجتمعت حوله وتدف دفا وتصف صفا، وكانـت يف وسـط تلـك الروضـة  ّ ً ّّ ّ

ّ، وعليها شاب قد نام ويديه عىل صدره، وكانت عند رأسه وقدميه أريكة من الفريوزج
ّحيتان، فلام رأتا أمري املؤمنني طافتـا رجليـه، قلنـا ّيـا أمـري املـؤمنني، مـن الـشاب ؟ : ّ ِ َ

قـم بـإذن اهللا «: Dفنزع خامته وجعله يف خنصـره وقـال » ُهذا سليامن«: Dقال

ّأشهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال : فجلس الشاب وقال» ُالذي حييي العظام وهي رميم

ّرشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين  ً ّّ
ً، وأشهد أنك ويص رسول اهللا حقا اهلادي املهدي، الذي لـو ّكله ولو كره املرشكون ّ ّ ّ

ّما سألت اهللا به وبمحبته وحمبة أهل بيته ما أتاين امللك، فج عنده Dلس أمري املؤمنني ّ

ّساعة ثم ودعه وانرصف، فنام سليامن عىل كرسيه، فسألناه وقلنا ّ يا أمري املؤمنني، ألك : ّ

ّإن خـالق العـامل، وموجـد بنـي آدم خلـق وراءه «: علم بام يف وراء جبل قاف ؟ فقال ّ

ّأربعني عاملا، كل عامل يساوي بعاملكم أربعني مرة، وعلمي بام وراء ذلك اجل ّ بل كعلمي ً

.هبذا العامل ـ عاملكم ـ وسيكون أوالدي من بعدي كذلك إىل يوم القيامة

ُوأنا أعلم بطرق السامء من طرق األرض، ونحن خمزن أرسار اهللا، ونحن األسامء  ُ

ُاحلسنى التي لو دعي اهللا هبا ألجاب، ونحن أصحاب األسـامء املكتوبـة عـىل العـرش 
ّوالكريس، ونحن قـسيم اجلنـة والنـار ّ، وتعلمـت املالئكـة منـا تـسبيحهم وهتلـيلهم ّ ّ

ُوتقديسهم وتكبريهم، ومنا تعلموا توحيد اهللا تعاىل، ونحن الكلامت التي قبلـت توبـة  ّ ّ

.ّآدم إذ تلقى هبا

.من سورة الصف٩، وآية من سورة التوبة٣٣اقتباس من آية . ١
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ُوأنا أعلم هذه األرسار الغريبة واألمور العجيبة بربكة اإلسم األعظم، الذي لو 

ّكتب عىل ورق الزيت مل حترقه النار، وال مت يل من اخرضاره إىل االصفرار، ومن بركـة ُ

ّأسامئنا نور النهار وظلمة الليل، فلام كتب أسامؤنا السامية عىل الساموات فقامت، وعىل  ّ ّ

ّاألرضني فاستقرت، وعىل الريـاح فتحركـت، وعـىل الـربق فلمعـت، وعـىل الرعـد  ّ
ّسـبوح قـدوس ربنـا ورب املال: ّفخشعت، وعىل جبهـة إرسافيـل فـتكلم بقولـه ّ ئكـة ّّ

.»ّوالروح

ّغضوا أبصاركم«: Dّثم قال  ّفلام نظرنا وجدنا أنفـسنا يف » انظروا«: ّثم قال» ُ
بلدة معمورة أسواقها، ورفيعة قصورها، وأهلها يف كامل طول القامة وهناية االستقامة، 

ّكل واحد منهم كالنخل، فقال  ّD :» ّهذا القوم من بقية قـوم عـاد، ومـستغرقون يف
ّوالعناد، ومل يؤمنوا برب األرباب، ومل يذعنوا بيوم احلـساب، وكـانوا الضاللة والظلم

» ُمن سّكان مشارق األرض، وأنا قمعت مساكنهم منها وأسكنتهم هنا بإذن اهللا تعـاىل

ّفدعاهم إىل توحيـد اهللا تعـاىل ونبـوة رسـوله وواليتـه، فـأبوا، وكـرر  ّD الـدعوة

ّوامتنعوا، فألج يف الدعاء وأجلوا يف اإلبا ّء، فقاتلهم وقتل منهم كثريا، فلام رآنا خـائفني ّ ً

ّوجلني مسح بيده صدورنا فزال خوفنا، فدعاهم اخرى، فلام أبرموا يف امتنـاعهم قـرأ  ُ ِ َ
D ّكلامت مل نفهمها وكأننا نرى الصاعقة والربق ختـرج مـن فمـهD،وكانـت

ال تدكدكت، بواجلانفطرت،قدواألرضّانشقت،قدالسامءّكأنهائلةأصواتتظهر

.ّحتى مات القوم، فلم يبق منهم متنفس

ّيا أمري املؤمنني، ردنا إىل أوطاننا، فإنا مل نصرب بأزيد من : إلينا قلناDّفلام رجع  ّ ُ
ّالسحابة وتكلم بكالم مل نفهمه، فرفعتنا السحابة إىل اهلواء حتى رأينا Dذلك، فأمر  ّ
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حيث سافرنا منها، فـسمعنا أذان Dمنني ّالعامل كأنه درهم واحد، فنزلنا دار أمري املؤ

ّاملؤذن يؤذن للظهر، وقد سافرنا يف أول الصبح بعد طلوع الشمس، وعلمنا بأننا اطلعنا  ّ ّ ّّ ّ
.يف مخس ساعات مسافة مخسني سنة

ّاسـريكمأنُأردتلـوقدرتـه،بيدنفسـيوالذي«: Dفقال  الـسامواتيفُ

ّلق الربية، من بركة خـري اخلليقـة، وأنـا اخبإذنعليهُلقدرتعنيطرفةيفواألرضني
ْولكن أكثر الناس ال يعلمون<ّويص رسول اهللا حني حياته ووفاته،  ُ َ ََ َْ َّ ََ ِ َّ َْ ِ<«.

يا أمري املؤمنني، لعن اهللا من جحدك وأعرض عنك، وضاعف عليه : قال سلامن

.العذاب األليم

املعجزة الثانية

بـساط مـن خنـدق، 1لرسـول اهللا ُاهـدي: ما رواه عن أنس بن مالك قـال

ّفدعوهتم، فلام دخلوا أمرهم » ُادع العرشة«: ّفبسطته ثم قال» يا أنس ابسط«: 1فقال
ّباجللوس عىل البساط، ثم دعا عليا فناجاه طويال، ثم رجع عيل فجلس عىل البساط ثم  ّ ّّ ً ً ّ

ّفحملتنا الريح فإذا البساط يدف لنا دفا، ثم» يا ريح امحلينا«: قال ً ّ » يا ريح ضعينا«: قالّ

هـذا موضـع أصـحاب «: ال، قال: قلنا» ّأتدرون يف أي أرض ومكان أنتم ؟ «: ّثم قال

ّفقمنا رجال رجال فسلمنا علـيهم فلـم » ّالكهف والرقيم، قوموا فسلموا عىل إخوانكم ً ً

.ّيردوا علينا

: قـالوا» ّالسالم عليكم يا معـارش الـصديقني والـشهداء«: فقالDّفقام عيل 

.٦٨: ١٢سورة يوسف . ١
.٣٨٥: ّحديقة الشيعة للمقدس األردبييل. ٢
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ّما باهلم ردوا عليك ومل يردوا علينا ؟ : فقلت: قال» وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته« ّ
ّإنـا معـارش الـصديقني «: فقـالوا» ّما بـالكم مل تـردوا عـىل إخـواين ؟ «: Dفقال !  ّ

ًوالشهداء ال نكلم بعد املوت إال نبيا أو وصيا ًّ ّ ّ ّ«.

، )١(ّآمنوا برهبم وزادهم اهللا هـدىّيا خليفة رسول اهللا، إنا فئة«: ويف رواية قالوا

ّوليس لنا إذن أن نرد السالم إال عىل نبي أو ويص نبي، وأنت ويص خاتم النبيني، وأنت  ّّ ّ ّّ ّ ّ

ّسيد الوصيني ّ«.

ّفحملتنا تدف دفا ثم قال» يا ريح امحلينا«: Dقال  ً ّ فإذا نحن » يا ريح ضعينا«: ّ

فطوينـا وأتينـا وإذا » آخـر ركعـةيف1ّنـدرك النبـي «: Dّفقال عيل : باحلرة، قال

ْأم حسبت أن أصحاب الكهف و الـرقيم كـانوا مـن <«: يقرأ يف آخر ركعة1ّالنبي َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ ِ ََّ ْْ ْ َ َ ََّ َ

ًآياتنا عجبا َ َ ِ<«.

املعجزة الثالثة

ّما رواه املقدس األردبييل عن كتاب الروضة بالسند الصحيح عن عامر بن يارس  ّ ّ

يف مسجد الكوفة يف يوم الـسبت يف Dّكنا عند أمري املؤمنني : الوزيد بن األرقم، قا

ّاليوم السابع والعرشين من شهر صفر املظفر إذ سمعنا صيحة عظيمة من باب املسجد، 

ًإهنم فتية آمنوا برهبم وزدناهم هدى<: اقتباس من قوله تعاىل. ١ ّ .١٨:١٣سورة الكهف >ّ
.٩: ١٨سورة الكهف . ٢
، وابـن D١:٥٥٢/٤٩١، وأورده الكـويف يف مناقـب أمـري املـؤمنني ٥١٧: ٢حديقة الشيعة .٣

ّزيـادة، والعالمـة ب٣٣٧: ٢، وابـن شـهر آشـوب يف املناقـب ٢٨٠/ ٢٣٢: املغازيل يف املناقـب
، والقنـدوزي يف ٩٨: ٤، والسيد التسرتي يف إحقاق احلـق ٢١٨: ٤١املجليس يف بحار األنوار 

.٤/ ٤٣٦: ١ينابيع املودة 
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ّإن يف باب املسجد ألف رجل بالسيوف املجردة يـستأذنون : Dفقيل ألمري املؤمنني  ّ

وكـان وزنـه » ّا عامر ائتني بذي الفقاري«: ّللدخول عليك، فأذن هلم أمري املؤمنني وقال

.بقدر سبعة أمنان وثلثي املن بوزن مّكة

ّفنودي للناس فاجتمعوا اجتامعا كان يمنع الرجل من حركته Dفأتى به وأمر  ً ّ

يا غياث املستغيثني، يا كنز : ّللزحام، وكان معهم هودج فيه امرأة تبكي وتترضع وتقول

المـنعـونيارميم،وهيالعظامحمييا رازق اليتيم، ياّالراغبني، يا ذا القوة املتني، ي

ّالرسـولوبخليفـةّتوسـلت،ّوبوليـكّتوجهتإليكله،طودالمنطودياله،عون
ّوسـلمت وضـجت Dاملؤمننيأمريإىلفأتتّغمي،ّوفرجوجهيّفبيضُقصدت، ّ

ّيا موالي يا إمام املتقني إليك أتيت، وإياك قـصدت، : وبكت وقالت فاكـشف مـا يل، ّ

.ّفإنك عليه قادر، وعامل بام كان وبام يكون إىل يوم الوقت املعلوم

ّثم أتى رجل قد انحنت قامته ـ من كثرة النوائب ـ إىل أمري املؤمنني، فلام دنا منـه  ّ
ّالسالم عليك يا أمري املؤمنني، ويا كنز الطالبني، ويا مفرج املكروبني، هذه : ّسلم وقال ُ

ّقد خطبوها ملوك العرب مني، وقـد نّكـست رأيس بـني عـشرييت، وأنـا اجلارية ابنتي 

ًألهنا عائق حامـل، وقـد بقيـت حـائرا يف ؛موصوف بني العرب، ففضحتني يف رجايل ّ
ّأمري، فاكشف عني هذه الغمة ّ ّفإن اإلمام ترجيه األمة، وهـذه غـصة عظيمـة مل أر ّ ُ ّ

.مثلها وال أعظم منها

: فقالـت» ّيتها اجلارية ما تقولني يف ما يقول أبوك ؟ أ«: Dفقال أمري املؤمنني 

ٌّيا أمري املؤمنني كل ما يدعي الرجل من محيل وعقوقي وافتضاحه لذلك فحق وصدق،  ّ ّ

.النقمة، وما يف املتن أثبتناه من املصدر: يف األصل. ١
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ّولكني أقسم بحقك وأنت موالي ومقتدى مجيع اخللق بأين مل أخن ومل أزن، وما فعلت  ّ ّ

ّما يوجب غضب ريب، وأنت أعلم الناس بحايل وصدق مقايل ّ، فخلصني مما أنا فيهّ ّ.

َوقـل جـاء احلـق وزهـق <اهللا أكرب «: سيفه بيده وصعد املنرب وقالDفأخذ  َُّ َ ََ َْ َ ْ ُ

ًالباطل إن الباطل كان زهوقا ُ َ َ ََّ ْ ُ ِْ ِِ< « ُفأمر بفسطاس أقيم يف املسجد، فدخلت اجلارية فيه

ّاملـة بحقـك يـا أمـري املـؤمنني، هـي ح: فقلـن» ّفتـشن أمرهـا«: وأمر بالقوابل وقال

ُألست من أهل القرية الفالنية من قرى دمشق «: ألبيهاDفقالمحلها،يفشبهةوال ّ
هـل «: Dنعـم، قـال: قال» ّإن الثلج لكثري يف جبالكم«: Dنعم، قال : قال» ؟ 

ّيا أمري املؤمنني، إن املسافة لبعيـدة : قالوا» يقدر أحد منكم أن يأتيني بيشء من الثلج ؟ 

ًنعم، إن املسافة مائتان ومخسون فرسخا إىل جبالكم«: Dذلك، قال فمن يقدر عىل ّ «

.هكذا واهللا: قالوا

شفتيه ورفع يـده وإذا يف Dّفحرك » ّانظروا إىل ما فضلني اهللا تعاىل به«: فقال

ّانصتوا فإين لـو «: Dقطعة ثلج يقطر منه املاء، فصاح أهل املسجد، فقال Dيده 
فأمر القابلة أن تـضع الـثلج يف طـست وجتلـس » ُرتأردت أن أحرض ذلك اجلبل لقد

ًاجلارية عليها، فإنه سيخرج منها دود وزنه سبعة ومخسون درمها، ففعلت فخرج منهـا  ّ

ًذلك، ووجـدوه بـذلك الـوزن ال زائـدا وال ناقـصا فـصارت بطنهـا خاليـة كبطـون  ً

.الباكرات

تعاىل، بل كانت عند ّخذ ابنتك واعلم أهنا مل ختن بام أمر اهللا «: ألبيهاDفقال 

هنر ماء وهي بعمر العارشة، فدخلها الدود وهو صغري ضعيف فنام يف بطنها حتى صار 

ّأشهد أنك عامل بام يف األرحام، ومطلع بام تغيضه بإذن اهللا تعاىل، : فقال الرجل» كامترى ّ

.٨١: ١٧سورة اإلرساء . ١
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ّن املطر قـد ُيا أمري املؤمنني، ادع اهللا تعاىل ليسقينا فإ: ًفأثنى عليه من كان حارضا وقالوا

ّانقطع عنا وقرب أن هنلك من قلة األمطار وغالء األسعار وغور اآلبـار، فـدعا  ّD

ّواستسقى، إذ ظهرت سحابة فأمطرت مطرا شديدا غزيرا وصارت البوادي كأهنا بحار  ً ً ً

فسادمننخافواآلنيكفينا،املطرّإن،يا أمري املؤمنني: املياه، فالتمس الناس وقالوا

ًفانقطع املطر فشكروا اهللا شكرا كثرياDشجار، فدعا ألواالزرع ً.

املعجزة الرابعة

ّكنـا : ّما رواه عن ذلك الكتاب يف قصة بئر العلم، عن أيب سعيد اخلـدري، قـال

مع مجاعـة مـن األصـحاب إذ ظهـرت غـربة 1ذات يوم يف األبطح عند رسول اهللا 

ّالم عليك يا رسول رب العاملني الس: ونادى من بينها مناد وقال1بعيدة، فدنت منه 
ّوخاتم النبيني، فقال  ّيـا رسـول اهللا إن قـومي : قال» وعليك السالم من أنت ؟«: 1ّ

ًظلموين يف املاء والكأل، وأنا ملتجئ إليك وأستعينك وأسألك أن تصحبني رجال حيكم  ُ ُ
ّبيني وبينهم بالعدل، وأنا عهدت اهللا تعاىل أن أرده إليك يا رسول اهللا سا .ًملاُ

ّأنا عرفطة بن شمراخ من اجلن، ونحن : قال» من أنت وما قومك ؟ «: 1فقال 
ّممن كان يسرتق السمع لألخبار الساموية قبل البعثة ونخرب الناس، فلام اختارك اهللا من  ّ
ُالعامل وبعثك إىل اخللق رسوال منعنا اهللا مـن تلـك األخبـار بالـشهب الثاقبـة، فعلمنـا  ُ ً

: يخ عبـد الوهـاب يف عيـون املعجـزات، وأورده بـاختالف الـش٥٣٦ـ ٥٣٤: ٢حديقة الشيعة . ١
: ١، والقطـب الراونـدي يف اخلـرائج واجلـرائح ١٠/ ٢٦: عجـزات، والطربي يف نوادر امل٢١

، والـسيد البحـراين يف مدينـة ١٩٥/ ٤٥٢: باختصار، وشاذان بـن جربئيـل يف الفـضائل ٢١٠
والتـسرتي يف إحقـاق ،٤٢/ ٢٧٧: ٤٠ّ، والعالمة املجليس يف البحـار ٣٩٩/ ٥٣: ٢املعاجز 

.٧١١: ٨احلق 
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ّنبوتك وصدقك فآمن ّا بك ومل نرشك بربنا أحدا، فلذلك أبغضنا قوم منا وغلبونا بكثرة ّ ً ّ
ّعدهتم، ووفور مددهم وال نستطيع كفهم عنا، فالتجأنا بك يا َّ رأفتكونرجواهللارسولّ

.ّواآلدمينيّاألجنةّربمنّومؤيدللعاملني،رمحةّفانكورمحتك،

: فقـال» ُتـي خلقـت هبـاّأظهر نفسك يا عرفطة حتى نراك بالـصورة ال«: 1فقال 

ًسمعا وطاعة فأبدى نفسه من بني الغبار، فرأينا شخصا طويال رأسه وعيناه يف وسط رأسه  ً ً ًُ

ّوحدقتاه صغرية وأسنانه كأنياب السباع وشعر جسده كشعر الدب، فأخذ النبي  ّّ ّ منـه 1ُ

ًميثاقا غليظا وعهدا أكيدا شديدا يف رد صاحبه ساملا، فألتفت  ً ً ً ً : 1ن وقال إىل فال1ًّ

ّيا رسول اهللا، ويف أي : قال» ّقم وامش مع أخيك عرفطة واحكم بينه وبني قومه باحلق«
وكيف أهبط حتت األرض ؟ وكيف أحكم : قال» حتت األرض«: 1مقام قومه ؟ قال 

ّإىل فالن وسمع ما قال أخوه، فالتفت النبي 1بينهم ومل أعرف لغتهم ؟ فالتفت ّ1

ًيمينا وشامال وقال ّين قرة عيني ومفرج مهي ومنفس غمي، أين زوج البتـول وأبـو أ«: ً ّ ّ ّّ

َالسبطني، أين مروج ديني، وقايض ديني ؟  ّلبيك لبيك يـا رسـول «: Dّفقال عيل » ّ ّ
» ّامض يا عيل مع عرفطة واحكم بينه وبني قومه بـاحلق«: 1فقال » ُاهللا مرين بام تشاء

.»ًسمعا وطاعة يا رسول اهللا«: Dقال

ّة وتقلد عيلفقام عرفط ّD سيفه، وقـام معـه سـلامن الفـاريس وأبـو سـعيد

ّاخلدري ومجع من الصحابة لينظروا ما يصنع، فلام وصلوا بني الـصفا واملـروة رأوا أن  ّ
ّاألرض قد انشقت، فمىض عرفطة حتت األرض، فالتفت عيل إىل أصحابه وقال ّردوا «: ّ ُ

ّرض، وحترس األصحاب ورجعوا فدخل األرض وراءه فالتأمت األ» ًآجركم اهللا خريا
ّمغتمني، فلام أصبحوا الغد صىل رسول اهللا صالة الغداة وجلـس مـع أصـحابه حتـى  ّ ّ
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ّ، فاغتم حمبو عيل Dّارتفع النهار وزالت الشمس، فصىل الظهرية فلم يظهر خرب منه  ّ ّ
ّوفرح أعاديه، فحل العرص وصىل النبي  ّ ّ ّصالته، ومىض إىل الصفا فجلس وتكلـم 1ّ

ّوعدم رجوعه ـ حتى قرب الغروب، إذ رأوا أن األرض Dّـ من ذهاب عيل معهم 

ّقد انشقت وخرج عرفطة وعيل ّD ّوراءه وبيده سيفه يقطر دما، فكـرب األصـحاب ً

ّووثب النبي  ّيا عيل، مل أبطأت عنا «: 1من مقامه فعانقه وقال1ّ َ
يا «: Dقال » !ِ

ّىل شهادة أن ال إله إال اهللا حممد رسـول ّرسول اهللا، ملا وصلت إىل قوم عرفطة دعوهتم إ ّ

ًاهللا فأبوا، ثم أمرهتم باجلزية فلم يرضوا، ثم أمرهتم إىل املصاحلة بأن يكون املرعى يومـا  ُ ّ ّ
ّمنهم ويوما من عرفطة فامتنعوا، فحاربتهم وقتلت منهم كثريا، فلام رأوا سيفي وكثـرة  ً ً

ّموتاهم وقلة أحيائهم اضطربوا وضـجوا وقـالوا األمـان «: مـان األمـان، فقلـتاأل: ّ

.»ًباإليامن، فآمنوا حقنا لدمائهم، وصاحلت بينهم وبني قوم عرفطة

ًيا رسول اهللا، جزاك اهللا عن اإلسالم خريا، وجزى اهللا ابن : ّفتقدم عرفطة وقال

ًعمك عنا خريا، وألسنتنا قارصة عن أداء ما جيب علينا من شكرنا عىل إحسانه وإعانته  ّ ّ
ّيتلطف بنا ملحي اإلسالم من قومنا، وغلب الكفر علينـا، فـودع النبـي لنا، فلو مل ّ ّ ّ1

.وانرصف

، وشـاذان بـن ٢٠/ ٥٢: ، وأورده باختالف الطربي يف نوادر املعجزات٥٣٧: ٢حديقة الشيعة . ١

، والبحراين يف مدينة ٤٣:، وابن عبد الوهاب يف عيون املعجزات٧٤/ ١٤١: جربئيل يف الفضائل

ّمن الطبعة الغري حمققة، والعالمـة ٢:٣٠٨، وابن شهر آشوب يف املناقب ٨٧/ ١٤٤: ١املعاجز 

.، طبع األعلمي٢٧٠: ١، والبحراين يف حلية األبرار ٩/ ١٦٨: ٣٩نوار املجليس يف بحار األ
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املعجزة اخلامسة

ّكنـا ذات يـوم عنـد رسـول : ّعن ابن عباس، أنه قـال: ما رواه يف ذلك الكتاب

ّوكان متكئا بحائط املحراب، وعنده املقداد وحذيفة وأبو ذر وسلامن ومجع من 1اهللا ً ّ

1ألنصار، إذ سمعوا صيحة عظيمة أخذت بقلوب احلـارضين، فـأمر املهاجرين وا

أربعـونبالبـاباهللا،رسـوليا: ُسلامن وحذيفة أن يذهبا ويأتياه باخلرب، فرجعا وقاال

عجيبـة،ُبـصورواجلواهرُّبالدررّمكللةتيجانرؤوسهموعىلالرماحبأيدهيمًرجال،

ّغري ملتحي، كأنه القمر يف ليلـة مغالويقدمهماللؤلؤ،منكيسرمحّكلرأسوعىل

ّالبدار البدار، احلذار احلذار إىل حممـد املختـار املبعـوث يف : البدر، فصاح الغالم وقال
.األقطار

ّفأمر النبي  يا حذيفة، إذهـب إىل حجـرة فاطمـة، «: 1بإحضارهم وقال 1ّ

ّوأحرض عندي كاشف الكروب، وعبد عالم الغيوب، الليث العقور، واهلزبر  الغيـور، ّ

والبطل احلسور، والعامل الصبور، الذي اسمه مذكور يف التـوراة واإلنجيـل والزبـور، 

.»Dّأعني عيل بن أيب طالب

ُيـا حذيفـة، أتيتنـي «: Dّ، فلـام رآين قـال Dّفمشيت إىل عيل : قال حذيفة
ُلتخربين عن قوم علمت أحواهلم من يوم أن خلقوا ؟  Dنعم، فمضيت معه : قلت» ُ

من الذي هو : ّ، فعظمه الناس وجلس عند رسول اهللا، فقام الشاب وقال1ّبي ّإىل الن

ّكارس األوثان، ومعدن اإليامن، والـصابر عـىل الـضـرب والطعـان، وقاتـل األبطـال 

ّوالشجعان، ونارص دين النبي  فقـال Dّعىل سائر األديان ؟ فعد مـن أوصـافه 1ّ

ّالنبي  وصفك باإلخالص واليقني الصايف، يا عيل، اقض حاجة هذا الغالم الذي «: 1ّ
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ّقل حاجتك يا غالم، فإين أنا سفينة النجـاة، «: Dّفقال عيل » ّواكشف الغم عن قلبه

ّوقايض احلاجات، وويص النبي  ّ .»العظيم، والرصاط املستقيم1ّ

ًيا سيدي، إن أخي كان ذاهبا إىل االصطياد، فرأى يف الفالة قطيعـا : قال الشاب َ ً ّ ّ
َّ، فأرسع نحوها فرضب واحدة منها بالسهم، فمن حينها شل نصف من البقر الوحيش ُ ّ

ّبدنه وأصابه اخلرس، ونحن سمعنا أن شفاء هذه األمراض عندكم وبربكـة دعـائكم، 

ُولو شفى اهللاُ تعاىل أخي من هذا الداء ألسلمت مع كافة قبيلتـي وهـم سـبعون ألـف 

.يش والعبيد واخلدمرجل من بقايا قوم عاد، معروفون باجلود والكرم واملوا

بنأين أخوك املريض ؟ يا عجاج بن جالجل بن أيب العصب«: Dّفقال عيل 

.»صعببنوهببنعالقبنممتعبنسعد

ّيا سيدي، هو يف اهلـودج واآلن : ّتعجب وقالDّفلام سمع الشاب نسبه منه 
ّيصل مع عشريتنا، وإذا شفي من مرضه فإنه سيرتك دينـه ويـؤمن بـدين ابـن عمـ ّ ك، ُ

ّيـا سـيدي، هـذا أخـي يف : فظهرت عجوزة بيدها جلام اجلمل فأناخته، فقال الـشاب
ًمن املحمل ورأى فيه شابا حسن الوجه والشعر، Dاملحمل، فاقرتب أمري املؤمنني 

.ُإليكم املشتكى وامللتجى يا أهل مدينة املصطفى: فبكى الشاب وقال

ّحتزن بعد، فإن مـع العـسـر ّأهيا الشاب ال ختف وال«: Dفقال أمري املؤمنني 

ًمناديا ينادي الناس أن جيتمعوا بعد صالة العرص يف البقيع؛ لريوا أمرا Dوأمر » ًيرسا ً

ّعجيبا مل يروا مثله قط، فاجتمع الناس وجاء أمري املؤمنني  ّ ًD ،وسيفه ذو الفقار بيده

ّفلام صار وقت الغروب رأينا قطعتي نار ظهرت وكانت إحدامها أقـل مـن  ُاالخـرى، ّ

ّ، فالتقت الناران وظهر منهام دخان Dّودخل النار القليلة فلم نره Dّفمشى عيل 
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ّوصواعق عظيمة، وأصوات كصوت الرعـد، فخـاف النـاس واضـطربوا وبلغـت القلـوب  ّ
ّاحلناجر، وكانت األصوات تتزايد شيئا فشيئا إىل أن طلع الصبح ويأس الناس من عـيل  ّ ً ًD،

ٌّك عيل، فبينام نحن كـذلك إذ مخـدت النـريان وانجـىل الـدخان قد هل: وقال املنافقون
ًوبيده رأس طوله أحد عرش إصبعا وله عـني Dوسكنت الصواعق، فظهر أمري املؤمنني

ًيف جبهته وكان مشعرا كالسباع، فذهب ُDقـم بـإذن اهللا «: ُبه إىل قرب املحمـل وقـال

Dقـدمي أمـري املـؤمنني فقام الشاب ومل يك فيه أثر مرض، فرمى بنفـسه عـىل» تعاىل

ّيقبلهام، ثم قال ًيا عيل مد يل يدك السلم، فشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا : ّ ّّ ُّ ُ ّ ّ
ّوأن عليا وليه ووصيه ومن ثم أسلم أخوه ومن كان معهام، فتعجب الناس مـن ذلـك  ّ ّ ّ ّّ ً ّ

هلم قـصة الـرأس ّالرأس وخلقته، فأقسم بعض احلارضين عىل أمري املؤمنني أن يعرف

.وملن هو

هذا رأس عمرو بن خيل بن ال قيس بن إبليس لعنه اهللا، وكان اثنا «: Dفقال 

ّعرش ألف رجل من اجلن مطيعني، وهذا اللعني قد آذى هذا الشاب، فقاتلتـه ودعوتـه  ّ
ًإىل اإلسالم فأبى، فقرأت االسم الذي قرأه موسى عىل عصاه فـصارت ثعبانـا، وعـىل 

ٌمنـه اثنتـا عـشـرة عينـا، فحـاربتهم وقتلـتهم، فلـم يبـق مـنهم نفـس ّالبحر فانشقت  ُ ً

.»واحدة

/ ٤٦٣: ، وأورده بـاختالف شـاذان بـن جربئيـل يف الفـضائل ٥٤٣٠٥٤٠: ٢حديقة الشيعة . ١
/ ١٨٦: ٣٩جليس يف بحار األنوار ، والشيخ امل٦٠: ٢، والسيد البحراين يف مدينة املعاجز ١٩٨

.٣٢: ، وعبد الوهاب يف عيون املعجزات١٥/ ٤١: املعجزات ، والطربي يف نوادر ٢٥
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املعجزة السادسة

كنــت عنــد أمــري : ّمــا رواه فيــه بالــسند الــصحيح عــن عــامر بــن يــارس قــال

، كانت عىل رأس ُالنخيلة: ّوقد خرج من الكوفة ومر من قرية يقال هلاDاملؤمنني

ُفرسخني منها، فلام بعد عنها  : ، فقالواDًإذ ظهر مخسون رجال من اليهود ودنوا منهّ

ّأن يف هـذا املكـان : ّإنا نجد يف كتبنـا: ، فقالوا»نعم«: ّهل أنت عيل بن أيب طالب ؟ قال

ّصخرة عظيمة منقوش عليها أسامء سبعة من األنبياء، فلو كنت كام تـدعي أنـك إمـام  ّ

ّالعرص، وويص النبي فأرشدنا إىل مكاهنا ّ.

ّ، فمىض قليال حتى وصل إىل ربوة مـن األرض وقـال»نعم«:Dفقال  ّإن «: ً

ّالصخرة موجودة حتت هذا التل، وقد رأيتها يـوم جئنـا عـىل بـساط سـليامن إىل هـذا 

ّوكيف نعلم ذلك ومل نقدر عىل إزالة الرتاب ؟ فحرك عيل : فقالوا» املكان ّD شفتيه
ّإذهبت ريح وتفرق الرتاب فظهرت صخرة عظيمة، فقال  ّD :» ّإن األسامء منقوشة

فاجتمع من أهل القرى نحو من ألـف رجـل مـع آالت احلفـر، » عىل جانبها التحتاين
وأخـذها » ّتنحـوا عنهـا«: Dوحفروا أطرافها فلـم يقـدروا عـىل حتريكهـا، فقـال 

نـوح وإبـراهيم وسـليامن وداود : ّفحركها، وكان منقوش عليها أسامء األنبياء الـسبعة
اعطنـا : وقـالواDّصلوات اهللا عليهم، فانكبوا عىل رجلهّوموسى وعيسى وحممد

ّأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا رسـول اهللا، وأنـك ويل اهللا : يدك لنـسلم، فقـالوا ّّ ً ّ ّ

ًوخليفة رسوله عىل قومه، ووصيه من بعده، وأنت الويص الـذي وجـدناه مكتوبـا يف  ّ ّ

ّملا بلغه Dموضع بقرب الكوفة عىل سمت الشام، وهو املوضع الذي خرج إليه عيل: النخيلة. ١

معجـم ...هـل الكوفـةّما فعل باالنبار من قتل عامله، وخطب فيهـا خطبتـه املـشهورة ذم فيهـا أ

.٢٧٨/ ٥: البلدان 
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.Dالقرية من بركته التوراة واإلنجيل، فأسلموا وأسلم مجيع أهل تلك 

ّاملعجزة السابعة

ّما روي عن أربعني الشهيد الثاين، عن مجع من الثقات، عن األعمش أنـه قـال ّ ّ ّ :

ّيا راد الشمس لعيل بن : ّرأيت يف بعض املنازل يف طريق احلج امرأة عمياء تبكي وتقول ّ
ّرد عيل برصي بمحبة عيل Dأيب طالب  َّّ ّ ُD رأيت فيها مـن ، فأعطيتها دينارين ملا

ّاف لك، إن حمبي أهل البيت ليـسوا : آثار الفقر، فمسحت يدها عليهام ورمتهام وقالت ّ ُّ

ًأذالء، فأخذت دنانريي ومضيت، فلام رجعت من احلـج وكـان كالمهـا منتقـشا عـىل  ّ ّ ّ

ّكنت أترضع وأبكي : صفحة خاطري، إذ رأيتها تنظر وعيوهنا صحيحة، فسألتها فقالت
ًي، فلام حلت الليلة السابعة وكانت ليلة اجلمعة إذ سمعت رجـال سبع ليال لفقد برص ّ ّّ ّ

ًأيتها املرأة هل حتبني عليا ؟ قلت: يقول ّ ّ ّ، وإنـام Dّبىل، وليس يل يشء سـوى حبـه : ّ

ّأبكي وأترضع عىل حبه ّ.

ّاللهم إن كانت صادقة يف حبها فرد عليها برصها، فوجدت برصي قـد رد : قال ّ ُّ ّ ّ

ّأنت يا ويل اهللا ؟ فإن اهللا تعاىل أبرصين بوجودك الرشيف، قالمن : فنظرته وقلت أنـا : ّ

ّاخلرض أخو عيل بن أيب طالب، ثم قال ّأيتها املرأة حبي عليا، فإن حبه يـدفع الـبالء يف : ّ ّ ّّ ً ّ

.ُالدنيا والعناء يف العقبى

، ٣١: ، وأورده بـاختالف عبـد الوهـاب يف عيـون املعجـزات ٥٤٥ـ ٥٤٤: ٢حديقة الـشيعة . ١
، ٥٠٥/٣٢٦: ١، والسيد البحـراين يف مدينـة املعـاجز ١٥/ ١٢٥: والطربي يف نوادر املعجزات

عـن ٧٣٤: ٨إحقـاق احلـق ، والسيد التسرتي يف٩٠/ ١٨٦: وشاذان بن جربئيل يف الفضائل
ّ، والعالمـة املجلـيس ٣٣/ ٢٥٢: يب الفوارس بتفاوت يسري، وابن طاووس يف اليقنياألربعني أل

.١٧/ ٢٥٧: ٤١يف بحار األنوار 
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فالتمـستها الـدعاء، وكـان أفيـد مـا وجدتـه يف سـفري ذلـك : قال األعمـش

.دعاؤها

ّعجزة الثامنةامل

ً، أن مجعا من أهل اليمن وردوا عىل رمحه اهللاما روي عن مناقب ابن شهر آشوب  ّ

ّالنبي  ُإنا من ولد فالن ملك اليمن ـ وهو من ولد نوح : وقالوا1ّ ُ ّD وكان وصيه ،ّ

ّإن لكل نبي معجزة ووصيا، فمن وصيك يا: ًابنه سام ـ ووجدنا مكتوبا يف كتابه ًّ ّّ رسولّ

ّفأشار النبي ؟ اهللا ّيا رسول اهللا، إن معنـا : قالوا» ّهذا وصيي«: وقالDّإىل عيل 1ّ

ُصحيفة كتب فيها أوصاف سام وكتب فيها ّإن قربه يف هذه البلدة، فلو أعلمتنـا قـربه : ُ

ّوأريتنا نفسه ألسلمنا بك، قال النبي  ّقم يا عيل واذهب معهم إىل املسجد، وصل «: 1ّ ّ
.»األرض أمام املحراب، وأرهم سامركعتني وارضب رجلك عىل 

ّوفعل ذلك، فانشقت األرض فبـدا تـابوت وقـام منـه Dفقام أمري املؤمنني 

ّرجل أبيض اللحية ومسرتسلها إىل الرسة، ونفض الرتاب مـن رأسـه ووجهـه وسـلم  ّ
ّأشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا رسول اهللا سيد املرسلني، وأنـك : عليه، فقال ّ ً ّّ ّ

ًويص حممد سيد الوصيني، أنا سام بن نوح، ففتحوا كتاهبم ووجدوا شامئله موافقا ّعيل ّ ّ ّ ّ
ًإنا نسأله أن يقرأ شيئا من صحف نوح : ملا فيه، قالوا ّD فقرأ سام سورة منها وعاد ،

ّإىل التابوت، وسلم عىل عيل  ّ ّDّفنام فيه، فغاب التابوت يف األرض والتأمت فقالوا :

، عن املناقـب ٤٠٨/ ٧٤: ٢املصدر غري مطبوع، ونقله السيد هاشم البحراين يف مدينة املعاجز . ١

، عـن صـفوة ٤٠٩/ ٧٥امن األعمـش، بـاختالف، وانظـر صالفاخرة للسيد الريض، عن سـلي

.، عن صفوة األخبار، عن األعمش١١/ ٩: ٤٢األخبار، والبحار 
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ِإن الدين ع< َِ ّ ُند اهللاِ اإلسالمَّ َْ َ< َأم اختذوا من دونه أولياء فاهللاُ <فأسلموا فنزلت اآلية َ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َُ َ َّ ِ

ٌهو الـوىل و هـو حيـى املـوتى و هـو عـىل كـل شـىء قـدير ِْ َ َ ِّ ُْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َُْ ِ ْ ُ ُّ ِوإليـه ـ إىل قولـه تعـاىل ـ ِ ْ َ ِ َ
ُأنيب ِ ُ<«.

املعجزة التاسعة

ّعن كتاب الروضة بسند صحيح عن ميثم الـتامر، أنـه ّما رواه املقدس األردبييل ّ ّ
ّكنا ذات يوم عند عيل : قال ّD بمسجد الكوفة مـع مجـع كثـري، إذ دخـل مـن بـاب

ّاملسجد رجل طويل عليه لباس مجيل، متقلد بسيفني، ومن ورائه خـدم وعبيـد، فقـال 

ّأهيا الناس من منكم تولد يف احلرم، واشتهر بـاجلود : بلسان فصيح َ والكـرم، وخليفـة ّّ

ّالرسول، وزوج البتول، وغالب كل غالب، وابن أيب طالب، وقاتـل أبطـال العـرب،  ّ
ّومفرج اهلم والكرب، وعيبة علوم النبوة، ومعدن احللم والفتوة ّ ّ، وحجـة اهللا، وويص ّ ّ

.رسول اهللا ؟

بنمالك يا أبا سعد بن الفضل بن الربيع بن مدركة بن نجيبة«: Dّفقال عيل 

ألشعث بن سميع الدوجلي ؟ أنا النبـأ العظـيم، أنـا الـرصاط ابناحلارثبنالصلت

ّاملستقيم، أنا سيد الربرة، أنا قاتل الفجرة، أنا الصابر يف الباليا، أنا احلاكم يف القـضايا،  ّ
.»ّأنا العيل، أنا املوىل، أنا أخ الرسول، أنا زوج البتول

ّأما الويص فيصدر منه ما يصد: قال األعرايب نعم، «: D، قال 1ّر عن النبي ّ

.١٩: ٣سورة آل عمران . ١
.١٠و ٩: ٤٢سورة الشورى . ٢
، ١٤٧/ ٢٣٣: ١، ونقله السيد البحراين يف مدينة املعاجز ٣٧٩ـ ٣٧٨: ٢مناقب آل أيب طالب . ٣

.٢١٢/٥: ٤١جليس يف بحار األنوار ّوالعالمة امل
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.»ّفإن األمر كام تقول

َأنا رسول إليك من قبل قبيلة العقيمية وعددهم ستون ألف رجل، : قال األعرايب ِ

ّوقد وقع بينهم اختالف عظيم يف شاب قتل، وقد جئت به إليك، فلو أنك أحييته كـي  ُ

ّلنعلم صدقك ونقر بأنك حجة اهللا عـىل اخللـ؛خيربنا عن قاتله ّ ّق، وويص رسـول اهللا، ّ
ّيا ميثم، مر أهل الكوفة ليخرجوا غدا إىل الغريني وحيضـروا «: Dفقال أمري املؤمنني  ً

.»هناك ليشهدوا ما أعطاين اهللا تعاىل

ّفلام صلينا الغداة اجتمعنا يف ، Dأخذت األعرايب إىل داري بأمره : وقال ميثم ّ
ّالغريني، فخرج عيل  ّD فأحضـرنا اجلنازة، فقالD :» انظـروا يـا أهـل الكوفـة

ّوليبلغ الشاهد منكم الغائب ًففـتح اجلنـازة ورأى شـابا مـذبوحا، فقـال» ُ ً ّD :» يـا

ًأحدا وأربعني يوما، قال: قال» أعرايب، كم مىض عىل قتل الشاب ؟  ًD :» ّقتله عمه؛
ُألنه زوجه بنته فطلقها وتزوج بأخرى ّ ّّ ّ«.

ّتكلم هو بنفسه ويسمعه احلارضون، فقام ّمل نطمئن بذلك إال أن ي: قال األعرايب

أهـليـا«: D، قـال 1ّأمري املؤمنني ومحد اهللا وأثنى عليه وصىل عـىل رسـول اهللا 

طالـبأيببـنّعـيلمـنتعـاىلاهللاعندمنزلةبأعظمارسائيلبنيبقرةليستالكوفة،

مالمسّوإينام،ّأيبسبعةُقتلأنبعدتعاىل،اهللافأحياهبقتيلهممنهاقطعةالمسواحيث

فقام » قم يا مدركة بن حنظلة بن حييى«: ُفرضبه برجله اليمنى وقال» بعض جسدي به

ّلبيك لبيك يا حجة اهللا عىل األنام، املتفرد بالفضل واإلنعام: الشاب بإذن اهللا وقال ّ ّ ّ.

ّقتلنـي عمـي حـارث بـن حـسان، : قـال» من قتلك يـا غـالم ؟ «: Dقال 
ّيـا حجـة اهللا عـىل اخللـق مـا يل حاجـة : قال» وأخربهمامش إىل قومك «: Dقال
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ًعندهم، وال أفارقك بعد هذا أبدا، وكان هو واألعـرايب عنـده  ُD حتـى استـشهدا

.بصفني

املعجزة العارشة

ّعن عامر الساباطي، قال: ما روي عن البحار املـدائن Dقدم أمري املـؤمنني : ّ

ّفلام صىل قام وقال لدلفّفنزل بايوان كرسى وكان معه دلف بن حممد،  »معـيقـم«: ّ

: لـدلفيقـولوكـانكسـرىمنازليطوفزالفامساباط،أهلمنمجاعةمعهوكان

املـؤمنني،أمريياواهللاكانهكذا: دلفويقول»وكذاكذااملكانهذايفلكرسىكان«

ّسـيدييـا: دلفيقولوكانمعه،كانمنبجميعاملواضعطافحتىكذلكزالفام
ّوضـعت هـذه األشـياء يف هـذه األمـاكن، ثـم نظـر إىل مججمـة كنتّكأنكوموالي

ّثم جاء إىل األيوان فجلس فيه ودعا » ُخذ هذه اجلمجمة«: لبعض أصحابهDفقال
ُدع هذه اجلمجمة يف الطـشت«: للرجلDبطشت فيه ماء، فقال  : Dّثـم قـال » ُ

فقالـت اجلمجمـة بلـسان » تّأقسمت عليك أيتها اجلمجمة لتخربيني من أنا ومن أن«

ّأما أنت فأمري املؤمنني وسيد الوصيني وإمام املتقني: فصيح ّ ّ ّ.

: Dّوأما أنا فعبد اهللا وابن أمة اهللا كرسى انو شريوان، فقال له أمري املؤمنني

ًيا أمري املؤمنني إين كنت ملكا عادال شفيقا عىل الرعايا رحيام، مل : فقال» كيف حالك ؟ « ّ ً ًً ّ

ّلم، ولكن كنت عىل دين املجوس، وقد ولد حممد يف زمان ملكي، فسقط من أرض بظ ُ
ُرشفات قرصي ثالثة وعرشون رشفة ليلة والدته، فهممت أن آمن به؛ لكثرة ما  ُ

، والسيد ٢٥: ، وأورده باختالف عبد الوهاب يف عيون املعجزات٥٣٣ـ ٥٣١: ٢حديقة الشيعة . ١
.٢٤٧: ١البحراين يف مدينة املعاجز 
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ّسمعت من فضله ومرتبته وعزه يف الساموات واألرض ومن رشف أهل بيته، ولكن 
ّومنزلة ذهبت مني حيث مل [ُتغافلت عن ذلك وتشاغلت عنه يف امللك، فياهلا من نعمة

ّالكفر خلصني اهللا تعاىل ]هذا[ّبه، ولكني مع ) ]ُأؤمن، فأنا حمروم من اجلنة لعدم إيامين

َّمن عذاب النار بربكة عديل وإنصايف بني الرعية، وأنا يف النار والنار حمرمة عيل،  ّ ّ ّ ّ

فبكى املرحومة،ّمةُاألوأمريّحممدبيتأهلّسيديامعكُلكنتبهُآمنتلوحرستاهفوا

ّالناس وانرصف القوم الذين من أهل الساباط إىل أهلهم وأخربوهم بام رأوه، مما جرى  ّ ّ

.بيد أمري املؤمنني فاضطربوا واختلفوا يف أمري املؤمنني

ّإن أمري املؤمنني عبـداهللا ووليـه وويص رسـوله وحجتـه عـىل : فقال املخلصون ّّ ّ

ّبل هو النبي : خلقه، وبعض قال : ّبل هو اهللا الرب العظـيم، وقـالوا: ، وبعض قال1ّ

ُلو ال أنه الرب كيف حييي املوتى ّ ّ ّ.

ّأهيا الناس، غلـب «: ّفلام سمع ذلك أمري املؤمنني ضاق صدره وأحرضهم وقال ّ
َّعليكم الشيطان، أنا عبد اهللا ابن أيب طالب، أنا ابن عم الرسول، أنعم اهللا عيل باإلمامة  َ ّ

ّة، أنا ويص رسول اهللا، ورسول اهللا خري مني، فـارجعوا عـن الكفـروالوالية واخلالف ّ «

ّفخرج بعضهم وبقي بعضهم عـىل الكفـر، فـألح علـيهم أمـري املـؤمنني فـام رجعـوا، 

ّفأحرقهم بالنار، وتفرق بعضهم يف البلد، وقالوا ّلوال أنه الرب ملا أحرقنا بالنار: ّ ّ ّ ّ.

لطربي ، وأورده ا٨٨/ ١٨٠: ، عن الفضائل البن جربئيل القمي٢٧/ ٢١٤: ٤١بحار األنوار . ١
، البحراين يف مدينـة املعـاجز ١٦: ، وابن عبد الوهاب يف عيون املعجزات٢١: يف نوادر املعجزات

.٢٢٤١٠/ ١٦٨: ١٨، املحدث النوري يف مستدرك الوسائل ١٤١/ ٢٢٤: ١



١٩٩.......................................Dيف نبذة من معجزاته : املطلب الثالث

 

املعجزة احلادية عرشة

وقد رجع من حرب النهروان، Dكنت مع أمري املؤمنني : ريب قالما روي عن املغ

Dّفنظر إىل مججمة يف جانب الفرات وقـد مـرت عليهـا أزمنـة، فـدعا أمـري املـؤمنني 

ّبالتلبية، وتدحرجت بني يديـه وتكلمـت بكـالم فـصيح، فأمرهـا [اجلمجمة فأجابته 

: جمـة نخـرة باليـة، فقـالمجأبصرناّبالرجوع إىل مكاهنا، فلام فرغ من حرب النهروان 

ّمن أنت فقري أم غني ؟ شقي أم سعيد ؟ ملك أم «: وقال]ّفحركها بسوطه» هاتوها« ّ

ّالسالم عليك يا أمري املؤمنني، أنا كنت ملكا ظاملـا، وإين : ّرعية ؟ فقالت بلسان فصيح ً ً

ّهرمز ملك امللوك، ملكت مشارق األرض ومغارهبا، سهلها وجبلها، برها وبحرها، أنا ُ

ُالذي سخرت ألف مدينة، وقتلت ألـف ملـك، وبنيـت مخـسني مدينـة، وافتضـضت  ُ ّ

ّواشرتيت ألف عبد تركي وألف عبد أرمني وألف عبد رومـي ًمخسامئة جارية بكرا ّ

ّوألف عبد زنجي، وتزوجت سبعني امرأة من بنات امللوك، ومـا ملـك يف األرض إال  ّ ّ

.غلبته وظلمت أهله

يا طـاغي يـا ظـامل، خالفـت أمـر اهللا، فتزلزلـت : وت قال يلّفلام جاءين ملك امل

ًأعضائي وارتعشت فرائيص، وعرض عيل أهل حبسـي فـإذا سـبعون ألفـا مـن أوالد  َّ ُ

ّامللوك، وقد شبوا يف سجني، وملا رفع ملك املـوت روحـي، سـكن أهـل األرض مـن  ّ

ًظلمي، فأنا معذب يف النار، وموكل عيل سبعون ألفا من زباني ّ َُّ َ ّة جهنم، يف يد كل واحد ّ ّ

.ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصدر. ١
.ًمخسامئة ألف جارية بكرا: يف الفضائل والبحار. ٢
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ّمن النار، لو رضبت هبـا جبـال الـدنيا الحرتقـت وتدكـدكت، وكلـام منهم مرزبة ّ

ّرضبني امللك بواحدة من تلك املرازب أشتعل يف النـار وأحـرتق، فيحيينـي اهللا تعـاىل 

ّويعذبني بظلمي عىل عباده يف الدنيا، ووكل اهللا عـيل بعـدد كـل شـعرة يف بـدين حيـة  ّ َّ َ ّ ّ

.ّهذا جزاء ظلمك أهيا الطاغي: ّلسعني وعقرب تلدغني، فتقول احليات والعقاربت

ّثم سكتت اجلمجمة، فبكى مجيع من كان يف عسكر أمري املؤمنني ورضبـوا عـىل 
ّيا أمري املؤمنني جهلنا حقك بعد ما علمنا رسول اهللا، وإنـام خـسـرنا : رؤوسهم وقالوا ّ ّ

ّحقنا ونصيبنا فيك، وإال أنت مل ين ّقص منك يشء، فاجعلنا يف حل مما فرطنا يف حقك، ّ ّ ّ ّ

ّورضينا بغريك مقامك، فإنا نادمون، فأمر أمري املؤمنني بتغطية اجلمجمة فواروها حتت 

.الرتاب

املعجزة الثانية عرشة

ّيريد صفني، فلـام Dخرج أمري املؤمنني «: قالDما روي عن أيب عبداهللا  ّ

ّ، فتوضأ وأذن، فلام فرغ من األذان انفلق اجلبـل عرب الفرات حرض وقت صالة العرص ّ ّ

السالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة : عن هامة بيضاء وحلية بيضاء ووجه أبيض، فقال

.اهللا وبركاته

َّعصية من حديد: املرزبة. ١ َ ُـ رزبه٩٧: ١وس املحيط القام. ُ َ َ.
: ٤١ّ، وعنه العالمة املجليس يف بحار األنـوار ٨٩/ ١٨٣: أورده ابن جربئيل القمي يف الفضائل. ٢

، عن مشارق أنوار اليقـني، ١٤٣/ ٢٢٨: ١، ونقله السيد البحراين يف مدينة املعاجز ٢٨/ ٢١٥
، وابـن محـزة يف الثاقـب يف اختـصارب٣٣٦: ٢هر آشوب يف املناقـب ومل نعثر عليه فيه، وابن ش

.باختصار٦/ ٩٦: املناقب باختصار، والطربي يف نوادر املعجزات
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ّمرحبا بويص خاتم النبيـني، وقائـد الغـر املحجلـني، وسـيد الوصـيني، فقـال ّ ّ ّّ ّ ّ ً :

ّا، ويص روح القدس عيسى بن مريم الصفوعليك السالم يا أخي شمعون بن محون
.كيف حالك ؟

ّبخري يرمحك اهللا، إنا ننتظر نزول روح القدس، واصرب يا أخي عىل ما أنت : قال

ًعليه من األذى حتى تلقى احلبيب غدا، فلم أعلم أحدا أحسن بـالء يف اهللا منـك، وال  ً ً

ًأعظم ثوابا وال أرفع مكانا، وقد عرفت ما لقي أصحابك باألمس من بنـي إرسائيـل، ً

ّفإهنم نرشوا باملناشري، وصلبوا عىل اخلشب، فلو تعلم تلك الوجوه املفارقة لك ما أعد  ُُ ُ ُ ّ
ُاهللا هلا من عذاب النار والسخط والنكال ألبرصت، ولو تعلم هذه الوجوه املنتمية بك  ّ ّّ

ّما هلا من الثواب يف طاعتك لتمنت أن تقرض باملقـاريض ُ ريوالـسالم عليـك يـا أمـ. ّ

.املؤمنني ورمحة اهللا وبركاته

.والتأم اجلبل عليه وخرج أمري املؤمنني إىل القتال: قال

ّفسأله عامر بن يارس ومالك األشرت وهاشم بن أيب وقاص وأبو أيوب األنصاري  ّ
ّوقيس بن سعد األنصاري وعمرو بن احلمق اخلزاعي وعبادة بن الصامت عن الرجل، 

ّصفا ويص عيسى، وكـانوا سـمعوا مقـاهلام فـازدادوا ّفأخربهم أنه شمعون بن محون ال ّ
ّبآبائنا وأمهاتنا نفديك يا : ّبصرية يف املجاهدة معه، وقال عبادة بن الصامت وأبو أيوب ُ

ّأمري املؤمنني، فواهللا لننرصنك كام نرصنا أخاك رسول اهللا، ما تأخر عنك من املهاجرين  ّ

ّواألنصار إال شقي، فدعا هلام باخلري ّ.

.ُ، وكذا املوارد األخرى، وما أثبتناه من املصادررحيون: يف األصل. ١
لراوندي يف اخلـرائج واجلـرائح ٠، وا١٩٦/ ٢٢٥: أورده ابن محزة الطويس يف الثاقب يف املناقب. ٢

، ونقلـه الـسيد البحـراين يف مدينـة ٥/ ١٠٤: ، وباختالف يسري املفيد يف األمايل٦٢/ ٧٤٣: ٢
! 
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عجزة الثالثة عرشامل

كان بني جبال هتامة إذا رجل 1ّإن رسول اهللا «: Dاهللا ما روي عن أيب عبد

ّمتكئ عىل عكازة طويلة كأنه نخلة، فقال النبي  ّ ّ ّلعله جني: 1ّ ّ.

.أنا اهلام بن اهليثم بن القيس بن إبليس: فقال

ّعمـر الـدنيا إال : ّما بينك وبني إبليس إال أبوان، كم أتى عليك ؟ قال: 1قال 

ًأقله، أنا كنت يوم قتل قابيل هابيـل غالمـا أفهـم الكـالم، وأهنـى عـن االستعـصام،  ّ

.وأطوف اآلجام، وآمر بقطيعة األرحام، وأفسد الطعام

ّإين تائب وجرت توبتي عىل يـد نـوح، : بئس سرية الشيخ، قال: 1ّقال النبي 

.وكنت معه يف السفينة وعاينته عند دعائه عىل قومه

.ّثم كنت مع هود يف مسجده مع الذين آمنوا معه، ولقد كنت مع إلياس

ًوكنت مع إبراهيم حني كـادوه قومـه فـألقوه يف النـار، فجعلهـا اهللا عليـه بـردا  ّ

.ًوسالما

ّثم كنت مع يوسف حني حسده إخوته وألقوه يف اجلب، فبادرته إىل قعر اجلـب  ّ ّ
ًفناولته ووضعته وضعا رقيقا ً.

.يف السجن آنسه حتى أخرجه اهللاّثم كنت معه 

ًثم كنت مع موسى وعلمني سفرا من التوراة وقال يل ّ إن أدركت عيسى فاقرأه : ّ

ًعني السالم فلقيته وأقرأته السالم من موسى، وعلمني سفرا من اإلنجيل، وقال يل ّ إن : ّ

"
.، عن الثاقب١٤٩/ ٢٣٥: ١املعاجز 

.ّحتى، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل. ١
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ّأدركت حممدا فاقرأه عني السالم، فعيسى يا رسول اهللا يقرؤك السالم، فقال ً عىل : 1ّ

عيسى روح اهللا وكلمته السالم ما دامت الساموات واألرض، والسالم عليك يا هام كام 

.ّبلغت السالم فارفع إلينا حوائجك

ّحاجتي أن يبقيـك اهللا ألمتـك، ويـصلحهم لـك، ويـرزقهم االسـتقامة : فقال ُ

ّلوصيك من بعدك، فإن األمـم الـسالفة إنـام هلكـت بعـصيان األوصـياء، وحـاجتي  ّ ُ ّ ّ
ّسورة من القرآن أصيل هباّتعلمنيأناهللاولرسيا ُ ُ.

.ّعلم اهلام وارفق به: ّفقال رسول اهللا لعيل بن أيب طالب

ُيا رسول اهللا من هذا الذي ضممتني إليه، فإنا معرش اجلن امرنا أن ال : فقال اهلام ّ ّ

ًنتبع إال نبيا أو وصيا ًّ ّ ّ.

.شيث: آدم ؟ قالّيا هام من وجدتم يف الُكتب ويص: فقال رسول اهللا

ّفمـن كـان ويص موسـى ؟ : إسحاق، قال: ّفمن كان ويص إبراهيم ؟ قال: قال
.يوشع بن نون: قال

ّشمعون الصفا ابن عم مريم، قال : ّفمن كان ويص عيسى ؟ قال: قال َفلم : 1ّ ِ َ

ّألهنم كانوا أزهد الناس يف الدنيا، وأرغب النـاس : كانوا هؤالء أوصياء األنبياء ؟ قال ّ ّ
.اهللا إىل اآلخرةيف

ّفمن وجدتم يف الكتب ويص حممد ؟ قال: 1قال  ّهـو يف التـوراة إليـا، قـال : ّ

ّهذا إليا، هذا عيل وصيي وأخي، وهو أزهد أمتي يف الـدنيا، وأرغـب : 1رسول اهللا  ُ ّ ّ
فلـهاهللا،رسوليا: ّثم قالDّالناس يف اهللا يف اآلخرة، فسلم هام عىل أمري املؤمنني 

ًهو حيدرة، فعلمه عيل سورا، فقال هام: ؟ قالهذاغرياسم ُ ّ ّحممـدّويصيـاعـيليا: ّ
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ّنعم، فقليل القرآن كثري، وجاء هام فسلم : ؟ قالصاليتيفالقرآنمنّعلمتنيبامأكتفي

ُعىل رسول اهللا فودعه وانرصف فلم يلقه حتى قبض ّ.

املعجزة الرابعة عرش

ّرأيت أمري املؤمنني بيده الدرة يضـرب هبا بيـاع : ّما روي عن حبابة الوالبية قال ّ

ّاجلري واملارماهي والزمار والطايف ويقول هلم ّ ّيا بياع مسوخ بني إرسائيل وجند بني «: ّ
أقـوام حلقـوا «: Dيا أمري املؤمنني، وما جند بنـي مـروان ؟ قـال: فقيل له» مروان

ّاللحى وقصوا الشوارب ّ«.

ًفلم أر ناطقا أحسن نطقا منه، ُثم انبعث فلم أزل أقفو أثره حتـى قعـد يف رحبـة ً ّّ

ائتني بتلـك احلـصاة، «: Dيا أمري املؤمنني، ما داللة اإلمام ؟ فقال : ُاملسجد، فقلت

ّوأشار بيده إىل حصاة، فأتيته هبا فطبع فيها بخامته ثم قال ّيـا حبابـة إذا ادعـى مـدع «: ُ ّ ُ
ّاإلمامة وفعل كام رأيتني أفعل، فاعلم أنه إمـ َ ّام مفـرتض الطاعـة ال يعـزب عنـه يشء َ

.»يريده

ّثم انرصفت حتى قبض أمري املؤمنني، فجئت إىل احلسن بن عيل وهـو يف : قالت ُ ُ ّ ّ
.نعم: ُقلت» ّحبابة الوالبية ؟ «: جملس أمري املؤمنني يسألونه، فقال يل

.فأعطيته احلصاة فطبع فيها كام طبع أمري املؤمنني» ِفهايت ما معك«: قال

ّثم أتيت احلسني بن عيل وهو يف مسجد الرسول فقربني ثم رحب يب، ثم : قالت ّ ّ ّّ ّ ُ

ُفناولته » ِهايت ما معك«: ّإي واهللا يا سيدي، قال: ُقلت» ُأتريدين داللة اإلمام ؟ «: قال

ــرائج . ١ ــدي يف اخل ــدرجات ٧٢/ ٨٥٦: ٢أورده الراون ــصائر ال ــصفار يف ب ، ١٢١/١٣: ، وال
.باختالف يسري٤/ ١٦٤: ٣٩املجليس يف بحار األنوار ّوالعالمة 
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.احلصاة فطبع يل فيها

ّثم أتيت عيل بن احلسني : قالت ّH ّفبلغ يب الكرب وأنا اعد يومئذ مائـة وثالثـة ُ

َّراكعا وساجدا مشتغال بالعبادة فآيست من الداللة، فأومى إيل Dسنة، فرأيته عرش َ ًُ ً ً

َّبالسبابة فعاد إيل شبايب ّ.

ّيا سيدي كم ما مىض من الدنيا وكم ما بقي ؟ : فقلت: قال
ّأما ما مىض فنعم وأما ما بقي فال«: Dقال  ّ«.

.يل فيهافأعطيته احلصاة فطبع» هايت احلصاة«: ّثم قال يل: قالت

ُثم أتيت أبا جعفر  ّDفطبع يل فيها.

ُثم أتيت أبا عبد .فطبع يل فيهاDاهللا ّ

ُثم أتيت موسى بن جعفر  ّDفطبع يل فيها.

ّثم أتيت الرضا  ّD فطبع يل فيها، وعاشت حبابة بعد ذلك تسعة أشهر عىل ما

.ذكره عبد اهللا بن هشام

ّإن حبابة الوالبية دعا هلا: Dوعن الباقر  ّفرد اهللا عليهـا Dّعيل بن احلسني ّ
.شباهبا، وأشار إليها بإصبعه فحاضت لوقتها، وهلا مائة وثالثة عرش سنة

املعجزة اخلامسة عرش

ّما رواه الثقات من أنه ملا قعد أبو بكر باألمر بعث خالد بن الوليد إىل بني حنيفة  ّ

ًن يبعث كل سنة رجـال يأخـذ كا1ّإن رسول اهللا : ليأخذ زكاة أمواهلم، فقالوا خلالد ّ

، ١/ ٥٣٦: ، والشيخ الصدوق يف كامل الـدين٤/ ١٤٠: أورده ابن محزة يف الثاقب يف املناقب . ١
ًمفصال٨٢٤/ ١٩٠: ٣، والسيد البحراين يف مدينة املعاجز ٢٠٩: والطربيس يف إعالم الورى  ّ.
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ُصدقاتنا من األغنياء من مجلتنا، ويفرقها يف فقرائنا فافعل أنت كذلك، فانرصف خالد  ُ ّ
بنـيإىلخالـدفرجعًعسكرامعهفبعثالزكاة،منعوناّإهنم: إىل املدينة فقال أليب بكر

وكاندينة،املإىلّهبنورجعنساءهموسبىفوطأهازوجتهوأخذرئيسهم،وقتلحنيفة

ًاقتل خالدا بعد مـا جتلـده : ًصديقا لعمر يف اجلاهلية، فقال عمر أليب بكرالرئيسذلك ُ

ًإن خالدا نارصنا، فأدخل السبايا يف املسجد وفيهم خولة، : ّاحلد بام فعل، فقال أبو بكر ّ

يـا رسـول اهللا، أشـكو إليـك : فجاءت إىل قرب رسول اهللا والتجأت به وبكت، فقالـت

ّالء القوم فإهنم سبونا من غري ذنب ونحن مسلمون، ثم قالتأفعال هؤ َأهيا النـاس مل : ّ
ِ ّ ّ

ًتسبونا ونحن نشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسـول اهللا ؟ فقـال أبـو بكـر ّ ّّ منعـتم : ّ

ّليس األمر عىل ما زعمت، إنام كان كذا وكذا، وهب أن الرجال منعوكم : الزكاة، قالت ّ ّ

ّسلامت ؟ ثم اختار كل رجل منهم أسريا، فتقدم رجالن ورميـا ثـوهبام فام بال النساء امل ً ّ ّ
ّال يكون هذا أبدا، وال يملكنـي إال مـن خيـربين : عىل خولة مريدين الختيارها، قالت ً

ُبالكالم الذي قلته حني ولدت ُ ُ.

يا خولـة إسـمعي : فقال» اصربوا ألسأهلا عن حاهلا«: Dفقال أمري املؤمنني 

ّن أمك ملا جاءها املخاض ورضب هبا الطلق، قالتالكالم، وهو أ ِّ ّ ّاللهم سـلمني مـن : ُ ّّ
ِهذا املولود فسبقت دعوهتا بالقبول، فلام وضعتك ناديت من حتتها ِ ّال إله إال اهللا حممد : ّ ّ

ِرسول اهللا، يا اماه عن قليل سيملكني سيد يكون له مني ولد، فكتبت أمك هذا الكالم  ُّ ّّ ّ ُ

ّس، فدفنته يف املوضع الذي سقطت فيـه، فلـام كـان يف الليلـة التـي ّعىل لوح من النحا ِ

ِقبضت أمك فيها وصت إليك بذلك اللوح، فأخذته وشددته عـىل عـضدك األيمـن،  ِ ِّ ّ ّ ُ ُ

ّهايت اللوح وأنا صاحبه، وأنا أمري املؤمنني أبو ذاك الغالم امليمون واسمه حممد ّ«.
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ّللهم أنت املتفضل املنان، أوزعنـي ا: ورأيناها وقد استقبلت القبلة وقالت: قال ّ ّ ّ

ّأن أشكر نعمتك التي أنعمت عيل، ومل تعطها أحدا إال أمتمتها عليـه، اللهـم بـصاحب  ّ ّ ً َّ َ

ّالنبوة املنبئ بام هو كائن إال أمتمت فضلك عيل، ثم أخرجت اللوح ورمـت بـه عليـه،  ّّ َّ َ ُ ّ ّ

ّاعة وحزنت أخرى، فإنه ًفأخذه أبو بكر وقرأه عثامن لكونه أجودهم قراءة، فنكست مج ُ

ّما زاد ما يف اللوح عىل ما قال عيل  ّDصدق اهللا ورسوله إذ قال: وال نقص، فقالوا :

.»ّأنا مدينة العلم وعيل باهبا«

ّيا أبا احلسن، بارك اهللا لك فيها، فبعـث هبـا عـيل إىل أسـامء بنـت : فقال أبو بكر
ّعميس وهي يومئذ كانت حتت أيب بكر، فلام دخل أخو ّها أمهرها أمري املؤمنني وتزوج ُ

ّهبا وعلقت بمحمد وولدته
.

املعجزة السادسة عرش

ّام فـروة، : ّإن امـرأة مـن األنـصار يقـال هلـا: ما روي عن سلامن الفاريس قـال ُ

.Dّأخرجت نفسها عن بيعة أيب بكر وأدخلتها يف بيعة عيل 

ة اهللا ما قولك يف إمـامتي ّيا عدو: فأحرضها أبو بكر واستتاهبا فأبت عليه، فقال

ّما أنت بإمام، إنام أنت أمري قومك، اختار قومك قولك فإن : وقد أمجعوا عليها ؟ قالت

ّكرهوك عزلوك، فاإلمام املخصوص من اهللا ال جيوز عليه اجلور عىل األمة، ويعلم ما يف  ُ

.وما يف املتن أثبتناه من اخلرائج. ّوجّفلام أخوها تز: يف األصل. ١
: ٤١ّ، والعالمة املجليس يف بحـار األنـوار ٢١/ ٥٦٣: ٢أورده الراوندي يف اخلرائح واجلرائح . ٢

مع زيادة فيـه، والـسيد البحـراين يف ١٢٠/ ٢٦٨: ، وشاذان بن جربئيل يف الفضائل٢٥/ ٣٠٢
.مع زيادة فيه٥١٩/ ٢١٨: ٢ملعاجز مدينة ا
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الشمس الظاهر والباطن، وما حيدث يف املرشق واملغرب من اخلري والرش، وإذا أقام يف

ًوالقمر فال يفء له، وال جتوز اإلمامة لعابد وثن وال ملن كفر ثم أسلم، فلو كنت إماما فام  ّ
ّاسم الساموات ؟ فبقي متحريا، ثم قال لـو جـاز : اسمها عند اهللا الذي خلقها، قالـت: ًّ

ّللنساء أن يعلمن الرجال لعلمتك، قال ِيا عدوة اهللا لتذكري أسامءها وإال قتلتك: ّ ُ ّ ّ.

ّهتددين، واهللا ما ابايل قتيل إن جرى عىل يد مثلك، ولكني أخربك أما اسم : قالت ُ ّ ُ ُ ّ

ذيلـول، : سـحقوم، والرابعـة: ريعـول، والثالثـة: ايلول، والثانية: ُالسامء الدنيا األوىل

.أيوث: ماحري، والسابعة: ماين، والسادسة: واخلامسة

ّل يف إمـام األئمـة، وويص ومـا عـسى أن أقـو: ّما تقولني يف عيل ؟ قالت: فقال
ّاألوصياء، من أرشق بنوره األرض والسامء، ومن ال يتم التوحيد إال بمعرفته، ولكنك  ّ ّ

.نكثت وأسدلت وبعت دينك بدنياك

ُاقتلوها فقد ارتدت، فقتلت: فقال أبو بكر ّ.

ّيف ضيعة له، فلام قدم وبلغه القصة خرج إىل قـرب ام فـروة، وإذا Dّوكان عيل  ُّ ّ
ّربها أربعة طيور بيض مناقريها محر، ويف منقار كـل واحـدة حبـة رمـان، وهـي عند ق ّ ّ

ّتدخل يف فرجة يف القرب، فلام نظر الطيور إىل عىل ّ ُD قرقرت، فأجـاهبم بكـالم يـشبه

.»أفعل إن شاء اهللا تعاىل«: بكالمهم وقال

ا يا حميي النفـوس بعـد املـوت، ويـ«: ّفوقف عىل قربها ومد يده إىل السامء وقال

ّمنشئ العظام الدارسات، أحي لنا ام فروة واجعلهـا عـربة ملـن عـصاك وإذا هبـاتف » ُ

ّامض ألمرك يا أمري املؤمنني، وخرجت أم فروة متلحفة بريطة: يقول ُ خضـراء مـن

.ـ ريط٣٠٧: ٧لسان العرب . ُاملالءة إذا كانت قطعة واحدة: الريطة.١
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ًيا موالي أراد فالن أن يطفي نورك فأبى اهللا نورك إال ضياء، فبلغ ذلك : السندس، وقالت ّ

ّفالنا وفالنا فتعجب ً لو دعا أبو احلـسن عـىل اهللا تعـاىل أن حييـي األولـني : ا، فقال هلام سلامنً

ّواآلخرين ألحياهم، فردها إىل زوجها وولدت غالمني له وعاشت بعد عـيل  ّD ّسـتة

.أشهر

املعجزة السابعة عرش

ًإن عليا : ما روي عن سلامن ّّD بلغه من فالن ذكر الشيعة، فاستقبله يف بعض

ّقوس عربية، فقال عيل Dّدينة ويف يد عيل طرقات بساتني امل ّD :»بلغنيفالن،يا

ّثـم رمـى » ّإنـك هلاهنـا«: Dّقال عـيل » ظلعكعىلأربع«: قال»لشيعتيذكرك
ٌبالقوس إىل األرض، فإذا هي ثعبان كالبعري فاغر فاه، وقد أقبـل نحـو فـالن ليبتلعـه، 

ّيف يشء، وجعل يترضع إليه، فضـرب اهللا اهللا يا أبا احلسن العدت بعدها : فصاح فالن
ًيده إىل الثعبان فعادت القوس فمر فالن إىل بيته مرعوبا ّ.

