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  ِكتاب الْعقِْل و الْجهِل
١ - نب دمحم مها ِمناِبنحأَص ةٌ ِمنثَِني ِعددقَالَ ح قُوبعي نب دمحفٍَر معو جا أَبنربأَخ  

بحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نع طَّارى الْعيحِن يِد بمحم نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعوٍب ع
قَالَ لَما خلَق اللَّه الْعقْلَ استنطَقَه ثُم قَالَ لَه أَقِْبلْ فَأَقْبلَ ثُم قَالَ لَه )عليه السالم  ( مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر

ي ما خلَقْت خلْقاً هو أَحب ِإلَي ِمنك و لَا أَكْملْتك ِإلَّا ِفيمن أَدِبر فَأَدبر ثُم قَالَ و ِعزِتي و جلَاِل
 أُِثيب اكِإي و اِقبأُع اكِإي ى وهأَن اكِإي و رآم اكي ِإيا ِإنأَم أُِحب.  

 عثْمانَ عن مفَضِل بِن صاِلٍح عن   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن عمِرو بِن- ٢
ِليع نةَ عاتبِن نِغ ببِن الْأَصِن طَِريٍف عِد بععليه السالم  ( س (ملَى آدِئيلُ عربطَ جبقَالَ ه )  عليه السالم (

ثَلَاٍث فَاخ ةً ِمناِحدو كريأَنْ أُخ تي أُِمرِإن ما آدا فَقَالَ يي مآد ِن فَقَالَ لَهيتِع اثْند ا وهرت
جبرِئيلُ و ما الثَّلَاثُ فَقَالَ الْعقْلُ و الْحياُء و الدين فَقَالَ آدم ِإني قَِد اخترت الْعقْلَ فَقَالَ 

 اهعد ِرفَا وصيِن انالد اِء ويِئيلُ ِللْحربج  
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 جرع ا وكُمأْنثُ كَانَ قَالَ فَشيقِْل حالْع عكُونَ ما أَنْ ننا أُِمرِئيلُ ِإنربا جفَقَالَا ي.  
٣ -بِن عِد بمحم نع ِريسِإد نب دمِد   أَحبِإلَى أَِبي ع هفَعا راِبنحِض أَصعب ناِر عبِد الْج

قَالَ قُلْت لَه ما الْعقْلُ قَالَ ما عِبد ِبِه الرحمن و اكْتِسب ِبِه الِْجنانُ قَالَ قُلْت ) عليه السالم  ( اللَِّه
كْرالن ةَ فَقَالَ ِتلْكاِويعقِْل فَالَِّذي كَانَ ِفي مِبالْع تسلَي قِْل وةٌ ِبالْعِبيهش ِهي ةُ وطَنيالش اُء ِتلْك.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عِن الْحسِن بِن - ٤
  .كُلِّ امِرٍئ عقْلُه و عدوه جهلُه يقُولُ صِديق ) عليه السالم  ( الْجهِم قَالَ سِمعت الرضا

  و عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن الْحسِن بِن الْجهِم قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٥
عِزميةُ يقُولُونَ ِبهذَا الْقَوِل فَقَالَ ِإنَّ ِعندنا قَوماً لَهم محبةٌ و لَيست لَهم ِتلْك الْ) عليه السالم  ( الْحسِن

  .لَيس أُولَِئك ِممن عاتب اللَّه ِإنما قَالَ اللَّه فَاعتِبروا يا أُوِلي الْأَبصاِر 
   أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن حسانَ عن أَِبي محمٍد الراِزي عن سيِف بِن- ٦

من كَانَ عاِقلًا كَانَ لَه ِدين و من ) عليه السالم  ( عِمريةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
  .كَانَ لَه ِدين دخلَ الْجنةَ 

 بِن عِلي بِن يقِْطٍني   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْحسِن- ٧
قَالَ ِإنما يداق اللَّه الِْعباد ِفي ) عليه السالم  ( عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي الْجاروِد عن أَِبي جعفٍَر

  .الِْحساِب يوم الِْقيامِة علَى قَدِر ما آتاهم ِمن الْعقُوِل ِفي الدنيا 
    عِلي بن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق الْأَحمِر عن محمِد بِن - ٨
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فُلَانٌ ِمن ِعبادِتِه و ِديِنِه و فَضِلِه فَقَالَ ) عليه السالم  (  قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّهسلَيمانَ الديلَِمي عن أَِبيِه
 دبعاِئيلَ كَانَ يرِني ِإسب لًا ِمنجقِْل ِإنَّ رِر الْعلَى قَدع ابِري فَقَالَ ِإنَّ الثَّولَا أَد قُلْت قْلُهع فكَي

ي جِزيرٍة ِمن جزاِئِر الْبحِر خضراَء نِضرٍة كَِثريِة الشجِر ظَاِهرِة الْماِء و ِإنَّ ملَكاً ِمن اللَّه ِف
 لَكالْم قَلَّهتفَاس الَى ذَِلكعت اللَّه اهذَا فَأَره ِدكبع ابأَِرِني ثَو با رِبِه فَقَالَ ي رلَاِئكَِة مالْم

لٌ فَأَوجا رقَالَ أَن تأَن نم فَقَالَ لَه ِسيِة ِإنورِفي ص لَكالْم اهفَأَت هبحِه أَِن اصالَى ِإلَيعت ى اللَّهح
موي هعفَكَانَ م كعم اللَّه دبِلأَع كتيكَاِن فَأَتذَا الْمِفي ه كتادِعب و ككَانِني ملَغب اِبدع ذَِلك ه

فَلَما أَصبح قَالَ لَه الْملَك ِإنَّ مكَانك لَنِزه و ما يصلُح ِإلَّا ِللِْعبادِة فَقَالَ لَه الْعاِبد ِإنَّ ِلمكَاِننا هذَا 
عر ارِحم كَانَ لَه ةٌ فَلَوِهيما بنبِلر سقَالَ لَي وا هم و باً فَقَالَ لَهيذَا عِضِع فَِإنَّ هوذَا الْمِفي ه اهني

 ِضيعا كَانَ يم ارِحم كَانَ لَه فَقَالَ لَو ارِحم كبا ِلرم و لَكالْم ذَِلك فَقَالَ لَه ِضيعي ِشيشالْح
لَى قَدع ها أُِثيبملَِك ِإنِإلَى الْم ى اللَّهحِشيِش فَأَوذَا الْحقِْلِه ِمثْلُ هِر ع.  

قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٩
قِْلِه فَِإنما  ِإذَا بلَغكُم عن رجٍل حسن حاٍل فَانظُروا ِفي حسِن ع)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .يجازى ِبعقِْلِه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن -١٠

ت هو رجلٌ عاِقلٌ فَقَالَ رجلًا مبتلًى ِبالْوضوِء و الصلَاِة و قُلْ) عليه السالم  ( قَالَ ذَكَرت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
أَبو عبِد اللَِّه و أَي عقٍْل لَه و هو يِطيع الشيطَانَ فَقُلْت لَه و كَيف يِطيع الشيطَانَ فَقَالَ سلْه هذَا 

يش أَي أِْتيِه ِمنطَا الَِّذي ييِل الشمع ِمن قُولُ لَكي هفَِإن وِن ٍء ه.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه قَالَ -١١

   ما قَسم اللَّه ِللِْعباِد شيئاً أَفْضلَ ِمن الْعقِْل فَنوم الْعاِقِل )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
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أَفْضلُ ِمن سهِر الْجاِهِل و ِإقَامةُ الْعاِقِل أَفْضلُ ِمن شخوِص الْجاِهِل و لَا بعثَ اللَّه نِبياً و لَا 
صلى ( عقْلَ و يكُونَ عقْلُه أَفْضلَ ِمن جِميِع عقُوِل أُمِتِه و ما يضِمر النِبي رسولًا حتى يستكِْملَ الْ

 ِفي نفِْسِه أَفْضلُ ِمِن اجِتهاِد الْمجتِهِدين و ما أَدى الْعبد فَراِئض اللَِّه حتى عقَلَ عنه و )اهللا عليه وآله 
ِميعلَغَ جلَا ب قَالَ اللَّه اِب الَِّذينأُولُو الْأَلْب مقَلَاُء هالْع اِقلُ ولَغَ الْعا بم ِتِهمادِل ِعبِفي فَض اِبِدينالْع 

  .تعالَى و ما يتذَكَّر ِإلَّا أُولُو الْأَلْباِب 
١٢-فَعا راِبنحِض أَصعب نع ِريعِد اللَِّه الْأَشبو عكَِم قَالَ قَالَ ِلي   أَبِن الْحاِم بِهش نع ه

يا ِهشام ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى بشر أَهلَ الْعقِْل و الْفَهِم ) عليه السالم  ( أَبو الْحسِن موسى بن جعفٍَر
ونَ الْقَوِمعتسي ِعباِد الَِّذين رشاِبِه فَقَالَ فَبِفي ِكت و اللَّه مداهه الَِّذين أُولِئك هنسونَ أَحِبعتلَ فَي

 رصن قُوِل وِبالْع ججاِس الْحلَ ِللنالَى أَكْمعت و كاربت ِإنَّ اللَّه اما ِهشأُولُوا الْأَلْباِب ي مه أُولِئك
وِبيبلَى رع ملَّهد اِن ويِبالْب نيِبيالن منحالر وِإلَّا ه ال ِإله واِحد ِإله ِإهلُكُم ِتِه ِبالْأَِدلَِّة فَقَالَ و

ِحيمِري ِفي . الرجالْفُلِْك الَِّتي ت هاِر والن ِل وِتالِف اللَّياخ ِض والْأَر ماواِت ولِْق السِإنَّ ِفي خ
زما أَن و اسالن فَعنِر ِبما يحثَّ ِفيها الْبب ِتها ووم دعب ضيا ِبِه الْأَرماٍء فَأَح ماِء ِمنالس ِمن لَ اللَّه

ِمن كُلِّ دابٍة و تصِريِف الرياِح و السحاِب الْمسخِر بين السماِء و الْأَرِض لَآياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونَ 
ذَِلك لَ اللَّهعج قَد اما ِهشي هارالن لَ واللَّي لَكُم رخس راً فَقَالَ وبدم مِرفَِتِه ِبأَنَّ لَهعلَى مِليلًا عد 

و الشمس و الْقَمر و النجوم مسخرات ِبأَمِرِه ِإنَّ ِفي ذِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونَ و قَالَ هو الَِّذي 
 ثُم ِمن نطْفٍَة ثُم ِمن علَقٍَة ثُم يخِرجكُم ِطفْلًا ثُم ِلتبلُغوا أَشدكُم ثُم ِلتكُونوا خلَقَكُم ِمن تراٍب

شيوخاً و ِمنكُم من يتوفَّى ِمن قَبلُ و ِلتبلُغوا أَجلًا مسمى و لَعلَّكُم تعِقلُونَ و قَالَ ِإنَّ ِفي 
 اللَّيِل و النهاِر و ما أَنزلَ اللَّه ِمن السماِء ِمن ِرزٍق فَأَحيا ِبِه الْأَرض بعد موِتها و اخِتلَاِف

  تصِريِف الرياِح 
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سحاِب الْمسخِر بين السماِء و الْأَرِض َآلياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونَ و قَالَ يحِي الْأَرض بعد موِتها و ال
 رغَي وانٌ وِخيلٌ ِصنن و عرز ناٍب وأَع ِمن اتنج قَالَ و ِقلُونَ وعت لَّكُمالْآياِت لَع ا لَكُمنيب قَد

نواٍن يسقى ِبماٍء واِحٍد و نفَضلُ بعضها على بعٍض ِفي الْأُكُِل ِإنَّ ِفي ذِلك لَآياٍت ِلقَوٍم ِص
 ضِيي ِبِه الْأَرحماِء ماًء فَيالس لُ ِمنزني عاً وطَم فاً ووخ قرالْب ِريكُمآياِتِه ي ِمن قَالَ و ِقلُونَ وعي

ها ِإنَّ ِفي ذِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونَ و قَالَ قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا بعد موِت
 و ماهِإي و قُكُمزرن نحالٍق نِإم ِمن كُمالدلُوا أَوقْتال ت ساناً وِن ِإحيِبالْواِلد ئاً ويِركُوا ِبِه ششت

تقْربوا الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها و ما بطَن و ال تقْتلُوا النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا ِبالْحق ذِلكُم ال 
 قْناكُمزكاَء ِفي ما ررش ِمن كُممانأَي لَكَتما م ِمن لْ لَكُمقَالَ ه ِقلُونَ وعت لَّكُمِبِه لَع اكُمصو

أَنتم ِفيِه سواٌء تخافُونهم كَِخيفَِتكُم أَنفُسكُم كَذِلك نفَصلُ الْآياِت ِلقَوٍم يعِقلُونَ يا ِهشام ثُم فَ
 ارلَلد و ولَه و يا ِإلَّا لَِعبنياةُ الدا الْحم ِة فَقَالَ وِفي الْآِخر مهغَّبر قِْل ولَ الْعظَ أَهعةُ والْآِخر

خير ِللَِّذين يتقُونَ أَ فَال تعِقلُونَ يا ِهشام ثُم خوف الَِّذين لَا يعِقلُونَ ِعقَابه فَقَالَ تعالَى ثُم دمرنا 
ِرينالْآخ .ِبِحنيصم ِهملَيونَ عرملَت كُمِإن ِقلُونَ. وعِل أَ فَال تِباللَّي و .ِل ولى أَهِزلُونَ عنا مقَالَ ِإن 

هِذِه الْقَريِة ِرجزاً ِمن السماِء ِبما كانوا يفْسقُونَ و لَقَد تركْنا ِمنها آيةً بينةً ِلقَوٍم يعِقلُونَ يا 
ها ِللنِربضثالُ نالْأَم ِتلْك الِْعلِْم فَقَالَ و عقْلَ مِإنَّ الْع امِهش اما ِهشونَ يِقلُها ِإلَّا الْعاِلمعما ي اِس و

ثُم ذَم الَِّذين لَا يعِقلُونَ فَقَالَ و ِإذا ِقيلَ لَهم اتِبعوا ما أَنزلَ اللَّه قالُوا بلْ نتِبع ما أَلْفَينا علَيِه آباَءنا 
ئاً ويِقلُونَ شعال ي مهكانَ آباؤ لَو أَ و ِعقنثَِل الَِّذي يوا كَمكَفَر ثَلُ الَِّذينم قَالَ و ونَ ودتهال ي 

  ِبما ال يسمع ِإلَّا دعاًء و ِنداًء صم بكْم عمي فَهم ال يعِقلُونَ 
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 بسحت قَالَ أَم ِقلُونَ وعوا ال يكان لَو و مالص ِمعست تأَ فَأَن كِإلَي ِمعتسي نم مهِمن قَالَ و و
لَ ال يقاِتلُونكُم أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعِقلُونَ ِإنْ هم ِإلَّا كَالْأَنعاِم بلْ هم أَضلُّ سِبيلًا و قَا

 مهقُلُوب ِميعاً وج مهبسحت ِديدش مهنيب مهأْسٍر بدراِء جو ِمن ٍة أَونصحم ِميعاً ِإلَّا ِفي قُرىج
الِْكتاب أَ فَال تعِقلُونَ يا شتى ذِلك ِبأَنهم قَوم ال يعِقلُونَ و قَالَ و تنسونَ أَنفُسكُم و أَنتم تتلُونَ 

 قَالَ و ِبيِل اللَِّه وس نع ِضلُّوكِض يِفي الْأَر نم أَكْثَر ِطعِإنْ ت ةَ فَقَالَ والْكَثْر اللَّه ذَم ثُم امِهش
قُِل الْح اللَّه قُولُنلَي ضالْأَر ماواِت والس لَقخ نم مهأَلْتس لَِئن ونَ ولَمعال ي مهلْ أَكْثَرِللَِّه ب دم

قَالَ و لَِئن سأَلْتهم من نزلَ ِمن السماِء ماًء فَأَحيا ِبِه الْأَرض ِمن بعِد موِتها لَيقُولُن اللَّه قُِل 
دم ثُم اما ِهشِقلُونَ يعال ي مهلْ أَكْثَرِللَِّه ب دمالْح و كُورالش ِعباِدي قَِليلٌ ِمن الِْقلَّةَ فَقَالَ و ح

قَالَ و قَِليلٌ ما هم و قَالَ و قالَ رجلٌ مؤِمن ِمن آِل ِفرعونَ يكْتم ِإميانه أَ تقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ 
ا قَِليلٌ و قَالَ و لِكن أَكْثَرهم ال يعلَمونَ و قَالَ و ربي اللَّه و قَالَ و من آمن و ما آمن معه ِإلَّ

أَكْثَرهم ال يعِقلُونَ و قَالَ و أَكْثَرهم لَا يشعرونَ يا ِهشام ثُم ذَكَر أُوِلي الْأَلْباِب ِبأَحسِن الذِّكِْر 
ي الِْحكْمةَ من يشاُء و من يؤت الِْحكْمةَ فَقَد أُوِتي خيراً و حلَّاهم ِبأَحسِن الِْحلْيِة فَقَالَ يؤِت

كَِثرياً و ما يذَّكَّر ِإلَّا أُولُوا الْأَلْباِب و قَالَ و الراِسخونَ ِفي الِْعلِْم يقُولُونَ آمنا ِبِه كُلٌّ ِمن ِعنِد 
  لْباِب و قَالَ ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت و الْأَرِض ربنا و ما يذَّكَّر ِإلَّا أُولُوا الْأَ
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م أَنما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك و اخِتالِف اللَّيِل و النهاِر لَآياٍت ِلأُوِلي الْأَلْباِب و قَالَ أَ فَمن يعلَ
الْحق كَمن هو أَعمى ِإنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْباِب و قَالَ أَمن هو قاِنت آناَء اللَّيِل ساِجداً و قاِئماً 

عي ِوي الَِّذينتسلْ يِه قُلْ هبةَ رمحوا رجري ةَ والْآِخر ذَرحما يونَ ِإنلَمعال ي الَِّذين ونَ ولَم
 أُولُوا الْأَلْباِب و ذَكَّرتِلي وا آياِتِه وربدِلي كبارم كِإلَي لْناهزأَن قَالَ ِكتاب أُولُوا الْأَلْباِب و ذَكَّرتي

 الِْكتاب هدى و ِذكْرى ِلأُوِلي الْأَلْباِب و قَالَ و لَقَد آتينا موسى الْهدى و أَورثْنا بِني ِإسراِئيلَ
 اِبِه ِإنَّ ِفي ذِلكقُولُ ِفي ِكتالَى يعت ِإنَّ اللَّه اما ِهشي ِمِننيؤالْم فَعنفَِإنَّ الذِّكْرى ت ذَكِّر قَالَ و

يآت لَقَد قَالَ و قْلٌ وِني ععي قَلْب كانَ لَه نا لَِذكْرى ِلمقْلَ يالْع و مةَ قَالَ الْفَهنا لُقْمانَ الِْحكْم
 ينا بي ِسريي قى الْحلَد سِإنَّ الْكَي اِس وقَلَ النأَع كُنت قِللْح عاضوِنِه تانَ قَالَ ِلابِإنَّ لُقْم امِهش

 الَما عِفيه غَِرق قَد ِميقع رحا بينانَ ِإنَّ الدا الِْإميهوشح ى اللَِّه وقْوا تِفيه كتِفينس كُنفَلْت كَِثري
يِإنَّ ِلكُلِّ ش اما ِهشي ربا الصهكَّانس و ا الِْعلْمِليلُهد قْلَ وا الْعهمقَي كُّلَ ووا التهاعِشر ِليلًا  وٍء د

 فَكُّرقِْل التِليلُ الْعد ويِلكُلِّ ش و تمفَكُِّر الصِليلُ التد كَفَى  و و عاضوقِْل التةُ الْعِطيم ةً وِطيٍء م
ِبك جهلًا أَنْ تركَب ما نِهيت عنه يا ِهشام ما بعثَ اللَّه أَنِبياَءه و رسلَه ِإلَى ِعباِدِه ِإلَّا ِليعِقلُوا 

ِه فَأَحسنهم اسِتجابةً أَحسنهم معِرفَةً و أَعلَمهم ِبأَمِر اللَِّه أَحسنهم عقْلًا و أَكْملُهم عقْلًا عِن اللَّ
 و حجةً أَرفَعهم درجةً ِفي الدنيا و الْآِخرِة يا ِهشام ِإنَّ ِللَِّه علَى الناِس حجتيِن حجةً ظَاِهرةً

و أَما الْباِطنةُ فَالْعقُولُ يا ِهشام ِإنَّ ) عليهم السالم  ( باِطنةً فَأَما الظَّاِهرةُ فَالرسلُ و الْأَنِبياُء و الْأَِئمةُ
 هربص امرالْح ِلبغلَا ي و هكْرلَالُ شلُ الْحغشاِقلَ الَِّذي لَا يالْع  
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يا ِهشام من سلَّطَ ثَلَاثاً علَى ثَلَاٍث فَكَأَنما أَعانَ علَى هدِم عقِْلِه من أَظْلَم نور تفَكُِّرِه ِبطُوِل 
ف ِحكْمِتِه ِبفُضوِل كَلَاِمِه و أَطْفَأَ نور ِعبرِتِه ِبشهواِت نفِْسِه فَكَأَنما أَعانَ أَمِلِه و محا طَراِئ

هواه علَى هدِم عقِْلِه و من هدم عقْلَه أَفْسد علَيِه ِدينه و دنياه يا ِهشام كَيف يزكُو ِعند اللَِّه 
أَن و لُكمع ربالص اما ِهشي قِْلكِة علَى غَلَبع اكوه تأَطَع و كبِر رأَم نع كقَلْب لْتغش قَد ت

 ِغبر ا وِفيه اِغِبنيالر ا وينلَ الدلَ أَهزتِن اللَِّه اعقَلَ عع نقِْل فَمِة الْعةُ قُولَامِة عدحلَى الْوع
ند اللَِّه و كَانَ اللَّه أُنسه ِفي الْوحشِة و صاِحبه ِفي الْوحدِة و ِغناه ِفي الْعيلَِة و مِعزه ِمن ِفيما ِع

ةُ ِبالِْعلِْم والطَّاع ِة واةَ ِإلَّا ِبالطَّاعجلَا ن ِة اللَِّه وِلطَاع قالْح بصن اما ِهشٍة يِشريِر عغَي الِْعلْم 
ِبالتعلُِّم و التعلُّم ِبالْعقِْل يعتقَد و لَا ِعلْم ِإلَّا ِمن عاِلٍم رباِني و معِرفَةُ الِْعلِْم ِبالْعقِْل يا ِهشام قَِليلُ 

ى ووِل الْهأَه ِل ِمنمالْع كَِثري و فاعضولٌ مقْباِلِم مالْع ِل ِمنمِإنَّ الْع اما ِهشي وددرِل مهالْج 
 ا فَِلذَِلكينالد عِة مالِْحكْم وِن ِمنِبالد ضري لَم ِة والِْحكْم عا مينالد وِن ِمنِبالد ِضياِقلَ رالْع

  كَيف الذُّنوب و ترك الدنيا ِمن رِبحت ِتجارتهم يا ِهشام ِإنَّ الْعقَلَاَء تركُوا فُضولَ الدنيا فَ
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لَى أَهِلها فَعِلم أَنها لَا الْفَضِل و ترك الذُّنوِب ِمن الْفَرِض يا ِهشام ِإنَّ الْعاِقلَ نظَر ِإلَى الدنيا و ِإ
تنالُ ِإلَّا ِبالْمشقَِّة و نظَر ِإلَى الْآِخرِة فَعِلم أَنها لَا تنالُ ِإلَّا ِبالْمشقَِّة فَطَلَب ِبالْمشقَِّة أَبقَاهما يا 

آِخرِة ِلأَنهم عِلموا أَنَّ الدنيا طَاِلبةٌ مطْلُوبةٌ و ِهشام ِإنَّ الْعقَلَاَء زِهدوا ِفي الدنيا و رِغبوا ِفي الْ
 طَلَب نم و قَها ِرزهِمن ِفيوتسى يتا حينالد هتةَ طَلَبالْآِخر طَلَب نةٌ فَمطْلُوبم ةٌ وةَ طَاِلبالْآِخر

أِْتيِه الْمةُ فَيالْآِخر هتا طَلَبينالد اٍل وى ِبلَا مالِْغن ادأَر نم اما ِهشي هتآِخر و اهينِه دلَيع فِْسدفَي تو
راحةَ الْقَلِْب ِمن الْحسِد و السلَامةَ ِفي الديِن فَلْيتضرع ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِفي مسأَلَِتِه ِبأَنْ 

ع نفَم قْلَهلَ عكَمي كِْفيِه لَما يِبم عقْني لَم نم ى ونغتكِْفيِه اسا يِبم قَِنع نم كِْفيِه وا يِبم قَلَ قَِنع
يدِرِك الِْغنى أَبداً يا ِهشام ِإنَّ اللَّه حكَى عن قَوٍم صاِلِحني أَنهم قَالُوا ربنا ال تِزغْ قُلُوبنا بعد ِإذْ 

دِإلَى ه ودعت ِزيغُ وت وا أَنَّ الْقُلُوبِلمع ِحني ابهالْو تأَن كةً ِإنمحر كنلَد لَنا ِمن به نا وتي
ِقدعي ِن اللَِّه لَمِقلْ ععي لَم نم ِن اللَِّه وِقلْ ععي لَم نم ِف اللَّهخي لَم ها ِإناهدر ا واهمع هقَلْب 

 لُهكَانَ قَو نِإلَّا م كَذَِلك دكُونُ أَحلَا ي ا ِفي قَلِْبِه وهِقيقَتح ِجدي ا وهِصربٍة يِرفٍَة ثَاِبتعلَى مع
الْباِطِن الْخِفي ِمن الْعقِْل ِلِفعِلِه مصدقاً و ِسره ِلعلَاِنيِتِه مواِفقاً ِلأَنَّ اللَّه تبارك اسمه لَم يدلَّ علَى 

ِمِننيؤالْم كَانَ أَِمري اما ِهشي هناِطٍق عن و هعليه السالم  ( ِإلَّا ِبظَاِهٍر ِمن(يِبش اللَّه ِبدا عقُولُ ملَ  يٍء أَفْض
تالٌ شكُونَ ِفيِه ِخصى يتِرٍئ حقْلُ امع ما تم قِْل والْع ِمن دشالر اِن وونأْمم هِمن رالش و ى الْكُفْر

 ريالْخ و  
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كْفُوفِلِه ملُ قَوفَض ذُولٌ وباِلِه ملُ مفَض ولَاِن وأْمم هِمن ِمن عبشلَا ي ا الْقُوتينالد ِمن هِصيبن و 
 كِْثرتسِف يرالش ِه ِمنِإلَي بأَح عاضوالت ِرِه وغَي عم الِْعز اللَِّه ِمن عِه مِإلَي بالذُّلُّ أَح هرهالِْعلِْم د

ِثري الْمعروِف ِمن نفِْسِه و يرى الناس كُلَّهم خيراً ِمنه و قَِليلَ الْمعروِف ِمن غَيِرِه و يستِقلُّ كَ
 اما ِهشي اهوِإنْ كَانَ ِفيِه ه و كِْذباِقلَ لَا يِإنَّ الْع اما ِهشِر يالْأَم اممت وه فِْسِه وِفي ن مهرش هأَن

و ةَ لَهورلَا م نِلم ا لَا ِدينينى الدرراً الَِّذي لَا ياِس قَدالن ظَمِإنَّ أَع و قْلَ لَهلَا ع نةَ ِلمورلَا م 
 ِإنَّ أَِمري اما ِهشا يِرهيا ِبغوهِبيعةُ فَلَا تنِإلَّا الْج نا ثَملَه سلَي كُماندا ِإنَّ أَبطَراً أَمفِْسِه خِلن

ِمِننيؤعليه السالم (  الْم( ِئلَ وِإذَا س ِجيباٍل يكُونَ ِفيِه ثَلَاثُ ِخصاِقِل أَنْ يِة الْعلَامع قُولُ ِإنَّ ِمنكَانَ ي
ينِطق ِإذَا عجز الْقَوم عِن الْكَلَاِم و يِشري ِبالرأِْي الَِّذي يكُونُ ِفيِه صلَاح أَهِلِه فَمن لَم يكُن ِفيِه 

قَالَ لَا يجِلس ِفي صدِر )عليه السالم  ( ٌء فَهو أَحمق ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني ن هِذِه الِْخصاِل الثَّلَاِث شيِم
يِفيِه ش كُني لَم نفَم نهةٌ ِمناِحدو الُ الثَّلَاثُ أَوِذِه الِْخصلٌ ِفيِه هجِلِس ِإلَّا رجالْم هٌء ِمن ن

ِليع نب نسقَالَ الْح و قمأَح وفَه لَسا ِقيلَ )عليه السالم  ( فَجِلهأَه ا ِمنوهفَاطْلُب اِئجوالْح متِإذَا طَلَب  
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ا ابأُولُوا ي ذَكَّرتما يفَقَالَ ِإن مهذَكَر اِبِه وِفي ِكت اللَّه قَص ا قَالَ الَِّذينلُهأَه نم وِل اللَِّه وسر ن
 ِإلَى مجالَسةُ الصاِلِحني داِعيةٌ) عليه السالم  ( الْأَلْباِب قَالَ هم أُولُو الْعقُوِل و قَالَ عِلي بن الْحسيِن

 امماِل تالْم ارِتثْماس و الِْعز اممِل تدلَاِة الْعةُ وطَاع قِْل وةٌ ِفي الْعاداِء ِزيلَمالْع ابآد لَاِح والص
قِْل واِل الْعكَم الْأَذَى ِمن كَف ِة ومعالن قاٌء ِلحِشِري قَضتسالْم ادشِإر وَءِة ورةُ الْماحِفيِه ر 

 افخي نأَلُ مسلَا ي و هكِْذيبت افخي نثُ مدحاِقلَ لَا يِإنَّ الْع اما ِهشآِجلًا ي اِجلًا وِن عدالْب
لَى مع قِْدملَا ي اِئِه وجِبر فنعا يو مجرلَا ي ِه ولَيع قِْدرا لَا يم ِعدلَا ي و هعنم هتفَو افخا ي

 هنِز عجِبالْع.  
١٣-ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري هفَعاٍد رِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليقْلُ ) عليه السالم  (   عالْع

هواك ِبعقِْلك تسلَم لَك ِغطَاٌء سِتري و الْفَضلُ جمالٌ ظَاِهر فَاستر خلَلَ خلُِقك ِبفَضِلك و قَاِتلْ 
  .الْمودةُ و تظْهر لَك الْمحبةُ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن سماعةَ بِن -١٤
  ِمهرانَ 
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و ِعنده جماعةٌ ِمن مواِليِه فَجرى ِذكْر الْعقِْل و الْجهِل ) عليه السالم  ( قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه
و الْجهلَ و جنده تهتدوا قَالَ سماعةُ فَقُلْت  اعِرفُوا الْعقْلَ و جنده )عليه السالم ( فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ خلَق الْعقْلَ )عليه السالم ( جِعلْت ِفداك لَا نعِرف ِإلَّا ما عرفْتنا فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
نع نياِنيوحالر لٍْق ِمنلُ خأَو وه أَقِْبلْ و قَالَ لَه ثُم ربفَأَد ِبرأَد وِرِه فَقَالَ لَهن ِش ِمنرِمِني الْعي 

 لَقخ لِْقي قَالَ ثُمِميِع خلَى جع كتمكَر ِظيماً ولْقاً عخ كلَقْتالَى خعت و كاربت لَ فَقَالَ اللَّهفَأَقْب
ِر الْأُجحالْب لَ ِمنهالْج قِْبلْ فَقَالَ لَهي أَقِْبلْ فَلَم قَالَ لَه ثُم ربفَأَد ِبرأَد اً فَقَالَ لَهاِنياِج ظُلْم

استكْبرت فَلَعنه ثُم جعلَ ِللْعقِْل خمسةً و سبِعني جنداً فَلَما رأَى الْجهلُ ما أَكْرم اللَّه ِبِه الْعقْلَ 
ا أَعم ا وأَن و هتيقَو و هتمكَر و هلَقْتِمثِْلي خ لْقذَا خه با رلُ يهةَ فَقَالَ الْجاودالْع لَه رمأَض طَاه

ِلك ِضده و لَا قُوةَ ِلي ِبِه فَأَعِطِني ِمن الْجنِد ِمثْلَ ما أَعطَيته فَقَالَ نعم فَِإنْ عصيت بعد ذَ
أَخرجتك و جندك ِمن رحمِتي قَالَ قَد رِضيت فَأَعطَاه خمسةً و سبِعني جنداً فَكَانَ ِمما 
 وه و رالش هلَ ِضدعج قِْل والْع ِزيرو وه و ريالْخ دنالْج ِعنيبالس ِة وسمالْخ قْلَ ِمنطَى الْعأَع

ير الْجهِل و الِْإميانُ و ِضده الْكُفْر و التصِديق و ِضده الْجحود و الرجاُء و ِضده الْقُنوطَ و وِز
 هِضد و عالطَّم انَ والْكُفْر هِضد و كْرالش طَ وخالس هِضد ا وضالر و روالْج هِضد لُ ودالْع

يأْس و التوكُّلُ و ِضده الِْحرص و الرأْفَةُ و ِضدها الْقَسوةَ و الرحمةُ و ِضدها الْغضب و الِْعلْم الْ
الر هِضد و دهالز و كتها التهِضد الِْعفَّةُ و و قمالْح هِضد و مالْفَه لَ وهالْج هِضد و ةَ وغْب

  الرفْق و ِضده الْخرق و الرهبةُ و ِضده الْجرأَةَ و التواضع و ِضده الِْكبر و التؤدةُ و ِضدها 
 فَها السهِضد و الِْحلْم و عرسالت  
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 و ربالص و كالش هِضد و ِليمسالت و ارِتكْباِلاس هِضد و لَامِتساِلاس و ذَرالْه هِضد و تمالص و
لْفَقْر و التذَكُّر و ِضده السهو و ِضده الْجزع و الصفْح و ِضده اِلانِتقَام و الِْغنى و ِضده ا

 اةُ واسؤالْم و صالِْحر هِضد و وعالْقُن ةَ والْقَِطيع هِضد و طُّفعالت انَ ويسالن هِضد الِْحفْظُ و
ده الْغدر و الطَّاعةُ و ِضدها الْمعِصيةَ و ِضدها الْمنع و الْمودةُ و ِضدها الْعداوةَ و الْوفَاُء و ِض

 و قدالص و ضغالْب هِضد و بالْح لَاَء وا الْبهِضد ةُ ولَامالس لَ وطَاوالت هِضد و وعضالْخ
دها الِْخيانةَ و الِْإخلَاص و ِضده الشوب و ِضده الْكَِذب و الْحق و ِضده الْباِطلَ و الْأَمانةُ و ِض

 اةُ واردالْم و كَارا الِْإنهِضد ِرفَةُ وعالْم ةَ واوبالْغ هِضد و مالْفَه ةَ ولَادا الْبهِضد ةُ وامهالش
الْمماكَرةَ و الِْكتمانُ و ِضده الِْإفْشاَء و الصلَاةُ و ِضدها الْمكَاشفَةَ و سلَامةُ الْغيِب و ِضدها 

ِضدها الِْإضاعةَ و الصوم و ِضده الِْإفْطَار و الِْجهاد و ِضده النكُولَ و الْحج و ِضده نبذَ 
ةَ وِميمالن هِضد ِديِث ونُ الْحوص ا الِْميثَاِق وهِضد ِقيقَةُ والْح و قُوقالْع هِضد ِن وياِلدالْو ِبر 

 افصالِْإن ةَ وا الِْإذَاعهِضد ةُ وِقيالت و جربالت هِضد و رتالس و كَرنالْم هِضد و وفرعالْم اَء ويالر
 و ِضدها الْبغي و النظَافَةُ و ِضدها الْقَذَر و الْحياُء و ِضدها الْجلَع و و ِضده الْحِميةَ و التهِيئَةُ

 كَةُ ورالْب ةَ ووبعا الصهِضد ولَةُ وهالس و بعا التهِضد ةُ واحالر انَ وودالْع هِضد و دالْقَص
الْع و قحا الْمهِضد اَء ووا الْههِضد ةُ والِْحكْم ةَ وكَاثَرالْم هِضد و امالْقَو لَاَء وا الْبهِضد ةُ واِفي

 اررا الِْإصهِضد ةُ وبوالت ةَ وقَاوا الشهِضد ةُ وادعالس الِْخفَّةَ و هِضد و قَارالْو  
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 و كَافِتناِلاس هِضد اُء وعالد نَ واوها التهِضد افَظَةُ وحالْم و اراِلاغِْتر هِضد و فَارِتغاِلاس و
و حالْفَر لَ والْكَس هِضد اطُ وشالن هِضد اُء وخالس قَةَ وا الْفُرهِضد الْأُلْفَةُ و نَ وزالْح هِضد 

الْبخلَ فَلَا تجتِمع هِذِه الِْخصالُ كُلُّها ِمن أَجناِد الْعقِْل ِإلَّا ِفي نِبي أَو وِصي نِبي أَو مؤِمٍن قَِد 
ِللِْإمي هقَلْب اللَّه نحتام ضعكُونَ ِفيِه بأَنْ ي لُو ِمنخلَا ي مهدا فَِإنَّ أَحاِلينوم ِمن ذَِلك اِئرا سأَم اِن و

 عا ملْيِة الْعجركُونُ ِفي الدي ذَِلك دِل فَِعنهوِد الْجنج قَى ِمنني كِْملَ وتسى يتوِد حنِذِه الْجه
لْأَوِصياِء و ِإنما يدرك ذَِلك ِبمعِرفَِة الْعقِْل و جنوِدِه و ِبمجانبِة الْجهِل و جنوِدِه وفَّقَنا الْأَنِبياِء و ا

  .اللَّه و ِإياكُم ِلطَاعِتِه و مرضاِتِه 
١٥-ى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناعمِن   جب ِليِن عِن بسِن الْح

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ما كَلَّم رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( فَضاٍل عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ا معاِشر الْأَنِبياِء أُِمرنا أَنْ نكَلِّم  ِإن)صلى اهللا عليه وآله ( الِْعباد ِبكُنِه عقِْلِه قَطُّ و قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

 قُوِلِهمِر علَى قَدع اسالن.  
  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن جعفٍَر عن أَِبيِه -١٦

 ِإنَّ قُلُوب الْجهاِل تستِفزها الْأَطْماع و ترتِهنها )عليه السالم ( ني  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِن)عليه السالم ( 
 اِئعدا الْخِلقُهعتست ى ونالْم.  

   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عن عبيِد اللَِّه الدهقَاِن-١٧
أَكْملُ الناِس عقْلًا ) عليه السالم  ( عن درست عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

  .أَحسنهم خلُقاً 
   ) عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عن أَِبي هاِشٍم الْجعفَِري قَالَ كُنا ِعند الرضا-١٨
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 كَلَّفت نكُلْفَةٌ فَم بالْأَد اللَِّه و اٌء ِمنقْلُ ِحباِشٍم الْعا ها أَبفَقَالَ ي بالْأَد قْلَ وا الْعنذَاكَرفَت
  .در علَيِه و من تكَلَّف الْعقْلَ لَم يزدد ِبذَِلك ِإلَّا جهلًا الْأَدب قَ

١٩- نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نِك عاربِن الْمى بيحي نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك ِإنَّ ِلي جاراً كَِثري الصلَاِة ) سالم عليه ال ( ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

 اكِفد ِعلْتج لَه قَالَ قُلْت قْلُهع فكَي اقحا ِإسِبِه قَالَ فَقَالَ ي أْسلَا ب جالْح قَِة كَِثريدالص كَِثري
ِفعترقْلٌ قَالَ فَقَالَ لَا يع لَه سلَي هِمن ِبذَِلك .  

  الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن محمٍد السياِري عن أَِبي يعقُوب الْبغداِدي قَالَ -٢٠
ِبالْعصا و ) م عليه السال ( ِلما ذَا بعثَ اللَّه موسى بن ِعمرانَ) عليه السالم  ( قَالَ ابن السكِّيِت ِلأَِبي الْحسِن

 آِلِه و ِه ولَيع لَّى اللَّهداً صمحثَ معب و ى ِبآلَِة الطِّبثَ ِعيسعب ِر وحآلَِة الس اِء وضيِدِه الْبي
عليه  (  لَما بعثَ موسىِإنَّ اللَّه) عليه السالم  ( علَى جِميِع الْأَنِبياِء ِبالْكَلَاِم و الْخطَِب فَقَالَ أَبو الْحسِن

كَانَ الْغاِلب علَى أَهِل عصِرِه السحر فَأَتاهم ِمن ِعنِد اللَِّه ِبما لَم يكُن ِفي وسِعِهم ِمثْلُه و ) السالم 
ِفي وقٍْت قَد ) عليه السالم  ( ِعيسىما أَبطَلَ ِبِه ِسحرهم و أَثْبت ِبِه الْحجةَ علَيِهم و ِإنَّ اللَّه بعثَ 

 و ِمثْلُه مهدِعن كُني ا لَمِد اللَِّه ِبمِعن ِمن ماهفَأَت ِإلَى الطِّب اسالن اجتاح و اتانمِفيِه الز ترظَه
 اللَِّه و أَثْبت ِبِه الْحجةَ علَيِهم و ِإنَّ اللَّه ِبما أَحيا لَهم الْموتى و أَبرأَ الْأَكْمه و الْأَبرص ِبِإذِْن

   ِفي وقٍْت كَانَ الْغاِلب علَى أَهِل عصِرِه الْخطَب و الْكَلَام )صلى اهللا عليه وآله ( بعثَ محمداً 
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و أَظُنه قَالَ الشعر فَأَتاهم ِمن ِعنِد اللَِّه ِمن مواِعِظِه و ِحكَِمِه ما أَبطَلَ ِبِه قَولَهم و أَثْبت ِبِه 
طُّ فَما الْحجةُ علَى الْخلِْق الْيوم الْحجةَ علَيِهم قَالَ فَقَالَ ابن السكِّيِت تاللَِّه ما رأَيت ِمثْلَك قَ

الْعقْلُ يعرف ِبِه الصاِدق علَى اللَِّه فَيصدقُه و الْكَاِذب علَى اللَِّه فَيكَذِّبه قَالَ ) عليه السالم  ( قَالَ فَقَالَ
 ابوالْج واللَِّه ه ذَا وكِّيِت هالس نفَقَالَ اب.  

حسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عِن الْمثَنى الْحناِط عن قُتيبةَ   الْ-٢١
قَالَ ِإذَا قَام قَاِئمنا ) عليه السالم  ( الْأَعشى عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر عن مولًى ِلبِني شيبانَ عن أَِبي جعفٍَر

عضو مهلَامِبِه أَح لَتكَم و مقُولَها عِبه عماِد فَجُءوِس الِْعبلَى رع هدي اللَّه .  
٢٢- اِهيمرِن ِإبب ِليع نانَ عملَيِن سِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع  

قَالَ حجةُ اللَِّه علَى الِْعباِد النِبي و الْحجةُ ِفيما ) عليه السالم  ( ِبي عبِد اللَِّهعن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَ
  .بين الِْعباِد و بين اللَِّه الْعقْلُ 

) عليه السالم  (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد مرسلًا قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه-٢٣

 وه لُ وكْمقِْل يِبالْع و الِْعلْم الِْحفْظُ و و مالْفَه ةُ والِْفطْن هقْلُ ِمنالْع قْلُ واِن الْعسةُ الِْإنامِدع
ِلماً حاِفظاً ذَاِكراً فَِطناً دِليلُه و مبِصره و ِمفْتاح أَمِرِه فَِإذَا كَانَ تأِْييد عقِْلِه ِمن النوِر كَانَ عا

 فرع ذَِلك فرفَِإذَا ع هغَش نم و هحصن نم فرع ثُ ويح و ِلم و فكَي ِبذَِلك ِلمفَِهماً فَع
ِبالطَّاع ارالِْإقْر ةَ ِللَِّه واِنيدحالْو لَصأَخ و ولَهفْصم و ولَهصوم و اهرجكَانَ م لَ ذَِلكِة فَِإذَا فَع
يش ِلأَي ِفيِه و وا هم ِرفعآٍت ي وا هلَى ماِرداً عو و ا فَاتِركاً ِلمدتسم  نأَي ِمن ا وناهه وٍء ه

  .يأِْتيِه و ِإلَى ما هو صاِئر و ذَِلك كُلُّه ِمن تأِْييِد الْعقِْل 
٢٤-ب ِليع   ناِلِه عِض ِرجعب نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم ن
  .قَالَ الْعقْلُ دِليلُ الْمؤِمِن ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
٢٥- ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحانَ عثْمِن عاِد بمح

   يا عِلي لَا فَقْر )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( السِري بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه
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  .أَشد ِمن الْجهِل و لَا مالَ أَعود ِمن الْعقِْل 
٢٦- نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعانَ عرجِن أَِبي نِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمحم  

قَالَ لَما خلَق اللَّه الْعقْلَ قَالَ لَه أَقِْبلْ فَأَقْبلَ ثُم قَالَ لَه  ) عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر
 اكِإي ى وهأَن اكِإي و رآم اكِإي كِمن نسلْقاً أَحخ لَقْتا خلَاِلي مج ِتي وِعز فَقَالَ و ربفَأَد ِبرأَد

 اِقبأُع اكِإي و أُِثيب.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْهيثَِم بِن أَِبي مسروٍق النهِدي عِن -٢٧

الرجلُ آِتيِه و أُكَلِّمه ) عليه السالم  ( الْحسيِن بِن خاِلٍد عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
بعِض كَلَاِمي فَيعِرفُه كُلَّه و ِمنهم من آِتيِه فَأُكَلِّمه ِبالْكَلَاِم فَيستوِفي كَلَاِمي كُلَّه ثُم يرده علَي ِب

ا تم و اقحا ِإسفَقَالَ ي لَيع قُولُ أَِعدفَي هآِتيِه فَأُكَلِّم نم مهِمن و هتا كَلَّمكَم ذَا قُلْته ِري ِلمد
 هكَلِّما الَِّذي تأَم قِْلِه وِبع هطْفَتن تِجنع نم فَذَاك كُلَّه ِرفُهعفَي ِض كَلَاِمكعِبب هكَلِّملَا قَالَ الَِّذي ت

قْلُهع كِّبالَِّذي ر فَذَاك لَى كَلَاِمكع كِجيبي ثُم كِفي كَلَاموتسا الَِّذي فَيأَم ِه وطِْن أُمِفيِه ِفي ب 
 أَِعد قُولُ لَكي وفَه ا كَِبرم دعِفيِه ب قْلُهع كِّبالَِّذي ر فَذَاك لَيع قُولُ أَِعدِبالْكَلَاِم فَي هكَلِّمت

 لَيع.  
٢٨-عب نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد اللَِّه  ِعدبأَِبي ع نع هفَعر نعليه  ( ِض م

 ِإذَا رأَيتم الرجلَ كَِثري الصلَاِة كَِثري الصياِم فَلَا تباهوا ِبِه )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) السالم 
 قْلُهع فوا كَيظُرنى تتح.  

٢٩-اِبنحأَص ضعِد اللَِّه  ببأَِبي ع نع رمِن عِل بفَضم نع هفَعا ) عليه السالم  ( ا رقَالَ ي
 لُمحي نم ظْفَري و مفْهي نم بجني فوس و لَمعلَا ي نِقلُ معلَا ي ِقلُ وعلَا ي نم فِْلحلُ لَا يفَضم

قدالص ةٌ ونج الِْعلْم و ودالْج و دجم مالْفَه لُ ذُلٌّ وهالْج و ِعز   
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مجهاِنِه لَا تمِبز اِلمالْع ِة ودوةٌ ِللْملَبجلُِق مالْخ نسح و حجاَءةُ نسم مزالْح و اِبسِه اللَّولَيع 
 ودع و فَهرع نم ِليو اللَّه ا ومهنيب ِقياِهلُ شالْج اِلِم وةُ الْعمِة ِنعالِْحكْم ِء ورالْم نيب و الظَّن

 ِشئْت أَنْ تكْرم فَِلن و ِإنْ ِشئْت أَنْ تهانَ من تكَلَّفَه و الْعاِقلُ غَفُور و الْجاِهلُ ختور و ِإنْ
 نم طَ وروطَ تفَر نم و هغَلُظَ كَِبد هرصنع نشخ نم و هلَانَ قَلْب لُهأَص مكَر نم و نشفَاخ

نم و لَمعا لَا يغُِّل ِفيموِن التع تثَبةَ تاِقبالْع افخ فِْسِه ون فأَن عدِر ِعلٍْم جيٍر ِبغلَى أَمع مجه 
 و مضهي مكْري لَم نم و مكْري لَم لَمسي لَم نم و لَمسي لَم مفْهي لَم نم و مفْهي لَم لَمعي لَم نم

  .انَ أَحرى أَنْ يندم من يهضم كَانَ أَلْوم و من كَانَ كَذَِلك كَ
٣٠-ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري هفَعى ريحي نب دمحِلي ِفيِه ) عليه السالم  (   م تكَمحتِن اسم

قْد عقٍْل و لَا خصلَةٌ ِمن ِخصاِل الْخيِر احتملْته علَيها و اغْتفَرت فَقْد ما ِسواها و لَا أَغْتِفر فَ
ِديٍن ِلأَنَّ مفَارقَةَ الديِن مفَارقَةُ الْأَمِن فَلَا يتهنأُ ِبحياٍة مع مخافٍَة و فَقْد الْعقِْل فَقْد الْحياِة و لَا 

  .يقَاس ِإلَّا ِبالْأَمواِت 
 ِإبراِهيم الْمحاِرِبي عِن الْحسِن بِن   عِلي بن ِإبراِهيم بِن هاِشٍم عن موسى بِن-٣١

قَالَ قَالَ أَِمري ) عليه السالم  ( موسى عن موسى بِن عبِد اللَِّه عن ميموِن بِن عِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِمِننيؤلَى ) عليه السالم  ( الْمِليلٌ عفِْسِه دِء ِبنرالْم ابجقِْلِه ِإعِف ععض.  

  أَبو عبِد اللَِّه الْعاِصِمي عن عِلي بِن الْحسِن عن عِلي بِن أَسباٍط عِن الْحسِن بِن -٣٢
عليه  ( لَقَالَ ذُِكر ِعنده أَصحابنا و ذُِكر الْعقْلُ قَالَ فَقَا) عليه السالم  ( الْجهِم عن أَِبي الْحسِن الرضا

  لَا يعبأُ ِبأَهِل الديِن ِممن لَا عقْلَ لَه قُلْت جِعلْت ِفداك ِإنَّ ِممن يِصف ) السالم 
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ماً لَا بقَو رذَا الْأَمه اللَّه اطَبخ نلَاِء ِممؤه سقُولُ فَقَالَ لَيالْع ِتلْك ملَه تسلَي ا وندِعن ِبِهم أْس
 لَقْتا خلَاِلي مج ِتي وِعز فَقَالَ و ربفَأَد ِبرأَد قَالَ لَه لَ وأَقِْبلْ فَأَقْب قْلَ فَقَالَ لَهالْع لَقخ ِإنَّ اللَّه

يِطي شأُع ِبك ذُ وآخ ِبك كِمن ِإلَي بأَح أَو كِمن نسئاً أَح.  
٣٣- نا عاِبنحِض أَصعب نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحم نب ِليع  

ِن و الْكُفِْر ِإلَّا ِقلَّةُ الْعقِْل ِقيلَ و كَيف ذَاك يا ابن قَالَ لَيس بين الِْإميا) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
 عرِفي أَس ِريدالَِّذي ي اهِللَِّه لَأَت هتِني لَصأَخ لُوٍق فَلَوخِإلَى م هتغْبر فَعري دبوِل اللَِّه قَالَ ِإنَّ الْعسر

 ذَِلك ِمن.  
٣٤-أَص ةٌ ِمنِعد   رمِن عب دمأَح نقَاِن عهِد اللَِّه الديبع ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنح

يقُولُ ) عليه السالم  ( قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( الْحلَِبي عن يحيى بِن ِعمرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
ختقِْل اسكُونُ ِبالْعِة ياسيِن السسِبح قِْل والْع رغَو ِرجختِة اسِبالِْحكْم ِة والِْحكْم رغَو ِرج

الْأَدب الصاِلح قَالَ و كَانَ يقُولُ التفَكُّر حياةُ قَلِْب الْبِصِري كَما يمِشي الْماِشي ِفي الظُّلُماِت 
  .ِص و ِقلَِّة التربِص ِبالنوِر ِبحسِن التخلُّ

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن عبِد اللَِّه الْبزاِز عن محمِد بِن عبِد الرحمِن بِن حماٍد -٣٥
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ِد اللَِّهعبأَِبي ع ناٍر عمِن عِن بسعليه السالم  ( ِن الْح ( ا وأَهدبم وِر ولَ الْأُمِديٍث طَِويٍل ِإنَّ أَوِفي ح
يِبش فَعتنا الَِّتي لَا يهتارِعم ا وهتلِْقِه قُوةً ِلخِزين اللَّه لَهعقْلُ الَِّذي جٍء ِإلَّا ِبِه الْع موراً لَهن و 

فَِبالْعقِْل عرف الِْعباد خاِلقَهم و أَنهم مخلُوقُونَ و أَنه الْمدبر لَهم و أَنهم الْمدبرونَ و أَنه الْباِقي 
لِْقِه ِمنخ ا ِمنأَوا رلَى مع قُوِلِهملُّوا ِبعدتاس ونَ والْفَان مه ِرِه وقَم ِسِه ومش ِضِه وأَر اِئِه ومس 

و لَيِلِه و نهاِرِه و ِبأَنَّ لَه و لَهم خاِلقاً و مدبراً لَم يزلْ و لَا يزولُ و عرفُوا ِبِه الْحسن ِمن الْقَِبيِح 
 فَهذَا ما دلَّهم علَيِه الْعقْلُ ِقيلَ لَه فَهلْ يكْتِفي و أَنَّ الظُّلْمةَ ِفي الْجهِل و أَنَّ النور ِفي الِْعلِْم

 ِلمع هتايِهد و هتِزين و هامِقو اللَّه لَهعقِْلِه الَِّذي جلَالَِة عاِقلَ ِلدِرِه قَالَ ِإنَّ الْعونَ غَيقِْل دِبالْع ادالِْعب
نه هو ربه و عِلم أَنَّ ِلخاِلِقِه محبةً و أَنَّ لَه كَراِهيةً و أَنَّ لَه طَاعةً و أَنَّ لَه أَنَّ اللَّه هو الْحق و أَ

هأَن طَلَِبِه و ِه ِإلَّا ِبالِْعلِْم ولُ ِإلَيوصلَا ي هأَن ِلمع و لَى ذَِلكع لُّهدي قْلَهع ِجدي ةً فَلَمِصيعم ِفعتنلَا ي 
ِبعقِْلِه ِإنْ لَم يِصب ذَِلك ِبِعلِْمِه فَوجب علَى الْعاِقِل طَلَب الِْعلِْم و الْأَدِب الَِّذي لَا ِقوام لَه ِإلَّا ِبِه 

.  
٣٦-ِن سِر بضِن النٍر عيمِن أَِبي عِن اباِبِه عحِض أَصعب نٍد عمحم نب ِليع   نٍد عيو

يقُولُ لَا ِغنى أَخصب ِمن ) عليه السالم  ( حمرانَ و صفْوانَ بِن ِمهرانَ الْجماِل قَالَا سِمعنا أَبا عبِد اللَِّه
  ِفيِه الْعقِْل و لَا فَقْر أَحطُّ ِمن الْحمِق و لَا اسِتظْهار ِفي أَمٍر ِبأَكْثَر ِمن الْمشورِة 

 و هذَا آِخر ِكتاِب الْعقِْل و الْجهِل و الْحمد ِللَِّه وحده و صلَّى اللَّه علَى محمٍد و آِلِه 
  .و سلَّم تسِليماً 
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  ِكتاب فَضِل الِْعلِْم
  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

  باب فَرِض الِْعلِْم و وجوِب طَلَِبِه و الْحثِّ علَيِه
  أَخبرنا محمد بن يعقُوب عن عِلي بِن ِإبراِهيم بِن هاِشٍم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن - ١
قَالَ قَالَ ) عليه السالم  ( حسيِن الْفَاِرِسي عن عبِد الرحمِن بِن زيٍد عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّهأَِبي الْ

  .ِم  طَلَب الِْعلِْم فَِريضةٌ علَى كُلِّ مسِلٍم أَلَا ِإنَّ اللَّه يِحب بغاةَ الِْعلْ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن ِعيسى بِن - ٢

  .قَالَ طَلَب الِْعلِْم فَِريضةٌ ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه الْعمِري عن أَِبي عبِد اللَِّه
٣ - نع اِهيمرِإب نب ِليِض   ععب نِن عمحِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم

هلْ يسع الناس ترك الْمسأَلَِة عما يحتاجونَ ِإلَيِه فَقَالَ لَا ) عليه السالم  ( أَصحاِبِه قَالَ سِئلَ أَبو الْحسِن
.  

٤ -نع هرغَي ٍد ومحم نب ِليِن   عب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس 
 اقحأَِبي ِإس نةَ عزمأَِبي ح ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابِميعاً عى جِن ِعيسِد بمحم

ي ِمِننيؤالْم أَِمري تِمعقَالَ س ثَهدح نمع ِبيِعيالس يِن طَلَبالَ الدوا أَنَّ كَملَماع اسا النهقُولُ أَي
 ومقْسالَ ماِل ِإنَّ الْمطَلَِب الْم ِمن كُملَيع بجالِْعلِْم أَو ِإنَّ طَلَب لُ ِبِه أَلَا ومالْع الِْعلِْم و

 و هِمنض و كُمنياِدلٌ بع همقَس قَد ونٌ لَكُممضم قَد ِلِه وأَه دونٌ ِعنزخم الِْعلْم و ِفي لَكُميس
 وهِلِه فَاطْلُبأَه ِبطَلَِبِه ِمن متأُِمر.  

٥ - نع ِزيدِن يب قُوبعي نع ِقيرٍد الْبمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد    
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صلى اهللا عليه ( قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه رجٍل ِمن أَصحاِبنا رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

صلى ( قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( يٍث آخر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه طَلَب الِْعلِْم فَِريضةٌ و ِفي حِد)وآله 

  . طَلَب الِْعلِْم فَِريضةٌ علَى كُلِّ مسِلٍم أَلَا و ِإنَّ اللَّه يِحب بغاةَ الِْعلِْم )اهللا عليه وآله 
٦ - نِد اللَِّه عبِن عِد بمحم نب ِليى   عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح

يقُولُ تفَقَّهوا ِفي الديِن فَِإنه من لَم ) عليه السالم  ( عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
 اِبيرأَع ويِن فَهِفي الد كُمِمن فَقَّهتي مهموا قَوِذرنِلي يِن ووا ِفي الدفَقَّهتاِبِه ِليقُولُ ِفي ِكتي ِإنَّ اللَّه

  .ِإذا رجعوا ِإلَيِهم لَعلَّهم يحذَرونَ 
٧ -ِن عِل بفَضم نِبيِع عِن الرِن الْقَاِسِم بٍد عمحِن مفَِر بعج نٍد عمحم نب نيسالْح   رم

يقُولُ علَيكُم ِبالتفَقُِّه ِفي ِديِن اللَِّه و لَا تكُونوا أَعراباً فَِإنه من ) عليه السالم  ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
  .ه عملًا لَم يتفَقَّه ِفي ِديِن اللَِّه لَم ينظُِر اللَّه ِإلَيِه يوم الِْقيامِة و لَم يزك لَ

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج - ٨
قَالَ لَوِددت أَنَّ أَصحاِبي ضِربت رُءوسهم ) عليه السالم  ( عن أَباِن بِن تغِلب عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .سياِط حتى يتفَقَّهوا ِبال
  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى عمن رواه عن أَِبي عبِد - ٩

و لَم يتعرف ِإلَى قَالَ قَالَ لَه رجلٌ جِعلْت ِفداك رجلٌ عرف هذَا الْأَمر لَِزم بيته ) عليه السالم  ( اللَِّه
  أَحٍد ِمن ِإخواِنِه قَالَ فَقَالَ كَيف يتفَقَّه هذَا ِفي ِديِنِه 
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  علَماِءباب ِصفَِة الِْعلِْم و فَضِلِه و فَضِل الْ
١ - نى عِن ِعيسِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع ِن وسالْح نب دمحم  

عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه الدهقَاِن عن درست الْواِسِطي عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن أَِبي 
 الْمسِجد فَِإذَا جماعةٌ قَد أَطَافُوا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ دخلَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( حسِن موسىالْ

 و ِبرجٍل فَقَالَ ما هذَا فَِقيلَ علَّامةٌ فَقَالَ و ما الْعلَّامةُ فَقَالُوا لَه أَعلَم الناِس ِبأَنساِب الْعرِب
 ِبيِة قَالَ فَقَالَ النِبيراِر الْععالْأَش ِة واِهِلياِم الْجأَي ا وقَاِئِعهصلى اهللا عليه وآله ( و( نم رضلَا ي ِعلْم ذَاك 

 ِبيقَالَ الن ثُم هِلمع نم فَعنلَا ي و ِهلَهصلى اهللا عليه وآله ( ج(ا الِْعلْممةٌ  ِإنفَِريض ةٌ أَوكَمحةٌ مثَلَاثَةٌ آي 
  .عاِدلَةٌ أَو سنةٌ قَاِئمةٌ و ما خلَاهن فَهو فَضلٌ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبي - ٢
قَالَ ِإنَّ الْعلَماَء ورثَةُ الْأَنِبياِء و ذَاك أَنَّ الْأَنِبياَء لَم يوِرثُوا ) عليه السالم  ( ِهالْبختِري عن أَِبي عبِد اللَّ

يذَ ِبشأَخ نفَم اِديِثِهمأَح اِديثَ ِمنثُوا أَحرا أَومِإن اراً ولَا ِدين ماً وهظّاً  ِدرذَ حأَخ ا فَقَدهٍء ِمن
فَانظُروا ِعلْمكُم هذَا عمن تأْخذُونه فَِإنَّ ِفينا أَهلَ الْبيِت ِفي كُلِّ خلٍَف عدولًا ينفُونَ عنه واِفراً 

 اِهِلنيأِْويلَ الْجت و ِطِلنيبالَ الْمِتحان و اِلنيالْغ ِريفحت.  
محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن حماِد بِن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن - ٣

  .قَالَ ِإذَا أَراد اللَّه ِبعبٍد خيراً فَقَّهه ِفي الديِن ) عليه السالم  ( عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
٤ -ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِد   مبِن عب ِعيِرب نى عِن ِعيساِد بمح 

قَالَ قَالَ الْكَمالُ كُلُّ الْكَماِل التفَقُّه ِفي الديِن و الصبر ) عليه السالم  ( اللَِّه عن رجٍل عن أَِبي جعفٍَر
  .علَى الناِئبِة و تقِْدير الْمِعيشِة 
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٥ - ناٍن عِن ِسنِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 الْعلَماُء أُمناُء و الْأَتِقياُء حصونٌ و الْأَوِصياُء قَالَ) عليه السالم  ( ِإسماِعيلَ بِن جاِبٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .سادةٌ و ِفي ِروايٍة أُخرى الْعلَماُء منار و الْأَتِقياُء حصونٌ و الْأَوِصياُء سادةٌ 
حسِن عن أَِبي ِإسحاق   أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن حسانَ عن ِإدِريس بِن الْ- ٦

لَا خير ِفيمن لَا يتفَقَّه ِمن أَصحاِبنا يا ) عليه السالم  ( الِْكنِدي عن بِشٍري الدهاِن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
ِهمِإلَي اجتِن ِبِفقِْهِه احغتسي ِإذَا لَم مهلَ ِمنجِإنَّ الر ِشرياِب بِفي ب لُوهخأَد ِهمِإلَي اجتفَِإذَا اح 

 لَمعلَا ي وه و لَالَِتِهمض.  
عليه  (   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٧

 لَا خير ِفي الْعيِش ِإلَّا ِلرجلَيِن عاِلٍم مطَاٍع أَو )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه عن آباِئِه قَالَ قَالَ رسولُ ) السالم 
  .مستِمٍع واٍع 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن - ٨

قَالَ عاِلم ) عليه السالم  (  عميٍر عن سيِف بِن عِمريةَ عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَرمحمٍد عِن ابِن أَِبي
  .ينتفَع ِبِعلِْمِه أَفْضلُ ِمن سبِعني أَلْف عاِبٍد 

ٍم عن معاِويةَ بِن   الْحسين بن محمٍد عن أَحمد بِن ِإسحاق عن سعدانَ بِن مسِل- ٩
رجلٌ راِويةٌ ِلحِديِثكُم يبثُّ ذَِلك ِفي الناِس و يشدده ِفي ) عليه السالم  ( عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

 الروايةُ أَيهما أَفْضلُ قَالَ قُلُوِبِهم و قُلُوِب ِشيعِتكُم و لَعلَّ عاِبداً ِمن ِشيعِتكُم لَيست لَه هِذِه
  .الراِويةُ ِلحِديِثنا يشد ِبِه قُلُوب ِشيعِتنا أَفْضلُ ِمن أَلِْف عاِبٍد 

  باب أَصناِف الناِس
١ -محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليِن   عِد ب

ِعيسى جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أُسامةَ عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي 
ِمِننيؤالْم أَِمري تِمعِبِه قَالَ س وثَقي نِمم ثَهدح نمع ِبيِعيالس اقحقُولُ ِإنَّ ) عليه السالم  ( ِإسي اسالن
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 ِإلَى ثَلَاثٍَة آلُوا ِإلَى عاِلٍم علَى هدى ِمن اللَِّه قَد أَغْناه اللَّه ِبما )صلى اهللا عليه وآله ( آلُوا بعد رسوِل اللَِّه 
  تنته الدنيا عِلم عن ِعلِْم غَيِرِه و جاِهٍل مدٍع ِللِْعلِْم لَا ِعلْم لَه معجٍب ِبما ِعنده قَد فَ
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م ابخ ى وعِن ادم لَكه اٍة ثُمجن اللَِّه و ى ِمندِبيِل هلَى ساِلٍم عع لٍِّم ِمنعتم و هرغَي نفَت ِن و
  .افْترى 

٢ - ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نع ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسالْح  
ثَلَاثَةٌ عاِلم قَالَ الناس ) عليه السالم  ( أَحمد بِن عاِئٍذ عن أَِبي خِدجيةَ ساِلِم بِن مكْرٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .و متعلِّم و غُثَاٌء 
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٣

اغْد عاِلماً أَو ) عليه السالم  (  اللَِّهعن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد
 ِضِهمغِبب ِلكهاِبعاً فَتر كُنلَا ت لَ الِْعلِْم وأَه أَِحب لِّماً أَوعتم.  

عليه  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن جِميٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٤

قَالَ سِمعته يقُولُ يغدو الناس علَى ثَلَاثَِة أَصناٍف عاِلٍم و متعلٍِّم و غُثَاٍء فَنحن الْعلَماُء و ) الم الس
  .ِشيعتنا الْمتعلِّمونَ و ساِئر الناِس غُثَاٌء 

  باب ثَواِب الْعاِلِم و الْمتعلِِّم
حسِن و عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى عن   محمد بن الْ- ١

 ِليع اِح ووٍن الْقَدميِن مِد اللَِّه ببع نع ِريعٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج نِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح
قَالَ قَالَ رسولُ ) عليه السالم  ( عن حماِد بِن ِعيسى عِن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّهبن ِإبراِهيم عن أَِبيِه 

 من سلَك طَِريقاً يطْلُب ِفيِه ِعلْماً سلَك اللَّه ِبِه طَِريقاً ِإلَى الْجنِة و ِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
ضلَاِئكَةَ لَتالْم نم اِء ومِفي الس نِلطَاِلِب الِْعلِْم م ِفرغتسي هِإن ا ِبِه وا ِلطَاِلِب الِْعلِْم ِرضهتِنحأَج ع

ِفي الْأَرِض حتى الْحوِت ِفي الْبحِر و فَضلُ الْعاِلِم علَى الْعاِبِد كَفَضِل الْقَمِر علَى ساِئِر النجوِم 
لْبدِر و ِإنَّ الْعلَماَء ورثَةُ الْأَنِبياِء ِإنَّ الْأَنِبياَء لَم يورثُوا ِديناراً و لَا ِدرهماً و لَِكن ورثُوا الِْعلْم لَيلَةَ ا

  .فَمن أَخذَ ِمنه أَخذَ ِبحظٍّ واِفٍر 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن جِميِل بِن - ٢
ِعلْم ِمنكُم لَه أَجر ِمثْلُ قَالَ ِإنَّ الَِّذي يعلِّم الْ) عليه السالم  ( صاِلٍح عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر

 وهكُملَّما عكَم كُمانوِإخ وهلِّمع لَِة الِْعلِْم ومح ِمن وا الِْعلْملَّمعِه فَتلَيلُ عالْفَض لَه لِِّم وعتِر الْمأَج
  .الْعلَماُء 
الْبرِقي عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَحمد بِن محمٍد - ٣

يقُولُ من علَّم خيراً فَلَه ِمثْلُ أَجِر من ) عليه السالم  ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
ك لَه قَالَ ِإنْ علَّمه الناس كُلَّهم جرى لَه قُلْت فَِإنْ عِملَ ِبِه قُلْت فَِإنْ علَّمه غَيره يجِري ذَِل

 اتِإنْ م قَالَ و اتم.  
  و ِبهذَا الِْإسناِد عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن أَِبي عبيدةَ - ٤

قَالَ من علَّم باب هدى فَلَه ِمثْلُ أَجِر من عِملَ ِبِه و لَا ينقَص ) ه السالم علي ( الْحذَّاِء عن أَِبي جعفٍَر
 قَصنلَا ي ِملَ ِبِه وع ناِر مزِه ِمثْلُ أَولَيلَاٍل كَانَ عض ابب لَّمع نم ئاً ويش وِرِهمأُج ِمن أُولَِئك

ش اِرِهمزأَو ِمن ئاً أُولَِئكي.  
  الْحسين بن محمٍد عن عِلي بِن محمِد بِن سعٍد رفَعه عن أَِبي حمزةَ عن عِلي بِن - ٥
 قَالَ لَو يعلَم الناس ما ِفي طَلَِب الِْعلِْم لَطَلَبوه و لَو ِبسفِْك الْمهِج و خوِض) عليه السالم  ( الْحسيِن

 قِبح ِخفتساِهلُ الْمالْج ِبيِدي ِإلَيع قَتالَ أَنَّ أَماِنيى ِإلَى دحالَى أَوعت و كاربت ِج ِإنَّ اللَّهاللُّج
 الْجِزيِل اللَّاِزم أَهِل الِْعلِْم التاِرك ِلِلاقِْتداِء ِبِهم و أَنَّ أَحب عِبيِدي ِإلَي التِقي الطَّاِلب ِللثَّواِب

  .ِللْعلَماِء التاِبع ِللْحلَماِء الْقَاِبلُ عِن الْحكَماِء 
٦ - نع قَِريالِْمن داوِن دانَ بملَيس نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

اٍث قَالَ قَالَ ِلي أَبِن ِغيفِْص بِد اللَِّهحبعليه السالم  ( و ع ( ِعيِللَِّه د لَّمع ِملَ ِبِه وع و الِْعلْم لَّمعت نم
  .ِفي ملَكُوِت السماواِت عِظيماً فَِقيلَ تعلَّم ِللَِّه و عِملَ ِللَِّه و علَّم ِللَِّه 
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  باب ِصفَِة الْعلَماِء
  محمد بن يحيى الْعطَّار عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن محبوٍب - ١

يقُولُ اطْلُبوا الِْعلْم و تزينوا معه ِبالِْحلِْم ) عليه السالم  ( عن معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
و الْوقَاِر و تواضعوا ِلمن تعلِّمونه الِْعلْم و تواضعوا ِلمن طَلَبتم ِمنه الِْعلْم و لَا تكُونوا علَماَء 

  .كُم جباِرين فَيذْهب باِطلُكُم ِبحقِّ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن حماِد بِن عثْمانَ عِن - ٢

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنما يخشى اللَّه ) عليه السالم  ( الْحاِرِث بِن الْمِغريِة النصِري عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِمن سفَلَي لَهقَو لُهِفع قدصي لَم نم و لَهقَو لُهِفع قدص ناِء ملَمِني ِبالْععلَماُء قَالَ يِعباِدِه الْع 

  .ِبعاِلٍم 
ِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد الْبرِقي عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن أَ- ٣

أَ لَا ) عليه السالم  ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( سِعيٍد الْقَماِط عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه
مهِمنؤي لَم ِة اللَِّه ومحر ِمن اسِط النقَني لَم نالْفَِقيِه م قِبالْفَِقيِه ح كُمِبرأُخ لَم ذَاِب اللَِّه وع ِمن 

يرخص لَهم ِفي معاِصي اللَِّه و لَم يترِك الْقُرآنَ رغْبةً عنه ِإلَى غَيِرِه أَلَا لَا خير ِفي ِعلٍْم لَيس ِفيِه 
بادٍة لَيس ِفيها تفَكُّر و ِفي ِروايٍة تفَهم أَلَا لَا خير ِفي ِقراَءٍة لَيس ِفيها تدبر أَلَا لَا خير ِفي ِع

أُخرى أَلَا لَا خير ِفي ِعلٍْم لَيس ِفيِه تفَهم أَلَا لَا خير ِفي ِقراَءٍة لَيس ِفيها تدبر أَلَا لَا خير ِفي 
   .ِعبادٍة لَا ِفقْه ِفيها أَلَا لَا خير ِفي نسٍك لَا ورع ِفيِه

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن - ٤
) عليه السالم  ( الْفَضِل بِن شاذَانَ النيسابوِري جِميعاً عن صفْوانَ بِن يحيى عن أَِبي الْحسِن الرضا

  .ماِت الِْفقِْه الِْحلْم و الصمت قَالَ ِإنَّ ِمن علَا
  أَحمد بن عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن محمٍد الْبرِقي عن بعِض أَصحاِبِه رفَعه قَالَ قَالَ - ٥

ِمِننيؤالْم اِلِم) عليه السالم  ( أَِمريةُ ِفي قَلِْب الْعالِْغر و فَهكُونُ السلَا ي .  
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٦ - نى ابقَالَ قَالَ ِعيس هفَعاٍن رِن ِسنِد بمحم ناِلٍد عِن خِد بمحم ناِد عنذَا الِْإسِبه و  
ميرعليه السالم  ( م (ي وحا ري كتاجح تا ِلي قَالُوا قُِضيوهةٌ اقْضاجح كُمِلي ِإلَي نياِريوالْح رشعا م

اللَِّه فَقَام فَغسلَ أَقْدامهم فَقَالُوا كُنا نحن أَحق ِبهذَا يا روح اللَِّه فَقَالَ ِإنَّ أَحق الناِس ِبالِْخدمِة 
عليه  ( نما تواضعت هكَذَا ِلكَيما تتواضعوا بعِدي ِفي الناِس كَتواضِعي لَكُم ثُم قَالَ ِعيسىالْعاِلم ِإ

  .ِبالتواضِع تعمر الِْحكْمةُ لَا ِبالتكَبِر و كَذَِلك ِفي السهِل ينبت الزرع لَا ِفي الْجبِل ) السالم 
ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن معبٍد عمن ذَكَره عن معاِويةَ بِن وهٍب عن   عِل- ٧

 يقُولُ يا طَاِلب الِْعلِْم ِإنَّ ِللْعاِلِم ثَلَاثَ) عليه السالم  ( قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
 ِة وِصيعِبالْم قَهفَو نم اِزعناٍت يلَامكَلِِّف ثَلَاثَ عتِللْم و تمالص و الِْحلْم و اٍت الِْعلْملَامع

  .يظِْلم من دونه ِبالْغلَبِة و يظَاِهر الظَّلَمةَ 
  باب حق الْعاِلِم

لَِّه عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن   عِلي بن محمِد بِن عبِد ال- ١
عليه  ( قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( سلَيمانَ بِن جعفٍَر الْجعفَِري عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه

نْ لَا تكِْثر علَيِه السؤالَ و لَا تأْخذَ ِبثَوِبِه و ِإذَا دخلْت علَيِه و يقُولُ ِإنَّ ِمن حق الْعاِلِم أَ) السالم 
 و لْفَهخ ِلسجلَا ت ِه ويدي نيب ِلساج و مهونِة دِحيِبالت هصخ ِميعاً وج ِهملَيع لِّمفَس مقَو هدِعن

و ِنكيِبع ِمزغلَا لَا ت ِلِه وقَالَ فُلَانٌ ِخلَافاً ِلقَو ِل قَالَ فُلَانٌ والْقَو ِمن كِْثرلَا ت و ِدكِبي ِشرلَا ت 
يا شهِمن كلَيقُطَ عسى يتا حهِظرتنلَِة تخثَلُ الناِلِم مثَلُ الْعا ممِتِه فَِإنبحِبطُوِل ص رجضت  ٌء و

 اِلمِبيِل اللَِّه الْعاِزي ِفي ساِئِم الْقَاِئِم الْغالص راً ِمنأَج ظَمأَع.  
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  باب فَقِْد الْعلَماِء
 محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن- ١

قَالَ ما ِمن أَحٍد يموت ِمن ) عليه السالم  ( أَيوب الْخزاِز عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .الْمؤِمِنني أَحب ِإلَى ِإبِليس ِمن موِت فَِقيٍه 

 ( عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه  - ٢

  .ٌء  قَالَ ِإذَا مات الْمؤِمن الْفَِقيه ثُِلم ِفي الِْإسلَاِم ثُلْمةٌ لَا يسدها شي) عليه السالم 
 عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ   محمد بن يحيى- ٣

يقُولُ ِإذَا مات الْمؤِمن بكَت علَيِه الْملَاِئكَةُ ) عليه السالم  ( قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن موسى بن جعفٍَر
بعِض الَِّتي كَانَ يالْأَر ِبقَاع و ثُِلم اِلِه وما ِبأَعِفيه دعصاِء الَِّتي كَانَ يمالس ابوأَب ا وهلَيع اللَّه د

يا شهدسةٌ لَا يلَاِم ثُلْمِة  ِفي الِْإسِدينوِر الْمِن سلَاِم كَِحصونُ الِْإسصاَء حالْفُقَه ِمِننيؤٌء ِلأَنَّ الْم
  .لَها 

٤ -ع هنع اِلٍد   وِن خانَ بملَيس ناِز عزالْخ وبأَِبي أَي نوٍب عبحِن مِن ابع دمأَح ن
قَالَ ما ِمن أَحٍد يموت ِمن الْمؤِمِنني أَحب ِإلَى ِإبِليس ِمن موِت فَِقيٍه ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

.  
٥ -محم نب ِلياِلٍم   عِن سب قُوبعِه يمع ناٍط عبِن أَسب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد ع

ِإنَّ أَِبي كَانَ يقُولُ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ لَا يقِْبض ) عليه السالم  ( عن داود بِن فَرقٍَد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
م دعب الِْعلْم ِضلُّونَ وي ِضلُّونَ وفَاةُ فَيالْج ِليِهمفَت لَمعا يِبم بذْهفَي اِلمالْع وتمي لَِكن و ِبطُهها ي

يِفي ش ريلٌ  لَا خأَص لَه سٍء لَي.  
٦ -مع ِليِن عِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناِبٍر   ِعدج نع هذَكَر ن

يقُولُ ِإنه يسخي نفِْسي ِفي سرعِة ) عليه السالم  ( قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن) عليه السالم  ( عن أَِبي جعفٍَر
صها ِمن أَطْراِفها و هو ذَهاب الْموِت و الْقَتِل ِفينا قَولُ اللَِّه أَ و لَم يروا أَنا نأِْتي الْأَرض ننقُ

  .الْعلَماِء 
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ِتِهمبحص اِء ولَمِة الْعالَسجم ابب  
 ِعيسى عن يونس رفَعه قَالَ قَالَ لُقْمانُ ِلابِنِه يا بني   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن- ١

 كُنفَِإنْ ت مهعم ِلسفَاج زع لَّ وج ونَ اللَّهذْكُرماً يقَو تأَيفَِإنْ ر ِنكيلَى عع اِلسجِر الْمتاخ
موك و لَعلَّ اللَّه أَنْ يِظلَّهم ِبرحمِتِه فَيعمك معهم و عاِلماً نفَعك ِعلْمك و ِإنْ تكُن جاِهلًا علَّ

 تِإنْ كُن و كِعلْم كفَعني اِلماً لَمع كُنفَِإنْ ت مهعم ِلسجفَلَا ت ونَ اللَّهذْكُرماً لَا يقَو تأَيِإذَا ر
  .لَّه أَنْ يِظلَّهم ِبعقُوبٍة فَيعمك معهم جاِهلًا يِزيدوك جهلًا و لَعلَّ ال

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى - ٢
عبِد الْحِميِد عن أَِبي جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن درست بِن أَِبي منصوٍر عن ِإبراِهيم بِن 

قَالَ محادثَةُ الْعاِلِم علَى الْمزاِبِل خير ِمن محادثَِة الْجاِهِل ) عليه السالم  ( الْحسِن موسى بِن جعفٍَر
 اِبيرلَى الزع.  
٣ -نع ِقيرٍد الْبمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِل بِن الْفَضاِبٍق عِن سِريِف بش 

 قَالَِت الْحواِريونَ ِلِعيسى )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( أَِبي قُرةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
يؤر اللَّه كُمذَكِّري نقَالَ م اِلسجن ناللَِّه م وحا رِفي ي كُمغِّبري و ِطقُهنم ِفي ِعلِْمكُم ِزيدي و هت

 لُهمِة عالْآِخر.  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن منصوِر بِن حاِزٍم - ٤

 مجالَسةُ أَهِل الديِن شرف الدنيا )صلى اهللا عليه وآله ( سولُ اللَِّه قَالَ قَالَ ر) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .و الْآِخرِة 
٥ - داوِن دانَ بملَيس نع اِنيهبٍد الْأَصمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

يقُولُ ) عليه السالم  ( عيينةَ عن ِمسعِر بِن ِكداٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَرالِْمنقَِري عن سفْيانَ بِن 
  .لَمجِلس أَجِلسه ِإلَى من أَِثق ِبِه أَوثَق ِفي نفِْسي ِمن عمِل سنٍة 
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  باب سؤاِل الْعاِلِم و تذَاكُِرِه
 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١

ةٌ فَغسلُوه فَمات قَالَ قَتلُوه أَلَّا سأَلُوا فَِإنَّ دواَء الِْعي قَالَ سأَلْته عن مجدوٍر أَصابته جناب) عليه السالم 
  .السؤالُ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز - ٢

ِلحمرانَ بِن أَعين ) عليه السالم  ( الِْعجِلي قَالُوا قَالَ أَبو عبِد اللَِّهعن زرارةَ و محمِد بِن مسِلٍم و بريٍد 
يأَلُونَ  ِفي شسلَا ي مهِلأَن اسالن ِلكها يمِإن أَلَهٍء س.  
٣ -ٍد الْأَشمحِن مفَِر بعج ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليِن   عِد اللَِّه ببع نع ِريع

  .قَالَ قَالَ ِإنَّ هذَا الِْعلْم علَيِه قُفْلٌ و ِمفْتاحه الْمسأَلَةُ ) عليه السالم  ( ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه
كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه عبأَِبي ع نعليه السالم  (  ع ( ِمثْلَه.  

٤ - نِن عمحِد الربِن عب سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
اس حتى يسأَلُوا و يتفَقَّهوا و قَالَ لَا يسع الن) عليه السالم  ( أَِبي جعفٍَر الْأَحوِل عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .يعِرفُوا ِإمامهم و يسعهم أَنْ يأْخذُوا ِبما يقُولُ و ِإنْ كَانَ تِقيةً 
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥

 أُف ِلرجٍل لَا يفَرغُ نفْسه ِفي كُلِّ جمعٍة ِلأَمِر ِديِنِه فَيتعاهده و )صلى اهللا عليه وآله ( الَ رسولُ اللَِّه قَ
  .يسأَلُ عن ِديِنِه و ِفي ِروايٍة أُخرى ِلكُلِّ مسِلٍم 

  أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن - ٦
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للَّه عز و جلَّ يقُولُ تذَاكُر الِْعلِْم  ِإنَّ ا)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
  .بين ِعباِدي ِمما تحيا علَيِه الْقُلُوب الْميتةُ ِإذَا هم انتهوا ِفيِه ِإلَى أَمِري 

٧ -ناٍن عِن ِسنِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِبي   م 
يقُولُ رِحم اللَّه عبداً أَحيا الِْعلْم قَالَ قُلْت و ما ِإحياؤه ) عليه السالم  ( الْجاروِد قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر

  .قَالَ أَنْ يذَاِكر ِبِه أَهلَ الديِن و أَهلَ الْورِع 
 محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد الْحجاِل عن بعِض   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن- ٨

 تذَاكَروا و تلَاقَوا و تحدثُوا فَِإنَّ الْحِديثَ ِجلَاٌء )صلى اهللا عليه وآله ( أَصحاِبِه رفَعه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
ا يكَم ِرينلَت ِديثُ ِللْقُلُوِب ِإنَّ الْقُلُوبا الْحهِجلَاؤ فيالس ِرين.  

٩ - نع وبِن أَيالَةَ بفَض نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ولُ تذَاكُر الِْعلِْم ِدراسةٌ و يقُ) عليه السالم  ( عمر بِن أَباٍن عن منصوٍر الصيقَِل قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر

  .الدراسةُ صلَاةٌ حسنةٌ 
  باب بذِْل الِْعلِْم

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع - ١
ِن زةَ بطَلْح ناِزٍم عِن حوِر بصنم نِد اللَِّهعبأَِبي ع نٍد ععليه السالم  ( ي (ِلياِب عِفي ِكت أْتقَالَ قَر ) 

ِإنَّ اللَّه لَم يأْخذْ علَى الْجهاِل عهداً ِبطَلَِب الِْعلِْم حتى أَخذَ علَى الْعلَماِء عهداً ِببذِْل ) عليه السالم 
  .لْم كَانَ قَبلَ الْجهِل الِْعلِْم ِللْجهاِل ِلأَنَّ الِْع

٢ - ِة وِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع ِقيرٍد الْبمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ِه الْآيِة و ال تصعر خدك ِفي هِذ) عليه السالم  ( محمِد بِن ِسناٍن عن طَلْحةَ بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .ِللناِس قَالَ ِليكُِن الناس ِعندك ِفي الِْعلِْم سواًء 
  و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَِبيِه عن أَحمد بِن النضِر عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي - ٣
  .اةُ الِْعلِْم أَنْ تعلِّمه ِعباد اللَِّه قَالَ زكَ) عليه السالم  ( جعفٍَر
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٤ -ِد الربِن عب سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع   نمِن عمح
خِطيباً ِفي بِني ِإسراِئيلَ ) عليه السالم  ( قَالَ قَام ِعيسى ابن مريم) عليه السالم  ( ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه

وهعنملَا ت ا ووهظِْلمِة فَتالَ ِبالِْحكْمهثُوا الْجدحاِئيلَ لَا ترِني ِإسا بفَقَالَ ي موهظِْلما فَتلَها أَه.  
  باب النهِي عِن الْقَوِل ِبغيِر ِعلٍْم

  محمد بن يحيى عن أَحمد و عبِد اللَِّه ابني محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم - ١
أَنهاك عن خصلَتيِن ) عليه السالم  ( الَ ِلي أَبو عبِد اللَِّهعن سيِف بِن عِمريةَ عن مفَضِل بِن يِزيد قَالَ قَ

 لَمعا لَا تِبم اسالن فِْتيت اِطِل وِبالْب اللَّه ِدينأَنْ ت اكهاِل أَنجالر لَاكا هِفيِهم.  
٢ -يبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع   نِن عمحِد الربِن عب سوني نٍد ع

ِإياك و خصلَتيِن فَِفيِهما هلَك من ) عليه السالم  ( عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه
ا لَا تِبم ِدينت أَو أِْيكِبر اسالن فِْتيأَنْ ت اكِإي لَكه لَمع.  

٣ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
قَالَ من أَفْتى الناس ِبغيِر ِعلٍْم و لَا ) عليه السالم  ( عِلي بِن ِرئَاٍب عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء عن أَِبي جعفٍَر

ه اهيِملَ ِبفُتع نم رِوز لَِحقَه ذَاِب ولَاِئكَةُ الْعم ِة ومحلَاِئكَةُ الرم هتنى لَعد.  
٤ - ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحاِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِزي نِر عماٍن الْأَحفٍَرأَبعأَِبي ج ناٍء عجِن أَِبي رعليه السالم  ( اِد ب ( ا لَمم فَقُولُوا و متِلما عقَالَ م
 اِء ومالس نيا بم دعا أَبِفيه ِخرآِن يالْقُر ةَ ِمنالْآي ِزعتنلَ لَيجِإنَّ الر لَمأَع وا فَقُولُوا اللَّهلَمعت

  .الْأَرِض 
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي بِن عبِد - ٥

ٍء و هو لَا  قَالَ ِللْعاِلِم ِإذَا سِئلَ عن شي) عليه السالم  ( اللَِّه عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
لَمعي قُولَ ذَِلكاِلِم أَنْ يِر الْعيِلغ سلَي و لَمأَع قُولَ اللَّهأَنْ ي ه.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريِز بِن - ٦
  قَالَ ِإذَا سِئلَ الرجلُ ) عليه السالم  (  عبِد اللَِّهعبِد اللَِّه عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي
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فَي لَمأَع قُلْ اللَّهلَا ي ِري وقُلْ لَا أَدفَلْي لَمعا لَا يمع كُمِإذَا قَالَ ِمن كّاً واِحِبِه شِفي قَلِْب ص وِقع
  .الْمسئُولُ لَا أَدِري فَلَا يتِهمه الساِئلُ 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن جعفَِر بِن سماعةَ - ٧
اٍن عأَب ناِحٍد عِر وغَي نفٍَرععا جأَب أَلْتقَالَ س نيِن أَعةَ باررز لَى ) عليه السالم  ( ناللَِّه ع قا حم

  .الِْعباِد قَالَ أَنْ يقُولُوا ما يعلَمونَ و يِقفُوا ِعند ما لَا يعلَمونَ 
عن يونس بِن عبِد الرحمِن عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر - ٨

قَالَ ِإنَّ اللَّه خص ِعباده ِبآيتيِن ِمن ) عليه السالم  ( يعقُوب ِإسحاق بِن عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ا لَموا مدرلَا ي وا ولَمعى يتقُولُوا حاِبِه أَنْ لَا يِكت ِهملَيذْ عخؤي لَّ أَ لَمج و زقَالَ ع وا ولَمعي

ِميثاق الِْكتاِب أَنْ ال يقُولُوا علَى اللَِّه ِإلَّا الْحق و قَالَ بلْ كَذَّبوا ِبما لَم يِحيطُوا ِبِعلِْمِه و لَما 
 أِْويلُهت أِْتِهمي.  
٩ -م نع اِهيمرِإب نب ِليع   ثَهدح نمقٍَد عِن فَرب داود نع سوني نى عِن ِعيسِد بمح

ِإلَّا كَاد أَنْ يتصدع ) عليه السالم  ( عِن ابِن شبرمةَ قَالَ ما ذَكَرت حِديثاً سِمعته عن جعفَِر بِن محمٍد
 قَالَ ابن شبرمةَ و أُقِْسم ِباللَِّه ما )صلى اهللا عليه وآله (  عن رسوِل اللَِّه قَلِْبي قَالَ حدثَِني أَِبي عن جدي

صلى اهللا عليه (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( كَذَب أَبوه علَى جدِه و لَا جده علَى رسوِل اللَِّه 

ِييِس فَقَد هلَك و أَهلَك و من أَفْتى الناس ِبغيِر ِعلٍْم و هو لَا يعلَم الناِسخ  من عِملَ ِبالْمقَا)وآله 
 لَكأَه و لَكه اِبِه فَقَدشتالْم ِمن كَمحالْم وِخ وسنالْم ِمن.  

  باب من عِملَ ِبغيِر ِعلٍْم
حمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِسناٍن عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَ- ١

يقُولُ الْعاِملُ علَى غَيِر بِصريٍة كَالساِئِر علَى ) عليه السالم  ( طَلْحةَ بِن زيٍد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
  . السيِر ِإلَّا بعداً غَيِر الطَِّريِق لَا يِزيده سرعةُ
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عِن ابِن - ٢
نكَانَ عسِد اللَِّهمبا عأَب تِمعقَِل قَالَ سيٍن الصيسلًا ِإلَّا ) عليه السالم  (  حمع لُ اللَّهقْبقُولُ لَا يي

 لَه أَلَا ِبمعِرفٍَة و لَا معِرفَةَ ِإلَّا ِبعمٍل فَمن عرف دلَّته الْمعِرفَةُ علَى الْعمِل و من لَم يعملْ فَلَا معِرفَةَ
  .ِإنَّ الِْإميانَ بعضه ِمن بعٍض 

عليه  (   عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عمن رواه عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣  -٤٤

ٍم كَانَ ما يفِْسد أَكْثَر ِمما يصِلح  من عِملَ علَى غَيِر ِعلْ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) السالم 
.  

  باب اسِتعماِل الِْعلِْم
١ - رمع نى عِن ِعيساِد بمح نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ِن قَيِم بلَيس ناٍش عيِن أَِبي عاِن بأَب نةَ عنِن أُذَيبِمِننيؤالْم أَِمري تِمعقَالَ س عليه السالم  ( ٍس الِْهلَاِلي (

 ِبيِن النثُ عدحذَا )صلى اهللا عليه وآله ( يآِخذٌ ِبِعلِْمِه فَه اِلملٌ عجلَاِن رجاُء رلَمالْع قَالَ ِفي كَلَاٍم لَه هأَن 
ا هاِلك و ِإنَّ أَهلَ الناِر لَيتأَذَّونَ ِمن ِريِح الْعاِلِم التاِرِك ِلِعلِْمِه و ِإنَّ ناٍج و عاِلم تاِرك ِلِعلِْمِه فَهذَ

 اللَّه فَأَطَاع هقَِبلَ ِمن و لَه ابجتداً ِإلَى اللَِّه فَاسبا ععلٌ دجةً ررسح ةً وامداِر نِل النأَه دأَش
ه الْجنةَ و أَدخلَ الداِعي النار ِبترِكِه ِعلْمه و اتباِعِه الْهوى و طُوِل الْأَمِل أَما اتباع فَأَدخلَه اللَّ

  .الْهوى فَيصد عِن الْحق و طُولُ الْأَمِل ينِسي الْآِخرةَ 
عن محمِد بِن ِسناٍن عن ِإسماِعيلَ بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد - ٢

قَالَ الِْعلْم مقْرونٌ ِإلَى الْعمِل فَمن عِلم عِملَ و من عِملَ عِلم و ) عليه السالم  ( جاِبٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
  . عنه الِْعلْم يهِتف ِبالْعمِل فَِإنْ أَجابه و ِإلَّا ارتحلَ

٣ - اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 ِإذَا لَم قَالَ ِإنَّ الْعاِلم) عليه السالم  ( عمن ذَكَره عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم الْجعفَِري عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .يعملْ ِبِعلِْمِه زلَّت موِعظَته عِن الْقُلُوِب كَما يِزلُّ الْمطَر عِن الصفَا 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عِن الِْمنقَِري عن عِلي بِن هاِشِم - ٤
فَسأَلَه عن مساِئلَ فَأَجاب ثُم ) عليه السالم  ( ِه قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى عِلي بِن الْحسيِنبِن الْبِريِد عن أَِبي

  مكْتوب ِفي الِْإنِجيِل لَا تطْلُبوا ) عليه السالم  ( عاد ِليسأَلَ عن ِمثِْلها فَقَالَ عِلي بن الْحسيِن
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ِعلْم ما لَا تعلَمونَ و لَما تعملُوا ِبما عِلمتم فَِإنَّ الِْعلْم ِإذَا لَم يعملْ ِبِه لَم يزدد صاِحبه ِإلَّا كُفْراً 
  .للَِّه ِإلَّا بعداً و لَم يزدد ِمن ا

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عِن - ٥
ه قَالَ قُلْت لَه ِبم يعرف الناِجي قَالَ من كَانَ ِفعلُ) عليه السالم  ( الْمفَضِل بِن عمر عن أَِبي عبِد اللَِّه

 عدوتسم ا ذَِلكماِفقاً فَِإنوِلِه مِلقَو لُهِفع كُني لَم نم ةَ وادهالش لَه تاِفقاً فَأَثْبوِلِه مِلقَو.  
٦ - قَالَ قَالَ أَِمري هفَعأَِبيِه ر ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِفي كَلَاٍم لَه خطَب ِبِه علَى الِْمنبِر أَيها الناس ِإذَا عِلمتم فَاعملُوا ِبما عِلمتم ) عليه السالم  ( مؤِمِننيالْ
ج نع ِفيقتساِئِر الَِّذي لَا ياِهِل الْحِرِه كَالْجياِملَ ِبغالْع اِلمونَ ِإنَّ الْعدتهت لَّكُملَع تأَير لْ قَدِلِه به

أَنَّ الْحجةَ علَيِه أَعظَم و الْحسرةُ أَدوم علَى هذَا الْعاِلِم الْمنسِلِخ ِمن ِعلِْمِه ِمنها علَى هذَا 
كُّوا وشوا فَتابترلَا ت اِئرب اِئرا حمِكلَاه ِلِه وهِر ِفي جيحتاِهِل الْملَا الْج وا وكْفُركُّوا فَتشلَا ت 

 ِمن وا وفَقَّهأَنْ ت قالْح ِإنَّ ِمن وا ورسخفَت قوا ِفي الْحِهندلَا ت وا وِهندفَت فُِسكُموا ِلأَنصخرت
ِه وبِلر كُمعفِْسِه أَطْوِلن كُمحصِإنَّ أَن وا ورتغالِْفقِْه أَنْ لَا ت نم ِه وبِلر اكُمصفِْسِه أَعِلن كُمأَغَش 

 مدني و ِخبي ِص اللَّهعي نم و ِشربتسي و نأْمي ِطِع اللَّهي.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عمن ذَكَره عن محمِد - ٧

فٍَربعا جأَب تِمعأَِبيِه قَالَ س نلَى عِن أَِبي لَيِن بمحِد الربعليه السالم  ( ِن ع ( الِْعلْم متِمعقُولُ ِإذَا سي
الش رقَد ِملُهتحٍل لَا يجِفي قَلِْب ر ِإذَا كَثُر فَِإنَّ الِْعلْم كُمقُلُوب ِسعتلْت و ِملُوهعتِه فَِإذَا فَاسلَيطَانُ عي

خاصمكُم الشيطَانُ فَأَقِْبلُوا علَيِه ِبما تعِرفُونَ فَِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفاً فَقُلْت و ما الَِّذي 
  .نعِرفُه قَالَ خاِصموه ِبما ظَهر لَكُم ِمن قُدرِة اللَِّه عز و جلَّ 
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  باب الْمستأِْكِل ِبِعلِْمِه و الْمباِهي ِبِه
يِه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِب- ١

جِميعاً عن حماِد بِن ِعيسى عن عمر بِن أُذَينةَ عن أَباِن بِن أَِبي عياٍش عن سلَيِم بِن قَيٍس قَالَ 
ِمِننيؤالْم أَِمري تِمععليه السالم  ( س ( ولُ اللَِّهسقُولُ قَالَ ري ) صلى اهللا عليه وآله(بشاِن لَا يومهنم  اِن طَاِلبع

دنيا و طَاِلب ِعلٍْم فَمِن اقْتصر ِمن الدنيا علَى ما أَحلَّ اللَّه لَه سِلم و من تناولَها ِمن غَيِر ِحلِّها 
ِملَ ِبِعلِْمِه نع ِلِه وأَه ِمن ذَ الِْعلْمأَخ نم و اِجعري أَو وبتِإلَّا أَنْ ي لَكا هينِبِه الد ادأَر نم ا وج

 ظُّهح فَِهي.  
٢ - ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم ناِمٍر عِن عِد بمحم نب نيسالْح  

قَالَ من أَراد الْحِديثَ ِلمنفَعِة الدنيا  )عليه السالم  ( أَحمد بِن عاِئٍذ عن أَِبي خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .لَم يكُن لَه ِفي الْآِخرِة نِصيب و من أَراد ِبِه خير الْآِخرِة أَعطَاه اللَّه خير الدنيا و الْآِخرِة 

٣ -محِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   نع قَِريِن الِْمنع اِنيهبٍد الْأَص
قَالَ من أَراد الْحِديثَ ِلمنفَعِة الدنيا لَم يكُن لَه ِفي ) عليه السالم  ( حفِْص بِن ِغياٍث عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ِصيبِة نالْآِخر.  
قَاِسِم عِن الِْمنقَِري عن حفِْص بِن ِغياٍث عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْ- ٤
ٍء  قَالَ ِإذَا رأَيتم الْعاِلم مِحباً ِلدنياه فَاتِهموه علَى ِديِنكُم فَِإنَّ كُلَّ مِحب ِلشي) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

لَا تجعلْ بيِني و بينك عاِلماً ) عليه السالم  (  أَوحى اللَّه ِإلَى داود)يه صلوات اهللا عل( يحوطُ ما أَحب و قَالَ 
مفْتوناً ِبالدنيا فَيصدك عن طَِريِق محبِتي فَِإنَّ أُولَِئك قُطَّاع طَِريِق ِعباِدي الْمِريِدين ِإنَّ أَدنى ما 

  .أَنِزع حلَاوةَ مناجاِتي عن قُلُوِبِهم أَنا صاِنع ِبِهم أَنْ 
قَالَ قَالَ رسولُ ) عليه السالم  (   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥

وا ِفي الدنيا ِقيلَ يا رسولَ اللَِّه و ما دخولُهم  الْفُقَهاُء أُمناُء الرسِل ما لَم يدخلُ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 لَى ِديِنكُمع موهذَرفَاح لُوا ذَِلكلْطَاِن فَِإذَا فَعالس اعبا قَالَ اتينِفي الد.  
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  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي بِن عبِد - ٦
ماِري ِبِه قَالَ من طَلَب الِْعلْم ِليباِهي ِبِه الْعلَماَء أَو ي) عليه السالم  ( اللَِّه عمن حدثَه عن أَِبي جعفٍَر

  .السفَهاَء أَو يصِرف ِبِه وجوه الناِس ِإلَيِه فَلْيتبوأْ مقْعده ِمن الناِر ِإنَّ الرئَاسةَ لَا تصلُح ِإلَّا ِلأَهِلها 
  باب لُزوِم الْحجِة علَى الْعاِلِم و تشِديِد الْأَمِر علَيِه

١ -نب ِليفِْص   عح نع قَِريِن الِْمنٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع ناِشٍم عِن هب اِهيمرِإب 
قَالَ قَالَ يا حفْص يغفَر ِللْجاِهِل سبعونَ ذَنباً قَبلَ أَنْ يغفَر ) عليه السالم  ( بِن ِغياٍث عن أَِبي عبِد اللَِّه

اِلِم ذَنِللْع اِحدو ب.  
قَالَ ِعيسى ابن مريم علَى نِبينا و آِلِه ) عليه السالم  (   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه- ٢

 ارالن ِهملَيلَظَّى عت فِء كَيواِء السلَملٌ ِللْعيو لَامِه السلَيع و.  
براِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن   عِلي بن ِإ- ٣

يقُولُ ِإذَا بلَغِت النفْس ) عليه السالم  ( ابِن أَِبي عميٍر عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
ِه ِإلَى حلِْقِه لَم يكُن ِللْعاِلِم توبةٌ ثُم قَرأَ ِإنما التوبةُ علَى اللَِّه ِللَِّذين يعملُونَ هاهنا و أَشار ِبيِد

  .السوَء ِبجهالٍَة 
   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر- ٤

ِفي ) عليه السالم  ( بِن سويٍد عن يحيى الْحلَِبي عن أَِبي سِعيٍد الْمكَاِري عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر
ثُم ِتِهملًا ِبأَلِْسندفُوا عصو مقَو مونَ قَالَ هالْغاو و موا ِفيها هِكبلَّ فَكُبج و زِل اللَِّه عقَو الَفُوهخ 

  .ِإلَى غَيِرِه 
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  باب النواِدِر
١ -ِريتخِن الْبفِْص بح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليقَالَ كَانَ   ع هفَعر 

ِمِننيؤالْم انُ ) عليه السالم  ( أَِمريدِكلُّ الْأَبا تِكلُّ كَما تهِة فَِإنِديِع الِْحكْمِبب كُمفُسوا أَنحوقُولُ ري.  
بوِري عن عبيِد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن نوِح بِن شعيٍب النيسا- ٢

 نع قُوِفيقَرٍب الْعيعِن أَِخي شةَ بورع نوٍر عصنِن أَِبي مب تسرد نقَاِن عهِد اللَِّه الدبِن عاللَِّه ب
) عليه السالم  (  الْمؤِمِننييقُولُ كَانَ أَِمري) عليه السالم  ( شعيٍب عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه

 ِد وسالْح اَءةُ ِمنرالْب هنيع و عاضوالت هأْسٍة فَراِئلَ كَِثريذُو فَض الِْعلِْم ِإنَّ الِْعلْم ا طَاِلبقُولُ يي
الن نسح هقَلْب و صالْفَح ِحفْظُه و قدالص هانِلس و مالْفَه هوِر أُذُنالْأُم اِء ويِرفَةُ الْأَشعم قْلُهع ِة وي

 اةُ وجالن هقَرتسم و عرالْو هتِحكْم ةُ ولَامالس هتِهم اِء ولَمةُ الْعارِزي لُهِرج ةُ ومحالر هدي و
هِسلَاح فَاُء والْو هكَبرم ةُ واِفيالْع هقَاِئد هشيج اةُ واردالْم هسقَو ا وضالر فُهيس ِة والْكَِلم ِلني 

 ةُ وعادوالْم هاؤم و وفرعالْم هادز وِب والذُّن ابِتناج هتذَِخري و بالْأَد الُهم اِء ولَمةُ الْعراوحم
  .الْأَخياِر دِليلُه الْهدى و رِفيقُه محبةُ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ٣
م  ِنع)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( نصٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ربفِْق الصالر ِزيرو مِنع و فْقالِْحلِْم الر ِزيرو مِنع و الِْعلِْم الِْحلْم ِزيرو مِنع و اِن الِْعلْمالِْإمي ِزيرو.  
 اللَِّه بِن   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عن عبِد- ٤

( قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه ) عليهم السالم  ( عن آباِئِه) عليه السالم  ( ميموٍن الْقَداِح عن أَِبي عبِد اللَِّه

 اِلاسِتماع قَالَ ثُم مه  فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ما الِْعلْم قَالَ الِْإنصات قَالَ ثُم مه قَالَ)صلى اهللا عليه وآله 
 هرشولَ اللَِّه قَالَ نسا ري هم لُ ِبِه قَالَ ثُممقَالَ الْع هم قَالَ الِْحفْظُ قَالَ ثُم.  
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٥ -ِليِد اللَِّه  عبِإلَى أَِبي ع هفَعر اِهيمرِإب نعليه السالم  (  ب ( مِرفْهةُ الِْعلِْم ثَلَاثَةٌ فَاعقَالَ طَلَب
فِصن ِل وتالْخ ِتطَالَِة وِلِلاس هطْلُبي فِصن اِء والِْمر ِل وهِللْج هطْلُبي فِصن ِصفَاِتِهم و اِنِهميِبأَع 

يطْلُبه ِللِْفقِْه و الْعقِْل فَصاِحب الْجهِل و الِْمراِء موٍذ مماٍر متعرض ِللْمقَاِل ِفي أَنِديِة الرجاِل 
ا ِبتذَاكُِر الِْعلِْم و ِصفَِة الِْحلِْم قَد تسربلَ ِبالْخشوِع و تخلَّى ِمن الْورِع فَدق اللَّه ِمن هذَ

خيشومه و قَطَع ِمنه حيزومه و صاِحب اِلاسِتطَالَِة و الْختِل ذُو ِخب و ملٍَق يستِطيلُ علَى ِمثِْلِه 
لَّه علَى ِمن أَشباِهِه و يتواضع ِللْأَغِْنياِء ِمن دوِنِه فَهو ِلحلْواِئِهم هاِضم و ِلِديِنِه حاِطم فَأَعمى ال

 ٍر قَدهس ٍن وزح ٍة وقِْل ذُو كَآبالْع الِْفقِْه و اِحبص و هاِء أَثَرلَمآثَاِر الْع ِمن قَطَع و هربذَا خه
ا علَى شأِْنِه تحنك ِفي برنِسِه و قَام اللَّيلَ ِفي ِحنِدِسِه يعملُ و يخشى وِجلًا داِعياً مشِفقاً مقِْبلً

عاِرفاً ِبأَهِل زماِنِه مستوِحشاً ِمن أَوثَِق ِإخواِنِه فَشد اللَّه ِمن هذَا أَركَانه و أَعطَاه يوم الِْقيامِة 
 هانأَم.  

 نع ِويِنيِد اللَِّه الْقَزبو عوٍد أَبمحم نب دمحثَِني ِبِه مدح و  مها ِمناِبنحأَص ٍة ِمنِعد
 ِريصٍب الْبيهِن صاِد ببع نع لَِويى الْعِن ِعيسب دمأَح نع ِوينقَِل ِبقَزيٍد الصمحم نب فَرعج

  .) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
٦ -م نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليا   عأَب تِمعٍد قَالَ سيِن زةَ بطَلْح نى عيحِن يِد بمح
 يقُولُ ِإنَّ رواةَ الِْكتاِب كَِثري و ِإنَّ رعاته قَِليلٌ و كَم ِمن مستنِصٍح ِللْحِديِث )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

مهنزحاُء يلَماِب فَالْعِللِْكت ِغشتسى معراٍع يِة فَرايوِحفْظُ الر مهنزحالُ يهالْج ِة وايعالر كرت 
  .حياته و راٍع يرعى هلَكَته فَِعند ذَِلك اختلَف الراِعياِن و تغاير الْفَِريقَاِن 

 محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر عن عبِد   الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن- ٧
قَالَ من حِفظَ ِمن أَحاِديِثنا ) عليه السالم  ( الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .اً أَربِعني حِديثاً بعثَه اللَّه يوم الِْقيامِة عاِلماً فَِقيه
٨ - نع هذَكَر نمأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد    
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ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَلْينظُِر الِْإنسانُ ِإىل طَعاِمِه قَالَ ) عليه السالم  ( ٍرزيٍد الشحاِم عن أَِبي جعفَ
 ذُهأْخي نمع ذُهأْخالَِّذي ي هقَالَ ِعلْم هاما طَعم قُلْت.  

٩ -ب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد   مبع ناِن عمعِن الن
قَالَ الْوقُوف ) عليه السالم  ( اللَِّه بِن مسكَانَ عن داود بِن فَرقٍَد عن أَِبي سِعيٍد الزهِري عن أَِبي جعفٍَر

ورت ِديثاً لَمح كُكرت لَكَِة واِم ِفي الْهاِلاقِْتح ِمن ريِة خهبالش دِعن ِديثاً لَمح ِتكايِرو ِمن ريخ ه
  .تحِصِه 

١٠- ضرع هاِر أَنِن الطَّيةَ بزمح نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابع دمأَح نع دمحم  
ِضعاً ِمنها قَالَ لَه كُف و اسكُت بعض خطَِب أَِبيِه حتى ِإذَا بلَغَ مو) عليه السالم  ( علَى أَِبي عبِد اللَِّه

لَا يسعكُم ِفيما ينِزلُ ِبكُم ِمما لَا تعلَمونَ ِإلَّا الْكَف عنه و التثَبت ) عليه السالم  ( ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
علَى الْقَصِد و يجلُوا عنكُم ِفيِه الْعمى و يعرفُوكُم و الرد ِإلَى أَِئمِة الْهدى حتى يحِملُوكُم ِفيِه 

  .ِفيِه الْحق قَالَ اللَّه تعالَى فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم ال تعلَمونَ 
ِري عن سفْيانَ بِن عيينةَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد عِن الِْمنقَ-١١

يقُولُ وجدت ِعلْم الناِس كُلَّه ِفي أَربٍع أَولُها أَنْ تعِرف ربك ) عليه السالم  ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
د ِمنك و الراِبع أَنْ تعِرف ما و الثَّاِني أَنْ تعِرف ما صنع ِبك و الثَّاِلثُ أَنْ تعِرف ما أَرا

 ِديِنك ِمن كِرجخي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي -١٢
 أَنْ يقُولُوا ما يعلَمونَ و يكُفُّوا عما لَا يعلَمونَ ما حق اللَِّه علَى خلِْقِه فَقَالَ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

 قَّها ِإلَى اللَِّه حوأَد فَقَد لُوا ذَِلكفَِإذَا فَع.  
  محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن ِسناٍن عن محمِد بِن مروانَ -١٣

ع نع ِليِد اللَِّهالِْعجبا عأَب تِمعظَلَةَ قَالَ سنِن حب لَى ) عليه السالم  ( ِلياِس عاِزلَ الننِرفُوا مقُولُ اعي
  .قَدِر ِروايِتِهم عنا 
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١٤-ِريصةَ الْباِئشِن عِن ابع لَاِبيا الْغكَِريِن زِد بمحم نِن عسالْح نب نيسالْح   هفَعر 
ِمِننيؤالْم ِن ) عليه السالم  ( أَنَّ أَِمرياِقٍل مِبع سلَي هوا أَنلَماع اسا النهطَِبِه أَيِض خعقَالَ ِفي ب  
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جعزان ونَ وِسنحا ياُء منأَب اسِه النلَياِهِل عاِء الْجِبثَن ِضير نِكيٍم ملَا ِبح وِر ِفيِه وِل الزقَو ِمن 
 كُمارأَقْد نيبوا ِفي الِْعلِْم تكَلَّمفَت ِسنحا يِرٍئ مكُلِّ ام رقَد.  

ى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد   الْحسين بن محمٍد عن معلَّ-١٥
يقُولُ و ِعنده رجلٌ ِمن أَهِل الْبصرِة يقَالُ لَه ) عليه السالم  ( اللَِّه بِن سلَيمانَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر

حسن الْبصِري يزعم أَنَّ الَِّذين يكْتمونَ الِْعلْم يؤِذي ِريح عثْمانُ الْأَعمى و هو يقُولُ ِإنَّ الْ
فَهلَك ِإذَنْ مؤِمن آِل ِفرعونَ ما زالَ الِْعلْم مكْتوماً ) عليه السالم  ( بطُوِنِهم أَهلَ الناِر فَقَالَ أَبو جعفٍَر

  .فَلْيذْهِب الْحسن يِميناً و ِشمالًا فَو اللَِّه ما يوجد الِْعلْم ِإلَّا هاهنا ) السالم عليه  ( منذُ بعثَ اللَّه نوحاً
  باب ِروايِة الْكُتِب و الْحِديِث و فَضِل الِْكتابِة و التمسِك ِبالْكُتِب

 عميٍر عن منصوِر بِن يونس عن أَِبي بِصٍري   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي- ١
قَولَ اللَِّه جلَّ ثَناؤه الَِّذين يستِمعونَ الْقَولَ فَيتِبعونَ أَحسنه قَالَ ) عليه السالم  ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

  . كَما سِمعه لَا يِزيد ِفيِه و لَا ينقُص ِمنه هو الرجلُ يسمع الْحِديثَ فَيحدثُ ِبِه
٢ - نةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

 الْحِديثَ ِمنك فَأَِزيد و أَنقُص قَالَ ِإنْ أَسمع) عليه السالم  ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
 أْسفَلَا ب هاِنيعم ِريدت تكُن.  

  و عنه عن محمِد بِن الْحسيِن عِن ابِن ِسناٍن عن داود بِن فَرقٍَد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد - ٣
ُء قَالَ فَتعمد  كَلَام ِمنك فَأُِريد أَنْ أَرِويه كَما سِمعته ِمنك فَلَا يِجيِإني أَسمع الْ) عليه السالم  ( اللَِّه

 أْسقَالَ فَلَا ب معن قُلْت اِنيعالْم ِريدلَا فَقَالَ ت قُلْت ذَِلك.  
 سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن   و عنه عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن- ٤

الْحِديثُ أَسمعه ) عليه السالم  ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
 ِإلَّا أَنك ترِويِه عن أَِبي أَحب ِمنك أَرِويِه عن أَِبيك أَو أَسمعه ِمن أَِبيك أَرِويِه عنك قَالَ سواٌء

  .ِلجِميٍل ما سِمعت ِمني فَارِوِه عن أَِبي ) عليه السالم  ( ِإلَي و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
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 اللَِّه   و عنه عن أَحمد بِن محمٍد و محمِد بِن الْحسيِن عِن ابِن محبوٍب عن عبِد- ٥
  بِن 
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 يِجيئُِني الْقَوم فَيستِمعونَ ِمني حِديثَكُم فَأَضجر و لَا) عليه السالم  ( ِسناٍن قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
  .أَقْوى قَالَ فَاقْرأْ علَيِهم ِمن أَوِلِه حِديثاً و ِمن وسِطِه حِديثاً و ِمن آِخِرِه حِديثاً 

) عليه السالم  (   عنه ِبِإسناِدِه عن أَحمد بِن عمر الْحلَّاِل قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن الرضا- ٦

نا يعِطيِني الِْكتاب و لَا يقُولُ ارِوِه عني يجوز ِلي أَنْ أَرِويه عنه قَالَ فَقَالَ ِإذَا الرجلُ ِمن أَصحاِب
 هنِوِه عفَار لَه ابأَنَّ الِْكت تِلمع.  

نوفَِلي عِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن ال- ٧
ِإذَا حدثْتم ِبحِديٍث ) عليه السالم  ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .فَأَسِندوه ِإلَى الَِّذي حدثَكُم فَِإنْ كَانَ حقّاً فَلَكُم و ِإنْ كَانَ كَِذباً فَعلَيِه 
  عِلي بن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي أَيوب الْمدِني عِن ابِن - ٨

  .قَالَ الْقَلْب يتِكلُ علَى الِْكتابِة ) عليه السالم  ( أَِبي عميٍر عن حسيٍن الْأَحمِسي عن أَِبي عبِد اللَِّه
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن عاِصِم - ٩

يقُولُ اكْتبوا فَِإنكُم لَا تحفَظُونَ حتى ) عليه السالم  ( بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
بكْتوا ت.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل -١٠
ف احتِفظُوا ِبكُتِبكُم فَِإنكُم سو) عليه السالم  ( عِن ابِن بكَيٍر عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

  .تحتاجونَ ِإلَيها 
١١- ناِبِه عحِض أَصعب نع ِقيراِلٍد الْبِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

كْتب و بثَّ ا) عليه السالم  ( أَِبي سِعيٍد الْخيبِري عِن الْمفَضِل بِن عمر قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه
ِعلْمك ِفي ِإخواِنك فَِإنْ ِمت فَأَوِرثْ كُتبك بِنيك فَِإنه يأِْتي علَى الناِس زمانُ هرٍج لَا يأْنسونَ 

 ِبِهمِفيِه ِإلَّا ِبكُت.  
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١٢-قَالَ قَالَ أَب هفَعر ِليِن عِد بمحم ناِد عنذَا الِْإسِبه ِد اللَِّه  وبعليه السالم  ( و ع ( و اكُمِإي
 و كَهرتِديِث فَتلُ ِبالْحجالر ثَكدحقَالَ أَنْ ي ِرعفْتالْم ا الْكَِذبم و ِقيلَ لَه ِرعفْتالْم الْكَِذب

 هنع ثَكدِن الَِّذي حع هِويرت.  
١٣-مأَح نى عيحي نب دمحِن أَِبي   مِد بمحِن مب دمأَح نى عِن ِعيسِد بمحِن مب د

  .أَعِربوا حِديثَنا فَِإنا قَوم فُصحاُء ) عليه السالم  ( نصٍر عن جِميِل بِن دراٍج قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه



  )٥٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مي مركز االشعاع االسال........... الد األول : الكايف 

  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن عمر بِن عبِد الْعِزيِز -١٤
يقُولُ حِديِثي ) عليه السالم  ( با عبِد اللَِّهعن ِهشاِم بِن ساِلٍم و حماِد بِن عثْمانَ و غَيِرِه قَالُوا سِمعنا أَ

حِديثُ أَِبي و حِديثُ أَِبي حِديثُ جدي و حِديثُ جدي حِديثُ الْحسيِن و حِديثُ الْحسيِن 
ِمِننيؤِديثُ أَِمِري الْمِن حسِديثُ الْحح ِن وسِديثُ الْحِديثُ) عليه السالم  ( حح و ِمِننيؤأَِمِري الْم 

  . و حِديثُ رسوِل اللَِّه قَولُ اللَِّه عز و جلَّ )صلى اهللا عليه وآله ( حِديثُ رسوِل اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن أَِبي خاِلٍد -١٥
جِعلْت ِفداك ِإنَّ مشاِيخنا رووا عن أَِبي جعفٍَر و ) عليه السالم  (  قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر الثَّاِنيشينولَةَ قَالَ
ِت و كَانِت التِقيةُ شِديدةً فَكَتموا كُتبهم و لَم ترو عنهم فَلَما ماتوا صار) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

 قا حها فَِإنثُوا ِبهدا فَقَالَ حنِإلَي بالْكُت.  
  باب التقِْليِد

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عبِد اللَِّه بِن يحيى عِن ابِن - ١
قَالَ قُلْت لَه اتخذُوا أَحبارهم و رهبانهم ) عليه السالم  ( مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

 و موهابا أَجم مهوعد لَو و فُِسِهمِة أَنادِإلَى ِعب مهوعا داللَِّه م ا ووِن اللَِّه فَقَالَ أَمد باباً ِمنأَر
  .ا علَيِهم حلَالًا فَعبدوهم ِمن حيثُ لَا يشعرونَ لَِكن أَحلُّوا لَهم حراماً و حرمو

  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن ِإبراِهيم بِن محمٍد الْهمذَاِني عن محمِد بِن - ٢
د أَنتم أَشد تقِْليداً أَِم الْمرِجئَةُ قَالَ قُلْت قَلَّدنا و يا محم) عليه السالم  ( عبيدةَ قَالَ قَالَ ِلي أَبو الْحسِن

قَلَّدوا فَقَالَ لَم أَسأَلْك عن هذَا فَلَم يكُن ِعنِدي جواب أَكْثَر ِمن الْجواِب الْأَوِل فَقَالَ أَبو 
 رجلًا لَم تفِْرض طَاعته و قَلَّدوه و أَنتم نصبتم رجلًا و ِإنَّ الْمرِجئَةَ نصبت) عليه السالم  ( الْحسِن

  .فَرضتم طَاعته ثُم لَم تقَلِّدوه فَهم أَشد ِمنكُم تقِْليداً 
٣ - نى عِن ِعيساِد بمح ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحِد   مبِن عب ِعيِرب

ِفي قَوِل اللَِّه جلَّ و عز اتخذُوا أَحبارهم و ) عليه السالم  ( اللَِّه عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
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و ما لَهلَّولَا ص و موا لَهاما صاللَِّه م وِن اللَِّه فَقَالَ ود باباً ِمنأَر مهبانهاماً ررح ملُّوا لَهأَح لَِكن 
 موهعبلَالًا فَاتح ِهملَيوا عمرح و.  



  )٥٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

  باب الِْبدِع و الرأِْي و الْمقَاِييِس
١ -ب نيسالْح   اِء وشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نع ِريعٍد الْأَشمحم ن

ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل جِميعاً عن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد 
عأَِبي ج نِلٍم عسِن معليه السالم  ( فٍَرب (ِمِننيؤالْم أَِمري طَبقَالَ خ )  عليه السالم ( اسا النهفَقَالَ أَي اسالن

ِإنما بدُء وقُوِع الِْفتِن أَهواٌء تتبع و أَحكَام تبتدع يخالَف ِفيها ِكتاب اللَِّه يتولَّى ِفيها ِرجالٌ 
لَو أَنَّ الْباِطلَ خلَص لَم يخف علَى ِذي ِحجى و لَو أَنَّ الْحق خلَص لَم يكُِن اخِتلَاف ِرجالًا فَ

و لَِكن يؤخذُ ِمن هذَا ِضغثٌ و ِمن هذَا ِضغثٌ فَيمزجاِن فَيِجيئَاِن معاً فَهناِلك استحوذَ 
  . و نجا الَِّذين سبقَت لَهم ِمن اللَِّه الْحسنى الشيطَانُ علَى أَوِلياِئِه

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر الْعمي يرفَعه قَالَ - ٢
أُمِتي فَلْيظِْهِر الْعاِلم ِعلْمه فَمن لَم يفْعلْ  ِإذَا ظَهرِت الِْبدع ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .فَعلَيِه لَعنةُ اللَِّه 
  و ِبهذَا الِْإسناِد عن محمِد بِن جمهوٍر رفَعه قَالَ من أَتى ذَا ِبدعٍة فَعظَّمه فَِإنما - ٣

  .يسعى ِفي هدِم الِْإسلَاِم 
 أَبى )صلى اهللا عليه وآله ( هذَا الِْإسناِد عن محمِد بِن جمهوٍر رفَعه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه   و ِب- ٤

  .اللَّه ِلصاِحِب الِْبدعِة ِبالتوبِة ِقيلَ يا رسولَ اللَِّه و كَيف ذَِلك قَالَ ِإنه قَد أُشِرب قَلْبه حبها 
٥ -م   نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح

 ِإنَّ ِعند )صلى اهللا عليه وآله ( يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
ٍة تعاٍم كُلِّ ِبدِبِإلْه ِطقني هنع ذُبكَّلًا ِبِه يوِتي ميِل بأَه اً ِمنِليانُ وا الِْإميِبه كَادِدي يعب كُونُ ِمن

ِلي الْأَبصاِر ِمن اللَِّه و يعِلن الْحق و ينوره و يرد كَيد الْكَاِئِدين يعبر عِن الضعفَاِء فَاعتِبروا يا أُو
  .و توكَّلُوا علَى اللَِّه 
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  محمد بن يحيى عن بعِض أَصحاِبِه و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن هارونَ بِن - ٦
 ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن و عِلي بن) عليه السالم  ( مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

  محبوٍب 



  )٥٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

ِمِننيؤأَِمِري الْم نع هفَعلِْق ِإلَ) عليه السالم  ( رِض الْخغأَب قَالَ ِإنَّ ِمن هلٌ أَنجِن رلَيجلَّ لَرج و زى اللَِّه ع
 ِم ووِبالص لَِهج ٍة قَدعِبكَلَاِم ِبد وفعشِبيِل مِد السقَص نع اِئرج وفِْسِه فَهِإلَى ن اللَّه كَلَهو

ه مِضلٌّ ِلمِن اقْتدى ِبِه ِفي حياِتِه و الصلَاِة فَهو ِفتنةٌ ِلمِن افْتتن ِبِه ضالٌّ عن هدِي من كَانَ قَبلَ
بعد موِتِه حمالٌ خطَايا غَيِرِه رهن ِبخِطيئَِتِه و رجلٌ قَمش جهلًا ِفي جهاِل الناِس عاٍن ِبأَغْباِش 

ِفيِه ي نغي لَم اِلماً واِس عالن اهبأَش اهمس ِة قَدنا الِْفتِمم ريخ ها قَلَّ ِمنم كْثَرتفَاس كَّراِلماً بماً سو
كَثُر حتى ِإذَا ارتوى ِمن آِجٍن و اكْتنز ِمن غَيِر طَاِئٍل جلَس بين الناِس قَاِضياً ضاِمناً ِلتخِليِص ما 

قَهبقَاِضياً س الَفِإنْ خ ِرِه ولَى غَيع سبالْت نِلِه ِبمكَِفع هدعأِْتي بي نم هكْمح قُضنأَنْ ي نأْمي لَم 
 وِبِه فَه قَطَع أِْيِه ثُمر واً ِمنشا حأَ لَهيِضلَاِت هعاِت الْممهبى الْمدِبِه ِإح لَتزِإنْ ن و لَهكَانَ قَب

ٍء   الْعنكَبوِت لَا يدِري أَصاب أَم أَخطَأَ لَا يحسب الِْعلْم ِفي شيِمن لَبِس الشبهاِت ِفي ِمثِْل غَزِل
يئاً ِبشيش باً ِإنْ قَاسذْهلَغَ ِفيِه ما باَء مرى أَنَّ ورلَا ي و كَرا أَنِمم  ِإنْ أَظْلَم و هظَرن كَذِّبي ٍء لَم

ِلما يعلَم ِمن جهِل نفِْسِه ِلكَيلَا يقَالَ لَه لَا يعلَم ثُم جسر فَقَضى فَهو ِمفْتاح علَيِه أَمر اكْتتم ِبِه 
عشواٍت ركَّاب شبهاٍت خباطُ جهالَاٍت لَا يعتِذر ِمما لَا يعلَم فَيسلَم و لَا يعض ِفي الِْعلِْم 

غٍس قَاِطٍع فَيِبِضر ِشيميِح الْهالر واِت ذَرايوذِْري الري من  
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  )٥٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

 جاِئِه الْفَرلُّ ِبقَضحتساُء يمالد هِمن خرصت اِريثُ ووالْم هِكي ِمنبت جاِئِه الْفَرِبقَض مرحي و امرالْح
  .ٌء ِبِإصداِر ما علَيِه ورد و لَا هو أَهلٌ ِلما ِمنه فَرطَ ِمِن ادعاِئِه ِعلْم الْحق  الْحلَالُ لَا مِلي

عِلي الْوشاِء عن أَباِن بِن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن - ٧
يقُولُ ِإنَّ أَصحاب الْمقَاِييِس ) عليه السالم  ( عثْمانَ عن أَِبي شيبةَ الْخراساِني قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه

 قالْح ِمن قَاِييسالْم مهِزدت قَاِييِس فَلَمِبالْم وا الِْعلْمطَلَب ابصاللَِّه لَا ي ِإنَّ ِدين داً وعِإلَّا ب
  .ِبالْمقَاِييِس 
٨ - نع هفَعاذَانَ رِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  

  .عٍة ضلَالَةٌ و كُلُّ ضلَالٍَة سِبيلُها ِإلَى الناِر قَالَا كُلُّ ِبد) عليه السالم  ( أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن حِكيٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٩

 أَغْنانا اللَّه ِبكُم عِن الناِس حتى ِإنَّ جِعلْت ِفداك فُقِّهنا ِفي الديِن و) عليه السالم  ( الْحسِن موسى
الْجماعةَ ِمنا لَتكُونُ ِفي الْمجِلِس ما يسأَلُ رجلٌ صاِحبه تحضره الْمسأَلَةُ و يحضره جوابها 

يا الشنلَيع درا ومبفَر ا ِبكُمنلَيع اللَّه نا مُء ِفيميش اِئكآب نلَا ع و كنا ِفيِه عأِْتني ا   لَمنظَرٌء فَن
ِإلَى أَحسِن ما يحضرنا و أَوفَِق الْأَشياِء ِلما جاَءنا عنكُم فَنأْخذُ ِبِه فَقَالَ هيهات هيهات ِفي 

الَ ثُم قَالَ لَعن اللَّه أَبا حِنيفَةَ كَانَ يقُولُ قَالَ عِلي و ذَِلك و اللَِّه هلَك من هلَك يا ابن حِكيٍم قَ
  .قُلْت قَالَ محمد بن حِكيٍم ِلِهشاِم بِن الْحكَِم و اللَِّه ما أَردت ِإلَّا أَنْ يرخص ِلي ِفي الِْقياِس 

١٠- هفَعِد اللَِّه ربأَِبي ع نب دمحِن   مسِلأَِبي الْح ِن قَالَ قُلْتمحِد الربِن عب سوني نع
ِبما أُوحد اللَّه فَقَالَ يا يونس لَا تكُونن مبتِدعاً من نظَر ِبرأِْيِه هلَك و من ترك ) عليه السالم  ( الْأَوِل

  . ضلَّ و من ترك ِكتاب اللَِّه و قَولَ نِبيِه كَفَر )صلى اهللا عليه وآله ( أَهلَ بيِت نِبيِه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن مثَنى الْحناِط عن أَِبي -١١

أَشياُء لَيس نعِرفُها ِفي ِكتاِب اللَِّه و لَا سنٍة تِرد علَينا ) عليه السالم  ( بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
  .فَننظُر ِفيها فَقَالَ لَا أَما ِإنك ِإنْ أَصبت لَم تؤجر و ِإنْ أَخطَأْت كَذَبت علَى اللَِّه عز و جلَّ 

١٢-ِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيس  
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( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) م عليه السال ( عمر بِن أَباٍن الْكَلِْبي عن عبِد الرِحيِم الْقَِصِري عن أَِبي عبِد اللَِّه

  . كُلُّ ِبدعٍة ضلَالَةٌ و كُلُّ ضلَالٍَة ِفي الناِر )صلى اهللا عليه وآله 
١٣- نِن عمحِد الربِن عب سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

انَ عرِن ِمهةَ باعمىسوسِن مسأَِبي الْح عليه السالم  ( ن ( ذَاكَرتفَن ِمعتجا نِإن اللَّه كلَحأَص قَالَ قُلْت
يا شنلَيع ِردا فَلَا يندا ِعنم يا ِفيِه شندِعن ٌء ِإلَّا و ثُم ا ِبكُمنلَيِبِه ع اللَّه معا أَنِمم ذَِلك و طَّرسٌء م 

يا الشنلَيع ِردي يا ِفيِه شندِعن سلَي ِغريُء الص  ِقيسفَن هِبهشا يا مندِعن ٍض وعا ِإلَى بنضعب ظُرنٌء فَي
م قَالَ ِإذَا علَى أَحسِنِه فَقَالَ و ما لَكُم و ِللِْقياِس ِإنما هلَك من هلَك ِمن قَبِلكُم ِبالِْقياِس ثُ

 نقَالَ لَع ِدِه ِإلَى ِفيِه ثُمى ِبيوأَه ا وونَ فَهلَمعا لَا تم اَءكُمِإنْ ج ونَ فَقُولُوا ِبِه ولَمعا تم اَءكُمج
م قَالَ أَ كُنت تجِلس اللَّه أَبا حِنيفَةَ كَانَ يقُولُ قَالَ عِلي و قُلْت أَنا و قَالَِت الصحابةُ و قُلْت ثُ

 الناس ِبما )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَيِه فَقُلْت لَا و لَِكن هذَا كَلَامه فَقُلْت أَصلَحك اللَّه أَتى رسولُ اللَِّه 
ِم الِْقيوِه ِإلَى يونَ ِإلَياجتحا يم و معِدِه قَالَ نهفُونَ ِبِه ِفي عكْتييش ذَِلك ِمن اعفَض ِة فَقُلْتٌء  ام

  .فَقَالَ لَا هو ِعند أَهِلِه 
عليه  (   عنه عن محمٍد عن يونس عن أَباٍن عن أَِبي شيبةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه-١٤

عليه  (  و خطِّ عِلي)صلى اهللا عليه وآله ( عِة ِإملَاِء رسوِل اللَِّه يقُولُ ضلَّ ِعلْم ابِن شبرمةَ ِعند الْجاِم) السالم 

ِبيِدِه ِإنَّ الْجاِمعةَ لَم تدع ِلأَحٍد كَلَاماً ِفيها ِعلْم الْحلَاِل و الْحراِم ِإنَّ أَصحاب الِْقياِس ) السالم 
دزي اِس فَلَمِبالِْقي وا الِْعلْماِس طَلَبِبالِْقي ابصاللَِّه لَا ي داً ِإنَّ ِدينعِإلَّا ب قالْح وا ِمناد.  

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد -١٥
بأَِبي ع نع ِلبغِن تاِن بأَب ناِج عجِن الْحِن بمحأَ لَا ) عليه السالم  ( ِد اللَِّهالر قَاسةَ لَا تنقَالَ ِإنَّ الس

 ينالد ِحقم تةَ ِإذَا ِقيسنانُ ِإنَّ السا أَبا يهلَاتقِْضي صلَا ت ا وهموقِْضي صأَةً ترى أَنَّ امرت.  
عن عثْمانَ بِن ِعيسى قَالَ سأَلْت أَبا   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد -١٦

عِن الِْقياِس فَقَالَ ما لَكُم و الِْقياس ِإنَّ اللَّه لَا يسأَلُ كَيف أَحلَّ و ) عليه السالم  ( الْحسِن موسى
 مرح فكَي.  
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١٧- نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمرِإب نب ِليثَِني   عدقَةَ قَالَ حدِن صةَ بدعسم  
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ياِس لَم يزلْ دهره ِفي  قَالَ من نصب نفْسه ِللِْق)صلوات اهللا عليه ( أَنَّ عِلياً ) عليه السالم  ( جعفَر عن أَِبيِه
من أَفْتى ) عليه السالم  ( الِْتباٍس و من دانَ اللَّه ِبالرأِْي لَم يزلْ دهره ِفي ارِتماٍس قَالَ و قَالَ أَبو جعفٍَر

ِبم انَ اللَّهد نم و لَمعا لَا يِبم انَ اللَّهد أِْيِه فَقَدِبر اسالن لَّ وثُ أَحيح اللَّه ادض فَقَد لَمعا لَا ي
 لَمعا لَا يِفيم مرح.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن يقِْطٍني عِن -١٨
قَالَ ِإنَّ ِإبِليس قَاس نفْسه ِبآدم فَقَالَ ) عليه السالم (  الْحسيِن بِن مياٍح عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه

 اِر كَانَ ذَِلكِبالن مآد هِمن اللَّه لَقالَِّذي خ رهوالْج قَاس لَو ِطٍني و ِمن هلَقْتخ اٍر ون ِني ِمنلَقْتخ
  .أَكْثَر نوراً و ِضياًء ِمن الناِر 

١٩-ِليةَ   عاررز نِريٍز عح نع سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب 
عِن الْحلَاِل و الْحراِم فَقَالَ حلَالُ محمٍد حلَالٌ أَبداً ِإلَى يوِم ) عليه السالم  ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه

 ِة وامِجيالِْقيلَا ي و هركُونُ غَيِة لَا يامِم الِْقيوداً ِإلَى يأَب امرح هامرح ِليقَالَ قَالَ ع و هرعليه  ( ُء غَي

  .ما أَحد ابتدع ِبدعةً ِإلَّا ترك ِبها سنةً ) السالم 
٢٠-ب دمأَح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبِن عى بِعيس نع ِقيِليِد اللَِّه الْعبِن ع

فَقَالَ لَه يا أَبا حِنيفَةَ بلَغِني أَنك تِقيس ) عليه السالم  ( الْقُرِشي قَالَ دخلَ أَبو حِنيفَةَ علَى أَِبي عبِد اللَِّه
لَ مفَِإنَّ أَو ِقسقَالَ لَا ت معِطٍني قَالَ ن ِمن هلَقْتخ اٍر ون ِني ِمنلَقْتقَالَ خ ِحني ِليسِإب قَاس ن

 ِن ويورالن نيا بلَ مفَض فراِر عِة النوِريِبن مةَ آدوِرين قَاس لَو الطِِّني و اِر والن نيا بم فَقَاس
  .صفَاَء أَحِدِهما علَى الْآخِر 

عليه  ( عِلي عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن قُتيبةَ قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا عبِد اللَِّه  -٢١

عن مسأَلٍَة فَأَجابه ِفيها فَقَالَ الرجلُ أَ رأَيت ِإنْ كَانَ كَذَا و كَذَا ما يكُونُ الْقَولُ ِفيها ) السالم 
م فَقَالَ لَهيش ِفيِه ِمن كتبا أَجم وِل اللَِّه  هسر نع وِفي )صلى اهللا عليه وآله ( ٍء فَه تأَيأَ ر ا ِمننلَس 

يٍء  ش.  
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٢٢-أَص ةٌ ِمنو   ِعدلًا قَالَ قَالَ أَبسرأَِبيِه م ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنح
لَا تتِخذُوا ِمن دوِن اللَِّه وِليجةً فَلَا تكُونوا مؤِمِنني فَِإنَّ كُلَّ سبٍب و نسٍب و ) عليه السالم  ( جعفٍَر

عِبد ٍة وِليجو ٍة وابآنُ قَرالْقُر هتا أَثْبِإلَّا م قَِطعنٍة مهبش ٍة و.  
يش سلَي هأَن ِة ونالس اِب وِإلَى الِْكت دالر ابب  اِم ورالْح لَاِل والْح ٌء ِمن

  جِميِع ما يحتاج الناس ِإلَيِه ِإلَّا و قَد جاَء ِفيِه ِكتاب أَو سنةٌ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن حِديٍد عن مراِزٍم - ١

ٍء حتى و  قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى أَنزلَ ِفي الْقُرآِن ِتبيانَ كُلِّ شي) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ما ترك اللَّه شيئاً يحتاج ِإلَيِه الِْعباد حتى لَا يستِطيع عبد يقُولُ لَو كَانَ هذَا أُنِزلَ ِفي الْقُرآِن اللَِّه

  .ِإلَّا و قَد أَنزلَه اللَّه ِفيِه 
٢ -ح نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع   رمع نِذِر عنِن الْمِن بيس

قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى لَم يدع شيئاً يحتاج ) عليه السالم  ( بِن قَيٍس عن أَِبي جعفٍَر
ٍء حداً و جعلَ علَيِه   و جعلَ ِلكُلِّ شي)ى اهللا عليه وآله صل( ِإلَيِه الْأُمةُ ِإلَّا أَنزلَه ِفي ِكتاِبِه و بينه ِلرسوِلِه 

  .دِليلًا يدلُّ علَيِه و جعلَ علَى من تعدى ذَِلك الْحد حداً 
 عبِد   عِلي عن محمٍد عن يونس عن أَباٍن عن سلَيمانَ بِن هارونَ قَالَ سِمعت أَبا- ٣

يقُولُ ما خلَق اللَّه حلَالًا و لَا حراماً ِإلَّا و لَه حد كَحد الداِر فَما كَانَ ِمن الطَِّريِق ) عليه السالم  ( اللَِّه
ه و الْجلْدِة و فَهو ِمن الطَِّريِق و ما كَانَ ِمن الداِر فَهو ِمن الداِر حتى أَرش الْخدِش فَما ِسوا

  .ِنصِف الْجلْدِة 
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن حماٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٤

يش ا ِمنقُولُ مي هتِمعةٌ  سنس أَو ابِفيِه ِكت ٍء ِإلَّا و.  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن حماٍد عن عبِد اللَِّه - ٥
عو جوِد قَالَ قَالَ أَبارأَِبي الْج ناٍن عِن ِسنعليه السالم  ( فٍَرب (يِبش كُمثْتدِإذَا ح  أَلُوِني ِمنٍء فَاس

 نهى عِن الِْقيِل و الْقَاِل و )صلى اهللا عليه وآله ( ِكتاِب اللَِّه ثُم قَالَ ِفي بعِض حِديِثِه ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
 ابن رسوِل اللَِّه أَين هذَا ِمن ِكتاِب اللَِّه قَالَ ِإنَّ اللَّه عز فَساِد الْماِل و كَثْرِة السؤاِل فَِقيلَ لَه يا

و جلَّ يقُولُ ال خير ِفي كَِثٍري ِمن نجواهم ِإلَّا من أَمر ِبصدقٍَة أَو معروٍف أَو ِإصالٍح بين الناِس 
كُم الَِّتي جعلَ اللَّه لَكُم ِقياماً و قَالَ ال تسئَلُوا عن أَشياَء ِإنْ تبد و قَالَ و ال تؤتوا السفَهاَء أَموالَ

 كُمؤست لَكُم.  
٦ - نموٍن عميِن مةَ بلَبثَع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

لَّى بعِن الْمع ثَهدِد اللَِّهحبو عٍس قَالَ قَالَ أَبينعليه السالم  ( ِن خ ( اِن ِإلَّا وِفيِه اثْن ِلفتخٍر يأَم ا ِمنم
  .لَه أَصلٌ ِفي ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ و لَِكن لَا تبلُغه عقُولُ الرجاِل 

 عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَةَ   محمد بن يحيى عن بعِض أَصحاِبِه- ٧
أَيها الناس ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى ) عليه السالم  ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

 و أَنزلَ ِإلَيِه الِْكتاب ِبالْحق و أَنتم أُميونَ عِن الِْكتاِب و من )له صلى اهللا عليه وآ( أَرسلَ ِإلَيكُم الرسولَ 
أَنزلَه و عِن الرسوِل و من أَرسلَه علَى ِحِني فَترٍة ِمن الرسِل و طُوِل هجعٍة ِمن الْأُمِم و انِبساٍط 

 ِمن الِْفتنِة و انِتقَاٍض ِمن الْمبرِم و عمى عِن الْحق و اعِتساٍف ِمن الْجوِر ِمن الْجهِل و اعِتراٍض
 ٍس ِمنبي ا ويناِت الدناِض جِري اٍر ِمنِفرلَى ِحِني اصوِب عرالْح لَظٍّ ِمنت يِن والد اٍق ِمنِتحام و

ن ورِقها و يأٍْس ِمن ثَمِرها و اغِْوراٍر ِمن ماِئها قَد درست أَعلَام الْهدى أَغْصاِنها و انِتثَاٍر ِم
  فَظَهرت أَعلَام الردى فَالدنيا متهجمةٌ 
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 و فوا الْخهارِشع ا الِْجيفَةُ وهامطَع ةُ ونا الِْفتهترقِْبلٍَة ثَمم رةٌ غَيِبردةٌ مكْفَِهرا مِلهوِه أَهجِفي و
 أَيامها قَد قَطَّعوا ِدثَارها السيف مزقْتم كُلَّ ممزٍق و قَد أَعمت عيونَ أَهِلها و أَظْلَمت علَيها

 مهوند ازتجي لَاِدِهمأَو ِمن مهنيةَ بُءودواِب الْمروا ِفي التفَند و ماَءهفَكُوا ِدمس و مهامحأَر
فُونَ و اللَِّه ِمنه ِعقَاباً ِطيب الْعيِش و رفَاِهيةُ خفُوِض الدنيا لَا يرجونَ ِمن اللَِّه ثَواباً و لَا يخا

حيهم أَعمى نِجس و ميتهم ِفي الناِر مبلَس فَجاَءهم ِبنسخِة ما ِفي الصحِف الْأُولَى و تصِديِق 
نتآنُ فَاسالْقُر اِم ذَِلكرِب الْحير لَاِل ِمنفِْصيِل الْحت ِه ويدي نيالَِّذي ب لَكُم ِطقني لَن و ِطقُوه

أُخِبركُم عنه ِإنَّ ِفيِه ِعلْم ما مضى و ِعلْم ما يأِْتي ِإلَى يوِم الِْقيامِة و حكْم ما بينكُم و بيانَ ما 
 كُمتلَّملَع هنوِني عمأَلْتس ِلفُونَ فَلَوتخِفيِه ت متحبأَص.  

٨ -انَ   مثْمِن عاِد بمح ناٍل عِن فَضِن اباِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نى عيحي نب دمح
صلى اهللا ( يقُولُ قَد ولَدِني رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( عن عبِد الْأَعلَى بِن أَعين قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه

 و أَنا أَعلَم ِكتاب اللَِّه و ِفيِه بدُء الْخلِْق و ما هو كَاِئن ِإلَى يوِم الِْقيامِة و ِفيِه خبر )ه عليه وآل
ك السماِء و خبر الْأَرِض و خبر الْجنِة و خبر الناِر و خبر ما كَانَ و خبر ما هو كَاِئن أَعلَم ذَِل

يانُ كُلِّ شيقُولُ ِفيِه ِتبي ِإلَى كَفِّي ِإنَّ اللَّه ظُرا أَنٍء  كَم.  
٩ - ناِن عمعِن النب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

قَالَ ِكتاب اللَِّه ِفيِه نبأُ ما قَبلَكُم و خبر ما بعدكُم ) م عليه السال ( ِإسماِعيلَ بِن جاِبٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
 هلَمعن نحن و كُمنيا بلُ مفَص و.  
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١٠-أَص ةٌ ِمنِعد   نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنح
قَالَ قُلْت لَه أَ ) عليه السالم  ( سيِف بِن عِمريةَ عن أَِبي الْمغراِء عن سماعةَ عن أَِبي الْحسِن موسى

يكُلُّ ش نس اِب اللَِّه وِه ٍء ِفي ِكتِبيصلى اهللا عليه وآله ( ِة ن(يلْ كُلُّ شقُولُونَ ِفيِه قَالَ بت اِب   أَوٍء ِفي ِكت
  . )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه و سنِة نِبيِه 

  باب اخِتلَاِف الْحِديِث
يسى عن ِإبراِهيم بِن عمر   عِلي بن ِإبراِهيم بِن هاِشٍم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِع- ١

ِمِننيؤِلأَِمِري الْم قَالَ قُلْت ٍس الِْهلَاِليِن قَيِم بلَيس ناٍش عيِن أَِبي عاِن بأَب نع اِنيمعليه السالم  ( الْي (

( ِري الْقُرآِن و أَحاِديثَ عن نِبي اللَِّه ِإني سِمعت ِمن سلْمانَ و الِْمقْداِد و أَِبي ذَر شيئاً ِمن تفِْس

 غَير ما ِفي أَيِدي الناِس ثُم سِمعت ِمنك تصِديق ما سِمعت ِمنهم و رأَيت ِفي )صلى اهللا عليه وآله 
 أَنتم )صلى اهللا عليه وآله ( يِث عن نِبي اللَِّه أَيِدي الناِس أَشياَء كَِثريةً ِمن تفِْسِري الْقُرآِن و ِمن الْأَحاِد

صلى اهللا ( تخاِلفُونهم ِفيها و تزعمونَ أَنَّ ذَِلك كُلَّه باِطلٌ أَ فَترى الناس يكِْذبونَ علَى رسوِل اللَِّه 

 قَالَ فَأَقْبلَ علَي فَقَالَ قَد سأَلْت فَافْهِم الْجواب ِإنَّ  متعمِدين و يفَسرونَ الْقُرآنَ ِبآراِئِهم)عليه وآله 
ِفي أَيِدي الناِس حقّاً و باِطلًا و ِصدقاً و كَِذباً و ناِسخاً و منسوخاً و عاماً و خاصاً و محكَماً 

 علَى عهِدِه حتى قَام )صلى اهللا عليه وآله ( ى رسوِل اللَِّه و متشاِبهاً و ِحفْظاً و وهماً و قَد كُِذب علَ
خِطيباً فَقَالَ أَيها الناس قَد كَثُرت علَي الْكَذَّابةُ فَمن كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبوأْ مقْعده ِمن الناِر 

نما أَتاكُم الْحِديثُ ِمن أَربعٍة لَيس لَهم خاِمس رجٍل مناِفٍق يظِْهر ثُم كُِذب علَيِه ِمن بعِدِه و ِإ
  الِْإميانَ متصنٍع ِبالِْإسلَاِم 
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 أَثَّمتوِل اللَِّه لَا يسلَى رع كِْذبأَنْ ي جرحتلَا ي صلى اهللا عليه وآله ( و( اِفقنم هأَن اسالن ِلمع داً فَلَومعتم 
 و )ه وآله صلى اهللا علي( كَذَّاب لَم يقْبلُوا ِمنه و لَم يصدقُوه و لَِكنهم قَالُوا هذَا قَد صِحب رسولَ اللَِّه 

 و هربا أَخِبم اِفِقنينِن الْمع اللَّه هربأَخ قَد و الَهِرفُونَ حعلَا ي مه و هنذُوا عأَخ و هِمن ِمعس و آهر
 يقُولُوا تسمع وصفَهم ِبما وصفَهم فَقَالَ عز و جلَّ و ِإذا رأَيتهم تعِجبك أَجسامهم و ِإنْ

ِلقَوِلِهم ثُم بقُوا بعده فَتقَربوا ِإلَى أَِئمِة الضلَالَِة و الدعاِة ِإلَى الناِر ِبالزوِر و الْكَِذِب و الْبهتاِن 
الد أَكَلُوا ِبِهم اِس ولَى ِرقَاِب النع ملُوهمح الَ ومالْأَع مهلَّوفَو لُوِك والْم عم اسا النمِإن ا وين

الدنيا ِإلَّا من عصم اللَّه فَهذَا أَحد الْأَربعِة و رجٍل سِمع ِمن رسوِل اللَِّه شيئاً لَم يحِملْه علَى 
ولُ ِبِه و يعملُ ِبِه و يرِويِه فَيقُولُ أَنا سِمعته وجِهِه و وِهم ِفيِه و لَم يتعمد كَِذباً فَهو ِفي يِدِه يقُ

 فَلَو عِلم الْمسِلمونَ أَنه وِهم لَم يقْبلُوه و لَو عِلم هو أَنه وِهم )صلى اهللا عليه وآله ( ِمن رسوِل اللَِّه 
 شيئاً أَمر ِبِه ثُم نهى عنه و هو لَا يعلَم )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه لَرفَضه و رجٍل ثَاِلٍث سِمع ِمن رسوِل 

يش نى عهني هِمعس أَو  لَو و اِسخفَِظ النحي لَم و هوخسنِفظَ مفَح لَمعلَا ي وه ِبِه و رأَم ٍء ثُم
هفَضلَر وخسنم هأَن ِلماِبٍع عر رآخ و وهفَضلَر وخسنم هأَن هِمن وهِمعونَ ِإذْ سِلمسالْم ِلمع لَو و 

(  مبِغٍض ِللْكَِذِب خوفاً ِمن اللَِّه و تعِظيماً ِلرسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( لَم يكِْذب علَى رسوِل اللَِّه 

لَم ينسه بلْ حِفظَ ما سِمع علَى وجِهِه فَجاَء ِبِه كَما سِمع لَم يِزد ِفيِه و لَم ينقُص  )صلى اهللا عليه وآله 
 ِبيالن رفَِإنَّ أَم وخسنالْم فَضر اِسِخ وِملَ ِبالنوِخ فَعسنالْم ِمن اِسخالن ِلمع و هصلى اهللا عليه وآله ( ِمن( 

لُ الْقُرآِن ناِسخ و منسوخ و خاص و عام و محكَم و متشاِبه قَد كَانَ يكُونُ ِمن رسوِل اللَِّه ِمثْ
   الْكَلَام لَه وجهاِن كَلَام عام و كَلَام خاص ِمثْلُ )صلى اهللا عليه وآله ( 
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الْقُرآِن و قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِفي ِكتاِبِه ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و ما نهاكُم عنه فَانتهوا 
ى اللَّهنا عِر مدي لَم و ِرفعي لَم نلَى مع ِبهتشفَي ولُهسر كُلُّ )صلى اهللا عليه وآله (  ِبِه و سلَي و 

ِء فَيفْهم و كَانَ ِمنهم من يسأَلُه و لَا   كَانَ يسأَلُه عِن الشي)صلى اهللا عليه وآله ( أَصحاِب رسوِل اللَِّه 
 )صلى اهللا عليه وآله ( لْأَعراِبي و الطَّاِرئ فَيسأَلَ رسولَ اللَِّه َء ا يستفِْهمه حتى ِإنْ كَانوا لَيِحبونَ أَنْ يِجي

 كُلَّ يوٍم دخلَةً و كُلَّ لَيلٍَة دخلَةً )صلى اهللا عليه وآله ( حتى يسمعوا و قَد كُنت أَدخلُ علَى رسوِل اللَِّه 
 أَنه لَم يصنع )صلى اهللا عليه وآله (  دار و قَد عِلم أَصحاب رسوِل اللَِّه فَيخلِّيِني ِفيها أَدور معه حيثُ

 أَكْثَر ذَِلك ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( ذَِلك ِبأَحٍد ِمن الناِس غَيِري فَربما كَانَ ِفي بيِتي يأِْتيِني رسولُ اللَِّه 
ِإذَا د تكُن ِتي ويب ِري وغَي هدقَى ِعنبفَلَا ي اَءهي ِنسنع أَقَام لَاِني واِزِلِه أَخنم ضعِه بلَيع لْتخ

 هأَلْتِإذَا س تكُن و ِنيب ِمن دلَا أَح ةُ وي فَاِطمنع قُمت ِزِلي لَمنِعي ِفي مِة ملْواِني ِللْخِإذَا أَت
 آيةٌ )صلى اهللا عليه وآله ( ذَا سكَت عنه و فَِنيت مساِئِلي ابتدأَِني فَما نزلَت علَى رسوِل اللَِّه أَجابِني و ِإ

اِسخن ا وهفِْسريت ا وأِْويلَهِني تلَّمع طِّي وا ِبخهتبفَكَت لَيا علَاهأَم ا وأَِنيهآِن ِإلَّا أَقْرالْقُر ِمن ا وه
منسوخها و محكَمها و متشاِبهها و خاصها و عامها و دعا اللَّه أَنْ يعِطيِني فَهمها و ِحفْظَها 

دعا و ما ترك فَما نِسيت آيةً ِمن ِكتاِب اللَِّه و لَا ِعلْماً أَملَاه علَي و كَتبته منذُ دعا اللَّه ِلي ِبما 
شيئاً علَّمه اللَّه ِمن حلَاٍل و لَا حراٍم و لَا أَمٍر و لَا نهٍي كَانَ أَو يكُونُ و لَا ِكتاٍب منزٍل علَى 

داً ثُم وضع يده علَى أَحٍد قَبلَه ِمن طَاعٍة أَو معِصيٍة ِإلَّا علَّمِنيِه و حِفظْته فَلَم أَنس حرفاً واِح
 تاللَِّه ِبأَِبي أَن ِبيا ني وراً فَقُلْتن كْماً وح ماً وفَه لَأَ قَلِْبي ِعلْماً ومِلي أَنْ ي ا اللَّهعد ِري ودص

ٌء لَم أَكْتبه أَ فَتتخوف علَي   شيو أُمي منذُ دعوت اللَّه ِلي ِبما دعوت لَم أَنس شيئاً و لَم يفُتِني
  .النسيانَ ِفيما بعد فَقَالَ لَا لَست أَتخوف علَيك النسيانَ و الْجهلَ 

٢ - وبأَِبي أَي نى عِن ِعيسانَ بثْمع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ِد اللَِّهالْخبأَِبي ع نِلٍم عسِن مِد بمحم ناِز ععليه السالم  ( ز ( نونَ عوراٍم يالُ أَقْوا بم لَه قَالَ قُلْت

  لَ ِإنَّ ُء ِمنكُم ِخلَافُه قَا  لَا يتهمونَ ِبالْكَِذِب فَيِجي)صلى اهللا عليه وآله ( فُلَاٍن و فُلَاٍن عن رسوِل اللَِّه 
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  .الْحِديثَ ينسخ كَما ينسخ الْقُرآنُ 
٣ -مِن حاِصِم بع نانَ عرجِن أَِبي نِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عوِر بصنم نٍد عي

ما باِلي أَسأَلُك عِن الْمسأَلَِة فَتِجيبِني ِفيها ِبالْجواِب ثُم ) عليه السالم  ( حاِزٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
 الزيادِة و النقْصاِن قَالَ يِجيئُك غَيِري فَتِجيبه ِفيها ِبجواٍب آخر فَقَالَ ِإنا نِجيب الناس علَى

 أَم )صلى اهللا عليه وآله (  صدقُوا علَى محمٍد )صلى اهللا عليه وآله ( قُلْت فَأَخِبرِني عن أَصحاِب رسوِل اللَِّه 
لَمعا تلَفُوا فَقَالَ أَ متاخ مالُها بفَم قُوا قَالَ قُلْتدلْ صوا قَالَ بولَ كَذَبسأِْتي رلَ كَانَ يجأَنَّ الر 

 فَيسأَلُه عِن الْمسأَلَِة فَيِجيبه ِفيها ِبالْجواِب ثُم يِجيبه بعد ذَِلك ما ينسخ ذَِلك )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  .الْجواب فَنسخِت الْأَحاِديثُ بعضها بعضاً 

٤ -نب ِليأَِبي   ع نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم 
ٍء  قَالَ قَالَ ِلي يا ِزياد ما تقُولُ لَو أَفْتينا رجلًا ِممن يتولَّانا ِبشي) عليه السالم  ( عبيدةَ عن أَِبي جعفٍَر

 قَالَ قُلْت لَه أَنت أَعلَم جِعلْت ِفداك قَالَ ِإنْ أَخذَ ِبِه فَهو خير لَه و أَعظَم أَجراً و ِفي ِمن التِقيِة
 اللَِّه أَِثم و كَهرِإنْ ت و ذَ ِبِه أُوِجرى ِإنْ أَخرٍة أُخايِرو.  

الْجباِر عِن الْحسِن بِن عِلي عن ثَعلَبةَ بِن   أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد - ٥
قَالَ سأَلْته عن مسأَلٍَة فَأَجابِني ثُم جاَءه ) عليه السالم  ( ميموٍن عن زرارةَ بِن أَعين عن أَِبي جعفٍَر
ي ثُم جاَء رجلٌ آخر فَأَجابه ِبِخلَاِف ما أَجابِني و رجلٌ فَسأَلَه عنها فَأَجابه ِبِخلَاِف ما أَجابِن

 ِتكُمِشيع اِق ِمنِل الِْعرأَه لَاِن ِمنجوِل اللَِّه رسر نا ابي لَاِن قُلْتجالر جرا خاِحِبي فَلَمص ابأَج
ا ِبغمهاِحٍد ِمنكُلَّ و تبأَلَاِن فَأَجسا يا قَِدملَن ريذَا خةُ ِإنَّ هاررا زفَقَالَ ي هاِحبِبِه ص تبا أَجِر مي

 ا وقَاِئنلَكَانَ أَقَلَّ ِلب ا ونلَيع اسالن قَكُمداِحٍد لَصٍر ولَى أَمع متعمتلَِو اج و لَكُم ا وقَى لَنأَب و
ِشيعتكُم لَو حملْتموهم علَى الْأَِسنِة أَو علَى الناِر ) عليه السالم  (  عبِد اللَِّهبقَاِئكُم قَالَ ثُم قُلْت ِلأَِبي

  .لَمضوا و هم يخرجونَ ِمن ِعنِدكُم مختِلِفني قَالَ فَأَجابِني ِبِمثِْل جواِب أَِبيِه 
محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن نصٍر   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن - ٦

  يقُولُ من عرف أَنا لَا نقُولُ ِإلَّا حقّاً فَلْيكْتِف ِبما ) عليه السالم  ( الْخثْعِمي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
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 هنا عِمن ِدفَاع أَنَّ ذَِلك لَمعفَلْي لَمعا يم ا ِخلَافِمن ِمعا فَِإنْ سِمن لَمعي.  
ٍب جِميعاً عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عثْمانَ بِن ِعيسى و الْحسِن بِن محبو- ٧

قَالَ سأَلْته عن رجٍل اختلَف علَيِه رجلَاِن ِمن أَهِل ِديِنِه ِفي ) عليه السالم  ( سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
 عنصي فكَي هنع اههني رالْآخ ِذِه وِبأَخ رأْما يمهدِويِه أَحرا يمٍر ِكلَاهلْقَى أَمى يتح ِجئُهرفَقَالَ ي

 كِسعِليِم وساِب التب ِمن ذْتا أَخِهمى ِبأَيرٍة أُخايِفي ِرو و لْقَاهى يتٍة حعِفي س وفَه هِبرخي نم
.  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عن بعِض - ٨
تِني ِمن قَاِبٍل قَالَ أَ رأَيتك لَو حدثْتك ِبحِديٍث الْعام ثُم ِجئْ) عليه السالم  ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه

 اللَّه كِحمذُ ِبالْأَِخِري فَقَالَ ِلي رآخ تكُن ذُ قَالَ قُلْتأْخت تا كُنِهمِبِخلَاِفِه ِبأَي كثْتدفَح.  
ى بِن   و عنه عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس عن داود بِن فَرقٍَد عِن الْمعلَّ- ٩

ِإذَا جاَء حِديثٌ عن أَوِلكُم و حِديثٌ عن آِخِركُم ) عليه السالم  ( خنيٍس قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
ذُوا ِبقَوفَخ يِن الْحع كُملَغفَِإنْ ب يِن الْحع كُملُغبى يتذُوا ِبِه حذُ فَقَالَ خأْخا نِهمِبأَي ِلِه قَالَ ثُم

ِإنا و اللَِّه لَا ندِخلُكُم ِإلَّا ِفيما يسعكُم و ِفي حِديٍث آخر خذُوا ) عليه السالم  ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
  .ِبالْأَحدِث 
١٠- نى عِن ِعيسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   مانَ بفْوص

عن رجلَيِن ) عليه السالم  ( يحيى عن داود بِن الْحصيِن عن عمر بِن حنظَلَةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه
 الْقُضاِة أَ يِحلُّ ِمن أَصحاِبنا بينهما منازعةٌ ِفي ديٍن أَو ِمرياٍث فَتحاكَما ِإلَى السلْطَاِن و ِإلَى

ذَِلك قَالَ من تحاكَم ِإلَيِهم ِفي حق أَو باِطٍل فَِإنما تحاكَم ِإلَى الطَّاغُوِت و ما يحكُم لَه فَِإنما 
رأَم قَد كِْم الطَّاغُوِت وِبح ذَهأَخ هقّاً ثَاِبتاً ِلأَنِإنْ كَانَ ح تاً وحذُ سأْخي ِبِه قَالَ اللَّه كْفَرأَنْ ي اللَّه 

تعالَى يِريدونَ أَنْ يتحاكَموا ِإلَى الطَّاغُوِت و قَد أُِمروا أَنْ يكْفُروا ِبِه قُلْت فَكَيف يصنعاِن قَالَ 
اِلنا و حراِمنا و عرف أَحكَامنا ينظُراِن ِإلَى من كَانَ ِمنكُم ِممن قَد روى حِديثَنا و نظَر ِفي حلَ

فَلْيرضوا ِبِه حكَماً فَِإني قَد جعلْته علَيكُم حاِكماً فَِإذَا حكَم ِبحكِْمنا فَلَم يقْبلْه ِمنه فَِإنما 
د علَى اللَِّه و هو علَى حد الشرِك ِباللَِّه قُلْت استخف ِبحكِْم اللَِّه و علَينا رد و الراد علَينا الرا

فَِإنْ كَانَ كُلُّ رجٍل اختار رجلًا ِمن أَصحاِبنا فَرِضيا أَنْ يكُونا الناِظريِن ِفي حقِِّهما و اختلَفَا 
 ِديِثكُملَفَا ِفي حتا اخمِكلَاه ا وكَما حِفيم  
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 ِفتلْتلَا ي ا ومهعرأَو ِديِث وا ِفي الْحمقُهدأَص ا ومهأَفْقَه ا وملُهدِبِه أَع كَما حم كْمقَالَ الْح
الْآخر قَالَ قُلْت فَِإنهما عدلَاِن مرِضياِن ِعند أَصحاِبنا لَا يفَضلُ واِحد ِمنهما ِإلَى ما يحكُم ِبِه 

علَى الْآخِر قَالَ فَقَالَ ينظَر ِإلَى ما كَانَ ِمن ِروايِتِهم عنا ِفي ذَِلك الَِّذي حكَما ِبِه الْمجمع علَيِه 
ك فَيؤخذُ ِبِه ِمن حكِْمنا و يترك الشاذُّ الَِّذي لَيس ِبمشهوٍر ِعند أَصحاِبك فَِإنَّ ِمن أَصحاِب

بنتجفَي هغَي نيب رأَم و عبتفَي هدشر نيب رثَلَاثَةٌ أَم ورا الْأُممِإن ِفيِه و بيِه لَا رلَيع عمجالْم رأَم و 
 حلَالٌ بين و حرام بين و )صلى اهللا عليه وآله ( مشِكلٌ يرد ِعلْمه ِإلَى اللَِّه و ِإلَى رسوِلِه قَالَ رسولُ اللَِّه 

هبذَ ِبالشأَخ نم اِت ومرحالْم ا ِمنجاِت نهبالش كرت نفَم ذَِلك نيب اتهبش كَبتاِت ار
الْمحرماِت و هلَك ِمن حيثُ لَا يعلَم قُلْت فَِإنْ كَانَ الْخبراِن عنكُما مشهوريِن قَد رواهما 

ةَ فَيامالْع الَفخ ِة ونالس اِب والِْكت كْمح هكْمح افَقا وفَم ظَرنقَالَ ي كُمنع الثِّقَات ذُ ِبِه وخؤ
يترك ما خالَف حكْمه حكْم الِْكتاِب و السنِة و وافَق الْعامةَ قُلْت جِعلْت ِفداك أَ رأَيت ِإنْ 

عامِة و الْآخر كَانَ الْفَِقيهاِن عرفَا حكْمه ِمن الِْكتاِب و السنِة و وجدنا أَحد الْخبريِن مواِفقاً ِللْ
مخاِلفاً لَهم ِبأَي الْخبريِن يؤخذُ قَالَ ما خالَف الْعامةَ فَِفيِه الرشاد فَقُلْت جِعلْت ِفداك فَِإنْ 

قُض و مهكَّاملُ حيِه أَمِإلَي ما هِإلَى م ظَرنِميعاً قَالَ ياِن جربا الْخمافَقَهذُ وخؤي و كرتفَي مهات
 كاملْقَى ِإمى تتح ِجهفَأَر ِميعاً قَالَ ِإذَا كَانَ ذَِلكِن جيربالْخ مهكَّامح افَقفَِإنْ و ِر قُلْتِبالْآخ

  .فَِإنَّ الْوقُوف ِعند الشبهاِت خير ِمن اِلاقِْتحاِم ِفي الْهلَكَاِت 
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  باب الْأَخِذ ِبالسنِة و شواِهِد الِْكتاِب
قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه- ١

 ِإنَّ علَى كُلِّ حق حِقيقَةً و علَى كُلِّ صواٍب نوراً فَما وافَق )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه 
 وهعاللَِّه فَد ابِكت الَفا خم و ذُوهاللَِّه فَخ ابِكت.  

لَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ   محمد بن يحيى عن عبِد ال- ٢
عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ و حدثَِني حسين بن أَِبي الْعلَاِء أَنه حضر ابن أَِبي يعفُوٍر ِفي 

عِن اخِتلَاِف الْحِديِث يرِويِه من نِثق ِبِه و ِمنهم ) عليه السالم  ( اللَِّههذَا الْمجِلِس قَالَ سأَلْت أَبا عبِد 
من لَا نِثق ِبِه قَالَ ِإذَا ورد علَيكُم حِديثٌ فَوجدتم لَه شاِهداً ِمن ِكتاِب اللَِّه أَو ِمن قَوِل رسوِل 

  .ِإلَّا فَالَِّذي جاَءكُم ِبِه أَولَى ِبِه  و )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
٣ - نٍد عيوِن سِر بضِن النأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ٍء مردود ِإلَى  يقُولُ كُلُّ شي) ه السالم علي ( يحيى الْحلَِبي عن أَيوب بِن الْحر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
 فرخز واللَِّه فَه ابِكت اِفقوِديٍث لَا يكُلُّ ح ِة ونالس اِب والِْكت.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ - ٤
ِد اللَِّهعبأَِبي ع ناِشٍد عِن رب وبأَي عليه السالم  ( ن ( وآنَ فَهِديِث الْقُرالْح ِمن اِفقوي ا لَمقَالَ م

 فرخز.  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم - ٥

 ِبِمنى فَقَالَ أَيها الناس ما )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ خطَب النِبي ) عليه السالم  ( يِرِه عن أَِبي عبِد اللَِّهو غَ
 أَقُلْه اللَِّه فَلَم ابِكت اِلفخي اَءكُما جم و ها قُلْتاللَِّه فَأَن ابِكت اِفقوي ينع اَءكُمج.  
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عليه  (   و ِبهذَا الِْإسناِد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن بعِض أَصحاِبِه قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه- ٦

  . فَقَد كَفَر )صلى اهللا عليه وآله (  ِكتاب اللَِّه و سنةَ محمٍد يقُولُ من خالَف) السالم 
٧ - نب ِليقَالَ قَالَ ع هفَعر سوني نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
  .د اللَِّه ما عِملَ ِبالسنِة و ِإنْ قَلَّ ِإنَّ أَفْضلَ الْأَعماِل ِعن) عليه السالم  ( الْحسيِن
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي - ٨

أَنه سِئلَ عن مسأَلٍَة ) عليه السالم  ( سِعيٍد الْقَماِط و صاِلِح بِن سِعيٍد عن أَباِن بِن تغِلب عن أَِبي جعفٍَر
فَأَجاب ِفيها قَالَ فَقَالَ الرجلُ ِإنَّ الْفُقَهاَء لَا يقُولُونَ هذَا فَقَالَ يا ويحك و هلْ رأَيت فَِقيهاً قَطُّ 

   .)صلى اهللا عليه وآله ( ي الْآِخرِة الْمتمسك ِبسنِة النِبي ِإنَّ الْفَِقيه حق الْفَِقيِه الزاِهد ِفي الدنيا الراِغب ِف
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن أَِبي ِإسماِعيلَ - ٩

ِديبانَ الْعثْمأَِبي ع نع ِديالْأَز اقحِن ِإسب اِهيمرِإبِمِننيؤأَِمِري الْم ناِئِه عآب نفٍَر ععج نعليه  (  ع

 لَا قَولَ ِإلَّا ِبعمٍل و لَا قَولَ و لَا عملَ ِإلَّا ِبِنيٍة و لَا قَولَ )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) السالم 
ابةَ ِإلَّا ِبِإصلَا ِني لَ وملَا ع ِة ونِة الس.  

١٠- ناِبٍر عج نٍر عِن ِشمِرو بمع نِر عضِن النب دمأَح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ى سنٍة فَقَِد قَالَ قَالَ ما ِمن أَحٍد ِإلَّا و لَه ِشرةٌ و فَترةٌ فَمن كَانت فَترته ِإلَ) عليه السالم  ( أَِبي جعفٍَر

  .اهتدى و من كَانت فَترته ِإلَى ِبدعٍة فَقَد غَوى 
١١- نب دمحم انَ وسِن حب ِليع نع ِقيرٍد الْبمحِن مب دمأَح نٍد عمحم نب ِليع  

  يحيى 
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عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عِلي بِن حسانَ عن موسى بِن بكٍْر عن زرارةَ بِن أَعين عن أَِبي 
  .سنِة قَالَ كُلُّ من تعدى السنةَ رد ِإلَى ال) عليه السالم  ( جعفٍَر

 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه عن آباِئِه-١٢

ِبها هدى و السنةُ سنتاِن سنةٌ ِفي فَِريضٍة الْأَخذُ ) عليه السالم  ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني) عليهم السالم 
  تركُها ضلَالَةٌ و سنةٌ ِفي غَيِر فَِريضٍة الْأَخذُ ِبها فَِضيلَةٌ و تركُها ِإلَى غَيِر خِطيئٍَة 

 تم ِكتاب فَضِل الِْعلِْم و الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني و صلَّى اللَّه علَى محمٍد و آِلِه 
  .ين الطَّاِهِر
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  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
  ِكتاب التوِحيِد

  باب حدوِث الْعالَِم و ِإثْباِت الْمحِدِث
١ -حفٍَر معو جا أَبنربأَخ   ناِشٍم عِن هب اِهيمرِإب نب ِليثَِني عدقَالَ ح قُوبعي نب دم

 اموٍر قَالَ قَالَ ِلي ِهشصنِن مب ِليع نِن عمحِد الربِن عب سوني نع اِهيمرِن ِإبِن بسِن الْحأَِبيِه ع
بت ِديقِزن ركَِم كَانَ ِبِمصالْح نِد اللَِّهببأَِبي ع نع هعليه السالم  ( لُغ ( هاِظرنِة ِليِدينِإلَى الْم جراُء فَخيأَش

 ا وفَنادِد اللَِّه فَصبأَِبي ع عم نحن كَّةَ وِإلَى م جركَّةَ فَخِبم اِرجخ هِإن ِقيلَ لَه ا وِبه اِدفْهصي فَلَم
ِفي الطَّواِف و كَانَ اسمه عبد الْمِلِك و كُنيته أَبو عبِد اللَِّه ) عليه السالم  ( ِبي عبِد اللَِّهنحن مع أَ

ي ما اسمك فَقَالَ اسِم) عليه السالم  ( فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه) عليه السالم  ( فَضرب كَِتفَه كَِتف أَِبي عبِد اللَِّه
فَمن هذَا ) عليه السالم  ( عبد الْمِلِك قَالَ فَما كُنيتك قَالَ كُنيِتي أَبو عبِد اللَِّه فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه

ك عبد ِإلَِه الْمِلك الَِّذي أَنت عبده أَ ِمن ملُوِك الْأَرِض أَم ِمن ملُوِك السماِء و أَخِبرِني عِن ابِن
 كَِم فَقُلْتالْح نب امقَالَ ِهش مصخت ا ِشئْتِض قُلْ مِإلَِه الْأَر دبع اِء أَممالس  
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درا تِديِق أَ منغَ ِللزا فَرا فَلَماِف فَأِْتنالطَّو ِمن غْتِد اللَِّه ِإذَا فَربو عِلي فَقَالَ أَبقَو حِه قَالَ فَقَبلَيع 
بو عفَقَالَ أَب هدونَ ِعنِمعتجم نحن ِد اللَِّه وبأَِبي ع يدي نيب دفَقَع ِديقنالز اهِد اللَِّه أَتبو عِد اللَِّهأَب 

ِللزنِديِق أَ تعلَم أَنَّ ِللْأَرِض تحتاً و فَوقاً قَالَ نعم قَالَ فَدخلْت تحتها قَالَ لَا قَالَ فَما ) عليه السالم ( 
يا شهتحت سأَنْ لَي ي أَظُنِري ِإلَّا أَنا قَالَ لَا أَدهتحا تم ِريكدِد اللَِّهٌء فَقَالَ أَ يبو ععليه السالم  ( ب (

فَالظَّن عجز ِلما لَا تستيِقن ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه أَ فَصِعدت السماَء قَالَ لَا قَالَ أَ فَتدِري ما ِفيها 
ِربغلُِغ الْمبت لَم و ِرقشلُِغ الْمبت لَم باً لَكجِد قَالَ لَا قَالَ ععصت لَم و ضِزِل الْأَرنت لَم و 

السماَء و لَم تجز هناك فَتعِرف ما خلْفَهن و أَنت جاِحد ِبما ِفيِهن و هلْ يجحد الْعاِقلُ ما لَا 
فَأَنت ِمن ذَِلك ِفي ) عليه السالم  (  عبِد اللَِّهيعِرف قَالَ الزنِديق ما كَلَّمِني ِبهذَا أَحد غَيرك فَقَالَ أَبو

أَيها ) عليه السالم  ( شك فَلَعلَّه هو و لَعلَّه لَيس هو فَقَالَ الزنِديق و لَعلَّ ذَِلك فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه
ي نلَى مةٌ عجح لَمعلَا ي نِلم سلُ لَيجي الرنع مفْهت رِل ِمصا أَها أَخاِهِل يةَ ِللْججلَا ح و لَمع

 اِن وِبهتشاِن فَلَا يِلجي ارهالن لَ واللَّي و رالْقَم و سمى الشرا تداً أَ مِفي اللَِّه أَب كشا لَا نفَِإن
انٌ ِإلَّا مكَانهما فَِإنْ كَانا يقِْدراِن علَى أَنْ يذْهبا فَِلم يرِجعاِن يرِجعاِن قَِد اضطُرا لَيس لَهما مكَ

 رِل ِمصا أَها أَخاللَِّه ي ا وطُرلًا اضلَي ارهالن اراً وهلُ ناللَّي ِصريلَا ي ِن فَِلميطَرضم را غَيِإنْ كَان و
ِذي اضطَرهما أَحكَم ِمنهما و أَكْبر فَقَالَ الزنِديق صدقْت ثُم قَالَ أَبو عبِد ِإلَى دواِمِهما و الَّ

يا أَخا أَهِل ِمصر ِإنَّ الَِّذي تذْهبونَ ِإلَيِه و تظُنونَ أَنه الدهر ِإنْ كَانَ الدهر يذْهب ) عليه السالم  ( اللَِّه
ِبِهم ِلم رِل ِمصا أَها أَخونَ يطَرضم مالْقَو ِبِهم بذْهلَا ي ِلم مهدرِإنْ كَانَ ي و مهدرلَا ي ِلم 

  السماُء مرفُوعةٌ و الْأَرض موضوعةٌ 
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ِلم لَا يسقُطُ السماُء علَى الْأَرِض ِلم لَا تنحِدر الْأَرض فَوق ِطباِقها و لَا يتماسكَاِن و لَا 
نا قَالَ فَآممهديس ا ومهبر ا اللَّهمكَهسأَم ِديقنا قَالَ الزهلَيع نم كاسمتي يدلَى يع ِديقنالز 

فَقَالَ لَه حمرانُ جِعلْت ِفداك ِإنْ آمنِت الزناِدقَةُ علَى يِدك فَقَد آمن ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
اجعلِْني ِمن ) عليه السالم  ( ِهالْكُفَّار علَى يدي أَِبيك فَقَالَ الْمؤِمن الَِّذي آمن علَى يدي أَِبي عبِد اللَّ

 لِّمعفَكَانَ م امِهش هلَّمفَع هلِّمع و كِإلَي ذْهكَِم خالْح نب اما ِهشِد اللَِّه يبو عفَقَالَ أَب لَاِمذَِتكت
  .ها أَبو عبِد اللَِّه أَهِل الشاِم و أَهِل ِمصر الِْإميانَ و حسنت طَهارته حتى رِضي ِب

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عن عبِد - ٢
أَِبي م دِعن تقَالَ كُن ٍن الِْميثَِميسحِن مب دمأَح ناِشٍم عِن أَِبي هِد بمحِن مِن بمحوٍر الرصن

 ناللَِّه ب دبع اِء وجوأَِبي الْع ناب ا وأَن تاِبي قَالَ كُنحأَص لٌ ِمنجِني رربِب فَقَالَ أَخطَبتالْم
موِضِع الطَّواِف الْمقَفَِّع ِفي الْمسِجِد الْحراِم فَقَالَ ابن الْمقَفَِّع ترونَ هذَا الْخلْق و أَومأَ ِبيِدِه ِإلَى 

 نب فَرعِد اللَِّه جبا عِني أَبعي اِلسالْج خيالش ِة ِإلَّا ذَِلكاِنيسالِْإن ماس لَه أُوِجب دأَح مها ِمنم
جاِء و كَيف أَوجبت هذَا فَأَما الْباقُونَ فَرعاع و بهاِئم فَقَالَ لَه ابن أَِبي الْعو) عليه السالم  ( محمٍد

اِلاسم ِلهذَا الشيِخ دونَ هؤلَاِء قَالَ ِلأَني رأَيت ِعنده ما لَم أَره ِعندهم فَقَالَ لَه ابن أَِبي الْعوجاِء 
فَِّع لَا تفْعلْ فَِإني أَخاف أَنْ يفِْسد علَيك لَا بد ِمِن اخِتباِر ما قُلْت ِفيِه ِمنه قَالَ فَقَالَ لَه ابن الْمقَ

 فعضأَنْ ي افخت لَِكن و كأْيذَا ر سفَقَالَ لَي ِدكا ِفي يم  
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ِعن كأْيذَا ره لَيع تمهوا ِإذَا تقَفَِّع أَمالْم نفَقَالَ اب فْتصلَّ الَِّذي وحالْم اهِإي لَاِلكِدي ِفي ِإح
ِإلَى ِعقَاٍل و كلِّمساٍل فَيسِترِإلَى اس كانثِْني ِعنلَا ت لَِل والز ِمن تطَعتا اسفَّظْ محت ِه وِإلَي فَقُم 

 عجا رِن فَلَمياِلسقَفَِّع جالْم ناب ا وأَن ِقيتب اِء وجوأَِبي الْع ناب قَالَ فَقَام كلَيع أَو ا لَكم هِسم
ينِإنْ كَانَ ِفي الد ٍر وشذَا ِببا هقَفَِّع مالْم نا ابي لَكياِء قَالَ وجوأَِبي الْع نا ابنِإلَي اِنيوحا ر

يتجسد ِإذَا شاَء ظَاِهراً و يتروح ِإذَا شاَء باِطناً فَهو هذَا فَقَالَ لَه و كَيف ذَِلك قَالَ جلَست ِإلَيِه 
اِء و هو علَى ما يقُولُونَ فَلَما لَم يبق ِعنده غَيِري ابتدأَِني فَقَالَ ِإنْ يكُِن الْأَمر علَى ما يقُولُ هؤلَ

يعِني أَهلَ الطَّواِف فَقَد سِلموا و عِطبتم و ِإنْ يكُِن الْأَمر علَى ما تقُولُونَ و لَيس كَما تقُولُونَ 
يش أَي و اللَّه كمحري لَه فَقُلْت مه و متيوتفَقَِد اس أَي قُولُ وٍء نيش   ِلي وا قَوقُولُونَ مٍء ي

قَولُهم ِإلَّا واِحد فَقَالَ و كَيف يكُونُ قَولُك و قَولُهم واِحداً و هم يقُولُونَ ِإنَّ لَهم معاداً و ثَواباً 
نتم تزعمونَ أَنَّ السماَء خراب لَيس و ِعقَاباً و يِدينونَ ِبأَنَّ ِفي السماِء ِإلَهاً و أَنها عمرانٌ و أَ

 لِْقِه وِلخ رظْهقُولُونَ أَنْ يا يكَم رِإنْ كَانَ الْأَم هعنا مم لَه فَقُلْت ها ِمنهتمنقَالَ فَاغْت دا أَحِفيه
اثْن مهِمن ِلفتخى لَا يتِتِه حادِإلَى ِعب مهوعدي لَ وسالر ِهملَ ِإلَيسأَر و مهنع بجتاح ِلم اِن و

 اكأَر نم كنع بجتاح فكَي و لَكياِن ِبِه فَقَالَ ِلي وِإلَى الِْإمي بفِْسِه كَانَ أَقْرِبن مهراشب لَو
ب كرِكب و كُنت لَم و وَءكشن فِْسكِفي ن هترقُد دعب فَكعض و ِفكعض دعب كتقُو و ِركِصغ دع

 دعب كبغَض و ِبكغَض دعب اكِرض و قِْمكس دعب كتِصح و ِتكِصح دعب كقْمس و ِتكقُو
 كنزح و اكِرض  
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 دعب كمزع و كبح دعب كضغب و ِضكغب دعب كبح و ِنكزح دعب كحفَر و ِحكفَر دعب
ب كتاهكَر و ِتكاهكَر دعب كتوهش و ِمكزع دعب كاتأَن و اِتكأَن دعب كتغْبر و ِتكوهش دع

 ا لَمِبم كاِطرخ و اِئكجر دعب كأْسي و أِْسكي دعب اَءكجر و ِتكغْبر دعب كتبهر و ِتكبهر
ع ددعالَ يا زم و ِنكِذه نع هِقدتعم تا أَنم وبزع و ِمكهِفي و كُنِفي ي الَِّتي ِهي هترقُد لَي

 و هفَعا راِبنحِض أَصعب نع هنع هنيب ِني ويا بِفيم رظْهيس هأَن تنى ظَنتا حهفَعفِْسي الَِّتي لَا أَدن
قَالَ عاد ابن أَِبي الْعوجاِء ِفي ) ه السالم علي ( زاد ِفي حِديِث ابِن أَِبي الْعوجاِء ِحني سأَلَه أَبو عبِد اللَِّه

 فَجلَس و هو ساِكت لَا ينِطق فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه) عليه السالم  ( الْيوِم الثَّاِني ِإلَى مجِلِس أَِبي عبِد اللَِّه

فَقَالَ أَردت ذَِلك يا ابن رسوِل اللَِّه فَقَالَ لَه أَبو كَأَنك ِجئْت تِعيد بعض ما كُنا ِفيِه ) عليه السالم ( 
ما أَعجب هذَا تنِكر اللَّه و تشهد أَني ابن رسوِل اللَِّه فَقَالَ الْعادةُ تحِملُِني ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

اِلمالْع فَقَالَ لَه لَى ذَِلكم عليه السال ( ع ( طَِلقنا يةً مابهم و لَالًا لَكالْكَلَاِم قَالَ ِإج ِمن كعنما يفَم
ِلساِني بين يديك فَِإني شاهدت الْعلَماَء و ناظَرت الْمتكَلِِّمني فَما تداخلَِني هيبةٌ قَطُّ ِمثْلُ ما 

يكُونُ ذَِلك و لَِكن أَفْتح علَيك ِبسؤاٍل و أَقْبلَ علَيِه فَقَالَ لَه أَ مصنوع تداخلَِني ِمن هيبِتك قَالَ 
اِلمالْع وٍع فَقَالَ لَهنصم را غَيلْ أَناِء بجوأَِبي الْع نالْكَِرِمي ب دبوٍع فَقَالَ عنصم رغَي أَو تعليه  ( أَن

ي لَو كُنت مصنوعاً كَيف كُنت تكُونُ فَبِقي عبد الْكَِرِمي مِلياً لَا يِحري جواباً و فَِصف ِل) السالم 
 كُلُّ ذَِلك اِكنس كرحتم قَِصري ِميقع ِريضقُولُ طَِويلٌ عي وه ِه ويدي نيب تٍة كَانبشِبخ لَعو

ه الْعاِلم فَِإنْ كُنت لَم تعلَم ِصفَةَ الصنعِة غَيرها فَاجعلْ نفْسك مصنوعاً ِلما ِصفَةُ خلِْقِه فَقَالَ لَ
 وِر فَقَالَ لَهِذِه الْأُمه ثُ ِمندحا يِمم فِْسكِفي ن ِجدت  
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عبد الْكَِرِمي سأَلْتِني عن مسأَلٍَة لَم يسأَلِْني عنها أَحد قَبلَك و لَا يسأَلُِني أَحد بعدك عن ِمثِْلها 
ا مضى فَما علَّمك أَنك لَا تسأَلُ هبك عِلمت أَنك لَم تسأَلْ ِفيم) عليه السالم  ( فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه

 فاٌء فَكَيوِل سالْأَو اَء ِمنيأَنَّ الْأَش معزت كِلأَن لَكقَو تقَضالْكَِرِمي ن دبا عي كلَى أَنع دعا بِفيم
حاً أَ رأَيت لَو كَانَ معك ِكيس ِفيِه جواِهر قَدمت و أَخرت ثُم قَالَ يا عبد الْكَِرِمي أَِزيدك وضو

 ارينالد ِلي ِصف اِر ِفي الِْكيِس فَقَالَ لَكيننَ الدكَو تفَيفَن ارلْ ِفي الِْكيِس ِدينقَاِئلٌ ه فَقَالَ لَك
لديناِر عِن الِْكيِس و أَنت لَا تعلَم قَالَ لَا و كُنت غَير عاِلٍم ِبِصفَِتِه هلْ كَانَ لَك أَنْ تنِفي كَونَ ا

فَالْعالَم أَكْبر و أَطْولُ و أَعرض ِمن الِْكيِس فَلَعلَّ ِفي الْعالَِم صنعةً ) عليه السالم  ( فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه
ِر الصغَي ِة ِمنعنِصفَةَ الص لَمعثُ لَا تيح ِمن ضعلَاِم بِإلَى الِْإس ابأَج الْكَِرِمي و دبع قَطَعِة فَانعن

عليه  ( أَصحاِبِه و بِقي معه بعض فَعاد ِفي الْيوِم الثَّاِلِث فَقَالَ أَقِْلب السؤالَ فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه

دِليلُ علَى حدِث الْأَجساِم فَقَالَ ِإني ما وجدت شيئاً صِغرياً و سلْ عما ِشئْت فَقَالَ ما ال) السالم 
 لَو الَِة الْأُولَى وِن الْحِتقَالٌ عان الٌ ووز ِفي ذَِلك و رأَكْب ارص ِه ِمثْلُهِإلَي مِإذَا ض لَا كَِبرياً ِإلَّا و

لَ ِلأَنَّ الَِّذي يزولُ و يحولُ يجوز أَنْ يوجد و يبطَلَ فَيكُونُ ِبوجوِدِه كَانَ قَِدمياً ما زالَ و لَا حا
بعد عدِمِه دخولٌ ِفي الْحدِث و ِفي كَوِنِه ِفي الْأَزِل دخولُه ِفي الْعدِم و لَن تجتِمع ِصفَةُ الْأَزِل 

ٍء واِحٍد فَقَالَ عبد الْكَِرِمي هبك عِلمت ِفي جرِي الْحالَتيِن  دِم ِفي شيو الْعدِم و الْحدوِث و الِْق
 ا ِمنِرهلَى ِصغاُء عيِت الْأَشِقيب وِثِها فَلَودلَى حع ِبذَِلك لَلْتدتاس و تا ذَكَرلَى مِن عيانمالز و

ِإنما نتكَلَّم علَى هذَا الْعالَِم ) عليه السالم  (  علَى حدوِثِهن فَقَالَ الْعاِلمأَين كَانَ لَك أَنْ تستِدلَّ
يكَانَ لَا ش رالَماً آخا عنعضو و اهنفَعر وِع فَلَوضوالْم  و اها ِإيفِْعنر ِث ِمندلَى الْحلَّ عَء أَد

لَِكن و هرا غَيِعنضلَى وع تامد اَء لَويقُولُ ِإنَّ الْأَشا فَننلِْزمأَنْ ت ترثُ قَديح ِمن كأُِجيب 
يش مى ضتم هِم أَنها لَكَانَ ِفي الْوِرهِصغ  هوجرِه خلَيِيِري عغاِز التوِفي ج و رٌء ِإلَى ِمثِْلِه كَانَ أَكْب

ٌء يا عبد الْكَِرِمي فَانقَطَع و   أَنَّ ِفي تغِيِريِه دخولَه ِفي الْحدِث لَيس لَك وراَءه شيِمن الِْقدِم كَما
خِزي فَلَما كَانَ ِمن الْعاِم الْقَاِبِل الْتقَى معه ِفي الْحرِم فَقَالَ لَه بعض ِشيعِتِه ِإنَّ ابن أَِبي الْعوجاِء 

قَداِلمفَقَالَ الْع لَماِلِم ) عليه السالم  (  أَسِبالْع رصا بفَلَم ِلمسلَا ي ذَِلك ى ِمنمأَع وه  
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ما جاَء ِبك ِإلَى هذَا الْموِضِع فَقَالَ عادةُ الْجسِد ) عليه السالم  (  لَه الْعاِلمقَالَ سيِدي و مولَاي فَقَالَ
اِلمالْع ِة فَقَالَ لَهارِي الِْحجمر لِْق والْح وِن ونالْج ِفيِه ِمن اسا النم ظُرنِلن لَِد وةُ الْبنس عليه السالم  ( و

 (دعب تأَنفَقَالَ لَه كَلَّمتي بالْكَِرِمي فَذَه دبا عي لَاِلكض و كوتلَى عع  )  الَ ِفي ) عليه السالملَا ِجد
 ا ونوجقُولُ نا تكَم سلَي قُولُ وا تكَم ركُِن الْأَمقَالَ ِإنْ ي ِدِه وي ِمن اَءهِرد فَضن و جالْح

نْ يكُِن الْأَمر كَما نقُولُ و هو كَما نقُولُ نجونا و هلَكْت فَأَقْبلَ عبد الْكَِرِمي علَى نجوت و ِإ
 اللَّه هِحملَا ر اتفَم وهدوِني فَردةً فَراززِفي قَلِْبي ح تدجفَقَالَ و هعم نم.  

 الْأَسِدي عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ الْبرمِكي الراِزي عِن   حدثَِني محمد بن جعفٍَر- ٣
 اِنياسرِد اللَِّه الْخبِن عِد بمحم نع ِليِن عِد بمحم نع ِريوينٍد الدرِن بِن بسِن الْحِن بيسالْح

و ِعنده جماعةٌ ) عليه السالم  ( لَ رجلٌ ِمن الزناِدقَِة علَى أَِبي الْحسِنقَالَ دخ) عليه السالم  ( خاِدِم الرضا
أَيها الرجلُ أَ رأَيت ِإنْ كَانَ الْقَولُ قَولَكُم و لَيس هو كَما تقُولُونَ أَ ) عليه السالم  ( فَقَالَ أَبو الْحسِن

اً سواًء لَا يضرنا ما صلَّينا و صمنا و زكَّينا و أَقْررنا فَسكَت الرجلُ ثُم قَالَ لَسنا و ِإياكُم شرع
و ِإنْ كَانَ الْقَولُ قَولَنا و هو قَولُنا أَ لَستم قَد هلَكْتم و نجونا فَقَالَ ) عليه السالم  ( أَبو الْحسِن
لَّه أَوِجدِني كَيف هو و أَين هو فَقَالَ ويلَك ِإنَّ الَِّذي ذَهبت ِإلَيِه غَلَطٌ هو أَين الْأَين رِحمك ال

 و لَا ِبلَا أَيٍن و كَيف الْكَيف ِبلَا كَيٍف فَلَا يعرف ِبالْكَيفُوِفيِة و لَا ِبأَينوِنيٍة و لَا يدرك ِبحاسٍة
يِبش قَاسي يلَا ش هلُ فَِإذاً ِإنجِن ٍء فَقَالَ الرسو الْحفَقَالَ أَب اسوالْح ٍة ِمناسِبح كردي َء ِإذَا لَم ) 

جزت حواسنا ويلَك لَما عجزت حواسك عن ِإدراِكِه أَنكَرت ربوِبيته و نحن ِإذَا ع) عليه السالم 
يا ِبِخلَاِف شنبر ها أَنقَناِكِه أَيرِإد نو  عى كَانَ قَالَ أَبتِني مِبرلُ فَأَخجاِء قَالَ الريالْأَش ٍء ِمن

ا الدِليلُ علَيِه فَقَالَ أَبو أَخِبرِني متى لَم يكُن فَأُخِبرك متى كَانَ قَالَ الرجلُ فَم) عليه السالم  ( الْحسِن
ِإني لَما نظَرت ِإلَى جسِدي و لَم يمِكني ِفيِه ِزيادةٌ و لَا نقْصانٌ ِفي الْعرِض و ) عليه السالم  ( الْحسِن

هذَا الْبنياِن باِنياً فَأَقْررت ِبِه مع ما الطُّوِل و دفِْع الْمكَاِرِه عنه و جر الْمنفَعِة ِإلَيِه عِلمت أَنَّ ِل
  أَرى ِمن دوراِن الْفَلَِك ِبقُدرِتِه و ِإنشاِء 
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و احيِريِف الرصت اِب وحاِت السالْآي ِمن ِر ذَِلكغَي وِم وجالن ِر والْقَم ِس ومى الشرجم 
  .الْعِجيباِت الْمبيناِت عِلمت أَنَّ ِلهذَا مقَدراً و منِشئاً 

٤ -حم نأَِبيِه ع نع فَّاِف أَوالْخ اقحِن ِإسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد بم
ِإسحاق قَالَ ِإنَّ عبد اللَِّه الديصاِني سأَلَ ِهشام بن الْحكَِم فَقَالَ لَه أَ لَك رب فَقَالَ بلَى قَالَ أَ 

بر الْبيضةُ و لَا تصغر قَاِدر هو قَالَ نعم قَاِدر قَاِهر قَالَ يقِْدر أَنْ يدِخلَ الدنيا كُلَّها الْبيضةَ لَا تكْ
 الدنيا قَالَ ِهشام النِظرةَ فَقَالَ لَه قَد أَنظَرتك حولًا ثُم خرج عنه فَرِكب ِهشام ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه

 اللَِّه أَتاِني عبد اللَِّه الديصاِني ِبمسأَلٍَة فَاستأْذَنَ علَيِه فَأَِذنَ لَه فَقَالَ لَه يا ابن رسوِل) عليه السالم ( 
عما ذَا سأَلَك فَقَالَ قَالَ ) عليه السالم  ( لَيس الْمعولُ ِفيها ِإلَّا علَى اللَِّه و علَيك فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه

يا ِهشام كَم حواسك قَالَ خمس قَالَ أَيها أَصغر ) عليه السالم (  ِلي كَيت و كَيت فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه
 كامأَم ظُرفَان اما ِهشي ا فَقَالَ لَههأَقَلُّ ِمن ِة أَوسداِظِر قَالَ ِمثْلُ الْعالن رقَد كَم قَالَ و اِظرقَالَ الن

ا تِني ِبمِبرأَخ و قَكفَو و ِجِبالًا و و اِريرب وراً وقُص وراً ود ضاً وأَر اًء ومى سى فَقَالَ أَرر
ِإنَّ الَِّذي قَدر أَنْ يدِخلَ الَِّذي تراه الْعدسةَ أَو أَقَلَّ ِمنها ) عليه السالم  ( أَنهاراً فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه

دنيا كُلَّها الْبيضةَ لَا تصغر الدنيا و لَا تكْبر الْبيضةُ فَأَكَب ِهشام علَيِه و قَبلَ قَاِدر أَنْ يدِخلَ ال
يديِه و رأْسه و ِرجلَيِه و قَالَ حسِبي يا ابن رسوِل اللَِّه و انصرف ِإلَى منِزِلِه و غَدا علَيِه 

ِني فَقَالَ لَه يا ِهشام ِإني ِجئْتك مسلِّماً و لَم أَِجئْك متقَاِضياً ِللْجواِب فَقَالَ لَه ِهشام ِإنْ الديصا
م عليه السال ( كُنت ِجئْت متقَاِضياً فَهاك الْجواب فَخرج الديصاِني عنه حتى أَتى باب أَِبي عبِد اللَِّه

فَاستأْذَنَ علَيِه فَأَِذنَ لَه فَلَما قَعد قَالَ لَه يا جعفَر بن محمٍد دلَِّني علَى معبوِدي فَقَالَ لَه أَبو ) 
يف لَم تخِبره ما اسمك فَخرج عنه و لَم يخِبره ِباسِمِه فَقَالَ لَه أَصحابه كَ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

ِباسِمك قَالَ لَو كُنت قُلْت لَه عبد اللَِّه كَانَ يقُولُ من هذَا الَِّذي أَنت لَه عبد فَقَالُوا لَه عد ِإلَيِه 
  و قُلْ لَه يدلُّك علَى معبوِدك و لَا 
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يسأَلُك عِن اسِمك فَرجع ِإلَيِه فَقَالَ لَه يا جعفَر بن محمٍد دلَِّني علَى معبوِدي و لَا تسأَلِْني عِن 
 ِإذَا غُلَام لَه صِغري ِفي كَفِِّه بيضةٌ يلْعب ِبها فَقَالَ اجِلس و) عليه السالم  ( اسِمي فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه

يا ) عليه السالم  ( ناِولِْني يا غُلَام الْبيضةَ فَناولَه ِإياها فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه) عليه السالم  ( لَه أَبو عبِد اللَِّه
نونٌ لَه ِجلْد غَِليظٌ و تحت الِْجلِْد الْغِليِظ ِجلْد رِقيق و تحت الِْجلِْد ديصاِني هذَا ِحصن مكْ

الرِقيِق ذَهبةٌ ماِئعةٌ و ِفضةٌ ذَاِئبةٌ فَلَا الذَّهبةُ الْماِئعةُ تختِلطُ ِبالِْفضِة الذَّاِئبِة و لَا الِْفضةُ الذَّاِئبةُ 
لذَّهبِة الْماِئعِة فَِهي علَى حاِلها لَم يخرج ِمنها خاِرج مصِلح فَيخِبر عن صلَاِحها و لَا تختِلطُ ِبا

دخلَ ِفيها مفِْسد فَيخِبر عن فَساِدها لَا يدرى ِللذَّكَِر خِلقَت أَم ِللْأُنثَى تنفَِلق عن ِمثِْل أَلْواِن 
واِويِس أَ ترى لَها مدبراً قَالَ فَأَطْرق مِلياً ثُم قَالَ أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه الطَّ

 اِئبا تأَن لِْقِه ولَى خاللَِّه ع ةٌ ِمنجح و امِإم كأَن و ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م ِفيِه و تا كُنِمم
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عباِس بِن عمٍرو الْفُقَيِمي عن ِهشاِم بِن الْحكَِم ِفي - ٥
لَا يخلُو ) ليه السالم ع ( و كَانَ ِمن قَوِل أَِبي عبِد اللَِّه) عليه السالم  ( حِديِث الزنِديِق الَِّذي أَتى أَبا عبِد اللَِّه

  قَولُك ِإنهما اثْناِن ِمن أَنْ يكُونا قَِدمييِن قَِوييِن أَو يكُونا ضِعيفَيِن أَو يكُونَ أَحدهما 
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 ِبِري ودِبالت دفَرتي و هاِحبا صمهاِحٍد ِمنكُلُّ و فَعدلَا ي ِن فَِلميا قَِويِعيفاً فَِإنْ كَانض رالْآخ اً وقَِوي
اِهِر ِفي ِإنْ زعمت أَنَّ أَحدهما قَِوي و الْآخر ضِعيف ثَبت أَنه واِحد كَما نقُولُ ِللْعجِز الظَّ

الثَّاِني فَِإنْ قُلْت ِإنهما اثْناِن لَم يخلُ ِمن أَنْ يكُونا متِفقَيِن ِمن كُلِّ ِجهٍة أَو مفْتِرقَيِن ِمن كُلِّ 
و النهار و الشمس و ِجهٍة فَلَما رأَينا الْخلْق منتِظماً و الْفَلَك جاِرياً و التدِبري واِحداً و اللَّيلَ 

 تيعِإِن اد كملْزي ثُم اِحدو ربدلَى أَنَّ الْمِر عالْأَم ائِْتلَاف ِبِري ودالت ِر وةُ الْأَملَّ ِصحد رالْقَم
ِلثاً بينهما قَِدمياً معهما فَيلْزمك ثَلَاثَةٌ اثْنيِن فُرجةٌ ما بينهما حتى يكُونا اثْنيِن فَصارِت الْفُرجةُ ثَا

فَِإِن ادعيت ثَلَاثَةً لَِزمك ما قُلْت ِفي اِلاثْنيِن حتى تكُونَ بينهم فُرجةٌ فَيكُونوا خمسةً ثُم يتناهى 
 قَالَ ِهشام فَكَانَ ِمن سؤاِل الزنِديِق أَنْ قَالَ فَما الدِليلُ ِفي الْعدِد ِإلَى ما لَا ِنهايةَ لَه ِفي الْكَثْرِة

وجود الْأَفَاِعيِل دلَّت علَى أَنَّ صاِنعاً صنعها أَ لَا ترى أَنك ِإذَا ) عليه السالم  ( علَيِه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه
بٍد ميشاٍء مِإلَى ِبن تظَرا نقَالَ فَم هاِهدشت لَم و اِنيالْب رت لَم تِإنْ كُن اِنياً وب أَنَّ لَه تِلمع ِني

يقَالَ ش وه يش هأَن ى ونعاِت مِلي ِإلَى ِإثْبِبقَو ِجعاِء اريٌء ِبِخلَاِف الْأَش  هأَن رِة غَيِئييِقيقَِة الشٌء ِبح
لَا ِجس و امهالْأَو ِركُهدِس لَا تمالْخ اسوِبالْح كردلَا ي و سجلَا ي و سحلَا ي ةٌ وورلَا ص و م

  .لَا تنقُصه الدهور و لَا تغيره الْأَزمانُ 
٦ - نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنثَِني ِعددقَالَ ح قُوبعي نب دمحم   نع ِقيرٍد الْبمحِن مب دمأَح

  أَِبيِه عن عِلي بِن النعماِن عِن ابِن مسكَانَ عن داود بِن فَرقٍَد عن أَِبي سِعيٍد 
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قَالَ كَفَى ِلأُوِلي الْأَلْباِب ِبخلِْق الرب الْمسخِر و ملِْك الرب ) عليه السالم  ( الزهِري عن أَِبي جعفٍَر
 أَلْسن الْقَاِهِر و جلَاِل الرب الظَّاِهِر و نوِر الرب الْباِهِر و برهاِن الرب الصاِدِق و ما أَنطَق ِبِه

 بلَى الرِليلًا عاِد دلَى الِْعبلَ عزا أَنم لَ وسلَ ِبِه الرسا أَرم اِد والِْعب.  
يش هِل ِبأَنِإطْلَاِق الْقَو ابٌء ب  

لرحمِن بِن   محمد بن يعقُوب عن عِلي بِن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن عبِد ا- ١
عِن التوِحيِد فَقُلْت أَتوهم شيئاً فَقَالَ نعم غَير معقُوٍل ) عليه السالم  ( أَِبي نجرانَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر

يش ِه ِمنلَيع كمهو قَعا ووٍد فَمدحلَا م و يش هِبهشلَا ي ِخلَافُه وٌء ٍء فَه امهالْأَو ِركُهدلَا ت و 
يش مهوتا يماِم ِإنهِفي الْأَو روصتا يم ِخلَاف قَلُ وعا يم ِخلَاف وه و امهالْأَو ِركُهدت فٌء  كَي

  .غَير معقُوٍل و لَا محدوٍد 
 بِن ِإسماِعيلَ عِن الْحسيِن بِن الْحسِن عن بكِْر   محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد- ٢

يجوز أَنْ يقَالَ ِللَِّه ِإنه ) عليه السالم  ( بِن صاِلٍح عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد قَالَ سِئلَ أَبو جعفٍَر الثَّاِني
يش الت دِن حيدالْح ِمن هِرجخي معِبيِه ٌء قَالَ نشالت دح ِطيِل وع.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَِبي الْمغراِء رفَعه عن أَِبي - ٣
ٍء  ا وقَع علَيِه اسم شيقَالَ قَالَ ِإنَّ اللَّه ِخلْو ِمن خلِْقِه و خلْقَه ِخلْو ِمنه و كُلُّ م) عليه السالم  ( جعفٍَر

 لَا اللَّها خم لُوقخم وفَه.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد الْبرِقي عن أَِبيِه عِن النضِر بِن - ٤

اررز نكَانَ عسِن مِن ابع لَِبيى الْحيحي نٍد عيوِد اللَِّه سبا عأَب تِمعقَالَ س نيِن أَعةَ ب  
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ٍء ما خلَا  ا وقَع علَيِه اسم شي يقُولُ ِإنَّ اللَّه ِخلْو ِمن خلِْقِه و خلْقَه ِخلْو ِمنه و كُلُّ م)عليه السالم ( 
يكُلِّ ش اِلقخ اللَّه و لُوقخم وفَه اللَّه يكَِمثِْلِه ش سالَِّذي لَي كاربٍء ت  ِصريالْب ِميعالس وه ٌء و.  

٥ -ِليع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نةَ عثَميخ نةَ عِطيِن عب 
ٍء ما  قَالَ ِإنَّ اللَّه ِخلْو ِمن خلِْقِه و خلْقَه ِخلْو ِمنه و كُلُّ ما وقَع علَيِه اسم شي) عليه السالم  ( جعفٍَر

يكُلِّ ش اِلقخ اللَّه و لُوقخم والَى فَهعت لَا اللَّهٍء خ.   
٦ - نكَِم عِن الْحاِم بِهش نع ِميٍرو الْفُقَيمِن عاِس ببِن الْعأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

رِجع ٌء ِبِخلَاِف الْأَشياِء ا أَنه قَالَ ِللزنِديِق ِحني سأَلَه ما هو قَالَ هو شي) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
يش هأَن ى ونعاِت مِلي ِإلَى ِإثْبلَا  ِبقَو و سحلَا ي ةٌ وورلَا ص و ملَا ِجس هأَن رِة غَيِئييِقيقَِة الشٌء ِبح

و ورهالد هقُصنلَا ت و امهالْأَو ِركُهدِس لَا تمالْخ اسوِبالْح كردلَا ي و سجانُ يمالْأَز هريغلَا ت 
فَقَالَ لَه الساِئلُ فَتقُولُ ِإنه سِميع بِصري قَالَ هو سِميع بِصري سِميع ِبغيِر جاِرحٍة و بِصري ِبغيِر آلٍَة 

عمسي ِميعس هِلي ِإنقَو سفِْسِه لَيِبن ِصربي فِْسِه وِبن عمسلْ يب هفِْسِه أَنِبن ِصربي ِصريب فِْسِه وِبن 
يش يش فْسالن ِإذْ  ٌء و اماً لَكِإفْه ئُولًا وسم تفِْسي ِإذْ كُنن نةً عارِعب تدأَر لَِكن و رٌء آخ

لَه هِبكُلِِّه لَا أَنَّ الْكُلَّ ِمن ِميعس هاِئلًا فَأَقُولُ ِإنس تكُن ِبريعالت و كامِإفْه تدي أَرلَِكن و ضعب 
 ِميعالس هِإلَّا ِإلَى أَن ِجِعي ِفي ذَِلكرم سلَي فِْسي ون نع  
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عاِلم الْخِبري ِبلَا اخِتلَاِف الذَّاِت و لَا اخِتلَاِف الْمعنى قَالَ لَه الساِئلُ فَما هو قَالَ أَبو الْبِصري الْ
هو الرب و هو الْمعبود و هو اللَّه و لَيس قَوِلي اللَّه ِإثْبات هِذِه الْحروِف ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

ٍء خاِلِق الْأَشياِء و صاِنِعها و  ِلٍف و لَاٍم و هاٍء و لَا راٍء و لَا باٍء و لَِكِن ارِجع ِإلَى معنى و شيأَ
ك ِمن نعِت هِذِه الْحروِف و هو الْمعنى سمي ِبِه اللَّه و الرحمن و الرِحيم و الْعِزيز و أَشباه ذَِل

أَسماِئِه و هو الْمعبود جلَّ و عز قَالَ لَه الساِئلُ فَِإنا لَم نِجد موهوماً ِإلَّا مخلُوقاً قَالَ أَبو عبِد 
 نكَلَّف غَير موهوٍم و لَو كَانَ ذَِلك كَما تقُولُ لَكَانَ التوِحيد عنا مرتِفعاً ِلأَنا لَم) عليه السالم  ( اللَِّه

 فْيِإذْ كَانَ الن لُوقخم وفَه ثِّلُهمت و اسوالْح هدحٍك ِبِه تردم اسووٍم ِبالْحهوقُولُ كُلُّ ما نلَِكن
يه هو ِصفَةَ الْمخلُوِق الظَّاِهِر الترِكيِب هو الِْإبطَالَ و الْعدم و الِْجهةُ الثَّاِنيةُ التشِبيه ِإذْ كَانَ التشِب

 مهأَن ِهماِر ِإلَيِطراِلاض و وِعنينصوِد الْمجاِنِع ِلواِت الصِإثْب ِمن دب كُني أِْليِف فَلَمالت و
 ِمثْلُهم شِبيهاً ِبِهم ِفي ظَاِهِر الترِكيِب و مصنوعونَ و أَنَّ صاِنعهم غَيرهم و لَيس ِمثْلَهم ِإذْ كَانَ

 ٍر وٍر ِإلَى ِكبِصغ ِمن قُِّلِهمنت وا وكُوني ِإذْ لَم دعب وِثِهمدح ِمن ِهملَيِري عجا يِفيم أِْليِف والت
 لَا حاجةَ ِبنا ِإلَى تفِْسِريها ِلبياِنها و سواٍد ِإلَى بياٍض و قُوٍة ِإلَى ضعٍف و أَحواٍل موجودٍة

لَم أَحده و ) عليه السالم  ( وجوِدها قَالَ لَه الساِئلُ فَقَد حددته ِإذْ أَثْبت وجوده قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
باِت منِزلَةٌ قَالَ لَه الساِئلُ فَلَه ِإنيةٌ و ماِئيةٌ قَالَ نعم لَا لَِكني أَثْبته ِإذْ لَم يكُن بين النفِْي و الِْإثْ

يالش تثْبي  فَِة وةُ الصةَ ِجهِفيةٌ قَالَ لَا ِلأَنَّ الْكَيِفيكَي اِئلُ فَلَهالس ٍة قَالَ لَهاِئيم ٍة ويُء ِإلَّا ِبِإن
  ن لَا بد الِْإحاطَِة و لَِك
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طَلَهأَب و هتوِبيبر فَعد و هكَرأَن فَقَد فَاهن نِبيِه ِلأَنَّ مشالت ِطيِل وعِة التِجه وِج ِمنرالْخ ِمن نم و 
 دلَا ب لَِكن ةَ ووِبيبِحقُّونَ الرتسلَا ي الَِّذين وِعنينصالْم لُوِقنيخِبِصفَِة الْم هتأَثْب ِرِه فَقَديِبغ ههبش

طُ ِبها و لَا يعلَمها غَيره قَالَ ِمن ِإثْباِت أَنَّ لَه كَيِفيةً لَا يستِحقُّها غَيره و لَا يشاِرك ِفيها و لَا يحا
هو أَجلُّ ِمن أَنْ يعاِني الْأَشياَء ِبمباشرٍة ) عليه السالم  ( الساِئلُ فَيعاِني الْأَشياَء ِبنفِْسِه قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
لُوِق الَِّذي لَا تخِصفَةُ الْم ٍة ِلأَنَّ ذَِلكالَجعم ِجيو  وه ِة والَجعالْم ِة وراشبِإلَّا ِبالْم اُء لَهيُء الْأَش
  .متعاٍل ناِفذُ الِْإرادِة و الْمِشيئَِة فَعالٌ ِلما يشاُء 

كَره   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن ِعيسى عمن ذَ- ٧
ٌء قَالَ نعم يخِرجه ِمن الْحديِن حد  أَ يجوز أَنْ يقَالَ ِإنَّ اللَّه شي) عليه السالم  ( قَالَ سِئلَ أَبو جعفٍَر

  .التعِطيِل و حد التشِبيِه 
  باب أَنه لَا يعرف ِإلَّا ِبِه

١ - نمٍد عمحم نب ِليانَ   عرمِن حِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نع هذَكَر
اعِرفُوا اللَّه ) عليه السالم  ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( عِن الْفَضِل بِن السكَِن عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .ِة و أُوِلي الْأَمِر ِبالْأَمِر ِبالْمعروِف و الْعدِل و الِْإحساِن ِباللَِّه و الرسولَ ِبالرسالَ
اعِرفُوا اللَّه ِباللَِّه يعِني أَنَّ اللَّه خلَق الْأَشخاص و الْأَنوار و ) عليه السالم  (  و معنى قَوِلِه

بدانُ و الْجواِهر الْأَرواح و هو جلَّ و عز لَا يشِبه ِجسماً و لَا الْجواِهر و الْأَعيانَ فَالْأَعيانُ الْأَ
روحاً و لَيس ِلأَحٍد ِفي خلِْق الروِح الْحساِس الدراِك أَمر و لَا سبب هو الْمتفَرد ِبخلِْق الْأَرواِح 

نفَى عاِم فَِإذَا نسالْأَج و ههبِإذَا ش ِباللَِّه و اللَّه فرع اِح فَقَدوالْأَر هبش اِن ودالْأَب هبِن شيهبالش ه
  .ِبالروِح أَِو الْبدِن أَِو النوِر فَلَم يعِرِف اللَّه ِباللَِّه 

ٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن عِلي بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِل- ٢
   قَالَ سِئلَ )صلى اهللا عليه وآله ( عقْبةَ بِن قَيِس بِن ِسمعانَ بِن أَِبي ربيحةَ مولَى رسوِل اللَِّه 
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ِمِننيؤالْم قَالَ لَا ) عليه السالم  ( أَِمري هفْسن فَكرع فكَي ِقيلَ و هفْسفَِني نرا عقَالَ ِبم كبر فْترع ِبم
ِعيدِدِه بعِفي ب اِس قَِريبِبالن قَاسلَا ي و اسوِبالْح سحلَا ي ةٌ وورص هِبهشكُلِّ ي قِبِه فَوِفي قُر 

يش يقَالُ شلَا ي ٍء و يكُلِّ ش امأَم قَهٌء فَو ياِء لَا كَشياِخلٌ ِفي الْأَشد امأَم قَالُ لَهلَا ي اِخٍل  ٍء وٍء د
يِفي ش ياِء لَا كَشيالْأَش ِمن اِرجخ ٍء و يش اِرٍج ِمنٍء خ ه نانَ محبكَذَا ٍء سلَا ه كَذَا وه و

يِلكُلِّ ش و هرأٌ  غَيدتبٍء م.  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر بِن - ٣

وماً فَقُلْت لَهم ِإنَّ اللَّه جلَّ جلَالُه أَجلُّ و ِإني ناظَرت قَ) عليه السالم  ( حاِزٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
 اللَّه كِحمفُونَ ِباللَِّه فَقَالَ ررعي ادِل الِْعبلِْقِه بِبخ فرعأَنْ ي ِمن مأَكْر و زأَع.  

  باب أَدنى الْمعِرفَِة
١ -ِد اللَِّه ببع نِن عسالْح نب دمحاِر   متخِن الْمع اِهيمرِإب نب ِليع و لَِويِن الْعسِن الْح

قَالَ سأَلْته ) عليه السالم  ( بِن محمِد بِن الْمختاِر الْهمداِني جِميعاً عِن الْفَتِح بِن يِزيد عن أَِبي الْحسِن
رار ِبأَنه لَا ِإلَه غَيره و لَا ِشبه لَه و لَا نِظري و أَنه قَِدمي مثْبت موجود عن أَدنى الْمعِرفَِة فَقَالَ الِْإقْ

يكَِمثِْلِه ش سلَي هأَن فَِقيٍد و رٌء  غَي.  
امِتِه أَنه كَتب   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن طَاِهِر بِن حاِتٍم ِفي حاِل اسِتقَ- ٢

 اِمعاً وس اِلماً ولْ عزي ِه لَمِإلَي بوِنِه فَكَتاِلِق ِبدِرفَِة الْخعأُ ِفي مزتجا الَِّذي لَا يِل مجِإلَى الر
ا يجتزأُ ِبدوِن ذَِلك ِمن عِن الَِّذي لَ) عليه السالم  ( بِصرياً و هو الْفَعالُ ِلما يِريد و سِئلَ أَبو جعفٍَر

يكَِمثِْلِه ش ساِلِق فَقَالَ لَيِرفَِة الْخعم يش هِبهشلَا ي ِصرياً  ٌء وِميعاً باِلماً سلْ عزي ٌء لَم.  
٣ - فوسِن يب ِليِن عِن بسِن الْحِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحقَّاٍح   مِن بب

يقُولُ ِإنَّ أَمر اللَِّه ) عليه السالم  ( عن سيِف بِن عِمريةَ عن ِإبراِهيم بِن عمر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
  .كُلَّه عِجيب ِإلَّا أَنه قَِد احتج علَيكُم ِبما قَد عرفَكُم ِمن نفِْسِه 
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  باب الْمعبوِد
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن ابِن - ١

قَالَ من عبد اللَّه ِبالتوهِم فَقَد كَفَر و من ) عليه السالم  ( ٍد عن أَِبي عبِد اللَِّهِرئَاٍب و عن غَيِر واِح
عبد اِلاسم دونَ الْمعنى فَقَد كَفَر و من عبد اِلاسم و الْمعنى فَقَد أَشرك و من عبد الْمعنى 

ماِئِرِه ِبِإيقَاِع الْأَسرِفي س هانِبِه ِلس طَقن و هِه قَلْبلَيع قَدفَع هفْسا نِبه فصِه ِبِصفَاِتِه الَِّتي ولَياِء ع
ِمِننيؤأَِمِري الْم ابحأَص ِتِه فَأُولَِئكلَاِنيع عليه السالم  ( و ( مه أُولَِئك رِديٍث آخِفي ح قّاً وح

  .نَ حقّاً الْمؤِمنو
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النضِر بِن سويٍد عن ِهشاِم بِن الْحكَِم أَنه سأَلَ أَبا - ٢
ِهشام اللَّه عن أَسماِء اللَِّه و اشِتقَاِقها اللَّه ِمما هو مشتق قَالَ فَقَالَ ِلي يا ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

 ى فَقَدنعونَ الْمد ماِلاس دبع نى فَممسالْم رغَي ماِلاس أْلُوهاً وِضي مقْتي الِْإلَه ِإلٍَه و ِمن قتشم
ِن وياثْن دبع و كَفَر ى فَقَدنعالْم و ماِلاس دبع نم ئاً ويش دبعي لَم و ونَ كَفَرى دنعالْم دبع نم 

 ماً فَلَواس ِعنيِتس ةً وعِني قَالَ ِإنَّ ِللَِّه ِتسِزد قَالَ فَقُلْت اما ِهشي تأَ فَِهم ِحيدوالت ِم فَذَاكاِلاس
نعم اللَّه لَِكن ا ِإلَهاً وهٍم ِمنى لَكَانَ كُلُّ اسمسالْم وه مكَانَ اِلاس اِء ومِذِه الْأَسِه ِبهلَيلُّ عدى ي

 وِس ولْبِللْم ماس بالثَّو وِب ورشِللْم ماُء اسالْم أْكُوِل وِللْم ماس زبالْخ اما ِهشي هرا غَيكُلُّه
لُ ِبِه أَعداَءنا و الْمتِخِذين مع اللَِّه النار اسم ِللْمحِرِق أَ فَِهمت يا ِهشام فَهماً تدفَع ِبِه و تناِض

جلَّ و عز غَيره قُلْت نعم قَالَ فَقَالَ نفَعك اللَّه ِبِه و ثَبتك يا ِهشام قَالَ ِهشام فَو اللَِّه ما قَهرِني 
  .أَحد ِفي التوِحيِد حتى قُمت مقَاِمي هذَا 

ي بن ِإبراِهيم عِن الْعباِس بِن معروٍف عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي نجرانَ قَالَ   عِل- ٣
  أَو قُلْت لَه جعلَِني اللَّه ِفداك نعبد الرحمن الرِحيم الْواِحد ) عليه السالم  ( كَتبت ِإلَى أَِبي جعفٍَر
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 لَم و دحج و كَفَر و كراِء أَشمى ِبالْأَسمسونَ الْمد ماِلاس دبع نقَالَ فَقَالَ ِإنَّ م دمالص دالْأَح
ِد اللَّهبِل اعئاً بيش دبعاَء يماِء ِإنَّ الْأَسمونَ الْأَساِء دمِذِه الْأَسى ِبهمسالْم دمالص دالْأَح اِحدالْو 

 هفْسا نِبه فصو ِصفَات.  
  باب الْكَوِن و الْمكَاِن

١ -نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مزمأَِبي ح 
فَقَالَ أَخِبرِني عِن اللَِّه متى كَانَ فَقَالَ متى لَم يكُن ) عليه السالم  ( قَالَ سأَلَ ناِفع بن الْأَزرِق أَبا جعفٍَر

  .ذْ صاِحبةً و لَا ولَداً حتى أُخِبرك متى كَانَ سبحانَ من لَم يزلْ و لَا يزالُ فَرداً صمداً لَم يتِخ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ٢

ي أَسأَلُك عن ِمن وراِء نهِر بلْخ فَقَالَ ِإن) عليه السالم  ( نصٍر قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى أَِبي الْحسِن الرضا
سلْ عما ِشئْت ) عليه السالم  ( مسأَلٍَة فَِإنْ أَجبتِني ِفيها ِبما ِعنِدي قُلْت ِبِإمامِتك فَقَالَ أَبو الْحسِن
يش لَى أَيع كَانَ و فكَي ى كَانَ وتم كبر نِني عِبرفَقَ فَقَالَ أَخ هادِتمو ٍء كَانَ اعالَ أَب

ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى أَين الْأَين ِبلَا أَيٍن و كَيف الْكَيف ِبلَا كَيٍف و كَانَ ) عليه السالم  ( الْحسِن
 أَنْ لَا ِإلَه دهقَالَ أَش و هأْسلَ رلُ فَقَبجِه الرِإلَي ِتِه فَقَامرلَى قُدع هادِتمداً اعمحأَنَّ م و ِإلَّا اللَّه

صلى (  و الْقَيم بعده ِبما قَام ِبِه رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه و أَنَّ عِلياً وِصي رسوِل اللَِّه 

  .ِمن بعِدِهم  و أَنكُم الْأَِئمةُ الصاِدقُونَ و أَنك الْخلَف )اهللا عليه وآله 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن - ٣

عليه السالم  ( الْقَاِسِم بِن محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى أَِبي جعفٍَر

ٍء لَم يكُن متى كَانَ ِإنَّ ربي  قَالَ لَه أَخِبرِني عن ربك متى كَانَ فَقَالَ ويلَك ِإنما يقَالُ ِلشيفَ) 
 و تبارك و تعالَى كَانَ و لَم يزلْ حياً ِبلَا كَيٍف و لَم يكُن لَه كَانَ و لَا كَانَ ِلكَوِنِه كَونُ كَيٍف

يلَا كَانَ ِفي ش و نأَي لَا كَانَ لَه يلَى شلَا كَانَ ع ٍء و  دعب لَا قَِوي كَاناً وكَاِنِه مِلم عدتلَا اب ٍء و
  ما كَونَ الْأَشياَء و لَا كَانَ ضِعيفاً قَبلَ أَنْ يكَونَ شيئاً و لَا كَانَ مستوِحشاً 
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قَبلَ أَنْ يبتِدع شيئاً و لَا يشِبه شيئاً مذْكُوراً و لَا كَانَ ِخلْواً ِمن الْملِْك قَبلَ ِإنشاِئِه و لَا يكُونُ 
ِبِه لَم يزلْ حياً ِبلَا حياٍة و مِلكاً قَاِدراً قَبلَ أَنْ ينِشئَ شيئاً و مِلكاً جباراً بعد ِمنه ِخلْواً بعد ذَها

يِبش فرعلَا ي و دح لَا لَه و نأَي لَا لَه و فِنِه كَيِلكَو سِن فَلَياِئِه ِللْكَوشِإن  مرهلَا ي و هِبهشٍء ي
ٍء بلْ ِلخوِفِه تصعق الْأَشياُء كُلُّها كَانَ حياً ِبلَا حياٍة حاِدثٍَة و لَا  طُوِل الْبقَاِء و لَا يصعق ِلشيِل

 يلْ حئاً بيش راوكَاٍن جلَا م ِه ولَيقُوٍف عوٍن ملَا أَي وٍد ودحٍف ملَا كَي وٍف وصوٍن مكَو
رعي ضعبلَا ي و دحِشيئَِتِه لَا ياَء ِبمش اَء ِحنيا شأَ مشأَن لْكالْم ةُ ورالْقُد لْ لَهزي لَم ِلكم و ف

يكُلُّ ش ٍن وكُونُ آِخراً ِبلَا أَيي ٍف ولًا ِبلَا كَيى كَانَ أَوفْنلَا ي لْ والْخ لَه ههجِإلَّا و اِلكٍء ه و ق
الْأَمر تبارك اللَّه رب الْعالَِمني ويلَك أَيها الساِئلُ ِإنَّ ربي لَا تغشاه الْأَوهام و لَا تنِزلُ ِبِه 

يش هاِوزجلَا ي و ارحلَا ي و اتهبالش ش نأَلُ عسلَا ي اثُ ودِزلُ ِبِه الْأَحنلَا ت ٌء وي  مدنلَا ي ٍء و
يلَى شا  عم ا ومهنيا بم ِض وا ِفي الْأَرم اِت واوما ِفي السم لَه مولَا ن ةٌ وِسن ذُهأْخلَا ت ٍء و

  .تحت الثَّرى 
عه قَالَ اجتمعِت   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه رفَ- ٤

ِمِننيؤالْم ونَ أَِمرينعي اِلملَ عجذَا الرِإنَّ ه الُوِت فَقَالُوا لَهأِْس الْجِإلَى ر ودهعليه السالم  ( الْي ( طَِلقفَان
تح وهظَرتِر فَانِفي الْقَص وه مفَِقيلَ لَه هوفَأَت أَلْهسِه نا ِإلَيالُوِت ِبنالْج أْسر فَقَالَ لَه جرى خ

ِجئْناك نسأَلُك فَقَالَ سلْ يا يهوِدي عما بدا لَك فَقَالَ أَسأَلُك عن ربك متى كَانَ فَقَالَ كَانَ 
نَ لَيس لَه قَبلٌ هو قَبلَ الْقَبِل ِبلَا ِبلَا كَينوِنيٍة كَانَ ِبلَا كَيٍف كَانَ لَم يزلْ ِبلَا كَم و ِبلَا كَيٍف كَا

قَبٍل و لَا غَايٍة و لَا منتهى انقَطَعت عنه الْغايةُ و هو غَايةُ كُلِّ غَايٍة فَقَالَ رأْس الْجالُوِت امضوا 
  .ِبنا فَهو أَعلَم ِمما يقَالُ ِفيِه 
ناِد عنذَا الِْإسِبه أَِبي و نع ِصِليوِن الْمسأَِبي الْح نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح 

  فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( قَالَ جاَء ِحبر ِمن الْأَحباِر ِإلَى أَِمِري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه
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متى كَانَ ربك فَقَالَ لَه ثَِكلَتك أُمك و متى لَم يكُن حتى يقَالَ متى كَانَ كَانَ ربي قَبلَ الْقَبِل 
لَا بعٍد و لَا غَايةَ و لَا منتهى ِلغايِتِه انقَطَعِت الْغايات ِعنده فَهو منتهى كُلِّ ِبلَا قَبٍل و بعد الْبعِد ِب

  )صلى اهللا عليه وآله( غَايٍة فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني أَ فَنِبي أَنت فَقَالَ ويلَك ِإنما أَنا عبد ِمن عِبيِد محمٍد 
أَين سؤالٌ ) عليه السالم  ( أَين كَانَ ربنا قَبلَ أَنْ يخلُق سماًء و أَرضاً فَقَالَ) عليه السالم  ( و رِوي أَنه سِئلَ

  .عن مكَاٍن و كَانَ اللَّه و لَا مكَانَ 
 بِن عثْمانَ عن محمِد بِن يحيى عن   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن عمِرو- ٦

قَالَ قَالَ رأْس الْجالُوِت ِللْيهوِد ِإنَّ الْمسِلِمني ) عليه السالم  ( محمِد بِن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِهم اذْهبوا ِبنا ِإلَيِه لَعلِّي أَسأَلُه عن مسأَلٍَة و ِمن أَجدِل الناِس و أَعلَِم) عليه السالم  ( يزعمونَ أَنَّ عِلياً

أُخطِّئُه ِفيها فَأَتاه فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإني أُِريد أَنْ أَسأَلَك عن مسأَلٍَة قَالَ سلْ عما ِشئْت قَالَ 
بى كَانَ رتم ِمِننيؤالْم ا أَِمريى يتفَكَانَ م كُني لَم نى كَانَ ِلمتقَالُ ما يمِإن وِديها يي ا قَالَ لَهن

 فكَي وِديها يلَى يب ثُم وِديها يلَى يكُونُ بٍف يٍة كَاِئٍن كَانَ ِبلَا كَيوِنينِبلَا كَي كَاِئن وكَانَ ه
قَبِل ِبلَا غَايٍة و لَا منتهى غَايٍة و لَا غَايةَ ِإلَيها انقَطَعِت الْغايات ِعنده هو يكُونُ لَه قَبلٌ هو قَبلَ الْ

  .غَايةُ كُلِّ غَايٍة فَقَالَ أَشهد أَنَّ ِدينك الْحق و أَنَّ ما خالَفَه باِطلٌ 
أَ كَانَ اللَّه و لَا ) عليه السالم  ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر  عِلي بن محمٍد رفَعه عن زرارةَ - ٧

يش يلَا ش كَانَ و معقَالَ  َء قَالَ ن اِلساً وى جوتِكئاً فَاستكَانَ م كُونُ قَالَ وكَانَ ي نفَأَي َء قُلْت
  . مكَانَ أَحلْت يا زرارةُ و سأَلْت عِن الْمكَاِن ِإذْ لَا

  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْوِليِد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن أَِبي - ٨
) عليه السالم (  قَالَ أَتى ِحبر ِمن الْأَحباِر أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( الْحسِن الْموِصِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه

فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني متى كَانَ ربك قَالَ ويلَك ِإنما يقَالُ متى كَانَ ِلما لَم يكُن فَأَما ما كَانَ 
لَا م ٍد وعِد ِبلَا بعالْب دعب ٍل وِل ِبلَا قَبلَ الْقَبى كَانَ كَانَ قَبتقَالُ مفَلَا ي هتغَاي ِهيتنٍة ِلتى غَايهتن
  . )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ لَه أَ نِبي أَنت فَقَالَ ِلأُمك الْهبلُ ِإنما أَنا عبد ِمن عِبيِد رسوِل اللَِّه 
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  باب النسبِة
١ - وبأَِبي أَي نى عيحِن يانَ بفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريسِإد نب دمأَح  

 )صلى اهللا عليه وآله ( لُوا رسولَ اللَِّه قَالَ ِإنَّ الْيهود سأَ) عليه السالم  ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .فَقَالُوا انِسب لَنا ربك فَلَِبثَ ثَلَاثاً لَا يِجيبهم ثُم نزلَت قُلْ هو اللَّه أَحد ِإلَى آِخِرها 

  . عن أَِبي أَيوب و رواه محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و محمِد بِن الْحسيِن عِن ابِن - ٢

لَِّه عن قَالَ سأَلْت أَبا عبِد ال) عليه السالم  ( محبوٍب عن حماِد بِن عمٍرو النِصيِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه
 وه و ِسكُهمي اً لَا ِظلَّ لَهِديماً صِليداً أَزمداً صلِْقِه أَحةُ اللَِّه ِإلَى خبفَقَالَ ِنس دأَح اللَّه وقُلْ ه

 خلْقُه ِفيِه و لَا هو يمِسك الْأَشياَء ِبأَِظلَِّتها عاِرف ِبالْمجهوِل معروف ِعند كُلِّ جاِهٍل فَرداِنياً لَا
 فَرفَغ ِصيع و دعا فَبند و بلَا فَقَرع ارصالْأَب ِركُهدوٍس لَا تسجلَا م وٍس وسحم رلِْقِه غَيِفي خ

راِء ِبقُدياِملُ الْأَشح هاتاومس ِقلُّهلَا ت و هضِويِه أَرحلَا ت كَرفَش أُِطيع ى وسنلَا ي ِليأَز وِميميِتِه د
 ثَ وورفَي ِلدي لَم اِقعو هرأَم اٌء وزج لُهفَص لٌ وِتِه فَصادلَا ِلِإر و بلْعلَا ي لَطُ وغلَا ي و ولْهلَا ي و

 دكُفُواً أَح لَه كُني لَم و كارشفَي ولَدي لَم.  
٣ -دمحٍد   ميوِن سِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 

عِن التوِحيِد فَقَالَ ِإنَّ اللَّه عز و ) عليه السالم  ( عن عاِصِم بِن حميٍد قَالَ قَالَ سِئلَ عِلي بن الْحسيِن
أَن ِلملَّ عاِت جالْآي و دأَح اللَّه والَى قُلْ هعت لَ اللَّهزقُونَ فَأَنمعتم اماِن أَقْومكُونُ ِفي آِخِر الزي ه

 لَكه فَقَد اَء ذَِلكرو امر نوِر فَمدِبذاِت الص ِليمع وه ِلِه وِديِد ِإلَى قَوِة الْحورس ِمن.  
٤ -ب دمحا  مضالر أَلْتِدي قَالَ ستهِن الْمِزيِز بِد الْعبع نع هفَعِد اللَِّه ربأَِبي ع عليه  ( ن

عِن التوِحيِد فَقَالَ كُلُّ من قَرأَ قُلْ هو اللَّه أَحد و آمن ِبها فَقَد عرف التوِحيد قُلْت كَيف ) السالم 
  . كَما يقْرأُها الناس و زاد ِفيِه كَذَِلك اللَّه ربي كَذَِلك اللَّه ربي يقْرأُها قَالَ
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  باب النهِي عِن الْكَلَاِم ِفي الْكَيِفيِة
١ -ِن ِرئَاٍب   مب ِليع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمح

تكَلَّموا ِفي خلِْق اللَِّه و لَا تتكَلَّموا ِفي اللَِّه فَِإنَّ ) عليه السالم  ( عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر
  .لَِّه لَا يزداد صاِحبه ِإلَّا تحيراً الْكَلَام ِفي ال

يوا ِفي كُلِّ شكَلَّمِريٍز تح نى عرٍة أُخايِفي ِرو وا ِفي ذَاِت اللَِّه   وكَلَّمتلَا ت ٍء و.  
رحمِن بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد ال- ٢

ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ و أَنَّ ِإىل ) عليه السالم  ( الْحجاِج عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
  .ربك الْمنتهى فَِإذَا انتهى الْكَلَام ِإلَى اللَِّه فَأَمِسكُوا 

٣ -رِإب نب ِليِلٍم   عسِن مِد بمحم نع وبأَِبي أَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيم
يا محمد ِإنَّ الناس لَا يزالُ ِبِهم الْمنِطق حتى يتكَلَّموا ِفي اللَِّه ) عليه السالم  ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

متِمعفَِإذَا سيكَِمثِْلِه ش سالَِّذي لَي اِحدالْو ِإلَّا اللَّه فَقُولُوا لَا ِإلَه ٌء   ذَِلك.  
٤ - نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

يا ِزياد ِإياك و ) عليه السالم  ( حذَّاِء قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَرمحمِد بِن حمرانَ عن أَِبي عبيدةَ الْ
يِبالش كَلَّمتى أَنْ يسع ا وهاِحبِدي صرت لَ ومِبطُ الْعهت و كوِرثُ الشا تهاِت فَِإنومصِء فَلَا  الْخ

 مى قَوضا مكَانَ ِفيم هِإن لَه فَرغى يهتى انتح ا كُفُوهم وا ِعلْمطَلَب كِّلُوا ِبِه وا وم كُوا ِعلْمرت
كَلَامهم ِإلَى اللَِّه فَتحيروا حتى ِإنْ كَانَ الرجلُ لَيدعى ِمن بيِن يديِه فَيِجيب ِمن خلِْفِه و يدعى 

دِن ييب ِمن ِجيبلِْفِه فَيخ ِض ِمنوا ِفي الْأَراهى تتى حرٍة أُخايِفي ِرو ِه وي.  
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٥ -ِض أَصعب ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعديسِن الْحاِبِه عح
  .يقُولُ من نظَر ِفي اللَِّه كَيف هو هلَك ) عليه السالم  ( بِن الْمياِح عن أَِبيِه قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه

٦ -ِن اباٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نٍر عكَيِن ب
قَالَ ِإنَّ مِلكاً عِظيم الشأِْن كَانَ ِفي مجِلٍس لَه فَتناولَ ) عليه السالم  ( زرارةَ بِن أَعين عن أَِبي عبِد اللَِّه

 وه نى أَيردا يفَم الَى فَفُِقدعت و كاربت بالر.  
٧ -ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح ن

قَالَ ِإياكُم و التفَكُّر ِفي اللَِّه و ) عليه السالم  ( الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر
  .روا ِإلَى عظَمِتِه فَانظُروا ِإلَى عِظيِم خلِْقِه لَِكن ِإذَا أَردتم أَنْ تنظُ

يا ابن آدم لَو أَكَلَ ) عليه السالم  (   محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه- ٨
قرِه خلَيع ِضعو لَو كرصب و هِبعشي لَم طَاِئر كقَلْب لَكُوتا مِبِهم ِرفعأَنْ ت ِريدت طَّاهٍة لَغرِإب 

السماواِت و الْأَرِض ِإنْ كُنت صاِدقاً فَهِذِه الشمس خلْق ِمن خلِْق اللَِّه فَِإنْ قَدرت أَنْ تملَأَ 
  .عينيك ِمنها فَهو كَما تقُولُ 
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٩ - نا عاِبنحِض أَصعب نع قُوِبيعِن الْيع ِليِن عِن بسِن الْحأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
قَالَ ِإنَّ يهوِدياً يقَالُ لَه ِسبخت جاَء ِإلَى ) عليه السالم  ( اللَِّهعبِد الْأَعلَى مولَى آِل ساٍم عن أَِبي عبِد 

 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِجئْت أَسأَلُك عن ربك فَِإنْ أَنت أَجبتِني عما )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
سلْ عما ِشئْت قَالَ أَين ربك قَالَ هو ِفي كُلِّ مكَاٍن و لَيس ِفي أَسأَلُك عنه و ِإلَّا رجعت قَالَ 

يش  فالْكَي ِف وي ِبالْكَيبر أَِصف فكَي قَالَ و وه فكَي وِد قَالَ ودحكَاِن الْمالْم ٍء ِمن
أَي لِْقِه قَالَ فَِمنِبخ فوصلَا ي اللَّه و لُوقخلَا م و رجح لَهوح ِقيا باللَِّه قَالَ فَم ِبين كأَن لَمعي ن

 فَقَالَ ِسبخت ما )صلى اهللا عليه وآله ( غَير ذَِلك ِإلَّا تكَلَّم ِبِلساٍن عرِبي مِبٍني يا ِسبخت ِإنه رسولُ اللَِّه 
نيراً أَبِم أَموكَالْي تأَيولُ اللَِّه رسر كأَن و ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهقَالَ أَش ذَا ثُمه ِمن .  

١٠- نع ِميثْعى الْخيحِن يِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ٍء ِمن الصفَِة فَرفَع يده  عن شي) عليه السالم  ( الَ سأَلْت أَبا جعفٍَرعبِد الرحمِن بِن عِتيٍك الْقَِصِري قَ

 لَكه ا ثَماطَى معت نم اربالَى الْجعت اربالَى الْجعقَالَ ت اِء ثُممِإلَى الس.  
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  باب ِفي ِإبطَاِل الرؤيِة
  محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن عِلي بِن أَِبي الْقَاِسِم عن يعقُوب بِن ِإسحاق قَالَ - ١

يا أَبا ) عليه السالم  ( د الْعبد ربه و هو لَا يراه فَوقَّعأَسأَلُه كَيف يعب) عليه السالم  ( كَتبت ِإلَى أَِبي محمٍد
يوسف جلَّ سيِدي و مولَاي و الْمنِعم علَي و علَى آباِئي أَنْ يرى قَالَ و سأَلْته هلْ رأَى 

ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى أَرى رسولَه ِبقَلِْبِه ِمن نوِر ) يه السالم عل (  ربه فَوقَّع)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 با أَحِتِه مظَمع.  

    أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى قَالَ سأَلَِني - ٢
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فَاستأْذَنته ِفي ذَِلك فَأَِذنَ ِلي ) عليه السالم  ( أَبو قُرةَ الْمحدثُ أَنْ أُدِخلَه علَى أَِبي الْحسِن الرضا
حراِم و الْأَحكَاِم حتى بلَغَ سؤالُه ِإلَى التوِحيِد فَقَالَ أَبو قُرةَ فَدخلَ علَيِه فَسأَلَه عِن الْحلَالَ و الْ

ِإنا روينا أَنَّ اللَّه قَسم الرؤيةَ و الْكَلَام بين نِبييِن فَقَسم الْكَلَام ِلموسى و ِلمحمٍد الرؤيةَ فَقَالَ 
فَمِن الْمبلِّغُ عِن اللَِّه ِإلَى الثَّقَلَيِن ِمن الِْجن و الِْإنِس لَا تدِركُه الْأَبصار و لَا ) ليه السالم ع ( أَبو الْحسِن

يكَِمثِْلِه ش سلَي ِحيطُونَ ِبِه ِعلْماً وِجي يي فلَى قَالَ كَيقَالَ ب دمحم سلِْق ٌء أَ لَيلٌ ِإلَى الْخجُء ر 
 ارصالْأَب ِركُهدقُولُ لَا تِر اللَِّه فَيِإلَى اللَِّه ِبأَم موهعدي هأَن ِد اللَِّه وِعن اَء ِمنج هأَن مهِبرخِميعاً فَيج

يكَِمثِْلِه ش سلَي ِحيطُونَ ِبِه ِعلْماً ولَا ي و  ِني ويِبع هتأَيا رقُولُ أَني ٌء ثُم وه ِبِه ِعلْماً و طْتأَح
علَى صورِة الْبشِر أَ ما تستحونَ ما قَدرِت الزناِدقَةُ أَنْ ترِميه ِبهذَا أَنْ يكُونَ يأِْتي ِمن ِعنِد اللَِّه 

يقُولُ ِبشي هةَ فَِإنو قُرقَالَ أَب رٍه آخجو أِْتي ِبِخلَاِفِه ِمني و ٍء ثُمرى فَقَالَ أَبلَةً أُخزن آهر لَقَد و 
ِإنَّ بعد هِذِه الْآيِة ما يدلُّ علَى ما رأَى حيثُ قَالَ ما كَذَب الْفُؤاد ما رأى ) عليه السالم  ( الْحسِن

 فَقَالَ لَقَد رأى ِمن آياِت ربِه يقُولُ ما كَذَب فُؤاد محمٍد ما رأَت عيناه ثُم أَخبر ِبما رأَى
 فَقَد ارصالْأَب هأَتِحيطُونَ ِبِه ِعلْماً فَِإذَا رال ي و قَالَ اللَّه قَد اللَِّه و راللَِّه غَي اترى فَآيالْكُب

 كَذِّبةَ فَتو قُرِرفَةُ فَقَالَ أَبعِت الْمقَعو و ِبِه الِْعلْم اطَتِنأَحسو الْحاِت فَقَالَ أَبايوعليه السالم  ( ِبالر (

 اطُ ِبِه ِعلْماً وحلَا ي هِه أَنلَيونَ عِلمسالْم عما أَجم ا وهتآِن كَذَّباِلفَةً ِللْقُرخم اتايوِت الرِإذَا كَان
يكَِمثِْلِه ش سلَي و ارصالْأَب ِركُهدٌء  لَا ت.  

  أَحمد بن ِإدِريس عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن سيٍف عن محمِد - ٣
أَسأَلُه عِن الرؤيِة و ما ترِويِه الْعامةُ و ) عليه السالم  ( بِن عبيٍد قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن الرضا

 و سأَلْته أَنْ يشرح ِلي ذَِلك فَكَتب ِبخطِِّه اتفَق الْجِميع لَا تمانع بينهم أَنَّ الْمعِرفَةَ ِمن الْخاصةُ
لْك ِجهِة الرؤيِة ضرورةٌ فَِإذَا جاز أَنْ يرى اللَّه ِبالْعيِن وقَعِت الْمعِرفَةُ ضرورةً ثُم لَم تخلُ ِت

  الْمعِرفَةُ ِمن أَنْ تكُونَ ِإمياناً أَو لَيست ِبِإمياٍن فَِإنْ كَانت ِتلْك الْمعِرفَةُ ِمن ِجهِة 

http://www.islam4u.com


  )٩٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

اناً فَالْمِة ِإمييؤكُونُ الرفَلَا ي ها ِضدهاٍن ِلأَنِبِإمي تساِب لَيِة اِلاكِْتسِجه ا ِمنيناِر الدِرفَةُ الَِّتي ِفي دع
ِة الرِجه ِرفَةُ الَِّتي ِمنعالْم ِتلْك كُنت ِإنْ لَم و هِذكْر زع ا اللَّهوري لَم مهِلأَن ِمنؤا مينِة ِفي الديؤ

ِإمياناً لَم تخلُ هِذِه الْمعِرفَةُ الَِّتي ِمن ِجهِة اِلاكِْتساِب أَنْ تزولَ و لَا تزولُ ِفي الْمعاِد فَهذَا دِليلٌ 
 اهفْنصا وي ِإلَى مدؤت نيِن ِإِذ الْعيى ِبالْعرلَّ لَا يج و زع لَى أَنَّ اللَّهع.  

٤ -ع ِن الثَّاِلِث  وسِإلَى أَِبي الْح تبقَالَ كَت اقحِن ِإسب دمأَح نع هعليه السالم  ( ن ( أَلُهأَس
عِن الرؤيِة و ما اختلَف ِفيِه الناس فَكَتب لَا تجوز الرؤيةُ ما لَم يكُن بين الراِئي و الْمرِئي هواٌء 

ي لَم اهِتباِلاش كَانَ ِفي ذَِلك ةُ ويؤالر ِصحت لَم ِئيرالْم اِئي وِن الراُء عوالْه قَطَعفَِإذَا ان رصالْب فُذْهن
اهِتباِلاش بجِة ويؤا ِفي الرمهنيوِجِب بِب الْمبِفي الس ِئيرى الْماوى ستم اِئيكَانَ ِلأَنَّ الر و 

  .ذَِلك التشِبيه ِلأَنَّ الْأَسباب لَا بد ِمِن اتصاِلها ِبالْمسبباِت 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن معبٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبيِه قَالَ - ٥

ٍء تعبد  فَدخلَ علَيِه رجلٌ ِمن الْخواِرِج فَقَالَ لَه يا أَبا جعفٍَر أَي شي) م عليه السال ( حضرت أَبا جعفٍَر
قَالَ اللَّه تعالَى قَالَ رأَيته قَالَ بلْ لَم تره الْعيونُ ِبمشاهدِة الْأَبصاِر و لَِكن رأَته الْقُلُوب ِبحقَاِئِق 

 لَا يعرف ِبالِْقياِس و لَا يدرك ِبالْحواس و لَا يشبه ِبالناِس موصوف ِبالْآياِت معروف الِْإمياِن
 لَمأَع قُولُ اللَّهي وه لُ وجالر جرقَالَ فَخ وِإلَّا ه لَا ِإلَه اللَّه كِْمِه ذَِلكِفي ح ورجاِت لَا يلَامِبالْع

ح هلُ ِرسالَتعجثُ يي.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ٦

  نصٍر 
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ِد اللَِّهعبأَِبي ع نع ِصِليوِن الْمسأَِبي الْح عليه السالم  ( ن ( اتلَوص ِمِننيؤِإلَى أَِمِري الْم راَء ِحبقَالَ ج
ا كُنم لَكيقَالَ فَقَالَ و هتدبع ِحني كبر تأَيلْ ره ِمِننيؤالْم ا أَِمريِه فَقَالَ يلَياً اللَِّه عبر دبأَع ت

 الْقُلُوب هأَتر لَِكن اِر وصِة الْأَبداهشونُ ِفي ميالْع ِركُهدلَا ت لَكيقَالَ و هتأَير فكَي قَالَ و هأَر لَم
  .ِبحقَاِئِق الِْإمياِن 

٧ -ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريسِإد نب دمِن   أَحاِصِم بع نى عيحِن يانَ بفْوص 
ِفيما يروونَ ِمن الرؤيِة فَقَالَ ) عليه السالم  ( قَالَ ذَاكَرت أَبا عبِد اللَِّه) عليه السالم  ( حميٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه

لْكُرِسي جزٌء ِمن سبِعني جزءاً ِمن نوِر الشمس جزٌء ِمن سبِعني جزءاً ِمن نوِر الْكُرِسي و ا
 ءاً ِمنزج ِعنيبس ٌء ِمنزج ابالِْحج اِب ووِر الِْحجن ءاً ِمنزج ِعنيبس ٌء ِمنزج شرالْع ِش ورالْع

الش ِمن مهنيلَئُوا أَعمفَلْي اِدِقنيوا صِر فَِإنْ كَانتوِر السن ابحا سهوند سِس لَيم.  
٨ - نٍر عصِن أَِبي نِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نع هرغَي ى ويحي نب دمحم  

ى السماِء بلَغَ  لَما أُسِري ِبي ِإلَ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( أَِبي الْحسِن الرضا
 با أَحِتِه مظَموِر عن ِمن اللَّه اهفَأَر لَه فِئيلُ فَكَشربقَطُّ ج طَأْهي كَاناً لَمِئيلُ مربِبي ج.  

 صارالْأَب ِركدي وه و صارالْأَب ِركُهدالَى ال تعِلِه تِفي قَو.  
٩ -نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبع نانَ عرجِن أَِبي نِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح 

ِفي قَوِلِه ال تدِركُه الْأَبصار قَالَ ِإحاطَةُ الْوهِم أَ لَا ترى ِإلَى ) عليه السالم  ( بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه
ن ربكُم لَيس يعِني بصر الْعيوِن فَمن أَبصر فَِلنفِْسِه لَيس يعِني ِمن قَوِلِه قَد جاَءكُم بصاِئر ِم

الْبصِر ِبعيِنِه و من عِمي فَعلَيها لَيس يعِني عمى الْعيوِن ِإنما عنى ِإحاطَةَ الْوهِم كَما يقَالُ فُلَانٌ 
لَانٌ بِصري ِبالِْفقِْه و فُلَانٌ بِصري ِبالدراِهِم و فُلَانٌ بِصري ِبالثِّياِب اللَّه أَعظَم ِمن أَنْ بِصري ِبالشعِر و فُ

  .يرى ِبالْعيِن 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي هاِشٍم الْجعفَِري عن أَِبي الْحسِن -١٠

االرلَى ) عليه السالم  ( ضب آنَ قُلْتأُ الْقُرقْرا تفَقَالَ أَ م فوصلْ يِن اللَِّه هع هأَلْتقَالَ س  
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لَى ال تدِركُه الْأَبصار و هو يدِرك الْأَبصار قُلْت بلَى قَالَ فَتعِرفُونَ الْأَبصار قَالَ أَ ما تقْرأُ قَولَه تعا
قُلْت بلَى قَالَ ما ِهي قُلْت أَبصار الْعيوِن فَقَالَ ِإنَّ أَوهام الْقُلُوِب أَكْبر ِمن أَبصاِر الْعيوِن فَهو لَا 

  .أَوهام و هو يدِرك الْأَوهام تدِركُه الْ
  محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عمن ذَكَره عن محمِد بِن ِعيسى عن داود بِن الْقَاِسِم -١١

 و هو يدِرك الْأَبصار ال تدِركُه الْأَبصار) عليه السالم  ( أَِبي هاِشٍم الْجعفَِري قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر
 دالِْهن و دنالس ِمكهِبو ِركدت قَد توِن أَنياِر الْعصأَب ِمن قالْقُلُوِب أَد امهاِشٍم أَوا ها أَبفَقَالَ ي

وِب لَا تدِركُه فَكَيف أَبصار الْعيوِن و الْبلْدانَ الَِّتي لَم تدخلْها و لَا تدِركُها ِببصِرك و أَوهام الْقُلُ
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن ِهشاِم بِن الْحكَِم قَالَ الْأَشياُء -١٢
رِإد اسوالْح الْقَلِْب و و اسوِن ِبالْحيرِإلَّا ِبأَم كردا لَا تاكاً كُلُّهراٍن ِإدعلَى ثَلَاثَِة ما عاكُه

ِبالْمداخلَِة و ِإدراكاً ِبالْمماسِة و ِإدراكاً ِبلَا مداخلٍَة و لَا مماسٍة فَأَما الِْإدراك الَِّذي ِبالْمداخلَِة 
الْمماسِة فَمعِرفَةُ الْأَشكَاِل ِمن الترِبيِع و التثِْليِث فَالْأَصوات و الْمشام و الطُّعوم و أَما الِْإدراك ِب

 هفَِإن رصلٍَة فَالْباخدلَا م ٍة واسمِبلَا م اكرا الِْإدأَم ِد ورالْب و رالْح ِشِن والْخ ِن وِرفَةُ اللَّيعم و
 و لَا مداخلٍَة ِفي حيِز غَيِرِه و لَا ِفي حيِزِه و ِإدراك الْبصِر لَه سِبيلٌ و يدِرك الْأَشياَء ِبلَا مماسٍة

 قَاِئم ببالس و ِئيرالْم نيب و هنيِصلًا بتِبيلُ ماُء فَِإذَا كَانَ السيالض هببس اُء ووالْه ِبيلُهفَس ببس
يلَاِقي ِمن الْأَلْواِن و الْأَشخاِص فَِإذَا حِملَ الْبصر علَى ما لَا سِبيلَ لَه ِفيِه رجع راِجعاً أَدرك ما 

فَحكَى ما وراَءه كَالناِظِر ِفي الِْمرآِة لَا ينفُذُ بصره ِفي الِْمرآِة فَِإذَا لَم يكُن لَه سِبيلٌ رجع راِجعاً 
حِبيلَ يِإذْ لَا س اَءهرا وِكي محاِجعاً فَير ِجعراِفي ياِء الصِفي الْم اِظرالن كَذَِلك و اَءهرا وِكي م

اِء ووا ِفي الْهم ِميعج ِركدي واِء فَهولَى الْهع هلْطَانا سمفَِإن ا الْقَلْبِرِه فَأَمصفَاِذ بِفي ِإن لَه 
يتوهمه فَِإذَا حِملَ الْقَلْب علَى ما لَيس ِفي الْهواِء موجوداً رجع راِجعاً فَحكَى ما ِفي الْهواِء فَلَا 

  ينبِغي ِللْعاِقِل 
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أَنْ يحِملَ قَلْبه علَى ما لَيس موجوداً ِفي الْهواِء ِمن أَمِر التوِحيِد جلَّ اللَّه و عز فَِإنه ِإنْ فَعلَ 
  .نْ يشِبهه خلْقُه ذَِلك لَم يتوهم ِإلَّا ما ِفي الْهواِء موجود كَما قُلْنا ِفي أَمِر الْبصِر تعالَى اللَّه أَ

  باب النهِي عِن الصفَِة ِبغيِر ما وصف ِبِه نفْسه تعالَى
  عِلي بن ِإبراِهيم عِن الْعباِس بِن معروٍف عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن حماِد بِن عثْمانَ - ١

 ( قَِصِري قَالَ كَتبت علَى يدي عبِد الْمِلِك بِن أَعين ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّهعن عبِد الرِحيِم بِن عِتيٍك الْ

أَنَّ قَوماً ِبالِْعراِق يِصفُونَ اللَّه ِبالصورِة و ِبالتخِطيِط فَِإنْ رأَيت جعلَِني اللَّه ِفداك أَنْ ) عليه السالم 
مذْهِب الصِحيِح ِمن التوِحيِد فَكَتب ِإلَي سأَلْت رِحمك اللَّه عِن التوِحيِد و ما تكْتب ِإلَي ِبالْ

يكَِمثِْلِه ش سالَِّذي لَي الَى اللَّهعفَت لَكِقب نِه مِإلَي بذَه  ِصفُها يمالَى ععت ِصريالْب ِميعالس وه ٌء و
نَ الْمشبهونَ اللَّه ِبخلِْقِه الْمفْترونَ علَى اللَِّه فَاعلَم رِحمك اللَّه أَنَّ الْمذْهب الصِحيح الْواِصفُو

شالت طْلَانَ والَى الْبعِن اللَِّه تِف عفَان زع لَّ وِصفَاِت اللَِّه ج آنُ ِمنلَ ِبِه الْقُرزا نِحيِد موِفي الت ِبيه
فَلَا نفْي و لَا تشِبيه هو اللَّه الثَّاِبت الْموجود تعالَى اللَّه عما يِصفُه الْواِصفُونَ و لَا تعدوا الْقُرآنَ 

  .فَتِضلُّوا بعد الْبياِن 
 عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد   محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عِن ابِن أَِبي- ٢

يا أَبا حمزةَ ِإنَّ اللَّه لَا يوصف ) عليه السالم  ( الْحِميِد عن أَِبي حمزةَ قَالَ قَالَ ِلي عِلي بن الْحسيِن
ٍة موِديدحِبم فوصي ففَِة فَكَيِن الصا عنبر ظُمٍة عوِديدحِبم و ارصالْأَب ِركُهدلَا ت و دحلَا ي ن

 ِبريالْخ اللَِّطيف وه و ارصالْأَب ِركدي وه.  
  محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عِن الْحسيِن بِن الْحسِن عن بكِْر - ٣

ِن بسِن الْحاِلٍح عِن صا بلْنخِن قَالَا ديسِن الْحِد بمحم اِز وزٍد الْخمحِن مب اِهيمرِإب نِعيٍد عِن س
   رأَى ربه ِفي صورِة )صلى اهللا عليه وآله ( فَحكَينا لَه أَنَّ محمداً ) عليه السالم  ( علَى أَِبي الْحسِن الرضا
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 الِْميثَِمي الطَّاِق و اِحبص اِلٍم وس نب اما ِإنَّ ِهشقُلْن ةً ونس اِء ثَلَاِثنينأَب فَِّق ِفي ِسنوالْم ابالش
السرِة و الْبِقيةُ صمد فَخر ساِجداً ِللَِّه ثُم قَالَ سبحانك ما عرفُوك و لَا يقُولُونَ ِإنه أَجوف ِإلَى 

 كفْسِبِه ن فْتصا وِبم فُوكصلَو فُوكرع لَو كانحبس فُوكصو ِل ذَِلكأَج فَِمن وكدحو
هفُسأَن مهتعطَاو فكَي كانحبِبِه س فْتصا وِإلَّا ِبم لَا أَِصفُك ماللَّه ِركيِبغ وكهبشأَنْ ي م

نفْسك و لَا أُشبهك ِبخلِْقك أَنت أَهلٌ ِلكُلِّ خيٍر فَلَا تجعلِْني ِمن الْقَوِم الظَّاِلِمني ثُم الْتفَت ِإلَينا 
 ِمن متمهوا تفَقَالَ ميطُ الَِّذي لَا  شسطُ الْأَومٍد النمحآلُ م نحقَالَ ن ثُم هرغَي وا اللَّهمهوٍء فَت

 ِحني نظَر ِإلَى عظَمِة )صلى اهللا عليه وآله ( يدِركُنا الْغاِلي و لَا يسِبقُنا التاِلي يا محمد ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
   ِفي هيئَِة الشاب الْموفَِّق ربِه كَانَ
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كُونَ ِفي ِصفَِة الْملَّ أَنْ يج و زي عبر ظُمع دمحا مةً ينس اِء ثَلَاِثنينأَب ِسن و قَالَ قُلْت لُوِقنيخ
 لَهعِه ِبقَلِْبِه جبِإلَى ر ظَركَانَ ِإذَا ن دمحم ٍة قَالَ ذَاكرضِفي خ لَاهِرج تكَان نم اكِفد ِعلْتج

خضر و ِمنه أَحمر ِفي نوٍر ِمثِْل نوِر الْحجِب حتى يستِبني لَه ما ِفي الْحجِب ِإنَّ نور اللَِّه ِمنه أَ
  .و ِمنه أَبيض و ِمنه غَير ذَِلك يا محمد ما شِهد لَه الِْكتاب و السنةُ فَنحن الْقَاِئلُونَ ِبِه 

ٍري الْبرِقي   عِلي بن محمٍد و محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن بِش- ٤
 ِليع نةَ عزمأَِبي ح نِم عهالْج نونُ بارِني هربقَالَ أَخ اِنيباِمٍر الْقَصع نب اسبثَِني عدقَالَ ح

ه ِبعظَمِتِه لَم قَالَ قَالَ لَِو اجتمع أَهلُ السماِء و الْأَرِض أَنْ يِصفُوا اللَّ) عليه السالم  ( بِن الْحسيِن
  .يقِْدروا 
أَنَّ من ِقبلَنا ) عليه السالم  (   سهلٌ عن ِإبراِهيم بِن محمٍد الْهمذَاِني قَالَ كَتبت ِإلَى الرجِل- ٥

مهِمن و مقُولُ ِجسي نم مهِحيِد فَِمنولَفُوا ِفي التتقَِد اخ اِليكوم ِمنبةٌ فَكَتورقُولُ صي نعليه  (  م

ٌء و هو السِميع الْعِليم أَو قَالَ  ِبخطِِّه سبحانَ من لَا يحد و لَا يوصف لَيس كَِمثِْلِه شي) السالم 
 ِصريالْب.  
٦ -ِن حِد بمحم نع اِهيمرِإب نى عِن ِعيسِد بمحم نلٌ عهو   سأَب بِكيٍم قَالَ كَت

ِإلَى أَِبي أَنَّ اللَّه أَعلَى و أَجلُّ و أَعظَم ِمن أَنْ يبلَغَ كُنه ِصفَِتِه ) عليه السالم  ( الْحسِن موسى بن جعفٍَر
 ى ذَِلكا ِسومكُفُّوا ع و هفْسِبِه ن فصا وِبم فَِصفُوه.  

٧ -ِن السلٌ عهِن   ساِزٍم عرفٍْص أَِخي مح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابِبيِع عِن الرب ِدين
  .ٍء ِمن الصفَِة فَقَالَ لَا تجاوز ما ِفي الْقُرآِن  عن شي) عليه السالم  ( الْمفَضِل قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن

أَنَّ من ِقبلَنا قَِد ) عليه السالم  ( قَاساِني قَالَ كَتبت ِإلَيِه  سهلٌ عن محمِد بِن عِلي الْ- ٨
بِحيِد قَالَ فَكَتولَفُوا ِفي التتعليه السالم  ( اخ (يكَِمثِْلِه ش سلَي فوصلَا ي و دحلَا ي نانَ محبس  ٌء و

 ِصريالْب ِميعالس وه.  
أَنَّ من ِقبلَنا ) عليه السالم  ( شِر بِن بشاٍر النيسابوِري قَالَ كَتبت ِإلَى الرجِل  سهلٌ عن ِب- ٩

  قَِد اختلَفُوا ِفي التوِحيِد فَِمنهم من يقُولُ هو ِجسم و ِمنهم من يقُولُ 
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يش هِبهشلَا ي و فوصلَا ي و دحلَا ي نانَ محبس ِإلَي بةٌ فَكَتورص وه يكَِمثِْلِه ش سلَي ٌء و  ٌء و
 ِصريالْب ِميعالس وه.  

١٠-حِإلَى أَِبي م تبلٌ قَالَ كَتهٍد  سِن قَِد ) عليه السالم  ( ميِمائَت و ِسنيمخ ٍس ومةَ خنس
اختلَف يا سيِدي أَصحابنا ِفي التوِحيِد ِمنهم من يقُولُ هو ِجسم و ِمنهم من يقُولُ هو صورةٌ 

 أَِقف علَيِه و لَا أَجوزه فَعلْت متطَولًا علَى عبِدك فَِإنْ رأَيت يا سيِدي أَنْ تعلِّمِني ِمن ذَِلك ما
سأَلْت عِن التوِحيِد و هذَا عنكُم معزولٌ اللَّه واِحد أَحد لَم يِلد و لَم ) عليه السالم  ( فَوقَّع ِبخطِِّه

 اِلقخ دكُفُواً أَح لَه كُني لَم و ولَدي اُء ِمنشا يالَى معت و كاربت لُقخلُوٍق يخِبم سلَي و
 تسقَدت و هاؤلَّ ثَنٍة جورِبص سلَي اُء وشا يم روصي ٍم وِبِجس سلَي و ِر ذَِلكغَي اِم وسالْأَج

سلَي هرلَا غَي وه هِشب كُونَ لَهأَنْ ي هاؤمأَسيكَِمثِْلِه ش   ِصريالْب ِميعالس وه ٌء و.  
  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي بِن -١١

يقُولُ ِإنَّ اللَّه لَا يوصف و  )عليه السالم  ( عبِد اللَِّه عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
 ظَمٍر ِإلَّا كَانَ أَعِبقَد فوصِرِه فَلَا يقَد قح وا اللَّهرما قَد اِبِه وقَالَ ِفي ِكت قَد و فوصي فكَي

 ذَِلك ِمن.  
١٢-حم نِرِه عغَي نع اٍد وِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع   ِليع نانَ عملَيِن سِد بم

قَالَ قَالَ ِإنَّ اللَّه عِظيم رِفيع لَا ) عليه السالم  ( بِن ِإبراِهيم عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه
دِتِه لَا تظَمع هونَ كُنلُغبلَا ي لَى ِصفَِتِه وع ادالِْعب قِْدري وه و ارصالْأَب ِركدي وه و ارصالْأَب ِركُه

 فالَِّذي كَي وه ِف وِبالْكَي أَِصفُه فكَي ٍث ويح ٍن ولَا أَي ٍف وِبكَي فوصلَا ي و ِبريالْخ اللَِّطيف
  ن الْكَيِف الْكَيف حتى صار كَيفاً فَعِرفَِت الْكَيف ِبما كَيف لَنا ِم

http://www.islam4u.com


  )١٠٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

أَيِن أَم أَم كَيف أَِصفُه ِبأَيٍن و هو الَِّذي أَين الْأَين حتى صار أَيناً فَعِرفَِت الْأَين ِبما أَين لَنا ِمن الْ
 ا ِمنثَ لَنيا حثُ ِبميِرفَِت الْحثاً فَعيح ارى صتثَ حيثَ الْحيالَِّذي ح وه ٍث ويِبح أَِصفُه فكَي

يكُلِّ ش ِمن اِرجخ كَاٍن واِخلٌ ِفي كُلِّ مالَى دعت و كاربت ِث فَاللَّهيالْأَ الْح ِركُهدٍء لَا ت و ارصب
 ِبريالْخ اللَِّطيف وه و ِظيمالْع ِليالْع وِإلَّا ه لَا ِإلَه ارصالْأَب ِركدي وه.  

  باب النهِي عِن الِْجسِم و الصورِة
عن عِلي بِن   أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى - ١

سِمعت ِهشام بن الْحكَِم يرِوي عنكُم أَنَّ اللَّه ) عليه السالم  ( أَِبي حمزةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
سبحانَ ) يه السالم عل ( ِجسم صمِدي نوِري معِرفَته ضرورةٌ يمن ِبها علَى من يشاُء ِمن خلِْقِه فَقَالَ

يكَِمثِْلِه ش سلَي وِإلَّا ه وه فكَي دأَح لَمعلَا ي نم  و سحلَا ي و دحلَا ي ِصريالْب ِميعالس وه ٌء و
يِحيطُ ِبِه شلَا ي و اسولَا الْح و ارصالْأَب ِركُهدلَا ت و سجلَا ِج لَا ي لَا ٌء و ةٌ وورلَا ص و مس

 ِديدحلَا ت ِطيطٌ وخت.  
  محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عن حمزةَ بِن محمٍد قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي - ٢
ٌء لَا ِجسم و  لَيس كَِمثِْلِه شيأَسأَلُه عِن الِْجسِم و الصورِة فَكَتب سبحانَ من ) عليه السالم  ( الْحسِن

  .لَا صورةٌ 
  . و رواه محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه ِإلَّا أَنه لَم يسم الرجلَ 
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٣ -ِد   ممحم نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمح
أَسأَلُه عِن التوِحيِد فَأَملَى علَي الْحمد ِللَِّه فَاِطِر الْأَشياِء ) عليه السالم  ( بِن زيٍد قَالَ ِجئْت ِإلَى الرضا

شِإنيش ِتِه لَا ِمنِحكْم ِتِه وراعاً ِبقُدِتدا ابِدِعهتبم اًء و  ِصحلَا ِلِعلٍَّة فَلَا ي و اعِترطُلَ اِلاخبٍء فَي
ِتِه لَا توِبيبِقيقَِة رح ِتِه واِر ِحكْمِلِإظْه داً ِبذَِلكحوتاَء مش فاَء كَيا شم لَقخ اعِتداِلاب ِبطُهض

 ةُ وارالِْعب هوند تزجع ارِحيطُ ِبِه ِمقْدلَا ي و ارصالْأَب ِركُهدلَا ت و امهالْأَو هلُغبلَا ت قُولُ والْع
تاس وٍب وجحاٍب مِر ِحجيِبغ بجتفَاِت احالص اِريفصلَّ ِفيِه تض و ارصالْأَب هوند كَلَّت رت

 الْكَِبري ِإلَّا اللَّه ٍم لَا ِإلَهِر ِجسيِبغ ِعتن ٍة وورِر صيِبغ ِصفو ٍة ويؤِر ريِبغ ِرفوٍر عتسٍر مِر ِستيِبغ
  .الْمتعاِل 
حمد بِن محمِد بِن   محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عمن ذَكَره عن عِلي بِن الْعباِس عن أَ- ٤

اِهيمرِلأَِبي ِإب فْتصِكيٍم قَالَ وِن حِد بمحم نٍر عصاِلٍم ) عليه السالم  ( أَِبي نِن ساِم بلَ ِهشقَو
ٌء أَي  ى لَا يشِبهه شيالْجواِليِقي و حكَيت لَه قَولَ ِهشاِم بِن الْحكَِم أَنه ِجسم فَقَالَ ِإنَّ اللَّه تعالَ

 ِديٍد وحِبت ِبِخلْقٍَة أَو ٍة أَوورص ٍم أَواِء ِبِجسيالْأَش اِلقخ ِصفي نِل مقَو ِمن ظَمناً أَعخ ٍش أَوفُح
  .أَعضاٍء تعالَى اللَّه عن ذَِلك علُواً كَِبرياً 

٥ - هفَعٍد رمحم نب ِليِن  عسِإلَى أَِبي الْح تبقَالَ كَت ِجيخِج الرِن الْفَرِد بمحم نع ) 

أَسأَلُه عما قَالَ ِهشام بن الْحكَِم ِفي الِْجسِم و ِهشام بن ساِلٍم ِفي الصورِة فَكَتب دع ) عليه السالم 
  .للَِّه ِمن الشيطَاِن لَيس الْقَولُ ما قَالَ الِْهشاماِن عنك حيرةَ الْحيراِن و استِعذْ ِبا
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حسيِن بِن الْحسِن عن بكِْر   محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عِن الْ- ٦
 سوني تِمعاٍد قَالَ سِن ِزيِد بمحم نِة عِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نِعيٍد عِن سِن بسِن الْحاِلٍح عِن صب

ِإنَّ ِهشام بن الْحكَِم يقُولُ قَولًا فَقُلْت لَه ) عليه السالم  ( بن ظَبيانَ يقُولُ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه
عِظيماً ِإلَّا أَني أَختِصر لَك ِمنه أَحرفاً فَزعم أَنَّ اللَّه ِجسم ِلأَنَّ الْأَشياَء شيئَاِن ِجسم و ِفعلُ 

وزجي ِل وى الِْفعنعِبم اِنعكُونَ الصأَنْ ي وزجِم فَلَا يو الِْجسى الْفَاِعِل فَقَالَ أَبنعكُونَ ِبمأَنْ ي 
ويحه أَ ما عِلم أَنَّ الِْجسم محدود متناٍه و الصورةَ محدودةٌ متناِهيةٌ فَِإذَا ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

حتملَ الزيادةَ و النقْصانَ كَانَ مخلُوقاً قَالَ قُلْت احتملَ الْحد احتملَ الزيادةَ و النقْصانَ و ِإذَا ا
 اهنتي لَم أْ وزجتي ِر لَموالص روصم اِم وسالْأَج مسجم وه ةٌ وورلَا ص و ما أَقُولُ قَالَ لَا ِجسفَم

ما يقُولُونَ لَم يكُن بين الْخاِلِق و الْمخلُوِق فَرق و لَا بين و لَم يتزايد و لَم يتناقَص لَو كَانَ كَ
 هِبهشِإذْ كَانَ لَا ي أَهشأَن و هروص و همسج نم نيب قِشئُ فَرنالْم وه ِإ لَِكنشنالْم ِشِئ ونالْم

يئاً  شيش وه ِبهشلَا ي ٌء و.  
  محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن الْعباِس عِن الْحسِن - ٧

ِإنَّ ِهشام بن ) عليه السالم  ( بِن عبِد الرحمِن الِْحماِني قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن موسى بِن جعفٍَر
عكَِم زالْحيكَِمثِْلِه ش سلَي مِجس أَنَّ اللَّه م  و الْكَلَام و اِطقن كَلِّمتم قَاِدر ِصريب ِميعس اِلمٌء ع

يش ساِحٍد لَيى ورجِري مجي الِْعلْم ةُ ورأَنَّ  الْقُد ِلما عأَ م اللَّه لَهلُوقاً فَقَالَ قَاتخا مهٌء ِمن
ملَا الِْجس و مِل لَا ِجسذَا الْقَوه أُ ِإلَى اللَِّه ِمنرأَب اذَ اللَِّه وعكَلِِّم متالْم رغَي الْكَلَام و وددحم 

يكُلُّ ش و ِديدحلَا ت ةٌ وورغَ ص ِشيئَِتِه ِمنم ِتِه واداُء ِبِإرينُ الْأَشكَوا تمِإن لُوقخم اهِر ٍء ِسوي
  .كَلَاٍم و لَا تردٍد ِفي نفٍَس و لَا نطٍْق ِبِلساٍن 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن محمِد بِن حِكيٍم قَالَ - ٨
قُولُ ِفي الشاب الْموفَِّق و وصفْت قَولَ ِهشاٍم الْجواِليِقي و ما ي) عليه السالم  ( وصفْت ِلأَِبي الْحسِن

يش هِبهشلَا ي كَِم فَقَالَ ِإنَّ اللَّهِن الْحاِم بلَ ِهشقَو ٌء  لَه.  
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  باب ِصفَاِت الذَّاِت
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن خاِلٍد الطَّياِلِسي عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن - ١

يقُولُ لَم يزِل اللَّه عز و جلَّ ربنا و ) عليه السالم  ( مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
لْم ذَاته و لَا معلُوم و السمع ذَاته و لَا مسموع و الْبصر ذَاته و لَا مبصر و الْقُدرةُ ذَاته و لَا الِْع

ع عمالس لُوِم وعلَى الْمع هِمن الِْعلْم قَعو لُومعكَانَ الْم اَء ويثَ الْأَشدا أَحفَلَم ورقْدلَى م
الْمسموِع و الْبصر علَى الْمبصِر و الْقُدرةُ علَى الْمقْدوِر قَالَ قُلْت فَلَم يزِل اللَّه متحركاً قَالَ 

 ِل اللَّهزي فَلَم ِل قَالَ قُلْتثَةٌ ِبالِْفعدحكَةَ ِصفَةٌ مرِإنَّ الْح ذَِلك نع الَى اللَّهعكَلِّماً قَالَ فَقَالَ تتم
 كَلِّمتلَا م لَّ وج و زع ٍة كَانَ اللَّهِليِبأَز تسثَةٌ لَيدحِصفَةٌ م فَقَالَ ِإنَّ الْكَلَام.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم - ٢
محم نفٍَرععأَِبي ج نِلٍم عسِن معليه السالم  ( ِد ب (يلَا ش لَّ وج و زع قُولُ كَانَ اللَّهي هتِمعَء  قَالَ س

  .غَيره و لَم يزلْ عاِلماً ِبما يكُونُ فَِعلْمه ِبِه قَبلَ كَوِنِه كَِعلِْمِه ِبِه بعد كَوِنِه 
٣ - نب دمحقَالَ   م ِن الْكَاِهِليى عيحِن يانَ بفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي

ِفي دعاٍء الْحمد ِللَِّه منتهى ِعلِْمِه فَكَتب ِإلَي لَا تقُولَن منتهى ) عليه السالم  ( كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن
  .ِه منتهى و لَِكن قُلْ منتهى ِرضاه ِعلِْمِه فَلَيس ِلِعلِْم

  محمد بن يحيى عن سعِد بِن عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِعيسى عن أَيوب بِن نوٍح - ٤
انَ يعلَم الْأَشياَء قَبلَ أَنْ خلَق يسأَلُه عِن اللَِّه عز و جلَّ أَ كَ) عليه السالم  ( أَنه كَتب ِإلَى أَِبي الْحسِن

الْأَشياَء و كَونها أَو لَم يعلَم ذَِلك حتى خلَقَها و أَراد خلْقَها و تكِْوينها فَعِلم ما خلَق ِعند ما 
 اللَّه عاِلماً ِبالْأَشياِء قَبلَ أَنْ يخلُق الْأَشياَء خلَق و ما كَونَ ِعند ما كَونَ فَوقَّع ِبخطِِّه لَم يزِل

  .كَِعلِْمِه ِبالْأَشياِء بعد ما خلَق الْأَشياَء 
    عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمِد بِن حمزةَ قَالَ كَتبت ِإلَى - ٥
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أَسأَلُه أَنَّ مواِليك اختلَفُوا ِفي الِْعلِْم فَقَالَ بعضهم لَم يزِل اللَّه عاِلماً قَبلَ ِفعِل ) عليه السالم  ( الرجِل
الَ بعضهم لَا نقُولُ لَم يزِل اللَّه عاِلماً ِلأَنَّ معنى يعلَم يفْعلُ فَِإنْ أَثْبتنا الِْعلْم فَقَد أَثْبتنا الْأَشياِء و قَ

لَيع ا أَِقفم ذَِلك ِني ِمنلِّمعأَنْ ت اكِفد اللَّه لَِنيعج تأَيئاً فَِإنْ ريش هعِل مِفي الْأَز هوزلَا أَج ِه و
بعليه السالم  ( فَكَت ( هالَى ِذكْرعت و كارباِلماً تع ِل اللَّهزي طِِّه لَمِبخ.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٦
جِعلْت ) عليه السالم  (  بِن بِشٍري عن فُضيِل بِن سكَّرةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَرمحمٍد عن عبِد الصمِد

ِفداك ِإنْ رأَيت أَنْ تعلِّمِني هلْ كَانَ اللَّه جلَّ وجهه يعلَم قَبلَ أَنْ يخلُق الْخلْق أَنه وحده فَقَِد 
اِليكوم لَفتا اخمِإن مهضعقَالَ ب لِْقِه وخ ئاً ِمنيش لُقخلَ أَنْ يقَب لَمعكَانَ ي قَد مهضعفَقَالَ ب 

زي لَم ها أَننتاِء فَقَالُوا ِإنْ أَثْبيِل الْأَشلَ ِفعقَب هرلَا غَي هأَن لَمعي موالْي ولُ فَهفْعي لَمعى ينعاِلماً ملْ ع
ِبأَنه لَا غَيره فَقَد أَثْبتنا معه غَيره ِفي أَزِليِتِه فَِإنْ رأَيت يا سيِدي أَنْ تعلِّمِني ما لَا أَعدوه ِإلَى غَيِرِه 

بعليه السالم  ( فَكَت ( هالَى ِذكْرعت و كارباِلماً تع الَ اللَّها زم.  
   آخر و هو ِمن الْباِب الْأَوِلباب

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن حماٍد عن حِريٍز عن محمِد - ١
مد أَحِدي الْمعنى لَيس أَنه قَالَ ِفي ِصفَِة الْقَِدِمي ِإنه واِحد ص) عليه السالم  ( بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر

ِبمعاِني كَِثريٍة مختِلفٍَة قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك يزعم قَوم ِمن أَهِل الِْعراِق أَنه يسمع ِبغيِر الَِّذي 
وا ودأَلْح وا وقَالَ فَقَالَ كَذَب عمسِر الَِّذي ييِبغ ِصربي و ِصربي هِإن ذَِلك نع الَى اللَّهعوا تهبش 

 هِقلُونعا يلَى مع ِصريب هونَ أَنمعزي قَالَ قُلْت عمسا يِبم ِصربي و ِصربا يِبم عمسي ِصريب ِميعس
خا كَانَ ِبِصفَِة الْمِقلُ معا يمِإن الَى اللَّهعقَالَ فَقَالَ ت كَذَِلك اللَّه سلَي لُوِق و.  

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْعباِس بِن عمٍرو عن ِهشاِم بِن الْحكَِم قَالَ ِفي - ٢
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ِد اللَِّهحبا عأَلَ أَبِديِق الَِّذي سنو ) عليه السالم  ( ِديِث الزفَقَالَ أَب ِصريب ِميعس هقُولُ ِإنأَ ت قَالَ لَه هأَن
فِْسِه وِبن عمسلْ يِر آلٍَة بيِبغ ِصريب ٍة واِرحِر جيِبغ ِميعس ِصريب ِميعس وِد اللَِّه هبفِْسِه عِبن ِصربي 

يش هفِْسِه أَنِبن ِميعس هِلي ِإنقَو سلَي و يش فْسالن فِْسي ِإذْ  ٌء ون نةً عارِعب تدي أَرلَِكن و رٌء آخ
لَّه لَه بعض ِلأَنَّ الْكُلَّ لَنا كُنت مسئُولًا و ِإفْهاماً لَك ِإذْ كُنت ساِئلًا فَأَقُولُ يسمع ِبكُلِِّه لَا أَنَّ كُ

 هكُلِِّه ِإلَّا أَن ِجِعي ِفي ذَِلكرم سلَي فِْسي ون نع ِبريعالت و كامِإفْه تدأَر لَِكن و ضعب لَه
  .معنى السِميع الْبِصري الْعاِلم الْخِبري ِبلَا اخِتلَاِف الذَّاِت و لَا اخِتلَاِف 

  باب الِْإرادِة أَنها ِمن ِصفَاِت الِْفعِل و ساِئِر ِصفَاِت الِْفعِل
  محمد بن يحيى الْعطَّار عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى الْأَشعِري عِن الْحسيِن بِن - ١

يوِن سِر بضِن النع اِزيوِعيٍد الْأَهِد اللَِّهسبأَِبي ع نٍد عيمِن حاِصِم بع نعليه السالم  ( ٍد ع ( قَالَ قُلْت
 ادأَر اِلماً قَاِدراً ثُمع ِل اللَّهزي لَم هعاٍد مركُونُ ِإلَّا ِلملَا ي ِريدِريداً قَالَ ِإنَّ الْمم ِل اللَّهزي لَم.  

٢ -بأَِبي ع نب دمحكِْر   مب نِن عسِن الْحِن بيسِن الْحاِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نِد اللَِّه ع
 بِن صاِلٍح عن عِلي بِن أَسباٍط عِن الْحسِن بِن الْجهِم عن بكَيِر بِن أَعين قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

 مِشيئَته هما مختِلفَاِن أَو متِفقَاِن فَقَالَ الِْعلْم لَيس هو الْمِشيئَةَ أَ لَا ترى ِعلْم اللَِّه و) عليه السالم ( 
 اَء اللَّهِإنْ ش لُكفَقَو اللَّه ِلملُ كَذَا ِإنْ عأَفْعقُولُ سلَا ت و اَء اللَّهلُ كَذَا ِإنْ شأَفْعقُولُ ست كأَن

  .أَنه لَم يشأْ فَِإذَا شاَء كَانَ الَِّذي شاَء كَما شاَء و ِعلْم اللَِّه الساِبق ِللْمِشيئَِة دِليلٌ علَى 
  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٣
ِبرِني عِن الِْإرادِة ِمن اللَِّه و ِمن الْخلِْق قَالَ فَقَالَ الِْإرادةُ ِمن الْخلِْق الضِمري أَخ) عليه السالم  ( الْحسِن

و ما يبدو لَهم بعد ذَِلك ِمن الِْفعِل و أَما ِمن اللَِّه تعالَى فَِإرادته ِإحداثُه لَا غَير ذَِلك ِلأَنه لَا 
رةُ يادلِْق فَِإرالْخ ِصفَات ِهي و هنةٌ عِفينم فَاتِذِه الصه و فَكَّرتلَا ي و مهلَا ي ي وو  
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ِلك يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ ِبلَا لَفٍْظ و لَا نطٍْق ِبِلساٍن و لَا ِهمٍة و لَا تفَكٍُّر و لَا اللَِّه الِْفعلُ لَا غَير ذَ
 لَه فلَا كَي ها أَنكَم ِلذَِلك فكَي.  

٤ -ةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع عليه  ( ن

  .قَالَ خلَق اللَّه الْمِشيئَةَ ِبنفِْسها ثُم خلَق الْأَشياَء ِبالْمِشيئَِة ) السالم 
٥ - ِرِقيشِن الْمى عِن ِعيسِد بمحم نع ِقيرٍد الْبمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ِإذْ دخلَ علَيِه ) عليه السالم  (  بِن الْمرتِفِع عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ كُنت ِفي مجِلِس أَِبي جعفٍَرحمزةَ

 ِبي فَقَدِه غَضلَيِللْ عحي نم الَى وعت و كاربلُ اللَِّه تقَو اكِفد ِعلْتج ٍد فَقَالَ لَهيبع نو برمع
فٍَرهعو جفَقَالَ أَب بضالْغ ا ذَِلكعليه السالم  ( وى م ( قَد أَنَّ اللَّه معز نم هو ِإنرما عي الِْعقَاب وه

يش الَ ِمنز يٍء ِإلَى ش يش هِفزتسالَى لَا يعت ِإنَّ اللَّه لُوٍق وخِصفَةَ م فَهصو ٍء فَقَد يغٌء فَي هر.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْعباِس بِن عمٍرو عن ِهشاِم بِن الْحكَِم ِفي حِديِث - ٦

فَكَانَ ِمن سؤاِلِه أَنْ قَالَ لَه فَلَه ِرضا و سخطٌ فَقَالَ ) عليه السالم  ( الزنِديِق الَِّذي سأَلَ أَبا عبِد اللَِّه
نعم و لَِكن لَيس ذَِلك علَى ما يوجد ِمن الْمخلُوِقني و ذَِلك أَنَّ الرضا ) عليه السالم  ( أَبو عبِد اللَِّه

 ِفيِه حالٌ تدخلُ علَيِه فَتنقُلُه ِمن حاٍل ِإلَى حاٍل ِلأَنَّ الْمخلُوق أَجوف معتِملٌ مركَّب ِللْأَشياِء
 هابثَو اهى فَِرضنعالْم اِحِديالذَّاِت و اِحِديو اِحدو هاِء ِفيِه ِلأَنيلَ ِللْأَشخدا لَا ماِلقُنخ لٌ وخدم

يِر شغَي ِمن هِعقَاب طُهخس اٍل ِلأَنَّ واٍل ِإلَى حح ِمن قُلُهني و هجيهفَي لُهاخدتِصفَِة ٍء ي ِمن ذَِلك 
 اِجنيتحالْم اِجِزينالْع لُوِقنيخالْم.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن - ٧
  قَالَ الْمِشيئَةُ محدثَةٌ ) عليه السالم  ( ابِن أُذَينةَ عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
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  جملَةُ الْقَوِل ِفي ِصفَاِت الذَّاِت و ِصفَاِت الِْفعِل 
ه ِبِهما و كَانا جِميعاً ِفي الْوجوِد فَذَِلك ِصفَةُ ِفعٍل و تفِْسري  ِإنَّ كُلَّ شيئَيِن وصفْت اللَّ

 ِحبا يم و ِخطُهسا يم و اهضرا يم و ِريدا لَا يم و ِريدا يوِد مجِفي الْو ثِْبتت كلَِة أَنمِذِه الْجه
 ِمن ِصفَاِت الذَّاِت ِمثِْل الِْعلِْم و الْقُدرِة كَانَ ما لَا يِريد ناِقضاً و ما يبِغض فَلَو كَانِت الِْإرادةُ

ِلِتلْك الصفَِة و لَو كَانَ ما يِحب ِمن ِصفَاِت الذَّاِت كَانَ ما يبِغض ناِقضاً ِلِتلْك الصفَِة أَ لَا ترى 
ا لَا يوِد مجِفي الْو ِجدا لَا نأَن ِصفُها ننلَس ِليذَاِتِه الْأَز ِصفَات كَذَِلك ِه ولَيع قِْدرا لَا يم و لَمع

 ِحبقَالَ يأَنْ ي وزجي ِذلٍَّة و و ِعز طٍَإ وخ ٍة وِحكْم فٍَه وس ٍل وهج ِعلٍْم و ٍز وجع ٍة ورِبقُد
ه و يواِلي من أَطَاعه و يعاِدي من عصاه و ِإنه يرضى و يسخطُ و من أَطَاعه و يبِغض من عصا

يقَالُ ِفي الدعاِء اللَّهم ارض عني و لَا تسخطْ علَي و تولَِّني و لَا تعاِدِني و لَا يجوز أَنْ يقَالَ 
ر أَنْ لَا يعلَم و يقِْدر أَنْ يمِلك و لَا يقِْدر أَنْ لَا يمِلك و يقِْدر أَنْ يكُونَ يقِْدر أَنْ يعلَم و لَا يقِْد

عِزيزاً حِكيماً و لَا يقِْدر أَنْ لَا يكُونَ عِزيزاً حِكيماً و يقِْدر أَنْ يكُونَ جواداً و لَا يقِْدر أَنْ لَا 
ي اداً ووكُونَ جقَالَ يضاً أَنْ يأَي وزجلَا ي كُونَ غَفُوراً وأَنْ لَا ي قِْدرلَا ي كُونَ غَفُوراً وأَنْ ي قِْدر

أَراد أَنْ يكُونَ رباً و قَِدمياً و عِزيزاً و حِكيماً و ماِلكاً و عاِلماً و قَاِدراً ِلأَنَّ هِذِه ِمن ِصفَاِت 
ادالِْإر ةُ الذَّاِت و  
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ِمن ِصفَاِت الِْفعِل أَ لَا ترى أَنه يقَالُ أَراد هذَا و لَم يِرد هذَا و ِصفَات الذَّاِت تنِفي عنه ِبكُلِّ 
هلٌ ِصفٍَة ِمندع ِليمح ِلكم غَِني ِكيمح و ِزيزع و ِصريب و ِميعس و اِلمع و يقَالُ حا يها ِضد

كَِرمي فَالِْعلْم ِضده الْجهلُ و الْقُدرةُ ِضدها الْعجز و الْحياةُ ِضدها الْموت و الِْعزةُ ِضدها الذِّلَّةُ 
  .كْمةُ ِضدها الْخطَأُ و ِضد الِْحلِْم الْعجلَةُ و الْجهلُ و ِضد الْعدِل الْجور و الظُّلْم و الِْح

  باب حدوِث الْأَسماِء
  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عِن الْحسيِن بِن يِزيد عِن الْحسِن بِن - ١

قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى ) عليه السالم  ( ي بِن أَِبي حمزةَ عن ِإبراِهيم بِن عمر عن أَِبي عبِد اللَِّهعِل
ِبالت ٍد وسجم رِص غَيخِبالش طٍَق ونم رِباللَّفِْظ غَي ٍت ووصتم روِف غَيرماً ِبالْحاس لَقِبيِه خش

 ِحس هنع وبجحم وددالْح هنع دعبم الْأَقْطَار هنع ِفينوٍغ مبصم رِن غَيِباللَّو وٍف وصوم رغَي
نها واِحد قَبلَ كُلِّ متوهٍم مستِتر غَير مستوٍر فَجعلَه كَِلمةً تامةً علَى أَربعِة أَجزاٍء معاً لَيس ِم

الْآخِر فَأَظْهر ِمنها ثَلَاثَةَ أَسماٍء ِلفَاقَِة الْخلِْق ِإلَيها و حجب ِمنها واِحداً و هو اِلاسم الْمكْنونُ 
و سخر سبحانه ِلكُلِّ اسٍم الْمخزونُ فَهِذِه الْأَسماُء الَِّتي ظَهرت فَالظَّاِهر هو اللَّه تبارك و تعالَى 

ِمن هِذِه الْأَسماِء أَربعةَ أَركَاٍن فَذَِلك اثْنا عشر ركْناً ثُم خلَق ِلكُلِّ ركٍْن ِمنها ثَلَاِثني اسماً ِفعلًا 
ق الْباِرئ الْمصور الْحي الْقَيوم لَا منسوباً ِإلَيها فَهو الرحمن الرِحيم الْمِلك الْقُدوس الْخاِل

 ِظيمالْع ِليالْع ركَبتالْم اربالْج ِزيزالْع ِكيمالْح ِصريالْب ِميعالس ِبريالْخ ِليمالْع مولَا ن ةٌ وِسن ذُهأْخت
يهالْم ِمنؤالْم لَامالس الْقَاِدر ِدرقْتالْم اِزقالر ِليلُ الْكَِرميالْج ِفيعالر ِديعِشئُ الْبنالْم اِرئالْب ِمن

الْمحِيي الْمِميت الْباِعثُ الْواِرثُ فَهِذِه الْأَسماُء و ما كَانَ ِمن الْأَسماِء الْحسنى حتى تِتم ثَلَاثَ 
 ِلهِذِه الْأَسماِء الثَّلَاثَِة و هِذِه الْأَسماُء الثَّلَاثَةُ أَركَانٌ و حجب ِمائٍَة و ِستني اسماً فَِهي ِنسبةٌ

اِلاسم الْواِحد الْمكْنونَ الْمخزونَ ِبهِذِه الْأَسماِء الثَّلَاثَِة و ذَِلك قَولُه تعالَى قُِل ادعوا اللَّه أَِو 
  . تدعوا فَلَه الْأَسماُء الْحسىن ادعوا الرحمن أَيا ما

http://www.islam4u.com


  )١١٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

٢ -وسم ِد اللَِّه وبِن عِد بمحم نِد اللَِّه عبِن عِن بيسِن الْحع ِريسِإد نب دمِن   أَحى ب
هلْ ) عليه السالم  ( عمر و الْحسِن بِن عِلي بِن عثْمانَ عِن ابِن ِسناٍن قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا

عمسي ا واهري قُلْت معقَالَ ن لْقالْخ لُقخلَ أَنْ يفِْسِه قَباِرفاً ِبنلَّ عج و زع ا كَانَ اللَّها قَالَ مه
كَانَ محتاجاً ِإلَى ذَِلك ِلأَنه لَم يكُن يسأَلُها و لَا يطْلُب ِمنها هو نفْسه و نفْسه هو قُدرته ناِفذَةٌ 

عدِرِه يياًء ِلغمفِْسِه أَسِلن ارتاخ هلَِكن و هفْسن يمسأَنْ ي اجتحي سفَلَي عدي ِإذَا لَم ها ِلأَنِبه وه
 هماس و اللَّه اهنعا فَماِء كُلِّهيلَى الْأَشأَع هِلأَن ِظيمالْع ِليفِْسِه الْعِلن ارتا اخلُ مفَأَو فرعي ِمِه لَمِباس

لَى كُلِّ شلَا عاِئِه عملُ أَسأَو وه ِظيمالْع ِليالْعٍء  ي.  
  و ِبهذَا الِْإسناِد عن محمِد بِن ِسناٍن قَالَ سأَلْته عِن اِلاسم ما هو قَالَ ِصفَةٌ - ٣

  .ِلموصوٍف 
  محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن بعِض أَصحاِبِه عن بكِْر بِن - ٤
اِلٍح عأَِبي ص نلَى عِد الْأَعبع نع ِزيدِن ياِلِد بِن خِد بمحِن مِن بسِن الْحاِلٍح عِن صب ِليع ن
ٍء فَهو مخلُوق ما خلَا اللَّه  ٍء وقَع علَيِه اسم شي قَالَ اسم اللَِّه غَيره و كُلُّ شي) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

فَأَما ما عبرته الْأَلْسن أَو عِملَِت الْأَيِدي فَهو مخلُوق و اللَّه غَايةٌ ِمن غَاياِتِه و الْمغيا غَير الْغايِة 
مسم دوٍف ِبحصوم راِء غَييالْأَش اِنعص و وعنصوٍف مصوكُلُّ م وفَةٌ وصوةُ مايالْغ و ى لَم

يتكَونْ فَيعرف كَينوِنيته ِبصنِع غَيِرِه و لَم يتناه ِإلَى غَايٍة ِإلَّا كَانت غَيره لَا يِزلُّ من فَِهم هذَا 
  لَِّه الْحكْم أَبداً و هو التوِحيد الْخاِلص فَارعوه و صدقُوه و تفَهموه ِبِإذِْن ال
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 هتورص و ِمثَالَه و هابِلأَنَّ ِحج ِركشم وِبِمثَاٍل فَه ٍة أَوورِبص اٍب أَوِبِحج اللَّه ِرفعي هأَن معز نم
غَي نم اللَّه فرا عمِإن ِرِه ويِبغ فَهرع هأَن معز نم هدحوي ففَكَي دحوتم اِحدو وا همِإن و هر

اِلِق والْخ نيب سلَي هرغَي ِرفعا يمِإن ِرفُهعي سِبِه فَلَي ِرفْهعي لَم نِباللَِّه فَم فَهرعيلُوِق شخالْم   ٌء و
يش اِء لَا ِمنيالْأَش اِلقخ اللَّه  هراُء غَيمالْأَس اِئِه ومأَس رغَي وه اِئِه ومى ِبأَسمسي اللَّه ٍء كَانَ و.  

  باب معاِني الْأَسماِء و اشِتقَاِقها
١ -ب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِه   ِعددج نى عيحِن يِن الْقَاِسِم باِلٍد عِن خِد بمحِن م

عن تفِْسِري ِبسِم اللَِّه ) عليه السالم  ( الْحسِن بِن راِشٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه
ِه و السني سناُء اللَِّه و الِْميم مجد اللَِّه و روى بعضهم الِْميم الرحمِن الرِحيِم قَالَ الْباُء بهاُء اللَّ

يكُلِّ ش ِإلَه اللَّه اللَِّه و لْكةً  ماصخ ِمِننيؤِبالْم ِحيمالر لِْقِه وِميِع خِبج نمحٍء الر.  
لنضِر بِن سويٍد عن ِهشاِم بِن الْحكَِم أَنه سأَلَ أَبا   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ا- ٢
عن أَسماِء اللَِّه و اشِتقَاِقها اللَّه ِمما هو مشتق فَقَالَ يا ِهشام اللَّه مشتق ِمن ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

أْلُوهاً وِضي مقْتي ِإلَه ِإلٍَه و لَم و كَفَر ى فَقَدنعونَ الْمد ماِلاس دبع نى فَممسالْم رغَي ماِلاس 
يعبد شيئاً و من عبد اِلاسم و الْمعنى فَقَد أَشرك و عبد اثْنيِن و من عبد الْمعنى دونَ اِلاسِم 

 تأَ فَِهم ِحيدوالت فَذَاك مكَانَ اِلاس ماً فَلَوونَ اسعِتس ةٌ وعِني قَالَ ِللَِّه ِتسِزد قَالَ قُلْت اما ِهشي
 هرا غَيكُلُّه اِء ومِذِه الْأَسِه ِبهلَيلُّ عدى ينعم اللَّه لَِكن ا ِإلَهاً وهٍم ِمنى لَكَانَ كُلُّ اسمسالْم وه

بالْخ اما ِهشي ماس ارالن وِس ولْبِللْم ماس بالثَّو وِب ورشِللْم ماُء اسالْم أْكُوِل وِللْم ماس ز
ِللْمحِرِق أَ فَِهمت يا ِهشام فَهماً تدفَع ِبِه و تناِضلُ ِبِه أَعداَءنا الْمتِخِذين مع اللَِّه عز و جلَّ 

قُلْت هرِحيِد غَيوِفي الت دِني أَحرا قَهاللَِّه م قَالَ فَو اما ِهشي كتثَب ِبِه و اللَّه كفَعفَقَالَ ن معن 
  .حتى قُمت مقَاِمي هذَا 

٣ -نى عيحِن يِن الْقَاِسِم بع ِقيرٍد الْبمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِه   ِعددج   
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قَالَ سِئلَ عن معنى اللَِّه فَقَالَ ) عليه السالم  ( الْحسِن بِن راِشٍد عن أَِبي الْحسِن موسى بِن جعفٍَر
  .ى ما دق و جلَّ استولَى علَ
  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عِن الْعباِس بِن ِهلَاٍل قَالَ - ٤

لسماِء و عن قَوِل اللَِّه اللَّه نور السماواِت و الْأَرِض فَقَالَ هاٍد ِلأَهِل ا) عليه السالم  ( سأَلْت الرضا
  .هاٍد ِلأَهِل الْأَرِض و ِفي ِروايِة الْبرِقي هدى من ِفي السماِء و هدى من ِفي الْأَرِض 

  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن فُضيِل بِن - ٥
ِن ابانَ عثْمِد اللَِّهعبا عأَب أَلْتفُوٍر قَالَ سععليه السالم  ( ِن أَِبي ي ( لُ والْأَو ولَّ هج و زِل اللَِّه عقَو نع

يش سلَي هفَقَالَ ِإن هفِْسريا تلَن نيفَب ا الْآِخرأَم و اهفْنرع لُ فَقَدا الْأَوأَم قُلْت و الْآِخر  أَو ِبيدٌء ِإلَّا ي
يتغير أَو يدخلُه التغير و الزوالُ أَو ينتِقلُ ِمن لَوٍن ِإلَى لَوٍن و ِمن هيئٍَة ِإلَى هيئٍَة و ِمن ِصفٍَة ِإلَى 

ٍة ِإلَّا راداٍن ِإلَى ِزيقْصن ِمن اٍن وقْصٍة ِإلَى نادِزي ِمن الُ ِصفٍَة وزلَا ي لْ وزي لَم هفَِإن الَِمنيالْع ب
يلَ كُلِّ شلُ قَبالْأَو وٍة هاِحدالٍَة وِبح  فَاتِه الصلَيع ِلفتخلَا ت لْ وزي ا لَملَى مع الْآِخر وه ٍء و

 الَِّذي يكُونُ تراباً مرةً و مرةً لَحماً و دماً و مرةً و الْأَسماُء كَما تختِلف علَى غَيِرِه ِمثْلُ الِْإنساِن
رفَاتاً و رِميماً و كَالْبسِر الَِّذي يكُونُ مرةً بلَحاً و مرةً بسراً و مرةً رطَباً و مرةً تمراً فَتتبدلُ 

  .ه جلَّ و عز ِبِخلَاِف ذَِلك علَيِه الْأَسماُء و الصفَات و اللَّ

http://www.islam4u.com


  )١١٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

حِكيٍم عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن محمِد بِن - ٦
و قَد سِئلَ عِن الْأَوِل و الْآِخِر فَقَالَ الْأَولُ لَا عن ) عليه السالم  ( ميموٍن الْباِن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه

 الْمخلُوِقني و لَِكن قَِدمي أَوٍل قَبلَه و لَا عن بدٍء سبقَه و الْآِخر لَا عن ِنهايٍة كَما يعقَلُ ِمن ِصفَِة
أَولٌ آِخر لَم يزلْ و لَا يزولُ ِبلَا بدٍء و لَا ِنهايٍة لَا يقَع علَيِه الْحدوثُ و لَا يحولُ ِمن حاٍل ِإلَى 

يكُلِّ ش اِلقاٍل خٍء  ح.  
ِبي هاِشٍم الْجعفَِري قَالَ كُنت ِعند أَِبي جعفٍَر   محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه رفَعه ِإلَى أَ- ٧
فَسأَلَه رجلٌ فَقَالَ أَخِبرِني عِن الرب تبارك و تعالَى لَه أَسماٌء و ِصفَات ِفي ) عليه السالم  ( الثَّاِني

و جفَقَالَ أَب وه ِهي هِصفَات و هاؤمأَس اِبِه وفٍَرِكتعليه السالم  ( ع ( تِن ِإنْ كُنيهجذَا الْكَلَاِم وِإنَّ ِله
 و فَاتِذِه الصقُولُ هت تِإنْ كُن و ذَِلك نع الَى اللَّهعٍة فَتكَثْر ٍد ودذُو ع هِإن أَي وه قُولُ ِهيت

 معنييِن فَِإنْ قُلْت لَم تزلْ ِعنده ِفي ِعلِْمِه و هو مستِحقُّها الْأَسماُء لَم تزلْ فَِإنَّ لَم تزلْ محتِملٌ
 هعكُونَ ماذَ اللَِّه أَنْ يعا فَموِفهرح قِْطيعت ا وهاؤِهج ا وهِويرصلْ تزي قُولُ لَمت تِإنْ كُن و معفَن

يش و لْ كَانَ اللَّهب هرٌء غَي ِه وا ِإلَيونَ ِبهعرضتلِْقِه يخ نيب و هنيِسيلَةً با ولَقَهخ ثُم لْقلَا خ 
 لْ وزي الَِّذي لَم الْقَِدمي اللَّه وِبالذِّكِْر ه ذْكُورالْم و لَا ِذكْر و كَانَ اللَّه و هِذكْر ِهي و هوندبعي

الص اُء وملَا الْأَس و ِتلَافِبِه اِلاخ ِليقالَِّذي لَا ي اللَّه وا هِبه ِنيعالْم اِني وعالْم و لُوقَاتخم فَات
 و لَا كَِثري قَِليلٌ و لَا اللَّه و ِلفتؤم قَالُ اللَّهفَلَا ي ئزجتالْم ِلفأْتي و ِلفتخا يمِإن و اِلائِْتلَاف
 ِبالِْقلَِّة و مهوتلَا م و ئزجتلَا م اِحدو اللَّه و ئزجتاِحِد مى الْوا ِسوِفي ذَاِتِه ِلأَنَّ م الْقَِدمي هلَِكن

ٍق لَه فَقَولُك ِإنَّ اللَّه الْكَثْرِة و كُلُّ متجزٍئ أَو متوهٍم ِبالِْقلَِّة و الْكَثْرِة فَهو مخلُوق دالُّ علَى خاِل
 قَِدير  
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يش هِجزعلَا ي هأَن تربخ اهِسو زجالْع لْتعج و زجِة الْعِبالْكَِلم تفَيٌء فَن اِلمع لُكقَو كَذَِلك و 
 ةَ وورى الصاَء أَفْنيالْأَش ى اللَّهِإذَا أَفْن و اهلَ ِسوهالْج لْتعج لَ وهِة الْجِبالْكَِلم تفَيا نمِإن

فلُ فَكَيجاِلماً فَقَالَ الرلْ عزي لَم نالُ مزلَا ي و قِْطيعالت اَء والِْهج هِميعاً فَقَالَ ِلأَنا سنبا رنيمس 
 اهنيمس كَذَِلك أِْس وقُوِل ِفي الرعِع الْممِبالس ِصفْهن لَم اِع ومِبالْأَس كردا يِه ملَيفَى عخلَا ي

 أَو شخٍص أَو غَيِر ذَِلك و لَم نِصفْه ِببصِر بِصرياً ِلأَنه لَا يخفَى علَيِه ما يدرك ِبالْأَبصاِر ِمن لَوٍن
يلَِطيفاً ِلِعلِْمِه ِبالش اهنيمس كَذَِلك ِن ويظَِة الْعلَح  و ذَِلك فَى ِمنأَخ ِة ووضعِء اللَِّطيِف ِمثِْل الْب

اِد و الْحدِب علَى نسِلها و ِإقَاِم بعِضها علَى بعٍض موِضِع النشوِء ِمنها و الْعقِْل و الشهوِة ِللسفَ
و نقِْلها الطَّعام و الشراب ِإلَى أَولَاِدها ِفي الِْجباِل و الْمفَاِوِز و الْأَوِديِة و الِْقفَاِر فَعِلمنا أَنَّ 

ا الْكَيمِإن ٍف وِبلَا كَي ا لَِطيفاِلقَهِة خاً لَا ِبقُوا قَِوينبا رنيمس كَذَِلك ِف وكَيلُوِق الْمخةُ ِللْمِفي
 قَعلُوِق لَوخالْم وِف ِمنرعطِْش الْمةَ الْبقُو هتقُو تكَان لَو لُوِق وخالْم وِف ِمنرعطِْش الْمالْب

و ما احتملَ الزيادةَ احتملَ النقْصانَ و ما كَانَ ناِقصاً كَانَ غَير قَِدٍمي التشِبيه و لَاحتملَ الزيادةَ 
 و فلَا كَي و لَا ِند و لَا ِضد و لَه هالَى لَا ِشبعت و كاربا تنباِجزاً فَرقَِدٍمي كَانَ ع را كَانَ غَيم و

بلَا ت ةَ وايلَى لَا ِنهع و هدحاِم أَنْ تهلَى الْأَوع و ثِّلَهملَى الْقُلُوِب أَنْ تع مرحم ٍر وصب ارص
  .الضماِئِر أَنْ تكَونه جلَّ و عز عن أَداِة خلِْقِه و ِسماِت بِريِتِه و تعالَى عن ذَِلك علُواً كَِبرياً 

٨ -نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نع هذَكَر نموٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم  ) 

ٍء فَقَالَ  ٍء فَقَالَ ِمن كُلِّ شي قَالَ قَالَ رجلٌ ِعنده اللَّه أَكْبر فَقَالَ اللَّه أَكْبر ِمن أَي شي) عليه السالم 
  .حددته فَقَالَ الرجلُ كَيف أَقُولُ قَالَ قُلْ اللَّه أَكْبر ِمن أَنْ يوصف ) عليه السالم  ( ِهأَبو عبِد اللَّ
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٩ -حي نب دمحم اهور و   نٍد عيبِن عِك بورم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عي
ٍء اللَّه أَكْبر فَقُلْت اللَّه أَكْبر ِمن كُلِّ  أَي شي) عليه السالم  ( جميِع بِن عميٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

يش يش كَانَ ثَم ٌء ٍء فَقَالَ و فوصأَنْ ي ِمن رأَكْب قَالَ اللَّه وا هم و فَقُلْت هِمن ركُونُ أَكْبفَي .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن يونس عن ِهشاِم بِن الْحكَِم -١٠

  .عن سبحانَ اللَِّه فَقَالَ أَنفَةٌ ِللَِّه ) عليه السالم  ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه
١١- ناٍط عبِن أَسب ِليع نع ِنيسِد اللَِّه الْحبِن عِظيِم بِد الْعبع نانَ عرِمه نب دمأَح  

عن قَوِل اللَِّه عز و ) عليه السالم  ( اللَِّهسلَيمانَ مولَى ِطرباٍل عن ِهشاٍم الْجواِليِقي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد 
 هِزيهنى ِبِه قَالَ تنعا يحانَ اللَِّه مبلَّ سج.  

١٢- نى عيحي نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمحم ٍد ومحم نب ِليع  
عليه  ( يسى جِميعاً عن أَِبي هاِشٍم الْجعفَِري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر الثَّاِنيأَحمد بِن محمِد بِن ِع

ما معنى الْواِحِد فَقَالَ ِإجماع الْأَلْسِن علَيِه ِبالْوحداِنيِة كَقَوِلِه تعالَى و لَِئن سأَلْتهم من ) السالم 
قُولُنلَي ملَقَهخ اللَّه .  

باب آخر و هو ِمن الْباِب الْأَوِل ِإلَّا أَنَّ ِفيِه ِزيادةً و هو الْفَرق ما بين الْمعاِني 
لُوِقنيخاِء الْممأَس اِء اللَِّه ومأَس تحالَِّتي ت  

الْمختاِر الْهمداِني و محمد بن   عِلي بن ِإبراِهيم عِن الْمختاِر بِن محمِد بِن - ١
 ( الْحسِن عن عبِد اللَِّه بِن الْحسِن الْعلَِوي جِميعاً عِن الْفَتِح بِن يِزيد الْجرجاِني عن أَِبي الْحسِن

يع الْبِصري الْواِحد الْأَحد الصمد لَم يِلد و قَالَ سِمعته يقُولُ و هو اللَِّطيف الْخِبري السِم) عليه السالم 
  لَم يولَد و لَم يكُن لَه كُفُواً أَحد لَو كَانَ كَما يقُولُ الْمشبهةُ لَم يعرِف الْخاِلق ِمن الْمخلُوِق 
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 هِبهشِإذْ كَانَ لَا ي أَهشأَن و هروص و همسج نم نيب قِشئُ فَرنالْم هِإ لَِكنشنالْم ِشئُ ِمننلَا الْم و
يش  اللَّه لَِنيعلْ جأَج ئاً قُلْتيش وه ِبهشلَا ي لَا ٌء و قُلْت و دمالص دالْأَح قُلْت كلَِكن اكِفد

يش هِبهشي  لْتأَح حا فَتةُ قَالَ ياِنيدحِت الْوهابشت قَد سأَ لَي اِحدانُ وسالِْإن و اِحدو اللَّه ٌء و
 ِفي الْأَسماِء فَِهي واِحدةٌ و ِهي دالَّةٌ علَى الْمسمى و ثَبتك اللَّه ِإنما التشِبيه ِفي الْمعاِني فَأَما

 سلَي هفْسانُ نسالِْإن ِن ويِباثْن سلَي ةٌ واِحدثَّةٌ وج هأَن ربخي هفَِإن اِحدِإنْ ِقيلَ و انَ وسأَنَّ الِْإن ذَِلك
تخم اَءهضاِحٍد ِلأَنَّ أَعاةٌ ِبوزجاٌء مزأَج وه اِحٍد وو رِلفَةٌ غَيتخم هانأَلْو نم ِلفَةٌ وتخم هانأَلْو ِلفَةٌ و

 هادوس ِرِه وشب رغَي هرعش وِقِه ورع رغَي هبصع ِمِه ود رغَي هملَح ِمِه ولَح رغَي هماٍء دوِبس تسلَي
رغَي اللَّه ى ونعِفي الْم اِحدلَا و ِم وِفي اِلاس اِحدانُ وسلِْق فَالِْإنِميِع الْخج اِئرس كَذَِلك اِضِه ويب 

 جلَّ جلَالُه هو واِحد لَا واِحد غَيره لَا اخِتلَاف ِفيِه و لَا تفَاوت و لَا ِزيادةَ و لَا نقْصانَ فَأَما
الِْإنسانُ الْمخلُوق الْمصنوع الْمؤلَّف ِمن أَجزاٍء مختِلفٍَة و جواِهر شتى غَير أَنه ِباِلاجِتماِع 

يِل ش هرفَس ِبريالْخ اللَِّطيف لَكفَقَو كنع اللَّه جي فَرنع تجفَر اكِفد ِعلْتج قُلْت اِحدي ٌء و
كَما فَسرت الْواِحد فَِإني أَعلَم أَنَّ لُطْفَه علَى ِخلَاِف لُطِْف خلِْقِه ِللْفَصِل غَير أَني أُِحب أَنْ 

يِلِعلِْمِه ِبالش لِْق اللَِّطيِف وِللْخ ا اللَِّطيفا قُلْنمِإن حا فَتِلي فَقَالَ ي ذَِلك حرشلَا ِء اللَِّطيِف ت أَ و 
ترى وفَّقَك اللَّه و ثَبتك ِإلَى أَثَِر صنِعِه ِفي النباِت اللَِّطيِف و غَيِر اللَِّطيِف و ِمن الْخلِْق اللَِّطيِف 

كَادا لَا يا مهِمن رغأَص وا هم ِجِس والِْجر وِض وعالْب ِمن اِر وغاِن الصويالْح ِمن و هِبينتست 
الْعيونُ بلْ لَا يكَاد يستبانُ ِلِصغِرِه الذَّكَر ِمن الْأُنثَى و الْحدثُ الْمولُود ِمن الْقَِدِمي فَلَما رأَينا 

يصِلحه و ما ِفي ِصغر ذَِلك ِفي لُطِْفِه و اهِتداَءه ِللسفَاِد و الْهرب ِمن الْموِت و الْجمع ِلما 
  لُجِج الِْبحاِر و ما ِفي ِلحاِء الْأَشجاِر و الْمفَاِوِز و الِْقفَاِر و ِإفْهام بعِضها 
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ِطقَهنٍض معب نع عٍة مرما حاِنهأَلْو أِْليفت ا ثُمها الِْغذَاَء ِإلَيقْلَهن ا وهنا عهلَادِبِه أَو مفْها يم ا و
ا صفْرٍة و بياٍض مع حمرٍة و أَنه ما لَا تكَاد عيوننا تستِبينه ِلدمامِة خلِْقها لَا تراه عيوننا و لَ

تلِْمسه أَيِدينا عِلمنا أَنَّ خاِلق هذَا الْخلِْق لَِطيف لَطُف ِبخلِْق ما سميناه ِبلَا ِعلَاٍج و لَا أَداٍة و لَا 
ياِنِع شأَنَّ كُلَّ ص آلٍَة و يش ٍء فَِمن ص و لَقِليلُ خالْج اللَِّطيف اِلقالْخ اللَّه و عنٍء ص لَا ِمن عن

يٍء  ش.  
قَالَ قَالَ اعلَم علَّمك اللَّه ) عليه السالم  (   عِلي بن محمٍد مرسلًا عن أَِبي الْحسِن الرضا- ٢

َء قَبلَه و لَا  نه لَا شيالْخير أَنَّ اللَّه تبارك و تعالَى قَِدمي و الِْقدم ِصفَته الَِّتي دلَِّت الْعاِقلَ علَى أَ
يش يلَا ش هفَِة أَنةُ الصِجزعِة ماماِر الْعا ِبِإقْرانَ لَنب ِتِه فَقَدوِميميِفي د هعَء م يلَا ش لَ اللَِّه وَء  َء قَب

ٌء و ذَِلك أَنه لَو كَانَ معه  بلَه أَو كَانَ معه شيمع اللَِّه ِفي بقَاِئِه و بطَلَ قَولُ من زعم أَنه كَانَ قَ
يلْ  شزي لَم ناِلقاً ِلمكُونُ خي ففَكَي هعلْ مزي لَم هِلأَن اِلقاً لَهكُونَ خأَنْ ي زجي قَاِئِه لَمٌء ِفي ب

يش لَهكَانَ قَب لَو و هعم ٌء كَانَ الْأَويالش اِلقاً  لَ ذَِلككُونَ خلَى ِبأَنْ يلُ أَوكَانَ الْأَو ذَا وُء لَا ه
ِللْأَوِل ثُم وصف نفْسه تبارك و تعالَى ِبأَسماٍء دعا الْخلْق ِإذْ خلَقَهم و تعبدهم و ابتلَاهم ِإلَى 

سه سِميعاً بِصرياً قَاِدراً قَاِئماً ناِطقاً ظَاِهراً باِطناً لَِطيفاً خِبرياً قَِوياً عِزيزاً أَنْ يدعوه ِبها فَسمى نفْ
 قَد ونَ وكَذِّباِئِه الْقَالُونَ الْممأَس ِمن أَى ذَِلكا راَء فَلَممِذِه الْأَسه هبا أَشم ِليماً وِكيماً عح

ثُ عدحا نونِمعسيلَا ش هِن اللَِّه أَن يلَا ش و ا ِإذَا  َء ِمثْلُهونِبراِلِه قَالُوا أَخلِْق ِفي حالْخ َء ِمن
زعمتم أَنه لَا ِمثْلَ ِللَِّه و لَا ِشبه لَه كَيف شاركْتموه ِفي أَسماِئِه الْحسنى فَتسميتم ِبجِميِعها فَِإنَّ 

 ذَِلك دِليلًا علَى أَنكُم ِمثْلُه ِفي حالَاِتِه كُلِّها أَو ِفي بعِضها دونَ بعٍض ِإذْ جمعتم الْأَسماَء ِفي
  معاِني الطَّيبةَ ِقيلَ لَهم ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى أَلْزم الِْعباد أَسماًء ِمن أَسماِئِه علَى اخِتلَاِف الْ
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 اِئزاِس الْجلُ النقَو لَى ذَِلكِليلُ عالد ِن وِلفَيتخِن ميينعم اِحدالْو ماِلاس عمجا يكَم ذَِلك و
 مهدةً ِفي ِعنجح ِهملَيكُونَ عِقلُونَ ِليعا يِبم مهفَكَلَّم لْقِبِه الْخ اللَّه اطَبالَِّذي خ وه و اِئعالش

 كُلُّ ذَِلك دأَس ةٌ ولْقَمع ةٌ وكَّرس و رثَو و ارِحم و ِل كَلْبجقَالُ ِللري وا فَقَدعيا ضِييِع مضت
 ِخلَاِفِه و حالَاِتِه لَم تقَِع الْأَساِمي علَى معاِنيها الَِّتي كَانت بِنيت علَيِه ِلأَنَّ الِْإنسانَ لَيس علَى

ٍث عِلم ِبأَسٍد و لَا كَلٍْب فَافْهم ذَِلك رِحمك اللَّه و ِإنما سمي اللَّه تعالَى ِبالِْعلِْم ِبغيِر ِعلٍْم حاِد
ِبِه الْأَشياَء استعانَ ِبِه علَى ِحفِْظ ما يستقْبلُ ِمن أَمِرِه و الرِويِة ِفيما يخلُق ِمن خلِْقِه و يفِْسد ما 

ا ضِعيفاً كَما أَنا لَو مضى ِمما أَفْنى ِمن خلِْقِه ِمما لَو لَم يحضره ذَِلك الِْعلْم و يِغيبه كَانَ جاِهلً
 الِْعلْم مقَها فَارمبر لَةً وهوا ِفيِه جاِدٍث ِإذْ كَانوا ِبالِْعلِْم ِلِعلٍْم حما سملِْق ِإناَء الْخلَما عنأَير

ا يجهلُ شيئاً فَقَد جمع الْخاِلق و ِبالْأَشياِء فَعادوا ِإلَى الْجهِل و ِإنما سمي اللَّه عاِلماً ِلأَنه لَ
 عمسٍت ِفيِه يرِميعاً لَا ِبخا سنبر يمس و تأَيا رلَى مى عنعالْم لَفتاخ اِلِم والْع ماس لُوقخالْم

عمسا الَِّذي ِبِه ننترا أَنَّ خِبِه كَم ِصربلَا ي و توِبِه الص هأَن ربأَخ هلَِكن ِر وصلَى الْبى ِبِه عقْولَا ن 
يِه شلَيفَى عخلَا ي  ِع ومِبالس ما اِلاسنعمج فَقَد نحا نينما سم دلَى حع ساِت لَيوالْأَص ٌء ِمن

بصر كَما أَنا نبِصر ِبخرٍت ِمنا لَا ننتِفع ِبِه ِفي اختلَف الْمعنى و هكَذَا الْبصر لَا ِبخرٍت ِمنه أَ
 وه ى ونعالْم لَفتاخ و ما اِلاسنعمج ِه فَقَدظُوراً ِإلَينصاً مخِملُ شتحلَا ي ِصريب اللَّه لَِكن ِرِه وغَي

 علَى ساٍق ِفي كَبٍد كَما قَامِت الْأَشياُء و لَِكن قَاِئم يخِبر قَاِئم لَيس علَى معنى انِتصاٍب و ِقياٍم
 و تبا كَسفٍْس ِبملَى كُلِّ نع الْقَاِئم وه اللَّه ا فُلَانٌ وِرنِبأَم ِل الْقَاِئمجِل الراِفظٌ كَقَوح هأَن

  ي و الْقَاِئم أَيضاً يخِبر عِن الْقَاِئم أَيضاً ِفي كَلَاِم الناِس الْباِق
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ع ا قَاِئمِمن الْقَاِئم و ِني فُلَاٍن أَِي اكِْفِهمِر بِبأَم ِل قُمجِللر ِلكِة كَقَوا الِْكفَاينعمج اٍق فَقَدلَى س
اِلاسم و لَم نجمِع الْمعنى و أَما اللَِّطيف فَلَيس علَى ِقلٍَّة و قَضافٍَة و ِصغٍر و لَِكن ذَِلك علَى 

ي هنع ِل لَطُفجِللر ِلككَقَو كردأَنْ ي اِع ِمنِتناِلام اِء ويفَاِذ ِفي الْأَشفُلَانٌ الن لَطُف و رذَا الْأَم
 ِركُهدلَطِّفاً لَا يتقاً ممعتم ادع و الطَّلَب فَات قْلُ وِفيِه الْع ضغَم هأَن كِبرخِلِه يقَو ِبِه وذْهِفي م

 دِبح كردأَنْ ي نالَى ععت و كاربت اللَّه لَطُف فَكَذَِلك مها الْواللَّطَافَةُ ِمن ٍف وصِبو دحي أَو
يش هنع بزعفَالَِّذي لَا ي ِبريا الْخأَم ى ونعالْم لَفتاخ و ما اِلاسنعمج الِْقلَّةُ فَقَد و رغلَا  الص ٌء و

ِعند التجِربِة و اِلاعِتباِر ِعلْماِن و لَو لَا هما ما عِلم يفُوته لَيس ِللتجِربِة و لَا ِلِلاعِتباِر ِبالْأَشياِء فَ
 ِبرختساِس الْمالن ِمن ِبريالْخ و لُقخا يِبرياً ِبملْ خزي لَم اللَّه اِهلًا وكَانَ ج كَانَ كَذَِلك نِلأَنَّ م

ِلاسم و اختلَف الْمعنى و أَما الظَّاِهر فَلَيس ِمن أَجِل أَنه علَا عن جهٍل الْمتعلِّم فَقَد جمعنا ا
 اَء ويِتِه الْأَشلَبِلغ ِرِه وِلقَه ذَِلك لَِكن ا واهٍم ِلذُرنست ا وهلَيوٍد عقُع ا وقَهكُوٍب فَواَء ِبريالْأَش

الرجِل ظَهرت علَى أَعداِئي و أَظْهرِني اللَّه علَى خصِمي يخِبر عِن الْفَلِْج و قُدرِتِه علَيها كَقَوِل 
يِه شلَيفَى عخلَا ي و هادأَر نِلم الظَّاِهر هأَن رآخ هجو اِء ويلَى الْأَشاللَِّه ع وركَذَا ظُهِة فَهلَبٌء  الْغ

دم هأَن و هتعنص مدعلَا ت كالَى ِلأَنعت و كارباللَِّه ت ِمن حضأَو و رظَاِهٍر أَظْه أَ فَأَيرا بِلكُلِّ م رب
دِبح لُومعالْم فِْسِه وِبن اِرزا الْبِمن الظَّاِهر و ِنيكغا يآثَاِرِه م ِمن ِفيك و تهجوا تثُميح ِه فَقَد

 ورغاِء ِبأَنْ ييطَاِن ِللْأَشِتبى اِلاسنعلَى مع سفَلَي اِطنا الْبأَم ى ونعا الْمنعمجي لَم و ما اِلاسنعمج
 الْقَاِئِل أَبطَنته يعِني ِفيها و لَِكن ذَِلك ِمنه علَى اسِتبطَاِنِه ِللْأَشياِء ِعلْماً و ِحفْظاً و تدِبرياً كَقَوِل

يِفي الش اِئبا الْغِمن اِطنالْب ِه وِسر ومكْتم تِلمع و هتربخ  و ما اِلاسنعمج قَد و ِترتسِء الْم
  ياٍل و مداراٍة و مكٍْر كَما اختلَف الْمعنى و أَما الْقَاِهر فَلَيس علَى معنى ِعلَاٍج و نصٍب و احِت
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راً و لَِكن ذَِلك ِمن يقْهر الِْعباد بعضهم بعضاً و الْمقْهور ِمنهم يعود قَاِهراً و الْقَاِهر يعود مقْهو
 ِبِه لَم ادا أَراِع ِلمِتنِقلَّةُ اِلام ِبِه الذُّلُّ ِلفَاِعِلِه و سلَبم لَقا خم ِميعلَى أَنَّ جالَى ععت و كارباللَِّه ت

ِمن الْقَاِهر كُونُ وفَي كُن قُولَ لَهٍن أَنْ ييفَةَ عطَر هِمن جرخي فَقَد فْتصو و تا ذَكَرلَى ما ع
 ا فَقَدا كُلَّههِمعجتسن ا لَمِإنْ كُن اِء ومالْأَس ِميعكَذَا جه ى ونعالْم لَفتاخ و ما اِلاسنعمج

  .رشاِدنا و توِفيِقنا يكْتِفي اِلاعِتبار ِبما أَلْقَينا ِإلَيك و اللَّه عونك و عوننا ِفي ِإ
  باب تأِْويِل الصمِد

١ - ِليِد وِن الْوِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمحم ٍد ومحم نب ِليع  
) عليه السالم  ( ت ِلأَِبي جعفٍَر الثَّاِنيلَقَبه شباب الصيرِفي عن داود بِن الْقَاِسِم الْجعفَِري قَالَ قُلْ

  .جِعلْت ِفداك ما الصمد قَالَ السيد الْمصمود ِإلَيِه ِفي الْقَِليِل و الْكَِثِري 
٢ -سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نِد اللَِّه عبِن أَِبي عب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب 

) عليه السالم  ( عبِد الرحمِن عِن الْحسِن بِن السِري عن جاِبِر بِن يِزيد الْجعِفي قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر

يش نالَى ِفي  ععت ا وا ِبهعدالَِّتي ي هاؤمأَس كَتاربت ِحيِد فَقَالَ ِإنَّ اللَّهوالت ِهِه ٍء ِمنكُن لُوع
 دمص اِحدو ولِْقِه فَهلَى خع اهرأَج ِدِه ثُمحوِحيِد ِفي توِبالت دحوت اِحدو  
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كُلُّ ش هدبعي وسقُدي يِه كُلُّ شِإلَي دمصي ٍء و يكُلَّ ش ِسعو ٍء ِعلْماً  ٍء و.  
 فَهذَا هو الْمعنى الصِحيح ِفي تأِْويِل الصمِد لَا ما ذَهب ِإلَيِه الْمشبهةُ أَنَّ تأِْويلَ الصمِد 

لَا ي ِلأَنَّ ذَِلك لَه فوالَِّذي لَا ج تمصاٍل الْمعتم هلَّ ِذكْرج اللَّه ِم وِصفَِة الِْجس كُونُ ِإلَّا ِمن
عن ذَِلك هو أَعظَم و أَجلُّ ِمن أَنْ تقَع الْأَوهام علَى ِصفَِتِه أَو تدِرك كُنه عظَمِتِه و لَو كَانَ 

مصمت لَكَانَ مخاِلفاً ِلقَوِلِه عز و جلَّ لَيس كَِمثِْلِه تأِْويلُ الصمِد ِفي ِصفَِة اللَِّه عز و جلَّ الْ
ياِئِر  شس ِديِد والْح ِر وجا ِمثِْل الْحلَه افوِة الَِّتي لَا أَجتمصاِم الْمسِصفَِة الْأَج ِمن ٌء ِلأَنَّ ذَِلك

ها تعالَى اللَّه عن ذَِلك علُواً كَِبرياً فَأَما ما جاَء ِفي الْأَخباِر ِمن الْأَشياِء الْمصمتِة الَِّتي لَا أَجواف لَ
اِلمفَالْع ذَا الَِّذي ) عليه السالم  ( ذَِلكه ا قَالَ وِبم لَمأَع.  
  .ِإنَّ الصمد هو السيد الْمصمود ِإلَيِه ) عليه السالم  ( قَالَ

نعم وهيكَِمثِْلِه ش سلَّ لَيج و زِل اللَِّه عِلقَو اِفقوم ِحيحِه  ى صِإلَي ودمصالْم ٌء و
 ِبيِبِه الن حدما كَانَ يِض معو طَاِلٍب ِفي بِة قَالَ أَبِفي اللُّغ ودقْصِرِه )صلى اهللا عليه وآله ( الْمِشع ِمن :  

  يؤمونَ قَذْفاً رأْسها ِبالْجناِدِل* قُصوى ِإذَا صمدوا لَها و ِبالْجمرِة الْ
 اِر وى ِبالِْجممسالَِّتي ت ارغى الصصِني الْحعاِدِل ينا ِبالْجهونمرا يهوحوا ندِني قَصعي 

  :قَالَ بعض شعراِء الْجاِهِليِة ِشعراً 
أَح تا كُنتاً ظَاِهراً ميأَنَّ ب بس *دمصكَّةَ ياِف مِللَِّه ِفي أَكْن  

  : يعِني يقْصد و قَالَ ابن الزبِرقَاِن 
دمص ديةَ ِإلَّا سِهيبلَا ر و  

  : و قَالَ شداد بن معاِويةَ ِفي حذَيفَةَ بِن بدٍر 
قُلْت اٍم ثُمسِبح هتلَوع لَه  *دمالص ديالس تفَأَن فذَيا حذْهخ  

 و الِْجن لِْق ِمنالْخ ِميعالَِّذي ج دمالص ديالس ولَّ هج و زع اللَّه و ذَا كَِثريِمثْلُ ه و 
شداِئِد و ِمنه يرجونَ الرخاَء و دوام الِْإنِس ِإلَيِه يصمدونَ ِفي الْحواِئِج و ِإلَيِه يلْجئُونَ ِعند ال

 اِئددالش مهنع فَعداِء ِليمعالن.  
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  باب الْحركَِة و اِلانِتقَاِل
١ -دمحاٍس   مبِن عب ِليع نع ِكيمراِعيلَ الْبمِن ِإسِد بمحم نِد اللَِّه عبأَِبي ع نب 

اِهيمرأَِبي ِإب نع فَِريعفٍَر الْجعِن جب قُوبعي ناِشٍد عِن رِن بسِن الْحع اِذيِنيرقَالَ ) عليه السالم  ( الْخ
وم يزعمونَ أَنَّ اللَّه تبارك و تعالَى ينِزلُ ِإلَى السماِء الدنيا فَقَالَ ِإنَّ اللَّه لَا ينِزلُ و لَا ذُِكر ِعنده قَ

ي لَم و قَِريب هِمن دعبي اٌء لَموِد سعالْب ِب وِفي الْقُر هظَرنا ممِزلَ ِإننِإلَى أَنْ ي اجتحي هِمن بقْر
يِإلَى ش جتحي لَم و ِعيدلُ  با قَوأَم ِكيمالْح ِزيزالْع وِإلَّا ه ِل لَا ِإلَهذُو الطَّو وه ِه وِإلَي اجتحلْ يٍء ب

ى نقٍْص أَو ِزيادٍة و كُلُّ الْواِصِفني ِإنه ينِزلُ تبارك و تعالَى فَِإنما يقُولُ ذَِلك من ينسبه ِإلَ
متحرٍك محتاج ِإلَى من يحركُه أَو يتحرك ِبِه فَمن ظَن ِباللَِّه الظُّنونَ هلَك فَاحذَروا ِفي ِصفَاِتِه 

أَو تحرٍك أَو زواٍل أَِو اسِتنزاٍل أَو ِمن أَنْ تِقفُوا لَه علَى حد تحدونه ِبنقٍْص أَو ِزيادٍة أَو تحِريٍك 
 و ِمنيهوتِم الْمهوت و اِعِتنيِت النعن و اِصِفنيِصفَِة الْو نع زع لَّ وج وٍد فَِإنَّ اللَّهقُع وٍض أَوهن

و قُومت ِحني اكرِحيِم الَِّذي يِزيِز الرلَى الْعكَّلْ عوت اِجِدينِفي الس كقَلُّبت .  
٢ -اِهيمرأَِبي ِإب نفٍَر ععِن جب قُوبعي ناِشٍد عِن رِن بسِن الْحع هفَعر هنع عليه السالم  (   و (

 ِفيِه و لَا أَحده أَنْ يتحرك أَنه قَالَ لَا أَقُولُ ِإنه قَاِئم فَأُِزيلُه عن مكَاِنِه و لَا أَحده ِبمكَاٍن يكُونُ
يالَى  ِفي شعت و كاربت ا قَالَ اللَّهكَم لَِكن فٍَم و قِبلَفِْظ ش هدلَا أَح اِرِح ووالْج كَاِن والْأَر ٍء ِمن

م يحتج ِإلَى شِريٍك يذْكُر لَه ملْكَه و كُن فَيكُونُ ِبمِشيئَِتِه ِمن غَيِر تردٍد ِفي نفٍْس صمداً فَرداً لَ
  .لَا يفْتح لَه أَبواب ِعلِْمِه 

  و عنه عن محمِد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن داود بِن عبِد اللَِّه - ٣
ِفي ) عليه السالم  (  يونس قَالَ قَالَ ابن أَِبي الْعوجاِء ِلأَِبي عبِد اللَِّهعن عمِرو بِن محمٍد عن ِعيسى بِن

  بعِض ما كَانَ يحاِوره ذَكَرت اللَّه فَأَحلْت علَى غَاِئٍب فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه ويلَك كَيف يكُونُ 
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 مهاصخى أَشري و مهكَلَام عمسِريِد يِل الْوبح ِمن بأَقْر ِهمِإلَي و اِهدلِْقِه شخ عم وه نغَاِئباً م
 أَ هو ِفي كُلِّ مكَاٍن أَ لَيس ِإذَا كَانَ ِفي السماِء كَيف و يعلَم أَسرارهم فَقَالَ ابن أَِبي الْعوجاِء

) عليه السالم  ( يكُونُ ِفي الْأَرِض و ِإذَا كَانَ ِفي الْأَرِض كَيف يكُونُ ِفي السماِء فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه

نقَلَ عتالَِّذي ِإذَا ان لُوقخالْم فْتصا ومِري ِإندكَانٌ فَلَا يم هلَا ِمنخ كَانٌ ولَ ِبِه مغتكَاٍن اشم 
 ِلكأِْن الْمالش ِظيمالْع ا اللَّهكَاِن الَِّذي كَانَ ِفيِه فَأَمثُ ِفي الْمدحا يِه مِإلَي اركَاِن الَِّذي صِفي الْم

شلَا ي كَانٌ وم هلُو ِمنخانُ فَلَا ييكَاٍن الدِإلَى م هِمن بكَاٍن أَقْركُونُ ِإلَى ملَا ي كَانٌ وِغلُ ِبِه مت.  
  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِعيسى قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي - ٤

داك يا سيِدي قَد رِوي لَنا أَنَّ اللَّه ِفي موِضٍع جعلَِني اللَّه ِف) عليه السالم  ( الْحسِن عِلي بِن محمٍد
دونَ موِضٍع علَى الْعرِش استوى و أَنه ينِزلُ كُلَّ لَيلٍَة ِفي النصِف الْأَِخِري ِمن اللَّيِل ِإلَى السماِء 

م يرِجع ِإلَى موِضِعِه فَقَالَ بعض مواِليك ِفي ذَِلك ِإذَا كَانَ الدنيا و رِوي أَنه ينِزلُ عِشيةَ عرفَةَ ثُ
ِفي موِضٍع دونَ موِضٍع فَقَد يلَاِقيِه الْهواُء و يتكَنف علَيِه و الْهواُء ِجسم رِقيق يتكَنف علَى كُلِّ 

يلَ شع فكَنتي فِرِه فَكَيٍء ِبقَدقَّعذَا الِْمثَاِل فَولَى هع هاؤلَّ ثَنِه جعليه السالم  ( ي ( و هدِعن ذَِلك ِعلْم
هو الْمقَدر لَه ِبما هو أَحسن تقِْديراً و اعلَم أَنه ِإذَا كَانَ ِفي السماِء الدنيا فَهو كَما هو علَى 

  . كُلُّها لَه سواٌء ِعلْماً و قُدرةً و ملْكاً و ِإحاطَةً الْعرِش و الْأَشياُء
 ى ِمثْلَهِن ِعيسِد بمحم نع فٍَر الْكُوِفيعِن جِد بمحم نع هنع و.  