ّفلام كان يف الليل دعاين عيل : قال سلامن ّ ّDُرص إىل فالن فإنه محل إليه من «: فقال ّ

أخـرج:Dّيقول لك عيل : ناحية املرشق، ومل يعلم به أحد وقد عزم أن حيتبسه، فقل له

: قـال سـلامن» ُمن جعل له وال حتبـسه فأفـضحكعىلّففرقهاملرشقمنإليكُمحلما

وهل خيفى : ّخربين أمر صاحبك فمن أين علم هو به ؟ قلت: ّفأديت إليه الرسالة، فقال

: ٤١ّ، والعالمـة املجلـيس يف بحـار األنـوار ٩/ ٥٤٨: ٢أورده الراوندي يف اخلرائج واجلـرائح . ١
.، عن اخلرائج١٣/ ١٩٩

َأربع عىل ظلعك. ٢ ِ َ ْ ـ ٣٤٤: ٨رب لسان العـ. ُمن ربعت احلجر إذا رفعته، أي إرفعه بمقدار طاقتك: ِ
ِارق عىل ظلعـك، واقـدر بـذرعك: ، قوهلم١١٢/ ١١٧: ١ظلع، وجاء املثل يف مجهرة األمثال  َِ َ َ :

ّارفق بنفسك فإنك ظالع، ال حتملها عىل ما ال تطيق: يقال للرجل جياوز طوره يف األمر، ومعناه ّ.
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ّيا سلامن إقبل مني ما أقول لك، ما عيل إال سـاحر، وإين ملـشفق : فقال! عليه مثل هذا  ّ ٌّ ّ

ًبئس ما قلت، لكـن عليـا قـد : ُوتصري يف مجلتنا، قلتعليك منه، والصواب أن تفارقه  ّ ّ
السمع : ارجع إليه فقل له: ورث من أرسار النبوة ما قد رأيت منه وما هو أكرب منه، قال

ّوالطاعة ألمرك، فرجعت إىل عيل  ُDفقـالD :» ّاحـدثك بـام جـرى بيـنكام ؟ ُ «

ّأنت أعلم به مني، فتكلم بكل ما جرى بيننا، ثم قال: فقلت ّ ّ ّD :» ّإن رعب الثعبـان

.»يف قلبه إىل أن يموت

املعجزة الثامنة عرش

ّما روي أنه أويت عمر بأسري يف عهده، فعرض عليه االسالم فأبى، فـأمر بقتلـه، 

األمـان إىل أن أرشب، قـال : ًال تقتلوين عطشانا فجاءوا بقدح مآلن ماء، فقال يل: قال

.ّاقتلوه فإنه احتال: ُقال عمرنعم، فأراق املاء عىل األرض فنشفته،: عمر

إجعلـه «: فام أفعل به ؟ قـال: قال» ال جيوز لك قتله وقد أمنته«: Dّفقال عيل 

.هو لك: قال» أنا«: ومن يرغب فيه ؟ قال: قال» لرجل من املسلمني بقيمة عدل

ّفأخذ أمري املؤمنني القدح بكفه فدعا، فإذا ذلك املاء قد اجتمع يف القدح، فأسلم 

ّفلام قتل أبو لؤلؤة عمر ظن عبيـد اهللا . ّفأعتقه أمري املؤمنني فلزم املسجد والتعبدلذلك  ّ
ّبن عمر أن اهلرمزان قتل أباه، فدخل املسجد وقتله، فعرفوا عمر حاله، فقـال ّ أخطـأ، : ُ

ّقتلني أبو لؤلؤة، واهلرمزان موىل عيل بن أيب طالب، وال يرىض إال بقتل عبيد اهللا، فتويف  ّ ّ
.»إن أمكنني اهللا منه ألقتله«: Dّوقال عيل . عثامن فلم يقتل عبيد اهللاعمر وقام

ــة املجلــيس٧٧/ ٢٣٢: ١أورده الراونــدي يف اخلــرائج واجلــرائح . ١ ــوار ّ، والعالم ــار األن يف بح
.عن اخلرائج١٧/ ٤١:٢٥٦
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ّفلام قتل عثامن هرب عبيد اهللا إىل معاوية، وظفر بـه بـصفني فقتلـه وهـو متقلـد  ّ ُ ّ
.بسيفني

املعجزة التاسعة عرش

Dّكنا يف مسجد الكوفة عند أمري املـؤمنني: ُما روي عن األصبغ بن نباتة قال

ّبعبد أسود مكتف رسق، قال عيل إذ دخل قوم ّD :» نعـم : قال» هل أنت رسقت ؟

إن أقررت «: Dنعم، بل أزيد، قال : قال» ًهل جييء نصابا ؟ «: يا أمري املؤمنني، قال

ّمرة اخرى ألقمت احلد عليك ُ ّمـن أي «: عمـرو، قـال: قال» ما اسمك«: Dقال » ّ
هل هو «: Dنعم، قال : قال» هل رسقت ؟«: Dمن بني ثعلبة، قال : قال» قبيلة ؟

بل أزيد، فأمر بقطع يده اليمنى، فأخـذها باليـرسى ومـىض، إذ لقـاه : قال» نصاب ؟ 

يا أسود من قطع يدك ؟ : ّعبداهللا بن الكوا، وقال

ّأمري املؤمنني، وسيد الوصيني، وإمام الربرة، وقاتـل الكفـرة، وزوج بنـت : قال ّ
ّسيد الثقلني، أبو احلسن واحلسني، املؤي ّد بجربئيل، واملنصور بميكائيل، سيدي وموىل ّ

.ومتدحهيدكقطعأسوديا: قال،Dّاجلميع من بعد الرسول عيل بن أيب طالب 

ّكيف مل أمدحه وقـد خـالط مودتـه بلحمـي ودمـي وخمـي وعظـامي، ومل : قال ّ
ّيقطعها بالظلم، فـأتى عبـداهللا إىل أمـري املـؤمنني وحكـى مقالـة األسـود، فـأمر أمـري 

ّفأحرضه ووضع املقطوعـة بموضـعها، فـشدها بردائـه وصـىل Dؤمنني احلسن امل ّ

ّركعتني ودعا وسمع آمني من بني السامء واألرض، ثم فّكها وكانت ملتئمـة صـحيحة  ُ

ّ، ونقله العالمـة املجلـيس يف بحـار األنـوار ٥٤/ ٢١٢: ١أورده الراوندي يف اخلرائج واجلرائح . ١

.ًعن اخلرائج خمترصا٥/ ٢٥٠: ٤١
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.Dبإذن اهللا تعاىل من بركة دعائه 

املعجزة العرشون

ًما روي أن أعرابيا مقلدا بسيفه أتى عليا  ً ً ّّ ّّDهللا بامئـة وعـدين رسـول ا: وقال

ّنوق محراء مع أزمتها املذهبة واملفضضة، وزمام كل قطار بيد عبد أسود، فقـال ّ ّ ّD :

.»ًمرحبا بطالب عدة والده من رسول اهللا«

ّليس هكذا، إنام أتى أبوك عند رسول اهللا «: Dّإنام وعدين، قال : قال األعرايب

ّوذكر أنه مطاع عند قومه، فوعده الرسول بذلك، وإنه رفيقه ّيف اجلنة إن أسلم هو 1ّ

: فقـال األعـرايب» لن تراين، وترى خليفتي وهو ينجـز عـدايت: وقومه، فقال الرسول

إذهب إىل وادي العتيق «: ًاحلسن وكتب مكتوبا وقالDصدقت يا أبا احلسن، فدعا 

. »ّوسلم عىل أهله والق املكتوب فانظر ماذا ترى

ّفذهبت معه، فلام دخلنا الـ: قال ابن عباس الـسالم «: Dوادي قـال احلـسن ُ

ّعليكم أهيا السكان الربرة األتقياء، أنا ابن ويص رسول اهللا ّلبيك لبيك يا سبط : فقيل» ّ ّ
ّرسول اهللا، فرأيت قد ظهر أسود معه قطار من النوق احلمراء، ثم ظهر أسـود آخـر إىل  ّ

.ّإىل أمري املؤمنني فسلمها األعرايبDّأن تم املائة، فأتى هبا احلسن 

، عن ابن عباس بلفظ آخر، وكذلك ابـن جـرب يف هنـج ٣٧٤: ٢أورده ابن شهر آشوب يف املناقب . ١
، عن ابن شهر آشوب، وأورده التسرتي ٢١٠: ٤١، ونقله املجليس يف بحار األنوار ٦٤٥: ناإليام

.٤٢٣: ٣١، و٢٠٤: ١٨باختصار يف إحقاق احلق 
يف المجلـسي ّبلفظ آخـر ، ونقلـه العالمـة ٥٦/ ٢١٣: ١أورده الراوندي يف اخلرائج واجلرائح . ٢

.عن اخلرائج١٠/ ١٩٨: ٤١البحار 
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املعجزة الواحدة والعرشون

ّما روي أن سائال سأل من رجل من النواصب عىل حمبـة أمـري املـؤمنني فمنعـه  ّ ً ّ

ّوشتمه، فخرج إىل بعض األزقة وسأل فأعطته امرأة قالدة ذهب عىل حمبة عـيل ّ ّD ،

ّفأراها السائل لذلك الناصبي رغام ألنفه، فعرفها الناصـبي أهنـا لزوجتـه، فـأتى إليهـا  ً ّ

ًطع يدها فطلقها وأخرجها من البلد، فلقيها شيخ كبري من الرساتيق وأخذها بنتا له، وق ّ

ّثم إن بعض التجار كان يمر من عندها فأعجبته فخطبها، وهي أجابته ورشطت أن ال  ّّ ّ

ّيمنعها من اإلنفاق عىل حمبة عيل  ّDًوإن كان من أربعني بابا.

ّفلام حلت ليلة الزفاف صلت ركعتني وقالت ّ ّاللهم إن الرجل قد ارتضاين مـن : ّ ّ ّ

ُغري علم بقطع يدي، وقد قطعت يف حمبة وليك، فبكت واغمي عليها، فرأت فاطمة أن  ّ ّ
ّما اوذي أحد فينا إال نجا«: جاءت وقالت .ّفوضعت يدها يف حملها وبصقت فالتأمت» ُ

ّثم إن الصاحلة سمعت بعد مدة أن سائال يسأل، فنظرتـه وعرفـت أنـه زوجهـ ًّ ّ ّ ا ّ

ّالناصبي فتغريت، وسأل زوجها عن تغريها فحكت كل ما كان، فقـال الرجـل ّ ّ ّأيتهـا : ّ
ّالصاحلة، واهللا إين الرجل الذي سألك، وبعت القالدة وحصل مجيع أمـوايل مـن ثمـن  ّ

.القالدة، فحمد اهللا تعاىل وشكر النعمة

املعجزة الثانية والعرشون

ّما روي من أنه ملا طال املقام بصفني ُ ّ شكوا إليه نفاد الزاد والعلف، بحيث مل جيد ّ

ًطيبوا نفسا، فإن غدا يصل إليكم ما يكفيكم«: ًأحد من أصحابه شيئا يؤكل، فقال ّ ّفلام » ً
ّأصبحوا وتقاضوه، صعد عىل تل كان هناك ودعا بدعاء وسأل اهللا أن يطعمهم ويعلف 

.مصادر هلذه املعجزةمل نعثر عىل. ١
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ّدواهبم، ثم نزل ورجع إىل مكانه، فام استقر إال وقد أقب ّ ّ ًلـت البعـري بعـد البعـري قطـارا ّ

ّقطارا، عليها اللحوم والتمور والدقيق والرب واخلبز والشعري وعلف الدواب، بحيـث  ّ ً

ّامتألت به الرباري، وفرغ أصحاب اجلامل مجيع األمحال من األطعمة ومجيع ما معهـم 
ّمن علف الدواب وغريها من الثياب وجلل الدواب وغريها من مجيع ما حيتاجون إل يه ُّ

ّحتى املخيط، ثم انرصفوا ومل يدر أحد منهم أن هؤالء من أي البقاع وردوا من اإلنس  ّ ّ
ُكانوا أم من اجلن وتعجب الناس من ذلك ّ ّّ.

املعجزة الثالثة والعرشون

ًملا توجه إىل صفني احتاج أصـحابه إىل املـاء والتمـسوه يمينـا Dّما روي أنه  ّ ّّ

ّري املؤمنني عن الطريق قليال، فالح هلم ديـر يف الربيـة ًوشامال فلم جيدوه، فعدل هبم أم َّ ً

ُبيننا وبني املاء فرسخان، وإنام جيلب يل من بعد وأستعمله عىل التقتري : فسألوا عنه وقال ُ ّ

ًولوال ذلك ملت عطشا، فقال أمري املؤمنني  ُّD :»فقـالوا» ّاسمعوا ما يقول الراهب :

ال حاجة بكم «: Dّنا ندرك املاء وبنا قوة، فقالّتأمرنا أن نسري حيث أومى إلينا، لعل

َولوى عنق بغلته نحو القبلة وأشار إىل مكان بقرب الدير أن اكشفوه، فكشفوه » إىل ذلك ُ

هـذه «:Dيا أمري املؤمنني، هنا صخرة، فقال : فظهرت صخرة عظيمة تلمع، فقالوا

ً.ىل ذلك سبيالفاجتمع القوم وراموا حتريكها فلم جيدوا إ» الصخرة عىل املاء

ّفلام رأى ذلك لوى رجله عن رسجه وحرس عن ساعده، ووضع أصابعه حتـت 

/ ٥٤٣: ٢، والراونـدي يف اخلـرائج واجلـرائح ٦/ ١٥٧: أورده ابن محزة يف الثاقب يف املناقب. ١
: ٣٣ّ، والعالمـة املجلـيس يف بحـار األنـوار ١٩١/ ٤٥٨: ٢، واحلر العاميل يف إثبات اهلـداة ٤

٤٢/٣٨٤.
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ًجانب الصخرة فحركها وقلعها بيده ورمى هبا أذرعا كثرية، فظهر هلم املاء فيها فبادروه  ّ
» ّتـزودوا«: Dورشبوه، وكان أعذب ماء رشبوا يف سفرهم وأبرده وأصفاه، فقـال 

ُفتناوهلا بيده ووضعها حيث كانت، وأمر أن يعفـى أثرهـا ّففعلوا، ثم جاء إىل الصخرة
يا قوم أنزلـوين، فـأنزلوه، فوقـف بـني : َبالرتاب، والراهب ينظر من فوق ديره، فنادى

: ّملك مقرب ؟ قال: قال» ال«: ّيا هذا أنت نبي مرسل ؟ قال: يدي أمري املؤمنني، فقال

ّمد بن عبداهللا خاتم النبيـنيّأنا ويص رسول اهللا حم«: فمن أنت ؟ قال: قال» ال« ّ : قـال» ّ

أشهد أن ال إلـه : فقال» إشهد الشهادتني«: ُابسط يدك اسلم عىل يدك، فبسط يده وقال

ًإال اهللا، وأشهد أن حممدا رسول اهللا ّّ ّ وأشهد أنك ويص رسول اهللا، وأحـق النـاس ،ّ ّ ّ ّ

إىل اإلسـالم بعـد ما الذي دعـاك «: باألمر من بعده، فأخذ عليه رشائط اإلسالم وقال

.»ّإقامتك عىل دينك طول املدة ؟ 

َيا أمري املؤمنني، إن هذا الدير بني عىل طلب قالع هذه الـصخرة، وخمـرج : فقال ّ

ّاملاء من حتتها، وقد مىض عىل ذلك عامل من قبيل مل يدركوا ذلك، فرزقنيه اهللا تعـاىل، إنـا 

ّخرة ال يعرفها إال نبي أو ويص نبي، ّنجد يف كتبنا ونأثر عن علامئنا أن يف هذا املوضع ص ّّ ّ

ُوأنه ال بد من ويل اهللا يدعو إىل احلق، آيته معرفة مكان هذه الصخرة وقدرته عىل قلعها،  ّ ّ ّ ّ

ُوملا رأيتك قد فعلت ذلك حتققت ما كنا ننتظر وبلغت األمنية، وأنا اليوم مسلم بيـدك،  ّ ُ ّ ّ

ُكن عنده منسيا احلمد هللا الذي كنت احلمد هللا الذي مل أ«: وقالDفبكى أمري املؤمنني  ً ّ
.»ًمذكورا يف كتابه

ّثم دعا الناس وقال  ّD :»فـسمعوا ومحـدوا » اسمعوا ما يقول أخوكم املسلم

ًوأشهد أن حممدا رسول اهللا. (١ .درأثبتناه من املصا) ّ
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ّوالراهب بني يديه، وقاتل مع Dاهللا وشكروه، إذ أهلمهم معرفة أمري املؤمنني، وسار 
ّأهل الشام واستشهد، فتوىل أمري املؤمنني الصالة عليه ود فنه وأكثر من االستغفار لـه، ُ

.»ذلك موالي«: إذا ذكره يقولDوكان 

املعجزة الرابعة والعرشون

ّملا رحل عـيل بـن أيب طالـب : ُما روي عن حبيب بن اجلهم قال ّD إىل بـالد

ّ، ثم عربنا عنها فنـزل يف أرض بلقـع، فقـام إليـه صندود: ّصفني نزل بقرية يقال هلا
يـا «: ُيا أمري املؤمنني، أتنزل الناس عىل غري ماء ؟ فقال: وقالمالك بن احلارث األشرت

ًمالك، إن اهللا تعاىل سيسقينا ماء يف هذا املكان أعـذب مـن الـشهد، وألـني مـن الزبـد  ّ

ّفتعجبنـا وال عجـب مـن قـول أمـري » الزالل، وأبرد من الثلج، وأصفى من اليـاقوت
ّاملؤمنني، ثم أقبل جير رداءه وبيده سيفه حتى لـك، مايـا«: وقع عىل أرض بلقع، فقالّ

فاحتفرنا فإذا نحن بصخرة سـوداء عظيمـة، فيهـا : قال مالك» احتفر أنت وأصحابك

فرمناها بأمجعنـا، ونحـن مائـة رجـل فلـم روموها: ُحلقة تربق كاللجني، فقال لنا

ًرافعـا يـده إىل الـسامء يـدعو Dنستطع أن نزيلها عن موضعها، فدنا أمري املـؤمنني 

: Fباختصار، والرشيف الريض يف خصائص األئمة ١٤٤: أورده ابن مزاحم يف وقعة صفني . ١
١مع زيادة فيه، والقطب الراوندي يف اخلرائج واجلرائح ٣٣٤: ١، والشيخ املفيد يف االرشاد ٥٠

/ ٢٨٦: ، وابـن شـاذان يف الفـضائل٣٤٦: ١، والشيخ الطربيس يف إعالم الـورى ١٧/ ٢٢٢: 
٤١ّ، والعالمة املجليس يف البحـار ٣١٨/ ٤٨٥: ١ونقله السيد البحراين يف مدينة املعاجز ،١٢٧

.٧٢٢: ٨، وملزيد من املصادر راجع إحقاق احلق للتسرتي ٢١/ ٢٦٠: 
.٤٣٥: ٣موضع ما بني العراق والشام معجم البلدان : صندود . ٢
.ـ روم٢٥٨: ١٢لسان العرب . طلبه: رام اليشء: روم. ٣
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ًطاب طاب مرييا عامل طبيوثابوته شتمياكويا حاحانو ثانوديثـا برحوثـا آمـني «: ويقول ً

ّآمني رب العاملني رب موسى وهارون ًثم اجتذهبا فرماها عن العني أربعني ذراعا» ّ ّ.

فظهر لنا ماء أعذب من الشهد، وأبرد من الـثلج : قال مالك بن احلارث األشرت

ّا، ثم رد الصخرة وأمرنا أن نحثو عليها الرتابوأصفى من الياقوت، فرشبنا وسقين ّ.

ّثم ارحتل ورسنا، فام رسنا إال غري بعيد قال  ّD :» مـن مـنكم يعـرف موضـع

ًكلنا يا أمري املؤمنني، فرجعنا وطلبنا العني فخفي مكاهنا علينا أشد خفاء : قلنا» العني ؟ ّ ّ

ّفظننا أن أمري املؤمنني قد رهقه العطش، فأومأنا بأطرافن ا فإذا نحـن بـصومعة راهـب، ّ

راهـبيـا: ِفدنونا منها فإذا نحن براهب قد سقط حاجباه عىل عينيه من الكرب، فقلنـا

.صاحبنامنهتسقيماءأعندك

ًعندي ماء استعذبته منذ يومني، فأنزل إلينا ماء مرا خشنا، فقلنـا: قال ً ّ ُ ً هـذا قـد : ُ

ّذي سقانا منه صاحبنا، وحدثناه فكيف ولو رشبت من املاء ال! استعذبته منذ يومني ؟ 

ّال، ولكنه ويص نبي، فنزل إلينا بعد وحشة منا : ّصاحبكم هذا نبي ؟ قلنا: باألمر، فقال ّّ ّ
» يا شمعون«: ّانطلقوا يب إىل صاحبكم، فانطلقنا به، فلام برص به أمري املؤمنني قال: وقال

ّنعم، هذا اسم سمتني به امي ما اطلع عليه أ: قال الراهب ُّ ّحد إال اهللا تبارك وتعاىل ثـم ّ ّ

ّأنت، فكيف عرفته فأتم حتى أمته لك قال  ّّD :»هـذا : قال» ؟ شمعونوما تشاء يا

ّهذا عني راحوما وهو من اجلنة، رشب منها ثالثامئة وثالثة عشـر «: العني واسمه، قال

ّوصيا، وأنا آخر الوصيني رشبت منه ًّ«.

ّجيل وأنـا أشـهد أن ال إلـه إال اهللا، وأن هكذا وجدته يف كتب اإلن: ّقال الراهب ّ

ّحممدا رسول اهللا، وأنك ويص حممد ّّ ّ ً.



الشهاب الثاقب................................................................٢١٨

ّثم رحل أمري املؤمنني والراهب يقدمه، حتى نزل صفني ونـزل معـه بعابـدين،  ّ ّ ّ

ّوالتقى الصفان وكان أول من أصابته الشهادة الراهب، فنزل أمري املؤمنني وعيناه هيالن  ّ ّ ّ

ّأحب، الراهب معنا يوم القيامة ورفيقي يف اجلنةاملرء مع من «: وهو يقول ّ«.

املعجزة

اخلامسة والعرشون

ّما روي أنه ملا طال املقام بصفني شكوا إليه نفاد الزاد والعلف بحيث مل جيد أحد  ّ ّ

ًطيبوا نفسا فإن غدا يصل إليكم ما يكفيكم«: Dًمن أصحابه شيئا يؤكل فقال  ّ ً ّفلام » ُ
ّىل تل كان هناك ودعا بدعاء وسأل اهللا أن يطعمهم ويعلف أصبحوا وتقاضوه صعد ع

ًدواهبم، ثم نزل ورجع إىل مكانه، فام استقر إال وقد أقبلـت البعـري بعـد البعـري قطـارا  ّ ّ ّ
ّقطارا، عليها اللحوم والتمور والدقيق والرب واخلبز والشعري وعلف الدواب، بحيـث  ّّ ً

ع األمحال من األطعمة ومجيع ما معهـم ّامتألت به الرباري، وفرغ أصحاب اجلامل مجي

ّمن علف الدواب وغريه من الثياب وجالل الدواب وغريها مما حيتـاجون إليـه حتـى  ّ ّّ

ّاملخيط، ثم انرصفوا، ومل يدر أحد منهم أن هؤالء من أي البقاع وردوا ؟ مـن اإلنـس  ّ ّ
ّكانوا أم من اجلن ؟ وتعجب الناس من ذلك ّ ّ.

، ٤/ ٢٥٨: ، وابـن محـزة يف الثاقـب يف املناقـب١٤/ ٢٥٠: أورده الشيخ الصدوق يف أماليـه . ١

، ٣٢٢/ ٤٩٣: ١، ونقله السيد البحراين يف مدينة املعاجز ٣٢٦: ٢وابن شهر آشوب يف املناقب 

.عن مناقب ابن شهر آشوب٤/ ٢٧٨: ٤١ّوالعالمة املجليس يف البحار 
.بنفس املتن فراجع املصادر هناك٢٢برقم تقدمت املعجزة . ٢
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وناملعجزة السادسة والعرش

ًكنـت حاجـا إىل بيـت اهللا، فبينـا أنـا يف : ما روي عن عبد الواحد بن زيـد قـال ّ
ّال وحـق : ]ُلألخـرى[إحدامها : ّالطواف إذ رأيت جاريتني عند الركن اليامين تقول

ّاملنتجب للوصية، احلاكم بالسوية، والعادل يف القضية، بعل فاطمة الراضية املرضية ما  ّ ّ
.كان كذا

.املنعوتمن هذا: فقلت

ّذلك واهللا أمري املؤمنني، علـم األعـالم، وبـاب األحكـام، قـسيم اجلنـة : قالت

ّوالنار، قاتل الكفار، مؤدب الفجار، رباين األمة، رئيس األئمة، أمري املـؤمنني، وإمـام  ّ ُ ّ ّ ّ ّ ّ

ّاملسلمني، الشهاب الثاقب، واهلزبر السالب، أبو احلسن عيل بن أيب طالب، قلت مـن : ّ

ّوكيف ال أعرفه وقد قتل أيب بني يديه بصفني، ولقد دخل عىل أمي : ه ؟ قالتأين تعرفي ُ ّ ُ

ِيا أم األيتام كيف أصبحت ؟ «: ّملا رجع، فقال ّ ُبخري، ثم أخرجتني وأختي هذه : قالت» ُ ّ
َّإيل تارة وقال هذه Dّإليه، وكان قد ركبني من اجلدري ما ذهب به برصي، فلام نظر  َ

:األبيات

ّما إن تأوه ّكــام تأوهــت لألطفــال يف الــصغرُت من يشء رزئت بـهْ

ّيف النائبات ويف األسفار واحلضـرقد مات والدهم من كان يكفلهم

ّثم مسح يده املباركة عىل وجهي وانفتحت عينـي لـوقتي وسـاعتي، فـواهللا إين  ّ
.ّألنظر إىل اجلمل الشارد يف الليلة الظلامء بربكته

.ما بني املعقوفتني أثبتناه من املصادر. ١
: ، والطـربي يف بـشارة املـصطفى٥/ ٥٤٣: ٢أورده القطـب الراونـدي يف اخلـرائج واجلـرائح . ٢

! 
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عرشوناملعجزة السابعة وال

دخـل األشـرت عـىل «: قـالDُما روي عن عمر بن اذينـة، عـن أيب عبـداهللا 

ّفسلم فأجابه، فقال عيل Dّعيل ّD :ّحبك : ّما أدخلك عيل يف هذه الساعة ؟ قال
نعم، أربعة نفر، فخرج األشرت معه، : ًهل رأيت ببايب أحدا ؟ قال: يا أمري املؤمنني، فقال

جئنـاك : ما تصنعون ها هنا ؟ قالوا: د وأبرص، فقالُفإذا بالباب أكمه ومكفوف ومقع

ًملا بنا، فرجع ففتح حقة له، فأخرج رقا أبيض فيه كتـاب أبـيض، فقـرأ علـيهم فقـاموا  ّ ّ

ّكلهم من غري علة ّ«.

املعجزة الثامنة والعرشون

ًما روي أن غالما هيوديا قدم عىل أيب بكر يف خالفته، فقال ً السالم عليك يا أبـا : ّّ

ّمل مل تسلم عليه باخلالفة، ثم قال له أبو بكر: عنقه وقيل لهفوجئبكر  ّ ْ َ
ما حاجتك ؟ : ِ

ًمات أيب هيوديا وخلف كنزا وأمواال، فإن أنت أظهرهتا وأخرجتها يل أسلمت عىل : قال ًّ ً ّ
ًيديك وكنت موالك، وجعلت لك ثلث ذلك املال، وثلثا للمهاجرين واألنصار، وثلثا  ً ُ

.ّيا خبيث وهل يعلم الغيب إال اهللا، وهنض أبو بكر: ريل، فقال أبو بك

"
، ونقله السيد البحراين يف مدينة املعـاجز ١/ ٢٠٤: ، وابن محزة يف الثاقب يف املناقب١٢٠/٦٦

.٣٩٢/ ٤٧: ٣٣ّعن الثاقب يف املناقب، والعالمة املجليس يف البحار ٤٠٦/ ٢:٧٢
: ، وابن محـزة يف الثاقـب يف املناقـب٣٤/ ١٩٦: ١أورده القطب الراوندي يف اخلرائج واجلرائح . ١

ّ، والعالمـة املجلـيس يف البحـار ٤٠٧/ ٧٤: ٢، والسيد البحراين يف مدينة املعـاجز ١٠/ ٢٠٤
٧/ ١٩٥: ٤١.

َوجأ. ٢ َ .ـ وجأ١٢١: ١الصحاح . رضب: َ
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ّثم انتهى اليهودي إىل عمر وسلم عليه وقال ّإين أتيت أبا بكر أسأله عن مـسألة : ّ

ّفأوجعت رضبا، وأنا أسألك عن املسألة وحكى قصته عليه، قال ّوهل يعلم الغيب إال : ً

.اهللا

ّثم خرج اليهودي إىل عيل  ّDيـا أمـري : م عليـه وقـالّوهو يف املـسجد، فـسل

ّيا خبيث هال سلمت عىل األول كام : املؤمنني وقد سمعه أبو بكر وعمر فوكزوه وقالوا ّ ّ

ّسلمت عىل عيل، واخلليفة أبو بكر، فقال اليهودي ّواهللا ما سميته هبـذا اإلسـم حتـى : ّ ّ
» وما حاجتك ؟«: ّوجدت ذلك يف كتب آبائي وأجدادي يف التوراة، قال أمري املؤمنني

ًمات أيب هيوديا وخلف كنوزا كثرية وأمواال فلم يطلعني عليها، فإن أخرجتهـا يل : قال ًّ ً ّ
.أسلمت عىل يديك

ُنعم، واشهد اهللا ومالئكته ومجيع من : قال» وتفي بام تقول ؟ «: فقال أمري املؤمنني

ّفدعا برق أبيض فكتب عليه كتابا ثم قال» نعم«: حيرضين، قال ً » حتسن أن تكتـب ؟«: ّ

ًخذ معك ألواحـا ورص إىل بـالد الـيمن، وسـل عـن وادي برهـوت «: نعم، قال: قال

ّبحرضموت، فإذا رصت بطرف الوادي عند غروب الشمس، فاقعد هناك فإنه ستأتيك 

يا فالن أنا : غرابيب سود مناقريها وهي تنعب، فاذا هي نعبت فاهتف باسم أبيك وقل

ّرسول ويص حممد فكلمني، فإنه سيجيبك  ّ ّ أبوك فال تفرت عن سؤاله عن الكنـوز التـي ّ

ّخلفها، فكل ما أجابك به يف ذلـك الوقـت وتلـك الـساعة فاكتبـه يف ألواحـك، فـإذا  ّ

.»واعمل بام فيها. ّانرصفت إىل بالدك ـ بالد خيرب ـ فتتبع ما يف ألواحك

ّفمىض اليهودي حتى انتهى إىل بالد الـيمن، وقعـد هنـاك كـام أمـره، فـإذا هـو 

ويلك مـا جـاء : ب السود قد أقبلت تنعب، فهتف اليهودي فأجابه أبوه، فقالبالغرابي
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جئتك أسـألك : ّبك يف هذا الوقت إىل هذا املوطن ؟ ـ وهو من مواطن أهل النار ـ قال

يف جدار كذا يف موضـع كـذا يف حيطـان كـذا، فكتـب : ّعن كنوزك أين خلفتها ؟ قال

ّويلك اتبع دين حممد: ّالغالم ذلك، ثم قال ، وانرصفت الغرابيب ورجـع اليهـودي إىل ّ

ًبالد خيرب، وخرج بغلامنه وفعلته وإبل وجواليق، وتبع ما يف ألواحه، فأخرج كنزا مـن 

ّأواين الذهب، وكنزا من أواين الفضة، ثم أوقرعريا حتى دخل عىل عيل  ً ًّ ّDيا : ، فقال

ًأمري املؤمنني، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسـو ّّ ّل اهللا، وأنـك ويص حممـد ّ ّ ّ

ّوأخوه وأمري املؤمنني حقا كام سميت، هذه عري دراهم ودنـانري فارصفهـا حيـث 1 ُ ً ّ

كيف علمت هذا ؟ : ّأمرك اهللا ورسوله، واجتمع الناس فقالوا لعيل

» ، وإن شئت أخربتكم بام هـو أصـعب مـن هـذا1سمعت رسول اهللا «: قال

ّسقيفة مع رسول اهللا وإين الحيص ستا وستني كنت ذات يوم حتت«: فافعل، قال: قالوا ًّ ُ ّ

.»ّوطأة، كل مالئكة، أعرفهم بلغاهتم وصفاهتم وأسامئهم

املعجزة التاسعة والعرشون

ّإن عليا ملا قدم الكوفة أمر رجال من خدامـه بعـد : ما روي عن ابن شهر آشوب ً ّ ً ّّ

ًا جتد مـسجدا إىل إىل موضع كذامض«: صالة الصبح إلحضار رجل وامرأته وقال

َّجانبه بيت، فيه صوت رجل وامرأة يتشاجران، فأحرضمها إيل ّفلام حرضا سأل عنهام، » َ
ّيا أمري املؤمنني، إن هذه املرأة قد تزوجتها، فلام خلوت هبا وجدت يف نفيس : قال الفتى ّ ّ

١٥٠: ، والربيس يف مـشارق أنـوار اليقـني ٢٩/ ١٩٢: ١أورده الراوندي يف اخلرائج واجلرائح . ١
.٩/ ١٩٦: ٤١ّباختصار، والعالمة املجليس يف البحار 

.أثبتناه من املصدر) امض. (٢
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ًنفرة منعتني أن امل هبا، ولو استطعت إخراجها ليال ألخرجتها، فقال  ّ ُDهملن حرض :

ّرب حديث ال يرىض صاحبه بسامع غريه« أتعـرفني «: ًفقام من كان حارضا، فقال هلا» ُ

» أخربتك بحاله تعلمينهـا فـال تنكرهيـا ؟ إذا أنا«: ال، فقال: فقالت» هذا الفتى ؟ 

.ال يا أمري املؤمنني: قالت

ّأمل يك لـك ابـن عـم «: Dبىل ، قال : قالت» ألست فالنة بنت فالن ؟ «: قال ِ

ِأليس أباك منعك عنه ومنعـه «: Dبىل، قال : قالت» ٌّوكل منكام راغب يف صاحبه ؟  ِ

ِأليس خرجت ليلـة لقـضاء احلاجـة «: بىل، قال: قالت» ِعنك، وأخرجه من جواره ؟ 

ّفوطأك فحملت، وكتمت أمرك عن أبيك وأعلمت امك، فلـام آن الوضـع أخرجتـك  ِّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ

ًليال، فوضعت ولدا ولففته يف خرق ِ ّة وألقيته من خارج اجلدران، فجاء كلب واشـتمه، ً
ِفخشيت أن يأكله فرميته بحجر فشجته، فعدت إليه أنت وامـك فـشدت رأسـه امـك  ِ ِ ِ ِّ ُّ ُّ ُ ّ

ّتكلمي بحقي«: فسكتت، فقال هلا» ّبخرقة، ثم مضيتام ومل تعلام حاله ؟  بـىل : فقالـت» ّ

.واهللا يا أمري املؤمنني

. ّفكشف رأسه وفيه أثـر الـشجة» ِهو ولدكفأخذه بنو فالن، وهذا«: Dقال 

ِولدك قد عصمه اهللا تعاىل مما حرمه عليه، فخذي ولدك وانـصـريف فـال «: Dفقال ُِ ّ ّ ُ

.»نكاح بينكام

.أثبتناه من املصدر) أنا. (١
، وابن طلحة يف مطالب ٤٨٣: ١ّ، وأورده اإلربيل يف كشف الغمة ٣٠٠: ٢طالب مناقب آل أيب . ٢

.، الفصل التاسع١٧٥: السؤول



الشهاب الثاقب................................................................٢٢٤

املعجزة الثالثون

ًالتمسوا إيل رجال شديد العداوة هلذا الرجـل ـ يعنـي : ّما روي أن عائشة قالت ََّ
ُعليا ـ فاويت برجل فمثل بني يد ً ّما بلغ من عداوتك لعيل ؟ : هيا فرفعت رأسها، وقالتّ

ّكثريا ما أمتنى عىل ريب أنه وأصحابه يف وسطي ورضبتـه بالـسيف رضبـة فـسبق : فقال ّ ّ ً

ًفأنت له، فاذهب بكتايب هذا إليه وادفعه إليه ظاعنا رأيته أو مقيام ، : السيف الدم، قالت

ًأما إن رأيته ظاعنا ورأيته راكبا عىل بغلة رس ًول اهللا متكئا قوسه، معلقا كنانته بقربـوس ً ًّ ّ

ّرسجه وأصحابه خلفه كأهنم طري صواف، وإن عرض لك طعامه ورشابـه فـال تنـالن  ّ
ّمنه، فإن فيه السحر، فمىض واستقبله راكبا فناوله الكتاب ففـض ختمـه، قـال  ً ّD :

رجليه ونـزل ّهذا واهللا ما يكون، فثنى: فقال» تبلغ منزلنا فتصيب من طعامنا ورشابنا«

ُانـشدك «: نعم، قـال: قال» ّأسألك فتصدقني ؟ «: ّوأحدق به أصحابه، ثم قال للرجل

ُالتمسوا يل رجال شديد العداوة لعيل فأويت بك، فقالت لك: اهللا أما قالت ّ ما بلغ مـن : ً

ّكثريا مـا أمتنـى عـىل ريب أنـه وأصـحابه يف وسـطي وإين : عداوتك هلذا الرجل، قلت ّ ّ ّ ً

ّبالسيف فسبق السيف الدم ؟ رضبت رضبة  ّاللهم نعم، قال: قال» ّ ُفانـشدك اهللا أمـا «: ّ

ًإذهب بكتايب هذا فادفعه إليه ظاعنا كان أو مقيام، أما إنك إن رأيته ظاعنا ورأيته : قالت ًّ ً

ًمتكئا قوسه معلقا كنانته بقربوس رسجـه وأصـحابه خلفـه 1ًراكبا بغلة رسول اهللا  ًّ ّ

ّكأهنم طري صواف ؟  ّ«.

ّاللهم نعم، قال: قال إن عرض عليك طعامـه ورشابـه : ُأنشدك اهللا هل قالت«: ّ

ًفال تنالن منه شيئا فإن فيه سحرا ؟  ّ ً ّاللهم نعم، قال: قال» ّ ّفبلغ أنت عني«: ّ . نعم: قال» ّ

َّأتيتك وما يف األرض أبغض إيل منك: قال الرجل َ.

َّوأما اآلن فام يف األرض أحب إيل منك، فمرين  َّ . بام شئتّ
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ِما أطعت اهللا وال رسوله حيث أمرك اهللا : امحل إليها كتايب وقل هلا«: Dفقال  َ

ِبلزوم بيتك، فخرجت ترتودين، وقل هلـام ـ يعنـي طلحـة والـزبري ـ  مـا أنـصفتام اهللا : ِ

فجـاء بكتابـه » ّورسوله حيث خلفتام حالئلكام يف بيوتكام وأخرجتام حليلة رسـول اهللا

.لته وإليهام كالمهإليها وأبلغها مقا

ّثم رجع إىل أمري املؤمنني فاصيب بصفني، فقالت ُ ّواهللا بأحد إال ما نبعث إليه: ّ

.أفسده علينا

املعجزة الواحدة والثالثون

ّإن معاوية بن أيب سفيان : ّما روي عن الشيخ أيب عبداهللا حممد بن عبداهللا اخلطيب

ّال يعلم ذلك إال : ّاقبة من مدة حكمنا ؟ قالواكيف نعلم ما يؤول إليه الع: قال جللسائه

ًامـضوا مجيعـا إىل مرحلـة مـن الكوفـة، وأمجعـوا : ّعيل، فدعا ثالثة من ثقاته وقال هلم

ّكلامتكم يف مويت، ووقته، وسببه، وموضع قربي، ومبـارش الـصالة عـيل، ثـم ليـدخل  َّ َ
سمعوا ما خيرج عـن ّفيخربه، ثم اآلخر فاآلخر، وال ختتلفوا، واDّأحدكم عىل عيل 

.فيه واحفظوه
: مـن الـشام، قـالوا لـه: فدخل أحدهم الكوفة فسألوا عنه من أين أنت ؟ قـال

ّمات معاوية، فأتوا عليا وخربوه فأمسك : ؟ قالاخلربما ً ّD ثم دخل الثاين فقال ما ،ّ
.أثبتناه من املصدر) إليه. (١

: ٢، والقطـب الراونـدي يف اخلـرائج واجلـرائح ٤/ ٢٦٣: أورده الصفار يف بـصائر الـدرجات . ٢
٢/ ٢٦٣: ابن محزة يف الثاقب يف املناقـب، و٢٩٤: ٢، وابن شهر آشوب يف املناقب ٢٨/ ٧٢٤

/ ٤٣٤: ٢، واحلر العاميل يف إثبات اهلـداة ٤٥٥/ ١٣٦: ٢، والسيد البحراين يف مدينة املعاجز 
١٠٠.
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ّفلم يتكلم، ثم الثالث فأخربوه فلم يتكلم، فلام أكDقال صاحبه، فأتوا به إليه  ّّ ثـروا ّ
ّكال وختضب هذه من هذه ـ يعني حليته من هامته ـ ويتالعب «: Dعليه الكالم قال 

ّفرجع اخلرب إىل معاوية، فعلم احلال واطلع عـىل املـال . يعني باخلالفة» هبا آكلة األكباد

ًففرح فرحا شديدا ً.

املعجزة الثانية والثالثون

لنـا النهـروان دخلنـي الـشك ّملا نز: ما روي عن جندب بن عبداهللا األزدي قال

ّأقاتل خيارنا أهل النهروان: وقلت ّإن هذا ألمر عظيم، فخرجت غدوة ومعـي أداوة ! ُ

ُحتى تربزت عن الصفوف، فركزت رحمي ووضعت تريس إليه، واسترتت، إذ ورد أمري  ّ
نعم، فناولته األداوة فمىض حتى مل : قلت» يا أخا األزد معك طهور ؟«: املؤمنني وقال

ّأقبل وتطهر وجلس يف ظل الرتس، فاذا فارس يسأل عنه، فقلتأره و يا أمري املؤمنني، : ّ

القـومعـربقداملؤمننيأمرييا: فأرش إليه فأرشت إليه فجاء وقال: فارس يريدك، قال

.ّالنهروقطعوا

ّكـال مـا «: Dبـىل، واهللا لقـد فعلـوا، قـال : قـال» ّكال ما عربوا«: Dقال 

: قـال» ّكـال مـا عـربوا«: ذلك إذ جاء آخر فأخرب بام أخرب به، قالّفإنه لك: ، قال»فعلوا

.واهللا ما جئت حتى رأيت الرايات واألثقال يف ذلك اجلانب

ــائهم«: Dقــال ــراق دم ــصـرعهم ومه ــه مل ــوا وإن ــا فعل ــض » ّواهللا م ّثــم هن
.معهوهنضت

: ٣٣ّمع اخـتالف يـسري، والعالمـة املجلـيس يف البحـار ٤٩٧: ١أورده اإلربيل يف كشف الغمة . ١
.عن كشف الغمة٥٤٤/ ٢٧٩
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ّاحلمد هللا الذي برصين هذا الرجل وعرفني أمـره، هـذا أحـد : ّثم قلت يف نفيس ّ
ًإما كذاب جريء، أو عىل بينة من ربه وعهد من نبيه، اللهم إين أعطيك عهـدا : رجلني ُّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ

ّتسألني عنه يوم القيامة إن أنا وجدت القوم قد عربوا أن أكون أول من يقاتله وأول من  ّ
يطعن بالرمح يف عينه، وإن كانوا مل يعربوا مل أنـم عـن القتـال، فرجعنـا إىل الـصفوف 

ّيا أخا األزد أتبني «: بقفاي ودفعني وقالDيات واألثقال بحاهلا، فأخذ فوجدنا الرا
.أجل يا أمري املؤمنني: قلت» لك األمر ؟ 

ّفقتلت رجال وآخر ثم اختلفت أنا ورجل أرضبـه » ّفشأنك بعدوك«: Dقال  ً

.ًويرضبني فوقعنا مجيعا فحملني أصحايب

املعجزة الثالثة والثالثون

بنيه Dمجع أمري املؤمنني «: قالDارود، عن أيب جعفر ما روي عن أيب اجل

ّإن اهللا أحب أن جيعل يف سنة من يعقوب إذ مجـع بنيـه : ًوهم اثني عرش ذكرا، فقال هلم َّ ّ ّ

ّإين أويص إىل يوسـف، فاسـمعوا لـه وأطيعـوا، وإين : ًوهم اثني عرش ذكرا، فقال هلـم ُّ

ّأدون حممـد : ا، فقال له عبد اهللا ابنهُأويص إىل احلسن واحلسني فاسمعوا هلام وأطيعومه ُ
ّبن عيل ؟ ـ يعني حممد ابن احلنفية ـ فقال  ّ ّDّاجرأة عيل يف حيايت، كأين بـك قـد : له َّ ً

ُوجدت مذبوحا يف فسطاطك ال يدرى من قتلك ًُ.

لست هناك، فغضب فذهب إىل مـصعب بـن : ّفلام كان يف زمن املختار أتاه فقال

، واملتقـي اهلنـدي يف ٢/ ٢٨٠: ١، والكليني يف الكايف ٣١٧: ١يخ املفيد يف االرشاد أورده الش. ١
، وابـن أيب ٣/ ٢٨٤: ٤١ّ، باختالف فيه، والعالمـة املجلـيس يف البحـار ٢٨٩: ١١كنز العامل 

.٢٧١: ٢احلديد يف رشح النهج 
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ّولني قتال أهل الكوفة، فكان عىل مقدمة مصعب بن الـزبري :الزبري وهو بالبرصة فقال ّ

ًفلام حجز الليل بينهم أصبحوا ووجـدوه مـذبوحا يف فـسطاطه ال فالتقوا بحروراء ّ ّ
.ُيدرى من قتله

املعجزة الرابعة والثالثون

باملسري إىل املـدائن مـن الكوفـة، Dّأمرنا عيل : ما روي عن األصبغ بن نباتة قال

ًيوم األحد وختلف عنا عمرو بن احلريث ـ وكان مروانيا ـ يف سبع نفر، فخرجوا إىل فرسنا ّ ُ ّ ّ

إذا كان يوم األربعاء خرجنا وحلقنا العسكر، فخرج : مكان باحلرية يدعى اخلورنق، وقالوا

ُعليهم ضب فاصطادوه، فأخذه عمرو بن حريث وقال ألصحابه بايعوه هذا أمري املؤمنني : ّ

ّني، ثم خرجوا وقدموا املدائن يوم اجلمعة، وأمري املؤمنني عىل املنرب خيطب، فبايعوه مستهزئ
ّفنزلوا بأمجعهم عىل باب املسجد، ثم دخلوا مستخفني فرآهم عـيل  ّDّيـا أهيـا «: فقـال

ّالناس إن رسول اهللا أرس فيام أرس إيل من العلم حديثا فيه ألف باب لكل باب منه يفتح  ً َّّ َ ّ ّ ّ

ْيوم ندعوا كل أناس بإمامهم<: معت اهللا يقولّألف باب، وإين س َ َ َِ ِ ِ َ ُ َّ ُ ُ َ< ُوإين أقسم باهللا ّ

ّقسام حقا، ليبعثن يوم القيامة ثامنية نفر من عسكري هذا، يدعون أهنم أصحايب، حلقوا  ّ ّ ً ّ ً

ّبنا آنفا إمامهم ضب اصطادوه يف طريقهم وبايعوه، ولو شئت ألسميهم لفعلت ُ ّ : قال» ً

قريـة بظـاهر الكوفـة، : وحـروراء. بخوراء، وما يف املتن أثبتناه من اخلرائج والبحـار: يف األصل. ١

.٣٦٢٩/ ٢٨٣: ٢معجم البلدان . موضع عىل ميلني من الكوفة: وقيل

ــرائح. ٢ ــدي يف اخلــرائج واجل ــار ١٨٣:١/١٧أورده القطــب الراون ــيس يف البح ّ، والعالمــة املجـل

٢٩٥:٤١/١٩.

.٧١: ١٧سورة االرساء . ٣
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ًاحلريث يتنفس مثل السعفة خبثا ونفاقافرأينا عمرو بن  ً ُّ.

املعجزة اخلامسة والثالثون

ّجاءت امـرأة متنقبـة إىل عـيل «: ّأنه قالDّما روي عن الصادق  ّD وهـو

ّيا قاتل األحبة ومؤتم الـصبية، : خيطب، وقد كان قتل أباها وأخاها بالنهروان، فقالت
: فقال هلا

قلق ـ وهي التي حتيض من دبرها ـ يـا صـاحبة يا سلفع يا جريئة يا مذكرة يا سل

ًاليشء املدىل، فمضت صارخة وتبعها عمرو بن حريث ـ وكان مروانيا ـ فقالـت ّ لقـد : ّ

ّاطلع عىل يشء مل يطلع عليه أحد من خلق اهللا إال أمي، فنظر نساؤه إليها فإذا يشء مدىل  ّ ُ ّ ّ ّ

.عىل ركبتيها

املعجزة السادسة والثالثون

ّيثم التامر من صلبه والنخلة التي يصلب عليها، حتى صار زمن عبيد ما أخربه مل ُ َ ّ

بكربالء بعرشة أيام، فأجلمه وصلبه، فكان Dاهللا بن زياد، فأخذه قبل قدوم احلسني 

ّيتكلم بفضائل عيل  ّDّإين أول من أجلم يف االسالم، فلام صار اليـوم الثالـث : وقال ُ ّ ّ

، ٦٤٤/٢٤: شيخ الـصدوق يف اخلـصال، والـ١٥/ ٣٢٦: أورده الصفار يف بصائر الدرجات . ١
: ٤١ّ، والعالمـة املجلـيس يف البحـار ٦٤/ ٧٤٦: ٢والقطب الراونـدي يف اخلـرائج واجلـرائح 

٢٨٦/٧.
ــدرجات . ٢ ــصائر ال ــصفار يف ب ــصاص١٦/ ٣٧٨: أورده ال ــد يف االخت ــشيخ املفي ، ٣٠٤: ، وال

ّة فيـه، والعالمـة املجلـيس يف مـع زيـاد٦٦/ ٧٤٨: ٢والقطب الراوندي يف اخلرائج واجلـرائح 
.١٦/ ٢٩٣: ٤١البحار 
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ّمن صلبه طعن برمح فكرب، ثم انب ّ .ًعث يف آخر النهار فمه وأنفه دما فقىض نحبهُ

املعجزة السابعة والثالثون

ّإخباره لكميل بن زياد أنه يرضب عنقه، فلام أخذه احلجاج قال له كميل ُّ ما بقي : ّ

ّمن عمري إال القليل فاقض ما أنت قاض، فإن املوعد إىل اهللا وبعـد القتـل احلـساب،  ّ

.ك قاتيل، فرضب عنقهّأنDولقد أخربين أمري املؤمنني 

املعجزة الثامنة والثالثون

ًما أخربه لقنرب من أنه يذبحه احلجاج، قال احلجاج يومـا ّ ّ ُإين احـب أن اصـيب : ّ ُّ ّ

ّرجال من أصحاب أيب تراب فأتقرب إىل اهللا بدمه ً.

ًما نعلم أحدا أطول صحبة أليب تراب من قنرب مواله،: فقيل له : وقالفأحضره ً

ّوىل عيل بن أيب طالب ؟ أنت قنرب م
: إبرأ من دينه، قال: ّويل نعمتي، قالDّاهللا موالي، وعيل بن أيب طالب : قال

ّإين قاتلك فاخرت أي قتلة أحب إليك ؟ قال: ّدلني عىل دين أفضل منه، قال ّ ُقد صريت : ّ ّ
َمل ؟ قال: إليك، قالذلك

َألنك ال تقتلني قتلـة إال قتلـت مثلهـا، : ِ ُ ّ أمـري ّولقـد خـربينّ

ــصاص . ١ ــد يف االخت ــشيخ املفي ــاره ٣٢٣: ١، واالرشــاد ٧٥: أورده ال ــات، Dيف إخب بالغائب
، واالربـيل يف ٧٤٧٢/ ٥٠٤: ٣ـ وابن حجـر يف االصـابة ١٤٠ـ ١٣٤: ٧٩والكيش يف رجاله 

ّ، والعالمـة احلـيل يف كـشف ٢٩١: ٢، وابـن أيب احلديـد يف رشح الـنهج٤٨٨: ١كشف الغمة 
.٤٧٨: ٢ـ واحلر العاميل يف إثبات اهلداة ٨٦/ ٩٦: اليقني

، وابـن حجــر ٤٨٨: ١، واإلربــيل يف كـشف الغمــة ٣٢٧: ١أورده الـشيخ املفيــد يف االرشـاد . ٢
.٣١٨: ٣العسقالين يف االصابة 
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ُاملؤمنني أنك تذبحني ظلام، فأمر به فذبح ً ّ.

املعجزة التاسعة والثالثون

ّلتعتلن إىل العتل«: ما أخربه جلويريه بن مسهر، وقال ّ ّالزنيم وليقطعن يـديك
ّورجليك ثم ليصلبنك ُ ّثم مىض دهر حتى ويل زياد يف أيام معاوية، فقطع يده ورجلـه » ّ ّ ّ

ّثم صلبه
.

األربعوناملعجزة 

ّإنكم ستعرضون من بعدي عىل سـبي، «: Dمن قوله Dما استفاض عنه  ّ

ّعليكم الرباءة مني فال تربؤا منيّفسبوين، فإن عرض .فكان كام قال» ّ

املعجزة الواحدة واألربعون

ّبقتال الناكثني والقاسطني واملارقني قبل وقوعه بمدة كثريةDإخباره  ّ.

ّ، والعالمـة احلـيل يف كـشف ٤٨٩: ١ّغمة ، واإلربيل يف كشف ال٣٢٨: ١أورده املفيد يف االرشاد . ١ ّ
ّ، عـن االرشـاد، واملحـدث النـوري يف ١٢٦: ٤٢، ونقله املجلـيس يف بحـار األنـوار ٧٨: اليقني

.، عن الكيش، ومل نجده فيه١١/ ٢٧٣: ١٢املستدرك 
.وما يف املتن أثبتناه من املصادر) لتغلن إىل قتل: (يف األصل. ٢
، ونقله عنه احلـر العـاميل يف إثبـات ٤٤/ ٢٠٢: ١خلرائج واجلرائح أورده القطب الراوندي يف ا. ٣

.١٤٧: ٤٢، و٣٠١: ٤١، واملجليس يف بحار األنوار ٤٧٨: ٢اهلداة 
.فاعرض، وما أثبتناه يف املتن من املصادر: يف األصل. ٤
: ٢اهلـداة ، واحلر العاميل يف إثبات ٤٣/ ٢٠٢: ١أورده القطب الراوندي يف اخلرائج واجلرائح . ٥

.٣٠١: ٤١ّ، والعالمة املجليس يف البحار جزء منه٢٧٦/ ٤٧٨
.٣٩/ ١٩٩: ١انظر اخلرائج واجلرائح . ٦
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واهللا مـا يريـدان «: ّبري ملا استأذناه للخروج إىل العمـرةلطلحة والزDوقوله 

.»الغدرة«: ويف رواية» العمرة ولكن يريدان البرصة

ّوإخباره بدولة بني امية والعباسية وما يكون يف زمنها من احلوادث، فكـان كـام  ّ ّ ُ

.قال

املعجزة الثانية واألربعون

ًما روي أن عليا  ّّDُيميش إىل املدائن لبعثت معـه ًلو وجدت أحدا ثقة «: قال

Dّفقال رجل يف نفسه آخذ املال وأذهب به إىل معاوية، فجاء إىل عيل» بامل لشيعتي

ّإياك عنـي، تأخـذ طريـق «: Dيا أمري املؤمنني، أنا أذهب به إىل املدائن، قال : وقال ّ
.»!الشام إىل معاوية 

املعجزة الثالثة واألربعون

فجاء Dّعرض اخليل عىل عيل : ير احلرضمي قالما روي عن معاوية بن جر

.ابن ملجم إليه، فسأله عن اسمه ونسبه فانتمى إىل غري أبيه

.»صدقت«: Dحتى انتسب إىل أبيه، فقال » كذبت«: Dقال 

: ٤١، ونقلـه املجلـيس يف البحـار ٣٩/ ١٩٩: ١أورده القطب الراوندي يف اخلرائج واجلـرائح . ١
.عن اخلرائج٢٩/ ١٩٩

٢٩٧: ٤١، وعنه املجليس يف البحار ٣١/ ١٩٥: ١ح أورده القطب الراوندي يف اخلرائج واجلرائ. ٢
.٢٩٢: ٢، وأورد مثله ابن شهر آشوب يف املناقب ٢٣/ 

، وعنـه املجلـيس يف بحـار األنـوار ٣٣/ ١٩٦: ١أورده القطب الراوندي يف اخلرائج واجلـرائح . ٣
٢٥/ ٢٩٧: ٤١.
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املعجزة الرابعة واألربعون

ًكنت واقفـا عـىل رأس أمـري : ما روي عن أيب الصرييف، عن رجل من مراد قال

.ّإن يل حاجة: البرصة، إذ أتاه ابن عباس بعد القتال فقالبDاملؤمنني 

» ما أعرفني باحلاجة التي جئت فيها، تطلب األمـان البـن احلكـم«: Dفقال

ّقد أمنته ولكن إذهب وجئني به، وال جتئني به إال «: Dّما جئت إال لتؤمنه، قال : قال

ّرديفا، فإنه أذل ّ ّفجاء به ابن عباس مردفا خلفه كأنـه » ً ً : Dقـرد، قـال أمرياملـؤمنني ُ

.»اهللا أعلم بام يف القلوب«: ّنعم، ويف النفس ما فيها قال: قال» تبايع ؟«

ّفلام بسط يده ليبايعه أخذ كفه عن كف مروان فنرتها وقال ّ ال حاجة يل فيهـا، «: ّ

ّإهنا كف هيودية، لو بايعني بيده عرشين مرة لنكث بإسته ّّ ّ«.

ّخفـت عـىل رأسـك أن يقـع يف هـذه املعركـة، كـال هيه يابن احلكـم،«: Dّثم قال 

ّاالمةهذهيسوقونوفالنفالنصلبكمنخيرجحتىواهللا .ً»كاساويسقوهنمًخسفا،ُ

املعجزة اخلامسة واألربعون

ّما روي عن ام سلمة زوجة النبي  ّّ وأسامء بنت عميس وجـابر بـن عبـداهللا 1ُ

ّإن النبي : عقوأيب سعيد اخلدري، ورواه ابن حجر يف الصوا ّ ّكان يف منزلـه وعـيل 1ّ
ّبني يديه، إذ جاء جربئيل يناجيه، فلام تغشاه الوحي توسد فخذ أمري املؤمنني، فلم يرفع  ّّ

ّرأسه حتى غابت الشمس، فصىل عيل  ّDّالعرص جالسا باإليامء، فلام أفاق النبي ّّ ً1

ّادع اهللا حتى يرد الشمس عليك، فإن اهللا جييبك لطا«: قال فـسأل اهللا » عة اهللا ورسـولهُّ

٣٢ّلعالمة املجليس يف البحـار ، وا٣٥/ ١٩٧: ١أورده القطب الراوندي يف اخلرائج واجلرائح . ١
.٢٦/ ٢٩٨: ٤١و ١٨١/ ٢٢٩: 
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ّأمري املؤمنني يف رد الشمس، فردت عليه حتى صارت يف موضعها لوقت العرص، فصىل  ّ ّ
.ّثم غربت

املنـشار يف كـصرير ًأما واهللا لقد سمعنا هلا عند غروهبـا رصيـرا: قالت أسامء

.اخلشب

املعجزة السادسة واألربعون

وأراد أن يعـرب الفـرات ببابـل، اشـتغل ّملا رجع من النهروانDّما روي أنه 

ّأصحابه بتعبري دواهبم ورحاهلم، وصىل بنفسه يف طائفة معه العرص، ومل يفرغ الناس من  ّ

ّعبورهم إذ قد غربت الشمس فتكلموا يف ذلك، فلـام سـمع  ّD كالمهـم سـأل اهللا

ّتعاىل رد الشمس عليه، فردت الشمس عىل املوضع الذي تكون فيه للعرص، فصىل  ّ ّ
ُمع القوم، فلام سلم رجعت وسمع هلا وجيب ّّ ّشـديد، وهللا در الـسيد احلمـريي ّ

:حيث قال يف ذلك

ـــه ـــا فات ـــشمس مل ـــه ال ّردت علي ّ وقت الصالة وقد دنـت للمغـربُ

.أثبتناه من اإلرشاد وإعالم الورى) ًرصيرا. (١
، وابـن حجـر ٣٥٠: ١، والطـربيس يف إعـالم الـورى ٣٤٥: ١أورده الشيخ املفيد يف االرشـاد . ٢

٣٩٠/ ٢٤:١٤٧باختــصار، والطــرباين يف املعجــم الكبــري ٣٧٥: ٢العــسقالين يف الــصواعق 
٢٩٦: ٨، واهليثمـي يف جممـع الزوائـد ٩و ٨: ٢باختصار، والطحاوي يف مشكل اآلثار ٣٩١و

، وابـن املغـازيل يف ١٥فـصل ١:٢٠١باب حبس الشمس له، والنبـاطي يف الـرصاط املـستقيم 
ع ، والقندوزي يف ينابي١٤٦/ ١٨٣: ١، واجلويني يف فرائد السمطني ١٢١ـ ١٢٠/ ٩٦: مناقبه
/ ٢٠٥: ١يف رد الشمس له، والسيد البحراين يف مدينة املعاجز ٤٧باب ٤١٩ـ ٤١٥: ١املودة 
.٨/ ١٧١: ٤١ّ، والعالمة املجليس يف البحار ٢١٤: يف غاية املرامعن اإلرشاد، و١٢٥

.ـ وجب٣٤٧: ١الصحاح . اضطرب: ًوجب القلب وجيبا. ٣
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ّللعرص ثم هـوت هـوي الكوكـبّحتـــى تـــبلج نورهـــا يف وقتهـــا

ّوعليـــه قـــد ردت ببابـــل مـــرة ُاخرى وما جلست خللـق معـربّ

ّال ليوشــــع أولــــه مــــن بعــــدهإ ــبّ ــر معج ــل أم ــا تأوي ُولرده ّ

ّبعد نقله رد الشمس لعيل يف زمن النبي » الصواعق املحرقة«قال ابن حجر يف  ّ ّ ما1ّ

ّويف الباب حكايـة عجيبـة حـدثني هبـا مجاعـة مـن : قال ابن سبط اجلوزي: هذا لفظه

ّمشاخينا بالعراق، أهنم شاهدوا املنصور املظفر بن أر هذا العصردشري الواعظ، ذكر بعد ّ

ّاحلديث ونمقه بألفاظه
 ّوذكر فضائل أهل البيت، فغطت سحابة الشمس حتى ظن ّ

ّالناس أهنا قد غابت، فقام عىل املنرب وأومأ إىل الشمس وأنشد ّ:

ــي ــى ينته ــمس حت ــا ش ــريب ي ـــهال تغ ـــصطفى ولنجل مـــدحي آلل امل

ـــاءهم ـــك إن أردت ثن ـــي عنان ــسيت إذواثن ــهأن ــوف ألجل ــان الوق ك

ـــهإن كــان للمــوىل وقوفــك فلــيكن ـــه ولرجل ـــوف خليل ـــذا الوق ه

.فانجاب السحاب عن الشمس وطلعت: قالوا

املعجزة السابعة واألربعون

كان خيطب ذات يوم عىل منـرب الكوفـة، إذ ظهـر ثعبـان مـن Dّما روي أنه 

، والنيـشابوري يف ٣٥١: ١، والطربيس يف إعالم الـورى ٣٤٦: ١أورده الشيخ املفيد يف االرشاد . ١
ــواعظني  ــاجز ٣٠٩/ ٢٩٨: ١روضــة ال ــة املع ــراين يف مدين ــسيد البح ، ١٢٣/ ٢٠٢: ١، وال

.٣٧: ّ، ديوان السيد احلمريي١٧٤و ١٧١: ٤١ّوالعالمة املجليس يف البحار 
.بأصحابه، وما يف املتن أثبتناه من املصدر: يف األصل. ٢
ّ، يف حديث رد ٣٣٤: ١، وأورده سبط ابن اجلوزي يف تذكرة اخلواص ٣٧٥: ٢الصواعق املحرقة .٣

.Dالشمس له 
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ّالناس ومهوا بقصده ودفعه جانب املنرب فجعل يرقى حتى دنا من منربه، فارتاع لذلك  ّ

ّعنهم وأومأ إليهم بالكف عنه، فلام صار إىل املرقاة التي كان  ّD ًقائام عليها انحنى إىل

ًالثعبان، وتطاول الثعبان إليه حتى التقم اذنه، وسكت الناس وحتريوا لذلك، فنق نقيقا  ُّ ّ
ّسمعه كثـري مـنهم، ثـم إنـه زال عـن مكانـه وأمـري املـؤمنني حيـرك شـف تيه والثعبـان ّّ

.لهكاملصغي

ّثم انساب
ّفكأن األرض ابتلعته، وعـاد أمرياملـؤمننيD ّإىل خطبتـه، فلـام

.الثعبانحالعنيسألونهإليهّالناساجتمعفرغ

َّإنام هو حاكم من حّكام اجلن، التبست عليه قـضية فـصار إيل «: هلمDفقال  َ ّ ّ ّ

ّيستفتيني عنها فأفهمته إياها ُ«.

جزة الثامنة واألربعوناملع

ّما روي أن املاء طغى يف الفرات حتى أشفق أهل الكوفة من الغرق، ففزعوا إىل 

ّوخرج والناس معه حتى 1، فركب بغلته التي أعطاها رسول اهللا Dأمري املؤمنني 

ّأتى شاطئ الفرات، فنزل عليه وأسـبغ الوضـوء وصـىل ودعـا اهللا بـدعوات سـمعها 

ّأكثرهم، ثم تقدم إىل ًالفرات متوكئا عىل قضيب بيده، فرضب به صـفحة املـاء وقـالّ ّ :

.كاملصطفى، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل. ١
.أناب، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل. ٢
، والـشيخ ١٢٩: يف إثبـات الوصـية، واملـسعودي ٧/ ١١٧: أورده الصفار يف بصائر الدرجات. ٣

، والنيــشابوري يف روضــة ٣٥١: ١، والطــربيس يف إعــالم الــورى ٣٤٨: ١املفيــد يف االرشــاد 
/ ١٧٧: ، وشاذان يف الفـضائل١٦٤: ، والطربي يف بشارة املصطفى٢٨٧/ ٢٧٦: ١الواعظني 

لبحـراين يف مدينـة ، والـسيد ا٢/ ٢٤٨: مع تفصيل فيه، وابـن محـزة يف الثاقـب يف املناقـب٨٧
.مع اختصار فيه٨٠/ ١٤١: ١املعاجز 
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فغاض املاء حتى بدت احليتان من قعره، فنطـق كثـري منهـا » انقص بإذن اهللا ومشيئته«

ّاجلري : السالم عليك يا أمري املؤمنني، ومل ينطق منها أصناف من السمك وهي: وقالت
ّواملارماهي، فتعجب الناس لذلك وسألوه عن عل ّ ة نطق ما نطق وصمت مـا صـمت، ّ

ّأنطق اهللا يل ما طهر من السموك، وأصمت عني ما نجس منها وحرم«: فقال ُ«.

املعجزة التاسعة واألربعون

ّنزع خفه ليتوضأ، فدخله أسود ومل يدر به، فنزل غراب ومحل Dّما روي أنه  ّ ُ

.ّاخلف فألقاه إىل األرض فوقع منه األسود

املعجزة اخلمسون

جلويرية بن مسهر Dقال أمري املؤمنني «: ّأنه قالDروي عن أيب جعفر ما

ّإذا عرضك األسد تقرأه مني السالم، وختربه بأين أعطيتـك : ـ وقد عزم عىل اخلروج ـ  ّ

أعطـاين : ًاألمان، فخرج جويرية إذ رأى أسدا يف الطريق يقصده، فقرأه الـسالم وقـال

ّمطرقا برأسه هيمهم مخـسا، فلـام رجـع أخـربه أمـري ّفوىل عنه: ًأمري املؤمنني أمانا، قال ُ ًُ ً

ًاملؤمنني بأنه مههم مخسا، وقال ّبلغ مني إىل الويص مخس سالم: ّ ّ ّ.

٥٨: Fًخمترصا، والسيد الريض يف خصائص األئمة ١٢٨: أورده املسعودي يف إثبات الوصية. ١
، ٦٥/ ٢٧٦: ١، والنيشابوري يف روضة الـواعظني ٣٤٧: ١ًخمترصا، والشيخ املفيد يف االرشاد 

.٣٥٢: ١والطربيس يف إعالم الورى 
، ونقله املجلـيس ٣٥٤: ١، والطربيس يف إعالم الورى ٣٤٣: ٢أورده ابن شهر آشوب يف املناقب . ٢

.، عن املناقب، عن حممد ابن احلنفية٢٤٣: ٤١يف بحار األنوار 
، ٣٤٠: ٢، وابـن شـهر آشـوب يف املناقـب ٢/ ٢٥٠: أورده ابـن محـزة يف الثاقـب يف املناقـب . ٣

، ١٧٣/ ٢٧٦: ١، والــسيد البحـراين يف مدينــة املعــاجز ٣٥٥: ١والطـربيس يف إعــالم الـورى 
.١٤/ ٢٤٥: ٤١يس يف البحار ّوالعالمة املجل
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املعجزة الواحدة واخلمسون

ّكنت مع النبي «: قالDما روي عن أمري املؤمنني  ًفسار مليا وهو راكب 1ّ ّ

َّوسايرته ماشيا، فالتفت إيل وقال َ .كام مشيتُإركب كام ركبت أو أميشيا عيل، : ً

َّبل تركب وأنا أميش، فسار ثم التفت إيل وقال: ُفقلت ُيا عيل إركب كام ركبـت : َّ

ّكام مشيت، فأنت أخي وابن عمي وزوج ابنتي وأبو سـبطي، فقلـتأو أميش بـل : ّ

.تركب وأميش

ّفسار مليا حتى بلغنا إىل غدير ماء فثنى رجليه من الركاب ونز ً ل وأسبغ الوضوء ّ

ّوأسبغت الوضوء معه، ثم صف قدميه وصىل وصففت قدمي وصليت حذاءه، فبينا أنا  ّ ُّ ّ ّ

يا عيل إرفع رأسك فانظر إىل هدية اهللا إليك، فرفعت رأيس فإذا أنا بنرش : ساجد إذ قال

ّمن األرض، وإذا عليه فرس برسجه وجلامه فركبته ورست مع النبي ّ1«.

اخلمسوناملعجزة الثانية و

ّملا فتح النبـي : ما روي عن زاذان، عن ابن عباس قال ّ مّكـة ورفـع اهلجـرة 1ّ

ّإذا كان غـدا كلـم الـشمس حتـى «: Dّقال لعيل » ال هجرة بعد الفتح«: 1وقال  ً

ّفلام أصبحنا قمنا فجاء عيل » تعرف كرامتك عىل اهللا ّD إىل الـشمس حـني طلعـت

.حتى أميش، وما يف املتن أثبتناه من البحار: يف األصل. ١
.حتى أميش، وما يف املتن أثبتناه من البحار: يف األصل. ٢
ــرائح . ٣ ــرائج واجل ــدي يف اخل ــداة ،١/ ٥٤١: ٢أورده الراون ــات اهل ــاميل يف اثب ــر الع : ١واحل

ّ، والعالمة املجليس يف البحار ٨٣٦/ ٢١٣: ٣مدينة املعاجز ، والسيد البحراين يف٣٧٦/٥٢٩
.عن اخلرائج١٢/ ١٢٥: ٣٩
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ُالسالم عليك أهيا العبد املطيع«: فقال وعليك الـسالم يـا أخـا : فقالت الشمس» ّلربهّ

ّرسول اهللا ووصيه، أبرش فإن رب العزة يقرئك السالم ويقول لـك ّ ّفـإن لـك أبـشر «: ّّ

ُوملحبيك ولشيعتك ما ال عني رأت، وال اذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش ّفخر هللا » ّ
.»املالئكةإرفع رأسك حبيبي، فقد باهى اهللا بك «: 1ًساجدا، فقال رسول اهللا 

املعجزة الثالثة واخلمسون

ملك مـا فـوق Dّإن أمري املؤمنني «: Dما روى أبو بصري، عن أيب جعفر 

ًاألرض، فاختار الصعبة عىل الذلول، فركبها فدارت به سبع أرضني، فوجد ثالثا منها 

ًخرابا وأربعا عوامر ً«.

املعجزة الرابعة واخلمسون

ّملا خرج النبي : الّما روي عن ابن عباس أنه ق ّ إىل غزوة بني املصطلق جنب 1ّ

ّعن الطريق، فأدركه الليل فنزل بقرب وادي وعر، فلام كان يف آخر الليل هبط جربائيل  ّّ

، ٣/ ٢٥٥: ، وابــن محــزة يف الثاقــب يف املناقــب١٤/ ٦٨٥: أورده الـشيخ الــصدوق يف أماليــه. ١
ــب ــوارزمي يف املناق ــواعظني ١٢٣/ ١١٣: واخل ــة ال ــشابوري يف روض ، ٧٨/ ١:٢٩٤، والني

مـع اختـصار فيـه،  والـسيد البحـراين يف مدينـة ١٤٧/ ١٨٤: ١فرائد الـسمطني واجلويني يف
، واحلــر العــاميل يف ٦ـ ١/ ٢١٥و ٢١٤: ٦، وغايــة املــرام ١٤٠/ ٢٢٣و ٢٢٢: ١املعــاجز 

، ١٢/ ١٧٧، و ٧/ ١٧٠: ٤١جلـيس يف البحـار ّ، والعالمـة امل٣٧٣/ ٥٠٠: ٢اثبات اهلـداة 
.٣ـ ١/ ٤٢٥: ١والقندوزي يف ينابيع املودة 

، والقطب ١٩٩: ، والشيخ املفيد يف االختصاص٢٨٦/٢: ٢أورده الصفار يف بصائر الدرجات . ٢
: ١باختصار، والسيد البحـراين يف مدينـة املعـاجز ١٩٢/٢٨: ١الراوندي يف اخلرائج واجلرائح 

.لبصائرعن ا١٣٦/٢: ٣٩ّ، والعالمة املجليس يف البحار ٥٤٤/٣٤٧
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ّعليه خيربه أن طائفة من كفار اجلن قد استبطنوا الوادي يريدون إيقاع  ّ بأصـحابه الـشر ّ

.ّعند سلوكهم إياه

ًفدعا عليا وقال ّهذا الوادي، فسيعرض لك من أعداء اهللا اجلن من إذهب إىل «: ّ ُ
ّيريدك فادفعه بالقوة التي أعطاك اهللا، وحتصن منه بأسامء اهللا الـذي خـصك بعلمهـا ّ ّ «

.»كونوا معه وامتثلوا أمره«: ّوأنفد معه مائة رجل من أخالط الناس، فقال هلم

ّفتوجه أمري املؤمنني إىل الوادي، فلام قارب شفريه أمر املا ئـة الـذين صـحبوه أن ّ

.ًيقفوا بقرب الشفري، وال حيدثوا شيئا حتى يؤذن هلم

ّثم تقدم فوقف عىل شفري الوادي، وتعوذ باهللا من األعداء، وسمى اهللا وأومأ إىل  ّّ ّ

ّالقوم الذين اتبعوه أن يقربوا منه فقربوا، وكان بينهم وبينه غلوة سهم، ثم رام اهلبـوط  ّ

ّع القوم عىل وجوههم لشدهتا، ومل تثبت عىل األرض فاعرتضت ريح عاصف كاد أن يق

ّأنا عيل بن أيب طالب بن عبـد «: أقدامهم من هول ما حلقهم، فصاح أمري املؤمنني وقال
ّاملطلب، ويص رسول اهللا وابن عمه اثبتوا إن شئتم ّ«.

ّفظهر للقوم أشخاص عىل صورة الزط وهم الزنج، ختيل يف أيدهيم شعل النار، قـد  ُ ّ
ّوا بجنبات الوادي، فتوغل أمري املؤمنني بطن الوادي وهو يقرأ القرآن ويومئ بـسيفه ّاطمأن

ّيمينا وشامال، فام لبث األشخاص حتى صارت كالدخان األسـود، وكـرب عـيل  ّ ً ًD ّثـم
ّصعد من حيث هبط، فقام مع القوم الذين اتبعوه حتى أسفر املوضع عام اعرتاه ّ.

ًاحلسن، فقد كـدنا أن هنلـك خوفـا، وأشـفقنا ما لقيت يا أبا: فقال له الصحابة

.عليك

ّإنه ملا تراءى يل العـدو جهـرت فـيهم بأسـامء اهللا تعـاىل فتـضاءلوا، «: فقال هلم ّ ّ
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ّوعلمت ما حل هبم من اجلزع، فتوغلت الوادي غري خائف منهم، ولو بقوا عىل هيئتهم  ّ

ّقد سبقتني بقيـتهم ّألتيت عىل آخرهم، وقد كفى اهللا كيدهم وكفى املسلمني رشهم، و
ّإىل النبي  ّفانرصف ودعا النبي » ليؤمنوا به1ّ َّقد سبقك إيل يـا عـيل مـن «: وقال1ّ َ

ّثم قطعوا الوادي آمنني» أخافه اهللا بك فأسلم
.

املعجزة اخلامسة واخلمسون

ّنشد عيل الناس يف قول النبي : ما روي عن طلحة بن عمرية قال ّ ّ من كنت «: 1ّ

ًفشهد اثنا عرش رجال من األنصار، وأنس بن مالك حارض مل يشهد، » الهّمواله فعيل مو

كـربت : قال» يا أنس، ما يمنعك أن تشهد وقد سمعت ما سمعوا ؟«: Dّفقال عيل 

ًاللهم إن كان كاذبا فارضبه ببيـاض «: Dونسيت، فقال  ّ ال تواريـه –أو بوضـح -ّ

.ضاء بني عينيهفأشهد باهللا لقد رأيتها بي: قال ابن عمرية» العاممة

ًإن عليا : ويف بعض األخبار ّّDاستشهد منه عىل املنرب يف حـديث البـساط

1ّإن كنت كتمتها مداهنة مـن بعـد وصـية رسـول اهللا«: Dفكتم مداهنة، فقال 

ّفأخذه الربص والعمى والعطش، حتى أنه » فأبرصك اهللا وأعمى عينك، وأظمأ جوفك

، والراونـدي يف ٣٥٢: ١، والطربيس يف إعـالم الـورى ٣٣٩: ١أورده الشيخ املفيد يف االرشاد . ١
ّجزء منـه، والعالمـة ١٧١: ّ، والعالمة احليل يف منهاج الكرامة٤٦/ ٢٠٣: ١اخلرائج واجلرائح 

.٤٠١/ ٦٤: ٢، والسيد البحراين يف مدينة املعاجز ٣/ ٨٤: ١٨وار املجليس يف بحار األن
، ٤٩/ ٢٠٨: ١، والراونـدي يف اخلـرائج واجلـرائح ٣٥١: ١أورده الشيخ املفيـد يف االرشـاد . ٢

، واهليثمي يف جممع Dّفصل يف ذكر املنحرفني عن عيل٧٤: ٤وابن أيب احلديد يف رشح النهج 
.٢٠/ ٢٠٤: ٤١، و ٢٠٠: ٣٧ّنه، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ًجزءا م١٠٧: ٩الزوائد 

.يعني أنس بن مالك) منه. (٣
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ّمضان وال يف غريه من شدة الظمأ، وكان يأكل ويطعم كان ال يستطيع الصوم يف شهر ر

.Dّهذا من دعاء عيل: حتى فارق الدنيا، وكان يقولّكل يوم مسكينني

املعجزة السادسة واخلمسون

ُانشد اهللا «: ّالناس يف املسجد فقالDٌّنشد عيل : ما روي عن زيد بن أرقم قال

ّرجال سمع النبي  ّ ّفعيل مواله، اللهم وال من وااله، وعـاد من كنت مواله : يقول1ً ّ ّ
ّفقام اثنا عرش رجال بدريا، ستة من اجلانب األيمن، وستة من اجلانب األيرس » من عاداه ّ ً ّ ً

.فشهدوا بذلك

ّوكنت ممن سمع ذلك فكتمته، فأذهب اهللا برصي، وكان يتندم عىل ما : قال زيد ّ

.فاته من الشهادة ويستغفر

مسوناملعجزة السابعة واخل

ُما روي أن تسعة اخوة أو  ُيف حي من أحياء العرب كانت هلم أخت واحدة، عشرةّ ّ
ِكلام يرزقنا اهللا من األموال فنطرحه بني يديك ونحّكمـك فيـه، فـال ترغبـي يف : فقالوا ِ ّ

.من اخلرائج) ّكل يوم مسكينني: (وأثبتنا) املسكني: (يف األصل. ١
، وقطـب الـدين الراونـدي يف ٣٧٧: ٢أورده بـاختالف يف ألفاظـه ابـن شهرآشـوب يف املناقـب . ٢

، ذيل حـديث ١٣٨: ٣٩البحار ، ونقله املجليس يف٥٣، ذيل حديث ٢١١: ١اخلرائج واجلرائح 
.، عن املناقب١٠٩ذيل حديث / ١٨٤: ١، عن اخلرائج، والبحراين يف مدينة املعاجز ٤

ــد يف االرشــاد . ٣ ــن املغــازيل يف املناقــب ٣٥٢: ١أورده الــشيخ املفي ــه، ٣٨/ ٢٦: ، واب ًجــزءا من

ّجزءا منه، والعالمة املجليس يف بحـار األنـوار ١٨٥/ ١٥٦: واخلوارزمي يف املناقب ً١٩٩: ٣٧ ،
.ًجزءا منه٧٧/ ١٠٦: ١والقندوزي يف ينابيع املودة 



٢٤٣.......................................Dيف نبذة من معجزاته : املطلب الثالث

 

ّألن محيتنا ال حتتمل ذلك، فوافقتهم يف ذلك ورضيت به وقعدت يف خدمتهم ؛ّالتزويج ّ

ًحاضت يوما فاغتسلت يف عني ماء، فدخلت يف بطنها علقة فمضت وكانوا يكرموهنا، ف

ّعليها أيام والعلقة تكرب حتى كرب بطنها، وظن إخوهتا أهنا حبىل، فرفعوا أمرها إىل أمري  ّ ّّ

ّوأقعـدها عليهـا، فلـام ، فأمر بإحضار طست وأمر فملـؤوه باحلمـأةDاملؤمنني 
ّيا عيل، أنت ربنا أنت ربنا األعىل، : فقالواّأحست العلقة برائحة احلمأة نزلت من جوفها، ّ

أخـربين بـذلك عـن اهللا تعـاىل 1ّإن رسول اهللا «: ّفإنك تعلم الغيب، فزجرهم وقال

ّبأن هذه احلادثة تقع يف هذا اليوم يف هذا الشهر يف هذه الساعة: وقال ّ«.

املعجزة الثامنة واخلمسون

ّما روي أن قوما من النصارى دخلوا عـىل  ً ّالنبـي ّ نخـرج ونجـيء : وقـالوا1ّ

ّبأهالينا وقومنا، إن أنت أخرجت مائة ناقة من احلجر لنا سوداء مع كل واحدة فـصيل 

.وانرصفوا إىل بالدهم1فضمن ذلك هلم رسول اهللا .ّآمنا بك

ّرجعوا ودخلوا املدينة فسألوا عـن النبـي 1ّفلام كان بعد وفاة رسول اهللا  ّ1

ّنحن نجد يف كتبنا أنه ال خيرج من الـدنيا نبـي إال ويكـون لـه : اّتويف، فقالو: فقيل هلم ّ ّ

ّويص، فمن كان ويص حممد نبيكم ؟ ّ ّ ّ.

.ما ترك رسول اهللا تركة تفي ذلك: ّفدلوا عىل أيب بكر فسألوه ذلك، قال

ًما كان أمر حممد إال باطال: فقال بعضهم لبعض بلساهنم ّ ّ.

.ـ محأ٦١: ١لسان العرب . الطني األسود املنتن: احلمأة. ١
: ٤٠ّ، والعالمة املجلـيس يف بحـار األنـوار ٥٢/ ٢١٠: ١أورده الراوندي يف اخلرائج واجلرائح . ٢

.عن اخلرائج٢٤٢/٢٠
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د، : مًوكان سلامن حارضا يعرف لغتهم، فقال هل ّـأنـا أدلكـم عـىل ويص حمم ّ ّ

لنا عـىل : ّفإذا بعيل قد دخل املسجد، فنهضوا إليه مع سلامن وجثوا بني يديه وقالوا

.ّنبيكم مائة ناقة

نعم، فواعدهم إىل الغد، فخـرج هبـم : قالوا» وتسلمون حينئذ«: Dقال 

ا، ثـم رضب بقـض ّواملنافقون يزعمون أنه يفتضح، فصىل ركعتـني ودعـا خفي ً ّـ ّ يب ّ

وق عنـد خماضـها، فبيـنام 1رسول اهللا  ّـعىل احلجر فسمع منه أنني، كام يكون للن ُ
ّكذلك إذ انشق احلجر فخرج منه رأس ناقة قد تعلق منه رأس الزمام ّ ّ.

.»خذه«: فقال البنه احلسن

ّفخرج منه مائة ناقة مع كل واحدة فصيل كلها سود ّ.

ّفأسلم النصارى، ثم قالوا ّلنبي كانت ناقة صالح ا: ّ ّD واحدة، وكان بـسببها

ّلـئال تكـون ؛هالك كثري، فادع اهللا يا أمري املؤمنني حتى ترجع النوق وفصاهلا يف احلجر

ّسبب هالك امة حممد ّ ُ.

املعجزة التاسعة واخلمسون

ّكنت جالسا مع عيل بن أيب طالب : ّما روي عن أيب عبداهللا الغنوي أنه قال ًD

ّقد نالنا النبل والنشاب، فسكت، ثـم جـاء آخـرون : وقالواّيوم اجلمل إذ جاءه الناس
من يعذرين من قـوم يـأمروين بالقتـال، ومل «: Dقد جرحنا، قال : هيتفون به وقالوا

ّإنا جللوس ما نرى رحيا، إذ هبت ريح طيبة مـن خلفنـا، واهللا : فقال» ُينزل بعد املالئكة ّ ً ّ

ّ، ونقله العالمـة املجلـيس يف بحـار األنـوار ٥٦/ ٢١٣: ١أورده الراوندي يف اخلرائج واجلرائح . ١

.عن اخلرائج١٠/ ١٩٨: ٤١
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ّلام هبت الريح صب أمري املؤمنني لوجدت بردها بني كتفي من حتت الدرع والثياب، ف ّ ّ
ًدرعه، ثم قام إىل القوم، فام رأيت فتحا كان أرسع منه ّ

.

ّاملعجزة الستون

ّما روي أن ابن الُكوا قال لعيل  ّ ّD :أين كنت حيث ذكـر اهللا أبـا بكـر فقـال :

َثاين< ِاثنني إذ مها ىف الغارِ ْ ِْ ُِ ِ ْ َ ْ<فـراش رسـول ّويلك يابن الكوا، كنت عـىل«: ؟ فقال

َّاهللا، وقد طرح عيل ريطته َّفأقبلت قريش مع كل رجل منهم هراوة ،فيها شـوكها

ّفلم يبرصوا رسول اهللا، فأقبلوا عيل يرضبونني حتى تنقط جسدي، وأوثقوين باحلديـد  َّ َ

وجعلوين يف بيت، واستوثقوا الباب بقفل، وجـاؤا بعجـوز حتـرس البـاب، فـسمعت 

يـا عـيل، فـإذا : ًفسكن الوجع الذي أجده، وسمعت صوتا آخـريا عيل،: ًصوتا يقول

ًاحلديد الذي عيل قد تقطع، ثم سمعت صوتا ّّ َّ ُيـا عـيل، فـإذا البـاب فـتح، فخرجـت : َ

.والعجوز ال تعقل

، ٥٧/ ٢١٤: ١، والراوندي يف اخلـرائج واجلـرائح ١٠/ ٢٠٩: أورده الشيخ الطويس يف أماليه. ١
.٤٤: ٢واإلربيل يف كشف الغمة 

.٤٠: ٩التوبة سورة . ٢
.ـ ريط٣٦٥: ٣الصحاح . املالءة إذا كانت قطعة واحدة: الريطة. ٣
.٤٦٧: ٤القاموس املحيط . العصا: اهلراوة. ٤
٢١٥: ١، والراوندي يف اخلرائج واجلرائح ٥٨: Fأورده الرشيف الريض يف خصائص األئمة . ٥

خلرائج، والسيد البحراين يف مدينة عن ا٢٧/ ٧٦: ١٩ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٥٨/ 
.٣٣٥: ١، والشبلنجي يف نور األبصار ٤٦١: ١املعاجز 
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املعجزة الواحدة والستون

ّملا قتل عيل «: ّأنه قالDّما روي عن الصادق  ّD ّعمرو بن عبد ود أعطى
ّقل ألمك تغسل هذا الصقيل، فرده وعيل عند النبي: سيفه احلسن وقال ّّ ّ ّ ويف وسطه 1ُ

ّفام هـذه النقطـة ؟ فقـال : نعم، قال: ّأليس قد غسلته الزهراء ؟ قال: نقطة مل تنق، فقال

ّالنبي  ّأليس قد غسلتك الطاهرة من دم : ّيا عيل، سل ذا الفقار خيربك، فهزه وقال: 1ّ

ّالرجس النجس، فأنطق اهللا السيف ّولكنك ما قتلت يب أبغض إىل املالئكـة مـن : فقالّ

ّعمرو بن عبد ود، فأمرين ريب فرشبت هذه النقطـة مـن دمـه، وهـو حظـي منـه، فـال  ُ ّ
ّتنتضيني يوما من الغمد إال ورأته املالئكة فصلت عليك ّ ً«.

املعجزة الثانية والستون

:بالكوفة يقولّما روي عن أيب القاسم احلسن بن حممد املعروف بابن الوفاء

ما : ، فقلتDّكنت باملسجد احلرام فرأيت الناس جمتمعني حول مقام ابراهيم 

ّراهب أسلم، فأرشفت عليه فإذا أنا بشيخ كبري عليه جبة صوف وقلنسوة : هذا ؟ قالوا
ًكنت قاعدا : ُفسمعته يقولDصوف عظم اخللق، وهو جالس بحذاء مقام ابراهيم 

ّا طائر كالنرس، قد سقط عىل صخرة عىل شاطئ البحـر، يف صومعتي فأرشفت منها فإذ

ّفتقيأ فرمى بربع انسان، ثم طار فتفقدته فعاد فتقيأ فرمى بربع انسان ثم طار، ثـم جـاء  ّ ّّ ّّ

ًفتقيأ بربع انسان ثم طار، ثم جاء فتقيأ بربع انسان، ثم طار فدنت األرباع فقـام رجـال  ّ ّ ّّ ّ
ّوأنا أتعجب منه، ثم انحدر الطري فرض ّبه وأخذ ربعه فطار، ثم رجع فأخذ ربعه فطـار، ّ

: ٢٠ّ، والعالمة املجلـيس يف بحـار األنـوار ٥٩/ ٢١٥: ١أورده الراوندي يف اخلرائج واجلرائح . ١
.٣٦٢/ ١٩: ٢عن اخلرائج، والسيد البحراين يف مدينة املعاجز ١٨/ ٢٤٩
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ّثم رجع فأخذ ربعا آخر فطار، ثم رجع فأخذ الربع اآلخر فطار ّ ًّ.

ّفبقيت أتفّكر وحترست أن ال أكون حلقته وسألته من هو ؟ فبقيت أتفقد الصخرة  ّ ّ
ّحتى رأيت الطري قد أقبل فتقيأ بربع انسان، فنزلت فقمت بازائـه فلـم أزل حتـى تقيـأ ّ ّ

ًبالربع الرابع، ثم طار فالتأم رجال فقام قائام، فدنوت منه فـسألته مـن أنـت ؟ فـسكت  ً ّ ُ
ّوأي يشء : أنـا ابـن ملجـم، فقلـت لـه: ّبحق من خلقك من أنت ؟ قـال: ّعني فقلت

ّقتلت عيل بن أيب طالب فوكل يب هذا الطري يقتلني كل يوم قتلـة، فهـو ذا : فعلت؟ قال ّ ُ ّ
ّهو ابن عم رسول اهللا : ّخذ ربعه وطار، فسألت عن عيل، فقالواّخيربين وانقض الطائر فأ

.فأسلمت

املعجزة الثالثة والستون

حتـى انتهينـا إىل العـاقول، Dّخرجنا مع عيل : ما روي عن احلارث األعور قال

ارجعـي بـإذن اهللا «: ّفإذا هناك شجرة قد وقع حلاؤها ويبس عودها فرضهبا بيده، ثـم قـال

ّفإذا هي بأغصاهنا هتتز، وكان محلها كمثرى، فقطفنا وأكلنا منها ومحلنـا »خرضاء ذات ثمر ّ

ّمنها معنا، فلام كان من الغد عدنا إليها فإذا هي عىل حاهلا خرضاء فيها الكمثرى ُّ.

٤٠٥/ ٣٨٨: ، واخلـوارزمي يف املناقـب٦٠/ ٢١٦: ١دي يف اخلـرائج واجلـرائح أورده الراون. ١
ّعن املناقب مع تفصيل فيـه، والعالمـة املجلـيس يف بحـار ١٣٣: وابن الصباغ يف الفصول املهمة

، والسيد البحـراين يف مدينـة املعـاجز ٧٦١: ٨، والتسرتي يف احقاق احلق ٧/ ٣٠٧: ٤٢األنوار 
٨٣٢/ ٢٠٦: ٣.

، وابـن محـزة يف ٦٢/ ٢١٨: ١، والراوندي يف اخلـرائج ٣/ ٤٩٥: ١أورده الصفار يف البصائر . ٢
، والـديلمي يف ارشـاد ٣٦٥: ٢، وابـن شـهر آشـوب يف املناقـب ٤/ ٢٤٦: الثاقب يف املناقب

.٨/ ٤٣٧: ٢، واحلر العاميل يف إثبات اهلداة ١١٥: ٢القلوب 



الشهاب الثاقب................................................................٢٤٨

املعجزة الرابعة والستون

ّكنا نميش خلف عيل : ما رواه األصبغ بن نباتة قال ّD ،ومعنا رجل من قريش

: د قتلت الرجال وأيتمت األوالد وفعلت وفعلت، فالتفـت إليـه وقـال لـهق: فقال له

ّفإذا هو كلب أسود يلوذ به ويتبصبص، فرأيناه ترمحه، فحرك شفتيه فـإذا هـو » اخسأ« ّ

يا أمـري املـؤمنني، أنـت تقـدر عـىل مثـل هـذا : رجل كام كان، فقال له رجل من القوم

مـون ال نـسبقه بـالقول ونحـن بـأمره نحن عباد هللا مكر«: فقال! وحياربك معاوية ؟ 

.»عاملون

املعجزة اخلامسة والستون

-، فعال صوت الرجـل عـىل املـرأة Dّما روي أنه اختصم رجل وامرأة إليه 

ًوكان خارجيا  : فإذا رأسه رأس كلـب، فقـال لـه رجـل» اخسأ«: Dّفقال له عيل -ّ

معاويةعنيمنعكفام،كلبرأسرأسهفصاراخلارجيهبذاوصحتاملؤمنني،أمرييا

وحيك لو أشاء أن آيت بمعاوية إىل هنا عـىل رسيـره لـدعوت اهللا حتـى «: D؟ فقال 

ّفعل، ولكنا هللا خزان، ال عىل ذهب وال عىل فضة، وال إنكار عىل أرسار تدبري اهللا ّ ّ.

َبل عباد مكرمون <أما تقرأ  ُ َ ُْ ٌ َِ ِال يسبقونه بالقول وهم بأمره* ْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ ُ َ ْ ُِ َ ُْ َيعملونَ ُ َ َْ<«.

ّإنام دعوناهم لثبوت احلجة وكـامل املحبـة، ولـو أذن يل يف الـدعاء «: ويف رواية ّ ّ

، ٦٣/ ١:٢١٩مع زيادة فيـه، والراونـدي يف اخلـرائج ١٢٤: لكربىأورده اخلصيبي يف اهلداية ا. ١

.عن اخلرائج١٢/ ١٩٩: ٤١ّوالعالمة املجليس يف بحار األنوار 

.٢٧و ٢٦: ٢١سورة األنبياء . ٢
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.»ّهلالك معاوية ملا تأخر

املعجزة السادسة والستون

ًما روي أن عليا  ّّDّرأيـت يف النـوم «: دخل املسجد باملدينة غداة يوم وقـال

ّإن سلامن تويف، و: فقال1رسول اهللا  ُوصاين بغسله وتكفينه والصالة عليه ودفنه، ّ ّ

.»وها أنا خارج إىل املدائن لذلك

.خذ الكفن من بيت املال: ُفقال عمر

.»ذلك كفن مفروغ منه«: Dفقال 

ّفخرج والناس معه إىل ظاهر املدينة، ثم خرج وانرصف الناس، فلـام كـان قبـل  ّّ

ّدقوه، حتى كان بعد مدة وصل من وأكثر الناس مل يص» ُدفنته«: ظهرية اليوم رجع وقال ّ

ّإن سلامن تويف يف يوم كذا، ودخل علينا أعرايب فغسله وكفنـه وصـىل : املدائن مكتوب ّ ّّ ّ ّ

ّعليه ودفنه ثم انرصف، فتعجب الناس كلهم ّ ّ
.

٧/ ٢٤٢: بلفظ آخر، وابن محزة يف الثاقـب يف املناقـب١٢٤: أورده اخلصيبي يف اهلداية الكربى . ١

: ٢، والـديلمي يف ارشـاد القلـوب ٣/ ١٧٢: ١دي يف اخلـرائج واجلـرائح بلفظ آخر، والراونـ

عن اخلرائج، واحلـر العـاميل ١٩١/١: ٤١ّبلفظ آخر، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ١٠٦

.٨٣١/ ٢٠٥: ٣باختصار، والسيد البحراين يف مدينة املعاجز ١٨٩/ ٤٥٧: ٢يف إثبات اهلداة 

).البارحة(:يف املصدر زيادة. ٢
: ٢٢ّ، والعالمة املجلـيس يف بحـار األنـوار ٢٠/ ٥٦٢: ٢أورده الراوندي يف اخلرائج واجلرائح . ٣

.٣٥٩/ ١٤: ٢عن اخلرائج، والسيد البحراين يف مدينة املعاجز ٧/ ١٤٢: ٣٩، و ٧/ ٣٦٨
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املعجزة السابعة والستون

ّما روي أن خارجيا اختصم مع آخر إىل عيل  ً ّّD فحكم بيـنهام بحكـم، فقـال

.ّعدلت يف القضيةال: اخلارجي

ًفاستحال كلبا فطارت ثيابه يف اهلـواء، فجعـل » ّاخسأ يا عدو اهللا«: Dفقال 

ّيبصبص وقد دمعت عيناه، فرق له عيل، فدعا اهللا فأعاده إىل حال االنسانية، وتراجعت  ُّ ّ

.إليه ثيابه من اهلواء

ّآصف ويص سليامن قص اهللا عنه بقوله«: Dفقال  ِقال الذى <: ّ َّ َعنده علم من َ ُِ ِ ٌِ ْ َ ْ

َالكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك َ َُ َْ ْ ْ ََ َ َ ِْ َّ َ ْ َ َْ ِ ِ ِِ َ ِ<.

ّأهيام أكرم عند اهللا، نبيكم أم سليامن ؟  فـام حاجتـك يف : فقيل]ّنبينا : قالوا[» ّ

ّلو اذن يل يف الدعاء ملا تأخر«: D: قتال معاوية إىل األنصار ؟ قال ُ«.

الثامنة والستوناملعجزة 

ّ، إن احلسني بن عيل F، عن آبائه Dما روي عن أيب جعفر  ّHّكنا «: قال

ُـ وهناك شجرة رمان يابسة ـ إذ دخل عليه نفر Dًقعودا ذات يوم عند أمري املؤمنني 
ّمن مبغضيه وعنده قوم من حمبيه، فسلموا وأمـرهم بـاجللوس، فقـال عـيل  ّ ّ ُD : ّإين

.٤٠: ٢٧سورة النمل . ١
.ما بني املعقوفتني أثبتناه من اخلرائج. ٢
: ّ، والقمـي يف العقـد النـضيد٤٦: عليهم السالم الرشيف الريض يف خصائص األئمةأورده. ٣

، ونقلـه املجلـيس يف بحـار ٢٤/ ٥٦٨: ٢، والقطب الراوندي يف اخلرائج واجلـرائح ٣١/ ٤٠
، عــن ١٩٣/ ٣٠٨: ١، عــن اخلــرائج، والبحــراين يف مدينــة املعــاجز ٢٠٣/١٧: ٤١األنــوار 

.صائصاخل
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ُإنى منزهلا <: فيكم كمثل املائدة يف بني ارسائيل إذ يقول اهللا تعاىلُاريكم اليوم آية تكون  ِّ َ ُ ِّ ِ

َعليكم فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا ال أعذبه أحدا من العاملني ِ ِ َِ ْ ِّ ِّ ََ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ًَ ً َ ََ ُ ُ ِّ ُ ْ ُِ ْ ْ َ َ ْ ْْ ُ ُ<.

ُعودها، وإذا هي قد جرى املاء يف-وكانت يابسة -انظروا إىل الشجرة : ّثم قال

ّثم اخرضت وأورقت وعقدت وتدىل محلها عىل رؤوسنا، ثم التفت إلينا فقـال للقـوم  ّّ ّ
ّمدوا أيديكم وتناولوا وكلوا، فقلنا: ّالذين هم حمبوه بسم اهللا الرمحن الرحيم، وتناولنا : ُ

ًوأكلنا رمانا مل نأكل قط شيئا أعذب منه وأطيب ّ ً ّ.

ُثم قال للنفـر الـذين هـم مبغـضوه ّ ّدوا أيـديكم وتنـاولوا، فمـدوا أيـدهيم ُمـ: ّ ّ

ًوارتفعت، وكلام مد رجل منهم يده إىل رمانة ارتفعت فلم يتناولوا شيئا، فقالوا ّ ُ ّ أمرييا: ّ

تنل ؟ فلمأيديناومددناوأكلواوتناولواأيدهيمّمدواإخواننابالمااملؤمنني،

ّوكذلك اجلنة ال تناهلا إال أولياؤنا وحم: هلمDفقال  ّبونا، وال يبعـد عنهـا إال ّ َ ُ ُّ
قـال . ّهذا من سحر عـيل بـن أيب طالـب قليـل: ّأعداؤنا ومبغضونا، فلام خرجوا قالوا

َأفسحر هذا أم أنتم ال تبرصون<: ماذا تقولون: سلامن ُ ْ َ ُْ َُ ْ ْ ٌْ َ ِ َ<.

.١١٥: ٥ائدة سورة امل. ١
.١٥: ٥٢سورة الطور . ٢

/ ٢١٩: ١، والراونـدي يف اخلـرائج واجلـرائح ٢/ ٢٤٤: أورده ابن محزة يف الثاقـب يف املناقـب. ٣

، ٤/ ٢٤٩: ٤١ّ، والعالمة املجلـيس يف بحـار األنـوار ٧١٧: ٨، والتسرتي يف احقاق احلق ٦٤

/ ٤٩٨: ٢واحلر العـاميل يف اثبـات اهلـداة ،٢٢٦/ ٣٤٩: ١والسيد البحراين يف مدينة املعاجز 

.ًخمترصا٣٥٩
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املعجزة التاسعة والستون

ّما روي أن قصابا كان يبيع اللحم من جارية إنسان، وكا ً عليها فبكت ن حييفّّ

ًوخرجت، فرأت عليا  ّD فشكته إليه، فمىض معهـا نحـوه ودعـاه إىل اإلنـصاف يف

ّينبغي أن يكون الضعيف عندك بمنزلة القوي فال تظلم «: ّحقها، وكان يعظه ويقول له ّ

ّومل يعرفه القصاب، فرفع القصاب يده وقال» ّالناس ّاخرج أهيا الرجل: ّ ُ.

ّهذا عيل بن أيب طالب، فقطـع : ّبيشء، فقيل للقصابّومل يتكلمDفانرصف 
.له فصلحت يدهDّيده وخرج هبا إىل عيل بن أيب طالب، فتعذر، فدعا 

املعجزة السبعون

ًقاعدا إذ أقبل ثعبان Dكان أمري املؤمنني «: قالDما روي عن أيب جعفر 

ّأنا عمرو بـن عـثامن خليفتـك عـىل اجلـن، وأن أيب مـات وأو: وقال َّىص إيل أن آتـك ّ َ

: لـهDوأستطلع رأيك، فقد أتيتك يا أمري املؤمنني فامذا تأمرين به ومـاترى ؟ فقـال

ّأوصيك بتقوى اهللا وأن تنرصف وتقوم مقام أبيك يف اجلـن، فإنـك خليفتـي علـيهم،  ّ ُ

.»وذلك أوجب عليه: يا أمري املؤمنني فيأتيك عمرو، قال: فانرصف، قيل

.ـ حيف٤٦: ٤الصحاح . ُاجلور والظلم: َاحليف. ١

ّ، والعالمـة املجلـيس يف مـع اخـتالف فيـه٧٦/ ٧٥٨: ٢أورده الراوندي يف اخلرائج واجلرائح . ٢

٨٠٨/ ١٥٤: ٣اجز د البحراين يف مدينة املعـ، والسيعن اخلرائج١٨/ ٢٠: ٤١بحار األنوار 

.٤٦٢/٢١٠: ٢عن اخلرائج، واحلر العاميل يف اثبات اهلداة 
، وابـن ٦/ ٣٢٦: ١، والشيخ الكليني يف الكايف ٧/ ١١٧: أورده الصفار يف بصائر الدرجات . ٣

، ٣/ ١٦٣: ٣٩ّعن الكايف، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٢٨٥: ٢شهر آشوب يف املناقب 
! 
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عوناملعجزة الواحدة والسب

كانت الفتنة قائمة بـني : ما روي عن أيب عيل احلسن بن عبد العزيز اهلاشمي قال

ًالعباسيني والطالبيني بالكوفة، حتى قتل سبعة عرش رجال عباسـيا، وغـضب اخلليفـة  ُّ ّ ّ ّ ًّ

ّالقادر، واستنهض امللك رشف الدولة أبا عيل حتى يسري إىل الكوفة، ويستأصل من هبا 

ّمن الطالبيني، ويفع ل كذا وكذا هبم وبنسائهم وبناهتم، وكتب من بغداد هذا اخلرب عىل ّ

ّطيور إليهم، وعرفوهم ما قال القادر، ففزعوا من ذلك وتعلقوا ببني خفاجـة، فـرأت  ّ
ًامرأة عباسية يف منامها كأن فارسا عىل فرس أشهب وبيده رمح، نزل من السامء فسألت  ّ ّ

، يريد أن يقتل من عـزم عـىل Dن أيب طالب ّهذا أمري املؤمنني عيل ب: عنه، فقيل هلا

.ّقتل الطالبيني

ّفأخربت الناس فشاع منامها يف البلد، وسقط طائر بكتاب من بغداد بأن امللـك  ّ

ّرشف الدولة بات عازما عىل املسري إىل الكوفة، فلام انتصف الليل مات فجأة وتفرقت  ّّ ً

.العساكر وفزع القادر من ذلك

لسبعوناملعجزة الثانية وا
خرجت يف طلـب العلـم، فـدخلت البـرصة : ما روي عن عثامن الشجري قال

ّفرصت إىل حممد بن عباد ّ ُ.

ًإين رجل غريب أتيتك من بلد بعيد ألقتبس من علمك شيئا: ُفقلت ّ.

"
/ ٤٠١: ١، واحلر العاميل يف الفـصول املهمـة ٧٦/ ١٣٧: ١يد البحراين يف مدينة املعاجز والس

.ّ، وكل املصادر مع زيادة فيها٣
.١/ ٤٢:١ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٦٥/ ٢٢٠: ١أورده الراوندي يف اخلرائج واجلرائح . ١
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.من أهل سجستان: من أين أنت ؟ قلت: قال

ًلو كنت خارجيا ما طلبت علمك: من بلد اخلوارج ؟ قلت: قال ّ.

ُال أخربك بحديث حسن إذا أتيت بالدك حتدث به الناس ؟ قلتأف: قال ّ ُ ّ .بىل: ُ

ّكان يل جار من املتعبدين، فرأى يف منامه كأنه قد مات ودفن وكفن وقـال: قال ُ ُ ّّ ٌ :

ّمررت بحوض النبي  ّ وإذا هو جـالس عـىل شـفري احلـوض، واحلـسن واحلـسني 1ُ

ُيسقيان األمة املاء، فاستسقيتهام فأبيا أن يسقي ّ .اينُ

ّيا رسول اهللا، إين من أمتك، قال: فقلت ُ ًوإن قصدت عليا ال نسقيك«: ّ .فبكيت» ّ

ًلك جار يلعن عليا ومل تنهه ؟ «: ، قالDّأنا من شيعة عيل : ُوقلت ّ«.

ّإين ضعيف ليس يل قوة وهو من حاشية السلطان: ُقلت ّ.

ّفأخرج النبي : قال ًسّكينا مسلوال وقال1ّ ُت الـسكني فأخذ» امض واذبحه«: ً

ُورصت إىل داره، فوجدت الباب مفتوحا فدخلت وأصبته نائام فذبحته، وانرصفت إىل  ُُ ًُ ً

ّالنبي  .ّقد ذبحته وهذه السّكني ملطخة بدمه: وقلت1ّ

ُفلـام أضـاء الـصبح سـمعت » اسـقه«: للحسن1ّثم قال » هاهتا«: Dقال  ّ
ُإن فالنا وجد عىل فراشه مذبوح: ًصارخا فسألت عنه فقيل ً ّا، فلام كان بعد ساعة قبض ّ ً

ُأمري البلد عىل جريانه فدخلت عليه وقلت ُأهيا األمري، اتق اهللا اتق اهللا، إن القوم بـراء، : ُ ّ ّ ّ ّ
ّوقصصت عليه الرؤيا فخىل عنهم ُ.

: ٤٢ّ، والعالمة املجلـيس يف بحـار األنـوار ٦٨/ ٢٢٣: ١أورده الراوندي يف اخلرائج واجلرائح . ١
.عن اخلرائج٢/٣
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املعجزة الثالثة والسبعون

ًإن عليا «: Fعن آبائه Dما روي عن أيب عبداهللا  ّّD ّملا قدم من صـفني ّ

.اطئ الفرات فرضب الفرات بقضيب أصفروقف عىل ش

ًفانفجرت منه اثنتا عرشة عينا<انفجري : فقال ْ ْ َْ ََ َ ُ ََ َ َ َ ِْ َ ْ< ّكل عني كالطود، والنـاس ّ

ّينظرون إليه، ثم تكلم بكالم مل يفهمـوه، فأقبلـت احليتـان رافعـة رؤوسـها بالتهليـل  ّ ّ
عني اهللا يف عبـاده، خـذلك ّالسالم عليك يا حجة اهللا يف أرضه، ويا: ّوالتكبري، وقالت

ُقوم بصفني كام خذل هارون بن عمران قومه، فقـال هلـم نعـم، : ؟ قـالوا» أسـمعتم«: ّ

.»فهذه آية يل عليكم وقد أشهدتكم عليه«: Dقال

املعجزة الرابعة والسبعون

: Dّقـال يل عـيل : ما روي عن قنواء بنت رشيد اهلجري سـمعت أيب يقـول

ّسل إليك دعي بني امية فقطع يديك ورجليك ولسانك ؟حبيبي كيف صربك إذا أر« ُ ّ «

ّألست معك يف اجلنة ؟ قال: ُفقلت .ُما ابايل: ُ، قلت»بىل«: ُ

ُفام ذهبت األيام حتـى بعـث عبيـد اهللا بـن زيـاد فـدعاه إىل الـرباءة مـن : قالت ّ ّ

ّفأبى عليه، فقال الدعيDّعيل .ّاخرت أي قتلة شئت: ّ

.»تقطع يدي ورجيل ولساينّإنك «: Dّقال عيل : فقال

.٦٠: ٢سورة البقرة . ١
ــرائح . ٢ ــرائج واجل ــدي يف اخل ــداة ٧٦/ ٢٣١: ١أورده الراون ــات اهل ــاميل يف اثب ــر الع : ٢، واحل

.ًخمترصا٤٩٨/٣٥٨
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ّالكذبن أبا تراب، اقطعوا يديه ورجليه واتركوا لسانه: قال ّ ُ.

ّفحرضت قطعه وهو يتبسم، فقلت: قالت ّال ، فلام أخرجنـاه : ًما جتد أملا ؟ قال: ُ
ّمن القرص وحوله زمحة من الناس ُ.

.ّاكتبوا عني علم الباليا واملنايا: فقال هلم رشيد

ّد النبي االمي إىل عيل هذا ما عه: فكتبوا ّ ُّ ّDّيف بني امية وما ينزل هبم ُ.

ّفاخرب الدعي بذلك قال ّاقطعوا لسانه، فـأتوه بحجـام فقطعـوا لـسانه، فكـان : ُ

.متوت يوم كذا، ولآلخر تقتل يوم كذا، فيكون كام قال: ّرشيد يقول للرجل

املعجزة اخلامسة والسبعون

يف مـسجد Dًا عنـد أمـري املـؤمنني كنت قاعد: ما روي عن ابن مسعود قال

ًمن يدلني عىل من آخذ منه علام ؟ فقلت له: إذ نادى رجل1رسول اهللا  ُ يا هذا، هل : ّ

ّسمعت قول النبي  .»ّأنا مدينة العلم وعيل باهبا«: 1ّ

ّوأين تذهب وهذا عيل بن أيب طالب، فانرصف الرجل وجثـا : نعم، قلت: فقال
.من اصفهان: قال» الد اهللا أنت ؟ ّمن أي ب«: بني يديه، فقال له

ّاكتب، أمىل عيل بن أيب طالب «: لهDقال  ُD ّأن أهل أصـفهان ال تكـون

ّالسخاوة والشجاعة واألمانة والغرية وحبنا أهل البيت: فيهم مخس خصال زدين : قال» ّ

، والشيخ املفيـد يف ١٦٧: ١، والشيخ الطويس يف أماليه ١٣٢: أورده اخلصيبي يف اهلداية الكربى. ١
، والطـربي يف ٤٧٠/ ١٦٢: ٢وفيه تفصيل، والراوندي يف اخلرائج واجلرائح ٧٧: االختصاص

، والسيد البحـراين ١٣٦: ٤٢ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ١٠٩/ ١٥١: بشارة املصطفى
.٨٧/ ٢:٤٣٠، واحلر العاميل يف إثبات اهلداة ٤٧٠/ ١٦٢: ٢يف مدينة املعاجز 
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يعنـي اليـوم » إيـن روز بـس اسـت«: ّباللسان األصفهاين: Dيا أمري املؤمنني، قال 

.احسبك هذ

املعجزة السادسة والسبعون

ًما روي أن عليا  ّّD ّرأى احلسن البرصي يتوضأ يف ساقية، فقالD :» أسبغ

.ًلقد قتلت باألمس رجاال كانوا يسبغون الوضوء: فقال» طهورك يا فتى

» فأطال اهللا حزنك«: Dنعم، قال : قال» ّوإنك حلزين عليهم ؟ «: Dقال 

ّقال أيوب السجستاين ّينا احلسن قط إال حزينا، كأنه يرجع عن دفن محيم، أو كأنه فام رأ: ّ ّ ً ّّ

.ّعمل يف دعوة الرجل الصالح: ّضل محاره، فقلنا له يف ذلك، فقالَخربندج

املعجزة السابعة والسبعون

ّما روي عن حممد بن عمر الواقدي قال كنت عند هارون الرشيد وكـان عنـده : ّ

ّالشافعي وحممد بن إسحاق وحمم ًيـابن عـم، كـم حـديثا : د بن يوسف، قال للشافعيّ

كيف أنـت ؟ : ّأربعامئة وأزيد، فقال ملحمد بن يوسف: ؟ قالDّتروي يف مدح عيل 

ّألفا وأزيد، فقال ملحمد بن إسحاق: قال لو مل أخف منك ألروي ما : كيف أنت ؟ قال: ً

ًمرسال،ومثلهًمسنداًألفاعرشمخسة: قال،ّال ختف وأنت يف أمان مني: ُال حيىص، قال ُ

: ٤١ّ، والعالمـة املجلـيس يف بحـار األنـوار ٧/ ٥٤٥: ٢أورده الراوندي يف اخلرائج واجلـرائح . ١
٣٢/ ٣٠١.

ّالظاهر أهنا معربة من. ٢ .٣٩٩: ١٩كام جاء يف لغت نامه لدهخدا . ومعناها مكاري احلمري. َخربنده: ّ

/ ٤١ّوالعالمة املجلـيس يف بحـار األنـوار ، ٨/ ٥٤٧: ٢أورده الراوندي يف اخلرائج واجلرائح . ٣

٣٣/ ٣٠٢.
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.ّكام قال حممد: ف أنت ؟ قالكي: للواقديفقال

ُأنا أرويكم حديثا رأيت بعيني هذه وسمعت بأذين، وهو أعظم من : قال الرشيد ً

بعثـت يوسـف إىل دمـشق وأمرتـه : ّأصلحك اهللا علمنا به، قال: مجيع ما تعلمون، قلنا

ًبالعدل واإلنصاف ففعل، وأخربين أن خطيبا يس ًب عليا، فأحـضـرته عنـدي وقلـتّ ّ ّ :

ًوحيك مل تسب عليا ؟ قال ّ ُّ َ
مل يكن هذا : ّألنه قتل آباءنا وسبى أموالنا وذرارينا، فقلت له: ِ

ّمل أترك سبه ألن بغـضه قـد اسـتحكم يف : ّإال بأمر اهللا تعاىل وحكمه وأمر رسوله، قال ّ
ُتب، فحبسته وأمسيت ُقلبي، فأمرت أن يرضبوه مائة سوط، وهو يبكي ويستغيث ومل ي ُ

ُوأنا متفّكر يف أمره، وترددت يف أن أقطعه إربا إربا، أو أحرقه أو اغرقه ً ً ّ ُ ّ ُ .

ًالبـسا مخـسة 1ُفرأيت يف املنام قد انفتح بـاب الـسامء، ونـزل رسـول اهللا 

ّحلل، ومعه عيل  ُD ة ّـبثالثة حلل، واحلـسن واحلـسني بحلتـني، وجربئيـل بحل ّ

يا شيعة : منه ونادى بصوت عال1أخذه رسول اهللا وبيده كأس فيه ماء زالل، ف

ّآل حممد، فأجابوه من أهيل وخدمي أربعـون رجـال، أعـرف كلهـم، وكـان هنـاك  ً ّ
ّمجاعة فلم يسبق أحدا إال األربعون ً.

ّوكـان جيـره إىل Dّأين اخلطيب ؟ فأخرجوه من هذه النار، فأخذه عيل : فقال
ّالنبي  ّخله يا «: 1قال» ّا امللعون بسبه بال سببيا رسول اهللا، ظلمني هذ«: وقال1ّ

ّفخىل سبيله، وأخذ النبي » أبا احلسن ّ ًأنت تسب أخي عليا ؟ «: بيده وقال1ّ ّ فقال » !ُّ

ّاللهم احمقه وامسخه«: 1 . ًفرأيته قد صار كلبا، فصعدوا السامء» ّ

ًفلام تيقظت أحرضته فرأيته ممسوخا كلبا، قال ً ّ ُأذنا كأذن ّفأحرضناه ورأينا أن له : ّ ً ُ

ّيا أمري املؤمنني، مر أن يبعدوه منـا؛ ألن املـسخ ال : اإلنسان وهو كلب، فقال الشافعي ّ ُ
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ّيبقى أزيد من ثالثة أيام، وأخاف أن حترقه نار من السامء فتحرقنـا، فأبعـدوه إذ نزلـت 
.صاعقة فأحرقته بمحرضهم

املعجزة الثامنة والسبعون

: إلسناد، عن سليامن بن مهران األعمش، قالّما روى أمحد بن الدراج بحذف ا

ُبينا أنا نائم بالليل إذ انتبهت باحلرس عىل بايب فناديت الغالم، فقلت : من هذا ؟ قـال: ّ

ًفنهـضت مـن نـومي فزعـا : رسول أيب جعفر أمري املؤمنني، وكان إذ ذاك خليفة، قـال ُ

ُمرعوبا، فقلت للرسول َما وراءك هل علمت مل بعث أمري امل: ً
ِ ؤمنني يف هـذا الوقـت ؟ َ

ُال علم يل، فقمت متفّكرا ما أدري ماذا نزل عيل، أفّكر فيام بيني وبني نفيس إىل ماذا : قال َّ َ َ ًُ

ّأصري إليه، وأقول مل بعث إيل يف هذا الوقت ؟ وقـد نامـت العيـون وغـارت النجـوم،  َّ َ َ
ِ

ّإنام بعث إيل يف هذه الساعة ليس: ّففّكرت ساعة ثم ساعة، فقلت َّ َ ألني عن فضائل أمـري ّ

ُ، فإن أنا أخربته باحلق أمر بقتيل أو صلبي، فآيست من Dّاملؤمنني عيل بن أيب طالب  ّ

ّنفيس وكتبت وصيتي، والرسول يزعجونني ولبست كفني وحتنطت بحنوطي وودعت  ّّ ُ

.أهيل وصبيتي، وهنضت إليه وما أعقل

ّفلام دخلت عليه سلمت سالم خائف وجل وما أعقـل، فأومـأ  ُ َّإيل أن أجلـس، ّ َ

ّجلست رعبا، فإذا عنده عمرو بن عبيدة وزيره وكاتبه، فحمدت اهللا عزوجل إذ رأيت  ّ ً

ًمن رأيت عنده، فرجع إىل ذهني وأنا قائم، فسلمت سالما ثانيا، فقلت ً السالم عليك : ّ

ًورمحة اهللا وبركاته، ثم جلست فعلم أين دهشت ورعبت منه، فلم يقل يل شيئا، فكـان  ُ ُ ّ ُ ّ
ُيابن مهران ادن : ّلبيك يا أمري املؤمنني، قال: يا سليامن، فقلت: ل كلمة قاهلا أن قال يلّأو

.مل نعثر عىل مصدر له. ١
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ّمني، فدنوت منه فشم مني رائحة احلنوط، فقال ّوإالأمـركلتصدقنيواهللاأعمشيا: ّّ

ًحيا،ُصلبتك والأصدقكلكبداوماحاجتكعناملؤمننيأمريياسلني: فقلت: قالّ

ّيا سليامن، إين أجد : فقاليل،أنجىّالصدقّفإنينجينيالكذبكانإنفواهللاأكذبك،

َمنك رائحة احلنوط فأخربين عام حدثتك به نفسك ومل فعلت ذلك ؟ 
ِ ّ ّ

ّأنا اخربك يا أمري املؤمنني وأصدقك، أتـاين رسـلك يف بعـض الليـل : فقلت ُ ُ

ٌأجب أمري املؤمنني، فقمت أنا متفّكر خائف وجل : فقالوا يل ِ مرعوب، فقلت بيني َ

َّما بعث إيل أمري املؤمنني يف هذه الساعة وقد غـارت النجـوم ونامـت : وبني نفيس َ

ّالعيون إال ليسألني عن فضائل عيل بن أيب طالب  ّD،هفإن أمـرّبـاحلقُـأخربت

ًحيا،بصلبي كفنـيولبستيزعجونني،ُوالرسلّوصيتيُوكتبتركعتنيّفصليتّ

ُوحتنطت من احليـاة ًمؤيساًسامعاًطائعاوجئتكوصبيتي،أهيلتّوودعبحنوطيّ

ًخائفا، راجيا أن يسعني عفوك ً .

ّفلام سمع مقالتي علم أين صادق، وكان متكئا فاستوى جالسا ثم قـال: قال ًّ ً ّ ال : ّ

ّحول وال قوة إال باهللا العيل العظيم، فلام سمعته قاهلا سكن قلبي وذهب عني بعض مـا  ّ ّ ّ ّ
َّي، وما كنت أخاف من سطوته عيلكنت أجد من رعب َ.

ّال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم، فلام سمعته قال يل: فقال الثانية ّ ّ أسـألك : ّ

ّباهللا يا سليامن إال أخربتني كم حديث ترويه يف فضائله ؟ أعني عيل بن أيب طالـب ابـن  ّ

ّعم النبي  ّوصهره وزوج حبيبة النبي 1ّّ م ؟ وحيـك يـا كـ: ًيـسريا، قـال: قلـت1ّ

ُعرشة آالف حديث، أو ألـف حـديث، فلـام قلـت: سليامن، قلت أو ألـف حـديث، : ّ

ًوحيك يا سليامن، بل عرشة آالف حديث كام قلت أوال وما زاد، قـال: ّاستقلها، فقال ّ :
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ّفجثا أبو جعفر عىل ركبتيه فرحا مـسـرورا وكـان جالـسا، ثـم قـال ً ً واهللا يـا سـليامن : ً

ّالحدثنك اليوم بحدي ّثني يف فضائل عيل، فإن يكونا مما سمعت ووعيت فعرفنـي، وإن ُ ّ ّ
.نعم يا أمري املؤمنني فأخربين: ُقلت: ّيكونا مما مل تسمع فاسمع وافهم، قال

ًنعم، اخربك إين مكثت أياما وليايل هاربا من بني مروان، وال يسعني معهم : قال ً ُّ ُ ّ

ّدار وال بلد وال قرار، أدور يف البلدان، وكلام ًدخلت بلدا خالطت أهل ذلك البلـد بـام ُ

ّحيبون، وأتقرب إىل مجيع الناس بفضائل عيل بن أيب طالب  ّ ّD وكـانوا يطعمـونني ،

ّويكسونني ويزودونني إذا خرجت من عندهم من بلد إىل بلد، حتى قدمت بالد الشام 
ِوعيل كساء يل خلق ما يواريني غريه، قال َ َّ ان، فـدخلت ُفبينا أنا كذلك إذ سمعت األذ: َ

ُاملسجد وإذا فيه سجادة ومتوضاة للصالة، فدخلت املسجد فركعت ركعتني واقيمـت  ّ ّ
ُالصالة، فقمت وصليت معهم الظهر والعرص، ويف نفسـي أين إذا صليت طلبـت مـن  ّّ ّ

ّالقوم عشاء أتعشى به ليلتي تلك، فلام سلم الشيخ اإلمام مـن صـالة العـصـر جلـس ّ ًّ

ّإذ أقبل صبيان دخـال املـسجد -وسمة حسن ونعمة ظاهرة وهو شيخ كبري له وقار -
ومها أبيضان نبيالن وضيئان، هلام مجال ونور بني أعينهام ساطع يتألأل، فدخال املـسجد 

ّفسلام، فلام نظر إليهام إمام املسجد قال هلام ّمرحبا بكام ومرحبا بام سميتام عىل اسـمهام، : ّ ً ً

ّيا شـاب مـا هـذان الـصبيان : شاب، فقلت لهًوكنت جالسا وكان إىل جنبي فتى : قال
ّهو جدمها وليس يف هذه املدينة رجل حيب عيل بن أيب : ومن هذا الشيخ االمام ؟ فقال ّ ّ

ّعلمت أنه من حبه لعيل : اهللا أكرب ومن أين علمت ؟ قال: طالب غري هذا الشيخ، قلت ّ ّ ُ

ّسمى ولده باسمي ولدي عيل بن أيب طالب، سـمى أحـدمها احلـسن ّّ َ ّوسـمى اآلخـر َ
.احلسني



الشهاب الثاقب................................................................٢٦٢

ًفقمت فرحا مرسورا حتى أتيت إىل الشيخ، فقلت له: قال ً ّأهيا الشيخ هل لـك : ُ
ّأن احدثك بحديث حسن يقر اهللا به عينك ؟ قال ّ ّنعم، ما أكره ذلك، فحدثني رمحك : ُ

: ّأخربين والدي، عن أبيه، عن جده، قال: ُاهللا، فإن أقررت عيني أقررت عينك، فقلت

إذ أقبلت فاطمة بنته فدخلت عىل رسول اهللا، 1ًيوم جلوسا عند رسول اهللاّكنا ذات 

ًيا أبة إن احلسن واحلسني خرجا من عندي آنفا وما أدري أين مها، فقـد طـار «: فقالت ّ

ّوبكت وشهقت حتى عال بكاؤها، فلـام رآهـا رمحهـا » ّعقيل وقلق فؤادي وقل صربي
ّفو الذي نفيس بيده إن الذي خلقهام هـو أرأف ال تبكي يا فاطمة، «: ّورق هلا، فقال هلا

ّفقام النبي : قال» هبام منك وأرحم بصغرمها منك من ساعته ورفع يديه إىل الـسامء 1ّ

ّاللهم إهنام ولداي، وقـرة عينـي، وثمـرة فـؤادي، وأنـت أرحـم هبـام وأعلـم «: وقال ّ ّ ّ

ًم إن كان أخذا برا ّبموضعهام، يا لطيف بلطفك اخلفي، أنت عامل الغيب والشهادة، الله ّ ّ
ّأو بحرا، فاحفظهام وسلمهام حيث كانا وحيثام توجها ّ ً«.

ّفام استتم كالمه وإذا بجربئيل قد هبط مـن الـسامء 1ّفلام دعا رسول اهللا : قال
ّومعه عظامء املالئكة وهم مؤمنون عىل دعاء النبي  الّحممد،ياحبيبييا«: ، فقال له1ّّ

أبومها خري واآلخرة،يفوفاضالنالدنيايففاضالنولديكّفإنوأبرش،تغتموالحتزن

ًمنهام، ومها نائامن يف حظرية بني النجار، وقد وكل اهللا هبام ملكا حيفظهام ّ«.

وأصـحابه وهـو فـرح 1ّفلام قال له جربئيل رسى عنه، فقام رسول اهللا : قال

ن وإذا احلـسني معـانق ّمرسور حتى أتوا حظرية بني النجار، فإذا احلسن واحلسني نائام

ّاحلسن، وإذا ذلك امللك املوكل هبام قد وضع أحد جناحيه باألرض فوطأ به حتتهام يقيهام 

ّحر األرض، واجلناح اآلخر قد جللهام به يقيهام حر الشمس، قال ّفانكب النبـي : ّّ ّ ّ1
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ّواحدا فواحدا ويمسحهام بيده، حتى أيقظهام من نومهام، فلام انتبها ّيقبلهام  ً مـن نـومهام ً

عىل عاتقه احلسن، ومحل جربئيل احلسني عىل ريشة من جناحه األيمن، 1ّمحل النبي 

ّواهللا الرشفكام اليوم كام رشفكـام اهللا عزوجـل يف «: حتى خرج هبام من احلظرية ويقول ُّ ّ ّ
ّفبينا هو وجربئيل يمشيان حتى متثل جربئيل دحية الكلبي وقـد محالمهـا، إذ » سامواته

ّيا رسول اهللا، ناولني أحد الصبيني اخفف عنك وعن صاحبك فأنا : كر فقالأقبل أبو ب ُ ّ
ّأحفظه حتى اؤديه إليك، فقال له رسول اهللا ُيا أبا بكر دعهام، فنعم احلـامالن نحـن، «: ُ

فحمالمها وأبو بكر معهام حتى أتوا هبام إىل باب » ُونعم الراكبان مها، وأبومها خري منهام

ّل فقال له النبـي ّاملدينة، ثم أقبل بال ّيـا بـالل، هلـم عـىل النـاس فنـاد يل فـيهم «: 1ّ ّ
ّفقام النبي » فامجعهم يل يف املسجد ّعىل قدميه خطيبا فخطب النـاس بخطبـة أبلـغ 1ّ ً

ّفيها، فحمد اهللا عزوجل وأثنى عليه بام هو أهله ومستحقه ّ ّ.

ّيا معرش املسلمني، هل أدلكم عىل خري الناس بعـدي جـد«: ّثم قال ّ ًا وجـدة ؟ّ ّ ً «

ّعليكم باحلسن واحلسني، فـإن جـدمها حممـد وجـدهتام «: بىل يا رسول اهللا، قال: قالوا ّّ ّ

ّخدجية بنت خويلد سيدة نساء العاملني وسيدة نساء أهل اجلنة، وأول من سـارعت إىل  ّ ّّ

.»ّتصديق ما أنزل اهللا عىل نبيه وإىل اإليامن باهللا وبرسوله

ً، هل أدلكم عىل خري الناس أبا وأما ؟ يا معرش املسلمني«: ّثم قال ًّ ُ ّ بىل يـا : قالوا» ّ

ّعليكم باحلسن واحلسني، فإن أبامهـا عـيل بـن أيب طالـب حيـب اهللا «: رسول اهللا، قال ّ ّ

ّورسوله، وحيبه اهللا ورسوله، وامهام فاطمة بنت رسول اهللا وقد رشفها اهللا يف سـامواته  ّ ُ ّ
.»وأرضه

ًهل أدلكم عىل خري الناس خاال وخالـة ؟ يا معرش املسلمني، «: ّثم قال ً : قـالوا» ّّ
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ّعليكم باحلسن واحلسني، فإن خـاهلام القاسـم بـن رسـول اهللا «: بىل يا رسول اهللا، قال

.»وخالتهام زينب بنت رسول اهللا

ًيا معرش املسلمني، هل أدلكم عىل خري الناس عام وعمة ؟ «: ّثم قال ّ ًّ ّ بـىل : قالوا» ّ

ّعليكم باحلسن واحلسني، فإن عمهام جعفر الطيار ذو اجلناحني مع «:يا رسول اهللا، قال ّ ّ

ّاملالئكة يف اجلنة، وعمتهام أم هاين يف اجلنة بنت أيب طالب ّّ ُّ«.

ّاللهم إنك تعلم أن احلسن واحلسني يف اجلنة، وجدمها يف اجلنة وجدهتام «: ّثم قال ّ ّّ ّ ّ ّ ّ

ّيف اجلنة، وأبومها يف اجلنة، وامهام يف اجل ُ ّ ّنة، وخاهلام يف اجلنة، وخالتهام يف اجلنة، وعمهام ّ ّ ّ ّ

ّيف اجلنة، وعمتهام يف اجلنة، ومن حيبهام يف اجلنة، ومن يبغضهام يف النار ّ ّ ّّ ّ«.

ُانشدك اهللا تعاىل من أنـت ؟ : ّفلام قلت ذلك للشيخ اإلمام وفهم قويل، قال: قال

بـل : قلـت: ُنت أم مـوىل ؟ قـالّأعريب أ: أنا رجل من أهل الكوفة، فقال يل: قلت: قال

ّفإنك حتدث بمثل هذا وأنت يف هذا: ّعريب رشيف، فقال يل ّ الكساء الرث ؟ فقلـت

ُإن يل قصة ال احب أن ابدهيا ألحد، قال: له ُ ّّ أنا هارب من : فابدها يل بأمانة، فقلت له: ّ

ُبني مروان عىل هذا احلال الذي ترى، لئال اعرف ولو غريت حايل لعرفت ُ ّ ُ ّ.

ّولو أردت أن اعرف بنفيس لفعلت، ولكني أخاف عىل نفيس القتل ّ ُ.

َّال خوف عليك أقم عندي، فكساين خلعتني خلعهام عيل، ومحلني عـىل : فقال يل َ

.ّبغلته، وثمن البغلة يف ذلك الزمان يف تلك البلدة مائة دينار

ّيا فتى أقررت عيني أقر اهللا عينك، فواهللا ألرشدنك: ّثم قال يل ُ ّإىل فتى يقر اهللا به ّ ً
فأرشدين رمحك اهللا، فأرشدين إىل باب دار، فأتيـت إىل الـدار التـي : قلت: عينك، قال

.أثبتناه من مناقب اخلوارزمي) وأنت يف هذا: (قوله. ١
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َّوصف يل وأنا راكب عىل البغلة وعيل اخللعتان، فقرعت الباب وناديت باخلادم فأذن يل  َ

، صبيح الوجه حـسن ّبالدخول، فدخلت عليه فإذا أنا بفتى قاعد عىل الرسير منجد

ًاجلسم، فسلمت عليه بأحسن سالم، فرد عيل السالم بأحسن رد، ثم أخذ بيدي مكرما  ّ ّ َّّ َ ّ

.حتى أجلسني إىل جانبه

َّفلام نظر إيل قال يل ُواهللا يا فتى إين ألعرف هذه الكسوة التي خلعت: َّ ّ ،عليك

ه ليكـسوك خلعتيـ-وكان اسمه احلـسن -ّوأعرف هذه البغلة، واهللا ما كان أبو حممد 

ّهاتني وحيملك عىل بغلته هذه إال أنك حتب اهللا ورسوله وذريته ومجيع عرتته، فأحـب  ُّ ّ ّ ّ

ّرمحك اهللا أن حتدثني عن فضائل عيل بن أيب طالب ّ.

ّنعم، باحلب والكرامة، حدثني والدي، عن أبيه، عن جده قـال: فقلت له ّ ّ ّكنـا : ُ

ًيوما عند رسول اهللا قعودا، إذ أقبلت فاطمة، وقد محل ت احلسن عىل كتفها، وهي تبكي ً

ًبكاء شديدا قد شهقت يف بكائها ً.

يا «: فقالت» ما يبكيك يا فاطمة ال أبكى اهللا عينك ؟ «: 1فقال هلا رسول اهللا 

ّإن أباك قد زوجك برجل معدم ال : ّأبة ومايل ال أبكي، ونساء قريش قد عريتني فقلن يل ّ

.»مال له

ّا فاطمـة، فـواهللا مـا أنـا زوجتـك، بـل اهللا ال تبكي ي«: 1فقال هلا رسول اهللا 
.ّزوجك من فوق سبع ساموات، وشهد عىل ذلك جربئيل وميكائيل وإرسافيل

ًثم إن اهللا عزوجل اطلع عىل أهل األرض اطالعة فاختار من اخلالئق أباك فبعثه نبيا ّ ّ ّّ ّ ّ ّ.

ّمزين: ّمنجد. ١ َ .ـ نجد٤١٦: ٣لسان العرب . ُ

.ُجعلت، وما يف املتن أثبتناه من املصدر: يف األصل. ٢
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ّثم اطلع ثانية إىل أهل الدنيا فاختار من اخلالئـق عليـا فزوجـك ايـا ّ ًّ ّ ُه، واختذتـه ّ ّ

ًوصيا، فعيل مني وأنا من عيل، فعيل أشجع الناس قلبا، وأعلـم النـاس علـام، وأحلـم  ّ ًّ ًّ ّ ٌّ ّ
ّالناس حلام، وأقدم الناس إسالما، واحلسن واحلسني ابناي سيدا شباب أهل اجلنة من  ّ ّّ ً ً

ًاألولني واآلخرين، وساممها اهللا يف التوراة عىل لسان موسى شربا وشـبريا، لكـ ً ّ ُّ رامتهام ّ

ّعىل اهللا عزوجل، يا فاطمة ال تبكي، فإين إذا دعيت غدا إىل رب العـاملني فيكـون عـيل  ّ ًُ ّ ّّ

ُمعي، وإذا حييت غدا فيحيى معي، يا ً ًعليـاّفـإنتبكـي،الفاطمةُ هـمًغـداوشـيعتهّ

.»القيامةيومّاجلنةيدخلونالفائزون،

ّعزوجل من أنـت ؟ قلـتُأنشدك باهللا : ّفلام قلت ذلك للفتى، قال يل: قال أنـا : ّ

.ٌّعريب أنت أم موىل ؟: رجل من أهل الكوفة، قال

، وأعطاين عرشة آالف ًفكساين ثالثني ثوبا يف ختت: ّعريب رشيف، قال: قلت

.درهم يف كيس

ّأقررت عيني يا فتى أقر اهللا عينك، ومل يسألني عام سوى ذلك، ولكن يل : ّثم قال ّ
ًإذا أصبحت غدا فأت مـسجد : إن شاء اهللا تعاىل، فقالقضيت: إليك حاجة، فقلت له

ّفواهللا لقد طالت عيل تلك الليلة حتى : بني فالن، كيام ترى أخي الشقي، قال أبو جعفر َّ َ

.ُخشيت أن ال أصبح حتى أفارق الدنيا

ُفلام أصبحت أتيت املسجد الذي وصف يل وحرضت الـصالة، فقمـت يف : قال ُ ّ
ّالصف األول لفضله، وإذ ّا عىل يساري شاب معتم بعاممـة، فـذهب لريكـع فـسقطت ّ ّ

العاممة من رأسه، فنظرت إليه فإذا رأسه رأس خنزير، ووجهه وجه خنزيـر، قـال أبـو 

ُوعاء تصاف فيه الثياب، ف: التخت. ١ ّاريس، وقد تكلمت به العربٌ .ختت: ١٨: ٢لسان العرب . ٌ
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ُفواهللا الذي أحلف به ما أدري أنا يف صالة أم يف غري صالة تعجبا له، ودهشت : جعفر ً ّ
ّشهد فسلم وسلمت، فقلت حتى ما أدري ما أقول يف صاليت، إىل أن فرغ اإلمام من الت ّ ّ

َّلعلك صـاحب أخـي الـذي أرشـدك إيل : يا فتى، ما هذا الذي أرى بك ؟ فقال يل: له َ ّ

ًنعم، فأخذ بيدي فأقامني وهو يبكي بكاء شـديدا، قـد شـهق يف بكائـه : لرتاين، فقلت ً
.حتى كادت نفسه أن تفيض، حتى أتى يب إىل منزله

ُأنظر إىل هذا البنيان فنظر: فقال يل .ت إليهُ
ّإين رجل كنت أؤذن وأؤم بقوم، وكنت ألعن عيل بن أيب طالب: ّثم قال يل ّ ّ ُ ُ ّD

ُبني األذان واإلقامة ألف مرة، وأنه ملا كان يوم اجلمعة لعنته بني األذان واإلقامة أربعـة  ّّ ّ
ّآالف مرة، فخرجت من املسجد فأتيت الدار فاتكأت عىل هذا الدكان، فذهب يب النوم  ّ ّ

ّرأيت يف منامي كأين أنا يف اجلنة قد أقبلت، وفيها قبـة مـن زمـرد أخـرض فقـد ُفنمت ف ّ ّ ّ
ّزخرفت ونجدت ونضدت باالستربق والديباج، وإذا حول القبـة كـرايس مـن لؤلـؤ  ُّ ّ

ّفيها متكئ، واألئمة وهم جلـوس مستبـرشين Dّوزبرجد، وإذا عيل بن أيب طالب  ّ
.فرحني بعضهم يف بعض

ّنا بالنبي ّثم رأيت أمامي فإذا أ ّقد أقبل، وعن يمينه احلسن ومعه كأس فضة، 1ّ
ّوعىل يساره احلسني ومعه كأس من نور، وكأنام قال النبي للحسني اسـقحـسنييـا«: ّ

يا حسني اسق هذا املتّكئ الذي عـىل «: 1ّالنبيقالّوكأنامفرشبوا،فسقاهم»اجلامعة
وهـوهـذاأسـقيأنأتأمرينّجداهّيا جداه يا«: 1ّفقال احلسني للنبي » هذا الدكان

ّا كل يوم ألف مرة، وقد لعنه يف هذا اليوم أربعة آالف مرة بـني األذان ّعليوالدييلعن ّ ّ ً

ًما لك عليك لعنة اهللا ؟ ـ حتى قاهلـا ثالثـا ـ وحيـك «: يقول1ّفإذا النبي » !واإلقامة

ّأتشتم عليا وعيل مني ّ ً ّ«.
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ًثم تفل يف وجهي ثالثا ورضبني برجل ّغري اهللا ما بك مـن نعمـة، «: ّه، ثم قال يلّ
.»ّوسود وجهك وخلقك، حتى تكون عربة ملن سواك

فانتبهت من نومي، فإذا رأيس صائر رأس خنزير، ووجهي وجه خنزير عىل : قال
.ما ترى

يا سليامن بن مهران هذان احلـديثان : فقال يل أبو جعفر: فقال سليامن بن مهران
ّهؤالء من ذخائر احلديث وجوهره، ثم : يا أمري املؤمنني، فقالال: كانا يف يدك ؟ ، قلت

ّوحيك يا سليامن حب عيل إيامن وبغضه نفاق: قال ّ.
مـا : ُلك األمان يـا سـليامن، فقلـت: األمان األمان يا أمري املؤمنني، قال: فقلت

ُن ولد وكذلك من يقتل م: يف النار أبعده اهللا، قلت: ّتقول يف قاتل احلسني بن عيل ؟ قال
ّأحدا فهو يف النار ؟ 1رسول اهللا  ً

ّفحرك أبو جعفر املنصور رأسه طويال ثم قال: قال وحيـك يـا سـليامن، امللـك : ًّ
.ّعقيم حتى قاهلا ثالث مرات

ّيا سليامن بن مهران اخرج وحدث الناس بفضائل عيل : ّثم قال يل ّ ُD ّبكل ما

ًشئت وال تكتم منه حرفا ُ.

ـازيل يف املناقـب٢٧٩/ ٢٨٤: أورده اخلوارزمي يف املناقب.١ ـراين يف ١٨٨/ ١٤٣: ، وابن املغ ـاختالف يـسري، والـسيد البح ، ب
.خلوارزميعن مناقب ا١٢: ٥، والتسرتي يف إحقاق احلق ١٠٧الباب ٢٩٢: ٦، وغاية املرام ٢٩٤: ١حلية األبرار 



٢٦٩

املطلب الرابع
Dيف زهده وقضاياه

يف قليل من زهده وقضاياه الغريبة

ّأتيت إىل عيل فرأيته يأكل خبز الشعري اليـابس : ّروي عن سويد بن غفلة أنه قال
ُاخلشن مع لبن الناقة املتغري طعمه، وكان يقطعه بتعب شديد من كثرة يبسه، فقلت ّ ّ يـا : ّ

َفضة ـ وكانت حارضة ـ أما تستحني من اهللا ؟ فلم ال ِ : تنقحني شعريه نخالته ؟ فقالـتّ

ّبأيب هو وأمي أمرين بعدم التنقيح ُ.