 مهراِبع ووى ثَالثٍَة ِإلَّا هجن كُونُ ِمنالَى ما يعِلِه تِفي قَو.  
  دٍة ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن يعقُوب بِن يِزيد   عنه عن ِع- ٥
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 نةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابِد اللَِّهعبوى ) عليه السالم  ( أَِبي عجن كُونُ ِمنالَى ما يعِلِه تِفي قَو
 ِمن اِئنالذَّاِت ب اِحِديو اِحدو وفَقَالَ ه مهساِدس وٍة ِإلَّا هسمال خ و مهراِبع وثَالثٍَة ِإلَّا ه

ٍء مِحيطٌ ِبالِْإشراِف و الِْإحاطَِة و الْقُدرِة ال يعزب   شيخلِْقِه و ِبذَاك وصف نفْسه و هو ِبكُلِّ
 اطَِة وِبالِْإح رال أَكْب و ذِلك ِمن رغال أَص ِض وال ِفي الْأَر ماواِت وٍة ِفي السِمثْقالُ ذَر هنع

حةٌ توددحم اِكنةُ الِْعلِْم لَا ِبالذَّاِت ِلأَنَّ الْأَمايوا الْحهةٌ فَِإذَا كَانَ ِبالذَّاِت لَِزمعبأَر وددا حِويه.  
  ِفي قَوِلِه الرحمن علَى الْعرِش استوى

  عِلي بن محمٍد و محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن موسى - ٦
أَنه سِئلَ عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ الرحمن ) عليه السالم  ( ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّهالْخشاِب عن بعِض 

يلَى كُلِّ شى عوتوى فَقَالَ استِش اسرلَى الْعع يش سٍء فَلَي يش ِه ِمنِإلَي بٍء  ٌء أَقْر.  
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  و ِبهذَا الِْإسناِد عن سهٍل عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن محمِد بِن ماِرٍد أَنَّ أَبا عبِد - ٧
 الرحمن علَى الْعرِش استوى فَقَالَ استوى ِمن كُلِّ سِئلَ عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ) عليه السالم  ( اللَِّه
يش يش سٍء فَلَي يش ِه ِمنِإلَي بٍء  ٌء أَقْر.  

  و عنه عن محمِد بِن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عن عبِد - ٨
عن قَوِل اللَِّه تعالَى الرحمن علَى الْعرِش ) عليه السالم  ( لْحجاِج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّهالرحمِن بِن ا

يى ِفي كُلِّ شوتوى فَقَالَ استاس يش سٍء فَلَي يش ِه ِمنِإلَي بٌء أَقْر  لَم و ِعيدب هِمن دعبي ٍء لَم
 بقْرييى ِفي كُلِّ شوتاس قَِريب هٍء  ِمن.  

  و عنه عن محمِد بِن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد - ٩
قَالَ من ) عليه السالم  ( عِن النضِر بِن سويٍد عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

يش ِمن أَنَّ اللَّه معز يِفي ش ٍء أَو يلَى شع ِة  ٍء أَوايوِني ِبالْحِلي قَالَ أَع رفَس قُلْت كَفَر ٍء فَقَد
يالش ِمن يش ِمن أَو اٍك لَهسِبِإم أَو ى  ِء لَهرٍة أُخايِفي ِرو و قَهبٍء سيش ِمن أَنَّ اللَّه معز نٍء  م

يِفي ش هأَن معز نم ثاً ودحم لَهعج فَقَد يلَى شع هأَن معز نم وراً وصحم لَهعج ٍء فَقَد  ٍء فَقَد
  .جعلَه محمولًا 

  ي الْأَرِض ِإلهِفي قَوِلِه تعالَى و هو الَِّذي ِفي السماِء ِإله و ِف
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم قَالَ قَالَ أَبو -١٠

له و شاِكٍر الديصاِني ِإنَّ ِفي الْقُرآِن آيةً ِهي قَولُنا قُلْت ما ِهي فَقَالَ و هو الَِّذي ِفي السماِء ِإ
  فَقَالَ ) عليه السالم  ( ِفي الْأَرِض ِإله فَلَم أَدِر ِبما أُِجيبه فَحججت فَخبرت أَبا عبِد اللَِّه
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 خِبيٍث ِإذَا رجعت ِإلَيِه فَقُلْ لَه ما اسمك ِبالْكُوفَِة فَِإنه يقُولُ فُلَانٌ فَقُلْ لَه ما هذَا كَلَام ِزنِديٍق
اسمك ِبالْبصرِة فَِإنه يقُولُ فُلَانٌ فَقُلْ كَذَِلك اللَّه ربنا ِفي السماِء ِإلَه و ِفي الْأَرِض ِإلَه و ِفي 

 ِإلَه و ِفي الِْقفَاِر ِإلَه و ِفي كُلِّ مكَاٍن ِإلَه قَالَ فَقَِدمت فَأَتيت أَبا شاِكٍر فَأَخبرته فَقَالَ الِْبحاِر
  .هِذِه نِقلَت ِمن الِْحجاِز 

ِسيالْكُر ِش ورالْع ابب  
١ -ٍد الْبمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   أَِمري اثَِليقأَلَ الْجقَالَ س هفَعر ِقير
ِمِننيؤعليه السالم  ( الْم ( فَقَالَ أَِمري ِملُهحي شرأَِم الْع شرِملُ الْعحلَّ يج و زِن اللَِّه عِني عِبرفَقَالَ أَخ
ِمِننيؤاِملُ ا) عليه السالم  ( الْملَّ حج و زع ا اللَّهمهنيا بم ا وا ِفيِهمم ِض والْأَر اِت واومالس ِش ورلْع

و ذَِلك قَولُ اللَِّه عز و جلَّ ِإنَّ اللَّه يمِسك السماواِت و الْأَرض أَنْ تزوال و لَِئن زالَتا ِإنْ 
 غَفُوراً قَالَ فَأَخِبرِني عن قَوِلِه و يحِملُ عرش ربك أَمسكَهما ِمن أَحٍد ِمن بعِدِه ِإنه كانَ حِليماً

فَوقَهم يومِئٍذ ثَماِنيةٌ فَكَيف قَالَ ذَِلك و قُلْت ِإنه يحِملُ الْعرش و السماواِت و الْأَرض فَقَالَ 
ِمِننيؤالْم عليه السالم  ( أَِمري (شرِت ِإنَّ الْعرماح هِمن رموٍر أَحٍة نعباٍر أَروأَن الَى ِمنعت اللَّه لَقَهخ 

 هِمن ضيوٍر أَبن ةُ وفْرِت الصفَراص هِمن فَروٍر أَصن ةُ ورضِت الْخرضاخ هِمن رضوٍر أَخن ةُ ورمالْح
الِْعلْم وه و اضيالْب ضيوِرِه ابن ِتِه وظَمِتِه فَِبعظَمع ِمن ورن ذَِلك لَةَ ومالْح اللَّه لَهمالَِّذي ح 

أَبصر قُلُوب الْمؤِمِنني و ِبعظَمِتِه و نوِرِه عاداه الْجاِهلُونَ و ِبعظَمِتِه و نوِرِه ابتغى من ِفي 
 ِض ِمنالْأَر اِت واومِة السِبهتشاِن الْميالْأَد ِلفَِة وتخاِل الْممِسيلَةَ ِبالْأَعِه الْولَاِئِقِه ِإلَيِميِع خج

 تاً وولَا م فْعاً ولَا ن اً ورفِْسِه ضِلن ِطيعتسِتِه لَا يرقُد ِتِه وظَمع وِرِه وِبن اللَّه ِملُهحوٍل يمحفَكُلُّ م
  لَا 

http://www.islam4u.com


  )١٣٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : يف الكا

يوراً فَكُلُّ ششلَا ن اةً ويِحيطُ  حالْم ولَا وزا أَنْ تملَه ِسكمالَى الْمعت و كاربت اللَّه ولٌ ومحٍء م
يش ا ِمنٍء  ِبِهمياةُ كُلِّ شيح وه و يكُلِّ ش ورن اً كَِبرياً  ٍء ولُوقُولُونَ عا يمالَى ععت و هانحبٍء س

ِمِننيؤالْم فَقَالَ أَِمري وه نلَّ أَيج و زِن اللَِّه عِني عِبرفَأَخ عليه السالم  ( قَالَ لَه ( ا وناهه ا وناهه وه
وق و تحت و مِحيطٌ ِبنا و معنا و هو قَولُه ما يكُونُ ِمن نجوى ثَالثٍَة ِإلَّا هو راِبعهم و ال فَ

 ِسيوا فَالْكُرما كان نأَي مهعم وِإلَّا ه ال أَكْثَر و ذِلك ىن ِمنال أَد و مهساِدس وٍة ِإلَّا هسمخ
لسماواِت و الْأَرِض و ما بينهما و ما تحت الثَّرى و ِإنْ تجهر ِبالْقَوِل فَِإنه يعلَم السر مِحيطٌ ِبا

 ِليالْع وه ما وِحفْظُه هدؤال ي و ضالْأَر ماواِت والس هِسيكُر ِسعالَى وعت لُهقَو ذَِلك فَى وأَخ و
عِظيم فَالَِّذين يحِملُونَ الْعرش هم الْعلَماُء الَِّذين حملَهم اللَّه ِعلْمه و لَيس يخرج عن هِذِه الْ

يِة شعبالْأَر ِليلَهخ اهأَر و اَءهِفيأَص اللَّه اهلَكُوِتِه الَِّذي أَرِفي م اللَّه لَقعليه السالم  ( ٌء خ ( فَقَالَ و
كَذِلك نِري ِإبراِهيم ملَكُوت السماواِت و الْأَرِض و ِليكُونَ ِمن الْموِقِنني و كَيف يحِملُ حملَةُ 

  .الْعرِش اللَّه و ِبحياِتِه حِييت قُلُوبهم و ِبنوِرِه اهتدوا ِإلَى معِرفَِتِه 
يس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى قَالَ سأَلَِني أَبو   أَحمد بن ِإدِر- ٢

فَاستأْذَنته فَأَِذنَ ِلي فَدخلَ فَسأَلَه عِن ) عليه السالم  ( قُرةَ الْمحدثُ أَنْ أُدِخلَه علَى أَِبي الْحسِن الرضا
كُلُّ محموٍل ) عليه السالم  ( ِم ثُم قَالَ لَه أَ فَتِقر أَنَّ اللَّه محمولٌ فَقَالَ أَبو الْحسِنالْحلَاِل و الْحرا

 وه اِملُ فَاِعلٌ والْح قٍْص ِفي اللَّفِْظ ون مولُ اسمحالْم و اجتحِرِه مِإلَى غَي افضولٌ ِبِه مفْعم
 و كَذَِلك قَولُ الْقَاِئِل فَوق و تحت و أَعلَى و أَسفَلَ و قَد قَالَ اللَّه و ِللَِّه ِفي اللَّفِْظ ِمدحةٌ

 و راِملُ ِفي الْبالْح هلْ قَالَ ِإنولُ بمحالْم هِبِه ِإنقُلْ ِفي كُتي لَم ِبها و وهعىن فَادسماُء الْحالْأَس
مالْم ِر وحالْب دأَح عمسي لَم ى اللَِّه وا ِسوولُ ممحالْم ولَا وزأَنْ ت ضالْأَر اِت واومالس ِسك

 كبر شرِملُ عحي قَالَ و هةَ فَِإنو قُرولُ قَالَ أَبمحا ماِئِه يعِتِه قَطُّ قَالَ ِفي دظَمع ِباللَِّه و نآم
  ٍذ ثَماِنيةٌ و قَالَ الَِّذين يحِملُونَ الْعرش فَوقَهم يومِئ
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لٍْم و قُدرٍة و عرٍش ِفيِه كُلُّ الْعرش لَيس هو اللَّه و الْعرش اسم ِع) عليه السالم  ( فَقَالَ أَبو الْحسِن
يلَةُ  شمح مه ِشِه ورِل عمِبح لْقَهخ دبعتاس هلِْقِه ِلأَنخ لٍْق ِمنِرِه خلَ ِإلَى غَيمالْح افأَض ٍء ثُم

 لُونَ ِبِعلِْمِه ومعي مه ِشِه ورلَ عوونَ ححبسلْقاً يخ ِعلِْمِه و اِدِه والَ ِعبمونَ أَعبكْتلَاِئكَةً يم
 نم و شرالْع ا قَالَ وى كَموتِش اسرلَى الْعع اللَّه ِتِه ويلَ بواِف حِض ِبالطَّولَ الْأَرأَه دبعتاس

ماِفظُ لَهالْح ماِملُ لَهالْح اللَّه ِش ورلَ الْعوح نم و ِملُهحي فٍْس ولَى كُلِّ نع الْقَاِئم ِسكمالْم 
يكُلِّ ش قفَو يلَى كُلِّ شع ٍء و يلُ ِبشوصداً لَا يفْرلًا مفَلُ قَولَا أَس ولٌ ومحقَالُ ملَا ي ٍء  ٍء و

ِتي جاَءت أَنَّ اللَّه ِإذَا غَِضب ِإنما يعرف فَيفْسد اللَّفْظُ و الْمعنى قَالَ أَبو قُرةَ فَتكَذِّب ِبالروايِة الَّ
غَضبه أَنَّ الْملَاِئكَةَ الَِّذين يحِملُونَ الْعرش يِجدونَ ِثقْلَه علَى كَواِهِلِهم فَيِخرونَ سجداً فَِإذَا 

فَقَالَ أَب اِقِفِهمووا ِإلَى معجر و فخ بضالْغ بِنذَهسعليه السالم  ( و الْح ( و كاربِن اللَِّه تِني عِبرأَخ
تعالَى منذُ لَعن ِإبِليس ِإلَى يوِمك هذَا هو غَضبانُ علَيِه فَمتى رِضي و هو ِفي ِصفَِتك لَم يزلْ 

يف تجتِرئ أَنْ تِصف ربك ِبالتغِيِري ِمن حاٍل ِإلَى غَضبانَ علَيِه و علَى أَوِلياِئِه و علَى أَتباِعِه كَ
  حاٍل و أَنه يجِري علَيِه ما يجِري 
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هانحبس لُوِقنيخلَى الْمع علْ مدبتي لَم و ِرينيغتالْم عم ريغتي لَم و اِئِلنيالز علْ مزي الَى لَمعت و 
 اهِسو نمع غَِني وه و اجتحِه مِإلَي مكُلُّه ِبِريِه ودت ِدِه وِفي ي هوند نم و ِلنيدبتالْم.  

٣ -نب دمحِد   مبِن عب ِعيِرب نى عِن ِعيساِد بمح ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس 
عن قَوِل اللَِّه جلَّ و عز وِسع ) عليه السالم  ( اللَِّه عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه

 ماواِت والس هِسيكُريلُ كُلُّ شيا فُضفَقَالَ ي ضكُلُّ  الْأَر و ضالْأَر و اتاومالس ِسيٍء ِفي الْكُر
يش  ِسيٍء ِفي الْكُر.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن - ٤
عن قَوِل اللَِّه جلَّ و عز وِسع كُرِسيه ) عليه السالم  ( بِن أَعين قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّهعن زرارةَ 

 اِت واومالس ِسعو ِسيأَِم الْكُر ِسيالْكُر نِسعو ضالْأَر و اتاومالس ضالْأَر ماواِت والس
فَقَالَ ب ضالْأَريكُلَّ ش و شرالْع و ضالْأَر اِت واومالس ِسعو ِسيِل الْكُر  ِسيالْكُر ِسعٍء و.  

٥ - وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 نٍر عكَيِن بِد اللَِّه ببع نِد اللَِّهعبا عأَب أَلْتقَالَ س نيِن أَعةَ باررعليه السالم  ( ز ( و زِل اللَِّه عقَو نع

 ِسعو ِسيأَِو الْكُر ِسيالْكُر نِسعو ضالْأَر و اتاومالس ضالْأَر ماواِت والس هِسيكُر ِسعلَّ وج
 ضالْأَر اِت واومالسيفَقَالَ ِإنَّ كُلَّ ش  ِسيٍء ِفي الْكُر.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ٦
قَالَ حملَةُ الْعرِش و ) عليه السالم  ( نصٍر عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

 اَء اللَّهش نةٌ ِممعبأَر ا وةٌ ِمنعبةٌ أَراِنيثَم الِْعلْم شرالْع.  
  محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري - ٧

  عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و كانَ عرشه ) عليه السالم  ( لَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّهعن داود الرقِّي قَا
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ي قُولُونَ قُلْتا يلَى الْماِء فَقَالَ موا عفَقَالَ كَذَب قَهفَو بالر اِء ولَى الْمكَانَ ع شرقُولُونَ ِإنَّ الْع
يأَنَّ الش هلَِزم لُوِق وخِبِصفَِة الْم فَهصو ولًا ومحم اللَّه ريص ذَا فَقَده معز نم  ِملُهحَء الَِّذي ي

لْت ِفداك فَقَالَ ِإنَّ اللَّه حملَ ِدينه و ِعلْمه الْماَء قَبلَ أَنْ يكُونَ أَرض أَقْوى ِمنه قُلْت بين ِلي جِع
أَو سماٌء أَو ِجن أَو ِإنس أَو شمس أَو قَمر فَلَما أَراد اللَّه أَنْ يخلُق الْخلْق نثَرهم بين يديِه فَقَالَ 

ر نم مولُ اللَِّه لَهسر طَقن نلُ مفَأَو كُمصلى اهللا عليه وآله ( ب(ِمِننيؤالْم أَِمري و  )  ةُ ) عليه السالمالْأَِئم و
 حملَةُ ِديِني صلَوات اللَِّه علَيِهم فَقَالُوا أَنت ربنا فَحملَهم الِْعلْم و الدين ثُم قَالَ ِللْملَاِئكَِة هؤلَاِء

و ِعلِْمي و أُمناِئي ِفي خلِْقي و هم الْمسئُولُونَ ثُم قَالَ ِلبِني آدم أَِقروا ِللَِّه ِبالربوِبيِة و ِلهؤلَاِء 
اِئكَِة اشهدوا فَقَالَِت الْملَاِئكَةُ النفَِر ِبالْولَايِة و الطَّاعِة فَقَالُوا نعم ربنا أَقْررنا فَقَالَ اللَّه ِللْملَ

هذا غاِفِلني نا عا كُنقُولُوا غَداً ِإنلَى أَنْ لَا يا عنِهدش . لُ وقَب نا ِمنآباؤ كرما أَشقُولُوا ِإنت أَو
ا دِطلُونَ يبلَ الْمِلكُنا ِبما فَعهأَ فَت ِدِهمعب ةً ِمنيا ذُرِفي الِْميثَاِق كُن ِهملَيةٌ عكَّدؤا منتلَايو داو.  

  باب الروِح
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ - ١

قَولُه فَِإذا سويته ) عليه السالم  ( عِن الروِح الَِّتي ِفي آدم) سالم عليه ال ( عِن الْأَحوِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه
  .و نفَخت ِفيِه ِمن روِحي قَالَ هِذِه روح مخلُوقَةٌ و الروح الَِّتي ِفي ِعيسى مخلُوقَةٌ 

سى عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعي- ٢
عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و روح ِمنه قَالَ ِهي روح اللَِّه ) عليه السالم  ( حمرانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه

  .مخلُوقَةٌ خلَقَها اللَّه ِفي آدم و ِعيسى 
٣ -يحي نب دمحةَ   مورِن عِن الْقَاِسِم باِلٍد عِن خِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى ع

عن قَوِل اللَِّه عز ) عليه السالم  ( عن عبِد الْحِميِد الطَّاِئي عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه
ِه ِمن روِحي كَيف هذَا النفْخ فَقَالَ ِإنَّ الروح متحرك كَالريِح و ِإنما سمي و جلَّ و نفَخت ِفي

 احويِح ِلأَنَّ الْأَرلَفْظَِة الر نع هجرا أَخمِإن يِح والر ِمن هماس قتاش هوحاً ِلأَنر  
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 ٍت ِمنيا قَالَ ِلباِح كَمواِئِر الْأَرلَى سع طَفَاهاص هفِْسِه ِلأَنِإلَى ن افَها أَضمِإن يِح وةٌ ِللراِنسجم
يِلي و أَشباِه ذَِلك و كُلُّ ذَِلك مخلُوق مصنوع محدثٌ الْبيوِت بيِتي و ِلرسوٍل ِمن الرسِل خِل

 ربدم وببرم.  
٤ - نٍر عحِن بِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

عما يروونَ أَنَّ اللَّه خلَق ) عليه السالم  ( بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَرأَِبي أَيوب الْخزاِز عن محمِد 
آدم علَى صورِتِه فَقَالَ ِهي صورةٌ محدثَةٌ مخلُوقَةٌ و اصطَفَاها اللَّه و اختارها علَى ساِئِر الصوِر 

لَى نفِْسِه كَما أَضاف الْكَعبةَ ِإلَى نفِْسِه و الروح ِإلَى نفِْسِه فَقَالَ بيِتي و الْمختِلفَِة فَأَضافَها ِإ
  .نفَخت ِفيِه ِمن روِحي 

  باب جواِمِع التوِحيِد
عليه السالم  (  عبِد اللَِّه  محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه و محمد بن يحيى جِميعاً رفَعاه ِإلَى أَِبي- ١

 (ِمِننيؤالْم أَنَّ أَِمري )  عليه السالم ( اسالن دشا حِة فَلَمِة الثَّاِنيرةَ ِفي الْماِويعِب مرِفي ح اسالن ضهنتاس
فَرتِد الْممِد الصاِحِد الْأَحِللَِّه الْو دمِطيباً فَقَالَ الْحخ قَاميش ِد الَِّذي لَا ِمن يش لَا ِمن ٍء  ٍء كَانَ و

 دلَا ح الُ ونِصفَةٌ ت لَه تسفَلَي هاُء ِمنيِت الْأَشانب اِء ويالْأَش ا ِمنانَ ِبهةٌ برا كَانَ قُدم لَقخ
غاِت و ضلَّ هناك تصاِريف الصفَاِت و حار تضرب لَه ِفيِه الْأَمثَالُ كَلَّ دونَ ِصفَاِتِه تحِبري اللُّ

  ِفي ملَكُوِتِه عِميقَات مذَاِهِب التفِْكِري و انقَطَع دونَ الرسوِخ ِفي ِعلِْمِه جواِمع التفِْسِري 
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و حالَ دونَ غَيِبِه الْمكْنوِن حجب ِمن الْغيوِب تاهت ِفي أَدنى أَداِنيها طَاِمحات الْعقُوِل ِفي 
 و تعالَى الَِّذي لَيس لَِطيفَاِت الْأُموِر فَتبارك اللَّه الَِّذي لَا يبلُغه بعد الِْهمِم و لَا ينالُه غَوص الِْفطَِن

لَه وقْت معدود و لَا أَجلٌ ممدود و لَا نعت محدود سبحانَ الَِّذي لَيس لَه أَولٌ مبتدأٌ و لَا غَايةٌ 
اِصفُونَ لَا يالْو و هفْسن فصا وكَم وه هانحبى سفْني لَا آِخر ى وهتناَء ميالْأَش دح و هتعونَ نلُغب

 و ا كَاِئنِفيه وقَالَ ها فَيلُلْ ِفيهحي ا لَمِههِشب ِمن ةً لَهانِإب ِهِه وِشب ا ِمنةً لَهانلِْقِه ِإبخ دا ِعنكُلَّه
 فَيقَالَ لَه أَين لَِكنه سبحانه أَحاطَ ِبها ِعلْمه و لَم ينأَ عنها فَيقَالَ هو ِمنها باِئن و لَم يخلُ ِمنها

أَتقَنها صنعه و أَحصاها ِحفْظُه لَم يعزب عنه خِفيات غُيوِب الْهواِء و لَا غَواِمض مكْنوِن ظُلَِم 
ٍء ِمنها حاِفظٌ و رِقيب و  أَرِضني السفْلَى ِلكُلِّ شيالدجى و لَا ما ِفي السماواِت الْعلَى ِإلَى الْ

يكُلُّ ش يا ِبشهٍء ِمن  هريغالَِّذي لَا ي دمالص دالْأَح اِحدا الْوهاطَ ِمنا أَحِحيطُ ِبمالْم ِحيطٌ وٍء م
يش عنص هكَأَّدتلَا ي اِن ومالْأَز وفرِبلَا ٍء كَ ص لَقا خم عدتفَكَانَ اب اَء كُنا شا قَالَ ِلممانَ ِإن

ياِنِع شكُلُّ ص ٍب وصلَا ن ٍب وعلَا ت و قبِمثَاٍل س يش ٍء فَِمن يش لَا ِمن اللَّه و عنا  ٍء صم عنٍء ص
 لَّمعٍل تهِد جعب اِلٍم فَِمنكُلُّ ع و لَقلَ خاِء ِعلْماً قَبياطَ ِبالْأَشأَح لَّمعتي لَم لْ وهجي لَم اللَّه و

كَوِنها فَلَم يزدد ِبكَوِنها ِعلْماً ِعلْمه ِبها قَبلَ أَنْ يكَونها كَِعلِْمِه بعد تكِْويِنها لَم يكَونها ِلتشِديِد 
ن زواٍل و لَا نقْصاٍن و لَا اسِتعانٍة علَى ِضد مناٍو و لَا ِند مكَاِثٍر و لَا سلْطَاٍن و لَا خوٍف ِم

شِريٍك مكَاِبٍر لَِكن خلَاِئق مربوبونَ و ِعباد داِخرونَ فَسبحانَ الَِّذي لَا يئُوده خلْق ما ابتدأَ و لَا 
  ا ِمن عجٍز و لَا ِمن فَترٍة تدِبري ما برأَ و لَ
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ا خم اباِدٍث أَصفِْكِري ِفي ِعلٍْم حلَا ِبالت ِلما عم لَقخ و لَقا خم ِلمفَى عاكْت لَقا خلَا ِبم و لَق
 ِة ووِبيبِبالر دحوت قَنتم رأَم و كَمحم ِعلْم و مرباٌء مقَض لَِكن لُقخي ا لَمِه ِفيملَيع لَتخٍة دهبش

 و الْمجِد و السناِء و خص نفْسه ِبالْوحداِنيِة و استخلَص ِبالْمجِد و الثَّناِء و تفَرد ِبالتوِحيِد
توحد ِبالتحِميِد و تمجد ِبالتمِجيِد و علَا عِن اتخاِذ الْأَبناِء و تطَهر و تقَدس عن ملَامسِة النساِء 

ِضد لَقا خِفيم لَه سكَاِء فَلَيرِة الشراوجم نلَّ عج و زع و كْهرشي لَم و ِند لَكا مِفيم لَا لَه و 
ِفي ملِْكِه أَحد الْواِحد الْأَحد الصمد الْمِبيد ِللْأَبِد و الْواِرثُ ِللْأَمِد الَِّذي لَم يزلْ و لَا يزالُ 

أُموِر الَِّذي لَا يِبيد و لَا ينفَد ِبذَِلك أَِصف ربي وحداِنياً أَزِلياً قَبلَ بدِء الدهوِر و بعد صروِف الْ
فَلَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه ِمن عِظيٍم ما أَعظَمه و ِمن جِليٍل ما أَجلَّه و ِمن عِزيٍز ما أَعزه و تعالَى عما يقُولُ 

  .الظَّاِلمونَ علُواً كَِبرياً 
حتى لَقَِد ابتذَلَها الْعامةُ و ِهي كَاِفيةٌ ) عليه السالم  ( الْخطْبةُ ِمن مشهوراِت خطَِبِه و هِذِه 

ِلمن طَلَب ِعلْم التوِحيِد ِإذَا تدبرها و فَِهم ما ِفيها فَلَِو اجتمع أَلِْسنةُ الِْجن و الِْإنِس لَيس ِفيها 
عليه  (  نِبي علَى أَنْ يبينوا التوِحيد ِبِمثِْل ما أَتى ِبِه ِبأَِبي و أُمي ما قَدروا علَيِه و لَو لَا ِإبانتهِلسانُ

 كَانَ و لَا ِمن ٍء ما عِلم الناس كَيف يسلُكُونَ سِبيلَ التوِحيِد أَ لَا ترونَ ِإلَى قَوِلِه لَا ِمن شي) السالم 
يش يش ِلِه لَا ِمنفَى ِبقَوا كَانَ فَنم لَقٍء خ  ثَهدا أَحلَى مع قَعأَو فكَي وِث ودى الْحنعٍء كَانَ م

لَّها محدثَةٌ بعضها ِصفَةَ الْخلِْق و اِلاخِتراِع ِبلَا أَصٍل و لَا ِمثَاٍل نفْياً ِلقَوِل من قَالَ ِإنَّ الْأَشياَء كُ
ِمن بعٍض و ِإبطَالًا ِلقَوِل الثَّنِويِة الَِّذين زعموا أَنه لَا يحِدثُ شيئاً ِإلَّا ِمن أَصٍل و لَا يدبر ِإلَّا 

فَعِتذَاِء ِمثَاٍل فَدعليه السالم  ( ِباح (يش ِلِه لَا ِمنا كَ ِبقَوم لَقِلأَنَّ ٍء خ ِهِهمبش ِة وِويِج الثَّنجح ِميعانَ ج
أَكْثَر ما يعتِمد الثَّنِويةُ ِفي حدوِث الْعالَِم أَنْ يقُولُوا لَا يخلُو ِمن أَنْ يكُونَ الْخاِلق خلَق الْأَشياَء 

يش ِمن يلَا ش ِمن ٍء أَو يش ِمن ملُهٍء  ٍء فَقَويلَا ش ِمن ملُهقَو طَأٌ وخ  الَةٌ ِلأَنَّ ِمنِإح ةٌ واقَضنٍء م
يلَا ش ئاً ويش وِجبت ِمِننيؤالْم أَِمري جرِفيِه فَأَخنعليه السالم  ( ٍء ت ( لَِغ الْأَلْفَاِظ ولَى أَبِذِه اللَّفْظَةَ عه
يش ا فَقَالَ لَا ِمنهحلَ أَصٍء خ تِإذْ كَان فَى ِمنا كَانَ فَنم ق  
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يفَى الشن ئاً ويش وِجبت يَء ِإذْ كَانَ كُلُّ ش ثَهدٍل أَحأَص ثاً لَا ِمندحلُوقاً مخا ٍء مكَم اِلقالْخ 
لُهقَو ِتذَاِء ِمثَاٍل ثُمِإلَّا ِباح ِبريدكُونُ تٍل قَِدٍمي فَلَا يأَص ِمن لَقخ هةُ ِإنِويعليه السالم  ( قَالَِت الثَّن ( تسلَي

) عليه السالم  (  تحِبري اللُّغاِت فَنفَىلَه ِصفَةٌ تنالُ و لَا حد تضرب لَه ِفيِه الْأَمثَالُ كَلَّ دونَ ِصفَاِتِه

أَقَاِويلَ الْمشبهِة ِحني شبهوه ِبالسِبيكَِة و الِْبلَّورِة و غَير ذَِلك ِمن أَقَاِويِلِهم ِمن الطُّوِل و اِلاسِتواِء 
لَى كَيع هِمن ِقِد الْقُلُوبعت ا لَمى متم ملَهقَو و ئاً فَلَميِقلْ شعت ئٍَة لَمياِت هِإلَى ِإثْب ِجعرت لَم ٍة وِفي

ِمِننيؤالْم أَِمري راِنعاً فَفَسص ثِْبتعليه السالم  ( ت ( ِويٍر وصِبلَا ت ِرفُهعت أَنَّ الْقُلُوب ٍة وِفيِبلَا كَي اِحدو هأَن
الَِّذي لَا يبلُغه بعد الِْهمِم و لَا ينالُه غَوص الِْفطَِن و تعالَى الَِّذي لَيس ) عليه السالم  ( هلَا ِإحاطٍَة ثُم قَولُ

لُهقَو ثُم وددحم تعلَا ن و وددملٌ ملَا أَج و وددعم قْتو اِء ) عليه السالم  ( لَهيلُلْ ِفي الْأَشحي لَم
فَىفَيفَن اِئنا بهِمن وقَالَ ها فَيهنأَ عني لَم و ا كَاِئنِفيه وِن ِصفَةَ ) عليه السالم  ( قَالَ هيتِن الْكَِلمياتِبه

رِصفَِة الْأَع ِمن ةَ ونايبالْم و داعباِم التسِصفَِة الْأَج اِم ِلأَنَّ ِمنسالْأَج اِض ورنَ ِفي الْأَعاِض الْكَو
) عليه السالم  ( الْأَجساِم ِبالْحلُوِل علَى غَيِر مماسٍة و مباينةُ الْأَجساِم علَى تراِخي الْمسافَِة ثُم قَالَ

الت اطَِة واِء ِبالِْإحيِفي الْأَش وه أَي هعنا صهقَنأَت و ها ِعلْماطَ ِبهأَح ٍة لَِكنسلَامِر ملَى غَيع ِبِري ود
.  

  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عِن الْحسيِن بِن يِزيد عِن الْحسِن بِن - ٢
تبارك اسمه و تعالَى قَالَ ِإنَّ اللَّه ) عليه السالم  ( عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن ِإبراِهيم عن أَِبي عبِد اللَِّه

 الْآِخر لُ والْأَو وه الُ وزلَا ي لْ وزي لَم و دحوت و دفَرت و سقَدت و هانحبس هاؤلَّ ثَنج و هِذكْر
لُولَى عِفيعاً ِفي أَعِتِه رِليلَ ِلأَوفَلَا أَو اِطنالْب و الظَّاِهر و ِظيماِن عينالْب ِفيعكَاِن رالْأَر اِمخِه ش

السلْطَاِن مِنيف الْآلَاِء سِني الْعلْياِء الَِّذي عجز الْواِصفُونَ عن كُنِه ِصفَِتِه و لَا يِطيقُونَ حملَ 
ِفيِبالْكَي هِلأَن هوددونَ حدحلَا ي ِتِه وِرفَِة ِإلَِهيعِه مى ِإلَياهنتِة لَا ي.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عِن الْمختاِر بِن محمِد بِن الْمختاِر و محمد بن الْحسِن عن عبِد - ٣
  ) عليه السالم  ( و أَبا الْحسِناللَِّه بِن الْحسِن الْعلَِوي جِميعاً عِن الْفَتِح بِن يِزيد الْجرجاِني قَالَ ضمِني 
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قُولُ مي هتِمعاِق فَسِإلَى الِْعر اِئرس وه انَ واسركَّةَ ِإلَى خم ِفي ِمنرصنِفي م الطَِّريق قَى اللَّهِن ات
 لَامالس لَيع دِه فَرلَيع تلَّمفَس لْتصِه فَووِل ِإلَيصِفي الْو لَطَّفْتفَت طَاعي اللَّه أَطَاع نم قَى وتي

 الْخاِلق فَقَمن أَنْ ثُم قَالَ يا فَتح من أَرضى الْخاِلق لَم يباِل ِبسخِط الْمخلُوِق و من أَسخطَ
 فوصى يأَن و هفْسِبِه ن فصا وِإلَّا ِبم فوصلَا ي اِلقِإنَّ الْخ لُوِق وخطَ الْمخِه سلَيع لِّطَ اللَّهسي

أَنْ ت اتطَرالْخ و الَهنأَنْ ت امهالْأَو و ِركَهدأَنْ ت اسوالْح ِجزعِن الَِّذي تع ارصالْأَب و هدح
الِْإحاطَِة ِبِه جلَّ عما وصفَه الْواِصفُونَ و تعالَى عما ينعته الناِعتونَ نأَى ِفي قُرِبِه و قَرب ِفي 

قَالُ كَيفَلَا ي فالْكَي فكَي ِعيدِبِه بِفي قُر و أِْيِه قَِريبِفي ن وأِْيِه فَهن نقَالُ أَيفَلَا ي نالْأَي نأَي و ف
  .ِإذْ هو منقَِطع الْكَيفُوِفيِة و الْأَينوِنيِة 

عليه  ( قَالَ بينا أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  (   محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٤

طُب علَى ِمنبِر الْكُوفَِة ِإذْ قَام ِإلَيِه رجلٌ يقَالُ لَه ِذعِلب ذُو ِلساٍن بِليٍغ ِفي الْخطَِب يخ) السالم 
 اً لَمبر دبأَع تا كُنم ِلبا ِذعي لَكيقَالَ و كبر تأَيلْ ره ِمِننيؤالْم ا أَِمريالْقَلِْب فَقَالَ ي اعجش

 هأَر اِر وصِة الْأَبداهشونُ ِبميالْع هرت لَم ِلبا ِذعي لَكيقَالَ و هتأَير فكَي ِمِننيؤالْم ا أَِمريفَقَالَ ي
للُّطِْف لَِكن رأَته الْقُلُوب ِبحقَاِئِق الِْإمياِن ويلَك يا ِذعِلب ِإنَّ ربي لَِطيف اللَّطَافَِة لَا يوصف ِبا

 فوصلَالَِة لَا يِليلُ الْجِر جِبالِْكب فوصاِء لَا يِريالِْكب ِبالِْعظَِم كَِبري فوصِة لَا يظَمالْع ِظيمع
يلَ كُلِّ شِبالِغلَِظ قَب يقَالُ شٍء لَا ي يكُلِّ ش دعب و لَهٌء قَب ياَء الْأَشش دعب قَالُ لَهٍة ٍء لَا ياَء لَا ِبِهم

دراك لَا ِبخِديعٍة ِفي الْأَشياِء كُلِّها غَير متماِزٍج ِبها و لَا باِئن ِمنها ظَاِهر لَا ِبتأِْويِل الْمباشرِة 
 اٍة لَِطيفاندلَا ِبم افٍَة قَِريبساٍء لَا ِبمٍة نيؤلَاِل رِتهلٍّ لَا ِباسجتم  
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لَا ِبتجسٍم موجود لَا بعد عدٍم فَاِعلٌ لَا ِباضِطراٍر مقَدر لَا ِبحركٍَة مِريد لَا ِبهمامٍة سِميع لَا ِبآلٍَة 
داٍة لَا تحِويِه الْأَماِكن و لَا تضمنه الْأَوقَات و لَا تحده الصفَات و لَا تأْخذُه السنات بِصري لَا ِبأَ

لَه رعشأَنْ لَا م ِرفع اِعرشِعِريِه الْمشِبت لُهاَء أَزِتداِلاب و هودجو مدالْع و هنكَو قَاتالْأَو قبس و 
ِبتجِهِريِه الْجواِهر عِرف أَنْ لَا جوهر لَه و ِبمضادِتِه بين الْأَشياِء عِرف أَنْ لَا ِضد لَه و ِبمقَارنِتِه 

الْخ لَِل وِبالْب سبالْي ِة وِبالظُّلْم ورالن ادض لَه أَنْ لَا قَِرين ِرفاِء عيالْأَش نيب درالص ِن وِباللَّي ِشن
ِبالْحروِر مؤلِّف بين متعاِدياِتها و مفَرق بين متداِنياِتها دالَّةً ِبتفِْريِقها علَى مفَرِقها و ِبتأِْليِفها 

يكُلِّ ش ِمن الَى وعت لُهقَو ذَِلك ا ولِِّفهؤلَى ملَقْنا عٍل ٍء خقَب نيب قونَ فَفَرذَكَّرت لَّكُمِن لَعيجوز 
و بعٍد ِليعلَم أَنْ لَا قَبلَ لَه و لَا بعد لَه شاِهدةً ِبغراِئِزها أَنْ لَا غَِريزةَ ِلمغِرِزها مخِبرةً ِبتوِقيِتها أَنْ 

ا عهضعب بجا حقِِّتهوِلم قْتاً ِإذْ لَا لَا وبلِْقِه كَانَ رخ نيب و هنيب ابأَنْ لَا ِحج لَمعٍض ِليعب ن
 وعمسِميعاً ِإذْ لَا مس و لُومعاِلماً ِإذْ لَا مع و أْلُوهِإلَهاً ِإذْ لَا م و وببرم.  

 الصيرِفي و اسمه محمد بن الْوِليِد   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن شباٍب- ٥
عن عِلي بِن سيِف بِن عِمريةَ قَالَ حدثَِني ِإسماِعيلُ بن قُتيبةَ قَالَ دخلْت أَنا و ِعيسى شلَقَانُ 

ما لَم ) عليه السالم  ( أَقْواٍم يدعونَ علَى أَِمِري الْمؤِمِننيفَابتدأَنا فَقَالَ عجباً ِل) عليه السالم  ( علَى أَِبي عبِد اللَِّه
ِمِننيؤالْم أَِمري طَبِبِه قَطُّ خ كَلَّمتعليه السالم  ( ي ( هادلِْهِم ِعبِللَِّه الْم دمِبالْكُوفَِة فَقَالَ الْح اسالن

ِرفَِة رعلَى مع فَاِطِرِهم و هدمح ِلِه ولَى أَزلِْقِه عوِث خدِبح لِْقِه ووِدِه ِبخجلَى والِّ عِتِه الدوِبيب
 ِمن و هفَاِت ذَاتالص ِة ِمنِنعتمِتِه الْمرلَى قُداِتِه عِهِد ِبآيشتسالْم لَه هلَى أَنْ لَا ِشبع اِهِهمِتبِباش

  ن الْأَوهاِم الِْإحاطَةُ ِبِه لَا أَمد ِلكَوِنِه و لَا غَايةَ ِلبقَاِئِه لَا تشملُه الْأَبصاِر رؤيته و ِم
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جاب بينه و بين خلِْقِه خلْقُه ِإياهم ِلامِتناِعِه ِمما يمِكن الْمشاِعر و لَا تحجبه الْحجب و الِْح
 وِد ودحالْم ِمن ادالْح وِع ونصالْم اِنِع ِمناِق الصِلافِْتر و هِمن ِنعتما يكَاٍن ِممِلِإم و اِتِهمِفي ذَو

اِحدوِب الْوبرالْم ِمن بالر اٍة ولَا ِبأَد ِصريالْب كٍَة ورى حنعلَا ِبم اِلقالْخ ٍد ودأِْويِل عِبلَا ت 
السِميع لَا ِبتفِْريِق آلٍَة و الشاِهد لَا ِبمماسٍة و الْباِطن لَا ِباجِتناٍن و الظَّاِهر الْباِئن لَا ِبتراِخي 

ِلمجاِوِل الْأَفْكَاِر و دوامه ردع ِلطَاِمحاِت الْعقُوِل قَد حسر كُنهه نواِفذَ مسافٍَة أَزلُه نهيةٌ 
 نم و هدع فَقَد هدح نم و هدح فَقَد اللَّه فصو ناِم فَمهاِئلَ الْأَووج هودجو عقَم اِر وصالْأَب

أَزلَه و من قَالَ أَين فَقَد غَياه و من قَالَ علَام فَقَد أَخلَى ِمنه و من قَالَ ِفيم فَقَد عده فَقَد أَبطَلَ 
 هنمض.  

  و رواه محمد بن الْحسيِن عن صاِلِح بِن حمزةَ عن فَتِح بِن عبِد اللَِّه مولَى بِني - ٦
ٍء ِمن التوِحيِد فَكَتب ِإلَي ِبخطِِّه  أَسأَلُه عن شي) عليه السالم  (  كَتبت ِإلَى أَِبي ِإبراِهيمهاِشٍم قَالَ

 هدمح هادلِْهِم ِعبِللَِّه الْم دمالْح.  
 هودجو عقَم ِلِه واٍد ِإلَى قَوِزي نلُ بهس اهوا رِمثْلَ م ذَكَر ِفيِه و ادز اِم ثُمهاِئلَ الْأَووج

أَولُ الديانِة ِبِه معِرفَته و كَمالُ معِرفَِتِه توِحيده و كَمالُ توِحيِدِه نفْي الصفَاِت عنه ِبشهادِة كُلِّ 
غَي هوِف أَنصوِة الْمادهش وِف وصوالْم را غَيهِة ِصفٍَة أَنثِْنيِميعاً ِبالتا جِتِهمادهش فَِة والص ر

 و لَهطَلَ أَزأَب فَقَد هدع نم و هدع فَقَد هدح نم و هدح فَقَد اللَّه فصو نلُ فَمالْأَز هِنِع ِمنتمالْم
قَالَ ِفيم نم و فَهصوتفَقَِد اس فقَالَ كَي نقَالَ م نم و ِهلَهج فَقَد لَامقَالَ ع نم و هنمض فَقَد   
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 نم و هتعن فَقَد وا هقَالَ م نم و هلَى ِمنأَخ فَقَد نأَي و لُومعِإذْ لَا م اِلمع اهغَاي فَقَد قَالَ ِإلَام
  .خاِلق ِإذْ لَا مخلُوق و رب ِإذْ لَا مربوب و كَذَِلك يوصف ربنا و فَوق ما يِصفُه الْواِصفُونَ 

٧ -اِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ِر وضِن النب دمأَح نأَِبيِه ع ن
غَيِرِه عمن ذَكَره عن عمِرو بِن ثَاِبٍت عن رجٍل سماه عن أَِبي ِإسحاق السِبيِعي عِن الْحاِرِث 

ِمِننيؤالْم أَِمري طَبِر قَالَ خوِر) عليه السالم  ( الْأَعصالْع دعةً بطْبخ ِن ِصفَِتِه وسح ِمن اسالن ِجبفَع 
 ا قَالَ قَدهِفظْتا حم اِرِث أَ وِللْح فَقُلْت اقحو ِإسقَالَ أَب لَالُهلَّ جِظيِم اللَِّه جعت ِمن ها ذَكَرم

مِللَِّه الَِّذي لَا ي دماِبِه الْحِكت ا ِمننلَيا علَاها فَأَمهتبٍم ِفي كَتوكُلَّ ي هِلأَن هاِئبجقَِضي عنلَا ت و وت
شأٍْن ِمن ِإحداِث بِديٍع لَم يكُِن الَِّذي لَم يِلد فَيكُونَ ِفي الِْعز مشاركاً و لَم يولَد فَيكُونَ موروثاً 

بش هرقَدفَت امهِه الْأَولَيع قَعت لَم اِلكاً وا هِتقَاِلهان دعكُونَ بفَي ارصالْأَب ِركْهدت لَم اِثلًا وحاً م
 لَم و قْتو ِبقْهسي ةٌ الَِّذي لَملَا غَاي و دِتِه حلَا ِآلِخِري ةٌ وايِتِه ِنهِليِفي أَو تساِئلًا الَِّذي لَيح

هراوعتلَا ي انٌ ومز همقَدتي طَنكَاٍن الَِّذي بلَا م و لَا ِبم ٍن وِبأَي فوصلَا ي انٌ وقْصلَا ن ةٌ وادِزي 
ِمن خِفياِت الْأُموِر و ظَهر ِفي الْعقُوِل ِبما يرى ِفي خلِْقِه ِمن علَاماِت التدِبِري الَِّذي سِئلَِت 

حد و لَا ِببعٍض بلْ وصفَته ِبِفعاِلِه و دلَّت علَيِه ِبآياِتِه لَا تستِطيع عقُولُ الْأَنِبياُء عنه فَلَم تِصفْه ِب
 وه و نهنيا بم و ا ِفيِهنم و هتِفطْر ضالْأَر و اتاومِت السكَان نِلأَنَّ م هدحج فَكِِّرينتالْم

َء كَِمثِْلِه الَِّذي خلَق خلْقَه ِلِعبادِتِه و  لَا مدفَع ِلقُدرِتِه الَِّذي نأَى ِمن الْخلِْق فَلَا شيالصاِنع لَهن فَ
أَقْدرهم علَى طَاعِتِه ِبما جعلَ ِفيِهم و قَطَع عذْرهم ِبالْحجِج فَعن بينٍة هلَك من هلَك و ِبمنِه 

جن رأَم متخ فِْسِه وِلن دمالْح حتافْت دمالْح لَه و ِإنَّ اللَّه ِعيداً ثُمم ِدئاً وبلُ مِللَِّه الْفَض ا وجن نا م
دمِقيلَ الْح و قِبالْح مهنيى بقَض فِْسِه فَقَالَ وِد ِلنمِة ِبالْحلَّ الْآِخرحم ا وينالد الَِمنيالْع بِللَِّه ر   
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ي علَى الْعرِش الْحمد ِللَِّه اللَّاِبِس الِْكبِرياِء ِبلَا تجِسيٍد و الْمرتِدي ِبالْجلَاِل ِبلَا تمِثيٍل و الْمستِو
ِبغيِر زواٍل و الْمتعاِلي علَى الْخلِْق ِبلَا تباعٍد ِمنهم و لَا ملَامسٍة ِمنه لَهم لَيس لَه حد ينتهى ِإلَى 

ت نم رغص و هرغَي ربجت نِبِمثِْلِه ذَلَّ م فرعِمثْلٌ فَي لَا لَه ِه وداُء حيِت الْأَشعاضوت و هوند ركَب
ِلعظَمِتِه و انقَادت ِلسلْطَاِنِه و ِعزِتِه و كَلَّت عن ِإدراِكِه طُروف الْعيوِن و قَصرت دونَ بلُوِغ 

يلَ كُلِّ شِل قَبلَاِئِق الْأَوالْخ امهِصفَِتِه أَو و لَ لَهلَا قَب ٍء ويكُلِّ ش دعالْآِخِر ب   لَه دعلَا ب ٍء و
يلَى كُلِّ شالظَّاِهِر ع  ةٌ ولَاِمس هلِْمسا لَا تهِتقَاٍل ِإلَياِكِن ِبلَا انِميِع الْأَماِهِد ِلجشالْم و ِر لَهٍء ِبالْقَه

ي الْأَرِض ِإلَه و هو الْحِكيم الْعِليم أَتقَن ما أَراد ِمن لَا تحسه حاسةٌ هو الَِّذي ِفي السماِء ِإلَه و ِف
خلِْقِه ِمن الْأَشباِح كُلِّها لَا ِبِمثَاٍل سبق ِإلَيِه و لَا لُغوٍب دخلَ علَيِه ِفي خلِْق ما خلَق لَديِه ابتدأَ 

راد ِإنشاَءه علَى ما أَراد ِمن الثَّقَلَيِن الِْجن و الِْإنِس ِليعِرفُوا ِبذَِلك ما أَراد ابِتداَءه و أَنشأَ ما أَ
ربوِبيته و تمكَّن ِفيِهم طَاعته نحمده ِبجِميِع محاِمِدِه كُلِّها علَى جِميِع نعماِئِه كُلِّها و نستهِديِه 

ِرنا و نعوذُ ِبِه ِمن سيئَاِت أَعماِلنا و نستغِفره ِللذُّنوِب الَِّتي سبقَت ِمنا و نشهد أَنْ ِلمراِشِد أُمو
 فَهدى ِبِه ِمن لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً عبده و رسولُه بعثَه ِبالْحق نِبياً دالا علَيِه و هاِدياً ِإلَيِه

الضلَالَِة و استنقَذَنا ِبِه ِمن الْجهالَِة من يِطِع اللَّه و رسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عِظيماً و نالَ ثَواباً 
أَِليماً فَأَنِجعوا ِبما جِزيلًا و من يعِص اللَّه و رسولَه فَقَد خِسر خسراناً مِبيناً و استحق عذَاباً 

 فُِسكُملَى أَنوا عأَِعين ِة ورازؤِن الْمسح ِة وِصيحلَاِص النِإخ ِة والطَّاع ِع ومالس ِمن كُملَيع ِحقي
قا الْحاطَوعت ِة ووهكْروِر الْمِر الْأُمجه ِة وِقيمتسوِم الطَِّريقَِة الْمِبلُز وِني ووا ِبِه دناوعت و كُمنيب 

خذُوا علَى يِد الظَّاِلِم السِفيِه و مروا ِبالْمعروِف و انهوا عِن الْمنكَِر و اعِرفُوا ِلذَِوي الْفَضِل 
  .التقْوى و أَستغِفر اللَّه ِلي و لَكُم فَضلَهم عصمنا اللَّه و ِإياكُم ِبالْهدى و ثَبتنا و ِإياكُم علَى 
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  باب النواِدِر
١ -ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِف   ميس ناِن عمعِن النب 

عن ) عليه السالم  ( بِن عِمريةَ عمن ذَكَره عِن الْحاِرِث بِن الْمِغريِة النصِري قَالَ سِئلَ أَبو عبِد اللَِّه
يالَى كُلُّ شعت و كاربِل اللَِّه تقُ قَوا يفَقَالَ م ههجِإلَّا و كُلُّ ٍء هاِلك ِلكهقُولُونَ يي ولُونَ ِفيِه قُلْت

يى  شتؤاللَِّه الَِّذي ي هجو ى ِبذَِلكنا عمِظيماً ِإنلًا عقَالُوا قَو انَ اللَِّه لَقَدحباللَِّه فَقَالَ س هجٍء ِإلَّا و
 هِمن.  

 بِن خاِلٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد- ٢
ٍء هاِلك  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ كُلُّ شي) عليه السالم  ( نصٍر عن صفْوانَ الْجماِل عن أَِبي عبِد اللَِّه

 فَهو الْوجه الَِّذي لَا يهِلك )صلى اهللا عليه وآله (  محمٍد ِإلَّا وجهه قَالَ من أَتى اللَّه ِبما أُِمر ِبِه ِمن طَاعِة
 اللَّه أَطاع ولَ فَقَدسِطِع الري نقَالَ م كَذَِلك و.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي - ٣
قَالَ نحن الْمثَاِني الَِّذي أَعطَاه اللَّه ) عليه السالم  ( نخاِس عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي جعفٍَرسلَّاٍم ال

للَِّه  و نحن وجه اللَِّه نتقَلَّب ِفي الْأَرِض بين أَظْهِركُم و نحن عين ا)صلى اهللا عليه وآله ( نِبينا محمداً 
ِفي خلِْقِه و يده الْمبسوطَةُ ِبالرحمِة علَى ِعباِدِه عرفَنا من عرفَنا و جِهلَنا من جِهلَنا و ِإمامةَ 

 ِقنيتالْم.  
 ِإسحاق عن   الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري و محمد بن يحيى جِميعاً عن أَحمد بِن- ٤

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِللَِّه ) عليه السالم  ( سعدانَ بِن مسِلٍم عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
  الْأَسماُء 
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الْحسىن فَادعوه ِبها قَالَ نحن و اللَِّه الْأَسماُء الْحسنى الَِّتي لَا يقْبلُ اللَّه ِمن الِْعباِد عملًا ِإلَّا 
  .ِبمعِرفَِتنا 
حسيِن بِن الْحسِن عن بكِْر   محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عِن الْ- ٥

بِن صاِلٍح عِن الْحسِن بِن سِعيٍد عِن الْهيثَِم بِن عبِد اللَِّه عن مروانَ بِن صباٍح قَالَ قَالَ أَبو عبِد 
سن صورنا و جعلَنا عينه ِفي ِعباِدِه و ِإنَّ اللَّه خلَقَنا فَأَحسن خلْقَنا و صورنا فَأَح) عليه السالم  ( اللَِّه

 هى ِمنتؤالَِّذي ي ههجو ِة ومحالر أْفَِة واِدِه ِبالرلَى ِعبوطَةَ عسبالْم هدي لِْقِه وِفي خ اِطقالن هانِلس
 و أَرِضِه ِبنا أَثْمرِت الْأَشجار و أَينعِت الثِّمار و و بابه الَِّذي يدلُّ علَيِه و خزانه ِفي سماِئِه

 نحلَا ن لَو و اللَّه ِبدا عِتنادِبِعب ِض والْأَر بشع تبني اِء ومثُ السِزلُ غَينا يِبن و ارهِت الْأَنرج
 اللَّه ِبدا عم.  
 عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع عن   محمد بن يحيى- ٦

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَلَما آسفُونا انتقَمنا ) عليه السالم  ( عمِه حمزةَ بِن بِزيٍع عن أَِبي عبِد اللَِّه
زع فَقَالَ ِإنَّ اللَّه مهِمن نَ ووضري فُونَ وأْسفِْسِه ياَء ِلنِليأَو لَقخ هلَِكن ا وِفنكَأَس فأْسلَّ لَا يج و 

هم مخلُوقُونَ مربوبونَ فَجعلَ ِرضاهم ِرضا نفِْسِه و سخطَهم سخطَ نفِْسِه ِلأَنه جعلَهم الدعاةَ 
اَء علَيِه فَِلذَِلك صاروا كَذَِلك و لَيس أَنَّ ذَِلك يِصلُ ِإلَى اللَِّه كَما يِصلُ ِإلَى خلِْقِه ِإلَيِه و الْأَِدلَّ

لَِكن هذَا معنى ما قَالَ ِمن ذَِلك و قَد قَالَ من أَهانَ ِلي وِلياً فَقَد بارزِني ِبالْمحاربِة و دعاِني 
 ا وهاللَِّه ِإلَي دي ونَ اللَّهباِيعما يِإن كونباِيعي قَالَ ِإنَّ الَِّذين و اللَّه أَطاع ولَ فَقَدسِطِع الري نقَالَ م

 ا ِمنمهرغَي و بضالْغ ا وضكَذَا الره و لَك تا ذَكَرلَى مع ههِشب ذَا وفَكُلُّ ه ِديِهمأَي قفَو  
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 ا وملَقَهالَِّذي خ وه و رجالض و فِصلُ ِإلَى اللَِّه الْأَسكَانَ ي لَو و اِكلُ ذَِلكشا ياِء ِمميالْأَش
قَاِئِل هذَا أَنْ يقُولَ ِإنَّ الْخاِلق يِبيد يوماً ما ِلأَنه ِإذَا دخلَه الْغضب و الضجر أَنشأَهما لَجاز ِل

ا دخلَه التغِيري و ِإذَا دخلَه التغِيري لَم يؤمن علَيِه الِْإبادةُ ثُم لَم يعرِف الْمكَونُ ِمن الْمكَوِن و لَ
 ولْ هاً كَِبرياً بلُوِل عذَا الْقَوه نع الَى اللَّهعلُوِق تخالْم ِمن اِلقلَا الْخ ِه ولَيوِر عقْدالْم ِمن الْقَاِدر

ِفيِه فَافْه فالْكَي و دالَ الْححتٍة اساجٍة فَِإذَا كَانَ لَا ِلحاجاِء لَا ِلحيِللْأَش اِلقالْخ اَء اللَّهِإنْ ش م
  .تعالَى 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن محمِد بِن حمرانَ - ٧
نه ِمن غَيِر أَنْ أَسأَلَه فَأَنشأَ يقُولُ ابِتداًء ِم) عليه السالم  ( عن أَسود بِن سِعيٍد قَالَ كُنت ِعند أَِبي جعفٍَر

نحن حجةُ اللَِّه و نحن باب اللَِّه و نحن ِلسانُ اللَِّه و نحن وجه اللَِّه و نحن عين اللَِّه ِفي خلِْقِه 
  .و نحن ولَاةُ أَمِر اللَِّه ِفي ِعباِدِه 

٨ -محم نى عيحي نب دمحم   نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نِن عيسِن الْحِد ب
ِمِننيؤالْم أَِمري تِمعقَالَ س ِبينةَ الْجارمأَِبي ع نب اِشمثَِني هداِل قَالَ حمانَ الْجسعليه السالم  ( ح (

  . و أَنا جنب اللَِّه و أَنا باب اللَِّه يقُولُ أَنا عين اللَِّه و أَنا يد اللَِّه
٩ - نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

ِفي قَوِل اللَِّه ) عليه السالم  ( ٍرعمِه حمزةَ بِن بِزيٍع عن عِلي بِن سويٍد عن أَِبي الْحسِن موسى بِن جعفَ
ِمِننيؤالْم اللَِّه أَِمري بنِب اللَِّه قَالَ جنِفي ج طْتلى ما فَرتى عرسلَّ يا حج و زعليه السالم  ( ع ( و

  .ي الْأَمر ِإلَى آِخِرِهم كَذَِلك ما كَانَ بعده ِمن الْأَوِصياِء ِبالْمكَاِن الرِفيِع ِإلَى أَنْ ينتِه
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر عن عِلي بِن -١٠

)  عليه السالم  (الصلِْت عِن الْحكَِم و ِإسماِعيلَ ابني حِبيٍب عن بريٍد الِْعجِلي قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر

 كارباللَِّه ت ابِحج دمحم الَى وعت و كاربت اللَّه دحا وِبن و اللَّه ِرفا عِبن و اللَّه ِبدا عقُولُ ِبني
  .و تعالَى 
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  )١٤٦( صفحة ........ ....http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

  بعض أَصحاِبنا عن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن عبِد الْوهاِب بِن ِبشٍر عن موسى بِن -١١
لَّ و ما قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و ج) عليه السالم  ( قَاِدٍم عن سلَيمانَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر

ظَلَمونا و لِكن كانوا أَنفُسهم يظِْلمونَ قَالَ ِإنَّ اللَّه تعالَى أَعظَم و أَعز و أَجلُّ و أَمنع ِمن أَنْ 
 ِإنما وِليكُم اللَّه و يظْلَم و لَِكنه خلَطَنا ِبنفِْسِه فَجعلَ ظُلْمنا ظُلْمه و ولَايتنا ولَايته حيثُ يقُولُ

رسولُه و الَِّذين آمنوا يعِني الْأَِئمةَ ِمنا ثُم قَالَ ِفي موِضٍع آخر و ما ظَلَمونا و لِكن كانوا 
 ِمثْلَه ذَكَر ونَ ثُمظِْلمي مهفُسأَن.  

  باب الْبداِء
١ -أَح نى عيحي نب دمحم   اقحأَِبي ِإس ناِل عجِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دم

  ٍء ِمثِْل الْبداِء  قَالَ ما عِبد اللَّه ِبشي) عليهما السالم  ( ثَعلَبةَ عن زرارةَ بِن أَعين عن أَحِدِهما
ما عظِّم اللَّه ) عليه السالم  (  ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه و ِفي ِروايِة ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن

  .ِبِمثِْل الْبداِء 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم و حفِْص بِن - ٢

  قَالَ ِفي هِذِه الْآيِة يمحوا اللَّه ما يشاُء و يثِْبت ) عليه السالم  ( ِهالْبختِري و غَيِرِهما عن أَِبي عبِد اللَّ
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  )١٤٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

  . يثْبت ِإلَّا ما لَم يكُن قَالَ فَقَالَ و هلْ يمحى ِإلَّا ما كَانَ ثَاِبتاً و هلْ
  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي - ٣
 الِْإقْرار لَه ِبالْعبوِديِة و قَالَ ما بعثَ اللَّه نِبياً حتى يأْخذَ علَيِه ثَلَاثَ ِخصاٍل) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  .خلْع الْأَنداِد و أَنَّ اللَّه يقَدم ما يشاُء و يؤخر ما يشاُء 
٤ - نةَ عاررز نٍر عكَيِن بِن اباٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

نانَ عرمفٍَرحعى ) عليه السالم  (  أَِبي جمسلٌ مأَج لًا ولَّ قَضى أَجج و زِل اللَِّه عقَو نع هأَلْتقَالَ س
 قُوفولٌ مأَج و ومتحلٌ ملَاِن أَجا أَجمقَالَ ه هدِعن.  

 الْحسِني عن عِلي بِن أَسباٍط عن   أَحمد بن ِمهرانَ عن عبِد الْعِظيِم بِن عبِد اللَِّه- ٥
عن قَوِل ) عليه السالم  ( خلَِف بِن حماٍد عِن ابِن مسكَانَ عن ماِلٍك الْجهِني قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه

لُ وقَب ِمن لَقْناها خسانُ أَنالِْإن ري لَم الَى أَ وعناً اللَِّه تكَولَا م راً وقَدئاً قَالَ فَقَالَ لَا ميش كي لَم 
قَالَ و سأَلْته عن قَوِلِه هلْ أَتى علَى الِْإنساِن ِحني ِمن الدهِر لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً فَقَالَ كَانَ 

  .مقَدراً غَير مذْكُوٍر 
 عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي بِن عبِد   محمد بن ِإسماِعيلَ- ٦

يقُولُ الِْعلْم ِعلْماِن فَِعلْم ِعند اللَِّه ) عليه السالم  ( اللَِّه عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر
ِه أَحلَيع طِْلعي ونٌ لَمزخم لَهسر و هلَاِئكَتم هلَّما عفَم لَهسر و هلَاِئكَتم هلَّمع ِعلْم لِْقِه وخ داً ِمن

 اُء وشا يم هِمن مقَدونٌ يزخم هدِعن ِعلْم و لَهسلَا ر و هلَاِئكَتلَا م و هفْسن كَذِّبكُونُ لَا ييس هفَِإن
رخؤاُء يشا يم ثِْبتي اُء وشا يم هِمن .  

) عليه السالم  (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن حماٍد عن ِربِعي عِن الْفُضيِل قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر- ٧

اُء وشا يا مهِمن مقَداللَِّه ي دقُوفَةٌ ِعنوم وروِر أُمالْأُم قُولُ ِمناُء يشا يا مهِمن رخؤي .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن أَِبي عميٍر عن جعفَِر بِن - ٨

) عليه السالم  ( للَِّهعثْمانَ عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري و وهيِب بِن حفٍْص عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد ا
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 هلَّمع ِعلْم اُء ودكُونُ الْبي ذَِلك ِمن وِإلَّا ه هلَمعونٌ لَا يزخونٌ مكْنم ِن ِعلْميقَالَ ِإنَّ ِللَِّه ِعلْم
 هلَمعن نحفَن اَءهِبيأَن و لَهسر و هلَاِئكَتم.  



  )١٤٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي . ..........الد األول : الكايف 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْحسِن بِن - ٩
ٍء ِإلَّا كَانَ ِفي  قَالَ ما بدا ِللَِّه ِفي شي) ه السالم علي ( محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه

 لَه ودبلَ أَنْ يِعلِْمِه قَب.  
  عنه عن أَحمد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عن داود بِن فَرقٍَد عن عمِرو بِن -١٠

  .قَالَ ِإنَّ اللَّه لَم يبد لَه ِمن جهٍل ) عليه السالم  ( للَِّهعثْمانَ الْجهِني عن أَِبي عبِد ا
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن منصوِر بِن حاِزٍم قَالَ -١١

لَم يكُن ِفي ِعلِْم اللَِّه ِبالْأَمِس قَالَ لَا من قَالَ ٌء  هلْ يكُونُ الْيوم شي) عليه السالم  ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه
هذَا فَأَخزاه اللَّه قُلْت أَ رأَيت ما كَانَ و ما هو كَاِئن ِإلَى يوِم الِْقيامِة أَ لَيس ِفي ِعلِْم اللَِّه قَالَ 

 لْقالْخ لُقخلَ أَنْ يلَى قَبب.  
١٢-نع ِليِد اللَِّه  عبا عأَب تِمعقَالَ س ِنيهاِلٍك الْجم نع سوني نٍد عمحعليه السالم  (  م (

  .يقُولُ لَو عِلم الناس ما ِفي الْقَوِل ِبالْبداِء ِمن الْأَجِر ما فَتروا عِن الْكَلَاِم ِفيِه 
١٣-مأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدمحم نا عاِبنحِض أَصعب ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب د

يقُولُ ما ) عليه السالم  ( بِن عمٍرو الْكُوِفي أَِخي يحيى عن مراِزِم بِن حِكيٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
  . ِخصاٍل ِبالْبداِء و الْمِشيئَِة و السجوِد و الْعبوِديِة و الطَّاعِة تنبأَ نِبي قَطُّ حتى يِقر ِللَِّه ِبخمِس

  و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَحمد بِن محمٍد عن جعفَِر بِن محمٍد عن يونس عن جهِم -١٤
صلى ( قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَخبر محمداً ) عليه السالم  ( اللَِّهبِن أَِبي جهمةَ عمن حدثَه عن أَِبي عبِد 

 ِبما كَانَ منذُ كَانِت الدنيا و ِبما يكُونُ ِإلَى انِقضاِء الدنيا و أَخبره ِبالْمحتوِم ِمن )اهللا عليه وآله 
  .ِسواه ذَِلك و استثْنى علَيِه ِفيما 

) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الرياِن بِن الصلِْت قَالَ سِمعت الرضا-١٥

  .يقُولُ ما بعثَ اللَّه نِبياً قَطُّ ِإلَّا ِبتحِرِمي الْخمِر و أَنْ يِقر ِللَِّه ِبالْبداِء 
١٦-نب نيسالْح  اِلمِئلَ الْعٍد قَالَ سمحِن ملَّى بعم نٍد عمحاللَِّه ) عليه السالم  (  م ِعلْم فكَي

قَالَ عِلم و شاَء و أَراد و قَدر و قَضى و أَمضى فَأَمضى ما قَضى و قَضى ما قَدر و قَدر ما 
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ِت الْمفَِبِعلِْمِه كَان ادقِْديِرِه كَانَ أَرِبت و قِْديرِتِه كَانَ التادِبِإر ةُ وادِت الِْإرِشيئَِتِه كَانِبم ِشيئَةُ و
  الْقَضاُء و ِبقَضاِئِه كَانَ الِْإمضاُء و الِْعلْم متقَدم علَى الْمِشيئَِة و الْمِشيئَةُ 



  )١٤٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... اع االسالمي مركز االشع........... الد األول : الكايف 

 ِلما عاُء ِفيمدالَى الْبعت و كارباِء فَِللَِّه تضاِء ِبالِْإملَى الْقَضع اِقعو قِْديرالت ةُ ثَاِلثَةٌ وادالِْإر ةٌ وثَاِني
لْأَشياِء فَِإذَا وقَع الْقَضاُء ِبالِْإمضاِء فَلَا بداَء فَالِْعلْم ِفي الْمعلُوِم قَبلَ متى شاَء و ِفيما أَراد ِلتقِْديِر ا

كَوِنِه و الْمِشيئَةُ ِفي الْمنشِإ قَبلَ عيِنِه و الِْإرادةُ ِفي الْمراِد قَبلَ ِقياِمِه و التقِْدير ِلهِذِه الْمعلُوماِت 
تفِْصيِلها و توِصيِلها ِعياناً و وقْتاً و الْقَضاُء ِبالِْإمضاِء هو الْمبرم ِمن الْمفْعولَاِت ذَواِت قَبلَ 

الْأَجساِم الْمدركَاِت ِبالْحواس ِمن ذَِوي لَوٍن و ِريٍح و وزٍن و كَيٍل و ما دب و درج ِمن ِإنٍس 
ِجن ا لَا واُء ِممدالَى ِفيِه الْبعت و كاربفَِللَِّه ت اسوِبالْح كردا يِمم ِر ذَِلكغَي اٍع وِسب ٍر وطَي و 

ِلماُء فَِبالِْعلِْم عشا يلُ مفْعي اللَّه اَء ودفَلَا ب كردالْم ومفْهالْم نيالْع قَعفَِإذَا و لَه نيلَ عاَء قَبيالْأَش 
كَوِنها و ِبالْمِشيئَِة عرف ِصفَاِتها و حدودها و أَنشأَها قَبلَ ِإظْهاِرها و ِبالِْإرادِة ميز أَنفُسها ِفي 

آِخر ا ولَهأَو فرع ا وهاتأَقْو رقِْديِر قَدِبالت ا وِصفَاِته ا واِنهاِس أَلْوانَ ِللناِء أَبِبالْقَض ا وه
  .أَماِكنها و دلَّهم علَيها و ِبالِْإمضاِء شرح ِعلَلَها و أَبانَ أَمرها و ذَِلك تقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم 

يكُونُ شلَا ي هٍة باب  ِفي أَنعبِض ِإلَّا ِبسالْأَر اِء ومٌء ِفي الس  
١ - نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد و محمِد بِن خاِلٍد جِميعاً عن فَضالَةَ بِن 
حم نع وبِد أَيبأَِبي ع نِميعاً عكَانَ جسِن مِد اللَِّه ببع ِد اللَِّه وبِن عِريِز بح نةَ عارمِن عِد بم

ٌء ِفي الْأَرِض و لَا ِفي السماِء ِإلَّا ِبهِذِه الِْخصاِل السبِع  أَنه قَالَ لَا يكُونُ شي) عليه السالم  ( اللَِّه
 و ِإرادٍة و قَدٍر و قَضاٍء و ِإذٍْن و ِكتاٍب و أَجٍل فَمن زعم أَنه يقِْدر علَى نقِْض واِحدٍة ِبمِشيئٍَة

 كَفَر فَقَد.  
و رواه عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن حفٍْص عن محمِد بِن عمارةَ عن حِريِز 

 كَانَ ِمثْلَهسِن ماب ِد اللَِّه وبِن عب.  
  و رواه أَيضاً عن أَِبيِه عن محمِد بِن خاِلٍد عن زكَِريا بِن ِعمرانَ عن أَِبي الْحسِن - ٢

  ي الْأَرِض ٌء ِفي السماواِت و لَا ِف قَالَ لَا يكُونُ شي) عليه السالم  ( موسى بِن جعفٍَر
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 كَذَب ذَا فَقَده رغَي معز نِإذٍْن فَم ٍل وأَج اٍب وِكت ِشيئٍَة وم ٍة وادِإر ٍر وقَد اٍء وٍع ِبقَضبِإلَّا ِبس
لَّ عج و زلَى اللَِّه عع در لَى اللَِّه أَو.  

  باب الْمِشيئَِة و الِْإرادِة
  عِلي بن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن محمِد بِن - ١

عليه  ( براِهيم الْهاِشِمي قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن موسى بن جعفٍَرسلَيمانَ الديلَِمي عن عِلي بِن ِإ

ٌء ِإلَّا ما شاَء اللَّه و أَراد و قَدر و قَضى قُلْت ما معنى شاَء قَالَ ابِتداُء  يقُولُ لَا يكُونُ شي) السالم 
رى قَدنعا مم ِل قُلْتالِْفعيالش قِْديرى قَالَ ِإذَا   قَالَ تى قَضنعا مم ِضِه قُلْترع طُوِلِه و ِء ِمن

 لَه درالَِّذي لَا م فَذَِلك اهضى أَمقَض.  
٢ - ناٍن عأَب نِن عمحِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

شاَء و أَراد و قَدر و قَضى قَالَ نعم قُلْت و أَحب ) عليه السالم  ( ِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّهأَ
  .قَالَ لَا قُلْت و كَيف شاَء و أَراد و قَدر و قَضى و لَم يِحب قَالَ هكَذَا خرج ِإلَينا 

٣ -ِليع   نانَ عملَيِن ساِصِل بو نٍد عبعِن مب ِليع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب   

http://www.islam4u.com


  )١٥١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

قَالَ سِمعته يقُولُ أَمر اللَّه و لَم يشأْ و شاَء و لَم ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه
يأْمر أَمر ِإبِليس أَنْ يسجد ِآلدم و شاَء أَنْ لَا يسجد و لَو شاَء لَسجد و نهى آدم عن أَكِْل 

  . و لَو لَم يشأْ لَم يأْكُلْ الشجرِة و شاَء أَنْ يأْكُلَ ِمنها
  عِلي بن ِإبراِهيم عِن الْمختاِر بِن محمٍد الْهمداِني و محمد بن الْحسِن عن عبِد - ٤

قَالَ ِإنَّ ) عليه السالم  ( الْحسِناللَِّه بِن الْحسِن الْعلَِوي جِميعاً عِن الْفَتِح بِن يِزيد الْجرجاِني عن أَِبي 
ِللَِّه ِإرادتيِن و مِشيئَتيِن ِإرادةَ حتٍم و ِإرادةَ عزٍم ينهى و هو يشاُء و يأْمر و هو لَا يشاُء أَ و ما 

ِة ورجالش أْكُلَا ِمنأَنْ ي هتجوز و مى آدهن هأَن تأَيا رأْكُلَا لَمأْ أَنْ يشي لَم لَو و اَء ذَِلكش 
 لَو و هحذْبأْ أَنْ يشي لَم و اقحِإس حذْبأَنْ ي اِهيمرِإب رأَم الَى وعِشيئَةَ اللَِّه تا ممهِشيئَتم تغَلَب

ِشيئَةَ اللَِّه تم اِهيمرِشيئَةُ ِإبم تا غَلَباَء لَمالَى شع.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن معبٍد عن درست بِن أَِبي منصوٍر عن فُضيِل - ٥

  يقُولُ شاَء و أَراد و لَم يِحب و لَم يرض ) عليه السالم  ( بِن يساٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
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يكُونَ شاَء أَنْ لَا يش  ضري لَم قَالَ ثَاِلثُ ثَلَاثٍَة وأَنْ ي ِحبي لَم و ِمثْلَ ذَِلك ادأَر ٌء ِإلَّا ِبِعلِْمِه و
  .فْر ِلِعباِدِه الْكُ
عليه  (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن الرضا- ٦

قَالَ اللَّه يا ابن آدم ِبمِشيئَِتي كُنت أَنت الَِّذي تشاُء ِلنفِْسك ما تشاُء و ِبقُوِتي أَديت ) السالم 
راِئِضي و ِبِنعمِتي قَِويت علَى معِصيِتي جعلْتك سِميعاً بِصرياً قَِوياً ما أَصابك ِمن حسنٍة فَِمن فَ

ئَاِتكيلَى ِبسأَو تأَن و كِمن اِتكنسلَى ِبحي أَوأَن ذَاك و فِْسكن ئٍَة فَِمنيس ِمن كابا أَصم اللَِّه و 
  .ِمني و ذَاك أَنِني لَا أُسأَلُ عما أَفْعلُ و هم يسأَلُونَ 

  باب اِلابِتلَاِء و اِلاخِتباِر
١ - نِن عمحِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم ناِشٍم عِن هب اِهيمرِإب نب ِليع  

ٍد الطَّيمحِن مةَ بزمِد اللَِّهحبأَِبي ع نِللَِّه ِفيِه ) عليه السالم  ( اِر ع ٍط ِإلَّا وسلَا ب ٍض وقَب ا ِمنقَالَ م
  .مِشيئَةٌ و قَضاٌء و ابِتلَاٌء 

ب عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن فَضالَةَ بِن أَيو- ٢
ٌء ِفيِه قَبض أَو بسطٌ ِمما  قَالَ ِإنه لَيس شي) عليه السالم  ( حمزةَ بِن محمٍد الطَّياِر عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .أَمر اللَّه ِبِه أَو نهى عنه ِإلَّا و ِفيِه ِللَِّه عز و جلَّ ابِتلَاٌء و قَضاٌء 
  سعادِة و الشقَاِءباب ال

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر بِن - ١
ق خلْقَه فَمن قَالَ ِإنَّ اللَّه خلَق السعادةَ و الشقَاَء قَبلَ أَنْ يخلُ) عليه السالم  ( حاِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه

 اً لَمِقيِإنْ كَانَ ش و هِغضبي لَم و لَهمع ضغاً أَبرِملَ شِإنْ ع داً وأَب هِغضبي ِعيداً لَمس اللَّه لَقَهخ
  ذَا أَحب اللَّه شيئاً يِحبه أَبداً و ِإنْ عِملَ صاِلحاً أَحب عملَه و أَبغضه ِلما يِصري ِإلَيِه فَِإ
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  .لَم يبِغضه أَبداً و ِإذَا أَبغض شيئاً لَم يِحبه أَبداً 
٢ -عش نع هفَعٍد رمحم نب ِليأَِبي   ع يدي نيب تِصٍري قَالَ كُنأَِبي ب نع قُوِفيقَرٍب الْعي
جاِلساً و قَد سأَلَه ساِئلٌ فَقَالَ جِعلْت ِفداك يا ابن رسوِل اللَِّه ِمن أَين لَِحق ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

كَمى حتِة حِصيعلَ الْمقَاُء أَهِد اللَِّهالشبو عفَقَالَ أَب ِلِهمملَى عذَاِب عِفي ِعلِْمِه ِبالْع ملَه عليه  (  اللَّه

أَيها الساِئلُ حكْم اللَِّه عز و جلَّ لَا يقُوم لَه أَحد ِمن خلِْقِه ِبحقِِّه فَلَما حكَم ِبذَِلك وهب ) السالم 
لْقُوةَ علَى معِرفَِتِه و وضع عنهم ِثقْلَ الْعمِل ِبحِقيقَِة ما هم أَهلُه و وهب ِلأَهِل ِلأَهِل محبِتِه ا

ملَه قبا سافَقُوا مفَو هوِل ِمنِإطَاقَةَ الْقَب مهعنم و ِق ِعلِْمِه ِفيِهمبِلس ِتِهمِصيعلَى مةَ عِة الْقُوِصيعالْم 
 وه ِديِق وصِقيقَِة التلَى ِبحأَو هذَاِبِه ِلأَنَّ ِعلْمع ِمن ِجيِهمنالًا توا حأْتوا أَنْ يقِْدري لَم ِفي ِعلِْمِه و

 هِسر وه اَء وا شاَء مى شنعم.  
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٣ - نٍد عيوِن سِر بضِن النأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
) عليه السالم  ( ي عبِد اللَِّهيحيى بِن ِعمرانَ الْحلَِبي عن معلَّى بِن عثْمانَ عن عِلي بِن حنظَلَةَ عن أَِب

 ثُم مهِمن ولْ هب ِبِهم ههبا أَشم اسقُولَ النى يتاِء حِقيِعيِد ِفي طَِريِق الْأَشِبالس لَكسقَالَ ي هأَن
يقُولَ الناس ما أَشبهه ِبِهم بلْ يتداركُه السعادةُ و قَد يسلَك ِبالشِقي ِفي طَِريِق السعداِء حتى 

 متاقٍَة خن اقا ِإلَّا فُوينالد ِمن قبي ِإنْ لَم ِعيداً وس اللَّه هبكَت نقَاُء ِإنَّ مالش كُهاردتي ثُم مهِمن وه
  .لَه ِبالسعادِة 

رالش ِر ويالْخ ابب  
ن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن ابِن محبوٍب و عِلي بِن   ِعدةٌ ِم- ١

يقُولُ ِإنَّ ِمما أَوحى اللَّه ِإلَى ) عليه السالم  ( الْحكَِم عن معاِويةَ بِن وهٍب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
نزلَ علَيِه ِفي التوراِة أَني أَنا اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا خلَقْت الْخلْق و خلَقْت الْخير و أَ) عليه السالم  ( موسى

 لَقْتا خِإلَّا أَن لَا ِإلَه ا اللَّهأَن ِه ويدلَى يع هتيرأَج نى ِلمفَطُوب أُِحب نم يدلَى يع هتيرأَج و
  .الْخلْق و خلَقْت الشر و أَجريته علَى يدي من أُِريده فَويلٌ ِلمن أَجريته علَى يديِه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن - ٢
حم نِكيٍم عفٍَرحعا جأَب تِمعِلٍم قَالَ سسِن مِد بعليه السالم  ( م ( ِمن لَ اللَّهزا أَنِض معقُولُ ِإنَّ ِفي بي

خير كُتِبِه أَني أَنا اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا خلَقْت الْخير و خلَقْت الشر فَطُوبى ِلمن أَجريت علَى يديِه الْ
  .و ويلٌ ِلمن أَجريت علَى يديِه الشر و ويلٌ ِلمن يقُولُ كَيف ذَا و كَيف ذَا 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن بكَّاِر بِن كَردٍم عن مفَضِل - ٣
قَالَ قَالَ اللَّه عز و جلَّ أَنا اللَّه لَا ) عليه السالم  (  الْأَنصاِري عن أَِبي عبِد اللَِّهبِن عمر و عبِد الْمؤِمِن

ِإلَه ِإلَّا أَنا خاِلق الْخيِر و الشر فَطُوبى ِلمن أَجريت علَى يديِه الْخير و ويلٌ ِلمن أَجريت علَى 
 الشر و ويلٌ ِلمن يقُولُ كَيف ذَا و كَيف هذَا قَالَ يونس يعِني من ينِكر هذَا الْأَمر ِبتفَقٍُّه يديِه
  .ِفيِه 
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بالْج ابِنبيرالْأَم نيِر بالْأَم ِر والْقَد ِر و  
  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد و ِإسحاق بِن محمٍد و غَيِرِهما رفَعوه قَالَ كَانَ - ١

ِمِننيؤالْم ِصفِّ) عليه السالم  ( أَِمري ِفِه ِمنرصنم دعاِلساً ِبالْكُوفَِة بج ِه ثُميدي نيثَا بفَج خيلَ شِإذْ أَقْب ني
 ٍر فَقَالَ أَِمريقَد اللَِّه و اٍء ِمناِم أَ ِبقَضِل الشا ِإلَى أَهِسِرينم نا عنِبرأَخ ِمِننيؤالْم ا أَِمريي قَالَ لَه

ِمِننيؤعليه السالم  ( الْم (لَوا عم خيا شلْ يٍر أَجقَد اللَِّه و اٍء ِمناٍد ِإلَّا ِبقَضو طْنب مطْتبلَا ه ةً ولْعت مت
 ظَّمع اللَِّه لَقَد فَو خيا شي هم فَقَالَ لَه ِمِننيؤالْم ا أَِمرياِئي ينع ِسبتاللَِّه أَح دِعن خيالش فَقَالَ لَه

كُم و أَنتم ساِئرونَ و ِفي مقَاِمكُم و أَنتم مِقيمونَ و ِفي منصرِفكُم و أَنتم اللَّه الْأَجر ِفي مِسِري
يوا ِفي شكُونت لَم ِرفُونَ وصنم  و خيالش فَقَالَ لَه ينطَرضِه ملَا ِإلَي و ِهنيكْرم الَاِتكُمح ٍء ِمن

ٍء ِمن حالَاِتنا مكْرِهني و لَا ِإلَيِه مضطَرين و كَانَ ِبالْقَضاِء و الْقَدِر  شيكَيف لَم نكُن ِفي 
مِسرينا و منقَلَبنا و منصرفُنا فَقَالَ لَه و تظُن أَنه كَانَ قَضاًء حتماً و قَدراً لَاِزماً ِإنه لَو كَانَ 

 الثَّواب و الِْعقَاب و الْأَمر و النهي و الزجر ِمن اللَِّه و سقَطَ معنى الْوعِد و الْوِعيِد كَذَِلك لَبطَلَ
فَلَم تكُن لَاِئمةٌ ِللْمذِْنِب و لَا محمدةٌ ِللْمحِسِن و لَكَانَ الْمذِْنب أَولَى ِبالِْإحساِن ِمن الْمحِسِن 

كَانَ الْمحِسن أَولَى ِبالْعقُوبِة ِمن الْمذِْنِب ِتلْك مقَالَةُ ِإخواِن عبدِة الْأَوثَاِن و خصماِء و لَ
 الرحمِن و ِحزِب الشيطَاِن و قَدِريِة هِذِه الْأُمِة و مجوِسها ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى كَلَّف تخِيرياً

 لِّكمي لَم كِْرهاً وم طَعي لَم لُوباً وغم صعي لَم لَى الْقَِليِل كَِثرياً وطَى عأَع ِذيراً وحى تهن و
و ِرينشبم نيِبيِث النعبي لَم اِطلًا وا بمهنيا بم و ضالْأَر اِت واوملُِق السخي لَم ضاً وفَوم 

  :منِذِرين عبثاً ذَِلك ظَن الَِّذين كَفَروا فَويلٌ ِللَِّذين كَفَروا ِمن الناِر فَأَنشأَ الشيخ يقُولُ 
  يوم النجاِة ِمن الرحمِن غُفْراناً* أَنت الِْإمام الَِّذي نرجو ِبطَاعِتِه 

http://www.islam4u.com


  )١٥٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول :  الكايف 

  جزاك ربك ِبالِْإحساِن ِإحساناً* أَوضحت ِمن أَمِرنا ما كَانَ ملْتِبساً 
وشاِء عن حماِد بِن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْ- ٢

 كَذَب اِء فَقَدشِبالْفَح رأْمي أَنَّ اللَّه معز نِد اللَِّه قَالَ مبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نانَ عثْمع  
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  .علَى اللَِّه و من زعم أَنَّ الْخير و الشر ِإلَيِه فَقَد كَذَب علَى اللَِّه 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَِبي - ٣

أَلْته فَقُلْت اللَّه فَوض الْأَمر ِإلَى الِْعباِد قَالَ اللَّه أَعز ِمن ذَِلك قُلْت قَالَ س) عليه السالم  ( الْحسِن الرضا
فَجبرهم علَى الْمعاِصي قَالَ اللَّه أَعدلُ و أَحكَم ِمن ذَِلك قَالَ ثُم قَالَ قَالَ اللَّه يا ابن آدم أَنا 

اِتكنسلَى ِبحأَو ا ِفيكهلْتعالَِّتي ج ِتيِبقُو اِصيعالْم ِملْتي عِمن ئَاِتكيلَى ِبسأَو تأَن و كِمن .  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر عن يونس بِن عبِد الرحمِن قَالَ - ٤

يا يونس لَا تقُلْ ِبقَوِل الْقَدِريِة فَِإنَّ الْقَدِريةَ لَم يقُولُوا ِبقَوِل ) عليه السالم  ( رضاقَالَ ِلي أَبو الْحسِن ال
انا أَهِل الْجنِة و لَا ِبقَوِل أَهِل الناِر و لَا ِبقَوِل ِإبِليس فَِإنَّ أَهلَ الْجنِة قَالُوا الْحمد ِللَِّه الَِّذي هد

  ِلهذا و ما كُنا ِلنهتِدي لَو ال أَنْ هدانا اللَّه و قَالَ أَهلُ الناِر ربنا غَلَبت علَينا ِشقْوتنا و كُنا 
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لِّني و قَالَ ِإبِليس رب ِبما أَغْويتِني فَقُلْت و اللَِّه ما أَقُولُ ِبقَوِلِهم و لَِكني أَقُولُ لَا قَوماً ضا
اَء اللَّها شكُونُ ِإلَّا مكَذَا لَا يه سلَي سونا يى فَقَالَ يقَض و رقَد و ادأَر و اَء اللَّها شكُونُ ِإلَّا ِبمي 

و أَراد و قَدر و قَضى يا يونس تعلَم ما الْمِشيئَةُ قُلْت لَا قَالَ ِهي الذِّكْر الْأَولُ فَتعلَم ما الِْإرادةُ 
و وضع الْحدوِد قُلْت لَا قَالَ ِهي الْعِزميةُ علَى ما يشاُء فَتعلَم ما الْقَدر قُلْت لَا قَالَ ِهي الْهندسةُ 

 و هأْسلَ رأَنْ أُقَب هتأْذَنتِن قَالَ فَاسيةُ الْعِإقَام و امرالِْإب واُء هالْقَض قَالَ و اِء قَالَ ثُمالْفَن قَاِء والْب ِمن
  .قُلْت فَتحت ِلي شيئاً كُنت عنه ِفي غَفْلٍَة 

٥ -مِإس نب دمحِن   مب اِهيمرِإب نى عِن ِعيساِد بمح ناذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ ع
قَالَ ِإنَّ اللَّه خلَق الْخلْق فَعِلم ما هم صاِئرونَ ِإلَيِه و ) عليه السالم  ( عمر الْيماِني عن أَِبي عبِد اللَِّه

ٍء فَقَد جعلَ لَهم السِبيلَ ِإلَى ترِكِه و لَا يكُونونَ آِخِذين   أَمرهم ِبِه ِمن شيأَمرهم و نهاهم فَما
  .و لَا تاِرِكني ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه 

٦ -فِْص بح نِن عمحِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِن   ع
 من زعم أَنَّ اللَّه يأْمر ِبالسوِء )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( قُرٍط عن أَِبي عبِد اللَِّه

للَِّه فَقَد أَخرج اللَّه و الْفَحشاِء فَقَد كَذَب علَى اللَِّه و من زعم أَنَّ الْخير و الشر ِبغيِر مِشيئَِة ا
ِمن سلْطَاِنِه و من زعم أَنَّ الْمعاِصي ِبغيِر قُوِة اللَِّه فَقَد كَذَب علَى اللَِّه و من كَذَب علَى اللَِّه 

 ارالن اللَّه لَهخأَد.  
اللَِّه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن ِإسماِعيلَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن أَِبي عبِد - ٧

بِن جاِبٍر قَالَ كَانَ ِفي مسِجِد الْمِدينِة رجلٌ يتكَلَّم ِفي الْقَدِر و الناس مجتِمعونَ قَالَ فَقُلْت يا 
و كاربلِْك اللَِّه تكُونُ ِفي مي لْ قُلْتقَالَ س أَلُكذَا أَسه طَِويلًا ثُم ققَالَ فَأَطْر ِريدا لَا يالَى معت 

  رفَع رأْسه ِإلَي فَقَالَ ِلي يا هذَا لَِئن قُلْت ِإنه يكُونُ ِفي ملِْكِه 
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ما لَا يِريد ِإنه لَمقْهور و لَِئن قُلْت لَا يكُونُ ِفي ملِْكِه ِإلَّا ما يِريد أَقْررت لَك ِبالْمعاِصي قَالَ 
نفِْسِه نظَر سأَلْت هذَا الْقَدِري فَكَانَ ِمن جواِبِه كَذَا و كَذَا فَقَالَ ِل) عليه السالم  ( فَقُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

 لَكا قَالَ لَهم رقَالَ غَي ا لَوأَم.  
٨ - يأَِبي طَاِلٍب الْقُم نلَانَ ععِن زسِن الْحِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 الِْعباد علَى الْمعاِصي قَالَ لَا قُلْت قَالَ قُلْت أَجبر اللَّه) عليه السالم  ( عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ذَِلك نيب كبر ِمن ا ذَا قَالَ لُطْففَم قَالَ قَالَ لَا قَالَ قُلْت رالْأَم ِهمِإلَي ضفَفَو.  

٩ -ِن عمحِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِلياِحٍد   عِر وغَي ن
قَالَا ِإنَّ اللَّه أَرحم ِبخلِْقِه ِمن أَنْ يجِبر خلْقَه علَى )  السالم ماعليه ( عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه

هلْ بين ) عليهما السالم  ( الَ فَسِئلَاالذُّنوِب ثُم يعذِّبهم علَيها و اللَّه أَعز ِمن أَنْ يِريد أَمراً فَلَا يكُونَ قَ
  .الْجبِر و الْقَدِر منِزلَةٌ ثَاِلثَةٌ قَالَا نعم أَوسع ِمما بين السماِء و الْأَرِض 

ِح بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس بِن عبِد الرحمِن عن صاِل-١٠
قَالَ سِئلَ عِن الْجبِر و الْقَدِر فَقَالَ لَا جبر و ) عليه السالم  ( سهٍل عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه

م أَو من علَّمها ِإياه الْعاِلم لَا قَدر و لَِكن منِزلَةٌ بينهما ِفيها الْحق الَِّتي بينهما لَا يعلَمها ِإلَّا الْعاِل
.  

قَالَ ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمٍد عن يونس عن ِعدٍة عن أَِبي عبِد اللَِّه-١١
للَّه أَعدلُ ِمن أَنْ يجِبرهم علَى قَالَ لَه رجلٌ جِعلْت ِفداك أَجبر اللَّه الِْعباد علَى الْمعاِصي فَقَالَ ا

 ضفَو اِد قَالَ فَقَالَ لَوِإلَى الِْعب اللَّه ضفَفَو اكِفد ِعلْتج ا فَقَالَ لَههلَيع مهذِّبعي اِصي ثُمعالْم
داك فَبينهما منِزلَةٌ قَالَ فَقَالَ نعم أَوسع ما ِإلَيِهم لَم يحصرهم ِبالْأَمِر و النهِي فَقَالَ لَه جِعلْت ِف

  .بين السماِء و الْأَرِض 
  محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه و غَيره عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي -١٢

  ِإنَّ بعض أَصحاِبنا يقُولُ ِبالْجبِر و بعضهم يقُولُ ) عليه السالم  ( لرضانصٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن ا
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ِه الرحمِن الرِحيِم قَالَ عِلي بن الْحسيِن قَالَ اللَّه عز و ِباِلاسِتطَاعِة قَالَ فَقَالَ ِلي اكْتب ِبسِم اللَّ
 ِتي قَِويتمِبِنع اِئِضي وفَر ِإلَي تيِتي أَدِبقُو اُء وشالَِّذي ت تأَن تِشيئَِتي كُنِبم مآد نا ابلَّ يج

اً ما أَصابك ِمن حسنٍة فَِمن اللَِّه و ما أَصابك ِمن سيئٍَة فَِمن علَى معِصيِتي جعلْتك سِميعاً بِصري
نفِْسك و ذَِلك أَني أَولَى ِبحسناِتك ِمنك و أَنت أَولَى ِبسيئَاِتك ِمني و ذَِلك أَني لَا أُسأَلُ عما 

ظَمن أَلُونَ قَدسي مه لُ وأَفْعيكُلَّ ش لَك ت  ِريدٍء ت.  
١٣- ثَهدح نمى عيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مِن بيسح نِد اللَِّه عبأَِبي ع نب دمحم  

ِن قَالَ قُلْت و ما أَمر قَالَ لَا جبر و لَا تفِْويض و لَِكن أَمر بين أَمري) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
بين أَمريِن قَالَ مثَلُ ذَِلك رجلٌ رأَيته علَى معِصيٍة فَنهيته فَلَم ينتِه فَتركْته فَفَعلَ ِتلْك الْمعِصيةَ 

ترالَِّذي أَم تأَن تكُن هكْترفَت كلْ ِمنقْبي ثُ لَميح سِة فَلَيِصيعِبالْم ه.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد الْبرِقي عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِهشاِم بِن -١٤

ونَ و اللَّه أَعز قَالَ اللَّه أَكْرم ِمن أَنْ يكَلِّف الناس ما لَا يِطيقُ) عليه السالم  ( ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ِريدا لَا يلْطَاِنِه مكُونَ ِفي سأَنْ ي ِمن.  

  باب اِلاسِتطَاعِة
  عِلي بن ِإبراِهيم عِن الْحسِن بِن محمٍد عن عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني عن عِلي بِن - ١

سا الْحأَب أَلْتاٍط قَالَ سباأَسضِع ) عليه السالم  ( ِن الربأَر دعب دبالْع ِطيعتسِة فَقَالَ يِتطَاعِن اِلاسع
 ببس اِرِح لَهوالْج ِليمِم سالِْجس ِحيحِب صرلَّى السخكُونَ ماٍل أَنْ يِخص  
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 ِحيحِب صرلَّى السخم دبكُونَ الْعذَا قَالَ أَنْ يِلي ه رفَس اكِفد ِعلْتج اللَِّه قَالَ قُلْت ِمن اِردو
 فَِإما أَنْ يعِصم نفْسه فَيمتِنع كَما الِْجسِم سِليم الْجواِرِح يِريد أَنْ يزِني فَلَا يِجد امرأَةً ثُم يِجدها

فوسي عنتعليه السالم  ( ام ( اٍه وِبِإكْر ِطِع اللَّهي لَم اِنياً وى زمسفَي ِنيزِتِه فَيادِإر نيب و هنيب لِّيخي أَو
  .لَم يعِصِه ِبغلَبٍة 

٢ -ى ويحي نب دمحِن   مب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نِميعاً عج اِهيمرِإب نب ِليع 
) عليه السالم  ( الْحكَِم و عبِد اللَِّه بِن يِزيد جِميعاً عن رجٍل ِمن أَهِل الْبصرِة قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه

ِة فَقَالَ أَ تِتطَاعِن اِلاسع ا قَدمع ِهيتنأَنْ ت ِطيعتسنْ قَالَ لَا قَالَ فَتكَوي ا لَملَ ممعأَنْ ت ِطيعتس
فَمتى أَنت مستِطيع قَالَ لَا أَدِري قَالَ فَقَالَ لَه ) عليه السالم  ( كُونَ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه

ِإنَّ اللَّه خلَق خلْقاً فَجعلَ ِفيِهم آلَةَ اِلاسِتطَاعِة ثُم لَم يفَوض ِإلَيِهم فَهم ) عليه السالم  ( ِهأَبو عبِد اللَّ
م مستِطيعونَ ِللِْفعِل وقْت الِْفعِل مع الِْفعِل ِإذَا فَعلُوا ذَِلك الِْفعلَ فَِإذَا لَم يفْعلُوه ِفي ملِْكِه لَ

يكُونوا مستِطيِعني أَنْ يفْعلُوا ِفعلًا لَم يفْعلُوه ِلأَنَّ اللَّه عز و جلَّ أَعز ِمن أَنْ يضاده ِفي ملِْكِه 
وض ِإلَيِهم أَحد قَالَ الْبصِري فَالناس مجبورونَ قَالَ لَو كَانوا مجبوِرين كَانوا معذُوِرين قَالَ فَفَ

قَالَ لَا قَالَ فَما هم قَالَ عِلم ِمنهم ِفعلًا فَجعلَ ِفيِهم آلَةَ الِْفعِل فَِإذَا فَعلُوه كَانوا مع الِْفعِل 
 ِطيِعنيتسم  
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  .قَالَ الْبصِري أَشهد أَنه الْحق و أَنكُم أَهلُ بيِت النبوِة و الرسالَِة 
  محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَحمد بِن محمٍد - ٣

ب دمحم قَالَ و يِلياِلٍح النص نكَِم عِن الْحب ِليع نِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عيحي ن
ٌء قَالَ فَقَالَ ِلي ِإذَا فَعلُوا الِْفعلَ كَانوا  هلْ ِللِْعباِد ِمن اِلاسِتطَاعِة شي) عليه السالم  ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه

سى مناِني ِإذَا زقَالَ الْآلَةُ ِمثْلُ الز ا ِهيم و قَالَ قُلْت ِفيِهم ا اللَّهلَهعِة الَِّتي جِتطَاعِباِلاس ِطيِعنيت
ترك قَالَ كَانَ مستِطيعاً ِللزنا ِحني زنى و لَو أَنه ترك الزنا و لَم يزِن كَانَ مستِطيعاً ِلترِكِه ِإذَا 

ثُم قَالَ لَيس لَه ِمن اِلاسِتطَاعِة قَبلَ الِْفعِل قَِليلٌ و لَا كَِثري و لَِكن مع الِْفعِل و الترِك كَانَ 
ِفيِهم كَّبالْآلَِة الَِّتي ر ِة واِلغِة الْبجقَالَ ِبالْح هذِّبعا ذَا يلَى مفَع ِطيعاً قُلْتتسم ِبرجي لَم ِإنَّ اللَّه 

أَحداً علَى معِصيِتِه و لَا أَراد ِإرادةَ حتٍم الْكُفْر ِمن أَحٍد و لَِكن ِحني كَفَر كَانَ ِفي ِإرادِة اللَِّه أَنْ 
يوا ِإلَى شِصريِفي ِعلِْمِه أَنْ لَا ي ِة اللَِّه وادِفي ِإر مه و كْفُرأَنْ ٍء ِم ي مهِمن ادأَر ِر قُلْتيالْخ ن

 و ِلِعلِْمِه ِفيِهم الْكُفْر ادونَ فَأَركْفُريس مهأَن ِلمي أَقُولُ علَِكن كَذَا أَقُولُ وه سوا قَالَ لَيكْفُري
  .لَيست ِهي ِإرادةَ حتٍم ِإنما ِهي ِإرادةُ اخِتياٍر 

٤ -دمحِض   معب نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
) عليه السالم  ( أَصحاِبنا عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ حدثَِني حمزةُ بن حمرانَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه

لَم يِجبِني فَدخلْت علَيِه دخلَةً أُخرى فَقُلْت أَصلَحك اللَّه ِإنه قَد وقَع ِفي قَلِْبي عِن اِلاسِتطَاعِة فَ
يا شهِمن يِإلَّا ش هِرجخٌء لَا ي  كلَحأَص قُلْت ا كَانَ ِفي قَلِْبكم كرضلَا ي هقَالَ فَِإن كِمن هعمٌء أَس

ني أَقُولُ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى لَم يكَلِِّف الِْعباد ما لَا يستِطيعونَ و لَم يكَلِّفْهم ِإلَّا ما اللَّه ِإ
ِه قَالَ فَقَالَ يِطيقُونَ و أَنهم لَا يصنعونَ شيئاً ِمن ذَِلك ِإلَّا ِبِإرادِة اللَِّه و مِشيئَِتِه و قَضاِئِه و قَدِر

  .هذَا ِدين اللَِّه الَِّذي أَنا علَيِه و آباِئي أَو كَما قَالَ 
  باب الْبياِن و التعِريِف و لُزوِم الْحجِة

  محمد بن يحيى و غَيره عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد - ١
ِد اللَِّهعبأَِبي ع ناِر عِن الطَّيِن اباٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عقَالَ ِإنَّ ) عليه السالم  ( ِن اب  
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ع جتاح اللَّه مفَهرع و ماها آتاِس ِبملَى الن.  
 اٍج ِمثْلَهرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن اباذَانَ عِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمحم

.  
٢ -حم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نع هرغَي ى ويحي نب دمحٍر   ميمِن أَِبي عِد بم

الْمعِرفَةُ ِمن صنِع من ِهي قَالَ ِمن صنِع ) عليه السالم  ( عن محمِد بِن حِكيٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
 عنا صاِد ِفيهِللِْعب ساللَِّه لَي.  

٣ -حِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدةَ بلَبثَع ناٍل عِن فَضِن اباِلٍد عِن خِد بم
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ما ) عليه السالم  ( ميموٍن عن حمزةَ بِن محمٍد الطَّياِر عن أَِبي عبِد اللَِّه

بى يتح مداهِإذْ ه دعماً بِضلَّ قَوِلي ا كانَ اللَّهم ِضيِه ورا يم مفَهرعى يتقُونَ قَالَ حتما ي ملَه ني
 ناهيدا هقَالَ ِإن و كرتا تم أِْتي وا تا ملَه نيقْواها قَالَ بت ها وورها فُجمقَالَ فَأَلْه و ِخطُهسي

عرفْناه ِإما آِخذٌ و ِإما تاِرك و عن قَوِلِه و أَما ثَمود السِبيلَ ِإما شاِكراً و ِإما كَفُوراً قَالَ 
 مه ى ودلَى الْهى عموا الْعبحتفَاس ماهفْنردى قَالَ علَى الْهمى عوا الْعبحتفَاس مناهيدفَه

 ما لَهنيٍة بايِفي ِرو ِرفُونَ وعي.  
٤ -ِليٍر   عكَيِن بِن ابِن عمحِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب 

قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و هديناه ) عليه السالم  ( عن حمزةَ بِن محمٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .قَالَ نجد الْخيِر و الشر النجديِن 
عليه  (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن يونس عن حماٍد عن عبِد الْأَعلَى قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه- ٥

فَقَالَ لَا قُلْت فَهلْ كُلِّفُوا أَصلَحك اللَّه هلْ جِعلَ ِفي الناِس أَداةٌ ينالُونَ ِبها الْمعِرفَةَ قَالَ ) السالم 
الْمعِرفَةَ قَالَ لَا علَى اللَِّه الْبيانُ ال يكَلِّف اللَّه نفْساً ِإلَّا وسعها و ال يكَلِّف اللَّه نفْساً ِإلَّا ما آتاها 

 دعماً بِضلَّ قَوِلي ما كانَ اللَّه ِلِه وقَو نع هأَلْتس قُونَ قَالَ قَالَ وتما ي ملَه نيبى يتح مداهِإذْ ه
 ِخطُهسا يم ِضيِه ورا يم مفَهرعى يتح.  
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قَالَ ِإنَّ اللَّه ) عليه السالم  (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن يونس عن سعدانَ رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٦
ع ِعمني اً لَمقَِوي لَهعِه فَجلَيع اللَّه نم ناللَِّه فَم ةَ ِمنجا الْحِفيه همأَلْز قَد ةً ِإلَّا ومٍد ِنعبلَى ع

اللَّه نم نم و هِمن فعأَض وه نِمم هوند وه نالُ مِتماح و ا كَلَّفَهِبم امِه الِْقيلَيع هتجِه فَحلَيع 
  فَجعلَه موسعاً علَيِه فَحجته علَيِه مالُه ثُم تعاهده الْفُقَراَء بعد ِبنواِفِلِه 
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ع اللَّه نم نم الَى وعت اللَّه دمحِه أَنْ يلَيع هتجِتِه فَحورِميلًا ِفي صِتِه جيِريفاً ِفي بش لَهعِه فَجلَي
  .علَى ذَِلك و أَنْ لَا يتطَاولَ علَى غَيِرِه فَيمنع حقُوق الضعفَاِء ِلحاِل شرِفِه و جماِلِه 

جِتلَاِف الْحاخ اباِدِهبلَى ِعبِة ع  
  محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عِن الْحسيِن بِن - ١

اَء لَيس قَالَ ِستةُ أَشي) عليه السالم  ( زيٍد عن درست بِن أَِبي منصوٍر عمن حدثَه عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .ِللِْعباِد ِفيها صنع الْمعِرفَةُ و الْجهلُ و الرضا و الْغضب و النوم و الْيقَظَةُ 

  باب حجِج اللَِّه علَى خلِْقِه
١ -د نع اِمِليحٍب الْميعأَِبي ش نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم   تسر

قَالَ لَيس ِللَِّه علَى خلِْقِه أَنْ ) عليه السالم  ( بِن أَِبي منصوٍر عن بريِد بِن معاِويةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
قْبأَنْ ي مفَهرلِْق ِإذَا علَى الْخِللَِّه ع و مفَهرعلَى اللَِّه أَنْ يلِْق عِللْخ ِرفُوا وعلُوا ي.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ بِن - ٢
 من لَم يعِرف شيئاً هلْ علَيِه) عليه السالم  ( ميموٍن عن عبِد الْأَعلَى بِن أَعين قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه

يٌء قَالَ لَا  ش.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عن داود بِن فَرقٍَد - ٣

ِعباِد فَهو قَالَ ما حجب اللَّه عِن الْ) عليه السالم  ( عن أَِبي الْحسِن زكَِريا بِن يحيى عن أَِبي عبِد اللَِّه
 مهنع وعضوم.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن - ٤
 فَأَملَى علَي ِإنَّ ِمن قَالَ قَالَ ِلي اكْتب) عليه السالم  ( الْأَحمِر عن حمزةَ بِن الطَّياِر عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ِهملَيلَ عزأَن ولًا وسر ِهملَ ِإلَيسأَر ثُم مفَهرع و ماها آتاِد ِبملَى الِْعبع جتحي ا ِإنَّ اللَّهِلنقَو
سر اماِم فَنيالص لَاِة وِفيِه ِبالص رى أَمهن ِفيِه و رفَأَم ابلَاِة )صلى اهللا عليه وآله ( ولُ اللَِّه الِْكتِن الصع 

 ا أُوِقظُكأَن و كا أُِنيمفَقَالَ أَن  
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مهابوا ِإذَا أَصلَمعلِّ ِليفَص تفَِإذَا قُم لَكا ههنع امقُولُونَ ِإذَا نا يكَم سونَ لَيعنصي فكَي ذَِلك 
و ) عليه السالم  ( و كَذَِلك الصيام أَنا أُمِرضك و أَنا أُِصحك فَِإذَا شفَيتك فَاقِْضِه ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

لْأَشياِء لَم تِجد أَحداً ِفي ِضيٍق و لَم تِجد أَحداً ِإلَّا و ِللَِّه علَيِه كَذَِلك ِإذَا نظَرت ِفي جِميِع ا
الْحجةُ و ِللَِّه ِفيِه الْمِشيئَةُ و لَا أَقُولُ ِإنهم ما شاُءوا صنعوا ثُم قَالَ ِإنَّ اللَّه يهِدي و يِضلُّ و قَالَ 

ٍء لَا يسعونَ لَه  ٍء أُِمر الناس ِبِه فَهم يسعونَ لَه و كُلُّ شي ِبدوِن سعِتِهم و كُلُّ شيو ما أُِمروا ِإلَّا 
لَيس علَى الضعفاِء و ال علَى ) عليه السالم  ( فَهو موضوع عنهم و لَِكن الناس لَا خير ِفيِهم ثُم تلَا

ضى ورالْم ِمن ِسِننيحلَى الْمما ع مهنع ِضعفَو جرِفقُونَ حنونَ ما يِجدال ي لَى الَِّذينال ع 
سِبيٍل و اللَّه غَفُور رِحيم و ال علَى الَِّذين ِإذا ما أَتوك ِلتحِملَهم قَالَ فَوِضع عنهم ِلأَنهم لَا 

  .يِجدونَ 
الِْهد ابلَّبج و زاللَِّه ع ا ِمنهِة أَناي  

١ - ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
يا ثَاِبت ) عليه السالم  ( ِإسماِعيلَ السراِج عِن ابِن مسكَانَ عن ثَاِبِت بِن سِعيٍد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

 اِت واوملَ السأَنَّ أَه اللَِّه لَو فَو ِركُمداً ِإلَى أَموا أَحعدلَا ت اِس وِن الناِس كُفُّوا عِللن و ا لَكُمم
 استطَاعوا علَى أَنْ يهدوه و لَو أَهلَ الْأَرِضني اجتمعوا علَى أَنْ يهدوا عبداً يِريد اللَّه ضلَالَته ما

أَنَّ أَهلَ السماواِت و أَهلَ الْأَرِضني اجتمعوا علَى أَنْ يِضلُّوا عبداً يِريد اللَّه ِهدايته ما استطَاعوا 
أَِخي و ي ومع دقُولُ أَحلَا ي اِس وِن النكُفُّوا ع ِضلُّوهأَنْ ي ادِإذَا أَر اِري فَِإنَّ اللَّهج ي ومع ناب 

ِبعبٍد خيراً طَيب روحه فَلَا يسمع معروفاً ِإلَّا عرفَه و لَا منكَراً ِإلَّا أَنكَره ثُم يقِْذف اللَّه ِفي قَلِْبِه 
 هرا أَمِبه عمجةً يكَِلم.  
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٢ - نانَ عرمِن حِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ناِشٍم عِن هب اِهيمرِإب نب ِليع  
قَالَ قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ ِإذَا أَراد ِبعبٍد خيراً ) عليه السالم (  سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه

نكَت ِفي قَلِْبِه نكْتةً ِمن نوٍر و فَتح مساِمع قَلِْبِه و وكَّلَ ِبِه ملَكاً يسدده و ِإذَا أَراد ِبعبٍد سوءاً 
ةً سكْتِفي قَلِْبِه ن كَتن نةَ فَمِذِه الْآيلَا هت ثُم ِضلُّهطَاناً ييكَّلَ ِبِه شو قَلِْبِه و اِمعسم دس اَء ودو

يِرِد اللَّه أَنْ يهِديه يشرح صدره ِللِْإسالِم و من يِرد أَنْ يِضلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً كَأَنما 
دعصماِء يِفي الس .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن أَِبيِه - ٣
ِإنه ما كَانَ ِللَِّه يقُولُ اجعلُوا أَمركُم ِللَِّه و لَا تجعلُوه ِللناِس فَ) عليه السالم  ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه

فَهو ِللَِّه و ما كَانَ ِللناِس فَلَا يصعد ِإلَى اللَِّه و لَا تخاِصموا الناس ِلِديِنكُم فَِإنَّ الْمخاصمةَ 
ِدي من أَحببت و لِكن اللَّه  ِإنك ال ته)صلى اهللا عليه وآله ( ممرضةٌ ِللْقَلِْب ِإنَّ اللَّه تعالَى قَالَ ِلنِبيِه 

يهِدي من يشاُء و قَالَ أَ فَأَنت تكِْره الناس حتى يكُونوا مؤِمِنني ذَروا الناس فَِإنَّ الناس أَخذُوا 
يقُولُ ِإنَّ اللَّه ) عليه السالم  ( ي سِمعت أَِبي ِإن)صلى اهللا عليه وآله ( عِن الناِس و ِإنكُم أَخذْتم عن رسوِل اللَِّه 

  .عز و جلَّ ِإذَا كَتب علَى عبٍد أَنْ يدخلَ ِفي هذَا الْأَمِر كَانَ أَسرع ِإلَيِه ِمن الطَّيِر ِإلَى وكِْرِه 
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن محمِد بِن - ٤
لناس ِإلَى هذَا الْأَمِر فَقَالَ لَا ندعو ا) عليه السالم  ( مروانَ عن فُضيِل بِن يساٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

  يا فُضيلُ ِإنَّ اللَّه ِإذَا أَراد ِبعبٍد خيراً أَمر ملَكاً فَأَخذَ ِبعنِقِه فَأَدخلَه ِفي هذَا الْأَمِر طَاِئعاً أَو كَاِرهاً 
ِب الْكَاِفي و يتلُوه ِكتاب الْحجِة ِفي الْجزِء  تم ِكتاب الْعقِْل و الِْعلِْم و التوِحيِد ِمن ِكتا

  .الثَّاِني ِمن ِكتاِب الْكَاِفي تأِْليِف الشيِخ أَِبي جعفٍَر محمِد بِن يعقُوب الْكُلَيِني رحمةُ اللَِّه علَيِه 
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  ِكتاب الْحجِة
  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

  باب اِلاضِطراِر ِإلَى الْحجِة
نا   قَالَ أَبو جعفٍَر محمد بن يعقُوب الْكُلَيِني مصنف هذَا الِْكتاِب رِحمه اللَّه حدثَ- ١

 ( عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْعباِس بِن عمر الْفُقَيِمي عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه

لَ ِإنا لَما أَثْبتنا أَنَّ لَنا أَنه قَالَ ِللزنِديِق الَِّذي سأَلَه ِمن أَين أَثْبت الْأَنِبياَء و الرسلَ قَا) عليه السالم 
خاِلقاً صاِنعاً متعاِلياً عنا و عن جِميِع ما خلَق و كَانَ ذَِلك الصاِنع حِكيماً متعاِلياً لَم يجز أَنْ 

اجحي و وهاِشربي و مهاِشربفَي وهلَاِمسلَا ي و لْقُهخ هاِهدشاَء ِفي يفَرس أَنَّ لَه تثَب وهاجحي و مه
 و مهقَاؤا ِبِه بم و اِفِعِهمنم و اِلِحِهمصلَى مع مهلُّوندي اِدِه وِعب لِْقِه وِإلَى خ هنونَ عربعلِْقِه يخ

 الْحِكيِم الْعِليِم ِفي خلِْقِه و الْمعبرونَ عنه جلَّ و ِفي ترِكِه فَناؤهم فَثَبت الْآِمرونَ و الناهونَ عِن
و صفْوته ِمن خلِْقِه حكَماَء مؤدِبني ِبالِْحكْمِة مبعوِثني ِبها غَير ) عليهم السالم  ( عز و هم الْأَنِبياُء

لَه كَِتِهمارشلَى ماِس عِللن اِرِكنيشميِكيِب ِفي شرالت لِْق وِفي الْخ م  ِمن ِدينيؤم اِلِهموأَح ٍء ِمن
ِعنِد الْحِكيِم الْعِليِم ِبالِْحكْمِة ثُم ثَبت ذَِلك ِفي كُلِّ دهٍر و زماٍن ِمما أَتت ِبِه الرسلُ و الْأَنِبياُء 

ِلكَيلَا تخلُو أَرض اللَِّه ِمن حجٍة يكُونُ معه ِعلْم يدلُّ علَى ِصدِق مقَالَِتِه ِمن الدلَاِئِل و الْبراِهِني 
  .و جواِز عدالَِتِه 

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر بِن - ٢
اِزٍم قَالَ قُلْتِد اللَِّهحبعليه السالم  (  ِلأَِبي ع ( لْقِل الْخلِْقِه بِبخ فرعأَنْ ي ِمن مأَكْر لُّ وأَج ِإنَّ اللَّه

 ِغي لَهبناً فَيبر أَنَّ لَه فرع نِإنَّ م قُلْت قْتدفُونَ ِباللَِّه قَالَ صرعي  
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أَنْ يعِرف أَنَّ ِلذَِلك الرب ِرضا و سخطاً و أَنه لَا يعرف ِرضاه و سخطُه ِإلَّا ِبوحٍي أَو رسوٍل 
أَنْ ي ِغي لَهبني فَقَد يحأِْتِه الْوي لَم نفَم مأَنَّ لَه ةُ وجالْح مهأَن فرع مهلَ فَِإذَا لَِقيسالر طْلُب

 كَانَ هو الْحجةَ ِمن اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( الطَّاعةَ الْمفْترضةَ و قُلْت ِللناِس تعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللَِّه 
 لَى قُلْتلِْقِه قَالُوا بلَى خولُ اللَِّه عسى رضم لِْقِه )صلى اهللا عليه وآله ( فَِحنيلَى خةَ عجكَانَ الْح نم 

فَقَالُوا الْقُرآنُ فَنظَرت ِفي الْقُرآِن فَِإذَا هو يخاِصم ِبِه الْمرِجئُ و الْقَدِري و الزنِديق الَِّذي لَا 
الر ِلبغى يتِبِه ح ِمنؤا قَالَ ِفيِه يٍم فَمةً ِإلَّا ِبقَيجكُونُ حآنَ لَا يأَنَّ الْقُر فْترِتِه فَعومصالَ ِبخج

يش ِمن  و لَمعي رمع و لَمعكَانَ ي وٍد قَدعسم نآِن فَقَالُوا ابالْقُر مقَي نم ملَه قّاً فَقُلْتٍء كَانَ ح
لَمعفَةُ يذَياًحِليِإلَّا ع كُلَّه ذَِلك ِرفعي هقَالُ ِإنداً يأَح أَِجد قَالُوا لَا فَلَم كُلَّه ِإذَا ) عليه السالم  (  قُلْت و
يكَانَ الش قَالَ ه ِري وذَا لَا أَدقَالَ ه ِري وذَا لَا أَدقَالَ ه ِري وذَا لَا أَدِم فَقَالَ هالْقَو نيذَا ُء ب

كَانَ قَيم الْقُرآِن و كَانت طَاعته مفْترضةً و كَانَ الْحجةَ ) عليه السالم  ( أَنا أَدِري فَأَشهد أَنَّ عِلياً
  .ِحمك اللَّه  و أَنَّ ما قَالَ ِفي الْقُرآِن فَهو حق فَقَالَ ر)صلى اهللا عليه وآله ( علَى الناِس بعد رسوِل اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن ِإبراِهيم عن يونس بِن يعقُوب قَالَ كَانَ - ٣
النعماِن و جماعةٌ ِمن أَصحاِبِه ِمنهم حمرانُ بن أَعين و محمد بن ) عليه السالم  ( ِعند أَِبي عبِد اللَِّه

عليه  ( ِهشام بن ساِلٍم و الطَّيار و جماعةٌ ِفيِهم ِهشام بن الْحكَِم و هو شاب فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه

ِهشام يا ابن يا ِهشام أَ لَا تخِبرِني كَيف صنعت ِبعمِرو بِن عبيٍد و كَيف سأَلْته فَقَالَ ) السالم 
 كُمترِد اللَِّه ِإذَا أَمبو عفَقَالَ أَب كيدي نياِني بلُ ِلسمعلَا ي و ِييكحتأَس و ي أُِجلُّكوِل اللَِّه ِإنسر

يِف ِبش هلُوسج ٍد ويبع نو برما كَانَ ِفيِه عِني ملَغب املُوا قَالَ ِهشٍء فَافْع ظُمِة فَعرصِجِد الْبسي م  
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ا أَنا ِبحلْقٍَة ذَِلك علَي فَخرجت ِإلَيِه و دخلْت الْبصرةَ يوم الْجمعِة فَأَتيت مسِجد الْبصرِة فَِإذَ
 ا وِدياً ِبهترلَةٌ ممش وٍف وص ا ِمنِزراً ِبهتاُء مدولَةٌ سمِه شلَيع ٍد ويبع نو برما عٍة ِفيهكَِبري

 ركْبتي ثُم قُلْت الناس يسأَلُونه فَاستفْرجت الناس فَأَفْرجوا ِلي ثُم قَعدت ِفي آِخِر الْقَوِم علَى
 ينا بفَقَالَ ي نيع أَ لَك لَه فَقُلْت معأَلٍَة فَقَالَ ِلي نسأْذَنُ ِلي ِفي مت لٌ غَِريبجي رِإن اِلما الْعهأَي

يش أَي يش اِل وؤالس ذَا ِمنكَذَ ٍء هه فَقُلْت هنأَلُ عست فكَي اهرلْ ٌء تس ينا بأَلَِتي فَقَالَ يسا م
و ِإنْ كَانت مسأَلَتك حمقَاَء قُلْت أَِجبِني ِفيها قَالَ ِلي سلْ قُلْت أَ لَك عين قَالَ نعم قُلْت فَما 

قَالَ ن فأَن فَلَك قُلْت اصخالْأَش انَ وا الْأَلْوى ِبها قَالَ أَرِبه عنصِبِه قَالَ ت عنصا تفَم قُلْت مع
أَشم ِبِه الراِئحةَ قُلْت أَ لَك فَم قَالَ نعم قُلْت فَما تصنع ِبِه قَالَ أَذُوق ِبِه الطَّعم قُلْت فَلَك أُذُنٌ 

 لَك قَلْب قَالَ نعم قُلْت فَما تصنع قَالَ نعم قُلْت فَما تصنع ِبها قَالَ أَسمع ِبها الصوت قُلْت أَ
ِبِه قَالَ أُميز ِبِه كُلَّ ما ورد علَى هِذِه الْجواِرِح و الْحواس قُلْت أَ و لَيس ِفي هِذِه الْجواِرِح 

مةٌ قَالَ يا بني ِإنَّ الْجواِرح ِإذَا ِغنى عِن الْقَلِْب فَقَالَ لَا قُلْت و كَيف ذَِلك و ِهي صِحيحةٌ سِلي
يِفي ش كَّتِطلُ  شبي و ِقنيالْي ِقنيتسِإلَى الْقَلِْب فَي هتدر هتِمعس أَو هذَاقَت أَو هأَتر أَو هتمٍء ش

لْب ِلشك الْجواِرِح قَالَ نعم قُلْت لَا بد ِمن الْقَلِْب الشك قَالَ ِهشام فَقُلْت لَه فَِإنما أَقَام اللَّه الْقَ
 كرتي الَى لَمعت و كاربت انَ فَاللَّهورا ما أَبي لَه فَقُلْت معقَالَ ن اِرحوِقِن الْجيتست ِإلَّا لَم و

 ححصاماً يا ِإملَ لَهعى جتح كاِرحوج لْقذَا الْخه كرتي ِفيِه و كا شِبِه م قَّنيتي و ِحيحا الصلَه
 و مهتريح و مكَّهِه شونَ ِإلَيدراماً يِإم ملَه ِقيملَا ي ِتلَاِفِهماخ و كِِّهمش و ِتِهمريِفي ح مكُلَّه

رت اِرِحكواماً ِلجِإم لَك ِقيمي فَتالْت ئاً ثُميقُلْ ِلي شي لَم و كَتقَالَ فَس كَّكش و كتريِه حِإلَي د
ِإلَي فَقَالَ ِلي أَنت ِهشام بن الْحكَِم فَقُلْت لَا قَالَ أَ ِمن جلَساِئِه قُلْت لَا قَالَ فَِمن أَين أَنت قَالَ 

قَالَ فَأَنت ِإذاً هو ثُم ضمِني ِإلَيِه و أَقْعدِني ِفي مجِلِسِه و زالَ عن مجِلِسِه قُلْت ِمن أَهِل الْكُوفَِة 
و قَالَ يا ِهشام من علَّمك هذَا قُلْت ) عليه السالم  ( و ما نطَق حتى قُمت قَالَ فَضِحك أَبو عبِد اللَِّه

يش  هذْتٌء أَخ  
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  .ِمنك و أَلَّفْته فَقَالَ هذَا و اللَِّه مكْتوب ِفي صحِف ِإبراِهيم و موسى 
٤ -ذَكَر نمأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع دِعن تقَالَ كُن قُوبعِن يب سوني نع ه
فَورد علَيِه رجلٌ ِمن أَهِل الشاِم فَقَالَ ِإني رجلٌ صاِحب كَلَاٍم و ِفقٍْه و ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

كَلَامك ِمن كَلَاِم رسوِل اللَِّه ) عليه السالم  (  اللَِّهفَراِئض و قَد ِجئْت ِلمناظَرِة أَصحاِبك فَقَالَ أَبو عبِد
 و ِمن ِعنِدي فَقَالَ أَبو )صلى اهللا عليه وآله (  أَو ِمن ِعنِدك فَقَالَ ِمن كَلَاِم رسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( 

 اللَِّه قَالَ لَا قَالَ فَسِمعت الْوحي عِن اللَِّه عز و جلَّ فَأَنت ِإذاً شِريك رسوِل) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه
 قَالَ لَا فَالْتفَت )صلى اهللا عليه وآله ( يخِبرك قَالَ لَا قَالَ فَتِجب طَاعتك كَما تِجب طَاعةُ رسوِل اللَِّه 

يا يونس بن يعقُوب هذَا قَد خصم نفْسه قَبلَ أَنْ يتكَلَّم ثُم قَالَ ِإلَي فَقَالَ ) عليه السالم  ( أَبو عبِد اللَِّه
يا يونس لَو كُنت تحِسن الْكَلَام كَلَّمته قَالَ يونس فَيا لَها ِمن حسرٍة فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِإني 

ِن الْكَلَاِم وى عهنت كتِمعس و قَادنذَا لَا يه و قَادنذَا يقُولُونَ هاِب الْكَلَاِم يحلٌ ِلأَصيقُولُ وت 
ِإنما قُلْت ) عليه السالم  ( هذَا ينساق و هذَا لَا ينساق و هذَا نعِقلُه و هذَا لَا نعِقلُه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه

 تركُوا ما أَقُولُ و ذَهبوا ِإلَى ما يِريدونَ ثُم قَالَ ِلي اخرج ِإلَى الْباِب فَانظُر من فَويلٌ لَهم ِإنْ
 لْتخأَد و الْكَلَام ِسنحكَانَ ي و نيأَع نانَ برمح لْتخقَالَ فَأَد ِخلْهفَأَد كَلِِّمنيتالْم ى ِمنرت

 يحِسن الْكَلَام و أَدخلْت ِهشام بن ساِلٍم و كَانَ يحِسن الْكَلَام و أَدخلْت قَيس الْأَحولَ و كَانَ
) عليه السالم  ( بن الْماِصِر و كَانَ ِعنِدي أَحسنهم كَلَاماً و كَانَ قَد تعلَّم الْكَلَام ِمن عِلي بِن الْحسيِن

تا اسِد اللَِّهفَلَمبو عكَانَ أَب و ِلسجا الْمِبن ٍل ِفي ) عليه السالم  ( قَرباماً ِفي جأَي ِقرتسي جلَ الْحقَب
هو رأْسه ِمن فَازِتِه فَِإذَا ) عليه السالم  ( طَرِف الْحرِم ِفي فَازٍة لَه مضروبٍة قَالَ فَأَخرج أَبو عبِد اللَِّه

 ِديدِقيٍل كَانَ شلِْد عو لٌ ِمنجاماً را أَنَّ ِهشنِة قَالَ فَظَنبالْكَع بر و امفَقَالَ ِهش بخِعٍري يِبب
 ِة لَهبحالْم  
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 هاً ِمنِسن رأَكْب وه نا ِإلَّا مِفين سلَي و هتيِلح طَّتتا اخلُ مأَو وه كَِم والْح نب امِهش درقَالَ فَو
 قَالَ يا حمرانُ كَلِِّم و قَالَ ناِصرنا ِبقَلِْبِه و ِلساِنِه و يِدِه ثُم) عليه السالم  ( قَالَ فَوسع لَه أَبو عبِد اللَِّه

الرجلَ فَكَلَّمه فَظَهر علَيِه حمرانُ ثُم قَالَ يا طَاِقي كَلِّمه فَكَلَّمه فَظَهر علَيِه الْأَحولُ ثُم قَالَ يا 
ِلقَيٍس الْماِصِر كَلِّمه فَكَلَّمه فَأَقْبلَ ) ه السالم علي ( ِهشام بن ساِلٍم كَلِّمه فَتعارفَا ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

يضحك ِمن كَلَاِمِهما ِمما قَد أَصاب الشاِمي فَقَالَ ِللشاِمي كَلِّم هذَا ) عليه السالم  ( أَبو عبِد اللَِّه
الَ ِلِهشاٍم يا غُلَام سلِْني ِفي ِإمامِة هذَا فَغِضب ِهشام الْغلَام يعِني ِهشام بن الْحكَِم فَقَالَ نعم فَقَ

حتى ارتعد ثُم قَالَ ِللشاِمي يا هذَا أَ ربك أَنظَر ِلخلِْقِه أَم خلْقُه ِلأَنفُِسِهم فَقَالَ الشاِمي بلْ ربي 
ِرِه لَهم ما ذَا قَالَ أَقَام لَهم حجةً و دِليلًا كَيلَا يتشتتوا أَو يختِلفُوا أَنظَر ِلخلِْقِه قَالَ فَفَعلَ ِبنظَ

 قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( يتأَلَّفُهم و يِقيم أَودهم و يخِبرهم ِبفَرِض ربِهم قَالَ فَمن هو قَالَ رسولُ اللَِّه 
عفَب اموِل اللَِّه ِهشسر صلى اهللا عليه وآله ( د( ابالِْكت موا الْينفَعلْ نفَه امةُ قَالَ ِهشنالس و ابقَالَ الِْكت 

نِإلَي تِصر و تأَن ا وا أَنلَفْنتاخ قَالَ فَِلم معن اِميا قَالَ الشنِتلَاِف عفِْع اِلاخةُ ِفي رنالس و ا ِمن
ِللشاِمي ما لَك لَا ) عليه السالم  ( الشاِم ِفي مخالَفَِتنا ِإياك قَالَ فَسكَت الشاِمي فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه

يرفَعاِن عنا تتكَلَّم قَالَ الشاِمي ِإنْ قُلْت لَم نختِلف كَذَبت و ِإنْ قُلْت ِإنَّ الِْكتاب و السنةَ 
 قِعي الْحدا ياِحٍد ِمنكُلُّ و ا ولَفْنتقَِد اخ ِإنْ قُلْت و وهجِملَاِن الْوتحا يمهِلأَن طَلْتأَب ِتلَافاِلاخ

سلْه ) عليه السالم  ( الَ أَبو عبِد اللَِّهفَلَم ينفَعنا ِإذَِن الِْكتاب و السنةُ ِإلَّا أَنَّ ِلي علَيِه هِذِه الْحجةَ فَقَ
 ملَه ظَرأَن مهبر امفَقَالَ ِهش مهفُسأَن أَو مهبلِْق أَ رِللْخ ظَرأَن نذَا ما هي اِمياً فَقَالَ الشِليم هِجدت

لَه لْ أَقَامفَه اِميفَقَالَ الش فُِسِهمِلأَن مهِمن مهِبرخي و مهدأَو ِقيمي و مهتكَِلم ملَه عمجي نم م
   أَِو الساعِة )صلى اهللا عليه وآله ( ِبحقِِّهم ِمن باِطِلِهم قَالَ ِهشام ِفي وقِْت رسوِل اللَِّه 
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 و الساعِة من فَقَالَ ِهشام هذَا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ الشاِمي ِفي وقِْت رسوِل اللَِّه رسولُ اللَِّه 
رِض ِوراثَةً عن أٍَب عن جد قَالَ الْقَاِعد الَِّذي تشد ِإلَيِه الرحالُ و يخِبرنا ِبأَخباِر السماِء و الْأَ

 لَيذِْري فَعع تقَطَع اِميقَالَ الش ا لَكدا بمع لْهس امقَالَ ِهش ذَِلك لَمِلي أَنْ أَع ففَكَي اِميالش
ف كَانَ سفَرك و كَيف كَانَ طَِريقُك يا شاِمي أُخِبرك كَي) عليه السالم  ( السؤالُ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه

) عليه السالم  ( كَانَ كَذَا و كَذَا فَأَقْبلَ الشاِمي يقُولُ صدقْت أَسلَمت ِللَِّه الساعةَ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه

ع اِن ولَ الِْإميقَب لَامةَ ِإنَّ الِْإساعِباللَِّه الس تنلْ آمِه بلَيانُ عالِْإمي ونَ واكَحنتي ثُونَ واروتِه يلَي
صلى ( يثَابونَ فَقَالَ الشاِمي صدقْت فَأَنا الساعةَ أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه 

ِإلَى حمرانَ فَقَالَ تجِري ) عليه السالم  (  ثُم الْتفَت أَبو عبِد اللَِّه و أَنك وِصي الْأَوِصياِء)اهللا عليه وآله 
الْكَلَام علَى الْأَثَِر فَتِصيب و الْتفَت ِإلَى ِهشاِم بِن ساِلٍم فَقَالَ تِريد الْأَثَر و لَا تعِرفُه ثُم الْتفَت ِإلَى 

اسِل فَقَالَ قَيواِصِر الْأَحٍس الْمِإلَى قَي فَتالْت ثُم رأَظْه اِطلَكاِطٍل ِإلَّا أَنَّ باِطلًا ِببب كِْسراغٌ تور 
 أَبعد ما تكُونُ ِمنه )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ تتكَلَّم و أَقْرب ما تكُونُ ِمن الْخبِر عن رسوِل اللَِّه 

الْح جزماِذقَاِن تاِن حلُ قَفَّازوالْأَح و تاِطِل أَنكَِثِري الْب نكِْفي عي ققَِليلُ الْح اِطِل والْب عم ق
 قَعت كَادلَا ت اما ِهشقَالَ ي ا ثُمما قَالَ لَهاٍم قَِريباً ِممقُولُ ِلِهشي هاللَِّه أَن و تنفَظَن سونقَالَ ي

ِوي ِرجلَيك ِإذَا هممت ِبالْأَرِض ِطرت ِمثْلُك فَلْيكَلِِّم الناس فَاتِق الزلَّةَ و الشفَاعةُ ِمن وراِئها تلْ
 اَء اللَّهِإنْ ش  

http://www.islam4u.com


  )١٧٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن - ٥
ه بعثَ ِإلَيِه و هو مستخٍف قَالَ فَأَتيت) عليه السالم  ( قَالَ أَخبرِني الْأَحولُ أَنَّ زيد بن عِلي بِن الْحسيِن

 أَو اكِإنْ كَانَ أَب لَه قَالَ فَقُلْت هعم جرخا أَ تِمن طَاِرق قَكقُولُ ِإنْ طَرا تفٍَر معا جا أَبفَقَالَ ِلي ي
 قَالَ قُلْت أَخاك خرجت معه قَالَ فَقَالَ ِلي فَأَنا أُِريد أَنْ أَخرج أُجاِهد هؤلَاِء الْقَوم فَاخرج مِعي

لَا ما أَفْعلُ جِعلْت ِفداك قَالَ فَقَالَ ِلي أَ ترغَب ِبنفِْسك عني قَالَ قُلْت لَه ِإنما ِهي نفْس واِحدةٌ 
ا تكُن ِللَِّه فَِإنْ كَانَ ِللَِّه ِفي الْأَرِض حجةٌ فَالْمتخلِّف عنك ناٍج و الْخاِرج معك هاِلك و ِإنْ لَ

 تفٍَر كُنعا جا أَباٌء قَالَ فَقَالَ ِلي يوس كعم اِرجالْخ و كنع لِّفختِض فَالْمةٌ ِفي الْأَرجح
ةَ حارةَ الْحاللُّقْم ِلي دربي ةَ وِمينةَ السعضِني الْبلِْقماِن فَيلَى الِْخوأَِبي ع عم ِلسفَقَةً أَجش دربى تت

 اكِفد ِعلْتج لَه ِني ِبِه فَقُلْتِبرخي لَم يِن وِبالد كرباِر ِإذاً أَخالن رح ِمن لَيع ِفقشي لَم و لَيع
لَهقْبأَنْ لَا ت كلَيع افخ كِبرخي اِر لَمالن رح ِمن كلَيفَقَِتِه عش ا ِمنِني أَنربأَخ و ارلَ النخدفَت 

فَِإنْ قَِبلْت نجوت و ِإنْ لَم أَقْبلْ لَم يباِل أَنْ أَدخلَ النار ثُم قُلْت لَه جِعلْت ِفداك أَنتم أَفْضلُ أَِم 
وسِلي قُوبعقُولُ يي اُء قُلْتِبيِل الْأَناُء قَالَ بِبيالْأَن ِتكولَى ِإخع اكيؤر صقْصلَا ت ينا بي ف

 وكفَكَذَا أَب ذَِلك مهمكَت لَِكن و هونِكيدوا لَا يى كَانتح مهِبرخي لَم داً ِلمكَي وا لَكِكيدفَي
قُلْت اللَِّه لَِئن ا وقَالَ فَقَالَ أَم كلَيع افخ هِلأَن كمي كَتِة أَنِدينِبالْم كاِحبثَِني صدح لَقَد ذَِلك 

أُقْتلُ و أُصلَب ِبالْكُناسِة و ِإنَّ ِعنده لَصِحيفَةً ِفيها قَتِلي و صلِْبي فَحججت فَحدثْت أَبا عبِد 
 ِلي أَخذْته ِمن بيِن يديِه و ِمن خلِْفِه و عن يِميِنِه و ِبمقَالَِة زيٍد و ما قُلْت لَه فَقَالَ) عليه السالم  ( اللَِّه

 لُكُهسلَكاً يسم لَه كرتت لَم ِه ويمِت قَدحت ِمن أِْسِه وِق رفَو ِمن اِلِه وِشم نع.  
  )الم عليهم الس ( باب طَبقَاِت الْأَنِبياِء و الرسِل و الْأَِئمِة

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي يحيى الْواِسِطي عن ِهشاِم بِن - ١
الْأَنِبياُء و الْمرسلُونَ علَى ) عليه السالم  ( ساِلٍم و درست بِن أَِبي منصوٍر عنه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

   طَبقَاٍت فَنِبي منبأٌ ِفي نفِْسِه لَا يعدو غَيرها و نِبي يرى ِفي النوِم و يسمع الصوت أَربِع
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ِفي الْي هاِينعلَا ي لَى لُوٍطوع اِهيمرا كَانَ ِإبِمثْلُ م امِه ِإملَيع ٍد وثْ ِإلَى أَحعبي لَم عليه السالم  ( قَظَِة و (

و نِبي يرى ِفي مناِمِه و يسمع الصوت و يعاِين الْملَك و قَد أُرِسلَ ِإلَى طَاِئفٍَة قَلُّوا أَو كَثُروا 
سونكَي امِه ِإملَيع أَلْفاً و ونَ ثَلَاِثنيِزيدونَ قَالَ يِزيدي ِإىل ِمائَِة أَلٍْف أَو لْناهسأَر و سونِلي قَالَ اللَّه 

ِم وزِمثْلُ أُوِلي الْع امِإم وه قَظَِة وِفي الْي اِينعي و توالص عمسي ِمِه ووى ِفي نرالَِّذي ي و قَد 
اِهيمرعليه السالم  ( كَانَ ِإب ( ِمن اِس ِإماماً قالَ وِللن ي جاِعلُكِإن ى قَالَ اللَّهتاٍم حِبِإم سلَي اً وِبين

  .ذُريِتي فَقَالَ اللَّه ال ينالُ عهِدي الظَّاِلِمني من عبد صنماً أَو وثَناً لَا يكُونُ ِإماماً 
  محمد بن الْحسِن عمن ذَكَره عن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن زيٍد - ٢

 يقُولُ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى اتخذَ ِإبراِهيم عبداً قَبلَ) عليه السالم  ( الشحاِم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
 ِخذَهتلَ أَنْ يولًا قَبسر ذَهخات ِإنَّ اللَّه ولًا وسر ِخذَهتلَ أَنْ ياً قَبِبين ذَهخات ِإنَّ اللَّه اً وِبين ِخذَهتأَنْ ي

لَه عما جاماً فَلَمِإم لَهعجلَ أَنْ يِليلًا قَبخ ذَهخات ِإنَّ اللَّه ِليلًا واِس خِللن ي جاِعلُكاَء قَالَ ِإنيالْأَش 
ِإماماً قَالَ فَِمن ِعظَِمها ِفي عيِن ِإبراِهيم قَالَ و ِمن ذُريِتي قالَ ال ينالُ عهِدي الظَّاِلِمني قَالَ لَا 

 ِقيالت امِإم ِفيهكُونُ السي.  
٣ -دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناٍم   ِعدِهش نع ِميثْعى الْخيحِن يِد بمحم نٍد عمحِن مب 

يقُولُ سادةُ النِبيني و الْمرسِلني خمسةٌ و ) عليه السالم  ( عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
يِهم دارِت الرحى نوح و ِإبراِهيم و موسى و ِعيسى و محمد هم أُولُو الْعزِم ِمن الرسِل و علَ

  .صلَّى اللَّه علَيِه و آِلِه و علَى جِميِع الْأَنِبياِء 
   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسيِن عن ِإسحاق بِن عبِد- ٤

قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ اللَّه اتخذَ ِإبراِهيم ) عليه السالم  ( الْعِزيِز أَِبي السفَاِتِج عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر
سر ذَهخات ولًا وسر ِخذَهتلَ أَنْ ياً قَبِبين ذَهخات اً وِبين ِخذَهتلَ أَنْ يداً قَببع ِخذَهتلَ أَنْ يولًا قَب

خِليلًا و اتخذَه خِليلًا قَبلَ أَنْ يتِخذَه ِإماماً فَلَما جمع لَه هِذِه الْأَشياَء و قَبض يده قَالَ لَه يا 
اِهيمرِن ِإبيا ِفي عِعظَِمه اِس ِإماماً فَِمنِللن ي جاِعلُكِإن اِهيمرعليه السالم  (ِإب  ( ِمن و با رقَالَ ي

 ِدي الظَّاِلِمنيهنالُ عِتي قالَ ال ييذُر.  
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حالْم و ِبيالن وِل وسالر نيِق بالْفَر ابِثبد  
١ - نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و كانَ ) عليه السالم  ( ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن زرارةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر
نِبيا ما الرسولُ و ما النِبي قَالَ النِبي الَِّذي يرى ِفي مناِمِه و يسمع الصوت و لَا يعاِين رسولًا 

ِزلَتنا مم امالِْإم قُلْت لَكالْم اِينعي اِم ونى ِفي الْمري و توالص عمسولُ الَِّذي يسالر و لَكالْم ه
 ِمن ِلكقَب لْنا ِمنسما أَر ةَ وِذِه الْآيلَا هت ثُم لَكالْم اِينعلَا ي ى ورلَا ي و توالص عمسقَالَ ي

  .رسوٍل و ال نِبي و لَا محدٍث 
تب الْحسن بن الْعباِس   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن مراٍر قَالَ كَ- ٢

جِعلْت ِفداك أَخِبرِني ما الْفَرق بين الرسوِل و النِبي و الِْإماِم قَالَ ) عليه السالم  ( الْمعروِفي ِإلَى الرضا
الرسولَ الَِّذي ينزلُ علَيِه جبرِئيلُ فَيراه و فَكَتب أَو قَالَ الْفَرق بين الرسوِل و النِبي و الِْإماِم أَنَّ 

اِهيمرا ِإبيؤر وحاِمِه ننأَى ِفي ما رمبر و يحِه الْولَيلُ عزني و هكَلَام عمسعليه السالم  ( ي ( ِبيالن و
صخأَى الشا رمبر و الْكَلَام ِمعا سمبى ررلَا ي و الْكَلَام عمسالَِّذي ي وه امالِْإم و عمسي لَم و 

 صخالش.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن الْأَحوِل قَالَ - ٣

 النِبي و الْمحدِث قَالَ الرسولُ الَِّذي يأِْتيِه جبرِئيلُ قُبلًا عِن الرسوِل و) عليه السالم  ( سأَلْت أَبا جعفٍَر
فَيراه و يكَلِّمه فَهذَا الرسولُ و أَما النِبي فَهو الَِّذي يرى ِفي مناِمِه نحو رؤيا ِإبراِهيم و نحو ما 

) عليه السالم  (  ِمن أَسباِب النبوِة قَبلَ الْوحِي حتى أَتاه جبرِئيلُ)صلى اهللا عليه وآله ( كَانَ رأَى رسولُ اللَِّه 

 دمحكَانَ م الَِة وسِد اللَِّه ِبالرِعن صلى اهللا عليه وآله ( ِمن( الَةُ ِمنسالر هاَءتج ةُ ووبالن لَه ِمعج ِحني 
للَِّه يِجيئُه ِبها جبرِئيلُ و يكَلِّمه ِبها قُبلًا و ِمن الْأَنِبياِء من جِمع لَه النبوةُ و يرى ِفي مناِمِه ِعنِد ا

حا الْمأَم قَظَِة وى ِفي الْيركُونَ يِر أَنْ يغَي ِمن ثُهدحي و هكَلِّمي و وحأِْتيِه الري الَِّذي و وثُ فَهد
  .يحدثُ فَيسمع و لَا يعاِين و لَا يرى ِفي مناِمِه 
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٤ -م نى عيحي نب دمحم ٍد ومحم نب دمانَ   أَحسِن حب ِليع نِن عيسِن الْحِد بمح
 فٍَر وعأَِبي ج نٍد عيرب نِلٍم عسِن مانَ بورم نع اِشِميالْه قُوبعِن يب ِليع ناٍل عِن فَضِن ابع

سلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل و ال نِبي و لَا ِفي قَوِلِه عز و جلَّ و ما أَر) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
محدٍث قُلْت جِعلْت ِفداك لَيست هِذِه ِقراَءتنا فَما الرسولُ و النِبي و الْمحدثُ قَالَ الرسولُ 

الَِّذي ي وه ِبيالن و هكَلِّمفَي لَكالْم لَه رظْهالَِّذي ي ةُ ووبِت النعمتا اجمبر اِمِه ونى ِفي مر
 اللَّه كلَحأَص ةَ قَالَ قُلْتورى الصرلَا ي و توالص عمسثُ الَِّذي يدحالْم اِحٍد والَةُ ِلوسالر

ملَِك قَالَ يوفَّق ِلذَِلك حتى يعِرفَه لَقَد ختم كَيف يعلَم أَنَّ الَِّذي رأَى ِفي النوِم حق و أَنه ِمن الْ
  .اللَّه ِبِكتاِبكُم الْكُتب و ختم ِبنِبيكُم الْأَنِبياَء 

  باب أَنَّ الْحجةَ لَا تقُوم ِللَِّه علَى خلِْقِه ِإلَّا ِبِإماٍم
١ - نع طَّارى الْعيحي نب دمحِن   مٍر عيمِن أَِبي عِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح

قَالَ ِإنَّ الْحجةَ لَا تقُوم ِللَِّه علَى ) عليه السالم  ( الْحسِن بِن محبوٍب عن داود الرقِّي عِن الْعبِد الصاِلِح
 فرعى يتاٍم حلِْقِه ِإلَّا ِبِإمخ.  

٢ -   تِمعاِء قَالَ سشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح
ِه قَالَ ِإنَّ الْحجةَ لَا تقُوم ِللَِّه عز و جلَّ علَى خلِْق) عليه السالم  ( يقُولُ ِإنَّ أَبا عبِد اللَِّه) عليه السالم  ( الرضا

 فرعى يتاٍم حِإلَّا ِبِإم.  
  أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن الْحسِن عن عباِد بِن سلَيمانَ عن سعِد بِن سعٍد - ٣

قُوم ِللَِّه علَى خلِْقِه ِإلَّا قَالَ ِإنَّ الْحجةَ لَا ت) عليه السالم  ( عن محمِد بِن عمارةَ عن أَِبي الْحسِن الرضا
 فرعى يتاٍم حِبِإم.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْبرِقي عن خلَِف بِن حماٍد عن أَباِن - ٤
  .لَ الْخلِْق و مع الْخلِْق و بعد الْخلِْق الْحجةُ قَب) عليه السالم  ( بِن تغِلب قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
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  باب أَنَّ الْأَرض لَا تخلُو ِمن حجٍة
 محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن أَِبي عميٍر عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن- ١

تكُونُ الْأَرض لَيس ِفيها ِإمام قَالَ لَا ) عليه السالم  ( الْحسيِن بِن أَِبي الْعلَاِء قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
  . صاِمت قُلْت يكُونُ ِإماماِن قَالَ لَا ِإلَّا و أَحدهما

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن أَِبي عميٍر عن منصوِر بِن يونس و سعدانَ - ٢
لَا تخلُو قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ الْأَرض ) عليه السالم  ( بِن مسِلٍم عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ملَه همئاً أَتيوا شقَصِإنْ ن و مهدئاً ريونَ شِمنؤالْم ادا ِإنْ زمكَي اما ِإمِفيه ِإلَّا و.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن رِبيِع بِن محمٍد - ٣
ِليسِد اللَِّهالْمبأَِبي ع نع اِمِريانَ الْعملَيِن سِد اللَِّه ببع نعليه السالم  (  ع ( ِإلَّا و ضالَِت الْأَرا زقَالَ م

  .ِللَِّه ِفيها الْحجةُ يعرف الْحلَالَ و الْحرام و يدعو الناس ِإلَى سِبيِل اللَِّه 
٤ - نب دمِد اللَِّه  أَحبأَِبي ع نلَاِء عِن أَِبي الْعِن بيسِن الْحع ِليِن عِد بمحم نانَ عرِمه ) 

  .قَالَ قُلْت لَه تبقَى الْأَرض ِبغيِر ِإماٍم قَالَ لَا ) عليه السالم 
٥ -ع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِصٍري   عأَِبي ب نكَانَ عسِن مِن اب

قَالَ قَالَ ِإنَّ اللَّه لَم يدِع الْأَرض ِبغيِر عاِلٍم و لَو لَا ذَِلك لَم يعرِف ) عليهما السالم  ( عن أَحِدِهما
  .الْحق ِمن الْباِطِل 

٦ -ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِن الْقَاِسِم بِعيٍد عِن سِن بيسِن الْح
قَالَ ِإنَّ اللَّه أَجلُّ و ) عليه السالم  ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .أَعظَم ِمن أَنْ يترك الْأَرض ِبغيِر ِإماٍم عاِدٍل 
ي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي أُسامةَ و عِلي   عِل- ٧

بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي أُسامةَ و ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي حمزةَ 
ع اقحأَِبي ِإس نعِمِننيؤاِب أَِمِري الْمحأَص ِبِه ِمن ِثقي نعليه السالم  ( م (ِمِننيؤالْم أَنَّ أَِمري )  عليه السالم (

 لِْقكلَى خع ٍة لَكجح ِمن كضِلي أَرخلَا ت كِإن مقَالَ اللَّه.  
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٨ -ى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليةَ   عزمأَِبي ح نِل عيِن الْفُضِد بمحم ن  
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ِإلَّا و ِفيها ) عليه السالم  ( ض آدمقَالَ قَالَ و اللَِّه ما ترك اللَّه أَرضاً منذُ قَب) عليه السالم  ( عن أَِبي جعفٍَر
ِإمام يهتدى ِبِه ِإلَى اللَِّه و هو حجته علَى ِعباِدِه و لَا تبقَى الْأَرض ِبغيِر ِإماٍم حجٍة ِللَِّه علَى 

  .ِعباِدِه 
٩ -ب نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحب ِليأَِبي ع نا عاِبنحِض أَصع

  .ِإنَّ الْأَرض لَا تخلُو ِمن حجٍة و أَنا و اللَِّه ذَِلك الْحجةُ ) عليه السالم  ( راِشٍد قَالَ قَالَ أَبو الْحسِن
فُضيِل عن أَِبي حمزةَ قَالَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن الْ-١٠

  .أَ تبقَى الْأَرض ِبغيِر ِإماٍم قَالَ لَو بِقيِت الْأَرض ِبغيِر ِإماٍم لَساخت ) عليه السالم  ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
 الْفُضيِل عن أَِبي الْحسِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن-١١

 ( قَالَ قُلْت لَه أَ تبقَى الْأَرض ِبغيِر ِإماٍم قَالَ لَا قُلْت فَِإنا نروى عن أَِبي عبِد اللَِّه) عليه السالم  ( الرضا

ه تعالَى علَى أَهِل الْأَرِض أَو علَى الِْعباِد فَقَالَ لَا أَنها لَا تبقَى ِبغيِر ِإماٍم ِإلَّا أَنْ يسخطَ اللَّ) عليه السالم 
 تاخقَى ِإذاً لَسبلَا ت.  

  عِلي عن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبي عبِد اللَِّه الْمؤِمِن عن أَِبي هراسةَ عن أَِبي -١٢
مام رِفع ِمن الْأَرِض ساعةً لَماجت ِبأَهِلها كَما يموج الْبحر ِبأَهِلِه قَالَ لَو أَنَّ الِْإ) عليه السالم  ( جعفٍَر

.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن -١٣

يِر ِإماٍم قَالَ لَا قُلْت ِإنا نروى أَنها لَا تبقَى ِإلَّا أَنْ يسخطَ اللَّه هلْ تبقَى الْأَرض ِبغ) عليه السالم  ( الرضا
 تاخقَى ِإذاً لَسباِد قَالَ لَا تلَى الِْعبلَّ عج و زع.  