ُأتيته وهو يريد الفطور فاحرض عنده كـيس : ّوروي عن عبداهللا بن رافع أنه قال

خمافـة «: ّخمتوم، ففتحه وإذا فيه دقيق الشعري فأفطر به، فسألته عن سبب التختيم، فقال

ًأن يدخل فيه احلسنان زيتا أو دهنا ً ّوكان نعله من ليف النخل، وكان يرقع ثوبه باجللد » ُ ّ

ًوليف النخل، وكان إدامه خال وملحا َ ّ.

من يشرتي سيفي هذا ؟ «: ًيوما يف السوق وسيفه بيده، وكان يقولDودخل 

ّتركت الـدنيا لقلـة «: وكان يقول» ًفلو كان عندي أربعة دراهم أشرتي هبا إزارا ملا بعته

، ١٨: ٢، والـديلمي يف ارشـاد القلـوب ١١٣: ٢أورده باختالف ابن شهر آشوب يف املناقب . ١
ّ، والعالمة املجليس ١١٨/١١٣: ، واخلوارزمي يف املناقب٣١٩: ١ّواإلربيل يف كشف الغمة 

.، عن كشف الغمة٣٣١: ٤٠يف بحار األنوار 
ّ، وعنه العالمة املجلـيس يف بحـار األنـوار ١١٣: ٢املناقب أورده باختالف ابن شهر آشوب يف . ٢

٧/ ٣٢٥: ٤٠.
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.»ّئها وخسة رشكائهاهبائها وكثرة عنا

كان جيلس جلسة العبيـد، Dأمري املؤمنني ّإن«: Dوروي عن أيب جعفر 

ّويأكل أكلتهم، ويطعم الناس خبز الرب واللحم، ويأكل خبـز الـشعري أو مـع الزيـت،  ّ
ّوكان يشرتي قميصني فيخري عبده ويلبس أخشنهام، ولقد ويل مخس سنني ومل يضع لبنة  ّ

ّع قطيعة، وال أورث بيضاء وال محراء، إال سبعامئة درهم فضلت مـن عىل لبنة، وال أقط

.»ًعطاياه، أراد أن يبتاع هبا خادما ألهله

كيف أشبع وحول احلجاز بطون غرثى، «: ُقال يف بعض خطبهDّوروي أنه 

ُوكيف أرىض بأن اسمى أمري املؤمنني وال اشاركهم يف خشونة العيش وشدائد الـضـر  ُّ
.»والبلوى

ّرقعت مدرعتي حتى استحييت مـن راقعهـا، مـا «: ُيف بعض خطبهDوقال 

ّلعيل وزينة الدنيا، كيف أفرح بلذة تفنى ونعيم ال يبقى ّ«.

: ٤٠ّذيل احلـديث، والعالمـة املجلـيس يف بحـار األنـوار ٣٣٧: ١أورد اإلربيل يف كشف الغمة . ١

.يتضمن احلديث٣٣٩: و ٣٣٥

: وضة الواعظنيمع اختالف فيه، والنيشابوري يف ر١٤/ ٣٥٦: أورده الشيخ الصدوق يف أماليه. ٢

، ٣٢٠: ٦٣، و١/ ١٠٢: ٤١ّصدر احلديث، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٥٨/ ٢٧١: ١

.صدر احلديث١٢/ ٨٨: ١واحلر العاميل يف الوسائل 

ّالنص يف اخلطبة غري هذا، والظاهر أن املصنّف نقلها باملضمون، وقـد أورده الـرشيف الـريض يف . ٣ ّ
/ ٤٢٨: ٨ّ، وعنه املحدث النوري يف مستدرك الوسـائل ٤٥ن خطبة ضم/ ٨٠: ٣هنج البالغة 

.يف الباب السابع عرش يتضمن احلديث٣٠٤: ٨جزء منه، والتسرتي يف احقاق احلق ٣
.١٥٥ضمن خطبة / ٧٦: ٢أورده الرشيف الريض يف هنج البالغة . ٤
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ّوروي أنه اهدي إليه يشء من احللويات فحركها باصبعه وقال ّ ُ لوهنا ورحيهـا «: ّ

.ُفلم يذق منها» ّطيب وما أدري حالوهتا

ال، ولكن ال ينبغي أن آكلها وحويل «: ك ؟ قالهل هي حرام علي: Dقيل له 

ُلو نمت شبعانا لكنت مثل الذي هجاه الشاعر«: Dّثم قال .»بطون غرثى ً.

ّوحولك أكباد حتن إىل القدوحسبك داء أن تبيت ببطنة  ّ«

ّوروي أن رضار بن ضمرة الليثي دخل عىل معاوية، فقال معاوية ًصف يل عليا، : ّ ّ
كان واهللا بعيـد املـدى، شـديد : ال أعفيك، فقال: أو تعفيني من ذلك ؟ فقال: فقال له

ّالقوى، يقول فصال وحيكم عدال، يستوحش من الـدنيا وزهرهتـا، ويـستأنس بالليـل  ً ً

ّووحشته، كان واهللا غزير العربة طويل الفكرة، يقلب كفه وخياطب نفسه ويناجي ربه،  ّ ّ

ُن الطعام ما جشب، كان واهللا فينـا كأحـدنا يـدنينا إذا ّيعجبه من اللباس ما خشن، وم ُ

ّأتيناه، وجييبنا إذا سألناه، وكنا مع دنوه منا وقربنا منه ال نكلمه هليبته، وال نرفـع أعيننـا  ُ ّ ّّ
ّلعظمته، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ املنظوم، يعظم أهـل الـدين، وحيـب املـساكني، ال  ّ ّ ّ

الضعيف من عدله، وأشهد باهللا لقد رأيته يف بعـض ّيطمع القوي يف باطله، وال ييأس 

ّمواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، وهو قائم يف حمرابه قابض عىل حليته، 

يا دنيا يـا «: ّيتململ متلمل السليم، ويبكي بكاء احلزين، فكأين اآلن أسمعه وهو يقول

ِدنيا أيب تعرضت أم إيل تسوفت، هيهات هيهات الحان  ِّ َّ ّحينك، غري غريي ال حاجـة َّ ُ

ًيل فيك، قد طلقتك ثالثا ال رجعة يل فيك، فعمرك قصري وخطرك يسري، وأملك حقري،  ّ

ّيتـضمن Dطـع مـن خطبتـهمل نعثر عىل هذه الرواية يف املصادر، بل ورد بيت الشعر حتـت مق. ١
ذيـل ٣٢١: ٦٧، و ٤٧٣: ٣٣، وبحـار األنـوار ٤٢٨: ٨ُنفس املطلب، أنظـر وسـائل الـشيعة 

.٢٨٦: ١٦احلديث، ورشح النهج 
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ُآه آه من قلة الزاد وبعد السفر، ووحشة الطريق، وعظيم املورد فوكفت دموع معاوية » ّ

ّعىل حليته فنشفها بُكمه واختنق القوم بالبكاء ّ.

ّكذلك، فكيف كان حبـك إيـاه ؟ قـالكان واهللا أبو احلسن : ّثم قال ّكحـب ام : ّ ُ ّ
.موسى ملوسى وأعتذر إىل اهللا من التقصري

ُصرب من ذبح ولدها عىل صدرها، فهـي : فكيف صربك عنه يا رضار ؟ قال: قال

.ال ترقأ عربهتا وال تسكن حرارهتا

ّوأما إنكم لو فقدمتوين ملا كـان فـيكم : ّثم قام وخرج وهو باك، فقال معاوية ّ
ًيثني عيل مثل هذا الثناء، فقال له بعض من كان حارضامن َّ ّالـصاحب عـىل قـدر : َ

.صاحبه

ّأن عليا كان يكنس بيت املال ثم يصيل فيه، رجاء أن يشهد له أنه : روى ابن حجر ّ ّ ً ّّ
.مل حيبس فيه املال عن املسلمني

ّوروي أيضا أنه جلس رجالن يتغديان، مع أحدمها مخـسة أرغفـة ومـع  ّ اآلخـر ً

.ّثالثة، فمر هبام ثالث فأجلساه فأكلوا األرغفة الثامنية عىل السواء

ّثم طرح هلام الثالث ثامنية دراهم عوضا عام أكله من طعامهام، فتنازعا فـصاحب  ًّ

: ٣، واملحب الطربي يف الرياض النـرضة ١١٠٨/ ١١٠٧: ٣أورده ابن عبد الرب يف االستيعاب . ١
ّ، والعالمة ٢٤: ٢الديلمي يف ارشاد القلوب ، و٣٨٤: ٢، وابن حجر يف الصواعق املحرقة ١٨٧

.عن االرشاد٢٨/ ١٢٠: ٤١املجليس يف بحار األنوار 
، ٦٠/ ٢٧٣: ١، وأورده القتال النيشابوري يف روضة الـواعظني ٣٧٨: ٢الصواعق املحرقة . ٢

: ٤٢، وابن عساكر يف تاريخ مدينـة دمـشق ٥٦٤/ ٧٩: D٢ّوالكويف يف مناقب اإلمام عيل 
٢٥٦: ٨، والتسرتي يف احقـاق احلـق ٣٦٩٢٦/ ١٨٢: ١٣، واملتقي اهلندي يف كنز العامل ٤٧٨

.عن عدة مصادر فراجع
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ّإن له مخسة دراهم ولصاحب الثالثة ثالثة، وصـاحب الثالثـة : اخلمسة األرغفة يقول

ًيدعي أن له أربعة ونصفا، فاختصام ّ خذ ما ريض «: فقال لصاحب الثالثةDّإىل عيل ّ

ّال رضيت إال بمـر احلـق، فقـال : فقال» ّبه صاحبك ـ وهو الثالثة ـ فإن ذلك خري لك ّ ّ

ّليس لك يف مر احلق إال درهم واحد«: Dّعيل  ّ : فسأله عن بيان وجه ذلـك، فقـال» ّ

ثة، وال يعلم أكثـركم ًأليست الثامنية أرغفة أربعة وعرشين أثالثا فأكلتموها وأنتم ثال«

ّأكال فتحملوا عىل السواء، فأكلت أنت ثامنية أثالث، والذي لك تسعة أثـالث، فبقـي  ً

سبعةلهفبقي،ًلك ثلث واحد، وأكل صاحبك ثامنية أثالث والذي له مخسة عرش ثلثا

.اآلنرضيت: فقال»بواحدكواحدولكبسبعةسبعةفلهأثالث

ُروي أنه اويت برجل فقيل ّزعم هذا أنه احتلم بـامي، فقـال: لهّ ُ إذهـب فأقمـه : ّ

.ّبالشمس فارضب ظله

ّروي أن سبب مفارقة أخيه عقيل له، أنه كان يعطيه كل يوم من الشعري ما يكفي  ّ ّ

ًفصار يوفر كل يوم شيئا قليال حتى اجتمع عندهًعياله، فاشتهى عليه أوالده مريسا ً ّّ

ًما اشرتى به سمنا ومترا ووض ّع هلم، فدعوا عليا إليه، فلام جاء وقدم له ذلك سأل عنه، ً ّ ً ّ

نعـم، : قـالوا» أو كان يكفيكم ذاك بعد الذي عـزلتم منـه ؟«: ّفقصوا عليه ذلك فقال

بلفظ ٤٢٧/١٠: ٧، والشيخ الكليني يف الكايف ٣٧٨: ٢أورده ابن حجر يف الصواعق املحرقة . ١
: ٣الرياض النرضة ، واملحب الطربي يف ١١٠٦/ ١١٠٥: ٣آخر، وابن عبد الرب يف االستيعاب 

.١٤٨: ، والسيوطي يف تاريخ اخللفاء ١٦٨
، ٢٢٣: ١، والنبــاطي يف الـرصاط املــستقيم ١١٤٢٦/ ٤١١: ٦أورده عبـد الــرزاق يف مـصنفه . ٢

، وابن حجر يف الـصواعق ٤٠٤: ١١ّ، وابن حزم يف املحىل ١٧٢: ٣٢والتسرتي يف احقاق احلق 
.٣٧٨: ٢املحرقة 

.ـ مرس٣٩٠: ٢القاموس املحيط . والتمر املمروس، أو اللبنالثريد: املريس. ٣
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ّفنقص عنه مما كان يعطيه مقدار ما كان يعزل كل يوم، وقال ّ » ّال حيل يل أزيد من ذلك«: ّ

ّفغضب فحمى له حديدة وقرهبا من خده وهو غ جتـزع مـن هـذه «: ّافـل فتـأوه فقـالّ

ّوتعرضني نار جهنم ًألذهبن إىل من يعطيني برا ويطعمني مترا، فلحق بمعاوية : فقال» ّ ً ّ ّ

أخـي : ّلوال علم بأين خري له من أخيه ما أقام عندنا وتركه، فقال لـه عقيـل: ًوقال يوما

.خامتة خريُخري يل يف ديني، وأنت خري يل يف دنياي، وقد آثرت دنياي وأسأل اهللا

ًوأخرج ابن عساكر، أن عقيال سأل عليا فقـال ّّ ّإين حمتـاج وإين فقـري فـأعطني، : ً ّ

: ّفـألح عليـه فقـال لـه» ُإصرب حتى خيرج عطاؤك مع املسلمني فأعطيك معهم«: فقال

ّدق هذه األقفال خذ ما يف «: ّفأخذ بيده فانطلق به إىل حوانيت أهل السوق فقال» أجل« ُ

ًتريد أن تتخذين سارقا: فقال.»تهذه احلواني ًوأنت تريد أن تتخذين سارقا، أن «: قال.ّ ّ

.»ُآخذ أموال املسلمني فاعطيكها دوهنم

فسأله فأعطاه مائة ألـف، فأتى معاوية» أنت وذاك«: ّآلتني معاوية، قال: قال

ُأهيـا النـاس إين أ: ّ، ثم قـالDّاصعد املنرب فاذكر ما أوالك عيل : ّثم قال ّ ّ ّخـربكم إين ّ

ّأردت عليا عىل دينه، فاختار دينه، وإين أردت معاوية عىل دينه فاختارين عىل دينه ً ّ.

ًروي أنه أتى إليه ثالثة رجال بسبعة عرش بعريا، وكانوا رشكاء فيهـا، ألحـدهم  ّ

: ١٧، وابن منظـور يف خمتـرص يف تـاريخ دمـشق ٣٨٥: ٢أورده ابن حجر يف الصواعق املحرقة . ١

.عن ابن حجر٥٤٣: ٨بلفظ آخر ، والتسرتي يف احقاق احلق ١٢١

.أثبتناه من املصدر) فأتى معاوية» أنت وذاك«: قال: (قوله. ٢

ـبالء ٢٢ـ ٢١: ٤١تاريخ مدينة دمشق . ٣ ـابيع ١٠: ٣، وأورده الذهبي يف سـري أعـالم الن ، والقنـدوزي يف ين
.عن ابن عساكر١٨: ١٣و ٥٤٢: ٨، والتسرتي يف ملحقات احقاق احلق ١٦٠/ ٤١٩: ٢املودة 
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ُنصفه وللثاين ثلثه وللثالث تسعه، والتمسوا تقسيام ال يرد فيه ثمن وال يذبح بعري، مـع ّ ُ ً ُ ّ ُ ّ

ّأن احلصص الثالثة كلها ذو كرس ال تستقيم إال بالرد أو الذبح، فـأمر  ّ ّ ّD ًحـسنا أن

ّ، فـأعطى لـصاحب النـصف تـسعة، عـشر ُيدخل بعـريه يف األبـاعر فـصارت ثامنيـة 

ّولصاحب الثلث ستة، ولصاحب التسع اثنني، ورد بعريه إىل مكانه األول ّ ُ ّ.

ّروي عن عبد اهللا بن الكوا، أن أمري امل ًكان جالسا يف جملس القضاء Dؤمنني ّ

ّيا أمري املؤمنني، أعوذ باهللا وبك واالسـتجارة إليـه وإليـك، إن أيب : إذ أتى غالم وقال

ّإنه : ّذهب إىل سفر البحر للتجارة، وكان له مال كثري، فجاء أصحابه دون أيب ويقولون

م وسـأهلم ّبإحـضار القـوم وكـانوا سـبعة، ففـرق بيـنهDمات وال مال له، فـأمر 

ّواختلفت كلامهتم، وأقر السابع بقتله وأخذ أمواله بعد التهديد والتخويف، فعفا الغالم 
.عن دم أبيه وأخذ أمواله

قد «: Dمن أين علم تفريق الشهود ؟ قال Dّفسأل عبد اهللا بن الكوا عنه 

ّهكذا يف مثل القضية، وهي أنه كان يمـيش يف بعـض األزقـة صـبي Dحكم داود  ّ ّ
ّفسأل من أمه عن وجه تسميته بذلك ؟ قالت» مات الدين«بـ : نهّيسمو ّألن أباه سافر، : ُ

ًفرجع أصحابه دونه، وكنت حامال به، وقالوا ّمات الرجل، وأوىص أن اسميه بذلك، : ُ ُ

ّفجمعهم وفرق بينهم، فعلم احلال وأخرج املال، وسامه بـ  .»عاش الدين«ّ

ًروي أن رشيح القايض كان جالسا يف جملس قضائه إذ سـأله سـائل عـن حالـه ّ

.مل نعثر له عىل مصدر. ١
، ٣٢٥٥/ ٢٣: ٣شيخ الـصدوق يف الفقيـه ، والـ٨/ ٣٧١: ٧أورده الشيخ الكليني يف الكـايف . ٢

، ١/ ٢٧٩: ٢٧، واحلــر العــاميل يف الوســائل ٨٢/ ٣١٦: ٦والــشيخ الطــويس يف التهــذيب 
.، باختالف فيها٢٠/ ١١: ١٤ّوالعالمة املجليس يف بحار األنوار 
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ُإن يل آلة الرجولية واألنوثية وقد وطأت جاريـة فحبلـت، وزوجـت فحبلـت، : وقال ُ ُ ّْ ّ ُّ ّ

ّفتحري رشيح ومل يعلم احلكم، فذهبا إىل أمري املؤمنني فعد عظام جنبيـه وكانـت عظـام  ّ
.ّبرجوليتهDأيرسه سبعة وأيمنه ثامنية، فحكم 

: Dّت لستة أشهر يف زمن عمر فأمر برمجها، وقـال ّوروي أن امرأة وضع

ّأما سمعت يقول اهللا عزوجل« ًومحله وفصاله ثالثون شهرا<: ّ َ ُ َْ َ ُ َ ُ ْ َُ ُِ َ< فيـستفاد مـن

تم الرضـاعة<: اآلية ومن قوله تعاىل ن أراد أن ي َحولني كـاملني مل َ َ ْ ْ ََّ َّ ُـ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َـ ِ َِ َ< ّأن أقـل ّ

.»ّاحلمل ستة أشهر

عن عمرو بن شمر، عـن جعفـر بـن غالـب األسـدي يرفـع : الفقيهوروي يف 

ّبينا رجالن جالسان يف زمن عمر بن اخلطاب إذ مر هبام رجل مقيد، فقال : احلديث قال ّ ّ

إن كان فيه : ًإن مل يكن يف قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثالثا، فقال اآلخر: أحد الرجلني

ّإنـا قـد حلفنـا : ّموىل العبد وهو مقيد، فقاال لهًكام قلت، فامرأته طالق ثالثا، فذهبا إىل 

ُامرأته طـالق إن حللـت : ّعىل كذا وكذا، فحل قيد غالمك حتى نزنه، فقال موىل العبد

ّقيد غالمي، فارتفعوا إىل عمر فقصوا عليه القصة ّ.

ّمواله أحق به، اذهبوا به إىل عيل بن أيب طالب لعلـه يكـون عنـده يف : فقال عمر ّ ّ

ّقصوا عليه القصة فقالهذا يشء، ف .»ما أهون هذا«: ّ

.مل نعثر له عىل مصدر. ١
.١٥: ٤٦سورة االحقاف . ٢
.٢٣٣: ٢سورة البقرة . ٣
، والطـربي يف الريـاض ٩٤/ ٩٤: ، واخلوارزمي يف املناقـب٢٠٦: ١ده الشيخ املفيد يف االرشاد أور. ٤

.٣٤٦: ١، واجلويني يف فرائد السمطني ٢٣٨: ١، واإلربيل يف كشف الغمة ١٦١: ٣النرضة 
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ّثم دعا بجفنة وأمر بقيده فشد فيه خيط وأدخل رجليه والقيد يف اجلفنة، ثم صب  ُّ ُ ّّ

.ّعليه املاء حتى امتألت

ُفرفع القيد حتى أخرج من املاء، فلام أخرج نقـص املـاء، » ارفعوا القيد«: ّثم قال ُّ
: ّتى رجع املاء إىل موضعه والقيد يف املاء، ثم قـالّثم دعا بزبر احلديد فأرسله يف املاء ح

.»زنوا هذه الزبر فهو وزنه«

ّإنام هدى أمري املؤمنني إىل معرفة ذلك ـ مع أنه ليس بيمني عندنا ـ : قال يف الفقيه ّ

ّليخلص به الناس من أحكام من جيوز اليمني بالطالق ّ.

ّفـوض إلـيهام يـشرتيان ، يف رجلني مملـوكني مDوروي فيه عن أيب عبد اهللا 
ويبيعان بأموال مواليهام وكان بينهام كالم فاقتتال، فخرج هذا يعدو إىل موىل هذا وهـذا 

ّإىل موىل هذا ـ ومها يف القوة سواء ـ فاشرتى هذا من موىل هذا العبد، واشرتى هذا من 
قـد أنت عبدي : ّهذا، وقال كل واحد منهام لصاحبهّمواله، وجاء هذا وأخذ يتلبب

ّحيكم بينهام من حيث افرتقا، فيذرع الطريق فأهيام كـان أقـرب، «: Dاشرتيتك، قال 
.»ٌّفالذي أخذ فيه هو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهام رد عىل مواليهام

ّوروي فيه، أنه أويت عمر بن اخلطاب بامرأة تزوجها شيخ، فلام أن واقعها مات عـىل  ّ ّ ُ ّ

ُ، فادعى بنوه أهنا فجرت وتشاهدوا عليها، فـأمر هبـا عمـر أن تـرجم، بطنها فجاءت بولد ّ ّ

، F٨٥، وأورده الرشيف الريض يف خصائص األئمة٣٢٤٧/ ١٨: ٣من ال حيرضه الفقيه . ١

.٨/ ٢٨٧: ٢٧العاميل يف الوسائل واحلر 
ًلببت الرجل تلبيبا. ٢ .ـ لبب٣٢٦: ١الصحاح . ّإذا مجعت ثيابه عند صدره ونحوه يف اخلصومة ثم جررته: ّ
، والـشيخ ٣/ ٢١٨: ٥، وأورده الشيخ الكليني يف الكـايف ٣٢٤٧/ ١٨: ٢من ال حيرضه الفقيه . ٣

، واحلر العاميل يف وسائل الـشيعة ١/ ٨٢: ٣صار ، واالستب٢٤/ ٧٢: ٧الطويس يف التهذيب 
.، عن الكايف١/ ٢٧١: ١٨
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ّفمروا هبا عىل عيل بن أيب طالب  ّDّيـابن عـم رسـول اهللا إين مظلومـة فهـذه : ، فقالت ّ
ُهـذه املـرأة تعلمكـم بيـوم «: ًفدفعت إليه كتابا فقرأه، فقال» ّهايت حجتك«: ّحجتي، فقال

ّعه، ردوا املرأةّتزوجها ويوم واقعها وكيف كان مجا ّفلام كـان مـن الغـد دعـا عـيل » ُ ّD

حتـى إذا أهلـاهم اللعـب » العبـوا«: ـ وفيهم ابنها، فقال هلـمًبصبيان يلعبون ـ أترابا

ّفصاح هبم، فقاموا وقام الغالم الذي هو ابن املرأة متكئا عىل راحتيه، فدعا به عيل  ً ّD

ــد إخوتــه حــد املفــرتين، فقــال ــه وجل ّفورثــه مــن أبي ــه عمــرّ ؟ صــنعتكيــف:ل

.»راحتيهعىلالغالمتكأةيفالشيخضعفعرفت«:Dقال

جـاريتيعـىلوقعزوجيّإن: فقالت،قىض يف امرأة أتتهDّوروي فيه، أنه 

ّما وقعت عليها إال بإذهنا، فقال عيل : فقال» ؟تقولما«: ّللرجلفقالإذين،بغري ّD :

ًاذبة رضبناك حداإن كنت صادقة رمجناه، وان كنت ك« ّوأقيمت الـصالة، فقـام عـيل » ّ ُ

ًيصيل، ففّكرت املرأة يف نفسها فلم تر هلا يف رجم زوجهـا وال يف رضهبـا احلـد فرجـا،  ّ ّ

ْفخرجت ومل تعد، ومل يسأل عنها أمري املؤمنني َُ.

ًأنه رضب رجل رجال يف هامته عىل عهـد أمـري Dعن أيب جعفر : وروي فيه ّ

ّعى املرضوب أنه ال يبرص بعينه شيئا، وأنه ال يشم رائحة، وأنـه قـد ّ، فادDاملؤمنني ّ ّّ ً

ًإن كان صادقا فقد وجبت له ثالث ديات «: Dخرس فال ينطق، فقال أمري املؤمنني 

ّوكيف يستربأ ذلك منه يـا أمـري املـؤمنني حتـى نعلـم أنـه صـادق ؟ : فقيل له» ّالنفس

َيـرب الرجـل الـذي ولـد معـه: ِّاللدة والسن، وقيل: ِالرتب. ١ ِ ُ ُ . ـ تـرب٢٣١: ١لـسان العـرب . َ
.ّواملقصود أهنم ىف عمر واحد

، وابـن شـهر ٧/ ٤٢٤: ٧، وأورده الكلينـي يف الكـايف ٣٢٥٤/ ٢٤: ٣من ال حيرضه الفقيـه . ٢
.٣٦٩: ٢آشوب يف املناقب 

.٣٢٥٦/ ٢٧: ٣من ال حيرضه الفقيه . ٣
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إرفـع: يقالبأنذلكُيستربأّفإنههبام،يبرصالّوأنهعينيهيفّادعاهماّأما«: Dقال

ّلشمس، فإن كان صحيحا مل يتاملـك إال أن يغمـض عينيـه، وإن كـان اعنيإىلعينيك ً

.ًصادقا مل يبرص هبام وبقيت عيناه مفتوحتني

ُوأما ما ادعاه يف خياشيمه وأنه ال يشم رائحة، فإنه يستربأ ذلك بحراق يدنى من  ُ ّّ ّّ ّ
ّن صحيحا وصلت رائحة احلراق إىل دماغه ودمعت عيناه ونحى رأسهأنفه، فإن كا ً.

ّوأما ما ادعاه يف لسانه من اخلرس وأنه ال ينطق، فإنه يستربأ ّ ّ ّ
 ذلك بـإبرة يـرضب

.عىل لسانه، فإن كان ينطق خرج الدم أمحر، وإن كان ال ينطق خرج الدم أسود

ّايت عمـر بـن اخلطـاب «: لقـاDعن أيب عبداهللا : وروى الشيخ يف التهذيب ُ

ّبامرأة قد تعلقت برجل من األنـصار، وكانـت هتـواه ومل تقـدر عـىل حيلـة، فـذهبت 

ّوأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض عىل ثياهبـا وبـني فخـذهيا، ثـم  ّ ّ ً

ّيا أمري املؤمنني، إن هذا الرجل أخذين من موضـع كـذا وكـذا : جاءت إىل عمر فقالت

ــال ــضحني، فق ــف :فف ــصاري حيل ــل األن ــصاري، فجع ــب األن ــر أن يعاق ــم عم ُفه ّ
.ّيا أمري املؤمنني تثبت يف أمري: جالس ـ ويقولDـ وأمري املؤمنني 

يا أبـا احلـسن، مـا تـرى ؟ فنظـر أمـري : ّفلام أكثر الفتى، قال عمر ألمري املؤمنني

احتالـت لـذلك، ّاملؤمنني إىل بياض عىل ثوب املرأة وبني فخذهيا، فاهتمها أن تكون قد 

.يستبني: الفقيهيف. ١
، والـشيخ ٧/ ٣٢٣: ٧، وأورده الكلينـي يف الكـايف ٣٢٥٦/ ١٧: ٣الفقيـه يحـضره مـن ال . ٢

، ٣١/ ٣٦٧: ٢،وابـن أيب مجهـور يف عـوايل اللئـالئ ١٠٥٣/ ٣٦٨: ١٠الطويس يف التهذيب 
ّ، عن الكـايف والتهـذيب، والعالمـة املجلـيس يف بحـار ١/ ٣٦٣: ٢٩واحلر العاميل يف الوسائل 

.١/ ٣٩٣: ١٨، والنوري يف مستدرك الوسائل ٤١٢/٢٠: ١٠١األنوار 
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ًائتوين بامء حار قد اغيل غليانا شديدا«: فقال ً ُ ّففعلوا، فلام ايت باملاء أمرهم فصبوا عـىل » ّ ُ ّ
ّفألقاه يف فيـه، فلـام Dموضع البياض، فاستوى ذلك البياض، فأخذه أمري املؤمنني

ّعرف طعمه ألقاه من فيه، ثم أقبل عىل املرأة حتى أقرت بذلك، ودفع اهللا عزوجل ّ ّ عن ّ

.»األنصاري عقوبته

ّوروي أيضا، عن عاصم بن ضمرة السلويل قال ًسمعت غالمـا باملدينـة وهـو : ً

ّيا أحكم احلاكمني احكم بيني وبني امي، فقال له عمر بن اخلطاب: يقول ُ َيـا غـالم مل : ُّ
ِ

ّتدعو عىل امك ؟ فقال ًيا أمري املؤمنني، إهنا محلتني يف بطنها تسعا وأرضعتني حول: ُ ني، ّ

ُفلام ترعرعت وعرفت اخلري من ّويمينـي مـن شـاميل، طردتنـي وانتفـت منـي، ّالـشر ّ

.يف سقيفة بني فالن: أين تكون الوالدة ؟ قال: ّوزعمت أهنا ال تعرفني، فقال عمر

ّعيل بأم الغالم، قال: فقال عمر ُ َّ فأتوا هبا مع أربعة إخـوة هلـا وأربعـني قـسامة، : َ

ّي، وأن هذا الغالم مدع ظلوم غشوم، يريد أن يفضحها يف ّيشهدون أهنا ال تعرف الصب ّ

ّعشريهتا، وأن هذه جارية من قريش مل تتزوج قط، وأهنا بختام رهبا، فقال عمر ّ ّ يا غالم : ّّ

ّيا أمري املؤمنني هذه واهللا امي محلتني تسعا وأرضـعتني حـولني، فلـام : ما تقول ؟ فقال ًّ ُ

ّمن شاميل طردتني وانتفت مني، وزعمت أهنا ّترعرعت وعرفت اخلري من الرش ويميني ّ

.يا هذه ما يقول الغالم ؟: ال تعرفني، فقال عمر

ّيا أمري املؤمنني والذي احتجب بالنور فال عني تراه، وحق حممد وما ولد : فقالت ّ ّ

١، واملفيد يف االرشـاد ٤/ ٤٢٢: ٧، وأورده الشيخ الكليني يف الكايف ٥٥/ ٣٠٤: ٦التهذيب . ١

: ٢، والكراجكـي يف كنـز الفوائـد ٨٢: Fوالرشيف الريض يف خـصائص األئمـة ، ٢١٨: 

.١/ ٢٨١: ٢٧، واحلر العاميل يف وسائل الشيعة ١٨٣



٢٨١..........................................Dيف زهده وقضاياه : املطلب الرابع

 

ّما أعرفه، وال أدري من أي الناس هو، وأنه غالم يريد أن يفضحني يف عـشرييت، وأنـا  ّ ّ
ّش مل أتزوج قط وإين بخاتم ريب، فقال عمرجارية من قري ّّ نعـم : ِألك شـهود ؟ قالـت: ّ

ّهؤالء، فتقدم األربعون قسامة فشهدوا عند عمر أن األمر كذلك ّ .

ّفأمر الغالم بالسجن حتى يسأل عن تعديل الشهود فيجلده حد املفرتي، فانطلقوا 

ّيابن عم رسول اهللا إين : مبالطريق فنادى الغالDبه إىل السجن، فلقاهم أمري املؤمنني  ّ
ّفلام ردوه، قال هلـم » ّردوه إىل عمر«: Dّغالم مظلوم فأعاد عليه الكالم، فقال عيل  ّ

َّأمرت به إىل السجن فرددمتوه إيل ؟ فقالوا: عمر ّيا أمري املؤمنني أمرنا عيل بن أيب طالب : َّ
ًال تعصوا لعيل أمرا، فبينام ه: ّأن نرده إليك، وسمعناك تقول ّم كذلك إذ أقبل عيل فأعاد ّ

سبحان اهللا وكيف : فقال عمر» أتأذن يل أن أقيض بينهم«: لعمرDّالكالم، فقال عيل 

.»Dّأعلمكم عيل بن أيب طالب «: يقول1ال وقد سمعت رسول اهللا 

ّنعـم، فتقـدم األربعـون قـسامة : قالـت» ِيا هذه ألك شهود ؟ «: ّثم قال للمرأة

ّألقضني اليوم بقضية بيـنكام هـي مرضـاة «: Dّ، فقال عيل ُفشهدوا بالشهادة األوىل ّ

ّألك ويل«: وقال هلا» 1ّالرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول اهللا  نعم، : قالت» ِ

ّنعـم يـابن عـم : قالوا» ُأمري فيكم ويف أختكم جائز ؟«: هؤالء إخويت، فقال إلخوهتا
ّحممد، أمرك فينا ويف أختنا جائز، فقال عيل  ُ ّD :» ُاشهد اهللا واشهد من حـضـر مـن ُ

ّاملسلمني أين قد زوجت هذا الغالم من هذه اجلارية بأربعامئة درهم والنقد من مايل، يا  ّ

َّقنرب عيل بالدراهم .ّفأتاه قنرب هبا فصبها يف يد الغالم» َ

ّخذها فصبها يف حجر امرأتك وال تأتنا إال وبك أثر العرس«: Dقال  ّ ُ يعني » ُ

ّلغالم فصب الدراهم يف حجر املرأة، ثم قال هلاُالغسل، فقام ا : قـومي، فنـادت املـرأة: ّ



الشهاب الثاقب................................................................٢٨٢

ّالنار النار يابن عم حممد  ّ، تريد أن تزوجني من ولدي، واهللا هذا ولدي، زوجنـي 1ّ ّ
ّإخويت هجينا، فولدت منه هذا، فلام ترعرع وشب أمروين أن أنتفي منه وأطرده، وهذا  ّ ً

واعمراه لوال : بيد الغالم وانطلقت، ونادى عمرّثم أخذت: واهللا ولدي وفؤادي، قال

ّعيل هللك عمر
.

ّإن رجال أقبل عـىل عهـد عـيل «: Dًوروي أيضا، عن أيب عبداهللا  ً ّD مـن

ًاجلبل حاجا، ومعه غالم فأذنب فرضبه مواله، فقال ما أنت موالي بـل أنـا مـوالك، : ّ

ّفـام زال ذا يتوعـد ذا وذا يتوعـد ذا حتــى أتيـا الكو: قـال Dّفـة، فتحـاكام إىل عــيل ّ

ّيف ليلتكم هذه، وال جتيـآين إال بحـقانطلقا فتصادقا«: Dفقال  ّفلـام أصـبح أمـري » ّ
أن يـدخال رأسـهام يف Dفـأمر»نقبـنياحلـائطيفانقب«: قال لقنربDاملؤمنني

ّيا قنرب عيل بسيف رسول اهللا عجل أرضب رقبة العبـد مـنهام«: ّالنقبني، ثم قال َّ : قـال» َ

ّفأخرج الغالم رأسه وأقر بأنه رضبني وتعدى عيل فأنكرت واليته عيل، فتوثق له أمـري  َّ ََّ َ ّ ّ ّ
.املؤمنني ودفعه إليه

Dّعهـد عـيل كـان لرجـل عـىل«: قـالDًوروي أيضا، عـن أيب جعفـر 

ًجاريتان، فولدتا مجيعا يف ليلة واحدة إحدامها إبنا واألخـرى بنتـا، فعمـدت صـاحبة  ً ًُ

ّالبنت فوضعت بنتها يف املهد الذي فيه اإلبن وأخذت إبنها، فادعتا اإلبن، فتحـاكام إىل 
ًأيتها كانت أثقل لبنا فاإلبن هلا: ّعيل، فأمر أن يوزن لبنهام وقال ّ«.

.٦/ ٤٢٣: ٧، وأورده الكليني يف الكايف ٥٦/ ٣٠٤: ٦التهذيب . ١

.٨/ ٤٢٥: ٧مع زيادة فيه، وأورده الكليني يف الكايف ٥٨/ ٣٠٧: ٦التهذيب . ٢

.٣٢٤٩/ ١٩: ٣، وأورده الصدوق يف الفقيه ٣١٥/٨٠: ٦التهذيب . ٣
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رجل Dُوجد عىل عهد أمري املؤمنني «: قالDجعفرأيبعن،ًوروي أيضا

ّمذبوح، وهناك رجل بيده سّكني ملطخ بالدم فأخذوه وأقر بأنه قتله، واستقبله رجـل  ّّ ّ

ُخلوا عن هذا فإين قاتل صاحبكم، فأويت هبام إىل أمري املؤمنني : وقال ّ ّD :فقالD

ّؤمنني، إين رجل قصاب وقد ذبحت شاة يا أمري امل: ما محلك عىل اإلقرار ؟ قال: ّلألول ّ

ّبجنب اخلربة فعاجلني البول، فدخلت اخلربة وبيدي سّكني ملطخ، فأخذوين فلم أعرف 

ًبدا عن اإلقرار، فأمرمها إىل احلسن  ّ ُDفقال . ليحكم بينهمD : ًالثاين قد قتل رجال

ّومن أحياها فكأنام أحيا الن<: ًوأحيا رجال، واهللا يقول َ َ َْ ْ ْ ََ َّ َ ًاس مجيعاَ ِ َ َ< ليس عىل واحـد

.»منهام يشء، وخترج الدية من بيت املال ـ مال املسلمني ـ لورثة املقتول

ّأيت عمر بن اخلطـاب بجاريـة شـهدوا «: قالDًوروي أيضا عن أيب عبداهللا  ُ

ّعليها أهنا بغت وكانت يتيمة عند رجل، وكان الرجل كثريا ما يغيب عن أهله، فشبت  ً ّ ّ
ّفتخوفت املرأة أن يتزوجها زوجها، فدعت بنسوة حتـى أمـسكوها وأخـذت اليتيمة، ّ

ّعذرهتا بإصبعها، فلام قدم زوجها رمت املـرأة اليتيمـة بالفاحـشة وأقامـت البينـة مـن  ّ
.ّجاراهتا الاليت ساعدهنا عىل ذلك، فرفع ذلك إىل عمر فلم يدر كيف يقيض فيها

ّهب بنا إليه، فأتى عليا وقصوا واذDّإئت عيل بن أيب طالب : ّثم قال للرجل ًّ

ّعليه القصة، فقال المرأة الرجل ّألك بينة أو برهان ؟ قالت يل: ّ شهود، هؤالء جارايت : ِ

ّيشهدن عليها بام أقول وأحرضهتن، فأخرج عيل  ّD ،السيف من غمده فطرح بني يديه

ّوأمر بكل واحدة منهن فادخلت بيتا، ثم دعا امرأة الرجل فأدارها بك ً ُ ّ ّل وجه فأبت أن ّ

.٣٢: ٥سورة املائدة . ١

.٣٢٥٣/ ٢٣: ٣، وأورده الشيخ الصدوق يف الفقيه ٨١/ ٣١٥: ٦التهذيب . ٢
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.ّتزول عن قوهلا، فردها إىل البيت الذي كانت فيه، ودعا أحد الشهود وجثا عىل ركبتيه

ّتعرفيني أنا عيل بن أيب طالب وهذا سيفي، وقد قالت امرأة الرجـل مـا : ّثم قال ّ
ُقالت ورجعت إىل احلق وأعطيتها األمان، ولـو مل تـصدقيني المّكـن الـسيف منـك،  ّ ّ

ّيـا أمـري املـؤمنني، األمـان عـىل الـصدق، فقـال هلـا: فقالـتDّفالتفتت إىل عـيل
ًال واهللا إال أهنا رأت مجاال وهيئة فخافت فـساد زوجهـا : فاصدقي، فقالت: Dّعيل  ّّ

ّفسقتها املسكر ودعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها، فقال عيل  ّD : ّاهللا أكرب أنا أول
ّمن فرق بني الشهود إال دانيال النبي  ّ ّD وألزمهن عىل حد القاذف، وألزمهن مجيعا ،ً ّ ّّ

ّالعقر، وجعل عقرها أربعامئة درهم، وأمر املرأة أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجهـا،  ّ ُ
ّوزوجه اجلارية وساق عنه عيل  ّD.

ّإن دانيال كان يتيام ال أم : ّيا أبا احلسن، فحدثنا بحديث دانيال، فقال: فقال عمر ُ ً ّ

ًأة من بني ارسائيل عجوزة كبرية ضمته فربته، وإن ملكا من ملوك ّله وال أب، وإن امر ّ ّ ّ
ًبني ارسائيل كان له قاضيان فكان هلام صديق، وكان رجـال صـاحلا وكانـت لـه إمـرأة  ً

: ُمجيلة، وكان يأيت امللك، فاحتاج امللك إىل رجل يبعثه يف بعض أموره، فقال للقاضيني

ُاختارا رجال أرسـله يف بعـض أمـوري، فقـا ّفـالن، فوجهـه امللـك فقـال الرجـل : الً
ًأوصيكام بامرأيت خريا، فقاال: للقاضيني نعم، فخرج الرجل، وكان القاضـيان يأتيـان : ُ

واهللا لـئن مل تفعـيل : باب الصديق، فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت، فقـاال هلـا

ّلنشهدن عليك عند امللك بالزنا لريمجنك، فقالت ، فأتيا امللك فأخرباه ُافعال ما أحببتام: ّ

ّوشهدا عنده أهنا قد بغت، فدخل امللك من ذلك أمر عظـيم واشـتد غمـه وكـان هبـا  ّّ

ّإن قولكام مقبول ولكن ارمجوها بعد ثالثة أيام، ونادى يف البلد الذي : ًمعجبا، فقال هلام ّ
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ّاحرضوا قتل فالنة العابدة فإهنا قد بغت وإن القاضيني قد شهدا عليها : هو فيه بذلك، ّ

.وأكثر الناس يف ذلك

مـا عنـدي يف ذلـك مـن : ما عندك يف هذا من حيلة ؟ فقال: وقال امللك لوزيره

ّيشء، فخرج الوزير يوم الثالث وهو آخر أيامها، فإذا هو بغلامن عراة يلعبـون، وفـيهم 
الـصبيان تعـالوا حتـى أكـون أنـا امللـك، معشريا : دانيال وهو ال يعرفه، فقال دانيال

.ُأنت يا فالن العابدة، وفالن وفالن القاضيني الشاهدين عليهاوتكون 

ًثم مجع ترابا وجعل سيفا من قصب، فقال للصبيان ً ّخذوا بيدي هذا فنحوه إىل : ّ
ّمكان كذا وكذا، وخذوا بيد هذا فنحوه إىل مكان كذا وكذا، وخذوا بيد هذا فنحوه إىل  ّ

.مكان كذا وكذا

ًقا إن مل تقل حقا أقتلـك، والـوزير قـائم يـسمع قل ح: ّثم دعا بأحدمها فقال له ّ ً ّ

ّردوه إىل مكانـه : يوم كذا وكذا، قـال: متى ؟ قال: ّأشهد أهنا بغت، قال: وينظر، فقال
َبم تشهد ؟ قال: ّوهاتوا اآلخر، فردوه إىل مكانه وجاءوا باآلخر، فقال له ّأشـهد أهنـا : ِ

: مع فالن بـن فـالن، قـال: قالمع من ؟: يوم كذا وكذا، قال: متى ؟ قال: بغت، قال

اهللا أكرب شهدا بزور، يـا : موضع كذا وكذا، فخالف صاحبه، فقال دانيال: وأين ؟ قال

ّفالن ناد يف الناس إنام شهدا عىل فالنة بزور واحرضوا قتلهام، فذهب الوزير إىل امللـك 

مـان، فنـادى ًمبادرا فأخربه اخلرب، فبعث امللك إىل القاضيني فاختلفا كام اختلـف الغال

.»ّامللك يف الناس فأمر بصلبهام

، والـشيخ الكلينـي يف ٣٢٥١/ ٢٠: ٣، وأورده الـصدوق يف الفقيـه ٥٩/ ٣٠٨: ٦التهذيب . ١
.١/ ٢٧٧: ٢٧، واحلر العاميل يف الوسائل ٩/ ٤٢٥: ٧الكايف 
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ّال تدفعيها إىل واحـد منـا : ّوروي أن رجلني استودعا عند امرأة وديعة وقاال هلا

ّإن : ّحتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا، فجـاء أحـدمها إليهـا فطلـب وديعتـه وقـال

ّصاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختالفه ثـم أعطتـه، ثـم جـاء اآلخـر فقـ هـايت : الّ

َّأخذها صاحبك وذكر أنك قد مت، فارتفعـا إىل عمـر، فقـال: وديعتي، فقالت املرأة ُ ّ :

، فقـالD، فجعـل أمرمهـا إليـه Dّفاجعل أمرنـا إىل عـيل : ِأنت ضامنة، فقالت

هذه الوديعة عندي وقد أمرمتاها أن ال تدفعها إىل واحد منكام حتى جتتمعا «: Dّعيل

.»ّإنام أراد أن يذهبا بامل املرأة: ّضمنها وقالُعندها فأتني بصاحبك ومل ي

وهـو Dُاويت أمـري املـؤمنني«: قـالDعن أيب عبد اهللا : وروي يف الكايف

جالس يف املسجد ـ بالكوفة ـ بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار يف شهر رمضان، فقال هلم 

: أنتم ؟ قـالواهيود : Dنعم، قال : أكلتم وأنتم مفطرون ؟ قالوا: Dأمري املؤمنني 

فعىل يشء من هذه األديان خمالفني لإلسالم : ال، قال: فنصارى ؟ قالوا: Dال، قال

ّفيكم علة استوجبتم اإلفطار ال : ال، قال: ٌفسفر أنتم ؟ قالوا: بل مسلمون، قال: ؟ قالوا

ّنشعر هبا ؟ فإنكم أبصـر بأنفـسكم، ألن اهللا تعـاىل يقـول ْبـل اإلنـسان عـىل نفـ<: ّ َ َْ َُ ِ ْ ِسه ِ ِ

ٌبصرية َ
ِ َ<تشهدون : ّفضحك أمري املؤمنني ثم قال: ّبل أصبحنا ما بنا علة، قال: قالوا

ًأن ال اله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، قالوا ّّ ًنشهد أن ال إله إال اهللا وال نعرف حممـدا، : ّ ّ ّ

: سه، فقالّال نعرفه بذلك، إنام هو أعرايب دعا إىل نف: قالوا! ّفإنه رسول اهللا : Dقال 

ّوإن فعلت، فوكل هبم رشطة اخلمـيس وخـرج هبـم إىل : ّإن أقررتم وإال قتلتكم، قالوا

١٩: ٣، والصدوق يف الفقيه ١٢/ ٤٢٨: ٧، وأورده الكليني يف الكايف ١١/ ٢٩٠: ٦التهذيب . ١
.، عن املصادر الثالثة١٠١: /١٩ّ، ونقله احلر العاميل يف الوسائل ٣٢٤٨/ 

.١٤: ٧٥سورة القيامة . ٢
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ّالظهر ـ ظهر الكوفة ـ وأمر أن حيتفر حفرتني وحفر إحدامها إىل جنـب األخـرى، ثـم  ُ

.ّخرق فيام بينهام كوة ضخمة شبه اخلوخة

ّيف اآلخـر النـار ُواوقـدّإين واضـعكم يف إحـدى هـذين القليبـني: فقال هلم

ّفإن فعلت فإنام تنقيض هذه احلياة الدنيا، فوضعهم يف إحـدى : فأقتلكم بالدخان، قالوا

ّاجلبني وضعا رفيقا، ثم أمر بالنار فاوقدت يف اجلب اآلخر ُّ ً ًّ ّثم جعل ينادهيم مـرة بعـد . ّ ّ
ه فـسار بفعلـانـصرف ّما تقولون ؟ فيجيبونه اقض ما أنت قاض حتى ماتوا، ثم . ّمرة

.ّالركبان، وحتدث به الناس

ّفبينام هو ذات يوم يف املسجد إذ قدم عليه هيودي من أهل يثرب، قد أقر لـه مـن 
وقـدم عـىل أمـري : ّيف يثرب من اليهود أنه أعلمهم، وكذلك كانت آباؤه من قبل، قـال

ّيف عدة من أهل بيته، فلام انتهـوا إىل املـسجد األعظـم بالكوفـة أنـاخوا Dاملؤمنني 
ّإنـا قـوم مـن : Dّحلهم، ثم وقفوا عىل باب املسجد وأرسلوا إىل أمري املـؤمنني روا

فخرج : اليهود قدمنا من احلجاز ولنا إليك حاجة، فهل خترج إلينا أم ندخل إليك ؟ قال

يابن : سيدخلون ويستأنفون باليمني، فام حاجتكم ؟ فقال له عظيمهم: إليهم وهو يقول

ّوأي بدعة ؟ فقـال : ؟ فقال له1ّأحدثت يف دين حممد أيب طالب ما هذه البدعة التي 
ّزعم قوم من احلجاز أنك عمدت إىل قوم شهدوا أن ال إله إال اهللا ومل يقـروا : له اليهود ّ ّ

ًأن حممدا رسول اهللا فقتلتهم بالدخان ّّ.

ُفنشدتك بالتسع آيـات التـي انزلـت عـىل موسـى بطـور : فقال له أمري املؤمنني

ـ ١٤: ٣لـسان العـرب . ين مل ينصب عليها باب، بلغة أهل احلجازّخمرتق ما بني كل دار: اخلوخة. ١

.خوخ

َّالبئر قبل أن تطوى، تذكر وتؤنت: القليب . ٢ ُ ُ .ـ قلب٣١٠: ١الصحاح . ُّ
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ّنائس اخلمس القدس، وبحق السمت الديان، هل تعلم أن يوشع بن ّسيناء، وبحق الك ُّ َّ

ّنون اويت بقوم بعد وفاة موسى شهدوا أن ال إله إال اهللا ومل يقروا أن موسى رسـول اهللا  ُّ ّ

.فقتلهم بمثل هذه القتلة ؟

.موسىّنعم أشهد أنك ناموس: فقال له اليهودي

ًثم أخرج من قبائه كتابا فدفعه إىل: قال ّأمري املؤمنني ففـضه ونظـر فيـه وبكـى، ّ

: فقال له اليهودي

ّما يبكيك يابن أيب طالب ؟ إنام نظرت يف هذا الكتاب وهو كتاب رسياين وأنـت 

ّرجل عريب، فهل تدري ما هو ؟ 

فـأرين : نعم هذا اسمي مثبت، فقـال لـه اليهـودي: Dفقال له أمري املؤمنني 

ّك بالرسيانية ؟ فأراه أمـري املـؤمنني اسـمه يف إسمك يف هذا الكتاب، وأخربين ما اسم

.إسمي اليا: الصحيفة وقال

ًأشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا رسول اهللا : فقال اليهودي ّّ ، وأشهد 1ّ

ّأنك ويص حممد، وأشهد أنك أوىل الناس بالناس من بعد حممد  ّّ ّ ّّ1.

احلمد هللا الذي مل أكن : املؤمننيوبايعوا أمري املؤمنني، ودخل املسجد، فقال أمري

ًعنده منسيا، احلمد هللا الذي أثبتني عنده يف صحيفة األبرار ّ.

ّصاحب رسه الذي يطلعه عىل باطن أمره وخيصه بام يسرته عـن غـريه: ناموس الرجل. ١ ُ الـصحاح . ّ

.ـ نمس١٦٩: ٣
ّ، والعالمة املجلـيس يف بحـار ٣/ ٢٤٩: ١٠نه احلر العاميل يف الوسائل ، وع٧/ ١٨١: ٤الكايف . ٢

.١٣/ ٣٨:٦٠األنوار 



٢٨٩

املطلب اخلامس
Dيف بعض من شجاعاته 

يف املقامات املشهورة

املقام األول

ّوقعت يف شوال سنة أربع من اهلجرة، وذلك أنه جاء عمرو بـن :غزوة اخلندق ّ
ُجهل وهبرية بن أيب وهب ونوفل بن عبداهللا بن املغرية ورضار ّعبد ود وعكرمة بن أيب

ًبن اخلطاب الفهري يف يوم األحزاب إىل اخلندق، يطيفـون بـه ويطلبـون مـضيقا منـه  ّ

ّليعربوا، فانتهوا إىل املكان الذي أكرهوا خيوهلم فيه فعربت دواهبـم، وكـانوا جيولـون 
ّ، وكان عمرو ابن عبد ود يدعو إىل بخيلهم واملسلمون وقوف ال يقدم أحد منهم عليهم

ّويمنعه النبي Dّالرباز، فيقوم عيل  ّ؛ ليقوم غريه، وكأهنم عىل رؤوسهم الطـري، 1ّ
ّخوفا من عمرو لكونه فارس قريش ويعد بألف فارس، فلام طال دعوة عمـرو املبـارز  ّ ُ ً

ّادن مني فنزع عاممتـه وعممـه هبـا وأ: 1، فقال له رسول اهللا Dّوقيام عيل  ّ عطـاه ُ

أعنـه فـسعى نحـو عمـرو، ومعـه ]اللهم[: امض، وقال: سيفه ذو الفقار، وقال له

.جابر بن عبد اهللا لينظر ما يكون بينهام

ّفلام توجه إليه قال النبي  ّّ ّفلام انتهى » خرج اإليامن بسائره إىل الكفر سائره«: 1ّ
ّيا عمرو، إنك كنت يف اجلاهلية تقول«: إليه قال ّحد إىل ثالث إال قبلتها أو ال يدعوين أ: ّ

.ما بني املعقوفتني من املصدر. ١
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ًفإين أدعوك إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا «: Dأجل، قال : قال» واحدة منها ّّ ّ ّ
ّيابن أخ أخر هذه عني، فقال: قال» رسول اهللا ّD :»فضحك عمرو » تنزل فتقاتلني

ّإن هذه اخلصلة ما أظن أن يرمني أحد فإين ألكره أن أقتل الرجل ال: وقال ّ ّ كريم مثلك، ّ

.ًوقد كان أبوك نديام يل

ّلكني أحـب أن أقتلـك«: Dقال أمري املؤمنني  ُ فنـزل ورضب وجـه فرسـه » ّ

ّوثارت غربة ما رأيتهام إىل أن كرب، فعلمت أنـه : لريجع، قال جابر ّD قتلـه واهنـزم

ّأصحابه، وتبادر املسلمون حني سمعوا التكبري فوجدوا نوفل بن عبـد العـزى جـوف  ُ
قتلة أمجل مـن هـذه ينـزل بعـضكم أقاتلـه، فنـزل : رموه باحلجارة، فقال هلماخلندق ف

.»اآلن نغزوهم وال يغزوننا«: 1ّفقتله، ثم قال رسول اهللا Dّعيل 

املقام الثاين

، وكان لواء املرشكني مع طلحة بن أيب طلحـة وكـان ُيف غزوة أحدDمقامه 

ّيدعى كبش الكتيبة، فتقدم وتقدم عيل  ّ ّ ُDّه رضبة عىل مقـدم رأسـه، وصـاح فرضب

ُصيحة مل يسمع مثلها، وسقط اللواء من يده فأخذه أخ له مصعب، فرمـاه عاصـم بـن 
ّثابت فأخذ اللواء أخوه عثامن، فرماه عاصم أيضا، فأخذه عبده صواب وكان من أشد  ً

ّالناس، فرضبه عيل  ّD فقطع يمينه فأخذه بيساره وقطعها فأخذه عىل صدره، ومجع

ًعىل أم رأسـه فـسقط رصيعـا واهنـزم Dقطوعتني عليه فرضبه أمري املؤمنني يديه امل ّ ُ

غزاة األحزاب، وراجع الشيخ املفيد يف االرشـاد : الثالثة٦١: ٢انظر الديلمي يف إرشاد القلوب . ١

ّفصل يف غزوة األحزاب، والعالمـة احلـيل يف وفيه ٣٧٦: ١، واالربيل يف كشف الغمة ١٠٠: ١

.٢٥٤: ٢٠يف غزوة اخلندق، والشيخ املجليس يف البحار ١٣١كشف اليقني 
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ِأقام عىل الشعب مخسني 1ّالقوم، وأكب املسلمون عىل الغنائم، وقد كان رسول اهللا

ُرجال، فلام رأوا تفرق الكفار مالوا إىل الغنائم إال رئيسهم فقتله خالد بن الوليد، وجاء  ّ ّّ ّ ً

ًسـبعون رجـال واهنـزم 1ُرشكون فقتل مـن أصـحاب النبـيمن ظهر رسول اهللا امل

ّاملسلمون، ومل يبق معه إال أبو دجانة سامك بن خرشة وسهل بـن حنيـف وأمـري املـؤمنني، 

ّفكلام محلت طائفة عىل رسول اهللا استقبلهم أمري املؤمنني ودفعهم عنه حتى انكـرس سـيفه، 

َّإيل أنا : فكشف رسول اهللا البيضة عن رأسه وقال ّرسول اهللا إىل أين تفرون عـن اهللا وعـن َ
مـا مل 1حلقني مـن اجلـزع عـىل رسـول اهللا «: ّأنه قالDرسوله، وعن أمري املؤمنني 

ُأملك نفيس، وكنت أمامه أرضب بسيفي بني يديه فرجعت أطلبه فلم أره، فقلـت مـا : ُ

ُكان رسول اهللا ليفر وما كان بني القتىل، فأظنه رفع بيننا، فإذا أنا ب ّّ رسول اهللا وقـد وقـع ُ

َّعىل األرض مغشيا عليه، فقمت عىل رأسه فنظر إيل وقال  َ ً ّما صنع الناس يا عيل ؟ : 1ّ

ّكفروا يا رسول اهللا وولوا الدبر، فنظر إىل كتيبة قد أقبلت، فقال يل: قلت ّرد عني هذه : ّ ّ ُ
ّالكتيبة، فحملت عليها بسيفي أرضهبا يمينا وشامال حتى ولوا األدبار ً ً ُ«.

ًأما تسمع مدحيك يف السامء أن ملكا يقال له«: يل1فقال  ال : الرضوان يقول: ّ

ًسيف إال ذو الفقار وال فتى إال عيل، فبكيت رسورا ّ ّثم تراجع املنهزمـون وانـرصف » ّ
ُخذي هذا السيف وكانت يـده «: لفاطمةDّاملرشكون، وملا انرصفوا إىل املدينة قال 

:يقولخمضوبة بالدم إىل كتفه، وأنشأ 

ــيم ــري ذم ــسيف غ ــاك ال ــاطم ه ِاف ــــيمُ ــــد وال بلئ ــــست برعدي ُفل

ــــيملعمري لقد جاهدت يف نصـر أمحد ــــاد عل ــــة رب بالعب ّوطاع

ـــريه ـــواب اهللا ال يشء غ ـــد ث ّورضــــوانه يف جنــــة ونعــــيمُاري
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ِخذيه يا فاطمة فقد أدى بعلـك مـا عليـه، وقـد قتـل اهللا : 1وقال رسول اهللا  ّ ُ

.»شبسيفه صناديد قري

املقام الثالث

ّ، وقـد مـر بيانـه يف وجـه نـزول سـورة يف غزوة ذات الـسالسلDمقامه 
ًوالعاديات مفصال ّ.

املقام الرابع

ّ، فإنـه بـذل نفـسه يف مرضـاة اهللا ومرضـاة الرسـول يف ليلة الغارDمقامه 

ًاملختار، وقد تقدم بيانه أيضا ّ.

املقام اخلامس

بارزه الوليد بن عتبة فقتلـه، وبـارز شـيبة ّ، وذلك أنهيف غزوة بدرDمقامه 

ُعبيدة بن احلارث فاختلف بينهام رضبتان فقطعـت إحـدى فخـذي عبيـدة فاسـتنقذه

برضبة قتل هبا شيبة، وقتل بعده العاص بن سعيد بن العاص، وقتل حنظلـة Dّعيل 

ّبن أيب سفيان وطعيمة بن عدي ونوفل بن خويلد وكان من شياطني قريش، وملا عرف  ّ
ّلنبي ا : حضوره قال1ّ

ًومل يزل يقتل منهم واحدا بعد واحد حتـى قتـل » ّاللهم اكفني نوفل بن خويلد«

.ًسبعني رجال منهم

.، ويف آخر الفصل األبيات٨١: ١أنظر الشيخ املفيد يف االرشاد . ١
.٧٠: ١ُانظر الشيخ املفيد يف االرشاد . ٢
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املقام السادس

المـشركين قتل أبا جرول وكانت هزيمـة Dّفإنه يف يوم حننيDمقامه 

ّبموته، وذلك أن املسلمني اهنزموا مجيعا فلم يبق مع النبي  ّ ً رشة أنفس، تـسعة ّإال ع1ّ
ّمن بني هاشم خاصة وعارشهم أيمن بن أم أيمن، وذلك قوله تعـاىل ُ َثـم أنـزل اهللاُ <: ّ َ ْ َ َّ ُ

َسكينته عىل رسوله وعىل املؤمنني ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ َ ُُ َ ََ َ< ّيعني عليا ومن ثبت معه، وهم العباس بن عبد ًّ

فيان بن احلـارث املطلب عن يمني رسول اهللا، والفضل بن العباس عن يساره، وأبو س
ممسك برسجه، ونوفل بن احلارث وربيعة بن احلـارث وعبـد اهللا بـن الـزبري بـن عبـد 
املطلب وعتبة ومعتب ابنا أيب هلب حوله، وأقبل رجل من هوازن عىل مجل أمحـر بيـده 

:راية سوداء عىل رمح طويل وهو يرجتز ويقول

ــــراح ــــرول ال ب ــــو ج ــــا اب ُحتـــى نبـــيح القـــوم أو نبـــاحأن ُ

ّفرضب عجز بعريه فرصعه ثم رضبه فقتله، وكانت Dد له أمري املؤمنني فعم
ّهزيمة املرشكني بقتله، وكانت ليلة ظلامء، وملا قتله وضع املسلمون سيوفهم فيهم وأمري 

.ًيقدمهم حتى قتل أربعني رجال من القومDاملؤمنني 

املقام السابع

ًملا قتـل شـهابا Dّ، فإنه يوم الطائفDمقامه  ونـافع بـن غـيالن اهنـزم ّ

.وأسلموا1ّاملرشكون وحلق القوم الرعب، فنزل منهم مجاعة إىل النبي 

.٢٦: ٩سورة التوبة . ١
، واحلـيل يف كـشف ٤٠٥: ١، واإلربيل يف كـشف الغمـة ١٤٠: ١االرشاد ُانظر الشيخ املفيد يف. ٢

.١٤٣: اليقني 
.١٥٣: ١ُانظر الشيخ املفيد يف االرشاد . ٣
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املقام الثامن

ًقتل مرحبا وكان طويل القامة عظيم اهلامـة، Dّ، فإنه يوم خيربDمقامه 

ّوكانت اليهود تقدمه لشجاعته ويساره، فلام خـرج قـال النبـي  ّ يـا عـيل اكفنـي «: 1ّ

ّالناس مل يقاوموه، فشكوا ذلك إىل النبي ّألن» ًمرحبا ّ، فلام بصـر Dّ، فخرج عيل 1ّ
ّأنا الذي سمتني امي مرحبا، فأقبل عيل : به قال ً ُّ ّDّبالسيف وهو يقول:

ــدرة ــي حي ــمتني أم ــذي س ــا ال ّأن أكــيلكم بالكيــل كيــل الــسندرةّ

فسقط عـىل وجهـه واهنـزم اليهـود Dّفهرب مرحب ورده ابليس، فضـربه 

ّقتل مرحب قتل مرحب، وقصته معروفة، ويف ذلك يقـول الكميـت بـن زيـد : ئلنيقا ُ ُ

:األسدي

َسقى جزع املوت ابن عثامن بعد مـا ُتعاورهـــا منـــه وليـــد ومرحـــبُ

ُفالوليد هو ابن عتبة خال معاوية وعثامن بن طلحة مـن قـريش، ومرحـب مـن 

.اليهود

املقام التاسع

ّأرسـله إىل بـالد عـامن يقاتــل 1ل اهللا ّوذلـك أن رسـوّبعـامن،Dمقامـه 
إن تأتني بصاحب العاممة السوداء : ُاجللندي، فقال اجللندي لغالمه املعروف بالكندي

ّأزوجها إياك، فركب -التي مل أنعم هبا ألحد من أوالد امللوك -والبغلة الشهباء فابنتي  ّ ُ

ّ، والعالمـة املجلـيس يف ١٣٩: ، واحليل يف كشف اليقـني١٢٧: ١أورده الشيخ املفيد يف االرشاد . ١
: ٤، وانظر البيت يف ديوان الكميت بن زيد ٣٩٢: ١، واإلربيل يف كشف الغمة ١٦: ٢١البحار 

١٩١.
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ًالكندي فيال أبيضا ومعه ثالثون فيال، ومحل عىل املسلمني عن Dفنزل أمري املؤمنني ًً

ًالبغلة وكشف رأسه وأرشقت الفالة منه، ثم أتى الفيل فكلمه كالمـا مل يفهمـه أحـد،  ّ ّ
ّفانقلب منها سبعة وعرشون فيال تقاتل املرشكني حتى أدخلتهم باب عامن، ثم رجعت  ّ ً

ّيـا عـيل نعـرف كلنـا حممـدا ونـؤمن بربـه إال الفيـل األبـيض، فـضـرب أمـري: قائلة ّّ ً ّ
فـصعد 1ّفرمى برأسه وأخذ الكندي من ظهره، فأخرب جربئيل النبي Dملؤمنني ا

.ّفخىل سبيله» يا عيل هب يل الكندي«: ّالنبي عىل السور وقال

فنظر » انظر«: Dما محلك عىل إطالقي ؟ فقال له أمري املؤمنني : فقال الكندي

ـ وبيـنهم أربعـون عىل سور املدينة يف أصحابه1ّوكشف اهللا عن برصه، فرأى النبي 

اجللنـدي ومجاعـة مـن Dًيوما ـ فأسلم الكندي عند ذلـك، وقتـل أمـري املـؤمنني 

ُعسكره، وأسلم الباقون، وسـلم احلـصن للكنـدي، وزوجـه ابنـة اجللنـدي وحـسن  ّ ّ

.إسالمه

املقام العارش

أتيت : روي عن املقداد بن األسود قالّمع املتمردين من الشياطنيDمقامه 

ّفجئته ووضعته عىل ركبته، ثم » إئتني بسيفي«: ًيوما فقالDي أمري املؤمنني إىل موال ُ

ّارتفع يف اهلواء وأنا أنظر إليه حتى غاب عن عيني، فلام قرب الظهر إذ هو نزل كام صعد 
ًإن نفوسـا يف املـأل األعـىل «: ّيا ويل اهللا أين كنـت ؟ فقـال: ًوسيفه يقطر دما، فقلت له ّ

ّاختصمت فصعدت وطه .»رهتاُ

ّيابن األسود، أنا حجـة «: يا أمري املؤمنني، وأمر املأل األعىل إليك ؟ فقال: فقلت

.٩٨ـ ٩٧: ١انظر العاميل النباطي يف الرصاط املستقيم . ١
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ّاهللا عىل مجيع خلقه، وما يف السامء ملك يطري وال سائر يسري وال خيطو قدم عن قدم إال 

.بإذين

ّأما علمت أن العامل عبارة عن الساموات واألرض وما فيهام وما بينهام، واملالئكة 

ّالسامء واجلن يف اهلواء، وسّكان وجه األرض اآلدميون، وسّكان بطون األرض سّكان ّ

ّاملتمردون من الشياطني، وكان قد اختصمت طائفتـان مـن اجلـن فطهـرهتم بـإذن اهللا  ّ ّ
.»تعاىل

املقام احلادي عرش

ّخرج إىل غزاة تبوك وخلف 1ّروي أن رسول اهللا يف غزوة تبوكDمقامه 

مـا : يف املدينة عىل أهله، وأمره باإلقامة فيهم، فقـال املنـافقونDب ّعيل بن أيب طال

ًخلفه رسول اهللا إال استثقاال له، فقال رسـول اهللا  ّ ّكـذبوا، ولكنـي خلفتـك ملـا «: 1ّ ّ

هارونبمنزلةّمنيتكونأنترىضأال،تركت ورائي فارجع فاخلفني يف أهيل وأهلك

فكان من أمر 1اهللارسولفمىضاملدينة،إىلفرجع»بعديّنبيالّأنهّإالموسىمن

ّإن اهللا تعاىل يقـرؤك الـسالم «: فنزل جربئيل وقال1ّاجليش أنه اهنزم عن رسول اهللا 

ًويبرشك وخيريك إن شئت نزلت املالئكة وإن شئت عليا فادعـه يأتيـك، فاختـار عليـا  ًّ ّ ّ ّ

.»ركني، يا عيل أدركنييا أبا الغوث أد: أدر وجهك نحو املدينة وناد: فقال جربئيل

ّكنت ممن ختلف مع عيل : قال سلامن ّ ّD ّوكنا يف احلديقة فصعدD النخلـة

ّلبيك لبيك«: إذ سمعته يقول جـيش انكـسر «: ما شأنك يا أبا احلـسن ؟ قـال: فقلت» ّ

عـشر فمىض ومضيت معه حـذو النعـل بالنعـل سـبعة » وهو يدعوين1رسول اهللا 

.٤١٩ـ ٤١٨: ُانظر مشارق أنوار اليقني للربيس. ١
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ّإلمـام رصخـة هبـت اجليـشان فتفـرق الكفــار افـصرخ خطـوة إذ عاينـت اجليـوش،  ّ
.واهنزموا

املقام الثاين عرش
يف اجلمـل يف احلروب الواقعة مع القاسطني والناكثني واملارقنيDمقامه 

ّوصفني والنهروان، فإن يف تلك املقامات له  ّّD وقائع معروفة ومشاهد مشهورة قد

ذلـكإىلفلريجععليهااالطالعأرادومن»العداحسام«بسطناها يف كتابنا املوسوم بـ

.الغليلّوتشفيالعليلشفاءفيهّفإناجلليل،الكتاب

!!!

٣، والطربي يف تارخيه ٤١٤: ١، واإلربيل يف كشف الغمة ١٥٤: ١ُانظر الشيخ املفيد يف االرشاد . ١
، ٢٠٨: ٢١ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنـوار ١٤٥: مة احليل يف كشف اليقنيّ، والعال١٠٣: 

.مع زيادة فيه٣٥٤/ ٩: ٢والسيد البحراين يف مدينة املعاجز 





٢٩٩

املطلب السادس

يف فضل الشيعة ورشفهم

ُوصفاهتم ومنزلتهم عند اهللا سبحانه
ّعن عدة من األصحاب، عن سهل بن زياد، عن حممد بن : روى شيخنا الكليني ّ

إذ دخل أبو بصري وقد خفره النفس، Dُكنت عند أيب عبداهللا : يه، قالسليامن، عن أب

: فقـال» ّيا أبا حممد، ما هذا النفس العـايل ؟«: Dّفلام أخذ جملسه قال له أبو عبد اهللا 

ّجعلت فداك يابن رسول اهللا، كرب سني، ودق عظمي، وقرب أجيل، مـع أننـي لـست  ّ ّ ُ
َّأدري ما يرد عيل من أمر آخريت َ.

ّيا أبا حممد، وإنك لتقول هذا «: Dله أبو عبد اهللا فقال ُجعلت فـداك : قال» !ّ

ُيا أبا حممد، أما علمت أن اهللا تعاىل يكرم الشباب مـنكم «: وكيف ال أقول هذا ؟ فقال ّ ّ
ُجعلت فـداك، فكيـف يكـرم الـشباب ويـستحي مـن : قال» ويستحي من الكهول ؟

» هبم، ويستحي مـن الكهـول أن حياسـبهمّيكرم اهللا الشباب أن يعذ«: الكهول ؟ فقال

ّجعلت فداك هذا لنا خاصة أم ألهل التوحيـد ؟ قـال: قلت له: قال ال «: Dفقـال: ُ

ّواهللا إال لكم خاصة دون العامل ّجعلت فداك فإنا نبزنا بنبز: قلت: قال» ّ ُ انكرست له

م فقهـاؤهم، ّظهورنا، وماتت له أفئدتنا، واستحلت له الوالة دماءنا يف حديث رواه هل

ال واهللا مـا هـم «: نعـم، قـال: قلـت: قـال» ؟الرافضة«: Dفقال أبو عبداهللا : قال

.ـ نبز٣٠٧: ٢القاموس املحيط . اللقب: النبز ـ بالتحريك ـ . ١
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ّسموكم، بل اهللا سامكم به ّ.