  باب أَنه لَو لَم يبق ِفي الْأَرِض ِإلَّا رجلَاِن لَكَانَ أَحدهما الْحجةَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن ابِن الطَّياِر قَالَ - ١

  .يقُولُ لَو لَم يبق ِفي الْأَرِض ِإلَّا اثْناِن لَكَانَ أَحدهما الْحجةَ ) عليه السالم  ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
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٢ -ِن   أَحِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نِميعاً عى جيحي نب دمحم و ِريسِإد نب دم
قَالَ لَو ) عليه السالم  ( ِعيسى بِن عبيٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن حمزةَ بِن الطَّياِر عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .انَ أَحدهما الْحجةَ علَى صاِحِبِه بِقي اثْناِن لَكَ
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 ى ِمثْلَهِن ِعيسِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمحم.  
٣ - دمحِن   مفَِر بعج ناِب عشى الْخوسِن مِن بسِن الْحع هذَكَر نمى عيحي نب

لَو كَانَ الناس رجلَيِن لَكَانَ أَحدهما الِْإمام و ) عليه السالم  ( محمٍد عن كَراٍم قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
وتمي نم ِه قَالَ ِإنَّ آِخرلَيٍة ِللَِّه عجِر حيِبغ كَهرت هلَّ أَنج و زلَى اللَِّه عع دأَح جتحِلئَلَّا ي امالِْإم 

.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد الْبرِقي عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ عِن ابِن - ٤

يقُولُ لَو لَم يبق ِفي الْأَرِض ِإلَّا ) عليه السالم  ( بِن الطَّياِر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّهِسناٍن عن حمزةَ 
  .اثْناِن لَكَانَ أَحدهما الْحجةَ أَو الثَّاِني الْحجةَ 

  . الشك ِمن أَحمد بِن محمٍد 
٥ -نٍد عمحم نب دمِن   أَحب سوني نأَِبيِه ع نع ِديهِن النِن عسِن الْحِد بمحم 

قَالَ سِمعته يقُولُ لَو لَم يكُن ِفي الْأَرِض ِإلَّا اثْناِن لَكَانَ ) عليه السالم  ( يعقُوب عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .الِْإمام أَحدهما 

ِرفَِة الِْإمعم ابِهبِإلَي دالر اِم و  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء قَالَ حدثَنا - ١

لَّه من يعِرف اللَّه ِإنما يعبد ال) عليه السالم  ( محمد بن الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ قَالَ قَالَ ِلي أَبو جعفٍَر
 ِديقصِرفَةُ اللَِّه قَالَ تعا مفَم اكِفد ِعلْتج لَالًا قُلْتكَذَا ضه هدبعا يمفَِإن اللَّه ِرفعلَا ي نا مفَأَم

و اِلائِْتمام ِبِه و ِبأَِئمِة ) عليه السالم  (  و موالَاةُ عِلي)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه عز و جلَّ و تصِديق رسوِلِه 
  .و الْبراَءةُ ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِمن عدوِهم هكَذَا يعرف اللَّه عز و جلَّ ) عليهم السالم  ( الْهدى

٢ -دمأَح نع ِليِن عِن بسِن الْحى علعم نع نيسةَ   الْحنِن أُذَيِن ابأَِبيِه ع ناِئٍذ عِن عب 
أَنه قَالَ لَا يكُونُ الْعبد مؤِمناً حتى يعِرف اللَّه و ) عليهما السالم  ( قَالَ حدثَنا غَير واِحٍد عن أَحِدِهما

دري اِنِه ومز امِإم و مةَ كُلَّهالْأَِئم و ولَهسر وه و الْآِخر ِرفعي فقَالَ كَي ثُم لَه لِّمسي ِه وِإلَي 
  .يجهلُ الْأَولَ 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن - ٣
  أَخِبرِني عن معِرفَِة الِْإماِم ِمنكُم واِجبةٌ علَى ) يه السالم عل ( ساِلٍم عن زرارةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر
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 ِإلَى الناِس أَجمِعني رسولًا و )صلى اهللا عليه وآله (  جِميِع الْخلِْق فَقَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ بعثَ محمداً
حجةً ِللَِّه علَى جِميِع خلِْقِه ِفي أَرِضِه فَمن آمن ِباللَِّه و ِبمحمٍد رسوِل اللَِّه و اتبعه و صدقَه فَِإنَّ 

 ِه ولَيةٌ عاِجبا واِم ِمنِرفَةَ الِْإمعم ِرفعي و قْهدصي لَم و هِبعتي لَم وِلِه وسِبر ِباللَِّه و ِمنؤي لَم نم
حقَّهما فَكَيف يِجب علَيِه معِرفَةُ الِْإماِم و هو لَا يؤِمن ِباللَِّه و رسوِلِه و يعِرف حقَّهما قَالَ 

 نقُولُ ِفيما تفَم لَى قُلْتع ِجبي لَ اللَّهزا أَنِميِع مِفي ج ولَهسر قدصي وِلِه وسر ِباللَِّه و ِمنؤي
 ى أَنَّ اللَّهرلَى قَالَ أَ تب فُلَاناً قُلْت ِرفُونَ فُلَاناً وعلَاِء يؤه سأَ لَي معقَالَ ن ِرفَِتكُمعم قح أُولَِئك

الَِّذي أَو وا هاللَِّه م طَانُ لَا ويِإلَّا الش ِفي قُلُوِبِهم ذَِلك قَعا أَواللَِّه م لَاِء وؤِرفَةَ هعم ِفي قُلُوِبِهم قَع
  .أَلْهم الْمؤِمِنني حقَّنا ِإلَّا اللَّه عز و جلَّ 

٤ -ِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع   ناِم عِن أَِبي الِْمقْدِرو بمع نوٍب عبح
يقُولُ ِإنما يعِرف اللَّه عز و جلَّ و يعبده من عرف اللَّه و ) عليه السالم  ( جاِبٍر قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر

ه عز و جلَّ و لَا يعِرِف الِْإمام ِمنا أَهلَ الْبيِت عرف ِإمامه ِمنا أَهلَ الْبيِت و من لَا يعِرِف اللَّ
  .فَِإنما يعِرف و يعبد غَير اللَِّه هكَذَا و اللَِّه ضلَالًا 

   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر عن فَضالَةَ بِن- ٥
( عِن الْأَِئمِة بعد النِبي ) عليه السالم  ( أَيوب عن معاِويةَ بِن وهٍب عن ذَِريٍح قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه

ِإماماً ثُم كَانَ ) سالم عليه ال ( ِإماماً ثُم كَانَ الْحسن) عليه السالم  (  فَقَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني)صلى اهللا عليه وآله 
نيسعليه السالم  ( الْح ( كَرأَن ناماً مِإم ِليع نب دمحكَانَ م اماً ثُمِن ِإميسالْح نب ِليكَانَ ع اماً ثُمِإم

سِرفَةَ رعم الَى وعت و كاربِرفَةَ اللَِّه تعم كَرأَن نكَانَ كَم صلى اهللا عليه وآله ( وِلِه ذَِلك( ثُم قَالَ قُلْت ثُم 
أَنت جِعلْت ِفداك فَأَعدتها علَيِه ثَلَاثَ مراٍت فَقَالَ ِلي ِإني ِإنما حدثْتك ِلتكُونَ ِمن شهداِء اللَِّه 

  .تبارك و تعالَى ِفي أَرِضِه 
٦ -اِبنحأَص ةٌ ِمنِد   ِعدمحم نع هذَكَر نمأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا ع

قَالَ ِإنكُم لَا تكُونونَ صاِلِحني ) عليه السالم  ( بِن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه
  حتى تعِرفُوا 
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و لَا تعِرفُوا حتى تصدقُوا و لَا تصدقُوا حتى تسلِّموا أَبواباً أَربعةً لَا يصلُح أَولُها ِإلَّا ِبآِخِرها ضلَّ 
 ابحلُ أَصقْبلَا ي و اِلحلَ الصملُ ِإلَّا الْعقْبالَى لَا يعت و كاربت ِعيداً ِإنَّ اللَّههاً بيوا تاهت الثَّلَاثَِة و

صا ولَ ممعتاس ِطِه ورلَّ ِبشج و زفَى ِللَِّه عو نوِد فَمهالْع وِط ورفَاَء ِبالشِإلَّا الْو ِفي اللَّه ف
 ى ودِق الْهِبطُر ادالِْعب ربالَى أَخعت و كاربت ِإنَّ اللَّه هدعا ولَ مكْمتاس و هدا ِعنالَ مِدِه نهع

نآم و تاب نِلم فَّاري لَغِإن لُكُونَ فَقَالَ وسي فكَي مهربأَخ و ارنا الْمِفيه ملَه عرِملَ شع و 
صاِلحاً ثُم اهتدى و قَالَ ِإنما يتقَبلُ اللَّه ِمن الْمتِقني فَمِن اتقَى اللَّه ِفيما أَمره لَِقي اللَّه مؤِمناً ِبما 

 دمحاَء ِبِه ملَ أَ)صلى اهللا عليه وآله ( جوا قَباتم و مقَو فَات اتهيه اتهيه  مهوا أَنظَن وا ودتهنْ ي
آمنوا و أَشركُوا ِمن حيثُ لَا يعلَمونَ ِإنه من أَتى الْبيوت ِمن أَبواِبها اهتدى و من أَخذَ ِفي 

و طَاعةَ رسوِلِه ِبطَاعِتِه فَمن غَيِرها سلَك طَِريق الردى وصلَ اللَّه طَاعةَ وِلي أَمِرِه ِبطَاعِة رسوِلِه 
ترك طَاعةَ ولَاِة الْأَمِر لَم يِطِع اللَّه و لَا رسولَه و هو الِْإقْرار ِبما أُنِزلَ ِمن ِعنِد اللَِّه عز و جلَّ 

أَِذنَ اللَّه أَنْ ترفَع و يذْكَر ِفيها اسمه خذُوا ِزينتكُم ِعند كُلِّ مسِجٍد و الْتِمسوا الْبيوت الَِّتي 
فَِإنه أَخبركُم أَنهم ِرجالٌ لَا تلِْهيِهم ِتجارةٌ و لَا بيع عن ِذكِْر اللَِّه و ِإقَاِم الصلَاِة و ِإيتاِء الزكَاِة 

أَبصار ِإنَّ اللَّه قَِد استخلَص الرسلَ ِلأَمِرِه ثُم استخلَصهم يخافُونَ يوماً تتقَلَّب ِفيِه الْقُلُوب و الْ
 رصأَب نى مدتاه ِهلَ وج نم اهت ِذيرال ِفيها نٍة ِإلَّا خأُم ِإنْ ِمن ذُِرِه فَقَالَ وِفي ن ِبذَِلك ِقنيدصم

 يقُولُ فَِإنها ال تعمى الْأَبصار و لِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدوِر و عقَلَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ
و كَيف يهتِدي من لَم يبِصر و كَيف يبِصر من لَم يتدبر اتِبعوا رسولَ اللَِّه و أَهلَ بيِتِه و أَِقروا 

 اللَِّه و اتِبعوا آثَار الْهدى فَِإنهم علَامات الْأَمانِة و التقَى و اعلَموا أَنه لَو أَنكَر ِبما نزلَ ِمن ِعنِد
ميرم نى ابلٌ ِعيسجاِس) عليها السالم  ( رِبالِْتم وا الطَِّريقصاقْت ِمنؤي ِل لَمسالر ِمن اهِسو نِبم أَقَر و 

 ِب الْآثَارجاِء الْحرو وا ِمنِمسالْت اِر ونالْم  
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 كُمبوا ِباللَِّه رِمنؤت و ِديِنكُم ركِْملُوا أَمتست.  
صحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن محمِد بِن   ِعدةٌ ِمن أَ- ٧

أَنه قَالَ أَبى اللَّه ) عليه السالم  ( الْحسيِن بِن صِغٍري عمن حدثَه عن ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه
ٍء سبباً و جعلَ ِلكُلِّ سبٍب شرحاً و جعلَ ِلكُلِّ  أَشياَء ِإلَّا ِبأَسباٍب فَجعلَ ِلكُلِّ شيأَنْ يجِري الْ

صلى ( شرٍح ِعلْماً و جعلَ ِلكُلِّ ِعلٍْم باباً ناِطقاً عرفَه من عرفَه و جِهلَه من جِهلَه ذَاك رسولُ اللَِّه 

  . و نحن )وآله اهللا عليه 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٨

 ِبِعبادٍة يقُولُ كُلُّ من دانَ اللَّه عز و جلَّ) عليه السالم  ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر
يجِهد ِفيها نفْسه و لَا ِإمام لَه ِمن اللَِّه فَسعيه غَير مقْبوٍل و هو ضالٌّ متحير و اللَّه شاِنئٌ 

 يومها فَلَما ِلأَعماِلِه و مثَلُه كَمثَِل شاٍة ضلَّت عن راِعيها و قَِطيِعها فَهجمت ذَاِهبةً و جاِئيةً
جنها اللَّيلُ بصرت ِبقَِطيِع غَنٍم مع راِعيها فَحنت ِإلَيها و اغْترت ِبها فَباتت معها ِفي مرِبِضها 

  تطْلُب راِعيها و قَِطيعها فَلَما أَنْ ساق الراِعي قَِطيعه أَنكَرت راِعيها و قَِطيعها فَهجمت متحيرةً 
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ِعيِك و فَبصرت ِبغنٍم مع راِعيها فَحنت ِإلَيها و اغْترت ِبها فَصاح ِبها الراِعي الْحِقي ِبرا
قَِطيِعِك فَأَنِت تاِئهةٌ متحيرةٌ عن راِعيك و قَِطيِعك فَهجمت ذَِعرةً متحيرةً تاِئهةً لَا راِعي لَها 

ها و كَذَِلك و اللَِّه يرِشدها ِإلَى مرعاها أَو يردها فَبينا ِهي كَذَِلك ِإذَا اغْتنم الذِّئْب ضيعتها فَأَكَلَ
 اِئهاً وا تالض حباِدلٌ أَصع لَّ ظَاِهرج و زاللَِّه ع ِمن لَه امِة لَا ِإمِذِه الْأُمه ِمن حبأَص نم دمحا مي

محا مي لَماع ِنفَاٍق و ةَ كُفٍْر وِميت اتالَِة مِذِه الْحلَى هع اتِإنْ م مهاعبأَت ِر ووةَ الْجأَنَّ أَِئم د
لَمعزولُونَ عن ِديِن اللَِّه قَد ضلُّوا و أَضلُّوا فَأَعمالُهم الَِّتي يعملُونها كَرماٍد اشتدت ِبِه الريح ِفي 

يلَى شوا عبا كَسونَ ِممقِْدراِصٍف لَا يٍم عوي وه ٍء ذَِلك ِعيدلَالُ الْبالض .  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر عن عبِد اللَِّه بِن - ٩

يقُولُ جاَء ابن  )عليه السالم  ( عبِد الرحمِن عِن الْهيثَِم بِن واِقٍد عن مقَرٍن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
ِمِننيؤاِء ِإلَى أَِمِري الْما ) عليه السالم  ( الْكَوِرفُونَ كُلعراِف ِرجالٌ يلَى الْأَعع و ِمِننيؤالْم ا أَِمريفَقَالَ ي

عراف الَِّذي لَا يعرف ِبِسيماهم فَقَالَ نحن علَى الْأَعراِف نعِرف أَنصارنا ِبِسيماهم و نحن الْأَ
اللَّه عز و جلَّ ِإلَّا ِبسِبيِل معِرفَِتنا و نحن الْأَعراف يعرفُنا اللَّه عز و جلَّ يوم الِْقيامِة علَى 

 النار ِإلَّا من أَنكَرنا و أَنكَرناه ِإنَّ الصراِط فَلَا يدخلُ الْجنةَ ِإلَّا من عرفَنا و عرفْناه و لَا يدخلُ
 هجالْو و ِبيلَهس و اطَهِصر و هابوا أَبلَنعج لَِكن و هفْسن ادالِْعب فراَء لَعش الَى لَوعت و كاربت اللَّه

و فَضلَ علَينا غَيرنا فَِإنهم عِن الصراِط لَناِكبونَ فَلَا سواٌء الَِّذي يؤتى ِمنه فَمن عدلَ عن ولَايِتنا أَ
 ٍض وعا ِفي بهضعغُ بفْرٍة يوٍن كَِدريِإلَى ع اسالن بثُ ذَهياٌء حولَا س ِبِه و اسالن مصتِن اعم

  .ِفيٍة تجِري ِبأَمِر ربها لَا نفَاد لَها و لَا انِقطَاع ذَهب من ذَهب ِإلَينا ِإلَى عيوٍن صا
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن محمٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح -١٠

زالْخ وبأَِبي أَي نع سوني نِبيٍب عِن شاِن بيِن الرفٍَرععو جةَ قَالَ قَالَ أَبزمأَِبي ح نعليه  ( اِز ع

  يا أَبا حمزةَ يخرج أَحدكُم فَراِسخ فَيطْلُب ِلنفِْسِه دِليلًا و أَنت ِبطُرِق ) السالم 
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  .السماِء أَجهلُ ِمنك ِبطُرِق الْأَرِض فَاطْلُب ِلنفِْسك دِليلًا 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن أَيوب بِن الْحر عن أَِبي -١١

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و من يؤت الِْحكْمةَ فَقَد أُوِتي خيراً  )عليه السالم  ( بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .كَِثرياً فَقَالَ طَاعةُ اللَِّه و معِرفَةُ الِْإماِم 

ِبي   محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن عن أَ-١٢
هلْ عرفْت ِإمامك قَالَ قُلْت ِإي و اللَِّه قَبلَ أَنْ أَخرج ِمن ) عليه السالم  ( بِصٍري قَالَ قَالَ ِلي أَبو جعفٍَر

  .الْكُوفَِة فَقَالَ حسبك ِإذاً 
١٣-مِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   موِر بصنم ناِعيلَ ع

يقُولُ ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى أَ و من كانَ ) عليه السالم  ( يونس عن بريٍد قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر
علَا ي تياِس فَقَالَ مِشي ِبِه ِفي النموراً ين لْنا لَهعج و ناهييتاً فَأَحيِشي ِبِه مموراً ين ئاً ويش ِرف

 امالِْإم ِرفعها قَالَ الَِّذي لَا يِبخاِرٍج ِمن سِفي الظُّلُماِت لَي ثَلُهم نِبِه كَم متؤاماً ياِس ِإمِفي الن.  
١٤-مِن أُورِد بمحم نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِد   الْحبِن عِد بمحم ةَ و

قَالَ قَالَ أَبو ) عليه السالم  ( اللَِّه عن عِلي بِن حسانَ عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
يا أَبا عبِد اللَِّه أَ لَا ) عليه السالم  ( قَالَدخلَ أَبو عبِد اللَِّه الْجدِلي علَى أَِمِري الْمؤِمِنني فَ) عليه السالم  ( جعفٍَر

و . أُخِبرك ِبقَوِل اللَِّه عز و جلَّ من جاَء ِبالْحسنِة فَلَه خير ِمنها و هم ِمن فَزٍع يومِئٍذ آِمنونَ
جلْ تاِر هِفي الن مهوهجو تئَِة فَكُبيجاَء ِبالس نم ا أَِمريلَى يلُونَ قَالَ بمعت متنَ ِإلَّا ما كُنوز

 ِة ولَايالْو كَارئَةُ ِإنيالس ِت ويلَ الْبا أَهنبح ِة ولَايِرفَةُ الْوعةُ منسفَقَالَ الْح اكِفد ِعلْتج ِمِننيؤالْم
  . هِذِه الْآيةَ بغضنا أَهلَ الْبيِت ثُم قَرأَ علَيِه

  )عليهم السالم  ( باب فَرِض طَاعِة الْأَِئمِة
 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر- ١

   و باب الْأَشياِء و ِرضا الرحمِن تبارك قَالَ ِذروةُ الْأَمِر و سنامه و ِمفْتاحه) عليه السالم 
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و كاربت قَالَ ِإنَّ اللَّه ِرفَِتِه ثُمعم دعاِم بةُ ِللِْإمالَى الطَّاععت و ولَ فَقَدسِطِع الري نقُولُ مالَى يعت 
  .أَطاع اللَّه و من تولَّى فَما أَرسلْناك علَيِهم حِفيظاً 

٢ - ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نع ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسالْح  
يقُولُ أَشهد أَنَّ ) عليه السالم  ( مانَ عن أَِبي الصباِح قَالَ أَشهد أَني سِمعت أَبا عبِد اللَِّهأَباِن بِن عثْ

ه عِلياً ِإمام فَرض اللَّه طَاعته و أَنَّ الْحسن ِإمام فَرض اللَّه طَاعته و أَنَّ الْحسين ِإمام فَرض اللَّ
 هتطَاع اللَّه ضفَر امِإم ِليع نب دمحأَنَّ م و هتطَاع اللَّه ضفَر امِن ِإميسالْح نب ِليأَنَّ ع و هتطَاع

.  
٣ -ادما حثَندقَالَ ح ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم ناِد عنذَا الِْإسِبه و   نب 

يقُولُ نحن قَوم فَرض اللَّه طَاعتنا و ) عليه السالم  ( عثْمانَ عن بِشٍري الْعطَّاِر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
  .أَنتم تأْتمونَ ِبمن لَا يعذَر الناس ِبجهالَِتِه 

 محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن ِعيسى   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن- ٤
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ) عليه السالم  ( عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي جعفٍَر

فْرةُ الْمِظيماً قَالَ الطَّاعلْكاً عم مناهيةُ آتوض.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن أَِبي خاِلٍد الْقَماِط - ٥

سِل يقُولُ أُشِرك بين الْأَوِصياِء و الر) عليه السالم  ( عن أَِبي الْحسِن الْعطَّاِر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
  .ِفي الطَّاعِة 
  أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن أَِبي عميٍر عن سيِف بِن عِمريةَ عن أَِبي الصباِح - ٦

نا الْأَنفَالُ و لَنا نحن قَوم فَرض اللَّه عز و جلَّ طَاعتنا لَ) عليه السالم  ( الِْكناِني قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
صفْو الْماِل و نحن الراِسخونَ ِفي الِْعلِْم و نحن الْمحسودونَ الَِّذين قَالَ اللَّه أَم يحسدونَ 

  .الناس على ما آتاهم اللَّه ِمن فَضِلِه 
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  أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن أَِبي الْعلَاِء قَالَ ذَكَرت ِلأَِبي - ٧
 قَالَ فَقَالَ نعم هم الَِّذين قَالَ اللَّه قَولَنا ِفي الْأَوِصياِء ِإنَّ طَاعتهم مفْترضةٌ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

تعالَى أَِطيعوا اللَّه و أَِطيعوا الرسولَ و أُوِلي الْأَمِر ِمنكُم و هم الَِّذين قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِإنما 
  .وِليكُم اللَّه و رسولُه و الَِّذين آمنوا 

ا الِْإسناِد عن أَحمد بِن محمٍد عن معمِر بِن خلَّاٍد قَالَ سأَلَ رجلٌ فَاِرِسي أَبا   و ِبهذَ- ٨
) عليه السالم  ( فَقَالَ طَاعتك مفْترضةٌ فَقَالَ نعم قَالَ ِمثْلُ طَاعِة عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب) عليه السالم  ( الْحسِن

فَقَالَ ن مع.  
  و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ - ٩

اعِة قَالَ سأَلْته عِن الْأَِئمِة هلْ يجرونَ ِفي الْأَمِر و الطَّ) عليه السالم  ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
 معاِحٍد قَالَ نى ورجم.  

  و ِبهذَا الِْإسناِد عن مروِك بِن عبيٍد عن محمِد بِن زيٍد الطَّبِري قَالَ كُنت قَاِئماً -١٠
م ِإسحاق بن موسى بِن ِبخراسانَ و ِعنده ِعدةٌ ِمن بِني هاِشٍم و ِفيِه) عليه السالم  ( علَى رأِْس الرضا

ِعيسى الْعباِسي فَقَالَ يا ِإسحاق بلَغِني أَنَّ الناس يقُولُونَ ِإنا نزعم أَنَّ الناس عِبيد لَنا لَا و قَرابِتي 
ن آباِئي قَالَه و لَا بلَغِني عن أَحٍد ِمن  ما قُلْته قَطُّ و لَا سِمعته ِم)صلى اهللا عليه وآله ( ِمن رسوِل اللَِّه 

 اِئبالْغ اِهدلِِّغ الشبيِن فَلْيا ِفي الداٍل لَنوِة ما ِفي الطَّاعلَن ِبيدع اسي أَقُولُ النلَِكن و اِئي قَالَهآب.  
١١-ع ِدينِن الساِلِح بص نع اِهيمرِإب نب ِليع   نةَ علَمأَِبي س نِشٍري عِن بفَِر بعج ن
قَالَ سِمعته يقُولُ نحن الَِّذين فَرض اللَّه طَاعتنا لَا يسع الناس ِإلَّا معِرفَتنا ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

 مؤِمناً و من أَنكَرنا كَانَ كَاِفراً و من لَم يعِرفْنا و لَم و لَا يعذَر الناس ِبجهالَِتنا من عرفَنا كَانَ
 تمِة فَِإنْ ياِجبا الْوِتنطَاع ِه ِمنلَيع اللَّه ضرى الَِّذي افْتدِإلَى الْه ِجعرى يتا حالا كَانَ ضنِكرني

ِبِه م ِل اللَّهفْعلَالَِتِه يلَى ضاُء عشا ي.  
١٢- نع هأَلْتِل قَالَ سيِن الْفُضِد بمحم نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع ِليع  

  أَفْضِل ما يتقَرب ِبِه الِْعباد ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ قَالَ أَفْضلُ ما يتقَرب ِبِه الِْعباد ِإلَى اللَِّه 
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حبنا ِإميانٌ و ) عليه السالم  ( عز و جلَّ طَاعةُ اللَِّه و طَاعةُ رسوِلِه و طَاعةُ أُوِلي الْأَمِر قَالَ أَبو جعفٍَر
ا كُفْرنضغب.   
١٣- وبِن أَيالَةَ بفَض نى عِن ِعيسِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمحم  

أَعِرض ) عليه السالم  ( عن أَباٍن عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن ِإسماِعيلَ بِن جاِبٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر
 كلَيع ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش اِت قَالَ فَقُلْتلَّ ِبِه قَالَ فَقَالَ هج و زع اللَّه الَِّذي أَِدين ِديِني

 عِلياً وحده لَا شِريك لَه و أَنَّ محمداً عبده و رسولُه و الِْإقْرار ِبما جاَء ِبِه ِمن ِعنِد اللَِّه و أَنَّ
 نيسالْح هدعكَانَ ب ثُم هتطَاع اللَّه ضاماً فَرِإم نسالْح هدعكَانَ ب ثُم هتطَاع اللَّه ضاماً فَركَانَ ِإم

طَاع اللَّه ضاماً فَرِن ِإميسالْح نب ِليع هدعكَانَ ب ثُم هتطَاع اللَّه ضاماً فَرِإم رى الْأَمهتى انتح هت
  .ِإلَيِه ثُم قُلْت أَنت يرحمك اللَّه قَالَ فَقَالَ هذَا ِدين اللَِّه و ِدين ملَاِئكَِتِه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي حمزةَ -١٤
) عليه السالم  ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( ِبي ِإسحاق عن بعِض أَصحاِب أَِمِري الْمؤِمِننيعن أَ

سيئَاِت اعلَموا أَنَّ صحبةَ الْعاِلِم و اتباعه ِدين يدانُ اللَّه ِبِه و طَاعته مكْسبةٌ ِللْحسناِت ممحاةٌ ِلل
 اِتِهممم دعِميلٌ بج و اِتِهميِفي ح ةٌ ِفيِهمِرفْع و ِمِننيؤةٌ ِللْمذَِخري و.  

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن صفْوانَ بِن يحيى عن منصوِر بِن -١٥
ِإنَّ اللَّه أَجلُّ و أَكْرم ِمن أَنْ يعرف ِبخلِْقِه بِل الْخلْق ) عليه السالم  ( للَِّهحاِزٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد ا

 بالر أَنَّ ِلذَِلك ِرفعأَنْ ي ِغي لَهبني اً فَقَدبر أَنَّ لَه فرع نِإنَّ م قُلْت قْتدفُونَ ِباللَِّه قَالَ صرعي
اً و أَنه لَا يعرف ِرضاه و سخطُه ِإلَّا ِبوحٍي أَو رسوٍل فَمن لَم يأِْتِه الْوحي فَينبِغي ِرضا و سخط

 أَ لَه أَنْ يطْلُب الرسلَ فَِإذَا لَِقيهم عرف أَنهم الْحجةُ و أَنَّ لَهم الطَّاعةَ الْمفْترضةَ فَقُلْت ِللناِس
 كَانَ هو الْحجةَ ِمن اللَِّه علَى خلِْقِه قَالُوا بلَى قُلْت )صلى اهللا عليه وآله ( لَيس تعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللَِّه 

يخاِصم ِبِه  من كَانَ الْحجةَ قَالُوا الْقُرآنُ فَنظَرت ِفي الْقُرآِن فَِإذَا هو )صلى اهللا عليه وآله ( فَِحني مضى 
الْمرِجئُ و الْقَدِري و الزنِديق الَِّذي لَا يؤِمن ِبِه حتى يغِلب الرجالَ ِبخصومِتِه فَعرفْت أَنَّ 

  الْقُرآنَ لَا يكُونُ حجةً ِإلَّا ِبقَيٍم فَما قَالَ ِفيِه 
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يش ِمن  و لَمعي رمع و لَمعكَانَ ي وٍد قَدعسم نآِن قَالُوا ابالْقُر مقَي نم ملَه قّاً فَقُلْتٍء كَانَ ح
حداً يقَالُ ِإنه يعلَم الْقُرآنَ كُلَّه ِإلَّا عِلياً صلَوات اللَِّه حذَيفَةُ يعلَم قُلْت كُلَّه قَالُوا لَا فَلَم أَِجد أَ

يِإذَا كَانَ الش ِه ولَيع  ِري وذَا لَا أَدقَالَ ه ِري وذَا لَا أَدقَالَ ه ِري وذَا لَا أَدِم فَقَالَ هالْقَو نيُء ب
دهِري فَأَشا أَدذَا أَناًقَالَ هِليكَانَ ) عليه السالم  (  أَنَّ ع ةً وضرفْتم هتطَاع تكَان آِن والْقُر مكَانَ قَي

 و أَنَّ ما قَالَ ِفي الْقُرآِن فَهو حق فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( الْحجةَ علَى الناِس بعد رسوِل اللَِّه 
لَم يذْهب حتى ترك حجةً ِمن بعِدِه كَما ترك رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  (  عِلياًرِحمك اللَّه فَقُلْت ِإنَّ

 و أَنَّ الْحجةَ بعد عِلي الْحسن بن عِلي و أَشهد علَى الْحسِن أَنه لَم يذْهب حتى )صلى اهللا عليه وآله ( 
جح كرت هتطَاع تكَان و نيسِن الْحسالْح دعةَ بجأَنَّ الْح و هدج و وهأَب كرا تِدِه كَمعب ةً ِمن

 أَنه لَم يذْهب) عليه السالم  ( مفْترضةً فَقَالَ رِحمك اللَّه فَقَبلْت رأْسه و قُلْت و أَشهد علَى الْحسيِن
 لْتفَقَب اللَّه كِحمةً فَقَالَ رضرفْتم هتطَاع تكَان ِن ويسالْح نب ِليِدِه ععب ةً ِمنجح كرى تتح

حِدِه معب ةً ِمنجح كرى تتح بذْهي لَم هِن أَنيسِن الْحب ِليلَى عع دهأَش و قُلْت و هأْسر نب دم
 لَهى أُقَبتح كأْسِطِني رأَع قُلْت اللَّه كِحمةً فَقَالَ رضرفْتم هتطَاع تكَان فٍَر وعا جأَب ِليع

ِدِه كَمعب ةً ِمنجح كرى تتح بذْهي لَم اكأَنَّ أَب تِلمع قَد اللَّه كلَحأَص قُلْت ِحكفَض كرا ت
أَبوه و أَشهد ِباللَِّه أَنك أَنت الْحجةُ و أَنَّ طَاعتك مفْترضةٌ فَقَالَ كُف رِحمك اللَّه قُلْت أَعِطِني 

الْي دعب كِكرفَلَا أُن ا ِشئْتملِْني عقَالَ س و ِحكفَض هأْسر لْتفَقَب لْهأُقَب كأْسداً رِم أَبو.  
١٦- ِقيراِلٍد الْبِن خِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

) الم عليه الس ( عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد الْجوهِري عِن الْحسيِن بِن أَِبي الْعلَاِء قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

الْأَوِصياُء طَاعتهم مفْترضةٌ قَالَ نعم هم الَِّذين قَالَ اللَّه عز و جلَّ أَِطيعوا اللَّه و أَِطيعوا الرسولَ 
سر و اللَّه كُمِليما ولَّ ِإنج و زع قَالَ اللَّه الَِّذين مه و كُمِر ِمنأُوِلي الْأَم وا ونآم الَِّذين و ولُه

  .الَِّذين يِقيمونَ الصالةَ و يؤتونَ الزكاةَ و هم راِكعونَ 
١٧- ناٍد عمح نِن عمحِد الربِن عب سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ا عأَب تِمعلَى قَالَ سِد الْأَعبِد اللَِّهعِر ) عليه السالم  ( بيالْخ ابوةُ أَبالطَّاع و عمقُولُ السي  
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 لَا حجةَ لَه و ِإمام الْمسِلِمني تمت حجته و الساِمع الْمِطيع لَا حجةَ علَيِه و الساِمع الْعاِصي
احِتجاجه يوم يلْقَى اللَّه عز و جلَّ ثُم قَالَ يقُولُ اللَّه تبارك و تعالَى يوم ندعوا كُلَّ أُناٍس 

 ِبِإماِمِهم.  
  عز و جلَّ علَى خلِْقِهباب  ِفي أَنَّ الْأَِئمةَ شهداُء اللَِّه 

١ - نع ِدياٍد الْقَنِزي نع ِزيدِن يب قُوبعي ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع  
ن كُلِّ أُمٍة ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَكَيف ِإذا ِجئْنا ِم) عليه السالم  ( سماعةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

 خاصةً ِفي كُلِّ )صلى اهللا عليه وآله ( ِبشِهيٍد و ِجئْنا ِبك على هؤالِء شِهيداً قَالَ نزلَت ِفي أُمِة محمٍد 
 دمحم و ِهملَيع اِهدا شِمن امِإم مهٍن ِمنا )صلى اهللا عليه وآله ( قَرنلَيع اِهدش .  

حسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَحمد بِن   الْ- ٢
 عن قَوِل اللَِّه عز و) عليه السالم  ( عاِئٍذ عن عمر بِن أُذَينةَ عن بريٍد الِْعجِلي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه

 نحن طَى وسةُ الْوالْأُم نحاِس قَالَ نلَى النداَء عهوا شكُونطاً ِلتسةً وأُم لْناكُمعج كَذِلك لَّ وج
لَ شهداُء اللَِّه علَى خلِْقِه و حججه ِفي أَرِضِه قُلْت قَولَ اللَِّه عز و جلَّ ِملَّةَ أَِبيكُم ِإبراِهيم قَا

ِإيانا عنى خاصةً هو سماكُم الْمسِلِمني ِمن قَبلُ ِفي الْكُتِب الَِّتي مضت و ِفي هذَا الْقُرآِن 
 عز و  الشِهيد علَينا ِبما بلَّغنا عِن اللَِّه)صلى اهللا عليه وآله ( ِليكُونَ الرسولُ شِهيداً علَيكُم فَرسولُ اللَِّه 

 موي اهنكَذَّب كَذَّب نم ِة وامالِْقي موي اهقْندص قدص ناِس فَملَى الناُء عدهالش نحن لَّ وج
  .الِْقيامِة 
 عمر   و ِبهذَا الِْإسناِد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَحمد بِن- ٣

عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ أَ فَمن كانَ على بينٍة ِمن ربِه و ) عليه السالم  ( الْحلَّاِل قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن
 و )صلى اهللا عليه وآله ( للَِّه يتلُوه شاِهد ِمنه فَقَالَ أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه الشاِهد علَى رسوِل ا

  . علَى بينٍة ِمن ربِه )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
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٤ -أَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   ِليٍد الِْعجيرب نةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عِد بمحم ن
قَولَ اللَِّه تبارك و تعالَى و كَذِلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً ِلتكُونوا ) عليه السالم  ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر

كُونَ الري اِس ولَى النداَء عهاُء اللَِّه شدهش نحن طُ وسةُ الْوالْأُم نحِهيداً قَالَ نش كُملَيولُ عس
 وا وكَعوا ارنآم ا الَِّذينهالَى يا أَيعت لَهقَو ِضِه قُلْتِفي أَر هججح لِْقِه ولَى خالَى ععت و كاربت

فْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفِْلحونَ و جاِهدوا ِفي اللَِّه حق ِجهاِدِه هو اسجدوا و اعبدوا ربكُم و ا
اجتباكُم قَالَ ِإيانا عنى و نحن الْمجتبونَ و لَم يجعِل اللَّه تبارك و تعالَى ِفي الديِن ِمن حرٍج 

ةَ أَِبيكُم ِإبراِهيم ِإيانا عنى خاصةً و سماكُم الْمسِلِمني اللَّه سمانا فَالْحرج أَشد ِمن الضيِق ِملَّ
 و كُملَيِهيداً عولُ شسكُونَ الرآِن ِليذَا الْقُرِفي ه و تضِب الَِّتي ملُ ِفي الْكُتقَب ِمن ِلِمنيسالْم

 الشِهيد علَينا ِبما بلَّغنا عِن اللَِّه تبارك و )صلى اهللا عليه وآله (  فَرسولُ اللَِّه تكُونوا شهداَء علَى الناِس
 اهنكَذَّب كَذَّب نم و اهقْندِة صامالِْقي موي قدص ناِس فَملَى الناُء عدهالش نحن الَى وعت.  

ِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم بِن عمر الْيماِني عن   عِلي بن ِإبرا- ٥
 ِمِننيؤأَِمِري الْم نع ٍس الِْهلَاِليِن قَيِم بلَيصلوات اهللا عليه ( س( ا ونرالَى طَهعت و كاربت قَالَ ِإنَّ اللَّه 

شهداَء علَى خلِْقِه و حجته ِفي أَرِضِه و جعلَنا مع الْقُرآِن و جعلَ الْقُرآنَ معنا عصمنا و جعلَنا 
  .لَا نفَاِرقُه و لَا يفَاِرقُنا 

  هم الْهداةُ) عليهم السالم  ( باب أَنَّ الْأَِئمةَ
١ -ِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعديوِن سِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمح

عن قَوِل ) عليه السالم  ( و فَضالَةَ بِن أَيوب عن موسى بِن بكٍْر عِن الْفُضيِل قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه
  . ِإماٍم هاٍد ِللْقَرِن الَِّذي هو ِفيِهم اللَِّه عز و جلَّ و ِلكُلِّ قَوٍم هاٍد فَقَالَ كُلُّ

٢ - ِليٍد الِْعجيرب نةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عِد بمحم نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
أَنت منِذر و ِلكُلِّ قَوٍم هاٍد فَقَالَ رسولُ ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنما ) عليه السالم  ( عن أَِبي جعفٍَر

 )صلى اهللا عليه وآله (  الْمنِذر و ِلكُلِّ زماٍن ِمنا هاٍد يهِديِهم ِإلَى ما جاَء ِبِه نِبي اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  .ياُء واِحد بعد واِحٍد ثُم الْهداةُ ِمن بعِدِه عِلي ثُم الْأَوِص
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٣ - نوٍر عهمِن جِد بمحم نٍد عمحِن ملَّى بعم نع ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسالْح  
نما أَنت منِذر ِإ) عليه السالم  ( محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن سعدانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

  و ِلكُلِّ 



  )١٩٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

لْ ِمن هاٍد الْيوم  الْمنِذر و عِلي الْهاِدي يا أَبا محمٍد ه)صلى اهللا عليه وآله ( قَوٍم هاٍد فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
قُلْت بلَى جِعلْت ِفداك ما زالَ ِمنكُم هاٍد بعد هاٍد حتى دِفعت ِإلَيك فَقَالَ رِحمك اللَّه يا أَبا 

مات الِْكتاب و محمٍد لَو كَانت ِإذَا نزلَت آيةٌ علَى رجٍل ثُم مات ذَِلك الرجلُ ماتِت الْآيةُ 
  .لَِكنه حي يجِري ِفيمن بِقي كَما جرى ِفيمن مضى 

٤ - نانَ عفْوص نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى ِإنما أَنت ) عليه السالم  ( منصوٍر عن عبِد الرِحيِم الْقَِصِري عن أَِبي جعفٍَر

 الْمنِذر و عِلي الْهاِدي أَما و اللَِّه ما )صلى اهللا عليه وآله ( منِذر و ِلكُلِّ قَوٍم هاٍد فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
  .عِة ذَهبت ِمنا و ما زالَت ِفينا ِإلَى السا

  ولَاةُ أَمِر اللَِّه و خزنةُ ِعلِْمِه) عليهم السالم  ( باب أَنَّ الْأَِئمةَ
١ - ِليع نى عوسِن مِن بسِن الْحاِهٍر عِن أَِبي زب دمأَح نع طَّارى الْعيحي نب دمحم  

يقُولُ نحن ولَاةُ أَمِر اللَِّه ) عليه السالم  ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّهبِن حسانَ عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري 
  .و خزنةُ ِعلِْم اللَِّه و عيبةُ وحِي اللَِّه 

٢ -ِن أَسب ِليع نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمناٍط   ِعدب
و اللَِّه ِإنا لَخزانُ اللَِّه ِفي ) عليه السالم  ( عن أَِبيِه أَسباٍط عن سورةَ بِن كُلَيٍب قَالَ قَالَ ِلي أَبو جعفٍَر
  .سماِئِه و أَرِضِه لَا علَى ذَهٍب و لَا علَى ِفضٍة ِإلَّا علَى ِعلِْمِه 

٣ -ى عوسم نب ِلياِلٍد   عِن خِد بمحم ِعيٍد وِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح ن
قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك ) عليه السالم  ( الْبرِقي عِن النضِر بِن سويٍد رفَعه عن سِديٍر عن أَِبي جعفٍَر

ِم اللَِّه و نحن تراِجمةُ وحِي اللَِّه و نحن الْحجةُ الْباِلغةُ علَى من دونَ ما أَنتم قَالَ نحن خزانُ ِعلْ
  .السماِء و من فَوق الْأَرِض 
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٤ -محِن   مِد بمحم نٍب عيعِن شِر بضِن النِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب د
 قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر

 و كاربت اِء اللَّهِصيالْأَو و ِليِة علَايِك ورت ِمن ِتكأُم اِء ِمنِقيلَى الْأَشِتي عجالُ حِتكْمالَى اسعت
ِمن بعِدك فَِإنَّ ِفيِهم سنتك و سنةَ الْأَنِبياِء ِمن قَبِلك و هم خزاِني علَى ِعلِْمي ِمن بعِدك ثُم قَالَ 

سصلى اهللا عليه وآله ( ولُ اللَِّه ر(ُِئيلربأَِني جبأَن لَقَد  )  عليه السالم ( اِئِهماِء آبمأَس و اِئِهممِبأَس.  
  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن محمِد بِن خاِلٍد عن فَضالَةَ بِن - ٥

ع نع وبِد اللَِّهأَيبو عفُوٍر قَالَ قَالَ أَبعِن أَِبي يِد اللَِّه بعليه السالم  ( ب ( اِحدو فُوٍر ِإنَّ اللَّهعأَِبي ي نا ابي
ا ابي مه نحِر فَنالْأَم ِلذَِلك مهرلْقاً فَقَدخ لَقِرِه فَخِبأَم دفَرتِة ماِنيدحِبالْو دحوتفُوٍر معأَِبي ي ن

 ونَ ِبذَِلكالْقَاِئم لَى ِعلِْمِه وع هانزخ اِدِه واللَِّه ِفي ِعب ججح نحفَن.  
٦ - نب دمحم ةَ واِويعِن مِن الْقَاِسِم بى بوسم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع  

ِكيرمِن الْعى عيحىيوسِن مسأَِبي الْح نفٍَر ععِن جب ِليع نِميعاً عج ِليِن عقَالَ ) عليه السالم  (  ب
ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ خلَقَنا فَأَحسن خلْقَنا و صورنا فَأَحسن صورنا و ) عليه السالم  ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

زا خلَنعا جا ملَانلَو لَّ وج و زع اللَّه ِبدا عِتنادِبِعب ةُ ورجطَقَِت الشا نلَن ِضِه وأَر اِئِه ومِفي س هان
 اللَّه ِبدع.  

 ِمنها خلَفَاُء اللَِّه عز و جلَّ ِفي أَرِضِه و أَبوابه الَِّتي) عليهم السالم  ( باب أَنَّ الْأَِئمةَ
  يؤتى

  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي - ١
 عز و يقُولُ الْأَِئمةُ خلَفَاُء اللَِّه) عليه السالم  ( مسعوٍد عِن الْجعفَِري قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن الرضا

  .جلَّ ِفي أَرِضِه 
  عنه عن معلى عن محمِد بِن جمهوٍر عن سلَيمانَ بِن سماعةَ عن عبِد اللَِّه بِن - ٢

ِه عز و جلَّ الَِّتي الْأَوِصياُء هم أَبواب اللَّ) عليه السالم  ( الْقَاِسِم عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
  .يؤتى ِمنها و لَولَاهم ما عِرف اللَّه عز و جلَّ و ِبِهم احتج اللَّه تبارك و تعالَى علَى خلِْقِه 
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٣ -ِد اللَِّه ببع ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيساٍن قَالَ   الْحِن ِسن  



  )١٩٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

ِملُوا عن قَوِل اللَِّه جلَّ جلَالُه وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم و ع) عليه السالم  ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه
  .الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرِض كَما استخلَف الَِّذين ِمن قَبِلِهم قَالَ هم الْأَِئمةُ 

  نور اللَِّه عز و جلَّ) عليهم السالم  ( باب أَنَّ الْأَِئمةَ
 عن عِلي بِن ِمرداٍس قَالَ حدثَنا صفْوانُ   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد- ١

 ( بن يحيى و الْحسن بن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن أَِبي خاِلٍد الْكَابِلي قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر

سوِلِه و النوِر الَِّذي أَنزلْنا فَقَالَ يا أَبا خاِلٍد عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَآِمنوا ِباللَِّه و ر) عليه السالم 
 ِإلَى يوِم الِْقيامِة و هم و اللَِّه نور اللَِّه الَِّذي )صلى اهللا عليه وآله ( النور و اللَِّه الْأَِئمةُ ِمن آِل محمٍد 
اللَِّه ِفي الس وراللَِّه ن و مه لَ وزاِم ِفي قُلُوِب أَنالِْإم وراِلٍد لَنا خا أَباللَِّه ي ِض وِفي الْأَر اِت واوم

 اللَّه بجحي و ِمِننيؤالْم ونَ قُلُوبروناللَِّه ي و مه اِر وهِضيئَِة ِبالنِس الْممالش ِمن روأَن ِمِننيؤالْم
مع مهورلَّ نج و زى عتا حلَّانوتي و دبا عنِحباِلٍد لَا يا خا أَباللَِّه ي و مهقُلُوب ظْلَماُء فَتشي ن

يطَهر اللَّه قَلْبه و لَا يطَهر اللَّه قَلْب عبٍد حتى يسلِّم لَنا و يكُونَ ِسلْماً لَنا فَِإذَا كَانَ ِسلْماً لَنا 
  .مه اللَّه ِمن شِديِد الِْحساِب و آمنه ِمن فَزِع يوِم الِْقيامِة الْأَكْبِر سلَّ

ِفي قَوِل اللَِّه تعالَى الَِّذين ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم ِبِإسناِدِه عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢
لْأُمي الَِّذي يِجدونه مكْتوباً ِعندهم ِفي التوراِة و الِْإنِجيِل يأْمرهم يتِبعونَ الرسولَ النِبي ا

 ِلِه وباِئثَ ِإلَى قَوالْخ ِهملَيع مرحي باِت والطَّي مِحلُّ لَهي كَِر ونِن الْمع مهاهني وِف ورعِبالْم
 أُنِزلَ معه أُولِئك هم الْمفِْلحونَ قَالَ النور ِفي هذَا الْموِضِع عِلي أَِمري اتبعوا النور الَِّذي
  .) عليهم السالم  ( الْمؤِمِنني و الْأَِئمةُ

 ميموٍن   أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن- ٣
 لَقَد آتى اللَّه أَهلَ الِْكتاِب خيراً كَِثرياً قَالَ و )عليه السالم ( عن أَِبي الْجاروِد قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

ى قَوِلِه أُولِئك ما ذَاك قُلْت قَولُ اللَِّه تعالَى الَِّذين آتيناهم الِْكتاب ِمن قَبِلِه هم ِبِه يؤِمنونَ ِإلَ
يؤتونَ أَجرهم مرتيِن ِبما صبروا قَالَ فَقَالَ قَد آتاكُم اللَّه كَما آتاهم ثُم تلَا يا أَيها الَِّذين آمنوا 

  اتقُوا اللَّه و آِمنوا ِبرسوِلِه 
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  .يؤِتكُم ِكفْلَيِن ِمن رحمِتِه و يجعلْ لَكُم نوراً تمشونَ ِبِه يعِني ِإماماً تأْتمونَ ِبِه 
٤ -ع ِنيسِد اللَِّه الْحبِن عِظيِم بِد الْعبع نانَ عرِمه نب دمأَح   اٍط وبِن أَسب ِليع ن

عن ) عليه السالم  ( الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن أَِبي خاِلٍد الْكَابِلي قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر
لْنا فَقَالَ يزوِر الَِّذي أَنالن وِلِه وسر وا ِباللَِّه والَى فَآِمنعِل اللَِّه تةُقَواللَِّه الْأَِئم و وراِلٍد النا خا أَب ) 

يا أَبا خاِلٍد لَنور الِْإماِم ِفي قُلُوِب الْمؤِمِنني أَنور ِمن الشمِس الْمِضيئَِة ِبالنهاِر و هم ) عليهم السالم 
ن اللَّه بجحي و ِمِننيؤالْم ونَ قُلُوبروني ا الَِّذينِبه ماهشغي و مهقُلُوب ظْلَماُء فَتشي نمع مهور.  

  عِلي بن محمٍد و محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن - ٥
ع نع مِن الْأَصمحِد الربِن عِد اللَِّه ببع نوٍن عمٍل شهِن ساِلِح بص نِن الْقَاِسِم عِد اللَِّه بب

ِفي قَوِل اللَِّه تعالَى اللَّه نور السماواِت و الْأَرِض مثَلُ ) عليه السالم  ( الْهمداِني قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
لْحسن الِْمصباح ِفي زجاجٍة الْحسين الزجاجةُ ِفيها ِمصباح ا) عليها السالم  ( نوِرِه كَِمشكاٍة فَاِطمةُ

اِهيمركٍَة ِإببارٍة مرجش ِمن وقَدا يينِل الداِء أَهِنس نيب يرد كَبةُ كَوفَاِطم يرد كَبها كَوكَأَن 

ُء يكَاد الِْعلْم  ا يهوِديٍة و لَا نصراِنيٍة يكاد زيتها يِضيزيتونٍة ال شرِقيٍة و ال غَرِبيٍة لَ) عليه السالم ( 
ينفَِجر ِبها و لَو لَم تمسسه نار نور على نوٍر ِإمام ِمنها بعد ِإماٍم يهِدي اللَّه ِلنوِرِه من يشاُء 

اُء وشي نِة مِللْأَِئم ِدي اللَّههي هاِحبص لُ وكَظُلُماٍت قَالَ الْأَو أَو اِس قُلْتثالَ ِللنالْأَم اللَّه ِربضي 
يغشاه موج الثَّاِلثُ ِمن فَوِقِه موج ظُلُمات الثَّاِني بعضها فَوق بعٍض معاِويةُ و ِفتن بِني أُميةَ ِإذا 

 ِمنؤالْم هدي جرلِْد أَخو اماً ِمنوراً ِإمن لَه ِل اللَّهعجي لَم نم راها وي كَدي لَم ِتِهمنِة ِفتِفي ظُلْم
فَما لَه ِمن نوٍر ِإماٍم يوم الِْقيامِة و قَالَ ِفي قَوِلِه يسعى نورهم بين أَيِديِهم و ) عليها السالم  ( فَاِطمةَ
م أَِئمةُ الْمؤِمِنني يوم الِْقيامِة تسعى بين يدِي الْمؤِمِنني و ِبأَيماِنِهم حتى ينِزلُوهم مناِزلَ ِبأَيماِنِه

  .أَهِل الْجنِة 
ِم الْبجِلي و عِلي بن محمٍد و محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عن موسى بِن الْقَاِس
) عليه السالم  ( محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي بِن عِلي جِميعاً عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه موسى

 ِمثْلَه.  
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 و موسى بِن   أَحمد بن ِإدِريس عِن الْحسيِن بِن عبيِد اللَِّه عن محمِد بِن الْحسيِن- ٦
 رمع  



  )١٩٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

وِل قَالَ سأَلْته عن قَ) عليه السالم  ( عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الْحسِن
ِمِننيؤةَ أَِمِري الْملَايطِْفئُوا وونَ ِليِريدقَالَ ي اللَِّه ِبأَفْواِهِهم ورا نطِْفؤونَ ِليِريدالَى يعت و كارباللَِّه ت ) 

ه مِتم الِْإمامِة و الِْإمامةُ ِهي ِبأَفْواِهِهم قُلْت قَولُه تعالَى و اللَّه مِتم نوِرِه قَالَ يقُولُ و اللَّ) عليه السالم 
 امالِْإم وه ورلْنا قَالَ النزوِر الَِّذي أَنالن وِلِه وسر وا ِباللَِّه ولَّ فَآِمنج و زع لُهقَو ذَِلك و ورالن.  

  باب أَنَّ الْأَِئمةَ هم أَركَانُ الْأَرِض
١ -ِمه نب دمٍد   أَحمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم و ِليِن عِد بمحم نانَ عر

قَالَ ما جاَء ِبِه ) عليه السالم  ( جِميعاً عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الْمفَضِل بِن عمر عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِليعليه السالم  ( ع (ذُ ِبِه وٍد آخمحى ِلمرا جِل ِمثْلُ مالْفَض ِمن ى لَهرج هنِهي عتأَن هنى عها نم  ) صلى

 الْفَضلُ علَى جِميِع من خلَق اللَّه عز و جلَّ الْمتعقِّب علَيِه )صلى اهللا عليه وآله (  و ِلمحمٍد )اهللا عليه وآله 
يِفي ش أَح ٍة ٍء ِمنكَِبري ٍة أَوِغريِه ِفي صلَيع ادالر وِلِه وسلَى رع لَى اللَِّه وقِِّب ععتكَاِمِه كَالْم

ِمِننيؤالْم ِك ِباللَِّه كَانَ أَِمريرالش دلَى حالَِّذي ) عليه السالم  ( ع ِبيلَهس و هى ِإلَّا ِمنتؤاللَِّه الَِّذي لَا ي ابب
كَانَ مأَر اللَّه ملَهعاِحٍد جو دعاِحداً بى ودةُ الْهِري الْأَِئمجي كَذَِلك و لَكِرِه هيِبغ لَكس ن

 كَانَ أَِمري ى والثَّر تحت نم ِض والْأَر قفَو نلَى مةَ عاِلغالْب هتجح ا وِلهِبأَه ِميدِض أَنْ تالْأَر
 كَِثرياً ما يقُولُ أَنا قَِسيم اللَِّه بين الْجنِة و الناِر و أَنا الْفَاروق الْأَكْبر و أَنا )صلوات اهللا عليه ( مؤِمِنني الْ

ِل ما أَقَروا ِبِه صاِحب الْعصا و الِْميسِم و لَقَد أَقَرت ِلي جِميع الْملَاِئكَِة و الروح و الرسلُ ِبِمثْ
(  و لَقَد حِملْت علَى ِمثِْل حمولَِتِه و ِهي حمولَةُ الرب و ِإنَّ رسولَ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( ِلمحمٍد 

   يدعى فَيكْسى و أُدعى )صلى اهللا عليه وآله 
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فَأُكْسى و يستنطَق و أُستنطَق فَأَنِطق علَى حد منِطِقِه و لَقَد أُعِطيت ِخصالًا ما سبقَِني ِإلَيها 
 ابسالْأَن ا ولَايالْب ا واينالْم تلِّمِلي عقَب دأَح لَم قَِني وبا سِني مفُتي لَ الِْخطَاِب فَلَمفَص و

  .يعزب عني ما غَاب عني أُبشر ِبِإذِْن اللَِّه و أُؤدي عنه كُلُّ ذَِلك ِمن اللَِّه مكَّنِني ِفيِه ِبِعلِْمِه 
 محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر الْعمي عن  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن

يقُولُ ثُم ذَكَر الْحِديثَ ) عليه السالم  ( محمِد بِن ِسناٍن قَالَ حدثَنا الْمفَضلُ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
  .الْأَولَ 

حسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْوِليِد   عِلي بن محمٍد و محمد بن الْ- ٢
 شباٍب الصيرِفي قَالَ حدثَنا سِعيد الْأَعرج قَالَ دخلْت أَنا و سلَيمانُ بن خاِلٍد علَى أَِبي عبِد اللَِّه

يؤخذُ ِبِه و ما نهى عنه ) عليه السالم  ( ا جاَء عن أَِمِري الْمؤِمِننيفَابتدأَنا فَقَالَ يا سلَيمانُ م) عليه السالم ( 
 )صلى اهللا عليه وآله (  و ِلرسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( ينتهى عنه جرى لَه ِمن الْفَضِل ما جرى ِلرسوِل اللَِّه 

ٍء ِمن أَحكَاِمِه  ِفي شي) عليه السالم  ( ق اللَّه الْمعيب علَى أَِمِري الْمؤِمِننيالْفَضلُ علَى جِميِع من خلَ
 و الراد علَيِه ِفي صِغريٍة أَو كَِبريٍة )صلى اهللا عليه وآله ( كَالْمعيِب علَى اللَِّه عز و جلَّ و علَى رسوِلِه 

 باب اللَِّه الَِّذي لَا يؤتى ِإلَّا ِمنه و سِبيلَه )صلوات اهللا عليه (  ِباللَِّه كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني علَى حد الشرِك
واِحد بعد واِحٍد جعلَهم اللَّه ) عليهم السالم  ( الَِّذي من سلَك ِبغيِرِه هلَك و ِبذَِلك جرِت الْأَِئمةُ

انَ الْأَرِض أَنْ تِميد ِبِهم و الْحجةَ الْباِلغةَ علَى من فَوق الْأَرِض و من تحت الثَّرى و قَالَ أَركَ
ِمِننيؤالْم عليه السالم  ( قَالَ أَِمري ( و رالْأَكْب وقا الْفَارأَن اِر والن ِة ونالْج نياللَِّه ب ا قَِسيمأَن اِحبا صأَن

صلى اهللا عليه وآله ( الْعصا و الِْميسِم و لَقَد أَقَرت ِلي جِميع الْملَاِئكَِة و الروح ِبِمثِْل ما أَقَرت ِلمحمٍد 

صلى ( و ِإنَّ محمداً  و ِهي حمولَةُ الرب )صلى اهللا عليه وآله (  و لَقَد حِملْت علَى ِمثِْل حمولَِة محمٍد )

 يدعى فَيكْسى و يستنطَق و أُدعى فَأُكْسى و أُستنطَق فَأَنِطق علَى حد منِطِقِه و لَقَد )اهللا عليه وآله 
 ا ولَايالْب ا واينالْم ِعلْم تلِّمِلي عقَب دأَح نطَهعي الًا لَمِخص ِطيتلَ الِْخطَاِب أُعفَص و ابسالْأَن

فَلَم يفُتِني ما سبقَِني و لَم يعزب عني ما غَاب عني أُبشر ِبِإذِْن اللَِّه و أُؤدي عِن اللَِّه عز و جلَّ 
  .كُلُّ ذَِلك مكَّنِني اللَّه ِفيِه ِبِإذِْنِه 
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حمد بن محمٍد جِميعاً عن محمِد بِن الْحسِن عن عِلي بِن   محمد بن يحيى و أَ- ٣
  حسانَ 
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قَالَ فَضلُ ) عليه السالم  ( ِبي الصاِمِت الْحلْواِني عن أَِبي جعفٍَرقَالَ حدثَِني أَبو عبِد اللَِّه الرياِحي عن أَ
ِمِننيؤعليه السالم  ( أَِمِري الْم ( دعِة بالطَّاع ِمن ى لَهرج هنِهي عتأَن هنى عها نم ذُ ِبِه واَء ِبِه آخا جم
 الْمتقَدم )صلى اهللا عليه وآله (  و الْفَضلُ ِلمحمٍد )صلى اهللا عليه وآله ( ما ِلرسوِل اللَِّه  )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

صلى اهللا ( بين يديِه كَالْمتقَدِم بين يدِي اللَِّه و رسوِلِه و الْمتفَضلُ علَيِه كَالْمتفَضِل علَى رسوِل اللَِّه 

 )صلى اهللا عليه وآله (  و الراد علَيِه ِفي صِغريٍة أَو كَِبريٍة علَى حد الشرِك ِباللَِّه فَِإنَّ رسولَ اللَِّه )ه وآله علي
 و كَذَِلك باب اللَِّه الَِّذي لَا يؤتى ِإلَّا ِمنه و سِبيلُه الَِّذي من سلَكَه وصلَ ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ

ِمِننيؤالْم عليه السالم  ( كَانَ أَِمري (ِةى ِللْأَِئمرج ِدِه وعب ِمن )  عليهم السالم ( اللَّه ملَهعاِحٍد جو دعاِحداً بو
ى سِبيِل هداه لَا يهتِدي عز و جلَّ أَركَانَ الْأَرِض أَنْ تِميد ِبأَهِلها و عمد الِْإسلَاِم و راِبطَةً علَ

 طَ ِمنبا أَهلَى ماُء اللَِّه عنأُم قِِّهمح نقِْصٍري عى ِإلَّا ِبتدالْه ِمن اِرجِضلُّ خلَا ي و ماهداٍد ِإلَّا ِبهه
جِض يِفي الْأَر نلَى مةُ عاِلغةُ الْبجالْح ذٍُر ون ذٍُر أَوع اللَِّه ِمثْلُ الَِّذي ِعلٍْم أَو ِمن ِري ِآلِخِرِهم

ِمِننيؤالْم قَالَ أَِمري ِن اللَِّه ووِإلَّا ِبع ِإلَى ذَِلك دِصلُ أَحلَا ي و ِلِهمى ِلأَورعليه السالم  ( ج ( ا قَِسيمأَن
اِخلٌ ِإلَّا عا دلُهخداِر لَا يالن ِة ونالْج نياللَِّه ب اما الِْإمأَن و رالْأَكْب وقا الْفَارأَن ِمي وقَس دلَى ح

 دمِإلَّا أَح دِني أَحمقَدتِلي لَا يكَانَ قَب نمي عدؤالْم ِدي وعب نصلى اهللا عليه وآله ( ِلم( اهِإي ي وِإن و 
مدعو ِباسِمِه و لَقَد أُعِطيت الست ِعلْم الْمنايا و الْبلَايا و لَعلَى سِبيٍل واِحٍد ِإلَّا أَنه هو الْ

 ا وصالْع اِحبي لَصِإن ِل وولَِة الدود اِت والْكَر اِحبي لَصِإن لَ الِْخطَاِب وفَص ا وايصالْو
  .س الِْميسِم و الدابةُ الَِّتي تكَلِّم النا

  باب  ناِدر جاِمع ِفي فَضِل الِْإماِم و ِصفَاِتِه
١ - عا مِلٍم قَالَ كُنسِن مِزيِز بِد الْعبع نع هفَعر اللَّه هِحملَاِء رالْع نب ٍد الْقَاِسممحو مأَب  
  م الْجمعِة ِفي بدِء مقْدِمنا فَأَداروا ِبمرو فَاجتمعنا ِفي الْجاِمِع يو) عليه السالم  ( الرضا
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فَأَعلَمته خوض ) عليه السالم  ( أَمر الِْإمامِة و ذَكَروا كَثْرةَ اخِتلَاِف الناِس ِفيها فَدخلْت علَى سيِدي
مسباِس ِفيِه فَتعليه السالم  ( الن ( و زع ِإنَّ اللَّه اِئِهمآر نوا عِدعخ و مِهلَ الْقَوِزيِز جالْع دبا عقَالَ ي ثُم

 هِبين قِْبضي لَّ لَما)صلى اهللا عليه وآله ( ج لَ لَهى أَكْمتح يانُ كُلِّ شيآنَ ِفيِه ِتبِه الْقُرلَيلَ عزأَن و ينٍء  لد
 و زلًا فَقَالَ عكَم اسِه النِإلَي اجتحا يم ِميعج و كَامالْأَح و وددالْح و امرالْح لَالَ وِفيِه الْح نيب

يش طْنا ِفي الِْكتاِب ِمنلَّ ما فَرج  ِرِه ٍء ومع آِخر ِهي اِع ودِة الْوجلَ ِفي حزصلى اهللا عليه وآله ( أَن( 
الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم و أَتممت علَيكُم ِنعمِتي و رِضيت لَكُم الِْإسالم ِديناً و أَمر الِْإمامِة 

 حتى بين ِلأُمِتِه معاِلم ِديِنِهم و أَوضح لَهم سِبيلَهم و ) عليه وآله صلى اهللا( ِمن تماِم الديِن و لَم يمِض 
علَماً و ِإماماً و ما ترك لَهم شيئاً ) عليه السالم  ( تركَهم علَى قَصِد سِبيِل الْحق و أَقَام لَهم عِلياً

ِه الْأُمِإلَي اجتحي نم اللَِّه و ابِكت در فَقَد هكِْملْ ِديني لَّ لَمج و زع أَنَّ اللَّه معز نفَم هنيةُ ِإلَّا ب
رهم رد ِكتاب اللَِّه فَهو كَاِفر ِبِه هلْ يعِرفُونَ قَدر الِْإمامِة و محلَّها ِمن الْأُمِة فَيجوز ِفيها اخِتيا

ِإنَّ الِْإمامةَ أَجلُّ قَدراً و أَعظَم شأْناً و أَعلَى مكَاناً و أَمنع جاِنباً و أَبعد غَوراً ِمن أَنْ يبلُغها 
 خص اللَّه عز و جلَّ الناس ِبعقُوِلِهم أَو ينالُوها ِبآراِئِهم أَو يِقيموا ِإماماً ِباخِتياِرِهم ِإنَّ الِْإمامةَ

بعد النبوِة و الْخلَِّة مرتبةً ثَاِلثَةً و فَِضيلَةً شرفَه ِبها و أَشاد ِبها ) عليه السالم  ( ِبها ِإبراِهيم الْخِليلَ
سروراً ِبها و ِمن ذُريِتي قَالَ اللَّه ) لسالم عليه ا ( ِذكْره فَقَالَ ِإني جاِعلُك ِللناِس ِإماماً فَقَالَ الْخِليلُ

 ِة وامِم الِْقيوةَ كُلِّ ظَاِلٍم ِإلَى يامةُ ِإمِذِه الْآيه طَلَتفَأَب ِدي الظَّاِلِمنيهنالُ عالَى ال يعت و كاربت
 جعلَها ِفي ذُريِتِه أَهِل الصفْوِة و الطَّهارِة فَقَالَ و صارت ِفي الصفْوِة ثُم أَكْرمه اللَّه تعالَى ِبأَنْ

لْنا صاِلِحنيعا جكُل ناِفلَةً و قُوبعي و حاقِإس نا لَهبهو . ِرنا وونَ ِبأَمدهةً يأَِئم ملْناهعج و
الص ِإقام راِت ويلَ الْخِفع ِهمنا ِإلَييحِتِه أَويلْ ِفي ذُرزت فَلَم وا لَنا عاِبِدينكان كاِة وِإيتاَء الز الِة و

 ِبيالَى النعت ا اللَّهثَهرى وتناً حناً فَقَرٍض قَرعب نع ضعا بِرثُهالَى )صلى اهللا عليه وآله ( يعت لَّ وفَقَالَ ج 
يم لَلَِّذين اتبعوه و هذَا النِبي و الَِّذين آمنوا و اللَّه وِلي الْمؤِمِنني فَكَانت لَه ِإنَّ أَولَى الناِس ِبِإبراِه

  ) عليه السالم  (  عِلياً)صلى اهللا عليه وآله ( خاصةً فَقَلَّدها 
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 و الِْعلْم اللَّه ماهآت اِء الَِّذينِفيِتِه الْأَصيِفي ذُر تارفَص اللَّه ضا فَرِم مسلَى رالَى ععِر اللَِّه تِبأَم
ميانَ لَقَد لَِبثْتم ِفي ِكتاِب اللَِّه ِإىل يوِم الْبعِث الِْإميانَ ِبقَوِلِه تعالَى و قالَ الَِّذين أُوتوا الِْعلْم و الِْإ

ِليلِْد عِفي و عليه السالم  ( فَِهي ( ٍدمحم دعب ِبيِة ِإذْ لَا نامِم الِْقيوةً ِإلَى ياصخ ) صلى اهللا عليه وآله( نأَي فَِمن 
مامةَ ِهي منِزلَةُ الْأَنِبياِء و ِإرثُ الْأَوِصياِء ِإنَّ الِْإمامةَ ِخلَافَةُ اللَِّه و يختار هؤلَاِء الْجهالُ ِإنَّ الِْإ

عليهما  ( و ِمرياثُ الْحسِن و الْحسيِن) عليه السالم  (  و مقَام أَِمِري الْمؤِمِنني)صلى اهللا عليه وآله ( ِخلَافَةُ الرسوِل 

 الِْإمامةَ ِزمام الديِن و ِنظَام الْمسِلِمني و صلَاح الدنيا و ِعز الْمؤِمِنني ِإنَّ الِْإمامةَ أُس ِإنَّ) السالم 
الِْجه و جالْح اِم ويالص كَاِة والز لَاِة والص امماِم تاِمي ِبالِْإمالس هعفَر اِمي ولَاِم النالِْإس اِد و

الْفَي ِفريوِحلُّ  تي اماِف الِْإمالْأَطْر وِر والثُّغ عنم كَاِم والْأَح وِد وداُء الْحضِإم قَاِت ودالص ِء و
لَى سِبيِل ربِه حلَالَ اللَِّه و يحرم حرام اللَِّه و يِقيم حدود اللَِّه و يذُب عن ِديِن اللَِّه و يدعو ِإ

ِبالِْحكْمِة و الْموِعظَِة الْحسنِة و الْحجِة الْباِلغِة الِْإمام كَالشمِس الطَّاِلعِة الْمجلِّلَِة ِبنوِرها ِللْعالَِم 
ردالْب امالِْإم ارصالْأَب ِدي وا الْأَيالُهنثُ لَا تيِفي الْأُفُِق ِبح ِهي و ورالن و اِهرالز اجرالس و ِنريالْم 

 اماِر الِْإمِج الِْبحلُج الِْقفَاِر و اِن ولْداِز الْبوأَج ى وجاِهِب الداِدي ِفي غَيالْه مجالن و اِطعالس
ِمن الردى الِْإمام النار علَى الْيفَاِع الْماُء الْعذْب علَى الظَّمِإ و الدالُّ علَى الْهدى و الْمنِجي 

الْحار ِلمِن اصطَلَى ِبِه و الدِليلُ ِفي الْمهاِلِك من فَارقَه فَهاِلك الِْإمام السحاب الْماِطر و الْغيثُ 
رض الْبِسيطَةُ و الْعين الْغِزيرةُ و الْغِدير و الْهاِطلُ و الشمس الْمِضيئَةُ و السماُء الظَِّليلَةُ و الْأَ

 عفْزم ِغِري ولَِد الصةُ ِبالْورالْب الْأُم و ِقيقالش الْأَخ و ِفيقالش اِلدالْو و ِفيقالر الْأَِنيس امةُ الِْإمضوالر
م أَِمني اللَِّه ِفي خلِْقِه و حجته علَى ِعباِدِه و خِليفَته ِفي ِبلَاِدِه و الِْعباِد ِفي الداِهيِة النآِد الِْإما

الداِعي ِإلَى اللَِّه و الذَّاب عن حرِم اللَِّه الِْإمام الْمطَهر ِمن الذُّنوِب و الْمبرأُ عِن الْعيوِب 
سوِبالِْعلِْم الْم وصصخالْم اروب و اِفِقنينظُ الْمغَي و ِلِمنيسالْم ِعز يِن والد ِبالِْحلِْم ِنظَام وم

 الْكَاِفِرين  
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يِه أَحد و لَا يعاِدلُه عاِلم و لَا يوجد ِمنه بدلٌ و لَا لَه ِمثْلٌ و لَا نِظري الِْإمام واِحد دهِرِه لَا يداِن
مخصوص ِبالْفَضِل كُلِِّه ِمن غَيِر طَلٍَب ِمنه لَه و لَا اكِْتساٍب بِل اخِتصاص ِمن الْمفِْضِل الْوهاِب 

علُغُ مبذَا الَِّذي ي نِت فَماهت قُولُ ولَِّت الْعض اتهيه اتهيه هارِتياخ هِكنمي اِم أَوِرفَةَ الِْإم
 اُء وكَمِت الْحريحت اُء وظَمِت الْعاغَرصت ونُ ويأَِت الْعسخ و ابِت الْأَلْبارح و لُومالْح

ِت الْخِصرح اُء ولَمِت الْحرقَاصت اُء وبِت الْأُدزجع اُء ورعكَلَِّت الش اُء وِهلَِت الْأَِلبج اُء وطَب
 قِْصِري والت ِز وجِبالْع تأَقَر اِئِلِه وفَض فَِضيلٍَة ِمن أِْنِه أَوش أٍْن ِمنِف شصو ناُء علَغِت الْبِييع

تعني ِبكُلِِّه أَو فوصي فكَييش مفْهي ِهِه أَوِني   ِبكُنغي و هقَامم قُومي نم دوجي ِرِه أَوأَم ٌء ِمن
 ِمن ارِتياِلاخ نفَأَي اِصِفنيِف الْوصو و اِوِلنينتِد الْمي ِم ِمنجثُ النيِبح وه ى وأَن و فلَا كَي اهِغن

 عن هذَا و أَين يوجد ِمثْلُ هذَا أَ تظُنونَ أَنَّ ذَِلك يوجد ِفي غَيِر آِل الرسوِل هذَا و أَين الْعقُولُ
 كَذَبتهم و اللَِّه أَنفُسهم و منتهم الْأَباِطيلَ فَارتقَوا مرتقاً صعباً دحضاً تِزلُّ )صلى اهللا عليه وآله ( محمٍد 

هنع ِضلٍَّة فَلَماٍء مآر ٍة واِقصٍة ناِئرٍة باِئرقُوٍل حاِم ِبعةَ الِْإموا ِإقَامامر مهامِضيِض أَقْدِإلَى الْح 
ا ضلَالًا يزدادوا ِمنه ِإلَّا بعداً قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ و لَقَد راموا صعباً و قَالُوا ِإفْكاً و ضلُّو

بِعيداً و وقَعوا ِفي الْحيرِة ِإذْ تركُوا الِْإمام عن بِصريٍة و زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عِن 
 و أَهِل ) اهللا عليه وآله صلى( السِبيِل و كَانوا مستبِصِرين رِغبوا عِن اخِتياِر اللَِّه و اخِتياِر رسوِل اللَِّه 

بيِتِه ِإلَى اخِتياِرِهم و الْقُرآنُ يناِديِهم و ربك يخلُق ما يشاُء و يختار ما كانَ لَهم الِْخيرةُ 
ؤال م ِمٍن وؤما كانَ ِلم لَّ وج و زقَالَ ع ِركُونَ وشا يمعاىل عت حانَ اللَِّه وبى سٍة ِإذا قَضِمن

 لَكُم ونَ أَمكُمحت فكَي قَالَ ما لَكُم ةَ والْآي ِرِهمأَم ةُ ِمنرالِْخي مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسر و اللَّه
ىل يوِم الِْقيامِة ِإنَّ لَكُم ِكتاب ِفيِه تدرسونَ ِإنَّ لَكُم ِفيِه لَما تخيرونَ أَم لَكُم أَيمانٌ علَينا باِلغةٌ ِإ

 وا صاِدِقنيِإنْ كان كاِئِهمروا ِبشأْتكاُء فَلْيرش ملَه أَم ِعيمز ِبذِلك مهأَي ملْهونَ سكُمحلَما ت  
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و قَالَ عز و جلَّ أَ فَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم على قُلُوٍب أَقْفالُها أَم طُِبع اللَّه على قُلُوِبِهم فَهم ال 
م الَِّذين ال يفْقَهونَ أَم قالُوا سِمعنا و هم ال يسمعونَ ِإنَّ شر الدواب ِعند اللَِّه الصم الْبكْ

يعِقلُونَ و لَو عِلم اللَّه ِفيِهم خيراً لَأَسمعهم و لَو أَسمعهم لَتولَّوا و هم معِرضونَ أَم قالُوا سِمعنا 
يف لَهم ِباخِتياِر الِْإماِم و و عصينا بلْ هو فَضلُ اللَِّه يؤِتيِه من يشاُء و اللَّه ذُو الْفَضِل الْعِظيِم فَكَ

 الِْعلِْم و ِة وادهالز ِك وسالن ِة وارالطَّه ِس وِدنُ الْقُدعكُلُ مناٍع لَا ير لُ وهجلَا ي اِلمع امالِْإم
طَهرِة الْبتوِل لَا مغمز ِفيِه ِفي نسٍب  و نسِل الْم)صلى اهللا عليه وآله ( الِْعبادِة مخصوص ِبدعوِة الرسوِل 

صلى اهللا عليه ( و لَا يداِنيِه ذُو حسٍب ِفي الْبيِت ِمن قُريٍش و الذِّروِة ِمن هاِشٍم و الِْعترِة ِمن الرسوِل 

فَرع ِمن عبِد مناٍف ناِمي الِْعلِْم كَاِملُ  و الرضا ِمن اللَِّه عز و جلَّ شرف الْأَشراِف و الْ)وآله 
الِْحلِْم مضطَِلع ِبالِْإمامِة عاِلم ِبالسياسِة مفْروض الطَّاعِة قَاِئم ِبأَمِر اللَِّه عز و جلَّ ناِصح ِلِعباِد 

الْأَِئم اَء وِبياِفظٌ ِلِديِن اللَِّه ِإنَّ الْأَنوِن ِعلِْمِه )صلوات اهللا عليهم ( ةَ اللَِّه حزخم ِمن ِتيِهمؤي و اللَّه مفِّقُهوي 
و ِحكَِمِه ما لَا يؤِتيِه غَيرهم فَيكُونُ ِعلْمهم فَوق ِعلِْم أَهِل الزماِن ِفي قَوِلِه تعالَى أَ فَمن يهِدي 

عبتأَنْ ي قأَح قِإلَى الْح و كاربِلِه تقَو ونَ وكُمحت فكَي دى فَما لَكُمهي ِإلَّا أَنْ يِهدال ي نأَم 
 و كُملَيع طَفاهاص ِإنَّ اللَّه ِلِه ِفي طَالُوتقَو راً كَِثرياً ويخ أُوِتي ةَ فَقَدالِْحكْم تؤي نم الَى وعت

صلى (  و الِْجسِم و اللَّه يؤِتي ملْكَه من يشاُء و اللَّه واِسع عِليم و قَالَ ِلنِبيِه زاده بسطَةً ِفي الِْعلِْم

 أَنزلَ علَيك الِْكتاب و الِْحكْمةَ و علَّمك ما لَم تكُن تعلَم و كانَ فَضلُ اللَِّه علَيك )اهللا عليه وآله 
 أَم يحسدونَ الناس )صلوات اهللا عليهم ( ي الْأَِئمِة ِمن أَهِل بيِت نِبيِه و ِعترِتِه و ذُريِتِه عِظيماً و قَالَ ِف

على ما آتاهم اللَّه ِمن فَضِلِه فَقَد آتينا آلَ ِإبراِهيم الِْكتاب و الِْحكْمةَ و آتيناهم ملْكاً عِظيماً 
هفَِمن و زع اللَّه هارتِإذَا اخ دبِإنَّ الْع ِعرياً وس منهكَفى ِبج و هنع دص نم مهِمن ِبِه و نآم نم م

ِإلْه الِْعلْم همأَلْه ِة والِْحكْم اِبيعني هقَلْب عدأَو و ِلذَِلك هردص حراِدِه شوِر ِعبلَّ ِلأُمج يعي اماً فَلَم
  بعده ِبجواٍب و لَا يحير ِفيِه عِن الصواِب 
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ايا و الزلَِل و الِْعثَاِر يخصه اللَّه ِبذَِلك ِليكُونَ فَهو معصوم مؤيد موفَّق مسدد قَد أَِمن ِمن الْخطَ
حجته علَى ِعباِدِه و شاِهده علَى خلِْقِه و ذِلك فَضلُ اللَِّه يؤِتيِه من يشاُء و اللَّه ذُو الْفَضِل 

نه أَو يكُونُ مختارهم ِبهِذِه الصفَِة فَيقَدمونه تعدوا الْعِظيِم فَهلْ يقِْدرونَ علَى ِمثِْل هذَا فَيختارو
و بيِت اللَِّه الْحق و نبذُوا ِكتاب اللَِّه وراَء ظُهوِرِهم كَأَنهم لَا يعلَمونَ و ِفي ِكتاِب اللَِّه الْهدى 

هواَءهم فَذَمهم اللَّه و مقَّتهم و أَتعسهم فَقَالَ جلَّ و تعالَى و من و الشفَاُء فَنبذُوه و اتبعوا أَ
 و مساً لَهعقَالَ فَت و الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهال ي اللَِّه ِإنَّ اللَّه ِمن دىِر هيِبغ واهه عبِن اتلُّ ِممأَض

 ممالَهلَّ أَعلى كُلِّ قَلِْب أَضع اللَّه عطْبي وا كَذِلكنآم الَِّذين دِعن اللَِّه و دقْتاً ِعنم رقَالَ كَب و
  .متكَبٍر جباٍر و صلَّى اللَّه علَى النِبي محمٍد و آِلِه و سلَّم تسِليماً كَِثرياً 

٢ -مأَح نى عيحي نب دمحم   نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب د
و ) عليهم السالم  ( ِفي خطْبٍة لَه يذْكُر ِفيها حالَ الْأَِئمِة) عليه السالم  ( ِإسحاق بِن غَاِلٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِئمِة الْهدى ِمن أَهِل بيِت نِبينا عن ِديِنِه و أَبلَج ِبِهم عن ِصفَاِتِهم ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَوضح ِبأَ
 )صلى اهللا عليه وآله ( سِبيِل ِمنهاِجِه و فَتح ِبِهم عن باِطِن يناِبيِع ِعلِْمِه فَمن عرف ِمن أُمِة محمٍد 

اوِة ِإمياِنِه و عِلم فَضلَ طُلَاوِة ِإسلَاِمِه ِلأَنَّ اللَّه تبارك و تعالَى واِجب حق ِإماِمِه وجد طَعم حلَ
 قَاِر والْو اجت اللَّه هسأَلْب الَِمِه وع ِه وادوِل ملَى أَهةً عجح لَهعج لِْقِه ولَماً ِلخع امالِْإم بصن

وِر الْجن ِمن اهاللَِّه ِإلَّا غَش دا ِعنالُ منلَا ي و هادوم هنع قَِطعناِء لَا يمٍب ِإلَى السبِبس دماِر يب
ِت ِبِجهِة أَسباِبِه و لَا يقْبلُ اللَّه أَعمالَ الِْعباِد ِإلَّا ِبمعِرفَِتِه فَهو عاِلم ِبما يِرد علَيِه ِمن ملْتِبسا

 لِْقِه ِمنِلخ مهارتخالَى يعت و كاربت ِل اللَّهزي ِن فَلَماِت الِْفتهبشم ِن وناِت السيمعم ى وجالد
 ِلخلِْقِه و ِمن عِقِب كُلِّ ِإماٍم يصطَِفيِهم ِلذَِلك و يجتِبيِهم و يرضى ِبِهم) عليه السالم  ( ولِْد الْحسيِن

يرتِضيِهم كُلَّ ما مضى ِمنهم ِإمام نصب ِلخلِْقِه ِمن عِقِبِه ِإماماً علَماً بيناً و هاِدياً نيراً و ِإماماً 
ِه و دعاته و رعاته علَى قَيماً و حجةً عاِلماً أَِئمةً ِمن اللَِّه يهدونَ ِبالْحق و ِبِه يعِدلُونَ حجج اللَّ

 ادالِْعب ِيِهمدِبه ِدينلِْقِه يخ  
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الت كَِتِهمرو ِببمني و الِْبلَاد وِرِهمِهلُّ ِبنتست و ِللظَّلَاِم و اِبيحصم اِم واةً ِللْأَنيح اللَّه ملَهعج لَاد
 وه اما فَالِْإموِمهتحلَى ماللَِّه ع قَاِديرم ِفيِهم ِبذَِلك ترلَاِم جِللِْإس اِئمعد ِللْكَلَاِم و فَاِتيحم

 و الْقَاِئم الْمرتجى اصطَفَاه اللَّه ِبذَِلك و اصطَنعه علَى الْمنتجب الْمرتضى و الْهاِدي الْمنتجى
عيِنِه ِفي الذَّر ِحني ذَرأَه و ِفي الْبِريِة ِحني برأَه ِظلا قَبلَ خلِْق نسمٍة عن يِمِني عرِشِه محبواً 

 هدِب ِعنيِة ِفي ِعلِْم الْغِبالِْحكْممآد ةً ِمنِقيِرِه بِلطُه هبجتان ِبِعلِْمِه و هارتعليه السالم  ( اخ ( ةً ِمنرِخي و
صلى اهللا عليه ( ذُريِة نوٍح و مصطَفًى ِمن آِل ِإبراِهيم و سلَالَةً ِمن ِإسماِعيلَ و صفْوةً ِمن ِعترِة محمٍد 

مرِعياً ِبعيِن اللَِّه يحفَظُه و يكْلَؤه ِبِستِرِه مطْروداً عنه حباِئلُ ِإبِليس و جنوِدِه  لَم يزلْ )وآله 
مدفُوعاً عنه وقُوب الْغواِسِق و نفُوثُ كُلِّ فَاِسٍق مصروفاً عنه قَواِرف السوِء مبرأً ِمن الْعاهاِت 

 الْآفَاِت معصوماً ِمن الزلَّاِت مصوناً عِن الْفَواِحِش كُلِّها معروفاً ِبالِْحلِْم و الِْبر ِفي محجوباً عِن
يفَاِعِه منسوباً ِإلَى الْعفَاِف و الِْعلِْم و الْفَضِل ِعند انِتهاِئِه مسنداً ِإلَيِه أَمر واِلِدِه صاِمتاً عِن 

ناَءِت الْمج ِشيئَِتِه واللَِّه ِإلَى م قَاِديرِبِه م تهتاِلِدِه ِإلَى أَِن انةُ ودم تقَضاِتِه فَِإذَا انيِطِق ِفي ح
 اللَِّه ِإلَيِه ِمن فَمضى و صار أَمر) عليه السالم  ( الِْإرادةُ ِمن اللَِّه ِفيِه ِإلَى محبِتِه و بلَغَ منتهى مدِة واِلِدِه

 و هِعلْم اهآت وِحِه وِبر هدأَي ِفي ِبلَاِدِه و همقَي اِدِه ولَى ِعبةَ عجالْح لَهعج و هِدين هقَلَّد ِدِه وعب
نبأَه فَضلَ بياِن ِعلِْمِه و نصبه علَماً أَنبأَه فَصلَ بياِنِه و استودعه ِسره و انتدبه ِلعِظيِم أَمِرِه و أَ

ِلخلِْقِه و جعلَه حجةً علَى أَهِل عالَِمِه و ِضياًء ِلأَهِل ِديِنِه و الْقَيم علَى ِعباِدِه رِضي اللَّه ِبِه ِإماماً 
تاس و هِعلْم فَظَهحتاس و هِسر هعدوتاس مِرِه لَهِظيِم أَمِلع هبدتان ِلِديِنِه و اهعرتاس و هتِحكْم أَهبخ

و أَحيا ِبِه مناِهج سِبيِلِه و فَراِئضه و حدوده فَقَام ِبالْعدِل ِعند تحيِر أَهِل الْجهِل و تحِيِري أَهِل 
  الْجدِل ِبالنوِر الساِطِع 
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و الشفَاِء الناِفِع ِبالْحق الْأَبلَِج و الْبياِن اللَّاِئِح ِمن كُلِّ مخرٍج علَى طَِريِق الْمنهِج الَِّذي مضى 
فَلَيس يجهلُ حق هذَا الْعاِلِم ِإلَّا شِقي و لَا يجحده ِإلَّا غَِوي ) عليهم السالم  ( ونَ ِمن آباِئِهعلَيِه الصاِدقُ

  .و لَا يصد عنه ِإلَّا جِري علَى اللَِّه جلَّ و علَا 
م الناس الْمحسودونَ الَِّذين ذَكَرهم ولَاةُ الْأَمِر و ه) عليهم السالم  ( باب أَنَّ الْأَِئمةَ

  اللَّه عز و جلَّ
١ - نب نسثَِني الْحدٍد قَالَ حمحِن ملَّى بعم نع ِريعاِمٍر الْأَشِن عِد بمحم نب نيسالْح  

ِن أُذَيِن اباِئٍذ عِن عب دمأَح ناُء عشالْو ِليفٍَرععا جأَب أَلْتقَالَ س ِليٍد الِْعجيرب نةَ ععليه السالم  ( ن (

 رت أَ لَم هابوفَكَانَ ج كُمِر ِمنأُوِلي الْأَم ولَ وسوا الرأَِطيع و وا اللَّهلَّ أَِطيعج و زِل اللَِّه عقَو نع
ِكتاِب يؤِمنونَ ِبالِْجبِت و الطَّاغُوِت و يقُولُونَ ِللَِّذين كَفَروا هؤالِء ِإلَى الَِّذين أُوتوا نِصيباً ِمن الْ

أَهدى ِمن الَِّذين آمنوا سِبيلًا يقُولُونَ ِلأَِئمِة الضلَالَِة و الدعاِة ِإلَى الناِر هؤالِء أَهدى ِمن آِل 
عنهم اللَّه و من يلْعِن اللَّه فَلَن تِجد لَه نِصرياً أَم لَهم نِصيب ِمن محمٍد سِبيلًا أُولِئك الَِّذين لَ

 ِقريالن و ى اللَّهنع الَِّذين اسالن نحِقرياً نن اسونَ النتؤالِْخلَافَةَ فَِإذاً ال ي ةَ وامِني الِْإمعلِْك يالْم
ِفي وسِط النواِة أَم يحسدونَ الناس على ما آتاهم اللَّه ِمن فَضِلِه نحن الناس النقْطَةُ الَِّتي 

 الِْكتاب راِهيمنا آلَ ِإبيآت فَقَد ِعنيملِْق اللَِّه أَجونَ خِة دامالِْإم ِمن ا اللَّهانا آتلَى مونَ عودسحالْم
آت ةَ والِْحكْم ونَ ِبِه وِقري فةَ فَكَيالْأَِئم اَء وِبيالْأَن لَ وسالر مها ِمنلْنعقُولُ جِظيماً يلْكاً عم مناهي
اِهيمرعليه السالم  ( ِفي آِل ِإب ( ٍدمحِفي آِل م هونِكرني و ) صلى اهللا عليه وآله(مهِمن ِبِه و نآم نم مهفَِمن  نم 

 تِضجناراً كُلَّما ن ِليِهمصن فووا ِبآياِتنا سكَفَر ِعرياً ِإنَّ الَِّذينس منهكَفى ِبج و هنع دص
  .جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها ِليذُوقُوا الْعذاب ِإنَّ اللَّه كانَ عِزيزاً حِكيماً 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن محمِد بِن - ٢
ِه تبارك و تعالَى أَم يحسدونَ الناس على ما ِفي قَوِل اللَّ) عليه السالم  ( الْفُضيِل عن أَِبي الْحسِن

  .آتاهم اللَّه ِمن فَضِلِه قَالَ نحن الْمحسودونَ 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٣

) عليه السالم  ( ي عن محمٍد الْأَحوِل عن حمرانَ بِن أَعين قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّهعن يحيى الْحلَِب

قَولُ اللَِّه عز و جلَّ فَقَد آتينا آلَ ِإبراِهيم الِْكتاب فَقَالَ النبوةَ قُلْت الِْحكْمةَ قَالَ الْفَهم و الْقَضاَء 
  .لْت و آتيناهم ملْكاً عِظيماً فَقَالَ الطَّاعةَ قُ

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي - ٤
ِه عز و جلَّ أَم يحسدونَ الناس على ما عن قَوِل اللَّ) عليه السالم  ( الصباِح قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه

  .آتاهم اللَّه ِمن فَضِلِه فَقَالَ يا أَبا الصباِح نحن و اللَِّه الناس الْمحسودونَ 
ينةَ عن بريٍد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَ- ٥

ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى فَقَد آتينا آلَ ِإبراِهيم الِْكتاب و ) عليه السالم  ( الِْعجِلي عن أَِبي جعفٍَر
ِئمةَ فَكَيف يِقرونَ ِفي آِل الِْحكْمةَ و آتيناهم ملْكاً عِظيماً قَالَ جعلَ ِمنهم الرسلَ و الْأَنِبياَء و الْأَ

اِهيمرعليه السالم  ( ِإب ( ٍدمحِفي آِل م هونِكرني و ) ِظيماً قَالَ )صلى اهللا عليه وآلهلْكاً عم مناهيآت و قَالَ قُلْت 
ه و من عصاهم عصى اللَّه فَهو الْملْك الْملْك الْعِظيم أَنْ جعلَ ِفيِهم أَِئمةً من أَطَاعهم أَطَاع اللَّ

 ِظيمالْع.  
  هم الْعلَامات الَِّتي ذَكَرها اللَّه عز و جلَّ ِفي ِكتاِبِه) عليهم السالم  ( باب أَنَّ الْأَِئمةَ

عن أَِبي داود الْمستِرق قَالَ   الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد - ١
يقُولُ و عالماٍت و ِبالنجِم هم ) عليه السالم  ( حدثَنا داود الْجصاص قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه

  ) عليهم السالم  ( ِئمةُ و الْعلَامات هم الْأَ)صلى اهللا عليه وآله ( يهتدونَ قَالَ النجم رسولُ اللَِّه 
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  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَسباِط بِن ساِلٍم قَالَ سأَلَ - ٢
و أَنا ِعنده عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و عالماٍت و ِبالنجِم هم ) عليه السالم  ( هيثَم أَبا عبِد اللَِّهالْ

  .) عليهم السالم  (  النجم و الْعلَامات هم الْأَِئمةُ)صلى اهللا عليه وآله ( يهتدونَ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
 )عليه السالم (   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء قَالَ سأَلْت الرضا - ٣

( عن قَوِل اللَِّه تعالَى و عالماٍت و ِبالنجِم هم يهتدونَ قَالَ نحن الْعلَامات و النجم رسولُ اللَِّه 

  . )ليه وآله صلى اهللا ع
  )عليهم السالم  ( باب أَنَّ الْآياِت الَِّتي ذَكَرها اللَّه عز و جلَّ ِفي ِكتاِبِه هم الْأَِئمةُ

١ - نِد اللَِّه عبِن عِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
عن قَوِل اللَِّه ) عليه السالم  ( اٍل عن أُميةَ بِن عِلي عن داود الرقِّي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّهأَحمد بِن ِهلَ

الن ةُ والْأَِئم مه اتونَ قَالَ الْآيِمنؤٍم ال يقَو نع ذُرالن و ِني الْآياتغما ت الَى وعت و كاربت مه ذُر
  .) عليهم السالم  ( الْأَنِبياُء

  أَحمد بن ِمهرانَ عن عبِد الْعِظيِم بِن عبِد اللَِّه الْحسِني عن موسى بِن محمٍد - ٢
ِه عز و جلَّ كَذَّبوا  ِفي قَوِل اللَّ)عليه السالم ( الِْعجِلي عن يونس بِن يعقُوب رفَعه عن أَِبي جعفٍَر 

 ماَء كُلَّهِصيِني الْأَوعِبآياِتنا كُلِّها ي.  
٣ - نِرِه عغَي ٍر أَويمِن أَِبي عِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك ِإنَّ الشيعةَ ) عليه السالم  ( ٍرمحمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفَ
 مهتربأَخ ِإنْ ِشئْت ِإلَي ِظيِم قَالَ ذَِلكِإ الْعبِن النساَءلُونَ عتي مِة عِذِه الْآيفِْسِري هت نع كأَلُونسي

لَِكني أُخِبرك ِبتفِْسِريها قُلْت عم يتساَءلُونَ قَالَ فَقَالَ ِهي ِفي و ِإنْ ِشئْت لَم أُخِبرهم ثُم قَالَ 
أَِمِري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني صلَوات اللَِّه علَيِه يقُولُ ما ِللَِّه عز و جلَّ 

 ي وِمن رأَكْب ةٌ ِهيي آيِمن ظَمٍإ أَعبن لَا ِللَِّه ِمن.  
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 ولُهسر لَّ وج و زع اللَّه ضا فَرم ابصلى اهللا عليه وآله ( ب(الْأَِئم عِن مالْكَو ِة ِمن )  عليهم

  )السالم 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَحمد بِن عاِئٍذ عِن ابِن - ١

عز و جلَّ اتقُوا عن قَوِل اللَِّه ) عليه السالم  ( أُذَينةَ عن بريِد بِن معاِويةَ الِْعجِلي قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر
  .اللَّه و كُونوا مع الصاِدِقني قَالَ ِإيانا عنى 

 (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن أَِبي الْحسِن الرضا- ٢

 جلَّ يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه و كُونوا مع الصاِدِقني قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و) عليه السالم 
 ِتِهميقُونَ ِبطَاعدالص ةُ والْأَِئم ماِدقُونَ هقَالَ الص.  

 بِن عبِد   أَحمد بن محمٍد و محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد- ٣
قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( الْحِميِد عن منصوِر بِن يونس عن سعِد بِن طَِريٍف عن أَِبي جعفٍَر

ه ِميتةَ الشهداِء و  من أَحب أَنْ يحيا حياةً تشِبه حياةَ الْأَنِبياِء و يموت ِميتةً تشِب)صلى اهللا عليه وآله ( 
 مهِدِه فَِإنعب ِة ِمنِد ِبالْأَِئمقْتلْي و هِلياِل وولْي اً وِليلَّ عوتفَلْي نمحا الرهسانَ الَِّتي غَرالِْجن كُنسي

 ِعلِْمي و ِمي وفَه مقْهزار مِتي اللَّهِطين ِلقُوا ِمنِتي خرلَا ِعت مِتي اللَّهأُم ِمن ملَه اِلِفنيخلٌ ِللْميو
  .تِنلْهم شفَاعِتي 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عِن النضِر بِن شعيٍب عن محمِد بِن - ٤
أَب تِمعقَالَ س اِليةَ الثُّمزمأَِبي ح نِل عيفٍَرالْفُضععليه السالم  ( ا ج ( ولُ اللَِّهسقُولُ قَالَ ري ) صلى اهللا عليه

 ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى يقُولُ اسِتكْمالُ حجِتي علَى الْأَشِقياِء ِمن أُمِتك من ترك ولَايةَ عِلي )وآله 
 لَهفَض كَرأَن و اَءهدالَى أَعو و مهتطَاع كتطَاع و ملُهفَض لَكِدِه فَِإنَّ فَضعب اِء ِمنِصيلَ الْأَوفَض و

 كوحر ى ِفيِهمرج ِدكعب اةُ ِمندةُ الْهالْأَِئم مه و مهتِصيعم كتِصيعم و مقُّهح قَّكح و  
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و روحك ما جرى ِفيك ِمن ربك و هم ِعترتك ِمن ِطينِتك و لَحِمك و دِمك و قَد أَجرى 
 و لَكاِء قَبِبيةَ الْأَننس و كتنس لَّ ِفيِهمج و زع اللَّه لَيع قح ِدكعب لَى ِعلِْمي ِمناِني عزخ مه

 لَّمس و مالَاهو و مهبأَح نا مجن و مهتيضتار و مهتلَصأَخ و مهتبجتان و مهتطَفَيلَقَِد اص
ِئِهم و أَسماِء آباِئِهم و أَِحباِئِهم و الْمسلِِّمني ِبأَسما) عليه السالم  ( ِلفَضِلِهم و لَقَد أَتاِني جبرِئيلُ

 ِلِهمِلفَض.  
٥ - نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ساِلٍم عن أَباِن بِن تغِلب قَالَ سِمعت أَبا عبِد فَضالَةَ بِن أَيوب عن أَِبي الْمغراِء عن محمِد بِن
 من أَراد أَنْ يحيا حياِتي و يموت ِميتِتي و )صلى اهللا عليه وآله ( يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( اللَِّه

ِبيِدِه فَلْيتولَّ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب و لْيتولَّ وِليه و لْيعاِد يدخلَ جنةَ عدٍن الَِّتي غَرسها اللَّه ربي 
عدوه و لْيسلِّم ِللْأَوِصياِء ِمن بعِدِه فَِإنهم ِعترِتي ِمن لَحِمي و دِمي أَعطَاهم اللَّه فَهِمي و ِعلِْمي 

مِتي الْمنِكِرين ِلفَضِلِهم الْقَاِطِعني ِفيِهم ِصلَِتي و ايم اللَِّه لَيقْتلُن ابِني لَا ِإلَى اللَِّه أَشكُو أَمر أُ
  .أَنالَهم اللَّه شفَاعِتي 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن موسى بِن سعدانَ عن عبِد اللَِّه بِن - ٦
صلى اهللا ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( اِسِم عن عبِد الْقَهاِر عن جاِبٍر الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَرالْقَ

مسك  من سره أَنْ يحيا حياِتي و يموت ِميتِتي و يدخلَ الْجنةَ الَِّتي وعدِنيها ربي و يت)عليه وآله 
و أَوِصياَءه ِمن بعِدِه فَِإنهم لَا ) عليه السالم  ( ِبقَِضيٍب غَرسه ربي ِبيِدِه فَلْيتولَّ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب

علَم ِمنكُم و يدِخلُونكُم ِفي باِب ضلَاٍل و لَا يخِرجونكُم ِمن باِب هدى فَلَا تعلِّموهم فَِإنهم أَ
 نيب مض كَذَا وه ضوالْح لَيا عِردى يتاِب حالِْكت نيب و مهنيب قفَري أَلَّا يبر أَلْتي سِإن

الن ددٍب عذَه ٍة وانُ ِفضحلَةَ ِفيِه قُداَء ِإلَى أَيعنص نيا بم هضرع ِه ويعبوِم ِإصج.  
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  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر عن فَضالَةَ بِن - ٧
و ِإنَّ الروح و ) عليه السالم  ( ياٍد عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَرأَيوب عِن الْحسِن بِن ِز

الراحةَ و الْفَلْج و الْعونَ و النجاح و الْبركَةَ و الْكَرامةَ و الْمغِفرةَ و الْمعافَاةَ و الْيسر و الْبشرى 
وضالر اً وِليلَّى عوت نلَّ ِلمج و زاللَِّه ع ةَ ِمنبحالْم اَء وجالر و كُّنمالت و رصالن و بالْقُر انَ و

ِخلَهأَنْ أُد لَيقّاً عِدِه حعب اِء ِمنِصيِللْأَو ِلِه وِلفَض لَّمس ِه وودع ِمن ِرئب ِبِه و مائْت ِفي و م
 هِني فَِإنِبعت نم اِعي وبأَت مهفَِإن ِلي ِفيِهم ِجيبتسالَى أَنْ يعت و كاربي تبلَى رع قح ِتي وفَاعش

  .ِمني 
  )السالم عليهم  ( باب أَنَّ أَهلَ الذِّكِْر الَِّذين أَمر اللَّه الْخلْق ِبسؤاِلِهم هم الْأَِئمةُ

١ - نلَانَ عجِن عِد اللَِّه ببع ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
سولُ ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم ال تعلَمونَ قَالَ ر) عليه السالم  ( أَِبي جعفٍَر

 الذِّكْر أَنا و الْأَِئمةُ أَهلُ الذِّكِْر و قَوِلِه عز و جلَّ و ِإنه لَِذكْر لَك و ِلقَوِمك )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  .نحن قَومه و نحن الْمسئُولُونَ ) عليه السالم  ( و سوف تسئَلُونَ قَالَ أَبو جعفٍَر

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن أُورمةَ عن عِلي بِن حسانَ - ٢
 فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم ال) عليه السالم  ( عن عمِه عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

 دمحم ونَ قَالَ الذِّكْرلَمعصلى اهللا عليه وآله ( ت( لَِذكْر هِإن و لُهقَو ئُولُونَ قَالَ قُلْتسالْم لُهأَه نحن و 
  .لَك و ِلقَوِمك و سوف تسئَلُونَ قَالَ ِإيانا عنى و نحن أَهلُ الذِّكِْر و نحن الْمسئُولُونَ 

) عليه السالم  (   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء قَالَ سأَلْت الرضا- ٣

 نحن لُ الذِّكِْر وأَه نحونَ فَقَالَ نلَمعال ت متلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنئَلُوا أَهفَس اكِفد ِعلْتج لَه فَقُلْت
سالْم قُلْت معاِئلُونَ قَالَ نالس نحن ئُولُونَ وسالْم متفَأَن ئُولُونَ قُلْت  
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 علَيكُم أَنْ تِجيبونا قَالَ لَا ذَاك ِإلَينا ِإنْ ِشئْنا فَعلْنا و حقّاً علَينا أَنْ نسأَلَكُم قَالَ نعم قُلْت حقّاً
ِإنْ ِشئْنا لَم نفْعلْ أَ ما تسمع قَولَ اللَِّه تبارك و تعالَى هذا عطاؤنا فَامنن أَو أَمِسك ِبغيِر ِحساٍب 

.  
٤ -أَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعديوِن سِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دم

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِإنه ) عليه السالم  ( عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
) عليهم السالم  (  الذِّكْر و أَهلُ بيِتِه)صلى اهللا عليه وآله ( لُونَ فَرسولُ اللَِّه لَِذكْر لَك و ِلقَوِمك و سوف تسئَ

  .الْمسئُولُونَ و هم أَهلُ الذِّكِْر 
  أَحمد بن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماٍد عن ِربِعي عِن الْفُضيِل عن أَِبي - ٥

ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى و ِإنه لَِذكْر لَك و ِلقَوِمك و سوف تسئَلُونَ قَالَ ) عليه السالم  (  اللَِّهعبِد
  .الذِّكْر الْقُرآنُ و نحن قَومه و نحن الْمسئُولُونَ 

٦ -سِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   موِر بصنم ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نِن عي
و دخلَ علَيِه الْورد أَخو ) عليه السالم  ( يونس عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي قَالَ كُنت ِعند أَِبي جعفٍَر

ِعنيبس لَك ترتاخ اكِفد اللَّه لَِنيعِت فَقَالَ جيةٌ قَالَ الْكُماِحدأَلَةٌ وسا مهِني ِمنرضحا تأَلَةً مسم 
 و كاربلُ اللَِّه تقَالَ قَو ا ِهيم ةٌ قَالَ واِحدا وهِني ِمنرضح لَى قَدقَالَ ب درا وةٌ ياِحدلَا و و

ونَ ملَمعال ت متلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنئَلُوا أَهالَى فَسعقَالَ ت أَلَكُمسا أَنْ ننلَيع قَالَ قُلْت نحقَالَ ن مه ن
  .نعم قُلْت علَيكُم أَنْ تِجيبونا قَالَ ذَاك ِإلَينا 

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٧
م نفٍَرععأَِبي ج نِلٍم عسِن مِد بملَّ ) عليه السالم  ( حج و زلَ اللَِّه عونَ أَنَّ قَومعزا يندِعن نقَالَ ِإنَّ م

ى ِديِنِهم فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم ال تعلَمونَ أَنهم الْيهود و النصارى قَالَ ِإذاً يدعونكُم ِإلَ
  .قَالَ قَالَ ِبيِدِه ِإلَى صدِرِه نحن أَهلُ الذِّكِْر و نحن الْمسئُولُونَ 
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عليه السالم  (  محمٍد عِن الْوشاِء عن أَِبي الْحسِن الرضا  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن- ٨

علَى الْأَِئمِة ِمن الْفَرِض ما لَيس علَى ِشيعِتِهم ) عليه السالم  ( قَالَ سِمعته يقُولُ قَالَ عِلي بن الْحسيِن) 
را أَمنلَيع سا لَيا مِتنلَى ِشيعع و متلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنئَلُوا أَها قَالَ فَسأَلُونسلَّ أَنْ يج و زع اللَّه مه

  .ال تعلَمونَ فَأَمرهم أَنْ يسأَلُونا و لَيس علَينا الْجواب ِإنْ ِشئْنا أَجبنا و ِإنْ ِشئْنا أَمسكْنا 
٩ -نٍد عمحم نب دما  أَحضِإلَى الر تبٍر قَالَ كَتصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمعليه السالم  (  أَح

 ( ونَ ولَمعال ت متلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنئَلُوا أَهلَّ فَسج و زع قَالَ اللَّه تبا كَتِض معاباً فَكَانَ ِفي بِكت
انَ الْمؤِمنونَ ِلينِفروا كَافَّةً فَلَو ال نفَر ِمن كُلِّ ِفرقٍَة ِمنهم طاِئفَةٌ قَالَ اللَّه عز و جلَّ و ما ك

 ِهملَيع تفُِرض ونَ فَقَدذَرحي ملَّهلَع ِهموا ِإلَيعجِإذا ر مهموا قَوِذرنِلي يِن ووا ِفي الدفَقَّهتِلي
فْري لَم أَلَةُ وسالْم لَمفَاع وا لَكِجيبتسي الَى فَِإنْ لَمعت و كاربت قَالَ قَالَ اللَّه ابوالْج كُملَيع ض

 واهه عبِن اتلُّ ِممأَض نم و مواَءهونَ أَهِبعتما يأَن.  
ماِبِه ِبالِْعلِْم هالَى ِفي ِكتعت اللَّه فَهصو نأَنَّ م ابةُبعليهم السالم  (  الْأَِئم(  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن عبِد الْمؤِمِن بِن الْقَاِسِم - ١
 جلَّ هلْ يستِوي ِفي قَوِل اللَِّه عز و) عليه السالم  ( الْأَنصاِري عن سعٍد عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر

ِإنما نحن ) عليه السالم  ( الَِّذين يعلَمونَ و الَِّذين ال يعلَمونَ ِإنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْباِب قَالَ أَبو جعفٍَر
  .باِب الَِّذين يعلَمونَ و الَِّذين لَا يعلَمونَ عدونا و ِشيعتنا أُولُو الْأَلْ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ٢
 ِفي قَوِلِه عز و جلَّ هلْ يستِوي الَِّذين يعلَمونَ و الَِّذين ال )عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

يعلَمونَ ِإنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْباِب قَالَ نحن الَِّذين يعلَمونَ و عدونا الَِّذين لَا يعلَمونَ و ِشيعتنا 
  .أُولُو الْأَلْباِب 
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  )عليهم السالم  ( باب أَنَّ الراِسِخني ِفي الِْعلِْم هم الْأَِئمةُ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد - ١

ِن عانَ برِعم و رِن الْحب وبأَي نِد اللَِّه عبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نع عليه السالم ( ِلي( نحقَالَ ن 
 أِْويلَهت لَمعن نحن ونَ ِفي الِْعلِْم واِسخالر.  

٢ -ِد اللَِّه ببع نع اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نع ِليِن عِد اللَِّه ببع نٍد عمحم نب ِليِن   ع
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ما يعلَم تأِْويلَه ِإلَّا ) عليهما السالم  ( حماٍد عن بريِد بِن معاِويةَ عن أَحِدِهما
ِعلِْم قَد علَّمه اللَّه  أَفْضلُ الراِسِخني ِفي الْ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَّه و الراِسخونَ ِفي الِْعلِْم فَرسولُ اللَِّه 

 هلِّمعي ئاً لَميِه شلَيِزلَ عنِلي ا كَانَ اللَّهم أِْويِل والت ِزيِل ونالت ِه ِمنلَيلَ عزا أَنم ِميعلَّ جج و زع
 يعلَمونَ تأِْويلَه ِإذَا قَالَ الْعاِلم ِفيِهم ِبِعلٍْم تأِْويلَه و أَوِصياؤه ِمن بعِدِه يعلَمونه كُلَّه و الَِّذين لَا

 اِبهشتم و كَمحم و امع و اصآنُ خالْقُر نا وبِد رِعن ا ِبِه كُلٌّ ِمننقُولُونَ آمِلِه يِبقَو اللَّه مهابفَأَج
  .ِم يعلَمونه و ناِسخ و منسوخ فَالراِسخونُ ِفي الِْعلْ

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن أُورمةَ عن عِلي بِن حسانَ - ٣
 الْمؤِمِنني و  قَالَ الراِسخونَ ِفي الِْعلِْم أَِمري)عليه السالم ( عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

   .)عليهم السالم  ( الْأَِئمةُ ِمن بعِدِه
وِرِهمدِفي ص أُثِْبت و وا الِْعلْمأُوت ةَ قَدأَنَّ الْأَِئم ابب  

  أَحمد بن ِمهرانَ عن محمِد بِن عِلي عن حماِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن - ١
 يقُولُ ِفي هِذِه الْآيِة بلْ هو آيات بينات )عليه السالم ( ِر عن أَِبي بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر الْمختا

  .ِفي صدوِر الَِّذين أُوتوا الِْعلْم فَأَومأَ ِبيِدِه ِإلَى صدِرِه 
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  عنه عن محمِد بِن عِلي عِن ابِن محبوٍب عن عبِد الْعِزيِز الْعبِدي عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٢
وِر الَِّذين أُوتوا الِْعلْم قَالَ هم  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ بلْ هو آيات بينات ِفي صد)عليه السالم ( 

  .) عليهم السالم  ( الْأَِئمةُ
  و عنه عن محمِد بِن عِلي عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ - ٣

 بينات ِفي صدوِر الَِّذين أُوتوا الِْعلْم ثُم قَالَ  ِفي هِذِه الْآيِة بلْ هو آيات)عليه السالم ( قَالَ أَبو جعفٍَر 
أَما و اللَِّه يا أَبا محمٍد ما قَالَ بين دفَّتِي الْمصحِف قُلْت من هم جِعلْت ِفداك قَالَ من عسى 

  .أَنْ يكُونوا غَيرنا 
٤ -محم نى عيحي نب دمحم   نةَ عزمِن حونَ باره نٍر عغش ِزيدي نِن عيسِن الْحِد ب

قَالَ سِمعته يقُولُ بلْ هو آيات بينات ِفي صدوِر الَِّذين أُوتوا الِْعلْم قَالَ ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
  .خاصةً ) عليهم السالم  ( هم الْأَِئمةُ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن محمِد بِن - ٥

 وا الِْعلْمأُوت وِر الَِّذيندِفي ص ناتيب آيات ولْ هلَّ بج و زِل اللَِّه عقَو نع هأَلْتِل قَالَ سيالْفُض
الْأَِئم مةً ) عليهم السالم  ( ةُقَالَ هاصخ.  

  )عليهم السالم ( باب  ِفي أَنَّ مِن اصطَفَاه اللَّه ِمن ِعباِدِه و أَورثَهم ِكتابه هم الْأَِئمةُ 
   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر عن حماِد بِن- ١

عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ثُم ) عليه السالم  ( ِعيسى عن عبِد الْمؤِمِن عن ساِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر
ِبق أَورثْنا الِْكتاب الَِّذين اصطَفَينا ِمن ِعباِدنا فَِمنهم ظاِلم ِلنفِْسِه و ِمنهم مقْتِصد و ِمنهم سا

ِبالْخيراِت ِبِإذِْن اللَِّه قَالَ الساِبق ِبالْخيراِت الِْإمام و الْمقْتِصد الْعاِرف ِللِْإماِم و الظَّاِلم ِلنفِْسِه 
 امالِْإم ِرفعالَِّذي لَا ي.  

  يمانَ بِن خاِلٍد عن   الْحسين عن معلى عِن الْوشاِء عن عبِد الْكَِرِمي عن سلَ- ٢
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فَينا ِمن ِعباِدنا قَالَ سأَلْته عن قَوِلِه تعالَى ثُم أَورثْنا الِْكتاب الَِّذين اصطَ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
يش لُ  فَقَالَ أَيخدي سلَي بذْهثُ تيح سقَالَ لَي نيا ِفي الْفَاِطِميهقُولُ ِإنن قُلْت متقُولُونَ أَنٍء ت

يش فَأَي ِإلَى ِخلَاٍف فَقُلْت اسا النعد ِفِه ويِبس ارأَش نذَا مِل ِفي ه ٍء الظَّاِلم اِلسفِْسِه قَالَ الْجن
 اماِت الِْإمريِبالْخ اِبقالس اِم والِْإم قِبح اِرفالْع ِصدقْتالْم اِم والِْإم قح ِرفعِتِه لَا ييِفي ب.  

٣ -مِن عب دمأَح نِن عسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسقَالَ   الْح ر
عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ثُم أَورثْنا الِْكتاب الَِّذين اصطَفَينا ِمن ) عليه السالم  ( سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا

و الْمقْتِصد الْعاِرف و الساِبق ِبالْخيراِت الِْإمام ) عليها السالم  ( ِعباِدنا الْآيةَ قَالَ فَقَالَ ولْد فَاِطمةَ
 امالِْإم ِرفعفِْسِه الَِّذي لَا يِلن الظَّاِلم اِم وِبالِْإم.  

٤ - أَلْتلَّاٍد قَالَ سأَِبي و نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
وِل اللَِّه عز و جلَّ الَِّذين آتيناهم الِْكتاب يتلُونه حق ِتالوِتِه أُولِئك عن قَ) عليه السالم  ( أَبا عبِد اللَِّه

   .)عليهم السالم  ( يؤِمنونَ ِبِه قَالَ هم الْأَِئمةُ
ي امِإم و ِإلَى اللَِّه وعدي اماِن ِإماماِب اللَِّه ِإمةَ ِفي ِكتأَنَّ الْأَِئم ابو ِإلَى بعد

  الناِر
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن - ١

أُناٍس قَالَ قَالَ لَما نزلَت هِذِه الْآيةُ يوم ندعوا كُلَّ ) عليه السالم  ( غَاِلٍب عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر
( ِبِإماِمِهم قَالَ الْمسِلمونَ يا رسولَ اللَِّه أَ لَست ِإمام الناِس كُلِِّهم أَجمِعني قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

لَى الناِس ِمن  أَنا رسولُ اللَِّه ِإلَى الناِس أَجمِعني و لَِكن سيكُونُ ِمن بعِدي أَِئمةٌ ع)صلى اهللا عليه وآله 
 مهاعيأَش لَاِل والض ةُ الْكُفِْر وأَِئم مهظِْلمي ونَ وكَذَّباِس فَيونَ ِفي النقُومِتي ييِل بأَه اللَِّه ِمن

لَمهم و كَذَّبهم فَلَيس فَمن والَاهم و اتبعهم و صدقَهم فَهو ِمني و مِعي و سيلْقَاِني أَلَا و من ظَ
  .ٌء  ِمني و لَا مِعي و أَنا ِمنه بِري
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 بِن الْحسيِن عن محمِد بِن يحيى   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و محمِد- ٢
قَالَ قَالَ ِإنَّ الْأَِئمةَ ِفي ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ ) عليه السالم  ( عن طَلْحةَ بِن زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه

ةً يأَِئم ملْناهعج الَى وعت و كاربت اِن قَالَ اللَّهاماللَِّه ِإم رونَ أَممقَداِس يِر النِرنا لَا ِبأَمونَ ِبأَمده
 مهرونَ أَممقَداِر يونَ ِإلَى النعدةً يأَِئم ملْناهعج قَالَ و كِْمِهملَ حاللَِّه قَب كْمح و ِرِهملَ أَمقَب

لَِّه و يأْخذُونَ ِبأَهواِئِهم ِخلَاف ما ِفي ِكتاِب اللَِّه عز و قَبلَ أَمِر اللَِّه و حكْمهم قَبلَ حكِْم ال
  .جلَّ 

  باب أَنَّ الْقُرآنَ يهِدي ِللِْإماِم
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن محبوٍب قَالَ - ١

عن قَوِلِه عز و جلَّ و ِلكُلٍّ جعلْنا مواِلي ِمما ترك الْواِلداِن و ) عليه السالم  (  الرضاسأَلْت أَبا الْحسِن
ِبِهم عقَد اللَّه عز و ) عليهم السالم  ( الْأَقْربونَ و الَِّذين عقَدت أَيمانكُم قَالَ ِإنما عنى ِبذَِلك الْأَِئمةَ

ج كُمانملَّ أَي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن موسى - ٢

 تعالَى ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ ِفي قَوِلِه) عليه السالم  ( بِن أُكَيٍل النميِري عِن الْعلَاِء بِن سيابةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم قَالَ يهِدي ِإلَى الِْإماِم 
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ع ا اللَّههةَ الَِّتي ذَكَرمعأَنَّ الن ابةُباِبِه الْأَِئملَّ ِفي ِكتج و عليهم السالم  ( ز(  
  الْحسين بن محمٍد عِن الْمعلَّى بِن محمٍد عن ِبسطَام بِن مرةَ عن ِإسحاق بِن - ١

 نع ِديبِن الْعيسِن الْحب ِليع ناِقٍد عِن وثَِم بيِن الْهانَ عسِن حِغ ببِن الْأَصكَاِف عٍد الِْإسعس
ِمِننيؤالْم ةَ قَالَ قَالَ أَِمرياتبعليه السالم  ( ن ( وِل اللَِّهسةَ رنوا سراٍم غَيالُ أَقْوا بم ) لُوا )صلى اهللا عليه وآلهدع و 

ذَابالْع ِزلَ ِبِهمنفُونَ أَنْ يوختِه لَا يِصيو نع تملُوا ِنعدب ِإلَى الَِّذين رت ةَ أَ لَمِذِه الْآيلَا هت ثُم 
 اِدِه ولَى ِعبا عِبه اللَّه معةُ الَِّتي أَنمعالن نحقَالَ ن ثُم منهواِر جالْب دار مهملُّوا قَوأَح اللَِّه كُفْراً و

 موي فَاز نم فُوزا يِة ِبنامالِْقي.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد رفَعه ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَِبأَي آالِء - ٢

  .ربكُما تكَذِّباِن أَ ِبالنِبي أَم ِبالْوِصي تكَذِّباِن نزلَت ِفي الرحمِن 
٣ -محم نب نيسِن   الْحِد اللَِّه ببع نوٍر عهمِن جِد بمحم نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد ع

هِذِه الْآيةَ ) عليه السالم  ( عبِد الرحمِن عِن الْهيثَِم بِن واِقٍد عن أَِبي يوسف الْبزاِز قَالَ تلَا أَبو عبِد اللَِّه
ِه قَالَ أَ تدِري ما آلَاُء اللَِّه قُلْت لَا قَالَ ِهي أَعظَم ِنعِم اللَِّه علَى خلِْقِه و ِهي فَاذْكُروا آالَء اللَّ

  .ولَايتنا 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن أُورمةَ عن عِلي بِن حسانَ - ٤

ِد الربع نِد اللَِّهعبا عأَب أَلْتِن كَِثٍري قَالَ سِن بمِإلَى ) عليه السالم  ( ح رت لَّ أَ لَمج و زِل اللَِّه عقَو نع
 صلى اهللا عليه (الَِّذين بدلُوا ِنعمت اللَِّه كُفْراً الْآيةَ قَالَ عنى ِبها قُريشاً قَاِطبةً الَِّذين عادوا رسولَ اللَِّه 

  . و نصبوا لَه الْحرب و جحدوا وِصيةَ وِصيِه )وآله 
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و ) عليهم السالم  ( ى ِفي ِكتاِبِه هم الْأَِئمةُباب أَنَّ الْمتوسِمني الَِّذين ذَكَرهم اللَّه تعالَ
ِقيمم ِبيلُ ِفيِهمالس  

  أَحمد بن ِمهرانَ عن عبِد الْعِظيِم بِن عبِد اللَِّه الْحسِني عِن ابِن أَِبي عميٍر قَالَ - ١
فَسأَلَه رجلٌ عن قَوِل اللَِّه عز ) عليه السالم  ( ند أَِبي عبِد اللَِّهأَخبرِني أَسباطٌ بياع الزطِّي قَالَ كُنت ِع

 ونَ ومسوتالْم نحِقيٍم قَالَ فَقَالَ نِبيٍل مها لَِبسِإن و ِمنيسوتلَآياٍت ِللْم لَّ ِإنَّ ِفي ذِلكج و
 ِقيما مِبيلُ ِفينالس.  

٢ -نب دمحاطُ   مبثَِني أَسدقَالَ ح اِهيمرِن ِإبى بيحي نطَّاِب عِن الْخةَ بلَمس نى عيحي 
فَدخلَ علَيِه رجلٌ ِمن أَهِل ِهيٍت فَقَالَ لَه ) عليه السالم  ( بن ساِلٍم قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنَّ ِفي ذِلك لَآياٍت ِللْمتوسِمني قَالَ نحن أَصلَحك اللَّه ما تقُولُ 
 ِقيما مِبيلُ ِفينالس ونَ ومسوتالْم.  

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي بِن عبِد - ٣
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنَّ ِفي ذِلك لَآياٍت ) عليه السالم  ( ِه عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَراللَّ

ؤِمِن فَِإنه  اتقُوا ِفراسةَ الْم)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليهم السالم  ( ِللْمتوسِمني قَالَ هم الْأَِئمةُ
 ِمنيسوتلَآياٍت ِللْم الَى ِإنَّ ِفي ذِلكعِل اللَِّه تلَّ ِفي قَوج و زوِر اللَِّه عِبن ظُرني.  

  محمد بن يحيى عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عبيِس بِن ِهشاٍم عن عبِد اللَِّه - ٤
لَيِن سِد اللَِّهببأَِبي ع نانَ ععليه السالم  ( م ( ِمنيسوتلَآياٍت ِللْم لَّ ِإنَّ ِفي ذِلكج و زِل اللَِّه عِفي قَو

  .و ِإنها لَِبسِبيٍل مِقيٍم قَالَ لَا يخرج ِمنا أَبداً ) عليهم السالم  ( فَقَالَ هم الْأَِئمةُ
٥ -ي نب دمحِن   مب اِهيمرِإب نع لَمِن أَسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيح

) عليه السالم  ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( أَيوب عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر

  ِفي قَوِلِه 
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 الْمتوسم و أَنا ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( تعالَى ِإنَّ ِفي ذِلك لَآياٍت ِللْمتوسِمني قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه 
ذُر ةُ ِمنالْأَِئم ِدِه وعونَ بمسوتِتي الْمي.  

 نع لَمِن أَسِد بمحم نع ِليِن عِد بمحم نانَ عرِن ِمهب دمأَح نى عرٍة أُخخسِفي ن و 
 اِدِه ِمثْلَهنِبِإس وبِن أَيب اِهيمرِإب.  

 ِبيلَى الناِل عمِض الْأَعرع ابآله صلى اهللا عليه و( ب(ِةالْأَِئم و  )  عليهم السالم(  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ١

تعرض الْأَعمالُ قَالَ ) عليه السالم  ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
 أَعمالُ الِْعباِد كُلَّ صباٍح أَبرارها و فُجارها فَاحذَروها و هو )صلى اهللا عليه وآله ( علَى رسوِل اللَِّه 

 كَتس و ولُهسر و لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمالَى اععلُ اللَِّه تقَو.  
٢ -ةٌ ِمنٍد   ِعديوِن سِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص 

عليه  ( عن يحيى الْحلَِبي عن عبِد الْحِميِد الطَّاِئي عن يعقُوب بِن شعيٍب قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه

اللَِّه عز و جلَّ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم و رسولُه و الْمؤِمنونَ قَالَ هم الْأَِئمةُ عن قَوِل ) السالم 
.  

عليه  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٣

 فَقَالَ رجلٌ كَيف نسوؤه )صلى اهللا عليه وآله ( عته يقُولُ ما لَكُم تسوُءونَ رسولَ اللَِّه قَالَ سِم) السالم 
فَقَالَ أَ ما تعلَمونَ أَنَّ أَعمالَكُم تعرض علَيِه فَِإذَا رأَى ِفيها معِصيةً ساَءه ذَِلك فَلَا تسوُءوا رسولَ 

س اللَِّه و وهر.  
٤ - اِت وياٍن الزِن أَبِد اللَِّه ببع ناِت عيِن الزٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع ِليع  

قَالَ أَ و ادع اللَّه ِلي و ِلأَهِل بيِتي فَ) عليه السالم  ( قَالَ قُلْت ِللرضا) عليه السالم  ( كَانَ مِكيناً ِعند الرضا
 ذَِلك تظَمعتلٍَة قَالَ فَاسلَي ٍم ووِفي كُلِّ ي لَيع ضرعلَت الَكُمماللَِّه ِإنَّ أَع لُ وأَفْع تلَس  
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ي أَ ما تقْرأُ ِكتاب اللَِّه عز و جلَّ و قُِل اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم و رسولُه و فَقَالَ ِل
  .) عليه السالم  ( الْمؤِمنونَ قَالَ هو و اللَِّه عِلي بن أَِبي طَاِلٍب

ِبي عبِد اللَِّه الصاِمِت عن يحيى بِن   أَحمد بن ِمهرانَ عن محمِد بِن عِلي عن أَ- ٥
 أَنه ذَكَر هِذِه الْآيةَ فَسيرى اللَّه عملَكُم و رسولُه و الْمؤِمنونَ )عليه السالم ( مساِوٍر عن أَِبي جعفٍَر 

   .)عليه السالم ( قَالَ هو و اللَِّه عِلي بن أَِبي طَاِلٍب 
) عليه السالم  (  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْوشاِء قَالَ سِمعت الرضا - ٦

  . أَبرارها و فُجارها )صلى اهللا عليه وآله ( يقُولُ ِإنَّ الْأَعمالَ تعرض علَى رسوِل اللَِّه 
   .)عليه السالم  (  حثَّ علَى اِلاسِتقَامِة علَيها ولَايةُ عِليباب أَنَّ الطَِّريقَةَ الَِّتي

١ - نٍد عمحِن مى بوسم نع ِنيسِد اللَِّه الْحبِن عِظيِم بِد الْعبع نانَ عرِمه نب دمأَح  
ِفي قَوِلِه تعالَى و أَنْ لَِو استقاموا علَى ) ه السالم علي ( يونس بِن يعقُوب عمن ذَكَره عن أَِبي جعفٍَر

 ِمِننيؤِن أَِبي طَاِلٍب أَِمِري الْمب ِليِة علَايلَى ووا عقَامتِني لَِو اسعقاً قَالَ يماًء غَد مناهقَيالطَِّريقَِة لَأَس
 قَِبلُوا طَاعتهم ِفي أَمِرِهم و نهِيِهم لَأَسقَيناهم ماًء غَدقاً يقُولُ و) عليهم السالم  ( و الْأَوِصياِء ِمن ولِْدِه

  .لَأَشربنا قُلُوبهم الِْإميانَ و الطَِّريقَةُ ِهي الِْإميانُ ِبولَايِة عِلي و الْأَوِصياِء 
٢ -حِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحالَةَ بفَض نوٍر عهمِن جِد بمحم نٍد عم

عليه  ( أَيوب عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه

) عليه السالم  ( ا اللَّه ثُم استقاموا فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّهعن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ الَِّذين قالُوا ربن) السالم 

استقَاموا علَى الْأَِئمِة واِحٍد بعد واِحٍد تتنزلُ علَيِهم الْمالِئكَةُ أَلَّا تخافُوا و ال تحزنوا و أَبِشروا 
  .ِبالْجنِة الَِّتي كُنتم توعدونَ 
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  معِدنُ الِْعلِْم و شجرةُ النبوِة و مختلَف الْملَاِئكَِة) عليهم السالم  ( باب أَنَّ الْأَِئمةَ
١ - نانَ عرِمه نب دمأَح   نى عِن ِعيساِد بمح ناِحٍد عِر وغَي نع ِليِن عِد بمحم

ما ينِقم الناس ِمنا فَنحن ) عليه السالم  ( ِربِعي بِن عبِد اللَِّه عن أَِبي الْجاروِد قَالَ قَالَ عِلي بن الْحسيِن
ب ِة ووبةُ النرجاللَِّه ش لَاِئكَِة والْم لَفتخم ِدنُ الِْعلِْم وعم ِة ومحالر تي.  

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن - ٢
محِن مفَِر بعج ناٍد عِن أَِبي ِزياِعيلَ بمِإس نِة عِغريأَِبيِهالْم نعليه السالم  ( ٍد ع ( قَالَ قَالَ أَِمري

ِمِننيؤعليه السالم  ( الْم ( تيب لَاِئكَِة والْم لَفتخم الَِة وسالر ِضعوم ِة ووبةُ النرجِت شيلَ الْبا أَهِإن
  .الرحمِة و معِدنُ الِْعلِْم 

٣ -محم نب دماِب   أَحشِن الْخٍد عمحِن مِد اللَِّه ببع نِن عيسِن الْحِد بمحم نٍد ع
يا خيثَمةُ نحن شجرةُ ) عليه السالم  ( قَالَ حدثَنا بعض أَصحاِبنا عن خيثَمةَ قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه

محالر تيب ِة ووبالن لَاِئكَِة والْم لَفتخم الَِة وسالر ِضعوم ِدنُ الِْعلِْم وعم ِة والِْحكْم فَاِتيحم ِة و
 نحن ةُ اللَِّه وِذم نحن و راللَِّه الْأَكْب مرح نحن اِدِه وةُ اللَِّه ِفي ِعبِديعو نحن اللَِّه و ِسر ِضعوم

  .ِه فَمن وفَى ِبعهِدنا فَقَد وفَى ِبعهِد اللَِّه و من خفَرها فَقَد خفَر ِذمةَ اللَِّه و عهده عهد اللَّ
  ورثَةُ الِْعلِْم يِرثُ بعضهم بعضاً الِْعلْم) عليهم السالم  ( باب أَنَّ الْأَِئمةَ

حمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَ- ١
قَالَ ِإنَّ ) عليه السالم  ( عن يحيى الْحلَِبي عن بريِد بِن معاِويةَ عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه

  ماً و الِْعلْم يتوارثُ و لَن يهِلك عاِلم ِإلَّا بِقي ِمن بعِدِه من يعلَم ِعلْمه كَانَ عاِل) عليه السالم  ( عِلياً
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 اَء اللَّها شم أَو.  
٢ -نب ِليع   نِل عيالْفُض ةَ واررز نِريٍز عح نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب 
لَم يرفَع و الِْعلْم يتوارثُ و كَانَ ) عليه السالم  ( قَالَ ِإنَّ الِْعلْم الَِّذي نزلَ مع آدم) عليه السالم  ( أَِبي جعفٍَر

ِليِمثْلَ ) يه السالم عل ( ع ِلمع نِلِه مأَه ِمن لَفَهقَطُّ ِإلَّا خ اِلما عِمن ِلكهي لَم هِإن ِة وِذِه الْأُمه اِلمع
 اَء اللَّها شم ِعلِْمِه أَو.  

بِن سويٍد عن يحيى   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْبرِقي عِن النضِر - ٣
ِإنَّ الِْعلْم ) عليه السالم  ( الْحلَِبي عن عبِد الْحِميِد الطَّاِئي عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر

ا شم ِمثْلَ ِعلِْمِه أَو لَمعي نم كرت ِإلَّا و اِلمع وتملَا ي ثُ واروتي اَء اللَّه.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عن موسى بِن بكٍْر عِن - ٤

 أَلِْف نِبي سنةَ) عليه السالم  ( يقُولُ ِإنَّ ِفي عِلي) عليه السالم  ( الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
مآد علَ مزالَِّذي ن ِإنَّ الِْعلْم اِء وِبيالْأَن عليه السالم  ( ِمن ( و هِعلْم بفَذَه اِلمع اتا مم و فَعري لَم

  .الِْعلْم يتوارثُ 
٥ -ِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد ع

لَم ) عليه السالم  ( يقُولُ ِإنَّ الِْعلْم الَِّذي نزلَ مع آدم) عليه السالم  ( عن عمر بِن أَباٍن قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر
 هِعلْم بفَذَه اِلمع اتا مم و فَعري.  

٦ - دمأَح نع دمحفٍَر  معأَِبي ج نع هفَعاِن رمعِن النب ِليع نو ) عليه السالم  ( عقَالَ قَالَ أَب
يمصونَ الثِّماد و يدعونَ النهر الْعِظيم ِقيلَ لَه و ما النهر الْعِظيم قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( جعفٍَر

 سنن )صلى اهللا عليه وآله (  و الِْعلْم الَِّذي أَعطَاه اللَّه ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ جمع ِلمحمٍد  )صلى اهللا عليه وآله( 
يني  ِقيلَ لَه و ما ِتلْك السنن قَالَ ِعلْم النِب)صلى اهللا عليه وآله ( النِبيني ِمن آدم و هلُم جراً ِإلَى محمٍد 

  ) عليه السالم  (  صير ذَِلك كُلَّه ِعند أَِمِري الْمؤِمِنني)صلى اهللا عليه وآله ( ِبأَسِرِه و ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
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فٍَرفَقَالَ لَهعو جفَقَالَ أَب نيِبيالن ضعب أَم لَمأَع ِمِننيؤالْم وِل اللَِّه فَأَِمريسر نا ابلٌ يجعليه السالم  (  ر (

 )صلى اهللا عليه وآله ( اسمعوا ما يقُولُ ِإنَّ اللَّه يفْتح مساِمع من يشاُء ِإني حدثْته أَنَّ اللَّه جمع ِلمحمٍد 
ِمِننيؤأَِمِري الْم دِعن كُلَّه ذَِلك عمج هأَن و نيِبيالن عليه السالم  ( ِعلْم ( ضعب أَم لَمأَع وأَلُِني أَ هسي وه و

 نيِبيالن.  
ي عِن النضِر بِن سويٍد عن يحيى   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْبرِق- ٧

ِإنَّ الِْعلْم ) عليه السالم  ( الْحلَِبي عن عبِد الْحِميِد الطَّاِئي عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر
  .ِه أَو ما شاَء اللَّه يتوارثُ فَلَا يموت عاِلم ِإلَّا ترك من يعلَم ِمثْلَ ِعلِْم

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن الْحاِرِث بِن الْمِغريِة قَالَ - ٨
يرفَع و ما مات لَم ) عليه السالم  ( يقُولُ ِإنَّ الِْعلْم الَِّذي نزلَ مع آدم) عليه السالم  ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه

  .عاِلم ِإلَّا و قَد ورثَ ِعلْمه ِإنَّ الْأَرض لَا تبقَى ِبغيِر عاِلٍم 
ِلِهمقَب ِمن اِء الَِّذينِصيالْأَو اِء وِبيِميِع الْأَنج و ِبيالن ِرثُوا ِعلْمةَ وأَنَّ الْأَِئم ابب  

يم عن أَِبيِه عن عبِد الْعِزيِز بِن الْمهتِدي عن عبِد اللَِّه بِن جندٍب أَنه   عِلي بن ِإبراِه- ١
 كَانَ أَِمني اللَِّه ِفي خلِْقِه فَلَما )صلى اهللا عليه وآله ( أَما بعد فَِإنَّ محمداً ) عليه السالم  ( كَتب ِإلَيِه الرضا

 ا )هللا عليه وآله صلى ا( قُِبضاينالْم ا ولَايالْب ا ِعلْمندِضِه ِعناُء اللَِّه ِفي أَرنأُم نحفَن هثَترِت ويلَ الْبا أَهكُن 
و حِقيقَِة النفَاِق و أَنساب الْعرِب و موِلد الِْإسلَاِم و ِإنا لَنعِرف الرجلَ ِإذَا رأَيناه ِبحِقيقَِة الِْإمياِن 

و ِإنَّ ِشيعتنا لَمكْتوبونَ ِبأَسماِئِهم و أَسماِء آباِئِهم أَخذَ اللَّه علَينا و علَيِهم الِْميثَاق يِردونَ 
  موِردنا و يدخلُونَ مدخلَنا لَيس علَى ِملَِّة الِْإسلَاِم غَيرنا 
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 نحن اِء وِصياُء الْأَونأَب نحن اِء وِبياطُ الْأَنأَفْر نحن اةُ وجاُء النبجالن نحن مهرغَي و
 عز و جلَّ و نحن أَولَى الناِس ِبِكتاِب اللَِّه و نحن أَولَى الناِس الْمخصوصونَ ِفي ِكتاِب اللَِّه

 و نحن الَِّذين شرع اللَّه لَنا ِدينه فَقَالَ ِفي ِكتاِبِه شرع لَكُم يا آلَ )صلى اهللا عليه وآله ( ِبرسوِل اللَِّه 
ِبِه نوحاً قَد وصانا ِبما وصى ِبِه نوحاً و الَِّذي أَوحينا ِإلَيك يا محمٍد ِمن الديِن ما وصى 

محمد و ما وصينا ِبِه ِإبراِهيم و موسى و ِعيسى فَقَد علَّمنا و بلَّغنا ِعلْم ما عِلمنا و استودعنا 
عزِم ِمن الرسِل أَنْ أَِقيموا الدين يا آلَ محمٍد و ال تتفَرقُوا ِفيِه و ِعلْمهم نحن ورثَةُ أُوِلي الْ

 ِليِة علَايو ِه ِمنِإلَي موهعدما ت ِليِة علَايِبو كرأَش نم ِرِكنيشلَى الْمع رٍة كَباعملَى جوا عكُون
ي دمحا مي ِإنَّ اللَّهِليِة علَايِإلَى و كِجيبي نم ِنيبي نِه مِدي ِإلَيعليه السالم  ( ه (.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد الرحمِن بِن - ٢
 ِإنَّ أَولَ وِصي كَانَ علَى وجِه )صلى اهللا عليه وآله ( سولُ اللَِّه  قَالَ قَالَ ر)عليه السالم ( كَِثٍري عن أَِبي جعفٍَر 

 ِبياِء ِمائَةَ أَلِْف نِبيالْأَن ِميعكَانَ ج و ِصيو لَه ى ِإلَّا وضم ِبين ا ِمنم و مآد نةُ اللَِّه بِض ِهبالْأَر
خ مهِمن ِبين أَلْف ِرينِعش و دمحم ى وِعيس ى ووسم و اِهيمرِإب و وحِم نزةٌ أُولُو الْعسعليهم ( م

 و ِإنَّ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب كَانَ ِهبةَ اللَِّه ِلمحمٍد و وِرثَ ِعلْم الْأَوِصياِء و ِعلْم من كَانَ )السالم 
 ِعلْم من كَانَ قَبلَه ِمن الْأَنِبياِء و الْمرسِلني علَى قَاِئمِة الْعرِش مكْتوب قَبلَه أَما ِإنَّ محمداً وِرثَ

حمزةُ أَسد اللَِّه و أَسد رسوِلِه و سيد الشهداِء و ِفي ذُؤابِة الْعرِش عِلي أَِمري الْمؤِمِنني فَهِذِه 
لَى ما عنتجٍة حجح فَأَي ِقنيا الْينامأَم الْكَلَاِم و ا ِمننعنا مم ا واثَنِمري دحج ا وقَّنح كَرأَن ن

  .تكُونُ أَبلَغَ ِمن هذَا 
ِه بِن   محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عبِد اللَّ- ٣

ِإنَّ سلَيمانَ ) عليه السالم  ( الْقَاِسِم عن زرعةَ بِن محمٍد عِن الْمفَضِل بِن عمر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
  وِرثَ 
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 ِجيِل والِْإن اِة وروالت ا ِعلْمندِإنَّ ِعن داً ومحا مِرثْنا وِإن انَ وملَيِرثَ سداً ومحِإنَّ م و داود
ِعلْم ِإنَّ الِْعلْم الزبوِر و ِتبيانَ ما ِفي الْأَلْواِح قَالَ قُلْت ِإنَّ هذَا لَهو الِْعلْم قَالَ لَيس هذَا هو الْ

  .الَِّذي يحدثُ يوماً بعد يوٍم و ساعةً بعد ساعٍة 
  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن شعيٍب - ٤

ِعن تقَالَ كُن اِسيٍس الْكُنيرض ناِد عدِد اللَِّهالْحبأَِبي ع و ) عليه السالم  ( دِصٍري فَقَالَ أَبو بأَب هدِعن و
صلى اهللا عليه ( ِإنَّ داود وِرثَ ِعلْم الْأَنِبياِء و ِإنَّ سلَيمانَ وِرثَ داود و ِإنَّ محمداً ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

 و ِإنَّ ِعندنا صحف ِإبراِهيم و أَلْواح )صلى اهللا عليه وآله ( ِإنا وِرثْنا محمداً  وِرثَ سلَيمانَ و )وآله 
موسى فَقَالَ أَبو بِصٍري ِإنَّ هذَا لَهو الِْعلْم فَقَالَ يا أَبا محمٍد لَيس هذَا هو الِْعلْم ِإنما الِْعلْم ما 

  .يِل و النهاِر يوماً ِبيوٍم و ساعةً ِبساعٍة يحدثُ ِباللَّ
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن - ٥

قَالَ قَالَ ِلي يا أَبا محمٍد ِإنَّ )  عليه السالم  (النعماِن عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
 قَالَ و قَد أَعطَى )صلى اهللا عليه وآله ( اللَّه عز و جلَّ لَم يعِط الْأَنِبياَء شيئاً ِإلَّا و قَد أَعطَاه محمداً 

لصحف الَِّتي قَالَ اللَّه عز و جلَّ صحِف ِإبراِهيم و محمداً جِميع ما أَعطَى الْأَنِبياَء و ِعندنا ا
 معقَالَ ن احالْأَلْو ِهي اكِفد ِعلْتج وسى قُلْتم.  

  محمد عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد عن عبِد - ٦
  أَنه سأَلَه عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و لَقَد كَتبنا ) عليه السالم  (  ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّهاللَِّه بِن
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عب وِر ِمنبلَى ِفي الزِزلَ عالَِّذي أُن وربالز اللَِّه و دِعن قَالَ الذِّكْر ا الذِّكْرم و وربا الزِد الذِّكِْر م
 مه نحن ِل الِْعلِْم وأَه دِعن ولَ فَهزاٍب نكُلُّ ِكت و داود.  

٧ -اِهٍر أَوِن أَِبي زب دمأَح نى عيحي نب دمحأَِخيِه   م ناٍد عمِن حِد بمحم نِرِه عغَي 
قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك ) عليه السالم  ( أَحمد بِن حماٍد عن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل

 ِبيِن النِني عِبرصلى اهللا عليه وآله ( أَخ(ِبيِرثَ النى ِإلَى  وهتى انتح منْ آدلَد ِمن قُلْت معقَالَ ن مكُلَّه ني
 دمحم اً ِإلَّا وِبين ثَ اللَّهعا بفِْسِه قَالَ مصلى اهللا عليه وآله ( ن( ميرم نى ابِإنَّ ِعيس قَالَ قُلْت هِمن لَمأَع 

ِه قَالَ صدقْت و سلَيمانَ بن داود كَانَ يفْهم منِطق الطَّيِر و كَانَ كَانَ يحِيي الْموتى ِبِإذِْن اللَّ
 يقِْدر علَى هِذِه الْمناِزِل قَالَ فَقَالَ ِإنَّ سلَيمانَ بن داود قَالَ ِللْهدهِد )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

 أَمِرِه فَقالَ ما ِلي ال أَرى الْهدهد أَم كانَ ِمن الْغاِئِبني ِحني فَقَده فَغِضب ِحني فَقَده و شك ِفي
علَيِه فَقَالَ لَأُعذِّبنه عذاباً شِديداً أَو لَأَذْبحنه أَو لَيأِْتيني ِبسلْطاٍن مِبٍني و ِإنما غَِضب ِلأَنه كَانَ 

ع لُّهدي لُ ومالن و يحِت الركَان قَد انُ وملَيطَ سعي ا لَمم ِطيأُع قَد طَاِئر وه ذَا واِء فَهلَى الْم
الِْإنس و الِْجن و الشياِطني و الْمردةُ لَه طَاِئِعني و لَم يكُن يعِرف الْماَء تحت الْهواِء و كَانَ 

الطَّي أَو ضِبِه الْأَر تقُطِّع ِبِه الِْجبالُ أَو تريآناً سأَنَّ قُر لَو اِبِه وقُولُ ِفي ِكتي ِإنَّ اللَّه و ِرفُهعي ر
ع ِبِه الْبلْدانُ و كُلِّم ِبِه الْموتى و قَد وِرثْنا نحن هذَا الْقُرآنَ الَِّذي ِفيِه ما تسير ِبِه الِْجبالُ و تقَطَّ

 را أَمِبه ادرا ياٍت ماِب اللَِّه َآليِإنَّ ِفي ِكت اِء ووالْه تحاَء تالْم ِرفعن نحن ى وتوا ِبِه الْميحت
ه اللَّه لَنا ِفي أُم الِْكتاِب ِإنَّ اللَّه ِإلَّا أَنْ يأْذَنَ اللَّه ِبِه مع ما قَد يأْذَنُ اللَّه ِمما كَتبه الْماضونَ جعلَ

 الَِّذين ا الِْكتابثْنرأَو قَالَ ثُم ِبٍني ثُمِض ِإلَّا ِفي ِكتاٍب مالْأَر ماِء وٍة ِفي السغاِئب ما ِمن قُولُ وي
و زع ا اللَّهطَفَاناص الَِّذين نحِعباِدنا فَن نا ِمنطَفَياصيانُ كُلِّ شيذَا الَِّذي ِفيِه ِتبا هثَنرأَو لَّ وٍء   ج

.  
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زلَت ِمن ِعنِد اللَِّه عز و ِعندهم جِميع الْكُتِب الَِّتي ن) عليهم السالم  ( باب أَنَّ الْأَِئمةَ
  جلَّ و أَنهم يعِرفُونها علَى اخِتلَاِف أَلِْسنِتها

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن ِإبراِهيم عن يونس عن ِهشاِم بِن الْحكَِم - ١
ا جلَم هٍه أَنيرِديِث بِد اللَِّهِفي حبِإلَى أَِبي ع هععليه السالم  ( اَء م (فٍَرعج نى بوسِن مسا الْحأَب فَلَِقي ) 

ِلبريٍه يا بريه كَيف ) عليه السالم  ( فَحكَى لَه ِهشام الِْحكَايةَ فَلَما فَرغَ قَالَ أَبو الْحسِن) عليه السالم 
اِبكِبِكت كثَقَِني ِبِعلِْمي ِفيِه قَالَ ِعلْما أَوأِْويِلِه قَالَ مِبت كِثقَت فقَالَ كَي ثُم اِلما ِبِه عقَالَ أَن 

يقْرأُ الِْإنِجيلَ فَقَالَ بريه ِإياك كُنت أَطْلُب منذُ خمِسني سنةً أَو ) عليه السالم  ( فَابتدأَ أَبو الْحسِن
ِمثْلَك و هيرب و املَ ِهشخفَد هعم تأَةُ الَِّتي كَانرِت الْمنآم و هانِإمي نسح و هيرب نقَالَ فَآم 

  (فَحكَى لَه ِهشام الْكَلَام الَِّذي جرى بين أَِبي الْحسِن موسى) عليه السالم  ( الْمرأَةُ علَى أَِبي عبِد اللَِّه

ذُريةً بعضها ِمن بعٍض و اللَّه سِميع عِليم فَقَالَ ) عليه السالم  ( و بين بريٍه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه) عليه السالم 
ن ِعنِدِهم نقْرؤها كَما بريه أَنى لَكُم التوراةُ و الِْإنِجيلُ و كُتب الْأَنِبياِء قَالَ ِهي ِعندنا ِوراثَةً ِم

يش نأَلُ عسِضِه يةً ِفي أَرجلُ حعجلَا ي ا قَالُوا ِإنَّ اللَّها كَمقُولُهن ا وُءوهِري  قَرقُولُ لَا أَدٍء فَي.  
 بِن صاِلٍح عن   عِلي بن محمٍد و محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عن بكِْر- ٢

و نحن نِريد الِْإذْنَ ) عليه السالم  ( محمِد بِن ِسناٍن عن مفَضِل بِن عمر قَالَ أَتينا باب أَِبي عبِد اللَِّه
رِبالس ها أَننمهوِة فَتِبيرِبالْع سِبكَلَاٍم لَي كَلَّمتي اهنِمعِه فَسلَيع جرخ كَاِئِه ثُما ِلبنكَيكَى فَبب ِة ثُماِنيي

 كَلَّمتت اكنِمعفَس كلَيالِْإذْنَ ع ِريدن اكنيأَت اللَّه كلَحأَص ِه فَقُلْتلَيا علْنخا فَدفَأَِذنَ لَن لَاما الْغنِإلَي
مهوِة فَتِبيرِبالْع سِبكَلَاٍم لَي اسِإلْي تذَكَر معقَالَ ن كَاِءكا ِلبنكَيفَب تكَيب ِة ثُماِنييرِبالس ها أَنن

  النِبي و كَانَ ِمن عباِد أَنِبياِء بِني ِإسراِئيلَ 
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فَقُلْت كَما كَانَ يقُولُ ِفي سجوِدِه ثُم اندفَع ِفيِه ِبالسرياِنيِة فَلَا و اللَِّه ما رأَينا قَساً و لَا جاثَِليقاً 
ي سجوِدِه أَ تراك معذِِّبي و قَد أَفْصح لَهجةً ِمنه ِبِه ثُم فَسره لَنا ِبالْعرِبيِة فَقَالَ كَانَ يقُولُ ِف

أَظْمأْت لَك هواِجِري أَ تراك معذِِّبي و قَد عفَّرت لَك ِفي التراِب وجِهي أَ تراك معذِِّبي و قَِد 
 فَأَوحى اللَّه ِإلَيِه أَِن ارفَع اجتنبت لَك الْمعاِصي أَ تراك معذِِّبي و قَد أَسهرت لَك لَيِلي قَالَ

 تأَن و كدبع تا ذَا أَ لَسِني متذَّبع ثُم كذِّبلَا أُع قَالَ فَقَالَ ِإنْ قُلْت ذِِّبكعم ري غَيفَِإن كأْسر
م ري غَيفَِإن كأْسر فَعِه أَِن ارِإلَي ى اللَّهحي قَالَ فَأَوبِبِه ر تفَيداً وعو تدعي ِإذَا وِإن ذِِّبكع.  
  و أَنهم يعلَمونَ ِعلْمه كُلَّه) عليهم السالم  ( باب أَنه لَم يجمِع الْقُرآنَ كُلَّه ِإلَّا الْأَِئمةُ

ٍب عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبو- ١
يقُولُ ما ادعى أَحد ِمن الناِس أَنه جمع الْقُرآنَ كُلَّه ) عليه السالم  ( عن جاِبٍر قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر

اللَّه لَهزا نكَم ِفظَهح و هعما جم و ِزلَ ِإلَّا كَذَّابا أُنأَِبي طَاِلٍبكَم نب ِليالَى ِإلَّا عععليه السالم  (  ت (

  .) عليهم السالم  ( و الْأَِئمةُ ِمن بعِدِه
  محمد بن الْحسيِن عن محمِد بِن الْحسِن عن محمِد بِن ِسناٍن عن عماِر بِن - ٢

 أَنه قَالَ ما يستِطيع أَحد أَنْ يدِعي أَنَّ )عليه السالم (  عن أَِبي جعفٍَر مروانَ عِن الْمنخِل عن جاِبٍر
  .ِعنده جِميع الْقُرآِن كُلِِّه ظَاِهِرِه و باِطِنِه غَير الْأَوِصياِء 
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٣ - نِبيِع عِن الرِن الْقَاِسِم باٍد عِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمحم ٍد ومحم نب ِليع  
 محِرٍز قَالَ عبيِد بِن عبِد اللَِّه بِن أَِبي هاِشٍم الصيرِفي عن عمِرو بِن مصعٍب عن سلَمةَ بِن

يقُولُ ِإنَّ ِمن ِعلِْم ما أُوِتينا تفِْسري الْقُرآِن و أَحكَامه و ِعلْم تغِيِري ) عليه السالم  ( سِمعت أَبا جعفٍَر
لَم نم عمأَس لَو و مهعمراً أَسيٍم خِبقَو اللَّه ادثَاِنِه ِإذَا أَردح اِن ومِرضاً كَأَنْ الزعلَّى ملَو عمسي 

  .لَم يسمع ثُم أَمسك هنيئَةً ثُم قَالَ و لَو وجدنا أَوِعيةً أَو مستراحاً لَقُلْنا و اللَّه الْمستعانُ 
٤ -ِن ِعيسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِد اللَِّه   مبأَِبي ع نى ع

يقُولُ و اللَِّه ِإني لَأَعلَم ) عليه السالم  ( الْمؤِمِن عن عبِد الْأَعلَى مولَى آِل ساٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
مالس ربِفي كَفِّي ِفيِه خ هِلِه ِإلَى آِخِرِه كَأَنأَو اللَِّه ِمن ابِكت ا كَانَ وم ربخ ِض والْأَر ربخ اِء و

يانُ كُلِّ شيلَّ ِفيِه ِتبج و زع قَالَ اللَّه كَاِئن وا هم ربٍء  خ.  
٥ - نانَ عسِن حب ِليع ناِب عشِن الْخاِهٍر عِن أَِبي زب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
حِد الربِد اللَِّهعبأَِبي ع نِن كَِثٍري عِن بعليه السالم  ( م ( ا آِتيكالِْكتاِب أَن ِمن ِعلْم هدقَالَ قالَ الَِّذي ِعن

صدِرِه بين أَصاِبِعِه فَوضعها ِفي ) عليه السالم  ( ِبِه قَبلَ أَنْ يرتد ِإلَيك طَرفُك قَالَ فَفَرج أَبو عبِد اللَِّه
 اِب كُلُّهالِْكت اللَِّه ِعلْم ا وندِعن قَالَ و ثُم.  

٦ - هذَكَر نمِن عسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  
يرب نةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابِميعاً عفٍَرجعِلأَِبي ج ةَ قَالَ قُلْتاِويعِن مقُلْ ) عليه السالم  ( ِد ب

 ا ولُنأَفْض ا ولُنأَو ِليع ى ونا عانالِْكتاِب قَالَ ِإي ِعلْم هدِعن نم و كُمنيب ِني ويِهيداً بكَفى ِباللَِّه ش
ِبيالن دعا بنريعليه السالم  ( خ(.   
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  ِمِن اسِم اللَِّه الْأَعظَِم) عليهم السالم  ( باب ما أُعِطي الْأَِئمةُ
١ -محِن مب دمأَح نع هرغَي ى ويحي نب دمحِن   مِد بمحم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد ع

قَالَ ِإنَّ اسم اللَِّه ) عليه السالم  ( الْفُضيِل قَالَ أَخبرِني شريس الْواِبِشي عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر
آص دا كَانَ ِعنمِإن فاً ورح ِعنيبس لَى ثَلَاثٍَة وع ظَمالْأَع ِسفِبِه فَخ كَلَّمفَت اِحدو فرا حهِمن ف

 تا كَانكَم ضِت الْأَرادع ِدِه ثُمِبي ِريرلَ الساونى تتح ِريِر ِبلِْقيسس نيب و هنيا بِض مِبالْأَر
 اثْناِن و سبعونَ حرفاً و حرف واِحد أَسرع ِمن طَرفَِة عيٍن و نحن ِعندنا ِمن اِلاسِم الْأَعظَِم

  .ِعند اللَِّه تعالَى استأْثَر ِبِه ِفي ِعلِْم الْغيِب ِعنده و لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْعِلي الْعِظيِم 
٢ -ِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاِلٍد   مِن خِد بمحم ِعيٍد وِن سِن بيس

عليه  ( عن زكَِريا بِن ِعمرانَ الْقُمي عن هارونَ بِن الْجهِم عن رجٍل ِمن أَصحاِب أَِبي عبِد اللَِّه

) عليه السالم  ( يقُولُ ِإنَّ ِعيسى ابن مريم) عليه السالم  ( لَم أَحفَظْ اسمه قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه) السالم 

 ٍف ورةَ أَحاِنيثَم اِهيمرِإب ِطيأُع ٍف ورةَ أَحعبى أَروسم ِطيأُع ا ولُ ِبِهممعِن كَانَ يفَيرح ِطيأُع
ِعش ةً وسمخ مآد ِطيأُع فاً ورح رشةَ عسمخ وحن ِطيأُع عمالَى جعت ِإنَّ اللَّه فاً ورح ِرين

صلى (  و ِإنَّ اسم اللَِّه الْأَعظَم ثَلَاثَةٌ و سبعونَ حرفاً أُعِطي محمد )صلى اهللا عليه وآله ( ذَِلك كُلَّه ِلمحمٍد 

  .ف واِحد  اثْنيِن و سبِعني حرفاً و حِجب عنه حر)اهللا عليه وآله 
  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن عبِد - ٣

قُولُ قَالَ سِمعته ي) عليه السالم  ( اللَِّه عن عِلي بِن محمٍد النوفَِلي عن أَِبي الْحسِن صاِحِب الْعسكَِر
 ضالْأَر لَه قَترخِبِه فَان كَلَّمفَت فرح فآص دفاً كَانَ ِعنرونَ حعبس ثَلَاثَةٌ و ظَماللَِّه الْأَع ماس

رض ِفي أَقَلَّ ِفيما بينه و بين سبٍإ فَتناولَ عرش ِبلِْقيس حتى صيره ِإلَى سلَيمانَ ثُم انبسطَِت الْأَ
  .ِمن طَرفَِة عيٍن و ِعندنا ِمنه اثْناِن و سبعونَ حرفاً و حرف ِعند اللَِّه مستأِْثر ِبِه ِفي ِعلِْم الْغيِب 
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  )عليهم السالم  ( باب ما ِعند الْأَِئمِة ِمن آياِت الْأَنِبياِء
  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن مِنيِع بِن - ١

محم نى علعم ناِشٍع عجم نع ِريصاِج الْبجفٍَرالْحعأَِبي ج نِض عِن الْفَيقَالَ ) عليه السالم  ( ِد ب
مى ِآلدوسا مصع تا ) عليه السالم  ( كَانهِإن انَ ورِن ِعمى بوسِإلَى م تارص ٍب ثُميعِإلَى ش تارفَص

ئَِتهياُء كَهرضخ ِهي ا آِنفاً وِدي ِبههِإنَّ ع ا وندِإذَا لَِعن ِطقنا لَتهِإن ا وِتهرجش ِمن تِزعتان ا ِحني
يصنع ِبها ما كَانَ يصنع موسى و ِإنها لَتروع و تلْقَف ما ) عليه السالم  ( استنِطقَت أُِعدت ِلقَاِئِمنا

 أَقْبلَت تلْقَف ما يأِْفكُونَ يفْتح لَها شعبتاِن ِإحداهما ِفي يأِْفكُونَ و تصنع ما تؤمر ِبِه ِإنها حيثُ
  .الْأَرِض و الْأُخرى ِفي السقِْف و بينهما أَربعونَ ِذراعاً تلْقَف ما يأِْفكُونَ ِبِلساِنها 

٢ -م نى عوسِن مانَ برِعم نع ِريسِإد نب دمأَح   ِليع نع اِديدغفٍَر الْبعِن جى بوس
قَالَ سِمعته ) عليه السالم  ( بِن أَسباٍط عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .ِعندنا و نحن ورثَةُ النِبيني ِعندنا و عصا موسى ) عليه السالم  ( يقُولُ أَلْواح موسى
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن موسى بِن سعدانَ عن عبِد اللَِّه بِن - ٣

ِإنَّ ) عليه السالم  (  أَبو جعفٍَرقَالَ قَالَ) عليه السالم  ( الْقَاِسِم عن أَِبي سِعيٍد الْخراساِني عن أَِبي عبِد اللَِّه
 اماً وطَع كُمِمن دِملْ أَححاِديِه أَلَا لَا ينى مادِإلَى الْكُوفَِة ن هجوتأَنْ ي ادأَر كَّةَ وِبم ِإذَا قَام الْقَاِئم

 فَلَا ينِزلُ منِزلًا ِإلَّا انبعثَ عين ِمنه لَا شراباً و يحِملُ حجر موسى بِن ِعمرانَ و هو ِوقْر بِعٍري
  .فَمن كَانَ جاِئعاً شِبع و من كَانَ ظَاِمئاً رِوي فَهو زادهم حتى ينِزلُوا النجف ِمن ظَهِر الْكُوفَِة 

٤ -وسم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   مسأَِبي الْح نانَ عدعِن سى ب
ذَات لَيلٍَة بعد ) عليه السالم  ( قَالَ خرج أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( الْأَسِدي عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر

جرةً خظِْلملَةً ملَي ةً ومهمةً همهمقُولُ هي وه ٍة ومتع ِه قَِميصلَيع امالِْإم كُملَيع   
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  .) عليه السالم  ( آدم و ِفي يِدِه خاتم سلَيمانَ و عصا موسى
 الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن أَِبي ِإسماِعيلَ السراِج   محمد عن محمِد بِن- ٥

 قَالَ سِمعته يقُولُ أَ تدِري ما )عليه السالم ( عن ِبشِر بِن جعفٍَر عن مفَضِل بِن عمر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 فوسي عليه السالم ( كَانَ قَِميص(َق  اِهيمرلَا قَالَ ِإنَّ ِإب الَ قُلْت ) عليه السالم( اهأَت ارالن لَه تا أُوِقدلَم 

 ِبثَوٍب ِمن ِثياِب الْجنِة فَأَلْبسه ِإياه فَلَم يضره معه حر و لَا برد فَلَما حضر )عليه السالم ( جبرِئيلُ 
الْم اِهيمرِإب ِلدا وفَلَم قُوبعلَى يع اقحِإس لَّقَهع و اقحلَى ِإسع لَّقَهع ٍة وِميمِفي ت لَهعج تو

 فوسعليه السالم ( ي( فوسي هجرا أَخا كَانَ فَلَمِرِه مأَم ى كَانَ ِمنتِدِه حضِه فَكَانَ ِفي علَيع لَّقَهع 
 ِمن رِبِمص ووِن فَهدفَنال أَنْ ت لَو فوسي ِريح ي لَأَِجدِإن لُهقَو وه و هِرحي قُوبعي دجِة وِميمالت

ذَِلك الْقَِميص الَِّذي أَنزلَه اللَّه ِمن الْجنِة قُلْت جِعلْت ِفداك فَِإلَى من صار ذَِلك الْقَِميص قَالَ 
ٍد ِإلَى أَهمحى ِإلَى آِل مهتفَقَِد ان هرغَي ِرثَ ِعلْماً أَوو ِبيقَالَ كُلُّ ن صلى اهللا عليه وآله ( ِلِه ثُم(.   

   و متاِعِه)صلى اهللا عليه وآله ( باب ما ِعند الْأَِئمِة ِمن ِسلَاِح رسوِل اللَِّه 
١ -مأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ   ِعداِويعم نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب د

ِإذْ دخلَ علَيِه رجلَاِن ِمن ) عليه السالم  ( بِن وهٍب عن سِعيٍد السماِن قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه
م امِإم أَ ِفيكُم ِة فَقَالَا لَهِدييالز الثِّقَات كنا عنربأَخ قَد ِة قَالَ فَقَالَ لَا قَالَ فَقَالَا لَهالطَّاع ضرفْت

 مه ِمٍري وشت ٍع ورو ابحأَص مه فُلَانٌ و فُلَانٌ و لَك يِهممسن قُولُ ِبِه وت و ِقرت فِْتي وت كأَن
أَب ِضبفَغ كِْذبلَا ي نِد اللَِّهِممبفَقَالَ ) عليه السالم  ( و ع  
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قُلْت نعم هما ِمن ما أَمرتهم ِبهذَا فَلَما رأَيا الْغضب ِفي وجِهِه خرجا فَقَالَ ِلي أَ تعِرف هذَيِن 
 ِعند عبِد اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( أَهِل سوِقنا و هما ِمن الزيِديِة و هما يزعماِن أَنَّ سيف رسوِل اللَِّه 

ناللَِّه ب دبع آها راللَِّه م و ا اللَّهمهنا لَعِن فَقَالَ كَذَبسِن الْحب ٍة ِمناِحدلَا ِبو ِه وينيِن ِبعسالْح 
عينيِه و لَا رآه أَبوه اللَّهم ِإلَّا أَنْ يكُونَ رآه ِعند عِلي بِن الْحسيِن فَِإنْ كَانا صاِدقَيِن فَما علَامةٌ 

ِإنَّ ِعن ِبِه ورضِضِع موِفي م ا أَثَرم قِْبِضِه ووِل اللَِّه ِفي مسر فيِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله ( ِدي لَس و 
 و ِدرعه و لَامته و ِمغفَره فَِإنْ كَانا صاِدقَيِن فَما علَامةٌ ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( ِعنِدي لَرايةَ رسوِل اللَِّه 

 الِْمغلَبةَ و ِإنَّ ِعنِدي )صلى اهللا عليه وآله (  ِعنِدي لَرايةَ رسوِل اللَِّه  و ِإنَّ)صلى اهللا عليه وآله ( ِدرِع رسوِل اللَِّه 
أَلْواح موسى و عصاه و ِإنَّ ِعنِدي لَخاتم سلَيمانَ بِن داود و ِإنَّ ِعنِدي الطَّست الَِّذي كَانَ 

 ِإذَا وضعه بين )صلى اهللا عليه وآله ( ِعنِدي اِلاسم الَِّذي كَانَ رسولُ اللَِّه موسى يقَرب ِبِه الْقُربانَ و ِإنَّ 
الْمسِلِمني و الْمشِرِكني لَم يِصلْ ِمن الْمشِرِكني ِإلَى الْمسِلِمني نشابةٌ و ِإنَّ ِعنِدي لَِمثْلَ الَِّذي 

م لَاِئكَةُ وِبِه الْم اَءتاِئيلَ ِفي جرو ِإسنب تاِئيلَ كَانرِني ِإسوِت ِفي بابثَِل التا كَملَاِح ِفينثَلُ الس
أَي أَهِل بيٍت وِجد التابوت علَى أَبواِبِهم أُوتوا النبوةَ و من صار ِإلَيِه السلَاح ِمنا أُوِتي الِْإمامةَ 

لَِبس لَقَد وِل اللَِّه وسر عا )صلى اهللا عليه وآله (  أَِبي ِدرا أَنهتلَِبس ِطيطاً وِض خلَى الْأَرع طَّتفَخ 
 اَء اللَّها ِإنْ شلَأَها مهِإذَا لَِبس نا منقَاِئم و تكَان و تفَكَان.  
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٢ - ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نع ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسالْح  
يقُولُ ِعنِدي ِسلَاح ) عليه السالم  (  اللَِّهحماِد بِن عثْمانَ عن عبِد الْأَعلَى بِن أَعين قَالَ سِمعت أَبا عبِد

 لَا أُنازع ِفيِه ثُم قَالَ ِإنَّ السلَاح مدفُوع عنه لَو وِضع ِعند شر خلِْق )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
لَى من يلْوى لَه الْحنك فَِإذَا كَانت ِمن اللَِّه ِفيِه اللَِّه لَكَانَ خيرهم ثُم قَالَ ِإنَّ هذَا الْأَمر يِصري ِإ

  .الْمِشيئَةُ خرج فَيقُولُ الناس ما هذَا الَِّذي كَانَ و يضع اللَّه لَه يداً علَى رأِْس رِعيِتِه 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر - ٣
قَالَ قَالَ ) عليه السالم  ( بِن سويٍد عن يحيى الْحلَِبي عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ِفي الْمتاِع سيفاً و ِدرعاً و عنزةً و رحلًا و بغلَته الشهباَء فَوِرثَ )صلى اهللا عليه وآله ( ترك رسولُ اللَِّه 
  .) عليه السالم  ( ذَِلك كُلَّه عِلي بن أَِبي طَاِلٍب

٤ -محم نب نيسِل   الْحيفُض نانَ عثْمِن عاِن بأَب ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد ع
 ذَات )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ لَِبس أَِبي ِدرع رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( بِن يساٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .نا فَفَضلَت الْفُضوِل فَخطَّت و لَِبستها أَ

  أَحمد بن محمٍد و محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسِن عن محمِد بِن ِعيسى - ٥
 قَالَ سأَلْته عن ِذي الْفَقَاِر سيِف) عليه السالم  ( عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي الْحسِن الرضا

ِمن السماِء و كَانت ِحلْيته ) عليه السالم  (  ِمن أَين هو قَالَ هبطَ ِبِه جبرِئيلُ)صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
  .ِمن ِفضٍة و هو ِعنِدي 

لرحمِن عن محمِد بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس بِن عبِد ا- ٦
اِهيمرأَِبي ِإب نِكيٍم ععليه السالم  ( ح ( رش دِعن ِضعو لَو هنع فُوعدا مندِعن وعضوم لَاحقَالَ الس

انَ قَد شق لَه ِفي الِْجداِر خلِْق اللَِّه كَانَ خيرهم لَقَد حدثَِني أَِبي أَنه حيثُ بنى ِبالثَّقَِفيِة و كَ
 اراً فَفَِزعمِمس رشةَ عسمخ هذْوأَى حِرِه فَرصى ِببمِسِه ررةُ عِبيحص تا كَانفَلَم تيالْب دجفَن

ٍة فَكَشاجِفي ح اِليوم وعأَنْ أَد ي أُِريدِلي فَِإنوحا تقَالَ لَه و ِإلَّا ِلذَِلك ارما ِمسها ِمنفَم طَه
يا شهِه ِمنلَ ِإلَيصا وم ِف ويِن السع فَهِرفاً طَرصم هدجٌء  و.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن مسكَانَ - ٧
قَالَ سأَلْته عما يتحدثُ الناس أَنه دِفعت ِإلَى أُم ) عليه السالم  ( عن أَِبي جعفٍَرعن حجٍر عن حمرانَ 

ِعلْمه ) عليه السالم  (  لَما قُِبض وِرثَ عِلي)صلى اهللا عليه وآله ( سلَمةَ صِحيفَةٌ مختومةٌ فَقَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
فَلَما خِشينا أَنْ نغشى ) عليه السالم  ( حه و ما هناك ثُم صار ِإلَى الْحسِن ثُم صار ِإلَى الْحسيِنو ِسلَا
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ار ِإلَى قَالَ فَقُلْت نعم ثُم ص) عليه السالم  ( استودعها أُم سلَمةَ ثُم قَبضها بعد ذَِلك عِلي بن الْحسيِن
 معقَالَ ن كِإلَي ذَِلك دعب ارص و كى ِإلَيهتان ثُم أَِبيك.  

    محمد عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ عن عمر بِن أَباٍن - ٨
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عما يتحدثُ الناس أَنه دِفع ِإلَى أُم سلَمةَ صِحيفَةٌ مختومةٌ ) عليه السالم  ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه
ِعلْمه و ِسلَاحه و ما هناك ثُم ) عليه السالم  ( ض وِرثَ عِلي لَما قُِب)صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

قَالَ قُلْت ثُم صار ِإلَى عِلي بِن الْحسيِن ثُم ) عليه السالم  ( صار ِإلَى الْحسِن ثُم صار ِإلَى الْحسيِن
  .الَ نعم صار ِإلَى ابِنِه ثُم انتهى ِإلَيك فَقَ

  محمد بن الْحسيِن و عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْوِليِد - ٩
(  قَالَ لَما حضرت رسولَ اللَِّه) عليه السالم  ( شباٍب الصيرِفي عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

فَقَالَ ِللْعباِس يا عم ) عليه السالم  (  الْوفَاةُ دعا الْعباس بن عبِد الْمطَِّلِب و أَِمري الْمؤِمِنني)صلى اهللا عليه وآله 
ِه فَقَالَ يلَيع داِتِه فَرِعد ِجزنت و هنيقِْضي دت ٍد ومحاثَ مرذُ تأْخٍد تمحم تولَ اللَِّه ِبأَِبي أَنسا ر

 ققَالَ فَأَطْر يحاِري الربت تأَن و ِطيقُكي ناِل ماِل قَِليلُ الْمالِْعي كَِثري خيي شي ِإنأُم صلى اهللا عليه ( و

داِتِه و تقِْضي دينه فَقَالَ ِبأَِبي أَنت و  هنيئَةً ثُم قَالَ يا عباس أَ تأْخذُ تراثَ محمٍد و تنِجز ِع)وآله 
أُمي شيخ كَِثري الِْعياِل قَِليلُ الْماِل و أَنت تباِري الريح قَالَ أَما ِإني سأُعِطيها من يأْخذُها ِبحقِّها 

 محمٍد و تقِْضي دينه و تقِْبض تراثَه فَقَالَ نعم ِبأَِبي ثُم قَالَ يا عِلي يا أَخا محمٍد أَ تنِجز ِعداِت
أَنت و أُمي ذَاك علَي و ِلي قَالَ فَنظَرت ِإلَيِه حتى نزع خاتمه ِمن ِإصبِعِه فَقَالَ تختم ِبهذَا ِفي 

ِم ِحنياتِإلَى الْخ تظَراِتي قَالَ فَنيح ثُم ماتالْخ كرا تِميِع مج ِمن تينمِعي فَتبِفي ِإص هتعضو 
 ِد ورالْب اِب وحالس ِذي الْفَقَاِر و الْقَِميِص و ِة وايالر ِع ورالد فَِر وِبالِْمغ لَيا ِبلَالُ عي احص

َء ِبِشقٍَّة كَادت  ِه ما رأَيتها غَير ساعِتي ِتلْك يعِني الْأَبرقَةَ فَِجيالْأَبرقَِة و الْقَِضيِب قَالَ فَو اللَّ
  تخطَف الْأَبصار فَِإذَا ِهي ِمن أَبرِق الْجنِة فَقَالَ يا عِلي ِإنَّ جبرِئيلَ 
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 يجوا ِبزعد طَقَِة ثُمكَانَ الِْمنا مِبه ذِْفرتاس ِع ورلْقَِة الدا ِفي حلْهعاج دمحا مقَالَ ي ا واِني ِبهأَت
خم رغَي رالْآخ و وفصخا ممهدِميعاً أَحِن جيِبيراٍل عِن الْقَِميِص الَِّذي ِنعيالْقَِميص وٍف وص

أُسِري ِبِه ِفيِه و الْقَِميِص الَِّذي خرج ِفيِه يوم أُحٍد و الْقَلَاِنِس الثَّلَاِث قَلَنسوِة السفَِر و قَلَنسوِة 
صحاِبِه ثُم قَالَ يا ِبلَالُ علَي ِبالْبغلَتيِن الِْعيديِن و الْجمِع و قَلَنسوٍة كَانَ يلْبسها و يقْعد مع أَ

الشهباِء و الدلْدِل و الناقَتيِن الْعضباِء و الْقَصواِء و الْفَرسيِن الْجناِح كَانت توقَف ِبباِب 
ثُ الرجلَ ِفي حاجِتِه فَيركَبه فَيركُضه ِفي حاجِة  يبع)صلى اهللا عليه وآله ( الْمسِجِد ِلحواِئِج رسوِل اللَِّه 

 و حيزوٍم و هو الَِّذي كَانَ يقُولُ أَقِْدم حيزوم و الِْحماِر عفَيٍر فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
ِمِننيؤالْم أَِمري اِتي فَذَكَريا ِفي حهعليه السالم  ( اقِْبض (يلَ شةَ  أَنَّ أَواعس رفَيع فِّيوت ابوالد ٍء ِمن

 قَطَع ِخطَامه ثُم مر يركُض حتى أَتى ِبئْر بِني خطْمةَ ِبقُبا فَرمى )صلى اهللا عليه وآله ( قُِبض رسولُ اللَِّه 
ر و هرقَب تا فَكَانفِْسِه ِفيهِبنِمِننيؤالْم أَنَّ أَِمري ولَ ) عليه السالم  ( ِويسر كَلَّم ارالِْحم قَالَ ِإنَّ ذَِلك

 فَقَالَ ِبأَِبي أَنت و أُمي ِإنَّ أَِبي حدثَِني عن أَِبيِه عن جدِه عن أَِبيِه أَنه كَانَ مع )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
وٍح ِفي السن اراِر ِحمذَا الِْحملِْب هص ِمن جرخقَالَ ي لَى كَفَِلِه ثُمع حسفَم وحِه نِإلَي ِة فَقَامِفين

 ارالِْحم لَِني ذَِلكعِللَِّه الَِّذي ج دمفَالْح مهماتخ و نيِبيالن ديس هكَبري.  
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   مثَلُ التابوِت ِفي بِني ِإسراِئيلَ)صلى اهللا عليه وآله ( باب أَنَّ مثَلَ ِسلَاِح رسوِل اللَِّه 
 الْحكَِم عن معاِويةَ بِن وهٍب   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن- ١

 يقُولُ ِإنما مثَلُ السلَاِح ِفينا مثَلُ )صلوات اهللا عليه ( عن سِعيٍد السماِن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
د التابوت علَى باِبِهم أُوتوا التابوِت ِفي بِني ِإسراِئيلَ كَانت بنو ِإسراِئيلَ أَي أَهِل بيٍت وِج

  .النبوةَ فَمن صار ِإلَيِه السلَاح ِمنا أُوِتي الِْإمامةَ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن السكَيِن عن نوِح بِن - ٢

يقُولُ ِإنما مثَلُ السلَاِح ِفينا ) عليه السالم  ( ِه بِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّهدراٍج عن عبِد اللَّ
الِْعلْم ارا دِفين لَاحالس ارا دمنفَأَي لْكالْم ارد وتابالت ارا دثُمياِئيلَ حرِني ِإسوِت ِفي بابثَلُ التم.   

عليه  (   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عن أَِبي الْحسِن الرضا- ٣

يقُولُ ِإنما مثَلُ السلَاِح ِفينا مثَلُ التابوِت ِفي بِني ِإسراِئيلَ ) عليه السالم  ( قَالَ كَانَ أَبو جعفٍَر) السالم 
ما دار التابوت أُوتوا النبوةَ و حيثُما دار السلَاح ِفينا فَثَم الْأَمر قُلْت فَيكُونُ السلَاح مزاِئلًا حيثُ

  .ِللِْعلِْم قَالَ لَا 
 ( لْحسِن الرضا  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن أَِبي ا- ٤

ِإنما مثَلُ السلَاِح ِفينا كَمثَِل التابوِت ِفي بِني ِإسراِئيلَ أَينما ) عليه السالم  ( قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر) عليه السالم 
 الِْعلْم ارا دِفين لَاحالس ارا دمنأَي و لْكالْم ارد وتابالت ارد.  

  )عليها السالم  ( ب ِفيِه ِذكْر الصِحيفَِة و الْجفِْر و الْجاِمعِة و مصحِف فَاِطمةَبا
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن الْحجاِل عن أَحمد بِن - ١
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فَقُلْت لَه جِعلْت ِفداك ِإني ) عليه السالم  ( عمر الْحلَِبي عن أَِبي بِصٍري قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه
ِستراً بينه و بين ) عليه السالم  ( ِمي قَالَ فَرفَع أَبو عبِد اللَِّهأَسأَلُك عن مسأَلٍَة هاهنا أَحد يسمع كَلَا

 كتِإنَّ ِشيع اكِفد ِعلْتج قَالَ قُلْت ا لَكدا بملْ عٍد سمحا ما أَبقَالَ ي ِفيِه ثُم فَاطَّلَع رٍت آخيب
باباً يفْتح لَه ِمنه أَلْف باٍب قَالَ فَقَالَ ) عليه السالم  (  علَّم عِلياً) اهللا عليه وآله صلى( يتحدثُونَ أَنَّ رسولَ اللَِّه 

أَلْف باٍب يفْتح ِمن كُلِّ باٍب أَلْف ) عليه السالم  (  عِلياً)صلى اهللا عليه وآله ( يا أَبا محمٍد علَّم رسولُ اللَِّه 
قُلْت هذَا و اللَِّه الِْعلْم قَالَ فَنكَت ساعةً ِفي الْأَرِض ثُم قَالَ ِإنه لَِعلْم و ما هو ِبذَاك باٍب قَالَ 

 اكِفد ِعلْتج ةُ قَالَ قُلْتاِمعا الْجم ِريِهمدا يم ةَ واِمعا الْجندِإنَّ ِعن ٍد ومحا ما أَبقَالَ ي قَالَ ثُم
 و ِإملَاِئِه ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( و ما الْجاِمعةُ قَالَ صِحيفَةٌ طُولُها سبعونَ ِذراعاً ِبِذراِع رسوِل اللَِّه 

يكُلُّ ش اٍم ورح لَاٍل وا كُلُّ حِميِنِه ِفيهِبي ِليطِّ عخ فَلِْق ِفيِه و تِه حِإلَي اسالن اجتحٍء ي شى الْأَر
 ا لَكا أَنمِإن اكِفد ِعلْتج ٍد قَالَ قُلْتمحا ما أَبأْذَنُ ِلي يفَقَالَ ت ِدِه ِإلَيِبي برض ِش ودِفي الْخ

ه قَالَ قُلْت بضغم هذَا كَأَنه شى أَرتقَالَ ح ِدِه وِني ِبيزمقَالَ فَغ ا ِشئْتم عناللَِّه فَاص ذَا و
الِْعلْم قَالَ ِإنه لَِعلْم و لَيس ِبذَاك ثُم سكَت ساعةً ثُم قَالَ و ِإنَّ ِعندنا الْجفْر و ما يدِريِهم ما 

ِصيالْو و نيِبيالن ٍم ِفيِه ِعلْمأَد اٌء ِمنقَالَ ِوع فْرا الْجم و قَالَ قُلْت فْرالْج اِء الَِّذينلَمالْع ِعلْم و ني
مضوا ِمن بِني ِإسراِئيلَ قَالَ قُلْت ِإنَّ هذَا هو الِْعلْم قَالَ ِإنه لَِعلْم و لَيس ِبذَاك ثُم سكَت ساعةً 

قَالَ ) عليها السالم  ( م ما مصحف فَاِطمةَو ما يدِريِه) عليها السالم  ( ثُم قَالَ و ِإنَّ ِعندنا لَمصحف فَاِطمةَ
قَالَ مصحف ِفيِه ِمثْلُ قُرآِنكُم هذَا ثَلَاثَ مراٍت و اللَِّه ما ) عليها السالم  ( قُلْت و ما مصحف فَاِطمةَ

 اللَِّه الِْعلْم ذَا وه قَالَ قُلْت اِحدو فرح آِنكُمقُر ِفيِه ِمن ِبذَاك وا هم و لَِعلْم هقَالَ ِإن  
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تقُوم الساعةُ قَالَ ثُم سكَت ساعةً ثُم قَالَ ِإنَّ ِعندنا ِعلْم ما كَانَ و ِعلْم ما هو كَاِئن ِإلَى أَنْ 
 فَأَي اكِفد ِعلْتج قَالَ قُلْت ِبذَاك سلَي و لَِعلْم هقَالَ ِإن الِْعلْم واللَِّه ه ذَا وه اكِفد ِعلْتج قُلْت

يش ِر وِد الْأَمعب ِمن راِر الْأَمهالن ِل وثُ ِباللَّيدحا يقَالَ م ٍء الِْعلْميالش  يالش دعِم  ُء بوِء ِإلَى ي
  .الِْقيامِة 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عمر بِن عبِد الْعِزيِز عن حماِد بِن - ٢

ناِدقَةُ ِفي سنِة ثَماٍن و ِعشِرين و ِمائٍَة و يقُولُ تظْهر الز) عليه السالم  ( عثْمانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
قَالَ قُلْت و ما مصحف فَاِطمةَ قَالَ ِإنَّ اللَّه ) عليها السالم  ( ذَِلك أَني نظَرت ِفي مصحِف فَاِطمةَ

 هِبين ضا قَبالَى لَمعصلى اهللا عليه وآله ( ت(َةلَى فَاِطملَ عخد  )  عليها السالم ( هلَمعا لَا يِن مزالْح فَاِتِه ِمنو ِمن
ِإلَّا اللَّه عز و جلَّ فَأَرسلَ اللَّه ِإلَيها ملَكاً يسلِّي غَمها و يحدثُها فَشكَت ذَِلك ِإلَى أَِمِري 

ِمِننيؤِت ِب) عليه السالم  ( الْمسسلَ فَقَالَ ِإذَا أَحعفَج ِبذَِلك هتلَمقُوِلي ِلي فَأَع توِت الصِمعس ذَِلِك و
ِمِننيؤالْم عليه السالم  ( أَِمري ( ها ِإنقَالَ أَم فاً قَالَ ثُمحصم ذَِلك ِمن تى أَثْبتح ِمعا سكُلَّ م بكْتي
يِفيِه ش سا لَيرالْح لَالَ والْح كُونُ ٌء ِمنا يم ِفيِه ِعلْم لَِكن ِم و.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن بِن أَِبي - ٣

ٍء ِفيِه  يض قَالَ قُلْت فَأَي شييقُولُ ِإنَّ ِعنِدي الْجفْر الْأَب) عليه السالم  ( الْعلَاِء قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
اِهيمرِإب فحص ى وِجيلُ ِعيسِإن ى ووساةُ مروت و داود وربعليه السالم  ( قَالَ ز ( امرالْح لَالُ والْح و
اسالن اجتحا يِفيِه م آناً وأَنَّ ِفيِه قُر معا أَزةَ مفَاِطم فحصم ى وتٍد حِإلَى أَح اجتحلَا ن ا ونِإلَي 

 و قَالَ قُلْت رمالْأَح فْرِدي الْجِعن ِش ودالْخ شأَر ِة ولْدالْج عبر ِة ولْدالْج فِنص ةُ ولْدِفيِه الْج
يش ا  أَيمِإن ذَِلك و لَاحِر قَالَ السمفِْر الْأَحِل ٍء ِفي الْجِف ِللْقَتيالس اِحبص هحفْتِم يِللد حفْتي

فَقَالَ لَه عبد اللَِّه بن أَِبي يعفُوٍر أَصلَحك اللَّه أَ يعِرف هذَا بنو الْحسِن فَقَالَ ِإي و اللَِّه كَما 
 ارهن هأَن ارهالن لٌ ولَي هلَ أَنِرفُونَ اللَّيعوِد يحلَى الْجا عينالد طَلَب و دسالْح مِملُهحي مهلَِكن و

 مراً لَهيلَكَانَ خ قِبالْح قوا الْحطَلَب لَو كَاِر والِْإن و.  

http://www.islam4u.com


  )٢٤١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عمن ذَكَره عن سلَيمانَ بِن - ٤
نَ ِإنَّ ِفي الْجفِْر الَِّذي يذْكُرونه لَما يسوؤهم ِلأَنهم لَا يقُولُو) عليه السالم  ( خاِلٍد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

 الَاِت وِن الْخع ملُوهس و اِدِقنيوا صِإنْ كَان هاِئضفَر و ِليا عايوا قَضِرجخِفيِه فَلْي قالْح و قالْح
ه ِسلَاح و مع) عليها السالم  ( فَِإنَّ ِفيِه وِصيةَ فَاِطمةَ) عليها السالم  ( الْعماِت و لْيخِرجوا مصحف فَاِطمةَ

 ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ فَأْتوا ِبِكتاٍب ِمن قَبِل هذا أَو أَثارٍة ِمن ِعلٍْم )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
 صاِدِقني متِإنْ كُن.  

بِن ِرئَاٍب عن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ا- ٥
بعض أَصحاِبنا عِن الْجفِْر فَقَالَ هو ِجلْد ثَوٍر مملُوٌء ِعلْماً ) عليه السالم  ( عبيدةَ قَالَ سأَلَ أَبا عبِد اللَِّه

أَِدِمي ِمثْلُ فَِخِذ الْفَاِلِج ِفيها قَالَ لَه فَالْجاِمعةُ قَالَ ِتلْك صِحيفَةٌ طُولُها سبعونَ ِذراعاً ِفي عرِض الْ
 فحصِش قَالَ فَمدالْخ شى أَرتا حِفيه ِهي ٍة ِإلَّا وقَِضي ِمن سلَي ِه وِإلَي اسالن اجتحا يكُلُّ م

ا تِريدونَ و عما لَا تِريدونَ ِإنَّ قَالَ فَسكَت طَِويلًا ثُم قَالَ ِإنكُم لَتبحثُونَ عم) عليها السالم  ( فَاِطمةَ
 خمسةً و سبِعني يوماً و كَانَ دخلَها حزنٌ شِديد )صلى اهللا عليه وآله ( فَاِطمةَ مكَثَت بعد رسوِل اللَِّه 

ها علَى أَِبيها و يطَيب نفْسها و يخِبرها يأِْتيها فَيحِسن عزاَء) عليه السالم  ( علَى أَِبيها و كَانَ جبرِئيلُ
ِليكَانَ ع ا وِتهيا ِفي ذُرهدعكُونُ با يا ِبمهِبرخي كَاِنِه وم ا وأَِبيه نعليه السالم  ( ع ( ذَِلك بكْتي

  .) عليها السالم  ( فَهذَا مصحف فَاِطمةَ
٦ -أَص ةٌ ِمنِن أَِبي   ِعدب دمأَح نِعيٍد عِن ساِلِح بص نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنح

   يقُولُ ِإنَّ ِعندنا ما لَا )عليه السالم ( ِبشٍر عن بكِْر بِن كَِرٍب الصيرِفي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
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صلى اهللا عليه ( نحتاج معه ِإلَى الناِس و ِإنَّ الناس لَيحتاجونَ ِإلَينا و ِإنَّ ِعندنا ِكتاباً ِإملَاُء رسوِل اللَِّه 

صِحيفَةً ِفيها كُلُّ حلَاٍل و حراٍم و ِإنكُم لَتأْتونا ِبالْأَمِر فَنعِرف ِإذَا ) عليه السالم  (  و خطُّ عِلي)وآله 
 وهمكْترِإذَا ت ِرفعن ِبِه و مذْتأَخ.  

٧ -فُض نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياٍر   عسِن يِل بي
ِإنَّ الزيِديةَ و ) عليه السالم  ( و بريِد بِن معاِويةَ و زرارةَ أَنَّ عبد الْمِلِك بن أَعين قَالَ ِلأَِبي عبِد اللَِّه

لَ و اللَِّه ِإنَّ ِعنِدي لَِكتابيِن ِفيِهما الْمعتِزلَةَ قَد أَطَافُوا ِبمحمِد بِن عبِد اللَِّه فَهلْ لَه سلْطَانٌ فَقَا
  .تسِميةُ كُلِّ نِبي و كُلِّ مِلٍك يمِلك الْأَرض لَا و اللَِّه ما محمد بن عبِد اللَِّه ِفي واِحٍد ِمنهما 

 بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن- ٨
) عليه السالم  ( محمٍد عن عبِد الصمِد بِن بِشٍري عن فُضيِل بِن سكَّرةَ قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه

يش ِري ِفي أَيدلُ أَ تيا فُضلَ فَقَالَ ي لُ قَالَ قُلْتيقُب ظُرأَن تاِب ٍء كُنِفي ِكت ظُرأَن تا قَالَ كُن
لَيس ِمن مِلٍك يمِلك الْأَرض ِإلَّا و هو مكْتوب ِفيِه ِباسِمِه و اسِم أَِبيِه و ما ) عليها السالم  ( فَاِطمةَ

  .وجدت ِلولِْد الْحسِن ِفيِه شيئاً 
  ِة الْقَدِر و تفِْسِريهاباب ِفي شأِْن ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَ

١ - نب دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمحم ِد اللَِّه وبأَِبي ع نب دمحم  
 ( لثَّاِنييحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن الْحسِن بِن الْعباِس بِن الْحِريِش عن أَِبي جعفٍَر ا

يطُوف ِبالْكَعبِة ِإذَا رجلٌ معتِجر قَد ) عليه السالم  ( بينا أَِبي) عليه السالم  ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه) عليه السالم 
 لَه ضقُي  
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 نا ابباً يحرا ثَلَاثَةً فَقَالَ مفَكُن لَ ِإلَيسفَا فَأَرالص بناٍر جِإلَى د لَهخى أَدتح هوعبِه أُسلَيع فَقَطَع
 ا أَِمنيي ِفيك اللَّه كارقَالَ ب أِْسي ولَى رع هدي عضو وِل اللَِّه ثُمسفٍَر ِإنْ رعا جا أَباِئِه يآب دعاللَِّه ب

 ِإنْ ِشئْت و كأَلْتس ِإنْ ِشئْت لِْني وس ِإنْ ِشئْت و كتربفَأَخ ِإنْ ِشئْت ِني وِبرفَأَخ ِشئْت
ق ِلسانك ِعند مسأَلَِتي فَاصدقِْني و ِإنْ ِشئْت صدقْتك قَالَ كُلَّ ذَِلك أَشاُء قَالَ فَِإياك أَنْ ينِط

 ِإنَّ اللَّه و هاِحبا صمهدأَح اِلفخاِن يِفي قَلِْبِه ِعلْم نم لُ ذَِلكفْعا يمقَالَ ِإن هرِلي غَي ِمرضٍر تِبأَم
ِتي و قَد فَسرت طَرفاً ِمنها أَخِبرِني عز و جلَّ أَبى أَنْ يكُونَ لَه ِعلْم ِفيِه اخِتلَاف قَالَ هِذِه مسأَلَ

عن هذَا الِْعلِْم الَِّذي لَيس ِفيِه اخِتلَاف من يعلَمه قَالَ أَما جملَةُ الِْعلِْم فَِعند اللَِّه جلَّ ِذكْره و أَما 
فَفَتح الرجلُ عِجريته و استوى جاِلساً و تهلَّلَ وجهه و ما لَا بد ِللِْعباِد ِمنه فَِعند الْأَوِصياِء قَالَ 

 فاِء فَكَيِصيالْأَو دالِْعلِْم ِعن ِفيِه ِمن ِتلَافا لَا اخم أَنَّ ِعلْم تمعز تيا أَتلَه و تدِذِه أَرقَالَ ه
(  يعلَمه ِإلَّا أَنهم لَا يرونَ ما كَانَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله (  يعلَمونه قَالَ كَما كَانَ رسولُ اللَِّه

 يرى ِلأَنه كَانَ نِبياً و هم محدثُونَ و أَنه كَانَ يِفد ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ فَيسمع )صلى اهللا عليه وآله 
سلَا ي مه و يحالْو نِني عِبرٍة أَخبعأَلٍَة صسِبم آِتيكوِل اللَِّه سسر نا ابي قْتدونَ فَقَالَ صعم

عليه  (  قَالَ فَضِحك أَِبي)صلى اهللا عليه وآله ( هذَا الِْعلِْم ما لَه لَا يظْهر كَما كَانَ يظْهر مع رسوِل اللَِّه 

للَّه عز و جلَّ أَنْ يطِْلع علَى ِعلِْمِه ِإلَّا ممتحناً ِللِْإمياِن ِبِه كَما قَضى علَى و قَالَ أَبى ا) السالم 
 أَنْ يصِبر علَى أَذَى قَوِمِه و لَا يجاِهدهم ِإلَّا ِبأَمِرِه فَكَم ِمِن اكِْتتاٍم قَِد )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

متاكْت ِرِكنيشِن الْمع ِرضأَع و رمؤِبما ت عدفَاص ى ِقيلَ لَهتِبِه ح   
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ِكنه ِإنما نظَر ِفي الطَّاعِة و خاف الِْخلَاف و ايم اللَِّه أَنْ لَو صدع قَبلَ ذَِلك لَكَانَ آِمناً و لَ
 نيب داووِف آِل ديلَاِئكَةُ ِبسالْم ِة وِذِه الْأُمه ِديهم عكُونُ مت كنيأَنَّ ع تِددفَو كَف فَِلذَِلك

مواِت و تلِْحق ِبِهم أَرواح أَشباِهِهم ِمن الْأَحياِء السماِء و الْأَرِض تعذِّب أَرواح الْكَفَرِة ِمن الْأَ
ثُم أَخرج سيفاً ثُم قَالَ ها ِإنَّ هذَا ِمنها قَالَ فَقَالَ أَِبي ِإي و الَِّذي اصطَفَى محمداً علَى الْبشِر 

ياس ما سأَلْتك عن أَمِرك و ِبي ِمنه جهالَةٌ غَير أَني أَحببت قَالَ فَرد الرجلُ اعِتجاره و قَالَ أَنا ِإلْ
  أَنْ يكُونَ هذَا الْحِديثُ قُوةً ِلأَصحاِبك و سأُخِبرك ِبآيٍة أَنت تعِرفُها ِإنْ خاصموا ِبها فَلَجوا 
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قَالَ فَقَالَ لَه أَِبي ِإنْ ِشئْت أَخبرتك ِبها قَالَ قَد ِشئْت قَالَ ِإنَّ ِشيعتنا ِإنْ قَالُوا ِلأَهِل الِْخلَاِف لَنا 
 ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَدِر ِإلَى آِخِرها فَهلْ كَانَ ) عليه وآله صلى اهللا( ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ِلرسوِلِه 

عليه  (  يعلَم ِمن الِْعلِْم شيئاً لَا يعلَمه ِفي ِتلْك اللَّيلَِة أَو يأِْتيِه ِبِه جبرِئيلُ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

 فَِإنهم سيقُولُونَ لَا فَقُلْ لَهم فَهلْ كَانَ ِلما عِلم بد ِمن أَنْ يظِْهر فَيقُولُونَ لَا فَقُلْ ِفي غَيِرها) السالم 
ا  ِمن ِعلِْم اللَِّه عز ِذكْره اخِتلَاف فَِإنْ قَالُوا لَ)صلى اهللا عليه وآله ( لَهم فَهلْ كَانَ ِفيما أَظْهر رسولُ اللَِّه 

 فَيقُولُونَ نعم )صلى اهللا عليه وآله ( فَقُلْ لَهم فَمن حكَم ِبحكِْم اللَِّه ِفيِه اخِتلَاف فَهلْ خالَف رسولَ اللَِّه 
الر و ِإلَّا اللَّه أِْويلَهت لَمعا يم مفَقُلْ لَه لَ كَلَاِمِهموا أَوقَضن ونَ ِفي الِْعلِْم فَِإنْ فَِإنْ قَالُوا لَا فَقَداِسخ

قَالُوا مِن الراِسخونَ ِفي الِْعلِْم فَقُلْ من لَا يختِلف ِفي ِعلِْمِه فَِإنْ قَالُوا فَمن هو ذَاك فَقُلْ كَانَ 
صلى اهللا ( لَّغَ فَقُلْ فَهلْ مات  صاِحب ذَِلك فَهلْ بلَّغَ أَو لَا فَِإنْ قَالُوا قَد ب)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

(  و الْخِليفَةُ ِمن بعِدِه يعلَم ِعلْماً لَيس ِفيِه اخِتلَاف فَِإنْ قَالُوا لَا فَقُلْ ِإنَّ خِليفَةَ رسوِل اللَِّه )عليه وآله 

 ِإلَّا من يحكُم ِبحكِْمِه و ِإلَّا من ) عليه وآله صلى اهللا(  مؤيد و لَا يستخِلف رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله 
 لَم يستخِلف ِفي ِعلِْمِه أَحداً فَقَد )صلى اهللا عليه وآله ( يكُونُ ِمثْلَه ِإلَّا النبوةَ و ِإنْ كَانَ رسولُ اللَِّه 
عكُونُ بي ناِل ِممجلَاِب الرِفي أَص نم عيوِل اللَِّه ضسر فَِإنَّ ِعلْم فَِإنْ قَالُوا لَك هصلى اهللا عليه وآله ( د( 

ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلٍَة مباركٍَة ِإنا كُنا منِذِرين ِفيها . و الِْكتاِب الْمِبِني. كَانَ ِمن الْقُرآِن فَقُلْ حم
ِإنْ قَالُوا لَك لَا يرِسلُ اللَّه عز و جلَّ ِإلَّا ِإلَى نِبي فَقُلْ هذَا الْأَمر ِإلَى قَوِلِه ِإنا كُنا مرِسِلني فَ

الْحِكيم الَِّذي يفْرق ِفيِه هو ِمن الْملَاِئكَِة و الروِح الَِّتي تنِزلُ ِمن سماٍء ِإلَى سماٍء أَو ِمن سماٍء 
  وا ِمن سماٍء ِإلَى سماٍء فَلَيس ِفي السماِء أَحد ِإلَى أَرٍض فَِإنْ قَالُ
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أَه ٍض واٍء ِإلَى أَرمس ٍة فَِإنْ قَالُوا ِمنِصيعٍة ِإلَى مطَاع ِمن ِجعرلِْق ِإلَى يالْخ جوِض أَحلُ الْأَر
 فَقُلْ اللَّه مهكَمح وِليفَةَ هِه فَِإنْ قَالُوا فَِإنَّ الْخونَ ِإلَياكَمحتٍد ييس ِمن دب ملْ لَهفَقُلْ فَه ذَِلك

وِلِه خاِلدونَ لَعمِري ما ِفي الْأَرِض و لَا وِلي الَِّذين آمنوا يخِرجهم ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر ِإلَى قَ
 زِللَِّه ع ودِض عا ِفي الْأَرم ِط وخي لَم دأُي نم و ديؤم وه ِإلَّا و هِذكْر زِللَِّه ع ِلياِء ومِفي الس

ما أَنَّ الْأَمر لَا بد ِمن تنِزيِلِه ِمن السماِء يحكُم ِذكْره ِإلَّا و هو مخذُولٌ و من خِذلَ لَم يِصب كَ
 ى اللَّهأَب متببا أَحقُولُوا م مذَا فَقُلْ لَهه ِرفعاٍل فَِإنْ قَالُوا لَا نو ِمن دلَا ب ِض كَذَِلكلُ الْأَرِبِه أَه

عليه السالم  (  أَنْ يترك الِْعباد و لَا حجةَ علَيِهم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه)ليه وآله صلى اهللا ع( عز و جلَّ بعد محمٍد 

ثُم وقَف فَقَالَ هاهنا يا ابن رسوِل اللَِّه باب غَاِمض أَ رأَيت ِإنْ قَالُوا حجةُ اللَِّه الْقُرآنُ قَالَ ) 
نَّ الْقُرآنَ لَيس ِبناِطٍق يأْمر و ينهى و لَِكن ِللْقُرآِن أَهلٌ يأْمرونَ و ينهونَ و أَقُولَ ِإذَنْ أَقُولَ لَهم ِإ

 و ِتلَافِفيِه اخ سكِْم الَِّذي لَيالْح ِة ونِفي الس ا ِهيةٌ مِصيبِض مِل الْأَرِض أَهعِلب تضرع قَد
قُرآِن أَبى اللَّه ِلِعلِْمِه ِبِتلْك الِْفتنِة أَنْ تظْهر ِفي الْأَرِض و لَيس ِفي حكِْمِه راد لَها و لَيست ِفي الْ

ِبم ِلمع قَد هِذكْر زع أَنَّ اللَّه دهوِل اللَِّه أَشسر نا ابونَ يفْلُجا تناها فَقَالَ هِلهأَه نع جفَرا م
يِصيب الْخلْق ِمن مِصيبٍة ِفي الْأَرِض أَو ِفي أَنفُِسِهم ِمن الديِن أَو غَيِرِه فَوضع الْقُرآنَ دِليلًا قَالَ 

 جملُ نعم ِفيِه) عليه السالم  ( فَقَالَ الرجلُ هلْ تدِري يا ابن رسوِل اللَِّه دِليلَ ما هو قَالَ أَبو جعفٍَر
 فِْسِه أَوِفي ن ٍة ِفي ِديِنِه أَوِصيبداً ِبمبع ِصيبأَنْ ي ى اللَّهكِْم فَقَالَ أَبالْح دا ِعنهفِْسريت وِد ودالْح

أَما ِفي ِفي ماِلِه لَيس ِفي أَرِضِه ِمن حكِْمِه قَاٍض ِبالصواِب ِفي ِتلْك الْمِصيبِة قَالَ فَقَالَ الرجلُ 
 هلَّ ِذكْرِللَِّه ج سقُولَ لَيلَى اللَِّه فَيع كُممصخ ِريفْتٍة ِإلَّا أَنْ يجِبح مهتفَلَج اِب فَقَدذَا الْبه

ِليِبِه ع صا خِمم كُملى ما فاتا عوأْسال تفِْسِري ِلكَيت نِني عِبرأَخ لَِكن ةٌ وجال ) ه السالم علي ( ح و
تفْرحوا ِبما آتاكُم قَالَ ِفي أَِبي فُلَاٍن و أَصحاِبِه واِحدةٌ مقَدمةٌ و واِحدةٌ مؤخرةٌ ِلكَيال تأْسوا 

ِليِبِه ع صا خِمم كُملى ما فاتِة الَّ) عليه السالم  ( عنالِْفت ِمن وا ِبما آتاكُمحفْرال ت و لَكُم تضرِتي ع
   فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( بعد رسوِل اللَِّه 
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  .يِه ثُم قَام الرجلُ و ذَهب فَلَم أَره الرجلُ أَشهد أَنكُم أَصحاب الْحكِْم الَِّذي لَا اخِتلَاف ِف
قَالَ بينا أَِبي جاِلس و ِعنده نفَر ِإذَا استضحك حتى ) عليه السالم  (   عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٢

الُوا لَا قَالَ زعم ابن عباٍس أَنه اغْرورقَت عيناه دموعاً ثُم قَالَ هلْ تدرونَ ما أَضحكَِني قَالَ فَقَ
ِمن الَِّذين قالُوا ربنا اللَّه ثُم استقاموا فَقُلْت لَه هلْ رأَيت الْملَاِئكَةَ يا ابن عباٍس تخِبرك ِبولَايِتها 

و الْحزِن قَالَ فَقَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى يقُولُ لَك ِفي الدنيا و الْآِخرِة مع الْأَمِن ِمن الْخوِف 
 نا ابي قْتدص قُلْت ثُم كْتحضتِة فَاسالْأُم ِميعذَا جلَ ِفي هخد قَد ةٌ ووونَ ِإخِمنؤا الْممِإن

كْره اخِتلَاف قَالَ فَقَالَ لَا فَقُلْت ما ترى ِفي رجٍل عباٍس أَنشدك اللَّه هلْ ِفي حكِْم اللَِّه جلَّ ِذ
ضرب رجلًا أَصاِبعه ِبالسيِف حتى سقَطَت ثُم ذَهب و أَتى رجلٌ آخر فَأَطَار كَفَّه فَأُِتي ِبِه 

 الْقَاِطِع أَعِطِه ِديةَ كَفِِّه و أَقُولُ ِلهذَا ِإلَيك و أَنت قَاٍض كَيف أَنت صاِنع قَالَ أَقُولُ ِلهذَا
الْمقْطُوِع صاِلحه علَى ما ِشئْت و ابعثْ ِبِه ِإلَى ذَِوي عدٍل قُلْت جاَء اِلاخِتلَاف ِفي حكِْم اللَِّه 

 يحِدثَ ِفي خلِْقِه شيئاً ِمن الْحدوِد و عز ِذكْره و نقَضت الْقَولَ الْأَولَ أَبى اللَّه عز ِذكْره أَنْ
لَيس تفِْسريه ِفي الْأَرِض اقْطَع قَاِطع الْكَف أَصلًا ثُم أَعِطِه ِديةَ الْأَصاِبِع هكَذَا حكْم اللَِّه لَيلَةً 

 فَأَدخلَك اللَّه النار )صلى اهللا عليه وآله ( ِل اللَِّه ينِزلُ ِفيها أَمره ِإنْ جحدتها بعد ما سِمعت ِمن رسو
 كا ِعلْمم ِري قَالَ وصب ِميع ِن أَِبي طَاِلٍب قَالَ فَِلذَِلكلَى ابا عهتدحج موي كرصى بما أَعكَم

 الْملَِك قَالَ فَاستضحكْت ثُم تركْته يومه ِبذَِلك فَو اللَِّه ِإنْ عِمي بصِري ِإلَّا ِمن صفْقَِة جناِح
 نب ِليع ِس قَالَ لَكٍق ِمثِْل أَمِبِصد تكَلَّما تاٍس مبع نا ابي فَقُلْت هلَِقيت قِْلِه ثُمافَِة عخِلس ذَِلك

 سنٍة و ِإنه ينِزلُ ِفي ِتلْك اللَّيلَِة أَمر السنِة و ِإنَّ ِلذَِلك ِإنَّ لَيلَةَ الْقَدِر ِفي كُلِّ) عليه السالم  ( أَِبي طَاِلٍب
 فَقُلْت من هم فَقَالَ أَنا و أَحد عشر ِمن صلِْبي أَِئمةٌ )صلى اهللا عليه وآله ( الْأَمِر ولَاةً بعد رسوِل اللَِّه 

ها كَانت ِإلَّا مع رسوِل اللَِّه فَتبدى لَك الْملَك الَِّذي يحدثُه فَقَالَ كَذَبت محدثُونَ فَقُلْت لَا أَرا
 اينيع أَتاللَِّه ر دبا عي  
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حدثَك ِبِه عِلي و لَم تره عيناه و لَِكن وعى قَلْبه و وِقر ِفي سمِعِه ثُم صفَقَك ِبجناِحِه الَِّذي 
يا ِفي شلَفْنتا اخاٍس مبع نقَالَ فَقَالَ اب ِميتِفي  فَع اللَّه كَملْ حفَه لَه ِإلَى اللَِّه فَقُلْت هكْمٍء فَح

 لَكْتأَه و لَكْتا هناهه ِن قَالَ لَا فَقُلْتيركِْمِه ِبأَمح كٍْم ِمنح.  
قَالَ قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِفي لَيلَِة الْقَدِر ِفيها ) عليه السالم  (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَِبي جعفٍَر- ٣

نقُولُ يِكيٍم يٍر حكُلُّ أَم قفْرييش وا همِن ِإنئَييِبش سلَي كَمحالْم ِكيٍم وٍر حا كُلُّ أَمٌء  ِزلُ ِفيه
واِحد فَمن حكَم ِبما لَيس ِفيِه اخِتلَاف فَحكْمه ِمن حكِْم اللَِّه عز و جلَّ و من حكَم ِبأَمٍر ِفيِه 

قَد حكَم ِبحكِْم الطَّاغُوِت ِإنه لَينِزلُ ِفي لَيلَِة الْقَدِر ِإلَى وِلي الْأَمِر اخِتلَاف فَرأَى أَنه مِصيب فَ
 هِإن كَذَا و اِس ِبكَذَا وِر النِفي أَم كَذَا و فِْسِه ِبكَذَا وِر نا ِفي أَمِفيه رمؤةً ينةً سنوِر سالْأُم فِْسريت

ِليثُ ِلودحلَي ِجيبونُ الْعكْنالْم و اصلَّ الْخج و زاللَِّه ع ٍم ِعلْموكُلَّ ي ى ذَِلكِر ِسوالْأَم 
 ٍة أَقْالمرجش ِض ِمنأَنَّ ما ِفي الْأَر لَو أَ وقَر ِر ثُمالْأَم لَِة ِمناللَّي ِزلُ ِفي ِتلْكنا يونُ ِمثْلُ مزخالْم

رحالْب و ِكيمح ِزيزع اللَِّه ِإنَّ اللَّه كَِلمات تِفدٍر ما نحةُ أَبعبِدِه سعب ِمن هدمي .  
قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن صلَوات اللَِّه ) عليه السالم  (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٤

ا أَنقُولُ ِإنِه يلَيما ع ِر ولَِة الْقَدآنَ ِفي لَيالْقُر لَ اللَّهزلَّ أَنج و زع اللَّه قدِر صلَِة الْقَدِفي لَي لْناهز
خير  لَا أَدِري قَالَ اللَّه عز و جلَّ لَيلَةُ الْقَدِر )صلى اهللا عليه وآله ( أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدِر قَالَ رسولُ اللَِّه 

 و هلْ تدِري ِلم ِهي خير ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( ِمن أَلِْف شهٍر لَيس ِفيها لَيلَةُ الْقَدِر قَالَ ِلرسوِل اللَِّه 
 أَمٍر و ِإذَا أَِذنَ اللَّه أَلِْف شهٍر قَالَ لَا قَالَ ِلأَنها تنزلُ ِفيها الْمالِئكَةُ و الروح ِبِإذِْن ربِهم ِمن كُلِّ

يلَّ ِبشج و زلَاِئكَِتي  عم دمحا مي كلَيع لِّمسقُولُ تِر يطْلَِع الْفَجى متح ِهي المس هِضير ٍء فَقَد
 بعِض ِكتاِبِه و اتقُوا ِفتنةً ال و روِحي ِبسلَاِمي ِمن أَوِل ما يهِبطُونَ ِإلَى مطْلَِع الْفَجِر ثُم قَالَ ِفي

تِصيبن الَِّذين ظَلَموا ِمنكُم خاصةً ِفي ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَدِر و قَالَ ِفي بعِض ِكتاِبِه و ما 
  محمد ِإلَّا رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه 
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 ئاً ويش اللَّه رضي ِه فَلَنيِقبلى عع قَِلبني نم و قاِبكُملى أَعع متقَلَبقُِتلَ ان أَو لُ أَ فَِإنْ ماتسالر
ِفي الْآيِة الْأُولَى ِإنَّ محمداً ِحني يموت يقُولُ أَهلُ الِْخلَاِف ِلأَمِر سيجِزي اللَّه الشاِكِرين يقُولُ 

 فَهِذِه ِفتنةٌ أَصابتهم خاصةً و ِبها )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه عز و جلَّ مضت لَيلَةُ الْقَدِر مع رسوِل اللَِّه 
ِبِهم ِلأَنهم ِإنْ قَالُوا لَم تذْهب فَلَا بد أَنْ يكُونَ ِللَِّه عز و جلَّ ِفيها أَمر و ِإذَا ارتدوا علَى أَعقَا

 داِحٍب بص ِمن لَه كُني ِر لَموا ِبالْأَمأَقَر.  
كَِثرياً ما يقُولُ ما اجتمع ) الم عليه الس ( قَالَ كَانَ عِلي) عليه السالم  (   و عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥

 و هو يقْرأُ ِإنا أَنزلْناه ِبتخشٍع و بكَاٍء فَيقُولَاِن )صلى اهللا عليه وآله ( التيِمي و الْعدِوي ِعند رسوِل اللَِّه 
 ِلما رأَت عيِني و وعى قَلِْبي و ِلما )صلى اهللا عليه وآله (  ما أَشد ِرقَّتك ِلهِذِه السورِة فَيقُولُ رسولُ اللَِّه

يرى قَلْب هذَا ِمن بعِدي فَيقُولَاِن و ما الَِّذي رأَيت و ما الَِّذي يرى قَالَ فَيكْتب لَهما ِفي 
بِفيها ِبِإذِْن ر وحالر الِئكَةُ ولُ الْمزناِب ترالتيش ِقيلْ بقُولُ هي ٍر قَالَ ثُمكُلِّ أَم ِمن ِهم  دعٌء ب

قَوِلِه عز و جلَّ كُلِّ أَمٍر فَيقُولَاِن لَا فَيقُولُ هلْ تعلَماِن مِن الْمنزلُ ِإلَيِه ِبذَِلك فَيقُولَاِن أَنت يا 
قُولُ هفَي معقُولُ نولَ اللَِّه فَيسِزلُ رنلْ يقُولُ فَهقَالَ فَي معقُولَاِن نِدي فَيعب ِر ِمنلَةُ الْقَدكُونُ لَيلْ ت

 قُولُ ِإنْ لَمي أِْسي وذُ ِبرأْخِري فَيدقُولَاِن لَا نفَي نقُولُ ِإلَى مقَالَ فَي معقُولَاِن نا فَيِفيه رالْأَم ذَِلك
ا هِريا فَادِريدوِل اللَِّه تسر دعلَةَ باللَّي ِرفَاِن ِتلْكعا لَيِدي قَالَ فَِإنْ كَانعب ذَا ِمنه صلى اهللا عليه وآله ( و( 

  .ِمن ِشدِة ما يداِخلُهما ِمن الرعِب 
سورِة ِإنا أَنزلْناه تفْلُجوا قَالَ يا معشر الشيعِة خاِصموا ِب) عليه السالم  (   و عن أَِبي جعفٍَر- ٦

 و ِإنها لَسيدةُ )صلى اهللا عليه وآله ( فَو اللَِّه ِإنها لَحجةُ اللَِّه تبارك و تعالَى علَى الْخلِْق بعد رسوِل اللَِّه 
ِة خيعالش رشعا ما يةُ ِعلِْمنايا لَغهِإن و لٍَة ِديِنكُمِفي لَي لْناهزا أَنِبِني ِإنالِْكتاِب الْم وا ِب حم واِصم

 يا معشر الشيعِة )صلى اهللا عليه وآله ( مباركٍَة ِإنا كُنا منِذِرين فَِإنها ِلولَاِة الْأَمِر خاصةً بعد رسوِل اللَِّه 
صلى اهللا ( و ِإنْ ِمن أُمٍة ِإلَّا خال ِفيها نِذير ِقيلَ يا أَبا جعفٍَر نِذيرها محمد يقُولُ اللَّه تبارك و تعالَى 

 قَالَ صدقْت فَهلْ كَانَ نِذير و هو حي ِمن الِْبعثَِة ِفي أَقْطَاِر الْأَرِض فَقَالَ الساِئلُ لَا قَالَ )عليه وآله 
   )ه السالم علي ( أَبو جعفٍَر
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نِذير  ِفي ِبعثَِتِه ِمن اللَِّه عز و جلَّ )صلى اهللا عليه وآله ( أَ رأَيت بِعيثَه أَ لَيس نِذيره كَما أَنَّ رسولَ اللَِّه 
فَقَالَ بلَى قَالَ فَكَذَِلك لَم يمت محمد ِإلَّا و لَه بِعيثٌ نِذير قَالَ فَِإنْ قُلْت لَا فَقَد ضيع رسولُ 

 بلَى ِإنْ  من ِفي أَصلَاِب الرجاِل ِمن أُمِتِه قَالَ و ما يكِْفيِهم الْقُرآنُ قَالَ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 قَالَ بلَى قَد فَسره ِلرجٍل واِحٍد و )صلى اهللا عليه وآله ( وجدوا لَه مفَسراً قَالَ و ما فَسره رسولُ اللَِّه 

 يا أَبا جعفٍَر كَانَ قَالَ الساِئلُ) عليه السالم  ( فَسر ِللْأُمِة شأْنَ ذَِلك الرجِل و هو عِلي بن أَِبي طَاِلٍب
 رظْهِلِه الَِّذي يانُ أَجِإب أِْتيى يتاً حِإلَّا ِسر دبعأَنْ ي ى اللَّهةُ قَالَ أَبامالْع ِملُهتحلَا ي اصخ رذَا أَمه

تِتراً حتسةَ مِدجيخ عولُ اللَِّه مسكَانَ ر ها أَنكَم هِغي ِفيِه ِدينبناِئلُ يلَاِن قَالَ السِبالِْإع ى أُِمر
يوم أَسلَم مع ) عليه السالم  ( ِلصاِحِب هذَا الديِن أَنْ يكْتم قَالَ أَ و ما كَتم عِلي بن أَِبي طَاِلٍب

  . فَكَذَِلك أَمرنا حتى يبلُغَ الِْكتاب أَجلَه  حتى ظَهر أَمره قَالَ بلَى قَالَ)صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
قَالَ لَقَد خلَق اللَّه جلَّ ِذكْره لَيلَةَ الْقَدِر أَولَ ما خلَق ) عليه السالم  (   و عن أَِبي جعفٍَر- ٧

لَ وأَو كُونُ وي ِبيلَ نا أَوِفيه لَقخ لَقَد ا وينٍة الدنكُونَ ِفي كُلِّ سى أَنْ يقَض لَقَد كُونُ وي ِصي
 زلَى اللَِّه عع در فَقَد ذَِلك دحج نقِْبلَِة مِة الْمنالس ا ِمنوِر ِإلَى ِمثِْلهفِْسِري الْأُما ِبتِبطُ ِفيههلَةٌ يلَي

ِبيالْأَن قُوملَا ي هِلأَن هلَّ ِعلْمج و أِْتيِهما يةٌ ِبمجح ِهملَيكُونَ عثُونَ ِإلَّا أَنْ تدحالْم لُ وسالر اُء و
قُلْت و الْمحدثُونَ أَيضاً يأِْتيِهم ) عليه السالم  ( ِفي ِتلْك اللَّيلَِة مع الْحجِة الَِّتي يأِْتيِهم ِبها جبرِئيلُ

رغَي ِئيلُ أَوربلَاِئكَِةجالْم ِمن لَا ) عليه السالم  ( ه و كفَلَا ش ِهملَيع لَّى اللَّهلُ صسالر اُء وِبيا الْأَنقَالَ أَم
ِل الْأَرلَى أَهكُونَ عا أَنْ تيناِء الدِإلَى آِخِر فَن ضِفيِه الْأَر ِلقَتٍم خوِل يأَو ِمن ماهِسو نِلم دِض ب

حجةٌ ينِزلُ ذَِلك ِفي ِتلْك اللَّيلَِة ِإلَى من أَحب ِمن ِعباِدِه و ايم اللَِّه لَقَد نزلَ الروح و الْملَاِئكَةُ 
كُلُّ م و ِصيو لَه ِإلَّا و مآد اتا ماللَِّه م ماي و ملَى آدِر علَِة الْقَدِر ِفي لَيِبالْأَم ِمن مآد دعب ن

 أِْتيِه ِمنا يِفيم رمؤلَي ِبياللَِّه ِإنْ كَانَ الن ماي ِدِه وعب ِه ِمنِصيِلو عضو ا وِفيه رالْأَم اهأَت اِء قَدِبيالْأَن
 أَنْ أَوِص ِإلَى فُلَاٍن و لَقَد قَالَ اللَّه عز و )صلى اهللا عليه وآله ( الْأَمِر ِفي ِتلْك اللَّيلَِة ِمن آدم ِإلَى محمٍد 

 خاصةً وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم و )صلى اهللا عليه وآله ( جلَّ ِفي ِكتاِبِه ِلولَاِة الْأَمِر ِمن بعِد محمٍد 
   عِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرِض
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 ِلِعلِْمي و ِلفُكُمختقُولُ أَسالْفاِسقُونَ ي مه ِلِه فَأُولِئكِإلَى قَو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسكَم
ي بعد نِبيكُم كَما استخلَف وصاةَ آدم ِمن بعِدِه حتى يبعثَ النِبي الَِّذي يِليِه ِديِني و ِعبادِت

 فَمن قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئاً يقُولُ يعبدونِني ِبِإمياٍن لَا نِبي بعد محمٍد 
را غَيأَلُونفَاس مه نحن ٍد ِبالِْعلِْم ومحم دعِر بلَاةَ الْأَمو كَّنم الْفاِسقُونَ فَقَد مه فَأُولِئك ذَِلك 

ا الَِّذي يِلنانُ أَجا ِإبأَم و ا فَظَاِهرنا ِعلْمأَم ِبفَاِعِلني متا أَنم وا وفَأَِقر اكُمقْندفَِإنْ ص ينِفيِه الد رظْه
ِمنا حتى لَا يكُونَ بين الناِس اخِتلَاف فَِإنَّ لَه أَجلًا ِمن ممر اللَّياِلي و الْأَياِم ِإذَا أَتى ظَهر و كَانَ 

ؤالْم نيكُونَ بأَنْ لَا ي رالْأَم قُِضي اللَِّه لَقَد ماي اِحداً وو رالْأَم ملَهعج ِلذَِلك و ِتلَافاخ ِمِنني
 دمحم دهشاِس ِليلَى الناَء عدها )صلى اهللا عليه وآله ( شنتِشيع دهشِلت ا وِتنلَى ِشيعع دهشِلن ا ونلَيع 

ِتلَافكِْمِه اخكُونَ ِفي حلَّ أَنْ يج و زع ى اللَّهاِس أَبلَى النقَالَ ع ثُم اقُضنِل ِعلِْمِه تأَه نيب أَو 
فَضلُ ِإمياِن الْمؤِمِن ِبجملَِة ِإنا أَنزلْناه و ِبتفِْسِريها علَى من لَيس ِمثْلَه ِفي ) عليه السالم  ( أَبو جعفٍَر

نَّ اللَّه عز و جلَّ لَيدفَع ِبالْمؤِمِنني ِبها عِن الِْإمياِن ِبها كَفَضِل الِْإنساِن علَى الْبهاِئِم و ِإ
 فَعدا يم مهِمن وبتلَا ي هأَن ِلمع نِة ِلمذَاِب الْآِخراِل عا ِلكَمينا ِفي الدلَه اِحِدينالْج

  .لزماِن ِجهاداً ِإلَّا الْحج و الْعمرةَ و الِْجوار ِبالْمجاِهِدين عِن الْقَاِعِدين و لَا أَعلَم أَنَّ ِفي هذَا ا
يا ابن رسوِل اللَِّه لَا تغضب علَي قَالَ ِلما ذَا ) عليه السالم  (   قَالَ و قَالَ رجلٌ ِلأَِبي جعفٍَر- ٨

لَا ت قَالَ قُلْ قَالَ و هنع أَلَكأَنْ أَس ا أُِريدِفي قَالَ ِلم لَكقَو تأَيقَالَ أَ ر بلَا أَغْض قَالَ و بضغ
صلى اهللا ( لَيلَِة الْقَدِر و تنزِل الْملَاِئكَِة و الروِح ِفيها ِإلَى الْأَوِصياِء يأْتونهم ِبأَمٍر لَم يكُن رسولُ اللَِّه 

 يعلَمه و قَد عِلمت أَنَّ رسولَ )صلى اهللا عليه وآله ( أَمٍر كَانَ رسولُ اللَِّه  قَد عِلمه أَو يأْتونهم ِب)عليه وآله 
عليه  ( لَه واٍع قَالَ أَبو جعفٍَر) عليه السالم  ( ٌء ِإلَّا و عِلي  مات و لَيس ِمن ِعلِْمِه شي)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 لَك أَيها الرجلُ و من أَدخلَك علَي قَالَ أَدخلَِني علَيك الْقَضاُء ِلطَلَِب الديِن قَالَ ما ِلي و) السالم 
 لَما أُسِري ِبِه لَم يهِبطْ حتى أَعلَمه اللَّه جلَّ )صلى اهللا عليه وآله ( فَافْهم ما أَقُولُ لَك ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

  ره ِعلْم ما ِذكْ
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 كَذَِلك ِر ولَِة الْقَدا ِفي لَيهفِْسريأِْتي تلًا يمج ِعلِْمِه ذَِلك ِمن كَانَ كَِثري كُونُ ويا سم كَانَ و قَد
قَد عِلم جملَ الِْعلِْم و يأِْتي تفِْسريه ِفي لَياِلي الْقَدِر كَما كَانَ ) عليه السالم  ( كَانَ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب

نه ِإنما  قَالَ الساِئلُ أَ و ما كَانَ ِفي الْجمِل تفِْسري قَالَ بلَى و لَِك)صلى اهللا عليه وآله ( مع رسوِل اللَِّه 
 ٍر قَدكَذَا ِلأَم لْ كَذَا واِء افْعِصيِإلَى الْأَو و ِبيِر ِإلَى الناِلي الْقَدالَى ِفي لَيعاللَِّه ت ِر ِمنأِْتي ِبالْأَمي

ر تمي ذَا قَالَ لَمِلي ه رفَس لُونَ ِفيِه قُلْتمعي فوا كَيأُِمر وهِلموا عولُ اللَِّه كَانصلى اهللا عليه وآله ( س( 
 و رقَالَ الْأَم وا هم ِر ِعلْماِلي الْقَدأِْتيِه ِفي لَيفَالَِّذي كَانَ ي فِْسِريِه قُلْتت لَِة الِْعلِْم وماِفظاً ِلجِإلَّا ح

ي لَياِلي الْقَدِر ِعلْم ِسوى ما عِلموا قَالَ الْيسر ِفيما كَانَ قَد عِلم قَالَ الساِئلُ فَما يحدثُ لَهم ِف
 لَمعلْ ياِئلُ فَهلَّ قَالَ السج و زع ِإلَّا اللَّه هنع أَلْتا سم فِْسريت لَمعلَا ي اِنِه وموا ِبِكتا أُِمرذَا ِممه

اُء قَالَ لَا وِبيالْأَن لَمعا لَا ياُء مِصيلْ الْأَواِئلُ فَهِه قَالَ السِإلَي ا أُوِصيِعلِْم م رغَي ِصيو لَمعي فكَي 
يسعنا أَنْ نقُولَ ِإنَّ أَحداً ِمن الْوصاِة يعلَم ما لَا يعلَم الْآخر قَالَ لَا لَم يمت نِبي ِإلَّا و ِعلْمه ِفي 

ا تمِإن ِه وِصيِف وواِد جالِْعب نيِبِه ب كُمحكِْم الَِّذي يِر ِبالْحلَِة الْقَدِفي لَي وحالر لَاِئكَةُ ولُ الْمزن
قَالَ الساِئلُ و ما كَانوا عِلموا ذَِلك الْحكْم قَالَ بلَى قَد عِلموه و لَِكنهم لَا يستِطيعونَ ِإمضاَء 

يش ح ها ٍء ِمنا أَباِئلُ يقِْبلَِة قَالَ السِة الْمنونَ ِإلَى السعنصي فِر كَياِلي الْقَدوا ِفي لَيرمؤى يت
من أَنكَره فَلَيس ِمنا قَالَ الساِئلُ يا أَبا ) عليه السالم  ( جعفٍَر لَا أَستِطيع ِإنكَار هذَا قَالَ أَبو جعفٍَر

عج ِبيالن تأَيصلى اهللا عليه وآله ( فٍَر أَ ر(يِر شاِلي الْقَدأِْتيِه ِفي لَيلْ كَانَ يقَالَ لَا   ه هِلمع كُني ٌء لَم
لَّا و يِحلُّ لَك أَنْ تسأَلَ عن هذَا أَما ِعلْم ما كَانَ و ما سيكُونُ فَلَيس يموت نِبي و لَا وِصي ِإ

 طِْلعى أَنْ يلَّ أَبج و زع فَِإنَّ اللَّه هنأَلُ عسالَِّذي ت ذَا الِْعلْما هأَم هلَمعي هدعالَِّذي ب ِصيالْو
يلَةَ الْقَدِر تكُونُ ِفي الْأَوِصياَء علَيِه ِإلَّا أَنفُسهم قَالَ الساِئلُ يا ابن رسوِل اللَِّه كَيف أَعِرف أَنَّ لَ

كُلِّ سنٍة قَالَ ِإذَا أَتى شهر رمضانَ فَاقْرأْ سورةَ الدخاِن ِفي كُلِّ لَيلٍَة ِمائَةَ مرٍة فَِإذَا أَتت لَيلَةُ 
 هنع أَلْتِديِق الَِّذي سصِإلَى ت اِظرن كفَِإن ِرينِعش ثَلَاٍث و.  

  لَما ترونَ من بعثَه اللَّه عز و جلَّ ِللشقَاِء ) عليه السالم  ( لَ قَالَ أَبو جعفٍَر  و قَا- ٩
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شياِطِني و أَزواِجِهم أَكْثَر ِمما ترونَ خِليفَةَ اللَِّه الَِّذي بعثَه ِللْعدِل علَى أَهِل الضلَالَِة ِمن أَجناِد ال
يكُونُ شي فكَي فٍَر وعا جا أَبلَاِئكَِة ِقيلَ يالْم اِب ِمنوالص اَء  وا شلَاِئكَِة قَالَ كَمالْم ِمن ٌء أَكْثَر

الَ الساِئلُ يا أَبا جعفٍَر ِإني لَو حدثْت بعض الشيعِة ِبهذَا الْحِديِث لَأَنكَروه قَالَ اللَّه عز و جلَّ قَ
أَكْثَر ِمن الشياِطِني قَالَ صدقْت افْهم عني ما ) عليهم السالم  ( كَيف ينِكرونه قَالَ يقُولُونَ ِإنَّ الْملَاِئكَةَ

ولُ ِإنه لَيس ِمن يوٍم و لَا لَيلٍَة ِإلَّا و جِميع الِْجن و الشياِطِني تزور أَِئمةَ الضلَالَِة و يزور ِإمام أَقُ
 ِإلَى وِلي الْأَمِر الْهدى عددهم ِمن الْملَاِئكَِة حتى ِإذَا أَتت لَيلَةُ الْقَدِر فَيهِبطُ ِفيها ِمن الْملَاِئكَِة

خلَق اللَّه أَو قَالَ قَيض اللَّه عز و جلَّ ِمن الشياِطِني ِبعدِدِهم ثُم زاروا وِلي الضلَالَِة فَأَتوه ِبالِْإفِْك 
لَ وِلي الْأَمِر عن ذَِلك لَقَالَ رأَيت و الْكَِذِب حتى لَعلَّه يصِبح فَيقُولُ رأَيت كَذَا و كَذَا فَلَو سأَ

شيطَاناً أَخبرك ِبكَذَا و كَذَا حتى يفَسر لَه تفِْسرياً و يعِلمه الضلَالَةَ الَِّتي هو علَيها و ايم اللَِّه ِإنَّ 
ِحني ) عليه السالم  (  ِلعِلي)صلى اهللا عليه وآله ( خاصةً ِلقَوِل رسوِل اللَِّه من صدق ِبلَيلَِة الْقَدِر لَيعلَم أَنها لَنا 

دنا موته هذَا وِليكُم ِمن بعِدي فَِإنْ أَطَعتموه رشدتم و لَِكن من لَا يؤِمن ِبما ِفي لَيلَِة الْقَدِر 
 الْقَدِر ِممن علَى غَيِر رأِْينا فَِإنه لَا يسعه ِفي الصدِق ِإلَّا أَنْ يقُولَ ِإنها لَنا منِكر و من آمن ِبلَيلَِة

ى و من لَم يقُلْ فَِإنه كَاِذب ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَعظَم ِمن أَنْ ينزلَ الْأَمر مع الروِح و الْملَاِئكَِة ِإلَ
يِبش ذَِلك ملُهقَو سا فَلَيهلَيع وِليفَِة الَِّذي هلُ ِإلَى الْخزني هِإنْ قَالُوا  كَاِفٍر فَاِسٍق فَِإنْ قَالَ ِإن ٍء و

يلَ شزنكُونُ أَنْ يٍد فَلَا يلُ ِإلَى أَحزني سلَي هِإن يِر شِإنْ قَالُوا ٌء ِإلَى غَي ذَا ٍء وه سقُولُونَ لَييس و 
يِعيداً  ِبشلَالًا بلُّوا ضض ٍء فَقَد.  

  يزدادونَ ِفي لَيلَِة الْجمعِة) عليهم السالم  ( باب ِفي أَنَّ الْأَِئمةَ
١ -ِن عِن بسِن الْحى عيحي نب دمحم و يالْقُم ِريسِإد نب دمثَِني أَحدح   الْكُوِفي ِلي

عليه  ( عن موسى بِن سعدانَ عن عبِد اللَِّه بِن أَيوب عن أَِبي يحيى الصنعاِني عن أَِبي عبِد اللَِّه

 قُلْت جِعلْت ِفداك قَالَ قَالَ ِلي يا أَبا يحيى ِإنَّ لَنا ِفي لَياِلي الْجمعِة لَشأْناً ِمن الشأِْن قَالَ) السالم 
  و أَرواِح الْأَوِصياِء ) عليهم السالم  ( و ما ذَاك الشأْنُ قَالَ يؤذَنُ ِلأَرواِح الْأَنِبياِء الْموتى
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الْموتى و روِح الْوِصي الَِّذي بين ظَهرانيكُم يعرج ِبها ِإلَى السماِء حتى تواِفي عرش ربها 
دِإلَى الْأَب درت ِن ثُميتكْعِش رراِئِم الْعقَو ٍة ِمنكُلِّ قَاِئم دِعن لِّيصت وعاً وبِبِه أُس طُوفاِن الَِّتي فَت

 و كُميانرظَه نيالَِّذي ب ِصيالْو ِبحصي وراً ورِلئُوا سم اُء قَدِصيالْأَو اُء وِبيالْأَن ِبحصا فَتِفيه تكَان
  .قَد ِزيد ِفي ِعلِْمِه ِمثْلُ جم الْغِفِري 

ِهٍر عن جعفَِر بِن محمٍد الْكُوِفي عن يوسف   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن أَِبي زا- ٢
ذَات يوٍم و كَانَ لَا يكَنيِني قَبلَ ذَِلك ) عليه السالم  ( الْأَبزاِري عِن الْمفَضِل قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه

 لَنا ِفي كُلِّ لَيلَِة جمعٍة سروراً قُلْت زادك اللَّه و ما ذَاك يا أَبا عبِد اللَِّه قَالَ قُلْت لَبيك قَالَ ِإنَّ
معه و ) عليهم السالم  (  الْعرش و وافَى الْأَِئمةُ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ ِإذَا كَانَ لَيلَةُ الْجمعِة وافَى رسولُ اللَِّه 

رفَلَا ت مهعا منافَيا ونفَدلَأَن لَا ذَِلك لَو فَاٍد وتسا ِإلَّا ِبِعلٍْم ماِنندا ِإلَى أَبناحوأَر د.  
  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن - ٣

قَالَ ما ِمن لَيلَِة جمعٍة ِإلَّا و ) عليه السالم  ( الْمفَضِل عن أَِبي عبِد اللَِّهأَحمد الِْمنقَِري عن يونس أَِو 
ِلأَوِلياِء اللَِّه ِفيها سرور قُلْت كَيف ذَِلك جِعلْت ِفداك قَالَ ِإذَا كَانَ لَيلَةُ الْجمعِة وافَى رسولُ 

و وافَيت معهم فَما أَرِجع ِإلَّا ِبِعلٍْم مستفَاٍد و ) عليهم السالم  (  الْعرش و وافَى الْأَِئمةُ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  .لَو لَا ذَِلك لَنِفد ما ِعنِدي 

  يزدادونَ لَنِفد ما ِعندهم) عليهم السالم  ( باب لَو لَا أَنَّ الْأَِئمةَ
١ -ِليِن   عِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمحم ٍد ومحم نب 

 ( يقُولُ كَانَ جعفَر بن محمٍد) عليه السالم  ( أَِبي نصٍر عن صفْوانَ بِن يحيى قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن

  .و لَا أَنا نزداد لَأَنفَدنا يقُولُ لَ) عليه السالم 
 محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن صفْوانَ عن أَِبي 

 ِن ِمثْلَهسالْح.  
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٢ -ِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحٍد   ميوِن سِر بضِن الن
يا ذَِريح لَو لَا أَنا ) عليه السالم  ( عن يحيى الْحلَِبي عن ذَِريٍح الْمحاِرِبي قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه

  .نزداد لَأَنفَدنا 
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن ثَعلَبةَ عن زرارةَ قَالَ - ٣
ت تزدادونَ شيئاً لَا يعلَمه رسولُ يقُولُ لَو لَا أَنا نزداد لَأَنفَدنا قَالَ قُلْ) عليه السالم  ( سِمعت أَبا جعفٍَر

 ثُم علَى )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ أَما ِإنه ِإذَا كَانَ ذَِلك عِرض علَى رسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  .الْأَِئمِة ثُم انتهى الْأَمر ِإلَينا 

ِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس بِن عبِد الرحمِن عن بعِض   عِلي بن ِإبرا- ٤
ٌء ِمن ِعنِد اللَِّه عز و جلَّ حتى يبدأَ  قَالَ لَيس يخرج شي) عليه السالم  ( أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه

ثُم ِبواِحٍد بعد واِحٍد ِلكَيلَا يكُونَ آِخرنا ) عليه السالم  (  ثُم ِبأَِمِري الْمؤِمِنني)صلى اهللا عليه وآله ( ِبرسوِل اللَِّه 
  .أَعلَم ِمن أَوِلنا 

يعلَمونَ جِميع الْعلُوِم الَِّتي خرجت ِإلَى الْملَاِئكَِة و ) عليهم السالم  ( باب أَنَّ الْأَِئمةَ
  )عليهم السالم  ( ياِء و الرسِلالْأَنِب

  عِلي بن محمٍد و محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن بِن - ١
عليه  ( عن أَِبي عبِد اللَِّهشموٍن عن عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم عن سماعةَ 

قَالَ ِإنَّ ِللَِّه تبارك و تعالَى ِعلْميِن ِعلْماً أَظْهر علَيِه ملَاِئكَته و أَنِبياَءه و رسلَه فَما أَظْهر ) السالم 
ٍء ِمنه أَعلَمنا  ماً استأْثَر ِبِه فَِإذَا بدا ِللَِّه ِفي شيعلَيِه ملَاِئكَته و رسلَه و أَنِبياَءه فَقَد عِلمناه و ِعلْ
  .ذَِلك و عرض علَى الْأَِئمِة الَِّذين كَانوا ِمن قَبِلنا 

 ِن الْقَاِسِم وى بوسم ناٍد عِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمحم ٍد ومحم نب ِليع 
فٍَرمعِن جى بوسأَِخيِه م نفٍَر ععِن جب ِليع نِميعاً عج ِليِن عب ِكيرمِن الْعى عيحي نب دمح ) 

  .ِمثْلَه ) عليه السالم 
بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم - ٢

قَالَ ِإنَّ ِللَِّه عز و جلَّ ) عليه السالم  ( محمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
 و رسِلِه فَما نبذَه ِإلَى ِعلْميِن ِعلْماً ِعنده لَم يطِْلع علَيِه أَحداً ِمن خلِْقِه و ِعلْماً نبذَه ِإلَى ملَاِئكَِتِه

  .ملَاِئكَِتِه و رسِلِه فَقَِد انتهى ِإلَينا 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن ضريٍس قَالَ - ٣
   عز و جلَّ ِعلْميِن ِعلْم مبذُولٌ و ِعلْم يقُولُ ِإنَّ ِللَِّه) عليه السالم  ( سِمعت أَبا جعفٍَر
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يش ِمن سلَي هذُولُ فَِإنبا الْمفَأَم كْفُوفا م لَاِئكَةُ والْم هلَمعا ٍء تأَم و هلَمعن نحلُ ِإلَّا نسلر
  .الْمكْفُوف فَهو الَِّذي ِعند اللَِّه عز و جلَّ ِفي أُم الِْكتاِب ِإذَا خرج نفَذَ 

٤ -ع ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبب ِلي
قَالَ ِإنَّ ِللَِّه عز و ) عليه السالم  ( النعماِن عن سويٍد الْقَلَّاِء عن أَِبي أَيوب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر
فَم لَهسر و هلَاِئكَتم هلَّمع ِعلْم و وِإلَّا ه هلَمعلَا ي ِن ِعلْميلَّ ِعلْمجلَهسر و هلَاِئكَتم هلَّمعليهم  ( ا ع

  .فَنحن نعلَمه ) السالم 
  باب ناِدر ِفيِه ِذكْر الْغيِب

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن معمِر بِن خلَّاٍد قَالَ سأَلَ أَبا - ١
) عليه السالم  ( رجلٌ ِمن أَهِل فَاِرس فَقَالَ لَه أَ تعلَمونَ الْغيب فَقَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر )عليه السالم  ( الْحسِن

سالم عليه ال ( يبسطُ لَنا الِْعلْم فَنعلَم و يقْبض عنا فَلَا نعلَم و قَالَ ِسر اللَِّه عز و جلَّ أَسره ِإلَى جبرِئيلَ

  . و أَسره محمد ِإلَى من شاَء اللَّه )صلى اهللا عليه وآله ( و أَسره جبرِئيلُ ِإلَى محمٍد ) 
٢ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مِد اللَِّه ببع نى عيحي نب دمحم  

 نِن ِرئَاٍب عب ِليفٍَرععا جأَلُ أَبسي نيأَع نانَ برمح تِمعقَالَ س ِفيريِديٍر الصعليه السالم  ( س ( نع
ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ ابتدع ) عليه السالم  ( قَوِل اللَِّه عز و جلَّ بِديع السماواِت و الْأَرِض قَالَ أَبو جعفٍَر

َء كُلَّها ِبِعلِْمِه علَى غَيِر ِمثَاٍل كَانَ قَبلَه فَابتدع السماواِت و الْأَرِضني و لَم يكُن قَبلَهن الْأَشيا
سماوات و لَا أَرضونَ أَ ما تسمع ِلقَوِلِه تعالَى و كانَ عرشه علَى الْماِء فَقَالَ لَه حمرانُ أَ 

تأَيفٍَررعو جداً فَقَالَ أَبِبِه أَحلى غَيع ظِْهرِب فَال ييالْغ عاِلم هلَّ ِذكْرج لَهِن ) عليه السالم  (  قَوِإلَّا م
زع ِب فَِإنَّ اللَّهيالْغ عاِلم لُها قَوأَم و اهضتِن ارِمم دمحاللَِّه م كَانَ و وٍل وسر ضى ِمنتار و 

يش ِمن قِْدرا يلِْقِه ِفيمخ نع ا غَابِبم اِلملَّ علَ أَنْ  جقَب و لُقَهخلَ أَنْ يقِْضيِه ِفي ِعلِْمِه قَبي ٍء و
ِه ِإذَا أَراد و يفِْضيه ِإلَى الْملَاِئكَِة فَذَِلك يا حمرانُ ِعلْم موقُوف ِعنده ِإلَيِه ِفيِه الْمِشيئَةُ فَيقِْضي

يبدو لَه ِفيِه فَلَا يمِضيِه فَأَما الِْعلْم الَِّذي يقَدره اللَّه عز و جلَّ فَيقِْضيِه و يمِضيِه فَهو الِْعلْم الَِّذي 
  انتهى 
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  . ثُم ِإلَينا )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَى رسوِل اللَِّه 
  أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن الْحسِن عن عباِد بِن سلَيمانَ عن محمِد بِن - ٣

أَن تِديٍر قَالَ كُنس نأَِبيِه ع نانَ عملَيكَِثٍري ِفي س نب داود و اززى الْبيحي ِصٍري وو بأَب ا و
ِإذْ خرج ِإلَينا و هو مغضب فَلَما أَخذَ مجِلسه قَالَ يا عجباً ) عليه السالم  ( مجِلِس أَِبي عبِد اللَِّه

ا يم بيالْغ لَمعا نونَ أَنمعزاٍم يِتي ِلأَقْواِريِب جرِبض تممه لَّ لَقَدج و زع ِإلَّا اللَّه بيالْغ لَمع
 ِلِسِه وجم ِمن ا أَنْ قَامفَلَم ِديرقَالَ س اِر ِهيوِت الديب ِفي أَي تِلما عي فَمِمن تبرةَ فَهفُلَان

بِصٍري و ميسر و قُلْنا لَه جِعلْنا ِفداك سِمعناك و أَنت تقُولُ كَذَا صار ِفي منِزِلِه دخلْت أَنا و أَبو 
و كَذَا ِفي أَمِر جاِريِتك و نحن نعلَم أَنك تعلَم ِعلْماً كَِثرياً و لَا ننسبك ِإلَى ِعلِْم الْغيِب قَالَ 

قْرت أَ لَم ِديرا سفَقَالَ ي و زاِب اللَِّه عِكت ِمن أْتا قَرِفيم تدجلْ ولَى قَالَ فَهب آنَ قُلْتِأ الْقُر
 ِعلْتج قَالَ قُلْت فُكطَر كِإلَي دترلَ أَنْ يِبِه قَب ا آِتيكالِْكتاِب أَن ِمن ِعلْم هدلَّ قالَ الَِّذي ِعنج

فَهلْ عرفْت الرجلَ و هلْ عِلمت ما كَانَ ِعنده ِمن ِعلِْم الِْكتاِب قَالَ قُلْت ِفداك قَد قَرأْته قَالَ 
أَخِبرِني ِبِه قَالَ قَدر قَطْرٍة ِمن الْماِء ِفي الْبحِر الْأَخضِر فَما يكُونُ ذَِلك ِمن ِعلِْم الِْكتاِب قَالَ 

قَلَّ هذَا فَقَالَ يا سِدير ما أَكْثَر هذَا أَنْ ينِسبه اللَّه عز و جلَّ ِإلَى الِْعلِْم قُلْت جِعلْت ِفداك ما أَ
الَِّذي أُخِبرك ِبِه يا سِدير فَهلْ وجدت ِفيما قَرأْت ِمن ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ أَيضاً قُلْ كَفى ِباللَِّه 

و بينكُم و من ِعنده ِعلْم الِْكتاِب قَالَ قُلْت قَد قَرأْته جِعلْت ِفداك قَالَ أَ فَمن ِعنده شِهيداً بيِني 
 اِب كُلُّهالِْكت ِعلْم هدِعن نلْ ملَا ب قُلْت هضعاِب بالِْكت ِعلْم هدِعن نم أَم مأَفْه اِب كُلُّهالِْكت ِعلْم
قَالَ فَأَومأَ ِبيِدِه ِإلَى صدِرِه و قَالَ ِعلْم الِْكتاِب و اللَِّه كُلُّه ِعندنا ِعلْم الِْكتاِب و اللَِّه كُلُّه ِعندنا 

.  
و   أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن الْحسِن عن أَحمد بِن الْحسِن بِن عِلي عن عمِر- ٤

عِن الِْإماِم ) عليه السالم  ( بِن سِعيٍد عن مصدِق بِن صدقَةَ عن عماٍر الساباِطي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه
يالش لَمعأَنْ ي ادِإذَا أَر لَِكن فَقَالَ لَا و بيالْغ لَمعي  ذَِلك اللَّه هلَمَء أَع  
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  ِإذَا شاُءوا أَنْ يعلَموا علِّموا) عليهم السالم  ( باب أَنَّ الْأَِئمةَ
١ -أَي ناٍد عِن ِزيِل بهس نع هرغَي ٍد ومحم نب ِليِن   عانَ بفْوص نوٍح عِن نب وب

قَالَ ) عليه السالم  ( يحيى عِن ابِن مسكَانَ عن بدِر بِن الْوِليِد عن أَِبي الرِبيِع الشاِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه
 لِّمع لَمعاَء أَنْ يِإذَا ش امِإنَّ الِْإم.  

ي عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عن بدِر   أَبو عِلي الْأَشعِر- ٢
  .قَالَ ِإنَّ الِْإمام ِإذَا شاَء أَنْ يعلَم أُعِلم ) عليه السالم  ( بِن الْوِليِد عن أَِبي الرِبيِع عن أَِبي عبِد اللَِّه

٣ -يحي نب دمحِعيٍد   مِن سِرو بمع نفٍَر ععِن جى بوسم نى عوسِن مانَ برِعم نى ع
قَالَ ِإذَا أَراد الِْإمام أَنْ يعلَم شيئاً ) عليه السالم  ( الْمداِئِني عن أَِبي عبيدةَ الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه

ذَِلك اللَّه هلَمأَع .  
يعلَمونَ متى يموتونَ و أَنهم لَا يموتونَ ِإلَّا ِباخِتياٍر ) عليهم السالم  ( باب أَنَّ الْأَِئمةَ

مهِمن  
  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن سلَيمانَ بِن سماعةَ و عبِد اللَِّه بِن - ١
ٍد عمحِد اللَِّهمبو عِصٍري قَالَ قَالَ أَبأَِبي ب نطَِل عِن الْقَاِسِم الْبِد اللَِّه ببع اٍم لَا ) عليه السالم  ( نِإم أَي

  .يعلَم ما يِصيبه و ِإلَى ما يِصري فَلَيس ذَِلك ِبحجٍة ِللَِّه علَى خلِْقِه 
٢ -ع اِهيمرِإب نب ِليثَِني   عداٍر قَالَ حشِن بِد بمحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحم ن

 ضعب تأَير قَالَ قَالَ ِلي قَد هنقَلُ عنكَانَ ي نِمم اددغِة ِببامالْع ِبيِع ِمنِة الرِل قَِطيعأَه ِمن خيش
هِل هذَا الْبيِت فَما رأَيت ِمثْلَه قَطُّ ِفي فَضِلِه و نسِكِه فَقُلْت لَه من و من يقُولُونَ ِبفَضِلِه ِمن أَ

 كاهِن شب ِدينالس اما أَينِمعقَالَ ج هتأَير فكَي  
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فَقَالَ لَنا ) عليه السالم  ( ثَماِنني رجلًا ِمن الْوجوِه الْمنسوِبني ِإلَى الْخيِر فَأُدِخلْنا علَى موسى بِن جعفٍَر
س يزعمونَ أَنه قَد فُِعلَ السنِدي يا هؤلَاِء انظُروا ِإلَى هذَا الرجِل هلْ حدثَ ِبِه حدثٌ فَِإنَّ النا

 ِمِننيؤالْم ِبِه أَِمري ِردي لَم ٍق ويضم رِه غَيلَيع عسوم هاشِفر و ِزلُهنذَا مه و ونَ ِفي ذَِلككِْثري ِبِه و
ِنني و هذَا هو صِحيح موسع علَيِه ِفي جِميِع سوءاً و ِإنما ينتِظر ِبِه أَنْ يقْدم فَيناِظر أَِمري الْمؤِم

أُموِرِه فَسلُوه قَالَ و نحن لَيس لَنا هم ِإلَّا النظَر ِإلَى الرجِل و ِإلَى فَضِلِه و سمِتِه فَقَالَ موسى 
ِة و ما أَشبهها فَهو علَى ما ذَكَر غَير أَني أُخِبركُم أَما ما ذَكَر ِمن التوِسع) عليه السالم  ( بن جعفٍَر

 تظَرقَالَ فَن وتغٍَد أَم دعب و رضا غَداً أَخأَن اٍت ورمِع تبِفي س مالس ِقيتس ي قَدأَن فَرا النهأَي
ري و طَِربضي كاهِن شب ِدينفَِة ِإلَى السعِمثْلَ الس ِعدت.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ عن عبِد اللَِّه - ٣
لَيلَةً قُِبض )  عليه السالم  (بِن أَِبي جعفٍَر قَالَ حدثَِني أَِخي عن جعفٍَر عن أَِبيِه أَنه أَتى عِلي بن الْحسيِن

ِفيها ِبشراٍب فَقَالَ يا أَبِت اشرب هذَا فَقَالَ يا بني ِإنَّ هِذِه اللَّيلَةُ الَِّتي أُقْبض ِفيها و ِهي اللَّيلَةُ 
   .)صلى اهللا عليه وآله ( الَِّتي قُِبض ِفيها رسولُ اللَِّه 

٤ -محم نب ِليِن   عِن بسِن الْحِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد ع
قَد عرف قَاِتلَه و اللَّيلَةَ الَِّتي يقْتلُ ) عليه السالم  ( ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( الْجهِم قَالَ قُلْت ِللرضا

ِضعوالْم ا وِفيه و اِئحوا نهعبتت اِئحواِر صِفي الد زالِْإو احِصي ِمعا سلَم لُهقَو لُ ِفيِه وقْتالَِّذي ي 
 كَثُر ا وهلَيى عاِس فَأَبلِّي ِبالنصي كرغَي ترأَم اِر واِخلَ الدلَةَ داللَّي تلَّيص كُلْثُوٍم لَو لُ أُمقَو

خدفرع قَد لَةَ ِبلَا ِسلَاٍح واللَّي ِتلْك هوجرخ و عليه السالم  ( ولُه ( قَاِتلُه اللَّه هنٍم لَعلْجم نأَنَّ اب
لَِة ِلتاللَّي ِفي ِتلْك ريخ هلَِكن كَانَ و فَقَالَ ذَِلك هضرعت زجي ا لَمذَا ِممِف كَانَ هيِبالس ِضيم

  .مقَاِدير اللَِّه عز و جلَّ 
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٥ -ِن مسأَِبي الْح نا عاِبنحِض أَصعب نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليى  عوس ) 

قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ غَِضب علَى الشيعِة فَخيرِني نفِْسي أَو هم فَوقَيتهم و اللَِّه ِبنفِْسي ) عليه السالم 
.  

٦ -سا الْحاِفٍر أَنَّ أَبسم ناِء عشِن الْوٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحا  مضِن الر 

قَالَ لَه يا مساِفر هذَا الْقَناةُ ِفيها ِحيتانٌ قَالَ نعم جِعلْت ِفداك فَقَالَ ِإني رأَيت رسولَ ) عليه السالم ( 
  . الْباِرحةَ و هو يقُولُ يا عِلي ما ِعندنا خير لَك )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

٧ -حأَِبي   م ناِئٍذ عِن عب دمأَح ناِء عشِن الْوٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دم
قَالَ كُنت ِعند أَِبي ِفي الْيوِم الَِّذي قُِبض ِفيِه فَأَوصاِني ِبأَشياَء ) عليه السالم  ( خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِلِه وِفي غُس نسأَح تكَيتذُ اشنم كتأَيا راللَِّه م و اها أَبي فَقُلْت هروِلِه قَبخِفي د ِفي كَفِْنِه و 
) عليه السالم  ( ِمنك الْيوم ما رأَيت علَيك أَثَر الْموِت فَقَالَ يا بني أَ ما سِمعت عِلي بن الْحسيِن

  . ِمن وراِء الِْجداِر يا محمد تعالَ عجلْ يناِدي
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ - ٨

عليه  (  اللَّه تعالَى النصر علَى الْحسيِنقَالَ أَنزلَ) عليه السالم  ( عن عبِد الْمِلِك بِن أَعين عن أَِبي جعفٍَر

  حتى كَانَ ما بين السماِء و الْأَرِض ثُم خير النصر أَو ِلقَاَء اللَِّه فَاختار ِلقَاَء اللَِّه تعالَى ) السالم 
ا كَانَ و ما يكُونُ و أَنه لَا يخفَى يعلَمونَ ِعلْم م) عليهم السالم  ( باب أَنَّ الْأَِئمةَ

يالش ِهملَيع ِهملَياللَِّه ع اتلَوُء ص  
  أَحمد بن محمٍد و محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن ِإبراِهيم بِن - ١

مِن حِد اللَِّه ببع نِر عمالْأَح اقحِد اللَِّهِإسبأَِبي ع عا ماِر قَالَ كُنمٍف التيس نعليه السالم  ( اٍد ع (

 ةً ِمناعمج  
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يا عنلَيِر فَقَالَ عِة ِفي الِْحجيعفَقَالَ الش نيا عنلَيع سا لَيداً فَقُلْنأَح رن ةً فَلَمرسي ةً ونما ينفَتفَالْت ن
 لَمي أَعا أَنمهتربِضِر لَأَخالْخ ى ووسم نيب تكُن اٍت لَورِة ثَلَاثَ مِنيالْب بر ِة وبالْكَع بر و

أُعِطيا ِعلْم ما كَانَ و لَم ) عليه السالم  ( تهما ِبما لَيس ِفي أَيِديِهما ِلأَنَّ موسى و الْخِضرِمنهما و لَأَنبأْ
صلى اهللا عليه وآله ( يعطَيا ِعلْم ما يكُونُ و ما هو كَاِئن حتى تقُوم الساعةُ و قَد وِرثْناه ِمن رسوِل اللَِّه 

  . ِوراثَةً )
٢ - قُوبعِن يب سوني ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

بن ِبشٍر عِن الْحاِرِث بِن الْمِغريِة و ِعدٍة ِمن أَصحاِبنا ِمنهم عبد الْأَعلَى و أَبو عبيدةَ و عبد اللَِّه 
يقُولُ ِإني لَأَعلَم ما ِفي السماواِت و ما ِفي الْأَرِض و ) عليه السالم  ( الْخثْعِمي سِمعوا أَبا عبِد اللَِّه

 هنيئَةً فَرأَى أَنَّ أَعلَم ما ِفي الْجنِة و أَعلَم ما ِفي الناِر و أَعلَم ما كَانَ و ما يكُونُ قَالَ ثُم مكَثَ
ذَِلك كَبر علَى من سِمعه ِمنه فَقَالَ عِلمت ذَِلك ِمن ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ 

يانُ كُلِّ شيقُولُ ِفيِه ِتبٍء  ي.  
٣ -ِن مب دمأَح نٍل عهس نٍد عمحم نب ِليع   نِد الْكَِرِمي عبع نٍر عصِن أَِبي نِد بمح

فَقَالَ لَه الْمفَضلُ ) عليه السالم  ( جماعةَ بِن سعٍد الْخثْعِمي أَنه قَالَ كَانَ الْمفَضلُ ِعند أَِبي عبِد اللَِّه
لَى الِْعبٍد عبةَ عطَاع اللَّه فِْرضي اكِفد ِعلْتج و مأَكْر اِء قَالَ لَا اللَّهمالس ربخ هنع بجحي اِد و

أَرحم و أَرأَف ِبِعباِدِه ِمن أَنْ يفِْرض طَاعةَ عبٍد علَى الِْعباِد ثُم يحجب عنه خبر السماِء صباحاً 
  .و مساًء 
٤ -مأَح نى عيحي نب دمحٍس   ميرض نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب د

يقُولُ و ِعنده أُناس ِمن أَصحاِبِه عِجبت ِمن قَوٍم ) عليه السالم  ( الْكُناِسي قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر
 )صلى اهللا عليه وآله (  طَاعتنا مفْترضةٌ علَيِهم كَطَاعِة رسوِل اللَِّه يتولَّونا و يجعلُونا أَِئمةً و يِصفُونَ أَنَّ

ثُم يكِْسرونَ حجتهم و يخِصمونَ أَنفُسهم ِبضعِف قُلُوِبِهم فَينقُصونا حقَّنا و يِعيبونَ ذَِلك علَى 
م قانَ حهرب اللَّه طَاهأَع نةَ مطَاع ضرالَى افْتعت و كاربت نَ أَنَّ اللَّهورا أَ تِرنِلأَم ِليمسالت ا وِرفَِتنع

  أَوِلياِئِه علَى ِعباِدِه ثُم يخِفي عنهم أَخبار السماواِت و الْأَرِض 
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و يقْطَع عنهم مواد الِْعلِْم ِفيما يِرد علَيِهم ِمما ِفيِه ِقوام ِديِنِهم فَقَالَ لَه حمرانُ جِعلْت ِفداك أَ 
ِن أَِبي طَاِلٍب وب ِلياِم عِر ِقيأَم ا كَانَ ِمنم تأَيِنريسالْح ِن وسعليهم السالم  (  الْح ( و وِجِهمرخ و

 ى قُِتلُوا وتح الظَّفَِر ِبِهم و ماهاِغيِت ِإيِل الطَّوقَت وا ِمنا أُِصيبم و هِذكْر زِبِديِن اللَِّه ع اِمِهمِقي
انُ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى قَد كَانَ قَدر ذَِلك علَيِهم و يا حمر) عليه السالم  ( غُِلبوا فَقَالَ أَبو جعفٍَر

صلى اهللا ( قَضاه و أَمضاه و حتمه علَى سِبيِل اِلاخِتياِر ثُم أَجراه فَِبتقَدِم ِعلٍْم ِإلَيِهم ِمن رسوِل اللَِّه 

و ِبِعلٍْم صمت من صمت ِمنا و لَو أَنهم يا ) عليهم السالم  ( ن و الْحسين قَام عِلي و الْحس)عليه وآله 
 زع أَلُوا اللَّهس ِهملَياِغيِت عاِر الطَّوِإظْه لَّ وج و زِر اللَِّه عأَم لَ ِمنزا نم لَ ِبِهمزثُ نيانُ حرمح

فَعدلَّ أَنْ يج ِإذاً و لِْكِهماِب مذَه اِغيِت ولِْك الطَّوالَِة مِه ِفي طَلَِب ِإزلَيوا عأَلَح و ذَِلك مهنع 
لَأَجابهم و دفَع ذَِلك عنهم ثُم كَانَ انِقضاُء مدِة الطَّواِغيِت و ذَهاب ملِْكِهم أَسرع ِمن ِسلٍْك 

قَطَعظُوٍم اننٍة مِصيعِة مقُوبلَا ِلع و فُوهرٍب اقْتانُ ِلذَنرما حي مهابالَِّذي أَص ا كَانَ ذَِلكم و ددبفَت 
يِهم خالَفُوا اللَّه ِفيها و لَِكن ِلمناِزلَ و كَرامٍة ِمن اللَِّه أَراد أَنْ يبلُغوها فَلَا تذْهبن ِبك الْمذَاِهب ِف

.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن معبٍد عن ِهشاِم بِن الْحكَِم قَالَ سأَلْت أَبا - ٥
الَ ِبِمنى عن خمِسِمائَِة حرٍف ِمن الْكَلَاِم فَأَقْبلْت أَقُولُ يقُولُونَ كَذَا و كَذَا قَ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

 كأَن و هاِحبص كأَن لَمأَع امرذَا الْحه لَالُ وذَا الْحه اكِفد ِعلْتج كَذَا قُلْت قُولُ قُلْ كَذَا وفَي
 علَى خلِْقِه أَعلَم الناِس ِبِه و هذَا هو الْكَلَام فَقَالَ ِلي ويك يا ِهشام لَا يحتج اللَّه تبارك و تعالَى

  .ِبحجٍة لَا يكُونُ ِعنده كُلُّ ما يحتاجونَ ِإلَيِه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عمر بِن عبِد الْعِزيِز عن محمِد بِن - ٦

يقُولُ لَا و اللَِّه لَا يكُونُ عاِلم جاِهلًا أَبداً ) عليه السالم  ( الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر
ياِلماً ِبشع ياِهلًا ِبشٍء ج  بجحٍد يبةَ عطَاع فِْرضأَنْ ي ِمن مأَكْر و زأَع لُّ وأَج قَالَ اللَّه ٍء ثُم

  .ا يحجب ذَِلك عنه عنه ِعلْم سماِئِه و أَرِضِه ثُم قَالَ لَ
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ِمِننيؤالْم أَِمري هلِّمعأَنْ ي هرِعلْماً ِإلَّا أَم هِبين لِّمعي لَّ لَمج و زع أَنَّ اللَّه ابب و 
  أَنه كَانَ شِريكَه ِفي الِْعلِْم

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ - ١
صلى اهللا ( أَتى رسولَ اللَِّه ) عليه السالم  ( برِئيلَقَالَ ِإنَّ ج) عليه السالم  ( عن حمرانَ بِن أَعين عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ِإحداهما و كَسر الْأُخرى ِبِنصفَيِن فَأَكَلَ ِنصفاً )صلى اهللا عليه وآله (  ِبرمانتيِن فَأَكَلَ رسولُ اللَِّه )عليه وآله 
 يا أَِخي هلْ تدِري ما هاتاِن الرمانتاِن قَالَ )صلى اهللا عليه وآله (  و أَطْعم عِلياً ِنصفاً ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه

 ِريِكي ِفيِه فَقُلْتش تأَن ى فَالِْعلْمرا الْأُخأَم و ِصيبا نِفيه لَك سةُ لَيوبا الْأُولَى فَالنلَا قَالَ أَم
 ِعلْماً ِإلَّا و )صلى اهللا عليه وآله (  شِريكَه ِفيِه قَالَ لَم يعلِِّم اللَّه محمداً أَصلَحك اللَّه كَيف كَانَ يكُونُ

  .) عليه السالم  ( أَمره أَنْ يعلِّمه عِلياً
 )عليه السالم ( ٍر   عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفَ- ٢

 ِبرمانتيِن ِمن الْجنِة فَأَعطَاه ِإياهما )صلى اهللا عليه وآله (  علَى رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( قَالَ نزلَ جبرِئيلُ 
ها فَأَكَلَها فَقَالَ يا عِلي أَما  ِنصفَ)عليه السالم ( فَأَكَلَ واِحدةً و كَسر الْأُخرى ِبِنصفَيِن فَأَعطَى عِلياً 
يا شِفيه لَك سةُ لَيوبا فَالنهةُ الْأُولَى الَِّتي أَكَلْتانمِريِكي  الرش تفَأَن الِْعلْم وى فَهرا الْأُخأَم ٌء و

  .ِفيِه 
٣ -م نِن عسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحوِر   مصنم نِميِد عِد الْحبِن عِد بمح

يقُولُ نزلَ جبرِئيلُ ) عليه السالم  ( بِن يونس عِن ابِن أُذَينةَ عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر
فَقَالَ ما هاتاِن الرمانتاِن ) عليه السالم  ( فَلَِقيه عِلي ِبرمانتيِن ِمن الْجنِة )صلى اهللا عليه وآله ( علَى محمٍد 

اللَّتاِن ِفي يِدك فَقَالَ أَما هِذِه فَالنبوةُ لَيس لَك ِفيها نِصيب و أَما هِذِه فَالِْعلْم ثُم فَلَقَها رسولُ 
 ِنصفَها ثُم قَالَ أَنت )صلى اهللا عليه وآله ( فَأَعطَاه ِنصفَها و أَخذَ رسولُ اللَِّه  ِبِنصفَيِن )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 حرفاً ِمما علَّمه )صلى اهللا عليه وآله ( شِريِكي ِفيِه و أَنا شِريكُك ِفيِه قَالَ فَلَم يعلَم و اللَِّه رسولُ اللَِّه 
ج و زع ِرِه اللَّهدلَى صع هدي عضو ا ثُمنِإلَي ى الِْعلْمهتان اً ثُمِليع هلَّمع قَد لَّ ِإلَّا و.  
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  )عليهم السالم  ( باب ِجهاِت علُوِم الْأَِئمِة
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عمِه حمزةَ بِن - ١

ثَلَاثَِة قَالَ قَالَ مبلَغُ ِعلِْمنا علَى ) عليه السالم  ( بِزيٍع عن عِلي الساِئي عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل موسى
 اِدثُ فَقَذْفا الْحأَم و وربزفَم اِبرا الْغأَم و رفَساِضي فَما الْماِدٍث فَأَمح غَاِبٍر و اٍض ووٍه مجو

  .ِفي الْقُلُوِب و نقْر ِفي الْأَسماِع و هو أَفْضلُ ِعلِْمنا و لَا نِبي بعد نِبينا 
٢ -دمحِن   مانَ بفْوص نى عوسِن مب ِليع ناِهٍر عِن أَِبي زب دمأَح نى عيحي نب 

قَالَ قُلْت أَخِبرِني عن ِعلِْم عاِلِمكُم ) عليه السالم  ( يحيى عِن الْحاِرِث بِن الْمِغريِة عن أَِبي عبِد اللَِّه
قَالَ قُلْت ِإنا نتحدثُ أَنه يقْذَف ) عليه السالم  (  و ِمن عِلي)صلى اهللا عليه وآله ( للَِّه قَالَ ِوراثَةٌ ِمن رسوِل ا

 ذَاك قَالَ أَو ِفي آذَاِنكُم كَتني و ِفي قُلُوِبكُم.  
 (  عمر قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عمن حدثَه عِن الْمفَضِل بِن- ٣

أَنه قَالَ ِإنَّ ِعلْمنا غَاِبر و مزبور و نكْت ِفي الْقُلُوِب و ) عليه السالم  ( روينا عن أَِبي عبِد اللَِّه) عليه السالم 
ِمن مقَدا تفَم اِبرا الْغاِع فَقَالَ أَممِفي الْأَس قْرِفي ن كْتا النأَم ا وأِْتينا يفَم وربزا الْمأَم ا وِعلِْمن 

  .الْقُلُوِب فَِإلْهام و أَما النقْر ِفي الْأَسماِع فَأَمر الْملَِك 
  ه و علَيِهلَو سِتر علَيِهم لَأَخبروا كُلَّ امِرٍئ ِبما لَ) عليهم السالم  ( باب أَنَّ الْأَِئمةَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن - ١
لَو كَانَ ) عليه السالم  ( أَيوب عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد الْواِحِد بِن الْمختاِر قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر

  .ِلأَلِْسنِتكُم أَوِكيةٌ لَحدثْت كُلَّ امِرٍئ ِبما لَه و علَيِه 
    و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن ِسناٍن عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ - ٢
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ِمن أَين أَصاب أَصحاب عِلي ما ) عليه السالم  ( قَالَ سِمعت أَبا بِصٍري يقُولُ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
مغضِب ِممن ذَِلك ِإلَّا ِمنهم فَقُلْت أَصابهم مع ِعلِْمِهم ِبمناياهم و بلَاياهم قَالَ فَأَجابِني ِشبه الْ

 هِمن حا فَتِهملَيع اتلَوص ِليع نب نيسِإلَّا أَنَّ الْح أُغِْلق ابب قَالَ ذَِلك اكِفد ِعلْتج كعنما يم
 تكَان ٍد ِإنَّ أُولَِئكمحا ما أَبقَالَ ي ِسرياً ثُمئاً ييةٌ شِكيأَو اِهِهملَى أَفْوع.  

ِفي أَمِر ) عليهم السالم  (  و ِإلَى الْأَِئمِة)صلى اهللا عليه وآله ( باب التفِْويِض ِإلَى رسوِل اللَِّه 
  الديِن

وانَ بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن أَِبي زاِهٍر عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ عن صفْ- ١
) عليه السالم  ( يحيى عن عاِصِم بِن حميٍد عن أَِبي ِإسحاق النحِوي قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه

 عِظيٍم ثُم فَوض فَسِمعته يقُولُ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَدب نِبيه علَى محبِتِه فَقَالَ و ِإنك لَعلى خلٍُق
 نلَّ مج و زقَالَ ع وا وهتفَان هنع هاكُمما ن و ذُوهولُ فَخسالر ما آتاكُم لَّ وج و زِه فَقَالَ عِإلَي

ِليِإلَى ع ضاللَِّه فَو ِبيِإنَّ ن قَالَ و قَالَ ثُم اللَّه أَطاع ولَ فَقَدسِطِع الري و متلَّمفَس هنمائْت و 
 و كُمنيا بِفيم نحن ا ونتموا ِإذَا صتمصأَنْ ت ا وقُولُوا ِإذَا قُلْنأَنْ ت كُمِحباللَِّه لَن فَو اسالن دحج

  .نا بين اللَِّه عز و جلَّ ما جعلَ اللَّه ِلأَحٍد خيراً ِفي ِخلَاِف أَمِر
 نٍد عيمِن حاِصِم بع نانَ عرجِن أَِبي نِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد 

  .يقُولُ ثُم ذَكَر نحوه ) عليه السالم  ( أَِبي ِإسحاق قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر
 عن يحيى بِن أَِبي ِعمرانَ عن يونس عن بكَّاِر بِن بكٍْر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه- ٢

فَسأَلَه رجلٌ عن آيٍة ِمن ِكتاِب اللَِّه ) عليه السالم  ( عن موسى بِن أَشيم قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه
لَ عخد ا ثُمِبه هربلَّ فَأَخج و زِبِه ع ربا أَخِبِخلَاِف م هربِة فَأَخالْآي ِتلْك نع أَلَهاِخلٌ فَسِه دلَي

الْأَولَ فَدخلَِني ِمن ذَِلك ما شاَء اللَّه حتى كَأَنَّ قَلِْبي يشرح ِبالسكَاِكِني فَقُلْت ِفي نفِْسي 
ئُ ِفي الْواِو و ِشبِهِه و ِجئْت ِإلَى هذَا يخِطئُ هذَا الْخطَأَ كُلَّه تركْت أَبا قَتادةَ ِبالشاِم لَا يخِط

 ربأَخ ِني وربا أَخِبِخلَاِف م هربِة فَأَخالْآي ِتلْك نع أَلَهفَس رِه آخلَيلَ عخِإذْ د ا كَذَِلكا أَننيفَب
ِلمفِْسي فَعن تكَنفَس ياِحبص ت  
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نَ أَنَّ ذَِلك ِمنه تِقيةٌ قَالَ ثُم الْتفَت ِإلَي فَقَالَ ِلي يا ابن أَشيم ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ فَوض ِإلَى سلَيما
 فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( بِن داود فَقَالَ هذا عطاؤنا فَامنن أَو أَمِسك ِبغيِر ِحساٍب و فَوض ِإلَى نِبيِه 

 فَقَد )ه صلى اهللا عليه وآل( ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و ما نهاكُم عنه فَانتهوا فَما فَوض ِإلَى رسوِل اللَِّه 
  .فَوضه ِإلَينا 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ عن زرارةَ قَالَ - ٣

صلى اهللا عليه وآله (  ِإلَى نِبيِه يقُولَاِن ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ فَوض) عليه السالم  ( سِمعت أَبا جعفٍَر و أَبا عبِد اللَِّه

( هنع هاكُمما ن و ذُوهولُ فَخسالر ةَ ما آتاكُمِذِه الْآيلَا هت ثُم مهتطَاع فكَي ظُرنلِْقِه ِليخ رأَم 
  .فَانتهوا 
٤ -نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياٍر   عسِن يِل بيفُض نةَ عنِن أُذَيب رمع 

يقُولُ ِلبعِض أَصحاِب قَيٍس الْماِصِر ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَدب ) عليه السالم  ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
نك لَعلى خلٍُق عِظيٍم ثُم فَوض ِإلَيِه أَمر الديِن و نِبيه فَأَحسن أَدبه فَلَما أَكْملَ لَه الْأَدب قَالَ ِإ

الْأُمِة ِليسوس ِعباده فَقَالَ عز و جلَّ ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و ما نهاكُم عنه فَانتهوا و ِإنَّ 
ٍء  وفَّقاً مؤيداً ِبروِح الْقُدِس لَا يِزلُّ و لَا يخِطئُ ِفي شي كَانَ مسدداً م)صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 

ِمما يسوس ِبِه الْخلْق فَتأَدب ِبآداِب اللَِّه ثُم ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ فَرض الصلَاةَ ركْعتيِن ركْعتيِن 
 ِإلَى الركْعتيِن ركْعتيِن و ِإلَى الْمغِرِب ركْعةً )صلى اهللا عليه وآله ( ِه عشر ركَعاٍت فَأَضاف رسولُ اللَّ

فَصارت عِديلَ الْفَِريضِة لَا يجوز تركُهن ِإلَّا ِفي سفٍَر و أَفْرد الركْعةَ ِفي الْمغِرِب فَتركَها قَاِئمةً 
أَجاز اللَّه عز و جلَّ لَه ذَِلك كُلَّه فَصارِت الْفَِريضةُ سبع عشرةَ ركْعةً ثُم ِفي السفَِر و الْحضِر فَ

 النواِفلَ أَربعاً و ثَلَاِثني ركْعةً ِمثْلَِي الْفَِريضِة فَأَجاز اللَّه عز و جلَّ )صلى اهللا عليه وآله ( سن رسولُ اللَِّه 
 لَه دعاِلساً تِة جمتالْع دعاِن بتكْعا رهةً ِمنكْعونَ رسمخ ى وداِفلَةُ ِإحالن ةُ والْفَِريض و ذَِلك

 )صلى اهللا عليه وآله ( ِبركْعٍة مكَانَ الْوتِر و فَرض اللَّه ِفي السنِة صوم شهِر رمضانَ و سن رسولُ اللَِّه 
 اللَّه مرح و ذَِلك لَّ لَهج و زع اللَّه ازِة فَأَجٍر ِمثْلَِي الْفَِريضهاٍم ِفي كُلِّ شثَلَاثَةَ أَي انَ وبعش موص

راٍب فَأَجاز اللَّه  الْمسِكر ِمن كُلِّ ش)صلى اهللا عليه وآله ( عز و جلَّ الْخمر ِبعيِنها و حرم رسولُ اللَِّه 
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 أَشياَء و كَِرهها و لَم ينه عنها نهي حراٍم ِإنما )صلى اهللا عليه وآله ( لَه ذَِلك كُلَّه و عاف رسولُ اللَِّه 
  نهى عنها نهي ِإعافٍَة و كَراهٍة ثُم رخص ِفيها 
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 ملَه صخري لَم اِئِمِه وزع ِيِه وهذُونَ ِبنأْخا يوِب مجاِد كَولَى الِْعباِجباً عِصِه وخذُ ِبرالْأَخ ارفَص
ا نهاهم عنه نهي حراٍم و لَا ِفيما أَمر ِبِه أَمر فَرٍض لَاِزٍم فَكَِثري  ِفيم)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

صلى ( الْمسِكِر ِمن الْأَشِربِة نهاهم عنه نهي حراٍم لَم يرخص ِفيِه ِلأَحٍد و لَم يرخص رسولُ اللَِّه 

ري الركْعتيِن اللَّتيِن ضمهما ِإلَى ما فَرض اللَّه عز و جلَّ بلْ أَلْزمهم ذَِلك  ِلأَحٍد تقِْص)اهللا عليه وآله 
يٍد ِفي شِلأَح صخري اِجباً لَماماً وا  ِإلْزئاً ميش صخرٍد أَنْ يِلأَح سلَي اِفِر وسِإلَّا ِللْم ذَِلك ٍء ِمن

خري ولُ اللَِّه لَمسر هصلى اهللا عليه وآله ( ص( وِل اللَِّهسر رأَم افَقفَو  ) صلى اهللا عليه وآله( لَّ وج و زاللَِّه ع رأَم 
عت و كاربِليِم ِللَِّه تسكَالت لَه ِليمساِد التلَى الِْعبع بجو لَّ وج و زاللَِّه ع يهن هيهالَى ن.  

  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن - ٥
عالَى فَوض ِإلَى يقُولَاِن ِإنَّ اللَّه تبارك و ت) عليه السالم  ( عن زرارةَ أَنه سِمع أَبا جعفٍَر و أَبا عبِد اللَِّه

 أَمر خلِْقِه ِلينظُر كَيف طَاعتهم ثُم تلَا هِذِه الْآيةَ ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و )صلى اهللا عليه وآله ( نِبيِه 
  .ما نهاكُم عنه فَانتهوا 

حجاِل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن زرارةَ  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْ
 ِمثْلَه.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن ِإسحاق بِن عماٍر - ٦
 فَلَما انتهى ِبِه ِإلَى )صلى اهللا عليه وآله ( عالَى أَدب نِبيه قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و ت) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

ما أَراد قَالَ لَه ِإنك لَعلى خلٍُق عِظيٍم فَفَوض ِإلَيِه ِدينه فَقَالَ و ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و ما 
زع ِإنَّ اللَّه وا وهتفَان هنع هاكُمولَ اللَِّه نسِإنَّ ر ئاً ويش دِللْج قِْسمي لَم و اِئضالْفَر ضلَّ فَرج و 

 أَطْعمه السدس فَأَجاز اللَّه جلَّ ِذكْره لَه ذَِلك و ذَِلك قَولُ اللَِّه عز و جلَّ هذا )صلى اهللا عليه وآله ( 
ِسكأَم أَو نننا فَامطاؤِر ِحساٍب عيِبغ .  

٧ - نانَ عثْمِن عاِد بمح ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
لنفِْس و  ِديةَ الْعيِن و ِديةَ ا)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ وضع رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر
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 ِمن غَيِر أَنْ يكُونَ جاَء )صلى اهللا عليه وآله ( حرم النِبيذَ و كُلَّ مسِكٍر فَقَالَ لَه رجلٌ وضع رسولُ اللَِّه 
يِصيِه  ِفيِه شعي نولَ ِممسالر ِطيعي نم لَمعِلي معٌء قَالَ ن.  
٨ -ى عيحي نب دمحاٍن   مِن ِسنِد بمحاِدِر موِفي ن تدجِن قَالَ وسِن الْحِد بمحم ن  
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لَا و اللَِّه ما فَوض اللَّه ِإلَى أَحٍد ِمن خلِْقِه ) عليه السالم (  عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
 و ِإلَى الْأَِئمِة قَالَ عز و جلَّ ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَّا ِإلَى رسوِل اللَِّه 

  .) عليهم السالم  ( اك اللَّه و ِهي جاِريةٌ ِفي الْأَوِصياِءِلتحكُم بين الناِس ِبما أَر
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسِن عن يعقُوب بِن يِزيد عِن الْحسِن بِن ِزياٍد - ٩

 قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ )ه السالم علي( عن محمِد بِن الْحسِن الِْميثَِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و ذُوهولُ فَخسالر ما آتاكُم هِذكْر زِه فَقَالَ عِإلَي ضفَو ثُم ادا أَرلَى مع همى قَوتح ولَهسر بأَد

  . فَقَد فَوضه ِإلَينا )صلى اهللا عليه وآله ( ى رسوِلِه ما نهاكُم عنه فَانتهوا فَما فَوض اللَّه ِإلَ
  عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عِن الْحسيِن بِن عبِد الرحمِن عن صندٍل -١٠

ِفي قَوِلِه تعالَى هذا عطاؤنا فَامنن أَو ) م عليه السال ( الْخياِط عن زيٍد الشحاِم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه
صلى اهللا ( أَمِسك ِبغيِر ِحساٍب قَالَ أَعطَى سلَيمانَ ملْكاً عِظيماً ثُم جرت هِذِه الْآيةُ ِفي رسوِل اللَِّه 

ن شاَء و أَعطَاه اللَّه أَفْضلَ ِمما أَعطَى  فَكَانَ لَه أَنْ يعِطي ما شاَء من شاَء و يمنع م)عليه وآله 
  .سلَيمانَ ِلقَوِلِه ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و ما نهاكُم عنه فَانتهوا 

  باب ِفي أَنَّ الْأَِئمةَ ِبمن يشِبهونَ ِممن مضى و كَراِهيِة الْقَوِل ِفيِهم ِبالنبوِة
 أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن حمرانَ بِن  - ١

ما موِضع الْعلَماِء قَالَ ِمثْلُ ِذي الْقَرنيِن و صاِحِب سلَيمانَ ) عليه السالم  ( أَعين قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر
ص ىووسعليه السالم  ( اِحِب م (.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن أَِبي الْعلَاِء قَالَ قَالَ أَبو - ٢
  . النبوةُ فَلَا  ِإنما الْوقُوف علَينا ِفي الْحلَاِل و الْحراِم فَأَما)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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  محمد بن يحيى الْأَشعِري عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْبرِقي عِن النضِر بِن سويٍد - ٣
حي نِد اللَِّهعبا عأَب تِمعقَالَ س رِن الْحب وبأَي نع لَِبيانَ الْحرِن ِعمى بقُولُ ِإنَّ ) عليه السالم  ( يي

ِكتاب بعده اللَّه عز ِذكْره ختم ِبنِبيكُم النِبيني فَلَا نِبي بعده أَبداً و ختم ِبِكتاِبكُم الْكُتب فَلَا 
يانَ كُلِّ شيلَ ِفيِه ِتبزأَن داً ولَ  أَبفَص و لَكُما قَبأَ مبن ِض والْأَر اِت واومالس لْقخ و لْقَكُمخ ٍء و

  .يِه ما بينكُم و خبر ما بعدكُم و أَمر الْجنِة و الناِر و ما أَنتم صاِئرونَ ِإلَ
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن - ٤

 ( ِإنَّ عِلياً) عليه السالم  ( ِعيسى عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عِن الْحاِرِث بِن الْمِغريِة قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر

كَانَ محدثاً فَقُلْت فَتقُولُ نِبي قَالَ فَحرك ِبيِدِه هكَذَا ثُم قَالَ أَو كَصاِحِب سلَيمانَ أَو )  السالم عليه
 ِمثْلُه ِفيكُم قَالَ و هأَن كُملَغا بم ِن أَ وينكَِذي الْقَر ى أَووساِحِب مكَص.  

يم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عن بريِد بِن معاِويةَ عن   عِلي بن ِإبراِه- ٥
قَالَ قُلْت لَه ما منِزلَتكُم و من تشِبهونَ ِممن مضى قَالَ ) عليه السالم  ( أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه
  .لْقَرنيِن كَانا عاِلميِن و لَم يكُونا نِبييِن صاِحب موسى و ذُو ا

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْبرِقي عن أَِبي طَاِلٍب عن سِديٍر قَالَ - ٦
 آِلهةٌ يتلُونَ ِبذَِلك علَينا قُرآناً و هو الَِّذي ِإنَّ قَوماً يزعمونَ أَنكُم) عليه السالم  ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

 ِمي ود ِمي ولَح ِري وشب ِري وصب ِعي ومس ِديرا سفَقَالَ ي ِض ِإلهِفي الْأَر و ماِء ِإلهِفي الس
 ِديِني و لَا علَى ِديِن آباِئي و اللَِّه لَا شعِري ِمن هؤلَاِء براٌء و بِرئ اللَّه ِمنهم ما هؤلَاِء علَى

 كُمونَ أَنمعزي ما قَوندِعن و قَالَ قُلْت ِهملَياِخطٌ عس وه ِة ِإلَّا وامالِْقي موي ماهِإي و ِني اللَّهعمجي
ا الرهآناً يا أَيقُر ا ِبذَِلكنلَيُءونَ عقْرلٌ يسي ِبما رلُوا صاِلحاً ِإنماع باِت والطَّي لُ كُلُوا ِمنس

تعملُونَ عِليم فَقَالَ يا سِدير سمِعي و بصِري و شعِري و بشِري و لَحِمي و دِمي ِمن هؤلَاِء 
لَى ِديِني ولَاِء عؤا هم ولُهسر و مهِمن اللَّه ِرئب اٌء ورب ِني اللَّهعمجاللَِّه لَا ي اِئي ولَى ِديِن آبلَا ع 

 نحانُ ِعلِْم اللَِّه نزخ نحقَالَ ن متا أَنفَم قَالَ قُلْت ِهملَياِخطٌ عس وه ِة ِإلَّا وامالِْقي موي ماهِإي و
  مر اللَّه تراِجمةُ أَمِر اللَِّه نحن قَوم معصومونَ أَ
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 قفَو اِء ومونَ السد نلَى مةُ عاِلغةُ الْبجالْح نحا نِتنِصيعم نى عهن ا وِتنالَى ِبطَاععت و كاربت
  .لْأَرِض ا

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عبِد اللَِّه بِن - ٧
بحٍر عِن ابِن مسكَانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا 

بعليه السالم  ( ِد اللَِّهع ( وِل اللَِّهسِزلَِة رنةُ ِبمقُولُ الْأَِئمي ) ِحلُّ )صلى اهللا عليه وآلهلَا ي اَء وِبيوا ِبأَنسلَي مهِإلَّا أَن 
 ِبيِحلُّ ِللنا ياِء مسالن ِمن مصلى اهللا عليه وآله ( لَه(فَه لَا ذَِلكا خا موِل اللَِّه  فَأَمسِزلَِة رنِفيِه ِبم م ) صلى اهللا

  . )عليه وآله 
  محدثُونَ مفَهمونَ) عليهم السالم  ( باب أَنَّ الْأَِئمةَ

١ - نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم باِل عجِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ِن زِد بيبفٍَرععو جلَ أَبسةَ قَالَ أَراراَء ) عليه السالم  ( رِصيةَ أَنَّ أَوبيتع نب كَمالْح ِلمعةَ أَنْ ياررِإلَى ز

  .محمٍد علَيِه و علَيِهم السلَام محدثُونَ 
٢ - نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نع دمحِن   ماِد بِزي ناِلٍح عِن صِميِل بج

يوماً فَقَالَ يا حكَم هلْ ) عليه السالم  ( سوقَةَ عِن الْحكَِم بِن عتيبةَ قَالَ دخلْت علَى عِلي بِن الْحسيِن
اِتلَه ِبها و يعِرف ِبها الْأُمور الِْعظَام يعِرف قَ) عليه السالم  ( تدِري الْآيةَ الَِّتي كَانَ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب

الَِّتي كَانَ يحدثُ ِبها الناس قَالَ الْحكَم فَقُلْت ِفي نفِْسي قَد وقَعت علَى ِعلٍْم ِمن ِعلِْم عِلي بِن 
قَالَ فَقُلْت الِْعظَام ورالْأُم ِتلْك ِبذَِلك لَمِن أَعيسِني الْحِبرخةُ تالْآي قُلْت قَالَ ثُم لَماللَِّه لَا أَع لَا و 

ِبها يا ابن رسوِل اللَِّه قَالَ هو و اللَِّه قَولُ اللَِّه عز ِذكْره و ما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل و لَا 
محدثاً فَقَالَ لَه رجلٌ يقَالُ لَه عبد اللَِّه ) عليه السالم  ( ي طَاِلٍبنِبي و لَا محدٍث و كَانَ عِلي بن أَِب

) عليه السالم  ( بن زيٍد كَانَ أَخا عِلي ِلأُمِه سبحانَ اللَِّه محدثاً كَأَنه ينِكر ذَِلك فَأَقْبلَ علَينا أَبو جعفٍَر

ِه ِإنَّ ابن أُمك بعد قَد كَانَ يعِرف ذَِلك قَالَ فَلَما قَالَ ذَِلك سكَت الرجلُ فَقَالَ فَقَالَ أَما و اللَّ
 ِبيالن ِث ودحأِْويلُ الْما تِر مدي طَّاِب فَلَمو الْخا أَبِفيه لَكالَِّتي ه ِهي.  
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٣ - ِزيدِن يب قُوبعي نِن عسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم ٍد ومحم نب دمأَح  
يقُولُ الْأَِئمةُ علَماُء صاِدقُونَ مفَهمونَ  )عليه السالم  ( عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن

  .محدثُونَ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن رجٍل عن محمِد بِن مسِلٍم - ٤

الَ ِإنه يسمع الصوت و لَا يرى الشخص فَقَ) عليه السالم  ( قَالَ ذُِكر الْمحدثُ ِعند أَِبي عبِد اللَِّه
 لَمعى يتح قَارالْو ةَ وِكينطَى السعي هلَِك قَالَ ِإنالْم كَلَام هأَن لَمعي فكَي اكِفد ِعلْتج لَه فَقُلْت

  .أَنه كَلَام ملٍَك 
٥ -دمأَح نى عيحي نب دمحى   مِن ِعيساِد بمح نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب 

عليه  ( عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عِن الْحاِرِث بِن الْمِغريِة عن حمرانَ بِن أَعين قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر

ثاً فَخرجت ِإلَى أَصحاِبي فَقُلْت ِجئْتكُم ِبعِجيبٍة فَقَالُوا و ما كَانَ محد) عليه السالم  ( ِإنَّ عِلياً) السالم 
محدثاً فَقَالُوا ما صنعت شيئاً ) عليه السالم  ( يقُولُ كَانَ عِلي) عليه السالم  ( ِهي فَقُلْت سِمعت أَبا جعفٍَر
ثُهدحكَانَ ي نم هأَلْتا ِإلَّا سِني فَقَالُوا مثْتدا حاِبي ِبمحأَص ثْتدي حِإن ِه فَقُلْتِإلَي تعجفَر 

 هدي كرقَالَ فَح ِبين هقُولُ ِإنت قُلْت لَكم ثُهدحفَقَالَ ِلي ي ثُهدحكَانَ ي نم هأَلْتئاً ِإلَّا سيش تعنص
 سلَيمانَ أَو كَصاِحِب موسى أَو كَِذي الْقَرنيِن أَ و ما بلَغكُم أَنه قَالَ و هكَذَا أَو كَصاِحِب

 ِمثْلُه ِفيكُم.  
  )عليهم السالم  ( باب ِفيِه ِذكْر الْأَرواِح الَِّتي ِفي الْأَِئمِة

١ -ِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحى   مِن ِعيساِد بمح نِعيٍد عِن سِن بيس
يا جاِبر ِإنَّ اللَّه ) عليه السالم  ( عن ِإبراِهيم بِن عمر الْيماِني عن جاِبٍر الْجعِفي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

وه اٍف ونثَلَاثَةَ أَص لْقالْخ لَقالَى خعت و كاربواجاً ثَالثَةً تأَز متكُن لَّ وج و زلُ اللَِّه عقَو 
فَأَصحاب الْميمنِة ما أَصحاب الْميمنِة و أَصحاب الْمشئَمِة ما أَصحاب الْمشئَمِة و الساِبقُونَ 

  و خاصةُ اللَِّه ِمن ) عليهم السالم  ( الساِبقُونَ أُولِئك الْمقَربونَ فَالساِبقُونَ هم رسلُ اللَِّه
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اَء ويفُوا الْأَشرِس فَِبِه عوِح الْقُدِبر مهداٍح أَيوةَ أَرسمخ لَ ِفيِهمعلِْقِه جاِن خوِح الِْإميِبر مهدأَي 
فَِبِه خافُوا اللَّه عز و جلَّ و أَيدهم ِبروِح الْقُوِة فَِبِه قَدروا علَى طَاعِة اللَِّه و أَيدهم ِبروِح الشهوِة 

 و هتِصيعوا مكَِره لَّ وج و زةَ اللَِّه عا طَاعوهتفَِبِه اش بذْهِج الَِّذي ِبِه يردالْم وحر لَ ِفيِهمعج
الناس و يِجيئُونَ و جعلَ ِفي الْمؤِمِنني و أَصحاِب الْميمنِة روح الِْإمياِن فَِبِه خافُوا اللَّه و جعلَ 

 ِفيِهم روح الشهوِة فَِبِه اشتهوا طَاعةَ اللَِّه و ِفيِهم روح الْقُوِة فَِبِه قَدروا علَى طَاعِة اللَِّه و جعلَ
  .جعلَ ِفيِهم روح الْمدرِج الَِّذي ِبِه يذْهب الناس و يِجيئُونَ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن موسى بِن عمر عن محمِد بِن ِسناٍن - ٢
نفٍَرععأَِبي ج ناِبٍر عج نِل عخنِن الْمانَ عورِن ماِر بماِلِم ) عليه السالم  (  عِعلِْم الْع نع هأَلْتقَالَ س

و روح فَقَالَ ِلي يا جاِبر ِإنَّ ِفي الْأَنِبياِء و الْأَوِصياِء خمسةَ أَرواٍح روح الْقُدِس و روح الِْإمياِن 
الْحياِة و روح الْقُوِة و روح الشهوِة فَِبروِح الْقُدِس يا جاِبر عرفُوا ما تحت الْعرِش ِإلَى ما 

 فَِإنها لَا تحت الثَّرى ثُم قَالَ يا جاِبر ِإنَّ هِذِه الْأَربعةَ أَرواح يِصيبها الْحدثَانُ ِإلَّا روح الْقُدِس
 بلْعلَا ت و ولْهت.  

  الْحسين بن محمٍد عِن الْمعلَّى بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِإدِريس عن محمِد بِن - ٣
 عن ِعلِْم الِْإماِم ِبما ِفي أَقْطَاِر قَالَ سأَلْته) عليه السالم  ( ِسناٍن عِن الْمفَضِل بِن عمر عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ِبيلَ ِفي النعالَى جعت و كاربت لُ ِإنَّ اللَّهفَضا مفَقَالَ ي هرِه ِستلَيى عخرِتِه ميِفي ب وه ِض والْأَر )

درج و روح الْقُوِة فَِبِه نهض و جاهد و  خمسةَ أَرواٍح روح الْحياِة فَِبِه دب و )صلى اهللا عليه وآله 
 لَ ودع و ناِن فَِبِه آمالِْإمي وحر لَاِل والْح اَء ِمنسى النأَت و ِربش ِة فَِبِه أَكَلَ ووهالش وحر

 ِبيالن ةَ فَِإذَا قُِبضوبلَ النمِس فَِبِه حالْقُد وحاِم )هللا عليه وآله صلى ا( رِإلَى الِْإم ارِس فَصالْقُد وحقَلَ رتان 
 و وهزت فُلُ وغت و امناِح توةُ الْأَرعبالْأَر و وهزلَا ي و ولْهلَا ي فُلُ وغلَا ي و امنِس لَا يالْقُد وحر و

  .تلْهو و روح الْقُدِس كَانَ يرى ِبِه 
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  )عليهم السالم  ( باب الروِح الَِّتي يسدد اللَّه ِبها الْأَِئمةَ
١ -يسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍد   ِعديوِن سِر بضِن النِعيٍد عِن سِن ب

عن ) عليه السالم  ( عن يحيى الْحلَِبي عن أَِبي الصباِح الِْكناِني عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه
اً ِمن أَمِرنا ما كُنت تدِري ما الِْكتاب و لَا قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى و كَذِلك أَوحينا ِإلَيك روح

صلى ( الِْإميانُ قَالَ خلْق ِمن خلِْق اللَِّه عز و جلَّ أَعظَم ِمن جبرِئيلَ و ِميكَاِئيلَ كَانَ مع رسوِل اللَِّه 

  . ِمن بعِدِه  يخِبره و يسدده و هو مع الْأَِئمِة)اهللا عليه وآله 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن أَسباٍط عن أَسباِط بِن ساِلٍم - ٢

 كنا ِإلَييحأَو كَذِلك لَّ وج و زِل اللَِّه عقَو نع اِضرا حأَن و ِل ِهيتأَه لٌ ِمنجر أَلَهقَالَ س
 ما صِعد )صلى اهللا عليه وآله ( روحاً ِمن أَمِرنا فَقَالَ منذُ أَنزلَ اللَّه عز و جلَّ ذَِلك الروح علَى محمٍد 

  .ِإلَى السماِء و ِإنه لَِفينا 
٣ -ِن مِن ابع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِصٍري   عأَِبي ب نكَانَ عس

عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ يسئَلُونك عِن الروِح قُِل الروح ِمن ) عليه السالم  ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه
 و هو مع )صلى اهللا عليه وآله ( أَمِر ربي قَالَ خلْق أَعظَم ِمن جبرِئيلَ و ِميكَاِئيلَ كَانَ مع رسوِل اللَِّه 

  .الْأَِئمِة و هو ِمن الْملَكُوِت 
٤ - تِمعِصٍري قَالَ سأَِبي ب ناِز عزالْخ وبأَِبي أَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليع  

 الروِح قُِل الروح ِمن أَمِر ربي قَالَ خلْق أَعظَم ِمن يقُولُ يسئَلُونك عِن) عليه السالم  ( أَبا عبِد اللَِّه
 و هو مع الْأَِئمِة )صلى اهللا عليه وآله ( جبرِئيلَ و ِميكَاِئيلَ لَم يكُن مع أَحٍد ِممن مضى غَيِر محمٍد 

 ِجدو ا طُِلبكُلُّ م سلَي و مهددسي.  
محمد بن يحيى عن ِعمرانَ بِن موسى عن موسى بِن جعفٍَر عن عِلي بِن أَسباٍط   - ٥

  عِن الِْعلِْم أَ هو ) عليه السالم  ( عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه
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 رقَالَ الْأَم هونَ ِمنلَمعفَت هُءونقْرت كُمداِب ِعنِفي الِْكت اِل أَمجاِه الرأَفْو ِمن اِلمالْع هلَّمعتي ِعلْم
بجأَو و ذَِلك ِمن ظَمأَع وحاً ِمنر كنا ِإلَييحأَو كَذِلك لَّ وج و زلَ اللَِّه عقَو تِمعا سأَ م 

يش قَالَ أَي لَا الِْإميانُ ثُم و ا الِْكتابِري مدت تِرنا ما كُنِة أَ  أَمِذِه الْآيِفي ه كُمابحقُولُ أَصٍء ي
ا يدِري ما الِْكتاب و لَا الِْإميانُ فَقُلْت لَا أَدِري جِعلْت ِفداك ما يِقرونَ أَنه كَانَ ِفي حاٍل لَ

يقُولُونَ فَقَالَ ِلي بلَى قَد كَانَ ِفي حاٍل لَا يدِري ما الِْكتاب و لَا الِْإميانُ حتى بعثَ اللَّه تعالَى 
ما أَوحاها ِإلَيِه علَّم ِبها الِْعلْم و الْفَهم و ِهي الروح الَِّتي يعِطيها الروح الَِّتي ذُِكر ِفي الِْكتاِب فَلَ

 مالْفَه هلَّمداً عبا عطَاهاَء فَِإذَا أَعش نالَى معت اللَّه.  
٦ -ِن أَسب ِليع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن أَِبي   مِن بيسِن الْحاٍط عب

ِمِننيؤالْم لٌ أَِمريجى ركَاِف قَالَ أَتٍد الِْإسعس نلَاِء ععليه السالم  ( الْع ( وه سوِح أَ لَيِن الرع أَلُهسي
ِمِننيؤالْم أَِمري ِئيلَ فَقَالَ لَهربعليه السالم  ( ج (ُِئيلربج ) ِئيلَ ) م عليه السالربج رغَي وحالر لَاِئكَِة والْم ِمن

 رغَي وحأَنَّ الر معزي دا أَحِل مالْقَو ِظيماً ِمنع قُلْت لَقَد ِل فَقَالَ لَهجلَى الرع ذَِلك رفَكَر
ِمِننيؤالْم أَِمري ِئيلَ فَقَالَ لَهربعليه السالم  ( ج (ض كِه ِإنِبيالَى ِلنعت قُولُ اللَّهلَاِل يِل الضأَه نِوي عرالٌّ ت

 أَتى أَمر اللَِّه فَال تستعِجلُوه سبحانه و تعاىل عما يشِركُونَ ينزلُ الْمالِئكَةَ ِبالروِح )صلى اهللا عليه وآله ( 
 اتلَولَاِئكَِة صالْم رغَي وحالر و ِهملَياللَِّه ع.  

لَهاِم الَِّذي كَانَ قَبِعلِْم الِْإم ِميعج امالِْإم لَمعا يقِْت مو ابعليه السالم  ( ب(  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عِلي بِن أَسباٍط - ١

متى يعِرف الْأَِخري ) عليه السالم  (  ِمسِكٍني عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّهعِن الْحكَِم بِن
  .ما ِعند الْأَوِل قَالَ ِفي آِخِر دِقيقٍَة تبقَى ِمن روِحِه 

ٍط عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني عن   محمد عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن أَسبا- ٢
  يقُولُ يعِرف الَِّذي بعد ) عليه السالم  ( عبيِد بِن زرارةَ و جماعٍة معه قَالُوا سِمعنا أَبا عبِد اللَِّه
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  .الِْإماِم ِعلْم من كَانَ قَبلَه ِفي آِخِر دِقيقٍَة تبقَى ِمن روِحِه 
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن يعقُوب بِن يِزيد عن عِلي بِن أَسباٍط - ٣

بأَِبي ع ناِبِه عحِض أَصعب نِهي ) عليه السالم  ( ِد اللَِّهعتني و هتامِإم ِرفعى يتم امالِْإم لَه قَالَ قُلْت
  .الْأَمر ِإلَيِه قَالَ ِفي آِخِر دِقيقٍَة ِمن حياِة الْأَوِل 

ِة واعجالش ِفي الِْعلِْم و ِهملَياللَِّه ع اتلَوةَ صاٌءباب ِفي أَنَّ الْأَِئموِة سالطَّاع   
١ - نانَ عسِن حب ِليع ناِب عشِن الْخاِهٍر عِن أَِبي زب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

بعتهم قَالَ قَالَ اللَّه تعالَى الَِّذين آمنوا و ات) عليه السالم  ( عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
يش ِمن ِلِهممع ِمن مناهما أَلَت و مهتيذُر قْنا ِبِهمِبِإمياٍن أَلْح مهتيذُر  ِبيوا الننآم صلى ( ٍء قَالَ الَِّذين

ِصياُء صلَوات اللَِّه علَيِهم أَلْحقْنا ِبِهم و و ذُريته الْأَِئمةُ و الْأَو) عليه السالم  (  و أَِمري الْمؤِمِنني)اهللا عليه وآله 
 دمحا ماَء ِبهةَ الَِّتي ججالْح مهتيذُر قُصنن صلى اهللا عليه وآله ( لَم(ِليِفي ع  )  عليه السالم ( مهتجح و

  .واِحدةٌ و طَاعتهم واِحدةٌ 
٢ -محم نب ِليع   نع ِديهالن داود نى عِن ِعيسِد بمحم نأَِبيِه ع نِد اللَِّه عبِن عِد ب

قَالَ قَالَ ِلي نحن ِفي الِْعلِْم و الشجاعِة سواٌء و ِفي ) عليه السالم  ( عِلي بِن جعفٍَر عن أَِبي الْحسِن
مؤا نِر ملَى قَدا عطَايالْع ر.  

  أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن الْحسِن عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ عن صفْوانَ بِن - ٣
قَالَ سِمعته يقُولُ ) عليه السالم  ( يحيى عِن ابِن مسكَانَ عِن الْحاِرِث بِن الْمِغريِة عن أَِبي عبِد اللَِّه

 نحن ِفي الْأَمِر و الْفَهِم و الْحلَاِل و الْحراِم نجِري مجرى واِحداً )صلى اهللا عليه وآله ( لُ اللَِّه قَالَ رسو
  .فَلَهما فَضلُهما ) عليه السالم  (  و عِلي)صلى اهللا عليه وآله ( فَأَما رسولُ اللَِّه 
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امأَنَّ الِْإم ابلَ اللَِّه ) عليه السالم  ( بأَنَّ قَو ِدِه وعب كُونُ ِمنالَِّذي ي امالِْإم ِرفعي
وا الْأَماناِت ِإىل أَهدؤأَنْ ت كُمرأْمي الَى ِإنَّ اللَّهعتعليهم السالم  ( ِلها ِفيِهم (لَتزن  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَحمد بِن - ١
عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنَّ ) الم عليه الس ( عاِئٍذ عِن ابِن أُذَينةَ عن بريٍد الِْعجِلي قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر

اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت ِإىل أَهِلها و ِإذا حكَمتم بين الناِس أَنْ تحكُموا ِبالْعدِل قَالَ ِإيانا 
كُتب و الِْعلْم و السلَاح و ِإذا حكَمتم بين الناِس عنى أَنْ يؤدي الْأَولُ ِإلَى الِْإماِم الَِّذي بعده الْ

أَنْ تحكُموا ِبالْعدِل الَِّذي ِفي أَيِديكُم ثُم قَالَ ِللناِس يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه و أَِطيعوا 
ا عانِإي كُمِر ِمنأُوِلي الْأَم ولَ وسا فَِإنْ الرِتنِة ِبطَاعامِم الِْقيوِإلَى ي ِمِننيؤالْم ِميعج رةً أَماصى خن

 فكَي و لَتزكَذَا ن كُمِر ِمنِإلَى أُوِلي الْأَم وِل وسِإلَى الر ِإلَى اللَِّه و وهدٍر فَرعاً ِفي أَمازنت مِخفْت
 و زع اللَّه مهرأْمي وِرينأْمِللْم ا ِقيلَ ذَِلكمِإن ِتِهمعازنِفي م صخري ِر ولَاِة الْأَمِة ولَّ ِبطَاعج

 كُمِر ِمنأُوِلي الْأَم ولَ وسوا الرأَِطيع و وا اللَّهأَِطيع مِقيلَ لَه الَِّذين.  
٢ -حِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحب دمأَح ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عم

عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت ِإىل ) عليه السالم  ( عمر قَالَ سأَلْت الرضا
 أَنْ يؤدي الِْإمام الْأَمانةَ ِإلَى من بعده و لَا )صلى اهللا عليه وآله (  أَهِلها قَالَ هم الْأَِئمةُ ِمن آِل محمٍد

 هنا عهِويزلَا ي و هرا غَيِبه صخي.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن محمِد بِن - ٣
يِل الْفُض  
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ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت ِإىل ) عليه السالم  ( عن أَِبي الْحسِن الرضا
أَه هنا عِويهزلَا ي و هرا غَيِبه صخلَا ي ِدِه وعب اِم ِمنِإلَى الِْإم امي الِْإمدؤةُ يالْأَِئم مِلها قَالَ ه.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن ِإسحاق بِن عماٍر - ٤
عن قَوِل اللَِّه عز و ) عليه السالم  ( بِن أَِبي يعفُوٍر عِن الْمعلَّى بِن خنيٍس قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّهعِن ا

لَ أَنْ يالْأَو امالِْإم اللَّه رِلها قَالَ أَموا الْأَماناِت ِإىل أَهدؤأَنْ ت كُمرأْمي لَّ ِإنَّ اللَّهاِم جِإلَى الِْإم فَعد
يكُلَّ ش هدعالَِّذي ب  هدٍء ِعن.  

٥ - نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعوٍب عبحِن مِن ابِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
قَالَ لَا يموت الِْإمام حتى يعلَم من يكُونُ ِمن  ) عليه السالم ( عبِد اللَِّه بِن أَِبي يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .بعِدِه فَيوِصي ِإلَيِه 
  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن أَِبي - ٦

قَالَ ِإنَّ الِْإمام يعِرف الِْإمام الَِّذي ِمن ) عليه السالم  ( ِبي عبِد اللَِّهعثْمانَ عِن الْمعلَّى بِن خنيٍس عن أَ
  .بعِدِه فَيوِصي ِإلَيِه 

٧ - نع وبِن أَيالَةَ بفَض نع ِقيرِد اللَِّه الْببأَِبي ع ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع دمأَح  
قَالَ ما مات عاِلم حتى يعِلمه اللَّه عز و جلَّ ِإلَى ) عليه السالم  (  بِن خاِلٍد عن أَِبي عبِد اللَِّهسلَيمانَ

  .من يوِصي 
  )عليهم السالم  ( باب أَنَّ الِْإمامةَ عهد ِمن اللَِّه عز و جلَّ معهود ِمن واِحٍد ِإلَى واِحٍد

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء قَالَ حدثَِني - ١
فَذَكَروا الْأَوِصياَء و ذَكَرت ) عليه السالم  ( عمر بن أَباٍن عن أَِبي بِصٍري قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه

ماِحداً ِإسِزلُ ونلَّ يج و زِإلَّا ِإلَى اللَِّه ع وا هم ا ونِإلَي ا ذَاكٍد ممحا ما أَباللَِّه ي اِعيلَ فَقَالَ لَا و
  .بعد واِحٍد 
عميٍر   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن ابِن أَِبي - ٢

  عن حماِد بِن 
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ي ِمنا يقُولُ أَ ترونَ الْموِص) عليه السالم  ( عثْمانَ عن عمِرو بِن الْأَشعِث قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
 ِلرجٍل فَرجٍل حتى )صلى اهللا عليه وآله ( يوِصي ِإلَى من يِريد لَا و اللَِّه و لَِكن عهد ِمن اللَِّه و رسوِلِه 

  .ينتِهي الْأَمر ِإلَى صاِحِبِه 
ِد بمحم نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسى  الْحِن ِعيساِد بمح نوٍر عهمِن ج

  .ِمثْلَه ) عليه السالم  ( عن ِمنهاٍل عن عمِرو بِن الْأَشعِث عن أَِبي عبِد اللَِّه
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن محمٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح - ٣
م نِد اللَِّهعبأَِبي ع ناٍر عمِن عةَ باِويعم نع لَمِن أَسثَِم بيع نانَ عملَيِن سِد بمقَالَ ) عليه السالم  ( ح

ا عهِويزاِم أَنْ يِللِْإم سلَي نيمساٍل مِلِرج ودهعلَّ مج و زاللَِّه ع ِمن دهةَ عامِن الَِّذي ِإنَّ الِْإم
داوى ِإلَى دحالَى أَوعت و كاربت ِدِه ِإنَّ اللَّهعب كُونُ ِمنعليه السالم  ( ي ( هفَِإن ِلكأَه اً ِمنِصيِخذْ وأَِن ات

كَانَ ِلد ِلِه وأَه ِمن ِصيو لَه اً ِإلَّا وِبيثَ نعِفي ِعلِْمي أَنْ لَا أَب قبس قَددعليه السالم  ( او ( ةٌ وِعد لَادأَو
داولَ دخاً فَدِحبا مكَانَ لَه و داود دِعن هأُم تكَان غُلَام عليه السالم  ( ِفيِهم ( يحالْو اهأَت ا ِحنيهلَيع

 أَتِخذَ وِصياً ِمن أَهِلي فَقَالَت لَه امرأَته فَلْيكُِن فَقَالَ لَها ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَوحى ِإلَي يأْمرِني أَِن
 و كاربت ى اللَّهحانُ فَأَوملَيس هأَن هدوِم ِعنتحِفي ِعلِْم اللَِّه الْم اِبقكَانَ الس و أُِريد ِني قَالَ ذَِلكاب

أَنْ ورد علَيِه رجلَاِن ) عليه السالم  (  أَنْ يأِْتيك أَمِري فَلَم يلْبثْ داودتعالَى ِإلَى داود أَنْ لَا تعجلْ دونَ
يختِصماِن ِفي الْغنِم و الْكَرِم فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى داود أَِن اجمع ولْدك فَمن قَضى ِبهِذِه 

فَه ابِة فَأَصالْقَِضيداود عمفَج ِدكعب ِمن كِصيو اِن قَالَ ) عليه السالم  ( ومصالْخ ا أَنْ قَصفَلَم هلْدو
يا صاِحب الْكَرِم متى دخلَت غَنم هذَا الرجِل كَرمك قَالَ دخلَته لَيلًا قَالَ ) عليه السالم  ( سلَيمانُ

ي كلَيع تيقَض ففَكَي داود قَالَ لَه ذَا ثُمه اِمكا ِفي عاِفهوأَص و ِمكلَاِد غَنِم ِبأَونالْغ اِحبا ص
لَم تقِْض ِبِرقَاِب الْغنِم و قَد قَوم ذَِلك علَماُء بِني ِإسراِئيلَ و كَانَ ثَمن الْكَرِم ِقيمةَ الْغنِم فَقَالَ 

 ِإنَّ الْكَرم لَم يجتثَّ ِمن أَصِلِه و ِإنما أُِكلَ ِحملُه و هو عاِئد ِفي قَاِبٍل فَأَوحى اللَّه عز و سلَيمانُ
ندأَر راً وأَم تدأَر داوا دانُ ِبِه يملَيى سا قَضِة مِذِه الْقَِضياَء ِفي هِإنَّ الْقَض داولَّ ِإلَى دراً جا أَم

 هرراً غَيلَّ أَمج و زع اللَّه ادأَر راً وا أَمندأَِتِه فَقَالَ أَررلَى امع داولَ دخفَد هرغَي  
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 كُني لَم و كَذَِلك ا ونلَّمس لَّ وج و زِر اللَِّه عا ِبأَمِضينر لَّ فَقَدج و زع اللَّه ادا أَرِإلَّا م
  .لَيس لَهم أَنْ يتعدوا ِبهذَا الْأَمِر فَيجاِوزونَ صاِحبه ِإلَى غَيِرِه ) عليهم السالم  ( الْأَوِصياُء

لَى  قَالَ الْكُلَيع كُني اراً لَمهن ملَِت الْكَرخد لَو منِل أَنَّ الْغِديِث الْأَوى الْحنعم ِني
يِم شناِحِب الْغِم  صاِحِب الْكَرلَى صع ى وعراِر تهِبالن همغَن حرسِم أَنْ يناِحِب الْغٌء ِلأَنَّ ِلص

  .لْغنِم أَنْ يرِبطَ غَنمه لَيلًا و ِلصاِحِب الْكَرِم أَنْ ينام ِفي بيِتِه ِحفْظُه و علَى صاِحِب ا
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن بكَيٍر و جِميٍل - ٤

با عأَب تِمعٍب قَالَ سعصِن مِرو بمع نوِصي ) عليه السالم  ( ِد اللَِّهعا يِمن وِصينَ أَنَّ الْمورقُولُ أَ تي
 ِإلَى رجٍل فَرجٍل حتى انتهى )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَى من يِريد لَا و اللَِّه و لَِكنه عهد ِمن رسوِل اللَِّه 

  .ِإلَى نفِْسِه 
لَم يفْعلُوا شيئاً و لَا يفْعلُونَ ِإلَّا ِبعهٍد ِمن اللَِّه عز و ) عليهم السالم (  باب أَنَّ الْأَِئمةَ

هونزاوجتلَا ي هٍر ِمنأَم لَّ وج  
   محمد بن يحيى و الْحسين بن محمٍد عن جعفَِر بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحسيِن- ١

) عليه السالم  ( بِن عِلي عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي جِميلَةَ عن معاِذ بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ِكتاب )ه وآله صلى اهللا علي( قَالَ ِإنَّ الْوِصيةَ نزلَت ِمن السماِء علَى محمٍد ِكتاباً لَم ينزلْ علَى محمٍد 
يا محمد هِذِه وِصيتك ِفي أُمِتك ِعند أَهِل بيِتك فَقَالَ ) عليه السالم  ( مختوم ِإلَّا الْوِصيةُ فَقَالَ جبرِئيلُ

ِه ِمنهم و ذُريته ِليِرثَك ِعلْم  أَي أَهِل بيِتي يا جبرِئيلُ قَالَ نِجيب اللَّ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
اِهيمرِإب ثَهرا وِة كَموبعليه السالم  ( الن (ِليِلع اثُهِمري و )  ا ) عليه السالمهلَيكَانَ ع لِْبِه قَالَ وص ِمن ِتكيذُر و
ِليع حقَالَ فَفَت اِتيموعليه السالم  ( خ (اتالْخنسالْح حفَت ا ثُما ِفيهى ِلمضم لَ والْأَو م )  عليه السالم (

  الْخاتم الثَّاِني و مضى ِلما أُِمر ِبِه ِفيها فَلَما 
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الْخاتم الثَّاِلثَ فَوجد ِفيها أَنْ قَاِتلْ فَاقْتلْ و تقْتلُ ) عليه السالم  ( ي الْحسن و مضى فَتح الْحسينتوفِّ
ا ِإلَى عِلي فَلَما مضى دفَعه) عليه السالم  ( و اخرج ِبأَقْواٍم ِللشهادِة لَا شهادةَ لَهم ِإلَّا معك قَالَ فَفَعلَ

قَبلَ ذَِلك فَفَتح الْخاتم الراِبع فَوجد ِفيها أَِن اصمت و أَطِْرق ِلما حِجب ) عليه السالم  ( بِن الْحسيِن
ِليِن عِد بمحا ِإلَى مهفَعى دضم و فِّيوا تفَلَم عليه السالم  ( الِْعلْم (الْخ حا فَفَتِفيه دجفَو اِمسالْخ مات

 و زاللَِّه ع قِبح قُم ةَ وطَِنِع الْأُماص و كنِث ابرو و اكأَب قدص الَى وعاللَِّه ت ابِكت رأَنْ فَس
م دفَعها ِإلَى الَِّذي يِليِه قَالَ جلَّ و قُِل الْحق ِفي الْخوِف و الْأَمِن و لَا تخش ِإلَّا اللَّه فَفَعلَ ثُ

 قَالَ فَقُلْت لَيع ِويراذُ فَتعا مي بذْها ِبي ِإلَّا أَنْ تقَالَ فَقَالَ م وه تفَأَن اكِفد ِعلْتج لَه قُلْت
ك ِمن عِقِبك ِمثْلَها قَبلَ الْمماِت قَالَ قَد أَسأَلُ اللَّه الَِّذي رزقَك ِمن آباِئك هِذِه الْمنِزلَةَ أَنْ يرزقَ

فَعلَ اللَّه ذَِلك يا معاذُ قَالَ فَقُلْت فَمن هو جِعلْت ِفداك قَالَ هذَا الراِقد و أَشار ِبيِدِه ِإلَى الْعبِد 
 اِقدر وه اِلِح والص.  

٢ -حم ٍد ومحم نب دمٍد   أَحمحِن مب دمأَح نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دم
عن أَِبي الْحسِن الِْكناِني عن جعفَِر بِن نِجيٍح الِْكنِدي عن محمِد بِن أَحمد بِن عبيِد اللَِّه 

صلى ( قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَنزلَ علَى نِبيِه ) عليه السالم  (  عبِد اللَِّهالْعمِري عن أَِبيِه عن جدِه عن أَِبي

 ِكتاباً قَبلَ وفَاِتِه فَقَالَ يا محمد هِذِه وِصيتك ِإلَى النجبِة ِمن أَهِلك قَالَ و ما النجبةُ يا )اهللا عليه وآله 
و كَانَ علَى الِْكتاِب خواِتيم ِمن ذَهٍب ) عليهم السالم  ( قَالَ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب و ولْدهجبرِئيلُ فَ

 ِبيالن هفَعصلى اهللا عليه وآله ( فَد(ِمِننيؤِإلَى أَِمِري الْم  )  لَ ِب) عليه السالممعي و هماً ِمناتخ فُكأَنْ ي هرأَم ا وم
ِمِننيؤالْم أَِمري عليه السالم  ( ِفيِه فَفَك (ِنسِنِه الْحِإلَى اب هفَعد ا ِفيِه ثُمِملَ ِبمع ماً واتخ )  عليه السالم ( فَفَك

   ِفيِه أَِن فَفَك خاتماً فَوجد) عليه السالم  ( خاتماً و عِملَ ِبما ِفيِه ثُم دفَعه ِإلَى الْحسيِن
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فَعد لَ ثُملَّ فَفَعج و زِللَِّه ع كفْسِر ناش و كعِإلَّا م مةَ لَهادهِة فَلَا شادهٍم ِإلَى الشِبقَو جراخ ه
فَفَك خاتماً فَوجد ِفيِه أَنْ أَطِْرق و اصمت و الْزم منِزلَك و ) عليه السالم  ( ِإلَى عِلي بِن الْحسيِن

ِليِن عِد بمحِنِه مِإلَى اب هفَعد لَ ثُمفَفَع ِقنيالْي كأِْتيى يتح كبر دبماً فَ) عليه السالم  ( اعاتخ فَك
فَوجد ِفيِه حدِث الناس و أَفِْتِهم و لَا تخافَن ِإلَّا اللَّه عز و جلَّ فَِإنه لَا سِبيلَ ِلأَحٍد علَيك فَفَعلَ 

م و انشر علُوم أَهِل بيِتك و ثُم دفَعه ِإلَى ابِنِه جعفٍَر فَفَك خاتماً فَوجد ِفيِه حدِث الناس و أَفِْتِه
 هفَعد لَ ثُماٍن فَفَعأَم ٍز وِفي ِحر تأَن لَّ وج و زع ِإلَّا اللَّه افَنخلَا ت و اِلِحنيالص اَءكآب قدص

ي بعده ثُم كَذَِلك ِإلَى ِقياِم الْمهِدي و كَذَِلك يدفَعه موسى ِإلَى الَِّذ) عليه السالم  ( ِإلَى ابِنِه موسى
  .صلَّى اللَّه علَيِه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن ضريٍس - ٣
حمرانُ جِعلْت ِفداك أَ رأَيت ما كَانَ ِمن أَمِر قَالَ قَالَ لَه ) عليه السالم  ( الْكُناِسي عن أَِبي جعفٍَر

و خروِجِهم و ِقياِمِهم ِبِديِن اللَِّه عز و جلَّ و ما أُِصيبوا ) عليهم السالم  ( عِلي و الْحسِن و الْحسيِن
يا حمرانُ ) عليه السالم  ( قُِتلُوا و غُِلبوا فَقَالَ أَبو جعفٍَرِمن قَتِل الطَّواِغيِت ِإياهم و الظَّفَِر ِبِهم حتى 

ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى قَد كَانَ قَدر ذَِلك علَيِهم و قَضاه و أَمضاه و حتمه ثُم أَجراه فَِبتقَدِم 
  .ِه قَام عِلي و الْحسن و الْحسين و ِبِعلٍْم صمت من صمت ِمنا ِعلِْم ذَِلك ِإلَيِهم ِمن رسوِل اللَّ

  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمٍد عِن - ٤
ِن ياِعيلَ بمِن ِإسب ِليع نفٍَر ععِن جاِرِث بى الْحوسفَاِد أَِبي متسِن الْمى بِعيس نقِْطٍني ع

قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه أَ لَيس كَانَ أَِمري ) عليه السالم  ( الضِريِر قَالَ حدثَِني موسى بن جعفٍَر
ِمِننيؤعليه السالم  ( الْم ( ولُ اللَِّهسر ِة وِصيالْو كَاِتب ) اهللا عليه وآله صلى( ِئيلُ وربج ِه ولَيِلي عمالْم 

شهود قَالَ فَأَطْرق طَِويلًا ثُم قَالَ يا أَبا الْحسِن قَد كَانَ ما قُلْت و ) عليهم السالم  ( الْملَاِئكَةُ الْمقَربونَ
لْأَمر نزلَِت الْوِصيةُ ِمن ِعنِد اللَِّه ِكتاباً مسجلًا نزلَ ِبِه  ا)صلى اهللا عليه وآله ( لَِكن ِحني نزلَ ِبرسوِل اللَِّه 

 كدِعن ناِج مرِبِإخ رم دمحا مِئيلُ يربلَاِئكَِة فَقَالَ جالْم الَى ِمنعت و كارباِء اللَِّه تنأُم عِئيلُ مربج
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( فَأَمر النِبي ) عليه السالم  ( ِمنا و تشِهدنا ِبدفِْعك ِإياها ِإلَيِه ضاِمناً لَها يعِني عِلياًِإلَّا وِصيك ِليقِْبضها 

  ) عليه السالم  (  ِبِإخراِج من كَانَ ِفي الْبيِت ما خلَا عِلياً)صلى اهللا عليه وآله 
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و فَاِطمةُ ِفيما بين الستِر و الْباِب فَقَالَ جبرِئيلُ يا محمد ربك يقِْرئُك السلَام و يقُولُ هذَا 
 كلَيع طْترش و كِإلَي تِهدع تا كُنم ابِكت كلَيِبِه ع تدهأَش و كلَيِبِه ع تِهدش و

 ِبيفَاِصلُ النم تدعتِهيداً قَالَ فَارش دمحا مكَفَى ِبي ي لَاِئكَِتي وا )صلى اهللا عليه وآله ( مفَقَالَ ي 
لسلَام صدق عز و جلَّ و بر هاِت الِْكتاب جبرِئيلُ ربي هو السلَام و ِمنه السلَام و ِإلَيِه يعود ا

ِمِننيؤفِْعِه ِإلَى أَِمِري الْمِبد هرأَم ِه وِإلَي هفَعا ) عليه السالم  ( فَدفاً فَقَالَ يرفاً حرح أَهفَقَر أْهاقْر فَقَالَ لَه
ى ِإلَي و شرطُه علَي و أَمانته و قَد بلَّغت و نصحت و أَديت عِلي هذَا عهد ربي تبارك و تعالَ

ِليا ) عليه السالم  ( فَقَالَ علَى مِديِق عصالت ِة وِصيحالن لَاِغ وِبالْب تي أَنأُم ِبأَِبي و لَك دها أَشأَن و
مِبِه س لَك دهشي و ِئيلُقُلْتربِمي فَقَالَ جد ِمي ولَح ِري وصب لَى ) عليه السالم  ( ِعي وا عا لَكُمأَن و

 يا عِلي أَخذْت وِصيِتي و عرفْتها و ضِمنت )صلى اهللا عليه وآله ( ذَِلك ِمن الشاِهِدين فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
فَاَء ِبمالْو ِلي ِللَِّه وِليا فَقَالَ علَى اللَِّه ) عليه السالم  ( ا ِفيهع ا وهانمض لَيي عأُم و تِبأَِبي أَن معن

 يا عِلي ِإني أُِريد أَنْ أُشِهد علَيك )صلى اهللا عليه وآله ( عوِني و توِفيِقي علَى أَداِئها فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
 ِإنَّ جبرِئيلَ و )صلى اهللا عليه وآله ( نعم أَشِهد فَقَالَ النِبي ) عليه السالم  ( ِتي ِبها يوم الِْقيامِة فَقَالَ عِليِبموافَا

دهم علَيك ِميكَاِئيلَ ِفيما بيِني و بينك الْآنَ و هما حاِضراِن معهما الْملَاِئكَةُ الْمقَربونَ ِلأُشِه
 و كَانَ )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ نعم ِليشهدوا و أَنا ِبأَِبي أَنت و أُمي أُشِهدهم فَأَشهدهم رسولُ اللَِّه 

و جلَّ أَنْ قَالَ لَه يا عِلي تِفي ِفيما أَمر اللَّه عز ) عليه السالم  ( ِفيما اشترطَ علَيِه النِبي ِبأَمِر جبرِئيلَ
 و ولَهسر و ى اللَّهادع نِة ِلماودالْع اَءِة ورالْب و ولَهسر و الَى اللَّهو نالَاِة موم ا ِمنا ِفيهِبم

هاِب حقِّي و غَصِب خمِسك و الْبراَءِة ِمنهم علَى الصبِر ِمنك و علَى كَظِْم الْغيِظ و علَى ذَ
ِمِننيؤالْم ولَ اللَِّه فَقَالَ أَِمريسا ري معفَقَالَ ن ِتكمراِك حِتهأَ ) عليه السالم  ( انرب ةَ وبالْح الَِّذي فَلَق و

ا محمد عرفْه أَنه ينتهك الْحرمةُ و ِهي يقُولُ ِللنِبي ي) عليه السالم  ( النسمةَ لَقَد سِمعت جبرِئيلَ
 و علَى أَنْ تخضب ِلحيته ِمن رأِْسِه ِبدٍم عِبيٍط قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( حرمةُ اللَِّه و حرمةُ رسوِل اللَِّه 

ِمِننيؤالْم فَ) عليه السالم  ( أَِمري ِحني ِعقْتلَى فَصع قَطْتى ستِئيلَ حربالْأَِمِني ج ةَ ِمنالْكَِلم تِهم
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 و ابالِْكت قزم و ننطِّلَِت السع ةُ ومركَِت الْحهتِإِن ان و ِضيتر و قَِبلْت معن قُلْت ِهي وجو
أِْسي ِبدر ِتي ِمنيِلح تِضبخ ةُ وبِت الْكَعمده ثُم كلَيع مى أَقْدتداً حِسباً أَبتحاِبراً مِبيٍط صٍم ع  
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سين و أَعلَمهم ِمثْلَ ما أَعلَم أَِمري  فَاِطمةَ و الْحسن و الْح)صلى اهللا عليه وآله ( دعا رسولُ اللَِّه 
الْمؤِمِنني فَقَالُوا ِمثْلَ قَوِلِه فَخِتمِت الْوِصيةُ ِبخواِتيم ِمن ذَهٍب لَم تمسه النار و دِفعت ِإلَى أَِمِري 

ِمِننيؤعليه السالم  ( الْم (ِنسِلأَِبي الْح فَقُلْت )  ِة ) السالم عليهِصيا كَانَ ِفي الْوم ذْكُري أَ لَا تأُم و تِبأَِبي أَن
ِمِننيؤلَى أَِمِري الْمع مِخلَافُه و مهثُّبوِة تِصيأَ كَانَ ِفي الْو وِلِه فَقُلْتسر ننس اللَِّه و ننفَقَالَ س ) 

يئاً شيئاً و حرفاً حرفاً أَ ما سِمعت قَولَ اللَِّه عز و جلَّ ِإنا نحن فَقَالَ نعم و اللَِّه ش) عليه السالم 
يكُلَّ ش و مهآثار وا ومما قَد بكْتن تى ووِي الْمحقَالَ  ن اللَِّه لَقَد ِبٍني وِفي ِإماٍم م ناهيصٍء أَح

أَ لَيس قَد فَِهمتما ما تقَدمت ِبِه ) عليهما السالم  (  ِلأَِمِري الْمؤِمِنني و فَاِطمةَ)له صلى اهللا عليه وآ( رسولُ اللَِّه 
  .ِإلَيكُما و قَِبلْتماه فَقَالَا بلَى و صبرنا علَى ما ساَءنا و غَاظَنا 

براِهيم عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن  و ِفي نسخِة الصفْواِني ِزيادةٌ عِلي بن ِإ
جِعلْت ِفداك ما أَقَلَّ ) عليه السالم  ( الْأَصم عن أَِبي عبِد اللَِّه الْبزاِز عن حِريٍز قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

آج بأَقْر ِت ويلَ الْبأَه قَاَءكُمفَقَالَ ِإنَّ ِلكُلِّ ب كُماِس ِإلَيِة الناجح عٍض معب ا ِمنهضعب الَكُم
واِحٍد ِمنا صِحيفَةً ِفيها ما يحتاج ِإلَيِه أَنْ يعملَ ِبِه ِفي مدِتِه فَِإذَا انقَضى ما ِفيها ِمما أُِمر ِبِه 

 ينعى ِإلَيِه نفْسه و أَخبره ِبما لَه ِعند اللَِّه و )صلى اهللا عليه وآله ( أَتاه النِبي عرف أَنَّ أَجلَه قَد حضر فَ
نيسعليه السالم  ( أَنَّ الْح ( اُء لَميا أَشِفيه ِقيب ٍي وعأِْتي ِبنا يم لَه رفُس ا وهِطيالَِّتي أُع هِحيفَتأَ صقَر

ض فَخرج ِللِْقتاِل و كَانت ِتلْك الْأُمور الَِّتي بِقيت أَنَّ الْملَاِئكَةَ سأَلَِت اللَّه ِفي نصرِتِه فَأَِذنَ تقْ
و هتدم تقَطَعقَِد ان و لَتزى قُِتلَ فَنتح ِلذَِلك بأَهتت اِل وِللِْقت ِعدتست كَثَتم ا وعليه  (  قُِتلَلَه

  فَقَالَِت الْملَاِئكَةُ يا رب أَِذنت لَنا ِفي اِلانِحداِر و أَِذنت لَنا ِفي نصرِتِه فَانحدرنا و ) السالم 
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قَد ِه ولَيكُوا عاب و وهرصفَان جرخ قَد و هورى تتح هروا قَبمأَِن الْز ِهمِإلَي ى اللَّهحفَأَو هتضقَب 
ةُ تعزياً و علَى ما فَاتكُم ِمن نصرِتِه فَِإنكُم قَد خصصتم ِبنصرِتِه و ِبالْبكَاِء علَيِه فَبكَِت الْملَاِئكَ

 هارصونَ أَنكُوني جرِتِه فَِإذَا خرصن ِمن مها فَاتلَى مناً عزح.  
  )عليه السالم  ( باب الْأُموِر الَِّتي توِجب حجةَ الِْإماِم

لْت ِلأَِبي الْحسِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر قَالَ قُ- ١
ِإذَا مات الِْإمام ِبم يعرف الَِّذي بعده فَقَالَ ِللِْإماِم علَامات ِمنها أَنْ يكُونَ أَكْبر ) عليه السالم  ( الرضا

لَى من أَوصى فُلَانٌ فَيقَالَ ِإلَى ولِْد أَِبيِه و يكُونَ ِفيِه الْفَضلُ و الْوِصيةُ و يقْدم الركْب فَيقُولَ ِإ
  .فُلَاٍن و السلَاح ِفينا ِبمنِزلَِة التابوِت ِفي بِني ِإسراِئيلَ تكُونُ الِْإمامةُ مع السلَاِح حيثُما كَانَ 

٢ -نِعٍر عش ِزيدي نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم   نةَ عزمِن حونَ باره 
الْمتوثِّب علَى هذَا الْأَمِر الْمدِعي لَه ما الْحجةُ ) عليه السالم  ( عبِد الْأَعلَى قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

لَ ثَلَاثَةٌ ِمن الْحجِة لَم تجتِمع ِفي علَيِه قَالَ يسأَلُ عِن الْحلَاِل و الْحراِم قَالَ ثُم أَقْبلَ علَي فَقَا
 و لَاحالس هدكُونَ ِعني و لَهكَانَ قَب ناِس ِبملَى النكُونَ أَوِر أَنْ يذَا الْأَمه اِحبٍد ِإلَّا كَانَ صأَح

 سأَلْت عنها الْعامةَ و الصبيانَ ِإلَى من يكُونَ صاِحب الْوِصيِة الظَّاِهرِة الَِّتي ِإذَا قَِدمت الْمِدينةَ
  .أَوصى فُلَانٌ فَيقُولُونَ ِإلَى فُلَاِن بِن فُلَاٍن 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم و حفِْص بِن - ٣
ٍء يعرف الِْإمام قَالَ ِبالْوِصيِة الظَّاِهرِة و  قَالَ ِقيلَ لَه ِبأَي شي) عليه السالم  (  اللَِّهالْبختِري عن أَِبي عبِد

 و قَالَ كَذَّابٍج فَيلَا فَر طٍْن ولَا ب ِه ِفي فٍَم ولَيع نطْعأَنْ ي دأَح ِطيعتسلَا ي امِل ِإنَّ الِْإمِبالْفَض
  .لُ أَموالَ الناِس و ما أَشبه هذَا يأْكُ

    محمد بن يحيى عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن - ٤
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ما علَامةُ الِْإماِم الَِّذي بعد الِْإماِم فَقَالَ طَهارةُ الِْولَادِة و ) عليه السالم  ( وهٍب قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر
 بلْعلَا ي و ولْهلَا ي ِإ وشنالْم نسح.  