ّأما علمت يا أبا حممد أن سبعني رجال من بني ارسائيل رفضوا فرعون وقومه، ملا  ًّ ّ
ّاستبان هلم ضالهلم، فلحقوا بموسى ملا استبان هلم هـداه، فـسموا يف عـ ُ سكر موسـى ّ

ًألهنم رفضوا فرعون، وكانوا أشد أهل ذلك العسكر عبادة، وأشـدهم حبـا ؛الرافضة ّ ّ ّ ّ
ّملوسى وهارون وذريتهام، فأوحى اهللا عزوجل إىل موسى ّ ّ أن أثبت هلم هذا اإلسـم يف : ّ

ّالتوراة، فإين قد سميتهم به ونحلتهم إياه، فأثبت موسى  ُ ّ ّD ّاالسم هلم، ثم ذخر اهللا
ّعزوجل ه .ذا االسم حتى نحلكموهّ

ّيا أبا حممد، رفضوا اخلري ورفضتم الرش، افرتق الناس كـل فرقـة وتـشعبوا كـل  ّّ ّ ّ
ّشعبة، فانشعبتم مع أهل بيت نبيكم، وذهبتم حيث ذهبوا، واخـرتتم مـن اختـار اهللا، 

َّوأردتم من أراد اهللا، فأبرشوا ثم أبرشوا، فأنتم واهللا املرحومون، املتقبل مـن حمـسنكم، ُ ّ
ّواملتجاوز عن مسيئكم، من مل يأت اهللا عزوجل بام أنتم عليه يوم القيامة، مل يتقبـل منـه  ّ ّ ُ

ُحسنة ومل يتجاوز له عن سيئة، يا أبا حممد فهل رسرتك ؟ ّ جعلت فـداك : ُقلت: فقال» ّ

.زدين

ُيا أبا حممد، إن هللا عزوجل مالئكـة يـسقطون الـذنوب عـن «: Dفقال : قال ّ ّ ّ ّ
ّيسقط الريح الورق يف أوان سقوطه، وذلك قوله عزوجلظهور شيعتنا كام  ّ َالـذين <: ُ ِ َّ

َحيملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهبـم و يؤمنـون بـه و يـستغفرون للـذين  َ َ َ ُ ِّ ُ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َُ َ َ َُ ْ َ ُ ْ ِّ َ ْ َ ُ َ ْْ َ ُِ ِْ ِ َ ْ َ

ُآمنوا َ<قـال» ّاستغفارهم واهللا لكم دون هذا اخللق، يا أبا حممـد فهـل رسرتـك ؟ :

.ُجعلت فداك زدين: قلت

.٧: ٤٠سورة املؤمن . ١
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ٌمـن املـؤمنني رجـال <: ّيا أبا حممد، لقد ذكركم اهللا يف كتابه فقـال«: Dقال  ِ َ ِ ِ ِْ ُْ َ
ًصدقوا ما عاهدوا اهللاَ عليه فمنهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ ََ َّ َ ْ ْ ْ ُ َُ َُ َ َ ْ َ ْ ُْ َُ َ ُ<

ُليه ميثاقكم من واليتنا، وإنكـم مل تبـدلوا بنـا غرينـا، ولـو مل ّإنكم وفيتم بام أخذ اهللا ع ّ

ّتفعلوا لعريكم اهللا كام عريهم حيث يقول جل ذكره ّ ْوما وجدنا الَ كثرهم مـن عهـد <: ّ َ ْ َ َ َِ ِْ ِ َ ْ ِْ

َوإن وجدنا أكثرهم لفاسقني ِ ِ َ ْ َُ َ َ ََ ْ َْ ْ ِ<جعلت فداك : قلت: قال» ّيا أبا حممد فهل رسرتك ؟

.زدين

ُإخوانـا عـىل رسر <: ّيا أبا حممد، لقد ذكـركم اهللا يف كتابـه فقـال«: Dفقال  ُ َ ً ْ ِ

َمتقابلني ِ ِ َ ُ<ُجعلت : ُقلت: قال» ّواهللا ما أراد هبذا غريكم، يا أبا حممد فهل رسرتك ؟

.فداك زدين

َاألخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقـني<ّيا أبا حممد «: Dفقال ُِ ِ ِ َِّ ُُْ َّ ِ ٌّ َ ْ َ ْ َ ْْ َ َُ ُ ّ َ ْ<

.ُجعلت فداك زدين: قلت: قال» ّواهللا ما أراد هبذا غريكم، يا أبا حممد فهل رسرتك ؟

ّيا أبا حممد، لقد ذكرنا اهللا عزوجل وشـيعتنا وعـدونا يف آيـة مـن «: Dفقال ّ ّ ّ
ّكتابه فقال عزوجل َهل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إنام يتـذ<: ّ َ َّ َ َّ َْ ََ ُ َ ُ َ ْ ََّ ِ َ َْ َ َ ْ َ َِ ِ ُكر أولـوا ِ ُ ُ َّ

ِاأللباب ْ َ ْ< ُفنحن الذين يعلمون، وعدونا الـذين ال يعلمـون، وشـيعتنا هـم اولـوا ّ
ُيا أبا حممد فهل رسرتك ؟. األلباب .ُجعلت فداك زدين: قلت: قال» ّ

.٢٣: ٣٣سورة األحزاب . ١
.١٠٢: ٧سورة األعراف. ٢
.٤٧: ١٥سورة احلجر . ٣
.٦٧: ٤٣سورة الزخرف . ٤
.٩: ٣٩سورة الزمر . ٥
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ّيا أبا حممد، واهللا ما استثنى اهللا عز ذكره بأحد من أوصياء األنبياء «: Dفقال  ّ
ِيـوم ال يغنـى <: ّاملؤمنني وشيعته، فقال يف كتابه وقوله احلـقوال أتباعهم ما خال أمري ْ ُ َ َْ

َموىل عن موىل شيئا وال هم ينرصون  ُ ًَ ْ ُ ْ ْ َ َُ َ ْ ْ َ ًْ َ َإال من رحم اهللاُ* ً َ َِ ْ ّ ِ< ،ًيعني بذاك عليا وشيعته ّ

ُيا أبا حممد فهل رسرتك ؟ .ُجعلت فداك زدين: ُقلت: قال» ّ

ّلقد ذكركم اهللا عزوجل«: Dقال َقل يـا عبـادي الـذين <: يف كتابه إذ يقولّ ِ ِ َِّ ْ ُ

ُأرسفوا عىل أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللاِ إن اهللاَ يغفر الذنوب مجيعا إنـه هـو الغفـور  ُ َ َ ْ ُْ َُ َّ ُ ْ ْْ َُّ ُ ُ َ َ ْ َِ ًِ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َّْ ُ َ َ ِ َ ََ
ُالرحيم َِّ<ت ُجعلـ: ُقلت: قال» ّواهللا ما أراد هبذا غريكم، فهل رسرتك يا أبا حممد ؟

.فداك زدين

َإن عبادى لـيس لـك <: ّيا أبا حممد، لقد ذكركم اهللا يف كتابه فقال«: Dفقال  َ ََ ْ ِ ِ َّ ِ

ٌعليهم سلطان ْ َُ ْ ِْ َ< ّواهللا ما أراد هبذا إال األئمة ّF وشيعتهم، فهل رسرتـك يـا أبـا

.ُجعلت فداك زدين: قلت: قال» ّحممد ؟

َفأولئك مع الذين أنعم <: ابه فقالّيا أبا حممد، لقد ذكركم اهللا يف كت«: Dفقال ََ َ َْ َ ِ َِّ َ ُ َ

ًاهللاُ عليهم من النبيني والصديقني والـشهداء والـصاحلني وحـسن أولئـك رفيقـا ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ُ ِّ ْ َْ ُ َ َ َ ّ َ َ ِّ َ َ ََ َ َ َُّ ِّ َِّ ِ َ<

ّيف اآلية النبيون، ونحن يف هذا املوضع الصديقون والـشهداء، وأنـتم 1فرسول اهللا  ّ
ّلصالح كام سامكم اهللا عزوجل، يا أبا حممد فهل رسرتك ؟ّالصاحلون، فتسموا با ّّ : قال» ّ

.ُجعلت فداك زدين: ُقلت

.٤٣و ٤٢: ٤٤سورة الدخان . ١
.٥٣: ٣٩سورة الزمر . ٢
.٤٢: ١٥سورة احلجر . ٣
.٦٩: ٤سورة النساء . ٤
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ّيا أبا حممد، لقد ذكركم اهللا إذ حكى عـن عـدوكم يف النـار بقولـه«: Dقال ّ ّ :

ِوقالوا ما لنا ال نرى رجاال كنا نعدهم مـن األرشار < ِْ َْ َ ُ ُ َِ ْ ُّ ّ َُ ًَ َ َأختـذناهم سـخريا أ* ُ ًَ ّ ِْ ْ ِ ُ ْ َ ْم زاغـت َّ َ ْ
ُعنهم األبصار ُْ ََ ْ ُ ْ< ،ّواهللا ما أراد هبذا غريكم، رصتم عند أهل هذا العامل أرشار الناس

ّوأنتم واهللا يف اجلنة حتربون ويف النار تطلبون، يا أبا حممد فهل رسرتك ؟ ّ : قلـت: قال» ّ

.ُجعلت فداك زدين

ّيا أبا حممد، ما من آية نزلت تقود إىل اجلنة وال«: Dقال ّيذكر أهلها بخري إال ّ

ّوال تـسوق إىل النـار إال الشروهي فينا ويف شيعتنا، وما من آية نزلت يذكر أهلها فيها  ّ

ّوهي يف عدونا ومن خالفنا، فهل رسرتك يا أبا حممـد ؟ ّ ُجعلـت فـداك : قلـت: قـال» ُ

.زدين

ّيا أبا حممد، ليس عىل ملة إبراهيم إال نحن وشيعتنا، وسائر ال«: Dقال ّ نـاس ّ

.حسبي: ُويف رواية اخرى فقال» ّمن ذلك براء، يا أبا حممد فهل رسرتك ؟

ُوروى شيخنا املذكور عن حممد بن حييى بسنده إىل احلكم بن عتيبة قال بينا أنـا : ّ

ّوالبيت غاص بأهله إذ أقبل شيخ يتوكأ عىل عنزةDمع أيب جعفر  ّ لـه حتـى قـام

ّيابن رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاتـه ثـم سـكت، السالم عليك: عىل باب البيت، فقال
ّثم أقبل الشيخ بوجهه عىل أهـل » وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته«: فقال أبو جعفر

.٦٣و ٦٢: ٣٨سورة ص . ١

، والـشيخ املفيـد يف ١٨/ ٥٩:، وأورده الشيخ الصدوق يف فضائل الـشيعة٦/ ٣٣: ٨الكايف . ٢

.١٠٤: االختصاص 

هـي أطـول مـن : عصا يف قدر نصف الرمح أو أكثر، فيها سنان مثل سنان الرمح، وقيـل: العنزة . ٣

.ـ عنز٣٨٤: ٥لسان العرب . ّالعصا وأقرص من الرمح، والعكازة قريب منها



الشهاب الثاقب................................................................٣٠٤

ّالسالم عليكم ثم سكت حتى أجابه القوم مجيعا وردوا عليه السالم، ثـم : البيت فقال ّّ ً

ي منك جعلني اهللا فداك، فواهللا ُيابن رسول اهللا، ادنن: ّأقبل بوجهه عىل أيب جعفر ثم قال

ّالحبكم واحب من حيبكم، وواهللا ما احبكم واحب مـن حيـبكم لطمـع يف دنيـا، وإين  ّ ّ ّ ّ ّ ُّ ُ ُ ُ

ّألبغض عدوكم وأبرأ منه، وواهللا ما أبغضه وأبرأ منه لـوتر كـان بينـي وبينـه، واهللا إين  ّ

ّالحل حاللكم واحرم حرامكم وأنتظر أمركم، فهل ترجو يل جعلني ا ُ ّ هللا فداك ؟ فقال ُ

َّإيل إيل«: أبو جعفر َّ .حتى أقعده إىل جنبه» َ

ّأهيا الشيخ، إن أيب عيل بن احلسني أتاه رجـل فـسأله عـن مثـل الـذي «: ّثم قال ّ ّ
ّإن متت ترد عىل رسول اهللا وعىل عيل واحلسن واحلسني وعيل : سألتني عنه، فقال له أيب ّ ْ ُ َ

ّر عينـك، وتـستقبل بـالروح والرحيـان مـع ُبن احلسني، ويثلج قلبك ويربد فؤادك وتق

الكرام الكاتبني، ولو قد بلغت نفسك ها هنا ـ وأهوى بيده إىل حلقه ـ وإن تعش ترى 

.»ّما يقر اهللا به عينك، وتكون معنا يف السنام األعىل

اهللا أكرب : كيف قلت يا أبا جعفر ؟ فأعاد عليه الكالم، فقال الشيخ: فقال الشيخ

ّأنا مت أرد عىل رسول اهللا وعـىل عـيل واحلـسن واحلـسني وعـيل بـن يا أبا جعفر، إن  ُّ ُّ

ُاحلسني، وتقر عيني ويثلج قلبي ويربد فؤادي وأستقبل بالروح والرحيـان مـع الكـرام  ّ
ّالكاتبني لو قد بلغت نفيس ها هنا، وإن أعش أرى ما يقر اهللا به عيني، فأكون معكم يف 

.السنام األعىل

ينشج ها ها ها حتى لصق باألرض، وأقبل أهل البيـت ّثم أقبل الشيخ ينتحب،

ُينتحبون وينشجون ملا يرون من حال الشيخ، وأقبل أبو جعفر يمسح بإصبعه الـدموع 
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يابن رسـول اهللا، : ّعينيه وينفضهام، ثم رفع الشيخ رأسه فقال أليب جعفرمن محاليق

ّىل عينيه، وجره ثـم ّناولني يدك جعلني اهللا فداك، فناوله يده فقبلها ووضعها ع حـسر ّ

السالم عليكم، وأقبل أبو : ّعن بطنه وصدره فوضع يده عىل بطنه وصدره، ثم قام فقال

.ينظر يف قفاه وهو يذهبDجعفر 

ّمن أحب أن ينظـر إىل رجـل مـن أهـل اجلنـة «: ّثم أقبل بوجهه عىل القوم فقال ّ

.شبه ذلك املجلسًمل أر مأمتا قط ي: ُفقال احلكم بن عتيبة» فلينظر إىل هذا

يا جـابر، «: قال: قالDوروى الشيخ املزبور بسنده إىل جابر، عن أيب جعفر 

ُإذا كان يوم القيامة مجع اهللا عزوجل األولني واآلخرين لفصل اخلطاب، دعي رسـول  ّ ّ ّ

ّاهللا ودعي أمري املؤمنني فيكسى رسول اهللا حلة خرضاء تضيىء ما بني املرشق واملغرب،  ُ ُ ُ

ّعيل مثلها، ويكسى رسول اهللا حلة وردية يضيىء هلا ما بني املشـرق واملغرب ُويكسى  ّ ّ
ّويكسى عيل مثلها، ثم يصعدان عندها ّ ُ.

ّثم يدعى بنا فيدفع إلينا حساب الناس، فنحن واهللا ندخل أهل اجلنة اجلنة وأهل  ّ ُّ ُ ُ ُ ّ
ّالنار النار، ثم يدعى بالنبيني فيقامون صفني عند عرش اهللا عزوج ّ ّ ُ ّل حتـى نفـرغ مـن ّ

ًحساب الناس، فإذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار بعث رب العزة عليا فأنزهلم  ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ

ّمنازهلم من اجلنة وزوجهم، فعيل واهللا الذي يزوج أهل اجلنة يف اجلنة، وما ذاك إىل أحد  ّ ّّ ّّ
ّغريه كرامة من اهللا عز ذكره، وفضال فضله اهللا ومن به عليه، وهو ّ ّواهللا يدخل أهل النار ًّ ُ

ّالنار، وهو الذي يغلق عىل أهل اجلنة إذا دخلوا فيهـا أبواهبـا ّألن أبـواب اجلنـة إليـه ؛ّ ّ

.ـ محلق٢٠٢: ٤الصحاح . ّباطن أجفاهنا، الذي يسوده الكحل: محالق العني. ١
.عن الكايف٣٦١/٣: ٢٦، ونقله املجليس يف البحار ٣٠/ ٧٦: ٨الكايف . ٢
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.»وأبواب النار إليه

Dُسمعت أبا عبـد اهللا : وروى الشيخ املزبور بسنده إىل عمرو بن أيب املقدام قال

ّخرجت أنا وأيب حتى إذا كنا بني القرب واملن«: يقول ّرب إذا بأناس من الشيعة فسلم عليهمُ ُ.

ّإين واهللا الحب رياحكم وأرواحكم، فأعينوين عىل ذلك بورع واجتهاد، : ّثم قال ُ ّ
ّواعلموا أن واليتنا ال تنال إال بالورع واالجتهاد، من ائتم منكم بعبد فليعمل بعمله ّ ُ ُ ّ.

لـسابقون اآلخـرون، ّأنتم شيعة اهللا وأنتم أنـصار اهللا وأنـتم الـسابقون األولـون وا

ّوالسابقون يف الدنيا، والسابقون يف اآلخـرة إىل اجلنـة، قـد ضـمنا لكـم اجلنـة بـضامن اهللا  ّ ّ

ًعزوجل وضامن رسول اهللا، ما عىل درجة اجلنة أكثـر أرواحـا مـنكم فتنافـسوا يف فـضائل  ّ ّ ّ

ّالدرجات، أنتم الطيبون ونساؤكم الطيبات، كل مؤمنة حوراء عيناء وكل مؤمن صد ّ ّ ّ .يقّ

ّيا قنرب، أبرش وبرش واستبرش فواهللا لقد مات : لقنربDولقد قال أمري املؤمنني 
ّوهو عىل امته ساخط إال الشيعة1رسول اهللا  ّ ُ.

ّأال وإن لكل يشء عزا وعز اإلسالم الشيعة ًّ ّّ.

ّأال وإن لكل يشء دعامة ودعامة اإلسالم الشيعة ّ.

ّأال وإن لكل يشء ذروة وذروة اإلسالم ال .شيعةّ

ًأال وإن لكل يشء رشفا ورشف اإلسالم الشيعة ّّ.

ّأال وإن لكل يشء سيدا وسيد املجالس جمالس الشيعة ًّ ّّ.

ًأال وإن لكل يشء إماما وإمام األرض أرض تسكنها الشيعة ّّ.

، واحلـر العـاميل يف الفـصول ٣٥٨/ ٢٧١: ، وأورده احليل يف املحترض ١٥٤/ ١٥٩: ٨الكايف . ١
: ٧، واملجليس يف البحار ٩/ ٧٨٩: ٢، واالسرتآبادي يف تأويل اآليات ٦٢٣/ ٤٤٦: ١املهمة 
.١٤/ ٣١٦: ٢٧، و ٢٤/ ٣٣٧
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ًواهللا لوال ما يف األرض منكم ما رأيت بعني عشبا أبدا، واهللا لوال مـا يف األرض  ً ُ
عىل أهل خالفكم وال أصابوا الطيبات، ما هلـم يف الـدنيا وال هلـم يف منكم ما أنعم اهللا 

ّاآلخرة من نصيب، كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إىل هذه اآلية  ٌعاملة ناصبة <ّ ٌَ ِ َِ

ًتصىل نارا حامية*  ًَ ِ ْ َ<ّفكل ناصب جمتهد فعمله هباء.

ّشيعتنا ينطقون بأمر اهللا عزوجل، ومن خالفهم ينطقون بتفل ّ ، واهللا ما مـن تّ

ّعبد من شيعتنا ينام إال أصعد اهللا عزوجل روحه إىل السامء فيبارك عليها، فإن كان قـد  ّّ

ّأتى عليها أجلها جعلها يف كنوز من رمحته، ويف رياض جنته، ويف ظل عرشه، وإن كان  ّ

ّأجلها متأخرا بعث هبا مع امنته من املالئكة لريدوهـا إىل اجلـسد الـذي خرجـت منـ َ َ ً ه ّ

.لتسكن فيه

ّواهللا إن حاجكم وعامركم خلاصة اهللا عزوجل، وإن فقراءكم ألهـل الغنـا، وإن  ّ ّّ ّ ّ ّّ
ّأغنياءكم ألهل القناعة، وإنكم كلكم ألهل دعوته وأهل إجابته ّ«.

.مثلهDوروى الشيخ املزبور بسنده إىل ابن أيب املقدام السابق ذكره، عن أيب عبد اهللا

ّلكــل يشء جــوهرا وجــوهر ولــد آدم حممــد ّأال وإن «: وزاد فيــه ُ ً ونحــن، 1ّ

ّوشيعتنا بعدنا، حبذا شيعتنا ما أقرهبم من عـرش اهللا، وأحـسن صـنع اهللا إلـيهم يـوم  ُ

ًالقيامة، واهللا لوال أن يتعاظم الناس ذلك أو يدخلهم زهو لسلمت عليهم املالئكة قبال،  ّ ّ

.٤و ٣: ٨٨سورة الغاشية . ١

ّأي يكون من دون تدبر وال تردد. ٢ .ـ فلت٦٧: ٢لسان العرب . ّ

، ٨/ ٥١: ، وصـفات الـشيعة٤/ ٧٢٥: ، وأورده الصدوق يف األمايل٢٥٩/ ٢١٢: ٨الكايف . ٣

: وري يف روضـة الـواعظني، والفتـال النيـشاب٥٤٩: باختالف يسري، وفرات الكـويف يف تفـسريه

. ٩/ ٢٠٣: ٧ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٢٩٤
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ّام إال وله بكل حرف مائة حـسنة، واهللا ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن يف صالته قائ ّ ً

ّوال قرأ يف صالته جالسا إال وله بكل حرف مخسون حسنة، وال يف غري صالته إال وله  ّ ّ ً

ّبكل حرف عرش حسنات، وإن للصامت من شيعتنا ألجر من قرأ القرآن ممـن خالفـه،  ّ ّ

ُأنتم واهللا عىل فرشكم نيام لكم أجر املجاهـدين، وأنـتم واهللا يف صـالتكم ل كـم أجـر ُ

ّالصافني يف سبيله، أنتم واهللا الذين قال اهللا عزوجل ّ ّ ّونزعنا ما ىف صدورهم من غل <: ّ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ ِ ُ َِ َ

َإخوانا عىل رسر متقابلني َ َِ َ ًَ ُْ ُُ َ َ ِ<.

عينـان يف الـرأس وعينـان يف القلـب، أال : ّإنام شيعتنا أصحاب األربعة األعني

.»أبصارهموأعمىأبصاركمفتحّجلّعزواهللاّإنأال،ّواخلالئق كلهم كذلك

ّكنت قاعدا مع أيب احلسن األول : وروي عن سامعة قال ً ُD ّوالناس يف الطواف

يا سامعة، إلينا إياب هذا اخللق وعلينا حساهبم، فام كان هلم «: ّيف جوف الليل، فقال يل

ّمن ذنب بينهم وبني اهللا عز وجل حتمنا عىل اهللا يف تركه لنا فأجابنا  إىل ذلك، وما كـان ّ

ّبينهم وبني الناس استوهبناه منهم، وأجابوا إىل ذلك وعوضهم اهللا عزوجل ّ ّ ّ«.

ّوروي عن صفوان اجلامل أنه قال ُجعلـت : فقلـتDّدخلت عىل الصادق : ّ

ويف شيعتك أقوام يذنبون ويرتكبون الفواحش » ّشيعتنا يف اجلنة«: فداك سمعتك تقول

ّنعم، هم أهل اجلنة، إن الرجل يف شيعتنا «: يف دنياهم، فقالّويرشبون اخلمر ويتمتعون  ّ

.٤٧: ١٥سورة احلجر . ١
باختصار، واالسرتآبادي يف ٣٩/ ٢٣٨: ١، وأورده الربقي يف املحاسن ٢٦٠/ ٢١٤: ٨الكايف . ٢

.صارباخت٢٨/٥٢: ٦٨ّ، والعالمة املجليس يف البحار ٦/ ٢٤٩: ١تأويل اآليات 
ّ، والعالمة املجليس ٢/ ٤٤٧: ١، ونقله احلر العاميل يف الفصول املهمة ١٦٧/ ١٦٢: ٨الكايف . ٣

.عن الكايف٧١/ ٥٧: ٨يف البحار 
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ُال خيرج من الدنيا حتى يبتىل بسقم أو مرض أو بدين أو بجار يؤذيه أو بزوجـة سـوء،  َ ُ
ّفإن عويف من ذلك شدد اهللا عليه النزع حتى خيرج من الدنيا وال ذنب عليه ّ ُ«.

ّال بد من رد املظامل ؟ فقال : فقلت ّD :»ّعزوجل جعل حساب خلقه يـوم ّإن اهللا ّ

ّالقيامة إىل حممد وعيل، فكل ما كان عىل شيعتنا حسبناه من اخلمس يف أمواهلم، وكل ما كان  ّ ّ ّ
ّبينهم وبني خالقهم استوهبناه هلم، حتى ال يدخل أحد من شيعتنا النار ّ«.

وقـال أحـدمها يف روايـة زيـد: ّوروى املقدس األردبييل يف رشحه عىل اإلرشاد

ّمـات، فـرتحم : عن رجل ونحن عنده فقيـل لـهDاهللا سئل أبو عبد: ّالشحام قال
ّيل عليه دنينريات فغلبنـي عليهـا وسـامها : ًعليه، وقال فيه خريا، فقال رجل من القوم

ّأتـرى اهللا يأخـذ ويل«: فقـالDفاسـتبان ذلـك يف وجـه أيب عبـداهللا : يسرية، قـال
ّفيلقيه يف النار فيعذبه منDّعيل  ٍّهـو يف حـل : ّفقـال الرجـل: قال» !أجل ذهبك ؟ّ

. »أفال كان ذلك قبل اآلن«: Dاهللا جعلني اهللا فداك، فقال أبو عبد

مـن «: Dقـال أبـو عبـداهللا : واآلخر ما رواه يف الصحيح عن أيب شبل قـال

ّأحبكم عىل ما أنتم عليه دخل اجلنة، وإن مل يقل كام تقولون ّ«.

ما نقل عن كتاب بشارة املصطفى . ّاألول من هتذيب الشيخّومما يف آخر اجلزء 

/ ٣٤٥: ١، وابن أيب مجهور يف عوايل اللئالئ ٢٤٧/ ٥٧٠: أورده شاذان بن جربئيل يف الفضائل. ١

: ، عن الفضائل، واملـاحوزي يف األربعـني٣٣/ ١١٤: ٦٨، ونقله املجليس يف بحار األنوار ١٢٣

.جزء منه وبلفظ آخر٣/ ٢٤٢: ٣، عن أمايل املفيد، ومل نعثر عليه فيه، ويف الكايف ١٠٥

.٥١٤: ٢جممع الفائدة . ٢

.٣٧٦/ ٢٥٦: ٨أورده الكليني يف الكايف . ٣

.١٨١/ ٤٦٨: ١التهذيب . ٤
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بحذف : ّلشيعة املرتىض تصنيف اإلمام العامل الزاهد الورع التقي ابن طاووس احلسيني

ّفرحا مرسورا مستبرشا، فسلم عليه Dّعىل عيل 1دخل رسول اهللا: اإلسناد قال ً ً ً

ّفرد عليه السالم، فقال عيل ّD :»َّرأيت أقبلت عيل مثل هذا اليوم ؟يا رسول اهللا، ما«

ّجئتك حيث أبرشك واعلم أن يف هذه الساعة نزل عيل جربئيل ثم قـال«: Dفقال  ّ ّ :

ّبرش عليا أن شيعته الطائع: ّاحلق يقرؤك السالم ويقول ً ّ ّّفلام » ّوالعايص من أهل اجلنة
ّسمع مقالته خر هللا ساجدا، ورفع يديه إىل السامء ثم قال ّ ّشهد اهللا عىل أين قد وهبت ُا«: ًّ

ّيا رب إشهد عيل أين قد وهبـت لـشيعة عـيل «: فقالت فاطمة» لشيعتي نصف حسنايت َّّ َ ّ
ّما أنـتم بـأكرم منـي «: 1ّفقال احلسن واحلسني كذلك، فقال النبي » نصف حسنايت

ّإشهد عيل يا رب إين قد وهبت لشيعة عيل نصف حسنايت َّّ ّ ّفـأوحى اهللا عزوجـل : قال» َ ّ
ّما أنتم بأكرم مني إين قـد غفـرت لـشيعة عـيل وحمبـيهم ذنـوهبم «: 1رسول اهللا إىل ّ ّ ّ

.»ًمجيعا

ّوروي عن الكيش بإسناده إىل عمرو بن يزيد أنه قال Dسألت أبا عبـد اهللا: ّ

ُتسقهموال،ّال تصدق عليهم بيشء«: ّعن الصدقة عىل الناصب وعىل الزيدية ؟ فقال

ّإن الزيدية هم نصاب«: Dلوقا»استطعتإناملاءمن ُّ ّ«.

).الصالح: (يف املصدر. ١
ّعن كتاب حتفة اإلخوان، عن بشارة املصطفى للـسيد ٤٨/ ٨٩: ٦لبحراين يف غاية املرام أورده ا. ٢

ًابن طاووس، ومل نقف عليه يف املطبوع من كتـاب بـشارة املـصطفى، وأورده أيـضا املـاحوزي يف 
ًعن كتاب بشارة الشيعة، ولعله صار خلطا بني بـشارة املـصطفى وبـشارة ١٠٦: كتاب األربعني ّ

.الشيعة
١٠٨: ٧ّ، ونقله عنه املحدث النوري يف مستدرك الوسائل ٤٠٩/ ٢٢٨: اختيار معرفة الرجال . ٣

.٣٤: ٣٧ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ... باب عدم جواز دفع الزكاة١/ 
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: وقــالDّأن احلــارث األعــور اهلمــداين ذهــب إىل أمــري املــؤمنني : وروي

ّاحبكمّإينّسيدييا عـىلاملـروروحالـةّالـرتددوقـتحـااليت،مـنحالتنيوأخافُ

ّال ختف يا حار، فام من أحد من أوليـائي أو أعـدائي إال وهـو «: Dفقالالرصاط،

:يقولDتني احلالتني وأراه، ويعرفني وأعرفه، فأنشأ أمري املؤمنني يراين يف ها

ــرين ــدان مــن يمــت ي ــا حــار مه ًمـــن مـــؤمن أو منـــافق قـــبالُي ُ ُ

ـــــه ـــــه وأعرف ـــــي طرف ــــاليعرفن ــــا فع ــــمه وم ــــه واس بعين

ــت عنــد ــصراطوأن فــــال ختــــف عثــــرة وال زلــــالمعــرتيضال

ّأقــــول للنــــار حــــني توقفــــت ــريبّ ــه ال تق ــرض ذري ــرجالللع ال

ــــــه ــــــه إن ل ــــــه ال تقربي ـــويل متـــصالّذري ـــل ال ـــبال بحب ًح ًّ ّ
ختالـــــه يف احلـــــالوة العـــــسالأســـقيك مـــن بـــارد عـــىل ظمـــإ

ــــا خــــالص لــــشيعتنا ـــالهــــذا لن ـــيهم األم ـــاين اهللا أوف أعط 

قال 6ّأخرج أمحد يف املناقب أنه : وروى ابن حجر يف الصواعق املحرقة وقال

ّنك معي يف اجلنة واحلسن واحلسني، وذريتنا خلف ظهورنـا، أما ترىض إ«: Dّلعيل  ّ ّ

ّوأزواجنا خلف ذريتنا، وشيعتنا عن أيامننا وشامئلنا ّ«.

مل نعثر عىل هذا النص يف الكتب، بل ورد بألفاظ متفاوتة، ومنهم مـن يـروي الـشعر فقـط، انظـر . ١

، ٥جملـس ٦٢٧: ، والشيخ الطـويس يف أماليـه٧: ، وأماليه٧٣: املفيد يف أوائل املقاالت الشيخ 

، واإلربـيل يف ٢٣: فقط بيت واحـد، والطـربي يف بـشارة املـصطفى٢٦٥: ٢والقمي يف تفسريه 

، ٤٢: ١٨، وابـن أيب احلديـد يف رشح الـنهج ١٣: ، واحلـيل يف املحتـرض ٧٧: ٢كشف الغمـة 

.٤٣٢/٧٤: ٣٤ملجليس يف بحار األنوار ّوالعالمة ا
، وابـن منظـور يف ١٦٢: ، وأورده الطربي يف ذخـائر العقبـى٦٧١، و٤٦٦: ٢الصواعق املحرقة . ٢

! 
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ّيا عيل، إن اهللا قـد غفـر «: 1قال رسول اهللا : ّوروى فيها عن الديلمي أنه قال

ّلك ولذريتك ولولدك ولشيعتك وملحبي شيعتك، فابرش فإنك األنزع البطني ّ ّ ّ«)١(.

ّأن عليا مر عىل مجع فقال: وروى فيها ً .»من القوم ؟«: ّّ

.من شيعتك يا أمري املؤمنني: فقالوا

ّيا هؤالء، ما يل ال أرى فيكم سمة شيعتنا وحلية أحبتنا ؟«: ّثم قال» ًخريا«: فقال هلم ِ«.

ّنسألك بالذي أكـرمكم أهـل البيـت وخـصكم : ًفأمسكوا حياء، فقال من معه
.بأتنا بصفة شيعتكمّوصاحبكم ملا أن

شيعتنا هم العارفون بـاهللا، العـاملون بـأمر اهللا، أهـل الفـضائل، «: Dفقال

الناطقون بالصواب، مأكوهلم القوت، وملبوسهم االقتصاد، ومشيهم التواضع، بخعوا 

ّهللا بطاعته، وخضعوا إليه بعبادتـه، مـضوا غاضـني أبـصارهم عـام حـرم اهللا علـيهم،  ّ ّ

ّىل العلم برهبم، نزلت أنفسهم منهم يف الرجاء، ورضـاء عـن اهللا أسامعهم عراقمني ّ
ّتعاىل بالقضاء، فلوال اآلجال التي كتب اهللا تعاىل هلم مل تستقر أرواحهـم يف أجـسادهم 
ًطرفة عني؛ شوقا إىل لقاء اهللا تعاىل والثواب، وخوفا من أليم العقاب، عظم اخلـالق يف  ً

ّم واجلنة كمن رآها، عىل أرائكها متكئون، وهـم أنفسهم وصغر ما دونه يف أعينهم، فه ّ

"
، والقندوزي يف ٢٢٣: ٩، و ٣٣٤: ٦، والتسرتي يف احقاق احلق ١٢٤: ٧خمترص تاريخ دمشق 

.٥١١/ ١٧٨: ٢ينابيع املودة 
، والـرشواين يف مناقـب أهـل ٧٥: ، وأورده الشريازي يف األربعـني ٤٦٧: ٢الصواعق املحرقة . ١

جـزء منـه، والـسيد املرعـيش يف ١٥٥/ ٨٥: ٢، والقندوزي يف ينابيع املودة F١٧٨البيت

.١٠٩: ١٧ملحقات إحقاق احلق 

ّواملعنى أهنم ختموا أسامعهم إال عن العلم. ـ رقم٢٧٥: ٥الصحاح . اخلتم: الرقم. ٢ ّ.
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ًوالنار كمن رآها فهم فيها معذبون، صربوا أياما قليلة فأعقبتهم راحة طويلة، أرادهتـم  ّّ
.الدنيا فلم يريدوها، وطلبتهم فأعجزوها

ًأما الليل فصافون أقدامهم تالون ألجزاء القرآن ترتيال، يعظون أنفسهم بأمثال،  ّ ّ ّ
ّئهم بدوائه تارة، وتارة يفرتشون جباههم وأكفهم ومـركبهم وأطـراف ويستشفون لدا

ًأقدامهم، جتري دموعهم عىل خدودهم، يمجدون جبارا عظيام وجيأرون ً ّ إليه يف فكاك )١(ّ

.رقاهبم، فذا ليلهم

ّوأما هنارهم فحكامء علامء بررة أتقيـاء، بـادروا خـوف بـارئهم فهـم كالقـداح 
ّم بذلك، بل خامرهم من عظمة رهبم وشدة سلطانه حتسبهم مرىض وقد خلطوا دماءه ّ

ُفأطاشت له قلوهبم وذهلت منه عقوهلم، فاذا أشفقوا مـن ذلـك بـادروا إىل اهللا تعـاىل 
ّباألعامل الزاكية، ال يرضون له بالقليل، وال يـستكثرون لـه اجلزيـل، فهـم ألنفـسهم 

ًمتهمون، ومن أعامهلم مشفقون، ترى ألحدهم قوة يف دين، وحزما ّ ًيف لـني، وإيامنـا يف ّ

ًيقني، وحرصا عىل علم، وفهام يف فقه، وعلام يف حلم، وكيسا يف قصد، وقصدا يف غنى،  ً ًً ً

ّوحتمال يف فاقة، وصربا يف شفقة، وخشوعا يف عبادة، ورمحة ملجهود، ووعظا يف حـق،  ً ً ً ً ّ
ًورفقا يف كسب، وطلبا يف حالل، ونشاطا يف هدى، واعتصاما يف شهوة، ال ي ً ً ّغـريه مـا ًُ

جهله، وال يدع احصاء ما عمله، يستبطئ نفسه يف العمل، وهو من صالح عملـه عـىل 

ِوجل، يصبح وشغله الذكر، ويميس ومهه الشكر، يبيت حذرا من سنة الغفلة، ويصبح  ً ّ
ًفرحا بام أصاب من الفضل والرمحة، ورغبته فيام يبقى، وزهادته فـيام يفنـى، قـد قـرن 

ًحللم، دائام نشاطه، بعيدا كسله، قريبا أمله، قليال زهللا، متوقعـا العلم بالعمل، والعلم با ّ ً ًً ً

.ـ جأر٢٥١: ٢الصحاح . ّترضع: جأر. ١
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ًأجله، عاشقا قلبه، شاكرا ربه، مانعا نفسه، حمرزا دينه، كاظام غيظـه، آمنـا منـه جـاره،  ً ً ً ًً ّ
ًسهال أمره، معدوما كربه، بينا صربه، كثريا ذكره، ال يعمل شيئا مـن اخلـري ريـاء، وال  ً ً ًّ ً

ًك شيعتنا وأحبتنا ومنا ومعنا أال شوقا إليهميرتكه حياء، أولئ ّ ّ«.

ّفصاح بعض من معه ـ وهو مهام بن عباد بن خيثم وكان من املتعبدين ـ صـيحة  ُ ّ
ّفوقع مغشيا عليه فحركوه فإذا هو فارق الدنيا، فغسل وصىل عليه أمري املـؤمنني  ّ ُّ ً ّD

.ومن معه

ًفصاح مهام صيحة ثم وقع مغشيا عل: ويف خرب آخر ّ ّ : Dيه، فقال أمري املؤمنني ّ

.»هكذا تصنع املوعظة البالغة بأهلها«: Dوقال » أما واهللا لقد كنت أخاف عليه«

ًإن لكل أجال لن يعـدوه، «: Dفام بالك يا أمري املؤمنني ؟ فقال : فقال له قائل ٍّ ّ

ُوسببا الجياوزه، فمهال ال تعد فإنام بعث عىل لسانك شيطان ّ ً ً«.

عـن أيب محـزة الـثاميل، عـن أيب جعفـر: دراج بحذف اإلسنادوروى أمحد بن ال

ّإن اهللا تبارك وتعاىل يبعث شيعتنا يوم القيامة من قبورهم ـ عـىل مـا «: قالDالباقر 

ـ وجوههم كـالقمر ليلـة البـدر ـ مـسكنة روعـاهتم، كان منهم من الذنوب والعيوب

والخيافون، وحيـزن النـاس ُمستورة عوراهتم، قد اعطوا األمن واإليامن، خياف الناس 

ّوال حيزنون، حيرشون عىل نوق هلا أجنحة من ذهب تتألأل، قد ذللت من غري رياضـة،  ُ ُ

.»أعناقها من ياقوت أمحر، ألني من احلرير، لكرامتهم عىل اهللا

ّ، بزيادة، وكذلك العالمة املجليس يف بحـار ٢٥/ ٩٦: أورده الشيخ الصدوق يف فضائل الشيعة . ١
.الباب السبعون٢٢٥: ٣، والقندوزي يف ينابيع املودة ٢٨: ٧٥، و ١٩٢: ٦٥األنوار 

١٢٩٣/ ٤٣٦: ٣رشح األخبـار ، والقايض املغريب يف١٦٦/ ١٧٨: أورده الربقي يف املحاسن . ٢
! 
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ّكنت جالسا مع عـيل: ، قالعن عبد الرمحن بن قيس األرحبي: ًوروي أيضا بـنً

Dّرص حتـى أجلأتـه الـشمس إىل حـائط القـرص فوثـب عىل باب القDطالبأيب

ًيا أمري املـؤمنني، حـدثني حـديثا جامعـا : ّليدخل، فقام رجل من مهدان متعلق بثوبه وقال ً ّ

.ينفعني اهللا به

ّأين أرد أنا وشيعتي احلوض روايا 1ّحدثني خلييل رسول اهللا «: Dقال 

ّمرويني مبيضة وجوههم، ويرد عدونا ظامء مظمئني ّ ّمسودة وجـوههم، خـذها إليـك ّ

ثـم » قصرية من طويلة، أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت، أرسلني يا أخـا مهـدان

.دخل القرص

ُوروي أيضا بحذف اإلسناد عن عمر بن يزيد قال يابن «: Dقال أبو عبد اهللا : ً

ّجعلت فداك من آل حممد ؟ قال: قلت» ّيزيد، أنت واهللا منا أهل البيت مـن إي واهللا«: ُ

ُإن أوىل الناس بـإبراهيم للـذين اتبعـوه <: ّأنفسهم يا عمر، أما تقرأ كتاب اهللا عزوجل ُ َ َ ْ َّْ ِّ َِّ َ ََ ِ ِِ ِ َ َّ

"
ّ، والعالمـة املجلـيس يف بحـار األنـوار ١٦/ ٨٥: مع اختالف فيه، والطربي يف بشارة املصطفى

.عن البشارة٥٧/ ١٢٧: ٦٥
عبـد الـرزاق بـن قـيس : الرحبي، ويف أمـايل املفيـد:الرسخستي، ويف أمايل الطويس: يف األصل. ١

ُانظر لسان امليـزان البـن . شارة املصطفى، والظاهر هو الصحيح، وما أثبتناه يف املتن من بالرحبي
.٧٤: ٧، والثقات البن حبان ٥٠٧٤/ ٢٨٧: ٤حجر 

ًبىل، ولكن حدثني حديثا جامعا ينفعني : قال» أو مل يكن يف حديث كثري؟«: قال(يف املصادر زيادة . ٢ ً ّ
).اهللا به

، والطربي يف ٣٣/ ١١٥: الطويس يف األمايل، والشيخ٤/ ٣٣٨: أورده الشيخ املفيد يف األمايل . ٣
ّ، والعالمـة ٨٠٧: ، وابـن حـاتم يف الـدر النظـيم١٣١/ ١٦٥، و ٢٢/ ٨٩: بشارة املـصطفى

.١٣/ ٢١: ٨املجليس يف بحار األنوار 
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َوهذا النبى والذين آمنوا واُهللا وىل املؤمنني ِ ِ ِْ ُْ ُّ ِ َ َ َ َ َُ ََّ َُّّ َِ<.

ِفمـن تبعنـي<: ّأما تقرأ قوله عز اسمه َ ِْ َ َ ِفإنـه منـى ومـن عـصانى َ َِ ْ َ َُ ِّ َّ ِ ٌفإنـك غفـور َ ُ َ َ َّ ِ َ

ٌرحيم َِ<«.

: 1قـال رسـول اهللا: ًوروي أيضا بحذف اإلسناد عن عبداهللا بن مسعود قال

ُملا خلق اهللا تعاىل آدم ونفخ فيه الروح، عطس آدم فاهلم أن قال« ّاحلمد هللا رب العاملني، : ّ

ُإن محدتني وعزيت وجاليل لوال عبدان اريد أن أخلقهام: فأوحى اهللا إليه ّيف آخر الدنيا ما ّ

أن ارفـع رأسـك، : ّأي رب، فمتى يكونا وما إسمهام ؟ فأوحى اهللا إليـه: خلقتك، قال

ّال إله إال اهللا، حممد نبـي الرمحـة، عـيل مفتـاح : فرفع رأسه، فإذا حتت العرش مكتوب ّ ّ ّ

ّاجلنة، اقسم بعزيت أين أرحم من تواله واعذب من عاداه ُ ُّ ّ ّ ّ«.

ّجعفر حممد بن عيل الباقر ًوروي أيضا عن أيب ّDّما ثبت اهللا تعاىل حب «: قال ُ ّ

ّعيل يف قلب أحد
ّفزلتُله قدم إال ثبت له قدما اخرى ً ّ ّ«.

.٦٨: ٣سورة آل عمران . ١
.٣٦: ١٤سورة إبراهيم . ٢
، والطـربي يف بـشارة ٦٠٥/ ٣٣١: ر الرجـال، واختيا٦/ ٢٢/ ٤٥: أورده الطويس يف أماليه . ٣

.٣٢/ ٢٠: ٦٥ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٥٥/ ١١٥: املصطفى 
، واحلـر ١٨٩/ ٢٤٩: ، وابن شاذان يف الفضائل٥٧/ ١١٦: أورده الطربي يف بشارة املصطفى . ٤

.٦١/ ١٣٠: ٦٥نوار ّ، والعالمة املجليس يف بحار األ٢٧٣: ّالعاميل يف اجلواهر السنية 
.مؤمن: أثبتناه من املصادر، ويف الكنز) ُاحد. (٥
.ّفتزل، وما يف املتن أثبتناه من املصادر: يف األصل. ٦
، واملتقـي ٢٣/ ٢٠٠: ، والطربي يف بـشارة املـصطفى٢٣٠: ٣أورده ابن شهرآشوب يف املناقب . ٧

.٣٣٠٢٢/ ٦٢١: ١١اهلندي يف كنز العامل 
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: قالDّعن جعفر بن حممد : ًوروي أيضا

ّمن أحب اهللا وأحب حمبنا ال لغرض الدنيا يصيبها منه، وعادى عدونا ال جلناية « ّ ّ ّ
ّم جاء يوم القيامة وعليه من الذنوب مثل رمل عالج وزبـد البحـر، كانت بينه وبينه، ث ّ
.»غفرها اهللا تعاىل له

: عن عبداهللا بن عباس قال: ًوروي أيضا

َإنا أعطيناك الكوثر<1ّملا نزلت عىل رسول اهللا  َْ ْ َْ ّْ َ َ َ ِ< ّقال له عـيل بـن أيب طالـبD :

. »ما هو الكوثر يا رسول اهللا ؟«

.»أكرمني اهللا بههنر «: 1قال 

ّإن هذا النهر لنهر رشيف فانعته لنا يا رسول اهللا«: Dّقال عيل  ّ«.

ًنعم يا عيل، الكوثر هنر جيري حتت عرش اهللا تعاىل، ماؤه أشد بياضـا مـن «: قال ّ

ّاللبن، وأحىل من العسل، وألني مـن الزبـد، حـصاه الزبرجـد واليـاقوت واملرجـان،  ّ ّ

ّك األذفر، قواعده حتت عرش اهللا عزوجلحشيشه الزعفران، ترابه املس ّ«.

ّيـا عـيل، إن «: وقالDيده إىل جنب أمري املؤمنني 1ّثم رضب رسول اهللا 

.»ّهذا النهر يل ولك وملحبيك من بعدي

، ١٤٧/١٠٠: ، والطــربي يف بــشارة املــصطفى١١/ ١٥٦: الطــويس يف األمــايل أورده الــشيخ . ١
.٧٧/ ١٠٦: ٢٧ّوالعالمة املجليس يف بحار األنوار 

.ـ إىل آخر السورة١: ١٠٨سورة الكوثر . ٢
، والطـربي يف ١١/ ٦٩: ، والـشيخ الطـويس يف أماليـه٥/ ٢٩٤: أورده الشيخ املفيد يف أماليه . ٣

ّ، والعالمة املجلـيس يف ٥/ ٨٥٨: ٢، واالسرتآبادي يف تأويل اآليات ٥/ ٢٣: ىبشارة املصطف
.عن األمايل للمفيد١٠٤/ ٢٩٩: ٣٩، و ٢/ ١٨: ٨بحار األنوار 
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:عن ابن عباس قال: ًوروي أيضا

ّعن قول اهللا عزوجل1سألت رسول اهللا  َوالسابقون السابقون <: ّ َُ ُِ ِّ ّ َأولئـك * َ ِ ُ

َقربون ُْامل ُ َّ ِىف جنات النعيم* َ ِ َِّ ّ َ ِ<ّذلك عيل وشيعته، هم السابقون : قال جربئيل«: فقال
ّإىل اجلنة، املقربون من اهللا بكرامته هلم ّ«.

!!!

.١٢ـ ١٠: ٥٦سورة الواقعة . ١
ــه . ٢ ــد يف أمالي ــشيخ املفي ــه٧/ ٢٩٨: أورده ال ــويس يف أمالي ــشيخ الط ، ١٣/ ١٠٤/ ٧٢: ، وال

، والسيد ٦٤٣/٦: ٢، واالسرتآبادي يف تأويل اآليات ٨/ ٢٥: ي يف بشارة املصطفى والطرب
.٣٣/ ٢٠: ٦٥ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ١٥٤: ٤البحراين يف غاية املرام 



٣١٩

املطلب السابع
يف فضيلة السادات ورشفهم

ّويكفي يف ذلك أن اهللا تبارك وتعاىل عني هلم قدر كفايتهم من أ ّموال الناس، لئال ّ ّ

ّحيتاجوا إىل تناول أوساخ أيدهيم من الزكاة، وقـرن نفـسه تعـاىل هبـم لـئال ينفعلـوا يف 

.استيفاء حقوقهم

ْواعلموا أنام غنمتم من يشء فإن هللاِِّ مخسه وللرسول ولذي القربى <: وقال تعاىل ُ َّ َ ْ ْ ُُ ُ َ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ َِ ُ َّ ْ ُ َ َّ َ

َواليتام ْ ِى واملساكنيَ ِ َْ ْوابَ ِن السبيلَ ِِ َّ<إىل آخره.

إذا كـان يـوم القيامـة مجـع اهللا «: قـالDاهللا وروى أبو بصري، عن أيب عبـد

ّاألولني واآلخرين يف صـعيد واحـد، فتغـشاهم ظلمـة شـديدة فيـصيحون إىل رهبـم  ّ
ّيا رب اكشف عنا هذه الظلمة، قال : ويقولون ّ ّD : ّالنـور بـني يمـشي فيقبـل قـوم

ّهؤالء أنبياء اهللا ؟ فيجيـئهم النـداء : القيامة، فيقول أهل اجلمعأيدهيم، قد أضاء أرض ُ

فهـؤالء مالئكـة اهللا ؟ : ما هـؤالء بأنبيـاء اهللا، فيقـول أهـل اجلمـع: من عند اهللا تعاىل

هؤالء شهداء : ما هؤالء بمالئكة، فيقول أهل اجلمع: ّفيجيئهم النداء من عند اهللا تعاىل

يا أهل اجلمع : من هم ؟ فيجيئهم النداء: اء، فيقولونما هؤالء شهد: ؟ فيجيئهم النداء

ّنحن العلويون، نحن ذرية حممد : سلوهم من أنتم ؟ فيقولون ّ ّ، نحن أوالد عيل ويل 1ّ ّ
ّاهللا، نحن املخصوصون بكرامة اهللا، نحن اآلمنون املطمئنون، فيجيئهم النداء من عنـد  ُ

.٤١: ٨سورة األنفال . ١
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ّاهللا عزوجل ّاشفعوا يف حمبيكم وأهل مودتكم وش: ّ .»ّيعتكم فيشفعون ويشفعونّ

ًمن وصل أحدا من أهـل بيتـي يف هـذه الـدنيا «: 1ّوروي أنه قال رسول اهللا 

.»بقرياط، كافيته يوم القيامة بقنطار

ّوروي عن عيل بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائـه  ّFقـال رسـول : ، قـال

معـني أهـل : ل األرض ة أنا شفيع هلم يوم القيامة ولو أتوا بذنوب أهأربع«: 1اهللا

ّبيتي، والقايض هلم حوائجهم عندما اضطروا إليه، واملحب هلم بقلبه ولسانه، والدافع  ّ
.»عنهم بيده

دا يـتكلم، أهيـ«: ّوي أنه ينـادى يـوم القيامـةور اس انـصتوا فـإن حمم ّا الن ً ّـّ ُ ّـ

ّفيسكت الناس فيقول النبي  ة : 1ّ ّـأهيا الناس، من كانت له عيل يـد أو من َّ َ فلـيقم ّ

بل من أحـسن إىل : 1ّاملنة علينا يا رسول اهللا، فيقول : ُحتى أكافيه، فيقول الناس

ُذريتي، وآوى طريدهم، وأشبع جائعهم، أو كـسى عـارهيم فلـيقم حتـى أكافيـه ّ «

، ٢٧٢: ضة الـواعظنيّ، والفتال النيشابوري يف رو١٩/ ٣٥٨: أورده الشيخ الصدوق يف أماليه . ١
.١٠/ ٣٦: ٨، و ٤/ ١٠٠: ٧ّوالعالمة املجليس يف بحار األنوار 

، ٤١/ ٤٣٩: ، والــشيخ الطــويس يف أماليــه ١٤/ ٤٨٣: أورده الــشيخ الــصدوق يف األمــايل . ٢
، واحلـر ٢٧٣: ّالفتـال النيـشابوري يف روضـة الـواعظني، و٢٦٥: والطربي يف بشارة املصطفى 

، و ٧/ ٢٢٨: ٢٦ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٨/ ٣٣٥: ١٦وسائل الشيعة العاميل يف
١/ ٢١٥: ٩٣.

، وابـن ١٩٦/١: ، واخلـصال١٧/ ٢٥٩: D١أورده الشيخ الصدوق يف عيون أخبار الرضا . ٣
زمي ، واخلوار١/ ٦٩: ، والطربي يف بشارة املصطفى ١/ ٥٥: ًزهرة احللبي يف األربعني حديثا 

، واجلـويني يف ١٠٧: ١مع زيادة فيه، واإلربيل يف كـشف الغمـة ٢٦: D٢يف مقتل احلسني 
.١٨: ، واملحب الطربي يف ذخائر العقبى ٥٤/ ٢٧٦: ٢فرائد السمطني 
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.فيسكنهم يف الوسيلة

ّإين شافع يوم القيامة ألربعة أصناف ولو جاؤا بذنوب «: ّأنه قال1وروي عنه 

ّرجل نرص ذريتي، ورجل بذل ماله لذريتي عنـد الـضيق، ورجـل أحـب : أهل الدنيا ّ ّ
ّذريتي بالقلب واللسان، ورجل سعى يف حوائج ذريتي إذا طردوا أو رشدوا ُ ُ ّ ّّ«.

ًوروي أن مجعا من أوالد احلسن  ّD ّكانوا متوطنني يف اليمن وكـانوا يـؤذون

ّالناس، فتأذى عامل البلد وكتب إىل اخلليفة و مل خترجهم من هذا البلد ال ينتظم ّإنك ل: ّ

ّأمر احلكومة، فرأى يف املنام سيدة النساء فسلم عليها وأعرضت عنه، فتـأمل وقـال ّ يـا : ّ

ّسيديت أنا حمبكم ومن شيعتكم، فقالت ُيا سـيديت قـبح : قال» هل نسيت املرسولة ؟«: ّ ّ

! فاعة أوالدنا ؟ّنحن شفعاء الناس أمل نقدر عىل ش«: ّأفعاهلم ليس بمخفي عليك، قالت

.»فجزاء العايص منهم عىل اهللا تعاىل، وال جيوز لشيعتنا أن يؤذوا أوالدنا

ًمن أبغض أحدا من أهـل «: 1ّقال النبي : قال: وروى ابن حجر يف الصواعق

ّومن مات عىل بغض آل حممد جاء يوم القيامة ومكتوب بني «.»ُبيتي حرم شفاعتي

، وابـن أيب مجهـور يف عـوايل ١٧٢٧/ ٦٥: ٢الفقيـه يحـضره أورده بتفصيل الصدوق يف من ال . ١

.، عن الفقيه٣/ ٣٣٣: ١٦احلر العاميل يف وسائل الشيعة ، و٨٠/ ٨٠: ٤اللئالئ 

ــه ٩/ ٦٠: ٤أورده الكلينــي يف الكــايف . ٢ ــصدوق يف مــن ال حيــرضه الفقي ، ١٧٢٦/ ٦٥: ٢، وال

ــذيب  ــويس يف الته ــالئ ٥٧/ ١١١: ٤والط ــوايل اللئ ــور يف ع ــن أيب مجه ، ٨٠/٧٩: ٤، واب

، عـن ٢/ ٣٣٢: ١٦ر العاميل يف الوسـائل ، واحل١٦/ ٥٤٨: ٢واالسرتآبادي يف تأويل اآليات 

.الكايف والفقيه والتهذيب

.مل نعثر له عىل مصدر. ٣

.٥٠٣: ٢الصواعق املحرقة . ٤



الشهاب الثاقب................................................................٣٢٢

.»آيس من رمحة اهللا: عينيه

ّوالذي نفيس بيده ال يبغـضنا أهـل البيـت أحـد إال أدخلـه «: Dوروي عنه 

.»النار

ّال يبغضنا وال حيسدنا أحد إال ذيد عن احلوض يوم القيامـة «: Dوروي عنه 

.»بسياط من نار

ّفلو أن رجال صام وصىل بني الركن واملقام ثم لقي اهللا وهو «: Dوروي عنه  ّ ً ّ

ّالنار، ومن سب أهل بيتي فإنام يرتد عن اهللا واإلسـالم، دخلFيبغض أهل البيت  ّ ّ ّ

.»ومن آذاين يف عرتيت فعليه لعنة اهللا

ّأن رجال من السادات كان يلعب باحلامم فـامت، وتوقـف بعـضهم : وروي فيها ّّ ً

ما يـسع «: يف املنام ومعه فاطمة فأعرضت عنه قائلة1ّعن الصالة عليه، فرأى النبي 

.»ّجاهنا مطري

، واخلـوارزمي يف ٩٥ذيل حديث / ١٥٨: مل نعثر عليه يف الصواعق ، وأورده ابن شاذان يف املائة منقبة . ١
٢٠٥: ١، واإلربـيل يف كـشف الغمـة ٢٣٥: ، والديلمي يف إرشاد القلوب٤٠: Dمقتل احلسني 

: ٢، واجلـويني يف فرائـد الـسمطني ٥٢ذيل حديث / ٥٤: يف آخر احلديث، وابن البطريق يف العمدة
.يف آخر احلديث٨٤/ ٤٠: ٦٨األنوار ّ، والعالمة املجليس يف بحار٢٥٨

املتقـي اهلنـدي يف كنـز ، و١٥٠: ٣، وأورده احلـاكم يف مـستدركه ٥٠٣: ٢الصواعق املحرقـة . ٢
.٤٦٠: ١٨، و٤٦١: ٩، والتسرتي يف إحقاق احلق ٣٤٢٠٤/ ١٠٤: ١٢العامل 

ــة . ٣ ــصواعق املحرق ــامل ٥٠٤: ٢ال ــز الع ــدي يف كن ــي اهلن ، ٣٤٢٠٣/ ١٠٤: ١٢، وأورده املتق
، والـسيد ٩٩/٢٤٢٦: ٣، والطرباين يف املعجم االوسـط ١٧٢: ٩واهليثمي يف جممع الزوائد 

.عن الطرباين٣٠٧: ٢٠، و٥٤٥: ١٨املرعيش يف ملحقات احقاق احلق 
.مل نعثر له عىل مصدر. ٤
مـع تقـديم ٢٦٨: ٢، والسمهوري يف جواهر العقدين ١٨٤: ٣أورده القندوزي يف ينابيع املودة . ٥

.آخربلفظ٦٨١: ٩وتأخري، والتسرتي يف احقاق احلق 
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ُكنت أبغـض أرشاف املدينـة لرفـضهم، فرأيـت يف : ّوروي عن بعضهم أنه قال

ّال أكـرههم إال : قلـت» مـايل أراك تـبغض أوالدي ؟ «: 1املنام يقول يل رسول اهللا 

ّلتعصبهم عىل أهل السنة، فقـال  ّيل مـسألة فقهيـة، ألـيس الولـد العـاق يلحـق «: 1ّ
.)١(»اقهذا ولد ع«: 1بىل، فقال : ُقلت» بالنسب ؟

ّأن سيدا سأل من رجل عشاء ورده، فرأى يف النوم النبـي : وروي ّ ّ ًّ ً ًمعرضـا 1ّ

وكيف ال أعـرض عنـك، «: 1ّأنا خادم حديثك كيف تعرض عني ؟ قال : عنه، قال

ّيأتيك ولد من أوالدي ويطلب العشاء فلم تعشه ُ«.

.٥٥٠: ١٨، و ٦٨١: ٩أورده التسرتي يف احقاق احلق . ١
.مل نعثر له عىل مصدر. ٢





٣٢٥

املطلب الثامن
Fاملعصومني قبوريف فضيلة زيارة 

من زار قربي بعد مـويت كـان «: 1ّالتهذيب أنه قال رسول اهللا روى الشيخ يف

ّكمن هاجر إيل يف حيايت، فإن مل تستطيعوا فابعثوا إيل بالسالم فإنه يبلغني ّ َّ ََّ َ«.

ًمن أتـى مّكـة حاجـا ومل «: 1قال رسول اهللا : قالDعن أيب عبداهللا روي  ّ
ًزائرا وجبت له شفاعتي، ومن وجبت له يزرين إىل املدينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاين 

.»ّشفاعتي وجبت له اجلنة

؟ 1ما ملن زار رسول اهللا : Dقلت أليب عبداهللا : عن زيد الشحام قالروي 

.»كمن زار اهللا فوق عرشه«: قال

، وابن قولويـه يف كامـل ٢٩٦: ١، وأورده القايض النعامن يف دعائم االسالم ١/ ٣: ٦التهذيب . ١
: ، والشيخ املفيد يف كتاب املـزار ١/ ٣٣٧: ١٤، واحلر العاميل يف الوسائل ١٧/ ١٠: الزيارات

.٦/ ٣٣: واملشهدي يف املزار الكبري6زيارته، باب فضل ٤٥٧: ، واملقنعة١/ ١٤٦
، والـشيخ املفيـد يف كتـاب ٥/ ٥٤٨: ٤، وأورده الشيخ الكليني يف الكـايف ٥/ ٤: ٦التهذيب . ٢

٣٣٣: ١٤مع تقديم وتأخري، واحلر العاميل يف وسـائل الـشيعة ٤٥٧: ، واملقنعة٤/ ١٤٨: املزار
 /٣.

ــي يف الكــايف ، وأورده الــشي٦/ ٤: ٦التهــذيب . ٣ ــه يف ٥/ ٥٨٥: ٣خ الكلين ــن قولوي ، واب
: ، واملـشهدي يف املـزار الكبـري٤٥٨: ، والشيخ املفيد يف املقنعـة ٢٠/ ١٠: كامل الزيارات

، واحلر العـاميل يف وسـائل ١٤٤/٣١: ١٠٠ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٧/ ٣٤
.٦/ ٣٣٥: ١٤الشيعة 
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» يا أبتاه ما جزاء مـن زارك ؟ «: 1ّ، أنه قال لرسول اهللا Dوروي عن احلسني 

ّيا بني من زار«: فقال َّين حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا عـيل أن ُ َ ً ّ ً ًّ ّ
ّأزوره يوم القيامة، واخلصه من ذنوبه ُ«.

*دخلت عىل فاطمـة: ّوروي عن يزيد بن عبد امللك، عن أبيه، عن جده قال

و أخربين أيب وه«: طلب الربكة، قالت: قلت» ما غدا بك ؟«: ّفبدأتني بالسالم ثم قالت

ّذا، هو أنه من سلم عليه وعيل ثالثة أيام، أوجـب اهللا لـه اجلنـة ّ َّ َ ّ يف حياتـه : قلـت هلـا» ّ

.»نعم، وبعد موتنا«: وحياتك، قالت

مّكـة حـرم اهللا، «: Dقال أمري املؤمنني : ّأنه قالDوروي عن أيب عبداهللا 

.»ّإال قصمه اهللاّواملدينة حرم رسول اهللا، والكوفة حرمي ال يريدها جبار جيور فيه

ّأيام أفضل املقام بمكة : Dسألت أبا احلسن : وروي عن احلسن بن اجلهم قال
: فقال: وما قويل مع قولك ؟ قال: فقلت: قال» ّأي يشء تقول أنت ؟«: أو املدينة ؟ قال

ُأما أنا فأزعم أن املقام باملدينة أفضل من املقـ: فقلت له: قال» ّإن قولك يرد إىل قويل« ّ ام ّ

، والشيخ الصدوق يف ثواب ٤/ ٥٤٨: ٤وأورده الشيخ الكليني يف الكايف ، ٧/ ٤: ٦التهذيب . ١
٣١: ، واملشهدي يف املزار الكبـري ٣١٥٩/ ٥٧٧: ٢، ومن ال حيرضه الفقيه ١٠٧/١: األعامل

: ١٠٠ّ، والعالمـة املجلـيس يف بحـار األنـوار ٣٢٦: ١٤، واحلر العاميل يف وسائل الشيعة ٢/ 
.األعاملعن ثواب١٥/ ١٤١

، واحلـر العـاميل يف وسـائل ٩/ ٣٥: ، وأورده املـشهدي يف املـزار الكبـري١١/ ٩: ٦التهذيب . ٢
.١/ ٣٦٧: ١٤الشيعة 

).ّجبار بحادثة: (يف الكايف. ٣
والنيـشابوري يف روضـة ١/ ٥٦٣: ٤، وأورده الشيخ الكلينـي يف الكـايف ١/ ١٢: ٦التهذيب . ٤

.عن الكايف١/ ٣٦٠: ١٤ر العاميل يف الوسائل ، واحل٤٠٧: ٢الواعظني 
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ذلك يوم فطر، وجـاء Dّأما لئن قلت ذلك لقد قال أبو عبداهللا «: فقال: بمّكة، قال

ّفسلم عليه يف املسجد ثم قال1إىل رسول اهللا  ّقد فضلنا الناس اليوم بـسالمنا عـىل : ّ

.»1رسول اهللا 

صالة يف مسجدي مثل «: 1قال رسول اهللا : قالDوروي عن أيب عبداهللا 

ّإال املسجد احلرام فإهنا خري من ألف صالةألف صالة يف غريه، ّ«.

يف حجـر رسـول Dبينا احلسني بن عيل «: قالDوروي عن أيب عبد اهللا 

ًيا بني من أتاين زائرا : يا أبه، ما ملن زارك بعد موتك ؟ فقال: إذ رفع رأسه فقال1اهللا ّ ُ

ّبعد مويت فله اجلنة، ومن أتى أباك زائرا بعد موته فله اجلنة ً، ومن أتى أخاك زائـرا بعـد ًّ

.»ّموته فله اجلنة

، واحلر العاميل يف وسـائل ١/ ٥٥٧: ٤، وأورده الشيخ الكليني يف الكايف ٩/ ١٤: ٦التهذيب . ١
.عن الكايف والتهذيب١/ ٣٤٧: ١٤الشيعة 

يف ، والـشيخ الـصدوق٤/ ١٦: ، وأورده ابن قولويه يف كامل الزيـارات١٢/ ١٥: ٦التهذيب . ٢
، ١٢٦/ ١٥٤: ١، وابـن أيب مجهـور يف عـوايل اللئـايل ٦٨٢/ ٢٢٨: ١من ال حيـرضه الفقيـه 

٢٧١: ٥، واحلر العاميل يف وسائل الـشيعة ١٢/ ٩٦:٣٨٢يس يف بحار األنوار ّوالعالمة املجل
/ ٤٢٦: ٣ّعن التهذيب، واملحدث النوري يف مستدرك الوسـائل ٢٨١/٨عن الفقيه، و ٣/ 
، ومـسلم ٥١٣٣/ ١٥٣: ٢، و ١٦٠٨/ ٣٠١: ١عن العوايل، وأورده ابن حنبل يف مسنده ٢

: ١يف فضل الصالة يف مسجدي هـذا، وابـن ماجـة يف سـننه ٩٤اب ب/ ١٠١٢: ٢يف صحيحه 
/ ٤٣١: ١١، و ٥٧٨٧/ ١٦٣: ١٠، وأبو يعـىل املوصـيل يف مـسنده ١٩٥باب ١٤٠٤/ ٤٥٠

٦٥٥٤.
، ١٠بـاب ٤٦٥: ، وأورده الشيخ املفيـد يف املقنعـة احلسن بن عيل: ، وفيه١/ ٢٠: ٦التهذيب . ٣

ّوالفتـال النيـشابوري يف روضـة ١/ ٦: ، وابـن قولويـه يف كامـل الزيـاراتDعن احلـسن 
! 
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: فقلـت لـهDدخلت املدينة فأتيـت أبـا عبـد اهللا : وروي عن أيب وهب قال

ُجعلت فداك، أتيتك ومل أزر قرب أمري املؤمنني، فقال ّبئس ما صنعت، لوال أنـك مـن «: ُ

، Fنبيـاء شيعتنا ما نظرت إليك، أال تزور من يزوره اهللا مـع املالئكـة، ويـزوره األ

ّفـاعلم أن أمـري «: Dُجعلت فداك ما علمت ذلك، قال : قلت» ويزوره املؤمنون ؟

ّاملؤمنني عند اهللا أفـضل مـن األئمـة كلهـم، ولـه ثـواب أعامهلـم وعـىل قـدر أعامهلـم 

ّفضلوا ُ«.

ًماشيا كتب اهللا له Dمن زار أمري املؤمنني «: قالDوروي عن أيب عبداهللا 

ّبكـل خطــوة حجــة وعمــ ّرة، فـإن رجــع ماشــيا كتــب اهللا لـه بكــل خطــوة حجتــني ّ ّ ً

.»وعمرتني

ّإن النبي «: Dّوروي عن عيل  ّلتقتلن بأرض العـراق وتـدفن هبـا، : قال1ّ
ّيا أبا احلـسن، إن : ؟ فقال يلوتعاهدهاّوعمرهاقبورنازارملنمااهللا،رسوليا: قلت

"
، وابـن شـهر ١٧/ ٣٢٩: ١٤، واحلـر العـاميل يف الوسـائل Dعن احلسن١٦٨: الواعظني

عــن ١٠/ ٣٥: ، واملــشهدي يف املــزار الكبــري Dعــن احلــسن٥٢: ٤آشــوب يف املناقــب 
.عن كامل الزيارات١٦/ ١٤٢: ٩٧ّ، والعالمة املجليس يف البحار Dاحلسن

، واملـشهدي يف املـزار ١/ ٣٥: ، وأورده ابـن قولويـه يف كامـل الزيـارات ٢/ ٢٠: ٦التهذيب . ١
: ٩٧ّلعالمة املجليس يف البحـار ، وا٣/ ٥٧٩: ٤، والشيخ الكليني يف الكايف ١١/ ٣٦: الكبري
، وابن طاووس يف فرحة ٣٧٥/٢: ١٤عن كامل الزيارات، واحلر العاميل يف الوسائل ٣/ ٢٥٧

.٥٣/ ١٠٢: الغري 
: ١٤، واحلـر العـاميل يف الوسـائل ٨٥٤: ٢، وأورده الثقفـي يف الغـارات ٣/ ٢٠: ٦التهذيب . ٢

عــن فرحــة الغــري البــن ٩/ ٢٦٠: ٩٧البحــار ّباختــصار، والعالمــة املجلــيس يف ١/ ٣٨٠
.٥٤/ ١٠٢: طاووس
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ّاهللا جعل قربك وقرب ولدك بقاعا من بقاع اجلنة ّ، وعرصة من عرصاهتا، وإن اهللا جعـل ً

ّقلوب نجباء من خلقه وصفوته من عباده حتن إليكم، وحتتمـل املذلـة واألذى فـيكم،  ّ
ُفيعمرون قبوركم، ويكثرون زيارهتا تقربا منهم إىل اهللا، ومودة منهم لرسوله، اولئك يا  ًّ ّ

ًعيل املخصوصون بشفاعتي، والواردون حويض، وهم زواري غدا يف اجل ّ .ّنةُ

ُيا عيل، من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنام أعان سليامن بن داود  ّّD عـىل بنـاء

ّبيت املقدس، من زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعني حجة بعـد حجـة االسـالم،  ّ
ّوخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيـارتكم كيـوم ولدتـه امـه، فابـرش وبـرش أوليـاءك  ّ ُ

ّوحمبيك من النعيم وقرة العني، بام  ّ ُال عني رأت وال اذن سمعت وال خطـر عـىل قلـب ّ

ّبرش، ولكن حثالة من الناس يعريون زوار قبوركم بزيارتكم كام تعـري الزانيـة بزناهـا،  ّ ّ

ّأولئك رشار امتي، ال أناهلم اهللا شفاعتي واليردون حويض ُ ُ«.

Dدخلــت عـىل أيب عبــد اهللا : ّوروي عـن املفـضل بــن عمـر اجلعفــي قـال

ّإين احـب أن أزور : فقلت له» ؟إليهشوقكفام«: قالالغري،إىلأشتاقّإين: لهفقلت ُ ّ

ّال يابن رسـول اهللا، إال : فقلت» هل تعرف فضل زيارته ؟«: ، فقالDأمري املؤمنني

ّأن تعرفني ذلك، فقال ّإذا زرت أمري املؤمنني فاعلم أنك زائر عظام آدم، وبدن نوح، «: ُ ُ
ّيابن رسـول اهللا، إن آدم هـبط بـرسنديب يف مطلـع : فقلت» ّوجسم عيل بن أيب طالب

: ّالشمس، وزعموا أن عظامه يف بيت اهللا احلرام، فكيف صارت عظامه يف الكوفة ؟ قال

مع زيادة يف الـسند ، وابـن طـاووس يف ٨٥٤: ، وأورده الثقفي يف الغارات ٧/ ٢٢: ٦التهذيب . ١

عـن ١/ ٣٨٢: ١٤مع زيادة يف الـسند، واحلـر العـاميل يف الوسـائل ٥٦/ ١٠٤: فرحه الغري

ّعن فرحة الغري، واملحدث النـوري يف ٢٢/ ١٢٠: ٩٧بحار ّالتهذيب، والعالمة املجليس يف ال

.١/ ٢١٤: ١٠مستدرك الوسائل 
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ًإن اهللا عزوجل أوحى إىل نوح وهو يف الـسفينة أن يطـوف بالبيـت أسـبوعا، فطـاف « ّّ ّ
ًبوتا فيه عظام آدم، فحمله ّبالبيت كام أوحى إليه، ثم نزل يف املاء إىل ركبتيه فاستخرج تا

.يف جوف السفينة حتى طاف ما شاء اهللا أن يطوف

ِيا أرض ابلعي <: ّثم ورد إىل باب الكوفة يف وسط مسجدها، ففيها قال اهللا تعاىل َ ْ ُ ْ َ

ِماءك َ<
 ّفبلعت ماءها من مسجد الكوفة كام بدأ املاء منه، وتفرق اجلمع الـذي كـان

ّالتابوت فدفنه يف الغري وهو قطعة من اجلبل الذي كلم مع نوح يف السفينة، فأخذ نوح

ًاهللا عليه موسى تكليام، وقدس عليه عيسى تقديسا، واختذ ابراهيم خليال، واختذ حممدا  ًّ ّ ًّ ّ ً

ّحبيبا، وجعله للنبيني مسكنا، فواهللا ما سكن فيه بعد أبويه الطيبني ـ آدم ونوح ـ أكـرم  ًّ ًّ

ّب النجف فزر عظام آدم وبدن نوح وجسم عيل بن أيب من أمري املؤمنني، فإذا زرت جان
ّطالب، فإنك زائر األنبياء األولني وحممدا خاتم النبيني وعليا سيد الوصيني، فإن زائره  ً ًّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ

ًيفتح له أبواب السامء عند دعوته، فال تكن عن اخلري نواما ّ«.

وم الدهر، ّإن صوم يوم الغدير يعدل ص«: ما خالصتهDوروي عن الصادق 

ًومائة حجة ومائة عمرة، وهو العيد األكرب، ومل يبعث اهللا نبيا إال جعله عيـدا، وهـو يف  ًّ ّ ّ
السامء يوم العهد املعهود، ويف األرض يوم امليثاق املأخوذ واجلمع املشهود، ومن أفطـر 

ًفيه مؤمنا فكأنام أطعم عرش فئاما وكل فئام مائة ألف، وأطعم وسقى عشـر فئامـا مـ ً ًّ ن ّ

.٤٤: ١١سورة هود . ١

: ، وابن قولويـه يف كامـل الزيـارات٨٥٣: ٢، وأورده الثقفي يف الغارات ٨/ ٢٢: ٦التهذيب . ٢

، ١٢/ ٣٦: الكبري، واملشهدي يف املزار ٥٢/ ١٠١: ، وابن طاووس يف فرحة الغرى٢/ ٣٠٥

٤/ ٢٥٨: ٩٧ّ، والعالمة املجلـيس يف بحـار األنـوار ٨/ ٣٨٤: ١٤واحلر العاميل يف الوسائل

.عن كامل الزيارات
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ّاألنبياء وأوصيائهم والشهداء والصلحاء يف الغالء، والدرهم يف هذا اليوم يعدل مائـة 

ّألف درهم، فلعلك تزعم أن اهللا تعاىل خلق يوما أحب من هذا اليوم، ال واهللا ال واهللا ال  ً ّ ّ

.»واهللا

ّوروي عن الفياض أنه قال ّكنا عند الرضا : ّ ّD يوم الغدير وهو مجع أصحابه

ّ، وأمرهم بالفطور هلم يف تلك الليلة، وبعـث إىل بيـوهتم أطعمـة Dه عنده وأرحام

ّوألبسة نفيسة وذهبا، وأمر خلدامه  ًD كذلك، وكانDّيعد فضائله للناس فقال ّ :

ّكان يف أيام خالفة عيل « ّD ّاتفق الغدير يف يوم اجلمعة، فلام مىض مخس ساعات من ّ

D، وذكر يحصىذلك اليوم ما ال من فضائلوأحصىعىل املنرب Dاليوم خطب 

.»هلذا اليوم أسامء

ّانطلقـوا إىل بيـوتكم ووسـعوا لعيـالكم وأحـسنوا إخــوانكم «: Dّثـم قـال 
ّاملؤمنني، وامجعوهم يف بيوتكم وأحسنوا إليهم وهنئوهم وأظهـروا الـرسور، ودرهـم 

ُواهللاُ يضاعف ملـن يـشاء<واحد يف هذا اليوم يعدل مائتي ألف درهم  َ َُ ُْ ََِ ِ َ< ّوسـن اهللا

ّتعاىل صيام هذا اليوم، وجعله كصوم الدهر وعبادته بقيام لياليه وصـيام أيامـه، ومـن 

ّقىض حاجة ألخيه املؤمن قبل إظهاره فكأنام صام هذا اليوم وعبد يف ليله، ومـن أفطـر 

ّمؤمنا يف ليلته فكأنام أفطر ألف ألف نبي وصديق وشهيد، ومن اسـتقرض إلخوانـه مل  ّّ ً

ّ، والعالمة املجليس ١/ ٢٧٦: ٦ّ، وأورده املحدث النوري يف املستدرك ١/ ١٤٣: ٣التهذيب . ١

مـع اخـتالف فيهـا، وأورد ٤٣/ ٣٣٩: ١املرام ، والسيد البحراين يف غاية٣٠٢: ٩٥يف البحار 

.قطعة منه٧٧٧: مدح يوم الغدير بلفظ آخر ابن طاووس يف اقبال األعامل

.٢٦١: ٢سورة البقرة . ٢



الشهاب الثاقب................................................................٣٣٢

ّهللا تعاىل إال بعد أداء دينه، ولو مات قبل ذلـك أداه اهللا تعـاىل منـه، فـصافحوهم يمته ا َ ّ

ّوهنئوهم، وليبلغ الشاهد الغائب، ألن رسول اهللا  .»أمرين بجميع ذلك1ّ

ّكنا عند الرضا : ّوروي عن أمحد بن حممد بن أيب نرص قال ّD ّواملجلس غاص
ّالناس، فقـال الرضـا بأهله فتذاكروا به يوم الغدير فأنكره بعض  ّD :» ،ّحـدثني أيب

األعىلالفردوسيفهللاّإن،ّإن يوم الغدير يف السامء أشهر منه يف األرض: عن أبيه قال

خيمةألفومائةمحراء،ياقوتةمنّقبةألفمائةفيهذهب،منولبنةّفضةمنلبنةًقرصا

هنر من ماء، وهنـر مـن مخـر، : ت أخرض، ترابه املسك والعنرب، فيه أربعة أهنارياقومن

وهنر من لبن، وهنر من عسل، حواليه أشجار مجيع الفواكه، عليه طيور أبداهنا من لؤلؤ، 

.ّأجنحتها من ياقوت، تصوت بألوان األصوات

ّإذا كان يوم الغدير ورد إىل ذلك القرص أهل الساموات، يسبحون اهللا ويقدسونه  ّ
ّذلك املاء تتمرغ عىل ذلك املسك والعنـرب، فـإذا ّوهيللونه، فتطاير تلك الطيور فتقع يف 

ّاجتمعت املالئكة طارت فنفض ذلك علـيهم، وإهنـم يف ذلـك اليـوم ليتهـادون نثـار 
انرصفوا إىل مراتبكم فقد أمنتم اخلطـأ والزلـل : فاطمة، فإذا كان آخر ذلك اليوم نودوا

ّإىل قابل يف مثل هذا اليوم، تكرمة ملحمد وعيل ّ«.

Dبن أيب نرص، أينام كنت فاحرض يوم الغدير عند أمـري املـؤمنني يا«: ّثم قال

ّفإن اهللا يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستني سنة، ويعتـق مـن النـار  ّ ّ ّ

ضعف ما أعتق يف شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر، والدرهم فيـه بـألف درهـم 

ّورس فيه كل مؤمن ومؤمنةإلخوانك العارفني، فأفضل عىل إخوانك يف هذا اليوم، ّ ُ«.

.٤٤٤/١١: ١٠، وعنه احلر العاميل يف وسائل الشيعة ٧٥٨ـ ٧٥٢: أورده الشيخ الطويس يف مصباح املتهجد. ١
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ّيا أهل الكوفة، لقد اعطيتم خريا كثـريا، فـإنكم ممـن امـتحن اهللا قلبـه «: ّثم قال ّ ًُ ً ُ

ّلإليامن مقهورون ممتحنون، يصب البالء عليكم صـبا، ثـم يكـشف كاشـف الكـرب  ً ّ ُّ ُ
وم ّالعظيم، واهللا لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم املالئكة يف كل يـ

ّعرش مرات، ولوال أين أكره التطويل لذكرت من فضل هذا اليوم وما أعطى اهللا فيه من  ّ
.»عرفه ما ال حيىص بعدد

يـا «: قالDعن جابر اجلعفي، عن أيب عبداهللا : ّفخر الدين الطرحيي يف كتابه

: يـوم أو بعـض يـوم آخـر، قـال يل: قلـت» ؟Dجابر، كم بينكم وبني قرب احلسني 

ُأو ال افرحك أال ابشـّرك بثوابـه ؟«: نعم، قال: قلت» ؟أتزوره « بـىل جعلـت : قلـت» ُّ

ّإن الرجل منكم ليتهيأ إىل زيارته فيتبارش به أهل الساموات، فإذا خرج من «: فداك، قال ّ

ّباب منزله راكبا أو ماشيا، وكل اهللا به أربعني ألفا من املالئكة يصلون عليه حتى يوايف  ً ً ًّ

ّثواب كل قدم يرفعها كثواب املتـشحط بدمـه يف سـبيل اهللا، فـإذا ، وDقرب احلسني ّ

.ّالسالم عليك يا حجة اهللا يف أرضه: ّسلمت عىل القرب فاستلمه بيدك وقل

ّثم اهنض إىل صالتك، فإن اهللا يصيل عليك ومالئكته حتى تفرغ مـن صـالتك،  ّ ّ
ّولك بكل ركعة تركعها عنده ثواب من حج ألف حجة، واعتمر ألف ع ّ مـرة، وأعتـق ّ

ّألف رقبة، وكمن جاهد يف سبيل اهللا ألف مرة مع نبي مرسل ّ.

فإذا قمت من عند القرب نادى مناد ـ ولو سمعت مقالته ألفنيت عمرك عند قـرب 

ّطوبى لك أهيا العبد، لقد غنمت وسلمت، قد غفر اهللا لك : ـ وهو يقولDاحلسني 

١٣١: ، وابن طاووس يف فرحة الغـري٨٥٨: ده الثقفي يف الغارات ، وأور٩/ ٢٤: ٦التهذيب . ١
: ٨ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنـوار ١/ ٣٨٨: ١٤، واحلر العاميل يف وسائل الشيعة ٧٥/ 

.٩/ ١١٨: ٩٤، و ١٤٤/ ١٨٢
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لته أو من يومه مل يقبض روحـه ما سلف فاستأنف العمل، فإن مات من عامه أو من لي

ّإال اهللا، ويقوم معه املالئكة يسبحون ويصلون عليه حتى يوايف منزله ّّ.

ّربنا عبدك واىف قرب وليك ورجع إىل منزله فأين نذهب ؟ فيأتيهم : فتقول املالئكة ّ

ّيا مالئكتي، قفوا بباب عبدي فسبحوين وقدسوين وهللوين، واكتبوا : النداء من السامء ّ ّ

.ك يف حسناته إىل يوم وفاتهذل

ّفإذا تويف ذلك العبد شهدوا غسله وكفنه والصالة عليه، ثم يقولون ُ ّربنـا تـويف : ّ

ّيـا مالئكتـي قفـوا ببـاب قـرب عبـدي فـسبحوين : عبدك فأين نذهب ؟ فيأتيهم النداء

ّوقدسوين وهللوين واكتبوا ذلك يف حسناته إىل يوم القيامة ّ«.

ّ، فـإن Dُمروا شيعتنا بزيارة قرب احلـسني «: قال، Dوروي عن أيب جعفر 

ّإتيانه يزيد يف الرزق، ويمد يف العمر، ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفـرتض عـىل كـل  ّ

.»ّمؤمن يقر له باإلمامة من اهللا تعاىل

ّلو أن أحدكم حج «: Dقال أبو عبداهللا : وروي عن عبد الرمحن بن كثري قال ّ

ّلكان تاركا حقا من حقوق رسـول اهللا؛ ألن حـق Hّبن عيل ّدهره ثم مل يزر احلسني ّ ً ّ ً

قولويـه يف املجلس الرابع من اجلزء األول، وأورده باختالف يسري ابن / ٦٩: املنتخب للطرحيي. ١
، والنوري يف مـستدرك الوسـائل ٤٣٥: ، واملشهدي يف املزار الكبري ٥/ ٢٢٥: كامل الزيارات 

.عن الكامل٨/ ١٦٣: ٩٨ّ، والعالمة املجليس يف البحار ٢/ ٢٩٩: ١٠
، واحلــر العــاميل يف ١/ ١٣١: ، وأورده ابــن قولويــه يف كامــل الزيــارات١/ ٤٢: ٦التهــذيب . ٢

، ٨/ ٣: ٩٨ّ، والعالمـــة املجلـــيس يف البحـــار ٤/ ٤٤٤و ٨/ ٤١٣: ١٤شيعة وســـائل الـــ
/ ٥٨٢: ٢، والفقيـه ١٢٣: ، والشيخ الصدوق يف أماليه ٢/ ٣٤٠: واملشهدي يف املزار الكبري 

.١٩٤: ّ، والفتال النيشابوري يف روضة الواعظني ٢١٧٧
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.»ّاحلسني فريضة من اهللا تعاىل واجبة عىل كل مسلم

ّحـق عـىل الغنـي أن يـأيت قـرب احلـسني بـن «: قالDوروي عن أيب عبداهللا 

ّيف السنة مرتني، وحق عىل الفقري أن يأتيه يف السنة مرةDّعيل ّّ«.

: Dقال يل أبو عبد اهللا : ّن عيل بن ثوير بن أيب فاختة قالوروي عن احلسني ب

، إن كان Hطالب أيببنّعيلبناحلسنيزيارةُيريدمنزلهمنخرجمنحسني،يا«

ّماشيا كتب اهللا له بكل خطوة حسنة، وحط هبا عنه سيئة، حتى إذا صار باحلائر كتبه اهللا  ّ ًّ

راف أتـاه ـن الفائزين، حتـى إذا أراد االنـصمن املفلحني، فإذا قىض مناسكه كتبه اهللا م

استأنف العمل فقد غفر : ّأنا رسول اهللا، ربك يقرؤك السالم ويقول لك: ملك فقال له

.»لك ما مىض

مـن أتـى عليـه «: يقولDسمعت الرضا : وروي عن منصور بن حازم قال

ًنقص اهللا من عمره حوال، ولو قلتDحول مل يأت قرب احلسني  كم يموت ّإن أحد: ّ

، واحلــر العــاميل يف ٤/ ١٣٢: لزيــارات، وأورده ابــن قولويــه يف كامــل ا٢/ ٤٢: ٦التهــذيب . ١

.عن الكامل١٠/ ٣٠: ٩٨ّ، والعالمة املجليس يف البحار ٣/ ٤٤٤: ١٤الوسائل 

، واحلـر العـاميل يف ١٩٢/ ٣٠٨: ، وأورده ابن قولويه يف كامل الزيـارات ٣/ ٤٢: ٦التهذيب . ٢

ــائل  ــ١/ ٥٣٢: ، و ١٤/ ٤٣٧: ١٤الوس ــشيخ املفي ــل، وال ــن الكام ــزارع ، ١/ ٣٩: د يف امل

.عن الكامل٣/١٠: ٩٨ّ، والعالمة املجليس يف البحار ٤/ ٣٤١: واملشهدي يف املزار الكبري

، والـشيخ الـصدوق يف ١/ ١٤٢: ، وأورده ابن قولويه يف كامل الزيارات ٤/ ٤٣: ٦التهذيب . ٣

، والـشيخ املفيـد يف ٤٣٩/١: ١٤، واحلر العاميل يف وسائل الـشيعة ٣١/ ١١٦: ثواب األعامل 

٢٧: ٩٨ّ، والعالمة املجليس يف البحـار ٣٣٩٠/١: ، واملشهدي يف املزار الكبري ١/ ٤٠: املزار

.عن كامل الزيارات١٧/ ٧٢عن ثواب األعامل، و٣٦/ 
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ّقبل أجله بثالثني سنة لكنت صادقا، وذلك أنكم ترتكون زيارته، فال تدعوها يمـد اهللا  ّ ً

ّيف أعامركم ويزيد يف أرزاقكم، وإذا تركتم زيارته نقص اهللا مـن أعامركـم وأرزاقكـم، 

ّفتنافسوا يف زيارته وال تدعوا ذلك، فإن احلسني بن عيل  ّD شاهد لكم عند اهللا تعاىل

.»ّه وعند عيل وعند فاطمة صلوات اهللا عليهم أمجعنيوعند رسول

ّعارفـا بحقـه Dمن أتى قرب احلـسني «: ّأنه قالDوروي عن أيب عبداهللا  ً

ّكتب اهللا له أجر من أعتق ألف نسمة، وكمن محل عىل ألف فرس يف سبيل اهللا مرسجة 
.»ملجمة

حتى يموت Dمن مل يأت قرب احلسني«: ّأنه قالDوروي عن أيب عبداهللا 

ّكان منتقص اإليامن منتقص الدين، إن ادخل اجلنة كان دون املؤمنني فيها ُ ّ«.

ُجعلت فداك ما تقول يف من : ، قلت لهDوروي عن احللبي، عن أيب عبد اهللا 

، والشيخ املفيد يف املـزار ٢/ ١٦٤: ، وأورده ابن قولويه يف كامل الزيارات ٦/ ٤٣: ٦التهذيب . ١

/ ٤٧: ٩٨ّ، والعالمة املجليس يف البحـار ٤/ ٤٣٠: ١٤، واحلر العاميل يف الوسائل ٢/ ٤٢:

.عن كامل الزيارات١١
ّ، والفتال النيـشابوري يف ٥٨١/٥: ٤، وأورده الشيخ الكليني يف الكايف ٩/ ٤٤: ٦التهذيب . ٢

، والـشيخ املفيـد يف١٣/ ١١٢: ، والشيخ الـصدوق يف ثـواب األعـامل١٩٤: روضة الواعظني
جزء منه، واحلر العاميل يف الوسـائل ١٦٤/٢: ، وابن قولويه يف كامل الزيارات١/ ٤٧: املزار

ّ، والعالمـة املجلـيس يف ٢/ ٢٧٧: ١٠ّ، واملحدث النوري يف مستدرك الوسائل ١/ ٤٥٥: ١٤
.٨١/ ٤٣: ٩٨البحار 

، واملشهدي يف املـزار ٣/ ١٦٤:يف كامل الزيارات ، وأورده ابن قولويه ١١/ ٤٤: ٦التهذيب . ٣
ّ، والعالمـة ١٠/ ٤٣١، و ٥/ ٤٣٠: ١٤، واحلر العاميل يف وسـائل الـشيعة ٥/ ٣٥٤: الكبري

.عن التهذيب٤/١٤: ٩٨املجليس يف البحار 
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ّإنـه قـد عـق رسـول اهللا«: وهو يقدر عىل ذلـك ؟ قـالDترك زيارة احلسني  ّ1

ّن زاره كان اهللا له من وراء حوائجه، وكفي ما أمهه ّواستخف بأمر هو له، ومّوعقنا ُ

ّمن أمر دنياه، فإنه جيلب الرزق عىل العبد وخيلف عليه ما ينفق، ويغفر له ذنوب مخسني  ّ

ُسنة، ويرجع إىل أهله وما عليه وزر وال خطيئة إال وقد حميت عن صحيفته، فإن هلك  ّ

، ينـشر ّنة يدخل عليه روحها حتـى ّيف سفرته نزلت املالئكة فغسلته، وفتح له باب اجل

آالف عـشرة ّوإن سلم فتح له الباب الذي ينزل منه رزقه، وجيعل له بكل درهم أنفقـه 

ّلك بكل درهـم عـرشة آالف درهـم، إن اهللا : درهم، وذخر ذلك له، فإذا حرش قيل له ّ

.»نظر لك فذخرها لك عنده

يا عيل، بلغني «: Dاهللا قال يل أبو عبد : ّوروي عن عيل بن ميمون الصائغ قال

ّأن اناسا من شيعتنا متر هبم السنة والـسنتان وأكثـر مـن ذلـك ال يـزرون احلـسني بـن ً ُ ّ

ّجعلت فداك إين ألعرف أناسا كثريا هبذه الصفة: ُقلت» ؟Hّعيل  ًُ ً ُ ّ.

ّأما واهللا حلظهـم أخطـأوا، وعـن ثـواب اهللا زاغـوا، وعـن جـوار «: Dقال 

نعم، «: ًوإن أخرج عنه رجال أجيزئ عنه ذلك ؟ قال: قلت»ّيف اجلنة تباعدوا1ّحممد

ّوخروجه بنفسه أعظم أجرا، وخريا له عند ربه ً ً«.

.وما يف املتن أثبتناه من املصدر) عفا: (يف األصل. ١

، واحلـر العـاميل يف ٢/ ١٣٨: امـل الزيـارات ابن قولويـه يف ك، وأورده ١١/ ٤٥: ٦التهذيب . ٢
ــشيعة  ــائل ال ــائل ٢/ ٤٢٩: ١٤وس ــستدرك الوس ــوري يف م ــدث الن ، ٢٥٦/٢: ١٠ّ، واملح

.عن الكامل٥/ ٢: ٩٨، و١٧٣: ٤٥ّوالعالمة املجليس يف البحار 
لعــاميل يف ، واحلــر ا٧/ ١٩٤: ، وأورده الــشيخ املفيــد يف كتــاب املــزار١٢/ ٤٥: ٦التهـذيب . ٣

.عن التهذيب٤/ ٩٨:٥١ّ، والعالمة املجليس يف البحار ٣/ ٤٢٩: ١٤الوسائل 



الشهاب الثاقب................................................................٣٣٨

ليس يشء يف «: يقولDسمعت أبا عبداهللا : ّوروي عن اسحاق بن عامر قال

، فوج ينـزل وفـوج Dّالساموات إال وهم يسألون اهللا أن يأذن هلم يف زيارة احلسني 

.»يعرج

ّربام فاتني احلج فأعرف عند : Dقلت أليب عبداهللا : ّعن بشري الدهان قالوروي  ّ
ّعارفا بحقه ؟ قالDقرب احلسني  Dّأحسنت يا بشري، أيام مؤمن أتى قـرب احلـسني «: ً

ّعارفا بحقه يف غري يوم عيد، كتب اهللا لـه عـرشين حجـة وعـرشين عمـرة مـربورات  ّ ً

مام عدل، ومن أتاه يف يوم عيد كتـب اهللا لـه ّمقبوالت، وعرشين غزوة مع نبي مرسل أو إ

ّمائة حجة ومائة عمرة ومائة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عـدل وكيـف يل بمثـل : قلـت» ّ

ّاملوقف، فنظر إيل شبه املغضب، ثم قال َّ يوم Dّيا بشري، إن املؤمن إذا أتى قرب احلسني «: َ

ّعرفة واغتسل من الفرات، ثم توجه إليه كتب اهللا له بك ّل خطوة حجة بمناسكهاّ وال » ّ

.«وعمرة«: ّأعلم إال قال

، والشيخ الصدوق يف ١/ ١٢٠: ، وأورده ابن قولويه يف كامل الزيارات ١٥/ ٤٦: ٦التهذيب . ١
ر العـاميل يف ، واحلـ١٩٤: ّ، والفتال النيشابوري يف روضة الـواعظني٤٥/ ١٢١: ثواب األعامل 

/ ٢٤٤: ١٠ّعن التهذيب، واملحدث النوري يف مستدرك الوسـائل ٤١٤/١٠: ١٤الوسائل 
.ًيف ذيله أيضا١٢/ ٣٦٠، و٢يف ذيل احلديث ٣٣٩: ، واملشهدي يف املزار الكبري٢٨

.وما يف املتن أثبتناه من املصدر) وغزوة: (يف األصل. ٢
ــ١٦/ ٤٦: ٦التهــذيب . ٣ ــايل، وأورده أي ــل ٤٤/ ٢٠١: ًضا يف األم ــه يف كام ــن قولوي ، وأورد اب

: ٢، والفقيـه ٢٥/ ١١٥: ًبعضا منه، والشيخ الصدوق يف ثواب األعـامل٦/ ٢٠٢: الزيارات 
، ١/ ٤٥٩: ١٤، واحلر العاميل يف الوسائل ١/ ٥٨٠: ٤، والكليني يف الكايف ٣١٦٩/ ٥٨٠

/ ٨٥: ٩٨ّ، والعالمة املجليس يف البحار ٢٨١/١: ١٠ّواملحدث النوري يف مستدرك الوسائل 
.عن ثواب األعامل١
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يا معاوية، ال «: قال يل: قالDاهللا وروي عن معاوية بن وهب، عن أيب عبد

كـانقـربهّأنّيتمنـىمااحلسـرةمنرأىتركهمنّفإن،Dتدع زيارة قرب احلسني 

ّوعـيل 1سـول اهللا ّب أن يرى اهللا شخصك وسوادك يف من يدعو لـه رحتأماعنده،
.؟Fّوفاطمة واألئمة 

ّأما حتب أن تكون ممن ينقلب باملغفرة ملا مىض، ويغفر له ذنوب سبعني سنة ؟ ّ.

ّأما حتب أن تكون غدا ممن خيرج وليس عليه ذنب يتبع به ؟ ً ّ.

ّأما حتب أن تكون غدا ممن يصافحه رسول اهللا  ً .»؟1ّ

ّوكل باحلسني «: قالDوروي عن أيب بصري، عن أيب عبداهللا  ُD سـبعون

ُألف ملك يصلون عليه شعثا غربا، منذ يوم قتل احلسني  ً ً ّD إىل ما شاء اهللا، ويدعون

ّيا رب، هؤالء زوار احلسني : ملن زاره ويقولون ُّDإفعل هبم وافعل هبم«.

مـن زار قـرب «: Dقال أبو عبـد اهللا : ّوروي عن عبد الرمحن بن احلجاج قال

ّيلة من ثالث غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تـأخرلDاحلسني  ّأي الليـايل : قلـت» ّ ّ
.»ّليلة الفطر وليلة األضحى وليلة النصف من شعبان«: ُجعلت فداك ؟ قال

ّ، والعالمة املجليس يف ٣/ ١٢٧: ، وأورده ابن قولويه يف كامل الزيارات ١٨/ ٤٧: ٦التهذيب . ١
.٣/ ٥٢: ٩٨عن كامل الزيارات، و ٣١/ ٩: ٩٨البحار 

، والشيخ الصدوق يف ٤/ ١٢٩: مل الزيارات ، وأورده ابن قولويه يف كا١٩/ ٤٧: ٦التهذيب . ٢
/ ٣٢٨: ، واملـشهدي يف املـزار الكبـري٣١٧٣/ ٥٨١: ٢، والفقيـه ١٦/ ١١٣: ثواب األعامل

، ٢٠/ ٢٤٠: ١٠، والنـوري يف املـستدرك ١٢/ ٤١٥: ١٤، واحلر العـاميل يف الوسـائل ٨٠
.، عن الكامل١٢/ ٥٤: ٩٨ّوالعالمة املجليس يف البحار 

، واحلر العاميل يف الوسائل ٥/ ٣٤٧: ، وأورده املشهدي يف املزار الكبري ٢٧/ ٤٩: ٦التهذيب . ٣
.، عن التهذيب١/ ٤٧٥: ١٤
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يوم عرفة كتب اهللا Dمن زار قرب احلسني «: قالDوروي عن أيب عبد اهللا 

، وعتق ألف 1ل اهللا ، وألف ألف عمرة مع رسوDّله ألف ألف حجة مع القائم 

ّألف نسمة، ومحل ألف ألف فرس يف سبيل اهللا، وسامه اهللا عزوجل ّ ّعبـدي الـصديق : ّ

ّفالن صـديق، زكـاه اهللا مـن فـوق عرشـه، وسـمي يف : آمن بوعدي، وقالت املالئكة ُ ّ ّ

ًاألرض كروبيا ّ ّ«.

ّزوار ّإن اهللا يبدأ بـالنظر إىل: قلت له: ، قال الراويDوروي عن أيب عبد اهللا 
: قلـت» نعـم«: ّعشية عرفة قبل نظره إىل أهل املوقف ؟ قـالHّقرب احلسني بن عيل 

ُألن يف أولئك أوالد زنا، وليس يف هؤالء أوالد زنا«: وكيف ذلك ؟ قال ّ«.

يا حنان، إذا كان «: Dقال أبو عبد اهللا : ّوروي عن حنان بن سدير قال

ّيوم عرفة اطلع اهللا عزوجل عىل زوار  ّ ّ فقـداستأنفوا: هلمفقال،Dاحلسني ّ

.»لكمُغفر

، طبعة مؤسسة فقه الشيعة، وابن١٦٧/ ٧١٥: ً، وأورده أيضا يف املصباح٢٨/ ٤٩: ٦التهذيب . ١
، والـشيخ املفيـد ١٩٥: ي يف روضة الواعظنيّ، والفتال النيشابور١٠/ ١٩٠: قولويه يف الكامل 

٤٦٠: ١٤واحلر العاميل يف الوسائل . ١/ ٣٤٨: ، واملشهدي يف مزاره الكبري ١/ ٥٣: يف مزاره
.٨٨/١٨: ٩٨ّ، والعالمة املجليس يف البحار ٢/ 

ل ، وابـن قولويـه يف كامـ١٦٨/ ٧١٥: ً، وأورده أيضا الشيخ يف املـصباح٣١/ ٥٠: ٦التهذيب . ٢
/ ٥٨٠: ٢، الفقيـه ٢٧/ ١١٥: ، والـشيخ الـصدوق يف ثـواب األعـامل٣/ ١٨٧: الزيارات

، والنـوري يف ٥/ ٤٦٢: ١٤، واحلر العاميل يف الوسـائل ٣٦/ ٣٩١: ، ومعاين األخبار٢١٧١
.٤٠/ ٨٥: ٩٨، واملجليس يف البحار ٢/ ٢٨٢: ١٠املستدرك 

، وابـن قولويـه يف كامـل ١٧٠/ ٧١٦: ًأيضا يف املصباح، وأورده الشيخ ٣٢/ ٥١: ٦التهذيب . ٣
.٦/ ٤٦٢: ١٤، واحلر العاميل يف الوسائل ٧/ ٦٨٨: الزيارات 
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يوم عاشـوراء Dمن زار قرب أيب عبد اهللا «: قالDوروي عن أيب عبد اهللا 

ّعارفا بحقه كان كمن زار اهللا تعاىل يف عرشه ً«.

يـوم عاشـوراء وجبـت لـه Dمـن زار احلـسني «: ّأنه قالDوروي عنه 

.»ّاجلنة

: عالمـات املـؤمن مخـس«: ّأنه قـالHالعسكري ّوروي عن احلسن بن عيل 

ّصالة اخلمسني، وزيارة األربعني، والتختم يف اليمني، وتعفري اجلبني، واجلهر ببسم اهللا 

.»الرمحن الرحيم

مــا ملـــن زار : Dقلــت أليب عبــد اهللا : وروي عــن داود بــن فرقــد قــال

ب مائة ألف شهيد له من الثواب ثوا«: ّيف كل شهر من الثواب ؟ قالDاحلسني 

.»مثل شهداء بدر

، ٣/ ١٩٢: ، وابن قولويه يف الكامل ٧٧١: ً، وأورده الشيخ أيضا يف املصباح٣٥/ ٥١: ٦التهذيب . ١
ّ، واملحـدث النـوري يف ١/ ٤٧٦: ١٤الوسـائل يل يف ، واحلـر العـام١/ ٥٨: والشيخ املفيد يف املزار

.١١/ ١٠٥: ٩٨ّعن الكامل، والعالمة املجليس يف البحار ٢٩٢/٣: ١٠مستدرك الوسائل 
، والـشيخ املفيـد يف ٧١بـاب ٣/ ١٩٢: ، وأورده ابن قولويه يف الكامل ٣٦/ ٥١: ٦التهذيب . ٢

، ٨/ ١٠٤: ٩٨، واملجلـيس يف البحـار ٤/ ٣٥٢: كبـري، واملشهدي يف املزار ال٣/ ٦٠: املزار
.٢/ ٢٩١: ١٠، والنوري يف مستدرك الوسائل ٢/ ٤٧٦: ١٤واحلر العاميل يف الوسائل 

اإلحـدى واخلمـسني، : ، وفيـه٧٨٨: ً، وأورده الشيخ أيضا يف املصباح ٣٧/ ٥٢: ٦التهذيب . ٣
: ، واملشهدي يف املـزار الكبـري٣/ ٦٠: رد يف املزا، والشيخ املفي١٩٥: والنيشابوري يف الروضة

٧/ ٧٥: ٨٢، واملجليس يف البحار ١٢٧/ ٣٧: ٤، وابن أيب مجهور يف عوايل اللئالئ ١/ ٣٥٢
.١/ ٤٧٨: ١٤عن املصباح، واحلر العاميل يف الوسائل 

٦٢: املـزار، والشيخ املفيد يف ٤/ ٢٠١: ، وأورده ابن قولويه يف الكامل ٣٨/ ٥٢: ٦التهذيب . ٤
! 
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: Dقلت أليب جعفر : ّوروي عن عيل بن مهزيار قال
ّجعلت فداك زيارة الرضا ُD أفضل أم زيارة أيب عبد اهللاD؟.

ّيزوره كـل النـاس، وأيب ال Dّوذلك أن أبا عبد اهللا ؛زيارة أيب أفضل«: قال ّ

ّيزوره إال اخلواص من الشيعة ّ«.
ّمن زار قرب ولدي عيل كـان عنـد اهللا «: قالDاحلسن موسى وروي عن أيب

.!ّسبعني حجة ؟: قلت: قال» ّكسبعني حجة مربورة
.»ّنعم وسبعني ألف حجة«: قال
.!ّقلت سبعني ألف حجة ؟: قال

ُرب حجة ال تقبل، من زاره وبات عنده ليلة كـان كمـن زار اهللا يف «: Dقال  ّ ّ ُ
.»عرشه

.!رشه ؟كمن زار اهللا يف ع: فقلت
ّنعم، إذا كان يوم القيامة كان عىل عرش اهللا عزوجل أربعة من األولـني «: فقال ّ ّ

.وأربعة من اآلخرين
ّفأما األربعة الذين هم من األولني .نوح وإبراهيم وموسى وعيسى: ّ

"
ــري١/  ــزار الكب ــشهدي يف امل ــائل ٣/ ٢٥٣: ، وامل ــاميل يف الوس ــر الع ، ٤/ ٤٢٨: ١٤، واحل

، و ٢٤/ ١٧: ٩٨، واملجليس يف البحـار ٢/ ٣٤٤: ١٠ّواملحدث النوري يف مستدرك الوسائل 
٥١/ ٣٧.

٥٨٤: ٤يف الكايف ، والكليني١١/ ٣٢١: ، وأورده ابن قولويه يف الكامل ١/ ٨٤: ٦التهذيب .١
: ٢، ومن ال حيضـره الفقيـه ٢٦/ ٢٩٢: D٢، والشيخ الصدوق يف عيون أخبار الرضا١/ 

، ٣٤/ ٣٨: ٩٩، واملجلـيس يف البحـار ١/ ٥٤٤: ، واملشهدي يف املـزار الكبـري٣١٨٦/ ٥٨٢
.١/ ٥٦٢: ١٤واحلر العاميل يف الوسائل 
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ّفمحمد وعيل واحلسن واحلسني، ثم يمد املضامر فيقعد معنا من : ّوأما اآلخرين ّّ
ّإال أن أعالهم درجة وأقرهبم حبوة زوار قرب ولدي عيلّزار قبور األئمة،  ّ ّ ّ«.

ُمن زارين عىل بعد داري ومـزاري أتيتـه يـوم «: ّأنه قالDّوروي عن الرضا 
ّالقيامة يف ثالثة مواطن حتى أخلصه من أهواهلا ًإذا تطـايرت الكتـب يمينـا وشـامال، : ّ ً

.»ّوعند الرصاط وامليزان

!!!

، وعيون ٦/ ١٨٢: ، والصدوق يف أماليه٤/ ٥٨٥: ٤الكايف ، وأورده الكليني يف٣/ ٨٤: ٦التهذيب . ١

، والنيـشابوري يف روضـة ٥٤٦/٤: ، واملـشهدي يف املـزار الكبـري٢٠/ ٢٩٠: D٢أخبار الرضـا 
.٤/ ١٤:٥٦٥، واحلر العاميل يف الوسائل ١٦/ ٣٥: ٩٨، واملجليس يف البحار ٢٣٤: الواعظني

: ، واملقنعـة٢/ ١٩٥: ، والشيخ املفيـد يف املـزار٤/ ٣١٩: ابن قولويه يف الكامل، وأورده ٥/ ٨٥: ٦التهذيب . ٢

/ ٥٨٤: ، والفقيـه٢/ ٢٨٥: D، وعيون أخبار الرضا ٩/ ١٨٣: ، والشيخ الصدوق يف أماليه٢٨/ ٤٧٩
بحـار ، واملجلـيس يف ال٢١/ ٤٠: ، واملشهدي يف املزار الكبري٢٣٥: ، والنيشابوري يف روضة الواعظني٣١٨٩

.٢/ ٥٥١: ١٤، واحلر العاميل يف الوسائل ١٣/ ٣٤: ٩٩





٣٤٥

وضةالر
Dيف مدحه يف أخبار متفرقة

ّإن املأمون أمر حييى بن أكثم القايض بإحضار : روي يف بحار األنوار ما خالصته

ّاتقوا اهللا وانظروا : ّمجاعة من أهل احلديث والكالم، فلام أحرضهم آنسهم ساعة، فقال

ّأنأزعـمرجـلّإين،ّألنفسكم وإمامكم، وال متنعكم جاللتي ومكاين من قول احلـق

ًعليا ّفإن كنت مصيبا فصوبوا قويل، وإن كنـت خمطئـا فـردوا 1ّالنبيبعدالبرشخريّ ًّ ً

َّعيل، فقال قائل منهم ّأما نحن فنزعم أن خري الناس بعد النبي : َ ّ ّأبـو بكـر للروايـة 1ّ
.ّاقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر: قال1املجمع عليها جاءت عن الرسول 

ّه الرواية موضوعة؛ ألن األمر باقتدائهام مع خالفهـام يف قـضية هذ: قال املأمون ّ

ًواحدة أمر باملحال؛ ألن أبا بكر سبى أهل الردة وردهم عمر أحرارا، وخالف عمر عىل  ّّ ّ

ّأيب بكر بعزل خالد وبقتله مالك بن نويرة فأبى أبو بكر عليـه، وحـرم عمـر املتعـة ومل 
ّطية ومل يفعله أبو بكر، واستخلف أبو بكـر يفعل ذلك أبو بكر، ووضع عمر ديوان الع

.ومل يفعل ذلك عمر وغري ذلك

ّفإن النبي : وقال آخر منهم ّ ُلو كنت متخذا خلـيال الختـذت أبـا بكـر : قال1ّ ّ ً ً ّ

ً.خليال

ّهذا مستحيل ألن رواياتكم دلت عىل أنه : فقال املأمون ّ آخى بـني أصـحابه 1ّ

ًوأخر عليا، فقال له ذلك، فقال ّ ّأخرتك إال لنفيسما «: ّ ّفأي الـروايتني ثبتـت بطلـت » ّ



الشهاب الثاقب................................................................٣٤٦

.ُاألخرى

ًإن عليا قال عىل املنرب: وقال آخر ّخري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر: ّّ ّ ُ.

ّهذا مستحيل؛ ألن النبي : قال املأمون ّ ّلو علم أهنام أفضل األمة ما وىل عليهام 1ّ ّ ُّ

ُمرة عمرو بن العاص ومرة أسامة بن زيد، وما ّ ّيكذب هذه الرواية قول عيلّ ُقـبض«: ّ

ّالنبي ًوأنا أوىل بمجلسه، ولكني أشفقت أن يرجع النـاس كفـارا1ّ ّ ّ ّأنـى «: وقولـه» ّ

ُيكونان خري األمة وقد عبدت اهللا قبلهام وعبدته بعدمها ّ ُ«.

ّهل من مـستقيل فاقيلـه ؟ فقـال عـيل: ّفإن أبا بكر غلق بابه، وقال: وقال آخر ُ :

.ّهللا فمن ذا يؤخركّقدمك رسول ا

:هذا باطل؛ لوجوه: قال املأمون

ُإن عليا قعد عن بيعة أيب بكر، ورويتم أنه قعد عنها حتى قبضت فاطمة: ّاألول  ً ّّ ّ.

ّإن فاطمة أوصت أن تدفن ليال لئال يشهدا جنازهتا: والثاين  ً ُ ّ.

ّإن النبي : والثالث  ّ إن كان استخلفه فكيـف جيـوز لـه أن يـستقيل ويقـول1ّ

.ّقد رضيت لكم أحد هذين الرجلني أبا عبيدة وعمر: لألنصار

ّيا رسول اهللا، من أحب النـاس إليـك مـن : ّإن عمرو بن العاص قال: قال آخر ّ
. أبوها: من الرجال ؟ قال: عائشة، فقال: النساء ؟ قال

ّهذا باطل؛ ألنكم رويتم أن النبي : قال املأمون ّ ُ ّوضع بني يديه طائر مشوي 1ّ ُ
ّاللهم ائتني بأحب خلقك إليك«: فقال ّ ُفكان عيل فأي روايتكم تقبل ؟» ّ ّ ٌّ.

ًفإن عليا قال: قال آخر ّمن فضلني عىل أيب بكر وعمر جلدته حد املفرتي: ّّ ُ ُ ّ.

ًكيف جيوز أن حيد عىل من ال جيب احلد عليه، فيكون متعديا حلدود : قال املأمون ّ ّ ّ
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ّمع أنكم رويتم عن إمامكم أنه قالّاهللا، وليس تفضيل من فضله عليهام فرية  أقيلـوين : ّ

ّولست بخريكم، فأي الرجلني أصدق عندكم أبو بكر عىل نفسه أو عيل  ّD عـىل أيب

.بكر ؟

ّفإن النبي : قال آخر ّ ّأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل اجلنة: قال1ّ ّ .

ّهذا احلديث حمال؛ ألنه ال يكون يف اجلنة كهل: قال املأمون ّ.

فبكـت، » ّال يدخل اجلنـة عجـوز«: فقال1ّامرأة كانت عند النبي ّوروي أن 

ّإن اهللا عزوجل يقول«: 1ّفقال النبي  ّ ًإنا أنشأناهن إنشاء <: ّ ْ َ ْ ِّ َِّ ُ ْ ًفجعلناهن أبكـارا * َ َْ َّ ُ َ ََ ْ *

ًعربا أترابا ًْ َ ُ ُ< ّفإن زعمتم أن أبا بكر ينشأ شابا إذا دخل اجلنة، فقـد رويـتم أن النبـي ّ ّّ ً ّّ َُ

ّاحلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة من األولني واآلخرين وأبومها خري «: قال1 ّ

.»منهام

ّقد روي أن النبي : قال آخر  ّ .ُلو مل ابعث فيكم لبعث عمر: قال1ّ

ّهذا حمال؛ ألن اهللا عزوجل قال: قال املأمون ّ ْوإذ أخذنا من النبيـني ميثـاقهم <: ّ ُِّ ََ ِ ِِ َّ ََ َْ َْ ِ

ْومنك ومن  َ َِ َِ َنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريمْ َ ْ َ َ ُ َِ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ُ< فكيف يبعث مـن مل يؤخـذ ،ُ

ّميثاقه بالنبوة ومل يبعث من اخذ ميثاقه عىل النبوة ؟ ُّ ُ.

ّإن النبي : قال آخر  ّإن اهللا تعاىل بـاهى : ّنظر إىل عمر يوم عرفة فتبسم وقال1ّ

ّبعبادة الناس عامة وبعمر خاصة ّ ّ.

ّهذا مستحيل؛ ألن اهللا تعاىل مل يكن يباهي بعمر ويدع نبيه، فيكـون :قال املأمون ّ

.٣٧ـ ٣٥: ٥٦سورة الواقعة . ١
.٧: ٣٣سورة األحزاب . ٢
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ّعمر يف اخلاصة والنبي  ّ ّيف العامة، وليست هذه الرواية بأعجب مـن روايـتكم أن 1ّ ّ
ّالنبي  ّدخلت اجلنة فسمعت خفق نعلني، فإذا بالل موىل أيب بكر قـد سـبقني : قال1ّ

ّإىل اجلنة، وإنام قالت الشيعة عبد أيب بكر خري من رسول : ري من أيب بكر، فقلتمّعيل خ: ّ

.ّاهللا؛ ألن السابق أفضل من املسبوق

ّإن النبي : وقال آخر ّ ّلو نزل العذاب ما نجا إال عمر بن اخلطاب: قال1ّ ّ.

ّهذا خالف الكتاب نصا؛ ألن اهللا يقول: قال املأمون ً ْومـا كـان اهللاُ ليعـذهبم <: ّ ُ َ ُِّ َ َِ َ

ْوأنت فيهم ِ ِ َ ْ َ َ<فجعلتم عمر مثل الرسول.

ّفقد شهد النبي : قال آخر .ّلعمر باجلنة يف عرشة من الصحابة1ّ

نـشدتك بـاهللا أمـن : لو كان هذا كام زعمت كان ال يقـول حلذيفـة: قال املأمون

ّاملنافقني أنا ؟ فإن صدق حذيفة ومل يصدق النبي  ّ ّفهو عىل غري اإلسالم، وإن صدق 1ّ

ّالنبي  َفلم سأل حذ1ّ .يفة ؟ِ

ّقال النبي : وقال آخر  ُوضعت أمتي يف كفـة امليـزان ووضـعت يف اخـرى : 1ّ ُّ ُ ّ ُ

ُفرجحت هبم، ثم وضع مكاين أبو بكر فرجح هبم رفع امليزان ّ ُ.

ّهذا حمال؛ ألن املوزون إن كانت األجسام فال خيفى عـىل ذي روح : قال املأمون

ّكانت األعـامل فكيـف يـرحج ّأن اجلسم الواحد ال يرجح عىل األجسام الكثرية، وإن ُ

ًعمله عىل من مل يوجد بعد ومل يعمل ؟ فأطرق القوم مليا ّ ُ.

.قد استقصينا: ُّما لكم سكتم ؟ قالوا: قال املأمون

.٣٣: ٨سورة األنفال . ١
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ّفإين أسألكم أي األعامل أفضل ؟ قالوا: قال املأمون ّالسبق إىل اإلسالم؛ ألن اهللا : ّ

َوالسابقون السابقون <: تعاىل يقول َُ ُِ ِّ ّ َولئك املقربونُأ* َ ُ َّ َ ُْ َ ِ<.

ّفهل علمتم أحدا أسبق إىل اإلسالم من عيل ؟ قالوا: قال ًإنه أسلم صغريا غـري : ً ّ

ًمكلف، وأبا بكر أسلم كهال مكلفا ّ ًّ.

ّخربوين هل كان إسالم عيل باإلهلام أم بدعاء النبي : قال املأمون ّّ .؟1ّ

ّال جيوز؛ ألن النبي : ّفاألول ّتاه جربئيل، فكيف يلهم عيل، وإن مل يلهم، بل أ1ّ ُ
ّإنه كان بدعاء النبي : قلتم .، فأسألكم هل كان دعاؤه بأمر اهللا أم هبواه ؟1ّ

َْوما ينطق عن اهلوى<: والثاين باطل؛ لقوله تعاىل ِ َ َُ ِ ْ ُإن هو إال وحى يـوحى*َ ٌ ْ َ َ ُّ ِ ِْ<

ّفثبت أنه كان بأمر اهللا، فكيف جيوز أن يأمر اهللا بيشء ال يكلف ه، وال استعداد له بقبـول ّ

ّما يؤمر به حلداثة سنة وصغره ُ.

فهـل : اجلهـاد، قـال: ّأي األعامل أفضل بعد السبق إىل اإليـامن ؟ قـالوا: ّثم قال

ّجتدون ألحد من العرشة ما جتدون لعيل يف مواقفه مع النبي  ّ ُ؟ هذه بـدر قتـل مـن 1ّ

ًاملرشكني فيها نيف وستون رجال، قتل عيل نيفا  ّ ٌّّ ً .ّوعرشين، وأربعون لسائر الناسّ

ّيف عريشه يدبرها1ّوكان أبو بكر مع النبي : فقال قائل منهم ُ.

ّلقد جئت بعجيب، أكان يدبر دون النبي : قال املأمون ّ ركه أو ـُ؟ أو معه فيش1ّ

ّحلاجة النبي  ّإىل رأي أيب بكر، أي الثالثة أحب إليك ؟ فقال1ّ أعوذ بـاهللا أن أزعـم : ّّ

ّدون النبي ّأن يدبر  ّأو يرشكه أو يفتقر النبي 1ّ .إليه1ّ

.١١و ١٠: ٥٦سورة الواقعة . ١
.٤و ٣: ٥٣سورة النجم . ٢
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ّفام الفضيلة يف العريش، وإال لكان كل متخلـف عـن اجلهـاد أفـضل مـن : قال ّ ّ

ِال يـستوي القاعـدون مـن املـؤمنني غـري أوىل الـرضر <: املجاهد، وقد قال اهللا تعـاىل َ َُّ ِ ُ ْ ْ ََ َ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ُ َْ ِ

ْواملجاهدون ىف سبيل اهللاِ بأم ََ ِ ِِ ِ َ ُ ِ ُْ َواهلم وأنفسهم فضل اهللاُ املجاهدين بأمواهلم وأنفسهم عىل َ ََ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ِِ ِ ِ ِ ُِِ ُْ َْ ََ ِ ُْ َّ َ

ًالقاعدين درجة وكال وعد اهللاُ احلـسنى وفـضل اهللاُ املجاهـدين عـىل القاعـدين أجـرا  َ ًْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُْْ َُّْ ْ ََ ُ

ًعظيام ِ َ<.

ْهل<إقرأ : ّفقال املأمون السحاق بن محاد ِأتى عىل اإلنسانَ َ َْ َ ُفقـرأت حتـى : قـال>َ

َويطعمون الطعام<ُبلغت  ُ َُ ََ َْ ِ<ّإن اهللا : ّيف عيل، قال: ُيف من نزلت هذه اآليات ؟ قلت: قال

ّبأنه ال يريد اجلزاء وال الشكور فوصفه بذلك، ومل يوصف أشـياء Dّعرف رسيرة عيل 

َريراَقوا<: ّاجلنة يف موضع كام وصفها هنا، يقول تعاىل َّقواريرا من فضة*ِ ِ ِْ َ ِ َ< يعنـي تعـاىل

ّأهنا من صفائها يرى داخلها كام يرى خارجها، وإال فكيف تكون القوارير فضة ّ ُ ُ ّ.

ّيا إسحاق، هل تشهد أن العرشة يف اجلنة ؟ قلت: ّثم قال ّفهـل تكفـر : بىل، قال: ّ

أرى : نعم، قال: قلتّفهل تكفر منكر هذه السورة ؟: ال، قال: منكر هذا اخلرب ؟ ، قلت

.ّفضل الرجل يتأكد

ُخربين عن حديث الطائر املشوي أصحيح عندك ؟ قلت: قال ّ ّ َبـان : بـىل، قـال: ّ

َثاين<: ّيا أمري املؤمنني، إن اهللا تعاىل يقول يف أيب بكر: واهللا عنادك، قلت ِاثنني إذ مها ىف ِ ُِ ْ ِ ْ َ ْ

َّالغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن ْ ِْ َِ َ ِ ِ ِِ ُ ُ َ ْ َاهللاَ معناِْ َ<.

.٩٥: ٤سورة النساء . ١
.٨: ٧٦سورة االنسان . ٢
.١٦و ١٥: ٧٦سورة اإلنسان . ٣
.٤٠: ٩سورة التوبة . ٤
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ًسبحان اهللا ما أقل علمكم باللغة، أما يكون الكافر صاحبا للمؤمن : قال املأمون ّ ّ

َقال له صاحبه وهو حياوره أكفرت بالـذى خلقـك <: ّ؟ أما سمعت إن اهللا تعاىل يقول َ َ َّ ََ َ َِ ِِ ْ َُ َ ُ َ ُ َ ُ ُ ُِ ُ َ

ًمن تراب ثم من نطفة ثم سواك رجال ُُ ّ ْ َْ َ َّ ََّ ُ َُ ْ ِ ُِ<.

ّولقد عدوت وصاحبي وحشية، فصري فرسه صاحبه: ال اهلذيل وق ّ.

َإن اهللاَ معنا<: ّوأما قوله تعاىل َ َ ّفإنه تعاىل مع الرب والفاجر، كقوله تعاىل>َّ مـا <: ّ

ْيكون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم ُ َ ْ َُ ُِ َِ ُ َ ُ َ ُ ْ ّْ ِّ ِْ َ َ َِ َ ُُ<.

ْال حتزن<: ّوأما قوله َْ َ ُفخربين عن حزن أيب بكر هل كان طاعة أو معصية ؟ فإن >َ ّ
.ّكان طاعة فكيف ينهى الرسول عنه ؟ وإن كان معصية فأي فضيلة للعايص ؟

ِفأنزل اهللاُ سكينته عليه<: ّوأما قوله تعاىل ِْ ََ َ ُ َ َ ََ ْ َ ّفإنام عنى به النبي ال أبا بكر، فقلت>َ ّ :

ّكان النبي مستغنيا عن السكينة، قال ً ْويوم حنني إذ أعجبـتكم <: فام تقول بقوله تعاىل: ّ ْ َ َُ ْ ََ َ ْ ُ ْ ََ ْ ِ

َكثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم األرض بام رحبت ثم وليتم مدبرين  َ َ ُ َ َ َِ ِ ِْ ُ ْ ْ ْ ُ ُ َُ ْ ْ َّ َ ْ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ََّ َ َُ ْ َ ً َ َ ُْ ُ ُ ْ َُ َّثم * ِ ُ

َأنزل اهللاُ سكينته عىل رسوله وعىل املؤمنني ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ َ ُُ َ ََ َ ََ ْ َ<.

اهنزم النـاس : ال ، قال: ُأتدري من املؤمنون الذين نزلت السكينة عليهم ؟ قلت

ّإال سبعة من بني هاشم، عيل يـض1ومل يبق معه ]يوم حنني[ رب بـسيفه، عنـى ـّ

ًباملؤمنني عليا ومن حرض من بني هاشم ّ.

ّيا اسحاق، من أفضل ؟ من كان مع النبي  َ َيف الغار، أو من نـام عـىل مهـاده1َّ

.٣٧: ١٨سورة الكهف . ١
.٧: ٥٨سورة املجادلة . ٢
.٢٦و ٢٥: ٩سورة التوبة . ٣
.ما بني املعقوفني أثبتناه من املصدر. ٤
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ّووقاه بنفسه ؟ حتى تم للنبي  ّما عزم من اهلجرة، وملا أمره النبي 1ّّ ّ بـأمر اهللا أن 1ّ

ًسمعا وطاعة«: قال» نعم«: قال» ّأتسلم يا نبي اهللا ؟«: ينام عىل فراشه، قال فنام حتت » ً

ّثوبه، واملرشكون ال يشّكون أنه النبي  ّ فام جزع مع وحدته وحـضور األعـداء كـام 1ّ

ّيف الغار، مع كونه مع النبي جزع أبو بكر .وغيبة األعداء1ّ

ّأما ترى أنه أوجب : يا اسحاق أما تروي حديث الوالية ؟ فرويته، فقال: ّثم قال

ّإنام : ّإنام قاله بسبب زيد بن حارثة، قال: ّإن الناس يقولون: ّلعيل ما مل يوجب هلام ؟ قلت

ّقاله النبي  ُاع وقد قتل زيد بمؤتة، فأين هـذا ّبغدير خم بعد منرصفه من حجة الود1ّ

ّوحيكم أجعلتم فقهـاءكم أربـابكم ؟ إن اهللا : بىل، قال: من ذلك ؟ أليس كذلك ؟ قلت

ّعزوجل يقول ِأختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا<: ّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِْ ً ْ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ< واهللا ما صاموا هلم

ّوال صلوا ولكنهم أمروا هلم فأطاعوا ّ .

ّأفرتوي قول النبي : ّثم قال الّأنهّإالموسىمنهارونبمنزلةّمنيأنت«: 1ّ

.؟»بعديّنبي

ّأما تعلم أن هارون أخ ملوسى ألبيه وأمـه ؟ قلـت: نعم، قال: قلت ُ : بـىل، قـال: ّ

ّفهارون نبي وليس عـيل كـذلك ؟ فـام املنزلـة الثالثـة إال : ال، قال: ّفعيل كذلك ؟ قلت ّ ّ ّ

.اخلالفة

ُبل نسألك، : أسألكم أو تسألوين ؟ قالوا: عىل أهل الكالم والنظر، فقالّثم أقبل 

ّأليست إمامة عيل من اهللا تعاىل نقل ذلك رسول اهللا كام نقل : قولوا، قال قائل منهم: قال

.٣١: ٩سورة التوبة . ١
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فام باهلم مل خيتلفـوا يف الفـروض واختلفـوا يف إمامـة: بىل، قال: الصالة والزكاة ؟ قال

ّض مما ال يقع فيه من التنافس والرغبة ما يقع يف اخلالفةّألن الفرو: ؟ قالDّعيل  ّ ّ.

ّمل تنكر أن يكون النبي : وقال آخر ّ َ
أمرهم باختيار رجل يقوم مقامه رأفة هبم 1ِ

ُورقة عليهم أن يستخلف هو بنفسه فيعىص خليفته فينزل العذاب ؟ فقال ّأنكرته، ألن : ّ

ّاهللا عزوجل أرأف بخلقه من النبي  ّ ّ ًعاصـيافـيهمّأنيعلـموهـوّنبيهبعثوقد،1ّ

.إرسالهمنذلكيمنعهفلمًومطيعا،

ّإن النبي : وقال آخر  ّ ًما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن، ومـا «: قال1ّ

.»ًرأوه قبيحا فهو عند اهللا قبيح

ّال بد من كل املؤمنني أو البعض ؟ فإن أراد الكل فهو مفقـود، وإن : قال املأمون ّ ّ

ّالبعض فقد روى كل يف صاحبه حسنا، مثل روايـة الـشيعة يف عـيل، وغـريهم يف كان ً ٌّ

.غريه

ّفلم اوجبت اإلمامة لعيل بعد الرسول ؟ قال: وقال آخر  ُ ََ خلروجه من الطفولية : ِ

ّإىل اإليامن والرباءة من ضاللة قومه عن احلجـة، واجتنابـه الـرشك كـرباءة النبـي مـن  ّ ّ
َألن الرشك ظلم عظيم، وال يكون الظامل إماما، وال من عبد ؛الضاللة، واجتنابه الرشك ً ّ ّ

ّوثنا باإلمجاع، ومن أرشك فقد حل من اهللا عزوجل حمل أعدائه، فاحلكم فيـه الـشهادة  ّ ّ َ ً

ّعليه، بام اجتمعت عليه األمة حتى جييء إمجاع آخر مثله، وألن من حكم عليه مرة فال  ُّ ّ ُ

ًم حمكوما عليه، فال يكون حينئذ فـرق بـني احلـاكم ًجيوز أن يكون حاكام، فيكون احلاك

.واملحكوم عليه

ّفلم مل يقاتل عيل : قال آخر  َ ِ َDأبا بكر وعمر وعثامن كام قاتل معاوية ؟ قـال :
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َمل«ّألن ؛املسألة حمال
ّاقتضاء وال يفعل نفـي، والنفـي ال يكـون لـه علـة، إنـام العلـة » ِ ّّ ّ

ُلإلثبات، وإنام جيب أن ينظر يف أم ّمن قبل اهللا أم من قبل غريه ؟ فإن صـح Dّر عيل ّ َ َِ ِ

ّأنه من قبل اهللا تعاىل فالشك يف تدبريه كفر؛ لقوله تعاىل َ ِ ّفال وربك ال يؤمنـون حتـى <: ّ َُ ِّ ََ ِ ْ ُ ََ َ

ُحيكموك فيام شجر بينهم ثم ال جيدوا ىف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا  َ ُ ْ َ ْ َّ ْ ْ َ ُِّ َ َ َ ََ ُ ََ َ َُ ً ُ َّ ِ ِ ِِ ُِ ْ َِّ ِ ُ َ ًتسليامَ ِ ْ َ<

ّفأفعال الفاعل تبع ألصله، فإن كان قيامه عن اهللا تعاىل فأفعاله عنه، وعىل الناس الرضا  ّ

ّالقتال يوم احلديبية يوم صد املشـركون هديه عـن 1والتسليم، وقد ترك رسول اهللا  ّ ُ
ّالبيت، فلام وجد األعوان وقوي حارب كام قال اهللا تعاىل يف األول َفاصفِح ال<: ّ ْ َصفح َ َّْ

َاجلميل ِ َْ<.

ّثم قال عزوجل  ّ ْفاقتلوا املشـركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصـروهم <: ّ ُ ْ ْ ُْ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َ َُ ُُ ْ ُُ ُ ُ ْ ََ ِ ِ ْ ُْ

َواقعدوا هلم كل مرصد ُ َْ َ َّْ ُ َُُ ْ<.

ُإذا زعمت أن عليا إمام من قبل اهللا تعاىل فلم ترك ما امر به من التبليغ : قال آخر  ً َّ ِ ِ َ ِّ

ّإنا مل ندع أن عليا رسول مأمور بالتبليغ عىل أي : كام مل جيز تركه لألنبياء ؟ قالوالدعوة  ًّ ّ ّ ّ

ًحال، وإنام ندع أنه وضع علام بني اهللا تعاىل وبني الناس، فمن تبعه كـان مطيعـا، ومـن  ّ ً َ َ ُ ّ ّ ّ

ّخالفه كان عاصيا، وإن وجد أعوانا جاهد، وإن مل جيد فاللوم علـيهم ال عليـه؛ ألهنـم  ّ ً ً

ّروا بطاعته وهو مل يؤمر بمجاهدهتم بال أعوان، فعيل بمنزلة البيت، عىل الناس احلج ُام ّ ّ ُ

ّإليه، فإذا حجوا أدوا ما عليهم، وإذا مل يفعلوا كان اإلثم عليهم ال عىل البيت، فـسكت  ّ

.٦٥: ٤سورة النساء . ١

.٨٥: ١٥سورة احلجر . ٢

.٥: ٩سورة التوبة . ٣
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.ًالقوم مجيعا

.نعم: قد سألتموين ونقضتم فأسألكم ؟ قالوا: فقال املأمون 

ّأليس روت األمة: قال ّبإمجاع منها أن النبي ُ ّ ًمن كذب عـيل متعمـدا «: قال1ّ ّ َّ َ

ّفلتبوأ مقعده من النار من عصـى اهللا بمعصية «: ّورووا عنه أنه قال: بىل، قال: ؟ قالوا» ّ

ّصغرت أو كربت ثم اختذها دينا ومىض مرصا عليها فهو خملـد بـني أطبـاق اجلحـيم ً ًّ ُ ّّ «

ّره العامة فتنصبه خليفة، هل جيوز أن يقال لـهّفخربوين عن رجل خيتا: بىل، قال: قالوا ّ :

خليفة رسول اهللا ومل يستخلفه الرسول ؟ 

ّال، وجب أن أبا بكر مل يكـن خليفـة رسـول : نعم، كابرتم، وإن قلتم: فإن قلتم

ّاهللا، وإنكم تكذبون عىل رسول اهللا، وإنكم متعرضون ألن تكونـوا ممـن وسـمه النبـي  ّّ ّ ّ ّ

ّبدخول النار، وخربوين ًهل جيوز ابتياع أحدكم عبدا وإذا ابتاعـه صـار مـواله وصـار ّ

ّاملشرتي عبده ؟ أنتم اجتمعتم عـىل أيب بكـر واسـتخلفتموه ووليتمـوه فـصار خليفـة 

ّعليكم، أال كنتم أنتم خليفة عليه ؟ فأنتم ختلفونه وتسمونه خليفة رسـول اهللا، ثـم إذا  ّ ّ

ّأسخطتم عليه قتلتموه كام فعل بعثامن بن عفان ُ.

ّألن اإلمام وكيل املسلمني، إذا رضوا عنه ولـوه، وإذا سـخطوا : قال قائل منهم ّ

ّهللا عزوجل، قـال: فلمن املسلمون والبالد والعباد ؟ قال: عليه عزلوه، قال فـاهللا أوىل : ّ

ّأن يوكل عىل عباده وبالده من غريه، ثم قال ّخربوين هل استخلف النبي حني مىض أم : ّ ّّ

: هـدى، قـال: ُذلك هدى أم ضـالل ؟ قـالوا1فرتكه : تخلف، قالمل يس: ال ؟ قالوا

ُفعىل الناس أن يتبعوا اهلدى ويتنّكبـوا الـضاللة، قـالوا ّ َفلـم : قـد فعلـوا ذلـك، قـال: ّ ِ َ

؟ وترك فعله ضالل، وحمال أن يكون خالف Dّاستخلف الناس بعده وقد تركه هو 
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َاهلدى هدى، وإذا كان ترك االسـتخالف هـدى فلـم اسـ ِ َ ُ تخلف أبـو بكـر ومل يفعلـه ُ

ّالنبي ّ؟ ومل جعل عمر شورى بني املسلمني عىل خـالف صـاحبه ؟ فـإن صـوبتم 1ّ ََ
ِ

ّالنبي  ّفقد أخطأتم أئمتكم وإال فقد كفرتم، وإن صوبتم كلـيهام فقـد مجعـتم بـني 1ّ ّ ّ
ًالنقيضني، ويلكم ال تفرتوا عىل اهللا كذبا فتلقـوا وبـال ذلـك غـدا، وقـد كـذبتم عـىل  ً

ًمتعمدا، وقد قال1ّيّالنب ّمن كذب عيل متعمـدا فليتبـوأ مقعـده مـن النـار«: ّ ّ ً َّ ّثـم » َ
.استقبل القبلة ورفع يديه إىل السامء

ُاللهم إين قد نصحت هلم، اللهم إين قد أرشدهتم، اللهم إين أخرجت مـا : وقال ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ

ّوجب عيل إخراجه من عنقي، اللهم إين مل أدعهم يف ريب وال يف  ّ ّ َّ ّشك، اللهم إين أدين َ ّ ّ ّ

ّبالتقرب إليك بتقديم عيل عىل اخللق بعد نبيك، كام أمرنا به رسـولك صـلواتك عليـه  ّ ّ
.وآله

ُثم افرتقنا فلم نجتمع بعد ذلك حتى قبض املأمون: قال ّ
.

ّوروى الشيخ أبو عيل الطربيس رمحه اهللا عن الشيخ حممد بن يعقـوب الكلينـي، 
شهدت جنـازة أيب بكـر يـوم مـات، : ًا إىل أيب الطفيل قالّعن عدة من أصحابنا مسند

ٌّوشهدت عمر حني بويع وعيل جالس ناحية، فأقبل هيودي مجيل عليـه ثيـاب حـسان 
يا أمري املؤمنني أنـت أعلـم هـذه : وهو من ولد هارون حتى قام عىل رأس عمر، فقال

ّاألمة بكتاهبم وأمر نبيهم ؟ فطأطأ عمر رأسه، فأعاد عليه القو ّ ل ثانية وثالثة، فقـال لـه ُ

َومل ذلك ؟ فقال له: عمر
ِ ّإين جئت مرتابا لنفيس شاكا يف ديني اريـد احلجـة وأطلـب : َ ُ ً ًّ ّ

ّدونك هـذا الـشاب، وأشـار إىل طلـب أمـري املـؤمنني ابـن عـم: الربهان، فقال عمر

.٢/ ١٩٩: D٢، عن عيون أخبار الرضا ٢/ ٤٩:١٨٩بحار األنوار . ١
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ّالنبي  ّHّهذا عيل بن أيب طالب ابن عم رسـول : ومن هذا ؟ قال عمر: ، فقال الغالم ّ
ّاهللا وأبو احلسن واحلسني ابني رسول اهللا وزوج فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا، وأعلم 

ّهذه األمة بالكتاب والسنة ّ ُ.

: ّأنت كذلك ؟ فقال له عيل: فقال لهDفأقبل اليهودي إىل أمري املؤمنني : قال

ّأريد أن أسألك عن ثالث وثالث وواحـدة، فتبـسم أمـري املـؤمنني: قال الغالم» نعم« ُ

ُإين أريد أن أسألك عـن ثـالث، «: قال» ًسبعا ؟ : ّيا هاروين ما منعك أن تقول«: وقال ّ

ّفإن علمتهن سألتك عام بعدهن، وإن مل تعلمهن علمت أن ليس فيكم علم ّ ّّ.

ّفإين أسألك باإلله الذي تعبده لئن أنا أجبتك عن كل ما «: Dقال أمري املؤمنني  ّ

أخربين : فقال» فسل«: ّما جئت إال لذاك، قال: قال» ّتسأل لتدعن دينك وتدخل يف ديني

ّعن أول قطرة دم قطرت عىل وجه األرض أي قطرة هي ؟ وأول عني فاضت عىل وجه  ّ ّ
ّاألرض أي عني هي ؟ وأول شجرة اهتزت عىل وجه األرض أي شجرة هي ؟ ّ ّّ.

ّأول قطـرة دم قطـرت عـىل وجـه : ّيا هاروين أما أنـتم فتقولـون«: Dفقال 
ّض حيث قتل أحد ابني آدم، وليس كذلك، ولكنه حيث طمثت حواء وذلك قبل األر ّ ُ

.أن تلد ابنيها

ّإن أول عني فاضت عـىل وجـه األرض العـني التـي ببيـت : ّوأما أنتم فتقولون ّ

ّاملقدس، وليس هو كذلك، ولكنها عني احلياة التي وقف عليها موسى وفتـاه ومعهـام 

ُالنون املالح، فسقط فيها فحيي،  ُوهذا املاء ال يصيب ميتا إال حييّ ّّ ً.

ّأول شجرة اهتزت عىل وجه األرض الـشجرة التـي كانـت : ّوأما أنتم فتقولون ّ
ّمنها سفينة نوح، وليس كذلك، ولكنها النخلة التي اهبطت من اجلنـة وهـي العجـوة  ّ ُّ
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ّومنها تفرع كل ما ترى من أنواع النخل ّ ّو، إين ّصدقت واهللا الذي ال إلـه إال هـ: فقال» ّ

.ّألجد هذا يف كتب أيب هارون كتابته بيده وامالء عمي موسى

ّكـم بعـده مـن أئمـة 1ّأخربين عن الثالث األخر عن أوصياء حممـد : ّثم قال
ًعدل، وعن منزله يف اجلنة ومن يكون ساكنا معه يف منزله ؟  ّ

ّيا هاروين، إن ملحمد اثنا عرش وصيا، أئمة عدل ال ترضهم خذ«: فقال ّ ًّ الن مـن ّّ

ّخذهلم، وال يستوحشون خلالف من خـالفهم، وإهنـم أرسـب يف الـدين مـن اجلبـال 
ّالروايس يف األرض، ومسكن حممد يف جنة عدن التي ذكرها اهللا سبحانه وغرسها بيده،  ّ

.»ّومعه يف مسكنه األئمة االثنا عرش العدول

بيده وامالء ّصدقت واهللا الذي ال إله إال هو، ذلك يف كتاب هارون كتبها: فقال

.Dّعمي موسى 

فأخربين عن الواحدة كم يعيش الويص بعده، وهل يموت أو يقتل ؟ : قال

ّيا هاروين، يعيش بعده ثالثني سنة ال يزيد يوما وال ينقص يوما ثم يرضب «: قال ً ً

.»رضبة ها هنا، ووضع يده عىل قرنه ـ وأومأ عىل حليته ـ فخضبت هذه من هذه
ّأشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسـول اهللا وأنـك : قالفصاح اهلاروين و: قال ً ّّ ّ

ّويص رسول اهللا يبتغى أن تفوق وال تفاق، وأن تعظم وال تستضعف ُ ُ ّ.

ّثم مىض به عيل : قال ّDّوعلمه معامل الدين.