عن يونس عن أَحمد بِن عمر عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى - ٥
قَالَ سأَلْته عِن الدلَالَِة علَى صاِحِب هذَا الْأَمِر فَقَالَ الدلَالَةُ علَيِه الِْكبر و ) عليه السالم  ( الْحسِن الرضا

قَالُوا ِإلَى من أَوصى فُلَانٌ ِقيلَ ِإلَى فُلَاِن بِن فُلَاٍن و الْفَضلُ و الْوِصيةُ ِإذَا قَِدم الركْب الْمِدينةَ فَ
  .دوروا مع السلَاِح حيثُما دار فَأَما الْمساِئلُ فَلَيس ِفيها حجةٌ 

شاِم بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي يحيى الْواِسِطي عن ِه- ٦
  .قَالَ ِإنَّ الْأَمر ِفي الْكَِبِري ما لَم تكُن ِفيِه عاهةٌ ) عليه السالم  ( ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه

عليه السالم  (   أَحمد بن ِمهرانَ عن محمِد بِن عِلي عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن- ٧

ٍء قَد تقَدم ِمن أَِبيِه ِفيِه  لْت ِفداك ِبم يعرف الِْإمام قَالَ فَقَالَ ِبِخصاٍل أَما أَولُها فَِإنه ِبشيجِع) 
ِفي غٍَد و ِبِإشارٍة ِإلَيِه ِلتكُونَ علَيِهم حجةً و يسأَلُ فَيِجيب و ِإنْ سِكت عنه ابتدأَ و يخِبر ِبما 

يكَلِّم الناس ِبكُلِّ ِلساٍن ثُم قَالَ ِلي يا أَبا محمٍد أُعِطيك علَامةً قَبلَ أَنْ تقُوم فَلَم أَلْبثْ أَنْ دخلَ 
ِبالْفَاِرِسيِة ) عليه السالم  ( لْحسِنعلَينا رجلٌ ِمن أَهِل خراسانَ فَكَلَّمه الْخراساِني ِبالْعرِبيِة فَأَجابه أَبو ا

 كأَن تني ظَنأَن رِة غَياِنياسرِبالْخ كِني أَنْ أُكَلِّمعنا مم اكِفد ِعلْتاللَِّه ج و اِنياسرالْخ فَقَالَ لَه
يبك فَما فَضِلي علَيك ثُم قَالَ ِلي يا أَبا لَا تحِسنها فَقَالَ سبحانَ اللَِّه ِإذَا كُنت لَا أُحِسن أُِج

يلَا ش ٍة وِهيملَا ب ٍر ولَا طَي اِس والن ٍد ِمنأَح ِه كَلَاملَيفَى عخلَا ي امٍد ِإنَّ الِْإممحم  وحٍء ِفيِه الر
ِبِإم وه سالُ ِفيِه فَلَيِذِه الِْخصه كُني لَم ناٍم فَم.  

باب ثَباِت الِْإمامِة ِفي الْأَعقَاِب و أَنها لَا تعود ِفي أٍَخ و لَا عم و لَا غَيِرِهما 
  ِمن الْقَراباِت

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن الْحسيِن بِن ثُويِر بِن أَِبي - ١
قَالَ لَا تعود الِْإمامةُ ِفي أَخويِن بعد الْحسِن و الْحسيِن أَبداً ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّهفَاِختةَ 

 مهضعحاِم بأُولُوا الْأَر الَى وعت و كاربت ا قَالَ اللَّهِن كَميسِن الْحب ِليع ِمن ترا جمِإن  
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ِإلَّا ِفي الْأَعقَاِب و أَعقَاِب ) عليه السالم  ( أَوىل ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه فَلَا تكُونُ بعد عِلي بِن الْحسيِن
  .الْأَعقَاِب 
٢ -   نع قُوبعِن يب سوني نِليِد عِن الْوِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع

ما عليه ( أَنه سِمعه يقُولُ أَبى اللَّه أَنْ يجعلَها ِلأَخويِن بعد الْحسِن و الْحسيِن) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

  .) السالم 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع - ٣

ِفي  أَنه سِئلَ أَ تكُونُ الِْإمامةُ ِفي عم أَو خاٍل فَقَالَ لَا فَقُلْت فَ)عليه السالم ( عن أَِبي الْحسِن الرضا 
 لَه لَدِئٍذ لَا وموي وه لَِدي وقَالَ ِفي و نفَِفي م أٍَخ قَالَ لَا قُلْت.  

٤ - نانَ عرجِن أَِبي نِن بمحِد الربع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
أَنه قَالَ لَا تجتِمع ) عليه السالم  (  بِن ِعيسى عن أَِبي عبِد اللَِّهسلَيمانَ بِن جعفٍَر الْجعفَِري عن حماِد

  .الِْإمامةُ ِفي أَخويِن بعد الْحسِن و الْحسيِن ِإنما ِهي ِفي الْأَعقَاِب و أَعقَاِب الْأَعقَاِب 
٥ -سِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِد   مبِن عى بِعيس نانَ عرجِن أَِبي نِن ابِن عي

قَالَ قُلْت لَه ِإنْ كَانَ ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه) عليه السالم  ( اللَِّه بِن عمر بِن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب
 ِإلَى ابِنِه موسى قَالَ قُلْت فَِإنْ حدثَ ِبموسى حدثٌ كَونٌ و لَا أَراِني اللَّه فَِبمن أَئْتم فَأَومأَ

 مأَئْت نِغرياً فَِبمناً صاب أَخاً كَِبرياً و كرت ثٌ ودلَِدِه حثَ ِبودفَِإنْ ح لَِدِه قُلْتقَالَ ِبو مأَئْت نفَِبم
  .قَالَ ِبولَِدِه ثُم واِحداً فَواِحداً 

  .نسخِة الصفْواِني ثُم هكَذَا أَبداً  و ِفي 
  واِحداً فَواِحداً) عليهم السالم  ( باب ما نص اللَّه عز و جلَّ و رسولُه علَى الْأَِئمِة

١ -نٍد عمحم نب ِليع و سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِل بهس 
ِزياٍد أَِبي سِعيٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا 

لْأَمِر ِمنكُم عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ أَِطيعوا اللَّه و أَِطيعوا الرسولَ و أُوِلي ا) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه
فَقُلْت لَه ِإنَّ الناس يقُولُونَ ) عليهم السالم  ( فَقَالَ نزلَت ِفي عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب و الْحسِن و الْحسيِن
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الَ فَقَالَ قُولُوا لَهم ِإنَّ ِفي ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ قَ) عليهم السالم  ( فَما لَه لَم يسم عِلياً و أَهلَ بيِتِه
   نزلَت علَيِه الصلَاةُ و لَم يسم اللَّه )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 
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 هو الَِّذي فَسر ذَِلك لَهم و نزلَت علَيِه )صلى اهللا عليه وآله ( ا أَربعاً حتى كَانَ رسولُ اللَِّه لَهم ثَلَاثاً و لَ
 هو )صلى اهللا عليه وآله ( الزكَاةُ و لَم يسم لَهم ِمن كُلِّ أَربِعني ِدرهماً ِدرهم حتى كَانَ رسولُ اللَِّه 

صلى اهللا عليه ( ِذي فَسر ذَِلك لَهم و نزلَ الْحج فَلَم يقُلْ لَهم طُوفُوا أُسبوعاً حتى كَانَ رسولُ اللَِّه الَّ

و  هو الَِّذي فَسر ذَِلك لَهم و نزلَت أَِطيعوا اللَّه و أَِطيعوا الرسولَ و أُوِلي الْأَمِر ِمنكُم )وآله 
 ِفي عِلي من كُنت مولَاه )صلى اهللا عليه وآله ( نزلَت ِفي عِلي و الْحسِن و الْحسيِن فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 عز و جلَّ  أُوِصيكُم ِبِكتاِب اللَِّه و أَهِل بيِتي فَِإني سأَلْت اللَّه)صلى اهللا عليه وآله ( فَعِلي مولَاه و قَالَ 
 لَمأَع مفَه موهلِّمعقَالَ لَا ت و طَاِني ذَِلكفَأَع ضوالْح لَيا عمهوِردى يتا حمهنيب قفَرأَنْ لَا ي

فَلَو سكَت ِمنكُم و قَالَ ِإنهم لَن يخِرجوكُم ِمن باِب هدى و لَن يدِخلُوكُم ِفي باِب ضلَالٍَة 
 فَلَم يبين من أَهلُ بيِتِه لَادعاها آلُ فُلَاٍن و آلُ فُلَاٍن و لَِكن اللَّه عز و )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

ه ِليذِْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيِت  ِإنما يِريد اللَّ)صلى اهللا عليه وآله ( جلَّ أَنزلَه ِفي ِكتاِبِه تصِديقاً ِلنِبيِه 
( فَأَدخلَهم رسولُ اللَِّه ) عليهم السالم  ( و يطَهركُم تطِْهرياً فَكَانَ عِلي و الْحسن و الْحسين و فَاِطمةُ

 قَالَ اللَّهم ِإنَّ ِلكُلِّ نِبي أَهلًا و ثَقَلًا و هؤلَاِء  تحت الِْكساِء ِفي بيِت أُم سلَمةَ ثُم)صلى اهللا عليه وآله 
 ِلي ولَاِء أَهؤه لَِكن ٍر ويِك ِإلَى خفَقَالَ ِإن ِلكأَه ِمن تةَ أَ لَسلَمس أُم ثَقَِلي فَقَالَت ِتي ويلُ بأَه

 كَانَ عِلي أَولَى الناِس ِبالناِس ِلكَثْرِة ما بلَّغَ ِفيِه ) عليه وآله صلى اهللا( ِثقِْلي فَلَما قُِبض رسولُ اللَِّه 
 و ِإقَامِتِه ِللناِس و أَخِذِه ِبيِدِه فَلَما مضى عِلي لَم يكُن يستِطيع عِلي و )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

 يدِخلَ محمد بن عِلي و لَا الْعباس بن عِلي و لَا واِحداً ِمن ولِْدِه ِإذاً لَقَالَ لَم يكُن ِليفْعلَ أَنْ
 را أَما كَمِتنِبطَاع رفَأَم لَ ِفيكزا أَنا كَملَ ِفينزالَى أَنعت و كاربت ِإنَّ اللَّه نيسالْح و نسالْح

و ِتكولُ اللَِّه ِبطَاعسا رلَّغَ ِفينصلى اهللا عليه وآله (  ب( هبا أَذْهكَم سجا الرنع بأَذْه و لَّغَ ِفيكا بكَم 
ِليى عضا مفَلَم كنعليه السالم  ( ع (نسكَانَ الْح )  ِط) عليه السالمتسي لَم فِّيوا تِرِه فَلَما ِلِكبلَى ِبهأَنْ أَو ع

يدِخلَ ولْده و لَم يكُن ِليفْعلَ ذَِلك و اللَّه عز و جلَّ يقُولُ و أُولُوا الْأَرحاِم بعضهم أَوىل ِببعٍض 
طَاعِتك و طَاعِة ِفي ِكتاِب اللَِّه فَيجعلَها ِفي ولِْدِه ِإذاً لَقَالَ الْحسين أَمر اللَّه ِبطَاعِتي كَما أَمر ِب
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 كَما بلَّغَ ِفيك و ِفي أَِبيك و أَذْهب اللَّه عني الرجس )صلى اهللا عليه وآله ( أَِبيك و بلَّغَ ِفي رسولُ اللَِّه 
   أَحد ِمن لَم يكُن) عليه السالم  ( كَما أَذْهب عنك و عن أَِبيك فَلَما صارت ِإلَى الْحسيِن
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فَا أَهِل بيِتِه يستِطيع أَنْ يدِعي علَيِه كَما كَانَ هو يدِعي علَى أَِخيِه و علَى أَِبيِه لَو أَرادا أَنْ يصِر
فَجرى تأِْويلُ هِذِه ) عليه السالم  ( الْأَمر عنه و لَم يكُونا ِليفْعلَا ثُم صارت ِحني أَفْضت ِإلَى الْحسيِن

عِلي بِن الْآيِة و أُولُوا الْأَرحاِم بعضهم أَوىل ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه ثُم صارت ِمن بعِد الْحسيِن ِل
ِليِن عِد بمحِن ِإلَى ميسِن الْحب ِليِد ععب ِمن تارص ِن ثُميسعليه السالم  ( الْح ( وه سجقَالَ الر و

  .الشك و اللَِّه لَا نشك ِفي ربنا أَبداً 
ِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  نب نيسالْح اِلٍد وِن خِد بمحم نى عِن ِعيس

 ِليِن عانَ برِعم و رِن الْحب وبأَي نع لَِبيانَ الْحرِن ِعمى بيحي نٍد عيوِن سِر بضِن النِعيٍد عس
  .ِمثْلَ ذَِلك ) لسالم عليه ا ( الْحلَِبي عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة - ٢
 اللَِّه عز و ِفي قَوِل) عليه السالم  ( عِن ابِن مسكَانَ عن عبِد الرِحيِم بِن روٍح الْقَِصِري عن أَِبي جعفٍَر

جلَّ النِبي أَوىل ِبالْمؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم و أَزواجه أُمهاتهم و أُولُوا الْأَرحاِم بعضهم أَوىل ِببعٍض 
عليه السالم  (  ولِْد الْحسيِنِفي ِكتاِب اللَِّه ِفيمن نزلَت فَقَالَ نزلَت ِفي الِْإمرِة ِإنَّ هِذِه الْآيةَ جرت ِفي

 ِمن الْمؤِمِنني و الْمهاِجِرين و الْأَنصاِر )صلى اهللا عليه وآله ( ِمن بعِدِه فَنحن أَولَى ِبالْأَمِر و ِبرسوِل اللَِّه ) 
عباِس ِفيها نِصيب فَقَالَ لَا فَعددت علَيِه قُلْت فَولْد جعفٍَر لَهم ِفيها نِصيب قَالَ لَا قُلْت فَِلولِْد الْ

فَدخلْت بعد ) عليه السالم  ( بطُونَ بِني عبِد الْمطَِّلِب كُلَّ ذَِلك يقُولُ لَا قَالَ و نِسيت ولْد الْحسِن
ها نِصيب فَقَالَ لَا و اللَِّه يا عبد الرِحيِم ما ِفي) عليه السالم  ( ذَِلك علَيِه فَقُلْت لَه هلْ ِلولِْد الْحسِن

  .ِلمحمِدي ِفيها نِصيب غَيرنا 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن - ٣

ِفي قَوِل اللَِّه عز و ) عليه السالم  ( حمد بِن ِعيسى عن أَِبي عبِد اللَِّهمحمٍد الْهاِشِمي عن أَِبيِه عن أَ
 و ِبكُم قأَح أَي لَى ِبكُمِني أَوعا يموا قَالَ ِإننآم الَِّذين و ولُهسر و اللَّه كُمِليما ولَّ ِإنج

وأَم و فُِسكُمأَن و وِركُمةَِبأُمالْأَِئم هلَادأَو اً وِليِني ععوا ينآم الَِّذين و ولُهسر و اللَّه عليهم السالم  ( اِلكُم

 ( مه كاةَ وونَ الزتؤي الةَ وونَ الصِقيمي لَّ فَقَالَ الَِّذينج و زع اللَّه مفَهصو ِة ثُمامِم الِْقيوِإلَى ي  
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ِمِننيؤالْم كَانَ أَِمري ونَ وعليه السالم  ( راِكع ( و اِكعر وه ِن ويتكْعلَّى رص قَد ِر ولَاِة الظُّهِفي ص
 كَساه ِإياها و كَانَ النجاِشي أَهداها لَه )صلى اهللا عليه وآله (  أَلْف ِديناٍر و كَانَ النِبي علَيِه حلَّةٌ ِقيمتها

فَجاَء ساِئلٌ فَقَالَ السلَام علَيك يا وِلي اللَِّه و أَولَى ِبالْمؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم تصدق علَى ِمسِكٍني 
رح الْحلَّةَ ِإلَيِه و أَومأَ ِبيِدِه ِإلَيِه أَِن احِملْها فَأَنزلَ اللَّه عز و جلَّ ِفيِه هِذِه الْآيةَ و صير ِنعمةَ فَطَ

ِة ِمثْلَه فَيتصدقُونَ و هم أَولَاِدِه ِبِنعمِتِه فَكُلُّ من بلَغَ ِمن أَولَاِدِه مبلَغَ الِْإمامِة يكُونُ ِبهِذِه الصفَ
ِمِننيؤالْم أَلَ أَِمرياِئلُ الَِّذي سالس ونَ واِكععليه السالم  ( ر ( ةَ ِمنأَلُونَ الْأَِئمسي الَِّذين لَاِئكَِة والْم ِمن

  .أَولَاِدِه يكُونونَ ِمن الْملَاِئكَِة 
٤ -ع اِهيمرِإب نب ِليِل   عيالْفُض ةَ واررز نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ن

بِن يساٍر و بكَيِر بِن أَعين و محمِد بِن مسِلٍم و بريِد بِن معاِويةَ و أَِبي الْجاروِد جِميعاً عن أَِبي 
قَالَ أَمر اللَّه عز و جلَّ رسولَه ِبولَايِة عِلي و أَنزلَ علَيِه ِإنما وِليكُم اللَّه و ) عليه السالم  ( جعفٍَر

 ِر فَلَمةَ أُوِلي الْأَملَايو ضفَر كاةَ وونَ الزتؤي الةَ وونَ الصِقيمي وا الَِّذيننآم الَِّذين و ولُهسر
 أَنْ يفَسر لَهم الْولَايةَ كَما فَسر لَهم الصلَاةَ و )صلى اهللا عليه وآله ( ما ِهي فَأَمر اللَّه محمداً يدروا 

 و ) وآله صلى اهللا عليه( الزكَاةَ و الصوم و الْحج فَلَما أَتاه ذَِلك ِمن اللَِّه ضاق ِبذَِلك صدر رسوِل اللَِّه 
 ى اللَّهحلَّ فَأَوج و زع هبر عاجر و هردص اقفَض وهكَذِّبأَنْ ي و ِديِنِهم نوا عدترأَنْ ي فوخت

ما بلَّغت ِرسالَته و عز و جلَّ ِإلَيِه يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك و ِإنْ لَم تفْعلْ فَ
ِليِة علَايِبو فَقَام هالَى ِذكْرعِر اللَِّه تِبأَم عداِس فَصالن ِمن كِصمعي عليه السالم  ( اللَّه ( مغَِديِر خ موي

الَ عمر بن أُذَينةَ قَالُوا جِميعاً غَير فَنادى الصلَاةَ جاِمعةً و أَمر الناس أَنْ يبلِّغَ الشاِهد الْغاِئب قَ
و كَانِت الْفَِريضةُ تنِزلُ بعد الْفَِريضِة الْأُخرى و كَانِت ) عليه السالم  ( أَِبي الْجاروِد و قَالَ أَبو جعفٍَر

لَّ الْيج و زع لَ اللَّهزاِئِض فَأَنالْفَر ةُ آِخرلَايِتي الْومِنع كُملَيع تممأَت و كُمِدين لَكُم لْتأَكْم مو
يقُولُ اللَّه عز و جلَّ لَا أُنِزلُ علَيكُم بعد هِذِه فَِريضةً قَد أَكْملْت لَكُم ) عليه السالم  ( قَالَ أَبو جعفٍَر

 اِئضالْفَر.  
٥ -نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عونَ باره نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص   
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ت ِعنده جاِلساً فَقَالَ لَه رجلٌ حدثِْني قَالَ كُن) عليه السالم  ( خاِرجةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر
 )صلى اهللا عليه وآله ( عن ولَايِة عِلي أَ ِمن اللَِّه أَو ِمن رسوِلِه فَغِضب ثُم قَالَ ويحك كَانَ رسولُ اللَِّه 

ب ِبِه اللَّه هرأْمي ا لَمقُولَ مأَنْ ي ِللَِّه ِمن فوأَخ كَاةَ والز لَاةَ والص اللَّه ضرا افْتكَم هضرِل افْت
 جالْح و موالص.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و محمِد بِن الْحسيِن جِميعاً عن محمِد بِن - ٦
قَالَ سِمعت ) عليه السالم  ( نس عن أَِبي الْجاروِد عن أَِبي جعفٍَرِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع عن منصوِر بِن يو

يقُولُ فَرض اللَّه عز و جلَّ علَى الِْعباِد خمساً أَخذُوا أَربعاً و تركُوا واِحداً ) عليه السالم  ( أَبا جعفٍَر
اكِفد ِعلْتِلي ج يِهنمسأَ ت لَ قُلْتزلُّونَ فَنصي فونَ كَيردلَا ي اسكَانَ الن لَاةُ وفَقَالَ الص 

فَقَالَ يا محمد أَخِبرهم ِبمواِقيِت صلَاِتِهم ثُم نزلَِت الزكَاةُ فَقَالَ يا محمد ) عليه السالم  ( جبرِئيلُ
با أَخم كَاِتِهمز ِمن مهِبرولُ اللَِّه أَخسفَكَانَ ر مولَ الصزن ثُم لَاِتِهمص ِمن مهتصلى اهللا عليه وآله ( ر( 

 نيانَ بضمر رهلَ شزفَن موالْي وا ذَِلكامى فَصالْقُر ِمن لَهوا حثَ ِإلَى معاَء بوراشع موِإذَا كَانَ ي
ن اٍل ثُموش انَ وبعِئيلُشربلَ جزفَن جلَ الْحعليه السالم  ( ز ( ِمن مهتربا أَخم ِهمجح ِمن مهِبرفَقَالَ أَخ

ه صلَاِتِهم و زكَاِتِهم و صوِمِهم ثُم نزلَِت الْولَايةُ و ِإنما أَتاه ذَِلك ِفي يوِم الْجمعِة ِبعرفَةَ أَنزلَ اللَّ
 ِليِة علَاييِن ِبوالُ الدكَانَ كَم ِتي ومِنع كُملَيع تممأَت و كُمِدين لَكُم لْتأَكْم مولَّ الْيج و زع

 ِبالْجاِهِليِة  أُمِتي حِديثُو عهٍد)صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ ِعند ذَِلك رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( بِن أَِبي طَاِلٍب
 ِطقنِر أَنْ يغَي فِْسي ِمنِفي ن قُولُ قَاِئلٌ فَقُلْتي قُولُ قَاِئلٌ وي يمِن عذَا ِفي ابِبه مهتربى أَختم و

أَنْ يعذِّبِني فَنزلَت يا أَيها ِبِه ِلساِني فَأَتتِني عِزميةٌ ِمن اللَِّه عز و جلَّ بتلَةً أَوعدِني ِإنْ لَم أُبلِّغْ 
الرسولُ بلِّغْ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك و ِإنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت ِرسالَته و اللَّه يعِصمك ِمن الناِس 

فَقَالَ أَيها ) عليه السالم  (  ِبيِد عِلي) اهللا عليه وآله صلى( ِإنَّ اللَّه ال يهِدي الْقَوم الْكاِفِرين فَأَخذَ رسولُ اللَِّه 
 كشفَأَو هابفَأَج اهعد ثُم اللَّه هرمع قَد ِلي ِإلَّا وكَانَ قَب ناِء ِممِبيالْأَن ِمن ِبين كُني لَم هِإن اسالن

   و أَنتم مسئُولُونَ أَنْ أُدعى فَأُِجيب و أَنا مسئُولٌ
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للَّه أَفْضلَ فَما ذَا أَنتم قَاِئلُونَ فَقَالُوا نشهد أَنك قَد بلَّغت و نصحت و أَديت ما علَيك فَجزاك ا
 ِمن كُمِليذَا وه ِلِمنيسالْم رشعا مقَالَ ي اٍت ثُمرثَلَاثَ م دهاش مفَقَالَ اللَّه ِلنيسراِء الْمزج

أَِمني اللَِّه ) عليه السالم  ( يكَانَ و اللَِّه عِل) عليه السالم  ( بعِدي فَلْيبلِِّغ الشاِهد ِمنكُم الْغاِئب قَالَ أَبو جعفٍَر
 حضره الَِّذي )صلى اهللا عليه وآله ( علَى خلِْقِه و غَيِبِه و ِديِنِه الَِّذي ارتضاه ِلنفِْسِه ثُم ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

ما ائْتمنِني اللَّه علَيِه ِمن غَيِبِه و ِعلِْمِه و حضر فَدعا عِلياً فَقَالَ يا عِلي ِإني أُِريد أَنْ أَئْتِمنك علَى 
ِمن خلِْقِه و ِمن ِديِنِه الَِّذي ارتضاه ِلنفِْسِه فَلَم يشِرك و اللَِّه ِفيها يا ِزياد أَحداً ِمن الْخلِْق ثُم ِإنَّ 

فَدعا ولْده و كَانوا اثْني عشر ذَكَراً فَقَالَ لَهم يا بِني ِإنَّ اللَّه حضره الَِّذي حضره ) عليه السالم  ( عِلياً
 رشع يوا اثْنكَان و هلْدا وعد قُوبعِإنَّ ي و قُوبعي ةً ِمننس لَ ِفيعجى ِإلَّا أَنْ يأَب لَّ قَدج و زع

صلى اهللا عليه ( ِحِبِهم أَلَا و ِإني أُخِبركُم ِبصاِحِبكُم أَلَا ِإنَّ هذَيِن ابنا رسوِل اللَِّه ذَكَراً فَأَخبرهم ِبصا

فَاسمعوا لَهما و أَِطيعوا و واِزروهما فَِإني قَِد ائْتمنتهما علَى ) عليه السالم  (  الْحسن و الْحسين)وآله 
ا ائْتولُ اللَِّه مسِه رلَيِني عنِديِنِه )صلى اهللا عليه وآله ( م ِمن ِبِه وغَي ِمن لِْقِه وخ ِه ِمنلَيع اللَّه هنما ائْتِمم 

ِليع ا ِمنملَه اللَّه بجفِْسِه فَأَوِلن اهضتعليه السالم  ( الَِّذي ار (ِليِلع بجا أَوم ) وِل ) لسالم عليه اسر ِمن
 فَلَم يكُن ِلأَحٍد ِمنهما فَضلٌ علَى صاِحِبِه ِإلَّا ِبِكبِرِه و ِإنَّ الْحسين كَانَ ِإذَا )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

نسِإنَّ الْح ثُم قُومى يتِلِس حجالْم ِفي ذَِلك ِطقني لَم نسالْح رضالَِّذي )  السالم عليه ( ح هرضح
ثُم ِإنَّ حسيناً حضره الَِّذي حضره فَدعا ابنته الْكُبرى ) عليه السالم  ( حضره فَسلَّم ذَِلك ِإلَى الْحسيِن

 ةً ظَاِهرةً و كَانَ عِلي بن الْحسيِنفَدفَع ِإلَيها ِكتاباً ملْفُوفاً و وِصي) عليه السالم  ( فَاِطمةَ ِبنت الْحسيِن

مبطُوناً لَا يرونَ ِإلَّا أَنه ِلما ِبِه فَدفَعت فَاِطمةُ الِْكتاب ِإلَى عِلي بِن الْحسيِن ثُم صار و ) عليه السالم ( 
  .اللَِّه ذَِلك الِْكتاب ِإلَينا 

محم نب نيسِن  الْحِد بمحم نوٍر عهمِن جِد بمحم نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد ع
  .ِمثْلَه ) عليه السالم  ( ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع عن منصوِر بِن يونس عن أَِبي الْجاروِد عن أَِبي جعفٍَر
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٧ -ِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمحى   ميحِن يانَ بفْوص نى عِن ِعيسِد بمحم ناٍد ع
ِإنَّ رجلًا ِمن الْمختاِريِة لَِقيِني ) عليه السالم  ( عن صباٍح الْأَزرِق عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر

  ثُم قَالَ أَ فَلَا قُلْت ) عليه السالم  ( ب أَبو جعفٍَرفَزعم أَنَّ محمد بن الْحنِفيِة ِإمام فَغِض
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 لَه ا أَقُولُ قَالَ أَ فَلَا قُلْتم تيرا داللَِّه م لَا و قَالَ قُلْت ولَ اللَِّه لَهسى )صلى اهللا عليه وآله ( ِإنَّ رصأَو 
ِليى عضا مِن فَلَميسالْح ِن وسالْح و ِليعليه السالم  ( ِإلَى ع ( لَو ِن ويسالْح ِن وسى ِإلَى الْحصأَو

لَم و اِن ِمثْلُكِصيو نحن ا لَقَالَا لَهمهنا عِويهزي بِإلَى ذَه نسى الْحصأَو و لَ ذَِلكفْعِلي كُني 
 و ِمن أَِبي )صلى اهللا عليه وآله ( الْحسيِن و لَو ذَهب يزِويها عنه لَقَالَ أَنا وِصي ِمثْلُك ِمن رسوِل اللَِّه 

لُوا الْأَرحاِم بعضهم أَوىل ِببعٍض ِهي ِفينا و ِفي و لَم يكُن ِليفْعلَ ذَِلك قَالَ اللَّه عز و جلَّ و أُو
  .أَبناِئنا 

ِمِننيؤلَى أَِمِري الْمع صالن ِة وارالِْإش ابعليه السالم  ( ب(  
١ -صنم ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحِن   موِر ب

قَالَ سِمعته يقُولُ لَما نزلَت ولَايةُ ) عليه السالم  ( يونس عن زيِد بِن الْجهِم الِْهلَاِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه
لِّموا علَى عِلي ِبِإمرِة  س)صلى اهللا عليه وآله ( و كَانَ ِمن قَوِل رسوِل اللَِّه ) عليه السالم  ( عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب

 لَهما )صلى اهللا عليه وآله ( الْمؤِمِنني فَكَانَ ِمما أَكَّد اللَّه علَيِهما ِفي ذَِلك الْيوِم يا زيد قَولُ رسوِل اللَِّه 
أَو ِمن رسوِلِه يا رسولَ اللَِّه فَقَالَ لَهما رسولُ قُوما فَسلِّما علَيِه ِبِإمرِة الْمؤِمِنني فَقَالَا أَ ِمن اللَِّه 

 ِمن اللَِّه و ِمن رسوِلِه فَأَنزلَ اللَّه عز و جلَّ و ال تنقُضوا الْأَيمانَ بعد )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
صلى اهللا ( نَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ يعِني ِبِه قَولَ رسوِل اللَِّه توِكيِدها و قَد جعلْتم اللَّه علَيكُم كَِفيلًا ِإ

 لَهما و قَولَهما أَ ِمن اللَِّه أَو ِمن رسوِلِه و ال تكُونوا كَالَِّتي نقَضت غَزلَها ِمن بعِد قُوٍة )عليه وآله 
د كُممانِخذُونَ أَيتكاثاً تأَن ِعلْتج قَالَ قُلْت ِتكُمأَِئم كَى ِمنأَز ةٌ ِهيكُونَ أَِئمأَنْ ت كُمنيلًا بخ

ِفداك أَِئمةٌ قَالَ ِإي و اللَِّه أَِئمةٌ قُلْت فَِإنا نقْرأُ أَرىب فَقَالَ ما أَربى و أَومأَ ِبيِدِه فَطَرحها ِإنما 
اللَّه لُوكُمبيِليِني ِبععِلفُونَ) عليه السالم  (  ِبِه يتخِفيِه ت متِة ما كُنالِْقيام موي لَكُم ننيبلَي شاَء . و لَو و

 عما اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واِحدةً و لِكن يِضلُّ من يشاُء و يهِدي من يشاُء و لَتسئَلُن يوم الِْقيامِة
و ال تتِخذُوا أَيمانكُم دخلًا بينكُم فَتِزلَّ قَدم بعد ثُبوِتها يعِني بعد مقَالَِة رسوِل . كُنتم تعملُونَ

 (  اللَِّه يعِني ِبِه عِلياًو تذُوقُوا السوَء ِبما صددتم عن سِبيِل) عليه السالم  (  ِفي عِلي)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

  .و لَكُم عذاب عِظيم ) عليه السالم 
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٢ - نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح ِن ويسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
  محمِد بِن الْفُضيِل 
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قَالَ سِمعته يقُولُ لَما أَنْ قَضى محمد نبوته و ) عليه السالم  ( عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي عن أَِبي جعفٍَر
يِه أَنْ يا محمد قَد قَضيت نبوتك و استكْملْت أَيامك فَاجعِل استكْملَ أَيامه أَوحى اللَّه تعالَى ِإلَ

 ِتكيِل بِة ِفي أَهوبِعلِْم الن آثَار اثَ الِْعلِْم وِمري و رالْأَكْب ماِلاس انَ ومالِْإي و كدالَِّذي ِعن الِْعلْم
ِلٍب فَِإني لَن أَقْطَع الِْعلْم و الِْإميانَ و اِلاسم الْأَكْبر و ِمرياثَ الِْعلِْم و آثَار ِعند عِلي بِن أَِبي طَا

  .ِعلِْم النبوِة ِمن الْعِقِب ِمن ذُريِتك كَما لَم أَقْطَعها ِمن ذُرياِت الْأَنِبياِء 
٣ -غَي ِن ويسالْح نب دمحم   ى ويحي نب دمحم ى وِن ِعيسِد بمحم نٍل عهس نع هر

محمد بن الْحسيِن جِميعاً عن محمِد بِن ِسناٍن عن ِإسماِعيلَ بِن جاِبٍر و عبِد الْكَِرِمي بِن عمٍرو 
ِإلَى ) عليه السالم  ( قَالَ أَوصى موسى) عليه السالم  ( ِبي عبِد اللَِّهعن عبِد الْحِميِد بِن أَِبي الديلَِم عن أَ

يوشع بِن نوٍن و أَوصى يوشع بن نوٍن ِإلَى ولَِد هارونَ و لَم يوِص ِإلَى ولَِدِه و لَا ِإلَى ولَِد 
م ارتخةُ يرالِْخي الَى لَهعت ى ِإنَّ اللَّهوسِسيِحمِبالْم عوشي ى ووسم رشب اُء وشي ناُء ِممشي عليه  ( ن

قَالَ الْمِسيح لَهم ِإنه سوف يأِْتي ِمن بعِدي ) عليه السالم  ( فَلَما أَنْ بعثَ اللَّه عز و جلَّ الْمِسيح) السالم 
ُء ِبتصِديِقي و تصِديِقكُم و عذِْري و عذِْركُم  يِجي) عليه السالم  ( سماِعيلَنِبي اسمه أَحمد ِمن ولِْد ِإ

 فَِظنيحتسالَى الْمعت اللَّه ماهما سمِإن و فَِظنيحتسِفي الْم نياِريوِدِه ِفي الْحعب ِمن ترج و
ٍء الَِّذي كَانَ مع  أَكْبر و هو الِْكتاب الَِّذي يعلَم ِبِه ِعلْم كُلِّ شيِلأَنهم استحِفظُوا اِلاسم الْ

 يقُولُ اللَّه تعالَى و لَقَد أَرسلْنا رسلًا ِمن قَبِلك و أَنزلْنا معهم الِْكتاب و )صلوات اهللا عليهم ( الْأَنِبياِء 
اسم الْأَكْبر و ِإنما عِرف ِمما يدعى الِْكتاب التوراةُ و الِْإنِجيلُ و الْفُرقَانُ ِفيها الِْميزانَ الِْكتاب اِل

اِهيمرِإب ٍب ويعش اِلٍح وص ابا ِكتِفيه وٍح ون ابلَّ ِإنَّ هذا ) عليه السالم  ( ِكتج و زع اللَّه ربفَأَخ
حلَِفي الص ماِلاس اِهيمرِإب فحا صمِإن اِهيمرِإب فحص نوسى فَأَيم و راِهيمِف ِإبحِف الْأُوىل ص

الْأَكْبر و صحف موسى اِلاسم الْأَكْبر فَلَم تزِل الْوِصيةُ ِفي عاِلٍم بعد عاِلٍم حتى دفَعوها ِإلَى 
 أَسلَم لَه الْعِقب ِمن )صلى اهللا عليه وآله (  فَلَما بعثَ اللَّه عز و جلَّ محمداً )عليه وآله صلى اهللا ( محمٍد 

 لَ اللَّهزأَن ِبيِلِه ثُمِفي س داهج لَّ وج و زا ِإلَى اللَِّه ععد اِئيلَ ورو ِإسنب هكَذَّب و ِفِظنيحتسالْم
   ِذكْره علَيِه أَنْ أَعِلن فَضلَ وِصيك فَقَالَ رب ِإنَّ الْعرب قَوم جفَاةٌ لَم يكُن ِفيِهم ِكتاب جلَّ
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و لَا شرفَهم و لَا يؤِمنونَ ِبي ) عليهم السالم  ( م نِبي و لَا يعِرفُونَ فَضلَ نبواِت الْأَنِبياِءو لَم يبعثْ ِإلَيِه
 فوفَس المقُلْ س و ِهملَينْ عزحال ت و هلَّ ِذكْرج ِتي فَقَالَ اللَّهيِل بِل أَهِبفَض مهتربا أَخِإنْ أَن

عولُ اللَِّه يسر ِلمفَع ِفي قُلُوِبِهم فَاقالن قَعِه ِذكْراً فَوِصيِل وفَض ِمن ونَ فَذَكَرصلى اهللا عليه وآله ( لَم( 
لُونَ ذَِلك و ما يقُولُونَ فَقَالَ اللَّه جلَّ ِذكْره يا محمد و لَقَد نعلَم أَنك يِضيق صدرك ِبما يقُو

 مٍة لَهجِر حيونَ ِبغدحجي مهلَِكن ونَ ودحجِبآياِت اللَِّه ي الظَّاِلِمني لِكن و كونكَذِّبال ي مهفَِإن
لُ يخِرج لَهم  يتأَلَّفُهم و يستِعني ِببعِضِهم علَى بعٍض و لَا يزا)صلى اهللا عليه وآله ( و كَانَ رسولُ اللَِّه 

شيئاً ِفي فَضِل وِصيِه حتى نزلَت هِذِه السورةُ فَاحتج علَيِهم ِحني أُعِلم ِبموِتِه و نِعيت ِإلَيِه 
 فَرغْت فَانصب نفْسه فَقَالَ اللَّه جلَّ ِذكْره فَِإذا فَرغْت فَانصب و ِإىل ربك فَارغَب يقُولُ ِإذَا

 من كُنت مولَاه فَعِلي مولَاه )صلى اهللا عليه وآله ( علَمك و أَعِلن وِصيك فَأَعِلمهم فَضلَه علَاِنيةً فَقَالَ 
ثَنعقَالَ لَأَب اٍت ثُمرثَلَاثَ م اهادع ناِد مع و الَاهو ناِل مو ماللَّه و ولَهسر و اللَّه ِحبلًا يجر 

 )صلى اهللا عليه وآله ( يِحبه اللَّه و رسولُه لَيس ِبفَراٍر يعرض ِبمن رجع يجبن أَصحابه و يجبنونه و قَالَ 
الَ هذَا هو الَِّذي يضِرب الناس ِبالسيِف علَى عِلي سيد الْمؤِمِنني و قَالَ عِلي عمود الديِن و قَ

 ا لَنِبِهم مذْتِن ِإنْ أَخيرأَم ِفيكُم اِركي تقَالَ ِإن الَ وا ممنأَي ِليع عم ققَالَ الْح ِدي وعب قالْح
ترِتي أَيها الناس اسمعوا و قَد بلَّغت ِإنكُم ستِردونَ تِضلُّوا ِكتاب اللَِّه عز و جلَّ و أَهلَ بيِتي ِع

علَي الْحوض فَأَسأَلُكُم عما فَعلْتم ِفي الثَّقَلَيِن و الثَّقَلَاِن ِكتاب اللَِّه جلَّ ِذكْره و أَهلُ بيِتي فَلَا 
 و )صلى اهللا عليه وآله ( موهم فَِإنهم أَعلَم ِمنكُم فَوقَعِت الْحجةُ ِبقَوِل النِبي تسِبقُوهم فَتهِلكُوا و لَا تعلِّ

 ِريدما يآِن ِإنِبالْقُر ملَه نيبي ِتِه ِبالْكَلَاِم ويِل بلَ أَهلِْقي فَضلْ يزي فَلَم اسالن أُهقْراِب الَِّذي يِبالِْكت
للَّه ِليذِْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيِت و يطَهركُم تطِْهرياً و قَالَ عز ِذكْره و اعلَموا أَنما غَِنمتم ا

يش فَكَا ِمن قَّهىب حآِت ذَا الْقُر قَالَ و ىب ثُمِلِذي الْقُر وِل وسِللر و هسمٍء فَأَنَّ ِللَِّه خِليعليه  ( نَ ع

  و كَانَ حقُّه الْوِصيةَ الَِّتي جِعلَت لَه و اِلاسم الْأَكْبر و ِمرياثَ الِْعلِْم و آثَار ِعلِْم النبوِة ) السالم 
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فَقَالَ قُلْ ال أَسئَلُكُم علَيِه أَجراً ِإلَّا الْمودةَ ِفي الْقُرىب ثُم قَالَ و ِإذَا الْموؤدةُ سِئلَت ِبأَي ذَنٍب 
ِبأَي ذَنٍب قَتلْتموهم و قُِتلَت يقُولُ أَسأَلُكُم عِن الْمودِة الَِّتي أَنزلْت علَيكُم فَضلَها مودِة الْقُربى 

قَالَ جلَّ ِذكْره فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم ال تعلَمونَ قَالَ الِْكتاب هو الذِّكْر و أَهلُه آلُ 
ِل الْجهاِل و سمى اللَّه عز و أَمر اللَّه عز و جلَّ ِبسؤاِلِهم و لَم يؤمروا ِبسؤا) عليه السالم  ( محمٍد

 ملَّهلَع و ِهملَ ِإلَيزاِس ما نِللن نيبِلت الذِّكْر كلْنا ِإلَيزأَن الَى وعت و كاربآنَ ِذكْراً فَقَالَ تلَّ الْقُرج
 و لَك لَِذكْر هِإن لَّ وج و زقَالَ ع ونَ وفَكَّرتلَّ يج و زقَالَ ع ئَلُونَ وست فوس و ِمكِلقَو

أَِطيعوا اللَّه و أَِطيعوا الرسولَ و أُوِلي الْأَمِر ِمنكُم و قَالَ عز و جلَّ و لَو ردوه ِإلَى اللَِّه و ِإلَى 
الَِّذين هِلملَع مهِر ِمنِإىل أُوِلي الْأَم وِل وساِس ِإلَى أُوِلي الرالن رأَم رالْأَم دفَر مهِمن هِبطُوننتسي 

 ِمن حجِة )صلى اهللا عليه وآله ( الْأَمِر ِمنهم الَِّذين أَمر ِبطَاعِتِهم و ِبالرد ِإلَيِهم فَلَما رجع رسولُ اللَِّه 
فَقَالَ يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك و ِإنْ لَم ) عليه السالم  ( الْوداِع نزلَ علَيِه جبرِئيلُ

 اسى النادفَن الْكاِفِرين مِدي الْقَوهال ي اِس ِإنَّ اللَّهالن ِمن كِصمعي اللَّه و هِرسالَت تلَّغلْ فَما بفْعت
وا وعمتقَالَ فَاج ثُم نكُهوش اٍت فَقُمرمِبس رلَى )صلى اهللا عليه وآله (  أَمأَو و كُمِليو نم اسا النها أَيي 

و ناِل مو ماللَّه لَاهوم ِليفَع لَاهوم تكُن نفَقَالَ م ولُهسر و فَقَالُوا اللَّه فُِسكُمأَن ِمن ِبكُم و الَاه
عاِد من عاداه ثَلَاثَ مراٍت فَوقَعت حسكَةُ النفَاِق ِفي قُلُوِب الْقَوِم و قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه جلَّ 

ينةَ أَتته الْأَنصار ِذكْره هذَا علَى محمٍد قَطُّ و ما يِريد ِإلَّا أَنْ يرفَع ِبضبِع ابِن عمِه فَلَما قَِدم الْمِد
 ا فَقَدنيانرظَه نيب وِلكزِبن و ا ِبكفَنرش ا ونِإلَي نسأَح قَد هلَّ ِذكْرج ولَ اللَِّه ِإنَّ اللَّهسا رفَقَالُوا ي

تِجد ما تعِطيِهم فَيشمت ِبك الْعدو فَرح اللَّه صِديقَنا و كَبت عدونا و قَد يأِْتيك وفُود فَلَا 
فَنِحب أَنْ تأْخذَ ثُلُثَ أَمواِلنا حتى ِإذَا قَِدم علَيك وفْد مكَّةَ وجدت ما تعِطيِهم فَلَم يرد رسولُ 

و قَالَ قُلْ ) عليه السالم  ( ما يأِْتيِه ِمن ربِه فَنزلَ جبرِئيلُ علَيِهم شيئاً و كَانَ ينتِظر )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
  ال أَسئَلُكُم علَيِه أَجراً ِإلَّا الْمودةَ ِفي الْقُرىب و لَم يقْبلْ أَموالَهم فَقَالَ الْمناِفقُونَ ما أَنزلَ اللَّه هذَا 
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 نِس مقُولُ أَمِتِه ييلَ با أَهنلَيِملَ عحي ِه ومِن عِع اببِبض فَعرِإلَّا أَنْ ي ِريدا يم ٍد ومحلَى مع
يوم قُلْ ال أَسئَلُكُم علَيِه أَجراً ِإلَّا الْمودةَ ِفي الْقُرىب ثُم نزلَ علَيِه آيةُ كُنت مولَاه فَعِلي مولَاه و الْ

 تيقَض قَد كِإن دمحا مِئيلُ فَقَالَ يربج اهأَت ا ثُمئَنفَي ا والَنوأَم مهِطيعأَنْ ي ِريدِس فَقَالُوا يمالْخ
وبنِليع دِة ِعنوبِعلِْم الن آثَار اثَ الِْعلِْم وِمري و رالْأَكْب مِل اِلاسعفَاج كامأَي لْتكْمتاس و كعليه  ( ت

ِتي و يكُونُ فَِإني لَم أَترِك الْأَرض ِإلَّا و ِلي ِفيها عاِلم تعرف ِبِه طَاعِتي و تعرف ِبِه ولَاي) السالم 
 ِر وِم الْأَكْبِه ِباِلاسى ِإلَيصِر قَالَ فَأَوالْآخ ِبيوِج النرِإلَى خ ِبيِض النقَب نيب ولَدي نةً ِلمجح

تح كُلُّ كَِلمٍة و كُلُّ ِمرياِث الِْعلِْم و آثَاِر ِعلِْم النبوِة و أَوصى ِإلَيِه ِبأَلِْف كَِلمٍة و أَلِْف باٍب يفْ
  .باٍب أَلْف كَِلمٍة و أَلْف باٍب 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن يحيى بِن - ٤
 ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( ِهمعمٍر الْعطَّاِر عن بِشٍري الدهاِن عن أَِبي عبِد اللَّ

صلى اهللا ( مرِضِه الَِّذي توفِّي ِفيِه ادعوا ِلي خِليِلي فَأَرسلَتا ِإلَى أَبويِهما فَلَما نظَر ِإلَيِهما رسولُ اللَِّه 

الَ ادعوا ِلي خِليِلي فَأُرِسلَ ِإلَى عِلي فَلَما نظَر ِإلَيِه أَكَب علَيِه يحدثُه  أَعرض عنهما ثُم قَ)عليه وآله 
  .فَلَما خرج لَِقياه فَقَالَا لَه ما حدثَك خِليلُك فَقَالَ حدثَِني أَلْف باٍب يفْتح كُلُّ باٍب أَلْف باٍب 

دِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن منصوِر   أَحمد بن ِإ- ٥
 )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ علَّم رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( بِن يونس عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن أَِبي جعفٍَر

  . أَلْف حرٍف كُلُّ حرٍف يفْتح أَلْف حرٍف  )صلوات اهللا عليه( عِلياً 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي - ٦

صلى اهللا عليه ( ابِة سيِف رسوِل اللَِّه قَالَ كَانَ ِفي ذُؤ) عليه السالم  ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

ٍء كَانَ ِفي ِتلْك الصِحيفَِة قَالَ ِهي  أَي شي) عليه السالم  (  صِحيفَةٌ صِغريةٌ فَقُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه)وآله 
فَما خرج ) عليه السالم  (  أَبو عبِد اللَِّهالْأَحرف الَِّتي يفْتح كُلُّ حرٍف أَلْف حرٍف قَالَ أَبو بِصٍري قَالَ

  .ِمنها حرفَاِن حتى الساعِة 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن فُضيِل بِن سكَّرةَ قَالَ - ٧
  لْت ِفداك هلْ ِللْماِء الَِّذي يغسلُ ِبِه الْميت حد جِع) عليه السالم  ( قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
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ِإذَا ِمت فَاستِق ِست ِقرٍب ِمن ماِء )  عليه السالم  ( قَالَ ِلعِلي)صلى اهللا عليه وآله ( محدود قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
 اِمِع كَفَِني ووذْ ِبجكَفِْني فَخ ِلي وغُس ِمن غْتطِْني فَِإذَا فَرنح ي وكَفِّن لِْني وسٍس فَغِبئِْر غَر

أَلُِني عساللَِّه لَا ت فَو ا ِشئْتملِْني عس ِني ثُمِلسأَجيش ِفيِه  ن كتبٍء ِإلَّا أَج.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٨

) عليه السالم  (  اللَِّهمحمٍد عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عِن ابِن أَِبي سِعيٍد عن أَباِن بِن تغِلب عن أَِبي عبِد

فَأَدخلَ رأْسه ثُم قَالَ ) عليه السالم  (  الْموت دخلَ علَيِه عِلي)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ لَما حضر رسولَ اللَِّه 
  .كْتب يا عِلي ِإذَا أَنا ِمت فَغسلِْني و كَفِّني ثُم أَقِْعدِني و سلِْني و ا

٩ - نع ِفيرياٍب الصبِليِد شِن الْوِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع  
فَقَالَ لَه كَاِملٌ ) عليه السالم  ( يونس بِن ِرباٍط قَالَ دخلْت أَنا و كَاِملٌ التمار علَى أَِبي عبِد اللَِّه

ِعلْتج ِبيثَِني أَنَّ الندفَقَالَ ح هفُلَانٌ فَقَالَ اذْكُر اهوِديثٌ رح اكصلى اهللا عليه وآله (  ِفد(ًاِليثَ عدح  ) 

 أَلْف  كُلُّ باٍب يفْتح أَلْف باٍب فَذَِلك)صلى اهللا عليه وآله ( ِبأَلِْف باٍب يوم توفِّي رسولُ اللَِّه ) عليه السالم 
أَلِْف باٍب فَقَالَ لَقَد كَانَ ذَِلك قُلْت جِعلْت ِفداك فَظَهر ذَِلك ِلِشيعِتكُم و مواِليكُم فَقَالَ يا 
ب كَاِملُ باب أَو باباِن فَقُلْت لَه جِعلْت ِفداك فَما يروى ِمن فَضِلكُم ِمن أَلِْف أَلِْف باٍب ِإلَّا با
  .أَو باباِن قَالَ فَقَالَ و ما عسيتم أَنْ ترووا ِمن فَضِلنا ما تروونَ ِمن فَضِلنا ِإلَّا أَلْفاً غَير معطُوفٍَة 

ِليِن عِن بسلَى الْحع صالن ِة وارالِْإش ابعليه السالم  ( ب(  
ِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم بِن عمر الْيماِني و عمر   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَ- ١

ِمِننيؤةَ أَِمِري الْمِصيو تِهدٍس قَالَ شِن قَيِم بلَيس ناٍن عأَب نةَ عنِن أُذَيى ) عليه السالم  ( بصأَو ِحني
و محمداً و جِميع ولِْدِه و ) عليه السالم  ( و أَشهد علَى وِصيِتِه الْحسين ) عليه السالم ( ِإلَى ابِنِه الْحسِن

يا بني ) عليه السالم  ( رؤساَء ِشيعِتِه و أَهلَ بيِتِه ثُم دفَع ِإلَيِه الِْكتاب و السلَاح و قَالَ ِلابِنِه الْحسِن
 أَنْ أُوِصي ِإلَيك و أَنْ أَدفَع ِإلَيك كُتِبي و ِسلَاِحي كَما أَوصى )صلى اهللا عليه وآله ( لُ اللَِّه أَمرِني رسو

 و دفَع ِإلَي كُتبه و ِسلَاحه و أَمرِني أَنْ آمرك ِإذَا حضرك الْموت )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَي رسولُ اللَِّه 
فَقَالَ و أَمرك ) عليه السالم  ( ثُم أَقْبلَ علَى ابِنِه الْحسيِن) عليه السالم  ( نْ تدفَعها ِإلَى أَِخيك الْحسيِنأَ
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ثُم )  عليه السالم  ( أَنْ تدفَعها ِإلَى ابِنك هذَا ثُم أَخذَ ِبيِد عِلي بِن الْحسيِن)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
  قَالَ ِلعِلي بِن الْحسيِن 
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( ِن عِلي و أَقِْرئْه ِمن رسوِل اللَِّه  أَنْ تدفَعها ِإلَى ابِنك محمِد ب)صلى اهللا عليه وآله ( و أَمرك رسولُ اللَِّه 

  . و ِمني السلَام )صلى اهللا عليه وآله 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الصمِد بِن بِشٍري عن أَِبي - ٢

 لَما حضره الَِّذي حضره )صلوات اهللا عليه ( قَالَ ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني ) عليه السالم  ( الْجاروِد عن أَِبي جعفٍَر
 ِإلَي و أَئْتِمنك )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ ِلابِنِه الْحسِن ادنُ ِمني حتى أُِسر ِإلَيك ما أَسر رسولُ اللَِّه 

  . فَفَعلَ علَى ما ائْتمنِني علَيِه
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف بِن عِمريةَ - ٣

 ديز و ِزيدأَِبي ي نب داود ٍل ويكُه نةُ بلَمس و لَحثَِني الْأَجدقَالَ ح ِميرضكٍْر الْحأَِبي ب نع
ِحني سار ِإلَى الْكُوفَِة استودع أُم سلَمةَ ) عليه السالم  ( لْيماِمي قَالُوا حدثَنا شهر بن حوشٍب أَنَّ عِلياًا

نسالْح عجا رةَ فَلَمِصيالْو و هبِه ) عليه السالم  ( كُتا ِإلَيهتفَعد.  
واِني أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيٍف عن أَِبي   و ِفي نسخِة الصفْ- ٤

أَنَّ عِلياً صلَوات اللَِّه علَيِه ِحني سار ِإلَى الْكُوفَِة استودع أُم ) عليه السالم  ( بكٍْر عن أَِبي عبِد اللَِّه
  . فَلَما رجع الْحسن دفَعتها ِإلَيِه سلَمةَ كُتبه و الْوِصيةَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن - ٥
عليه السالم  ( ري الْمؤِمِننيقَالَ أَوصى أَِم) عليه السالم  ( ِعيسى عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر

 (نيسِتِه الْحِصيلَى وع دهأَش ِن وسِإلَى الْح )  ِتِه ) عليه السالماَء ِشيعسؤر لِْدِه وو ِميعج داً ومحم و
لْحسِن يا بني أَمرِني رسولُ اللَِّه أَنْ و أَهلَ بيِتِه ثُم دفَع ِإلَيِه الِْكتاب و السلَاح ثُم قَالَ ِلابِنِه ا

 و هبكُت ِإلَي فَعد ولُ اللَِّه وسر ى ِإلَيصا أَوِسلَاِحي كَم ِبي وكُت كِإلَي فَعأَنْ أَد و كِإلَي أُوِصي
فَعدأَنْ ت توالْم كرضِإذَا ح كرِني أَنْ آمرأَم و هِنِه ِسلَاحلَى ابلَ عأَقْب ِن ثُميسالْح ِإلَى أَِخيك ه

 أَنْ تدفَعه ِإلَى ابِنك هذَا ثُم أَخذَ ِبيِد ابِن ابِنِه )صلى اهللا عليه وآله ( الْحسيِن و قَالَ أَمرك رسولُ اللَِّه 
سِن الْحب ِليقَالَ ِلع ِن ثُميسِن الْحب ِليولُ اللَِّه عسر كرأَم و ينا بِن يصلى اهللا عليه وآله ( ي( هفَعدأَنْ ت 

   و ِمني السلَام ثُم )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَى ابِنك محمِد بِن عِلي و أَقِْرئْه ِمن رسوِل اللَِّه 
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 لْتِإنْ قَت و فَلَك تفَوِم فَِإنْ عالد ِليو ِر والْأَم ِليو تأَن ينا بِن فَقَالَ يسِنِه الْحلَى ابلَ عأَقْب
 أْثَملَا ت ٍة وبركَانَ ضةٌ مبرفَض.  

٦ -يسالْح   اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نِن عسالْح نب دمحم و هفَعر ِنيسِن الْحسالْح نب ن
ِمِننيؤالْم أَِمري ِربا ضقَالَ لَم هفَعر ِريمعليه السالم  ( الْأَح ( ِمِننيؤالْم ا أَِمريي ِقيلَ لَه و ادوِبِه الْع فح

قَالَ اثْنوا ِلي ِوسادةً ثُم قَالَ الْحمد ِللَِّه حق قَدِرِه متِبِعني أَمره و أَحمده كَما أَحب و لَا أَوِص فَ
ِمنه يِفر و ِإلَه ِإلَّا اللَّه الْواِحد الْأَحد الصمد كَما انتسب أَيها الناس كُلُّ امِرٍئ لَاٍق ِفي ِفراِرِه ما 

الْأَجلُ مساق النفِْس ِإلَيِه و الْهرب ِمنه موافَاته كَم أَطْردت الْأَيام أَبحثُها عن مكْنوِن هذَا الْأَمِر 
أَنْ لَا تشِركُوا ِباللَِّه جلَّ ثَناؤه فَأَبى اللَّه عز ِذكْره ِإلَّا ِإخفَاَءه هيهات ِعلْم مكْنونٌ أَما وِصيِتي فَ

 فَلَا تضيعوا سنته أَِقيموا هذَيِن الْعموديِن و أَوِقدوا هذَيِن )صلى اهللا عليه وآله ( شيئاً و محمداً 
ِرٍئ ملَ كُلُّ امموا حدرشت ا لَمم ذَم لَاكُمخ ِن وياحبالِْمص بلَِة رهِن الْجع فِّفخ و هودهج

رِحيم و ِإمام عِليم و ِدين قَِومي أَنا ِبالْأَمِس صاِحبكُم و أَنا الْيوم ِعبرةٌ لَكُم و غَداً مفَاِرقُكُم ِإنْ 
دِإنْ ت و ادرالْم لَِّة فَذَاكزِذِه الْمطْأَةُ ِفي هِت الْوثْبى تذَر اٍن واِء أَغْصا ِفي أَفْيا كُنفَِإن مِض الْقَدح

 تا كُنمِإن ا وطُّهحِض مفَا ِفي الْأَرع ا ولَفِّقُهتم ولَّ ِفي الْجحمٍة اضامِظلِّ غَم تحت اٍح وِري
ةً خلَاًء ساِكنةً بعد حركٍَة و كَاِظمةً بعد نطٍْق جاراً جاوركُم بدِني أَياماً و ستعقَبونَ ِمني جثَّ

 كُمتعدِليِغ واِطِق الْبالن ِمن ظُ لَكُمعأَو هاِفي فَِإنكُونُ أَطْرس اِقي وِإطْر فُوتخ ي ووده ِعظَكُمِلي
 اِمي ونَ أَيورلَاِقي غَداً تِصٍد ِللترم اعدو دعي بِرفُونعت اِئِري ورس نلَّ عج و زع اللَّه كِْشفي

 فِإنْ أَع اِدي واُء ِميعفَالْفَن ِإنْ أَفْن ِمي ود ِليا وفَأَن ققَاِمي ِإنْ أَبِري ماِم غَيِقي كَاِني وم لُوخ
ا و اصفَحوا أَ لَا تِحبونَ أَنْ يغِفر اللَّه لَكُم فَيا لَها حسرةً فَالْعفْو ِلي قُربةٌ و لَكُم حسنةٌ فَاعفُو

 اكُمِإي و ا اللَّهلَنعٍة جِإلَى ِشقْو هامأَي هيدؤت ةً أَوجِه حلَيع هرمكُونَ علَى كُلِّ ِذي غَفْلٍَة أَنْ يع
  عِة اللَِّه رغْبةٌ أَو تحلُّ ِبِه بعد الْموِت نِقمةٌ فَِإنما نحن لَه ِممن لَا يقْصر ِبِه عن طَا
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  .الَ يا بني ضربةً مكَانَ ضربٍة و لَا تأْثَم فَقَ) عليه السالم  ( و ِبِه ثُم أَقْبلَ علَى الْحسِن
  محمد بن يحيى عن عِلي بِن الْحسِن عن عِلي بِن ِإبراِهيم الْعِقيِلي يرفَعه قَالَ قَالَ - ٧

ِمِننيؤالْم ٍم أَِمريلْجم ناب برا ضقَالَ) عليه السالم  ( لَم ٍم ولْجم نِل ابفَاقْت ا ِمتِإذَا أَن ينا بِن يسِللْح 
 اِء ووالش ِضعواِمِل محاِب طَاِق الْملَى بع ِضعوالْم ِقيِليالْع فصو ِة واسِفي الْكُن لَه ِفراح

ِديأَو اٍد ِمنو هِم ِبِه ِفيِه فَِإنار اِس ثُمؤالر منهِة ج.  
ِليِن عِن بيسلَى الْحع صالن ِة وارالِْإش ابعليه السالم  ( ب(  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بكِْر بِن صاِلٍح قَالَ الْكُلَيِني و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عِن - ١
لَيِن سِد بمحم ناٍد عِن ِزيِلٍم قَالَ ابسِن مِد بمحم نِم عهِن الْجونَ باره نع لَِمييانَ الدم

عليه  ( الْوفَاةُ قَالَ ِللْحسيِن) عليه السالم  ( يقُولُ لَما حضر الْحسن بن عِلي) عليه السالم  ( سِمعت أَبا جعفٍَر

صلى (  ِبوِصيٍة فَاحفَظْها ِإذَا أَنا ِمت فَهيئِْني ثُم وجهِني ِإلَى رسوِل اللَِّه يا أَِخي ِإني أُوِصيك) السالم 

ثُم ردِني فَادِفني ِبالْبِقيِع و اعلَم أَنه ) عليها السالم  (  ِلأُحِدثَ ِبِه عهداً ثُم اصِرفِْني ِإلَى أُمي)اهللا عليه وآله 
يبِني ِمن عاِئشةَ ما يعلَم اللَّه و الناس صِنيعها و عداوتها ِللَِّه و ِلرسوِلِه و عداوتها لَنا أَهلَ سيِص

نسالْح ا قُِبضِت فَلَميعليه السالم  ( الْب (وسلَّى رصطَلَقُوا ِبِه ِإلَى مان ِريِر ثُملَى السع ِضعو ِل اللَِّه و )

و حِملَ و أُدِخلَ ) عليه السالم  (  الَِّذي كَانَ يصلِّي ِفيِه علَى الْجناِئِز فَصلَّى علَيِه الْحسين)صلى اهللا عليه وآله 
نيِن ِإلَى عاِئشةَ فَقَالَ  ذَهب ذُو الْعوي)صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَى الْمسِجِد فَلَما أُوِقف علَى قَبِر رسوِل اللَِّه 
 ِبيالن عوا مِفندِن ِليسلُوا ِبالْحأَقْب قَد مها ِإنٍج )صلى اهللا عليه وآله ( لَهرٍل ِبسغلَى بةً عاِدربم تجرفَخ 

وا ابحن جاً فَقَالَترلَاِم سِفي الِْإس تِكبأٍَة ررلَ امأَو تِتي فَكَانيِفي ب فَندلَا ي هِتي فَِإنيب نع كُمن
نيسا الْحفَقَالَ لَه هابوِل اللَِّه ِحجسلَى رع كتهي عليه السالم  ( و ( ابوِك ِحجأَب ِت وكِْت أَنتقَِدمياً ه

من لَا يِحب قُربه و ِإنَّ اللَّه ساِئلُِك عن ذَِلِك يا  و أَدخلِْت علَيِه بيته )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
  .عاِئشةُ 
  محمد بن الْحسِن و عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن سلَيمانَ - ٢

  قَالَ لَما حضرِت ) عليه السالم  ( عمر عن أَِبي عبِد اللَِّهالديلَِمي عن بعِض أَصحاِبنا عِن الْمفَضِل بِن 
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ِليع نب نسعليه السالم  ( الْح (ظُران ربا قَنفَاةُ قَالَ يِر آِل الْوغَي ِمناً ِمنؤم اِبكاِء برو ى ِمنرلْ ته 
 فَقَالَ اللَّه تعالَى و رسولُه و ابن رسوِلِه أَعلَم ِبِه ِمني قَالَ ادع ِلي محمد بن )عليه السالم ( محمٍد 

دلْ حِه قَالَ هلَيع لْتخا دفَلَم هتيفَأَت ِليِع علَى ِشسلَ عجٍد فَعمحا مأَب أَِجب قُلْت ريثَ ِإلَّا خ
ِليع نب نسالْح فَقَالَ لَه لَّمِه سيدي نيب ا قَامو فَلَمدعِعي يم جرخ ِه ووسي ِلِه فَلَمععليه السالم  ( ن (

ع ِغيبي ِمثْلُك سلَي هفَِإن ِلسوا اجاُء كُونيِبِه الْأَح وتمي و اتوا ِبِه الْأَميحاِع كَلَاٍم يمس ن
أَوِعيةَ الِْعلِْم و مصاِبيح الْهدى فَِإنَّ ضوَء النهاِر بعضه أَضوأُ ِمن بعٍض أَ ما عِلمت أَنَّ اللَّه جعلَ 

اِهيمرِإب لْدعليه السالم  ( و (َأداوى دآت ٍض وعلَى بع مهضعلَ بفَض ةً وِئم )  عليه السالم ( تِلمع قَد وراً وبز
 يا محمد بن عِلي ِإني أَخاف علَيك الْحسد و ِإنما وصف )صلى اهللا عليه وآله ( ِبما استأْثَر ِبِه محمداً 

اِفِرين فَقَالَ اللَّه عز و جلَّ كُفَّاراً حسداً ِمن ِعنِد أَنفُِسِهم ِمن بعِد ما تبين لَهم الْحق اللَّه ِبِه الْكَ
ِمعا سِبم كِبرأَ لَا أُخ ِليع نب دمحا ملْطَاناً يس كلَيطَاِن عيلَّ ِللشج و زع ِل اللَّهعجي لَم و ت

اكأَب تِمعلَى قَالَ سقَالَ ب ِفيك أَِبيك ِني ِفي ) عليه السالم  ( ِمنربأَنْ ي بأَح نِة مرصالْب موقُولُ يي
ن تأَن و كِبرأَنْ أُخ ِشئْت لَو ِليع نب دمحا ملَِدي يداً ومحم ربِة فَلْيالْآِخر ا وينطْفَةٌ ِفي الد

ِليع نب نيسأَنَّ الْح تِلما عأَ م ِليع نب دمحا مي كتربلَأَخ ِر أَِبيكفَاِة ) عليه السالم  ( ظَهو دعب
اِب ِورِفي الِْكت هملَّ اساللَِّه ج دِعن ِدي وعب ِمن امِمي ِإموِحي ِجسقَِة رفَارم فِْسي ون اثَةً ِمن

 ِبيلِْقِه )صلى اهللا عليه وآله ( النةُ خرِخي كُمأَن اللَّه ِلمِه فَعأُم اثَِة أَِبيِه وِفي ِور لَّ لَهج و زع ا اللَّهافَهأَض 
) عليه السالم  ( و اختارِني عِلي) سالم عليه ال (  و اختار محمد عِلياً)صلى اهللا عليه وآله ( فَاصطَفَى ِمنكُم محمداً 

نيسا الْحأَن ترتاخ ِة وامِسيلَِتي ِإلَى ) عليه السالم  ( ِبالِْإمو تأَن و امِإم تأَن ِليع نب دمحم فَقَالَ لَه
هبت قَبلَ أَنْ أَسمع ِمنك هذَا الْكَلَام أَلَا و ِإنَّ  و اللَِّه لَوِددت أَنَّ نفِْسي ذَ)صلى اهللا عليه وآله ( محمٍد 

 مِم أَهنمنالْم قِم ِفي الرجعاِب الْماِح كَالِْكتيةُ الرمغن هريغلَا ت لَاُء والد ِزفُهنأِْسي كَلَاماً لَا تِفي ر
   سبق الِْكتاب الْمنزلُ أَو ما جاَءت ِبِه الرسلُ و ِإنه لَكَلَام يِكلُّ ِبِه ِبِإبداِئِه فَأَِجدِني سِبقْت ِإلَيِه
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يِجد قَلَماً و يؤتوا ِبالِْقرطَاِس حمماً فَلَا يبلُغُ ِإلَى فَضِلك و ِلسانُ الناِطِق و يد الْكَاِتِب حتى لَا 
 ا ِمننبأَقْر ا ِحلْماً وأَثْقَلُن ا ِعلْماً ونلَمأَع نيسةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْحلَا قُو و ِسِننيحالْم ِزي اللَّهجي كَذَِلك

 رِحماً كَانَ فَِقيهاً قَبلَ أَنْ يخلَق و قَرأَ الْوحي قَبلَ أَنْ ينِطق و لَو عِلم ) عليه وآله صلى اهللا( رسوِل اللَِّه 
 فَلَما اختار اللَّه محمداً و اختار محمد )صلى اهللا عليه وآله ( اللَّه ِفي أَحٍد خيراً ما اصطَفَى محمداً 

و اختارك عِلي ِإماماً و اخترت الْحسين سلَّمنا و رِضينا من هو ِبغيِرِه يرضى و من غَيره عِلياً 
  .كُنا نسلَم ِبِه ِمن مشِكلَاِت أَمِرنا 

٣ -اره نانَ عملَيِن سِد بمحم نٍل عهس ناِد عنذَا الِْإسِبه ِد   ومحم نِم عهِن الْجونَ ب
قَالَ ) عليه السالم  ( يقُولُ لَما احتِضر الْحسن بن عِلي) عليه السالم  ( بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر

يفَه ا ِمتا فَِإذَا أَنفَظْهٍة فَاحِصيِبو ي أُوِصيكا أَِخي ِإنِن ييسوِل اللَِّه ِللْحسِني ِإلَى رهجو ئِْني ثُم )

ثُم ردِني فَادِفني ِبالْبِقيِع و )عليها السالم  (  ِلأُحِدثَ ِبِه عهداً ثُم اصِرفِْني ِإلَى أُمي فَاِطمةَ)صلى اهللا عليه وآله 
الن لَمعا ياِء مريمالْح ِني ِمنِصيبيس هأَن لَموِلِه اعسِلر ا ِللَِّه وِتهاودع ا وِنيِعهص ِمن صلى اهللا عليه ( اس

و وِضع علَى سِريِرِه فَانطَلَقُوا ِبِه ِإلَى ) عليه السالم  (  و عداوِتها لَنا أَهلَ الْبيِت فَلَما قُِبض الْحسن)وآله 
عليه  (  الَِّذي كَانَ يصلِّي ِفيِه علَى الْجناِئِز فَصلَّى علَى الْحسِن) وآله صلى اهللا عليه( مصلَّى رسوِل اللَِّه 

 )صلى اهللا عليه وآله ( فَلَما أَنْ صلَّى علَيِه حِملَ فَأُدِخلَ الْمسِجد فَلَما أُوِقف علَى قَبِر رسوِل اللَِّه ) السالم 
 و ربةَ الْخاِئشلَغَ عب تجروِل اللَِّه فَخسر عم فَندِلي ِليِن عِن بسلُوا ِبالْحأَقْب قَد مها ِإنِقيلَ لَه

مباِدرةً علَى بغٍل ِبسرٍج فَكَانت أَولَ امرأٍَة رِكبت ِفي الِْإسلَاِم سرجاً فَوقَفَت و قَالَت نحوا 
ٌء و لَا يهتك علَى رسوِل اللَِّه ِحجابه فَقَالَ لَها الْحسين بن  ِإنه لَا يدفَن ِفيِه شيابنكُم عن بيِتي فَ

عِلي صلَوات اللَِّه علَيِهما قَِدمياً هتكِْت أَنِت و أَبوِك ِحجاب رسوِل اللَِّه و أَدخلِْت بيته من لَا 
سر ِحبأَِبيِه ي ِمن هبِني أَنْ أُقَررةُ ِإنَّ أَِخي أَماِئشا عذَِلِك ي ناِئلُِك عس ِإنَّ اللَّه و هبولُ اللَِّه قُر

 أَعلَم  ِليحِدثَ ِبِه عهداً و اعلَِمي أَنَّ أَِخي أَعلَم الناِس ِباللَِّه و رسوِلِه و)صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
 ا الَِّذينهقُولُ يا أَيالَى يعت و كاربت ِلأَنَّ اللَّه هروِل اللَِّه ِستسلَى رع ِتكهأَنْ ي اِبِه ِمنأِْويِل ِكتِبت
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سر تيِت بلِْت أَنخأَد قَد و ذَنَ لَكُمؤِإلَّا أَنْ ي ِبيالن وتيلُوا بخدوا ال تنصلى اهللا عليه وآله ( وِل اللَِّه آم

( قَد ِر ِإذِْنِه ويالَ ِبغجالر   
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صواتكُم فَوق صوِت النِبي و لَعمِري لَقَد قَالَ اللَّه عز و جلَّ يا أَيها الَِّذين آمنوا ال ترفَعوا أَ
 الْمعاِولَ و قَالَ اللَّه عز و جلَّ )صلى اهللا عليه وآله ( ضربِت أَنِت ِلأَِبيِك و فَاروِقِه ِعند أُذُِن رسوِل اللَِّه 

 أُولِئك الَِّذين امتحن اللَّه قُلُوبهم ِللتقْوى و لَعمِري ِإنَّ الَِّذين يغضونَ أَصواتهم ِعند رسوِل اللَِّه
 ِبقُرِبِهما ِمنه الْأَذَى و ما رعيا ِمن حقِِّه )صلى اهللا عليه وآله ( لَقَد أَدخلَ أَبوِك و فَاروقُه علَى رسوِل اللَِّه 

 ِإنَّ اللَّه حرم ِمن الْمؤِمِنني أَمواتاً ما حرم )صلى اهللا عليه وآله ( ِن رسوِل اللَِّه ما أَمرهما اللَّه ِبِه علَى ِلسا
( ِمنهم أَحياًء و تاللَِّه يا عاِئشةُ لَو كَانَ هذَا الَِّذي كَِرهِتيِه ِمن دفِْن الْحسِن ِعند أَِبيِه رسوِل اللَِّه 

 جاِئزاً ِفيما بيننا و بين اللَِّه لَعِلمِت أَنه سيدفَن و ِإنْ رِغم معِطسِك قَالَ ثُم تكَلَّم )يه وآله صلى اهللا عل
 و لَا محمد بن الْحنِفيِة و قَالَ يا عاِئشةُ يوماً علَى بغٍل و يوماً علَى جمٍل فَما تمِلِكني نفْسِك

 اِطملَاِء الْفَوؤِة هِفينالْح نا ابي ِه فَقَالَتلَيع لَتاِشٍم قَالَ فَأَقْبِني هةً ِلباودع ضالْأَر ِلِكنيمت
نيسا الْحفَقَالَ لَه كا كَلَامونَ فَمكَلَّمتالْ) عليه السالم  ( ي داً ِمنمحم ِعِدينبى تأَن اللَِّه و اِطِم فَوفَو

لَقَد ولَدته ثَلَاثُ فَواِطم فَاِطمةُ ِبنت ِعمرانَ بِن عاِئِذ بِن عمِرو بِن مخزوٍم و فَاِطمةُ ِبنت أَسِد 
يِص بِن عاِمٍر قَالَ بِن هاِشٍم و فَاِطمةُ ِبنت زاِئدةَ بِن الْأَصم ابِن رواحةَ بِن ِحجِر بِن عبِد مِع

نحوا ابنكُم و اذْهبوا ِبِه فَِإنكُم قَوم خِصمونَ قَالَ فَمضى ) عليه السالم  ( فَقَالَت عاِئشةُ ِللْحسيِن
نيسِقيِع ) عليه السالم  ( الْحِبالْب هفَنفَد هجرأَخ ِه ثُمِر أُمِإلَى قَب.  

الِْإش ابابِهملَياللَِّه ع اتلَوِن صيسِن الْحب ِليلَى عع صالن ِة وار  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن و أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن - ١

قَالَ ِإنَّ الْحسين بن ) عليه السالم  ( ِبي جعفٍَرِإسماِعيلَ عن منصوِر بِن يونس عن أَِبي الْجاروِد عن أَ
ِليعليه السالم  ( ع (ِنيسالْح تةَ ِبنى فَاِطمرالْكُب هتنا ابعد هرضالَِّذي ح هرضا حلَم )  عليه السالم ( فَعفَد

مبطُوناً معهم لَا يرونَ ِإلَّا ) عليه السالم  ( نَ عِلي بن الْحسيِنِإلَيها ِكتاباً ملْفُوفاً و وِصيةً ظَاِهرةً و كَا
  ثُم صار و اللَِّه ذَِلك الِْكتاب ) عليه السالم  ( أَنه ِلما ِبِه فَدفَعت فَاِطمةُ الِْكتاب ِإلَى عِلي بِن الْحسيِن
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 لْدِه وِإلَي اجتحا ياللَِّه م قَالَ ِفيِه و اكِفد اللَّه لَِنيعاِب جالِْكت ا ِفي ذَِلكم قَالَ قُلْت ادا ِزيا ينِإلَي
  . أَنْ تفْنى الدنيا و اللَِّه ِإنَّ ِفيِه الْحدود حتى أَنَّ ِفيِه أَرش الْخدِش آدم منذُ خلَق اللَّه آدم ِإلَى

٢ - ناٍن عِن ِسنِن ابِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ما حضره دفَع وِصيته ) عليه السالم  ( قَالَ لَما حضر الْحسين) لسالم عليه ا ( أَِبي الْجاروِد عن أَِبي جعفٍَر

ما كَانَ ) عليه السالم  ( ِإلَى ابنِتِه فَاِطمةَ ظَاِهرةً ِفي ِكتاٍب مدرٍج فَلَما أَنْ كَانَ ِمن أَمِر الْحسيِن
سِن الْحب ِليِإلَى ع ذَِلك تفَعِندِه ) عليه السالم  ( يِإلَي اجتحا يفَقَالَ م اللَّه كمحرا ِفيِه يفَم لَه قُلْت

  .ولْد آدم منذُ كَانِت الدنيا ِإلَى أَنْ تفْنى 
٣ -ِف بيس نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ   ِعدِمريِن ع

قَالَ ِإنَّ الْحسين صلَوات اللَِّه علَيِه لَما صار ) عليه السالم  ( عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه
ا رةَ فَلَمِصيالْو و با الْكُتهنع اللَّه ِضيةَ رلَمس أُم عدوتاِق اسِنِإلَى الِْعريسالْح نب ِليع ععليه  ( ج

  .دفَعتها ِإلَيِه ) السالم 
  و ِفي نسخِة الصفْواِني عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حناِن بِن سِديٍر عن فُلَيِح بِن - ٤

ِعن اِلسي لَجاللَِّه ِإن قَالَ و اِنيبيكٍْر الشأَِبي ب نب اِبرج اَءهِإذْ ج هلْدو هدِعن ِن ويسِن الْحب ِليع د
( فَخلَا ِبِه فَقَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه الْأَنصاِري فَسلَّم علَيِه ثُم أَخذَ ِبيِد أَِبي جعفٍَر

ني سأُدِرك رجلًا ِمن أَهِل بيِتِه يقَالُ لَه محمد بن عِلي يكَنى أَبا جعفٍَر  أَخبرِني أَ)صلى اهللا عليه وآله 
فَجلَس مع أَِبيِه ) عليه السالم  ( فَِإذَا أَدركْته فَأَقِْرئْه ِمني السلَام قَالَ و مضى جاِبر و رجع أَبو جعفٍَر

عليه  ( و ِإخوِتِه فَلَما صلَّى الْمغِرب قَالَ عِلي بن الْحسيِن ِلأَِبي جعفٍَر) عليه السالم  (  الْحسيِنعِلي بِن

 )وآله صلى اهللا عليه ( ٍء قَالَ لَك جاِبر بن عبِد اللَِّه الْأَنصاِري فَقَالَ قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه  أَي شي) السالم 
 لَامي السِمن فٍَر فَأَقِْرئْهعا جى أَبكَني ِليع نب دمحم هماس ِتييِل بأَه لًا ِمنجر ِركدتس كقَالَ ِإن

يِل بِن أَهيب وِلِه ِمنسر ِبِه ِمن اللَّه كصا خم ينا بي ِنيئاً لَكه وهأَب فَقَالَ لَه كتوِإخ طِْلعلَا ت ِتك
فوسِلي فوسةُ يووا ِإخا كَادداً كَمكَي وا لَكِكيدذَا فَيلَى هعليه السالم  ( ع(.   
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 ِة وارالِْإش ابفٍَربعلَى أَِبي جع صعليه السالم  ( الن(  
  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن أَِبي الْقَاِسِم الْكُوِفي عن محمِد - ١

بِن عِد بمحِن ماِعيلَ بمِإس نِن أَِبي الِْبلَاِد عب اِهيمرِإب نٍل عهِن سِن بيسِن الْحب ِليِن عِد اللَِّه ب
الْوفَاةُ قَبلَ ذَِلك أَخرج سفَطاً ) عليه السالم  ( قَالَ لَما حضر عِلي بن الْحسيِن) عليه السالم  ( عن أَِبي جعفٍَر

الَ فَحملَ بين أَربعٍة فَلَما توفِّي جاَء أَو صندوقاً ِعنده فَقَالَ يا محمد احِملْ هذَا الصندوق قَ
يِفيِه ش ا لَكُماللَِّه م وِق فَقَالَ ودنا ِفي الصنِصيبا نِطنوِق فَقَالُوا أَعدنا ِفي الصونَ معدي هتوٌء  ِإخ

يِفيِه ش كَانَ لَكُم لَو كَانَ  و و ِإلَي هفَعا دوِل اللَِّه ٌء مسر وِق ِسلَاحدنصلى اهللا عليه وآله ( ِفي الص( و 
 هبكُت.  

  محمد بن يحيى عن ِعمرانَ بِن موسى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن - ٢
ِإلَى ) عليه السالم  (  قَالَ الْتفَت عِلي بن الْحسيِنعبِد اللَِّه عن ِعيسى بِن عبِد اللَِّه عن أَِبيِه عن جدِه

 دمحا مفَقَالَ ي ِليِن عِد بمحِإلَى م فَتالْت ثُم هدونَ ِعنِمعتجم مه ِت ووِفي الْم وه لِْدِه وو
ا ِإنقَالَ أَم ِتكيِبِه ِإلَى ب باذْه وقدنذَا الصلُوءاً همكَانَ م لَِكن و مهلَا ِدر و ارِفيِه ِدين كُني لَم ه

  .ِعلْماً 
  محمد بن الْحسِن عن سهٍل عن محمِد بِن ِعيسى عن فَضالَةَ بِن أَيوب عِن - ٣

قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ عمر بن عبِد الْعِزيِز ) الم عليه الس ( الْحسيِن بِن أَِبي الْعلَاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه
كَتب ِإلَى ابِن حزٍم أَنْ يرِسلَ ِإلَيِه ِبصدقَِة عِلي و عمر و عثْمانَ و ِإنَّ ابن حزٍم بعثَ ِإلَى زيِد 

ةَ فَقَالَ زيد ِإنَّ الْواِلي كَانَ بعد عِلي الْحسن و بعد بِن الْحسِن و كَانَ أَكْبرهم فَسأَلَه الصدقَ
 ِليع نب دمحِن ميسِن الْحب ِليع دعب ِن ويسالْح نب ِليِن عيسالْح دعب و نيسِن الْحسالْح

 فَأَرسلَِني أَِبي ِبالِْكتاِب ِإلَيِه حتى دفَعته ِإلَى ابِن حزٍم فَقَالَ فَابعثْ ِإلَيِه فَبعثَ ابن حزٍم ِإلَى أَِبي
  لَه بعضنا يعِرف هذَا ولْد الْحسِن قَالَ نعم كَما يعِرفُونَ أَنَّ هذَا لَيلٌ 
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  .و لَِكنهم يحِملُهم الْحسد و لَو طَلَبوا الْحق ِبالْحق لَكَانَ خيراً لَهم و لَِكنهم يطْلُبونَ الدنيا 
عِلي الْوشاِء عن عبِد   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن - ٤

يقُولُ ِإنَّ عمر بن عبِد ) عليه السالم  ( الْكَِرِمي بِن عمٍرو عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
بن حزٍم ِإلَى زيِد بِن الْحسِن و كَانَ الْعِزيِز كَتب ِإلَى ابِن حزٍم ثُم ذَكَر ِمثْلَه ِإلَّا أَنه قَالَ بعثَ ا

   .)عليه السالم  ( أَكْبر ِمن أَِبي
 اِء ِمثْلَهشِن الْوٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد .  

ٍد الصمحِن مفَِر بعِد اللَِّه جبلَى أَِبي عع صالن ِة وارالِْإش ابب اتلَواِدِق ص
  اللَِّه علَيِهما

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي - ١
يمِشي فَقَالَ ترى هذَا ) ه السالم علي ( ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه) عليه السالم  ( الصباِح الِْكناِني قَالَ نظَر أَبو جعفٍَر

 ملَهعجن ِض وِعفُوا ِفي الْأَرضتاس لَى الَِّذينع نمأَنْ ن ِريدن لَّ وج و زع قَالَ اللَّه الَِّذين ذَا ِمنه
 الْواِرِثني ملَهعجن ةً وأَِئم.  

٢ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن م
الْوفَاةُ قَالَ يا جعفَر أُوِصيك ِبأَصحاِبي ) عليه السالم  ( قَالَ لَما حضرت أَِبي) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

نعاللَِّه لَأَد و اكِفد ِعلْتج راً قُلْتيداً خأَلُ أَحسِر فَلَا يكُونُ ِفي الِْمصي مهلُ ِمنجالر و مه.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْمثَنى عن سِديٍر - ٣

 ِإنَّ ِمن سعادِة الرجِل أَنْ يكُونَ لَه الْولَد يعِرف يقُولُ) عليه السالم  ( الصيرِفي قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر
ِفيِه ِشبه خلِْقِه و خلُِقِه و شماِئِلِه و ِإني لَأَعِرف ِمِن ابِني هذَا ِشبه خلِْقي و خلُِقي و شماِئِلي 

  .) عليه السالم  ( يعِني أَبا عبِد اللَِّه
ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن طَاِهٍر قَالَ كُنت   ِعدةٌ - ٤

 هذَا خير الْبِريِة أَو )عليه السالم (  فَقَالَ أَبو جعفٍَر )عليه السالم (  فَأَقْبلَ جعفَر )عليه السالم ( ِعند أَِبي جعفٍَر 
 ريأَخ.  
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٥ - قُوبعِن يب سوني نا عاِبنحِض أَصعب ناِلٍد عِن خِد بمحم نٍد عمحم نب دمأَح  
) عليه السالم  ( فَقَالَ أَبو جعفٍَر) عليه السالم  ( فَأَقْبلَ جعفَر) عليه السالم  ( جعفٍَرعن طَاِهٍر قَالَ كُنت ِعند أَِبي 

  .هذَا خير الْبِريِة 
٦ - تطَاِهٍر قَالَ كُن نانَ عثْمِن عِل بيفُض نع ِليِن عِد بمحم نانَ عرِمه نب دمأَح  

  .هذَا خير الْبِريِة ) عليه السالم  ( فَقَالَ أَبو جعفٍَر) عليه السالم  ( فَأَقْبلَ جعفَر) عليه السالم  ( ِبي جعفٍَرقَاِعداً ِعند أَ
٧ - ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ِن ياِبِر بفٍَرجعأَِبي ج نع ِفيعالْج عليه السالم  ( ِزيد (ِن الْقَاِئِمِئلَ عقَالَ س )  لَى ) عليه السالمِدِه عِبي برفَض

 قُِبض أَبو  قَالَ عنبسةُ فَلَما)صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ هذَا و اللَِّه قَاِئم آِل محمٍد ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
فَأَخبرته ِبذَِلك فَقَالَ صدق جاِبر ثُم قَالَ ) عليه السالم  ( دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه) عليه السالم  ( جعفٍَر

 لَهاِم الَِّذي كَانَ قَبالِْإم دعب الْقَاِئم واٍم هكُلُّ ِإم سنَ أَنْ لَيورت لَّكُملَع.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس بِن عبِد الرحمِن عن عبِد الْأَعلَى - ٨

 استودعِني ما هناك فَلَما حضرته الْوفَاةُ قَالَ) عليه السالم  ( قَالَ ِإنَّ أَِبي) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
ادع ِلي شهوداً فَدعوت لَه أَربعةً ِمن قُريٍش ِفيِهم ناِفع مولَى عبِد اللَِّه بِن عمر فَقَالَ اكْتب هذَا 

سم متأَن ِإلَّا و نوتمفَال ت ينالد طَفى لَكُماص ِإنَّ اللَّه ِنيِنيِه يا بب قُوبعى ِبِه يصا أَوم ونَ وِلم
أَوصى محمد بن عِلي ِإلَى جعفَِر بِن محمٍد و أَمره أَنْ يكَفِّنه ِفي برِدِه الَِّذي كَانَ يصلِّي ِفيِه 

 يحلَّ عنه أَطْماره ِعند الْجمعةَ و أَنْ يعممه ِبِعمامِتِه و أَنْ يربع قَبره و يرفَعه أَربع أَصاِبع و أَنْ
دفِْنِه ثُم قَالَ ِللشهوِد انصِرفُوا رِحمكُم اللَّه فَقُلْت لَه يا أَبِت بعد ما انصرفُوا ما كَانَ ِفي هذَا 

قَالَ ِإنأَنْ ي و لَبغأَنْ ت تكَِره ينا بِه فَقَالَ يلَيع ِهدشكُونَ ِبأَنْ تأَنْ ت تدِه فَأَرِإلَي وصي لَم ه
  .لَك الْحجةُ 

  )عليه السالم  ( باب الِْإشارِة و النص علَى أَِبي الْحسِن موسى
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١ -خِن الْمِض بِن الْفَيِد اللَِّه الْقَلَّاِء عبع نع ِليِن عِد بمحم نانَ عرِمه نب دماِر   أَحت
عليه  ( خذْ ِبيِدي ِمن الناِر من لَنا بعدك فَدخلَ علَيِه أَبو ِإبراِهيم) عليه السالم  ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

  .و هو يومِئٍذ غُلَام فَقَالَ هذَا صاِحبكُم فَتمسك ِبِه ) السالم 



  )٣٠٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........ ...الد األول : الكايف 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي أَيوب الْخزاِز - ٢
بأَِبي ع نِن كَِثٍري عاِذ بعم نٍت عيثُب نعليه السالم  ( ِد اللَِّهع ( اكأَب قزالَِّذي ر أَلُ اللَّهأَس لَه قَالَ قُلْت

 قَالَ قُلْت ذَِلك لَ اللَّهفَع ا فَقَالَ قَداِت ِمثْلَهملَ الْمقَب ِقِبكع ِمن قَكزرِزلَةَ أَنْ ينِذِه الْمه كِمن
ارفَأَش اكِفد ِعلْتج وه نم غُلَام وه و اِقدذَا الرفَقَالَ ه اِقدر وه اِلِح وِد الصبِإلَى الْع .  

٣ - نع الْفَاِرِسي اِنيجالْأَر ِليو عثَِني أَبدٍد قَالَ حمحِن مب دمأَح ناِد عنذَا الِْإسِبه و  
لْت عبد الرحمِن ِفي السنِة الَِّتي أُِخذَ ِفيها أَبو الْحسِن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج قَالَ سأَ

فَقُلْت لَه ِإنَّ هذَا الرجلَ قَد صار ِفي يِد هذَا و ما ندِري ِإلَى ما يِصري فَهلْ ) عليه السالم  ( الْماِضي
يلِْدِه شو ٍد ِمنِفي أَح هنع كلَغأَلَِة ٌء فَ بسِذِه الْمه نأَلُِني عسداً يأَنَّ أَح تنا ظَنقَالَ ِلي م

 وه و ِجٍد لَهساِرِه ِفي مٍت كَذَا ِفي ديِفي ب وِزِلِه فَِإذَا هنٍد ِفي ممحِن مفَِر بعلَى جع لْتخد
يؤمن علَى دعاِئِه فَقُلْت لَه جعلَِني اللَّه ِفداك قَد ) م عليه السال ( يدعو و علَى يِميِنِه موسى بن جعفٍَر

 و عرالد لَِبس ى قَدوسفَقَالَ ِإنَّ م كدعاِس بالن ِليو نفَم ِتي لَكمِخد و كِقطَاِعي ِإلَيان فْترع
ه دعب اجتلَا أَح لَه ِه فَقُلْتلَيى عاوسيٍء  ذَا ِإلَى ش.  

  أَحمد بن ِمهرانَ عن محمِد بِن عِلي عن موسى الصيقَِل عِن الْمفَضِل بِن عمر قَالَ - ٤
استوِص ِبِه و و هو غُلَام فَقَالَ ) عليه السالم  ( فَدخلَ أَبو ِإبراِهيم) عليه السالم  ( كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه

 اِبكحأَص ِبِه ِمن ِثقت ِمن دِعن هرأَم عض.  
  أَحمد بن ِمهرانَ عن محمِد بِن عِلي عن يعقُوب بِن جعفٍَر الْجعفَِري قَالَ حدثَِني - ٥

لَه عِلي بن عمر بِن عِلي فَقَالَ جِعلْت ِفداك ِإلَى ِإسحاق بن جعفٍَر قَالَ كُنت ِعند أَِبي يوماً فَسأَ
من نفْزع و يفْزع الناس بعدك فَقَالَ ِإلَى صاِحِب الثَّوبيِن الْأَصفَريِن و الْغِديرتيِن يعِني الذُّؤابتيِن 

 يفْتح الْبابيِن ِبيِدِه جِميعاً فَما لَِبثْنا أَنْ طَلَعت علَينا كَفَّاِن و هو الطَّاِلع علَيك ِمن هذَا الْباِب
 اِهيمرو ِإبا أَبنلَيلَ عخد ا ثُممهحِن فَفَتيابآِخذَةً ِبالْب.  
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  )٣٠٩( صفحة ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن صفْوانَ الْجماِل عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٦

لَيها و يراح فَِإذَا قَالَ قَالَ لَه منصور بن حاِزٍم ِبأَِبي أَنت و أُمي ِإنَّ الْأَنفُس يغدى ع) عليه السالم ( 
ِإذَا كَانَ ذَِلك فَهو صاِحبكُم و ضرب ِبيِدِه علَى ) عليه السالم  ( كَانَ ذَِلك فَمن فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه

 عبد اللَِّه بن جعفٍَر الْأَيمِن ِفي ما أَعلَم و هو يومِئٍذ خماِسي و) عليه السالم  ( منِكِب أَِبي الْحسِن
  .جاِلس معنا 
٧ - نانَ عرجِن أَِبي نِن بمحِد الربع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

أَِبي ع نِن أَِبي طَاِلٍب عب ِليِن عب رمِن عِد بمحِن مِد اللَِّه ببِن عى بِد اللَِّهِعيسقَالَ ) عليه السالم  ( ب
قُلْت ) عليه السالم  ( قُلْت لَه ِإنْ كَانَ كَونٌ و لَا أَراِني اللَّه ذَِلك فَِبمن أَئْتم قَالَ فَأَومأَ ِإلَى ابِنِه موسى

 حدثَ ِبولَِدِه حدثٌ و ترك أَخاً فَِإنْ حدثَ ِبموسى حدثٌ فَِبمن أَئْتم قَالَ ِبولَِدِه قُلْت فَِإنْ
 ِرفلَا أَع و ِرفْهأَع فَِإنْ لَم داً قُلْتكَذَا أَبقَالَ ه لَِدِه ثُمقَالَ ِبو مأَئْت نِغرياً فَِبمناً صاب كَِبرياً و

ك ِمن ولِْد الِْإماِم الْماِضي فَِإنَّ ذَِلك موِضعه قَالَ تقُولُ اللَّهم ِإني أَتولَّى من بِقي ِمن حجِج
 اَء اللَّهِإنْ ش ِزيكجي.  

  أَحمد بن ِمهرانَ عن محمِد بِن عِلي عن عبِد اللَِّه الْقَلَّاِء عِن الْمفَضِل بِن عمر قَالَ - ٨
و هو يومِئٍذ غُلَام فَقَالَ هذَا الْمولُود الَِّذي لَم ) عليه السالم  (  الْحسِنأَبا) عليه السالم  ( ذَكَر أَبو عبِد اللَِّه

  .يولَد ِفينا مولُود أَعظَم بركَةً علَى ِشيعِتنا ِمنه ثُم قَالَ ِلي لَا تجفُوا ِإسماِعيلَ 
س عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن الْحسِن بِن   محمد بن يحيى و أَحمد بن ِإدِري- ٩

الْحسيِن عن أَحمد بِن الْحسِن الِْميثَِمي عن فَيِض بِن الْمختاِر ِفي حِديٍث طَِويٍل ِفي أَمِر أَِبي 
هو صاِحبك الَِّذي سأَلْت عنه فَقُم ِإلَيِه ) السالم عليه  ( حتى قَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه) عليه السالم  ( الْحسِن

عليه  ( فَأَِقر لَه ِبحقِِّه فَقُمت حتى قَبلْت رأْسه و يده و دعوت اللَّه عز و جلَّ لَه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه

 أَولَ ِمنك قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك فَأُخِبر ِبِه أَحداً فَقَالَ نعم أَهلَك أَما ِإنه لَم يؤذَنْ لَنا ِفي) السالم 
و ولْدك و كَانَ مِعي أَهِلي و ولِْدي و رفَقَاِئي و كَانَ يونس بن ظَبيانَ ِمن رفَقَاِئي فَلَما 

 و قَالَ يونس لَا و اللَِّه حتى أَسمع ذَِلك ِمنه و كَانت ِبِه عجلَةٌ أَخبرتهم حِمدوا اللَّه عز و جلَّ
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يقُولُ لَه و قَد سبقَِني ِإلَيِه ) عليه السالم  ( فَخرج فَاتبعته فَلَما انتهيت ِإلَى الْباِب سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
رالْأَم سونا يقَالَ ي ضفَي ا قَالَ لَككَم   



  )٣١٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

  .خذْه ِإلَيك يا فَيض ) عليه السالم  ( فَقَالَ سِمعت و أَطَعت فَقَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه
١٠-حم   نٍل عيفُض نِشٍري عِن بفَِر بعج نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دم

يلُوم عبد اللَِّه و يعاِتبه و يِعظُه و يقُولُ ) عليه السالم  ( طَاِهٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ كَانَ أَبو عبِد اللَِّه
نْ تكُونَ ِمثْلَ أَِخيك فَو اللَِّه ِإني لَأَعِرف النور ِفي وجِهِه فَقَالَ عبد اللَِّه ِلم أَ لَيس أَِبي ما منعك أَ

  .و أَبوه واِحداً و أُمي و أُمه واِحدةً فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه ِإنه ِمن نفِْسي و أَنت ابِني 
حسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن محمِد بِن ِسناٍن عن   الْ-١١

و هو واِقف علَى رأِْس أَِبي الْحسِن ) عليه السالم  ( يعقُوب السراِج قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه
 فَجعلَ يساره طَِويلًا فَجلَست حتى فَرغَ فَقُمت ِإلَيِه فَقَالَ ِلي ادنُ ِمن موسى و هو ِفي الْمهِد

 مِر اسيفَغ باذْه قَالَ ِلي اٍن فَِصيٍح ثُمِبِلس لَامالس لَيع دِه فَرلَيع تلَّمفَس تونفَد لِّمفَس لَاكوم
مالَِّتي س ِتكناِء فَقَالَ ابريما ِبالْحهتيمةٌ سناب ِلي تِلدكَانَ و و اللَّه هِغضبي ماس هِس فَِإنا أَمهتي
  .انتِه ِإلَى أَمِرِه ترشد فَغيرت اسمها ) عليه السالم  ( أَبو عبِد اللَِّه
بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ عن   أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد -١٢

يوماً و نحن ِعنده فَقَالَ ) عليه السالم  ( أَبا الْحسِن) عليه السالم  ( سلَيمانَ بِن خاِلٍد قَالَ دعا أَبو عبِد اللَِّه
اِحباللَِّه ص و وذَا فَهِبه كُملَيا عِدي لَنعب كُم.  

  عِلي بن محمٍد عن سهٍل أَو غَيِرِه عن محمِد بِن الْوِليِد عن يونس عن داود بِن -١٣
هتيِل فَأَتِف اللَّيوِفي ج ورصنفٍَر الْمعو جأَب ثَ ِإلَيعقَالَ ب ِويحالن وبأَِبي أَي نع ِبيرز لْتخفَد 

علَيِه و هو جاِلس علَى كُرِسي و بين يديِه شمعةٌ و ِفي يِدِه ِكتاب قَالَ فَلَما سلَّمت علَيِه رمى 
ر بن محمٍد ِبالِْكتاِب ِإلَي و هو يبِكي فَقَالَ ِلي هذَا ِكتاب محمِد بِن سلَيمانَ يخِبرنا أَنَّ جعفَ

 ردص تبقَالَ فَكَت باكْت قَالَ ِلي فٍَر ثُمعِمثْلُ ج نأَي ونَ ثَلَاثاً واِجعِه را ِإلَيِإن ا ِللَِّه وفَِإن اتم قَد
و همِنِه فَقَدياِحٍد ِبعٍل وجى ِإلَى رصِإنْ كَانَ أَو بقَالَ اكْت اِب ثُمالِْكت عجقَالَ فَر قَهنع ِرباض 

 انَ وملَيس نب دمحم و ورصنفٍَر الْمعو جأَب مهاِحدٍة وسمى ِإلَى خصأَو قَد هأَن ابوِه الْجِإلَي
  .عبد اللَِّه و موسى و حِميدةُ 
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١٤-ِن النأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   هأَن ذَكَر هذَا ِإلَّا أَنه ٍو ِمنحٍد ِبنيوِن سِر بض
  أَوصى ِإلَى أَِبي جعفٍَر الْمنصوِر و عبِد اللَِّه و موسى و محمِد بِن جعفٍَر و مولًى ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
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  .قَالَ فَقَالَ أَبو جعفٍَر لَيس ِإلَى قَتِل هؤلَاِء سِبيلٌ  )عليه السالم ( 
١٥- نِن عسِن الْحب ِليع ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

فْوِد اللَِّهصبا عأَب أَلْتاِل قَالَ سمذَا ) عليه السالم  ( انَ الْجه اِحبِر فَقَالَ ِإنَّ صذَا الْأَماِحِب هص نع
ولُ الْأَمِر لَا يلْهو و لَا يلْعب و أَقْبلَ أَبو الْحسِن موسى و هو صِغري و معه عناق مكِّيةٌ و هو يقُ

و ضمه ِإلَيِه و قَالَ ِبأَِبي و أُمي من لَا يلْهو و ) عليه السالم  ( لَها اسجِدي ِلربِك فَأَخذَه أَبو عبِد اللَِّه
 بلْعلَا ي.  

عمر   عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن عبيِس بِن ِهشاٍم قَالَ حدثَِني -١٦
 ( ِإذْ أَقْبلَ أَبو الْحسِن موسى) عليه السالم  ( الرماِني عن فَيِض بِن الْمختاِر قَالَ ِإني لَِعند أَِبي عبِد اللَِّه

أَنتم السِفينةُ و هذَا ملَّاحها قَالَ ) عليه السالم  ( و هو غُلَام فَالْتزمته و قَبلْته فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه) عليه السالم 
و أَلٍْف ِإلَيِه فَلَما ) عليه السالم  ( فَحججت ِمن قَاِبٍل و مِعي أَلْفَا ِديناٍر فَبعثْت ِبأَلٍْف ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه

ض عدلْته ِبي قُلْت ِإنما فَعلْت ذَِلك ِلقَوِلك فَقَالَ قَالَ يا فَي) عليه السالم  ( دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه
  .أَما و اللَِّه ما أَنا فَعلْت ذَِلك بِل اللَّه عز و جلَّ فَعلَه ِبِه 

  )عليه السالم  ( باب الِْإشارِة و النص علَى أَِبي الْحسِن الرضا
١ -حي نب دمحٍم   ميعِن نِن بيسِن الْحوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عي

الصحاِف قَالَ كُنت أَنا و ِهشام بن الْحكَِم و عِلي بن يقِْطٍني ِببغداد فَقَالَ عِلي بن يقِْطٍني 
فَدخلَ علَيِه ابنه عِلي فَقَالَ ِلي يا عِلي بن يقِْطٍني هذَا عِلي سيد كُنت ِعند الْعبِد الصاِلِح جاِلساً 

 فكَي كحيقَالَ و ثُم هتهبِتِه جاحكَِم ِبرالْح نب امِهش برِتي فَضيكُن هلْتحن ي قَدا ِإنلِْدي أَمو
ِطٍني سِمعت و اللَِّه ِمنه كَما قُلْت فَقَالَ ِهشام أَخبرك أَنَّ الْأَمر ِفيِه ِمن قُلْت فَقَالَ عِلي بن يقْ

  .بعِدِه 
 دِعن تاِف قَالَ كُنحٍم الصيعِن نِن بيسِن الْحع ِليِن عِد بمحم نانَ عرِمه نب دمأَح 

  .نسخِة الصفْواِني قَالَ كُنت أَنا ثُم ذَكَر ِمثْلَه الْعبِد الصاِلِح و ِفي 
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٢ - وِسيٍم الْقَابيعن نٍم عكَيِن حةَ باِويعم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
  اً أَكْبر ولِْدي و أَبرهم ِعنِدي و أَحبهم أَنه قَالَ ِإنَّ ابِني عِلي) عليه السالم  ( عن أَِبي الْحسِن
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 أَو ِبيِفيِه ِإلَّا ن ظُرني لَم فِْر وِعي ِفي الْجم ظُرني وه و ِإلَي ِبين ِصيو.  
  أَحمد بن ِمهرانَ عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن ِسناٍن و ِإسماِعيلَ بِن عباٍد - ٣

اِهيمرِلأَِبي ِإب قَالَ قُلْت قِّيالر داود نِميعاً عج ِريعليه السالم  ( الْقَص (ي قَدِإن اكِفد ِعلْتي جِسن كَِبر 
  .فَقَالَ هذَا صاِحبكُم ِمن بعِدي ) عليه السالم  ( فَخذْ ِبيِدي ِمن الناِر قَالَ فَأَشار ِإلَى ابِنِه أَِبي الْحسِن

 عِن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن عبِد اللَِّه- ٤
عليه  ( الْحسِن عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد بِن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن الْأَوِل

لَِني ِإلَى قَبِر أَ لَا تدلُِّني ِإلَى من آخذُ عنه ِديِني فَقَالَ هذَا ابِني عِلي ِإنَّ أَِبي أَخذَ ِبيِدي فَأَدخ) السالم 
 فَقَالَ يا بني ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ قَالَ ِإني جاِعلٌ ِفي الْأَرِض خِليفَةً و ِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

  .اللَّه عز و جلَّ ِإذَا قَالَ قَولًا وفَى ِبِه 
٥ -محم نع ِريسِإد نب دمأَح   نع لُِؤيِن اللُّؤيسِن الْحِن بسِن الْحاِر عبِد الْجبِن عِد ب

ِإني قَد كَِبرت ِسني و ) عليه السالم  ( يحيى بِن عمٍرو عن داود الرقِّي قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن موسى
اكأَب أَلْتي سِإن ظِْمي وع قِن ) يه السالم عل ( دسو الْحذَا أَبفَقَالَ ه كدعب نِني مِبرفَأَخ ِني ِبكربفَأَخ

  .الرضا 
٦ - كَانَ ِمن و ِديانَ الْقَنورِن ماِد بِزي نع ِليِن عِد بمحم نانَ عرِمه نب دمأَح  

رلَى أَِبي ِإبع لْتخاِقفَِة قَالَ دِنالْوسو الْحأَب هناب هدِعن و ذَا ) عليه السالم  ( اِهيمه ادا ِزيفَقَالَ ِلي ي
 لُهلُ قَوا قَالَ فَالْقَوم وِلي وسر ولُهسر كَلَاِمي و هكَلَام اِبي وِكت هابِني فُلَانٌ ِكتاب.  

ي عن محمِد بِن الْفُضيِل قَالَ حدثَِني   أَحمد بن ِمهرانَ عن محمِد بِن عِل- ٧
قَالَ بعثَ ِإلَينا أَبو الْحسِن ) عليه السالم  ( الْمخزوِمي و كَانت أُمه ِمن ولِْد جعفَِر بِن أَِبي طَاِلٍب

عوتكُم فَقُلْنا لَا فَقَالَ اشهدوا أَنَّ ابِني هذَا فَجمعنا ثُم قَالَ لَنا أَ تدرونَ ِلم د) عليه السالم  ( موسى
 نم ذَا وِني هِمِن اب ذْهأْخفَلْي نيِدي دِعن كَانَ لَه نِدي معب ِليفَِتي ِمنخ ِري وِبأَم مالْقَي ي وِصيو

لَم نم و ها ِمنهِجزنةٌ فَلْيِدي ِعدِعن لَه تاِبِه كَانلْقَِني ِإلَّا ِبِكتِلقَاِئي فَلَا ي ِمن دب لَه كُني .  
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  أَحمد بن ِمهرانَ عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن ِسناٍن و عِلي بِن الْحكَِم - ٨
ا أَلْونِإلَي تجراِر قَالَ ختخِن الْمِن بيسِن الْحِميعاً عِنجسأَِبي الْح ِمن ِفي ) عليه السالم  ( اح وه و  
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 لَا تِنلْه شيئاً حتى أَلْقَاك الْحبِس عهِدي ِإلَى أَكْبِر ولِْدي أَنْ يفْعلَ كَذَا و أَنْ يفْعلَ كَذَا و فُلَانٌ
 توالْم لَيع اللَّه قِْضيي أَو.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد اللَِّه بِن - ٩
ِبالْبصرِة أَلْواح ) عليه السالم  ( لَينا ِمن أَِبي الْحسِنالْمِغريِة عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر قَالَ خرج ِإ

مكْتوب ِفيها ِبالْعرِض عهِدي ِإلَى أَكْبِر ولِْدي يعطَى فُلَانٌ كَذَا و فُلَانٌ كَذَا و فُلَانٌ كَذَا و فُلَانٌ 
  .لَّ علَي الْموت ِإنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاُء َء أَو يقِْضي اللَّه عز و ج لَا يعطَى حتى أَِجي

  أَحمد بن ِمهرانَ عن محمِد بِن عِلي عِن ابِن محِرٍز عن عِلي بِن يقِْطٍني عن أَِبي -١٠
  .ِني سيد ولِْدي و قَد نحلْته كُنيِتي قَالَ كَتب ِإلَي ِمن الْحبِس أَنَّ فُلَاناً اب) عليه السالم  ( الْحسِن

  أَحمد بن ِمهرانَ عن محمِد بِن عِلي عن أَِبي عِلي الْخزاِز عن داود بِن سلَيمانَ -١١
اِهيمرِلأَِبي ِإب عليه السالم  ( قَالَ قُلْت (ثٌ ودثَ حدحأَنْ ي افي أَخِإن امِن الِْإمِني مِبرفَأَخ لَا أَلْقَاك 

  .) عليه السالم  ( بعدك فَقَالَ ابِني فُلَانٌ يعِني أَبا الْحسِن
  أَحمد بن ِمهرانَ عن محمِد بِن عِلي عن سِعيِد بِن أَِبي الْجهِم عِن النصِر بِن -١٢

 مِن الَِّذي يكُونُ ِمن بعِدك )عليه السالم (  ِإني سأَلْت أَباك )عليه السالم ( ِبي ِإبراِهيم قَابوس قَالَ قُلْت ِلأَ
 ذَهب الناس يِميناً و ِشمالًا و قُلْت )عليه السالم ( فَأَخبرِني أَنك أَنت هو فَلَما توفِّي أَبو عبِد اللَِّه 

أَن ِني فُلَانٌ ِفيكفَقَالَ اب لِْدكو ِمن ِدكعب كُونُ ِمنِن الَِّذي يِني مِبراِبي فَأَخحأَص ا و.  
  أَحمد بن ِمهرانَ عن محمِد بِن عِلي عِن الضحاِك بِن الْأَشعِث عن داود بِن -١٣

ِبماٍل فَأَخذَ بعضه و ترك بعضه فَقُلْت أَصلَحك اللَّه ) عليه السالم  ( يمزرِبي قَالَ ِجئْت ِإلَى أَِبي ِإبراِه
يش و  ِلأَيأَب ثَ ِإلَيعب هيعا ناَءنا جفَلَم كِمن هطْلُبِر يذَا الْأَمه اِحبِدي قَالَ ِإنَّ صِعن هكْترٍء ت
  .ابنه فَسأَلَِني ذَِلك الْمالَ فَدفَعته ِإلَيِه  )عليه السالم  ( الْحسِن

١٤- دبثَِني عدقَالَ ح ِنيمكَِم الْأَرأَِبي الْح نع ِليِن عِد بمحم نانَ عرِمه نب دمأَح  
أَِبي طَاِلٍب عن يِزيد بِن سِليٍط الزيِدي قَالَ اللَِّه بن ِإبراِهيم بِن عِلي بِن عبِد اللَِّه بِن جعفَِر بِن 

أَبو الْحكَِم و أَخبرِني عبد اللَِّه بن محمِد بِن عمارةَ الْجرِمي عن يِزيد بِن سِليٍط قَالَ لَِقيت أَبا 
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اِهيمرةَ ِفي) عليه السالم  ( ِإبرمالْع ِريدن نحن ذَا وه ثِْبتلْ ته اكِفد ِعلْتج ِض الطَِّريِق فَقُلْتعب 
 تأَن ا وناهه اكأَِبي لَِقين ا وي أَنِإن معن قُلْت تأَن هثِْبتلْ تفَه معِفيِه قَالَ ن نحالَِّذي ن ِضعوالْم

  خوتك فَقَالَ لَه أَِبي و معه ِإ) عليه السالم  ( مع أَِبي عبِد اللَِّه
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لَي شيئاً ِبأَِبي أَنت و أُمي أَنتم كُلُّكُم أَِئمةٌ مطَهرونَ و الْموت لَا يعرى ِمنه أَحد فَأَحِدثْ ِإ
 مهديذَا سه لِْدي ولَاِء وؤِد اللَِّه هبا عا أَبي معِضلَّ قَالَ نِدي فَلَا يعب لُفُِني ِمنخي نثْ ِبِه مدأُح

 اجتحا يِرفَةَ ِبمعالْم اَء وخالس و مالْفَه و كْمالْح لِّمع قَد و كِإلَي ارأَش ا وم و اسِه النِإلَي
 ِمن ابب وه اِب ووالْج نسح لُِق والْخ نسِفيِه ح و ماهيند و ِر ِديِنِهمأَم لَفُوا ِفيِه ِمنتاخ

ِبي أَنت و أُمي أَبواِب اللَِّه عز و جلَّ و ِفيِه أُخرى خير ِمن هذَا كُلِِّه فَقَالَ لَه أَِبي و ما ِهي ِبأَ
يخِرج اللَّه عز و جلَّ ِمنه غَوثَ هِذِه الْأُمِة و ِغياثَها و علَمها و نورها و فَضلَها ) عليه السالم  ( قَالَ

 و يصِلح ِبِه ذَات الْبيِن و و ِحكْمتها خير مولُوٍد و خير ناِشٍئ يحقُن اللَّه عز و جلَّ ِبِه الدماَء
 اِئفِبِه الْخ ِمنؤي و اِئعِبِه الْج ِبعشي و اِريو ِبِه الْعكْسي و عدِبِه الص بعشي ثَ وعِبِه الش لُمي

ريخ ٍل وكَه ريخ ادِبِه الِْعب محري و ِبِه الْقَطْر ِزلُ اللَّهني و نيبي ِعلْم هتمص و كْمح لُهاِشٍئ قَون 
ِللناِس ما يختِلفُونَ ِفيِه و يسود عِشريته ِمن قَبِل أَواِن حلُِمِه فَقَالَ لَه أَِبي ِبأَِبي أَنت و أُمي و هلْ 

َءنا من لَم نستِطع معه كَلَاماً قَالَ يِزيد فَقُلْت ِلأَِبي وِلد قَالَ نعم و مرت ِبِه ِسنونَ قَالَ يِزيد فَجا
اِهيمرعليه السالم  ( ِإب (وكِني ِبِه أَبربا أَخِبِمثِْل م تِني أَنِبرفَأَخ )  عليه السالم (ِإنَّ أَِبي معفَقَالَ ِلي ن )  عليه السالم

زمانه فَقُلْت لَه فَمن يرضى ِمنك ِبهذَا فَعلَيِه لَعنةُ اللَِّه قَالَ فَضِحك أَبو كَانَ ِفي زماٍن لَيس هذَا ) 
ِإبراِهيم ضِحكاً شِديداً ثُم قَالَ أُخِبرك يا أَبا عمارةَ ِإني خرجت ِمن منِزِلي فَأَوصيت ِإلَى ابِني 

م كْترأَش فُلَاٍن و ِإلَي ركَانَ الْأَم لَو و هدحو هتداِطِن فَأَفْرِفي الْب هتيصأَو ِفي الظَّاِهِر و ِنيب هع
لَجعلْته ِفي الْقَاِسِم ابِني ِلحبي ِإياه و رأْفَِتي علَيِه و لَِكن ذَِلك ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ يجعلُه حيثُ 

ولُ اللَِّه يسِرِه رباَءِني ِبخج لَقَد اُء وصلى اهللا عليه وآله ( ش( كَذَِلك و هعكُونُ مي ناِني مأَر اِنيِه وأَر ثُم 
وات اللَِّه  و جدي عِلي صلَ)صلى اهللا عليه وآله ( لَا يوصى ِإلَى أَحٍد ِمنا حتى يأِْتي ِبخبِرِه رسولُ اللَِّه 

 خاتماً و سيفاً و عصا و ِكتاباً و ِعمامةً فَقُلْت ما )صلى اهللا عليه وآله ( علَيِه و رأَيت مع رسوِل اللَِّه 
يا السأَم لَّ وج و زلْطَانُ اللَِّه عةُ فَساما الِْعمولَ اللَِّه فَقَالَ ِلي أَمسا رذَا يه و كارباللَِّه ت فَِعز ف

تعالَى و أَما الِْكتاب فَنور اللَِّه تبارك و تعالَى و أَما الْعصا فَقُوةُ اللَِّه و أَما الْخاتم فَجاِمع هِذِه 
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فَقُلْت ِركِإلَى غَي كِمن جرخ قَد رالْأَم قَالَ ِلي و وِر ثُمفَقَالَ الْأُم وه مهولَ اللَِّه أَِرِنيِه أَيسا ري 
   ما رأَيت ِمن الْأَِئمِة أَحداً أَجزع علَى ِفراِق هذَا الْأَمِر )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
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ِمنك و لَو كَانِت الِْإمامةُ ِبالْمحبِة لَكَانَ ِإسماِعيلُ أَحب ِإلَى أَِبيك ِمنك و لَِكن ذَِلك ِمن اللَِّه 
 و مهاَء ِمنيِميعاً الْأَحلِْدي جو تأَير و اِهيمرو ِإبقَالَ أَب لَّ ثُمج و زع فَقَالَ ِلي أَِمري اتوالْأَم

ِمِننيؤعليه السالم  ( الْم ( ِسِننيحالْم عم اللَّه و ها ِمنأَن ي وِمن وفَه ِليِني عِإلَى اب ارأَش و مهديذَا سه
اِهيمرو ِإبقَالَ أَب ثُم ِزيدا) عليه السالم  ( قَالَ يهِإن ِزيدا يداً يبع اِقلًا أَوا ِإلَّا عِبه ِبرخفَلَا ت كدةٌ ِعنِديعو 

تعِرفُه صاِدقاً و ِإنْ سِئلْت عِن الشهادِة فَاشهد ِبها و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ 
لَنا أَيضاً و من أَظْلَم ِممن كَتم شهادةً ِعنده ِمن اللَِّه قَالَ فَقَالَ تؤدوا الْأَماناِت ِإىل أَهِلها و قَالَ 

اِهيمرو ِإبعليه السالم  ( أَب ( وِل اللَِّهسلَى رع لْتفَأَقْب ) ي )صلى اهللا عليه وآلهأُم ِلي ِبأَِبي و مهتعمج قَد فَقُلْت 
 هو الَِّذي ينظُر ِبنوِر اللَِّه عز و جلَّ و يسمع ِبفَهِمِه و ينِطق ِبِحكْمِتِه يِصيب فَلَا فَأَيهم هو فَقَالَ

يخِطئُ و يعلَم فَلَا يجهلُ معلَّماً حكْماً و ِعلْماً هو هذَا و أَخذَ ِبيِد عِلي ابِني ثُم قَالَ ما أَقَلَّ 
قَامِقلٌ متنم كفَِإن تدا أَرغْ ِممافْر و كرأَم ِلحأَص ِص وفَأَو فَِركس ِمن تعجفَِإذَا ر هعم ك

يم عنهم و مجاِور غَيرهم فَِإذَا أَردت فَادع عِلياً فَلْيغسلْك و لْيكَفِّنك فَِإنه طُهر لَك و لَا يستِق
 هرم و هتوممع و لْفَهخ هتوِإخ فص ِه ويدي نيب طَِجعفَاض تضم ةٌ قَدنس ذَِلك و ِإلَّا ذَِلك

كلْدو لَه عماج ثُم يح تأَن و كِليو و هتِصيو تقَامتقَِد اس هعاً فَِإنِتس كلَيع ركَبفَلْي ِمن 
بعِدِهم فَأَشِهد علَيِهم و أَشِهِد اللَّه عز و جلَّ و كَفَى ِباللَِّه شِهيداً قَالَ يِزيد ثُم قَالَ ِلي أَبو 

اِهيمرِل) عليه السالم  ( ِإبع ِميس ِليِني عِإلَى اب وه رالْأَم ِة ونِذِه السذُ ِفي هخي أُؤا ِإنفَأَم ِليع و ي
أُعِطي فَهم الْأَوِل و ) عليه السالم  ( عِلي الْأَولُ فَعِلي بن أَِبي طَاِلٍب و أَما الْآِخر فَعِلي بن الْحسيِن

ع هربص ةَ الْآِخِر ونِمح و هتنِمح و هِدين و هدو و هرصن و هأَنْ ِحلْم لَه سلَي و هكْرا يلَى م
 هلَِقيت ِضِع ووذَا الْمِبه تررِإذَا م و ِزيدا يقَالَ ِلي ي ثُم ِع ِسِننيبونَ ِبأَرارِت هوم دعِإلَّا ب كَلَّمتي

بونٌ مأْمم أَِمني غُلَام لَه ولَديس هأَن هرشفَب لْقَاهتس و دِعن هِبرِني فَأَخلَِقيت قَد كأَن كِلمعيس و كار
صلى ( ذَِلك أَنَّ الْجاِريةَ الَِّتي يكُونُ ِمنها هذَا الْغلَام جاِريةٌ ِمن أَهِل بيِت ماِريةَ جاِريِة رسوِل اللَِّه 

 أَنْ تبلِّغها ِمني السلَام فَافْعلْ قَالَ يِزيد فَلَِقيت بعد مِضي أَِبي  أُم ِإبراِهيم فَِإنْ قَدرت)اهللا عليه وآله 
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اِهيمرعليه السالم  ( ِإب (ًاِليع )  عليه السالم ( و تِبأَِبي أَن ِة فَقُلْترمقُولُ ِفي الْعا تم ِزيدا يأَِني فَقَالَ ِلي يدفَب
 ي ذَِلكأُم  
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ِإلَيك و ما ِعنِدي نفَقَةٌ فَقَالَ سبحانَ اللَِّه ما كُنا نكَلِّفُك و لَا نكِْفيك فَخرجنا حتى انتهينا ِإلَى 
ِع فَابتدأَِني فَقَالَ يا يِزيد ِإنَّ هذَا الْموِضع كَِثرياً ما لَِقيت ِفيِه ِجريتك و عمومتك ذَِلك الْموِض

 ها ِمنهتلَّغب اَءتفَِإذَا ج دعِجئْ بت ةُ فَلَماِريا الْجفَقَالَ ِلي أَم ربِه الْخلَيع تصقَص ثُم معن قُلْت
الس ذَِلك تلَدفَو لَتمى حتثْ ِإلَّا قَِليلًا حلْبت ِة فَلَمنالس ا ِفي ِتلْكاهرتكَّةَ فَاشا ِإلَى مطَلَقْنفَان لَام

قَالَ لَهم الْغلَام قَالَ يِزيد و كَانَ ِإخوةُ عِلي يرجونَ أَنْ يِرثُوه فَعادوِني ِإخوته ِمن غَيِر ذَنٍب فَ
ِإسحاق بن جعفٍَر و اللَِّه لَقَد رأَيته و ِإنه لَيقْعد ِمن أَِبي ِإبراِهيم ِبالْمجِلِس الَِّذي لَا أَجِلس ِفيِه 

  .أَنا 
 عبد اللَِّه بن   أَحمد بن ِمهرانَ عن محمِد بِن عِلي عن أَِبي الْحكَِم قَالَ حدثَِني-١٥

ِإبراِهيم الْجعفَِري و عبد اللَِّه بن محمِد بِن عمارةَ عن يِزيد بِن سِليٍط قَالَ لَما أَوصى أَبو 
اِهيمرعليه السالم  ( ِإب (محم نب اقحِإس و فَِريعٍد الْجمحم نب اِهيمرِإب دهأَش اقحِإس و فَِريعٍد الْج

بن جعفَِر بِن محمٍد و جعفَر بن صاِلٍح و معاِويةَ الْجعفَِري و يحيى بن الْحسيِن بِن زيِد بِن 
و اِريصاِرِث الْأَنالْح نب دمحم و اِريصانَ الْأَنرِعم نب دعس و ِليع اِريصِليٍط الْأَنس نب ِزيدي 

 أَنْ لَا ِإلَه دهشي هأَن مهدهِة الْأُولَى أَشِصيالْو كَاِتب وه و لَِميٍد الْأَسعِن سفَِر بعج نب دمحم و
ه و أَنَّ الساعةَ آِتيةٌ لَا ريب ِفيها و أَنَّ ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه و أَنَّ محمداً عبده و رسولُ

 و قح ابأَنَّ الِْحس و قح دعأَنَّ الْو و قِت حوالْم دعثَ بعأَنَّ الْب وِر وِفي الْقُب نثُ معبي اللَّه
قِي اللَِّه حدي نيب قُوفأَنَّ الْو و قاَء حالْقَض دمحاَء ِبِه ما جأَنَّ م أَنَّ )صلى اهللا عليه وآله (  و و قح 

 و اَء اللَّهثُ ِإنْ شعِه أُبلَيع و وتِه أَملَيع ا ويأَح لَى ذَِلكع قح الْأَِمني وحلَ ِبِه الرزا نم
سن قَد طِّي وِتي ِبخِصيِذِه وأَنَّ ه مهدهِن أَِبي طَاِلٍبأَشب ِليع ِمِننيؤي أَِمِري الْمدةَ جِصيو تخ ) 

و وِصيةَ محمِد بِن عِلي قَبلَ ذَِلك نسختها حرفاً ِبحرٍف و وِصيةَ جعفَِر بِن محمٍد ) عليه السالم 
 عِلي و بِني بعد معه ِإنْ شاَء و آنس ِمنهم رشداً و أَحب علَى ِمثِْل ذَِلك و ِإني قَد أَوصيت ِإلَى

 تيصأَو و هعم ملَه رلَا أَم و لَه فَذَاك مهِرجخأَنْ ي بأَح و مهِإنْ كَِره و لَه فَذَاك مهِقرأَنْ ي
م اِلي ووأَم قَاِتي ودِه ِبصِإلَي اِس وبالْع و اِهيمرلِْدي ِإلَى ِإبو و لَّفْتخ الَِّذين اِنييِصب و اِليو
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قَاِسٍم و ِإسماِعيلَ و أَحمد و أُم أَحمد و ِإلَى عِلي أَمر ِنساِئي دونهم و ثُلُثُ صدقَِة أَِبي و ثُلُِثي 
عجي ى ورثُ ييح هعضلَ يحني أَو بهي أَو ِبيعأَنْ ي باِلِه فَِإنْ أَحاِل ِفي ملُ ذُو الْمعجا يلُ ِفيِه م

 لَه فَذَاك تيمس نِر ملَى غَيع و لَه تيمس نلَى ما عِبه قدصتي أَو  
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و هو أَنا ِفي وِصيِتي ِفي ماِلي و ِفي أَهِلي و ولِْدي و ِإنْ يرى أَنْ يِقر ِإخوته الَِّذين سميتهم ِفي 
رٍب علَيِه و لَا مردوٍد فَِإنْ آنس ِمنهم غَير ِكتاِبي هذَا أَقَرهم و ِإنْ كَِره فَلَه أَنْ يخِرجهم غَير مثَ

 هتأُخ جوزأَنْ ي مهلٌ ِمنجر ادِإنْ أَر و لَه ٍة فَذَاكلَايِفي و مهدرأَنْ ي بِه فَأَحلَيع مهقْتالَِّذي فَار
 ا ِإلَّا ِبِإذِْنِه وهجوزأَنْ ي لَه ساِس فَلَيالن ِمن دأَح لْطَاٍن أَوس أَي ِمِه واِكِح قَونِبم فرأَع هِرِه فَِإنأَم

يش نع كَفَّه يش نيب و هنيالَ بح ٍء أَو  وفَه تذَكَر نٍد ِممأَح ذَا أَواِبي هِفي ِكت تا ذَكَرٍء ِمم
وِلِه بسر ِمن اللَِّه و ِريِمن  و ةُ اللَّاِعِننينلَع و هبغَض ةُ اللَِّه ونِه لَعلَيع آُء ورب هِمن ولُهسر و اللَّه ٌء و

الْملَاِئكَِة الْمقَرِبني و النِبيني و الْمرسِلني و جماعِة الْمؤِمِنني و لَيس ِلأَحٍد ِمن السلَاِطِني أَنْ 
ييش نع كُفَّه  قدصم والٌ فَهِلي مِقب لِْدي لَهو ٍد ِمنلَا ِلأَح ةٌ واعلَا ِتب ةٌ وِبعت هدِلي ِعن سلَي ٍء و

 الَِّذين ِفيما ذَكَر فَِإنْ أَقَلَّ فَهو أَعلَم و ِإنْ أَكْثَر فَهو الصاِدق كَذَِلك و ِإنما أَردت ِبِإدخاِل
 نهِمن تأَقَام نلَاِدي مأَو اتهأُم و ملَه ِريفشالت و اِئِهممِبأَس ِويهنلِْدي التو ِمن هعم مهلْتخأَد

رخ نم و أَى ذَِلكاِتي ِإنْ ريا ِفي حهلَيِري عجا كَانَ يا ما فَلَهاِبهِحج ا وِزِلهنِفي م نهِمن تج
ِإلَى زوٍج فَلَيس لَها أَنْ ترِجع ِإلَى محواي ِإلَّا أَنْ يرى عِلي غَير ذَِلك و بناِتي ِبِمثِْل ذَِلك و لَا 

ِإلَّا ِبر ملَا ع لْطَانٌ ولَا س و اِتِهنهأُم ِمن ِتِهنوِإخ ِمن داِتي أَحنب جوزلُوا يِتِه فَِإنْ فَعورشم أِْيِه و
 ادِمِه فَِإنْ أَراِكِح قَونِبم فرأَع وه لِْكِه وِفي م وهداهج و ولَهسر و الَفُوا اللَّهخ فَقَد ذَِلك رغَي

ِمثِْل ما ذَكَرت ِفي ِكتاِبي هذَا و أَنْ يزوج زوج و ِإنْ أَراد أَنْ يترك ترك و قَد أَوصيتهن ِب
 كِْشفٍد أَنْ يِلأَح سلَي اِن واِهدش دمأَح أُم و وه ِهيداً وش ِهنلَيلَّ عج و زع اللَّه لْتعج

نفَم تيمس و تا ذَكَرِر ملَى غَيا عهِمن وه ا وهرشنلَا ي ِتي وِصيو نسأَح نم ِه ولَياَء فَعأَس 
 لْطَاٍن وس ٍد ِمنِلأَح سلَي لَى آِلِه وع ٍد ومحلَى مع لَّى اللَّهص ِبيِد وِبظَلَّاٍم ِللْع كبا رم فِْسِه وفَِلن

فَلَ فَمِه الْأَسلَيع تمتذَا الَِّذي خاِبي هِكت فُضِرِه أَنْ يلَا غَي هبغَض ةُ اللَِّه ونِه لَعلَيفَع لَ ذَِلكفَع ن
 نلَى مع و ِلِمنيسالْم ِمن ِمِننيؤالْم و ِلنيسرِة الْماعمج و ِبنيقَرلَاِئكَِة الْمالْم و ةُ اللَّاِعِننينلَع و

اِهيمرو ِإبأَب متخ و بكَت ذَا واِبي هِكت لَى آِلِه قَالَ فَضع ٍد ومحلَى مع لَّى اللَّهص و ودهالش و 
أَبو الْحكَِم فَحدثَِني عبد اللَِّه بن آدم الْجعفَِري عن يِزيد بِن سِليٍط قَالَ كَانَ أَبو ِعمرانَ 
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ى قَدوسى مضا مِة فَلَمِدينالْم قَاِضي الطَّلِْحي نب اسبالْقَاِضي فَقَالَ الْع ِإلَى الطَّلِْحي هتوِإخ هم
 هِجبتحأَنْ ي ِريدي راً وهوج زاً واِب كَنذَا الِْكتفَِل هِإنَّ ِفي أَس ِبك عتأَم و اللَّه كلَحى أَصوسم  
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 ي أَكُفلَا أَن لَو الَةً وا عكَنرت ِه وِإلَي أَهئاً ِإلَّا أَلْجيش اللَّه هِحما رونأَب عدي لَم ا ونوند ذَهأْخي و
يِبش كتربفِْسي لَأَخلَِإ  نُءوِس الْملَى رٍء ع ِبرخاللَِّه ت ٍد فَقَالَ ِإذاً ومحم نب اِهيمرِه ِإبِإلَي ثَبفَو

 ِغرياً وِبالْكَِذِب ص ِرفُكعوراً نحدلُوماً ما مندكُونُ ِعنت ِه ثُملَيع قُكدصلَا ن و كِمن لُهقْبا لَا نِبم
و كَانَ ِفيك خيراً و ِإنْ كَانَ أَبوك لَعاِرفاً ِبك ِفي الظَّاِهِر و كَِبرياً و كَانَ أَبوك أَعرف ِبك لَ

الْباِطِن و ما كَانَ ِليأْمنك علَى تمرتيِن ثُم وثَب ِإلَيِه ِإسحاق بن جعفٍَر عمه فَأَخذَ ِبتلِْبيِبِه فَقَالَ 
أَح ِعيفض ِفيهلَس كِإن ونَ فَقَالَ لَهعمأَج مالْقَو هانأَع و كِس ِمنا كَانَ ِبالْأَمم عذَا مه عماج قم

 و وكأَب لَك عسو قَد و موالْي وكِني أَبنا لَعِبي مسِن حسا الْحا أَبي قُم ِليانَ الْقَاِضي ِلعرو ِعمأَب
عرف ِبالْولَِد ِمن واِلِدِه و لَا و اللَِّه ما كَانَ أَبوك ِعندنا ِبمستخف ِفي عقِْلِه و لَا و اللَِّه ما أَحد أَ

لَا ضِعيٍف ِفي رأِْيِه فَقَالَ الْعباس ِللْقَاِضي أَصلَحك اللَّه فُض الْخاتم و اقْرأْ ما تحته فَقَالَ أَبو 
فُضه حسِبي ما لَعنِني أَبوك الْيوم فَقَالَ الْعباس فَأَنا أَفُضه فَقَالَ ذَاك ِإلَيك فَفَض ِعمرانَ لَا أَ

 الْعباس الْخاتم فَِإذَا ِفيِه ِإخراجهم و ِإقْرار عِلي لَها وحده و ِإدخالُه ِإياهم ِفي ولَايِة عِلي ِإنْ
 ةً وفَِضيح لَاًء وب ِهملَيع هحكَانَ فَت ا وِرهغَي قَِة ودالص دح ِمن مهاجرِإخ وا وكَِره وا أَوبأَح

ِليِلع لَاِء) عليه السالم  ( ِذلَّةً وؤِم هاتالْخ تحت اسبالْع ِة الَِّتي فَضِصيكَانَ ِفي الْو ةً ورِخي ودهالش 
 أُم هجوا وزرأَب انَ ورِعم نب ِعيدس اِلٍح وص نب فَرعج فٍَر وعج نب اقحِإس ٍد ومحم نب اِهيمرِإب

 فَقَالَت ِعند أَحمد ِفي مجِلِس الْقَاِضي و ادعوا أَنها لَيست ِإياها حتى كَشفُوا عنها و عرفُوها
ذَِلك قَد و اللَِّه قَالَ سيِدي هذَا ِإنِك ستؤخِذين جبراً و تخرِجني ِإلَى الْمجاِلِس فَزجرها 

 ( م ِإنَّ عِلياًِإسحاق بن جعفٍَر و قَالَ اسكُِتي فَِإنَّ النساَء ِإلَى الضعِف ما أَظُنه قَالَ ِمن هذَا شيئاً ثُ

الْتفَت ِإلَى الْعباِس فَقَالَ يا أَِخي ِإني أَعلَم أَنه ِإنما حملَكُم علَى هِذِه الْغراِئم و الديونُ ) عليه السالم 
هناقِْض ع ثُم ِهملَيا عِلي م نيعفَت ِعيدا سي طَِلقفَان كُملَيالَِّتي ع و كُماتاسوم عاللَِّه لَا أَد لَا و و م

ِبركُم ما مشيت علَى الْأَرِض فَقُولُوا ما ِشئْتم فَقَالَ الْعباس ما تعِطينا ِإلَّا ِمن فُضوِل أَمواِلنا و ما 
ِعر ضفَالِْعر ما ِشئْتفَقَالَ قُولُوا م أَكْثَر كدا ِعنِإنْ لَن اللَِّه و دِعن لَكُم وا فَذَاكِسنحفَِإنْ ت كُمض
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 كُمراِرثٌ غَيلَا و و لَدذَا وِمي هوا ِلي يم هِرفُونَ أَنعلَت كُماللَِّه ِإن و ِحيمر غَفُور ِسيئُوا فَِإنَّ اللَّهت
ونَ أَِو ادظُنا تئاً ِمميش تسبح لَِئن ا ومفَِإن هترخ  



  )٣١٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

د سيبته هو لَكُم و مرِجعه ِإلَيكُم و اللَِّه ما ملَكْت منذُ مضى أَبوكُم رِضي اللَّه عنه شيئاً ِإلَّا و قَ
 لَِكن ا ونلَيأٍْي عر ِمن لَك لَ اللَّهعا جم و كَذَِلك وا هاللَِّه م فَقَالَ و اسبالْع ثَبفَو متأَيثُ ريح

و اكلَا ِإي و اهِإي اللَّه غُهوسا لَا يِمم ادا أَرم هتادِإر ا وا لَنأَِبين دسح ِرفي أَعأَن ِرفعلَت كِإن 
 ِليفَقَالَ ع هعم تأَن ِبِريِقِه و هنلَأُغِْصص تِلمس لَِئن ِبالْكُوفَِة و اِبِريالس اعيى بيحي نانَ بفْوص

ما ِإني يا ِإخوِتي فَحِريص علَى مسرِتكُم اللَّه  لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْعِلي الْعِظيِم أَ)عليه السالم ( 
يعلَم اللَّهم ِإنْ كُنت تعلَم أَني أُِحب صلَاحهم و أَني بار ِبِهم واِصلٌ لَهم رِفيق علَيِهم أُعنى 

 و ِإنْ كُنت علَى غَيِر ذَِلك فَأَنت علَّام الْغيوِب فَاجِزِني ِبأُموِرِهم لَيلًا و نهاراً فَاجِزِني ِبِه خيراً
ِبِه ما أَنا أَهلُه ِإنْ كَانَ شراً فَشراً و ِإنْ كَانَ خيراً فَخيراً اللَّهم أَصِلحهم و أَصِلح لَهم و اخسأْ 

هأَِعن طَانَ ويالش مهنع ا ونلَى عع ِريصا أَِخي فَحا يا أَنأَم ِدكشِلر مفِّقْهو و ِتكلَى طَاعع م
 و اِنكفَِني ِبِلسرا أَعم اسبِكيلٌ فَقَالَ الْعقُولُ وا نلَى مع اللَّه و لَاِحكُملَى صع اِهدج ِتكُمرسم

رفَافْت ِدي ِطنيِعن اِتكحِلِمس سآِلِه لَي ٍد ومحلَى مع لَّى اللَّهص ذَا ولَى هع مالْقَو ق.  
  محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن عِلي و عبيِد اللَِّه بِن -١٦

ِمن قَبِل أَنْ يقْدم الِْعراق ) عليه السالم (  الْمرزباِن عِن ابِن ِسناٍن قَالَ دخلْت علَى أَِبي الْحسِن موسى
ِبسنٍة و عِلي ابنه جاِلس بين يديِه فَنظَر ِإلَي فَقَالَ يا محمد أَما ِإنه سيكُونُ ِفي هِذِه السنِة 

ت ِفداك فَقَد أَقْلَقَِني ما ذَكَرت فَقَالَ أَِصري حركَةٌ فَلَا تجزع ِلذَِلك قَالَ قُلْت و ما يكُونُ جِعلْ
 ِعلْتكُونُ جا يم و قَالَ قُلْت هدعكُونُ بالَِّذي ي ِمن وٌء وس هأُِني ِمندبلَا ي ها ِإنِة أَمِإلَى الطَّاِغي

م لُ اللَّهفْعي و الظَّاِلِمني ِضلُّ اللَّهقَالَ ي اكِفد نقَالَ م اكِفد ِعلْتج ا ذَاكم و اُء قَالَ قُلْتشا ي
 و قَّهأَِبي طَاِلٍب ح نب ِليع ظَلَم نِدي كَانَ كَمعب ِمن هتامِإم دحج و قَّهذَا حِني هاب ظَلَم

لَ قُلْت و اللَِّه لَِئن مد اللَّه ِلي ِفي الْعمِر لَأُسلِّمن  قَا)صلى اهللا عليه وآله ( جحده ِإمامته بعد رسوِل اللَِّه 
 لَه ِقرت و قَّهح لَه لِّمست و ِركمِفي ع اللَّه دمي دمحا مي قْتدِتِه قَالَ صامِبِإم نَّ لَهلَأُِقر و قَّهح لَه

ي نِة مامِإم ِتِه وامِبِإم ا وضالر لَه قَالَ قُلْت هناب دمحقَالَ م ذَاك نم و ِدِه قَالَ قُلْتعب كُونُ ِمن
 ِليمسالت.  
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 صالن ِة وارالِْإش ابفٍَر الثَّاِنيبعلَى أَِبي جعليه السالم  ( ع(  
  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْوِليِد عن يحيى بِن حِبيٍب - ١

لَما نهضوا قَالَ لَهم جاِلساً فَ) عليه السالم  ( الزياِت قَالَ أَخبرِني من كَانَ ِعند أَِبي الْحسِن الرضا
 اللَّه محرفَقَالَ ي ِإلَي فَتالْت مالْقَو ضها نداً فَلَمهِدثُوا ِبِه عأَح ِه ولَيوا علِّمفٍَر فَسعا جا أَبالْقَو

  .الْمفَضلَ ِإنه كَانَ لَيقْنع ِبدوِن هذَا 
٢ - نى عيحي نب دمحا  مضالر تِمعلَّاٍد قَالَ سِن خِر بمعم نٍد عمحِن مب دمعليه  ( أَح

و ذَكَر شيئاً فَقَالَ ما حاجتكُم ِإلَى ذَِلك هذَا أَبو جعفٍَر قَد أَجلَسته مجِلِسي و صيرته ) السالم 
وتٍت ييلُ با أَهقَالَ ِإن كَاِني وا الْقُذَّةَ ِبالْقُذَِّة مأَكَاِبِرن نا عناِغرثُ أَصار.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبيِه محمِد بِن ِعيسى قَالَ - ٣
ثُم قَالَ ِلي يا أَبا عِلي ارتفَع الشك فَناظَرِني ِفي أَشياَء ) عليه السالم  ( دخلْت علَى أَِبي جعفٍَر الثَّاِني

  .ما ِلأَِبي غَيِري 
٤ - ميِن أَشاِلِك بم نى عيحِن يفَِر بعج نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِكتاباً يقُولُ ِفيِه كَيف ) عليه السالم  ( ي الْحسِنعِن الْحسيِن بِن بشاٍر قَالَ كَتب ابن ِقياما ِإلَى أَِب
ِشبه الْمغضِب و ما علَّمك أَنه ) عليه السالم  ( تكُونُ ِإماماً و لَيس لَك ولَد فَأَجابه أَبو الْحسِن الرضا

 و امِضي الْأَيماللَِّه لَا ت و لَدكُونُ ِلي ولَا ي نيِبِه ب قفْرلَداً ذَكَراً يو اللَّه قَِنيزرى يتاِلي حاللَّي
  .الْحق و الْباِطِل 

  بعض أَصحاِبنا عن محمِد بِن عِلي عن معاِويةَ بِن حكَيٍم عِن ابِن أَِبي نصٍر قَالَ - ٥
 مام بعد صاِحِبك فَأَشتِهي أَنْ تسأَلَه حتى أَعلَم فَدخلْت علَى الرضاقَالَ ِلي ابن النجاِشي مِن الِْإ

فَأَخبرته قَالَ فَقَالَ ِلي الِْإمام ابِني ثُم قَالَ هلْ يتجرأُ أَحد أَنْ يقُولَ ابِني و لَيس لَه ولَد ) عليه السالم ( 
.  
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  أَحمد بن ِمهرانَ عن محمِد بِن عِلي عن معمِر بِن خلَّاٍد قَالَ ذَكَرنا ِعند أَِبي - ٦
فَقَالَ ما حاجتكُم ِإلَى ذَِلك هذَا أَبو ) عليه السالم  (  لَه أَبو جعفٍَرشيئاً بعد ما وِلد) عليه السالم  ( الْحسِن

  .جعفٍَر قَد أَجلَسته مجِلِسي و صيرته ِفي مكَاِني 
٧ -ِليلَى عع لْتخقَالَ د اِسِطيا الْوامِن ِقيِن ابع ِليِن عِد بمحم نع دمِن   أَحب 
فَقُلْت لَه أَ يكُونُ ِإماماِن قَالَ لَا ِإلَّا و أَحدهما صاِمت فَقُلْت لَه هو ذَا أَنت ) عليه السالم  ( موسى

 اللَّه ِمني ما بعد فَقَالَ ِلي و اللَِّه لَيجعلَن) عليه السالم  ( لَيس لَك صاِمت و لَم يكُن وِلد لَه أَبو جعفٍَر
و كَانَ ) عليه السالم  ( يثِْبت ِبِه الْحق و أَهلَه و يمحق ِبِه الْباِطلَ و أَهلَه فَوِلد لَه بعد سنٍة أَبو جعفٍَر

  .ابن ِقياما واِقِفياً 
عليه  ( جهِم قَالَ كُنت مع أَِبي الْحسِن  أَحمد عن محمِد بِن عِلي عِن الْحسِن بِن الْ- ٨

جاِلساً فَدعا ِبابِنِه و هو صِغري فَأَجلَسه ِفي حجِري فَقَالَ ِلي جرده و انِزع قَِميصه فَنزعته ) السالم 
يِه شِبيه ِبالْخاتِم داِخلٌ ِفي اللَّحِم ثُم قَالَ أَ فَقَالَ ِلي انظُر بين كَِتفَيِه فَنظَرت فَِإذَا ِفي أَحِد كَِتفَ

  .) عليه السالم  ( ترى هذَا كَانَ ِمثْلُه ِفي هذَا الْموِضِع ِمن أَِبي
  عنه عن محمِد بِن عِلي عن أَِبي يحيى الصنعاِني قَالَ كُنت ِعند أَِبي الْحسِن - ٩

ا الرعليه السالم ( ض(فٍَر   فَِجيعِنِه أَِبي جَء ِباب ) عليه السالم( ولَدي الَِّذي لَم لُودوذَا الْمفَقَالَ ه ِغريص وه و 
 ها ِمنِتنلَى ِشيعكَةً عرب ظَمأَع لُودوم.  

١٠-فْوص نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحا  مضِللر ى قَالَ قُلْتيحِن يانَ ب ) 

فَكُنت تقُولُ يهب اللَّه ِلي ) عليه السالم  ( قَد كُنا نسأَلُك قَبلَ أَنْ يهب اللَّه لَك أَبا جعفٍَر) عليه السالم 
ه يومك فَِإنْ كَانَ كَونٌ فَِإلَى من فَأَشار ِبيِدِه غُلَاماً فَقَد وهبه اللَّه لَك فَأَقَر عيوننا فَلَا أَرانا اللَّ

و هو قَاِئم بين يديِه فَقُلْت جِعلْت ِفداك هذَا ابن ثَلَاِث ِسِنني فَقَالَ و ) عليه السالم  ( ِإلَى أَِبي جعفٍَر
  .ِبالْحجِة و هو ابن ثَلَاِث ِسِنني ) الم عليه الس ( ما يضره ِمن ذَِلك فَقَد قَام ِعيسى

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر عن معمِر بِن -١١
 ابِني ِفي ِلساِنِه ِثقْلٌ فَأَنا أَبعثُ ِإنَّ) عليه السالم  ( خلَّاٍد قَالَ سِمعت ِإسماِعيلَ بن ِإبراِهيم يقُولُ ِللرضا
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ِبِه ِإلَيك غَداً تمسح علَى رأِْسِه و تدعو لَه فَِإنه مولَاك فَقَالَ هو مولَى أَِبي جعفٍَر فَابعثْ ِبِه غَداً 
  .ِإلَيِه 
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  الْحسين بن محمٍد عن محمِد بِن أَحمد النهِدي عن محمِد بِن خلَّاٍد الصيقَِل -١٢
حِن مفَِر بعِن جب ِليع دِعن تاٍر قَالَ كُنمِن عِن بسِن الْحِد بمحم نع ِة وِديناِلساً ِبالْمٍد جم
ِإذْ دخلَ علَيِه ) عليه السالم  ( كُنت أَقَمت ِعنده سنتيِن أَكْتب عنه ما يسمع ِمن أَِخيِه يعِني أَبا الْحسِن

 فَوثَب عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( الرسوِل الْمسِجد مسِجد ) عليه السالم  ( أَبو جعفٍَر محمد بن عِلي الرضا
يا عم اجِلس ) عليه السالم  ( بن جعفٍَر ِبلَا ِحذَاٍء و لَا ِرداٍء فَقَبلَ يده و عظَّمه فَقَالَ لَه أَبو جعفٍَر

قَاِئم تأَن و ِلسأَج فِدي كَييا سفَقَالَ ي اللَّه كِحمِلِسِه رجفٍَر ِإلَى معج نب ِليع عجا رفَلَم 
جعلَ أَصحابه يوبخونه و يقُولُونَ أَنت عم أَِبيِه و أَنت تفْعلُ ِبِه هذَا الِْفعلَ فَقَالَ اسكُتوا ِإذَا 

هؤي ِتِه لَميلَى ِلحع ضقَب لَّ وج و زع ثُ كَانَ اللَّهيح هعضو ى وذَا الْفَتلَ هأَه ةَ وبيِذِه الشلْ ه
 دبع ا لَهلْ أَنقُولُونَ با توذُ ِباللَِّه ِممعن لَهفَض ِكرأُن هعضو.  

١٣-دي نياِقفاً بو تأَِبيِه قَالَ كُن نع اِنيريِن الْخٍد عمحم نب نيسِن  الْحسأَِبي الْح ي 

ِبخراسانَ فَقَالَ لَه قَاِئلٌ يا سيِدي ِإنْ كَانَ كَونٌ فَِإلَى من قَالَ ِإلَى أَِبي جعفٍَر ابِني ) عليه السالم ( 
ِإنَّ اللَّه تبارك و ) عليه السالم  ( فَقَالَ أَبو الْحسِن ) عليه السالم  ( فَكَأَنَّ الْقَاِئلَ استصغر ِسن أَِبي جعفٍَر

تعالَى بعثَ ِعيسى ابن مريم رسولًا نِبياً صاِحب شِريعٍة مبتدأٍَة ِفي أَصغر ِمن السن الَِّذي ِفيِه أَبو 
  .) عليه السالم  ( جعفٍَر

١٤-محِن مب ِليع أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليى   عيحِن يا بكَِريز نِميعاً عج اِنيٍد الْقَاس
بِن النعماِن الصيرِفي قَالَ سِمعت عِلي بن جعفٍَر يحدثُ الْحسن بن الْحسيِن بِن عِلي بِن 

ِن الرسا الْحأَب اللَّه رصن اللَِّه لَقَد ِن فَقَالَ ويسا الْحاللَِّه )عليه السالم ( ض ِإي و نسالْح فَقَالَ لَه 
جِعلْت ِفداك لَقَد بغى علَيِه ِإخوته فَقَالَ عِلي بن جعفٍَر ِإي و اللَِّه و نحن عمومته بغينا علَيِه 

ني لَم أَحضركُم قَالَ قَالَ لَه ِإخوته و نحن أَيضاً فَقَالَ لَه الْحسن جِعلْت ِفداك كَيف صنعتم فَِإ
صلى (  هو ابِني قَالُوا فَِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( ما كَانَ ِفينا ِإمام قَطُّ حاِئلَ اللَّوِن فَقَالَ لَهم الرضا 

نا و بينك الْقَافَةُ قَالَ ابعثُوا أَنتم ِإلَيِهم فَأَما أَنا فَلَا و لَا تعِلموهم  قَد قَضى ِبالْقَافَِة فَبين)اهللا عليه وآله 
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 و هتوممع طَفاص اِن وتسا ِفي الْبونداُءوا أَقْعا جفَلَم وِتكُميوا ِفي بكُونلْت و موهمتوعا دِلم
اتوأَخ و هتوذُوا ِإخأَخ و ه  
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و أَلْبسوه جبةَ صوٍف و قَلَنسوةً ِمنها و وضعوا علَى عنِقِه ِمسحاةً و قَالُوا لَه ) عليه السالم  ( الرضا
فَقَالُوا أَلِْحقُوا هذَا الْغلَام ِبأَِبيِه ) عليه السالم  ( دخِل الْبستانَ كَأَنك تعملُ ِفيِه ثُم جاُءوا ِبأَِبي جعفٍَرا

 عمته و ِإنْ فَقَالُوا لَيس لَه هاهنا أَب و لَِكن هذَا عم أَِبيِه و هذَا عم أَِبيِه و هذَا عمه و هِذِه
عليه  ( يكُن لَه هاهنا أَب فَهو صاِحب الْبستاِن فَِإنَّ قَدميِه و قَدميِه واِحدةٌ فَلَما رجع أَبو الْحسِن

ثُم قُلْت لَه )  عليه السالم  (قَالُوا هذَا أَبوه قَالَ عِلي بن جعفٍَر فَقُمت فَمصصت ِريق أَِبي جعفٍَر) السالم 
ثُم قَالَ يا عم أَ لَم تسمع أَِبي و هو يقُولُ قَالَ ) عليه السالم  ( أَشهد أَنك ِإماِمي ِعند اللَِّه فَبكَى الرضا

وِبيِة الطَّيبِة الْفَِم الْمنتجبِة الرِحِم ويلَهم  ِبأَِبي ابن ِخيرِة الِْإماِء ابن الن)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 فاً وسخ مهومساماً يأَي وراً وهش و ِسِنني ملُهقْتي ِة ونالِْفت اِحبص هتيذُر و ِبسيالْأُع اللَّه نلَع

 الطَِّريد وه ةً وِبرصكَأْساً م ِقيِهمسي أَو اتقَالُ مِة يبيالْغ اِحبِه صدج ِبأَِبيِه و ورتوالْم ِريدالش
 اكِفد ِعلْتج قْتدص ي فَقُلْتِإلَّا ِمن ما عذَا يكُونُ هأَ فَي لَكاٍد سو أَي لَكه.  
  )عليه السالم  ( باب الِْإشارِة و النص علَى أَِبي الْحسِن الثَّاِلِث

عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ قَالَ لَما خرج أَبو جعفٍَر- ١

 (ِعلْتوِجِه جرخ دِعن لَه ِه قُلْتيتجرخ ِة الْأُولَى ِمنفْعِفي الد اددغِة ِإلَى بِدينالْم ي ِمنِإن اكِفد 
أَخاف علَيك ِفي هذَا الْوجِه فَِإلَى مِن الْأَمر بعدك فَكَر ِبوجِهِه ِإلَي ضاِحكاً و قَالَ لَيس الْغيبةُ 

 فَقُلْت لَه جِعلْت حيثُ ظَننت ِفي هِذِه السنِة فَلَما أُخِرج ِبِه الثَّاِنيةَ ِإلَى الْمعتِصِم ِصرت ِإلَيِه
ِفداك أَنت خاِرج فَِإلَى من هذَا الْأَمر ِمن بعِدك فَبكَى حتى اخضلَّت ِلحيته ثُم الْتفَت ِإلَي فَقَالَ 

 ِليِني عِدي ِإلَى ابعب ِمن رالْأَم لَيع افخِذِه يه دِعن.  
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عليه  (   الْحسين بن محمٍد عِن الْخيراِني عن أَِبيِه أَنه قَالَ كَانَ يلْزم باب أَِبي جعفٍَر- ٢

ُء ِفي السحِر ِفي  ها و كَانَ أَحمد بن محمِد بِن ِعيسى يِجيِللِْخدمِة الَِّتي كَانَ وكِّلَ ِب) السالم 
عليه  ( و كَانَ الرسولُ الَِّذي يختِلف بين أَِبي جعفٍَر) عليه السالم  ( كُلِّ لَيلٍَة ِليعِرف خبر ِعلَِّة أَِبي جعفٍَر

ام أَحمد و خلَا ِبِه أَِبي فَخرجت ذَات لَيلٍَة و قَام أَحمد عِن و بين أَِبي ِإذَا حضر قَ) السالم 
الْمجِلِس و خلَا أَِبي ِبالرسوِل و استدار أَحمد فَوقَف حيثُ يسمع الْكَلَام فَقَالَ الرسولُ ِلأَِبي 

 و لَامالس كلَيأُ عقْري لَاكوِإنَّ م كُملَيع لَه و ِليِني عِإلَى اب اِئرص رالْأَم اٍض وي مِإن قُولُ لَكي
بعِدي ما كَانَ ِلي علَيكُم بعد أَِبي ثُم مضى الرسولُ و رجع أَحمد ِإلَى موِضِعِه و قَالَ ِلأَِبي ما 

 قَد سِمعت ما قَالَ فَِلم تكْتمه و أَعاد ما سِمع فَقَالَ لَه أَِبي قَد الَِّذي قَد قَالَ لَك قَالَ خيراً قَالَ
حرم اللَّه علَيك ما فَعلْت ِلأَنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ و ال تجسسوا فَاحفَِظ الشهادةَ لَعلَّنا نحتاج ِإلَيها 

 اكِإي ا وماً موي ِر ِرقَاٍع وشالَِة ِفي عسةَ الرخسن بأَِبي كَت حبا أَصا فَلَمقِْتها ِإلَى وهظِْهرأَنْ ت
ختمها و دفَعها ِإلَى عشرٍة ِمن وجوِه الِْعصابِة و قَالَ ِإنْ حدثَ ِبي حدثُ الْموِت قَبلَ أَنْ 

ذَكَر أَِبي أَنه لَم يخرج ) عليه السالم  ( ها و أَعِلموا ِبما ِفيها فَلَما مضى أَبو جعفٍَرأُطَاِلبكُم ِبها فَافْتحو
ِمن منِزِلِه حتى قَطَع علَى يديِه نحو ِمن أَربِعِمائَِة ِإنساٍن و اجتمع رؤساُء الِْعصابِة ِعند محمِد 

فَرِج يتفَاوضونَ هذَا الْأَمر فَكَتب محمد بن الْفَرِج ِإلَى أَِبي يعِلمه ِباجِتماِعِهم ِعنده و أَنه بِن الْ
ِه فَوِإلَي ارص أَِبي و ِكبفَر هأِْتيأَنْ ي أَلُهسي ِه وِإلَي مهعم ارِة لَصرهافَةُ الشخلَا م لَو مالْقَو دج

 قَاعوا الرِضرأَح قَاعالر هدِعن نِر فَقَالَ أَِبي ِلمذَا الْأَمقُولُ ِفي ها تفَقَالُوا ِلأَِبي م هدِعن ِمِعنيتجم
 معك ِفي هذَا فَأَحضروها فَقَالَ لَهم هذَا ما أُِمرت ِبِه فَقَالَ بعضهم قَد كُنا نِحب أَنْ يكُونَ

الْأَمِر شاِهد آخر فَقَالَ لَهم قَد أَتاكُم اللَّه عز و جلَّ ِبِه هذَا أَبو جعفٍَر الْأَشعِري يشهد ِلي 
ع ِمن هذَا شيئاً ِبسماِع هِذِه الرسالَِة و سأَلَه أَنْ يشهد ِبما ِعنده فَأَنكَر أَحمد أَنْ يكُونَ سِم

 أُِحب تةٌ كُنمكْرذَا مه و ذَِلك تِمعس ِه قَالَ قَدلَيع قَّقا حلَِة فَقَالَ لَماهبأَِبي ِإلَى الْم اهعفَد
  .وا ِبالْحق جِميعاً أَنْ تكُونَ ِلرجٍل ِمن الْعرب لَا ِلرجٍل ِمن الْعجِم فَلَم يبرِح الْقَوم حتى قَالُ
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  و ِفي نسخِة الصفْواِني محمد بن جعفٍَر الْكُوِفي عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد - ٣
حم نع هِكي أَنحفٍَر يعلَى أَِبي جواِلٍد مأَِبي خ نب دمأَح ِمعس هأَن اِسِطيِن الْويسِن الْحِد بم

أَشهده علَى هِذِه الْوِصيِة الْمنسوخِة شِهد أَحمد بن أَِبي خاِلٍد مولَى أَِبي جعفٍَر أَنَّ أَبا جعفٍَر 
محِن أَِبي طَاِلٍبمب ِليِن عِن بيسِن الْحب ِليِن عِد بمحِن مفَِر بعِن جى بوسِن مب ِليع نب عليه  ( د

 و جعلَ أَشهده أَنه أَوصى ِإلَى عِلي ابِنِه ِبنفِْسِه و أَخواِتِه و جعلَ أَمر موسى ِإذَا بلَغَ ِإلَيِه) السالم 
 ِر ذَِلكغَي ِقيِق والر فَقَاِت والن اِل ووالْأَم اِع ويالض ِركَِتِه ِمنلَى تاِوِر قَاِئماً عسالْم ناللَِّه ب دبع

ِإلَي موالْي اِوِر ذَِلكسالْم ناللَِّه ب دبع ريٍد صمحم نب ِليلُغَ عبِإلَى أَنْ ي فِْسِه وِر نِبأَم قُومِه ي
 قدصقَاِتِه الَِّتي تدا ِفي صِط أَِبيِهمرلَى شا عمهدعفِْسِه بِلن قُومِه يى ِإلَيوسم رأَم ريصي اِتِه ووأَخ

ِعشِرين و ِمائَتيِن و كَتب أَحمد ِبها و ذَِلك يوم الْأَحِد ِلثَلَاِث لَياٍل خلَونَ ِمن ِذي الِْحجِة سنةَ 
بن أَِبي خاِلٍد شهادته ِبخطِِّه و شِهد الْحسن بن محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن الْحسِن بِن عِلي بِن 

علَى ِمثِْل شهادِة أَحمد بِن أَِبي خاِلٍد و هو الْجواِني ) عليه السالم  ( الْحسيِن بِن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب
  .ِفي صدِر هذَا الِْكتاِب و كَتب شهادته ِبيِدِه و شِهد نصر الْخاِدم و كَتب شهادته ِبيِدِه 

  )عليه السالم  ( باب الِْإشارِة و النص علَى أَِبي محمٍد
١ -نب ِليقَالَ   ع ِريباٍر الْقَنسِن يى بيحي نع ِديهالن دمِن أَحِد بمحم نٍد عمحم 

ِإلَى ابِنِه الْحسِن قَبلَ مِضيِه ِبأَربعِة أَشهٍر و أَشهدِني علَى ذَِلك و ) عليه السالم  ( أَوصى أَبو الْحسِن
والْم ةً ِمناعماِلي ج.  