: Dقد وردت يف األخبار عالمات لقيام القائم 

مع اختالف فيه، والشيخ الصدوق ٥/ ٥٢٩: ١، وأورده الكليني يف الكايف ١٦٨: ٢إعالم الورى . ١
، واملجلـيس يف البحـار ٢٨٠/ ٣٥٤: ١، واجلويني يف فرائد السمطني ٦/ ٢٩٩: يف كامل الدين

.٤٦/ ١٥٤: ١راين يف غاية املرام ، والسيد البح٧/ ١٠٣: ٣٠، ١/ ٣٧٧: ٣٦
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ّاد ينادي من السامء أول النهـارّخروج اليامين والسفياين واخلراساين، ومن: منها ّ :

ّأال إن احلق مع عيل وشيعته، ثم ينادي إبليس يف آخر النهـار ّّ ّ ّأال إن احلـق مـع عـثامن : ّ ّ

.وشيعته، فعند ذلك يرتاب املبطلون

ّخسف البيداء، وقتل النفس الزكية بني الركن واملقام، وهو غالم من آل : ومنها ّ ّ

ّحممد اسمه حممد بن احلسن،  ّوقتله قبل قيام القائم بخمس عرشة ليلة، وخيـرج سـتون ّ

ّكذابا كلهم يقول ً ّ:

ّأنا نبي، وتطلع الشمس من املغرب ّ
 ًوخيرج اثنا عرش رجـال مـن بنـي هاشـم

.ّيدعون الناس إىل أنفسهم

وتغلو األسعار وتنقص األموال بفساد التجارات، ويستويل موت أبيض وموت 

ّد يف غري حينه كألوان الدم، وختسف قرية من قـرى الـشام ٌأمحر، وجراد يف حينه وجرا ٌ
ّ، وخيـرب الـشام بـاجتامع ثـالث الرملـةّتسمى احلابية، وتنزل الرتك اجلزيرة، والروم

.رايات إحداها راية الشامي السفياين السابق ذكره

يملك ثامنية أشهر، واسمه عثامن بن عنبسة من ولد أيب سفيان، وهو رجل ربعة 

ّالفـصل األول يف ٢٧٩: ٢، والطربيس يف إعالم الورى ٣٧٠: ٢أورده الشيخ املفيد يف االرشاد . ١
، يف ذكر العالمات، والـشيخ ١٤/ ٦٥٢و ١/ ٦٤٩: ذكر العالمات، والصدوق يف كامل الدين

يف عالمـات الظهـور ٣٥باب ١٨١: ٥٢، واملجليس يف البحار ٤٢٥/ ٤٣٥: الطويس يف الغيبة
يف عالمات الظهور، والراونـدي ٨فصل ٢٤٨: ٢إىل آخر الباب، والنباطي يف الرصاط املستقيم 

ــرائح  ــرائج واجل ــار ٦٣/ ١١٦١: ٣يف اخل ــيس يف البح ــيل يف ٤٠/ ٢٠٦: ٥٢، واملجل ، واإلرب
.١٦٣: ٤كشف الغمة 

، والنباطي ١٢٨/ ٣٨٤: ١، والعيايش يف تفسريه ٤٣٦/٤٢٦: أورده الشيخ الطويس يف الغيبة . ٢
.٢٧/ ٢٨٨: ٥٢ّ، والعالمة املجليس يف بحار األنوار ٢٤٨: ٢يف الرصاط املستقيم 
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، ويمـسخ ه، ضخم اهلامة، بوجهه أثر اجلدري، إذا رأيته حسبته أعـوروحش الوج

ّبعض من أعداء احلق، وتركد الشمس ما بني الزوال إىل العرص، وخيرج صـدر رجـل  ّ

.ّووجهه يف عني الشمس يعرف بحسبه ونسبه، وذلك يف زمان السفياين

ّوتطلع نار من املرشق ثالثة أيام أو سبعة أيام، ويكون خر وج اليامين واخلراساين ّ

؛والسفياين يف سنة واحدة وشهر واحد ويوم واحد، وليس راية أهدى من راية اليامين 

ّألنه يدعو إىل احلق ّوينشق الفرات حتى تدخل املياه أزقة الكوفة ،ّ ّ.

وختسف بغداد والبصـرة، وتسفك دماء فيها، ويقع فناء فيها عىل أهلها، ويشمل 

ّيكون هلم قرار معه، وتنكسف الـشمس يف النـصف مـن شـهر أهل العراق خوف ال

ًرمضان، والقمر يف آخر الشهر، ومتطـر األرض أربعـا وعـرشين مطـرة تـرى آثارهـا 

.وبركاهتا

ِثم خيرج القائم يف وتر من السنني سنة إحدى أو ثالث أو مخس أو سبع أو تسع،  ّ
ّرجال، وأول ما ينطق به هـذه فيسند ظهره اىل الكعبة وجيتمع إليه ثالثامئة وثالثة عرش ً

َبقيت اهللاِ خري لكم إن كنتم مـؤمنني<: اآلية ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ْ َُّ ْ ُ َ ُْ ِ ُ َ ٌ َ<ّأنـا بقيـة اهللا وخليفتـه «: ّثـم يقـول

٢، والطربيس يف إعالم الـورى ٩/ ٦٥١: ُأورده بتقديم وتأخري الشيخ الصدوق يف كامل الدين . ١

/ ٢٠٤: ٥٢، واملجلـيس يف البحـار ١١٥: ٣رائح ، والقطب الراوندي يف اخلرائج واجلـ٢٨٢: 

.عن إكامل الدين٣٦

، والنبـاطي يف الـرصاط ٢٨٣: ٢، والطربيس يف إعالم الـورى ٣٧٣: ٢أورده املفيد يف االرشاد . ٢

.٢٢١: ٥٢، واملجليس يف البحار ٢٤٩: ٢املستقيم 

نحـوه، والـشيخ الطـويس يف ٢٥٥: ة، والـنعامين يف الغيبـ٣٧٥: أورده الشيخ املفيد يف االرشـاد . ٣

.٥٢/ ٢١٠: ٥٢ّ، ونقله العالمة املجليس يف البحار ٤٦١/ ٤٥٤: الغيبة
.٨٦: ١١سورة هود . ٤



٣٦١........................................Dيف أخبار متفرقة يف مدحه : الروضة

 

ّفال يسلم عليه مسلم إال قال» ّوحجته عليكم ّ ّالـسالم عليـك يـا بقيـة اهللا يف أرضـه، : ّ
ّعبود دون اهللا من صنم إال وقع فيه فيجتمع له عرشة آالف رجل، فال يبقى يف األرض م

ّعرش من قوم موسى الذين كانوا هيدون باحلق وبه يعـدلون، Dنار واحرتق، ومعه 

وأصحاب الكهف ويوشع بن نون وسليامن وأبو دجانة األنصاري واملقداد بن األسود 

ًومالك بن األشرت، فيكونون من بني يديه أنصارا وحّكاما ًُ.

فينزل،1لناس إىل نفسه بأن يسري فيهم بسرية رسول اهللا فيصعد املنرب ويدعو ا

ّتـمفـإذاالناس،فيبايعهيديك،ابسطبايعك،منّأولأنا: ويقولاحلطيمعىلجربئيل
املدينة بعد أن يرضب أعناق ثالثـة آالف مـن قـريش ـرة آالف فيسري إىلعشأصحابه

ّهـؤالء رساق : ويكتب عليهـاّومواليهم، ويقطع أيدي بني شيبة ويعلقها عىل الكعبة،  ُ
ّالكعبة، وحيول املقام إىل املوضع الذي كان فيه، وهيدم املسجد احلرام ويرده إىل أساسه  ّ
القديم، فيسري اىل املدينة يف مخسة آالف من املالئكة النازلني ببدر، جربئيل عـن يمينـه 

فـإذا قـرب مـن ّوميكائيل عن شامله واملؤمنون بني يديه، فيفرق اجلنـود يف األمـصار، 

إرجع: ، وهم بضعة عرش ألف نفس مع السالح ويقولونالكوفة خرج إليه البرتية

عـىليـأيتحتـىالـسيففـيهمفيـضعفاطمـة،بنييفلناحاجةفالجئت،حيثمن

.»آخرهم

ّفرقة من الزيدية وهم أتباع احلسن بن صالح بن حي وكثري النداء امللقـب بـاألبرت، وهـم : البرتية. ١ ّ
ًإن عليا كان أوىل الناس بعد رسـو: الذين قالوا بالنـاس لفـضله وسـابقته وعلمـه، وهـو 6ل ّّ

ّأفضل الناس كلهم بعده وأشجعهم وأسخاهم وأورعهم وأزهدهم، وأجازوا مع خالفة أيب بكـر 
.وعمر

َانظر فرق الشيعة للنوبختي ِ َ، والفرق بني الفرق لالسفرائيني٢٠: ُ ِ ُ َ :٥١/ ٣٣.
.٣٨٤: ٢أورده املفيد يف االرشاد . ٢
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ّثم يدخل الكوفة فيقتل فيها كل منافق كافر مرتاب، وهيدم قـصورها ويـصعد « ّ
الناس ما يقول من البكاء، فإذا كانـت اجلمعـة الثانيـة سـأله املنرب فيخطب، فال يدري

ّالناس أن يصيل هبم، فيأمر أن خيط له مسجد يف الغري ويصيل هبم هناك، ثم يأمر بحفر  ّ ّّ ّ

حتى ينزل املاء يف النجف، ويعمل عىل فوهته القناطري Dهنر من ظهر مشهد احلسني 

.»واألرحاء

ٌّبررأسهاعىلبعجوزّفكأين«: Dقال الباقر  بـالفتطحنـهاألرحاءتلكتأيتُ

. »كراء

ّثم حيكم بني الناس بحكـم داود وحكـم حممـد  ُّ ُ، فتظهـر األرض كنوزهـا 1ّ

ًوتبدي بركاهتا، فال جيد الرجل موضعا لصدقته ّ
.

ّيملك سبع سنني، تطول فيها األيام والليايل حتى تكون السنة مـن «: ويف رواية ّ
.»سنني من سنينكم هذيسنته مكان عرش 

قدر ما لبث أصحاب الكهف يف : ُتسع عرشة سنة كذلك، ويف أخرى: ويف رواية

ًكهفهم ثالثامئة وتسع سنني، فتمطر يف مجادى اآلخرة وعرش من رجب مطرا مل ير مثله 

قط، فينبت اهللا به حلوم املؤمنني يف قبورهم، فيقوم من يقوم وهـو يـنفض الـرتاب مـن 

. برفع البدع وإقامة السننDرأسه، فيأمر 

.٣٨٠: ٢االرشاد أورد صدره املفيد يف. ١

.٣٨٠: ٢أورد ذيله املفيد يف االرشاد . ٢

.٢٩٠: ٢أورده الطربيس يف إعالم الورى . ٣

.٢٩٠: ٢أورده الطربيس يف إعالم الورى . ٤

.٢٩٠: ٢، والطربيس يف إعالم الورى ٣٨١: ٢أورده باختالف املفيد يف االرشاد . ٥
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ُمنصورا بالرعب فتطـوى لـه األرض، ويبلـغ سـلطانه املـشـرق Dويكون  ّ ً

ّواملغرب، ومل يبق خراب إال عمر، فينزل عيسى بن مريم فيصيل خلفه ّ ُ ّ.

ّإذا تشبه النـساء بالرجـال والرجـال بالنـساء، واكتفـى «: Dقال أبو عبداهللا  ّ ّ
ُبالنساء، وركبت ذوات الفروج الـسـروج، وقبلـت شـهادة ّالرجال بالرجال والنساء

ّالزور، وردت شهادات العدول، واستخف الناس بالدماء، وارتكاب الزنا وأكل الربا،  ُّ ّ ّ ّ ّ

. »ّواتقي األرشار خمافة ألسنتهم، فعند ذلك خروج قائمنا

ّثم إنه شيخ السن شاب املنظر، حتى أن الناظر إليه حيسبه ابن أربعـني ّ ّ سـنة أو ّ

.»ّبمرور األيام حتى يأيت أجلهDدوهنا، وال هيرم 

ّشاب مربوع حسن الوجه والـشعر، شـعره عـىل منكبـه، Dّإنه «: ويف رواية
ويعلو نور وجهه سواد شعر حليته ورأسه، منـدخ الـبطن عـريض الفخـذين، بظهـره 

عـىل ، ويـضع يـده 1شامة عىل لون جلده، وشامة عىل لـون شـامة النبـي : شامتان

ّرؤوس املؤمنني فال يبقى مؤمن إال وصار قلبه أشد من زبر احلديد، وأعطاه اهللا تعـاىل  ّ

ّقوة أربعني رجال، وال يبقى ميت إال دخـل عليـه الفـرح يف قـربه، فهـم يتـزاورون يف  ّ ًّ

.D«قبورهم ويتبارشون بقيام القائم

.٢٩١: ٢أورده الطربيس يف إعالم الورى . ١

.٢٩٢: ٢أورده الطربيس يف إعالم الورى . ٢

.٢٩٥: ٢إعالم الورى ، والطربيس يف ١٢/ ٦٥٢: أورده الصدوق يف كامل الدين. ٣

: ٣، باختالف، والراونـدي يف اخلـرائج واجلـرائح ١٧/ ٦٥٣: أورده الصدوق يف كامل الدين. ٤

.٢٩٤: ٢، والطربيس يف إعالم الورى ٥٨/ ١١٤٩
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.D«ّدولة ألحد إال لولده Dليس بعد دولة القائم «: ويف رواية

ّإنـه مـن «: عـن وقـت خـروج الـصاحب، فقـالDوسئل عن أيب عبد اهللا 

ّاملغيبات، ال يعلمه إال اهللا، فإن القائم  ّ ّD ّخيرج بإذن اهللا تعـاىل يـوم الـسبت عـارش
ّاملحرم، من غري أن يعلمه أحد، ويظهر أمره بني الناس بحيث ال يكون أحد إال ويعرف  ّ ّ

.»ّأنه القائم املنتظر

ًوكأين أرى القائم مرتديا برداء رسول اهللا «: Dقال  ّ ً، ومعمام بعاممة األصفر 1ّ ّ
ًومتنعال بنعليه  ّوقدامه معز معدودة لئال يعرفه أحد، ويقـف 1عصاه D، وبيده 1ّ ّ

بـني Dعند الكعبة وحده، فينزل عليه جربائيل وميكائيل واملالئكة ويبايعونـه، فيقـف 

َّأهيـا النجبـاء املخـصوصون يل هلمـوا إيل، ويـسمعه : احلجر واملقام وينادي بأعىل صـوته ّ َّ

ّاملؤمنون بإذن اهللا تعاىل فيلبونه ويبادرون إليه بطي عروق األرض بطرفة عني ّ.

ّويف صبيحة تلك الليلة يرسعون إليه ثالثامئة وثالثة عشـر نفـرا بطـي األرض،  ً ّ

ّفيعمد بحائط الكعبة ويبايعه الناس، وأول من يبايعه جربائيل، ّثم سائر املالئكـة، ثـم ّ ّ
ّنجباء اجلن ثم الثالثامئة والثالثة وعرشون، فلام ارتفع الـشمس نـادى منـاد مـن عنـد  ّ ّ ّ

ّأهيا الناس، هذا مهـدي آل حممـد : قرص القمر ، فينـادي عنـد الغـروب إبلـيس 1ّّ

ّأهيا الناس، قد ظهر إهلكم يف الواد اليابس وهو عثامن بن عنبسة من أوالد يزيد: ويقول ّ
ّبن معاوية، فتكذبه املالئكة واجلن والنقباء، ويعلمون أنه الشيطان، فيجيء عنده رجل  ّ ّ

ُيا سيدي أنا البشري أمرين ملك البـشـّرك هبـالك : وقد انقلب وجهه عىل ظهره ويقول ّ
ّعسكر السفياين، فإين وأخي كنا يف عسكر السفياين وخربنا الدنيا من دمشق إىل الكوفة،  ّ ّ ّ

.٣٨٧: ٢ورده املفيد يف االرشاد أ. ١
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ّينة ومنربها، وربطنا البغال يف مسجد النبي فخرجنـا منهـا ونحـن ثالثامئـة ّوخربنا املد ّ

ّألف، وأردنا بيت اهللا لنخربه ونقتل سّكانه، فنزلنا آخر الليل يف البيداء فسمعنا صيحة  ّ
ّيا بيداء اهلكي الكفرة الظلمـة، فانـشقت األرض وابتلعتنـا ومل : من السامء يقول قائل ّ

ّيبق منهم ومن دواهبم إال .أنا وأخيّ

يا نذير، إذهب إىل دمشق وأنذر السفياين بظهورنا وخسف «: Dفقال القائم 

ّبيده عىل وجه البشري فيتحول وجهه إىل حاله Dويمسح القائم » البيداء عىل جيشه
ّ، وتظهر املالئكة واجلن عىل الناس يف جيشهDُاألوىل فيتوب ويبايعه  ّD فيعظ ،

ّليهم رجال من أهل بيته وخيرب الكعبة ويبنيهـا عـىل أهل مكة ويبايعونه ويستخلف ع ً

، فريحتل إىل املدينة فيقتل أهل مكة خليفته، فريجـع إلـيهم فيتوبـون، Dبناء اخلليل 

ًفيستخلف عليهم رجال منهم، ويعود إىل املدينة فيقتلون الرجل فيبعـث إلـيهم جيـشا  ً

ّلكوفـة وعـسكره يومئـذ سـت ّفيقتلون املتمردين ويقبلون توبة التائبني، فريحتـل إىل ا

ّوأربعون ألفا، ومثله من اجلن والنقباء الثالثامئة والثالثة عشـر من اآلدميـني، فتكـون  ّّ ً

ّالكوفة معسكره، ومسجد الكوفة حمل حكمـه، ويبنيـه عـىل أساسـه القـديم، وخمـزن 

ّالغنائم وبيت املال مسجد السهلة، ويكون أهله يف النجف، ومل يبق مؤمن إال وهـو يف 

الكوفة وحواليها، فيكون ثمن مربض الغنم فيها بألف درهم، فيكـون وسـعة الكوفـة 

ّثامنية عرش فرسخا، ويتصل قصورها باحلائر، فيمطر اهللا جرادا مـن الـذهب، ويظهـر  ً ًّ

ّعليه خزائن األرض فيؤدي ديون شيعتهم، وإذا ورد املدينة الطيبة تظهر منـه كرامـات  ّ
ّتعذيبهم، فريجع رسول اهللا وفاطمة ومجيع األئمـة عجيبة، من إحياء بعض األموات و

F ّواملؤمنون املخلصون والكفرة املرتابون، فيخرج رجل حسيني مليح من الـديلم
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ّمع عسكره، ويطهر الـبالد مـن Dوقزوين فيلحقه أبطال الطالقان، ويلحق القائم 
ّالنفاق والكفر إىل الكوفة، ويطالب القائم بآثار النبوة ويطلبه الكر امـة، فـإذا أظهرمهـا ّ

ّالقائم فيبايعه وجيشه إال أربعني ألفا من الزيدية يف عسكره، فيمهلهم ثالثـة أيـام فلـم  ّ ّ ً ّ

ًيتوبوا فيقتلهم القائم، فيبعث جيشا إىل دمشق فيذبحون الـسفياين عـىل صـخرة بيـت 

ًمع اثني عرش ألف صديق واثنني وسبعني شهيداDاملقدس، فريجع احلسني  ّ.

ّويصيل عليه ويدفنـه، ويملـك Dّالقائم من الدنيا يغسله احلسني ّوملا يرحتل

ًواحدا بعـد واحـد، فيكـون Dّالدنيا ثالثامئة وتسعة سنني، ثم يملك أمري املؤمنني 

ًاملؤمن يف عرص القائم كأنه قطعة حديد عـىل قـوة أربعـني رجـال، ويتبـارشون املـوتى  ّ ّ

ُعىل هيئة الشبان، وحيكم بعلمه كداود ّويتزاورون يف قبورهم، ويظهر يف سن املشايخ و ّ
ّوسليامن، ومل يطلب البينة يف اخلصومات، وتظلل عىل رأسه قطعة سحاب، وال يكـون  ّ

فينصبها يف معسكره، وخترج منها اثنتا عشـرة Dّله ظل، وتكون معه صخرة موسى 

ُعينا مل يرشب منها جائع إال وقد شبع، وال عطشان إال وقد روي، وخيرج منهـ ّ ّ ا كـالء ً

، فإذا ألقاها صارت Dّالدواب، وجيري من بعضها اللبن، وتكون معه عصا موسى 

ّثعبانا تبتلع من يأمرها بابتالعه، وما بني شفتيها أربعـون ذراعـا، ويـتقمص بقمـيص  ً ً

ّإبراهيم اخلليل الذي كان عليه، إذ القي يف النار، ويتختم بخاتم سليامن، ويكـون معـه  ُ

ّبق عىل وجه األرض كافر إال قتله أو أسلم، ولو استجار عـدوه تابوت السكينة، فلم ي ّ

إىل شجر أو حجر ألخرباه به، ويطيعه الـسباع وغريهـا فلـم يـتمّكن ذئـب مـن غـنم 

وجـهعىلالربكاتوتنزلالناس،بنيوحسدحقديكونوالعصفور،منباشقوال

ّاق إىل الشام مزينة وتسافر امرأة من العرالصدقات،يأخذفقرييوجدالبحيثاألرض ّ
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ُبحليتها ومل تترضر من فاجر وال سارق، ويعيش املؤمن إىل أن يلد منه ألف ولد، ويبني  ّ ُ
ُيف ظهر الكوفة مسجدا له ألف باب، ويأمر فيحفـر هنـر مـن ظهـر احلـائر إىل الغـري  ً

ّفينصب ماؤه إىل بحر النجف وعليه قناطر وطواحن ّ.

رأسها مكتل فيه احلنطة فتطحنها فيها بال ّوكأين بعجوز عىل«: Dوقال الباقر 

.»كراء

ُيوطن وعيالـه يف مـسجد الـسهلة، ويزيـل رشف املـساجد وأبنيـة «: ويف رواية ّ

ًالظلمة، وجيعل طرق املسلمني ستني ذراعا، ويزيل ما جعل يف الـشوارع مـن ميـزاب  ّ

ُأيـام، ويـكعـشرة  Dعصرهّوغرفة وروشنة وبيت اخلالء، ويكون كل يوم يف  ّسنن ّ

ّالسنن، ويزيل البدع، ورب رجل قائم عىل رأسه  ُ ُD ،يأمر برضب عنقه خلاطر خطره

ّويظهر مصحف عيل  ُD ،ويأمر أمراءه يف البالد أن ينظروا عىل أكفهـم يف القـضايا ،ّ ُ

ّويعملوا بام سطر فيها، ويسلمه الناس بقوهلم ّ ّ ُ :

مـن املـاء، وعـني مـن ّالسالم عليك يا بقية اهللا، وخترج من مسجد الكوفة عني

ّاللبن، وعني من الزبد، ويعني جيشا إىل الشام ليقتل أعاديه من بني أمية، فينهزمون إىل  ُ ّ ً ّ ّ ّ

ّبالد االفرنج، ويمنعوهنم من الدخول اليهم إال أن يتنص رون وجيعلـون يف ـّروا فيتنصـّّ

ًقـب أحـدا ًأعناقهم صليبا، فيجيء عسكر القائم فيأخذوهنم منهم ويقتلوهنم، وال يعا

ّعىل سوالفه، وإنام يؤاخذه عىل ما فعل بعد مبايعته، وال يبقـى يف عـرصه حيـوان غـري 

.ّمأكول عىل وجه األرض، وال يكون مريض، ويأكل الناس فواكه الفصول يف غريها

ًيملك يف األرض أربعا وأربعني ألف عـام، Dاملؤمننيأمريّإن«: ويف رواية

.، ذيل احلديث٣٨٠: ٢أورده املفيد يف االرشاد . ١
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.»امويملك رسول اهللا مخسني ألف ع

ّإن عمر الـدنيا مائـة ألـف عـام عـرشوهنا للملـوك وثامنوهنـا آلل«: ويف رواية ُ ّ

. »1ّحممد 

ويرجع خملصو املؤمنني ورؤساء املرشكني واملنافقني، وال يرجع أوساط النـاس 

.»ّإال يوم احلرش

ّإن أروى بنت احلارث بن عبد املطلب دخلت عىل معاوية وقد قدم : وروى قتادة ّ

ِمرحبا بك يا خالة، كيف كنت بعدي : ّنة وهي عجوزة كبرية، فلام رآها معاوية قالاملدي ِ ً

ّكيف أنت يا ابن أختي ؟ لقد كفرت النعمة وأسـأت البـن عمـك الـصحبة، : ؟ قالت ُ

ّوتسميت بغري اسمك، وأخذت غري حقك، بال بالء كان منك وال من آبائك يف ديننا،  ّ
فأنفس اهللا منكم اجلدود، وأصغر 1ّجاء به حممد وال سابقة كانت لكم، بل كفرتم بام 

ّمنكم اخلدود، ورد اهللا احلق إىل أهله، فكانت كلمتنا هـي العليـا ونبينـا هـو املنـصور،  ّّ

ّفوثبت قريش علينا من بعده حسدا لنا وبغيا، فكنا بحمد اهللا ونعمته أهل بيـت فـيكم  ً ً

ّعـد نبينـا بمنزلـة هـارون مـن ّبمنزلة بني ارسائيل يف آل فرعون، وكان سيدنا فـيكم ب
ّموسى، وغايتنا اجلنة وغايتكم النار ّ.

ّكف أيتها العجوز الضالة وأقرصي مـن قولـك مـع : فقال هلا عمرو بن العاص ّ ّ

ِذهاب عقلك، إذ ال جتوز شهادتك وحدك ِ.

ّوأنت يابن الباغية تتكلم وأمك أشهر بغي بمّكة وأقلهم أجرة، وادعاك : فقالت ُ ُّ ّّ ّ
ّيش فسئلت أمك عن ذلك فقالتمخسة من قر ٌّكل أتاين فانظروا أشبههم به، فـأحلقوه : ُُ

.٤٣/ ١٦٦: أورده احلسن احليل يف خمترص البصائر. ١
.٥٠/ ٤٩٤: أورده احلسن احليل يف خمترص البصائر. ٢
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ًبه، فغلب شبه العاص بن وائل جزار قريش، أألمهم مكرا وأنتنهم خربا فام ألومك عىل  ً ّ ُ
.بغضنا

ّكفي أيتها العجوز: قال مروان بن احلكم وأنت: فقالت،ِواقصدي ملا جئت له. ّ
وأنت ببشري موىل بني كلدة أشبه منـك بـاحلكم بـن العـاص، ّقاء تتكلم واهللا ّالزريابن

ّولقد رأيت احلكم أبسط الشعر مديد القامة، وما بينكام قرابة إال كقرابة الفرس الضامر 

ّمن األتان املقرتف، فاسأل عام أخربتك به أمك فإهنا ستخربك بـذلك، ثـم التفتـت إىل  ّ ّ ُّ

ّما جرأ هؤالء غريك، وإن أم: معاوية فقالت ُّ .ك القائلة يف قتل محزةّ
ّواحلرب بعـد احلـرب ذات الـسعرنحـــن جزينـــاكم بيـــوم بــــدر

إىل آخر األبيات 

:ّفأجابتها ابنة عمي

ــــدر ــــري ب ــــدر وغ ــــت يف ب ــيم الكفــرجزي ــاع عظ ــت وق ــا بن ّي

.إىل آخر األبيات

َّواهللا ما جرأها عيل غريكام، وال أسمعن: فالتفت معاوية إىل مروان وعمرو وقال َ ي ّ

.هذا الكالم سواكام

أعطنـي : ِيا خالة اقصدي حلاجتك ودعي أساطري النساء عنـك، قالـت: ّثم قال

ّأزوج هبا : ما تصنعني بألفي دينار ؟ قالت: ألفي دينار، وألفي دينار، وألفي دينار ؟ قال ُ

: ِهي لك، فام تـصنعني بـألفي دينـار ؟ قالـت: ّفقراء بني احلارث بن عبد املطلب، قال

ِهـي لـك فـام : ًهبا عينا خزارة يف أرض خوارة تكون لفقراء بني احلارث، قـالأشرتي 

ّأستعني هبا عىل شدة الزمان وزيارة بيت اهللا احلرام، قال: تصنعني بألفي دينار ؟ قالت ّ :
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ّقد أمرت هبا لك يا خالة، أما واهللا لو كان ابن عمك عيل ما أمرك هبا، قالت
ِ ًتذكر عليا : ِّ ّ

:ّجهد بالءك ثم عال نحيبها وبكاؤها وجعلت تقولّفض اهللا فاك وأ

ـــعدينا ـــك أس ـــني وحي ـــا ع ـــــاِأال ي ـــــابكي أمـــــري املؤمنين أال ف

ــب املطايــا ــن رك ــري م ــا خ ــورزين ــسفيناج ــب ال ــن رك ــا وم ال هب

ــبس النعــال ومــن حفاهــا ــــاّومــن ل ــــاين واملبين ــــرأ املث ــــن ق وم

ـــسني ـــه أيب ح ـــتقبلت وج ــــدر راق الناُإذا اس ــــت الب ــــاّرأي ظرين

ـــرب ـــن ح ـــة ب ـــغ معاوي ـــون الـــشامتيناّأال بل ـــرت عي ـــال ق ّف

ـــا ـــرام أفجعتمون ـــشهر احل ًبخــــري اخللــــق طــــرا أمجعينــــاأيف ال ُّ

ـــصاحليناّمــضـى بعــد النبــي فدتــه روحــي ـــري ال ـــسن وخ ـــو ح ّأب

ـــا ـــدوا علي ـــاس إذ فق ـــأن الن ًك ّّ ــــنيناّ ــــد س ــــال يف بل ــــام ج نع

ـــــا ـــــسى علي ـــــال واهللا ال أن ًف صـــالته يف الراكعينـــاُوحـــسنّ

ـــسبا ودينـــالقـد علمـت قـريش حيـث كانــت ـــا ح ـــك خريه ًبأن َ َ ّ

ــرب ــن ح ــة ب ــرح معاوي ــال تف ّفــــإن بقيــــة اخللفــــاء فينــــاف ّ

ِيا خالة لقد كان عيل كام قلت واهللا وأفضل: ّفبكى معاوية ثم قال
ّ

.

: ّأنه قالDالعسكرياحلسنموالناعن: وروي يف االحتجاج

إلـيهام Dأخـوان لـه مؤمنـان أب وابـن، فقـام Dأمري املؤمنني ورد عىل

.ّ، عن بعض مؤلفات أصحابنا١٢٠ـ ١١٨: ٤٢أورده املجليس يف بحار األنوار . ١
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ّوأكرمهام وأجلسهام يف جملسه وجلس ما بني أيدهيام ثم أمر بطعام فاحرض فأكال منه ثم  ُّ

ّجاء قنرب بطشت وإبريق خشب ومنديل لييبسن، وجاء ليصب عىل يد الرجـل فوثـب 
ّفتمرغ الرجل يف الرتاب وقالّفأخذ اإلبريق ليصب عىل يد الرجل Dأمري املؤمنني  ّ :

.!ّيا أمري املؤمنني، اهللا يراين وأنت تصب عىل يدي املاء

ّاقعد واغسل فإن اهللا عزوجل يراك، وأخوك الذي ال يتميـز منـك «: Dقال  ّ ّ ّ

ّوينفصل عنك خيدمك يريد بذلك يف اجلنة مثل عرشة أضعاف عدد أهل الـدنيا وعـىل 

.»حسب ذلك يف ممالكه فيها

ّأقسمت عليك بعظيم حقي الذي عرفته ملـا «: Dّالرجل، فقال له عيل فقعد ّ

ًغسلت مطمئنا كام كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنربا ًّ ّ«.

ّففعل الرجل ذلك، فلام فرغ ناول اإلبريق حممد بن احلنفية وقال ّ ّ :

ّيا بني لو كان هذا اإلبن حرضين دون أبيه لصببت عىل يده، ولكن اهللا عزوجـل ّ ّ ّ
ّيأبى أن يساوي بني ابن وأب إذ مجعهـام يف مكـان، لكـن قـد صـب األب عـىل األب 

.ّفليصب اإلبن عىل اإلبن

ّفصب حممد بن احلنفية عىل اإلبن ّّ .

ًفمن اتبع عليا يف ذلك فهو الشيعي«: Dّثم قال احلسن العسكري  ّ ّ« .

: ٤١، واملجليس يف البحار ١٢١: ٢، وأورده ابن شهر آشوب يف مناقبه ١٣/ ٤٦٠: االحتجاج .١
.٣٢٧: ١٦، واملحدث النوري يف املستدرك ١/ ١١٧: ٧٢و ٥/ ٥٥
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فهرس اآليات
)٢(سورة البقرة 

الصفحةرقمــهااآليــــة

ِفتلقى آدم من ربه كلامت< ِ َِ َِّ ْ ََ ُ ّ ََ.....................<٣٧٧٤

ْوأوفوا بعهدي أوف بعهدكم< ُ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َِ ُِ َُ................<٤٠١١٨

َوأنتم تتلون الكتاب أ فال تعقلون< َُ ْ ُِ ِْ َ ََ ْ َ َُ َ َْ ْ.............<٤٤١٢٠

ًفانفجرت منه اثنتا عرشة عينا< ْ ْ َْ ََ َ ُ ََ َ َ ْ ِْ َ ْ.................<٦٠٢٥٥

ُوإذ ابتىل إبراهيم ربه< ُّ ْ ْ ََ َ ِ ِِ َِ.........................<١٢٤٧٣

َتربأ الذين اتبعوا من الذين< َ ُ َ َِ ِ َِّ َِّ ُّ ََ َّ................<١٦٧١٥٣-١٦٦

ُومن الناس من يرشي نفسه < ْ َ ََ َ َْ َ ِ ْ ِ ّ ِ..................<٢٠٧٩٢

َحولني كامل< َِ ِ ْ ْ َّني ملن أراد أن يتمَ ُ ِْ ِْ َ ََ ْ َ ِ................<٢٣٣٢٧٦

ُواهللاُ يضاعف ملن يشاء< َ ُْ ََِ ُِ.......................<٢٦١٣٣١

ِالذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار< َّ َْ َِ ْ ْ ْ َُّ َِّ َُ َ َ ُ ِ ِ..........<٢٧٤٧٧

)٣(سورة آل عمران 

ْإن الدين عند اهللاِ اإلس< ِ ْ َ ْ ِِّ َ َّ ١٩١٩٥>......................ُالمِ

ًإن اهللاَ اصطفى آدم و نوحا< ُ َ َ َْ َ َّ ِ.....................<٣٤٦١-٣٣



٣٧٤

ِفمن حاجك فيه من بعد ما < ِ ِ ِْ َ ْ َّ َ َْ َ َ....................<٦١٩٥

َإن أوىل الناس بإبراهيم< ِ ْ ِْ ِِ ِ ّ َ َ َّ........................<٦٨٣١٥

ُواعتصمو< ِ َ ْ َا بحبل اِهللا مجيعا والَ ْ ًَ ِ َ ِ ِ.................<١٠٣٨٢

ِكنتم خري أمة أخرجت للناس< ّ ْ ْ َ ُ ْ ُِ َ ِ ُ َُّ ْ َْ.................<١١٠٧٣

)٤(سورة النساء 

َفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب< ِْ ِْ َ ِْ َ َ ْ َ َ....................<٥٤٦٣

ُأم حيسدون الناس عىل ما آتاهم< ُ ُْ َ َ ّ َُ ْ َ َ................<٥٤١١٢

ُيا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهللاَ< َِ َِ َُ َ َّ َ ُّ...................<٥٩٨١

َولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك< ُ ْْ َ ُ ْ ُُ ُ َ ََ ْ ََ ِ َّ ْ َ..............<٦٤٨٣

َفال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك< ُ ُ َِّ َ ُ ّ َُ ِّ ََ ِ ْ َ َ...........<٦٥٣٥٤

َفأولئك < ِ ُ َمع الذين أنعم اهللاَُ ََ َ َْ َ ِ َّ.....................<٦٩٣٠٢

َال يستوي القاعدون من املؤمنني< ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ُ َْ ِ ْ َ...............<٩٥٣٥٠

)٥(سورة املائدة 

ُاليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت< َ ُ ْْ ْ ْ َ َ ََ ْ َ ََ ُْ ُِ َ ْ ْ..............<٣٧٨

َومن أحياها فكأنام أحي< َْ ْ ْ ََ ََّ ََ َا الناسَ ّ.................<٣٢٢٨٣

ُإنام وليكم اُهللا و رسوله و الذين آمنوا< َ ُ َ ُ َُّ َ ُ َ َِ َِّ ُ ُ َّ ِ...........<٥٥٦٩

َيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك< َ ِِّ َ ُِ ْ ُ َْ َ ُ َّ َ ُّ................<٦٧٧٨

ُإين منزهلا عليكم فمن يكفر بعد< ِّ َْ َ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ْ َُ َ ُ ِّ ِ................<١١٥٢٥١
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)٦(سورة األنعام 

َيوم يأيت بعض آيات ربك< ِّ ْ َ َْ َ َ َِ ُ ِ ْ......................<١٥٨١٠٨

)٧(سورة األعراف 

ُوعىل األعراف رجال يعرفون كال< َ ُ ِْ ْ ْ َ ََ ٌ ِ ِ َ َ..............<٤٦٧٥

ْوما وجدنا الَ كثرهم من عهد< َ ْ َ َ َِ ِْ ِ َ ْ ِْ..................<١٠٢٣٠١

ْالذي جيدونه مكتوبا عندهم< َُ َُ ْ ُ ُِ ًِ ْ َ ِ َ َّ...................<١٥٧١٠٩

َوإذ أخذ ربك من بني آدم< ََ َ ْ ُّ َِ ِ َ َ َْ َ ِ......................<١٧٢١١١

ِّوممن خلقنا أمة هيدون باحلق< َ ََّْ ِ ُ َْ َ ٌ َّْ ُ َ ْ َِ...................<١٨١١٠٤

)٨(سورة األنفال 

ْواتقوا فت< َِّ ُ ُنة ال تصيبن الذين ظلمواَ َ ََّ َ َّ َِ ِ ُ ًَ.............<٢٥١٦٩

ِفأمطر علينا حجارة من السامء< ِ ِ َِّ َ ْ ْ َْ ًَ َ َ َ.................<٣٢٥٩

ْوما كان اُهللا ليعذهبم و أنت فيهم< ْ ُ َ ُِ ِ َِ ْ َ َ َ َِّ َ...............<٣٤٨، ٣٣٥٩

ْواعلموا أنام غنمتم من يشء< َ ْ ْ َِ ِْ ْ ُُ َ َّ َ َ...................<٤١١٠٤

ِهو الذي أيدك بنرصه< ِِ ْ َ َِ َ َّ َ َّ َ ُ..........................<٦٢١١٣

)٩(سورة التوبة 

َأجعلتم سقاية احلاج وعامرة< َ َ ِْ َِ ِّ َ َْ َ ُ ْ َ....................<١٩٦٠

َويوم حن< ُ ْ ََ ْإذ أعجبتكم كثرتكمْنيَ َ ُْ ُُ َ ْْ َ َ ْ َ ْ ِ...............<٢٦٣٥١-٢٥

ِثم أنزل اُهللا سكينته عىل رسوله< ِ ُِ َ َ ََّ ُ َ َ ََ ْ َ ُ.................<٢٦٢٩٣

ًاختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا< ْ ْ ُ ُ ْ ََ ََ ْ َ ُ ْ ُ َ َّ................<٣١٣٥٢



٣٧٦

ْفاقتلوا املرشكني حيث وجدمتوهم< ُْ َ َ َُ ُ ْ ُُ ْ ْ ََ ِ ِ ُْ ُ.............<٥٣٥٤

ِثاين اثنني إذ مها يف< ِ ُِ ْ ِ ْ ََ ِالغارْ ْ........................<٣٥٠، ٤٠٢٤٥

َإن اَهللا اشرتى من املؤمنني< ِ ِ ِْ ُْ َ َ ْ َّ ِ......................<١١١١١٠

ْما كان للنبي والذين آمنوا أن< ََ ُ ََّ َِّ َِ َِّ ِ...................<١١٣٣٤

)١١(سورة هود 

َفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك< َْ َُ َّ َِ َ ْ َ ٌَ ِ َ.............<١٢٦٤

ِيا أرض ابلعي ماءك< َِ َ ْ ُ ْ َ...........................<٤٤٣٣٠

َبقيت اهللاِ خري لكم إن كنتم مؤمنني< ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ْ َُّ ْ ُ َ ُْ ِ ُ َ ٌ َ.............<٨٦٣٦٠

)١٢(سورة يوسف 

َولكن أكثر الناس ال يعلمون< ُ َ ََ ْ َّ َِ ّ َْ َ ِ...................<٦٨١٨٢

)١٤(اهيم سورة ابر

ِواستفتحوا و خاب كل جبار عنيد< َ ّ َ َ َ ُ َُّ ُ َ َْ ْ.............<١٥٥٩

ِّفمن تبعني فإنه مني< َِ ُِ َ َّْ ِ َ َِ َ...........................<٣٦٣١٦

)١٥(سورة احلجر 

ٌإن عبادي ليس لك عليهم سلطان< َّْ َ َ َُ ْ ْ ِْ َ ََ ِ ِ ِ..............<٤٢٣٠٢

ُإخوانا عىل رسر م< ُُ َ ً ْ ِتقابلنيِ ِ َ......................<٤٧٣٠١

ّونزعنا ما يف صدورهم من غل< ِ ِ ِْ ُ ْ َْ ِ ُ َِ َ.................<٤٧٣٠٨

َفاصفِح الصفح اجلميل< ِ َْ َ َّ ْْ َ َ........................<٨٥٣٥٤



٣٧٧ 

)١٦(سورة النحل 

ًوما أرسلنا من قبلك إال رجاال< ِّ ِ َ ِ ِْ ْ ََ ْ َ ْ َ.................<٤٣١١٢

َيعرفون نعمت اهللاِ ثم ينكروهنا< ْ ُْ ُ َّ َ َِ ِْ َُ َُ ِ.................<٨٣١١٧

)١٧(سورة اإلرساء 

ِيوم ندعوا كل أناس بإمامهم< ِ ِ ِ ُ َّ ُ ُْ َْ َ َ...................<٧١٢٢٨

ُوقل جاء احلق و زهق الباطل< ْ ِْ َ َُّ َ ََ َْ َ ُ..................<٨١١٨٥

)١٨(سورة الكهف 

ِم حسبت أن أصحاب الكهفَأ< ِْ َ ْ َ ْ ْ ََ ََّ َ ْ................<٩١٨٣

)٢٠(سورة طه 

ِرب ارشح يل صدري< ْ ْ ِِّ َْ ٣٢٦٩ـ ٢٥>..........................َ

َوإين لغفار ملن تاب وآمن< َ َ ْ ََ ٌَِ ّ َ َ ِّ ِ......................<٨٢٧٣

ُلقد عهدنا إىل آدم من قبل< َْ ْ َ ََ َِ َ ِ ْ ِْ......................<١١٥٧٥

ِومن أعرض عن ذكري< ْ ِ ْ َ ْ ْ ََ َ ََ........................<١٢٤١٠٩

ُمل حرشتني أعمى وقد كنت< ْ ُ ْ ََ ََ ْ ََ ِ
ْ َ ِ....................<١٢٥١١٠

)٢١(سورة األنبياء 

َبل عباد مكرمون< ُ َ ُْ ٌ َِ ُال يسبقونه* ْ َ ُ ِ ْ ٢٧٢٤٨ـ ٢٦>.................َ

)٢٦(لشعراء سورة ا

ُوسيعلم الذين ظلموا< ُ َ ََ َّ ََ َ ْ َِ..........................<٢٢٧٢١



٣٧٨

ُنزل به الروح اال َمني< َِ ِْ َُ ُّ ِ َ...........................<١٠٢، ١٩٣١٠١

)٢٧(سورة النمل 

ِقال الذي عنده علم من الكتاب< ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََّ ٌُ َ ْ َ................<٤٠٢٥٠

)٢٨(سورة القصص 

َسنشد عضدك بأخيك< ِ َ ِ َ َ ُّ َُ َ ُ َ.........................<٣٥٧٠

)٣٢(سورة السجدة 

ِتتجاىف جنوهبم عن املضاجع< ِ َْ ِ َ ُْ ُ ُ ُ َ َ...................<٨٤، ١٦٥١

)٣٣(سورة األحزاب 

ْوإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم< ُِّ ََ ِ ِِ َّ ََ َْ َْ ِ..................<٧٣٤٧

ْمن املؤ< ُْ َ ُمنني رجال صدقواِ َ َ ٌ ِ َ ِ ِ.....................<٢٣٣٠١

َإنام يريد اهللاُ ليذهب عنكم الرجس< ْ َ َِّ ُ ُ ُُ َّْ ُِ ِْ ِ ِ.............<٣٣٧١

ِإنا عرضنا األمانة عىل الساموات< َّ ََ َ ََ َْ ْ َّ َ ِ................<٧٢١٠٢

)٣٧(سورة الصافات 

َوإن من شيعته إلبراهيم< ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َِ َ َّ ِ........................<٨٣٦٥

َوقفوهم إهنم مسئولون< ُ ُ ْ َّ ُ َّْ ُ َِ ُ ِ........................<٢٤٧٢

)٣٨(سورة ص 

ًوقالوا ما لنا ال نرى رجاال< ِ َ َ ُ ٦٣٣٠٣ـ ٦٢>.....................َ



٣٧٩ 

)٣٩(سورة الزمر 

ًأمن هو قانت آناء الليل ساجدا< ِ ِ ْ ََّّ َ ٌ ِ َ ُ ْ َ................<٩١٠١

َهل يستوي الذين يعلمون< ُ َ ْ ََ َّ ْْ َ َِ ِ َ.....................<٩٣٠١

َأفمن رشح اهللاُ صدره لال ِسالم فهو< ُ َ َ ُْ َ َ َِ ْْ َ َِ ْ َ َ.............<٢٢١٠٠

ُقل يا عبادي الذين أرسفوا< َُ ْ َ َ َِ ِ َِّ ْ.....................<٥٣٣٠٢

)٤٠(سورة املؤمن 

ِالذين حيم< ِْ َ َ ُلون العرش ومن حولهَّ ْ َ ْ َ ََ ْ َُ َْ َ..............<٧٣٠٠

)٤١(سورة فصلت 

ُالذين قالوا ربنا اهللاُ ثم استقاموا< ْ َّ ََ َُ ُّ َُ َِّ................<٣٠١٠٦

)٤٢(سورة الشورى 

َأم اختذوا من دونه أولياء< ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َُ َ َّ ١٠١٩٥ـ ٩>.......................ِ

ُقل ال أسئل< َْ ْ َ َكم عليه أجرا إال املودةُ َّ َ ْ ََْ َّ ِ ً َ ِ ْ َْ ُ..............<٢٣٧٦

)٤٣(سورة الزخرف 

َل من أرسلنا من قبلكَأْساَو< ِ ِْ ْ َْ ْ َ ْ ََ ْ....................<٤٥١١٠

ًوملا رضب ابن مريم مثال< َُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َِ ٥٩٥٨ـ ٥٧>.......................َّ

ُاألخالء يومئذ بعض< ْ َ ِْ َِ َ ُ ّ َ ْهم لبعضْ َ ِ ْ ُ.................<٦٧٣٠١

)٤٤(سورة الدخان 

ًيوم ال يغني موىل عن موىل< ًْ ْ َ ْ َْ َ ُ َ َِ ٤٣٣٠٢ـ ٤٢>.....................ْ



٣٨٠

)٤٦(سورة االحقاف 

ًومحله وفصاله ثالثون شهرا< َ ُ َْ َ ُ َ ُ ْ َُ ُِ َ....................<١٥٢٧٦

)٤٨(سورة الفتح 

َّفمن نكث فإن< َ َِ َ َ َْ ِام ينكث عىل نفسهَ ِ ْ َ َُ ُ ْ َ................<١٠١١٩

)٥١(سورة الذاريات 

َإنه حلق مثل ما أنكم تنطقون< ٌُّ ِْ ِْ َ ْ ُ َّ ََّ َ ََ ُ ِ...................<٢٣٢١

)٥٢(الطور 

َأفسحر هذا أم أنتم ال تبرصون< ُ
ِ ِْ ُْ ُْ ْ ٌْ َ َ ََ.................<١٥٢٥١

)٥٣(سورة النجم 

ْوالنج< َم إذا هوى ََّ ِ ْما ضل صاحبكم* ِ ُ َُ ِ ١٠٠، ٢٩٩ـ ١>..........َّ

َْوما ينطق عن اهلوى < ِ َ َُ ِ ْ ٌإن هو إال وحي* َ ْ َ َ ُّ ِ ٤٣٤٩ـ ٣>.........ِْ

)٥٦(سورة الواقعة 

َوالسابقون السابقون< َُ ُِ ِّ ّ َأولئك املقربون*َ ُ َّ َ ُْ َ ِ ٣١٨، ١١٦٢ـ ١٠>.......ُ

ِإنا أنشأناهن إ< َِّ ُ ْ َ ْ ًنشاء َّ َّفجعلناهن * ْ ُ َ َْ ًأبكاراَ َ ْ ٣٧٣٤٧ـ ٣٥>.....َ

)٥٧(سورة احلديد 

ِوالذين آمنوا باِهللا ورسله< ِ ُِ ُ ََ َ َِ ُ َّ.......................<١٩٦٢

)٥٨(سورة املجادلة 

َما يكون من نجوى ثالثة إال هو< ُ ْ ّْ ِ َ َ َ ُِ ُ َ................<٧٣٥١



٣٨١ 

َيا أهيا الذين آم< َ ِ َّ َ ُّ ُنوا إذا ناجيتمَ ُْ َُ ِ...................<١٢٨٥

ٌفإن مل جتدوا فإن اَهللا غفور رحيم< َ ٌِ ُ َ َّ ِْ َِ َُ ِ َ ْ َ................<١٢٨٥

)٥٩(سورة احلرش 

َوالذين تبوؤا الدار و اإليامن< ِ ْ َ َّ َ َ ََ ّ َُ ِ َّ....................<٩٦٦

)٦٦(سورة التحريم 

ِوإن تظاهرا عليه< ْ َ َ َ ََ ْ َّفإن اهللاَ ِ ِ ُموالهَ َْ َ.................<٤١١٢

)٦٩(سورة احلاقة 

ٌوتعيها أذن واعية< َ َِ ٌِ ُ ُ َ َ..............................<١٢١٠٦

)٧٠(سورة املعارج 

ِسأل سائل بعذاب واقع< َِ ِ ٌ َ َ َ.......................<١٨١

ِسأل سائل بعذاب واقع < َِ ِ ٌ َ َ َللكافرين* َ ِ ٢٥٩ـ ١>...........ِْ

)٧٥(سورة القيامة 

ٌبل اإلنسان عىل نفسه بصرية< َ
ِ ِ َِ َ َْ َ ُْ ِ ْ ِ...................<١٤٢٨٦

)٧٦(سورة اإلنسان 

ِهل أتى عىل اإلنسان< ْ ِ ْ َ َْ ََ...........................<١٣٥٠

ْإن األبرار يرشبون من كأس< َ ْ ُ ِْ َ ََّ ْ َْ َ َ ِ...................<٥٦٧

َقواريرا < ِ َّقواريرا من فضة* َ ِ ِْ َ ِ َ.....................<١٦٣٥٠-١٥



٣٨٢

)٧٨(سورة النبأ 

َعم يتساءلون< ُ َ َ َ َّ ِعن النبإ العظيم* َ ِ َ َ َْ ِ َّ ٢١٠٥ـ ١>................ِ

)٨٥(سورة الربوج 

ُوشاهد ومشهود< ْ َ َ َِ..............................<٣١٠٧

)٨٨(سورة الغاشية 

ٌعاملة ناصبة < ٌَ ِ ًتصىل نارا حامية* َِ ًَ ِ ْ ٤٣٠٧ـ ٣>................َ

)٩٠(سورة البلد 

ِال أقسم هبذا البلد< َِ ْ ََ ِ ُ ْ ٌّوأنت حل* ُ ِ َ ْ َ ٣١٠٤ـ ١>.................َ

)٩١(سورة الشمس 

ُوالشمس و ضحاها< ََّ َِ َوالقمر إذا تالها* ْ ِ ِ َ َ ْ ٦٤، ٢٦٣ـ ١>.........َ

)٩٨(ّرة البينة سو

ِإن الذين آمنوا و عملوا الصاحلات< ِ ِ ِّ َ َ َُ َُّ َ َّ ِ.............<٧٩٤

)٩٩(سورة الزلزلة 

َإذا زلزلت األرض زلزاهلا< ْ َ ِْ ُ ْ َ ْ ِ ِ ُ ِ......................<٣٩٧-١

)١٠٠(سورة العاديات 

ًوالعاديات ضبحا< ْ ََ ِ ِ ْ.............................<١٨٦

َّإن< ٌاإلنسان لربه لكنودِ ُِّ َ َْ ِ َِ َ ِ ْ.........................<٦٩٢

)١٠٨(سورة الكوثر 

َإنا أعطيناك الكوثر< َْ ْ َْ ّْ َ َ َ ِ............................<٣١٧، ١١٠١



٣٨٣

فهرس األحاديث 
الصفحةالقائلاالحاديث 

1١٥٠رسول اهللا ّأتاين جربئيل أخربين عن اهللا عزوجل

1١١٨رسول اهللا اين جربئيل من قبل ريبأت

1١٤٠رسول اهللا َّاتدرون بام هبط عيل جربئيل

1٩٨رسول اهللا أتدرون ما أخبارها

D٣٠٩الصادق Dأترى اهللا ياخذ ويل عيل 

1٩٥رسول اهللا ًاحبوا عليا فان حلمه من حلمي

D٣٣٨الصادق ّأحسنت يا بشري، أيام مؤمن

1١٧١رسول اهللا ألصنام من الكعبةامحلني لنطرح ا

D٢٥٠أمري املؤمنني ّاخسأ يا عدو اهللا

D٢٤٨أمري املؤمنني اخسأ

1٢٣٣رسول اهللا ُادع اهللا حتى يرد الشمس

1٢٨٩رسول اهللا ُادن مني فنزع عاممته وعممه

D٣٠٥الباقر اذا كان يوم القيامة مجع اهللا

٥٦، 1٥٥اهللا رسولاذا كان يوم القيامة نادى

D١٥٣الصادق اذا كان يوم القيامة نادى

1١٤٤رسول اهللا إذا كان يوم القيامة يقعد

1٢٤٠رسول اهللا إذهب اىل هذا الوادي



٣٨٤

1٣٢٠رسول اهللا أربعة أنا شفيع هلم يوم القيامة

D٢٤٧أمري املؤمنني ارجعي باذن اهللا خرضاء

D٢٥٧أمري املؤمننياسبغ طهورك يا فتى

D١٠٦الصادق األئمة واحد بعد واحداستقاموا عىل

D٢١٤أمري املؤمنني ّاسمعوا ما يقول الراهب

D٢٧٤أمري املؤمنني اصرب حتى خيرج عطاؤك

D٢٠٦أمري املؤمنني اصربوا ألسأهلا عن حاهلا

1١٣٨رسول اهللا ًأعطاين اهللا تبارك وتعاىل مخسا

1٤٥رسول اهللا ًأعندك ما جتعله صداقا

1٨٤رسول اهللا Dافرتقت أمة موسى 

D١٠٨الصادق االقرار باألنبياء واألوصياء

ّاقعد واغسل فإن اهللا عزوجل يراك D٣٧١أمرياملؤمنني ّ

D٣٠٨الكاظم إلينا إياب هذا اخللق

1٤٥رسول اهللا أما اجلمل والفرس

1١٣٣رسول اهللا عنديأما تدرين ما منزلة عيل

1١٢٧رسول اهللا أما ترىض أن تكون مني بمنزلة

ّأما ترىض إنك معي يف اجلنة َ 1٣١١رسول اهللا َ

1١٣٣رسول اهللا أما ترضني يا فاطمة اين زوجتك

ُومحله<ّأما سمعت يقول اهللا عزوجل  َُ D٢٧٦أمري املؤمنني >َ

D٣٣٧ق الصادّأما واهللا حلظهم أخطأوا

D٢٢٢املؤمنني أمريامض اىل موضع كذا

1١٤٢رسول اهللا ّامضيا اىل عيل حيدثكام

D١٩٢أمرياملؤمنني حتت هذا التلّإن الصخرة موجودة



٣٨٥ 

1١٧٢رسول اهللا ّإن اهللا أمرين بحب أربعة

1١١٦رسول اهللا ّإن اهللا تبارك وتعاىل جعل ألخي

D٣١٤الباقر َّإن اهللا تبارك وتعاىل يبعث

1١٣٦رسول اهللا طلع عىل األرضإن اهللا تعاىل ا

1١٣١رسول اهللاّإن اهللا جعل ذرية كل نبي من صلبه

ًإن اهللا جعل عليا علام 1١٦٨رسول اهللا ّ

ّإن اهللا خلق نور حممد ونوري  D١٢٤أمري املؤمنني ّ

ًإن اهللا عهد إىل عهدا 1١٤٥رسول اهللا ّّ

D١٠٤الصادق إن املراد من ذي القربى

D٢٧٠الباقر كان جيلسDاملؤمنني إن أمري

D٢٣٩الصادقملك ما فوق االرضDّإن أمري املؤمنني 

ّإن رجال أقبل عىل عهد عيل ًD الصادقD٢٨٢

D٢٤٣أمري املؤمنني أخربين بذلك عن اهللا1إن رسول اهللا 

D٢٠٢الصادق كان بني جبال هتامة1إن رسول اهللا 

D١٤٧أمري املؤمنني املسلمنيآخى بني 1إن رسول اهللا 

D٦٥الصادق إن رسول اهللا ملا نزل قديد

D٣٣٠الصادق ّإن صوم الغدير يعدل صوم الدهر

1١٥٧رسول اهللا ًإن عليا وصيي وخليفتي

ًإن عليا ّDالصادق ملا قدم من صفنيD٢٥٥

1٥٨رسول اهللا ًإن فيك شبها من عيسى

D٢٧٨املؤمنني أمريًإن كان صادقا فقد وجبت

D٣٣٢الرضا إن يوم الغدير يف السامء أشهر

D٥٤أمري املؤمنني أنا أحب اليك أم فاطمة



٣٨٦

1٥٤رسول اهللا أنا الشجرة وفاطمة فرعها

٣٦٠%املهدي أنا بقية اهللا وخليفته

D٩٠أمري املؤمنني أنا عىل بن أيب طالب ابن عم

1١٢٩ل اهللا رسوّأنا مدينة العلم وعيل باهبا

1١٢٨رسول اهللا أنت أخي يف الدنيا واآلخرة

1١٦٤رسول اهللا أنت قسيم اجلنة والنار

1٥٧رسول اهللا أنت مني بمنزلة هارون

1٣٨رسول اهللا انتقلت أنوارنا من آدم

ّانتهت الدعوة اىل واىل عيل 1٧٤رسول اهللا ّ

D٢٤٢مري املؤمنني أ1ًأنشد اهللا رجال سمع النبي 

ّانطلق باسامعيل وأمه ١٤٨حديث قديسُ

D٣٣١الرضا انطلقوا إىل بيوتكم ووسعوا

D٢٣٧أمري املؤمنني انقص باذن اهللا 

D٢٣١أمري املؤمنني إنكم ستعرضون من بعدي

1٥٣رسول اهللا إنام سميت ابنتي فاطمة

1٥٦رسول اهللا إنام فاطمة بضعة مني

D٢٣٦أمري املؤمنني و حاكم من حكام اجلنّإنام ه

1٩٩رسول اهللا إنه سينقض كوكب من السامء 

D٣٣٧الصادق 1ّإنه قد عق رسول اهللا 

D٣٦٤الصادق ّإنه من املغيبات

1٣١٥رسول اهللا ّإين أرد أنا وشيعتي احلوض

1٨٩رسول اهللا إين أرسلته كرار غري فرار

1٧٩رسول اهللا يبُإين دعيت ويوشك أن أج



٣٨٧ 

1٣٢١رسول اهللا إين شافع يوم القيامة

َأو كان يكفيكم ذاك D٢٧٣أمري املؤمنني َ

D٢٨٦الصادق وهوDأويت أمري املؤمنني 

D٢٧٧الصادق أويت عمر بن اخلطاب بجارية شهدوا

1٨٢رسول اهللا أي والذي بعثني باحلق

D٨٥ؤمنني أمري املآية من القرآن مل يعمل هبا أحد

D٢٧٧أمري املؤمنني إئتني بسيفي

D٢٨٦أمري املؤمنني ُائتوين بامء حار قد اغيل

1٤٨رسول اهللا أين مثل خدجية فإهنا

D١٥٨أمري املؤمنني ّأهيا الناس، اسمعوا قويل

1١٣٥رسول اهللا ّأهيا الناس، إن اهللا تعاىل أمر موسى

ّأهيا الناس، إنه قد نبأين ّ 1١٢٥سول اهللا رّ

ُأهيا الناس، يوشك أن أقبض 1١٦٤رسول اهللا ّ

1١٣١رسول اهللا بأيب الوحيد الشهيد

ّبوروا أوالدكم بحب عيل  ّD 1١٣٥رسول اهللا

D٣٢٨الصادق بئس ما صنعت

D٢٢٤أمري املؤمنني تصيب من طعامنافتبلغ منزلنا 

D٢٢٩الصادق Dجاءت امرأة متنقبة اىل عيل

D٢٢٧الباقر بنيهDمجع أمري املؤمنني 

D٤٥أمري املؤمنني مجل وفرس وسيف ودرع

1٤٤رسول اهللا حاجتك مقضية

ّحب عيل حسنة ال يرض معها سيئة 1١٢٦رسول اهللا ّ

D٢٥٥أمري املؤمنني حبيبي كيف صربك



٣٨٨

ّحدثني جربائيل عن رب العزة 1١٣٧رسول اهللا ّ

1١٣٧رسول اهللا باب أهل اجلنةّاحلسن واحلسني سيدا ش

D٣٣٥الصادق Dحق عىل الغني أن يأيت قرب احلسني 

1٤٦رسول اهللا احلمد هللا املحمود بنعمته

1٨٠رسول اهللا احلمد هللا عىل كامل الدين

1١٤٢رسول اهللا خاطبني اهللا بلغة عيل بن أيب طالب 

1٤٣رسول اهللا ُخذه وضعه عىل مالك ليتكثر

1٢٩٢رسول اهللا ّذيه يا فاطمة فقد أدى بعلكُخ

D٣٠٦االمام الصادق خرجت أنا وأيب حتى إذا كنا

1٥٠رسول اهللا خلقت فاطمة من فاكهة 

1٥٤رسول اهللا خري نساء العاملني

D٢٢٠الصادق Dّدخل األشرت عىل عيل

D١٩٧أمري املؤمنني دع هذه اجلمجمة يف الطشت

D٢٤٩أمري املؤمنني ومرأيت يف النّ

1٣٢رسول اهللا رأيت ليلة املعراج

1١٢١رسول اهللا ًرحم اهللا عليا

D٢٨١أمري املؤمنني ّردوه اىل عمر

D٢٧٠أمري املؤمنني ّرقعت مدرعتي حتى استحييت

َّالسبق ثالثة 1١٣٢رسول اهللا ُ

D١٦٨أمري املؤمنني سلوين عن طرق السامء

D١٢٠أمري املؤمنني أن تفقدوينسلوين من قبل

D٣٠٨الصادق شيعتنا يف اجلنة

D٣١٢أمري املؤمنني شيعتنا هم العارفون باهللا



٣٨٩ 

1١٣٢رسول اهللا الصديقون ثالثة

1٣٢٧رسول اهللا صالة يف مسجدي مثل ألف صالة

1١٧٠رسول اهللا ّرضبة عيل يوم اخلندق

ًطيبوا نفسا، فإن غدا يصل ً D٢١٣ملؤمنني أمري اّ

D٣٤١العسكري عالمات املؤمن مخس

1١٣٤رسول اهللا ّعلمني ألف باب من العلم

1١٣٢رسول اهللا إمام الربرةّعيل

ّعيل باب حطة 1١٣٣رسول اهللا ّ

١٢٢جابر األنصاريّعيل خري البرش

1١٣٩رسول اهللا بن أيب طالبّعليك بحب عيل

1١٢٢رسول اهللافاطمة مهجة قلبي

1٦٣رسول اهللا فهو النبوة: فأما الكتاب

ًفلوأن رجال صام وصىل D٣٢٢أمري املؤمنني ّ

D٣٢٩الصادق فام شوقك إليه ؟ 

ًفمن اتبع عليا يف ذلك فهو الشيعي ّ 1٣٧١العسكري ّ

1٩٥رسول اهللا قد أتاكم أخي

D٢٧٥أمري املؤمنني هكذاDقد حكم داود 

1١٦٤رسول اهللا قم يا أبا تراب

D٢٨٢الباقر Dّكان لرجل عىل عهد عيل 

1٢٩٦رسول اهللا كذبوا ولكني خلفتك ملا تركت

D٢٢٦أمري املؤمنني ّكال وختضب هذه من هذه

D٣٢٥الصادق كمن زار اهللا فوق عرشه

D٢٥٠احلسني ًكنا قعودا ذات يوم



٣٩٠

١٢٩ريأبو سعيد اخلدًكنا نعرف املنافقني ببغضهم عليا

ًكنت أنا وعىل بن أيب طالب نورا 1١٢٣رسول اهللا ّ

D٤٤أمري املؤمنني ًكنت صبيا فربيتني

D٢٣٨أمري املؤمنني فسار1ّكنت مع النبي 

D٢٧٠أمري املؤمنني كيف أشبع وحول احلجاز

D٧٣الصادق كيف تكون هذه األمة خري أمة

ّال أدري أنا بأهيام أرس 1١٥١رسول اهللا ُ

D٣١١أمري املؤمنني ال ختف يا حار فام من أحد

D٣١٠الصادق ال تصدق عليهم بيشء 

1٢٣٨رسول اهللا ال هجرة بعد الفتح

D٣٢٢أمري املؤمنني ال يبغضنا وال حيسدنا أحد

1١٦٥رسول اهللا ال جيوز أحدكم عىل الرصاط

D٢١٠أمري املؤمنني ال جيوز لك قتله وقد أمنته

ًعطني الراية غدا رجالأل ً 1١٢٧رسول اهللا ّ

D٣٤٠الصادق الن يف اولئك أوالد زنا

ًالوأن لكل يشء جوهرا D٣٠٧الصادق ّ

D٣٣٩الصادق Dيا معاوية، ال تدع زيارة قرب احلسني 

1٣٢٨رسول اهللا لتقتلن بأرض العراق

ّلتكفرن بك األمة 1١٦٣رسول اهللا ّ

D٢٩١أمري املؤمنني 1رسول اهللا حلقني من اجلزع عىل 

1٤٤رسول اهللا لعلك ختطب فاطمة

D٥٣الصادق لفاطمة تسعة أسامء

1٦٦رسول اهللا لقد عرضني الغم من ذكرك



٣٩١ 

1٣٨رسول اهللا ملا أراد اهللا أن خيلقني خلق

1٣٥رسول اهللا ملا أرسي يب اىل السامء

1١١٨رسول اهللا ملا أنزل اهللا تبارك وتعاىل

1٣١٦رسول اهللا ملا خلق اهللا تعاىل آدم ونفخ

D٤٨أمري املؤمنني ملا دخلت السوق

ّملا قتل عيل  ّDالصادق ّعمرو بن عبدودD٢٤٦

D٨٠الصادق ملا كان رسول اهللا بغدير خم

1٢٩٢رسول اهللا ّاللهم اكفني نوفل بن خويلد

1٧١رسول اهللا ّاللهم هؤالء أهل بيتي

D٣٣٤الصادق أن أحدكم حج دهرهلو 

1١٢٣رسول اهللا ّلو أن الرياض أقالم

1١١١رسول اهللا لو علم الناس أن لقب أمري املؤمنني 

ًلو كانت البحار مدادا واالشجار أقالما 1١١٧رسول اهللا ً

D١٢١أمري املؤمنني ُلو كرست يل الوسادة ثم جلست

D٢٣٢أمري املؤمننيًلو وجدت أحدا ثقة

1٩١رسول اهللا لوال أين اشفق أن تقول فيك

D٣٣٨الصادق ليس يشء يف الساموات

D٢٧٣أمري املؤمنني ّليس لك يف مر احلق

D٢١٢أمري املؤمنني ليس هكذا، إنام أتى أبوك

1١٤٨رسول اهللا ُليلة أرسي يب اىل السامء

D٢٣٣أمري املؤمننيما أعرفني باحلاجة التي جئت فيها

D٥٢أمري املؤمنني ما أغضبت فاطمة قط

1١٣٦رسول اهللا ما أنا أخرجتك وأسكنته



٣٩٢

D٢٧٦أمري املؤمنني ما أهون هذا

1١٣١رسول اهللا ّما تريدون من عيل

D٩١الصادق ما غنم املسلمون مثلها قط

D٣٤١الصادق يف كل شهرDما ملن زار احلسني 

D٣٢٧احلسني ما ملن زارك بعد موتك

ًما يل ال أرى ابن عمي عليا ّ 1١٤٣رسول اهللا ّ

D٣١٧أمري املؤمنني ما هو الكوثر يا رسول اهللا

1٣٢٣رسول اهللا مايل أراك تبغض أوالدي

1١٧٠رسول اهللا مثل أهل بيتي كمثل

1٥٠رسول اهللا ًمرحبا ببحرين يلتقيان

ُمرحبا بمن خلق قبل أبيه آدم 1١٢٤رسول اهللاً

1١٤١رسول اهللا مررت ليلة أرسي يب اىل السامء

D٣٣٤الباقر Dمروا شيعتنا بزيارة قرب احلسني 

D٣٢٤الصادق ّمكة حرم اهللا واملدينة حرم رسول اهللا

D٢٣أمري املؤمنني ملكتني عيني وأنا جالس

1٣٢١رسول اهللا ًمن أبغض أحدا من أهل بيتي 

D٣٣٥الرضا Dيأت قرب احلسنيمن أتى عليه حول مل

D٣٣٦الصادق Dمن أتى قرب احلسني 

ًمن أتى مكة حاجا ومل يزرين 1٣٢٥رسول اهللا ّ

ّمن أحب اهللا واحب حمبنا ّ D٣١٧الصادق ّ

1١٤٠رسول اهللا ّمن أحب أن يتمسك بذلك القضيب

ًمن أحب عليا فقد أحبني 1١٣٠رسول اهللا ّ

1١٦٧رسول اهللا يتمن أراد أن حييا حيا



٣٩٣ 

1١٢٠رسول اهللا من أراد أن ينظر اىل آدم يف علمه

D١٩٩أمري املؤمنني من أنت فقري أم غني ؟ 

D٣٢٨الصادق ًماشياDمن زار أمري املؤمنني 

D٣٤٠الصادق يوم عرفةDمن زار قرب احلسني 

D٣٣٩الصادق Dمن زار قرب احلسني 

D٣٤٢الكاظم عند اهللاكانمن زار قرب ولدي عيل

1٣٢٥رسول اهللا من زار قربي بعد مويت

D٣٤٣الرضا ُمن زارين عىل بعد داري

ًمن ظلم عليا مقعدي هذا 1١٦٩رسول اهللا ّ

D٣٣٦الصادق Dمن مل يأت قرب احلسني 

D٢٦٩أمري املؤمنني من يشرتي سيفي هذا ؟ 

1٦٦رسول اهللامن يكفيه كفاه اهللا يف اجلنّة

1١٥٦رسول اهللا من يلتمس لنا املاء

D٣٤١الصادق يوم عاشوراءDعبد اهللا زار قرب أيبمن

1٤١رسول اهللا ّنزل إيل ملك مل ينزل قط

1١١٦رسول اهللا النظر اىل عيل بن أيب طالب

1١٣٠رسول اهللا ّالنظر اىل عيل عبادة

1١٤٠رسول اهللا نعم، يبغضه قوم يذكرون

D٢٧٨أمري املؤمنني ايت حجتكه

1٤٤رسول اهللا هذا أخي حلمه حلمي

1١٩٤رسول اهللا هذا وصيي

D٢٨٦أمري املؤمنني هذه الوديعة عندي

D٢١١أمري املؤمنني هل أنت رسقت ؟ 



٣٩٤

1٨٢رسول اهللا هم خلفائي يا جابر

1٩٤رسول اهللا هو أنت وشيعتك راضني

D١٢٨أمرياملؤمنني النسمةّوالذي فلق احلبة وبرأ 

D٣٢٢أمري املؤمنني والذي نفيس بيده ال يبغضنا

1٩٦رسول اهللا والذي نفيس بيده، لو باهلوا

D٩٤أمري املؤمنني واهللا إن ابن أيب طالب آنس

D٢٣٢أمري املؤمنني واهللا ما يريدان العمرة

1٢٥٤رسول اهللا ًوإن قصدت عليا ال نسقيك

D٢٤٤أمري املؤمنني حينئذوتسلمون 

D٢٢١أمرياملؤمنني وتفي بام تقول

D٢٨٣الباقر Dُوجد عىل عهد أمري املؤمنني 

1١٨٦رسول اهللا وعليك السالم من أنت

D٣٦٤الصادق ًوكأين أرى القائم مرتديا

D٣٦٧الباقر وكأين بعجوز عىل رأسها مكتل

ّوكل باحلسني  ُD الصادقD٣٣٩

1٣٢٣رسول اهللا ال أعرض عنك، يأتيك ولدوكيف 

1٧٢رسول اهللا ّعن والية عيل>وقفوهم اهنم مسؤلون<

D٢٤٨أمري املؤمنني وحيك لو أشاء أن آيت بمعاوية

D٢٤٥أمري املؤمنني ويلك يابن الكوا كنت

D٩٠أمري املؤمنني ويلكم هتددوين بكثرتكم

1١١٧هللا رسول ايا أبا احلسن مثلك يف امتي 

D٤٣أمري املؤمنني ّيا أبا بكر إين راغب فيها

D٢٩٩الصادقيا أبا حممد، ما هذا النفس



٣٩٥ 

D٣٢٦احلسني يا أبتاه ما جزاء من زارك

I٢٦٢الزهراء ّيا أبه إن احلسن واحلسني خرجا

D٢٢٦أمري املؤمنني يا أخا االزد معك طهور

1٤٤هللا رسول ايا أم سلمة، إنه ليس بأمحق

D١٧٥املجتبى يا أمري املؤمنني، إن اهللا تعاىل أعطى

1١٨٢رسول اهللا يا أنس أبسط

D٢٤١أمري املؤمنني يا أنس، ما يمنعك أن تشهد

1١٢٦رسول اهللا ّيا أهيا الناس، إن اهللا موالي

1١٢٦رسول اهللا يا أهيا الناس، أنا فرطكم وانكم 

D٢٠٤أمري املؤمنني ليا بياع مسوخ بني ارسائي

D٥٥الباقر يا جابر إذا كان يوم القيامة

D٣٣٣الصادق Dيا جابر كم بينكم وبني قرب احلسني 

1١٨٩رسول اهللا يا حذيفة، إذهب اىل حجرة فاطمة

D٣٣٥الصادق يا حسني من خرج من منزله يريد

D٣٤٠الصادق يا حنان، اذا كان يوم عرفة

D٣١٠أمري املؤمنني ّأيت أقبلت عيليا رسول، ما ر

1١٠٥رسول اهللا يا صخر االمر من بعدي ملن هومني

1٤٦رسول اهللا ّيا عىل، اذهب اىل املسجد

1٢٩٤رسول اهللا ًيا عيل اكفني مرحبا

1١٣٥رسول اهللا يا عيل أال أبرشك

1٥١رسول اهللا يا عيل زوجتك احسن النساء

ًيا عيل لو أن عبدا 1١٤١رسول اهللا ّعبد اهللا عزوجلّ

1٩٩رسول اهللا يا عيل والذي بعثني بالنبوة



٣٩٦

1٤٥رسول اهللا يا عيل، ابرشك قد زوج اهللا

1٥٢رسول اهللا يا عيل، اعلم أن فاطمة سيدة النساء

1٤٤رسول اهللا ّيا عيل، الك حاجة

1٣١٢رسول اهللا ّيا عيل، إن اهللا قد غفر لك

ًإن لك يف اجلنة بيتاّيا عيل،  1١٧٢رسول اهللا ّ

1١٦٣رسول اهللا ّيا عيل، أنت وصيي

1١٦٢رسول اهللا ّيا عيل، إين رأيت اسمك

D٣٣٧الصادق ًيا عيل، بلغني أن أناسا

1١٦٧رسول اهللا ّيا عيل، لوال أن تقول فيك طائفة

1١٥٦رسول اهللا ّيا عيل، ليس يف القيامة

1١٦٦رسول اهللا وم القيامةّيا عيل، معك ي

ًيا عم ربيت صغريا وكفلت يتيام 1٣٦رسول اهللا ً

D١٨٤أمري املؤمنني ّيا عامر ائتني بذي الفقار

1٥١رسول اهللا يا فاطمة اجعيل نفسك

1١٣٤رسول اهللا ّيا فاطمة إن لعيل ثامنية ارضاس

1٥٢رسول اهللا يا فاطمة، اعلمي أين قد زوجتك

1٨٩رسول اهللا ن عصيت اهللا يف عرشهيا فال

D٢٠٩أمري املؤمنني يا فالن، بلغني ذكرك لشيعتي

D٢١٦أمري املؤمنني ّيا مالك، إن اهللا تعاىل سيسقينا ماء

D٢٠٨أمري املؤمنني يا حميي النفوس بعد املوت

1٨٨رسول اهللا ًيا معرش املسلمني إين امرت فالنا

1١٧١رسول اهللا نا سلم ملن سامليا معرش املسلمني، أ

٣٦٥%املهدي يا نذير،إذهب اىل دمشق



٣٩٧ 

D٣٥٧أمري املؤمنني ًيا هاروين ما منعك أن تقول سبعا

1٢٩٥رسول اهللا ّياعيل هب يل الكندي 

D٢٧٧الصادق حيكم بينهام من حيث افرتقا

1٤٣رسول اهللا يعطيها اهللا من يشاء

D١٠٩الصادقDملؤمنني يعني به والية أمري ا

1٥٥رسول اهللا يكثر من تقبيل فم فاطمة

D٢٥٢أمري املؤمنني ينبغي أن يكون الضعيف
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فهرس مصادر التحقيق
هــ نـرش ـ دار ٢٨٧: ـ اآلحاد واملثايل أليب بكر أمحد بن عمرو ابن أيب عاصم الشيباين ت١