٢ - نع ِريصالْب دمِن أَحاِر بشب نع ٍد الْكُوِفيمحِن مفَِر بعج نٍد عمحم نب ِليع  
   ِفي صحِن داِرِه فَمر ِبنا محمد ابنه) عليه السالم  ( عِلي بِن عمر النوفَِلي قَالَ كُنت مع أَِبي الْحسِن
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 نسالْح ِديعب كُماِحبفَقَالَ لَا ص كدعا بناِحبذَا صه اكِفد ِعلْتج لَه فَقُلْت.  
٣ - نع دمِن أَحاِر بشب نع هنِن  عسو الْحقَالَ قَالَ أَب اِنيفَهٍد الْأَصمحِن مِد اللَِّه ببع ) 

صاِحبكُم بعِدي الَِّذي يصلِّي علَي قَالَ و لَم نعِرف أَبا محمٍد قَبلَ ذَِلك قَالَ فَخرج ) عليه السالم 
  .أَبو محمٍد فَصلَّى علَيِه 

٤ - هنع ا   واِضراً أَبح تفٍَر قَالَ كُنعِن جب ِليع نٍب عهِن وفَِر بعِن جى بوسم نع
لَما توفِّي ابنه محمد فَقَالَ ِللْحسِن يا بني أَحِدثْ ِللَِّه شكْراً فَقَد أَحدثَ ِفيك ) عليه السالم  ( الْحسِن

  .أَمراً 
٥ -نيسِن   الْحِد اللَِّه ببِن عِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب 

ِليِن عِد بمحفٍَر معأَِبي ج ِضيم داِضراً ِعنح تقَالَ كُن اِريبانَ الْأَنورو ) عليه السالم  ( ماَء أَبفَج
فَوِضع لَه كُرِسي فَجلَس علَيِه و حولَه أَهلُ بيِتِه و أَبو محمٍد قَاِئم ِفي ناِحيٍة  )عليه السالم  ( الْحسِن

فَقَالَ يا بني أَحِدثْ ِللَِّه تبارك و ) عليه السالم  ( فَلَما فَرغَ ِمن أَمِر أَِبي جعفٍَر الْتفَت ِإلَى أَِبي محمٍد
عراً تأَم ثَ ِفيكدأَح كْراً فَقَدالَى ش.  

٦ - نٍرو عمِن عِن بيسِن الْحب ِليع نع الْقَلَاِنِسي دمِن أَحِد بمحم نٍد عمحم نب ِليع  
و أَعوذُ ِباللَِّه فَِإلَى من قَالَ ِإنْ كَانَ كَونٌ ) عليه السالم  ( عِلي بِن مهِزيار قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن

 يلَدو ِر ِمنِدي ِإلَى الْأَكْبهع.  
٧ - لْتخطَّاِر قَالَ دٍرو الْعمِن عب ِليع نع اِرِقيِنيبٍد الِْإسمحأَِبي م نٍد عمحم نب ِليع  

كَِريسِن الْعسلَى أَِبي الْحعليه السالم  ( ع ( لَه فَقُلْت وه هأَن ا أَظُنأَن اِء ويِفي الْأَح هنفٍَر ابعو جأَب و
 تبِري قَالَ فَكَتأَم كُمِإلَي جرخى يتداً حوا أَحصخفَقَالَ لَا ت لِْدكو ِمن صأَخ نم اكِفد ِعلْتج

أَمر قَالَ فَكَتب ِإلَي ِفي الْكَِبِري ِمن ولَدي قَالَ و كَانَ أَبو محمٍد ِإلَيِه بعد ِفيمن يكُونُ هذَا الْ
  .أَكْبر ِمن أَِبي جعفٍَر 

٨ - مهاِشٍم ِمنِني هب ٍة ِمناعمج نِد اللَِّه عبِن عِد بعس نع هرغَي ى ويحي نب دمحم  
الْح نب نسأَِبي الْح ابٍد بمحِن مب ِليع نب دمحم فِّيوت مووا يرضح مهأَن ِن الْأَفْطَسس
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الْحسِن يعزونه و قَد بِسطَ لَه ِفي صحِن داِرِه و الناس جلُوس حولَه فَقَالُوا قَدرنا أَنْ يكُونَ 
ٍب و بِني هاِشٍم و قُريٍش ِمائَةٌ و خمسونَ رجلًا ِسوى مواِليِه و ساِئِر حولَه ِمن آِل أَِبي طَاِل

 ظَراِس ِإذْ نالن  
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ج قَد ِليِن عِن بسو ِإلَى الْحِه أَبِإلَي ظَرفَن ِرفُهعلَا ن نحن ِميِنِه وي نع ى قَامتِب حيالْج قُوقشاَء م
بعد ساعٍة فَقَالَ يا بني أَحِدثْ ِللَِّه عز و جلَّ شكْراً فَقَد أَحدثَ ِفيك أَمراً ) عليه السالم  ( الْحسِن

د اللَّه و استرجع و قَالَ الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني و أَنا أَسأَلُ اللَّه تمام ِنعِمِه فَبكَى الْفَتى و حِم
ِفي ذَِلك ا لَهنرقَد و هناب نسذَا الْحفَِقيلَ ه هنا عأَلْنونَ فَساِجعِه را ِإلَيِإن ا ِللَِّه وِإن و ا ِفيكلَن 

 هقَامم هأَقَام ِة وامِه ِبالِْإمِإلَي ارأَش قَد ها أَننِلمع و اهفْنرِئٍذ عموفَي حجأَر ةً أَونس ِرينقِْت ِعشالْو.  
  عِلي بن محمٍد عن ِإسحاق بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى بِن درياب قَالَ - ٩

) عليه السالم  ( بعد مِضي أَِبي جعفٍَر فَعزيته عنه و أَبو محمٍد) عليه السالم  ( دخلْت علَى أَِبي الْحسِن

ه تبارك و فَقَالَ لَه ِإنَّ اللَّ) عليه السالم  ( فَأَقْبلَ علَيِه أَبو الْحسِن) عليه السالم  ( جاِلس فَبكَى أَبو محمٍد
 ِد اللَّهمفَاح هلَفاً ِمنخ لَ ِفيكعج الَى قَدعت.  

١٠- دِعن تقَالَ كُن فَِريعاِشٍم الْجأَِبي ه نٍد عمحِن مب اقحِإس نٍد عمحم نب ِليع  
عفٍَر و ِإني لَأُفَكِّر ِفي نفِْسي أُِريد أَنْ أَقُولَ كَأَنهما بعد ما مضى ابنه أَبو ج) عليه السالم  ( أَِبي الْحسِن

أَعِني أَبا جعفٍَر و أَبا محمٍد ِفي هذَا الْوقِْت كَأَِبي الْحسِن موسى و ِإسماِعيلَ ابني جعفَِر بِن 
) عليه السالم  ( ِهما ِإذْ كَانَ أَبو محمٍد الْمرجى بعد أَِبي جعفٍَر و ِإنَّ ِقصتهما كَِقصِت)عليه السالم ( محمٍد 

فَأَقْبلَ علَي أَبو الْحسِن قَبلَ أَنْ أَنِطق فَقَالَ نعم يا أَبا هاِشٍم بدا ِللَِّه ِفي أَِبي محمٍد بعد أَِبي 
ن يعرف لَه كَما بدا لَه ِفي موسى بعد مِضي ِإسماِعيلَ ما كَشف ِبِه ما لَم يكُ) عليه السالم  ( جعفٍَر

عن حاِلِه و هو كَما حدثَتك نفْسك و ِإنْ كَِره الْمبِطلُونَ و أَبو محمٍد ابِني الْخلَف ِمن بعِدي 
  .و معه آلَةُ الِْإمامِة ِعنده ِعلْم ما يحتاج ِإلَيِه 

  عِلي بن محمٍد عن ِإسحاق بِن محمٍد عن محمِد بِن يحيى بِن درياب عن أَِبي -١١
حمٍد غَِريزةً و أَبو محمٍد ابِني أَنصح آِل م) عليه السالم  ( بكٍْر الْفَهفَِكي قَالَ كَتب ِإلَي أَبو الْحسِن

 مثَقُهأَو  
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كَامأَح ِة وامى الِْإمرِهي عتنِه يِإلَي و لَفالْخ وه و يلَدو ِمن رالْأَكْب وه ةً وجح تا كُنا فَمه
  .ساِئِلي فَسلْه عنه فَِعنده ما يحتاج ِإلَيِه 

  عِلي بن محمٍد عن ِإسحاق بِن محمٍد عن شاهويِه بِن عبِد اللَِّه الْجلَّاِب قَالَ -١٢
 عِن الْخلَِف بعد أَِبي جعفٍَر و قَِلقْت ِلذَِلك كَتب ِإلَي أَبو الْحسِن ِفي ِكتاٍب أَردت أَنْ تسأَلَ

 كاِحبص قُونَ وتا يم ملَه نيبى يتح ماهدِإذْ ه دعماً بِضلُّ قَولَّ لَا يج و زع فَِإنَّ اللَّه متغفَلَا ت
اجتحا تم هدِعن ِني وٍد ابمحو مِدي أَبعما ب اُء اللَّهشا يم رخؤي و اُء اللَّهشا يم مقَدِه يونَ ِإلَي

ننسخ ِمن آيٍة أَو ننِسها نأِْت ِبخيٍر ِمنها أَو ِمثِْلها قَد كَتبت ِبما ِفيِه بيانٌ و ِقناع ِلِذي عقٍْل 
  .يقْظَانَ 

١٣-نمٍد عمحم نب ِليِن الْقَاِسِم   عب داود نع لَِويالْع دمِن أَحِد بمحم نع هذَكَر 
يقُولُ الْخلَف ِمن بعِدي الْحسن فَكَيف لَكُم ِبالْخلَِف ِمن بعِد ) عليه السالم  ( قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن

 اللَّه لَِنيعج ِلم و لَِف فَقُلْتِمِه الْخِباس هِذكْر ِحلُّ لَكُملَا ي و هصخنَ شورلَا ت كُمفَقَالَ ِإن اكِفد
 لَامالس ِهملَيٍد عمحآِل م ةُ ِمنجفَقَالَ قُولُوا الْح هذْكُرن ففَكَي فَقُلْت.  
  )عليه السالم  ( باب الِْإشارِة و النص ِإلَى صاِحِب الداِر

  عِلي بن محمٍد عن محمِد بِن عِلي بِن ِبلَاٍل قَالَ خرج ِإلَي ِمن أَِبي محمٍد قَبلَ - ١
مِضيِه ِبسنتيِن يخِبرِني ِبالْخلَِف ِمن بعِدِه ثُم خرج ِإلَي ِمن قَبِل مِضيِه ِبثَلَاثَِة أَياٍم يخِبرِني 

  .ِبالْخلَِف ِمن بعِدِه 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن ِإسحاق عن أَِبي هاِشٍم الْجعفَِري قَالَ قُلْت ِلأَِبي - ٢
 يا سيِدي جلَالَتك تمنعِني ِمن مسأَلَِتك فَتأْذَنُ ِلي أَنْ أَسأَلَك فَقَالَ سلْ قُلْت) عليه السالم  ( محمٍد

  .هلْ لَك ولَد فَقَالَ نعم فَقُلْت فَِإنْ حدثَ ِبك حدثٌ فَأَين أَسأَلُ عنه قَالَ ِبالْمِدينِة 
٣ - نكْفُوِف عٍد الْممحِن مفَِر بعج نع ٍد الْكُوِفيمحِن مفَِر بعج نٍد عمحم نب ِليع  
  .أَهواِزي قَالَ أَراِني أَبو محمٍد ابنه و قَالَ هذَا صاِحبكُم ِمن بعِدي عمٍرو الْ
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ي قَالَ قُلْت ِللْعمِري قَد مضى أَبو محمٍد فَقَالَ   عِلي بن محمٍد عن حمدانَ الْقَلَاِنِس- ٤
  .ِلي قَد مضى و لَِكن قَد خلَّف ِفيكُم من رقَبته ِمثْلُ هِذِه و أَشار ِبيِدِه 

 محمِد بِن عبِد   الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عن أَحمد بِن- ٥
ِحني قُِتلَ الزبيِري لَعنه اللَّه هذَا جزاُء مِن اجترأَ علَى ) عليه السالم  ( اللَِّه قَالَ خرج عن أَِبي محمٍد

أَى قُدر ففَكَي ِقبِلي ع سلَي لُِني وقْتي هأَن معزاِئِه يِلياللَِّه ِفي أَو اهمس لَدو لَه ِلدو ةَ اللَِّه ِفيِه ور
  .د ِفي سنِة ِست و خمِسني و ِمائَتيِن  م ح م

٦ - ِليِن عِد بمحم نع اِهيمرِن ِإبب ِليع ينٍد ابمحم ِن ويسِن الْحٍد عمحم نب ِليع  
بِن الْعمحِد الربِن عب ِل فَاِرسأَه ٍل ِمنجر نع ِليالِْعج ِليِن عِء بوض نٍس عِد قَيبع ِمن ِدي

فَدعاِني فَدخلْت علَيِه و سلَّمت ) عليه السالم  ( سماه قَالَ أَتيت سامراَء و لَِزمت باب أَِبي محمٍد
 كما الَِّذي أَقْدِفي فَقَالَ م تقَالَ فَكُن ابِم الْبقَالَ فَقَالَ ِلي فَالْز ِتكمةٌ ِفي ِخدغْبر قَالَ قُلْت

الداِر مع الْخدِم ثُم ِصرت أَشتِري لَهم الْحواِئج ِمن السوِق و كُنت أَدخلُ علَيِهم ِمن غَيِر ِإذٍْن 
قَالَ فَدخلْت علَيِه يوماً و هو ِفي داِر الرجاِل فَسِمعت حركَةً ِفي ِإذَا كَانَ ِفي الداِر ِرجالٌ 

الْبيِت فَناداِني مكَانك لَا تبرح فَلَم أَجسر أَنْ أَدخلَ و لَا أَخرج فَخرجت علَي جاِريةٌ معها 
يلْ شخاد اِنيادن ى ثُمطغا ٌء مما اكِْشِفي عِه فَقَالَ لَهِإلَي تعجةَ فَراِريى الْجادن و لْتخفَد 

معِك فَكَشفَت عن غُلَاٍم أَبيض حسِن الْوجِه و كَشف عن بطِْنِه فَِإذَا شعر ناِبت ِمن لَبِتِه ِإلَى 
فَقَالَ ه دوِبأَس سلَي رضِتِه أَخرى سضى متح ذَِلك دعب هتأَيا رفَم هلَتما فَحهرأَم ثُم كُماِحبذَا ص

   .)عليه السالم  ( أَبو محمٍد
آهر نِة مِميسعليه السالم  ( باب ِفي ت(  

ِه بِن جعفٍَر الِْحميِري   محمد بن عبِد اللَِّه و محمد بن يحيى جِميعاً عن عبِد اللَّ- ١
 نب دمِني أَحزمفَغ اقحِن ِإسب دمأَح دِعن اللَّه هِحمٍرو رمو عأَب خيالش ا وأَن تعمتقَالَ اج

ٍء و ما أَنا  لَك عن شيِإسحاق أَنْ أَسأَلَه عِن الْخلَِف فَقُلْت لَه يا أَبا عمٍرو ِإني أُِريد أَنْ أَسأَ
  ِبشاك ِفيما أُِريد أَنْ 
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 ِإلَّا ِإذَا كَانَ قَبلَ يوِم الِْقيامِة أَسأَلَك عنه فَِإنَّ اعِتقَاِدي و ِديِني أَنَّ الْأَرض لَا تخلُو ِمن حجٍة
 ا لَمهانفْساً ِإمين فَعني كي ِة فَلَمبوالت ابب أُغِْلق ةُ وجِت الْحِفعر ماً فَِإذَا كَانَ ذَِلكوي ِعنيبِبأَر

ولَِئك أَشرار ِمن خلِْق اللَِّه عز و جلَّ و هم تكُن آمنت ِمن قَبلُ أَو كَسبت ِفي ِإمياِنها خيراً فَأُ
اِهيمرِإنَّ ِإب ِقيناً وي اددأَنْ أَز تببي أَحلَِكن ةُ وامالِْقي ِهملَيع قُومت عليه السالم  ( الَِّذين ( و زع هبأَلَ رس

توِيي الْمحي فكَي هِريلَّ أَنْ يِني جربأَخ قَد قَلِْبي و ِئنطْمِلي لَِكن لَى وقَالَ ب ِمنؤت لَم ى قَالَ أَ و
قَالَ سأَلْته و قُلْت من أُعاِملُ أَو عمن ) عليه السالم  ( أَبو عِلي أَحمد بن ِإسحاق عن أَِبي الْحسِن

الَ لَه الْعمِري ِثقَِتي فَما أَدى ِإلَيك عني فَعني يؤدي و ما قَالَ لَك عني آخذُ و قَولَ من أَقْبلُ فَقَ
عليه السالم  ( فَعني يقُولُ فَاسمع لَه و أَِطع فَِإنه الثِّقَةُ الْمأْمونُ و أَخبرِني أَبو عِلي أَنه سأَلَ أَبا محمٍد

 (نع ا قَالَا لَكم اِن ويدؤي يني فَعنع كا ِإلَييا أَداِن فَمِثقَت هناب و ِريمالْع فَقَالَ لَه ِمثِْل ذَِلك 
 قَد مضيا ِفيك فَعني يقُولَاِن فَاسمع لَهما و أَِطعهما فَِإنهما الثِّقَتاِن الْمأْموناِن فَهذَا قَولُ ِإماميِن

قَالَ فَخر أَبو عمٍرو ساِجداً و بكَى ثُم قَالَ سلْ حاجتك فَقُلْت لَه أَنت رأَيت الْخلَف ِمن بعِد 
ه فَبِقيت واِحدةٌ فَقَالَ فَقَالَ ِإي و اللَِّه و رقَبته ِمثْلُ ذَا و أَومأَ ِبيِدِه فَقُلْت لَ) عليه السالم  ( أَِبي محمٍد

 سِدي فَلَيِعن ذَا ِمنلَا أَقُولُ ه و ذَِلك نأَلُوا عسأَنْ ت كُملَيع مرحقَالَ م مفَاِلاس اِت قُلْتِلي ه
هنع لَِكن و مرلَا أُح لِّلَ وعليه السالم  ( ِلي أَنْ أُح (الس دِعن رفَِإنَّ الْأَم لَم ى وضٍد ممحا ملْطَاِن أَنَّ أَب

 رسجي دأَح سولُونَ لَيجي الُهذَا ِعي وه ِفيِه و لَه قلَا ح نم ذَهأَخ و اثَهِمري مقَس لَداً وو لِّفخي
ماِلاس قَعِإذَا و ئاً ويش مِنيلَهي أَو ِهمِإلَي فرعتأَنْ ي ذَِلك نِسكُوا عأَم و قُوا اللَّهفَات الطَّلَب قَعو .  

 قَالَ الْكُلَيِني رِحمه اللَّه و حدثَِني شيخ ِمن أَصحاِبنا ذَهب عني اسمه أَنَّ أَبا عمٍرو 
  .ِل هذَا سأَلَ عن أَحمد بِن ِإسحاق عن ِمثِْل هذَا فَأَجاب ِبِمثْ

  عِلي بن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن موسى بِن جعفٍَر و كَانَ أَسن شيٍخ - ٢
  . ) عليه السالم (  ِبالِْعراِق فَقَالَ رأَيته بين الْمسِجديِن و هو غُلَام)صلى اهللا عليه وآله ( ِمن ولِْد رسوِل اللَِّه 

٣ - نى بوسثَِني مدِد اللَِّه قَالَ حبو عِق اللَِّه أَبِن ِرزِن بيسِن الْحى عيحي نب دمحم    
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ِن الْقَاِسِم بِد بمحم و ِليِن عِد بمحةُ منةُ ابِكيمِني حثَتدفٍَر قَالَ حعِن جى بوسِن مةَ بزمِن ح
 ذَِلك دعب ِلِدِه وولَةَ ملَي هأَتا رهةُ أَِبيِه أَنمع ِهي.  

٤ -ِللْع قَالَ قُلْت انَ الْقَلَاِنِسيدمح نٍد عمحم نب ِليٍد  عمحو مى أَبضم قَد ِريعليه  ( م

  .فَقَالَ قَد مضى و لَِكن قَد خلَّف ِفيكُم من رقَبته ِمثْلُ هذَا و أَشار ِبيِدِه ) السالم 
 يذْكُر أَنه   عِلي بن محمٍد عن فَتٍح مولَى الزراِري قَالَ سِمعت أَبا عِلي بن مطَهٍر- ٥

 هقَد لَه فصو و آهر قَد.  
  عِلي بن محمٍد عن محمِد بِن شاذَانَ بِن نعيٍم عن خاِدٍم ِلِإبراِهيم بِن عبدةَ - ٦

فَا فَجلَى الصع اِهيمرِإب عاِقفَةً مو تكُن ا قَالَتهأَن وِريابسيلَى ) عليه السالم  ( اَءالنع قَفى وتح
  .ِإبراِهيم و قَبض علَى ِكتاِب مناِسِكِه و حدثَه ِبأَشياَء 

٧ - آهر هاِلٍح أَنِن صِد اللَِّه ببأَِبي ع نع اِهيمرِن ِإبب ِليِن عِد بمحم نٍد عمحم نب ِليع  
جالْح دوا ِعنذَا أُِمرا ِبهقُولُ مي وه ِه ولَيونَ عاذَبجتي اسالن ِد ووِر الْأَس.  
٨ -هتأَيقَالَ ر هأَِبيِه أَن نع ِريسِن ِإدب اِهيمرِن ِإبب دمأَح ِليأَِبي ع نع ِليعليه السالم  (   ع (

  .يفَع و قَبلْت يديِه و رأْسه بعد مِضي أَِبي محمٍد ِحني أَ
  عِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه بِن صاِلٍح و أَحمد بِن النضِر عِن الْقَنبِري رجلٌ ِمن ولِْد قَنبٍر - ٩

 بِن عِلي فَذَمه فَقُلْت لَه قَالَ جرى حِديثُ جعفَِر) عليه السالم  ( الْكَِبِري مولَى أَِبي الْحسِن الرضا
فَلَيس غَيره فَهلْ رأَيته فَقَالَ لَم أَره و لَِكن رآه غَيِري قُلْت و من رآه قَالَ قَد رآه جعفَر مرتيِن 

  .و لَه حِديثٌ 
ي أَنه أَخبرِني عمن رآه أَنه خرج ِمن   عِلي بن محمٍد عن أَِبي محمٍد الْوجناِن-١٠

 أَو دلَا الطَّر الِْبقَاِع لَو بأَح ا ِمنهأَن لَمعت كِإن مقُولُ اللَّهي وه اٍم وِة أَيرشاِدِث ِبعلَ الْحاِر قَبالد
 هوحذَا نه كَلَام.  

١١-محم نب ِلياَء   عِسيم تداهاِد قَالَ شوِة السلَاِوزِض جعب نٍس عِن قَيب ِليع نٍد ع
 فَقَالَ لَه ِزينرِدِه طَبِبي ِه ولَيع جراِر فَخالد ابب ركَس قَد أَى ور نم رآِنفاً ِبس  
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 كارد تفَِإنْ كَان لَه لَدلَا و ى وضم اكأَنَّ أَب معفَراً زعاُء ِإنَّ جاِري فَقَالَ ِسيمِفي د عنصا تم
خرج علَينا خاِدم ِمن خدِم الداِر فَقَِد انصرفْت عنك فَخرج عِن الداِر قَالَ عِلي بن قَيٍس فَ

فَسأَلْته عن هذَا الْخبِر فَقَالَ ِلي من حدثَك ِبهذَا فَقُلْت لَه حدثَِني بعض جلَاِوزِة السواِد فَقَالَ 
ياِس شلَى النفَى عخي كَادٌء  ِلي لَا ي.  

١٢-ٍد عمحم نب ِليكْفُوِف   عٍد الْممحِن مفَِر بعج نع ٍد الْكُوِفيمحِن مفَِر بعج ن
  .و قَالَ هذَا صاِحبكُم ) عليه السالم  ( عن عمٍرو الْأَهواِزي قَالَ أَراِنيِه أَبو محمٍد

١٣-ابسيالن ِليِن عِن بسِن الْحى عيحي نب دمحِد   مبِن عِد بمحِن مب اِهيمرِإب نع وِري
 آهر هاِدِم أَنٍر ظَِريٍف الْخصأَِبي ن نفٍَر ععِن جى بوسِن ماللَِّه ب.  

سنِة   عِلي بن محمٍد عن محمٍد و الْحسِن ابني عِلي بِن ِإبراِهيم أَنهما حدثَاه ِفي -١٤
 نع ِليالِْعج ِليِن عِء بوض نع ِديبِن الْعمحِد الربِن عِد بمحم نِن عيِمائَت و ِعنيبس ٍع وِتس

 اهِإي اهٍد أَرمحا مأَنَّ أَب اهمس ِل فَاِرسأَه ٍل ِمنجر.  
١٥-أَِبي أَح نٍد عمحم نب ِليع   تاِئِن قَالَ كُندِل الْمِض أَهعب ناِشٍد عِن رب دم

حاجاً مع رِفيٍق ِلي فَوافَينا ِإلَى الْموِقِف فَِإذَا شاب قَاِعد علَيِه ِإزار و ِرداٌء و ِفي ِرجلَيِه نعلٌ 
خ اَء ِبِمائٍَة ودالر و ارالِْإز تماُء قَوفْراِئلٌ صا سا ِمننفَِر فَدالس ِه أَثَرلَيع سلَي اراً وِدين ِسنيم

فَرددناه فَدنا ِمن الشاب فَسأَلَه فَحملَ شيئاً ِمن الْأَرِض و ناولَه فَدعا لَه الساِئلُ و اجتهد ِفي 
اب عنا فَدنونا ِمن الساِئِل فَقُلْنا لَه ويحك ما أَعطَاك فَأَرانا الدعاِء و أَطَالَ فَقَام الشاب و غَ

 ِري ثُمدلَا ن نحن ا وندا ِعنلَانواِحِبي مِلص ِمثْقَالًا فَقُلْت ِرينا ِعشاهنرةً قَدسرضٍب ماةَ ذَهصح
ا الْمنرا ِفي طَلَِبِه فَدنبذَه كَّةَ وِل مأَه ِمن لَهوكَانَ ح نا كُلَّ مأَلْنِه فَسلَيع قِْدرن فَلَم كُلَّه ِقفو

  .الْمِدينِة فَقَالُوا شاب علَِوي يحج ِفي كُلِّ سنٍة ماِشياً 
  باب ِفي النهِي عِن اِلاسِم
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١ -ع هذَكَر نمٍد عمحم نب ِليِن الْقَاِسِم   عب داود نع لَِويالْع دمِن أَحِد بمحم ن
كَِريسِن الْعسا الْحأَب تِمعقَالَ س فَِريععليه السالم  ( الْج ( ففَكَي نسِدي الْحعب ِمن لَفقُولُ الْخي
ج ِلم و لَِف فَقُلْتِد الْخعب لَِف ِمنِبالْخ لَكُم هصخنَ شورلَا ت كُمقَالَ ِإن اكِفد اللَّه لَِنيع  



  )٣٣٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

ا الْحجةُ ِمن آِل محمٍد صلَوات و لَا يِحلُّ لَكُم ِذكْره ِباسِمِه فَقُلْت فَكَيف نذْكُره فَقَالَ قُولُو
 هلَامس ِه ولَياللَِّه ع.  

  عِلي بن محمٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه الصاِلِحي قَالَ سأَلَِني أَصحابنا بعد مِضي أَِبي - ٢
ِن فَخرج الْجواب ِإنْ دلَلْتهم علَى اِلاسِم أَذَاعوه و أَنْ أَسأَلَ عِن اِلاسِم و الْمكَا) عليه السالم  ( محمٍد

  .ِإنْ عرفُوا الْمكَانَ دلُّوا علَيِه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن جعفَِر بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن الرياِن بِن الصلِْت قَالَ - ٣

يقُولُ و سِئلَ عِن الْقَاِئِم فَقَالَ لَا يرى ِجسمه و لَا يسمى ) عليه السالم  ( الرضاسِمعت أَبا الْحسِن 
 هماس.  

  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عِن الْحسِن بِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب - ٤
  .قَالَ صاِحب هذَا الْأَمِر لَا يسميِه ِباسِمِه ِإلَّا كَاِفر ) الم عليه الس ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

  باب ناِدر ِفي حاِل الْغيبِة
١ - و رمِن عِل بفَضِن الْمع ثَهدح نماِلٍد عِن خِد بمحم نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 عن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عِن الْمفَضِل بِن محمد بن يحيى
قَالَ أَقْرب ما يكُونُ الِْعباد ِمن اللَِّه جلَّ ِذكْره و أَرضى ما ) عليه السالم  ( عمر عن أَِبي عبِد اللَِّه

ذَا افْتقَدوا حجةَ اللَِّه جلَّ و عز و لَم يظْهر لَهم و لَم يعلَموا مكَانه و هم ِفي يكُونُ عنهم ِإ
 احاً وبص جوا الْفَرقَّعوا فَتهدفَِعن لَا ِميثَاقُه و هلَّ ِذكْرةُ اللَِّه ججطُلْ حبت لَم هونَ أَنلَمعي ذَِلك

ًء فَِإنَّ أَشد ما يكُونُ غَضب اللَِّه علَى أَعداِئِه ِإذَا افْتقَدوا حجته و لَم يظْهر لَهم و قَد عِلم مسا
 ٍن ويفَةَ عطَر مهنع هتجح با غَيونَ مابتري مهأَن ِلمع لَو ونَ وابترلَا ي اَءهِليأَنَّ أَو كُونُ ذَِلكلَا ي

  .ِإلَّا علَى رأِْس ِشراِر الناِس 
  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن ِمرداٍس عن صفْوانَ - ٢

 الساباِطي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد بِن يحيى و الْحسِن بِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن عماٍر
أَيما أَفْضلُ الِْعبادةُ ِفي السر مع الِْإماِم ِمنكُم الْمستِتِر ِفي دولَِة الْباِطِل أَِو الِْعبادةُ ) عليه السالم  ( اللَِّه
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اِهِر فَقَالَ يا عمار الصدقَةُ ِفي السر و اللَِّه أَفْضلُ ِفي ظُهوِر الْحق و دولَِتِه مع الِْإماِم ِمنكُم الظَّ
 اِمكُمِإم عم رِفي الس كُمتاداللَِّه ِعب و كَذَِلك ِة ولَاِنيقَِة ِفي الْعدالص ِمن  
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 نلُ ِممِة أَفْضنداِل الْهح اِطِل ولَِة الْبوِفي د كُمودع ِمن فُكُموخت اِطِل ولَِة الْبوِتِر ِفي دتسالْم
ِر ِفي دولَِة الْحق و لَيسِت يعبد اللَّه عز و جلَّ ِذكْره ِفي ظُهوِر الْحق مع ِإماِم الْحق الظَّاِه

الِْعبادةُ مع الْخوِف ِفي دولَِة الْباِطِل ِمثْلَ الِْعبادِة و الْأَمِن ِفي دولَِة الْحق و اعلَموا أَنَّ من صلَّى 
 ِفي وقِْتها فَأَتمها كَتب اللَّه لَه ِمنكُم الْيوم صلَاةً فَِريضةً ِفي جماعٍة مستِتٍر ِبها ِمن عدوِه

خمِسني صلَاةً فَِريضةً ِفي جماعٍة و من صلَّى ِمنكُم صلَاةً فَِريضةً وحده مستِتراً ِبها ِمن عدوِه 
شِرين صلَاةً فَِريضةً وحداِنيةً و من ِفي وقِْتها فَأَتمها كَتب اللَّه عز و جلَّ ِبها لَه خمساً و ِع

 كُمِملَ ِمنع نم اِفلَ وواٍت نلَوص رشا عِبه لَه اللَّه با كَتهما فَأَتقِْتهاِفلَةً ِلولَاةً نص كُملَّى ِمنص
ةً ونسح ِرينا ِعشِبه لَّ لَهج و زع اللَّه بةً كَتنسِمِن حؤاِت الْمنسلَّ حج و زع اللَّه اِعفضي 

ِمنكُم ِإذَا أَحسن أَعمالَه و دانَ ِبالتِقيِة علَى ِديِنِه و ِإماِمِه و نفِْسِه و أَمسك ِمن ِلساِنِه أَضعافاً 
ِعلْتج قُلْت لَّ كَِرميج و زع فَةً ِإنَّ اللَّهاعضِه ملَيِني عثَثْتح ِل ومِني ِفي الْعتغَّباللَِّه ر و قَد اكِفد 

 كُماِم الظَّاِهِر ِمناِب الِْإمحأَص الًا ِمنملَ أَعأَفْض موالْي نحا ننِصر فكَي لَمأَنْ أَع أُِحب لَِكن و
ٍد فَقَالَ ِإنكُم سبقْتموهم ِإلَى الدخوِل ِفي ِديِن اللَِّه عز و ِفي دولَِة الْحق و نحن علَى ِديٍن واِح

 اً ِمنِسر هِذكْر زِة اللَِّه عادِإلَى ِعب ِفقٍْه و ٍر ويِإلَى كُلِّ خ و جالْح ِم ووالص لَاِة وِإلَى الص لَّ وج
تسالْم اِمكُمِإم عم كُمودع اِمكُملَى ِإمع اِئِفنيخ قلَِة الْحوِلد ِظِرينتنم هعم اِبِرينص لَه ِطيِعنيِتِر م

 ِة قَدِدي الظَّلَمِفي أَي قُوِقكُمح و اِمكُمِإم قونَ ِإلَى حِظرتنِة تلُوِك الظَّلَمالْم ِمن فُِسكُمأَن و
طَراض و ذَِلك وكُمعنم و لَى ِديِنكُمِر عبالص عاِش معطَلَِب الْم ا وينِث الدرِإلَى ح وكُم

ِعبادِتكُم و طَاعِة ِإماِمكُم و الْخوِف مع عدوكُم فَِبذَِلك ضاعف اللَّه عز و جلَّ لَكُم الْأَعمالَ 
اكِفد ِعلْتج قُلْت ِنيئاً لَكُمفَه نحن و قالْح رظْهي اِب الْقَاِئِم وحأَص كُونَ ِمنى ِإذاً أَنْ نرا تفَم 

الْيوم ِفي ِإمامِتك و طَاعِتك أَفْضلُ أَعمالًا ِمن أَصحاِب دولَِة الْحق و الْعدِل فَقَالَ سبحانَ اللَِّه أَ 
ه تبارك و تعالَى الْحق و الْعدلَ ِفي الِْبلَاِد و يجمع اللَّه الْكَِلمةَ و يؤلِّف ما تِحبونَ أَنْ يظِْهر اللَّ

 دري لِْقِه وِفي خ هوددح قَامت ِضِه ولَّ ِفي أَرج و زع ونَ اللَّهصعلَا ي ِلفٍَة وتخقُلُوٍب م نيب اللَّه
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الْح اللَّهيفَى ِبشختسى لَا يتح رظْهِلِه فَيِإلَى أَه اللَِّه  ق ا ولِْق أَمالْخ ٍد ِمنافَةَ أَحخم قالْح ٍء ِمن
  يا عمار لَا يموت ِمنكُم ميت علَى الْحاِل الَِّتي أَنتم علَيها 
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  .ِإلَّا كَانَ أَفْضلَ ِعند اللَِّه ِمن كَِثٍري ِمن شهداِء بدٍر و أُحٍد فَأَبِشروا 
٣ -ةَ عامأَِبي أُس نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع   اٍم وِهش ن

 نةَ عزمأَِبي ح ناِلٍم عِن ساِم بِهش نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم
ِمِننيؤاِب أَِمِري الْمحأَص ثَِني الثِّقَةُ ِمندقَالَ ح اقحعليه السالم  ( أَِبي ِإس (َوا أِمعس مهأَنِمِننيؤالْم ِمري ) 

يقُولُ ِفي خطْبٍة لَه اللَّهم و ِإني لَأَعلَم أَنَّ الِْعلْم لَا يأِْرز كُلُّه و لَا ينقَِطع مواده و أَنك لَا ) عليه السالم 
و خاِئٍف مغموٍر كَيلَا تبطُلَ تخِلي أَرضك ِمن حجٍة لَك علَى خلِْقك ظَاِهٍر لَيس ِبالْمطَاِع أَ

 داً ودالْأَقَلُّونَ ع أُولَِئك كَم و مه نلْ أَيب مهتيدِإذْ ه دعب كاؤِليِضلَّ أَولَا ي و كججح
مِة الْهاِدين الَِّذين يتأَدبونَ ِبآداِبِهم الْأَعظَمونَ ِعند اللَِّه جلَّ ِذكْره قَدراً الْمتِبعونَ ِلقَادِة الديِن الْأَِئ

و ينهجونَ نهجهم فَِعند ذَِلك يهجم ِبِهم الِْعلْم علَى حِقيقَِة الِْإمياِن فَتستِجيب أَرواحهم ِلقَادِة 
 غَيِرِهم و يأْنسونَ ِبما استوحش ِمنه الْمكَذِّبونَ الِْعلِْم و يستِلينونَ ِمن حِديِثِهم ما استوعر علَى

 اِئِه وِليأَو الَى وعت و كاربِة اللَِّه تا ِبطَاعينلَ الدوا أَهِحباِء صلَمالْع اعبأَت ِرفُونَ أُولَِئكسالْم اهأَب و
لْخوِف ِمن عدوِهم فَأَرواحهم معلَّقَةٌ ِبالْمحلِّ الْأَعلَى فَعلَماؤهم و دانوا ِبالتِقيِة عن ِديِنِهم و ا

 اِتِه وِبكَِلم قالْح اللَّه ِحقيس و قلَِة الْحوونَ ِلدِظرتناِطِل ملَِة الْبوِفي د تمص سرخ مهاعبأَت
ا هاِطلَ هالْب قحمِإلَى ي قَاهوا شي و ِتِهمنداِل هِفي ح لَى ِديِنِهمع ِرِهمبلَى صع مى لَها طُوب

 ِمن لَحص نم ٍن وداِت عنِفي ج ماهِإي و ا اللَّهنعمجيس و لَِتِهمووِر داِل ظُهِفي ح ِتِهميؤر
يذُر و اِجِهموأَز و اِئِهمآب اِتِهم.  

  باب ِفي الْغيبِة
  محمد بن يحيى و الْحسن بن محمٍد جِميعاً عن جعفَِر بِن محمٍد الْكُوِفي عِن - ١

عليه  ( ي عبِد اللَِّهالْحسِن بِن محمٍد الصيرِفي عن صاِلِح بِن خاِلٍد عن يماٍن التماِر قَالَ كُنا ِعند أَِب

جلُوساً فَقَالَ لَنا ِإنَّ ِلصاِحِب هذَا الْأَمِر غَيبةً الْمتمسك ِفيها ِبِديِنِه كَالْخاِرِط ِللْقَتاِد ثُم ) السالم 
  م قَالَ ِإنَّ قَالَ هكَذَا ِبيِدِه فَأَيكُم يمِسك شوك الْقَتاِد ِبيِدِه ثُم أَطْرق مِلياً ثُ
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  .ِلصاِحِب هذَا الْأَمِر غَيبةً فَلْيتِق اللَّه عبد و لْيتمسك ِبِديِنِه 
٢ -سِن الْحٍد عمحم نب ِليع   نأَِبيِه ع نفٍَر ععِن جب ِليِن عِد بمحِن مى بِن ِعيسِن ب

قَالَ ِإذَا فُِقد الْخاِمس ِمن ولِْد ) عليه السالم  ( جدِه عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه موسى بِن جعفٍَر
يلُكُم عنها أَحد يا بني ِإنه لَا بد ِلصاِحِب هذَا الْأَمِر ِمن غَيبٍة الساِبِع فَاللَّه اللَّه ِفي أَدياِنكُم لَا يِز

 لْقَها خِبه نحتلَّ امج و زاللَِّه ع ةٌ ِمننِمح ا ِهيمقُولُ ِبِه ِإنكَانَ ي نِر مذَا الْأَمه نع ِجعرى يتح
و كُماؤآب ِلمع لَو ِمن اِمسِن الْخِدي ميا سي قَالَ فَقُلْت وهعبذَا لَاته ِمن حِديناً أَص كُماددأَج 

ولِْد الساِبِع فَقَالَ يا بني عقُولُكُم تصغر عن هذَا و أَحلَامكُم تِضيق عن حمِلِه و لَِكن ِإنْ 
  .نه تِعيشوا فَسوف تدِركُو

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن محمِد بِن الْمساِوِر - ٣
 لَيِغيبن يقُولُ ِإياكُم و التنِويه أَما و اللَِّه) عليه السالم  ( عِن الْمفَضِل بِن عمر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه

 نعمدلَت و لَكاٍد سو ِبأَي لَكقُِتلَ ه اتقَالَ مى يتح نصحملَت و ِركُمهد ِسِنيناً ِمن كُمامِإم
لَّا من أَخذَ اللَّه علَيِه عيونُ الْمؤِمِنني و لَتكْفَؤنَّ كَما تكْفَأُ السفُن ِفي أَمواِج الْبحِر فَلَا ينجو ِإ

 ى أَيردةً لَا يِبهتشةً مايةَ ررشا عتاثْن نفَعرلَت و هوٍح ِمنِبر هدأَي انَ وِفي قَلِْبِه الِْإمي بكَت و ِميثَاقَه
مِإلَى ش ظَرقَالَ فَن عنصن ففَكَي قُلْت ثُم تكَيقَالَ فَب أَي ا ِمنا أَبفَِّة فَقَالَ ياِخلٍَة ِفي الصٍس د

  .عبِد اللَِّه ترى هِذِه الشمس قُلْت نعم فَقَالَ و اللَِّه لَأَمرنا أَبين ِمن هِذِه الشمِس 
٤ -نانَ عرجِن أَِبي نِن ابِن عيسِن الْحِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع   وبِن أَيالَةَ بفَض 

يقُولُ ِإنَّ ِفي صاِحِب هذَا الْأَمِر شبهاً ِمن ) عليه السالم  ( عن سِديٍر الصيرِفي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
فوسقَالَ فَ) عليه السالم  ( ي هتبغَي أَو هاتيح هذْكُرت ككَأَن لَه قَالَ قُلْت ذَِلك ِمن كَرنا يم قَالَ ِلي و

فوسةَ يواِزيِر ِإنَّ ِإخنالْخ اهبةُ أَشِذِه الْأُمعليه السالم  ( ه ( فوسوا يراجاِء تِبيالْأَن لَاداطاً أَوبوا أَسكَان
 موهأَخ وه و هتوِإخ مه و وهاطَبخ و وهعايب و  
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 و زع لَ اللَّهفْعةُ أَنْ يونلْعةُ الْمِذِه الْأُمه ِكرنا تذَا أَِخي فَمه و فوسا يى قَالَ أَنتح ِرفُوهعي فَلَم
كَانَ ِإلَيِه ملْك ِمصر ) عليه السالم  (  ِفي وقٍْت ِمن الْأَوقَاِت كَما فَعلَ ِبيوسف ِإنَّ يوسفجلَّ ِبحجِتِه

 ارس لَقَد لَى ذَِلكع رلَقَد هِلمعأَنْ ي ادأَر ماً فَلَووي رشةَ عاِنيةُ ثَمِسرياِلِدِه مو نيب و هنيكَانَ ب و
يقُوبةُ أَنْ ) عليه السالم  ( عِذِه الْأُمه ِكرنا تفَم رِإلَى ِمص ِوِهمدب اٍم ِمنةَ أَيعِة ِتسارالِْبش دِعن هلْدو و

هم حتى يفْعلَ اللَّه جلَّ و عز ِبحجِتِه كَما فَعلَ ِبيوسف أَنْ يمِشي ِفي أَسواِقِهم و يطَأَ بسطَ
 فوسا يقالَ أَن فوسي تلَأَن كقَالُوا أَ ِإن فوسا أَِذنَ ِليكَم لَه ِفي ذَِلك أْذَنَ اللَّهي.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عِن الْحسِن بِن موسى الْخشاِب عن عبِد اللَِّه بِن موسى عن عبِد - ٥
كَيِن بِد اللَِّهاللَِّه ببا عأَب تِمعةَ قَالَ ساررز نعليه السالم  ( ٍر ع ( قُوملَ أَنْ يةً قَببلَاِم غَيقُولُ ِإنَّ ِللْغي

ِذي قَالَ قُلْت و ِلم قَالَ يخاف و أَومأَ ِبيِدِه ِإلَى بطِْنِه ثُم قَالَ يا زرارةُ و هو الْمنتظَر و هو الَّ
يشك ِفي ِولَادِتِه ِمنهم من يقُولُ مات أَبوه ِبلَا خلٍَف و ِمنهم من يقُولُ حملٌ و ِمنهم من يقُولُ 

يمتِحن الشيعةَ ِإنه وِلد قَبلَ موِت أَِبيِه ِبسنتيِن و هو الْمنتظَر غَير أَنَّ اللَّه عز و جلَّ يِحب أَنْ 
يش انَ أَيمالز ذَِلك كْترِإنْ أَد اكِفد ِعلْتج ةُ قَالَ قُلْتاررا زِطلُونَ يبالْم ابتري ذَِلك دٍء  فَِعن

 ماِء اللَّهعذَا الدِبه عانَ فَادمذَا الزه كْترةُ ِإذَا أَداررا زلُ قَالَ يمأَع ِإنْ لَم كفَِإن كفْسفِْني نرع
 ِرفأَع لَم ولَكسفِْني ررعت ِإنْ لَم كفَِإن ولَكسفِْني ررع ماللَّه كِبين ِرفأَع لَم كفْسفِْني نرعت

تجفِْني حرعت ِإنْ لَم كفَِإن كتجفِْني حرع ماللَّه كتجةُ لَا حاررا زقَالَ ي ِديِني ثُم نع لَلْتض ك
 لُهقْتي لَِكن قَالَ لَا و اِنيفْيالس شيج لُهقْتي سأَ لَي اكِفد ِعلْتج ِة قُلْتِدينِل غُلَاٍم ِبالْمقَت ِمن دب

 فَيأْخذُ الْغلَام فَيقْتلُه فَِإذَا قَتلَه بغياً و عدواناً و ُء حتى يدخلَ الْمِدينةَ جيش آِل بِني فُلَاٍن يِجي
 اَء اللَّهِج ِإنْ شالْفَر قُّعوت ذَِلك دلُونَ فَِعنهمظُلْماً لَا ي.  

٦ -يحي نٍد عمحِن مب اقحِإس نٍد عمحِن مفَِر بعج نى عيحي نب دمحِن   مى ب
  يقُولُ يفِْقد ) عليه السالم  ( الْمثَنى عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن عبيِد بِن زرارةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
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 هنورلَا ي و ماهرفَي ِسموالْم دهشي مهامِإم اسالن.  
  عِلي بن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن خاِلٍد قَالَ حدثَِني منِذر بن محمِد بِن - ٧

ود الْمستِرق عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن ماِلٍك الْجهِني قَابوس عن منصوِر بِن السنِدي عن أَِبي دا
ِمِننيؤالْم أَِمري تيةَ قَالَ أَتاتبِن نِغ ببِن الْأَصِة عِغريِن الْماِرِث بِن الْحفَكِّراً ) عليه السالم  ( عتم هتدجفَو

ي ِض فَقُلْتِفي الْأَر كُتني كةً ِمنغْبِض أَ رِفي الْأَر كُتنفَكِّراً تتم اكا ِلي أَرم ِمِننيؤالْم ا أَِمري
 كُونُ ِمنلُوٍد يوِفي م تي فَكَّرلَِكن ماً قَطُّ ووا يينلَا ِفي الد ا وِفيه تِغبا راللَِّه م ا فَقَالَ لَا وِفيه

رشع اِديِري الْحراً ظَهوج ِلئَتا مطاً كَمِقس لًا ودع ضلَأُ الْأَرمالَِّذي ي ِديهالْم ولِْدي هو ِمن 
 و ِمِننيؤالْم ا أَِمريي ونَ فَقُلْترا آخِدي ِفيهتهي و اما أَقْوِضلُّ ِفيهةٌ يريح ةٌ وبغَي كُونُ لَهظُلْماً ت و

حيرةُ و الْغيبةُ قَالَ ِستةَ أَياٍم أَو ِستةَ أَشهٍر أَو ِست ِسِنني فَقُلْت و ِإنَّ هذَا لَكَاِئن كَم تكُونُ الْ
أَبراِر فَقَالَ نعم كَما أَنه مخلُوق و أَنى لَك ِبهذَا الْأَمِر يا أَصبغُ أُولَِئك ِخيار هِذِه الْأُمِة مع ِخياِر 

هِذِه الِْعترِة فَقُلْت ثُم ما يكُونُ بعد ذَِلك فَقَالَ ثُم يفْعلُ اللَّه ما يشاُء فَِإنَّ لَه بداَءاٍت و ِإراداٍت 
  .و غَاياٍت و ِنهاياِت 

٨ -عم نِديٍر عِن ساِن بنح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليأَِبي   ع نوذَ عبرِن خوِف بر
قَالَ ِإنما نحن كَنجوِم السماِء كُلَّما غَاب نجم طَلَع نجم حتى ِإذَا أَشرتم ) عليه السالم  ( جعفٍَر

ب توتفَاس كُممجن كُمنع اللَّه بغَي اِقكُمنِبأَع مِملْت و اِبِعكُمِبأَص أَي فرعي طَِّلِب فَلَمِد الْمبو عن
 كُمبوا ردمفَاح كُممجن فَِإذَا طَلَع أَي ِمن.  

  محمد بن يحيى عن جعفَِر بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن معاِويةَ عن عبِد اللَِّه بِن - ٩
ِن بِد اللَِّه ببع نلَةَ عبِد اللَِّهجبا عأَب تِمعةَ قَالَ ساررز نٍر ععليه السالم  ( كَي (قُولُ ِإنَّ ِللْقَاِئِمي )  عليه

  .غَيبةً قَبلَ أَنْ يقُوم قُلْت و ِلم قَالَ ِإنه يخاف و أَومأَ ِبيِدِه ِإلَى بطِْنِه يعِني الْقَتلَ ) السالم 
١٠- نب ِليِن   عِد بمحم ناِز عزالْخ وبأَِبي أَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب

يقُولُ ِإنْ بلَغكُم عن صاِحِب هذَا الْأَمِر غَيبةٌ فَلَا ) عليه السالم  ( مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
  .تنِكروها 
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حسين بن محمٍد و محمد بن يحيى عن جعفَِر بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن   الْ-١١
معاِويةَ عن عبِد اللَِّه بِن جبلَةَ عن ِإبراِهيم بِن خلَِف بِن عباٍد الْأَنماِطي عن مفَضِل بِن عمر قَالَ 

و ِعنده ِفي الْبيِت أُناس فَظَننت أَنه ِإنما أَراد ِبذَِلك غَيِري ) عليه السالم  ( ي عبِد اللَِّهكُنت ِعند أَِب
  فَقَالَ أَما و اللَِّه 
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يِغيبن عنكُم صاِحب هذَا الْأَمِر و لَيخِملَن هذَا حتى يقَالَ مات هلَك ِفي أَي واٍد سلَك و لَ
نَ ِفي لَتكْفَؤنَّ كَما تكْفَأُ السِفينةُ ِفي أَمواِج الْبحِر لَا ينجو ِإلَّا من أَخذَ اللَّه ِميثَاقَه و كَتب الِْإميا

قَلِْبِه و أَيده ِبروٍح ِمنه و لَترفَعن اثْنتا عشرةَ رايةً مشتِبهةً لَا يدرى أَي ِمن أَي قَالَ فَبكَيت فَقَالَ 
اثْنتا عشرةَ رايةً ما يبِكيك يا أَبا عبِد اللَِّه فَقُلْت جِعلْت ِفداك كَيف لَا أَبِكي و أَنت تقُولُ 

مشتِبهةً لَا يدرى أَي ِمن أَي قَالَ و ِفي مجِلِسِه كَوةٌ تدخلُ ِفيها الشمس فَقَالَ أَ بينةٌ هِذِه 
  .فَقُلْت نعم قَالَ أَمرنا أَبين ِمن هِذِه الشمِس 

١٢- نٍد عمحم نب نيسالْح   نع اِريباِعيلَ الْأَنمِن ِإسِن الْقَاِسِم بٍد عمحِن مفَِر بعج
قَالَ ) عليه السالم  ( يحيى بِن الْمثَنى عن عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِفي ِإح دهشاِن يتبِللْقَاِئِم غَي هنورلَا ي و اسى النري اِسموا الْمماهد.  
  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد و محمد بن يحيى و غَيره عن أَحمد بِن -١٣

شاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي حمزةَ محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن ِه
ِمِننيؤاِب أَِمِري الْمحِض أَصعب نع ِبيِعيالس اقحأَِبي ِإس نعليه السالم  ( ع ( ِبِه أَنَّ أَِمري وثَقي نِمم

ِمِننيؤعليه السالم  ( الْم (طَبخ و هنِفظَ عح ذَا الْكَلَاِم وِبه كَلَّمت دلَا ب هِإن مِر الْكُوفَِة اللَّهبلَى ِمنِبِه ع 
 مهونلِّمعي و ِإلَى ِديِنك مهوندهي لِْقكلَى خٍة عجح دعٍة بجح ِضكٍج ِفي أَرجح ِمن لَك

طَاٍع أَوِر مظَاِهٍر غَي اِئكِليأَو اعبأَت قفَرتلَا يكَي كاِس ِعلْمِن النع ِإنْ غَاب قَّبرتٍم يتكْتم 
 ِمِننيؤِفي قُلُوِب الْم مهابآد و ثُوِث ِعلِْمِهمبم قَِدمي مهنع ِغبي فَلَم ِتِهمنداِل هِفي ح مهصخش

بِة ِفي موِضٍع آخر ِفيمن هذَا و ِلهذَا يأِْرز ِفي هِذِه الْخطْ) عليه السالم  ( مثْبتةٌ فَهم ِبها عاِملُونَ و يقُولُ
الِْعلْم ِإذَا لَم يوجد لَه حملَةٌ يحفَظُونه و يروونه كَما سِمعوه ِمن الْعلَماِء و يصدقُونَ علَيِهم ِفيِه 

أِْرزلَا ي أَنَّ الِْعلْم لَمي لَأَعفَِإن ماللَّه ٍة لَكجح ِمن كضِلي أَرخلَا ت كِإن و هادوم قَِطعنلَا ي و كُلُّه 
 دعب كاؤِليِضلَّ أَولَا ي و كتجطُلَ حبلَا توٍر كَيمغاِئٍف مخ طَاِع أَوِبالْم سظَاِهٍر لَي لِْقكلَى خع

  .م هم أُولَِئك الْأَقَلُّونَ عدداً الْأَعظَمونَ ِعند اللَِّه قَدراً ِإذْ هديتهم بلْ أَين هم و كَ
١٤- ِليجةَ الْباِويعِن مِن الْقَاِسِم بى بوسم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع    
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ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ قُلْ أَ رأَيتم ِإنْ ) عليه السالم  ( عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه موسى بِن جعفٍَر
ِعٍني قَالَ ِإذَا غَابِبماٍء م أِْتيكُمي نراً فَمغَو كُمماؤ حباٍم أَصِبِإم أِْتيكُمي نفَم كُمامِإم كُمنع 

  .جِديٍد 
١٥- وبأَِبي أَي نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

يقُولُ ِإنْ بلَغكُم عن صاِحِبكُم ) سالم عليه ال ( الْخزاِز عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
  .غَيبةٌ فَلَا تنِكروها 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن عِلي بِن -١٦
قَالَ لَا بد ِلصاِحِب هذَا الْأَمِر ِمن غَيبٍة و لَا ) عليه السالم (  أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .بد لَه ِفي غَيبِتِه ِمن عزلٍَة و ِنعم الْمنِزلُ طَيبةُ و ما ِبثَلَاِثني ِمن وحشٍة 
١٧-سِن الْحب ِليع ناِء عشِن الْواِد عنذَا الِْإسِبه و   وقَالَ قَالَ أَب ِلبغِن تاِن بأَب نِن ع
كَيف أَنت ِإذَا وقَعِت الْبطْشةُ بين الْمسِجديِن فَيأِْرز الِْعلْم كَما تأِْرز الْحيةُ ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

عب مهضعى بمس ةُ ويعلَفَِت الشتاخ ا وِرهحٍض ِفي جعوِه بجِفي و مهضعفَلَ بت و ضاً كَذَّاِبني
  .قُلْت جِعلْت ِفداك ما ِعند ذَِلك ِمن خيٍر فَقَالَ ِلي الْخير كُلُّه ِعند ذَِلك ثَلَاثاً 

١٨-ِن ِعيسِد بمحأَِبيِه م نٍد عمحِن مب دمأَح ناِد عنذَا الِْإسِبه و   نٍر عكَيِن بِن ابى ع
يقُولُ ِإنَّ ِللْقَاِئِم غَيبةً قَبلَ أَنْ يقُوم ِإنه يخاف و أَومأَ ) عليه السالم  ( زرارةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه

  .ِبيِدِه ِإلَى بطِْنِه يعِني الْقَتلَ 
١٩-محم نى عيحي نب دمحاٍر   ممِن عب اقحِإس نوٍب عبحِن مِن ابِن عيسِن الْحِد ب

ِللْقَاِئِم غَيبتاِن ِإحداهما قَِصريةٌ و الْأُخرى طَِويلَةٌ الْغيبةُ الْأُولَى لَا ) عليه السالم  ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
اصا ِإلَّا خكَاِنِه ِفيهِبم لَمعاِليِه يوةُ ماصا ِإلَّا خكَاِنِه ِفيهِبم لَمعى لَا يرالْأُخ ِتِه وةُ ِشيع.  

  محمد بن يحيى و أَحمد بن ِإدِريس عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عِلي بِن -٢٠
) عليه السالم  ( عن مفَضِل بِن عمر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّهحسانَ عن عمِه عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري 

 ِفي أَي لَكقَالُ هى يرالْأُخ ِلِه وا ِإلَى أَههِمن ِجعرا يماهداِن ِإحتبِر غَيذَا الْأَماِحِب هقُولُ ِلصي
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 كَذَِلك قَالَ ِإذَا ادعاها مدٍع فَاسأَلُوه عن أَشياَء يِجيب واٍد سلَك قُلْت كَيف نصنع ِإذَا كَانَ
 ا ِمثْلَهِفيه.  
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٢١-ِن أَحِد بمحم نع ِريسِإد نب دمِن   أَحِد بمحم نِن الْقَاِسِم عفَِر بعج نع دم
 لْتخةَ قَالَ دزمأَِبي ح نٍب عيعش ناٍد عِن ِزياِرِث بِن الْحةَ عقْبِن عِليِد بِن الْواِز عزِليِد الْخالْو

 هذَا الْأَمِر فَقَالَ لَا فَقُلْت فَولَدك فَقَالَ لَا فَقُلْت لَه أَنت صاِحب) عليه السالم  ( علَى أَِبي عبِد اللَِّه
فَقُلْت فَولَد ولَِدك هو قَالَ لَا فَقُلْت فَولَد ولَِد ولَِدك فَقَالَ لَا قُلْت من هو قَالَ الَِّذي يملَأُها 

 بِعثَ )صلى اهللا عليه وآله ( لْأَِئمِة كَما أَنَّ رسولَ اللَِّه عدلًا كَما مِلئَت ظُلْماً و جوراً علَى فَترٍة ِمن ا
  .علَى فَترٍة ِمن الرسِل 

  عِلي بن محمٍد عن جعفَِر بِن محمٍد عن موسى بِن جعفٍَر الْبغداِدي عن وهِب -٢٢
ِن أَِبي الرِن بسِن الْحاذَانَ عِن شا بأَب أَلْتس اِنٍئ قَالَته أُم نع اقحِن ِإسِد بمحم نِبيِع ع

ِليع نب دمحفٍَر مععليه السالم  ( ج ( ِس قَالَتواِر الْكُنِس الْجنِبالْخ الَى فَال أُقِْسمعِل اللَِّه تقَو نع
و نيةَ ِستنس ِنسخي امكِْت فَقَالَ ِإمراِء فَِإنْ أَدلَِة الظَّلْمِفي اللَّي قَّدوتاِب يهكَالش رظْهي ِن ثُميِمائَت 

  .زمانه قَرت عينِك 
٢٣- ِزيدِن يب رمع نِن عسِن الْحب دمأَح نِد اللَِّه عبِن عِد بعس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ِن الْحاِنٍئ عه أُم نةَ علَبِن ثَعِد بيأُس نع اقحِإس نب دمحا مثَندقَالَ ح اِنيدمِبيِع الْهِن الرِن بس

ِليع نب دمحفٍَر معا جأَب لَِقيت عليه السالم  ( قَالَت (نِبالْخ ِة فَال أُقِْسمِذِه الْآيه نع هأَلْتواِر فَسِس الْج
الْكُنِس قَالَ الْخنس ِإمام يخِنس ِفي زماِنِه ِعند انِقطَاٍع ِمن ِعلِْمِه ِعند الناِس سنةَ ِستني و ِمائَتيِن 

  .ثُم يبدو كَالشهاِب الْواِقِد ِفي ظُلْمِة اللَّيِل فَِإنْ أَدركِْت ذَِلِك قَرت عينِك 
 (   عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن أَيوب بِن نوٍح عن أَِبي الْحسِن الثَّاِلِث-٢٤

  .قَالَ ِإذَا رِفع ِعلْمكُم ِمن بيِن أَظْهِركُم فَتوقَّعوا الْفَرج ِمن تحِت أَقْداِمكُم ) عليه السالم 
٢٥-حأَص ةٌ ِمنِلأَِبي   ِعد وٍح قَالَ قُلْتِن نب وبأَي نِد اللَِّه عبِن عِد بعس نا عاِبن

ِإني أَرجو أَنْ تكُونَ صاِحب هذَا الْأَمِر و أَنْ يسوقَه اللَّه ِإلَيك ِبغيِر ) عليه السالم  ( الْحسِن الرضا
الدراِهم ِباسِمك فَقَالَ ما ِمنا أَحد اختلَفَت ِإلَيِه الْكُتب و أُِشري سيٍف فَقَد بوِيع لَك و ضِربِت 
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ِإلَيِه ِبالْأَصاِبِع و سِئلَ عِن الْمساِئِل و حِملَت ِإلَيِه الْأَموالُ ِإلَّا اغِْتيلَ أَو مات علَى ِفراِشِه حتى 
  مِر غُلَاماً ِمنا يبعثَ اللَّه ِلهذَا الْأَ
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  .خِفي الِْولَادِة و الْمنشِإ غَير خِفي ِفي نسِبِه 
٢٦-فَِر بعج نع هرغَي ٍد ومحم نب نيساِمٍر   الْحِن عاِس ببِن الْعب ِليع نٍد عمحِن م

قَالَ قُلْت لَه ِإنَّ ) عليه السالم  ( عن موسى بِن ِهلَاٍل الِْكنِدي عن عبِد اللَِّه بِن عطَاٍء عن أَِبي جعفٍَر
 ِتكيِل با ِفي أَهاللَِّه م ةٌ واِق كَِثريِبالِْعر كتِشيع ناللَِّه ب دبا عقَالَ فَقَالَ ي جرخلَا ت ففَكَي ِمثْلُك

عطَاٍء قَد أَخذْت تفْرش أُذُنيك ِللنوكَى ِإي و اللَِّه ما أَنا ِبصاِحِبكُم قَالَ قُلْت لَه فَمن صاِحبنا 
اك صاِحبكُم ِإنه لَيس ِمنا أَحد يشار ِإلَيِه ِبالِْإصبِع و قَالَ انظُروا من عِمي علَى الناِس ِولَادته فَذَ
 فُهأَن ِغمر ظاً أَوغَي اتِن ِإلَّا مغُ ِبالْأَلْسضمي.  

٢٧-يمِن أَِبي عِن ابِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحٍر   م
قَالَ يقُوم الْقَاِئم و لَيس ِلأَحٍد ِفي عنِقِه عهد و لَا ) عليه السالم  ( عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .عقْد و لَا بيعةٌ 
٢٨-سِن الْحاٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ِليِن عِن ب

قَالَ قُلْت ِإذَا ) عليه السالم  ( الْعطَّاِر عن جعفَِر بِن محمٍد عن منصوٍر عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِحبت تكُن نم قَالَ فَأَِحب عنا أَصِبِه م ماماً أَئْتى ِإملَا أَر تيسأَم و تحبأَص نم ِغضأَب و 

  .كُنت تبِغض حتى يظِْهره اللَّه عز و جلَّ 
  الْحسين بن أَحمد عن أَحمد بِن ِهلَاٍل قَالَ حدثَنا عثْمانُ بن ِعيسى عن خاِلِد -٢٩

لَا بد ِللْغلَاِم ِمن غَيبٍة قُلْت و ِلم ) عليه السالم  ( اللَِّهبِن نِجيٍح عن زرارةَ بِن أَعين قَالَ قَالَ أَبو عبِد 
 نم مهِتِه فَِمنِفي ِولَاد اسالن كشالَِّذي ي وه و ظَرتنالْم وه طِْنِه وِدِه ِإلَى بأَ ِبيمأَو و افخقَالَ ي

اتقُولُ مي نم مهِمن لٌ ومقُولُ حِت أَِبيِه يولَ مقَب ِلدقُولُ وي نم مهِمن و لِّفخي لَم و وهأَب 
 ماِء اللَّهعذَا الدِبه اللَّه عانَ قَالَ ادمالز ذَِلك كْترأَد ِني لَورأْما تم و ةُ فَقُلْتاررِن قَالَ زيتنِبس

 لَم تعرفِْني نفْسك لَم أَعِرفْك اللَّهم عرفِْني نِبيك فَِإنك ِإنْ لَم تعرفِْني عرفِْني نفْسك فَِإنك ِإنْ
نِبيك لَم أَعِرفْه قَطُّ اللَّهم عرفِْني حجتك فَِإنك ِإنْ لَم تعرفِْني حجتك ضلَلْت عن ِديِني قَالَ 

نب دمةً أَحنس ِسنيمخ و ذُ ِستنِديثَ مذَا الْحه تِمعالِْهلَاِل س .  
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٣٠-محم نانَ عسِن حِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبِد اللَِّه ببع نع ِليِن عِد ب
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَِإذا نِقر ِفي ) عليه السالم  ( الْقَاِسِم عِن الْمفَضِل بِن عمر عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ادِتراً فَِإذَا أَرتسظَفَّراً ماماً ما ِإماقُوِر قَالَ ِإنَّ ِمنةً النكْتِفي قَلِْبِه ن كَتِرِه نأَم ارِإظْه هِذكْر زع اللَّه
  .فَظَهر فَقَام ِبأَمِر اللَِّه تبارك و تعالَى 

  محمد بن يحيى عن جعفَِر بِن محمٍد عن أَحمد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن -٣١
نِد اللَِّه عبفٍَرععو جأَب ِإلَي بِج قَالَ كَتِن الْفَرِد بمحالَى ) عليه السالم  (  معت و كاربت اللَّه ِإذَا غَِضب

 اِرِهمِجو نا عانحلِْقِه نلَى خع.  
  باب ما يفْصلُ ِبِه بين دعوى الْمِحق و الْمبِطِل ِفي أَمِر الِْإمامِة

١ - ِد اللَِّه وبِن علَاِم بس نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع ناِشٍم عِن هب اِهيمرِإب نب ِليع  
محمد بن الْحسِن و عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن 

 عن محمِد بِن عِلي عن عِلي بِن أَسباٍط عن سلَاِم بِن عبِد اللَِّه الْهاِشِمي قَالَ حسانَ جِميعاً
قَالَ بعثَ طَلْحةُ و الزبير رجلًا ِمن ) عليه السالم  ( محمد بن عِلي و قَد سِمعته ِمنه عن أَِبي عبِد اللَِّه

 و قَالَا لَه ِإنا نبعثُك ِإلَى رجٍل طَالَ )صلوات اهللا عليه (  الْقَيِس يقَالُ لَه ِخداش ِإلَى أَِمِري الْمؤِمِنني عبِد
فُِسنأَن ا ِمنِتنرضِبح نم ثَقأَو تأَن ِة وانالِْكه ِر وحِتِه ِبالسيلَ بأَه و ِرفُهعا نا كُنم ِنعتمأَنْ ت ا ِمن

ِمن ذَِلك و أَنْ تحاجه لَنا حتى تِقفَه علَى أَمٍر معلُوٍم و اعلَم أَنه أَعظَم الناِس دعوى فَلَا 
 ابرالش و اما الطَّعِبه اسالن عدخاِب الَِّتي يوالْأَب ِمن و هنع ذَِلك كنكِْسري نهالد لُ وسالْع و

و أَنْ يخاِلي الرجلَ فَلَا تأْكُلْ لَه طَعاماً و لَا تشرب لَه شراباً و لَا تمس لَه عسلًا و لَا دهناً و لَا 
يته فَاقْرأْ آيةَ السخرِة و تعوذْ تخلُ معه و احذَر هذَا كُلَّه ِمنه و انطَِلق علَى بركَِة اللَِّه فَِإذَا رأَ

 ِبِه ثُم أِْنستسلَا ت كُلِِّه و ِركصب ِمن هكِّنمِه فَلَا تِإلَي تلَسطَاِن فَِإذَا جيِد الشكَي ِدِه وكَي ِباللَِّه ِمن
الْقَرابِة يناِشداِنك الْقَِطيعةَ و يقُولَاِن لَك أَ ما تعلَم قُلْ لَه ِإنَّ أَخويك ِفي الديِن و ابني عمك ِفي 

 فَلَما )صلى اهللا عليه وآله ( أَنا تركْنا الناس لَك و خالَفْنا عشاِئرنا ِفيك منذُ قَبض اللَّه عز و جلَّ محمداً 
رح تعياٍل ضنى منأَد ا ِنلْتالَنأَفْع تأَير قَد ا ثُماَءنجر تقَطَع ا ونتم  
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من كَانَ يصِرفُك عنا و عن ِصلَِتنا ِفيك و قُدرتنا علَى النأِْي عنك و سعِة الِْبلَاِد دونك و أَنَّ 
 كنا عنلَغب قَد ِن وينيِلِذي ع حبالص حضو قَد ا وفْعاً ِمند كنع فعأَض فْعاً ون كَانَ أَقَلَّ لَك

فَقَد لَى ذَِلكع ِملُكحا الَِّذي يا فَمنلَياٌء ععد ا ولَن اكِتهِب انراِن الْعسفُر عجأَش كى أَنرا نكُن 
ِمِننيؤالْم أَِمري اشى ِخدا أَتفَلَم كنا عنكِْسري ى أَنَّ ذَِلكرت ا ِديناً ولَن نِخذُ اللَّعتعليه السالم  ( أَ ت (

ِليِه عِإلَي ظَرا نفَلَم اهرا أَمم عنِد ) م عليه السال ( صبا عا أَخا يناهقَالَ ه و ِحكض هفْساِجي نني وه و
قَيٍس و أَشار لَه ِإلَى مجِلٍس قَِريٍب ِمنه فَقَالَ ما أَوسع الْمكَانَ أُِريد أَنْ أُؤدي ِإلَيك ِرسالَةً قَالَ 

 و كابلُّ ِثيحت و برشت و مطْعلْ تا ِبي ِإلَى بقَالَ م ِزلْهفَأَن ربا قَني قُم كالَتي ِرسدؤت ثُم ِهندت
يش  وِباللَِّه الَِّذي ه كدشةٌ قَالَ فَأَنلَاِنيِلي ع قَالَ كُلُّ ِسر لُو ِبكةٌ قَالَ فَأَخاجح تا ذَكَرٍء ِمم

ِل بينك و بين قَلِْبك الَِّذي يعلَم خاِئنةَ الْأَعيِن و ما تخِفي الصدور أَقْرب ِإلَيك ِمن نفِْسك الْحاِئ
 دتا ارم كأَلْتا سم دعب تمكَت قَالَ لَو معن مقَالَ اللَّه كلَيع تضرا عِبم ريبالز كِإلَي مقَدأَ ت

) عليه السالم  ( نشدك اللَّه هلْ علَّمك كَلَاماً تقُولُه ِإذَا أَتيتِني قَالَ اللَّهم نعم قَالَ عِليِإلَيك طَرفُك فَأَ

ِليلَ ععج ا وأَها فَقَرأْهقَالَ فَاقْر معِة قَالَ نرخةَ السعليه السالم  ( آي (فْتي ا وهددري ا وهركَرِه يلَيع ح
ِمِننيؤالْم ى أَِمريرا يلُ مجةً قَالَ الررم ِعنيبا سأَهى ِإذَا قَرتطَأَ حا ) عليه السالم  ( ِإذَا أَخِدهدرِبت هرأَم
فِْسي ِبيالَِّذي ن أَنَّ قَالَ ِإي واطْم كقَلْب ِجدأَ ت قَالَ لَه ةً ثُمرم ِعنيبس هربفَأَخ ا قَالَا لَكِدِه قَالَ فَم

فَقَالَ قُلْ لَهما كَفَى ِبمنِطِقكُما حجةً علَيكُما و لَِكن اللَّه لَا يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمني زعمتما 
 بسا النِب فَأَمسي ِفي النما عناب يِن وِفي الد ايوا أَخكُمأَن بسِإنْ كَانَ الن و هِكرفَلَا أُن

مقْطُوعاً ِإلَّا ما وصلَه اللَّه ِبالِْإسلَاِم و أَما قَولُكُما ِإنكُما أَخواي ِفي الديِن فَِإنْ كُنتما صاِدقَيِن 
أَفْعاِلكُما ِفي أَِخيكُما ِفي الديِن و ِإلَّا فَقَد فَقَد فَارقْتما ِكتاب اللَِّه عز و جلَّ و عصيتما أَمره ِب

 اللَّه ضذُ قَبنم اسا النكُمقَتفَارا مأَم يِن وِفي الد ايوا أَخكُما أَناِئكُمعا ِبادمتيرافْت ا ومتكَذَب
قْتماهم ِبحق فَقَد نقَضتما ذَِلك الْحق ِبِفراِقكُما ِإياي أَِخرياً  فَِإنْ كُنتما فَار)صلى اهللا عليه وآله ( محمداً 

و ِإنْ فَارقْتماهم ِبباِطٍل فَقَد وقَع ِإثْم ذَِلك الْباِطِل علَيكُما مع الْحدِث الَِّذي أَحدثْتما مع أَنَّ 
  لناس لَم تكُن صفْقَتكُما ِبمفَارقَِتكُما ا
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شيئاً و ِإلَّا ِلطَمِع الدنيا زعمتما و ذَِلك قَولُكُما فَقَطَعت رجاَءنا لَا تِعيباِن ِبحمِد اللَِّه ِمن ِديِني 
أَما الَِّذي صرفَِني عن ِصلَِتكُما فَالَِّذي صرفَكُما عِن الْحق و حملَكُما علَى خلِْعِه ِمن ِرقَاِبكُما 

 فْعاً وقُولَا أَقَلَّ نئاً فَلَا تيِبِه ش ِركي لَا أُشبر اللَّه وه و هامونُ ِلجرالْح لَعخا يفْعاً كَمد فعأَض
 ِني ولَع ا ِمنكُمبره ِب وراِن الْعسفُر عجي أَشا ِإنلُكُما قَوأَم فَاِق والن عِك مرالش مِحقَّا استسفَت

ِل ويالْخ ودلُب تاجم ةُ ولَفَِت الْأَِسنتلًا ِإذَا اخمِقٍف عواِئي فَِإنَّ ِلكُلِّ معا داكُمرحلَأَ سم 
أَجوافَكُما فَثَم يكِْفيِني اللَّه ِبكَماِل الْقَلِْب و أَما ِإذَا أَبيتما ِبأَني أَدعو اللَّه فَلَا تجزعا ِمن أَنْ 

أَقِْعِص الز ما اللَّهمتمعٍة زرحٍم سقَو ِمن اِحرلٌ سجا ركُملَيع وعدي همد ِفكاس لٍَة وِقت رِبش ريب
 اِني وا ظَلَمِإنْ كَان ذَِلك اً ِمنرِة شا ِفي الْآِخرملَه ِخراد ذَلَّةَ وةَ الْمطَلْح فرع لَالٍَة ولَى ضع

ِفي ولَكسا ريصع و اكيصع ا ومهتادها شمكَت و لَيا عيرافْت ثُم آِمني اشقَالَ ِخد قُلْ آِمني 
قَالَ ِخداش ِلنفِْسِه و اللَِّه ما رأَيت ِلحيةً قَطُّ أَبين خطَأً ِمنك حاِملَ حجٍة ينقُض بعضها بعضاً 

ارِجع ِإلَيِهما و أَعِلمهما ما ) عليه السالم  ( يلَم يجعِل اللَّه لَها ِمساكاً أَنا أَبرأُ ِإلَى اللَِّه ِمنهما قَالَ عِل
 لَ فَلَمفَفَع ِفيك اهفِّقَِني ِلِرضوأَنْ ي اِجلًا وع كِني ِإلَيدرأَنْ ي أَلَ اللَّهسى تتاللَِّه ح قَالَ لَا و قُلْت

مالْج موي هعقُِتلَ م و فرصثْ أَِن انلْبي اللَّه هِحمِل ر.  
٢ - نع ِريعالْأَش ِليو عأَب اٍد وِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمحم ٍد ومحم نب ِليع  

نِعيٍد عِن سِرو بمع ناِحٍم عزِن مِر بصن نع ِليِن عِد بمحم نِميعاً عانَ جسِن حِد بمحم 
 موِه يلَياللَِّه ع اتلَوِن أَِبي طَاِلٍب صب ِليع عم تةَ قَالَ كُنلَمِن ساِفِع بر نِد اللَِّه عبِن عاِح برج

ِليا عنياِن فَبورهعليه السالم  ( الن (َفَق ِليا عي كلَيع لَامفَقَالَ الس اَء فَاِرسِإذْ ج اِلسجِليع الَ لَه )  عليه

و علَيك السلَام ما لَك ثَِكلَتك أُمك لَم تسلِّم علَي ِبِإمرِة الْمؤِمِنني قَالَ بلَى سأُخِبرك عن ) السالم 
ِرئْتِن بيكَمالْح تكَّما حفَلَم ِبِصفِّني قلَى الْحع تِإذْ كُن تكُن ِركاً ذَِلكشم كتيمس و كِمن 

 ِمن ِإلَي بأَح لَالَِتكض ِمن اكده ِرفاللَِّه لَأَنْ أَع ِتي ولَايو ِرفأَص نِري ِإلَى أَيلَا أَد تحبفَأَص
ِليع ا فَقَالَ لَها ِفيهم ا وينعليه السالم  ( الد (ِمن ِقف كأُم كثَِكلَت ى ِمنداِت الْهلَامع ي قَِريباً أُِريك
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 علَاماِت الضلَالَِة فَوقَف الرجلُ قَِريباً ِمنه فَبينما هو كَذَِلك ِإذْ أَقْبلَ فَاِرس يركُض حتى أَتى عِلياً

  قَر اللَّه عينك قَد و اللَِّه فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني أَبِشر ِبالْفَتِح أَ) عليه السالم ( 
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قَالَ كَذَبت و الَِّذي قُِتلَ الْقَوم أَجمعونَ فَقَالَ لَه ِمن دوِن النهِر أَو ِمن خلِْفِه قَالَ بلْ ِمن دوِنِه فَ
 راَء آخةً فَجِصريِفيِه ب تددلُ فَازجلُوا فَقَالَ الرقْتى يتداً حونَ أَبربعةَ لَا يمسأَ النرب ةَ وبالْح فَلَق

ِمثْلَ الَِّذي رد علَى ) عليه السالم  ( ِننييركُض علَى فَرٍس لَه فَقَالَ لَه ِمثْلَ ذَِلك فَرد علَيِه أَِمري الْمؤِم
ِليلَى عِملَ عأَنْ أَح تممه و اكلُ الشجاِحِبِه قَالَ الرعليه السالم  ( ص ( ِف ثُميِبالس هتامه فَأَفْلَق

للَّه عينك يا أَِمري الْمؤِمِنني أَبِشر ِبالْفَتِح قَد جاَء فَاِرساِن يركُضاِن قَد أَعرقَا فَرسيِهما فَقَالَا أَقَر ا
ِليونَ فَقَالَ ععمأَج ماللَِّه قُِتلَ الْقَو عليه السالم  ( و ( لْ ِمنوِنِه قَالَا لَا بد ِمن ِر أَوهلِْف النخ أَ ِمن
نهروانَ و ضرب الْماُء لَباِت خيوِلِهم رجعوا فَأُِصيبوا فَقَالَ خلِْفِه ِإنهم لَما اقْتحموا خيلَهم ال

ِمِننيؤالْم عليه السالم  ( أَِمري (ِمِننيؤِد أَِمِري الْمذَ ِبيِسِه فَأَخفَر نلُ عجلَ الرزا فَنمقْتدص )  عليه السالم ( و
  .هِذِه لَك آيةٌ ) عليه السالم  (  عِليِبِرجِلِه فَقَبلَهما فَقَالَ

٣ - دمأَح نفٍَر ععِن جى بوسِن ماِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم ِليأَِبي ع نٍد عمحم نب ِليع  
 خداِهي عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم الِْعجِلي عن أَحمد بِن يحيى الْمعروِف ِبكُرٍد عن محمِد بِن

 ِة قَالَتاِلِبيةَ الْواببح نع ِميثْعٍرو الْخمِن عِد الْكَِرِمي ببع ناِشٍم عِن هِد اللَِّه ببع نع وبِن أَيب
ِمِننيؤالْم أَِمري تأَيعليه السالم  ( ر (ِدر هعم ِميِس وطَِة الْخراِعي ِفي شيا بِبه ِربضاِن يتاببا سةٌ لَه

الِْجري و الْمارماِهي و الزماِر و يقُولُ لَهم يا بياِعي مسوِخ بِني ِإسراِئيلَ و جنِد بِني مروانَ 
م و ِمِننيؤالْم ا أَِمريفَقَالَ ي فنأَح نب اتِه فُرِإلَي لَقُوا فَقَامح امأَقْو انَ قَالَ فَقَالَ لَهورِني مب دنا ج

 هلْ أَقْفُو أَثَرأَز فَلَم هتعبات ثُم هطْقاً ِمنن نساِطقاً أَحن أَر وا فَلَمِسخفَم اِربولُوا الشفَت ى واللِّح
لَه ِجِد فَقُلْتسِة الْمبحِفي ر دى قَعتفَقَالَ ح قَالَت اللَّه كمحرِة ياملَالَةُ الِْإما دم ِمِننيؤالْم ا أَِمريي 

ائِْتيِني ِبِتلِْك الْحصاِة و أَشار ِبيِدِه ِإلَى حصاٍة فَأَتيته ِبها فَطَبع ِلي ِفيها ِبخاتِمِه ثُم قَالَ ِلي يا 
 الِْإمامةَ فَقَدر أَنْ يطْبع كَما رأَيِت فَاعلَِمي أَنه ِإمام مفْترض الطَّاعِة و حبابةُ ِإذَا ادعى مدٍع

يش هنع بزعلَا ي امالِْإم ِمِننيؤالْم أَِمري ى قُِبضتح فْترصان ثُم قَالَت هِريدعليه السالم  ( ٌء ي ( فَِجئْت
و الناس يسأَلُونه فَقَالَ يا حبابةُ ) عليه السالم  ( و هو ِفي مجِلِس أَِمِري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( ِإلَى الْحسِن

 أَِمري عا طَبا كَمِفيه عفَطَب هتطَيِك قَالَ فَأَععا ماِتي مفَقَالَ ه لَايوا مي معن ةُ فَقُلْتاِلِبيالْو
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 )صلى اهللا عليه وآله ( و هو ِفي مسِجِد رسوِل اللَِّه ) عليه السالم  ( قَالَت ثُم أَتيت الْحسين) عليه السالم  ( لْمؤِمِننيا
  فَقَرب و رحب ثُم قَالَ ِلي ِإنَّ 
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ِفي الدلَالَِة دِليلًا علَى ما تِريِدين أَ فَتِريِدين دلَالَةَ الِْإمامِة فَقُلْت نعم يا سيِدي فَقَالَ هاِتي ما معِك 
ب ِليع تيأَت ثُم ا قَالَتِلي ِفيه عاةَ فَطَبصالْح هلْتاوِنفَنيسالْح ِإلَى ) عليه السالم  ( ن رالِْكب لَغَ ِبيب قَد و

أَنْ أُرِعشت و أَنا أَعد يومِئٍذ ِمائَةً و ثَلَاثَ عشرةَ سنةً فَرأَيته راِكعاً و ساِجداً و مشغولًا ِبالِْعبادِة 
أَ ِإلَيملَالَِة فَأَوالد ِمن تِئسفَي ى ِمنضم ِدي كَميا سي فَقُلْت اِبي قَالَتبش ِإلَي ادِة فَعاببِبالس 

الدنيا و كَم بِقي فَقَالَ أَما ما مضى فَنعم و أَما ما بِقي فَلَا قَالَت ثُم قَالَ ِلي هاِتي ما معِك 
 ( فَطَبع ِلي ِفيها ثُم أَتيت أَبا عبِد اللَِّه) عليه السالم  ( ِفيها ثُم أَتيت أَبا جعفٍَرفَأَعطَيته الْحصاةَ فَطَبع ِلي 

عليه  ( فَطَبع ِلي ِفيها ثُم أَتيت الرضا) عليه السالم  ( فَطَبع ِلي ِفيها ثُم أَتيت أَبا الْحسِن موسى) عليه السالم 

  .فَطَبع ِلي ِفيها و عاشت حبابةُ بعد ذَِلك ِتسعةَ أَشهٍر علَى ما ذَكَر محمد بن ِهشاٍم  ) السالم
  محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه و عِلي بن محمٍد عن ِإسحاق بِن محمٍد النخِعي عن أَِبي - ٤

ب داواِشٍم دٍدهمحأَِبي م دِعن تقَالَ كُن فَِريعِل ) عليه السالم  ( ِن الْقَاِسِم الْجأَه ٍل ِمنجِذنَ ِلرؤتفَاس
 هرأَم وِل وِه ِبالْقَبلَيع دِة فَرلَايِه ِبالْولَيع لَّمفَس ِسيملٌ طَِويلٌ جبلٌ عجلَ رخِه فَدلَيِن عمالْي

ٍدِبالْجمحو مذَا فَقَالَ أَبه نِري مِشع تفِْسي لَيِفي ن لَاِصقاً ِلي فَقُلْتم لَسعليه السالم  ( لُوِس فَج (

ِفيها ِبخواِتيِمِهم فَانطَبعت و ) عليهم السالم  ( هذَا ِمن ولِْد الْأَعراِبيِة صاِحبِة الْحصاِة الَِّتي طَبع آباِئي
 ِضعوا مهاِنٍب ِمنِفي ج اةً وصح جرا فَأَخاِتهقَالَ ه ا ثُمِفيه عأَنْ أَطْب ِريدي هعا ماَء ِبهج قَد

اتِمِه ثُم أَخرج خاتمه فَطَبع ِفيها فَانطَبع فَكَأَني أَرى نقْش خ) عليه السالم  ( أَملَس فَأَخذَها أَبو محمٍد
الساعةَ الْحسن بن عِلي فَقُلْت ِللْيماِني رأَيته قَبلَ هذَا قَطُّ قَالَ لَا و اللَِّه و ِإني لَمنذُ دهٍر 

خلْ فَدخفَاد فَقَالَ ِلي قُم اهأَر تلَس اباِني شةَ أَتاعى كَانَ الستِتِه حيؤلَى رع ِريصح ثُم لْت
 دهٍض أَشعب ا ِمنهضعةً بيِت ذُريلَ الْبأَه كُملَيع هكَاترب ةُ اللَِّه ومحقُولُ ري وه و اِنيمالْي ضهن

ِمِننيؤأَِمِري الْم قوِب حجكَو اِجبلَو قَّكِة ) عليه السالم  ( ِباللَِّه ِإنَّ حالْأَِئم اللَِّه و اتلَوِدِه صعب ِمن
علَيِهم أَجمِعني ثُم مضى فَلَم أَره بعد ذَِلك قَالَ ِإسحاق قَالَ أَبو هاِشٍم الْجعفَِري و سأَلْته عِن 

ِن غَاِنِم ابانَ بعِن ِسمةَ بقْبِن علِْت بالص نب عجِمي ِمهِمِه فَقَالَ اسةُ اساِبيرالْأَع ِهي غَاِنٍم و ِن أُم

http://www.islam4u.com


ِمِننيؤالْم ا أَِمريِفيه عاِة الَِّتي طَبصةُ الْحاِحبةُ صاِنيمعليه السالم  ( الْي (ِنسقِْت أَِبي الْحطُ ِإلَى وبالس و ) 

   .)عليه السالم 
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٥ - نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
أَرسلَ ) عليه السالم  (  الْحسين قَالَ لَما قُِتلَ) عليه السالم  ( أَِبي عبيدةَ و زرارةَ جِميعاً عن أَِبي جعفٍَر
فَخلَا ِبِه فَقَالَ لَه يا ابن أَِخي قَد عِلمت أَنَّ ) عليه السالم  ( محمد بن الْحنِفيِة ِإلَى عِلي بِن الْحسيِن

ثُم ِإلَى ) عليه السالم  (  بعِدِه ِإلَى أَِمِري الْمؤِمِنني دفَع الْوِصيةَ و الِْإمامةَ ِمن)صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 
و قَد قُِتلَ أَبوك رِضي اللَّه عنه و صلَّى علَى روِحِه ) عليه السالم  ( ثُم ِإلَى الْحسيِن) عليه السالم  ( الْحسِن

ِفي ِسني و قَِدِميي أَحق ِبها ) عليه السالم  ( لَادِتي ِمن عِليو لَم يوِص و أَنا عمك و ِصنو أَِبيك و ِو
عليه  ( ِمنك ِفي حداثَِتك فَلَا تناِزعِني ِفي الْوِصيِة و الِْإمامِة و لَا تحاجِني فَقَالَ لَه عِلي بن الْحسيِن

تدِع ما لَيس لَك ِبحق ِإني أَِعظُك أَنْ تكُونَ ِمن الْجاِهِلني ِإنَّ أَِبي يا يا عم اتِق اللَّه و لَا ) السالم 
عم صلَوات اللَِّه علَيِه أَوصى ِإلَي قَبلَ أَنْ يتوجه ِإلَى الِْعراِق و عِهد ِإلَي ِفي ذَِلك قَبلَ أَنْ 

 ِعنِدي فَلَا تتعرض ِلهذَا فَِإني أَخاف )صلى اهللا عليه وآله ( ا ِسلَاح رسوِل اللَِّه يستشهد ِبساعٍة و هذَ
 علَيك نقْص الْعمِر و تشتت الْحاِل ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ جعلَ الْوِصيةَ و الِْإمامةَ ِفي عِقِب الْحسيِن

ذَا أَردت أَنْ تعلَم ذَِلك فَانطَِلق ِبنا ِإلَى الْحجِر الْأَسوِد حتى نتحاكَم ِإلَيِه و نسأَلَه فَِإ) عليه السالم ( 
سود و كَانَ الْكَلَام بينهما ِبمكَّةَ فَانطَلَقَا حتى أَتيا الْحجر الْأَ) عليه السالم  ( عن ذَِلك قَالَ أَبو جعفٍَر

 ِطقنأَنْ ي لْهس لَّ وج و زِهلْ ِإلَى اللَِّه عتفَاب تأْ أَندِة ابِفينِن الْحِد بمحِن ِلميسالْح نب ِليفَقَالَ ع
 رجا الْحعد ثُم أَلَ اللَّهس اِء وعِفي الد دمحلَ مهتلْ فَابس ثُم رجالْح لَك ِليفَقَالَ ع هِجبي فَلَم

يا عم لَو كُنت وِصياً و ِإماماً لَأَجابك قَالَ لَه محمد فَادع اللَّه أَنت يا ) عليه السالم  ( بن الْحسيِن
اد ثُم قَالَ أَسأَلُك ِبالَِّذي جعلَ ِفيك ِبما أَر) عليه السالم  ( ابن أَِخي و سلْه فَدعا اللَّه عِلي بن الْحسيِن

 دعب امالِْإم و ِصيِن الْوا منتربا أَخلَم ِعنيماِس أَجالن ِميثَاق اِء وِصيالْأَو ِميثَاق اِء وِبيالْأَن ِميثَاق
ِليِن عِن بيسعليه السالم  ( الْح (الْح كرحقَالَ فَت اللَّه طَقَهأَن ِضِعِه ثُموم نولَ عزأَنْ ي ى كَادتح رج

ِليِن عِن بيسالْح دعةَ بامالِْإم ةَ وِصيِإنَّ الْو مِبٍني فَقَالَ اللَّهم ِبيراٍن علَّ ِبِلسج و زعليه السالم  ( ع (

ِن عِن بيسِن الْحب ِليوِل اللَِّه ِإلَى عسِت رةَ ِبنِن فَاِطماب ِن أَِبي طَاِلٍب وب قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( ِلي 
   .)عليه السالم  ( فَانصرف محمد بن عِلي و هو يتولَّى عِلي بن الْحسيِن
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ِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليفٍَر ععأَِبي ج نةَ عاررز نِريٍز عح نعليه  ( ى ع

  .ِمثْلَه ) السالم 
  الْحسين بن محمٍد عِن الْمعلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن عِلي قَالَ أَخبرِني سماعةُ - ٦

 نب  
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ِمهرانَ قَالَ أَخبرِني الْكَلِْبي النسابةُ قَالَ دخلْت الْمِدينةَ و لَست أَعِرف شيئاً ِمن هذَا الْأَمِر 
روِني عن عاِلِم أَهِل هذَا الْبيِت فَقَالُوا عبد فَأَتيت الْمسِجد فَِإذَا جماعةٌ ِمن قُريٍش فَقُلْت أَخِب

اللَِّه بن الْحسِن فَأَتيت منِزلَه فَاستأْذَنت فَخرج ِإلَي رجلٌ ظَننت أَنه غُلَام لَه فَقُلْت لَه استأِْذنْ 
 فَقَالَ ِلي جرخ لَ ثُمخفَد لَاكولَى ماِد ِلي عِتهِديِد اِلاجِكٍف شتعٍخ ميا ِبشفَِإذَا أَن لْتخلْ فَدخاد

 أَلُكأَس ِجئْت فَقُلْت كتاجا حةُ فَقَالَ مابسالن ا الْكَلِْبيأَن فَقُلْت تأَن نِه فَقَالَ ِلي ملَيع تلَّمفَس
ٍد قُلْتمحِني مِباب تررأَِتِه فَقَالَ أَ مرٍل قَالَ ِلامجر نِني عِبرأَخ لْ فَقُلْتفَقَالَ س ِبك أْتدب 

أَنِت طَاِلق عدد نجوِم السماِء فَقَالَ تِبني ِبرأِْس الْجوزاِء و الْباِقي ِوزر علَيِه و عقُوبةٌ فَقُلْت ِفي 
شيخ ِفي الْمسِح علَى الْخفَّيِن فَقَالَ قَد مسح قَوم صاِلحونَ و نفِْسي واِحدةٌ فَقُلْت ما يقُولُ ال

 ولَالٌ هأَ ح يقُولُ ِفي أَكِْل الِْجرا تم اِن فَقُلْتتفِْسي ِثنِفي ن فَقُلْت حسمِت لَا نيلَ الْبأَه نحن
ا أَهلَالٌ ِإلَّا أَنفَقَالَ ح امرح ِب أَمرقُولُ ِفي شا تفَم فِْسي ثَلَاثٌ فَقُلْتِفي ن فَقُلْت افُهعِت نيلَ الْب

النِبيِذ فَقَالَ حلَالٌ ِإلَّا أَنا أَهلَ الْبيِت لَا نشربه فَقُمت فَخرجت ِمن ِعنِدِه و أَنا أَقُولُ هِذِه 
ا الْبيِت فَدخلْت الْمسِجد فَنظَرت ِإلَى جماعٍة ِمن قُريٍش و الِْعصابةُ تكِْذب علَى أَهِل هذَ

 ناللَِّه ب دبِت فَقَالُوا عيذَا الْبِل هأَه لَمأَع نم ملَه قُلْت ثُم ِهملَيع تلَّماِس فَسالن ِمن ِرِهمغَي
فَلَم هتيأَت قَد ِن فَقُلْتسالْح نب فَرعفَقَالَ ائِْت ج هأْسِم رالْقَو لٌ ِمنجر فَعئاً فَريش هدِعن أَِجد 

فَهو أَعلَم أَهِل هذَا الْبيِت فَلَامه بعض من كَانَ ِبالْحضرِة فَقُلْت ِإنَّ الْقَوم ِإنما ) عليه السالم  ( محمٍد
شِإر ِمن مهعنِإلَى م تى ِصرتح تيضفَم تدأَر اهِإي كحيو لَه فَقُلْت دسٍة الْحرلَ مِه أَواِدي ِإلَي

 و لْتخِني فَدشهأَد اللَِّه لَقَد ا كَلٍْب فَوا أَخلْ يخفَقَالَ اد لَه غُلَام جرفَخ ابالْب تعِزِلِه فَقَرنم
ِرب و نظَرت فَِإذَا شيخ علَى مصلى ِبلَا ِمرفَقٍَة و لَا بردعٍة فَابتدأَِني بعد أَنْ سلَّمت أَنا مضطَ

علَيِه فَقَالَ ِلي من أَنت فَقُلْت ِفي نفِْسي يا سبحانَ اللَِّه غُلَامه يقُولُ ِلي ِبالْباِب ادخلْ يا أَخا 
 كَلٍْب و ا الْكَلِْبيأَن لَه فَقُلْت تأَن نلَى موأَلُِني الْمسي  
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ِباللَِّه و ضلُّوا ضلَالًا بِعيداً و خِسروا النسابةُ فَضرب ِبيِدِه علَى جبهِتِه و قَالَ كَذَب الْعاِدلُونَ 
خسراناً مِبيناً يا أَخا كَلٍْب ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ و عاداً و ثَمود و أَصحاب الرس و قُروناً 

قَالَ ِلي أَ فَتنِسب نفْسك قُلْت نعم أَنا بين ذِلك كَِثرياً أَ فَتنِسبها أَنت فَقُلْت لَا جِعلْت ِفداك فَ
فُلَانُ بن فُلَاِن بِن فُلَاٍن حتى ارتفَعت فَقَالَ ِلي ِقف لَيس حيثُ تذْهب ويحك أَ تدِري من فُلَانُ 

اٍن ابن فُلَاٍن الراِعي الْكُرِدي ِإنما كَانَ فُلَانٌ بن فُلَاٍن قُلْت نعم فُلَانُ بن فُلَاٍن قَالَ ِإنَّ فُلَانَ بن فُلَ
 همى غَنعرِلِه الَِّذي كَانَ يبج أَِة فُلَاٍن ِمنرةَ املَ ِإلَى فُلَانزِل آِل فُلَاٍن فَنبلَى جع ِدياِعي الْكُرالر

لَاناً و فُلَانُ بن فُلَاٍن ِمن فُلَانةَ و فُلَاِن بِن فُلَاٍن ثُم قَالَ أَ علَيِه فَأَطْعمها شيئاً و غَِشيها فَولَدت فُ
تعِرف هِذِه الْأَساِمي قُلْت لَا و اللَِّه جِعلْت ِفداك فَِإنْ رأَيت أَنْ تكُف عن هذَا فَعلْت فَقَالَ ِإنما 

أَعود قَالَ لَا نعود ِإذاً و اسأَلْ عما ِجئْت لَه فَقُلْت لَه أَخِبرِني عن قُلْت فَقُلْت فَقُلْت ِإني لَا 
رجٍل قَالَ ِلامرأَِتِه أَنِت طَاِلق عدد نجوِم السماِء فَقَالَ ويحك أَ ما تقْرأُ سورةَ الطَّلَاِق قُلْت بلَى 

لِّقُوهن ِلِعدِتِهن و أَحصوا الِْعدةَ قَالَ أَ ترى هاهنا نجوم السماِء قُلْت لَا قَالَ فَاقْرأْ فَقَرأْت فَطَ
 ثُم )صلى اهللا عليه وآله ( قُلْت فَرجلٌ قَالَ ِلامرأَِتِه أَنِت طَاِلق ثَلَاثاً قَالَ ترد ِإلَى ِكتاِب اللَِّه و سنِة نِبيِه 

 لَا طَلَاق ِإلَّا علَى طُهٍر ِمن غَيِر ِجماٍع ِبشاِهديِن مقْبولَيِن فَقُلْت ِفي نفِْسي واِحدةٌ ثُم قَالَ قَالَ
لَّ سلْ قُلْت ما تقُولُ ِفي الْمسِح علَى الْخفَّيِن فَتبسم ثُم قَالَ ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة و رد اللَّه كُ

يِفي  ش فَقُلْت مهوؤضو بذْهي نِح أَيسالْم ابحى أَصرِم فَتنِإلَى الْغ الِْجلْد در ِئِه ويٍء ِإلَى ش
زع فَقَالَ ِإنَّ اللَّه يأَكِْل الِْجر نِني عِبرأَخ لْ فَقُلْتفَقَالَ س ِإلَي فَتالْت اِن ثُمتفِْسي ِثنلَّ نج و 

مسخ طَاِئفَةً ِمن بِني ِإسراِئيلَ فَما أَخذَ ِمنهم بحراً فَهو الِْجري و الْمارماِهي و الزمار و ما 
ِلك فَقُلْت ِسوى ذَِلك و ما أَخذَ ِمنهم براً فَالِْقردةُ و الْخناِزير و الْوبر و الْورك و ما ِسوى ذَ

ِفي نفِْسي ثَلَاثٌ ثُم الْتفَت ِإلَي فَقَالَ سلْ و قُم فَقُلْت ما تقُولُ ِفي النِبيِذ فَقَالَ حلَالٌ فَقُلْت ِإنا 
لْمنِتنةُ فَقُلْت ننِبذُ فَنطْرح ِفيِه الْعكَر و ما ِسوى ذَِلك و نشربه فَقَالَ شه شه ِتلْك الْخمرةُ ا

  جِعلْت ِفداك فَأَي نِبيٍذ تعِني فَقَالَ ِإنَّ أَهلَ 
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 تغِيري الْماِء و فَساد طَباِئِعِهم فَأَمرهم أَنْ ينِبذُوا  )صلى اهللا عليه وآله( الْمِدينِة شكَوا ِإلَى رسوِل اللَِّه 
 هبرش هفَِمن نِبِه ِفي الش قِْذفِر فَيمالت ِمن ِإلَى كَف ِمدعفَي ِبذَ لَهنأَنْ ي هاِدمخ رأْملُ يجفَكَانَ الر

انَ عدد التمِر الَِّذي كَانَ ِفي الْكَف فَقَالَ ما حملَ الْكَف فَقُلْت و ِمنه طَهوره فَقُلْت و كَم كَ
 نالش عسكَانَ ي كَم و ِن فَقُلْتيتِثن تا كَانمبر ةً واِحدو تا كَانمباِن فَقَالَ رتِثن ةٌ واِحدو

ماِنني ِإلَى ما فَوق ذَِلك فَقُلْت ِبالْأَرطَاِل فَقَالَ نعم أَرطَالٌ ِبِمكْياِل فَقَالَ ما بين الْأَربِعني ِإلَى الثَّ
ضهن ثُم ةُ قَالَ الْكَلِْبياعماِق قَالَ سلَى ) عليه السالم  ( الِْعرِدي عِبي ِربا أَضأَن و تجرفَخ تقُم و

ٌء فَهذَا فَلَم يزِل الْكَلِْبي يِدين اللَّه ِبحب آِل هذَا الْبيِت حتى   كَانَ شيالْأُخرى و أَنا أَقُولُ ِإنْ
 اتم.  

٧ - نع اِسِطيى الْويحأَِبي ي نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ا ِبالْماِلٍم قَالَ كُنِن ساِم بِد اللَِّهِهشبفَاِة أَِبي عو دعِة بعليه السالم  ( ِدين ( اسالن الطَّاِق و اِحبص ا وأَن

مجتِمعونَ علَى عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر أَنه صاِحب الْأَمِر بعد أَِبيِه فَدخلْنا علَيِه أَنا و صاِحب الطَّاِق 
 هدِعن اسالن ِد اللَِّهوبأَِبي ع نا عوور مهأَن ذَِلك عليه السالم  ( و ( ا لَمِفي الْكَِبِري م رقَالَ ِإنَّ الْأَم هأَن

ب تكُن ِبِه عاهةٌ فَدخلْنا علَيِه نسأَلُه عما كُنا نسأَلُ عنه أَباه فَسأَلْناه عِن الزكَاِة ِفي كَم تِج
فَقَالَ ِفي ِمائَتيِن خمسةٌ فَقُلْنا فَِفي ِمائٍَة فَقَالَ ِدرهماِن و ِنصف فَقُلْنا و اللَِّه ما تقُولُ الْمرِجئَةُ 

نجرِجئَةُ قَالَ فَخرقُولُ الْما تِري ما أَداللَِّه م اِء فَقَالَ ومِإلَى الس هدي فَعذَا قَالَ فَرِدِه هِعن ا ِمن
 اِكنيِة بِدينِض أَِزقَِّة الْمعا ِفي بندلُ فَقَعوفٍَر الْأَحعو جأَب ا وأَن هجوتن نِري ِإلَى أَيدلَّالًا لَا نض

ى الْقَدِريِة ِإلَى الزيِديِة حيارى لَا ندِري ِإلَى أَين نتوجه و لَا من نقِْصد و نقُولُ ِإلَى الْمرِجئَِة ِإلَ
 ِدِه فَِخفْتِبي وِمئُ ِإلَيي ِرفُهخاً لَا أَعيلًا شجر تأَيِإذْ ر كَذَِلك نحاِرِج فَنوِزلَِة ِإلَى الْختعِإلَى الْم

 هأَن ذَِلك وِر وصنفٍَر الْمعوِن أَِبي جيع ناً ِمنيكُونَ عونَ أَنْ يظُرني اِسيسوِة جِدينِبالْم كَانَ لَه
علَيِه فَيضِربونَ عنقَه فَِخفْت أَنْ يكُونَ ِمنهم فَقُلْت ) عليه السالم  ( ِإلَى مِن اتفَقَت ِشيعةُ جعفٍَر

يدِني لَا يِريدك فَتنح عني لَا تهِلك و ِللْأَحوِل تنح فَِإني خاِئف علَى نفِْسي و علَيك و ِإنما يِر
 تني ظَنأَن ذَِلك و خيالش تِبعت ِعيٍد وب رى غَيحنفَت فِْسكلَى نع ِعنيت  
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أَني لَا أَقِْدر علَى التخلُِّص ِمنه فَما ِزلْت أَتبعه و قَد عزمت علَى الْموِت حتى ورد ِبي علَى 
ه ثُم خلَّاِني و مضى فَِإذَا خاِدم ِبالْباِب فَقَالَ ِلي ادخلْ رِحمك اللَّ) عليه السالم  ( باِب أَِبي الْحسِن

فَقَالَ ِلي ابِتداًء ِمنه لَا ِإلَى الْمرِجئَِة و لَا ِإلَى الْقَدِريِة ) عليه السالم  ( فَدخلْت فَِإذَا أَبو الْحسِن موسى
لْت ِفداك مضى أَبوك و لَا ِإلَى الزيِديِة و لَا ِإلَى الْمعتِزلَِة و لَا ِإلَى الْخواِرِج ِإلَي ِإلَي فَقُلْت جِع

 اكده كِديهأَنْ ي اَء اللَّهِدِه فَقَالَ ِإنْ شعب ا ِمنلَن نفَم قُلْت معتاً قَالَ نوى مضم قُلْت معقَالَ ن
ع ِريدِد أَِبيِه قَالَ يعب ِمن هأَن معزاللَِّه ي دبِإنَّ ع اكِفد ِعلْتج قَالَ قُلْت اللَّه دبعاللَِّه أَنْ لَا ي دب

 اكِفد ِعلْتج قَالَ قُلْت اكده كِديهأَنْ ي اَء اللَّهِدِه قَالَ ِإنْ شعب ا ِمنلَن نفَم اكِفد ِعلْتج قُلْت
أُِصب فِْسي لَمِفي ن قَالَ فَقُلْت ا أَقُولُ ذَِلكقَالَ لَا م وه تفَأَن لَه قُلْت أَلَِة ثُمسالْم طَِريق 

يلَِني شاخقَالَ لَا فَد امِإم كلَيع اكِفد ِعلْتج  ةً أَكْثَربيه و ظَاماً لَهلَّ ِإعج و زع ِإلَّا اللَّه لَمعٌء لَا ي
لْت لَه جِعلْت ِفداك أَسأَلُك عما كُنت أَسأَلُ ِمما كَانَ يحلُّ ِبي ِمن أَِبيِه ِإذَا دخلْت علَيِه ثُم قُ

 قُلْت فزنلَا ي رحب وفَِإذَا ه هأَلْتفَس حالذَّب وفَه تفَِإنْ أَذَع ِذعلَا ت و ربخلْ تفَقَالَ س اكأَب
 ِإلَيِهم و أَدعوهم ِإلَيك و قَد أَخذْت علَي جِعلْت ِفداك ِشيعتك و ِشيعةُ أَِبيك ضلَّالٌ فَأُلِْقي

 ارأَش و حالذَّب ووا فَهانَ فَِإنْ أَذَاعمِه الِْكتلَيذْ عخ ِه وداً فَأَلِْق ِإلَيشر هِمن تسآن نانَ قَالَ ممالِْكت
فَلَِقيت أَبا جعفٍَر الْأَحولَ فَقَالَ ِلي ما وراَءك قُلْت ِبيِدِه ِإلَى حلِْقِه قَالَ فَخرجت ِمن ِعنِدِه 

 و اَءلَاهس و ها كَلَامِمعس ِه ولَيلَا عخِصٍري فَدا بأَب لَ ويا الْفُضلَِقين ِة قَالَ ثُمِبالِْقص هثْتدى فَحدالْه
نا الناس أَفْواجاً فَكُلُّ من دخلَ علَيِه قَطَع ِإلَّا طَاِئفَةَ عماٍر و أَصحابه و قَطَعا علَيِه ِبالِْإمامِة ثُم لَِقي

بِقي عبد اللَِّه لَا يدخلُ ِإلَيِه ِإلَّا قَِليلٌ ِمن الناِس فَلَما رأَى ذَِلك قَالَ ما حالَ الناس فَأُخِبر أَنَّ 
 داماً صوِني ِهشِربضاِحٍد ِليو رِة غَيِدينِلي ِبالْم دفَأَقْع امقَالَ ِهش اسالن كنع.  
٨ - ناب قَالَ كَانَ ِلي اِقِفيِن فُلَاٍن الْوِد بمحم نٍد عمحم نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

اللَِّه كَانَ زاِهداً و كَانَ ِمن أَعبِد أَهِل زماِنِه و كَانَ يتِقيِه السلْطَانُ عم يقَالُ لَه الْحسن بن عبِد 
 وِف ورعِبالْم هرأْمي و ِعظُهٍب يعلْطَانَ ِبكَلَاٍم صلَ السقْبتا اسمبر اِدِه وِتهاج يِن وِه ِفي الدِلِجد
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 و كَانَ السلْطَانُ يحتِملُه ِلصلَاِحِه و لَم تزلْ هِذِه حالَته حتى كَانَ يوم ِمن ينهاه عِن الْمنكَِر
  و هو ِفي الْمسِجِد فَرآه فَأَومأَ ) عليه السالم  ( الْأَياِم ِإذْ دخلَ علَيِه أَبو الْحسِن موسى
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ِإلَيِه فَأَتاه فَقَالَ لَه يا أَبا عِلي ما أَحب ِإلَي ما أَنت ِفيِه و أَسرِني ِإلَّا أَنه لَيست لَك معِرفَةٌ 
ِفد ِعلْتِرفَةَ قَالَ جعفَاطْلُِب الْم نمِديثَ قَالَ عاطْلُِب الْح و فَقَّهفَت بِرفَةُ قَالَ اذْهعا الْمم و اك

قَالَ عن فُقَهاِء أَهِل الْمِدينِة ثُم اعِرض علَي الْحِديثَ قَالَ فَذَهب فَكَتب ثُم جاَءه فَقَرأَه علَيِه 
قَالَ لَه ثُم كُلَّه قَطَها فَأَسأَب دصرتلْ يزي اً ِبِديِنِه فَلَمِنيعلُ مجكَانَ الر ِرفَةَ وعِرِف الْمفَاع باذْه 

حتى خرج ِإلَى ضيعٍة لَه فَلَِقيه ِفي الطَِّريِق فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك ِإني أَحتج ) عليه السالم  ( الْحسِن
ي نيب كلَيعِمِننيؤِبأَِمِري الْم هربِرفَِة قَالَ فَأَخعلَى الْملَِّني عِي اللَِّه فَدعليه السالم  ( د ( دعا كَانَ بم و
ِمِري  و أَخبره ِبأَمِر الرجلَيِن فَقَِبلَ ِمنه ثُم قَالَ لَه فَمن كَانَ بعد أَ)صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

ِمِننيؤعليه السالم  ( الْم (نسقَالَ الْح )  عليه السالم (نيسالْح ثُم )  عليه السالم ( كَتس فِْسِه ثُمى ِإلَى نهتى انتح
ت ِفداك قَالَ أَنا قَالَ فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك فَمن هو الْيوم قَالَ ِإنْ أَخبرتك تقْبلُ قَالَ بلَى جِعلْ

يقَالَ فَش وا  هلَانَ فَقُلْ لَهغَي ِدِه ِإلَى أُمِبي ارأَش ِة ورجالش ِإلَى ِتلْك بِدلُّ ِبِه قَالَ اذْهتٌء أَس
رض خداً حتى وقَفَت بين يقُولُ لَِك موسى بن جعفٍَر أَقِْبِلي قَالَ فَأَتيتها فَرأَيتها و اللَِّه تخد الْأَ

 دعب كَلَّمتي دأَح اهرةَ فَكَانَ لَا يادالِْعب و تمالص لَِزم ِبِه ثُم قَالَ فَأَقَر تعجا فَرهِإلَي ارأَش ِه ثُميدي
 ذَِلك.  

محم نٍد عمحم نب دمأَح ى ويحي نب دمحم  اِشٍم ِمثْلَهِن هب اِهيمرِإب نِن عسِن الْحِد ب
.  

  محمد بن يحيى و أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن الْحسِن عن أَحمد بِن - ٩
حم نوٍر عصنِن ماِب بهِد الْوبع نِب عِن الطَّيِد بمحم نِن عيسلَاِء قَالَ الْحِن أَِبي الْعِد بم

 و هلْتاصو و هتراوح و هتاظَرن ِبِه و تدها جم دعاَء برامس قَاِضي أَكْثَم نى بيحي تِمعس
 )صلى اهللا عليه وآله (  رسوِل اللَِّه سأَلْته عن علُوِم آِل محمٍد فَقَالَ بينا أَنا ذَات يوٍم دخلْت أَطُوف ِبقَبِر

يطُوف ِبِه فَناظَرته ِفي مساِئلَ ِعنِدي فَأَخرجها ِإلَي ) عليه السالم  ( فَرأَيت محمد بن عِلي الرضا
 لَأَستحِيي ِمن ذَِلك فَقَالَ ِلي أَنا أُخِبرك فَقُلْت لَه و اللَِّه ِإني أُِريد أَنْ أَسأَلَك مسأَلَةً و ِإني و اللَِّه
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قَبلَ أَنْ تسأَلَِني تسأَلُِني عِن الِْإماِم فَقُلْت هو و اللَِّه هذَا فَقَالَ أَنا هو فَقُلْت علَامةً فَكَانَ ِفي يِدِه 
  .لزماِن و هو الْحجةُ عصا فَنطَقَت و قَالَت ِإنَّ مولَاي ِإمام هذَا ا

    محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد أَو غَيِرِه عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحسيِن -١٠
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و أَنا يومِئٍذ واِقف و قَد كَانَ أَِبي سأَلَ أَباه ) عليه السالم  ( بِن عمر بِن يِزيد قَالَ دخلْت علَى الرضا
 أَِبي أَباه عن سبِع مساِئلَ فَأَجابه ِفي ِست و أَمسك عِن الساِبعِة فَقُلْت و اللَِّه لَأَسأَلَنه عما سأَلَ

فَِإنْ أَجاب ِبِمثِْل جواِب أَِبيِه كَانت دلَالَةً فَسأَلْته فَأَجاب ِبِمثِْل جواِب أَِبيِه أَِبي ِفي الْمساِئِل 
لَ ِلأَِبيِه ِإني الست فَلَم يِزد ِفي الْجواِب واواً و لَا ياًء و أَمسك عِن الساِبعِة و قَد كَانَ أَِبي قَا

أَحتج علَيك ِعند اللَِّه يوم الِْقيامِة أَنك زعمت أَنَّ عبد اللَِّه لَم يكُن ِإماماً فَوضع يده علَى عنِقِه 
ِفيِه ِمن ِإثٍْم فَهو ِفي رقَبِتي فَلَما ثُم قَالَ لَه نعم احتج علَي ِبذَِلك ِعند اللَِّه عز و جلَّ فَما كَانَ 

 لَه اللَّه بِإلَّا كَت لَى ذَِلكع ِبرصِكي فَيتشي ٍة أَوِليلَى ِببتبا يِتنِشيع ِمن دأَح سلَي هقَالَ ِإن هتعدو
ِلهذَا ِذكْر فَلَما مضيت و كُنت ِفي بعِض أَجر أَلِْف شِهيٍد فَقُلْت ِفي نفِْسي و اللَِّه ما كَانَ 

 ِه ولَيع لْتخفَد تججقَاِبٍل ح ا كَانَ ِمنةً فَلَمِشد هِمن فَلَِقيت ِديِنيالْم قِبي ِعر جرالطَِّريِق خ
لْت ِفداك عوذْ ِرجِلي و بسطْتها بين يديِه قَد بِقي ِمن وجِعي بِقيةٌ فَشكَوت ِإلَيِه و قُلْت لَه جِع

فَقَالَ ِلي لَيس علَى ِرجِلك هِذِه بأْس و لَِكن أَِرِني ِرجلَك الصِحيحةَ فَبسطْتها بين يديِه فَعوذَها 
ِبي جرى ختِسرياً حثْ ِإلَّا يأَلْب لَم تجرا خِسرياً فَلَمي هعجكَانَ و و قالِْعر .  

  أَحمد بن ِمهرانَ عن محمِد بِن عِلي عِن ابِن ِقياما الْواِسِطي و كَانَ ِمن الْواِقفَِة -١١
 قَالَ لَا ِإلَّا و أَحدهما فَقُلْت لَه يكُونُ ِإماماِن) عليه السالم  ( قَالَ دخلْت علَى عِلي بِن موسى الرضا

صاِمت فَقُلْت لَه هو ذَا أَنت لَيس لَك صاِمت و لَم يكُن وِلد لَه أَبو جعفٍَر بعد فَقَالَ ِلي و اللَِّه 
لَ و أَهلَه فَوِلد لَه بعد سنٍة أَبو لَيجعلَن اللَّه ِمني ما يثِْبت ِبِه الْحق و أَهلَه و يمحق ِبِه الْباِط

فَِقيلَ ِلابِن ِقياما أَ لَا تقِْنعك هِذِه الْآيةُ فَقَالَ أَما و اللَِّه ِإنها َآليةٌ عِظيمةٌ و لَِكن ) عليه السالم  ( جعفٍَر
  .ِفي ابِنِه ) م عليه السال ( كَيف أَصنع ِبما قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء قَالَ أَتيت خراسانَ و أَنا -١٢
 ِرفأَع لَم ِبِه و رعأَش لَم ِم وزِض الرعِفي ب ِشيو بِعي ثَوكَانَ م اعاً وتِعي مم لْتمفَح اِقفو

  مكَانه فَلَما قَِدمت مرو و نزلْت ِفي بعِض مناِزِلها لَم أَشعر ِإلَّا و رجلٌ مدِني ِمن بعِض 
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يقُولُ لَك ابعثْ ِإلَي الثَّوب الْوِشي الَِّذي ِعندك ) عليه السالم  ( ي ِإنَّ أَبا الْحسِن الرضامولَِّديها فَقَالَ ِل
قَالَ فَقُلْت و من أَخبر أَبا الْحسِن ِبقُدوِمي و أَنا قَِدمت آِنفاً و ما ِعنِدي ثَوب وِشي فَرجع ِإلَيِه 

ادع ثُ ويح هتكَذَا فَطَلَب كَذَا و هتمِرز كَذَا و ِضِع كَذَا ووِفي م ولَى هب قُولُ لَكفَقَالَ ي ِإلَي 
  .قَالَ فَوجدته ِفي أَسفَِل الرزمِة فَبعثْت ِبِه ِإلَيِه 

نت واِقفاً و حججت علَى ِتلْك الْحاِل   ابن فَضاٍل عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة قَالَ كُ-١٣
يِري شدِفي ص لَجكَّةَ خِبم تا ِصرفَلَم  ِتي وطَِلب تِلمع قَد ماللَّه قُلْت ِم ثُمزلْتِبالْم لَّقْتعٌء فَت

فَأَتيت الْمِدينةَ ) عليه السالم  ( نْ آِتي الرضاِإرادِتي فَأَرِشدِني ِإلَى خيِر الْأَدياِن فَوقَع ِفي نفِْسي أَ
 وه و اَءهِند تِمعاِب قَالَ فَساِق ِبالْبِل الِْعرأَه لٌ ِمنجر لَاكولَاِم قُلْ ِلمِللْغ قُلْت اِبِه وِبب قَفْتفَو

لْ يخِة ادِغريالْم ناللَِّه ب دبا علْ يخقُولُ ادقَالَ ِلي ي ِإلَي ظَرا نفَلَم لْتخِة فَدِغريالْم ناللَِّه ب دبا ع
  .قَد أَجاب اللَّه دعاَءك و هداك ِلِديِنِه فَقُلْت أَشهد أَنك حجةُ اللَِّه و أَِمينه علَى خلِْقِه 

محمٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن عبِد اللَِّه قَالَ   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن -١٤
كَانَ عبد اللَِّه بن هلَيٍل يقُولُ ِبعبِد اللَِّه فَصار ِإلَى الْعسكَِر فَرجع عن ذَِلك فَسأَلْته عن سبِب 

أَنْ أَسأَلَه عن ذَِلك فَوافَقَِني ِفي طَِريٍق ضيٍق ) السالم عليه  ( رجوِعِه فَقَالَ ِإني عرضت ِلأَِبي الْحسِن
يِوي ِبشحلَ ناذَاِني أَقْبى ِإذَا حتِوي ححالَ نفَم  وفَِإذَا ه هذْتِري فَأَخدلَى صع قَعِفيِه فَو ٍء ِمن

 لَا كَذَِلك و اِلكنا كَانَ هم وبكْتِفيِه م قر.  
  عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا ذَكَر اسمه قَالَ حدثَنا محمد بن ِإبراِهيم قَالَ -١٥

أَخبرنا موسى بن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن عبيِد اللَِّه بِن الْعباِس بِن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب قَالَ 
قَالُوا جاَءت أُم أَسلَم يوماً ِإلَى ) عليهم السالم  ( ي جعفَر بن زيِد بِن موسى عن أَِبيِه عن آباِئِهحدثَِن
 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( الن( وِل اللَِّهسر نا عهأَلَتةَ فَسلَمس ِزِل أُمنِفي م وه و  ) فَقَ)صلى اهللا عليه وآله  الَت

 )صلى اهللا عليه وآله ( ُء فَانتظَرته ِعند أُم سلَمةَ حتى جاَء  خرج ِفي بعِض الْحواِئِج و الساعةَ يِجي
 فَقَالَت  
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م أَسلَم ِبأَِبي أَنت و أُمي يا رسولَ اللَِّه ِإني قَد قَرأْت الْكُتب و عِلمت كُلَّ نِبي و وِصي أُ
فَموسى كَانَ لَه وِصي ِفي حياِتِه و وِصي بعد موِتِه و كَذَِلك ِعيسى فَمن وِصيك يا رسولَ 

لَ لَها يا أُم أَسلَم وِصيي ِفي حياِتي و بعد مماِتي واِحد ثُم قَالَ لَها يا أُم أَسلَم من فَعلَ اللَِّه فَقَا
 ها ِشبلَهعِعِه فَجبا ِبِإصكَهِض فَفَرالْأَر اٍة ِمنصِدِه ِإلَى حِبي برض ي ثُمِصيو وذَا فَهِلي هِفع

الد دعب اِتي ويي ِفي حِصيو وذَا فَهِلي هلَ ِفعفَع نقَالَ م ِمِه ثُماتا ِبخهعطَب ا ثُمهنجع ِقيِق ثُم
ِمِننيؤالْم أَِمري تيِدِه فَأَتِعن ِمن تجراِتي فَخمِص) عليه السالم  ( مو تي أَنأُم و تِبأَِبي أَن فَقُلْت ي

 قَالَ نعم يا أُم أَسلَم ثُم ضرب ِبيِدِه ِإلَى حصاٍة فَفَركَها فَجعلَها كَهيئَِة )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
هو وِصيي فَأَتيت الدِقيِق ثُم عجنها و ختمها ِبخاتِمِه ثُم قَالَ يا أُم أَسلَم من فَعلَ ِفعِلي هذَا فَ

نسعليه السالم  ( الْح ( و لَمأَس ا أُمي معفَقَالَ ن أَِبيك ِصيو تِدي أَنيا سي لَه فَقُلْت غُلَام وه و
و ) عليه السالم  ( حسينضرب ِبيِدِه و أَخذَ حصاةً فَفَعلَ ِبها كَِفعِلِهما فَخرجت ِمن ِعنِدِه فَأَتيت الْ

ِإني لَمستصِغرةٌ ِلِسنِه فَقُلْت لَه ِبأَِبي أَنت و أُمي أَنت وِصي أَِخيك فَقَالَ نعم يا أُم أَسلَم ائِْتيِني 
ِليِبع ى لَِحقَتتح لَمأَس أُم ترمفَع ِلِهملَ كَِفعفَع اٍة ثُمصِنِبحيسِل الْحقَت دعِن بيسِن الْحعليه  (  ب

ِفي منصرِفِه فَسأَلَته أَنت وِصي أَِبيك فَقَالَ نعم ثُم فَعلَ كَِفعِلِهم صلَوات اللَِّه علَيِهم ) السالم 
 ِعنيمأَج.  

١٦-ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِن بيسِن الْحِعيٍد عِن سِن بيسِن الْح
أَنَّ زيد بن عِلي بِن ) عليه السالم  ( الْجاروِد عن موسى بِن بكِْر بِن داٍب عمن حدثَه عن أَِبي جعفٍَر

ي و معه كُتب ِمن أَهِل الْكُوفَِة يدعونه دخلَ علَى أَِبي جعفٍَر محمِد بِن عِل) عليه السالم  ( الْحسيِن
هِذِه ) عليه السالم  ( ِفيها ِإلَى أَنفُِسِهم و يخِبرونه ِباجِتماِعِهم و يأْمرونه ِبالْخروِج فَقَالَ لَه أَبو جعفٍَر

ِه ِإلَيِهم و دعوتهم ِإلَيِه فَقَالَ بِل ابِتداٌء ِمن الْقَوِم الْكُتب ابِتداٌء ِمنهم أَو جواب ما كَتبت ِب
 و ِلما يِجدونَ ِفي ِكتاِب اللَِّه عز و )صلى اهللا عليه وآله ( ِلمعِرفَِتِهم ِبحقِّنا و ِبقَرابِتنا ِمن رسوِل اللَِّه 

 طَاعِتنا و ِلما نحن ِفيِه ِمن الضيِق و الضنِك و الْبلَاِء فَقَالَ لَه جلَّ ِمن وجوِب مودِتنا و فَرِض
ِإنَّ الطَّاعةَ مفْروضةٌ ِمن اللَِّه عز و جلَّ و سنةٌ أَمضاها ِفي الْأَوِلني و كَذَِلك ) عليه السالم  ( أَبو جعفٍَر
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 ا ِفي الْآِخِرينِريهجكٍْم ياِئِه ِبحِليِري ِلأَوجاللَِّه ي رأَم ِميِع وةُ ِللْجدوالْم ا واِحٍد ِمنةُ ِلوالطَّاع و
  موصوٍل و قَضاٍء مفْصوٍل و حتٍم مقِْضي و قَدٍر مقْدوٍر 
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و أَجٍل مسمى ِلوقٍْت معلُوٍم فَلَا يستِخفَّنك الَِّذين لَا يوِقنونَ ِإنهم لَن يغنوا عنك ِمن اللَِّه شيئاً 
ِبقَنسلَا ت اِد ولَِة الِْعبجلُ ِلعجعلَا ي لْ فَِإنَّ اللَّهجعفَلَا ت ِضبقَالَ فَغ كعرصةُ فَتِليالْب كِجزعفَت اللَّه 

 اِد وِن الِْجهطَ عثَب و هرى ِستخأَر ِتِه ويِفي ب لَسج نا مِمن امالِْإم سقَالَ لَي ثُم ذَِلك دِعن ديز
 داهج و هتزوح عنم نا مِمن امالِْإم لَِكن نع ذَب ِتِه وِعير نع فَعد اِدِه وِجه قِبيِل اللَِّه حِفي س

َء علَيِه  هلْ تعِرف يا أَِخي ِمن نفِْسك شيئاً ِمما نسبتها ِإلَيِه فَتِجي) عليه السالم  ( حِرِميِه قَالَ أَبو جعفٍَر
ح اِب اللَِّه أَوِكت اِهٍد ِمنوِل اللَِّه ِبشسر ٍة ِمنصلى اهللا عليه وآله ( ج( و زع ثَلًا فَِإنَّ اللَّهِبِه م ِربضت أَو 

 امِل الِْإمعجي لَم ناً ونس نس ثَالًا وأَم برض و اِئضفَر ضفَر اماً ورح مرح لَالًا ولَّ حلَّ أَحج
بِرِه شِبأَم لُوِلِه الْقَاِئملَ حِفيِه قَب اِهدجي لِِّه أَوحلَ مٍر قَبِبأَم ِبقَهسِة أَنْ يالطَّاع ِمن لَه ضا فَرةً ِفيمه

 و قَد قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِفي الصيِد ال تقْتلُوا الصيد و أَنتم حرم أَ فَقَتلُ الصيِد أَعظَم أَم قَتلُ
يلَ ِلكُلِّ شعج و اللَّه مرفِْس الَِّتي حالن  وا وطادفَاص ملَلْتِإذا ح لَّ وج و زع قَالَ اللَّه ا ولحٍء م

جعلَ ِمنها قَالَ عز و جلَّ ال تِحلُّوا شعاِئر اللَِّه و لَا الشهر الْحرام فَجعلَ الشهور ِعدةً معلُومةً فَ
أَربعةً حرماً و قَالَ فَِسيحوا ِفي الْأَرِض أَربعةَ أَشهٍر و اعلَموا أَنكُم غَير معِجِزي اللَِّه ثُم قَالَ 

وهمتدجثُ ويح ِرِكنيشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخسالَى فَِإذَا انعت و كاربت لَ ِلذَِلكعفَج م
يلَ ِلكُلِّ شعفَج لَهأَج لُغَ الِْكتاببى يتكاِح حةَ النقْدوا عِزمعال ت قَالَ و ا ولحِلكُلِّ  م لًا وٍء أَج

اٍن ِمنيِتب و ِركأَم ِقٍني ِمني و كبر ٍة ِمننيلَى بع تاباً فَِإنْ كُنٍل ِكتِإلَّا فَلَا أَج و كأْنفَش أِْنكش 
 اهدم قَِطعني لَم و قَِض أُكُلُهنت لٍْك لَمالَ مواطَ زعتلَا ت ٍة وهبش و كِفي ش هِمن تراً أَنأَم نومرت

ه و بلَغَ الِْكتاب أَجلَه لَانقَطَع الْفَصلُ و و لَم يبلُِغ الِْكتاب أَجلَه فَلَو قَد بلَغَ مداه و انقَطَع أُكُلُ
 نلَّ عاٍم ضِإم وذُ ِباللَِّه ِمنأَع ارغالص وِع الذُّلَّ وبتالْم اِبِع وِفي الت اللَّه قَبلَأَع و ظَامالن عابتت

ِع أَ تِريد يا أَِخي أَنْ تحِيي ِملَّةَ قَوٍم قَد كَفَروا ِبآياِت اللَِّه وقِْتِه فَكَانَ التاِبع ِفيِه أَعلَم ِمن الْمتبو
و عصوا رسولَه و اتبعوا أَهواَءهم ِبغيِر هدى ِمن اللَِّه و ادعوا الِْخلَافَةَ ِبلَا برهاٍن ِمن اللَِّه و لَا 

اللَِّه يا أَِخي أَنْ تكُونَ غَداً الْمصلُوب ِبالْكُناسِة ثُم ارفَضت عيناه و عهٍد ِمن رسوِلِه أُِعيذُك ِب
  سالَت دموعه ثُم قَالَ اللَّه بيننا و بين من هتك ِسترنا و جحدنا حقَّنا و أَفْشى ِسرنا 
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  .و نسبنا ِإلَى غَيِر جدنا و قَالَ ِفينا ما لَم نقُلْه ِفي أَنفُِسنا 
 اللَِّه بِن   بعض أَصحاِبنا عن محمِد بِن حسانَ عن محمِد بِن رنجويِه عن عبِد-١٧

الْحكَِم الْأَرمِني عن عبِد اللَِّه بِن ِإبراِهيم بِن محمٍد الْجعفَِري قَالَ أَتينا خِدجيةَ ِبنت عمر بِن 
وجدنا ِعندها موسى بن نعزيها ِبابِن ِبنِتها فَ) عليه السالم  ( عِلي بِن الْحسيِن بِن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب

عبِد اللَِّه بِن الْحسِن فَِإذَا ِهي ِفي ناِحيٍة قَِريباً ِمن النساِء فَعزيناهم ثُم أَقْبلْنا علَيِه فَِإذَا هو يقُولُ 
 ِة قُوِلي فَقَالَتاِثيالر كُرشِة أَِبي ينِلاب:  

ِه و اعدد بعده أَسد الِْإلَِه و ثَاِلثاً عباساو اعدد عِلي الْخيِر و اعدد جعفَراً اعدد رسولَ اللَّ
  و اعدد عِقيلًا بعده الرواسا

  :فَقَالَ أَحسنِت و أَطْربِتِني ِزيِديِني فَاندفَعت تقُولُ 
ِقنيتالْم اما ِإمِمن و ِه ومع ناب و هرِصه ِليا عِمن وفَرعج ذَّبهالْم ا وةُ ِمنزمح و دمحم 
رطَهالْم امالِْإم ذَاك هفَاِرس  

ِلي َء ثُم قَالَت خِدجيةُ سِمعت عمي محمد بن ع فَأَقَمنا ِعندها حتى كَاد اللَّيلُ أَنْ يِجي
صلَوات اللَِّه علَيِه و هو يقُولُ ِإنما تحتاج الْمرأَةُ ِفي الْمأْتِم ِإلَى النوِح ِلتِسيلَ دمعتها و لَا ينبِغي 

جرخ ِح ثُمولَاِئكَةَ ِبالنِذي الْمؤلُ فَلَا تاَء اللَّيراً فَِإذَا ججقُولَ ها أَنْ تةً لَهوا غُدها ِإلَينودا فَغن
 ارى دمست ارِذِه دٍد فَقَالَ همحِن مفَِر بعِد اللَِّه جباِر أَِبي عد ا ِمنِزِلهنالَ مِتزا اخهدا ِعننذَاكَرفَت

بع نب دمحِني معا تنِديهطَفَى ما اصذَا مه ِرقَِة فَقَالَتفَقَالَ الس ِبذَِلك هاِزحمِن تسِن الْحِد اللَِّه ب
موسى بن عبِد اللَِّه و اللَِّه لَأُخِبرنكُم ِبالْعجِب رأَيت أَِبي رِحمه اللَّه لَما أَخذَ ِفي أَمِر محمِد بِن 

لَا أَِجد هذَا الْأَمر يستِقيم ِإلَّا أَنْ أَلْقَى أَبا عبِد اللَِّه عبِد اللَِّه و أَجمع علَى ِلقَاِء أَصحاِبِه فَقَالَ 
فَلَِقيناه ) عليه السالم  ( جعفَر بن محمٍد فَانطَلَق و هو متٍك علَي فَانطَلَقْت معه حتى أَتينا أَبا عبِد اللَِّه

ِجدسالْم ِريداِرجاً يِد اللَِّهخبو عأَب فَقَالَ لَه هكَلَّم أَِبي و قَفَهوتعليه السالم  (  فَاس ( ِضعوذَا مه سلَي
ذَِلك نلْتِقي ِإنْ شاَء اللَّه فَرجع أَِبي مسروراً ثُم أَقَام حتى ِإذَا كَانَ الْغد أَو بعده ِبيوٍم انطَلَقْنا 

تيناه فَدخلَ علَيِه أَِبي و أَنا معه فَابتدأَ الْكَلَام ثُم قَالَ لَه ِفيما يقُولُ قَد عِلمت جِعلْت حتى أَ
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مقَد لَّ قَدج و زع اللَّه لَِكن و كِمن نأَس وه نم ِمكأَنَّ ِفي قَو و كلَيِلي ع نأَنَّ الس اكِفد لَك 
 وه سلًا لَيفَض  
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ِإذَا أَج كأَن كتيفَد لَمأَع و كِبر ِمن لَما أَعِمداً ِلمتعم كِجئْت قَد و ِمكقَو ٍد ِمنِلأَح ِني لَمتب
يتخلَّف عني أَحد ِمن أَصحاِبك و لَم يختِلف علَي اثْناِن ِمن قُريٍش و لَا غَيِرِهم فَقَالَ لَه أَبو 

 ِإنك لَتعلَم أَني ِإنك تِجد غَيِري أَطْوع لَك ِمني و لَا حاجةَ لَك ِفي فَو اللَِّه) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه
أُِريد الْباِديةَ أَو أَهم ِبها فَأَثْقُلُ عنها و أُِريد الْحج فَما أُدِركُه ِإلَّا بعد كَد و تعٍب و مشقٍَّة علَى 

قَالَ لَه الناس مادونَ أَعناقَهم ِإلَيك نفِْسي فَاطْلُب غَيِري و سلْه ذَِلك و لَا تعِلمهم أَنك ِجئْتِني فَ
و ِإنْ أَجبتِني لَم يتخلَّف عني أَحد و لَك أَنْ لَا تكَلَّف ِقتالًا و لَا مكْروهاً قَالَ و هجم علَينا 

م اكِفد ِعلْتا فَقَالَ أَِبي جنوا كَلَامقَطَع لُوا وخفَد اسفَقَالَ أَ ن اَء اللَّهِقي ِإنْ شلْتقُولُ فَقَالَ نا ت
 تياَء الْبى جتح فرصان ثُم لَاِحكِإص ِمن اَء اللَّهِإنْ ش ِحبا تلَى مفَقَالَ ع ا أُِحبلَى مع سلَي

 قَالُ لَهةَ ينيهٍل ِبجبٍد ِفي جمحولًا ِإلَى مسثَ رعفَب و هرشِة فَبِدينالْم ِن ِمنيلَتلَى لَيع قَرالْأَش
 كُنن لَم اِب وا ِبالْبقِّفْناٍم فَوثَلَاثَِة أَي دعب ادع ثُم ا طَلَبم ِتِه واجِه حجِبو لَه ظَِفر قَد هأَن هلَمأَع

م أَِذنَ لَنا فَدخلْنا علَيِه فَجلَست ِفي ناِحيِة الْحجرِة و دنا أَِبي نحجب ِإذَا ِجئْنا فَأَبطَأَ الرسولُ ثُ
 ِلي وأَم اِئي وجطَ رسبلًا قَِد انمؤاِجياً مر كِإلَي تدع قَد اكِفد ِعلْتقَالَ ج ثُم هأْسلَ رِه فَقَبِإلَي

يا ابن عم ِإني أُِعيذُك ِباللَِّه ِمن التعرِض ) عليه السالم  (  فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّهرجوت الدرك ِلحاجِتي
ِلهذَا الْأَمِر الَِّذي أَمسيت ِفيِه و ِإني لَخاِئف علَيك أَنْ يكِْسبك شراً فَجرى الْكَلَام بينهما حتى 

ٍء كَانَ الْحسين أَحق ِبها ِمن الْحسِن فَقَالَ  ى ما لَم يكُن يِريد و كَانَ ِمن قَوِلِه ِبأَي شيأَفْضى ِإلَ
 رِحم اللَّه الْحسن و رِحم الْحسين و كَيف ذَكَرت هذَا قَالَ ِلأَنَّ الْحسين) عليه السالم  ( أَبو عبِد اللَِّه

عليه  ( كَانَ ينبِغي لَه ِإذَا عدلَ أَنْ يجعلَها ِفي الْأَسن ِمن ولِْد الْحسِن فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه) عليه السالم ( 

يِه ِبما شاَء و لَم  أَوحى ِإلَ)صلى اهللا عليه وآله ( ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى لَما أَنْ أَوحى ِإلَى محمٍد ) السالم 
 دمحم رأَم لِْقِه وخ داً ِمنأَح اِمرؤصلى اهللا عليه وآله ( ي(ًاِليع  )  ا ) عليه السالمنلَس ِبِه و ا أُِمرلَ ماَء فَفَعا شِبم

ِه و تصِديِقِه فَلَو كَانَ أَمر الْحسين أَنْ  ِمن تبِجيِل)صلى اهللا عليه وآله ( نقُولُ ِفيِه ِإلَّا ما قَالَ رسولُ اللَِّه 
يصيرها ِفي الْأَسن أَو ينقُلَها ِفي ولِْدِهما يعِني الْوِصيةَ لَفَعلَ ذَِلك الْحسين و ما هو ِبالْمتهِم 
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كرت لَّى وو لَقَد فِْسِه وِة ِلنا ِفي الذَِّخريندِعن و كدج وه ِبِه و ا أُِمرى ِلمضم هلَِكن و ذَِلك 
 نا ابِني يأَِطع لَك اللَّه ِفرغراً فَيجه ِإنْ قُلْت ِبِه و لَاكا أَوراً فَميخ فَِإنْ قُلْت كمع  
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عم و اسمع كَلَاِمي فَو اللَِّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو لَا آلُوك نصحاً و ِحرصاً فَكَيف و لَا أَراك تفْعلُ 
بو عأَب فَقَالَ لَه ذَِلك دأَِبي ِعن رفَس درم ِر اللَِّه ِمنا ِلأَمم لُ ووالْأَح هأَن لَمعلَت كاللَِّه ِإن ِد اللَِّه و

الْأَكْشف الْأَخضر الْمقْتولُ ِبسدِة أَشجع ِعند بطِْن مِسيِلها فَقَالَ أَِبي لَيس هو ذَِلك و اللَِّه 
ِبالس ةً واعِة ساعِبالس ماً ووِم يوِبالْي ناِربحِميعاً فَقَالَ لَيِني أَِبي طَاِلٍب جِبثَأِْر ب نقُوملَي ةً ونِة سن

يغِفر اللَّه لَك ما أَخوفَِني أَنْ يكُونَ هذَا الْبيت يلْحق صاِحبنا منتك ) عليه السالم  ( لَه أَبو عبِد اللَِّه
ِه لَا يمِلك أَكْثَر ِمن ِحيطَاِن الْمِدينِة و لَا يبلُغُ عملُه الطَّاِئف ِإذَا نفْسك ِفي الْخلَاِء ضلَالًا لَا و اللَّ

 فَو ِني أَِبيكب و كفْسن محار و ِق اللَّهفَات قَعأَنْ ي دب ِر ِمنا ِللْأَمم و هفْسن دهِني ِإذَا أَجعفَلَ يأَح
راه أَشأَم سلْحٍة أَخرجتها أَصلَاب الرجاِل ِإلَى أَرحاِم النساِء و اللَِّه ِإنه الْمقْتولُ ِبسدِة اللَِّه ِإني لَأَ

ا الْغلَام ما أَشجع بين دوِرها و اللَِّه لَكَأَني ِبِه صِريعاً مسلُوباً ِبزته بين ِرجلَيِه لَِبنةٌ و لَا ينفَع هذَ
 جرخِضي فَيمي ثُم هاِحبلُ صقْتي و مزهفَي هعم نجرخلَي ِنيِني وعِد اللَِّه يبع نى بوسقَالَ م عمسي

أَمانَ ِعند ذَِلك ِمن بِني معه رايةٌ أُخرى فَيقْتلُ كَبشها و يتفَرق جيشها فَِإنْ أَطَاعِني فَلْيطْلُِب الْ
 كنأَنَّ اب لَمعن و لَمعلَت كِإن و ِتملَا ي رذَا الْأَمِبأَنَّ ه تِلمع لَقَد ِج وِبالْفَر اللَّه هأِْتيى يتاِس حبالْع

ب عجِة أَشدولُ ِبسقْتالْم فالْأَكْش رضلُ الْأَخوالْأَح وه أَِبي و ا فَقَامِسيِلهطِْن مب دا ِعنوِرهد ني
 ِركغَي اعِتنذَا ِإلَّا امِبه تدا أَرم و ِركيِبغ و ِبك ِقي اللَّهلَي نَّ أَوودعلَت و كنع ِني اللَّهغلْ يقُولُ بي

اللَّه يعلَم ما أُِريد ِإلَّا نصحك و ) عليه السالم  ( بو عبِد اللَِّهو أَنْ تكُونَ ذَِريعتهم ِإلَى ذَِلك فَقَالَ أَ
فَقَالَ لَه ) عليه السالم  ( رشدك و ما علَي ِإلَّا الْجهد فَقَام أَِبي يجر ثَوبه مغضباً فَلَِحقَه أَبو عبِد اللَِّه

ع تِمعي سأَن كِبرِني أُخب و كأَن ذْكُري الُكخ وه و كم  
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 فَو اللَِّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو أَِبيك ستقْتلُونَ فَِإنْ أَطَعتِني و رأَيت أَنْ تدفَع ِبالَِّتي ِهي أَحسن فَافْعلْ
 لِْدي وِبو كتيي فَدأَن تِددلِْقِه لَولَى خاِل ععتالْم الْكَِبري ِحيمالر نمحِة الرادهالش ِب ويالْغ اِلمع

ٌء فَلَا ترى أَني غَششتك فَخرج  ك ِعنِدي شيِبأَحبِهم ِإلَي و ِبأَحب أَهِل بيِتي ِإلَي و ما يعِدلُ
 تى قَِدمتا حهوحن لَةً أَولَي ِرينِإلَّا قَِليلًا ِعش ذَِلك دعا بنا أَقَمباً أَِسفاً قَالَ فَمضغِدِه مِعن أَِبي ِمن

يمانَ بن حسٍن و حسن بن حسٍن و ِإبراِهيم بن رسلُ أَِبي جعفٍَر فَأَخذُوا أَِبي و عمومِتي سلَ
حسٍن و داود بن حسٍن و عِلي بن حسٍن و سلَيمانَ بن داود بِن حسٍن و عِلي بن ِإبراِهيم بِن 

يم بن ِإسماِعيلَ بِن حسٍن و عبد اللَِّه بن حسٍن و حسن بن جعفَِر بِن حسٍن و طَباطَبا ِإبراِه
 لَّى ِلكَيصقِّفُوا ِبالْمو ا واًء لَا ِوطَاَء ِفيهراِملَ أَعحِملُوا ِفي مح ِديِد ثُموا ِفي الْحفِّدقَالَ فَص داود

هم ِللْحاِل الَِّتي هم ِفيها ثُم انطَلَقُوا ِبِهم حتى يشِمتهم الناس قَالَ فَكَف الناس عنهم و رقُّوا لَ
 قَالَ عبد اللَِّه بن ِإبراِهيم الْجعفَِري فَحدثَتنا )صلى اهللا عليه وآله ( وقِّفُوا ِعند باِب مسِجِد رسوِل اللَِّه 
ما أُوِقفُوا ِعند باِب الْمسِجِد الْباِب الَِّذي يقَالُ لَه باب خِدجيةُ ِبنت عمر بِن عِلي أَنهم لَ
و عامةُ ِرداِئِه مطْروح ِبالْأَرِض ثُم اطَّلَع ِمن باِب ) عليه السالم  ( جبرِئيلَ اطَّلَع علَيِهم أَبو عبِد اللَِّه

ي اللَّه كُمنِجِد فَقَالَ لَعسولَ اللَِّه الْمسر متداهذَا علَى ها عاِر ثَلَاثاً مصالْأَن اِشرعصلى اهللا عليه وآله ( ا م( 
و لَا بايعتموه أَما و اللَِّه ِإنْ كُنت حِريصاً و لَِكني غُِلبت و لَيس ِللْقَضاِء مدفَع ثُم قَام و أَخذَ 

أَدخلَها ِرجلَه و الْأُخرى ِفي يِدِه و عامةُ ِرداِئِه يجره ِفي الْأَرِض ثُم دخلَ بيته ِإحدى نعلَيِه فَ
فَحم ِعشِرين لَيلَةً لَم يزلْ يبِكي ِفيِه اللَّيلَ و النهار حتى ِخفْنا علَيِه فَهذَا حِديثُ خِدجيةَ قَالَ 

ِري و حدثَنا موسى بن عبِد اللَِّه بِن الْحسِن أَنه لَما طُِلع ِبالْقَوِم ِفي الْمحاِمِل قَام أَبو عبِد الْجعفَ
 كَلَامه ِمن الْمسِجِد ثُم أَهوى ِإلَى الْمحِمِل الَِّذي ِفيِه عبد اللَِّه بن الْحسِن يِريد) عليه السالم  ( اللَِّه

فَمِنع أَشد الْمنِع و أَهوى ِإلَيِه الْحرِسي فَدفَعه و قَالَ تنح عن هذَا فَِإنَّ اللَّه سيكِْفيك و يكِْفي 
لَم يبلُغْ ِبِهم الْبِقيع حتى ِإلَى منِزِلِه فَ) عليه السالم  ( غَيرك ثُم دخلَ ِبِهم الزقَاق و رجع أَبو عبِد اللَِّه

 دعا بنِم فَأَقَمى ِبالْقَوضم ا وِفيه اتفَم ِركَهو قَّتفَد هاقَتن هتحمِديداً رلَاًء شب ِسيرالْح ِليتاب
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 أَباه و عمومته قُِتلُوا قَتلَهم أَبو جعفٍَر ذَِلك ِحيناً ثُم أَتى محمد بن عبِد اللَِّه بِن حسٍن فَأُخِبر أَنَّ
 نسِإلَّا ح  
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بن داود و داود بن حسٍن و عبد اللَِّه بن بن جعفٍَر و طَباطَبا و عِلي بن ِإبراِهيم و سلَيمانَ 
 وهعايثَاِلثَ ثَلَاثٍَة ب تِتِه قَالَ فَكُنعيِلب اسا النعد و ذَِلك دِد اللَِّه ِعنبع نب دمحم رقَالَ فَظَه داود

ِلفتخي لَم ِتِه وعيِلب اسالن قسوتاس ى وِعيس راوش قَالَ و ِبيرلَا ع و اِريصلَا أَن و ِشيِه قُرلَيع 
بن زيٍد و كَانَ ِمن ِثقَاِتِه و كَانَ علَى شرِطِه فَشاوره ِفي الِْبعثَِة ِإلَى وجوِه قَوِمِه فَقَالَ لَه ِعيسى 

اً لَم يِجيبوك أَو تغلُظَ علَيِهم فَخلِِّني و ِإياهم فَقَالَ لَه محمد بن زيٍد ِإنْ دعوتهم دعاًء يِسري
 نب فَرعِد اللَِّه جبا عِني أَبعي كَِبِريِهم و ِئيِسِهمثْ ِإلَى رعفَقَالَ اب مهِمن تدأَر نِض ِإلَى مام

ذَا أَغْلَظْت علَيِه عِلموا جِميعاً أَنك ستِمرهم علَى الطَِّريِق الَِّتي أَمررت فَِإنك ِإ) عليه السالم  ( محمٍد
حتى أُوِقف بين ) عليه السالم  ( قَالَ فَو اللَِّه ما لَِبثْنا أَنْ أُِتي ِبأَِبي عبِد اللَِّه) عليه السالم  ( علَيها أَبا عبِد اللَِّه

ِد اللَِّهيبو عأَب فَقَالَ لَه لَمست ِلمٍد أَسيز نى بِعيس ِه فَقَالَ لَهيعليه السالم  ( د ( دعةٌ بوبن ثَتدأَ ح
ِدك و لَا  فَقَالَ لَه محمد لَا و لَِكن باِيع تأْمن علَى نفِْسك و ماِلك و ولْ)صلى اهللا عليه وآله ( محمٍد 

ما ِفي حرب و لَا ِقتالٌ و لَقَد تقَدمت ِإلَى أَِبيك و ) عليه السالم  ( تكَلَّفَن حرباً فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه
شباِب و دع عنك حذَّرته الَِّذي حاق ِبِه و لَِكن لَا ينفَع حذَر ِمن قَدٍر يا ابن أَِخي علَيك ِبال

ِإني ) عليه السالم  ( الشيوخ فَقَالَ لَه محمد ما أَقْرب ما بيِني و بينك ِفي السن فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه
ِفيِه فَقَالَ لَه تِفي الَِّذي أَن كلَيع مقَدأَِجئْ ِلأَت لَم و كازأُع أَنْ لَم ِمن داللَِّه لَا ب لَا و دمحم 

ما ِفي يا ابن أَِخي طَلَب و لَا حرب و ِإني لَأُِريد الْخروج ) عليه السالم  ( تباِيع فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه
مِني ِفي ذَِلك الْأَهلُ غَير مرٍة و لَا يمنعِني ِمنه ِإلَى الْباِديِة فَيصدِني ذَِلك و يثْقُلُ علَي حتى تكَلِّ

ِإلَّا الضعف و اللَِّه و الرِحِم أَنْ تدِبر عنا و نشقَى ِبك فَقَالَ لَه يا أَبا عبِد اللَِّه قَد و اللَِّه مات أَبو 
و ما تصنع ِبي و قَد مات قَالَ أُِريد ) عليه السالم  (  لَه أَبو عبِد اللَِّهالدواِنيِق يعِني أَبا جعفٍَر فَقَالَ

 توم اتكُونَ ماِنيِق ِإلَّا أَنْ يوو الدأَب اتا ماللَِّه م ِبيلٌ لَا وس ِريدا تا ِإلَى مقَالَ م الَ ِبكمالْج
  النوِم 
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قَالَ و اللَِّه لَتباِيعِني طَاِئعاً أَو مكْرهاً و لَا تحمد ِفي بيعِتك فَأَبى علَيِه ِإباًء شِديداً و أَمر ِبِه ِإلَى 
 بن زيٍد أَما ِإنْ طَرحناه ِفي السجِن و قَد خِرب السجن و لَيس علَيِه الْحبِس فَقَالَ لَه ِعيسى

ثُم قَالَ لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه ) عليه السالم  ( الْيوم غَلَق ِخفْنا أَنْ يهرب ِمنه فَضِحك أَبو عبِد اللَِّه
الْع ِليداً الْعمحم مالَِّذي أَكْر و معِني قَالَ نِجنست اكرت صلى اهللا عليه وآله ( ِظيِم أَ و( كنِجنِة لَأُسوبِبالن 

ه أَبو و لَأُشددنَّ علَيك فَقَالَ ِعيسى بن زيٍد احِبسوه ِفي الْمخبِإ و ذَِلك دار ريطَةَ الْيوم فَقَالَ لَ
أَما و اللَِّه ِإني سأَقُولُ ثُم أُصدق فَقَالَ لَه ِعيسى بن زيٍد لَو تكَلَّمت لَكَسرت ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

ني ِبك تطْلُب ِلنفِْسك أَما و اللَِّه يا أَكْشف يا أَزرق لَكَأَ) عليه السالم  ( فَمك فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه
 تِطر لْفَكخ فِّقِإذَا ص كي لَأَظُنِإن اللِّقَاِء و دِعن ذْكُوِرينِفي الْم تا أَنم لُ ِفيِه وخدراً تحج

 و اغْلُظْ علَيِه فَقَالَ لَه أَبو عبِد ِمثْلَ الْهيِق الناِفِر فَنفَر علَيِه محمد ِبانِتهاٍر احِبسه و شدد علَيِه
أَما و اللَِّه لَكَأَني ِبك خاِرجاً ِمن سدِة أَشجع ِإلَى بطِْن الْواِدي و قَد حملَ علَيك ) عليه السالم  ( اللَِّه

ا أَسفُهِنص و ضيا أَبفُهةٌ ِنصادِدِه ِطرِفي ي لَمعم فَاِرس فَلَم كنفَطَع حٍت أَقْريٍس كُملَى فَرع دو
يصنع ِفيك شيئاً و ضربت خيشوم فَرِسِه فَطَرحته و حملَ علَيك آخر خاِرج ِمن زقَاِق آِل أَِبي 

 ِمن تحِت بيضٍة كَِثري شعِر الشاِربيِن فَهو عماٍر الدؤِليني علَيِه غَِديرتاِن مضفُورتاِن و قَد خرجتا
و اللَِّه صاِحبك فَلَا رِحم اللَّه ِرمته فَقَالَ لَه محمد يا أَبا عبِد اللَِّه حِسبت فَأَخطَأْت و قَام ِإلَيِه 

حتى أُدِخلَ السجن و اصطُِفي ما كَانَ لَه ِمن ماٍل و السراِقي بن سلِْخ الْحوِت فَدفَع ِفي ظَهِرِه 
ما كَانَ ِلقَوِمِه ِممن لَم يخرج مع محمٍد قَالَ فَطُِلع ِبِإسماِعيلَ بِن عبِد اللَِّه بِن جعفَِر بِن أَِبي 

  حدى عينيِه و ذَهبت ِرجلَاه و هو طَاِلٍب و هو شيخ كَِبري ضِعيف قَد ذَهبت ِإ
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يف و أَنا ِإلَى ِبرك و يحملُ حملًا فَدعاه ِإلَى الْبيعِة فَقَالَ لَه يا ابن أَِخي ِإني شيخ كَِبري ضِع
يش أَي و فَقَالَ لَه اِيعبأَنْ ت ِمن دلَا ب فَقَالَ لَه جوأَح ِنكوع  قيي لَأُضاللَِّه ِإن ِتي وعيِبب ِفعتنٍء ت

لَ وفْعأَنْ ت لَك دقَالَ لَا ب هتبٍل ِإنْ كَتجِم ركَانَ اسم كلَيع ِل فَقَالَ لَهِفي الْقَو أَغْلَظَ لَه 
فَقَالَ لَه ) عليه السالم  ( ِإسماِعيلُ ادع ِلي جعفَر بن محمٍد فَلَعلَّنا نباِيع جِميعاً قَالَ فَدعا جعفَراً

 اللَّه يكُفُّه عنا قَالَ قَد أَجمعت أَلَّا أُكَلِّمه ِإسماِعيلُ جِعلْت ِفداك ِإنْ رأَيت أَنْ تبين لَه فَافْعلْ لَعلَّ
أَنشدك اللَّه هلْ تذْكُر يوماً أَتيت أَباك ) عليه السالم  ( أَ فَلْير ِفي ِبرأِْيِه فَقَالَ ِإسماِعيلُ ِلأَِبي عبِد اللَِّه

ِليع نب دمحعليه السالم  ( م ( و ِكيكبا يم لَه كَى فَقُلْتفَب ِإلَي ظَرالن اماِن فَداوفْراِن صلَّتح لَيع
فَقَالَ ِلي يبِكيِني أَنك تقْتلُ ِعند ِكبِر ِسنك ضياعاً لَا ينتِطح ِفي دِمك عنزاِن قَالَ قُلْت فَمتى 

باِطِل فَأَبيته و ِإذَا نظَرت ِإلَى الْأَحوِل مشوِم قَوِمِه ينتِمي ِمن آِل ذَاك قَالَ ِإذَا دِعيت ِإلَى الْ
 يدعو ِإلَى نفِْسِه قَد تسمى ِبغيِر اسِمِه فَأَحِدثْ )صلى اهللا عليه وآله ( الْحسِن علَى ِمنبِر رسوِل اللَِّه 

نعم ) عليه السالم  ( ِإنك مقْتولٌ ِفي يوِمك أَو ِمن غٍَد فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّهعهدك و اكْتب وِصيتك فَ
 ظَمأَع ِن وسا الْحا أَبي اللَّه كِدعوتفَأَس انَ ِإلَّا أَقَلَّهضمِر رهش ِمن ومصِة لَا يبالْكَع بر ذَا وه و

رأَج ِملَ اللَّهتاح ونَ قَالَ ثُماِجعِه را ِإلَيِإن ا ِللَِّه وِإن و لَّفْتخ نلَى مالِْخلَافَةَ ع نسأَح و ا ِفيكن
ِويةَ ِإسماِعيلُ و رد جعفَر ِإلَى الْحبِس قَالَ فَو اللَِّه ما أَمسينا حتى دخلَ علَيِه بنو أَِخيِه بنو معا

 ِبيلَهلَّى سفٍَر فَخعِد اللَِّه ِإلَى جبع نب دمحثَ معب و لُوهى قَتتح طَّئُوهوفٍَر فَتعِن جِد اللَِّه ببِن عب
وسِن مى بِعيس وجرا خنلَغانَ فَبضمر رها شلَلْنهتى استح ذَِلك دعا بنأَقَم ةَ قَالَ وِدينالْم ِريدى ي

قَالَ فَتقَدم محمد بن عبِد اللَِّه علَى مقَدمِتِه يِزيد بن معاِويةَ بِن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر و كَانَ علَى 
ِن وسِن الْحِن بسِن الْحِد بيِن زِن بسالْح لْدى ووسِن مى بِة ِعيسمقَدٍد ميز نب دمحم و قَاِسم 

 ةَ وِدينى الْموسم نى بِعيس قَِدم ةَ واِويعم نب ِزيدي ِزمٍد فَهيِن زِن بسو الْحنب اِهيمرِإب و ِليع و
 ِمن خلِْفنا و خرج محمد ِفي صار الِْقتالُ ِبالْمِدينِة فَنزلَ ِبذُباٍب و دخلَت علَينا الْمسودةُ

 وقلَغَ السى بتاِبِه ححأَص  
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الْخواِمني فَنظَر ِإلَى ما هناك فَضاٍء لَيس فَأَوصلَهم و مضى ثُم تِبعهم حتى انتهى ِإلَى مسِجِد 
ِفيِه مسود و لَا مبيض فَاستقْدم حتى انتهى ِإلَى ِشعِب فَزارةَ ثُم دخلَ هذَيلَ ثُم مضى ِإلَى 

ِمن خلِْفِه ِمن ِسكَِّة هذَيلَ فَطَعنه فَلَم يصنع أَشجع فَخرج ِإلَيِه الْفَاِرس الَِّذي قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ِفيِه شيئاً و حملَ علَى الْفَاِرِس فَضرب خيشوم فَرِسِه ِبالسيِف فَطَعنه الْفَاِرس فَأَنفَذَه ِفي الدرِع 

جرخ و هنفَأَثْخ هبرفَض دمحِه ملَيى عثَنان لَى الْفَاِرِس وع ِبردم وه ةَ وطَبقَح نب ديمِه حلَيع 
يضِربه ِمن زقَاِق الْعماِريني فَطَعنه طَعنةً أَنفَذَ السنانَ ِفيِه فَكُِسر الرمح و حملَ علَى حميٍد 

ثُم هعرِح فَصمالر جِبز ديمح هنلَ فَطَعخد و هأْسذَ رأَخ و لَهقَت و هنى أَثْختح هبرِه فَضلَ ِإلَيزن 
الْجند ِمن كُلِّ جاِنٍب و أُِخذَِت الْمِدينةُ و أُجِلينا هرباً ِفي الِْبلَاِد قَالَ موسى بن عبِد اللَِّه 

 اِهيمرِبِإب ى لَِحقْتتح طَلَقْتفَان هتربفَأَخ هدناً ِعنكْمٍد ميز نى بِعيس تدجِد اللَِّه فَوبِن عب
ِبسوِء تدِبِريِه و خرجنا معه حتى أُِصيب رِحمه اللَّه ثُم مضيت مع ابِن أَِخي الْأَشتِر عبِد اللَِّه بِن 

ِن حِد اللَِّه ببِن عِد بمحم الِْبلَاد لَيع قيضِريداً طَِريداً تش تعجر ِد ثُمنِبالس ى أُِصيبتٍن حس
فَِجئْت ِإلَى ) عليه السالم  ( فَلَما ضاقَت علَي الْأَرض و اشتد ِبي الْخوف ذَكَرت ما قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

و جح قَد و ِديهِت الْمحت ِمن تقُم ي قَدأَن ِإلَّا و رعا شِة فَمبِفي ِظلِّ الْكَع اسالن طُبخي وه 
 قُلْت ا ِهيم معِدي فَقَالَ نِعن ٍة لَكِصيحلَى نع لُّكأَد و ِمِننيؤالْم ا أَِمريانُ يالْأَم ِلي ِر فَقُلْتبالِْمن

لَى مع لُّكِبِه أَد ا أَِثقِطِني مأَع لَه انُ فَقُلْتالْأَم لَك معٍن فَقَالَ ِلي نسِن حِد اللَِّه ببِن عى بوس
فَأَخذْت ِمنه عهوداً و مواِثيق و وثَّقْت ِلنفِْسي ثُم قُلْت أَنا موسى بن عبِد اللَِّه فَقَالَ ِلي ِإذاً 

حت و مكْرت نِإلَى م ظُران فَقَالَ ِلي كدِري ِعنِبأَم قُومي ِتكيِل بِض أَهعِني ِإلَى بأَقِْطع لَه ى فَقُلْتب
 ِلي ِفيك لَِكن و فَقُلْت ةَ ِلي ِفيكاجلَا ح اسبٍد فَقَالَ الْعمحم نب اسبالْع كمع فَقُلْت تدأَر

ةُ أَساجالْح ِرفُكعي نم ِديهالْم قَالَ ِلي ى وأَب اَء أَوِني فَقَِبلَِني شِإلَّا قَِبلْت ِمِننيؤأَِمِري الْم قِبح أَلُك
عفٍَر يعج نى بوسذَا مه ِرفُِني وعٍد ييز نب نسذَا الْحه فَقُلْت مهأَكْثَر ا أَونابحأَص لَهوح ِرفُِني و

 ا ثُمنع ِغبي لَم هكَأَن ِمِننيؤالْم ا أَِمريي معِرفُِني فَقَالُوا نعاِس يبِن الْعِد اللَِّه ببع نب نسذَا الْحه و
 ِديهِللْم قُلْت  
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يا أَِمري الْمؤِمِنني لَقَد أَخبرِني ِبهذَا الْمقَاِم أَبو هذَا الرجِل و أَشرت ِإلَى موسى بِن جعفٍَر قَالَ 
أُقِْرئَك السلَام و قَالَ ِإنه موسى بن عبِد اللَِّه و كَذَبت علَى جعفٍَر كَِذبةً فَقُلْت لَه و أَمرِني أَنْ 

 ى ِبأَلْفَيوسا مهِلي ِمن راٍر فَأَمِة آلَاِف ِدينسمفٍَر ِبخعِن جى بوسِلم راٍء قَالَ فَأَمخس ٍل ودع امِإم
ِكر ولْد محمِد بِن عِلي بِن ِديناٍر و وصلَ عامةَ أَصحاِبِه و وصلَِني فَأَحسن ِصلَِتي فَحيثُ ما ذُ

الْحسيِن فَقُولُوا صلَّى اللَّه علَيِهم و ملَاِئكَته و حملَةُ عرِشِه و الِْكرام الْكَاِتبونَ و خصوا أَبا عبِد 
  . و اللَِّه مولَاهم بعد اللَِّه اللَِّه ِبأَطْيِب ذَِلك و جزى موسى بن جعفٍَر عني خيراً فَأَنا

  و ِبهذَا الِْإسناِد عن عبِد اللَِّه بِن جعفَِر بِن ِإبراِهيم الْجعفَِري قَالَ حدثَنا عبد اللَِّه -١٨
خرج الْحسين بن عِلي الْمقْتولُ بن الْمفَضِل مولَى عبِد اللَِّه بِن جعفَِر بِن أَِبي طَاِلٍب قَالَ لَما 

ِبفَخ و احتوى علَى الْمِدينِة دعا موسى بن جعفٍَر ِإلَى الْبيعِة فَأَتاه فَقَالَ لَه يا ابن عم لَا تكَلِّفِْني 
ِمن جرخِد اللَِّه فَيبا عأَب كمع كمع ناب ا كَلَّفا مِد اللَِّه مبأَِبي ع ِمن جرا خكَم ا لَا أُِريدي م

 لَم هتِإنْ كَِره ِفيِه و لْتخد هتدراً فَِإنْ أَرأَم كلَيع تضرا عمِإن نيسالْح فَقَالَ لَه ِريدي كُني لَم
عدو انُ ثُمعتسالْم اللَّه ِه ولَيع ِملْكأَح نا ابي هعدو فٍَر ِحنيعج نى بوسِن مسو الْحأَب فَقَالَ لَه ه

عم ِإنك مقْتولٌ فَأَِجد الضراب فَِإنَّ الْقَوم فُساق يظِْهرونَ ِإمياناً و يسترونَ ِشركاً و ِإنا ِللَِّه و ِإنا 
م ِعند اللَِّه ِمن عصبٍة ثُم خرج الْحسين و كَانَ ِمن أَمِرِه ما كَانَ قُِتلُوا ِإلَيِه راِجعونَ أَحتِسبكُ

  .) عليه السالم  ( كُلُّهم كَما قَالَ
للَِّه   و ِبهذَا الِْإسناِد عن عبِد اللَِّه بِن ِإبراِهيم الْجعفَِري قَالَ كَتب يحيى بن عبِد ا-١٩

 أَما بعد فَِإني أُوِصي نفِْسي ِبتقْوى اللَِّه و ِبها )عليه السالم ( بِن الْحسِن ِإلَى موسى بِن جعفٍَر 
أَع ِمن لَيع درو نِني مربخ ِفي الْآِخِرين هتِصيو و ِلنيةُ اللَِّه ِفي الْأَوِصيا وهفَِإن اِن اللَِّه أُوِصيكو

 ا ِمنضِة ِللروعِفي الد تراوش قَد و ِخذْلَاِنك عم ِنكنحت ا كَانَ ِمنِتِه ِبمِر طَاعشن لَى ِديِنِه وع  
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 و قَِد احتجبتها و احتجبها أَبوك ِمن قَبِلك و قَِدمياً ادعيتم ما لَيس )صلى اهللا عليه وآله (  محمٍد آِل
حذَّرك لَكُم و بسطْتم آمالَكُم ِإلَى ما لَم يعِطكُم اللَّه فَاستهويتم و أَضلَلْتم و أَنا محذِّرك ما 

ِمن موسى بِن أَِبي عبِد اللَِّه ) عليه السالم  ( اللَّه ِمن نفِْسِه فَكَتب ِإلَيِه أَبو الْحسِن موسى بن جعفٍَر
سِن حِد اللَِّه ببِن عى بيحِتِه ِإلَى يطَاع ذَلُِّل ِللَِّه وِن ِفي التِركَيتشم ِليع فٍَر وعي جفَِإن دعا بٍن أَم

أُحذِّرك اللَّه و نفِْسي و أُعِلمك أَِليم عذَاِبِه و شِديد ِعقَاِبِه و تكَاملَ نِقماِتِه و أُوِصيك و نفِْسي 
ذْكُرت كاباِني ِكتِم أَتعالن ثِْبيتت الْكَلَاِم و نيا زهى اللَِّه فَِإنقْوِبت لُ وقَب أَِبي ِمن ٍع ودي مِفيِه أَن 

ما سِمعت ذَِلك ِمني و ستكْتب شهادتهم و يسأَلُونَ و لَم يدع ِحرص الدنيا و مطَاِلبها ِلأَهِلها 
نِفي د ِتِهمآِخر طْلَبم ِهملَيع فِْسدى يتح ِتِهمطْلَباً ِآلِخرم كنع اسالن طْتي ثَبأَن تذَكَر و ماهي

ِلرغْبِتي ِفيما ِفي يديك و ما منعِني ِمن مدخِلك الَِّذي أَنت ِفيِه لَو كُنت راِغباً ضعف عن سنٍة 
 خلَق الناس أَمشاجاً و غَراِئب و غَراِئز و لَا ِقلَّةُ بِصريٍة ِبحجٍة و لَِكن اللَّه تبارك و تعالَى

 باكْت اِن ثُمسِفي الِْإن لَجها الصم و ِنكدِفي ب فرتا الْعا ممهنع أَلُكِن أَسفَيرح نِني عِبرفَأَخ
يةَ الْخِليفَِة و أَحثُّك علَى ِبرِه و طَاعِتِه و أَنْ ِإلَي ِبخبِر ذَِلك و أَنا متقَدم ِإلَيك أُحذِّرك معِص

تطْلُب ِلنفِْسك أَماناً قَبلَ أَنْ تأْخذَك الْأَظْفَار و يلْزمك الِْخناق ِمن كُلِّ مكَاٍن فَتروح ِإلَى النفَِس 
ه علَيك ِبمنِه و فَضِلِه و ِرقَِّة الْخِليفَِة أَبقَاه اللَّه فَيؤِمنك ِمن كُلِّ مكَاٍن و لَا تِجده حتى يمن اللَّ

و يرحمك و يحفَظَ ِفيك أَرحام رسوِل اللَِّه و السلَام علَى مِن اتبع الْهدى ِإنا قَد أُوِحي ِإلَينا 
كَذَّب نلَى مع ذَابفٍَرأَنَّ الْععِن جى بوسم ابِني أَنَّ ِكتلَغفَب فَِريعلَّى قَالَ الْجوت عليه السالم  (  و (

ٌء ِمما  وقَع ِفي يدي هارونَ فَلَما قَرأَه قَالَ الناس يحِملُوني علَى موسى بِن جعفٍَر و هو بِري
  .يرمى ِبِه 

لثَّاِني ِمن ِكتاِب الْكَاِفي و يتلُوه ِبمِشيئَِة اللَِّه و عوِنِه الْجزُء الثَّاِلثُ و هو  تم الْجزُء ا
 ِعنيمآِلِه أَج ٍد ومحلَى مع لَامالس لَاةُ والص و الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح ِقيِت ووِة التاِهيكَر ابب  
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  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
  باب كَراِهيِة التوِقيِت

١ -دمحم اٍد وِن ِزيِل بهس نِن عسالْح نب دمحم ٍد ومحم نب ِليع   نى عيحي نب 
 تِمعقَالَ س اِليةَ الثُّمزمأَِبي ح نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحِميعاً عى جِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح

الْأَمر ِفي السبِعني يقُولُ يا ثَاِبت ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى قَد كَانَ وقَّت هذَا ) عليه السالم  ( أَبا جعفٍَر
فَلَما أَنْ قُِتلَ الْحسين صلَوات اللَِّه علَيِه اشتد غَضب اللَِّه تعالَى علَى أَهِل الْأَرِض فَأَخره ِإلَى 

و لَم يجعِل اللَّه لَه بعد ذَِلك أَربِعني و ِمائٍَة فَحدثْناكُم فَأَذَعتم الْحِديثَ فَكَشفْتم ِقناع الستِر 
وقْتاً ِعندنا و يمحو اللَّه ما يشاُء و يثِْبت و ِعنده أُم الِْكتاِب قَالَ أَبو حمزةَ فَحدثْت ِبذَِلك أَبا 

  .فَقَالَ قَد كَانَ كَذَِلك ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه
٢ -دمحِن   مِن بمحِد الربع نانَ عسِن حب ِليع نطَّاِب عِن الْخةَ بلَمس نى عيحي نب 

ِإذْ دخلَ علَيِه ِمهزم فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك أَخِبرِني ) عليه السالم  ( كَِثٍري قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه
ذَا الْأَمه نا عجن ِجلُونَ وعتسالْم لَكه ونَ وقَّاتالْو كَذَب مزا ِمهفَقَالَ ي وى هتم ِظرتنِر الَِّذي ن
  .الْمسلِّمونَ 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد - ٣
) عليه السالم  ( قَالَ سأَلْته عِن الْقَاِئِم) عليه السالم  ( ي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّهعن عِل

 قِّتوٍت لَا نيلُ با أَهونَ ِإنقَّاتالْو فَقَالَ كَذَب.  
  .لَّا أَنْ يخاِلف وقْت الْموقِِّتني   أَحمد ِبِإسناِدِه قَالَ قَالَ أَبى اللَّه ِإ- ٤
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْخزاِز عن عبِد - ٥

قَالَ قُلْت ِلهذَا الْأَمِر ) سالم عليه ال ( الْكَِرِمي بِن عمٍرو الْخثْعِمي عِن الْفُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي جعفٍَر
لَما خرج ) عليه السالم  ( وقْت فَقَالَ كَذَب الْوقَّاتونَ كَذَب الْوقَّاتونَ كَذَب الْوقَّاتونَ ِإنَّ موسى

  واِفداً ِإلَى 
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ربِه واعدهم ثَلَاِثني يوماً فَلَما زاده اللَّه علَى الثَّلَاِثني عشراً قَالَ قَومه قَد أَخلَفَنا موسى فَصنعوا 
 فَقُولُوا صدق اللَّه و ِإذَا حدثْناكُم ما صنعوا فَِإذَا حدثْناكُم الْحِديثَ فَجاَء علَى ما حدثْناكُم ِبِه

  .الْحِديثَ فَجاَء علَى ِخلَاِف ما حدثْناكُم ِبِه فَقُولُوا صدق اللَّه تؤجروا مرتيِن 
ي عِن   محمد بن يحيى و أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن أَحمد عِن السياِر- ٦

 ( الْحسِن بِن عِلي بِن يقِْطٍني عن أَِخيِه الْحسيِن عن أَِبيِه عِلي بِن يقِْطٍني قَالَ قَالَ ِلي أَبو الْحسِن

 بِن يقِْطٍني ما بالُنا الشيعةُ تربى ِبالْأَماِني منذُ ِمائَتي سنٍة قَالَ و قَالَ يقِْطني ِلابِنِه عِلي) عليه السالم 
ِقيلَ لَنا فَكَانَ و ِقيلَ لَكُم فَلَم يكُن قَالَ فَقَالَ لَه عِلي ِإنَّ الَِّذي ِقيلَ لَنا و لَكُم كَانَ ِمن مخرٍج 

 و ا ِقيلَ لَكُمفَكَانَ كَم هضحم مِطيتفَأُع رضح كُمرأَنَّ أَم راِحٍد غَيا ولِّلْنفَع رضحي ا لَمنرِإنَّ أَم
 و ِت الْقُلُوبٍة لَقَسنثَلَاِثِمائَِة س ٍة أَونس يكُونُ ِإلَّا ِإلَى ِمائَتلَا ي رذَا الْأَما ِإنَّ هِقيلَ لَن فَلَو اِنيِبالْأَم

قَالُوا م لَِكن لَاِم وِن الِْإساِس عةُ النامع عجقِْريباً لَرت اِس وأَلُّفاً ِلقُلُوِب النت هبا أَقْرم و هعرا أَس
  .ِللْفَرِج 
  الْحسين بن محمٍد عن جعفَِر بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن ِإسماِعيلَ الْأَنباِري عِن - ٧

زِن ِمهب اِهيمرِإب نع ِليِن عِن بسِد اللَِّهالْحبأَِبي ع نأَِبيِه ع نعليه السالم  ( ٍم ع ( هدا ِعننقَالَ ذَكَر
ملُوك آِل فُلَاٍن فَقَالَ ِإنما هلَك الناس ِمِن اسِتعجاِلِهم ِلهذَا الْأَمِر ِإنَّ اللَّه لَا يعجلُ ِلعجلَِة الِْعباِد 

  . ينتِهي ِإلَيها فَلَو قَد بلَغوها لَم يستقِْدموا ساعةً و لَم يستأِْخروا ِإنَّ ِلهذَا الْأَمِر غَايةً
  باب التمِحيِص و اِلامِتحاِن

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن يعقُوب السراِج و عِلي بِن - ١
لَما بوِيع بعد مقْتِل عثْمانَ صِعد ) عليه السالم  ( أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  (  عن أَِبي عبِد اللَِّهِرئَاٍب

ب موا يئَِتهيكَه تادع قَد كُمتِليا أَلَا ِإنَّ بقُولُ ِفيها يهٍة ذَكَرطْبِبخ طَبخ و ربالِْمن هِبين ثَ اللَّهع )

 و الَِّذي بعثَه ِبالْحق لَتبلْبلُن بلْبلَةً و لَتغربلُن غَربلَةً حتى يعود أَسفَلُكُم أَعلَاكُم و )صلى اهللا عليه وآله 
لَي وا وروا قَصاقُونَ كَانبس ِبقَنسلَي و فَلَكُمأَس لَاكُما أَعاللَِّه م قُوا وبوا ساقُونَ كَانبنَّ سرقَص

  .كَتمت وسمةً و لَا كَذَبت كَِذبةً و لَقَد نبئْت ِبهذَا الْمقَاِم و هذَا الْيوِم 
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  محمد بن يحيى و الْحسن بن محمٍد عن جعفَِر بِن محمٍد عِن الْقَاِسِم بِن - ٢
ِإسماِعيلَ الْأَنباِري عِن الْحسيِن بِن عِلي عن أَِبي الْمغراِء عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ سِمعت أَبا 

يقُولُ ويلٌ ِلطُغاِة الْعرِب ِمن أَمٍر قَِد اقْترب قُلْت جِعلْت ِفداك كَم مع الْقَاِئِم ) عليه السالم  ( ِهعبِد اللَّ
ِللن دقَالَ لَا ب لَكَِثري مهِمن رذَا الْأَمه ِصفي ناللَِّه ِإنَّ م و قُلْت ِسريي فَرِب قَالَ نرالْع ِمن اِس ِمن

 كَِثري لْقاِل خبِفي الِْغر جرختسي لُوا وبرغي وا وزيمي وا وصحمأَنْ ي.  
  محمد بن يحيى و الْحسن بن محمٍد عن جعفَِر بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد - ٣

) عليه السالم  ( محمٍد الصيقَِل عن أَِبيِه عن منصوٍر قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّهالصيرِفي عن جعفَِر بِن 

يا منصور ِإنَّ هذَا الْأَمر لَا يأِْتيكُم ِإلَّا بعد ِإياٍس و لَا و اللَِّه حتى تميزوا و لَا و اللَِّه حتى 
  .ا و اللَِّه حتى يشقَى من يشقَى و يسعد من يسعد تمحصوا و لَ
   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن معمِر بِن خلَّاٍد قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن- ٤

يقُولُوا آمنا و هم ال يفْتنونَ ثُم قَالَ ِلي ما يقُولُ امل أَ حِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ ) عليه السالم ( 
الِْفتنةُ قُلْت جِعلْت ِفداك الَِّذي ِعندنا الِْفتنةُ ِفي الديِن فَقَالَ يفْتنونَ كَما يفْتن الذَّهب ثُم قَالَ 

 بالذَّه لَصخا يونَ كَملَصخي.  
٥ -ِإب نب ِليع   نع هفَعاِلٍح رِن صانَ بملَيس نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمر
قَالَ قَالَ ِإنَّ حِديثَكُم هذَا لَتشمِئز ِمنه قُلُوب الرجاِل فَمن أَقَر ِبِه فَِزيدوه و ) عليه السالم  ( أَِبي جعفٍَر

فَذَر هكَرأَن نا مقُطَ ِفيهسى يتٍة حِليجو ٍة وا كُلُّ ِبطَانقُطُ ِفيهسةٌ ينكُونَ ِفتأَنْ ي ِمن دلَا ب هِإن وه
  .من يشق الشعر ِبشعرتيِن حتى لَا يبقَى ِإلَّا نحن و ِشيعتنا 

٦ -محم نب ِليع ِن وسالْح نب دمحم   ناٍن عِن ِسنِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد ع
محمِد بِن منصوٍر الصيقَِل عن أَِبيِه قَالَ كُنت أَنا و الْحاِرثُ بن الْمِغريِة و جماعةٌ ِمن أَصحاِبنا 

ٍء أَنتم هيهات هيهات لَا و  امنا فَقَالَ لَنا ِفي أَي شييسمع كَلَ) عليه السالم  ( جلُوساً و أَبو عبِد اللَِّه
اللَِّه لَا يكُونُ ما تمدونَ ِإلَيِه أَعينكُم حتى تغربلُوا لَا و اللَِّه لَا يكُونُ ما تمدونَ ِإلَيِه أَعينكُم حتى 

اللَِّه لَا ي وا لَا وصحموا تزيمى تتح كُمنيِه أَعونَ ِإلَيدما تكُونُ م  
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 لَا و اللَِّه لَا يكُونُ ما تمدونَ ِإلَيِه أَعينكُم لَا و اللَِّه ما يكُونُ ما تمدونَ ِإلَيِه أَعينكُم ِإلَّا بعد ِإياٍس
 دعسي نم دعسي قَى وشي نقَى مشى يتح.  