هـ١٤٢٤الكتب العلمية ـ بريوت 

١٢٠٥: سادة املتقني للعالمة السيد حممد بن حممد احلسيني الزبيدي احلنفي تـ احتاف ال٢

١٤١٤مؤسسة التاريخ العريب بريوت ـ : هـ نرش

مكتبـة : هـ نرش١١٠٤: ـ اثبات اهلداة للمحدث األكرب حممد بن احلسن احلر العاميل ت٣

هـ١٤٢٥املحاليت ـ قم املقدسة 

منصور أمحد بن عىل ابن أيب طالب الطـربيس مـن علـامء ـ االحتجاج للعالمة اخلبري ابى٤

هـ١٤١٣انتشارات اسوه، قم املقدسة : القرن السادس نرش

هــ نـرش ١٠١٩ـ احقاق احلق للقايض الشهيد السيد نور اهللا احلسيني املرعيش التسرتي ٥

هـ١٤٠٤مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش قم املقدسة 

أيب عبد اهللا حممد بن حممد ابن الـنعامن العكـربى البغـدادي ـ االختصاص لفخر الشيعة٦

مجاعة املدرسني ـ قم املقدسة: هـ نرش٤١٣: امللقب بالشيخ املفيد ت

ـ االختصاص لفخر الشيعة أبى عبد اهللا حممد بن حممد بن الـنعامن العكـربي البغـدادي ٧

هـ١٤١٣مية مجاعة املدرسني يف احلوزة العل: نرش٤١٣: امللقب باملفيد ت

ًـ األربعون حديثا للشيخ سليامن بـن عبـد اهللا املـاحوزي البحـراين نـرش مطبعـة األمـري ٨

هـ١٤١٧

ـ األربعني للعالمة املحقق املتكلم حممد بن طاهر بن حممـد حـسني الـشريازي النجفـي ٩

هـ١٤١٨مطبعة األمري : هـ نرش١٠٩٨: القمي ت



٤٠٠

حممد بن حممد بن النعامن العكربي البغدادي امللقب بالشيخ ـ االرشاد لالمام أيب عبد اهللا١٠

هـ١٤١٣هـ نرش املؤمتر العاملي اللفية الشيخ املفيد قم املقدسة ٤١٣: املفيد ت

دار : ـ ارشاد القلوب للحسن بن أيب احلسن حممد الديلمي من أعالم القرن الثامن نرش١١

هـ١٤٢٤االسوة ـ قم املقدسة 

دار : هــ نـرش٤٦٨: نزول أليب احلسن عيل بن أمحد بن حممد الواحـدى تـ أسباب ال١٢

هـ١٤٢٦امليامن ـ اململكة السعودية 

دار اهلجـرة ـ بـريوت : هــ نـرش٩١١: ـ أسباب النـزول جلـالل الـدين الـسيوطي ت١٣

هـ١٤١٠

: تـ االستيعاب يف معرفة الصحابة أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب١٤

هـ١٤١٢دار اجليال بريوت ـ : هـ نرش٤٦٣

ّـ اسنى املطالب يف مناقب سيدنا عيل بن أيب طالب كـرم اهللا وجهـه للحـافظ أيب اخلـري ١٥
مكتبـة االمـام أمـري املـؤمنني : نرش٨٣٣: شمس الدين حممد بن حممد بن حممد اجلزري الشافعي ت

D اصفهان

شهاب الدين أيب الفضل أمحد ابـن عـيل ابـن حممـد ـ االصابة يف متيز الصحابة للقايض١٦

دار الكتب العلمية بريوت : هـ نرش٨٥٢: الشافعي املعروف بابن حجر ت

: ضمن منصفات الشيخ املفيد اجلزء اخلـامس نـرش: ـ االعتقادات للشيخ الصدوق ت١٧

هـ١٤١٣املؤمتر العاملي بمناسبة ذكرى الفية الشيخ املفيد 

ى للشيخ أيب عيل الفضل بن احلسن الطربيس من أعـالم القـرن الـسادس ـ إعالم الور١٨

هـ١٤١٧اهلجري نرش مؤسسة آل البيت ألحياء الرتاث 

ـ اقبال االعامل للعامل العابد ريض الدين أيب القاسم عىل بن موسى بن جعفر ابن حممـد ١٩

هـ١٤١٧مؤسسة االعلمي للمطبوعات بريوت : نرش٦٦٤: بن طاووس ت
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: ـ اقسام املوىل للشيخ أيب عبد اهللا حممد بن حممد الـنعامن العكـربى امللقـب باملفيـد ت٢٠

املؤمتر العاملي بمناسبة ذكرى الفيه الـشيخ : نرش) ٢: (هـ ضمن مصنفات الشيخ املفيد يف اجلزء٤١٣

هـ١٤١٣املفيد 

هــ ٤١٣: املفيد تـ االمايل لفخر الشيعة أيب عبد اهللا حممد بن حممد البغدادي امللقب ب٢١

هـ١٤٠٣جامعة املدرسني ـ قم املقدسة : طبع

: ـ االمايل للشيخ ايب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بـن موسـى بـن بابويـه القمـي ت٢٢

هـ ١٤١٧قسم الدراسات االسالمية مؤسسة البعثة : هـ نرش٣٨١

هــ ٢٧٦: ة الدينوري تـ االمامة والسياسة للفقيه أيب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيب٢٣

هـ ١٣٧١انتشارات الرشيف الريض قم املقدسة : نرش

: هــ نـرش٢٧٩: ـ انساب االرشاف للمؤرخ أمحـد بـن حييـى بـن جـابر الـبالذرى ت٢٤

هـ١٣٩٤مؤسسة االعلمي بريوت ـ لبنان 

هــ نـرش دار ٥٧٦: ـ انوار العقول لقطب الدين حممد بن احلسني البيهقي الكيدرى ت٢٥

هـ١٤١٩ملحجة البيضاء بريوت ا

ـ ايامن أيب طالب للشيخ أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن النعامن العكربي املسمى باملفيـد ٢٦

١٤١٣هـ نرش املؤمتر العاملي بمناسبة ذكرى الفية الشيخ املفيد يف اجلزء العارش من املطبوع ٤١٣: ت

هـ

١١٠٩: املوىل الشيخ حممد باقر املجلـيس تـ بحار األنوار للعالمة احلجة فخر الشيعة ٢٧

هـ١٤٠٣مؤسسة الوفاء بريوت ـ : نرش

دار الفكـر بـريوت ـ : هــ نـرش٧٧٤: ـ البداية والنهاية أليب الفداء احلافظ ابن كثري ت٢٨

هـ ١٤٠٢

ـ بشارة املصطفى لعامد الدين أيب جعفر حممد بن أيب القاسم الطربي من أعـالم القـرن ٢٩



٤٠٢

هـ١٤٢٠رش مؤسسة النرش االسالمي قم املقدسة السادس ن

ـ بصائر الدرجات للثقة اجلليل واملحدث النبيل شـيخ القميـني أبـو جعفـر حممـد بـن ٣٠

هـ١٣٨٤انتشارات املكتبة احليدرية قم املقدسة : هـ نرش٢٩٠: احلسن بن فروخ الصفار ت

والعالمة املتبحـر الـسيد رشف ـ تأويل االيات يف فضائل العرتة الطاهرة للفقيه املفرس٣١

) عـج(مدرسة االمام املهدي : الدين عيل احلسيني االسرت آبادي النجفي من أعالم القرن العارش نرش

هـ١٤٠٧قم املقدسة 

: هــ نـرش٥٤٨: ضمن جمموعة نفيسة للشيخ العالمة الطـربيس ت٣/ ـ تاج املواليد ٣٢

هـ١٤٢٢دار القاري قم املقدسة 

دار الكتاب العريب : بغداد للحافظ أيب بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي نرشـ تاريخ٣٣

بريوت ـ 

ـ تاريخ اليعقويب ألمحد بن أيب اسحاق جعفر بن وهب بـن واضـح الكاتـب العبـايس ٣٤

دار صادر بريوت ـ : هـ نرش٢٨٤: املعروف باليعقويب ت

احلـسني ابـن هبـة اهللا بـن عبـد اهللا ـ تاريخ مدينة دمشق للحافظ أيب القاسـم عـيل بـن ٣٥

هـ١٤١٥دار الفكر، بريوت ـ : هـ نرش٥٧١: الشافعي املعروف بابن عساكر ت

دار العلـوم : هـ نـرش٦٦٤: ـ التحصني للسيد ريض الدين عىل بن الطاووس احليل ت٣٦

هـ١٤١٠بريوت ـ 

احلـسني احلـراين مـن ـ حتف العقول للشيخ الثقة اجلليل أبو حممد احلسن ابن عـيل بـن ٣٧

هـ ١٤٠٤مؤسسة النرش االسالمي ـ قم : أعالم القرن الرابع نرش

هــ ٦٧١: ـ التذكرة لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد االنـصاري القرطبـي ت٣٨

هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية بريوت ـ لبنان : نرش

مركـز : هــ نـرش١٠٩١: ـ تفسري االصغى للموىل حممد حمـسن الفـيض الكاشـاين ت٣٩



٤٠٣ 

هـ ١٤١٨االبحاث والدراسات االسالمية 

ـ تفسري أنوار التنزيل وأرسار التأويل للقايض نارص الدين أيب سعد عبـد اهللا بـن عمـر ٤٠

هـ١٤٢١هـ نرش دار الرشيد دمشق ـ سوريا ٧٩١: الشريازي البيضاوي ت

١١٠٧: سيني البحـراين تـ تفسري الربهان للعالمة املحدث املفرس السيد هاشـم احلـ٤١

هـ١٤١٥قسم الدراسات االسالمية يف مؤسسة البعثة قم املقدسة : نرش

: هـ نـرش٩١١: ـ تفسري الدر املنثور لعبد الرمحان بن الكامل جالل الدين السيوطي ت٤٢

هـ١٤٠٣دار الفكر ـ بريوت ـ 

هـ نـرش مؤسـسة ١٠٩١: ـ تفسري الصايف للموىل حمسن امللقب بـ الفيض الكاشاين ت٤٣

هـ١٤٠٢االعلمي بريوت 

هـ نـرش مؤسـسة ١٠٩١: ـ تفسري الصايف للموىل حمسن امللقب بـ الفيض الكاشاين ت٤٤

هـ١٤٠٢االعلمي بريوت 

ـ تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل اى القرآن أليب جعفر حممد بن جريـر الطـربي ٤٥

هـ ١٤٢٤دار عامل الكتب بريوت : هـ نرش٣١٠: ت

دار صادر ـ بريوت : هـ نرش٦٣٨: ـ تفسري ابن العريب للعالمة حميي الدين بن عريب ت٤٦

هـ ١٤٢٠

ـ طهران ٤٧ هـ١٤١٠ـ تفسري الفرات الكويف للفرات الكويف من أعالم القرن الثالث نرش 

٧٧٤:ـ تفسري القرآن الكريم للحافظ أيب الفداء اسامعيل بن كثري القريش الدمشقي ت٤٨

هـ١٤١٨دار طيبة ـ الرياض ـ السعودية : هـ نرش

هـ ١١٢٥: ـ تفسري كنز الدقائق للمفرس الكبري العامل العارف املريزا حممد املشهدي ت٤٩

هـ١٤٠٧مؤسسة النرش االسالمي قم املقدسة : نرش

ـ تفسري نور الثقلني للمحدث اجلليل الشيخ عبد عىل بن مجعـة العـرويس احلـويزي ت٥٠



٤٠٤

افست علمية قم : هـ نرش١١١٢

ـ تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني للحاكم أيب سعيد حمسن بن حممد بن كرامة جشمي ٥١

هـ١٣٧٨جملس شوراى اسالمي هتران ـ ايران : هـ نرش٤٩٤: بيهقي ت

ـ هتذيب التهذيب للحـافظ شـيخ االسـالم شـهاب الـدين امحـد بـن عـىل بـن حجـر ٥٢

هـ١٤٠٤دار الفكر ـ بريوت ـ : هـ نرش٨٥٢: العسقالين ت

ـ الثاقب يف املناقب للفقيه عامد الدين أيب جعفر حممد بن عيل الطوسـى املعـروف بـابن ٥٣

هـ١٤١٢مؤسسة انصاريان قم املقدسة : محزة من أعالم القرن السادس نرش

٢٧٩:ـ اجلامع الصحيح وهو سنن الرتمذي أليب عيسى حممد بن عيسى بن سـورة ت٥٤

دار أحياء الرتاث العريب بريوت : هـ نرش

دار الفكـر : نرش٩١١: ـ اجلامع الصغري جلالل الدين عبد الرمحن أيب بكر السيوطي ت٥٥

هـ ١٤٠١بريوت 

دار الغرب : نرش٢٧٩: ـ اجلامع الكبري للحافظ أيب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ت٥٦

م ١٩٩٨االسالمي 

: هــ نـرش١٠٩٤: عالمة حممد بن حممد بن سليامن املغـريب املـالكي تـ مجع الفوائد لل٥٧

هـ١٤٠٨مؤسسة علوم القرآن بريوت 

ـ اجلواهر السنية يف االحاديث القدسية لشيخ املحدثني حممد بن احلـسن ابـن عـيل بـن ٥٨

انتشارات خوش مشهد : نرش١١٠٤احلسني احلر العاميل ت 

مطبعة : هـ نرش٩١١: عبد اهللا احلسني السمهودي تـ جواهر العقدين للشيخ عىل بن٥٩

العاين ـ بغداد 

لشمس الدين أيب الربكـات Dـ جواهر املطالب يف مناقب االمام عيل بن أيب طالب ٦٠

جممـع أحبـاء الثقافـة االسـالمية قـم : هـ نـرش٨٧١: حممد بن أمحد الدمشقي الباعوين الشافعي ت



٤٠٥ 

هـ١٤١٥املقدسة 

انتشارات كـىل ـ : هـ نرش٩٩٣: يعة ألمحد بن حممد املعروف باالردبييل تـ حديقة الش٦١

هـ١٣٦١طهران 

ـ حلية االبرار للعالمة املحدث اخلبري السيد هاشم ابن سليامن بـن اسـامعيل البحـراين ٦٢

هـ١٤١٣مؤسسة االعلمى بريوت : نرش١١٠٩

دار : هــ نـرش٤٣٠: الصـبهاين تـ حلية االولياء للحافظ أيب نعيم امحد بن عبـد اهللا ا٦٣

هـ١٤٠٥الكتاب العريب بريوت 

مؤســسة االمــام : هــ نــرش٥٧٣: ـ اخلــرائج واجلـرائح لقطــب الــدين الراونــدي ت٦٤

هـ١٤٠٩قم املقدسة Dاملهدي

للرشيف الريض حتقيـق الـشيخ Dخصائص أمري املؤمنني !ـ خصائص األئمة٦٥

نرش االستانة الرضوية املقدسةمؤسسة طبع و: حممد هادي االميني نرش

: ـ خصائص الوحي املبني للعامل املحقق حيى بن احلسن احليل املعروف بابن البطريق ت٦٦

هـ١٤٠٦وزارة االرشاد االسالمي ـ طهران ـ ايران : هـ نرش٦٠٠

ـ اخلصال اليب جعفر حممد بن عيل بـن احلـسني ابـن بابويـه القمـي املعـروف بالـشيخ ٦٧

هـ١٤٠٣مجاعة املدرسني قم املقدسة : هـ نرش٣٨١:الصدوق ت

ـ الدر النظيم يف مناقب األئمة اللهاميم للشيخ مجال الدين يوسف بـن حـاتم الـشامي ٦٨

هـ ١٤٢٠مؤسسة النرش االسالمي ـ قم املقدسة : من أعالم القرن السابع نرش

ور بـن أمحـد التميمـي ـ دعائم االسالم للقايض أيب حنيفة النعامن بن حممـد بـن منـص٦٩

هـ ١٣٨٣دار املعارف ـ بريوت : هـ نرش٩٧٤: املغريب ت

: هــ نـرش٧٩١ـ ديوان السيد احلمريي للسيد اسامعيل بن حممد بن يزيد احلمـريي ت ٧٠

م ١٩٩٩دار صادر بريوت ـ 



٤٠٦

هـ١٤١٤دار الكتب العريب بريوت لبنان : هـ نرش٢٠٤: ـ ديوان الشافعي للشافعي ت٧١

مكتبـة : هــ نـرش٦٩٤: ـ ذخائر العقبى أليب العباس أمحد بن حممد الطربى املكـي ت٧٢

هـ١٤١٥الصحابة جدة ـ السعودية 

٥٠٨: ـ روضة الواعظني للشيخ العالمة زين املحدثني حممد ابن الفتال النيشابوري ت٧٣

هـ١٤٢٣دليل ما : هـ نرش

: جعفر أمحد الشهري باملحب الطـربي تـ الرياض النرضة يف مناقب العرتة للشيخ أيب٧٤

دار الكتب العلمية بريوت : هـ نرش٦٩٤

مؤسـسة الرسـالة : هـ نـرش٧٥١: ـ زاد املعاد يف هدى خري العباد البن قيم اجلوزية ت٧٥

هـ ١٤٠٨

ـ سعد السعود لريض الدين ابن القاسم عيل بن موسى بن جعفر بـن حممـد بـن حممـد ٧٦

هـ١٤٢١انتشارات دليل قم املقدسة : هـ نرش٦٦٤: اطمي تالطاووس العلوى الف

قـسم الدراسـات : هـ نرش٩٠حدود سنة : ـ كتاب سليم ابن قيس لسليم ابن قيس ت٧٧

هـ١٤٠٧االسالمية مؤسسة البعثة 

دار الكتـب : هـ نـرش٣٠٣ـ السنن الكربى ألبى عبد الرمحان امحد بن شعيب النسائي ٧٨

هـ١٤١١العلمية بريوت 

دار الكتـب : هــ نـرش٢٧٥: ـ سنن ابن ماجة أليب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني ت٧٩

هـ ١٤١٩العلمية بريوت 

: هــ نـرش٧٤٨: ـ سري أعالم النبالء لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ت٨٠

هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة بريوت 

دار : نـرش/ هــ ١٠٤٤/ احللبـي الـشافعي ـ السرية احللبية إلبراهيم بن أمحد بن عيل٨١

أحياء الرتاث العريب لبنان 



٤٠٧ 

/ هــ ٣٦٣: ت/ ـ رشح االخبار للقايض أيب حنيفة النعامن بن حممد التميمي املغـريب ٨٢

هـ١٤٠١مؤسسة النرش االسالمي : نرش

لـدين للعامل الربـاين كـامل ا/ Dـ رشح مائة كلمة ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ٨٣

مجاعة املدرسني ـ قم املقدسة : نرش/ هـ ٦٧٩: ت/ ميثم بن عيل بن ميثم البحراين 

دار أحبـاء الكتـاب : نـرش/ ٦٥٦: ت/ ـ رشح هنج البالغة البن أيب احلديد املعتـزيل ٨٤

هـ١٤٠٤قم املقدسة / منشورات مكتبة آية اهللا العظمى السيد املرعيش / العريب 

٢٦١: ت/ يب احلسني مسلم بن احلجـاج القـشريى النيـسابوري أل/ ـ صحيح مسلم ٨٥

هـ١٣٩٨/ دار الفكر بريوت : نرش/ هـ 

العالمة املتكلم الشيخ زين الدين أيب حممـد / ـ الرصاط املستقيم اىل مستحقي التقديم ٨٦

هـ١٣٨٤/ املكتبة الرضوية، طهران ـ ايران : نرش/ هـ ٨٧٧: ت/ عيل بن يونس العاميل النباطي 

هـ١٠١٩: للقايض نور اهللا التسرتي ت/ ـ الصوارم املهرقة يف جواب الصواعق املحرقة ٨٧

/ هــ ٩٧٣: ت/ ـ الصواعق املحرقة أليب العباس أمحد بن حممد ابـن حجـر اهليثمـي ٨٨

هـ١٤١٧/ دار الوطن ـ الرياض ـ السعودية : نرش

القمي من أعالم القرن السابع اهلجـري ـ العقد النضيد والدر الفريد ملحمد بن احلسن٨٩

هـ١٤٢٣/ مركز الطباعة والنرش يف دار احلديث : نرش/ 

للشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمـي / ـ علل الرشائع ٩٠

دار أحياء الرتاث العريب بريوت ـ: نرش/ هـ ٣٨١: ت/ 

دار : نـرش/ هــ ٥٩٧: ت/ الرمحان ابـن اجلـوزي أليب الفرج عبد/ ـ العلل املتناهية ٩١

الكتب العلمية بريوت ـ

للحافظ حييى بن احلسن االسدي احليل املعروف بـابن / ـ عمدة عيون صحاح االخبار ٩٢

هـ١٤٠٧/ مؤسسة النرش االسالمي قم املقدسة : نرش/ هـ ٦٠٠: ت/ بطريق 



٤٠٨

جممـع الـذخائر : نـرش/ هــ ٦٧٣: ت/ للـسيد امحـد بـن طـاووس / ـ عني العـربة ٩٣

هـ ١٤٢١/ االسالمي قم املقدسة 

للشيخ االقدم واملحدث االكرب حممد بن عيل بن احلـسني / Dـ عيون أخبار الرضا ٩٤

انتشار جهان ـ هتران ـ ايران : نرش/ هـ ٦٨١: ت/ بن بابويه القمي الصدوق 

حممد بن عـيل بـن ابـراهيم االحـسائي للشيخ املحقق املتتبع / ـ عوايل اللئايل العزيزية ٩٥

هـ ١٤٠٣مطبعة سيد الشهداء قم املقدسة : نرش/ هـ ٩٤٠: ت/ املعروف بابن أيب مجهور 

اليب اسحاق ابراهيم بن حممد ثقفي كويف اصفهاين املعـروف بـابن هـالل / ـ الغارات ٩٦

هـ١٤٠٧دار االضواء ـ بريوت : نرش/ هـ ٢٨٣: ت/ الثقفي 

/ للحرب العلم احلجة املجاهد شيخنا األكرب الـشيخ عبـد احلـسني االمينـي / ر ـ الغدي٩٧

هـ١٣٩٦املطبعة احليدري ـ طهران : نرش/ ١٣٩٠: ت

: نـرش/ هــ ٤٦٠: ت/ لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلـسن الطـويس / ـ الغيبة ٩٨

هـ١٤١١/ مؤسسة املعارف االسالمية قم املقدسة 

دار أحياء الـرتاث العـريب : نرش: / ت/ للحافظ ابن حجر العسقالين / ـ فتح الباري ٩٩

هـ ١٤٠٣بريوت ـ 

لشيخ االسالم ابراهيم بن حممد ابن املؤيد بن عبد اهللا ابن عيل بن / ـ فرائد السمطني ١٠٠

/ مؤسـسة املحمـودي للطباعـة والنـرش بـريوت ـ : نـرش/ هـ ٧٣٠: ت/ حممد اجلويني اخلراساين 

هـ ١٣٩٨

نرش مركز / هـ ٦٩٣: ت/ للسيد عبد الكريم بن طاووس احلسني / ـ فرحة الغري ١٠١

هـ١٤١٩/ الغدير للدراسات االسالمية قم املقدسة 

٥٠٩: ت/ للحافظ شريويه بن شهردار ابن شـريويه الـديلمي / ـ فردوس االخبار ١٠٢

هـ ١٤٠٧/ دار الكتاب العريب ـ لبنان : نرش/ هـ 



٤٠٩ 

َرق بني الفرق َـ الف١٠٣ : ت/ لعبد القاهر بن طاهر بـن حممـد البغـدادي االسـفرائيني / ِ

دار املعرفة بريوت ـ : نرش/ هـ ٤٢٩

أليب حممد احلسن ابن موسـى النـوبختي مـن أعـالم القـرن الثالـث / ـ فرق الشيعة ١٠٤

هـ١٣٥٥/ املطبعة احليدرية ـ يف النجف األرشف : نرش/ للهجرة 

/ للشيخ أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن النعامن العكربي البغدادي / املختارة ـ الفصول ١٠٥

هـ١٤١٣/نرش املؤمتر العاملي يف الذكرى السنوية / هـ ٤١٣: ت

: ت/ للشيخ عىل بن حممد بن أمحد املالكي الشهري بـابن الـصباغ / ـ الفصول املهمة ١٠٦

هـ١٤٠٩/ دار األضواء ـ بريوت ـ : نرش/ هـ ٨٥٥

من أعـالم القـرن / للشيخ الفقيه أيب الفضل شاذان بن جربئيل القمي / ـ الفضائل ١٠٧

هـ ١٤٢٢/ مؤسسة ويل العرص للدراسات االسالمية ـ قم : طبع/ السابع 

للشيخ أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بـن موسـى بـن بابويـه / ـ فضائل الشيعة ١٠٨

مركز انتشارات اعلمي طهران : نرش/ ـ ه٣٨١: ت/ القمي املشهور بالصدوق 

: طبـع/ هــ ٢٤١: ت/ أليب عبد اهللا امحد بن حممد بـن حنبـل / ـ فضائل الصحابة ١٠٩

هـ ١٤٠٣/ بريوت ـ / مؤسسة الرسالة 

٥٧٣: ت/ لقطب الدين أيب احلسني سعيد بن هبة اهللا الراونـدي / ـ قصص االنبياء ١١٠

هـ ١٣٨٨/ قم ) رمحه اهللا(يس مكتبة العالمة املجل: نرش/ هـ 

) / قـدس رسه(أليب جعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الـرازي / ـ الكايف ١١١

هـ١٣٦٢/ منشورات دار الكتب االسالمية طهران / ٣٢٩: ت

/ لشيخ الطائفة أيب القاسم جعفر بن حممد بن قولويه ـ الصدوق / ـ كامل الزيارات ١١٢

هـ١٣٧٥/ لصدوق ع غفاري هتران ـ ايران نرش ا/ هـ ٣٦٧: ت

للشيخ عز الدين أيب احلسن عىل بن أيب الكرم حممد بـن حممـد / ـ الكامل يف التاريخ ١١٣



٤١٠

هـ١٤٠٢/ دار صادر بريوت : طبع/ هـ ٦٣٠: ت/ بن عبد الكريم الشيباين املعروف بابن االثري 

: نــرش/ هـــ ٦٩٢: ت/ اليب احلـسن عــىل بـن عيــسى االربـييل/ ـ كـشف الغمــة ١١٤

هـ١٤٢٦) / عليهم السالم(منشورات املجمع العاملي ألهل البيت

: نـرش/ هــ ٧٢٦/ للعالمة احلسن بن يوسـف بـن املطهـر احلـيل / ـ كشف اليقني ١١٥

هـ١٤١١/ منشورات وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي 

دار : نـرش/ هـ ٤٢٧: ت/ بي أليب اسحاق امحد املعروف بالثعل/ ـ الكشف والبيان ١١٦

هـ١٤٢٢/ بريوت / أحياء الرتاث العريب 

للحافظ أيب عبـد اهللا حممـد بـن / Dـ كفاية الطالب يف مناقب عيل بن أيب طالب ١١٧

حتقيق الشيخ هادي االميني / ٦٥٨: ت/ يوسف بن حممد الكنجي الشافعي 

: نـرش/ القـرن الرابـع ٣٨١: ت) / رمحـه اهللا(للـشيخ الـصدوق / ـ كـامل الـدين ١١٨

١٤٠٥/ املدرسني قم املقدسة 

نرش مؤسسة الرسـالة / هـ ٩٧٥: ت/ عالء الدين عىل املتقي اهلندي / ـ كنز العامل ١١٩

١٤٠٥/ بريوت ـ 

: ت/ للشيخ أيب الفتح حممد بن عيل بن عثامن الكراجكي الطرابليس / ـ كنز الفوائد ١٢٠

هـ١٤٠٥/ بريوت نرش دار األضواء ـ/ هـ ٤٤٩

: ت/ مجال الدين حممد بن مكـرم بـن منظـور االفريقـي املـرصى / ـ لسان العرب ١٢١

هـ١٤٠٥/ ادب احلوزة، قم : نرش/ هـ ٧١١

للحافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن عيل بن حجـر العـسقالين / ـ لسان امليزان ١٢٢

هـ١٤٠٦/ مؤسسة االعلمي بريوت ـ لبنان : نرش/ هـ ٨٥٣: ت/ 

للمحدث اجلليل أبو احلسن القمي املعـروف ابـن شـاذان مـن أعـالم / ـ مائة منقبة ١٢٣

هـ١٤٠٩/ الدار االسالمية بريوت : نرش/ القرن الرابع 



٤١١ 

لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن بن عيل الطوسى / ـ املبسوط يف فقه االمامية ١٢٤

هـ١٣٨٨/إلحياء الرتاث اجلعفرية املكتبة الرضوية: نرش/ هـ ٤٦٠: ت/ 

نـرش ملدرسـة االمـام / هــ ٦٤٥ت / للشيخ اجلليل ابن نام احلـيل / ـ مثري االحزان ١٢٥

هـ١٤٠٦) / عج(املهدي 

: نـرش/ ٥٤٨: ت/ للشيخ أبو عـيل الفـضل بـن احلـسن الطـربيس / ـ جممع البيان ١٢٦

هـ١٤١٧/ رابطة الثقافة والعالقات االسالمية 

٨٠٧: ت/ للحافظ نور الدين عىل اهليثمي الشافعي / ـ جممع الزوائد ومنبع الفوائد ١٢٧

هـ١٤٠٢/ دار الكتاب العريب بريوت ـ لبنان : نرش/ 

)/ قـدس رسه(للفقيه املحقق املدقق املوىل أمحد االردبـييل/ ـ جممع الفائدة والربهان ١٢٨

هـ١٤٠٣/ مجاعة املدرسني قم ـ : نرش/ هـ ٩٩٣: ت

/ املـستجاد مـن كتـاب االرشـاد )علـيهم الـسالم(ـ جمموعة نفيسة يف تاريخ األئمة١٢٩

هـ١٤٢٢/ نرش دار القاري ـ بريوت لبنان / هـ ٧٢٦: ت/ للشيخ ابن املطهر احليل 

: ت/ للمحدث اجلليل الثقة أيب جعفر امحد بن حممد بن خالـد الربقـي / ـ املحاسن ١٣٠

هـ١٤١٣)/ عليهم السالم(لعاملي ألهل البيتاملجمع ا: نرش/ هـ ٢٧٤

مـن أعـالم / للعالمة الشيخ عز الدين احلسن بن سـليامن احلـيل / ـ خمترص البصائر ١٣١

هـ١٤٢١قم املقدسة / مؤسسة النرش االسالمي : نرش/القرن الثامن اهلجري

/ هــ ٧١١: ت/ ملحمد بن مكرم املعـروف بـابن املنظـور / ـ خمترص تاريخ دمشق ١٣٢

هـ١٤٠٤/ دار الفكر بريوت ـ لبنان : نرش

: نـرش/ هــ ١١٠٧: ت/ للعلم العالمة الـسيد هاشـم البحـراين / ـ مدبتة املعاجز ١٣٣

هـ١٤١٣/ مؤسسة املعارف االسالمية 

للشيخ االمام النارص للحق والداعي اليه أيب عبـد اهللا حممـد بـن حممـد بـن / ـ املزار ١٣٤



٤١٢

مدرسـة : نـرش/ ملعروف بالشيخ املفيد من مفاخر أعـالم القـرن الرابـع واخلـامس النعامن احلارثي ا

هـ١٤٠٩/ قم املقدسة Dاالمام املهدي 

/ القرن السادس : ت/ للشيخ أبو عبد اهللا حممد بن جعفر املشهدي / ـ املزار الكبري ١٣٥

هـ١٤١٩/ مؤسسة االفاق، قم املقدسة : نرش

/ هــ ٤٠٥: ت/ للحـاكم النيـشابوري / ني يف احلـديث ـ املستدرك عىل الصحيح١٣٦

هـ١٣٩٨/ دار الفكر بريوت ـ لبنان : نرش

نرش مؤسـسة / هـ ١٣٢٠... املتويف سنة/ للمحدث النوري / ـ مستدرك الوسائل ١٣٧

هـ١٤٠٧قم املقدسة ) / عليهم السالم(آل البيت

للعالمة احلـافظ حممـد / Dطالب يف امامة أمري املؤمنني عىل بن أيب/ ـ املسرتشد ١٣٨

هـ١٤١٥/ مؤسسة الثقافة االسالمية : نرش/ ت أوائل القرن اخلامس / بن جرير بن رستم االمايل 

نـرش / هـ ٣٠٧ت / للحافظ امحد بن عيل املثنى التميمي / ـ مسند أيب يعىل املوصيل ١٣٩

هـ١٤٠٤لسنة / دار املأمون للرتاث دمشق 

مؤسـسة التـاريخ : نـرش/ هــ ٢٤١: ت/ ألمحد بن حنبـل / بن حنبل ـ مسند أمحد ١٤٠

هـ ١٤١٤/ العريب دار حياء الرتاث العريب 

للحافظ رجب بن حممـد / Dـ مشارق انوار اليقني يف حقائق ارسار أمري املؤمنني ١٤١

هـ ١٤٢٢/ نرش انتشارات الرشيف الريض / هـ ٨١٣ت حدود / بن رجب الربيس احليل 

دار املعـارف : طبـع/ هـ ٣٢١: ت/ للحافظ أيب جعفر الطحاوي / ـ مشكل االثار ١٤٢

هـ ١٣٣٣/ يف اهلند 

/ للشيخ أيب جعفر حممد بن احلسن بن عيل بن احلـسن الطـويس / ـ مصباح املتهجد ١٤٣

هـ ١٤١١/ بريوت ـ لبنان / مؤسسة فقه الشيعة : نرش/ هـ ٤٦٠: ت

للـشيخ أيب سـامل كـامل الـدين حممـد بـن / ب آل الرسول ـ مطالب السؤول يف مناق١٤٤



٤١٣ 

هـ١٤١٩/ مؤسسة البالغ بريوت ـ لبنان : نرش/ هـ ٦٥٢: ت/ طلحه الشافعي 

: نرش/ هـ ٥١٠: ت/ أليب حممد احلسني بن مسعود الفرار البغوي / ـ معامل التنزيل ١٤٥

هـ١٤٠٥/ دار الفكر بريوت ـ لبنان 

للشيخ اجلليل أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسن بن بابويـه القمـي / ـ معاين االخبار ١٤٦

هـ١٣٩٩/ دار املعرفة بريوت ـ لبنان : نرش/ هـ ٣٨١: املتويف/ الصدوق 

/ مكتبـة املعـارف : نـرش/ هــ ٣٦٠: ت/ للحـافظ الطـرباين / ـ املعجم االوسط ١٤٧

هـ١٤٠٥/ الرياض السعودية 

دار : نـرش/ هــ ٣٦٠: ت/ أيب القاسم سليامن الطرباين للحافظ/ ـ املعجم الصغري ١٤٨

هـ١٤٠٣/ بريوت ـ لبنان / الكتب العلمية 

/ لشيخ الطائفة أيب جعفر الطويس / ـ اختيار معرفة الرجال املعروف برجال الكيش ١٤٩

هـ١٤٠٤/ قم املقدسة ) عليهم السالم(مؤسسة آل البيت: نرش

/ القـرن اخلـامس ٤٠١: ت/ د بن عيـاش اجلـوهري للشيخ امح/ ـ مقتضب االثر ١٥٠

مكتبة الطباطبائي قم مدرسة الفيضية : نرش

مكتبـة : نـرش/ القرن السادس ٥٦٨: ت/ للخوارزمي Dـ مقتل االمام احلسني ١٥١

ايران ـ قم / املفيد 

ي فخر الشيعة أيب عبد اهللا حممد بن حممـد بـن الـنعامن العكـربي البغـداد/ ـ املقنعة ١٥٢

هـ ١٤١٠/ مؤسسة النرش االسالمي قم املقدسة : نرش/ هـ ٤١٣: ت/ امللقب بالشيخ املفيد 

للشيخ اجلليل ريض الدين أيب نرص احلسن بن الفضل الطـربيس / ـ مكارم االخالق ١٥٣

١٣٩٢/ مؤسسة االعلمي بريوت ـ : نرش/ من أعالم القرن السادس / 

لشيخ اجلليل األقـدم أيب جعفـر حممـد بـن عـيل بـن ل/ ـ كتاب من ال حيرضه الفقيه ١٥٤

مجاعة املدرسني قم املقدسة: نرش/ ٣٨١: ت/ احلسني بن بابويه القمي 



٤١٤

/ هــ ٥٦٨املتـويف سـنة / للموفق بن أمحد بن حممد املكـي اخلـوارزمي / ـ املناقب ١٥٥

هـ ١٤١١/ قم املقدسة / مؤسسة النرش االسالمي : نرش

أليب جعفر حممد بن عيل بن شهر آشوب الرسوي املازندراين / طالب ـ مناقب آل أيب١٥٦

هـ١٤١٢/ دار االضواء بريوت ـ لبنان : نرش/ هـ ٥٨٨ت / 

: ت/ للموىل حيدر عيل بـن حممـد الـرشواين ) / عليهم السالم(ـ مناقب أهل البيت١٥٧

هـ١٤١٤/ مطبعة املنشورات االسالمية : نرش/ من أعالم القرن الثاين عرش 

للحـافظ حممـد بـن سـليامن / Dـ مناقب االمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب ١٥٨

هـ١٤١٢/ جممع احياء الثقافة االسالمية : نرش/ الكويف القايض من أعالم القرن الثالث 

للحافظ اخلطيب عيل بن حممد الواسطي الـشهري / Dـ مناقب عيل بن أيب طالب ١٥٩

املكتبة االسالمية ـ طهران : نرش/ هـ ٤٨٣: ويفاملت/ بابن املغازيل 

: نـرش/ هــ ١٠٨٥: ت/ لفخـر الـدين الطربحـي النجفـي / ـ املنتخب للطرحيي ١٦٠

هـ ١٣٦٢/ منشورات الريض ـ قم املقدسة 

٧٢٦: ت/ للحسن بن يوسف بن املظهر املعروف بالعالمة احليل / ـ منهاج الكرامة ١٦١

للتحقيقات نرش مؤسسة عاشوراء/ هـ 

/ هــ ٧٤٨: ت/ للحافظ شمس الدين حممد بن أمحد الـذهبي / ـ ميزان االعتدال ١٦٢

هـ١٤١٦/ بريوت ـ لبنان / دار الكتب العلمية : نرش

نرش جمتمع امـام / ٧القرن : ت/ زين الدين عىل بن يوسف بن جرب / ـ هنج االيامن ١٦٣

١٤١٨/ مشهد Dهادي 

: نـرش/ ٧٢٦ت / للحسن بن يوسف املطهـر احلـيل / الصدق ـ هنج احلق وكشف ١٦٤

قم / دار اهلجرة 

مـن أعـالم املائـة / أليب جعفر حممد بن جرير بن رستم الطربي / ـ نوادر املعجزات ١٦٥



٤١٥ 

هـ١٤١٠/ قم املقدسة ) عج(مدرسة االمام املهدي : نرش/اخلامسة

: نرش / هـ ١١١٢: ت/ اجلزائري للعالمة املحدث السيد نعمة اهللا/ ـ نور الرباهني ١٦٦

هـ١٤١٧/ مؤسسة النرش االسالمي قم املقدسة 

للحافظ أمحد بن عبـد اهللا / Dـ النور املشتعل من كتاب ما نزل من القرآن يف عيل ١٦٧

مطبعة وزارة اإلرشـاد االسـالمي : نرش/ ٤٣٠بن أمحد بن اسحاق املعروف بأيب نعيم االصفهاين م 

هـ١٤٠٦

: نـرش/ هــ ٣٣٤: ت/ أليب عبد اهللا احلسني بن محدان احلقيبـي / ـ اهلداية الكربى ١٦٨

هـ١٤٢٣/ بريوت ـ لبنان / مؤسسة البالغ 

: نـرش/ هــ ٧٦٤: ت/ لصالح الدين خليل بن أبيك الضفدي / ـ الوايف بالوفيات ١٦٩

هـ١٣٨١/ دار النرش فرانز شتاينر 

: نـرش/ هــ ١١٠٤: ت/ بن احلـسن احلـر العـاميل للشيخ حممد/ ـ وسائل الشيعة ١٧٠

هـ ١٤٠٩/ قم ـ ) عليهم السالم/(مؤسسة آل البيت

/ مؤسسة الثقلـني : نرش/ هـ ٦٦٤: ت/ للسيد ريض الدين بن طاووس / ـ اليقني ١٧١

هـ ١٤١٠

/ هــ ١١٩٤: ت/ للشيخ سليامن بـن إبـراهيم القنـدوزي احلنفـي / ـ ينابيع املودة ١٧٢

.هـ١٤١٦/ دار االسوة ـ قم املقدسة :نرش





٤١٧

الكتابفهرس حمتويات
٥..................................................................كلمة القسم

٧......................................................................اإلهداء
٩...............................................................مقدمة التحقيق

١٥...............................................................ترمجة املؤلف
٢١..............................................................مقدمة املؤلف
٢٣..............Dيف مدة عمره وألقابه وكناه وأوالده ووفاته : الفصل االول
٣١...............................................Dيف ميالده : الفصل الثاين

٤١.................................Iة بفاطمDيف تزوجيه : الفصل الثالث
٥٧......................Fيف بعض اآليات النازلة فيه ويف آله : ّاملطلب األول
ُوملا رضب ابن مريم مثال إذا قوم<: ّاآلية األوىل َ َ َ ْ َْ ُ ْ َ ََ ََ ِ ً ُِ ُك منهََّ ْ ِ َ....<.....................٥٨
ِأجعلتم سقاية احلاج وعامرة املسجد<: اآلية الثانية ِ ِِ ْ َ َ َْْ ََْ َ َ ِّ َ ََ َ ُ ْ.......<......................٦٠
َّإن اّهللاَ<: اآلية الثالثة َاصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيمِ َ َِ ْ َ َ َ ِْ َ ً ُ َ َ.....<.....................٦١

َوالسابقون السابقون<: اآلية الرابعة َُ ُِ َِّ َّ َأولئك املقربون*َ ُ َّْ َ ُْ َ ِ َ ُ....<.....................٦٢
ِوالذين آمنوا باهللاَِّ <: اآلية اخلامسة ُ َ َ َِ ُورسله أولئك همَّ ُ ُُ ْ ََ ِ ِ َِ ُ.....<.....................٦٢
َفقد آتينآ آل إبراهيم الكتاب واحلكمة<: اآلية السادسة َ ََ َ َ ْْ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َ ْْ ِ َ...<.....................٦٣
َوالشمس وضحاها<: اآلية السابعة َ َ َُ َِّ َوالقمر إذا تالها*ْ ََ َ َ ِْ ِ َ َ....<.....................٦٣

َفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك<: اآلية الثامنة َْ ُ ََ َّ َِ َ ْ َ ََ ٌ ِ َ َ........<.....................٦٤



٤١٨

َوإن من شيعته الِ براهيم<: اآلية التاسعة َِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َّ ِ.................<.....................٦٥
ْوالذين تبوؤا الدار واال<: اآلية العارشة َ َّ َ َ ََ َّ َُ ِ ِْيامن من قبلهمَّ ِ ِ ِْ َ َ َ....<.....................٦٦

َإن االَ برار يرشبون من كأس كان<:اآلية احلادية عرش َ ََّ َْ ِ ُ َْ ْ َ َ َ ْ ِ....<.....................٦٧
َإنام وليكم اهللاُّ ورسوله والذين<: اآلية الثانية عرش َ ُ َ َِ َِّ ُ ُ َ ُ ُُّ ََّ ِ.......<.....................٦٩
َإنام يريد اهللاَُّ ليذهب عنكم الرجس<: اآلية الثالثة عرش ْ َ َِّ ُ ُ ُُ َِّ ِْ ُ ِ َ ِ...<.....................٧١

َسالم عىل إل ياسني<: اآلية الرابعة عرش ِ َ ٌ َْ ِ َ َ َ................<......................٧٢
َوقفوهم إهنم مسئولون<:اآلية اخلامسة عرش ُ ُ ْ َّ ُ َّْ ُ َِ ُ ِ ............<......................٧٢
َوإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل<: اآلية السادسة عرش َِ َ َ َ َ َ ََ ٌَ َِّ َّ َ ِّ ِ...<.....................٧٣
َكنتم خري <: اآلية السابعة عرش ْ َْ ُ ْأمة أخرجتُ َْ ِ ُ ِللناسَُّ َّ ِ......<......................٧٣

َوإذ ابتىل إبراهيم ربه بكلامت<: اآلية الثامنة عرش
ِ ِ َِ ِ ُ ُّ ْ ْ ََ َ َ ِ َِ َ........<......................٧٣

َفتلقى آدم من ربه كلامت فتاب<: اآلية التاسعة عرش ِّ ََ َ ََ َّ ََ
ِ ِ َِّ ُ َ.....<......................٧٤

ُوعىل األعراف رجال يعرفون كال<: اآلية العرشون َ ُ ِ ْ َ ْ َ ََ ٌَ ِ ِ َ َ......<......................٧٥
ْقل ال أسألكم<:اآلية الواحدة والعرشون ُْ ُ َ َ َّ ًعليه أجراُ ْ ََ ِ ْ َ.....<......................٧٦

َُالذين ينفقون أمواهلم<: اآلية الثانية والعرشون َ َْ َُ َ ُ ِ ِ ِبالليلَّ ْ َّ ِ....<......................٧٧
َا أهيا الرسول بلغ ما أنزلَي<:اآلية الثالثة والعرشون ُِ ُ ََ ُ َّْ ِّ َ َ ُّ.......<......................٧٨

ْاليوم أكملت لكم دينكم<: اآلية الرابعة والعرشون ْ َ َ َُ َُ ُ ِْ َ ْ َْ ْ......<......................٧٨
ْيا أهيا الذين آمنوا أطيعوا<: اآلية اخلامسة والعرشون ُْ َِ َِ َُ َ ََّ َ ُّ.....<......................٨١
ًواعتصموا بحبل اهللاِّ مجيعا<: اآلية السادسة والعرشون ِْ َِ ِ ْ َ ْ َِ ُ َ...<......................٨٢
ِتتجاىف جنوهبم عن<: اآلية السابعة والعرشون َ ُ َْ ُ ُ ُ َ ِاملضاجعََ ِ َ َْ..<......................٨٤

ُيا أهيا الذين آمنوا إذا ناجيتم<: لعرشوناآلية الثامنة وا ْ َ َُ َُ ََ َ َِّ ِ
َ ُّ َ....<.....................٨٥

ًوالعاديات ضبحا<: اآلية التاسعة والعرشون ْ َ ََ ِ َِ ْ ............<.....................٨٦
ْومن الناس من يشـرى نف<: اآلية الثالثون َ ِْ َ َ ِ َّ َ َسه ابتغاء َِ ِ ْ ُ َ.....<....................٩٢

ُإن الذين آمنوا وعملوا<:اآلية الواحدة والثالثون َِّ َِ َ َُ َ َّ ِ........<......................٩٤



٤١٩ 

َفمن حآجك فيه من بعد ما<: اآلية الثانية والثالثون َِ ِ ِ ِْ َ َّ َ َْ َ......<......................٩٥
ََإذا زلزلت االَ رض زلزاهلا<: اآلية الثالثة والثالثون َ ُْ َ ْ َِ ُ ْ ْ ِ ِ ِ.......<......................٩٧

َوالنجم إذا هوى<: اآلية الرابعة والثالثون َ ْ ََ ِ ِ َّما ضل *َّ َ َ.....<......................٩٩
ُأفمن رشح اهللاَُّ صدره <: اآلية اخلامسة والثالثون َ ََ َْ َ َ َ َ........<....................١٠٠

ْأمن<: اآلية السادسة والثالثون َّ ِهو قانت آناء الليلَ ْ َّ َ ٌ ِ َ َ ُ......<....................١٠١
َإنا أعطيناك الكوثر<: اآلية السابعة والثالثون َْ ْ َْ َّْ َ َ َ َ ِ............<.....................١٠١

ُنزل به الروح اال َمني<: اآلية الثامنة والثالثون ِ ِْ ُ ُّ ِ َ َ َ ............<....................١٠١
َإنا عرضنا اال َمانة عىل<: اآلية التاسعة والثالثون َ ََ َ ْ ََّ َْ َ ِ..........<....................١٠٢

ًومن يطع اهللاََّ ورسوله فقد فاز فوزا<:  اآلية األربعون َ َ َ َْ ُ َ ْ ََ ْ َ ُ َ ُ َِ.....<...................١٠٣
ُّفمن اتبع هداى فال يضل <:لواحدة واألربعوناآلية ا ِ َ ََ َ ََ ُ َ ََ َّ ِ....<...................١٠٣

ْواعلموا أنام غنمتم من شىء<: اآلية الثانية واألربعون ِّ ْ َُ ُْ ِ َ َ َّ َ َ ْ َ....<...................١٠٤
ُال أقسم<: اآلية الثالثة واألربعون ِ ْ ُ ٌّهبذا البلد وأنت حلَ َ ْ َِ َِ َ َ َ َ ِ...<....................١٠٤

ِّوممن خلقنا أمة هيدون باحلق<: اآلية الرابعة واألربعون َ ََّْ ِ ُ َ َْ َ ٌ َّْ ُ َ ْ َِ...<...................١٠٤
َعم يتساءلون<:اآلية اخلامسة واألربعون ُ َ َ ََّ ِعن النبإ *َ َ ََّ ِ.....<....................١٠٥
َّالذين قالوا ربنا اهللاَُّ ثم <: اآلية السادسة واألربعون َُ ََ ُّ َُ َِّ......<....................١٠٦
ٌوتعيها أذن واعية<: اآلية السابعة واألربعون َ َِ َِ ٌَ ُ ُ َ َ............<.....................١٠٦

ُوشاهد ومشهود<:ألربعوناآلية الثامنة وا ْ َ َ َِ َ..............<....................١٠٧
ِيعر<: اآلية التاسعة واألربعون ْ َّفون نعمت اهللاِّ ثمَ َُ َُ ْ ِ َ........<....................١٠٧

ُيوم يأيت بعض آيات ربك ال ينفع <:  اآلية اخلمسون ِّ ْ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ُ ِ ْ.....<....................١٠٨
ًالذى جيدونه مكتوبا<:اآلية الواحدة واخلمسون ُ ُْ ََ ُ ِ َ ِ َّ.........<....................١٠٩

ِومن أعرض عن ذكري<: اآلية الثانية واخلمسون ْ ِ َ ْ ْ ََ َ ََ.......<.....................١٠٩
َإن اهللاَّ اشرتى من املؤمنني<: اآلية الثالثة واخلمسون ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ ْ َّ ِ.....<.....................١١٠

َواسأل من أرسلنا من قبلك<: اآلية الرابعة واخلمسون ِ ِْ ْ ََ َ ْ َ ْ َ َْ ْ َ..<....................١١٠



٤٢٠

ِوإ<:اآلية اخلامسة واخلمسون َذ أخذ ربك من بنى آدمَ ََ َ ُِّ ِ َ َ َْ َ...<....................١١١
َّوما أرسلنا من قبلك إال<: اآلية السادسة واخلمسون ِ َ ِ ِْ ََ َ ْ َ ْ ََ....<.....................١١٢
َّوإن تظاهرا عليه فإن اهللا<: اآلية السابعة واخلمسون ِ َِ ِ ْ ََ َ َ ََ َ.....<.....................١١٢

َأم حيسدون الناس عىل ما <:  اآلية الثامنة واخلمسون ُ َْ َ َ َّ َُ ْ َ َ.....<....................١١٢
ِهو الذى أيدك بنرصه<: اآلية التاسعة واخلمسون ِِ ْ َ َِ َ َّ َ َّ َ ُ........<.....................١١٣

١١٥.................................Dلواردة فيه يف األخبار ا: املطلب الثاين
١١٥..................................................................ّاحلديث األول
١١٥...................................................................احلديث الثاين

١١٦..................................................................احلديث الثالث
١١٧..................................................................احلديث الرابع

١١٧................................................................احلديث اخلامس
١١٨................................................................احلديث السادس

١١٨..................................................................احلديث السابع
١٢٠..................................................................احلديث الثامن

١٢٠.................................................................ديث التاسعاحل
١٢١.................................................................احلديث العارش

١٢١............................................................احلديث احلادي عرش
١٢٢..............................................................عرشاحلديث الثاين 

١٢٢............................................................احلديث الثالث عرش
١٢٣.............................................................احلديث الرابع عرش

١٢٣...........................................................احلديث اخلامس عرش
١٢٤...........................................................احلديث السادس عرش

١٢٤............................................................احلديث السابع عرش



٤٢١ 

١٢٥.............................................................احلديث الثامن عرش
١٢٦............................................................احلديث التاسع عرش

١٢٧...............................................................احلديث العرشون
١٢٧......................................................احلديث الواحد والعرشون

١٢٨........................................................احلديث الثاين والعرشون
١٢٨.......................................................احلديث الثالث والعرشون

١٢٩........................................................والعرشوناحلديث الرابع
١٢٩......................................................احلديث اخلامس والعرشون

١٣٠.....................................................احلديث السادس والعرشون
١٣٠.......................................................ديث السابع والعرشوناحل

١٣١.......................................................احلديث الثامن والعرشون
١٣١.......................................................احلديث التاسع والعرشون

١٣١................................................................احلديث الثالثون
١٣٢.......................................................احلديث الواحد والثالثون

١٣٢.........................................................احلديث الثاين والثالثون
١٣٣........................................................احلديث الثالث والثالثون
١٣٣........................................................احلديث الرابع والثالثون

١٣٣......................................................احلديث اخلامس والثالثون
١٣٤......................................................احلديث السادس والثالثون

١٣٥........................................................احلديث السابع والثالثون
١٣٥........................................................ثوناحلديث الثامن والثال

١٣٥........................................................احلديث التاسع والثالثون
١٣٦...............................................................احلديث األربعون



٤٢٢

١٣٧......................................................واألربعوناحلديث الواحد 
١٣٨........................................................احلديث الثاين واألربعون

١٤٠.......................................................احلديث الثالث واألربعون
١٤١.......................................................احلديث الرابع واألربعون

١٤١.....................................................احلديث اخلامس واألربعون
١٤٢.....................................................احلديث السادس واألربعون

١٤٢.......................................................احلديث السابع واألربعون
١٤٣.......................................................احلديث الثامن واألربعون
١٤٤.......................................................احلديث التاسع واألربعون

١٤٥...............................................................احلديث اخلمسون
١٤٦......................................................احلديث الواحد واخلمسون

١٤٧........................................................احلديث الثاين واخلمسون
١٤٨......................................................احلديث الثالث واخلمسون
١٤٨.......................................................احلديث الرابع واخلمسون

١٥٠.....................................................احلديث اخلامس واخلمسون
١٥٠.....................................................احلديث السادس واخلمسون

١٥١......................................................احلديث السابع واخلمسون
١٥٢.......................................................احلديث الثامن واخلمسون
١٥٤......................................................احلديث التاسع واخلمسون

١٥٦.................................................................احلديث الستون
١٥٦........................................................ناحلديث الواحد والستو
١٥٧..........................................................احلديث الثاين والستون

١٥٨........................................................احلديث الثالث والستون



٤٢٣ 

١٥٩.........................................................ع والستوناحلديث الراب
١٦٠.......................................................احلديث اخلامس والستون

١٦١.......................................................احلديث السادس والستون
١٦٢........................................................يث السابع والستوناحلد

١٦٣.........................................................احلديث الثامن والستون
١٦٣........................................................احلديث التاسع والستون

١٦٤................................................................احلديث السبعون
١٦٤.......................................................احلديث الواحد والسبعون

١٦٤.........................................................احلديث الثاين والسبعون
١٦٥.......................................................احلديث الثالث والسبعون
١٦٥........................................................احلديث الرابع والسبعون

١٦٦......................................................احلديث اخلامس والسبعون
١٦٦.....................................................احلديث السادس والسبعون

١٦٦.......................................................احلديث السابع والسبعون
١٦٧........................................................احلديث الثامن والسبعون
١٦٧.......................................................احلديث التاسع والسبعون

١٦٨.................................................................احلديث الثامنون
١٦٨........................................................احلديث الواحد والثامنون

١٦٩..........................................................احلديث الثاين والثامنون
١٧٠........................................................احلديث الثالث والثامنون

١٧٠.........................................................الثامنوناحلديث الرابع و
١٧١.......................................................احلديث اخلامس والثامنون

١٧١......................................................احلديث السادس والثامنون



٤٢٤

١٧٢........................................................حلديث السابع والثامنونا
١٧٢.........................................................احلديث الثامن والثامنون
١٧٢........................................................احلديث التاسع والثامنون

١٧٥..................................Dيف نبذة من معجزاته : املطلب الثالث
١٧٥...........................يف ارتقائه السحابة مع مجع من أصحابه: ُاملعجزة االوىل
١٨٢...........................يف زيارته أصحاب الكهف مع الصحابة: املعجزة الثانية
١٨٣................................نجاة الفتاة من القتل بعدل بقضائه: املعجزة الثالثة

١٨٦........................ّيف حكمه بني فئتني من اجلن حتت األرض: ة الرابعةاملعجز
ّيف شفائه لشاب شل نصف دنه: املعجزة اخلامسة ُ.................................١٨٩
١٩٢.................................حتت التليف كشفه عن صخرة: املعجزة السادسة
١٩٣..................................يف شفائه المرأة فقدت برصها: ّاملعجزة السابعة

١٩٤................................يف اراءته قوم من اليمن جسد سام: ّاملعجزة الثامنة
ّيف إحيائه شابا قتل فرصح : املعجزة التاسعة ُ ١٩٥............................باسم قاتلهً
ّيف إحراقه قوما قالوا بربوبيته: املعجزة العارشة ً....................................١٩٧

١٩٩...........................يف إحيائه لكرسى وتعريفه نفسه: املعجزة احلادية عرشة
٢٠٠..............................يف إحيائه مججمة وكالمها معه: املعجزة الثانية عرشة
٢٠٢................Dيعرف هام عىل أمري املؤمنني 6النبي : املعجزة الثالثة عرش

٢٠٤..........ينهى عن بيع اجلري واملارماهيDامري املؤمنني : املعجزة الرابعة عرش
٢٠٥................إخبار خولة الكالم الذي قالته حني والدهتا: املعجزة اخلامسة عرش
٢٠٧..................................د قتلهاُإحيائه ام فروة بع: املعجزة السادسة عرش
٢٠٩....................................ًيف حتويله القوس ثعبانا: املعجزة السابعة عرش

٢١٠..............................ُمجعه املاء الذي اريق من القدح: ة عرشاملعجزة الثامن
٢١١....................إرجاعه الكف الذي قطعت اىل الساعد: املعجزة التاسعة عرش



٤٢٥ 

٢١٢.........................بام وعد رسول اهللا أباهإخباره األعرايب: املعجزة العرشون
٢١٣....................ّكف الصاحلةIإرجاع فاطمة : املعجزة الواحدة والعرشون

٢١٣..............استجابة دعائه يف إطعام جيشه يوم صفني: ثانية والعرشوناملعجزة ال
٢١٤......................كشفه عن صخرة حتتها ماء عذب: املعجزة الثالثة والعرشون

٢١٦........قلعه الصخرة السوداء التي اعجزت مائة رجل: العرشوناملعجزة الرابعة و
٢١٨..................................) ٢٢(تقدمت برقم :املعجزة اخلامسة والعرشون

٢١٩...................ئه لصبية يتيمة من اجلدرييف إشفا: املعجزة السادسة والعرشون
٢٢٠........يف إشفائه األكمة واملكفوف واملقعد واألبرص: املعجزة السابعة والعرشون

٢٢٠.......................إخباره اليهودي عن إرث أبيهيف: املعجزة الثامنة والعرشون
٢٢٢..........ُيف إخباره عن زواج شاب بامه من دون علم: املعجزة التاسعة والعرشون

٢٢٤.....................ّه الشاب عام يف قلبه فتاب عىل يديهيف إخبار: املعجزة الثالثون
٢٢٥..........................يف إخباره بمدة حكم معاوية: املعجزة الواحدة والثالثون

٢٢٦...............النهروان بعدم عبور القوم النهرإخباره يف :املعجزة الثانية والثالثون
٢٢٧.............................إخباره بمقتل ولده عبد اهللا: املعجزة الثالثة والثالثون

٢٢٨..........................ببيعتهم للضبإخباره مجاعة: املعجزة الرابعة والثالثون
٢٢٩...........إخباره بخصائص امرأة أساءت األدب معه: املعجزة اخلامسة والثالثون

٢٢٩........................بوقت صلبهإخباره مليثم التامر : املعجزة السادسة والثالثون
٢٣٠........إخباره لكميل بن زياد بأنه يقتل عىل يد احلجاج: املعجزة السابعة والثالثون

٢٣٠..................نه يذبح عىل يد احلجاجإخباره لقنرب بأ: املعجزة الثامنة والثالثون
٢٣١..................إخباره جلويرية بأنه يقتل عىل يد زياد: املعجزة التاسعة والثالثون

٢٣١.........................ي عليهم من بعدهإخباره شيعته بام جير: املعجزة األربعون
٢٣١...........إخباره بقتاله الناكثني والقاسطني واملارقني: املعجزة الواحدة واألربعون

٢٣٢.........................ًنوى يف قلبه رشاإخباره برجل: املعجزة الثانية واألربعون



٤٢٦

٢٣٢................................ب ابن ملجمإخبار بنس: املعجزة الثالثة واألربعون
٢٣٣..............لبهإخباره البن احلكم بام سيخرج من ص: املعجزة الرابعة واألربعون

٢٣٣.................6يف زمن النبي Dرد الشمس : املعجزة اخلامسة واألربعون
٢٣٤......................يف بابلDّرد الشمس لعيل : املعجزة السادسة واألربعون
٢٣٥....................تكلمه مع الثعبان عىل منرب الكوفة: املعجزة السابعة واألربعون

٢٣٦...........................سالم األسامك الطاهرة عليه: املعجزة الثامنة واألربعون
٢٣٧..............Dيف قتل الغراب احلية التي يف خفه: املعجزة التاسعة واألربعون

٢٣٧........................إخباره جلويرة بام جيري عليه يف الطريق: املعجزة اخلمسون
٢٣٨.................ء لعيل يف زمن النبيفرس هدية السام: املعجزة الواحدة واخلمسون

٢٣٨....................سالمه عىل الشمس وسامعه جواهبا: املعجزة الثانية واخلمسون
٢٣٩...................................طوافه بسبع أرضني: املعجزة الثالثة واخلمسون

٢٣٩...........................ّيف حربه مع اجلن يف الوادي: املعجزة الرابعة واخلمسون
٢٤١............يف إستجابة دعائه عىل من كتم بيعة الغدير: املعجزة اخلامسة واخلمسون

٢٤٢..................عقاب من كتم الشهادة بيوم الغدير: املعجزة السادسة واخلمسون
٢٤٢.....................................يف قصة الطست: املعجزة السابعة واخلمسون

٢٤٣..........................يف اخراج مائة ناقة من اجلبل: املعجزة الثامنة واخلمسون
٢٤٤........................يف هجر عيل القوم يوم اجلمل: املعجزة التاسعة واخلمسون

٢٤٥...............................6يف مبيته عىل فراش رسول اهللا: ّاملعجزة الستون
٢٤٦..............................كالمه مع سيفه ذو الفقار: املعجزة الواحدة والستون

٢٤٦.......................يف عذاب ابن ملجم يف حولة الطري: املعجزة الثانية والستون
٢٤٧..................................أحيائه شجرة الكمثرى: املعجزة الثالثة والستون

٢٤٨........................ًفانقلب كلبا) اخسأ(قوله لرجل : املعجزة الرابعة والستون
٢٤٨..........فانقلب رأسه رأس كلب) اخسأ(قوله لرجل : املعجزة اخلامسة والستون



٤٢٧ 

٢٤٩.......................خروجه إىل املدائن لدفن سلامن: املعجزة السادسة والستون
٢٥٠......................ًفاستحال كلبا) اخسأ(قوله لرجل : املعجزة السابعة والستون

٢٥٠.................................يف احيائه شجرة الرمان: عجزة الثامنة والستونامل
٢٥٢.......................يف ارجاعه يد القصاب إىل مكاهنا: املعجزة التاسعة والستون

٢٥٢.........................ّمع اجلني وتنصيبه خليفة عليهمّتكلمه : املعجزة السبعون
٢٥٣....................يف دفاعه عن املطالبني بعد شهادته: املعجزة الواحدة والسبعون

٢٥٣................Fّو من أعداء أهل البيتيف ذبح عد: املعجزة الثانية والسبعون
٢٥٥...................يف حتليل احليتان يف الفرات بحضوره: املعجزة الثالثة والسبعون

٢٥٥........................يف إخباره بمقتل رشيد اهلجري: عجزة الرابعة والسبعونامل
٢٥٦...........................يف إخباره عن أهل اصفهان:املعجزة اخلامسة والسبعون
٢٥٧................يف استجابة دعائه عىل احلسن البرصي: ناملعجزة السادسة والسبعو

٢٥٧.................................يروهيا هارون الرشيد: املعجزة السابعة والسبعون
٢٥٩...............................املنصوريروهيا أبو جعفر: املعجزة الثامنة والسبعون

٢٦٩.....................................Dيف زهده وقضاياه : املطلب الرابع
٢٦٩................................................يف قليل من زهده وقضاياه الغريبة

٢٨٩.........يف املقامات املشهورةDيف بعض من شجاعاته : املطلب اخلامس
٢٨٩.................................................غزوة اخلندق: املقام األول
٢٩٠...........................................................غزوة أحد: املقام الثاين

٢٩٢...............................................غزوة ذات السالسل: املقام الثالث
٢٩٢...........................................................ليلة الغار: عاملقام الراب

٢٩٢........................................................غزوة بدر: املقام اخلامس
٢٩٣........................................................يوم حنني: املقام السادس

٢٩٣.......................................................يوم الطائف: املقام السابع



٤٢٨

٢٩٤...........................................................يوم خيرب: املقام الثامن
٢٩٤............................................................يف عامن: املقام التاسع
٢٩٥.........................................مع املتمردين من الشياطني: املقام العارش

٢٩٦...................................................غزوة تبوك: املقام احلادي عرش
٢٩٧.........................والناكثني واملارقنيحروبه مع القاسطني:املقام الثاين عرش

٢٩٩.....يف فضل الشيعة ورشفهم وصفاهتم ومنزلتهم عند اهللا: املطلب السادس
٣١٩...............................يف فضيلة السادات ورشفهم: املطلب السابع
٣٢٥......................Fيف فضيلة زيارة مقابر املعصومني : املطلب الثامن

٣٤٥...................................Dيف أخبار متفرقة يف مدحه : الروضة
٣٧٣............................................................فهرس اآليات

٣٨٣.........................................................فهرس األحاديث
٣٩٩....................................................فهرس مصادر التحقيق

٤١٧...................................................الكتابفهرس حمتويات





 
 
 
 

قسم الشؤون الفكرية والثقافيةإصدارات

في العتبة الحسينية المقدسة
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  –  
الشيخ ياسرالصالحي مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   
السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير األصنام  
الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء  

جواد مالكمحمد  وبناء الوطنشيعة العراق  
حسين النصراوي اإلسالميالمالئكة في التراث  

األسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   
التنكابنيالشيخ محمد  –صالة الجمعة  

علي كاظم مصالوي. د ولة واإلجراء النقديالمق–الطفيات  
الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   
السيد نبيل الحسني صلى اهللا عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  





السيد نبيل الحسني    
سيد نبيل الحسنيال أمالـسالم عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحراماهللابيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  
السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا عليـه     

وآله وسلم
 

صباح عباس حسن الساعدي علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم أنموذج الصبر وشارة الفداء  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي مالعباس بن علي عليهما السال  

الشيخ علي الفتالوي الحسين عليه السالم شريك المالئكةاإلمامخادم   
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  

 –  
  طبعة ثانية–وأخطار آخر الزمان منقذ اإلخوان من فتن  
  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر اإلمام الحسين عليه السالم  

  قبس من نور اإلمام الحسن عليه السالم  
  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  
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