رأَخت أَو رذَا الْأَمه مقَدت هرضي لَم هامِإم فرع نم هأَن ابب  
عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن زرارةَ قَالَ قَالَ أَبو   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه - ١
  .اعِرف ِإمامك فَِإنك ِإذَا عرفْت لَم يضرك تقَدم هذَا الْأَمر أَو تأَخر ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه
٢ -ِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحانَ بفْوص نوٍر عهمِن جِد بمحم نٍد عمح

عن قَوِل ) عليه السالم  ( يحيى عن محمِد بِن مروانَ عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه
ِهم فَقَالَ يا فُضيلُ اعِرف ِإمامك فَِإنك ِإذَا عرفْت اللَِّه تبارك و تعالَى يوم ندعوا كُلَّ أُناٍس ِبِإماِم

 اِحبص قُوملَ أَنْ يقَب اتم ثُم هامِإم فرع نم و رأَخت أَو رذَا الْأَمه مقَدت كرضي لَم كامِإم
ِفي عسكَِرِه لَا بلْ ِبمنِزلَِة من قَعد تحت ِلواِئِه قَالَ و قَالَ هذَا الْأَمِر كَانَ ِبمنِزلَِة من كَانَ قَاِعداً 

   .)صلى اهللا عليه وآله ( بعض أَصحاِبِه ِبمنِزلَِة مِن استشِهد مع رسوِل اللَِّه 
 بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه  عِلي بن محمٍد رفَعه عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي - ٣

جِعلْت ِفداك متى الْفَرج فَقَالَ يا أَبا بِصٍري و أَنت ِممن يِريد الدنيا من عرف هذَا ) عليه السالم ( 
  .الْأَمر فَقَد فُرج عنه ِلانِتظَاِرِه 

٤ -نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عاِعيلَ بمِإس نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص 
 ( و أَنا أَسمع فَقَالَ تراِني أُدِرك الْقَاِئم) عليه السالم  ( محمٍد الْخزاِعي قَالَ سأَلَ أَبو بِصٍري أَبا عبِد اللَِّه

ِصٍري أَ لَست تعِرف ِإمامك فَقَالَ ِإي و اللَِّه و أَنت هو و تناولَ يده فَقَالَ فَقَالَ يا أَبا ب) عليه السالم 
  .و اللَِّه ما تباِلي يا أَبا بِصٍري أَلَّا تكُونَ محتِبياً ِبسيِفك ِفي ِظلِّ ِرواِق الْقَاِئِم صلَوات اللَِّه علَيِه 

٥ -ةٌ ِمنانَ   ِعدورِن مِد بمحم ناِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص 
  يقُولُ من مات و لَيس لَه ِإمام فَِميتته ِميتةُ ) عليه السالم  ( عن فُضيِل بِن يساٍر قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر
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 وه و اتم نم و رأَخت أَو رذَا الْأَمه مقَدت هرضي اِمِه لَمِلِإم اِرفع وه و اتم نم ٍة واِهِليج
ناِمِه كَانَ كَمِلِإم اِرفطَاِطِه عالْقَاِئِم ِفي فُس عم وه .  

  الْحسين بن عِلي الْعلَِوي عن سهِل بِن جمهوٍر عن عبِد الْعِظيِم بِن عبِد اللَِّه - ٦
) عليه السالم  ( ِبي جعفٍَرالْحسِني عِن الْحسِن بِن الْحسيِن الْعرِني عن عِلي بِن هاِشٍم عن أَِبيِه عن أَ

  .قَالَ ما ضر من مات منتِظراً ِلأَمِرنا أَلَّا يموت ِفي وسِط فُسطَاِط الْمهِدي و عسكَِرِه 
٧ -وبِن أَيالَةَ بفَض نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع   نع 

يقُولُ اعِرِف الْعلَامةَ فَِإذَا عرفْته لَم يضرك تقَدم ) عليه السالم  ( عمر بِن أَباٍن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
ِهم فَمن عرف ِإمامه كَانَ هذَا الْأَمر أَو تأَخر ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ يوم ندعوا كُلَّ أُناٍس ِبِإماِم

   .)عليه السالم  ( كَمن كَانَ ِفي فُسطَاِط الْمنتظَِر
 نم و مهضعب ةَ أَوالْأَِئم دحج نم ٍل وا ِبأَهلَه سلَي ةَ وامى الِْإمعِن ادم ابب

  أَثْبت الِْإمامةَ ِلمن لَيس لَها ِبأَهٍل
١ - نلَّاٍم عأَِبي س ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

قَالَ قُلْت لَه قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و يوم الِْقيامِة ترى ) عليه السالم  ( سورةَ بِن كُلَيٍب عن أَِبي جعفٍَر
بوا علَى اللَِّه وجوههم مسودةٌ قَالَ من قَالَ ِإني ِإمام و لَيس ِبِإماٍم قَالَ قُلْت و ِإنْ الَِّذين كَذَ

قَالَ و ) عليه السالم  ( كَانَ علَِوياً قَالَ و ِإنْ كَانَ علَِوياً قُلْت و ِإنْ كَانَ ِمن ولِْد عِلي ابِن أَِبي طَاِلٍب
  .انَ ِإنْ كَ

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباٍن - ٢
  .قَالَ مِن ادعى الِْإمامةَ و لَيس ِمن أَهِلها فَهو كَاِفر ) عليه السالم  ( عِن الْفُضيِل عن أَِبي عبِد اللَِّه

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر عن عبِد اللَِّه بِن - ٣
جِعلْت ِفداك و يوم ) عليه السالم  ( عبِد الرحمِن عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

ِإنْ كَانَ الِْقيام و اٍم قُلْتِبِإم سلَي و امِإم هأَن معز نلَى اللَِّه قَالَ كُلُّ موا عكَذَب ى الَِّذينرِة ت
  .فَاِطِمياً علَِوياً قَالَ و ِإنْ كَانَ فَاِطِمياً علَِوياً 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن داود الْحماِر عِن ابِن أَِبي - ٤
لِّمهم اللَّه يوم الِْقيامِة و لَا قَالَ سِمعته يقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا يكَ) عليه السالم  ( يعفُوٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

 نم اللَِّه و اماً ِمنِإم دحج نم و لَه تساللَِّه لَي ةً ِمنامى ِإمعِن ادم أَِليم ذَابع ملَه و كِّيِهمزي
  .زعم أَنَّ لَهما ِفي الِْإسلَاِم نِصيباً 

٥ -ى عيحي نب دمحِن   مٍم عيى أَِخي أُديحي ناٍن عِن ِسنِن ابٍد عمحِن مب دمأَح ن
 اللَّه رتاِحِبِه ِإلَّا بص رِعيِه غَيدلَا ي رذَا الْأَمقُولُ ِإنَّ هِد اللَِّه يبا عأَب تِمعِبيٍح قَالَ سِن صِليِد بالْو

 هرمع.  
٦ -ي نب دمحٍد   ميِن زةَ بطَلْح ناٍن عِن ِسنِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيح

قَالَ من أَشرك مع ِإماٍم ِإمامته ِمن ِعنِد اللَِّه من لَيست ِإمامته ِمن اللَِّه ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .اللَِّه كَانَ مشِركاً ِب

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن منصوِر بِن - ٧
رجلٌ قَالَ ِلي اعِرِف الْآِخر ِمن ) عليه السالم  ( يونس عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

لْ الْأَِئمه و ِرفُهلَا أَع و هِغضي أُبذَا فَِإنه اللَّه نلَ قَالَ فَقَالَ لَعالْأَو ِرفعأَنْ لَا ت كرضلَا ي ِة و
  .عِرف الْآِخر ِإلَّا ِبالْأَوِل 

٨ -همِن جِد بمحم نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحانَ عفْوص نوٍر ع
قَالَ من أَنكَر واِحداً ِمن الْأَحياِء فَقَد أَنكَر )عليهم السالم  ( ابِن مسكَانَ قَالَ سأَلْت الشيخ عِن الْأَِئمِة

 اتوالْأَم.  
 سِعيٍد عن أَِبي وهٍب عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن- ٩

محمِد بِن منصوٍر قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِإذا فَعلُوا فاِحشةً قالُوا وجدنا علَيها 
ى اللَِّه ما ال تعلَمونَ قَالَ فَقَالَ آباَءنا و اللَّه أَمرنا ِبها قُلْ ِإنَّ اللَّه ال يأْمر ِبالْفَحشاِء أَ تقُولُونَ علَ
يش ِر أَومِب الْخرش ا ونِبالز رأَم أَنَّ اللَّه معداً زأَح تأَيلْ رلَا  ه اِرِم فَقُلْتحِذِه الْمه ٍء ِمن

 قُلْت اللَّه أَعلَم و وِليه قَالَ فَِإنَّ هذَا ِفي فَقَالَ ما هِذِه الْفَاِحشةُ الَِّتي يدعونَ أَنَّ اللَّه أَمرهم ِبها
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 ذَِلك اللَّه دفَر اِم ِبِهمِباِلائِْتم اللَّه مهرأْمي ٍم لَماِم ِبقَوِباِلائِْتم مهرأَم ا أَنَّ اللَّهوعِر ادوِة الْجأَِئم
  .وا علَيِه الْكَِذب و سمى ذَِلك ِمنهم فَاِحشةً علَيِهم فَأَخبر أَنهم قَد قَالُ
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 عن أَِبي وهِب   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد-١٠
 يبر مرما حلَّ قُلْ ِإنج و زِل اللَِّه عقَو ناِلحاً عداً صبع أَلْتوٍر قَالَ سصنِن مِد بمحم نع

ا حم ِميعفَج طْنب و رظَه آنَ لَهقَالَ فَقَالَ ِإنَّ الْقُر طَنما ب ها وِمن رما ظَه ِفي الْفَواِحش اللَّه مر
 واِب هالَى ِفي الِْكتعت لَّ اللَّها أَحم ِميعج ِر ووةُ الْجأَِئم ذَِلك ِمن اِطنالْب و الظَّاِهر وآِن هالْقُر

 قةُ الْحأَِئم ذَِلك ِمن اِطنالْب و الظَّاِهر.  
 محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن-١١

عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِمن الناِس ) عليه السالم  ( عمِرو بِن ثَاِبٍت عن جاِبٍر قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر
بكَح مهونِحبداداً يوِن اللَِّه أَند ِخذُ ِمنتي نم مذُوهخفُلَاٍن ات اُء فُلَاٍن وِلياللَِّه أَو و ماللَِّه قَالَ ه 

أَِئمةً دونَ الِْإماِم الَِّذي جعلَه اللَّه ِللناِس ِإماماً فَِلذَِلك قَالَ و لَو يرى الَِّذين ظَلَموا ِإذْ يرونَ 
ِميعاً وةَ ِللَِّه جأَنَّ الْقُو ذابذاِبالْعالْع ِديدش أَنَّ اللَّه  . وا وعبات الَِّذين وا ِمنِبعات أَ الَِّذينربِإذْ ت

بابالْأَس ِبِهم تقَطَّعت و ذابا الْعأَوا . رؤربكَما ت مهأَ ِمنربتةً فَنأَنَّ لَنا كَر وا لَوعبات قالَ الَِّذين و
 ( ك يِريِهم اللَّه أَعمالَهم حسراٍت علَيِهم و ما هم ِبخاِرِجني ِمن الناِر ثُم قَالَ أَبو جعفٍَرِمنا كَذِل

  .هم و اللَِّه يا جاِبر أَِئمةُ الظَّلَمِة و أَشياعهم ) عليه السالم 
١٢-ِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحب ِليع نع ِرقتسالْم داوأَِبي د نٍد عمح

يقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا ينظُر اللَّه ِإلَيِهم يوم ) عليه السالم  ( ميموٍن عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
ذَابع ملَه و كِّيِهمزلَا ي ِة وامالِْقي اماً ِمنِإم دحج نم و لَه تساللَِّه لَي ةً ِمنامى ِإمعِن ادم أَِليم 

  .اللَِّه و من زعم أَنَّ لَهما ِفي الِْإسلَاِم نِصيباً 
لَالُهلَّ جاللَِّه ج اٍم ِمنِر ِإميلَّ ِبغج و زع انَ اللَّهد نباب ِفيم  

١ -ةٌ ِمنِن  ِعدسأَِبي الْح نٍر عصِن أَِبي نِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحعليه السالم  (  أَص

 ( هذَ ِدينخِن اتِني معاللَِّه قَالَ ي ِمن دىِر هيِبغ واهه عبِن اتلُّ ِممأَض نم لَّ وج و زِل اللَِّه عِفي قَو
ِبغ هأْيى ردِة الْهأَِئم اٍم ِمنِر ِإمي.  

    محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن - ٢
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يقُولُ كُلُّ من دانَ اللَّه ِبِعبادٍة يجِهد ِفيها ) عليه السالم  ( عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر
ئٌ ِلأَعماِلِه و مثَلُه نفْسه و لَا ِإمام لَه ِمن اللَِّه فَسعيه غَير مقْبوٍل و هو ضالٌّ متحير و اللَّه شاِن

 ترصلُ با اللَّيهنا جا فَلَمهموةً ياِئيج ةً وذَاِهب تمجا فَهقَِطيِعه ا واِعيهر نع لَّتاٍة ضثَِل شكَم
 ربضِتها فَلَما أَنْ ساق الراِعي ِبقَِطيٍع مع غَيِر راِعيها فَحنت ِإلَيها و اغْترت ِبها فَباتت معها ِفي

 عٍم منِبغ ترصا فَبهقَِطيع ا وهاِعير طْلُبةً تريحتم تمجا فَههقَِطيع ا وهاِعير تكَرأَن هقَِطيع
ِبراِعيِك و قَِطيِعِك فَِإنِك تاِئهةٌ راِعيها فَحنت ِإلَيها و اغْترت ِبها فَصاح ِبها الراِعي الْحِقي 

 ا أَواهعرا ِإلَى مهِشدرا يلَه اِعيةً لَا رادةً نريحتةً مذَِعر تمجقَِطيِعِك فَه اِعيِك ور نةٌ عريحتم
كَلَها و كَذَِلك و اللَِّه يا محمد من أَصبح يردها فَبينا ِهي كَذَِلك ِإذَا اغْتنم الذِّئْب ضيعتها فَأَ

ِمن هِذِه الْأُمِة لَا ِإمام لَه ِمن اللَِّه جلَّ و عز ظَاِهراً عاِدلًا أَصبح ضالا تاِئهاً و ِإنْ مات علَى هِذِه 
ا مي لَماع ِنفَاٍق و ةَ كُفٍْر وِميت اتاِل مِديِن الْح نولُونَ عزعلَم مهاعبأَت ِر ووةَ الْجِإنَّ أَِئم دمح

اللَِّه قَد ضلُّوا و أَضلُّوا فَأَعمالُهم الَِّتي يعملُونها كَرماٍد اشتدت ِبِه الريح ِفي يوٍم عاِصٍف لَا 
يلَى شوا عبا كَسونَ ِممقِْدري ٍء ذَِلك ِعيدلَالُ الْبالض وه .  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن عبِد الْعِزيِز - ٣
ي أُخاِلطُ الناس فَيكْثُر ِإن) عليه السالم  ( الْعبِدي عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

 امأَقْو فَاٌء وو و قِصد ةٌ وانأَم مفُلَاناً لَه نَ فُلَاناً ولَّووتي و كُمنلَّووتاٍم لَا يأَقْو ِبي ِمنجع
) عليه السالم  ( فَاستوى أَبو عبِد اللَِّهيتولَّونكُم لَيس لَهم ِتلْك الْأَمانةُ و لَا الْوفَاُء و الصدق قَالَ 

جاِلساً فَأَقْبلَ علَي كَالْغضباِن ثُم قَالَ لَا ِدين ِلمن دانَ اللَّه ِبولَايِة ِإماٍم جاِئٍر لَيس ِمن اللَِّه و لَا 
لْت لَا ِدين ِلأُولَِئك و لَا عتب علَى هؤلَاِء قَالَ عتب علَى من دانَ ِبولَايِة ِإماٍم عاِدٍل ِمن اللَِّه قُ

 ِليو لَّ اللَّهج و زِل اللَِّه عِلقَو عمسقَالَ أَ لَا ت لَاِء ثُمؤلَى هع بتلَا ع و ِلأُولَِئك لَا ِدين معن
الظُّلُماِت ِإلَى الن ِمن مهِرجخوا ينآم الَِّذين ِة وبووِر التوِب ِإلَى ناِت الذُّنظُلُم ِني ِمنعوِر ي

 مهونِرجخي الطَّاغُوت مهِلياؤوا أَوكَفَر الَِّذين قَالَ و اللَِّه و اِدٍل ِمناٍم عكُلَّ ِإم ِتِهملَايِة ِلوِفرغالْم
  ِمن النوِر 
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 ساِئٍر لَياٍم جا كُلَّ ِإملَّووا أَنْ تلَاِم فَلَموِر الِْإسلَى نوا عكَان مهذَا أَنى ِبهنا عمِإلَى الظُّلُماِت ِإن
لَايوا ِبوجرلَّ خج و زاللَِّه ع ِمن ملَه اللَّه بجاِت الْكُفِْر فَأَولَاِم ِإلَى ظُلُموِر الِْإسن ِمن اهِإي ِتِهم

  .النار مع الْكُفَّاِر ف أُولِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ 
٤ -عأَِبي ج نع اِنيتِجسِبيٍب السح ناِلٍم عِن ساِم بِهش نع هنع قَالَ ) عليه السالم  ( فٍَر  و

قَالَ اللَّه تبارك و تعالَى لَأُعذِّبن كُلَّ رِعيٍة ِفي الِْإسلَاِم دانت ِبولَايِة كُلِّ ِإماٍم جاِئٍر لَيس ِمن اللَِّه 
نَّ عفُولَأَع ةً وِقيةً ترا باِلهمةُ ِفي أَعِعيِت الرِإنْ كَان ِة كُلِّ ولَايِبو تانلَاِم دٍة ِفي الِْإسِعيكُلِّ ر ن

  .ِإماٍم عاِدٍل ِمن اللَِّه و ِإنْ كَانِت الرِعيةُ ِفي أَنفُِسها ظَاِلمةً مِسيئَةً 
عن عبِد اللَِّه   عِلي بن محمٍد عِن ابِن جمهوٍر عن أَِبيِه عن صفْوانَ عِن ابِن مسكَانَ - ٥

قَالَ قَالَ ِإنَّ اللَّه لَا يستحِيي أَنْ يعذِّب أُمةً دانت ِبِإماٍم لَيس ) عليه السالم  ( بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه
حتسلَي ِإنَّ اللَّه ةً وِقيةً ترا باِلهمِفي أَع تِإنْ كَان اللَِّه و اللَِّه ِمن اٍم ِمنِبِإم تانةً دأُم ذِّبعِيي أَنْ ي

  .و ِإنْ كَانت ِفي أَعماِلها ظَاِلمةً مِسيئَةً 
  باب من مات و لَيس لَه ِإمام ِمن أَِئمِة الْهدى و هو ِمن الْباِب الْأَوِل

١ -لَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحب دمأَح ناِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن م
يوماً و قَالَ قَالَ ) عليه السالم  ( عاِئٍذ عِن ابِن أُذَينةَ عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ ابتدأَنا أَبو عبِد اللَِّه

مات و لَيس علَيِه ِإمام فَِميتته ِميتةُ جاِهِليٍة فَقُلْت قَالَ ذَِلك رسولُ  من )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 فَقَالَ ِإي و اللَِّه قَد قَالَ قُلْت فَكُلُّ من مات و لَيس لَه ِإمام فَِميتته ِميتةُ )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 معٍة قَالَ ناِهِليج.  
٢ - نالْكَِرِمي ب دبثَِني عداِء قَالَ حشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

 )صلى اهللا عليه وآله ( عن قَوِل رسوِل اللَِّه ) عليه السالم  ( عمٍرو عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه
 اتم نفَم لَاٍل قُلْتةُ ضةُ كُفٍْر قَالَ ِميتِميت ٍة قَالَ قُلْتاِهِليةُ جِميت هتفَِميت امِإم لَه سلَي و اتم نم

 معٍة فَقَالَ ناِهِليةُ جِميت هتفَِميت امِإم لَه سلَي و موالْي.  
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  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ عِن الْفُضيِل عِن الْحاِرِث - ٣
 من مات لَا يعِرف )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( بِن الْمِغريِة قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

ِإمامه مات ِميتةً جاِهِليةً قَالَ نعم قُلْت جاِهِليةً جهلَاَء أَو جاِهِليةً لَا يعِرف ِإمامه قَالَ جاِهِليةَ 
  .كُفٍْر و ِنفَاٍق و ضلَاٍل 

٤ -أَص ضعِن   باِمٍر عِن عاِلِك بم نع ِنيسِد اللَِّه الْحبِن عِظيِم بِد الْعبع نا عاِبنح
من دانَ اللَّه ِبغيِر سماٍع ) عليه السالم  ( الْمفَضِل بِن زاِئدةَ عِن الْمفَضِل بِن عمر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

زمه اللَّه الْبتةَ ِإلَى الْعناِء و مِن ادعى سماعاً ِمن غَيِر الْباِب الَِّذي فَتحه اللَّه فَهو عن صاِدٍق أَلْ
  .مشِرك و ذَِلك الْباب الْمأْمونُ علَى ِسر اللَِّه الْمكْنوِن 

 نم ِت ويِل الْبأَه ِمن قالْح فرع نباب ِفيمكَرأَن  
١ - نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

يقُولُ ِإنَّ عِلي بن عبِد اللَِّه بِن الْحسيِن بِن عِلي ) عليه السالم  ( سلَيمانَ بِن جعفٍَر قَالَ سِمعت الرضا
و امرأَته و بِنيِه ِمن أَهِل الْجنِة ثُم قَالَ من عرف ) عليه السالم  ( الْحسيِن بِن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍببِن 

  .لَم يكُن كَالناِس )عليها السالم  ( هذَا الْأَمر ِمن ولِْد عِلي و فَاِطمةَ
٢ -ٍد عمحم نب نيسالْح   نب دما أَحثَنداُء قَالَ حشثَِني الْودٍد قَالَ حمحِن ملَّى بعم ن

أَخِبرِني عمن عاندك و لَم يعِرف حقَّك ِمن ولِْد ) عليه السالم  ( عمر الْحلَّالُ قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن
اِس سالن اِئرس و وةَ هِنفَاِطميسالْح نب ِلياٌء ِفي الِْعقَاِب فَقَالَ كَانَ ععليه السالم  ( و ( ِهملَيقُولُ عي

  .ِضعفَا الِْعقَاِب 
٣ - نب ِليا عثَنداِشٍد قَالَ حِن رِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

ِمي قَالَ حدثَنا ِربِعي بن عبِد اللَِّه قَالَ قَالَ ِلي عبد الرحمِن بن أَِبي عبِد اللَِّه قُلْت ِإسماِعيلَ الِْميثَ
منِكر الْمنِكر ِلهذَا الْأَمِر ِمن بِني هاِشٍم و غَيِرِهم سواٌء فَقَالَ ِلي لَا تقُِل الْ) عليه السالم  ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه

  و لَِكن قُِل الْجاِحد ِمن بِني هاِشٍم و غَيِرِهم قَالَ 
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ج و زلَ اللَِّه عقَو تِفيِه فَذَكَر تفَكَّرِن فَتسو الْحأَب لَه مه و مفَهرفَع فوسِة يولَّ ِفي ِإخ
  .منِكرونَ 
عليه  (   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر قَالَ سأَلْت الرضا- ٤

الْجاِحد ِمنا لَه ذَنباِن و الْمحِسن لَه قُلْت لَه الْجاِحد ِمنكُم و ِمن غَيِركُم سواٌء فَقَالَ ) السالم 
  .حسنتاِن 

  باب ما يِجب علَى الناِس ِعند مِضي الِْإماِم
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ عن يعقُوب بِن شعيٍب قَالَ - ١

ِإذَا حدثَ علَى الِْإماِم حدثٌ كَيف يصنع الناس قَالَ أَين قَولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( اللَِّهقُلْت ِلأَِبي عبِد 
عز و جلَّ فَلَو ال نفَر ِمن كُلِّ ِفرقٍَة ِمنهم طاِئفَةٌ ِليتفَقَّهوا ِفي الديِن و ِلينِذروا قَومهم ِإذا رجعوا 

لَيِهم لَعلَّهم يحذَرونَ قَالَ هم ِفي عذٍْر ما داموا ِفي الطَّلَِب و هؤلَاِء الَِّذين ينتِظرونهم ِفي عذٍْر ِإ
 مهابحأَص ِهمِإلَي ِجعرى يتح.  

 الرحمِن قَالَ حدثَنا   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس بِن عبِد- ٢
صلى اهللا عليه ( عن قَوِل الْعامِة ِإنَّ رسولَ اللَِّه ) عليه السالم  ( حماد عن عبِد الْأَعلَى قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه

لَ الْحق و اللَِّه قُلْت فَِإنَّ ِإماماً هلَك و  قَالَ من مات و لَيس لَه ِإمام مات ِميتةً جاِهِليةً فَقَا)وآله 
رجلٌ ِبخراسانَ لَا يعلَم من وِصيه لَم يسعه ذَِلك قَالَ لَا يسعه ِإنَّ الِْإمام ِإذَا هلَك وقَعت حجةُ 

 علَى من لَيس ِبحضرِتِه ِإذَا بلَغهم ِإنَّ اللَّه عز و وِصيِه علَى من هو معه ِفي الْبلَِد و حق النفِْر
جلَّ يقُولُ فَلَو ال نفَر ِمن كُلِّ ِفرقٍَة ِمنهم طاِئفَةٌ ِليتفَقَّهوا ِفي الديِن و ِلينِذروا قَومهم ِإذا رجعوا 

نفَر قَوم فَهلَك بعضهم قَبلَ أَنْ يِصلَ فَيعلَم قَالَ ِإنَّ اللَّه جلَّ و عز ِإلَيِهم لَعلَّهم يحذَرونَ قُلْت فَ
يقُولُ و من يخرج ِمن بيِتِه مهاِجراً ِإلَى اللَِّه و رسوِلِه ثُم يدِركْه الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى 

لْبلَد بعضهم فَوجدك مغلَقاً علَيك بابك و مرخى علَيك ِسترك لَا تدعوهم ِإلَى اللَِّه قُلْت فَبلَغَ ا
  نفِْسك و لَا يكُونُ من يدلُّهم علَيك فَِبما يعِرفُونَ ذَِلك قَالَ 
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ِبِكتاِب اللَِّه الْمنزِل قُلْت فَيقُولُ اللَّه جلَّ و عز كَيف قَالَ أَراك قَد تكَلَّمت ِفي هذَا قَبلَ الْيوِم 
ِليِفي ع لَ اللَّهزا أَنم لْ قَالَ فَذَكِّرأَج عليه السالم ( قُلْت (  ولُ اللَِّهسر ا قَالَ لَهم و ) ِفي )صلى اهللا عليه وآله 

صلى اهللا عليه ( و ما قَالَ ِفيِه رسولُ اللَِّه ) عليه السالم  ( و ما خص اللَّه ِبِه عِلياً) عليهما السالم  ( حسٍن و حسيٍن

 و ما يِصيبهم و ِإقْراِر الْحسِن و الْحسيِن ِبذَِلك و وِصيِتِه ِإلَى  ِمن وِصيِتِه ِإلَيِه و نصِبِه ِإياه)وآله 
 و مههاتأُم هواجأَز و فُِسِهمأَن ِمن ِمِننيؤىل ِبالْمأَو ِبيِل اللَِّه النِبقَو ِن لَهيسِليِم الْحست ِن وسالْح

هضعحاِم بفٍَرأُولُوا الْأَرعوا ِفي أَِبي جكَلَّمت اسفَِإنَّ الن ٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه قُلْتعىل ِببأَو عليه  ( م

و يقُولُونَ كَيف تخطَّت ِمن ولِْد أَِبيِه من لَه ِمثْلُ قَرابِتِه و من هو أَسن ِمنه و قَصرت ) السالم 
ِمن رغأَص وه نملَى عأَو وِرِه هكُونُ ِفي غَياٍل لَا تِر ِبثَلَاِث ِخصذَا الْأَمه اِحبص فرعفَقَالَ ي ه

 و وِصيته و ذَِلك ِعنِدي )صلى اهللا عليه وآله ( الناِس ِبالَِّذي قَبلَه و هو وِصيه و ِعنده ِسلَاح رسوِل اللَِّه 
 قُلْت ِإنَّ ذَِلك مستور مخافَةَ السلْطَاِن قَالَ لَا يكُونَ ِفي ِستٍر ِإلَّا و لَه حجةٌ ظَاِهرةٌ لَا أُنازع ِفيِه

ِإنَّ أَِبي استودعِني ما هناك فَلَما حضرته الْوفَاةُ قَالَ ادع ِلي شهوداً فَدعوت أَربعةً ِمن قُريٍش 
 ِفيِهم ِإنَّ اللَّه ِنيِنيِه يا بب قُوبعى ِبِه يصا أَوذَا مه بقَالَ اكْت رمِن عِد اللَِّه ببلَى عوم اِفعن

اصطَفى لَكُم الدين فَال تموتن ِإلَّا و أَنتم مسِلمونَ و أَوصى محمد بن عِلي ِإلَى ابِنِه جعفَِر بِن 
 عبرأَنْ ي ِتِه وامِبِعم هممعأَنْ ي و عملِّي ِفيِه الْجصِدِه الَِّذي كَانَ يرِفي ب هكَفِّنأَنْ ي هرأَم ٍد ومحم

فُوا رِحمكُم اللَّه قَبره و يرفَعه أَربع أَصاِبع ثُم يخلِّي عنه فَقَالَ اطْووه ثُم قَالَ ِللشهوِد انصِر
فَقُلْت بعد ما انصرفُوا ما كَانَ ِفي هذَا يا أَبِت أَنْ تشِهد علَيِه فَقَالَ ِإني كَِرهت أَنْ تغلَب و أَنْ 

 الْبلَد قَالَ من وِصي يقَالَ ِإنه لَم يوص فَأَردت أَنْ تكُونَ لَك حجةٌ فَهو الَِّذي ِإذَا قَِدم الرجلُ
 لَكُم نيبيس هفَِإن هأَلُونسِة قَالَ تِصيِفي الْو كرفَِإنْ أَش فُلَاٍن ِقيلَ فُلَانٌ قُلْت.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد عِن النضِر - ٣
ِد اللَِّهببِلأَِبي ع ِلٍم قَالَ قُلْتسِن مِد بمحم نةَ عاِويعِن مِد بيرب نع لَِبيى الْحيحي نٍد عيوِن س ) 

) عليه السالم  ( نَّ عِلياًأَصلَحك اللَّه بلَغنا شكْواك و أَشفَقْنا فَلَو أَعلَمتنا أَو علَّمتنا من قَالَ ِإ) عليه السالم 

  كَانَ عاِلماً و الِْعلْم يتوارثُ فَلَا يهِلك عاِلم ِإلَّا بِقي ِمن بعِدِه من يعلَم ِمثْلَ ِعلِْمِه أَو ما 
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شاَء اللَّه قُلْت أَ فَيسع الناس ِإذَا مات الْعاِلم أَلَّا يعِرفُوا الَِّذي بعده فَقَالَ أَما أَهلُ هِذِه الْبلْدِة فَلَا 
 ِإنَّ اللَّه ِسِريِهمِر ماِن فَِبقَدلْدالْب ا ِمنهرا غَيأَم ةَ وِدينِني الْمعوا يِفرنونَ ِليِمنؤما كانَ الْم قُولُ وي

 ِهموا ِإلَيعجِإذا ر مهموا قَوِذرنِلي يِن ووا ِفي الدفَقَّهتطاِئفَةٌ ِلي مهقٍَة ِمنكُلِّ ِفر ِمن فَرال ن كَافَّةً فَلَو
ذَِلك فَقَالَ هو ِبمنِزلَِة من خرج ِمن بيِتِه مهاِجراً لَعلَّهم يحذَرونَ قَالَ قُلْت أَ رأَيت من مات ِفي 

يش وا ِبأَيفَِإذَا قَِدم لَى اللَِّه قَالَ قُلْتع هرأَج قَعو فَقَد توالْم ِركُهدي وِلِه ثُمسر ٍء  ِإلَى اللَِّه و
  . و الْوقَار و الْهيبةَ يعِرفُونَ صاِحبهم قَالَ يعطَى السِكينةَ

  باب ِفي أَنَّ الِْإمام متى يعلَم أَنَّ الْأَمر قَد صار ِإلَيِه
  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن أَِبي جِريٍر - ١

جِعلْت ِفداك قَد عرفْت انِقطَاِعي ِإلَى أَِبيك ثُم ِإلَيك ثُم ) عليه السالم  ( الْحسِنالْقُمي قَالَ قُلْت ِلأَِبي 
و حق فُلَاٍن و فُلَاٍن حتى انتهيت ِإلَيِه ِبأَنه لَا يخرج ) صلى اهللا عليه وآله  ( حلَفْت لَه و حق رسوِل اللَِّه

تخِبرِني ِبِه ِإلَى أَحٍد ِمن الناِس و سأَلْته عن أَِبيِه أَ حي هو أَو ميت فَقَالَ قَد و اللَِّه مات ِمني ما 
 ِإلَه ِإلَّا هو فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِإنَّ ِشيعتك يروونَ أَنَّ ِفيِه سنةَ أَربعِة أَنِبياَء قَالَ قَد و اللَِّه الَِّذي لَا

هلَك قُلْت هلَاك غَيبٍة أَو هلَاك موٍت قَالَ هلَاك موٍت فَقُلْت لَعلَّك ِمني ِفي تِقيٍة فَقَالَ سبحانَ 
علَيك ِمن ِإخوِتك اللَِّه قُلْت فَأَوصى ِإلَيك قَالَ نعم قُلْت فَأَشرك معك ِفيها أَحداً قَالَ لَا قُلْت فَ

 معقَالَ ن امالِْإم تفَأَن قَالَ لَا قُلْت امِإم.  
عليه  (   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن أَسباٍط قَالَ قُلْت ِللرضا- ٢

كَر لَه أَنَّ أَباك ِفي الْحياِة و أَنك تعلَم ِمن ذَِلك ما يعلَم ِإنَّ رجلًا عنى أَخاك ِإبراِهيم فَذَ) السالم 
قَد و اللَِّه مضى ) عليه السالم  ( و لَا يموت موسى) صلى اهللا عليه وآله  ( فَقَالَ سبحانَ اللَِّه يموت رسولُ اللَِّه

صلى اهللا عليه  ( و لَِكن اللَّه تبارك و تعالَى لَم يزلْ منذُ قَبض نِبيه)  عليه وآله صلى اهللا ( كَما مضى رسولُ اللَِّه

هلُم ) صلى اهللا عليه وآله  ( هلُم جراً يمن ِبهذَا الديِن علَى أَولَاِد الْأَعاِجِم و يصِرفُه عن قَرابِة نِبيِه) وآله 
رأَنْ ج دعاٍر بِدين ِة أَلْفِفي ِهلَاِل ِذي الِْحج هنع تيقَض لَاِء لَقَدؤه عنمي لَاِء وؤِطي هعاً فَي

  أَشفَى 
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  .ساِئِه و ِعتِق مماِليِكِه و لَِكن قَد سِمعت ما لَِقي يوسف ِمن ِإخوِتِه علَى طَلَاِق ِن
عليه  (   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن- ٣

أَنَّ رجلًا قَالَ لَك عِلمت ذَِلك ِبقَوِل ) عليه السالم  ( ي الْحسِنِإنهم رووا عنك ِفي موِت أَِب) السالم 
 تةَ ِبنوفَر أُم قُولُ طَلَّقْتي هتِمعس ِجيِئِه قَالَ ولَ مِبِه قَب تِلما عم دعب ِعيداَء سِعيٍد فَقَالَ جس

ِت أَِبي الْحوم دعٍب بجِفي ر اقحِن ِإسسِت أَِبي الْحوِبم تِلمع قَد ا وهطَلَّقْت ٍم قُلْتوِن ِبيس
 معقَالَ ن ِعيدس كلَيع مقْدلَ أَنْ يقَب قُلْت معقَالَ ن.  

) الم عليه الس (   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن صفْوانَ قَالَ قُلْت ِللرضا- ٤

أَخِبرِني عِن الِْإماِم متى يعلَم أَنه ِإمام ِحني يبلُغه أَنَّ صاِحبه قَد مضى أَو ِحني يمِضي ِمثْلَ أَِبي 
يش ِبأَي قُلْت هاِحبِضي صمي ِحني ذَِلك لَمعا قَالَ يناهه تأَن و اددغِبب ِن قُِبضسقَالَ ٍء الْح 

 اللَّه هلِْهمي.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبي الْفَضِل الشهباِني عن هارونَ بِن - ٥

فَقَالَ ) عليه السالم  ( ٍرالْفَضِل قَالَ رأَيت أَبا الْحسِن عِلي بن محمٍد ِفي الْيوِم الَِّذي توفِّي ِفيِه أَبو جعفَ
فَِقيلَ لَه و كَيف عرفْت قَالَ ِلأَنه تداِخلُِني ) عليه السالم  ( ِإنا ِللَِّه و ِإنا ِإلَيِه راِجعونَ مضى أَبو جعفٍَر

  .ِذلَّةٌ ِللَِّه لَم أَكُن أَعِرفُها 
) عليه السالم  (  بِن ِعيسى عن مساِفٍر قَالَ أَمر أَبو ِإبراِهيم  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد- ٦

أَنْ ينام علَى باِبِه ِفي كُلِّ لَيلٍَة أَبداً ما كَانَ حياً ِإلَى أَنْ يأِْتيه ) عليه السالم  ( ِحني أُخِرج ِبِه أَبا الْحسِن
يلٍَة نفْرش ِلأَِبي الْحسِن ِفي الدهِليِز ثُم يأِْتي بعد الِْعشاِء فَينام فَِإذَا خبره قَالَ فَكُنا ِفي كُلِّ لَ

أَصبح انصرف ِإلَى منِزِلِه قَالَ فَمكَثَ علَى هِذِه الْحاِل أَربع ِسِنني فَلَما كَانَ لَيلَةٌ ِمن اللَّياِلي 
ش لَه فَلَم يأِْت كَما كَانَ يأِْتي فَاستوحش الِْعيالُ و ذُِعروا و دخلَنا أَمر عِظيم ِمن أَبطَأَ عنا و فُِر

 دمأَح ِإلَى أُم دقَص اِل ولَ ِإلَى الِْعيخد و ارى الدِد أَتالْغ ا كَانَ ِمنطَاِئِه فَلَمِإب  
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 و اتم قَالَت ا وهبيج قَّتش ا وههجو تلَطَم و تخرِك أَِبي فَصعداِت الَِّتي أَوا هفَقَالَ لَه
َء الْخبر ِإلَى الْواِلي  ٍء و لَا تظِْهِريِه حتى يِجي شياللَِّه سيِدي فَكَفَّها و قَالَ لَها لَا تكَلَِّمي ِب

 ِرِه وونَ غَيِه دِإلَي عمأَج ذَِلك تفَعاٍر فَدةَ آلَاِف ِدينعبأَر اٍر أَوِدين أَلْفَي فَطاً وِه سِإلَي تجرفَأَخ
نيب ِني ويا بقَالَ ِلي ِفيم هِإن طِْلِعي قَالَتِك لَا تدِة ِعنِديعِذِه الْوِفِظي ِبهتاح هدةً ِعنأَِثري تكَان و ه

علَيها أَحداً حتى أَموت فَِإذَا مضيت فَمن أَتاِك ِمن ولِْدي فَطَلَبها ِمنِك فَادفَِعيها ِإلَيِه و اعلَِمي 
 و اللَِّه علَامةُ سيِدي فَقَبض ذَِلك ِمنها و أَمرهم ِبالِْإمساِك جِميعاً ِإلَى أَني قَد ِمت و قَد جاَءِني

يِلش دعي فَلَم فرصان و ربالْخ درةً  أَنْ وِسرياماً يا ِإلَّا أَيا لَِبثْنلُ فَمفْعا كَانَ يِبيِت كَمالْم ٍء ِمن
خِريطَةُ ِبنعِيِه فَعددنا الْأَيام و تفَقَّدنا الْوقْت فَِإذَا هو قَد مات ِفي الْوقِْت الَِّذي حتى جاَءِت الْ
  .ما فَعلَ ِمن تخلُِّفِه عِن الْمِبيِت و قَبِضِه ِلما قَبض ) عليه السالم  ( فَعلَ أَبو الْحسِن

  ِفي السن) ليهم السالم ع ( باب حالَاِت الْأَِئمِة
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن - ١

ِحني ) السالم عليه  ( أَ كَانَ ِعيسى ابن مريم) عليه السالم  ( ساِلٍم عن يِزيد الْكُناِسي قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر
تكَلَّم ِفي الْمهِد حجةَ اللَِّه علَى أَهِل زماِنِه فَقَالَ كَانَ يومِئٍذ نِبياً حجةَ اللَِّه غَير مرسٍل أَ ما 

ي مباركاً أَين ما كُنت و جعلَِن. تسمع ِلقَوِلِه ِحني قَالَ ِإني عبد اللَِّه آتاِني الِْكتاب و جعلَِني نِبيا
 ا ِفي ِتلْككَِريلَى زةً ِللَِّه عجِئٍذ حموفَكَانَ ي ا قُلْتيح تمكاِة ما دالز الِة وصاِني ِبالصأَو و

ن اللَِّه ِلمريم الْحاِل و هو ِفي الْمهِد فَقَالَ كَانَ ِعيسى ِفي ِتلْك الْحاِل آيةً ِللناِس و رحمةً ِم
 فَلَم تمص اِل ثُمالْح ِفي ِتلْك هكَلَام ِمعس نلَى مةً عجاً حِبيكَانَ ن ا وهنع ربفَع كَلَّمت ِحني

لَى النلَّ عج و زةَ ِللَِّه عجا الْحكَِريكَانَ ز اِن وتنس لَه تضى متح كَلَّمتى يِت ِعيسمص دعاِس ب
ِبسنتيِن ثُم مات زكَِريا فَوِرثَه ابنه يحيى الِْكتاب و الِْحكْمةَ و هو صِبي صِغري أَ ما تسمع ِلقَوِلِه 

سبع ِسِنني ) عليه السالم  (  بلَغَ ِعيسىعز و جلَّ يا يحىي خِذ الِْكتاب ِبقُوٍة و آتيناه الْحكْم صِبيا فَلَما
  تكَلَّم ِبالنبوِة و الرسالَِة ِحني أَوحى اللَّه تعالَى ِإلَيِه فَكَانَ ِعيسى الْحجةَ علَى يحيى و علَى 
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 موذُ يناِس ملَى النٍة ِللَِّه عجِر حياِحداً ِبغماً وواِلٍد يا خا أَبي ضقَى الْأَربت سلَي و ِعنيماِس أَجالن
مآد اللَّه لَقعليه السالم  ( خ (َأ اكِفد ِعلْتج فَقُلْت ضالْأَر هكَنأَس وِليكَانَ ع  )  اللَِّه ) عليه السالم ةً ِمنجح

فَقَالَ نعم يوم أَقَامه ِللناِس و نصبه ) صلى اهللا عليه وآله  ( و رسوِلِه علَى هِذِه الْأُمِة ِفي حياِة رسوِل اللَِّه
واِجبةً علَى ) عليه السالم  ( ِه قُلْت و كَانت طَاعةُ عِليعلَماً و دعاهم ِإلَى ولَايِتِه و أَمرهم ِبطَاعِت

و بعد وفَاِتِه فَقَالَ نعم و لَِكنه صمت فَلَم يتكَلَّم مع ) صلى اهللا عليه وآله  ( الناِس ِفي حياِة رسوِل اللَِّه
عليه  ( علَى أُمِتِه و علَى عِلي) صلى اهللا عليه وآله  (  الطَّاعةُ ِلرسوِل اللَِّهو كَانِت) صلى اهللا عليه وآله  ( رسوِل اللَِّه

و كَانِت الطَّاعةُ ِمن اللَِّه و ِمن رسوِلِه علَى الناِس كُلِِّهم ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِفي حياِة رسوِل اللَِّه) السالم 
ِليعليه السالم  ( ِلع (وِل اللَِّهسفَاِة رو دعب )  صلى اهللا عليه وآله (ِليكَانَ ع و )  اِلماً ) عليه السالمِكيماً عح.  

٢ - ى قَالَ قُلْتيحِن يانَ بفْوص نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
فَكُنت تقُولُ يهب اللَّه ) عليه السالم  ( نسأَلُك قَبلَ أَنْ يهب اللَّه لَك أَبا جعفٍَرقَد كُنا ) عليه السالم  ( ِللرضا

 ارفَأَش ننٌ فَِإلَى مفَِإنْ كَانَ كَو كموي ا اللَّهانا فَلَا أَرنونيع فَقَر لَك اللَّه بهو ِلي غُلَاماً فَقَد
و هو قَاِئم بين يديِه فَقُلْت جِعلْت ِفداك هذَا ابن ثَلَاِث ِسِنني قَالَ ) عليه السالم  ( ِبي جعفٍَرِبيِدِه ِإلَى أَ

يش ذَِلك ِمن هرضا يم ى وِعيس قَام عليه السالم  ( ٌء قَد ( ثَلَاِث ِسِنني ناب وه ِة وجِبالْح.  
٣ -نب دمحم   نا عاِبنحِض أَصعب نٍف عيِن سب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي 

قَالَ قُلْت لَه ِإنهم يقُولُونَ ِفي حداثَِة ِسنك فَقَالَ ِإنَّ اللَّه تعالَى أَوحى ) عليه السالم  ( أَِبي جعفٍَر الثَّاِني
سأَنْ ي داوِإلَى د اِئيلَ ورِني ِإسب ادبع ذَِلك كَرفَأَن منى الْغعري ِبيص وه انَ وملَيس ِلفخت

داوِإلَى د ى اللَّهحفَأَو مهاؤلَما ِفي ) عليه السالم  ( علْهعاج انَ وملَيا سصع و كَلِِّمنيتا الْمصذْ عأَنْ خ
ِتماخ ٍت ويب ترأَثْم و قَترأَو قَد اهصع تكَان نِد فَمالْغ ِم فَِإذَا كَانَ ِمناِتيِم الْقَووا ِبخهلَيع 

  .فَهو الْخِليفَةُ فَأَخبرهم داود فَقَالُوا قَد رِضينا و سلَّمنا 
ياٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عن مصعٍب عن   عِلي بن محمٍد و غَيره عن سهِل بِن ِز- ٤

قَالَ أَبو بِصٍري دخلْت ِإلَيِه و مِعي غُلَام يقُودِني ) عليه السالم  ( مسعدةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
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جتِإذَا اح متأَن فلُغْ فَقَالَ ِلي كَيبي لَم اِسيمِبِمثِْل خ كُملَيِلي عيقَالَ س ِه أَوِبِمثِْل ِسن كُملَيع 
  ِسنِه 



  )٣٨٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع قَالَ سأَلْته   سهلُ بن ِزياٍد عن عِلي بِن مهِزيار عن محمِد - ٥
ٍء ِمن أَمِر الِْإماِم فَقُلْت يكُونُ الِْإمام ابن أَقَلَّ ِمن سبِع ِسِنني  عن شي) عليه السالم  ( يعِني أَبا جعفٍَر

ي عِلي بن مهِزيار ِبهذَا ِفي سنِة ِإحدى و فَقَالَ نعم و أَقَلَّ ِمن خمِس ِسِنني فَقَالَ سهلٌ فَحدثَِن
  .ِعشِرين و ِمائَتيِن 

 (   الْحسين بن محمٍد عِن الْخيراِني عن أَِبيِه قَالَ كُنت واِقفاً بين يدي أَِبي الْحسِن- ٦

سيِدي ِإنْ كَانَ كَونٌ فَِإلَى من قَالَ ِإلَى أَِبي جعفٍَر ابِني ِبخراسانَ فَقَالَ لَه قَاِئلٌ يا ) عليه السالم 
ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى ) عليه السالم  ( فَقَالَ أَبو الْحسِن) عليه السالم  ( فَكَأَنَّ الْقَاِئلَ استصغر ِسن أَِبي جعفٍَر

ميرم نى ابثَ ِعيسعالَِّذي ِفيِه ) السالم عليه  ( ب نالس ِمن رغأٍَة ِفي أَصدتبٍة مِريعش اِحباً صِبيولًا نسر
  .أَبو جعفٍَر 
 (   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن أَسباٍط قَالَ رأَيت أَبا جعفٍَر- ٧

 خرج علَي فَأَخذْت النظَر ِإلَيِه و جعلْت أَنظُر ِإلَى رأِْسِه و ِرجلَيِه ِلأَِصف قَامته و قَد) عليه السالم 
تا احِة ِبِمثِْل مامِفي الِْإم جتاح ِإنَّ اللَّه ِليا عفَقَالَ ي دى قَعتح ا كَذَِلكا أَننيفَب را ِبِمصاِبنحِلأَص ج

ِبِه ِفي النبوِة فَقَالَ و آتيناه الْحكْم صِبيا و لَما بلَغَ أَشده و بلَغَ أَربِعني سنةً فَقَد يجوز أَنْ يؤتى 
  .الِْحكْمةَ و هو صِبي و يجوز أَنْ يؤتاها و هو ابن أَربِعني سنةً 

٨ -نب ِليفٍَر  ععانَ ِلأَِبي جسح نب ِليأَِبيِه قَالَ قَالَ ع نع اِهيمرِدي ) عليه السالم  (  ِإبيا سي
ِإنَّ الناس ينِكرونَ علَيك حداثَةَ ِسنك فَقَالَ و ما ينِكرونَ ِمن ذَِلك قَولَ اللَِّه عز و جلَّ لَقَد قَالَ 

زع ِهاللَّهِبيلَّ ِلنج صلى اهللا عليه وآله  (  و ( ِني فَوعبِن اتم ا وٍة أَنِصريلى بوا ِإلَى اللَِّه ععِبيِلي أَدقُلْ هِذِه س
ِليِإلَّا ع هِبعا تعليه السالم  ( اللَِّه م ( ِع ِسِننيِتس نا ابأَن و ِسِنني عِتس لَه و.  

  )عليهم السالم  ( مام لَا يغِسلُه ِإلَّا ِإمام ِمن الْأَِئمِةباب أَنَّ الِْإ
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن أَحمد بِن - ١

الَ قُلْت لَه ِإنهم يحاجونا يقُولُونَ ِإنَّ الِْإمام لَا يغِسلُه قَ) عليه السالم  ( عمر الْحلَّاِل أَو غَيِرِه عِن الرضا
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ِإلَّا الِْإمام قَالَ فَقَالَ ما يدِريِهم من غَسلَه فَما قُلْت لَهم قَالَ فَقُلْت جِعلْت ِفداك قُلْت لَهم ِإنْ 
  قَالَ 
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 قدص ِض فَقَدوِم الْأَرخِفي ت لَهِإنْ قَالَ غَس و قدص ي فَقَدبِش ررع تحت لَهغَس هِإن لَايوم
قُلْ لَهم ِإني غَسلْته فَقُلْت أَقُولُ لَهم ِإنك غَسلْته قَالَ لَا هكَذَا قَالَ فَقُلْت فَما أَقُولُ لَهم قَالَ 

 معفَقَالَ ن.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر قَالَ حدثَنا أَبو - ٢

   .)عليه السالم  (  الِْإماِم يغِسلُه الِْإمام قَالَ سنةُ موسى بِن ِعمرانَعِن) عليه السالم  ( معمٍر قَالَ سأَلْت الرضا
٣ - ةَ قَالَ قُلْتطَلْح نع سوني نوٍر عهمِن جِد بمحم نٍد عمحِن ملَّى بعم نع هنع و  
ه ِإلَّا الِْإمام فَقَالَ أَ ما تدرونَ من حضر ِلغسِلِه قَد حضره خير ِإنَّ الِْإمام لَا يغِسلُ) عليه السالم  ( ِللرضا

  .ِممن غَاب عنه الَِّذين حضروا يوسف ِفي الْجب ِحني غَاب عنه أَبواه و أَهلُ بيِتِه 
  )عليهم السالم  ( باب مواِليِد الْأَِئمِة

١ -ِليع   نع اِميزٍد الريِن زِد بمحم نع لَِويالْع اقحِن ِإسِد اللَِّه ببع نٍد عمحم نب 
 محمِد بِن سلَيمانَ الديلَِمي عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ حججنا مع أَِبي عبِد اللَِّه

فَلَما نزلْنا الْأَبواَء وضع لَنا الْغداَء و كَانَ ) عليه السالم  ( ِفي السنِة الَِّتي وِلد ِفيها ابنه موسى) سالم عليه ال( 
ِميدولُ حسر اهأْكُلُ ِإذْ أَتن نحا ننيقَالَ فَب أَطَاب و اِبِه أَكْثَرحِلأَص امالطَّع عضِإنَّ ِإذَا و ةَ فَقَالَ لَه

حِميدةَ تقُولُ قَد أَنكَرت نفِْسي و قَد وجدت ما كُنت أَِجد ِإذَا حضرت ِولَادِتي و قَد أَمرتِني 
 فَلَما انصرف قَالَ لَه فَانطَلَق مع الرسوِل) عليه السالم  ( أَنْ لَا أَستِبقَك ِبابِنك هذَا فَقَام أَبو عبِد اللَِّه

أَصحابه سرك اللَّه و جعلَنا ِفداك فَما أَنت صنعت ِمن حِميدةَ قَالَ سلَّمها اللَّه و قَد وهب ِلي 
نةُ عِميدِني حتربأَخ لَقَد لِْقِه وِفي خ أَ اللَّهرب نم ريخ وه غُلَاماً و و ِرفُهي لَا أَعأَن تٍر ظَنِبأَم ه

 هأَن تقَالَ ذَكَر هنةُ عِميدِبِه ح كتربا الَِّذي أَخم و اكِفد ِعلْتج ا فَقُلْتهِبِه ِمن لَمأَع تكُن لَقَد
 رأْسه ِإلَى السماِء فَأَخبرتها أَنَّ ذَِلك سقَطَ ِمن بطِْنها ِحني سقَطَ واِضعاً يديِه علَى الْأَرِض راِفعاً

و أَمارةُ الْوِصي ِمن بعِدِه فَقُلْت جِعلْت ِفداك و ما هذَا ِمن ) صلى اهللا عليه وآله  ( أَمارةُ رسوِل اللَِّه
  أَمارِة 
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و أَمارِة الْوِصي ِمن بعِدِه فَقَالَ ِلي ِإنه لَما كَانِت اللَّيلَةُ الَِّتي عِلق ِفيها ) صلى اهللا عليه وآله  ( رسوِل اللَِّه
ةٌ أَربرأَِبي ِبكَأٍْس ِفيِه ش دى آٍت جي أَتدِبج ِد وهالش لَى ِمنأَح ِد وبالز ِمن نأَلْي اِء والْم ِمن ق

أَبرد ِمن الثَّلِْج و أَبيض ِمن اللَّبِن فَسقَاه ِإياه و أَمره ِبالِْجماِع فَقَام فَجامع فَعِلق ِبجدي و لَما 
يها ِبأَِبي أَتى آٍت جدي فَسقَاه كَما سقَى جد أَِبي و أَمره ِبِمثِْل أَنْ كَانِت اللَّيلَةُ الَِّتي عِلق ِف

 قَاهى آٍت أَِبي فَسا ِبي أَتِفيه ِلقلَةُ الَِّتي عِت اللَّيا أَنْ كَانلَم ِبأَِبي و ِلقفَع عامفَج فَقَام هرالَِّذي أَم
لَِّذي أَمرهم ِبِه فَقَام فَجامع فَعِلق ِبي و لَما أَنْ كَانِت اللَّيلَةُ الَِّتي عِلق ِفيها ِبما سقَاهم و أَمره ِبا

 بها يِبم وررسي مِإن ِبِعلِْم اللَِّه و تفَقُم لَ ِبِهما فَعلَ ِبي كَمفَفَع ماها أَتاِني آٍت كَمِني أَتِباب
ِلي فَج طْفَةَ اللَّهِدي ِإنَّ نعب ِمن كُماِحباللَِّه ص و وفَه كُمونلُوِد فَدوذَا الْمِني هِباب ِلقفَع تعام

 ثَ اللَّهعب وحا الرِشئَ ِفيهأُن ٍر وهةَ أَشعبِحِم أَرطْفَةُ ِفي الرِت النكَنِإذَا س و كتربا أَخاِم ِممالِْإم
ت قاً وِصد كبةُ ركَِلم تمت ِن ومِدِه الْأَيضلَى عع بانُ فَكَتويح قَالُ لَهلَكاً يالَى معت و كارب

 عدلًا ال مبدلَ ِلكَِلماِتِه و هو السِميع الْعِليم و ِإذَا وقَع ِمن بطِْن أُمِه وقَع واِضعاً يديِه علَى
 ِمن لَهزكُلَّ ِعلٍْم ِللَِّه أَن قِْبضي هِض فَِإنلَى الْأَرِه عيدي هعضا واِء فَأَممِإلَى الس هأْساِفعاً رِض رالْأَر

ب اِدي ِبِه ِمنناِدياً يناِء فَِإنَّ ممِإلَى الس هأْسر هفْعا رأَم ِض واِء ِإلَى الْأَرمِل السِقب ِش ِمنراِن الْعطْن
رب الِْعزِة ِمن الْأُفُِق الْأَعلَى ِباسِمِه و اسِم أَِبيِه يقُولُ يا فُلَانَ بن فُلَاٍن اثْبت تثْبت فَِلعِظيٍم ما 

ي علَى وحِيي و خِليفَِتي خلَقْتك أَنت صفْوِتي ِمن خلِْقي و موِضع ِسري و عيبةُ ِعلِْمي و أَِميِن
ِفي أَرِضي لَك و ِلمن تولَّاك أَوجبت رحمِتي و منحت ِجناِني و أَحلَلْت ِجواِري ثُم و ِعزِتي 

س ِمن ايينِه ِفي دلَيع تعسِإنْ و ذَاِبي وع دأَش اكادع نم نِليلَاِلي لَأَصج ِقي فَِإذَا وِة ِرزع
 اللَّه ِهدقُولُ شاِء يمِإلَى الس هأْساِفعاً رِه ريداِضعاً يو وه هاباِدي أَجنالْم توص توى الصقَضان

ِإلَّا ه ِط ال ِإلهأُولُوا الِْعلِْم قاِئماً ِبالِْقس الِئكَةُ والْم و وِإلَّا ه ال ِإله هقَالَ فَِإذَا أَن ِكيمالْح ِزيزالْع و
 ِر قُلْتلَِة الْقَدوِح ِفي لَيةَ الرارِزي قحتاس و الْآِخر الِْعلْم لَ والْأَو الِْعلْم اللَّه طَاهأَع قَالَ ذَِلك

ن جبرِئيلَ ِإنَّ جبرِئيلَ ِمن الْملَاِئكَِة جِعلْت ِفداك الروح لَيس هو جبرِئيلَ قَالَ الروح هو أَعظَم ِم
 ِمن ظَمأَع لْقخ وه وحِإنَّ الر و  
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كاربت قُولُ اللَّهي سلَاِئكَِة أَ لَيالْم وحالر الِئكَةُ ولُ الْمزنالَى تعت و .  
 محمد بن يحيى و أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن الْحسيِن عن أَحمد بِن الْحسِن عِن 

  . ِمثْلَه الْمختاِر بِن ِزياٍد عن محمِد بِن سلَيمانَ عن أَِبيِه عن أَِبي بِصٍري
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن موسى بِن سعدانَ عن عبِد اللَِّه بِن - ٢

لَى ِإذَا يقُولُ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعا) عليه السالم  ( الْقَاِسِم عِن الْحسِن بِن راِشٍد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
 لُقخي ذَِلك فَِمن اها أَبِقيهسِش فَيرالْع تحاٍء تم ةً ِمنبرذَ شلَكاً فَأَخم رأَم امالِْإم لُقخأَنْ ي بأَح

مسي ثُم توالص عمسِه لَا يطِْن أُملَةً ِفي بلَي ماً ووي ِعنيبكُثُ أَرمفَي امالِْإم الْكَلَام ذَِلك دعب ع
فَِإذَا وِلد بعثَ ذَِلك الْملَك فَيكْتب بين عينيِه و تمت كَِلمةُ ربك ِصدقاً و عدلًا ال مبدلَ 

هذَا منار ِمن نوٍر ينظُر ِبِه ِلكَِلماِتِه و هو السِميع الْعِليم فَِإذَا مضى الِْإمام الَِّذي كَانَ قَبلَه رِفع ِل
  .ِإلَى أَعماِل الْخلَاِئِق فَِبهذَا يحتج اللَّه علَى خلِْقِه 

٣ - سونِن يوِر بصنم نِديٍد عِن حب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
يقُولُ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ ِإذَا أَراد أَنْ ) عليه السالم  (  سِمعت أَبا عبِد اللَِّهعن يونس بِن ظَبيانَ قَالَ

يخلُق الِْإمام ِمن الِْإماِم بعثَ ملَكاً فَأَخذَ شربةً ِمن ماٍء تحت الْعرِش ثُم أَوقَعها أَو دفَعها ِإلَى 
بها فَيمكُثُ ِفي الرِحِم أَربِعني يوماً لَا يسمع الْكَلَام ثُم يسمع الْكَلَام بعد ذَِلك فَِإذَا الِْإماِم فَشِر

تمت ِن ومِدِه الْأَيضلَى عع بةَ فَكَتبرذَ الشالَِّذي أَخ لَكالْم ِه ذَِلكِإلَي ثَ اللَّهعب هأُم هتعضو 
كَِلمةُ ربك ِصدقاً و عدلًا ال مبدلَ ِلكَِلماِتِه فَِإذَا قَام ِبهذَا الْأَمِر رفَع اللَّه لَه ِفي كُلِّ بلْدٍة مناراً 

  .ينظُر ِبِه ِإلَى أَعماِل الِْعباِد 
محبوٍب عِن الرِبيِع بِن محمٍد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن - ٤

يقُولُ ِإنَّ الِْإمام لَيسمع ِفي ) عليه السالم  ( الْمسِلي عن محمِد بِن مروانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
كبةُ ركَِلم تمت ِه وكَِتفَي نيطَّ بخ ِلدِه فَِإذَا وطِْن أُمب وه لَ ِلكَِلماِتِه ودبلًا ال مدع قاً وِصد 

السِميع الْعِليم فَِإذَا صار الْأَمر ِإلَيِه جعلَ اللَّه لَه عموداً ِمن نوٍر يبِصر ِبِه ما يعملُ أَهلُ كُلِّ بلْدٍة 
.  
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٥ -محِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحِن ابِد اللَِّه عبِن عِد بمحِن مب دمأَح نٍد ع
مسعوٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِإبراِهيم الْجعفَِري قَالَ سِمعت ِإسحاق بن جعفٍَر يقُولُ سِمعت أَِبي 

ابأَص مهاتهأُم ِبِهم لَتماُء ِإذَا حِصيقُولُ الْأَوي ِفي ذَِلك تِة فَأَقَاميشالْغ هةٌ ِشبرا فَته  
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ى ِفي مرت لًا ثُما ِإنْ كَانَ لَيهلَتلَي اراً أَوهِإنْ كَانَ ن ا ذَِلكهموِليٍم يلَاٍم عا ِبغهرشبلًا يجا راِمهن
حِليٍم فَتفْرح ِلذَِلك ثُم تنتِبه ِمن نوِمها فَتسمع ِمن جاِنِبها الْأَيمِن ِفي جاِنِب الْبيِت صوتاً يقُولُ 

ي ِبغلَاٍم حِليٍم عِليٍم و تِجد ِخفَّةً ِفي حملِْت ِبخيٍر و تِصِريين ِإلَى خيٍر و ِجئِْت ِبخيٍر أَبِشِر
بدِنها ثُم لَم تِجد بعد ذَِلك امِتناعاً ِمن جنبيها و بطِْنها فَِإذَا كَانَ ِلِتسٍع ِمن شهِرها سِمعت ِفي 

يها ظَهر لَها ِفي الْبيِت نور تراه لَا يراه غَيرها ِإلَّا الْبيِت ِحساً شِديداً فَِإذَا كَانِت اللَّيلَةُ الَِّتي تِلد ِف
أَبوه فَِإذَا ولَدته ولَدته قَاِعداً و تفَتحت لَه حتى يخرج متربعاً يستِدير بعد وقُوِعِه ِإلَى الْأَرِض 

ثُ كَانيلَةَ حِطئُ الِْقبخوراً فَلَا يرسم قَعي ِميِد وحِعِه ِبالتبِبِإص ِشريثَلَاثاً ي ِطسعي ِهِه ثُمجِبو ت
مختوناً و رباِعيتاه ِمن فَوٍق و أَسفَلَ و ناباه و ضاِحكَاه و ِمن بيِن يديِه ِمثْلُ سِبيكَِة الذَّهِب 

يلَته تِسيلُ يداه ذَهباً و كَذَِلك الْأَنِبياُء ِإذَا وِلدوا و ِإنما الْأَوِصياُء أَعلَاق ِمن نور و يِقيم يومه و لَ
  .الْأَنِبياِء 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميِل بِن دراٍج - ٦
وقَالَ ر وه و الْكَلَام عمسي اماِم فَِإنَّ الِْإموا ِفي الِْإمكَلَّمتقَالَ لَا ت ها أَناِبنحأَص اِحٍد ِمنو رى غَي

بلًا ال مدع قاً وِصد كبةُ ركَِلم تمت ِه وينيع نيب لَكالْم بكَت هتعضِه فَِإذَا وطِْن أُملَ ِفي بد
ِلكَِلماِتِه و هو السِميع الْعِليم فَِإذَا قَام ِبالْأَمِر رِفع لَه ِفي كُلِّ بلْدٍة منار ينظُر ِمنه ِإلَى أَعماِل 

  .الِْعباِد 
٧ -ناب ا وأَن تٍد قَالَ كُنيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليلُوساً   عاٍل جفَض 

فَقُلْت لَه جِعلْت ِفداك قَد أَكْثَر ) عليه السالم  ( ِإذْ أَقْبلَ يونس فَقَالَ دخلْت علَى أَِبي الْحسِن الرضا
ع ِلصاِحِبك قَالَ الناس ِفي الْعموِد قَالَ فَقَالَ ِلي يا يونس ما تراه أَ تراه عموداً ِمن حِديٍد يرفَ

 ناب ِة قَالَ فَقَاملْدالْب الَ ِتلْكمِبِه أَع اللَّه فَعرٍة يلْدكَّلٌ ِبكُلِّ بوم لَكم هِري قَالَ لَِكنا أَدم قُلْت
ِبالْحِديِث الْحق الَِّذي يفَرج ُء  فَضاٍل فَقَبلَ رأْسه و قَالَ رِحمك اللَّه يا أَبا محمٍد لَا تزالُ تِجي

  .اللَّه ِبِه عنا 
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٨ - نةَ عاررز نِريٍز عح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابا عاِبنحِض أَصعب نٍد عمحم نب ِليع  
اً مختوناً و ِإذَا وقَع علَى الْأَرِض وقَع قَالَ ِللِْإماِم عشر علَاماٍت يولَد مطَهر) عليه السالم  ( أَِبي جعفٍَر

علَى راحِتِه راِفعاً صوته ِبالشهادتيِن و لَا يجِنب و تنام عيناه و لَا ينام قَلْبه و لَا يتثَاَءب و لَا 
اِمِه وأَم ى ِمنرا يلِْفِه كَمخ ى ِمنري طَّى ومتِرِه يتكَّلَةٌ ِبسوم ضالْأَر ِك وِة الِْمساِئحكَر هوجن   
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انت علَيِه وفْقاً و ِإذَا لَِبسها غَيره ِمن كَ) صلى اهللا عليه وآله  ( و ابِتلَاِعِه و ِإذَا لَِبس ِدرع رسوِل اللَِّه
 هامأَي قَِضينثٌ ِإلَى أَنْ تدحم وه راً وِه ِشبلَيع تادز قَِصِريِهم و اِس طَِويِلِهمالن.  

قُلُوِبِهم و اِحِهموأَر ِة واِن الْأَِئمدلِْق أَبعليهم السالم  ( باب خ(  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي يحيى الْواِسِطي عن بعِض - ١

قَالَ ِإنَّ اللَّه خلَقَنا ِمن ِعلِّيني و خلَق أَرواحنا ِمن فَوِق ذَِلك ) عليه السالم  ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه
 لَقخ و ا وننيةُ بابالْقَر ِل ذَِلكأَج فَِمن وِن ذَِلكد ِمن مهادسأَج لَقخ و نيِعلِّي ا ِمنِتنِشيع احوأَر

  .بينهم و قُلُوبهم تِحن ِإلَينا 
٢ -ِن ِعيسِد بمحم نِن عسِن الْحِد بمحم نٍد عمحم نب دمِد   أَحمحم نٍد عيبِن عى ب

) عليه السالم  ( بِن شعيٍب عن ِعمرانَ بِن ِإسحاق الزعفَراِني عن محمِد بِن مروانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

نا ِمن ِطينٍة مخزونٍة مكْنونٍة ِمن قَالَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ اللَّه خلَقَنا ِمن نوِر عظَمِتِه ثُم صور خلْقَ
تحِت الْعرِش فَأَسكَن ذَِلك النور ِفيِه فَكُنا نحن خلْقاً و بشراً نوراِنيني لَم يجعلْ ِلأَحٍد ِفي ِمثِْل 

نا و أَبدانهم ِمن ِطينٍة مخزونٍة مكْنونٍة الَِّذي خلَقَنا ِمنه نِصيباً و خلَق أَرواح ِشيعِتنا ِمن ِطينِت
 اِء وِبيِصيباً ِإلَّا ِللْأَنن هِمن ملَقَهٍد ِفي ِمثِْل الَِّذي خِلأَح ِل اللَّهعجي لَم ِة والطِّين ذَِلك فَلَ ِمنأَس

  .لناِس همج ِللناِر و ِإلَى الناِر ِلذَِلك ِصرنا نحن و هم الناس و صار ساِئر ا
٣ - طَّاِب وِن الْخةَ بلَمس نى عيحي نب دمحم انَ وسِن حب ِليع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

عليه السالم  ( عه ِإلَى أَِمِري الْمؤِمِننيغَيِرِه عن عِلي بِن حسانَ عن عِلي بِن عِطيةَ عن عِلي بِن ِرئَاٍب رفَ

 (ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري )  عليه السالم ( ورِشِه نرونَ عِر الَِّذي دهونَ الند ِشِه ورونَ عراً دهِإنَّ ِللَِّه ن
ح الْقُدِس و روح ِمن أَمِرِه و ِإنَّ ِللَِّه عشر نوره و ِإنَّ ِفي حافَتِي النهِر روحيِن مخلُوقَيِن رو

 ِبين ا ِمنقَالَ م ثُم ضالْأَر رفَس انَ والِْجن رِض فَفَسالْأَر ةً ِمنسمخ ِة ونالْج ةً ِمنسماٍت خِطين
ِمن ) صلى اهللا عليه وآله  ( حدى الروحيِن و جعلَ النِبيو لَا ملٍَك ِمن بعِدِه جبلَه ِإلَّا نفَخ ِفيِه ِمن ِإ

ما الْجبلُ فَقَالَ الْخلْق غَيرنا أَهلَ الْبيِت فَِإنَّ ) عليه السالم  ( ِإحدى الطِّينتيِن قُلْت ِلأَِبي الْحسِن الْأَوِل
   ِطيناٍت و نفَخ ِفينا ِمن الروحيِن جِميعاً فَأَطِْيب ِبها ِطيباً اللَّه عز و جلَّ خلَقَنا ِمن الْعشِر
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ناِن جالِْجن اِمِت قَالَ ِطنيأَِبي الص نع هرى غَيور و ِعيِم وةُ الننج ى وأْوةُ الْمنج ٍن ودةُ ع
 اِئرالْح قِْدِس والْم تيب الْكُوفَةُ و ةُ وِدينالْم كَّةُ وِض مالْأَر ِطني و لْدالْخ و سودالِْفر.  

 خاِلٍد عن أَِبي نهشٍل قَالَ   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن- ٤
يقُولُ ِإنَّ ) عليه السالم  ( حدثَِني محمد بن ِإسماِعيلَ عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر

لَقَنا خا ِممِتنِشيع قُلُوب لَقخ و نيلَى ِعلِّيأَع ا ِمنلَقَنخ اللَّه وِن ذَِلكد ِمن مهاندأَب لَقخ ا و
نيراِر لَِفي ِعلِّيالْأَب ةَ كَلَّا ِإنَّ ِكتابِذِه الْآيلَا هت ا ثُمِلقْنا خِمم ِلقَتا خها ِلأَننِوي ِإلَيهت مهفَقُلُوب .

قَربونَ و خلَق عدونا ِمن ِسجٍني و خلَق يشهده الْم. ِكتاب مرقُوم. و ما أَدراك ما ِعلِّيونَ
قُلُوب ِشيعِتِهم ِمما خلَقَهم ِمنه و أَبدانهم ِمن دوِن ذَِلك فَقُلُوبهم تهِوي ِإلَيِهم ِلأَنها خِلقَت ِمما 

ِكتاب . و ما أَدراك ما ِسجني. تاب الفُجاِر لَِفي ِسجٍنيخِلقُوا ِمنه ثُم تلَا هِذِه الْآيةَ كَلَّا ِإنَّ ِك
 قُومرم.  

لِِّمنيسِل الْمفَض ِليِم وسباب الت  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ - ١

ِإني تركْت مواِليك مختِلِفني يتبرأُ بعضهم ِمن بعٍض ) عليه السالم  ( ت ِلأَِبي جعفٍَرعن سِديٍر قَالَ قُلْ
ِهملَيع درا وِفيم ملَه ِليمسالت ِة وِرفَةَ الْأَِئمعثَلَاثَةً م اسالن ا كُلِّفمِإن ذَاك و تا أَنم قَالَ فَقَالَ و 

  .و الرد ِإلَيِهم ِفيما اختلَفُوا ِفيِه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد الْبرِقي عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر - ٢

بو عقَالَ قَالَ أَب ِد اللَِّه الْكَاِهِليبع نانَ عثْمِن عاِد بمح نوا ) عليه السالم  ( ِد اللَِّهعدبماً عأَنَّ قَو لَو
اللَّه وحده لَا شِريك لَه و أَقَاموا الصلَاةَ و آتوا الزكَاةَ و حجوا الْبيت و صاموا شهر رمضانَ 

يقَالُوا ِلش ولُ اللَِّه ثُمسر هعنص أَو اللَّه هعنصلى اهللا عليه وآله  ( ٍء ص ( أَو عنالَِّذي ص ِخلَاف عنأَلَّا ص
وجدوا ذَِلك ِفي قُلُوِبِهم لَكَانوا ِبذَِلك مشِرِكني ثُم تلَا هِذِه الْآيةَ فَال و ربك ال يؤِمنونَ حتى 

ِسِهم حرجاً ِمما قَضيت و يسلِّموا تسِليماً ثُم يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُ
  .علَيكُم ِبالتسِليِم ) عليه السالم  ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
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    محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن حماِد بِن ِعيسى - ٣
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قَالَ قُلْت لَه ِإنَّ ِعندنا ) عليه السالم  ( عِن الْحسيِن بِن الْمختاِر عن زيٍد الشحاِم عن أَِبي عبِد اللَِّه
 قَالُ لَهلًا يجِجيرفَلَا ي بكُلَي يش كُمنُء ع  محرِليٍم قَالَ فَتست بكُلَي اهنيمفَس لِّما أُسٌء ِإلَّا قَالَ أَن

ِذين علَيِه ثُم قَالَ أَ تدرونَ ما التسِليم فَسكَتنا فَقَالَ هو و اللَِّه الِْإخبات قَولُ اللَِّه عز و جلَّ الَّ
 ِهمبوا ِإىل رتبأَخ اِلحاِت وِملُوا الصع وا ونآم.  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباٍن عن محمِد بِن مسِلٍم - ٤
 تعالَى و من يقْتِرف حسنةً نِزد لَه ِفيها حسناً قَالَ ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و) عليه السالم  ( عن أَِبي جعفٍَر

  .اِلاقِْتراف التسِليم لَنا و الصدق علَينا و أَلَّا يكِْذب علَينا 
ِه عن محمِد بِن   عِلي بن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن محمٍد الْبرِقي عن أَِبي- ٥

عليه  ( عبِد الْحِميِد عن منصوِر بِن يونس عن بِشٍري الدهاِن عن كَاِمٍل التماِر قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر

لْمؤِمنونَ الْمسلِّمونَ ِإنَّ قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ أَ تدِري من هم قُلْت أَنت أَعلَم قَالَ قَد أَفْلَح ا) السالم 
  .الْمسلِِّمني هم النجباُء فَالْمؤِمن غَِريب فَطُوبى ِللْغرباِء 

  عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عِن الْخشاِب عِن الْعباِس بِن عاِمٍر عن رِبيٍع - ٦
ى بيحي نع ِليسِد اللَِّهالْمبأَِبي ع نع اِريصا الْأَنكَِريعليه السالم  ( ِن ز ( هرس نقُولُ مي هتِمعقَالَ س

أَنْ يستكِْملَ الِْإميانَ كُلَّه فَلْيقُِل الْقَولُ ِمني ِفي جِميِع الْأَشياِء قَولُ آِل محمٍد ِفيما أَسروا و ما 
  .ا و ِفيما بلَغِني عنهم و ِفيما لَم يبلُغِني أَعلَنو

٧ - نٍد عيرب ةَ أَواررز نةَ عنِن أُذَيِن ابٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ِفي ِكتاِبِه قَالَ قُلْت ِفي ) عليه السالم  (  الْمؤِمِننيقَالَ قَالَ لَقَد خاطَب اللَّه أَِمري) عليه السالم  ( أَِبي جعفٍَر

 ملَه فَرغتاس و وا اللَّهفَرغتفَاس كجاؤ مهفُسوا أَنِإذْ ظَلَم مهأَن لَو ِلِه وِضٍع قَالَ ِفي قَووم أَي
بك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ِفيما فَال و ر. الرسولُ لَوجدوا اللَّه تواباً رِحيماً

 فُِسِهموا ِفي أَنِجدال ي اِشٍم ثُمِني هِفي ب رذَا الْأَموا هدرداً أَلَّا يمحم اللَّه اتأَم ِه لَِئنلَيوا عاقَدعت
  .قَتِل أَِو الْعفِْو و يسلِّموا تسِليماً حرجاً ِمما قَضيت علَيِهم ِمن الْ
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٨ - ِليع ناٍط عبِن أَسب ِليع نع ِنيسِظيِم الْحِد الْعبع نع اللَّه هِحمانَ ررِمه نب دمأَح  
  ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّهبِن عقْبةَ عِن الْحكَِم بِن أَيمن عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا 



  )٣٩٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

قَالَ هم عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ الَِّذين يستِمعونَ الْقَولَ فَيتِبعونَ أَحسنه ِإلَى آِخِر الْآيِة 
الْمسلِّمونَ ِآلِل محمٍد الَِّذين ِإذَا سِمعوا الْحِديثَ لَم يِزيدوا ِفيِه و لَم ينقُصوا ِمنه جاُءوا ِبِه كَما 

 وهِمعس.  
 اموا الِْإمأْتأَنْ ي ماِسكَهنونَ مقْضا يم دعاِس بلَى النع اِجبباب أَنَّ الْو

فَيلَه مهتدوم و مهتلَايو مهونِلمعي و اِلِم ِديِنِهمعم نع هأَلُونس  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ عِن الْفُضيِل عن أَِبي - ١
الناِس يطُوفُونَ حولَ الْكَعبِة فَقَالَ هكَذَا كَانوا يطُوفُونَ ِفي قَالَ نظَر ِإلَى ) عليه السالم  ( جعفٍَر

الْجاِهِليِة ِإنما أُِمروا أَنْ يطُوفُوا ِبها ثُم ينِفروا ِإلَينا فَيعِلمونا ولَايتهم و مودتهم و يعِرضوا علَينا 
  .هِذِه الْآيةَ فَاجعلْ أَفِْئدةً ِمن الناِس تهِوي ِإلَيِهم نصرتهم ثُم قَرأَ 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن داود بِن النعماِن - ٢
و رأَى الناس ِبمكَّةَ و ما يعملُونَ قَالَ فَقَالَ ِفعالٌ  ) عليه السالم ( عن أَِبي عبيدةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر

 مهذُوروفُوا نلْي و مفَثَهوا تقْضوا ِإلَّا أَنْ يا أُِمرم ذَا ووا ِبها أُِمراللَِّه م ا وِة أَماِهِلياِل الْجكَِفع
ِتِهملَايا ِبوونِبرخا فَيوا ِبنرمفَي مهترصا ننلَيوا عِرضعي و .  

٣ - نى عيحي نب دمحم ِشٍري وِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ِد بِن عماٍر عن سِديٍر أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل جِميعاً عن أَِبي جِميلَةَ عن خاِل

  و هو داِخلٌ و أَنا خاِرج و أَخذَ ِبيِدي ثُم ) عليه السالم  ( قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر
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بيت فَقَالَ يا سِدير ِإنما أُِمر الناس أَنْ يأْتوا هِذِه الْأَحجار فَيطُوفُوا ِبها ثُم يأْتونا استقْبلَ الْ
م فَيعِلمونا ولَايتهم لَنا و هو قَولُ اللَِّه و ِإني لَغفَّار ِلمن تاب و آمن و عِملَ صاِلحاً ثُم اهتدى ثُ

أَومأَ ِبيِدِه ِإلَى صدِرِه ِإلَى ولَايِتنا ثُم قَالَ يا سِدير فَأُِريك الصادين عن ِديِن اللَِّه ثُم نظَر ِإلَى أَِبي 
صادونَ عن حِنيفَةَ و سفْيانَ الثَّوِري ِفي ذَِلك الزماِن و هم حلَق ِفي الْمسِجِد فَقَالَ هؤلَاِء ال

ِديِن اللَِّه ِبلَا هدى ِمن اللَِّه و لَا ِكتاٍب مِبٍني ِإنَّ هؤلَاِء الْأَخاِبثَ لَو جلَسوا ِفي بيوِتِهم فَجالَ 
حتى يأْتونا ) ليه وآله صلى اهللا ع ( الناس فَلَم يِجدوا أَحداً يخِبرهم عِن اللَِّه تبارك و تعالَى و عن رسوِلِه

   .)صلى اهللا عليه وآله  ( فَنخِبرهم عِن اللَِّه تبارك و تعالَى و عن رسوِلِه
عليهم  ( باب أَنَّ الْأَِئمةَ تدخلُ الْملَاِئكَةُ بيوتهم و تطَأُ بسطَهم و تأِْتيِهم ِبالْأَخباِر

  )السالم 
١ -ِعد   ِريصِديٍن الْبٍع ِكرمِمس ناٍن عِن ِسنِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن

و أَِجد ) عليه السالم  ( قَالَ كُنت لَا أَِزيد علَى أَكْلٍَة ِباللَّيِل و النهاِر فَربما استأْذَنت علَى أَِبي عبِد اللَِّه
لَا الْم اِم والطَّع ِمن هعم ا فَأُِصيبا ِبهعد لْتخِه فَِإذَا ديدي نيا باهلِّي لَا أَرلَع تِفعر ةَ قَداِئد

الن ِمن مأَن لَم و لَى أَنْ أَِقرع أَقِْدر ِرِه لَمغَي داِم ِعنِبالطَّع تقَّبِإذَا ع و أَذَّى ِبذَِلكأَت تكَوِة فَشفْخ
ذَِلك ِإلَيِه و أَخبرته ِبأَني ِإذَا أَكَلْت ِعنده لَم أَتأَذَّ ِبِه فَقَالَ يا أَبا سياٍر ِإنك تأْكُلُ طَعام قَوٍم 

الَ فَمسح يده علَى بعِض صاِلِحني تصاِفحهم الْملَاِئكَةُ علَى فُرِشِهم قَالَ قُلْت و يظْهرونَ لَكُم قَ
 ا ِبِهما ِمناِننيِبِصب أَلْطَف ماِنِه فَقَالَ هيِصب.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن الْقَاِسِم - ٢
نلَاِء عِن أَِبي الْعِن بيسِن الْحِد اللَِّهعبِدِه ِإلَى ) عليه السالم  (  أَِبي عِبي برض و نيسا حقَالَ قَالَ ي

  .مساِور ِفي الْبيِت مساِور طَالَ ما اتكَت علَيها الْملَاِئكَةُ و ربما الْتقَطْنا ِمن زغَِبها 
٣ - نٍد عمحِن مب دمأَح نع دمحةَ   مِطيع نب اِلكثَِني مدكَِم قَالَ حِن الْحب ِليع  
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فَاحتِبست ِفي ) عليه السالم  ( لْحسيِنالْأَحمِسي عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي قَالَ دخلْت علَى عِلي بِن ا
الداِر ساعةً ثُم دخلْت الْبيت و هو يلْتِقطُ شيئاً و أَدخلَ يده ِمن وراِء الستِر فَناولَه من كَانَ ِفي 

ٍء هو فَقَالَ فَضلَةٌ ِمن زغَِب الْملَاِئكَِة  ي شيالْبيِت فَقُلْت جِعلْت ِفداك هذَا الَِّذي أَراك تلْتِقطُه أَ
نجمعه ِإذَا خلَّونا نجعلُه سيحاً ِلأَولَاِدنا فَقُلْت جِعلْت ِفداك و ِإنهم لَيأْتونكُم فَقَالَ يا أَبا حمزةَ 

  .ِإنهم لَيزاِحمونا علَى تكَأَِتنا 
٤ -   نةَ عزمِن أَِبي حب ِليع نع لَمِن أَسِد بمحم نِن عسِن الْحِد بمحم نع دمحم

قَالَ سِمعته يقُولُ ما ِمن ملٍَك يهِبطُه اللَّه ِفي أَمٍر ما يهِبطُه ِإلَّا بدأَ ِبالِْإماِم ) عليه السالم  ( أَِبي الْحسِن
ِر فَعذَا الْأَماِحِب هالَى ِإلَى صعت و كاربِد اللَِّه تِعن لَاِئكَِة ِمنالْم لَفتخِإنَّ م ِه ولَيع ذَِلك ضر.  

وِرِهمونَ ِفي أُمهجوتي و اِلِم ِديِنِهمعم نع مهأَلُونسفَي أِْتيِهمي باب أَنَّ الِْجن  
ِبنا عن محمِد بِن عِلي عن يحيى بِن مساِوٍر عن سعٍد الِْإسكَاِف قَالَ   بعض أَصحا- ١

ِفي بعِض ما أَتيته فَجعلَ يقُولُ لَا تعجلْ حتى حِميِت الشمس علَي و ) عليه السالم  ( أَتيت أَبا جعفٍَر
الْأَفْي عبتأَت لْتعقَِد ج وتتالْب ِهملَيع فْرالص ادرالْج مهكَأَن مقَو لَيع جرا لَِبثَ أَنْ خاَء فَم

انتهكَتهم الِْعبادةُ قَالَ فَو اللَِّه لَأَنساِني ما كُنت ِفيِه ِمن حسِن هيئَِة الْقَوِم فَلَما دخلْت علَيِه قَالَ 
ي قَد شقَقْت علَيك قُلْت أَجلْ و اللَِّه لَقَد أَنساِني ما كُنت ِفيِه قَوم مروا ِبي لَم أَر قَوماً ِلي أَراِن

الَ يا أَحسن هيئَةً ِمنهم ِفي ِزي رجٍل واِحٍد كَأَنَّ أَلْوانهم الْجراد الصفْر قَِد انتهكَتهم الِْعبادةُ فَقَ
سعد رأَيتهم قُلْت نعم قَالَ أُولَِئك ِإخوانك ِمن الِْجن قَالَ فَقُلْت يأْتونك قَالَ نعم يأْتونا يسأَلُونا 

 اِمِهمرح و لَاِلِهمح و اِلِم ِديِنِهمعم نع.  
ٍد عن عِلي بِن حسانَ عن ِإبراِهيم بِن ِإسماِعيلَ   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزيا- ٢

  قَالَ كُنا ِبباِبِه فَخرج علَينا قَوم أَشباه الزطِّ ) عليه السالم  ( عِن ابِن جبٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه
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  .عنهم فَقَالَ هؤلَاِء ِإخوانكُم ِمن الِْجن ) عليه السالم  ( علَيِهم أُزر و أَكِْسيةٌ فَسأَلْنا أَبا عبِد اللَِّه
٣ -ِن بسِن الْحى عيحي نب دمحم و ِريسِإد نب دماٍل   أَحِن فَضِن ابع الْكُوِفي ِليِن ع

أُِريد الِْإذْنَ علَيِه فَِإذَا ) عليه السالم  ( عن بعِض أَصحاِبنا عن سعٍد الِْإسكَاِف قَالَ أَتيت أَبا جعفٍَر
م خرج قَوم معتمني ِبالْعماِئِم ِرحالُ ِإِبٍل علَى الْباِب مصفُوفَةٌ و ِإذَا الْأَصوات قَِد ارتفَعت ثُ

فَقُلْت جِعلْت ِفداك أَبطَأَ ِإذْنك علَي الْيوم ) عليه السالم  ( يشِبهونَ الزطَّ قَالَ فَدخلْت علَى أَِبي جعفٍَر
رتهم فَقَالَ أَ و تدِري من أُولَِئك يا سعد قَالَ و رأَيت قَوماً خرجوا علَي معتمني ِبالْعماِئِم فَأَنكَ

قُلْت لَا قَالَ فَقَالَ أُولَِئك ِإخوانكُم ِمن الِْجن يأْتونا فَيسأَلُونا عن حلَاِلِهم و حراِمِهم و معاِلِم 
 ِديِنِهم.  

٤ -ِد بمحم نى عيحي نب دمحِديٍر   مس نِن أَِبي الِْبلَاِد عب اِهيمرِإب نِن عيسِن الْح
ِبحواِئج لَه ِبالْمِدينِة فَخرجت فَبينا أَنا بين فَج ) عليه السالم  ( الصيرِفي قَالَ أَوصاِني أَبو جعفٍَر

 ثَوبه قَالَ فَِملْت ِإلَيِه و ظَننت أَنه عطْشانُ فَناولْته الِْإداوةَ الروحاِء علَى راِحلَِتي ِإذَا ِإنسانٌ يلِْوي
فَقَالَ ِلي لَا حاجةَ ِلي ِبها و ناولَِني ِكتاباً ِطينه رطْب قَالَ فَلَما نظَرت ِإلَى الْخاتِم ِإذَا خاتم أَِبي 

 متى عهدك ِبصاِحِب الِْكتاِب قَالَ الساعةَ و ِإذَا ِفي الِْكتاِب أَشياُء فَقُلْت) عليه السالم  ( جعفٍَر
فَلَِقيته فَقُلْت جِعلْت ) عليه السالم  ( يأْمرِني ِبها ثُم الْتفَت فَِإذَا لَيس ِعنِدي أَحد قَالَ ثُم قَِدم أَبو جعفٍَر

ي ِبِكتاِبك و ِطينه رطْب فَقَالَ يا سِدير ِإنَّ لَنا خدماً ِمن الِْجن فَِإذَا أَردنا ِفداك رجلٌ أَتاِن
 ماهثْنعةَ بعرالس.  

ِس فَِإذَا أَرالِْإن اعاً ِمنبا أَتا أَنَّ لَنكَم الِْجن اعاً ِمنبا أَتى قَالَ ِإنَّ لَنرٍة أُخايِفي ِرو ا  وند
 ماهثْنعراً بأَم.  
  عِلي بن محمٍد و محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد عمن ذَكَره عن محمِد بِن - ٥

 باِب بيِت واِقفاً علَى) عليه السالم  ( جحرٍش قَالَ حدثَتِني حِكيمةُ ِبنت موسى قَالَت رأَيت الرضا
 اِئيرهالز اِمرذَا عاِجي فَقَالَ هنت نِدي ِلميا سي داً فَقُلْتى أَحأَر تلَس اِجي وني وه طَِب والْح
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نْ سِمعِت ِبِه أَتاِني يسأَلُِني و يشكُو ِإلَي فَقُلْت يا سيِدي أُِحب أَنْ أَسمع كَلَامه فَقَالَ ِلي ِإنِك ِإ
 هعمأَنْ أَس ِدي أُِحبيا سي ةً فَقُلْتنِت سِممح  
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ِفِري والص هِشب تِمعفَس تعمتِعي فَاسماس ةً فَقَالَ ِلينس تِممى فَحمالْح ِنيتِكبر .  
  محمد بن يحيى و أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن الْحسِن عن ِإبراِهيم بِن هاِشٍم - ٦

عليه  (  عن أَِبي جعفٍَرعن عمِرو بِن عثْمانَ عن ِإبراِهيم بِن أَيوب عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر

علَى الِْمنبِر ِإذْ أَقْبلَ ثُعبانٌ ِمن ناِحيِة باٍب ِمن أَبواِب ) عليه السالم  ( قَالَ بينا أَِمري الْمؤِمِنني) السالم 
ِمِننيؤالْم لَ أَِمريسفَأَر لُوهقْتأَنْ ي اسالن مِجِد فَهسانُ ) لسالم عليه ا ( الْمبلَ الثُّعأَقْب أَنْ كُفُّوا فَكَفُّوا و

ِمِننيؤلَى أَِمِري الْمع لَّملَ فَسطَاوِر فَتبى ِإلَى الِْمنهتى انتح ابسنعليه السالم  ( ي (ِمِننيؤالْم أَِمري ارفَأَش ) 

 خطْبِتِه و لَما فَرغَ ِمن خطْبِتِه أَقْبلَ علَيِه فَقَالَ من أَنت ِإلَيِه أَنْ يِقف حتى يفْرغَ ِمن) عليه السالم 
 كأْير طِْلعتفَأَس كاِني أَنْ آِتيصأَو و اتِإنَّ أَِبي م و لَى الِْجنع ِليفَِتكانَ خثْمع نو برمفَقَالَ ع

أُوِصيك ) عليه السالم  ( ني فَما تأْمرِني ِبِه و ما ترى فَقَالَ لَه أَِمري الْمؤِمِننيو قَد أَتيتك يا أَِمري الْمؤِمِن
ِبتقْوى اللَِّه و أَنْ تنصِرف فَتقُوم مقَام أَِبيك ِفي الِْجن فَِإنك خِليفَِتي علَيِهم قَالَ فَودع عمرو 

 ِمِننيؤالْم أَِمري ذَاك و ورمع أِْتيكفَي اكِفد ِعلْتج لَه فَقُلْت لَى الِْجنع هِليفَتخ وفَه فرصان و
 معِه قَالَ نلَيع اِجبالْو.  

  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عن محمِد بِن أُورمةَ عن أَحمد بِن - ٧
ِة النِدينا ِبالْما أَنْ كُنفَلَم ِفيعالْج ِزيدِن ياِبِر باِملًا ِلجزم تِشٍري قَالَ كُنِن باِن بمعِن النِر عض

ِرجةَ فَودعه و خرج ِمن ِعنِدِه و هو مسرور حتى وردنا الْأُخي) عليه السالم  ( دخلَ علَى أَِبي جعفٍَر
أَولَ منِزٍل نعِدلُ ِمن فَيد ِإلَى الْمِدينِة يوم جمعٍة فَصلَّينا الزوالَ فَلَما نهض ِبنا الْبِعري ِإذَا أَنا 

يلَى عع هعضو و لَهفَقَب لَهاوناِبراً فَتج لَهاوفَن ابِكت هعم ماٍل آدٍل طُوجِد ِبرمحم ِمن وِإذَا ه ِه وين
بِن عِلي ِإلَى جاِبِر بِن يِزيد و علَيِه ِطني أَسود رطْب فَقَالَ لَه متى عهدك ِبسيِدي فَقَالَ الساعةَ 

 لَاِة فَفَكالص دعلَاِة فَقَالَ بالص دعب لَاِة أَولَ الصقَب فَقَالَ لَه ههجو قِْبضي و هؤقْرلَ يأَقْب و ماتالْخ
حتى أَتى علَى آِخِرِه ثُم أَمسك الِْكتاب فَما رأَيته ضاِحكاً و لَا مسروراً حتى وافَى الْكُوفَةَ فَلَما 

أَت تحبا أَصلَِتي فَلَملَي لًا ِبتا الْكُوفَةَ لَينافَيو قَد هتدجفَو ظَاماً لَهِإع هتي  
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نم قُولُ أَِجدي وه ةً وبقَص ِكبر قَد ا ولَّقَهع قَد ابِقِه ِكعنِفي ع و لَيع جرخ نب ورص
جمهوٍر أَِمرياً غَير مأْموٍر و أَبياتاً ِمن نحِو هذَا فَنظَر ِفي وجِهي و نظَرت ِفي وجِهِه فَلَم يقُلْ 

و الناس و جاَء ِلي شيئاً و لَم أَقُلْ لَه و أَقْبلْت أَبِكي ِلما رأَيته و اجتمع علَي و علَيِه الصبيانُ 
حتى دخلَ الرحبةَ و أَقْبلَ يدور مع الصبياِن و الناس يقُولُونَ جن جاِبر بن يِزيد جن فَو اللَِّه ما 

ظُراِليِه أَِن انِلِك ِإلَى وِد الْمبِن عاِم بِهش ابِكت درى وتح امِت الْأَيضم نب اِبرج قَالُ لَهلًا يجر 
 نب اِبرج نم ماِئِه فَقَالَ لَهلَسِإلَى ج فَتأِْسِه فَالْتِبر ثْ ِإلَيعاب و قَهنع ِربفَاض ِفيعالْج ِزيدي

ح لٌ وفَض و ِعلْم لًا لَهجكَانَ ر اللَّه كلَحقَالُوا أَص ِفيعالْج ِزيدذَا ِفي ي وه و نفَج جح ِديثٌ و
 بلْعاِن ييبالص عم وِه فَِإذَا هلَيع فرقَالَ فَأَش مهعم بلْعِب يلَى الْقَصاِن عيبالص عِة مبحالر

لَم ِلِه قَالَ وقَت افَاِني ِمنِللَِّه الَِّذي ع دمِب فَقَالَ الْحلَى الْقَصع ورصنلَ مخى دتح امِض الْأَيمت 
 اِبرقُولُ جا كَانَ يم عنص وٍر الْكُوفَةَ وهمج نب.  

أَنهم ِإذَا ظَهر أَمرهم حكَموا ِبحكِْم داود و آِل داود ) عليهم السالم  ( باب ِفي الْأَِئمِة
ةَ عنيأَلُونَ الْبسلَا ي انُووضالر ةُ ومحالر و لَامالس ِهملَي  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن منصوٍر عن فَضٍل الْأَعوِر عن أَِبي - ١
 نتردد كَالْغنِم لَا راِعي لَها فَلَِقينا ِحني قُِبض) عليه السالم  ( عبيدةَ الْحذَّاِء قَالَ كُنا زمانَ أَِبي جعفٍَر

 و لَكْتٍد فَقَالَ همحِتي آلُ مأَِئم فَقُلْت كامِإم نةَ مديبا عا أَبةَ فَقَالَ ِلي يفْصأَِبي ح نب اِلمس
يقُولُ من مات و لَيس علَيِه ِإمام مات ِميتةً  ) عليه السالم ( أَهلَكْت أَ ما سِمعت أَنا و أَنت أَبا جعفٍَر

عليه  ( جاِهِليةً فَقُلْت بلَى لَعمِري و لَقَد كَانَ قَبلَ ذَِلك ِبثَلَاٍث أَو نحِوها دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه

ِإنَّ ساِلماً قَالَ ِلي كَذَا و كَذَا قَالَ فَقَالَ ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّهفَرزق اللَّه الْمعِرفَةَ فَقُلْت ِلأَِبي ) السالم 
يا أَبا عبيدةَ ِإنه لَا يموت ِمنا ميت حتى يخلِّف ِمن بعِدِه من يعملُ ِبِمثِْل عمِلِه و يِسري ِبِسريِتِه 

لَيِه يا أَبا عبيدةَ ِإنه لَم يمنع ما أُعِطي داود أَنْ أُعِطي سلَيمانَ ثُم قَالَ يا أَبا و يدعو ِإلَى ما دعا ِإ
  .حكَم ِبحكِْم داود و سلَيمانَ لَا يسأَلُ بينةً ) صلى اهللا عليه وآله  ( عبيدةَ ِإذَا قَام قَاِئم آِل محمٍد

٢ -م   تِمعاٍن قَالَ سأَب ناٍن عِن ِسنِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمح  
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ولُ لَا تذْهب الدنيا حتى يخرج رجلٌ ِمني يحكُم ِبحكُومِة آِل داود و يقُ) عليه السالم  ( أَبا عبِد اللَِّه
  .لَا يسأَلُ بينةً يعِطي كُلَّ نفٍْس حقَّها 

  محمد عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن عماٍر - ٣
ِبما تحكُمونَ ِإذَا حكَمتم قَالَ ِبحكِْم اللَِّه و حكِْم ) عليه السالم  ( ساباِطي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّهال

يا الشنلَيع درفَِإذَا و داوِس  دالْقُد وحا ِبِه رلَقَّانا تندِعن سُء الَِّذي لَي.  
٤ - نب دمحم   نع لَِبيى الْحيحي نٍد عيوِن سِر بضِن الناِلٍد عِن خِد بمحم نع دمأَح

قَالَ سأَلْته ِبأَي حكٍْم ) عليه السالم  ( ِعمرانَ بِن أَعين عن جعيٍد الْهمداِني عن عِلي بِن الْحسيِن
  .ٌء تلَقَّانا ِبِه روح الْقُدِس   داود فَِإنْ أَعيانا شيتحكُمونَ قَالَ حكِْم آِل

  أَحمد بن ِمهرانَ رِحمه اللَّه عن محمِد بِن عِلي عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن - ٥
ما منِزلَةُ الْأَِئمِة قَالَ كَمنِزلَِة ِذي ) عليه السالم (  ساِلٍم عن عماٍر الساباِطي قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

الْقَرنيِن و كَمنِزلَِة يوشع و كَمنِزلَِة آصف صاِحِب سلَيمانَ قَالَ فَِبما تحكُمونَ قَالَ ِبحكِْم اللَِّه 
  .و يتلَقَّانا ِبِه روح الْقُدِس ) له صلى اهللا عليه وآ ( و حكِْم آِل داود و حكِْم محمٍد

  )عليهم السالم  ( باب أَنَّ مستقَى الِْعلِْم ِمن بيِت آِل محمٍد
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب قَالَ حدثَنا يحيى بن عبِد - ١

سٍداللَِّه أَِبي الْحمحم نب فَرعج تِمعلَِم قَالَ سيالد اِحبعليه السالم  ( ِن ص ( ِمن اسأُن هدِعن قُولُ وي
فَعِملُوا ِبِه و ) صلى اهللا عليه وآله  ( أَهِل الْكُوفَِة عجباً ِللناِس أَنهم أَخذُوا ِعلْمهم كُلَّه عن رسوِل اللَِّه

ودتاه يحلَ الْوزا ناِزِلننِفي م هتيذُر ِتِه ويلُ بأَه نحن و هذُوا ِعلْمأْخي ِتِه لَميلَ بنَ أَنَّ أَهوري ا و
ض و نحا نِهلْنج ا وودتاه وا وِلمع مهنَ أَنورأَ فَي ِهمِإلَي الِْعلْم جرا خِدنِعن ِمن ذَا وا ِإنَّ هلَلْن

  .لَمحالٌ 
  عِلي بن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق الْأَحمِر عن عبِد اللَِّه بِن حماٍد - ٢

ي رجلٌ الْحسين بن عن صباٍح الْمزِني عِن الْحاِرِث بِن حِصريةَ عِن الْحكَِم بِن عتيبةَ قَالَ لَِق
 ِليع  
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ِمن أَي ) عليه السالم  (  الْحسينِبالثَّعلَِبيِة و هو يِريد كَربلَاَء فَدخلَ علَيِه فَسلَّم علَيِه فَقَالَ لَه )عليه السالم ( 
 أَثَر كتيِة لَأَرِدينِبالْم كلَِقيت ِل الْكُوفَِة لَوا أَها أَخاللَِّه ي ا وِل الْكُوفَِة قَالَ أَمأَه قَالَ ِمن تالِْبلَاِد أَن

علَى جدي يا أَخا أَهِل الْكُوفَِة أَ فَمستقَى الناِس ِمن داِرنا و نزوِلِه ِبالْوحِي ) عليه السالم  ( جبرِئيلَ
  .الِْعلْم ِمن ِعنِدنا فَعِلموا و جِهلْنا هذَا ما لَا يكُونُ 

يش سلَي هِة باب أَنِد الْأَِئمِعن ِمن جرا خاِس ِإلَّا مِد النِفي ي قالْح عليهم  ( ٌء ِمن

  ٍء لَم يخرج ِمن ِعنِدِهم فَهو باِطلٌ و أَنَّ كُلَّ شي )السالم 
١ - نكَانَ عسِن مِن ابع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم ناِشٍم عِن هب اِهيمرِإب نب ِليع  

لَيس ِعند أَحٍد ِمن الناِس حق و لَا يقُولُ ) عليه السالم  ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر
 ِبِهم تبعشِإذَا ت ِت ويلَ الْبا أَهِمن جرا خِإلَّا م قاٍء حقِْضي ِبقَضاِس يالن ِمن دلَا أَح و ابوص

ِليع ِمن ابوالص و مهطَأُ ِمنكَانَ الْخ ورعليه السالم  ( الْأُم(.   
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر عن مثَنى عن زرارةَ قَالَ - ٢

 عليه  (فَقَالَ لَه رجلٌ ِمن أَهِل الْكُوفَِة يسأَلُه عن قَوِل أَِمِري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( كُنت ِعند أَِبي جعفٍَر

ٍء  ٍء ِإلَّا أَنبأْتكُم ِبِه قَالَ ِإنه لَيس أَحد ِعنده ِعلْم شي سلُوِني عما ِشئْتم فَلَا تسأَلُوني عن شي) السالم 
ِمِننيؤِد أَِمِري الْمِعن ِمن جراُءوا فَ) عليه السالم  ( ِإلَّا خثُ شيح اسِب النذْهفَلْي ِإلَّا ِمن رالْأَم ساللَِّه لَي و

  .هاهنا و أَشار ِبيِدِه ِإلَى بيِتِه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن أَِبي - ٣

ِلسلَمةَ بِن كُهيٍل و الْحكَِم بِن عتيبةَ شرقَا و غَربا فَلَا تِجداِن ) عليه السالم  ( مريم قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر
  .ِعلْماً صِحيحاً ِإلَّا شيئاً خرج ِمن ِعنِدنا أَهلَ الْبيِت 

لنضِر بِن سويٍد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن ا- ٤
 نةَ ِممبيتع نب كَمِصٍري قَالَ قَالَ ِلي ِإنَّ الْحأَِبي ب نانَ عثْمِن علَّى بعم نع لَِبيى الْحيحي نع

ؤِبم مما ه ِم الْآِخِر ووِبالْي ا ِباللَِّه ونقُولُ آمي ناِس مالن ِمن و قَالَ اللَّه ِمِنني  
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  .فَلْيشرِق الْحكَم و لْيغرب أَما و اللَِّه لَا يِصيب الِْعلْم ِإلَّا ِمن أَهِل بيٍت نزلَ علَيِهم جبرِئيلُ 
٥ -  نانَ عثْمِن عاِن بأَب نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نع اِهيمرِإب نب ِليع 

عن شهادِة ولَِد الزنا تجوز فَقَالَ لَا فَقُلْت ِإنَّ الْحكَم ) عليه السالم  ( أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر
ب ِمكِلقَو و لَك لَِذكْر هكَِم ِإنِللْح ا قَالَ اللَّهم هبذَن ِفرغلَا ت مفَقَالَ اللَّه وزجا تهأَن معزةَ يبيتع ن

زٍت نيِل بأَه ِإلَّا ِمن ذُ الِْعلْمخؤاللَِّه لَا ي الًا فَوِشم ِميناً وي كَمِب الْحذْهِئيلُفَلْيربج ِهملَيعليه  ( لَ ع

   .)السالم 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عِن الْحسيِن بِن الْحسِن بِن يِزيد عن بدٍر عن أَِبيِه قَالَ حدثَِني - ٦

نيقَالَ ب وِميزخِعيٍد الْمِن سلَّاِم بس نع اِنياسرالْخ ِليو عأَب لَّامِد اللَِّهسبأَِبي ع دِعن اِلسا جا أَن ) 

ِإذْ دخلَ علَيِه عباد بن كَِثٍري عاِبد أَهِل الْبصرِة و ابن شريٍح فَِقيه أَهِل مكَّةَ و ِعند أَِبي ) عليه السالم 
فَسأَلَه عباد بن كَِثٍري فَقَالَ يا أَبا عبِد ) عليه السالم  ( عفٍَرميمونٌ الْقَداح مولَى أَِبي ج) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

قَالَ ِفي ثَلَاثَِة أَثْواٍب ثَوبيِن صحاِرييِن و ثَوٍب ) صلى اهللا عليه وآله  ( اللَِّه ِفي كَم ثَوٍب كُفِّن رسولُ اللَِّه
ِإنَّ ) عليه السالم  (  فَكَأَنما ازور عباد بن كَِثٍري ِمن ذَِلك فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّهِحبرٍة و كَانَ ِفي الْبرِد ِقلَّةٌ

ميرلَةَ مخعليها السالم  ( ن ( ةً ووجا كَانَ عِلهأَص ِمن تبا ناِء فَممالس ِمن لَتزن ةً ووجع تا كَانمِإن
ن لُقَاٍط فَهو لَونٌ فَلَما خرجوا ِمن ِعنِدِه قَالَ عباد بن كَِثٍري ِلابِن شريٍح و اللَِّه ما ما كَانَ ِم

مهِمن هفَِإن كِبرخي لَامذَا الْغٍح هيرش نِد اللَِّه فَقَالَ اببو عِلي أَب هبرثَلُ الَِّذي ضذَا الْما هِري مأَد 
يعِني ميمونٌ فَسأَلَه فَقَالَ ميمونٌ أَ ما تعلَم ما قَالَ لَك قَالَ لَا و اللَِّه قَالَ ِإنه ضرب لَك مثَلَ 

 فَما جاَء ِمن و ِعلْم رسوِل اللَِّه ِعندهم) صلى اهللا عليه وآله  ( نفِْسِه فَأَخبرك أَنه ولَد ِمن ولِْد رسوِل اللَِّه
  .ِعنِدِهم فَهو صواب و ما جاَء ِمن ِعنِد غَيِرِهم فَهو لُقَاطٌ 
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صتسم بعص مِديثَهاَء أَنَّ حا جباب ِفيمبع  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِسناٍن عن عماِر بِن مروانَ - ١

ِإنَّ حِديثَ آِل محمٍد ) صلى اهللا عليه وآله  ( قَالَ رسولُ اللَِّه) عليه السالم  ( عن جاِبٍر قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر
بعا صاِن فَمِللِْإمي هقَلْب اللَّه نحتام دبع لٌ أَوسرم ِبين أَو بقَرم لَكِبِه ِإلَّا م ِمنؤلَا ي بعصتسم 

وه و ما فَلَانت لَه قُلُوبكُم و عرفْتموه فَاقْبلُ) صلى اهللا عليه وآله  ( ورد علَيكُم ِمن حِديِث آِل محمٍد
 ٍد ومحآِل م اِلِم ِمنِإلَى الْع وِل وسِإلَى الر ِإلَى اللَِّه و وهدفَر وهمتكَرأَن و كُمقُلُوب هِمن تأَزماش

يِبش كُمدثَ أَحدحأَنْ ي اِلكا الْهما كَ ِإناللَِّه م قُولَ وفَي ِملُهتحلَا ي ها كَانَ ٍء ِمناللَِّه م ذَا وانَ ه
 الْكُفْر وه كَارالِْإن ذَا وه.  

  أَحمد بن ِإدِريس عن ِعمرانَ بِن موسى عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن - ٢
فَقَالَ و ) عليه السالم  ( وماً ِعند عِلي بِن الْحسيِنقَالَ ذُِكرِت التِقيةُ ي) عليه السالم  ( صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

بينهما فَما ) صلى اهللا عليه وآله  ( اللَِّه لَو عِلم أَبو ذَر ما ِفي قَلِْب سلْمانَ لَقَتلَه و لَقَد آخى رسولُ اللَِّه
لَمالْع لِْق ِإنَّ ِعلْماِئِر الْخِبس كُمظَن بقَرم لَكم لٌ أَوسرم ِبيِإلَّا ن ِملُهتحلَا ي بعصتسم بعاِء ص

أَو عبد مؤِمن امتحن اللَّه قَلْبه ِللِْإمياِن فَقَالَ و ِإنما صار سلْمانُ ِمن الْعلَماِء ِلأَنه امرؤ ِمنا أَهلَ 
 ِت فَِلذَِلكياِء الْبلَمِإلَى الْع هتبسن.  

 (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْبرِقي عِن ابِن ِسناٍن أَو غَيِرِه رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه- ٣

ريةٌ أَو قُلُوب سِليمةٌ أَو قَالَ ِإنَّ حِديثَنا صعب مستصعب لَا يحتِملُه ِإلَّا صدور مِن) عليه السالم 
أَخلَاق حسنةٌ ِإنَّ اللَّه أَخذَ ِمن ِشيعِتنا الِْميثَاق كَما أَخذَ علَى بِني آدم أَ لَست ِبربكُم فَمن وفَى 

  .نا فَِفي الناِر خاِلداً مخلَّداً لَنا وفَى اللَّه لَه ِبالْجنِة و من أَبغضنا و لَم يؤد ِإلَينا حقَّ
  محمد بن يحيى و غَيره عن محمِد بِن أَحمد عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ كَتبت ِإلَى - ٤

حِديثُنا لَا ) عليه السالم (  جِعلْت ِفداك ما معنى قَوِل الصاِدِق) عليه السالم  ( أَِبي الْحسِن صاِحِب الْعسكَِر
 ابواَء الْجاِن فَجِللِْإمي هقَلْب اللَّه نحتام ِمنؤلَا م لٌ وسرم ِبيلَا ن و بقَرم لَكم ِملُهتحي  
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أَي لَا يحتِملُه ملَك و لَا نِبي و لَا مؤِمن ِإنَّ الْملَك لَا يحتِملُه ) عليه السالم  ( ِإنما معنى قَوِل الصاِدِق
ي غَيِرِه و الْمؤِمن لَا يحتِملُه حتى يخِرجه ِإلَى ملٍَك غَيِرِه و النِبي لَا يحتِملُه حتى يخِرجه ِإلَى نِب

   .)عليه السالم  ( حتى يخِرجه ِإلَى مؤِمٍن غَيِرِه فَهذَا معنى قَوِل جدي
  أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن الْحسيِن عن منصوِر بِن الْعباِس عن صفْوانَ بِن - ٥
ى عيحِد اللَِّهيبو عِصٍري قَالَ قَالَ أَبأَِبي ب اِلِق وِد الْخبِن عِد بمحم نكَانَ عسِن مِد اللَِّه ببع ن ) 

 يحتِملُه يا أَبا محمٍد ِإنَّ ِعندنا و اللَِّه ِسراً ِمن ِسر اللَِّه و ِعلْماً ِمن ِعلِْم اللَِّه و اللَِّه ما) عليه السالم 
ملَك مقَرب و لَا نِبي مرسلٌ و لَا مؤِمن امتحن اللَّه قَلْبه ِللِْإمياِن و اللَِّه ما كَلَّف اللَّه ذَِلك أَحداً 

 و ِعلْماً ِمن ِعلِْم اللَِّه أَمرنا اللَّه غَيرنا و لَا استعبد ِبذَِلك أَحداً غَيرنا و ِإنَّ ِعندنا ِسراً ِمن ِسر اللَِّه
ِبتبِليِغِه فَبلَّغنا عِن اللَِّه عز و جلَّ ما أَمرنا ِبتبِليِغِه فَلَم نِجد لَه موِضعاً و لَا أَهلًا و لَا حمالَةً 

اماً خأَقْو ِلذَِلك اللَّه لَقى ختح هِملُونتحيهتيذُر و آلُه و دمحا مهِمن ِلقٍة خِطين عليهم  ( ِلقُوا ِمن

و ِمن نوٍر خلَق اللَّه ِمنه محمداً و ذُريته و صنعهم ِبفَضِل رحمِتِه الَِّتي صنع ِمنها محمداً ) السالم 
ِه ما أَمرنا ِبتبِليِغِه فَقَِبلُوه و احتملُوا ذَِلك فَبلَغهم ذَِلك عنا فَقَِبلُوه و و ذُريته فَبلَّغنا عِن اللَّ

احتملُوه و بلَغهم ِذكْرنا فَمالَت قُلُوبهم ِإلَى معِرفَِتنا و حِديِثنا فَلَو لَا أَنهم خِلقُوا ِمن هذَا لَما 
كَذَِلك لَا و اللَِّه ما احتملُوه ثُم قَالَ ِإنَّ اللَّه خلَق أَقْواماً ِلجهنم و الناِر فَأَمرنا أَنْ نبلِّغهم كَانوا 

ِملُوهتحي لَم ا ونلَيع وهدر و مهقُلُوب تفَرن و ذَِلك وا ِمنأَزماش و ماهنلَّغا بكَم وا ِبِه وكَذَّب و 
 قِض الْحعِبب مهانِلس اللَّه أَطْلَق ثُم ذَِلك ماهسأَن و لَى قُلُوِبِهمع اللَّه عفَطَب كَذَّاب اِحرقَالُوا س

هِل طَاعِتِه و لَو لَا ذَِلك ما فَهم ينِطقُونَ ِبِه و قُلُوبهم منِكرةٌ ِليكُونَ ذَِلك دفْعاً عن أَوِلياِئِه و أَ
 هنع ِبالْكَف اللَّه رأَم نموا عماِن فَاكْتمالِْكت ِر وتالس و مهنع ا ِبالْكَفنرِضِه فَأَمِفي أَر اللَّه ِبدع

 ثُم رفَع يده و بكَى و قَالَ اللَّهم ِإنَّ هؤلَاِء و استروا عمن أَمر اللَّه ِبالستِر و الِْكتماِن عنه قَالَ
لَِشرِذمةٌ قَِليلُونَ فَاجعلْ محيانا محياهم و مماتنا مماتهم و لَا تسلِّطْ علَيِهم عدواً لَك فَتفِْجعنا 

عت لَم ا ِبِهمنتعِإنْ أَفْج كفَِإن ِبِهم لَّمس آِلِه و ٍد ومحلَى مع لَّى اللَّهص و ِضكداً ِفي أَرأَب دب
  .تسِليماً 
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ِبيالن را أَمصلى اهللا عليه وآله  ( باب م (ِبالن ِتِهماعموِم ِلجاللُّز و ِلِمنيسِة الْمِة ِلأَِئمِصيح
مه نم و  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ١
نفُوٍر ععِن أَِبي يِن ابانَ عثْمِن عاِن بأَب نٍر عصِد اللَِّهنبعليه السالم  (  أَِبي ع (ولَ اللَِّهسأَنَّ ر )  صلى اهللا عليه

خطَب الناس ِفي مسِجِد الْخيِف فَقَالَ نضر اللَّه عبداً سِمع مقَالَِتي فَوعاها و حِفظَها و ) وآله 
غَير فَِقيٍه و رب حاِمِل ِفقٍْه ِإلَى من هو أَفْقَه ِمنه ثَلَاثٌ لَا بلَّغها من لَم يسمعها فَرب حاِمِل ِفقٍْه 

 وماللُّز و ِلِمنيسِة الْمةُ ِلأَِئمِصيحالن ِل ِللَِّه ومالْع لَاصِلٍم ِإخسِرٍئ مام قَلْب ِهنلَيِغلُّ عي
ةٌ ِمن وراِئِهم الْمسِلمونَ ِإخوةٌ تتكَافَأُ ِدماؤهم و يسعى ِبِذمِتِهم ِلجماعِتِهم فَِإنَّ دعوتهم مِحيطَ

 ماهنأَد.  
 دي مه ِفيِه و ادز و فُوٍر ِمثْلَهعِن أَِبي يِن اباٍن عأَب نانَ عثْمِن عاِد بمح نضاً عأَي اهور و 

و ماهِسو نلَى مِف عيِجِد الْخسى ِفي ماِع ِبِمندِة الْوجِفي ح طَبخ هِديِثِه أَنِفي ح ذَكَر .  
  محمد بن الْحسِن عن بعِض أَصحاِبنا عن عِلي بِن الْحكَِم عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني - ٢

 قَالَ سفْيانُ الثَّوِري اذْهب ِبنا ِإلَى جعفَِر بِن محمٍد قَالَ عن رجٍل ِمن قُريٍش ِمن أَهِل مكَّةَ قَالَ
فَذَهبت معه ِإلَيِه فَوجدناه قَد رِكب دابته فَقَالَ لَه سفْيانُ يا أَبا عبِد اللَِّه حدثْنا ِبحِديِث خطْبِة 

ِفي مسِجِد الْخيِف قَالَ دعِني حتى أَذْهب ِفي حاجِتي فَِإني قَد ) له صلى اهللا عليه وآ ( رسوِل اللَِّه
لَما حدثْتِني قَالَ ) صلى اهللا عليه وآله  ( رِكبت فَِإذَا ِجئْت حدثْتك فَقَالَ أَسأَلُك ِبقَرابِتك ِمن رسوِل اللَِّه

مر ِلي ِبدواٍة و ِقرطَاٍس حتى أُثِْبته فَدعا ِبِه ثُم قَالَ اكْتب ِبسِم اللَِّه فَنزلَ فَقَالَ لَه سفْيانُ 
ِفي مسِجِد الْخيِف نضر اللَّه عبداً سِمع مقَالَِتي ) صلى اهللا عليه وآله  ( الرحمِن الرِحيِم خطْبةُ رسوِل اللَِّه

هلَّغب ا واهعفَو اِهدلِِّغ الشبِلي اسا النها أَيي هلُغبت لَم نا م  
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ى من هو أَفْقَه ِمنه ثَلَاثٌ لَا يِغلُّ علَيِهن الْغاِئب فَرب حاِمِل ِفقٍْه لَيس ِبفَِقيٍه و رب حاِمِل ِفقٍْه ِإلَ
قَلْب امِرٍئ مسِلٍم ِإخلَاص الْعمِل ِللَِّه و النِصيحةُ ِلأَِئمِة الْمسِلِمني و اللُّزوم ِلجماعِتِهم فَِإنَّ 

 تتكَافَأُ ِدماؤهم و هم يد علَى من ِسواهم يسعى دعوتهم مِحيطَةٌ ِمن وراِئِهم الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ
و ِجئْت أَنا و ) عليه السالم  ( ِبِذمِتِهم أَدناهم فَكَتبه سفْيانُ ثُم عرضه علَيِه و رِكب أَبو عبِد اللَِّه

لَ ِلي كَما أَنت حتى أَنظُر ِفي هذَا الْحِديِث فَقُلْت لَه قَد سفْيانُ فَلَما كُنا ِفي بعِض الطَِّريِق قَا
يش أَي داً فَقَالَ وأَب ِتكقَبر ِمن بذْهئاً لَا ييش كتقَبِد اللَِّه ربو عأَب ماللَِّه أَلْز و  لَه فَقُلْت ٍء ذَِلك

قَلْب ِهنلَيِغلُّ عثَلَاثٌ لَا ي ِلِمنيسِة الْمةُ ِلأَِئمِصيحالن و اهفْنرع ِل ِللَِّه قَدمالْع لَاصِلٍم ِإخسِرٍئ مام 
من هؤلَاِء الْأَِئمةُ الَِّذين يِجب علَينا نِصيحتهم معاِويةُ بن أَِبي سفْيانَ و يِزيد بن معاِويةَ و مروانُ 

لْحكَِم و كُلُّ من لَا تجوز شهادته ِعندنا و لَا تجوز الصلَاةُ خلْفَهم و قَولُه و اللُّزوم بن ا
 مده ٍة وابنج ِسلْ ِمنتغي لَم و مصي لَم لِّ وصي لَم نقُولُ مِجئٌ يرِة ماعمالْج فَأَي ِتِهماعمِلج

عبةَ و نكَح أُمه فَهو علَى ِإمياِن جبرِئيلَ و ِميكَاِئيلَ أَو قَدِري يقُولُ لَا يكُونُ ما شاَء اللَّه عز الْكَ
كُفِْر أَو و جلَّ و يكُونُ ما شاَء ِإبِليس أَو حروِري يتبرأُ ِمن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب و شِهد علَيِه ِبالْ

يانُ شالِْإمي سلَي هدحِرفَةُ اللَِّه وعم ا ِهيمقُولُ ِإني ِميهج يش أَي و كحيا قَالَ وهرٍء  ٌء غَي
ب علَينا نِصيحته و اللَِّه الِْإمام الَِّذي يِج) عليه السالم  ( يقُولُونَ فَقُلْت يقُولُونَ ِإنَّ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب

  .و لُزوم جماعِتِهم أَهلُ بيِتِه قَالَ فَأَخذَ الِْكتاب فَخرقَه ثُم قَالَ لَا تخِبر ِبها أَحداً 
٣ - نِميعاً عٍد جمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه) عليه السالم  ( حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عن بريِد بِن معاِويةَ عن أَِبي جعفٍَر

ِصيحِة ِإلَّا كَانَ ما نظَر اللَّه عز و جلَّ ِإلَى وِلي لَه يجِهد نفْسه ِبالطَّاعِة ِلِإماِمِه و الن) صلى اهللا عليه وآله 
  .معنا ِفي الرِفيِق الْأَعلَى 

    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ عن محمٍد - ٤
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قَالَ من فَارق جماعةَ الْمسِلِمني ِقيد ِشبٍر فَقَد خلَع ِربقَةَ ) عليه السالم  ( الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .الِْإسلَاِم ِمن عنِقِه 

قَالَ من فَارق جماعةَ الْمسِلِمني و نكَثَ  ) عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥
 ذَملَّ أَجج و زاَء ِإلَى اللَِّه عاِم جفْقَةَ الِْإمص.  

  باب ما يِجب ِمن حق الِْإماِم علَى الرِعيِة و حق الرِعيِة علَى الِْإماِم
١ -م نٍد عمحم نب نيسِن   الْحاِد بمح نوٍر عهمِن جِد بمحم نٍد عمحِن ملَّى بع

ما حق الِْإماِم علَى الناِس قَالَ حقُّه علَيِهم ) عليه السالم  ( عثْمانَ عن أَِبي حمزةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر
ا حفَم وا قُلْتِطيعي و وا لَهعمسِة أَنْ يِعيِدلَ ِفي الرعي ِة وِويِبالس مهنيب قِْسمقَالَ ي ِهملَيع مقُّه

  .فَِإذَا كَانَ ذَِلك ِفي الناِس فَلَا يباِلي من أَخذَ هاهنا و هاهنا 
٢ -ِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم   نِزيٍع عِن باِعيلَ بم

ِمثْلَه ِإلَّا أَنه قَالَ هكَذَا و هكَذَا و ) عليه السالم  ( منصوِر بِن يونس عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر
  .هكَذَا و هكَذَا يعِني ِمن بيِن يديِه و خلِْفِه و عن يِميِنِه و عن ِشماِلِه 

  محمد بن يحيى الْعطَّار عن بعِض أَصحاِبنا عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن - ٣
وا لَا تختانوا ولَاتكُم و لَا تغش) عليه السالم  ( قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

هداتكُم و لَا تجهلُوا أَِئمتكُم و لَا تصدعوا عن حبِلكُم فَتفْشلُوا و تذْهب ِرحيكُم و علَى هذَا 
اتم قَد نم نايا عم متنايع لَو كُمِذِه الطَِّريقَةَ فَِإنوا همالْز و وِركُمأُم أِْسيست كُنفَلْي كُمِمن 

 ا قَدم كُمنع وبجحم لَِكن و متِمعلَس و متجرخ و متردِه لَبنَ ِإلَيوعدت ا قَدم الَفخ نِمم
 ابالِْحج حطْرا يقَِريباً م وا ونايع.  
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٤ - نِرِه عغَي اٍد ومِن حِن بمحِد الربع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
) صلى اهللا عليه وآله  ( لَى النِبييقُولُ نِعيت ِإ) عليه السالم  ( حناِن بِن سِديٍر الصيرِفي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه

الصلَاةَ ) صلى اهللا عليه وآله  ( نفْسه و هو صِحيح لَيس ِبِه وجع قَالَ نزلَ ِبِه الروح الْأَِمني قَالَ فَنادى
اسالن عمتاج لَاِح وِبالس ارصالْأَن و اِجِرينهالْم رأَم ةً واِمعجِبيالن ِعدصلى اهللا عليه وآله  (  فَص ( ربالِْمن

فَنعى ِإلَيِهم نفْسه ثُم قَالَ أُذَكِّر اللَّه الْواِلي ِمن بعِدي علَى أُمِتي أَلَّا يرحم علَى جماعِة 
ع قَّرو و مِعيفَهض ِحمر و مهلَّ كَِبريفَأَج ِلِمنيسالْم مهفِْقري لَم و مِذلَّهفَي ِبِهم ِضري لَم و مهاِلم

فَيكِْفرهم و لَم يغِلق بابه دونهم فَيأْكُلَ قَِويهم ضِعيفَِهم و لَم يخِبزهم ِفي بعوِثِهم فَيقْطَع نسلَ 
تحصن و تلَّغب قَالَ قَد ِتي ثُمِد اللَِّهأُمبو عقَالَ أَب وا ودهعليه السالم  (  فَاش ( كَلَّمكَلَاٍم ت ذَا آِخره

  .علَى ِمنبِرِه ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِبِه رسولُ اللَِّه
ِم عن   محمد بن عِلي و غَيره عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَ- ٥

ِمِننيؤاَء ِإلَى أَِمِري الْمِن أَِبي ثَاِبٍت قَالَ جِبيِب بح نٍل عجعليه السالم  ( ر ( انَ ودمه ِمن ِتني لٌ وسع
ا وهقُونلْعقَاِق يُءوِس الْأَزر ِمن مهكَنى فَأَمامتوا ِبالْيأْتفَاَء أَنْ يرالْع رانَ فَأَملْوا حهقِْسمي وه 

ِللناِس قَدحاً قَدحاً فَِقيلَ لَه يا أَِمري الْمؤِمِنني ما لَهم يلْعقُونها فَقَالَ ِإنَّ الِْإمام أَبو الْيتامى و ِإنما 
  .أَلْعقْتهم هذَا ِبِرعايِة الْآباِء 

٦ -ب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِميعاً   ِعدأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع و ِقيرٍد الْبمحِن م
عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد الْأَصبهاِني عن سلَيمانَ بِن داود الِْمنقَِري عن سفْيانَ بِن عيينةَ عن أَِبي 

قَالَ أَنا أَولَى ِبكُلِّ مؤِمٍن ِمن نفِْسِه و عِلي أَولَى ِبِه ِمن ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِبيأَنَّ الن) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه
ِبيلُ النفَقَالَ قَو ى ذَِلكنعا مم ِدي فَِقيلَ لَهعصلى اهللا عليه وآله  ( ب ( نم و لَياعاً فَعيض ناً أَويد كرت نم

كراِلِه تلَى ِعيع لَه سلَي الٌ وم لَه كُني ةٌ ِإذَا لَمفِْسِه ِولَايلَى نع لَه تسلُ لَيجثَِتِه فَالررالًا فَِلوم 
ِمِننيؤالْم أَِمري و ِبيالن فَقَةَ والن ِهملَيِر عجي ِإذَا لَم يهلَا ن و رعليه السالم  ( أَم (م و مهما أَلْزمهدعب ن

هذَا فَِمن هناك صاروا أَولَى ِبِهم ِمن أَنفُِسِهم و ما كَانَ سبب ِإسلَاِم عامِة الْيهوِد ِإلَّا ِمن بعِد 
  .م و علَى ِعيالَاِتِهم و ِإنهم آمنوا علَى أَنفُِسِه) صلى اهللا عليه وآله  ( هذَا الْقَوِل ِمن رسوِل اللَِّه
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ - ٧
نِد اللَِّهعبأَِبي ع نةَ عابيِن ساِح ببعليه السالم  (  ص (ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر )  صلى اهللا عليه وآله ( ِمٍن أَوؤا ممأَي

 لَم يقِْضِه مسِلٍم مات و ترك ديناً لَم يكُن ِفي فَساٍد و لَا ِإسراٍف فَعلَى الِْإماِم أَنْ يقِْضيه فَِإنْ
 ِمن وةَ فَهساِكِني الْآيالْم ِللْفُقَراِء و قاتدا الصمقُولُ ِإنالَى يعت و كاربت ِإنَّ اللَّه ذَِلك ِه ِإثْملَيفَع

  .الْغاِرِمني و لَه سهم ِعند الِْإماِم فَِإنْ حبسه فَِإثْمه علَيِه 
٨ -نب ِليع   نأَِبيِه ع ناٍن عنح نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نع اِهيمرِإب 
لَا تصلُح الِْإمامةُ ِإلَّا ِلرجٍل ِفيِه ثَلَاثُ ) صلى اهللا عليه وآله  ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه) عليه السالم  ( أَِبي جعفٍَر

عراٍل وِلي ِخصي نلَى مِة عالِْولَاي نسح و هبِبِه غَض ِلكمي ِحلْم اِصي اللَِّه وعم نع هزجحي 
  .حتى يكُونَ لَهم كَالْواِلِد الرِحيِم 

  . و ِفي ِروايٍة أُخرى حتى يكُونَ ِللرِعيِة كَالْأَِب الرِحيِم 
٩ -محم نب ِليع   نع لَمِن أَسِد بمحم نٍم عكَيِن حةَ باِويعم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد ع

رجٍل ِمن طَبِرستانَ يقَالُ لَه محمد قَالَ قَالَ معاِويةُ و لَِقيت الطَّبِري محمداً بعد ذَِلك فَأَخبرِني 
نب ِليع تِمعىقَالَ سوسعليه السالم  (  م ( ِمن مهالْو قانَ ِفي حدتأَِو اس نيدِإذَا ت مرغقُولُ الْمي

  .معاِويةَ أُجلَ سنةً فَِإِن اتسع و ِإلَّا قَضى عنه الِْإمام ِمن بيِت الْماِل 
   )عليه السالم ( باب أَنَّ الْأَرض كُلَّها ِللِْإماِم

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن - ١
ِإنَّ ) عليه السالم  ( قَالَ وجدنا ِفي ِكتاِب عِلي) عليه السالم  ( ساِلٍم عن أَِبي خاِلٍد الْكَابِلي عن أَِبي جعفٍَر

لَِّه يوِرثُها من يشاُء ِمن ِعباِدِه و الْعاِقبةُ ِللْمتِقني أَنا و أَهلُ بيِتي الَِّذين أَورثَنا اللَّه الْأَرض الْأَرض ِل
لْي ا وهرمعفَلْي ِلِمنيسالْم ضاً ِمنا أَريأَح نا فَما لَنكُلُّه ضالْأَر قُونَ وتالْم نحن ا وهاجرخ دؤ

 ِلِمنيسالْم لٌ ِمنجا رذَهأَخ ا وهبرأَخ ا أَوكَهرا فَِإنْ تها أَكَلَ ِمنم لَه ِتي ويِل بأَه اِم ِمنِإلَى الِْإم
هاجري خدؤا يكَهرالَِّذي ت ا ِمنِبه قأَح وا فَهاهيأَح ا وهرمِدِه فَععب ِل ِمنأَه اِم ِمنا ِإلَى الِْإم

  بيِتي و لَه ما أَكَلَ ِمنها حتى 
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مي ا وهِويحِف فَييِتي ِبالسيِل بأَه ِمن الْقَاِئم رظْهولُ اللَِّهيسا راهوا حا كَمهِمن مهِرجخي ا وهعن 

و منعها ِإلَّا ما كَانَ ِفي أَيِدي ِشيعِتنا فَِإنه يقَاِطعهم علَى ما ِفي أَيِديِهم و يترك ) صلى اهللا عليه وآله ( 
 ِديِهمِفي أَي ضالْأَر.  

٢ -محم نب نيسِد اللَِّه   الْحبِن عِد بمحم نب دمِني أَحربٍد قَالَ أَخمحِن ملَّى بعم نٍد ع
يلَى شع غَلَب نا فَملَن وِلِه وسِلر الَى وعت و كاربا ِللَِّه تا ِفيهم ا وينقَالَ الد اهور نما  عهٍء ِمن

يؤد حق اللَِّه تبارك و تعالَى و لْيبر ِإخوانه فَِإنْ لَم يفْعلْ ذَِلك فَاللَّه و رسولُه و فَلْيتِق اللَّه و لْ
 هآُء ِمنرب نحن.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عمر بِن يِزيد قَالَ - ٣
ِتلْك السنةَ مالًا فَرده أَبو ) عليه السالم  ( رأَيت ِمسمعاً ِبالْمِدينِة و قَد كَانَ حملَ ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه

يِه قَالَ فَقَالَ ِلي ِإني فَقُلْت لَه ِلم رد علَيك أَبو عبِد اللَِّه الْمالَ الَِّذي حملْته ِإلَ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه
قُلْت لَه ِحني حملْت ِإلَيِه الْمالَ ِإني كُنت ولِّيت الْبحرين الْغوص فَأَصبت أَربعِمائَِة أَلِْف ِدرهٍم 

نا عهِبسأَنْ أَح تكَِره ٍم وهِدر أَلْف اِننيا ِبثَمِسهمِبخ كِجئْت قَد و ِهي ا ولَه ِرضأَنْ أَع و ك
 اللَّه جرا أَخم ِض والْأَر ا ِمنا لَنم ا فَقَالَ أَ واِلنوالَى ِفي أَمعت و كاربت اللَّه لَهعالَِّذي ج قُّكح

را أَخا فَما لَنكُلَّه ضاٍر ِإنَّ الْأَريا سا أَبي سما ِإلَّا الْخهِمنيش ا ِمنهِمن اللَّه ج  لَه ا فَقُلْتلَن وٍء فَه
 و الَكم كِإلَي مفَض هِمن اكلَلْنأَح و لَك اهنبطَي اٍر قَديا سا أَبفَقَالَ ي الَ كُلَّهالْم كِملُ ِإلَيا أَحأَن و

ِض فَهالْأَر ا ِمنِتنِدي ِشيعا ِفي أَيا كَانَ كُلُّ مم قطَس مهِبيجا فَينقَاِئم قُومى يتلَّلُونَ ححِفيِه م م
ِفي أَيِديِهم و يترك الْأَرض ِفي أَيِديِهم و أَما ما كَانَ ِفي أَيِدي غَيِرِهم فَِإنَّ كَسبهم ِمن الْأَرِض 

 فَيأْخذَ الْأَرض ِمن أَيِديِهم و يخِرجهم صغرةً قَالَ عمر بن يِزيد حرام علَيِهم حتى يقُوم قَاِئمنا
فَقَالَ ِلي أَبو سياٍر ما أَرى أَحداً ِمن أَصحاِب الضياع و لَا ِممن يِلي الْأَعمالَ يأْكُلُ حلَالًا 

 ذَِلك وا لَهبطَي نِري ِإلَّا مغَي.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن أَِبي عبِد اللَِّه الراِزي عِن الْحسِن بِن - ٤

  قَالَ قُلْت ) عليه السالم  ( عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبيِه عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
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لَه أَ ما علَى الِْإماِم زكَاةٌ فَقَالَ أَحلْت يا أَبا محمٍد أَ ما عِلمت أَنَّ الدنيا و الْآِخرةَ ِللِْإماِم يضعها 
ِإلَى من يشاُء جاِئز لَه ذَِلك ِمن اللَِّه ِإنَّ الِْإمام يا أَبا محمٍد لَا يِبيت لَيلَةً حيثُ يشاُء و يدفَعها 

 هنع أَلُهسي قِقِه حنِللَِّه ِفي ع داً وأَب.  
ِه بِن أَحمد عن عِلي   محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن عبِد اللَّ- ٥

بِن النعماِن عن صاِلِح بِن حمزةَ عن أَباِن بِن مصعٍب عن يونس بِن ظَبيانَ أَِو الْمعلَّى بِن خنيٍس 
 ثُم قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى ما لَكُم ِمن هِذِه الْأَرِض فَتبسم) عليه السالم  ( قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

و أَمره أَنْ يخِرق ِبِإبهاِمِه ثَماِنيةَ أَنهاٍر ِفي الْأَرِض ِمنها سيحانُ و ) عليه السالم  ( بعثَ جبرِئيلَ
ِمه اِش والش رهن وه الْخشوع و و لْخب رهن وه انُ وحيج و رِنيلُ ِمص ِد والِْهن رهن وه انُ ور

 ها ِمننودِلع سلَي ا وِتنِلِشيع وا فَها كَانَ لَنم ا ولَن وفَه قَتتأَِو اس قَتا سفَم اتالْفُر لَةُ وِدج
يِفي ش عسا لَِفي أَونِليِإنَّ و ِه ولَيع با غَصِض ٌء ِإلَّا مالْأَر اِء ومالس نيِني بعي ِإلَى ِذه ِذه نيا بم

ثُم تلَا هِذِه الْآيةَ قُلْ ِهي ِللَِّذين آمنوا ِفي الْحياِة الدنيا الْمغصوِبني علَيها خاِلصةً لَهم يوم الِْقيامِة 
  .ِبلَا غَصٍب 
٦ -س نٍد عمحم نب ِلياِن قَالَ   عيِن الرِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل به

كَِريسِإلَى الْع تبعليه السالم  ( كَت (وِل اللَِّهسِلر سا أَنْ لَيلَن ِوير اكِفد ِعلْتج )  صلى اهللا عليه وآله ( ِمن
   .)صلى اهللا عليه وآله  ( جواب ِإنَّ الدنيا و ما علَيها ِلرسوِل اللَِّهالدنيا ِإلَّا الْخمس فَجاَء الْ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد رفَعه عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي - ٧
خلَق اللَّه آدم و أَقْطَعه الدنيا قَِطيعةً فَما كَانَ ) لى اهللا عليه وآله ص ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه) عليه السالم  ( جعفٍَر
معليه السالم  ( ِآلد (وِل اللَِّهسفَِلر )  صلى اهللا عليه وآله (ٍدمحآِل م ِة ِمنِللْأَِئم ووِل اللَِّه فَهسا كَانَ ِلرم و )  صلى

  .) اهللا عليه وآله 
٨ -ِن   مِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع اذَانَ وِن شِل بِن الْفَضاِعيلَ عمِإس نب دمح

) عليه السالم  ( قَالَ ِإنَّ جبرِئيلَ) عليه السالم  ( ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد اللَِّه
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جِلِه خمسةَ أَنهاٍر و ِلسانُ الْماِء يتبعه الْفُرات و ِدجلَةَ و ِنيلَ ِمصر و ِمهرانَ و نهر بلْخ كَرى ِبِر
  فَما سقَت أَو سِقي ِمنها فَِللِْإماِم و الْبحر الْمِطيف ِبالدنيا ِللِْإماِم 

  السِري بِن الرِبيِع قَالَ لَم يكُِن ابن أَِبي عميٍر  عِلي بن ِإبراِهيم عِن 
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 ثُم هانيِإت بغكَانَ لَا ي ئاً ويكَِم شِن الْحاِم بِدلُ ِبِهشعي ذَِلك ببكَانَ س و الَفَهخ و هنع قَطَعان
أَنَّ أَبا ماِلٍك الْحضرِمي كَانَ أَحد ِرجاِل ِهشاٍم و وقَع بينه و بين ابِن أَِبي عميٍر ملَاحاةٌ ِفي 

يا ِل شا كُلُّهينٍر الديمأَِبي ع نِة قَالَ ابامالِْإم اِمٍء ِمنلَى ) عليه السالم  ( لِْإمأَو هِإن ِة الِْملِْك ولَى ِجهع
ِبها ِمن الَِّذين ِهي ِفي أَيِديِهم و قَالَ أَبو ماِلٍك لَيس كَذَِلك أَملَاك الناِس لَهم ِإلَّا ما حكَم اللَّه ِبِه 

الْفَي اِم ِمنِللِْإم الْم ِس ومالْخ ِء و و هعضي ناِم أَيِللِْإم اللَّه نيب ضاً قَدأَي ذَِلك و لَه ِم فَذَِلكنغ
كَيف يصنع ِبِه فَتراضيا ِبِهشاِم بِن الْحكَِم و صارا ِإلَيِه فَحكَم ِهشام ِلأَِبي ماِلٍك علَى ابِن أَِبي 

يمأَِبي ع ناب ِضبٍر فَغيمع ذَِلك دعاماً بِهش رجه ٍر و.  
رالْأَم ِليِس ِإذَا ولْبالْم ِم وِفي املَطْع فِْسِه واِم ِفي نِة الِْإمباب ِسري  

١ - ناٍد عمح نوٍب عبحِن مِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ِإنَّ اللَّه جعلَِني ِإماماً ِلخلِْقِه فَفَرض علَي ) عليه السالم  (  الْعبِدي قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِننيحميٍد و جاِبٍر

التقِْدير ِفي نفِْسي و مطْعِمي و مشرِبي و ملْبِسي كَضعفَاِء الناِس كَي يقْتِدي الْفَِقري ِبفَقِْري و لَا 
 اهِغن ِنيالْغ طِْغيي.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عِن الْمعلَّى بِن - ٢
 و ما هم ِفيِه ِمن يوماً جِعلْت ِفداك ذَكَرت آلَ فُلَاٍن) عليه السالم  ( خنيٍس قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

 كَانَ ذَاك اللَِّه أَنْ لَو ا ولَّى أَمعا مي اتهيفَقَالَ ه كُمعا منلَِعش كُمذَا ِإلَيكَانَ ه لَو ِعيِم فَقُلْتالن
أَكْلَ الْج ِشِن والْخ سلُب اِر وهةَ الناحِسي ِل وةَ اللَّياسا كَانَ ِإلَّا ِسيلْ ما فَهنع ذَِلك ِويِشِب فَز

  .رأَيت ظُلَامةً قَطُّ صيرها اللَّه تعالَى ِنعمةً ِإلَّا هِذِه 
  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد - ٣

علَى عاِصِم بِن ِزياٍد ِحني لَِبس ) عليه السالم  ( يد مختِلفٍَة ِفي احِتجاِج أَِمِري الْمؤِمِننيو غَيرهما ِبأَساِن
ِمِننيؤاٍد ِإلَى أَِمِري الْمِزي نب ِبيعالر وهأَخ كَاهش لَاَء والْم كرت اَء وبلَ) عليه السالم  ( الْعأَه غَم قَد هأَن و ه

ِمِننيؤالْم فَقَالَ أَِمري ِبذَِلك هلْدنَ وزاٍد فَِجي) عليه السالم  ( أَحِن ِزياِصِم بِبع لَيع  سبع آها رَء ِبِه فَلَم
   لَك ِفي وجِهِه فَقَالَ لَه أَ ما استحييت ِمن أَهِلك أَ ما رِحمت ولْدك أَ ترى اللَّه أَحلَّ
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 ضالْأَر قُولُ وي اللَّه سلَي أَ و ذَِلك لَى اللَِّه ِمننُ عوأَه تا أَنهِمن ذَكأَخ هكْري وه اِت وبالطَّي
. ِفيها فاِكهةٌ و النخلُ ذات الْأَكْماِم أَ و لَيس اللَّه يقُولُ مرج الْبحريِن يلْتِقياِن.  ِللْأَناِموضعها

 ِبالْفَعاِل بينهما برزخ ال يبِغياِن ِإلَى قَوِلِه يخرج ِمنهما اللُّؤلُؤ و الْمرجانُ فَِباللَِّه لَابِتذَالُ ِنعِم اللَِّه
 اِصمثْ فَقَالَ عدفَح كبِة رما ِبِنعأَم لَّ وج و زع قَالَ اللَّه قَد قَاِل وا ِبالْمِتذَاِلهِه ِمِن ابِإلَي بأَح

ِسكلْبِفي م ِة ووبشلَى الْجع ِمكطْعِفي م ترصا اقْتلَى مفَع ِمِننيؤالْم ا أَِمريِة يونشلَى الْخع 
فَقَالَ ويحك ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ فَرض علَى أَِئمِة الْعدِل أَنْ يقَدروا أَنفُسهم ِبضعفَِة الناِس كَيلَا 

  .يتبيغَ ِبالْفَِقِري فَقْره فَأَلْقَى عاِصم بن ِزياٍد الْعباَء و لَِبس الْملَاَء 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد الْبرِقي عن أَِبيِه عن محمِد بِن يحيى - ٤

و قَالَ لَه رجلٌ أَصلَحك اللَّه ) عليه السالم  ( الْخزاِز عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ حضرت أَبا عبِد اللَِّه
 تأَِبي طَاِلٍبذَكَر نب ِليا ) عليه السالم  ( أَنَّ عم و اِهمرِة دعبِبأَر الْقَِميص سلْبي ِشنالْخ سلْبكَانَ ي

 كَانَ يلْبس) عليه السالم  ( أَشبه ذَِلك و نرى علَيك اللِّباس الْجِديد فَقَالَ لَه ِإنَّ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب
ذَِلك ِفي زماٍن لَا ينكَر علَيِه و لَو لَِبس ِمثْلَ ذَِلك الْيوم شِهر ِبِه فَخير ِلباِس كُلِّ زماٍن ِلباس أَهِلِه 

عليه السالم  (  ِبِسريِة عِليو سار) عليه السالم  ( ِإذَا قَام لَِبس ِثياب عِلي) عليه السالم  ( غَير أَنَّ قَاِئمنا أَهلَ الْبيِت

(.   
اِدرباب ن  

١ - نِد اللَِّه عبِن عِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
الُ ِللِْإماِم ِإذَا عطَس قَالَ أَيوب بِن نوٍح قَالَ عطَس يوماً و أَنا ِعنده فَقُلْت جِعلْت ِفداك ما يقَ

 كلَيع لَّى اللَّهقُولُونَ صي.  
٢ - ِريوينالد اِهيمرِإب نب اقحثَِني ِإسدٍد قَالَ حمحِن مفَِر بعج نى عيحي نب دمحم  

قَالَ سأَلَه رجلٌ عِن الْقَاِئِم يسلَّم علَيِه ِبِإمرِة  )عليه السالم  ( عن عمر بِن زاِهٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِمِننيؤالْم ِبِه أَِمري ى اللَّهمس ماس قَالَ لَا ذَاك ِمِننيؤعليه السالم  ( الْم ( لَهقَب دِبِه أَح مسي لَم  
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و لَا يتسمى ِبِه بعده ِإلَّا كَاِفر قُلْت جِعلْت ِفداك كَيف يسلَّم علَيِه قَالَ يقُولُونَ السلَام علَيك يا 
  . كُنتم مؤِمِنني بِقيةَ اللَِّه ثُم قَرأَ بِقيت اللَِّه خير لَكُم ِإنْ

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَحمد بِن عمر قَالَ - ٣
لِْعلْم أَ ما سِمعت قَالَ ِلأَنه يِمريهم ا) عليه السالم  ( ِلم سمي أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( سأَلْت أَبا الْحسِن

  .ِفي ِكتاِب اللَِّه و نِمري أَهلَنا 
 الِْعلْم مهِمريِدِه يِعن ِمن ِمِننيؤةَ الْمى قَالَ ِلأَنَّ ِمريرٍة أُخايِفي ِرو و .  

٤ -نٍر عيمِن أَِبي عِن ابع ِزيدِن يب قُوبعي نع اِهيمرِإب نب ِليع   ناِز عِبيِع الْقَزأَِبي الر 
قَالَ قُلْت لَه ِلم سمي أَِمري الْمؤِمِنني قَالَ اللَّه سماه و هكَذَا أَنزلَ ) عليه السالم  ( جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر

تيذُر وِرِهمظُه ِمن مِني آدب ِمن كبذَ رِإذْ أَخ اِبِه وِفي ِكت تأَ لَس فُِسِهملى أَنع مهدهأَش و مه
 ِمِننيؤالْم اً أَِمريِليأَنَّ ع وِلي وسداً رمحأَنَّ م و كُمبِبر.  

  باب ِفيِه نكَت و نتف ِمن التنِزيِل ِفي الْولَايِة
١ -ٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنا   ِعداِبنحِض أَصعب نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْح

أَخِبرِني عن قَوِل اللَِّه ) عليه السالم  ( عن حناِن بِن سِديٍر عن ساِلٍم الْحناِط قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر
ونَ ِمن الْمنِذِرين ِبِلساٍن عرِبي مِبٍني قَالَ ِهي تبارك و تعالَى نزلَ ِبِه الروح الْأَِمني على قَلِْبك ِلتكُ

ِمِننيؤةُ ِلأَِمِري الْملَايعليه السالم  ( الْو(.   
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٢ -ى عيحي نب دمحِن   مب اقحِإس نِكٍني عِن ِمسكَِم بِن الْحِن عيسِن الْحِد بمحم ن
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنا عرضنا الْأَمانةَ علَى ) عليه السالم  ( عماٍر عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه
الِْجباِل فَأَب ِض والْأَر ماواِت وكانَ الس هسانُ ِإنا الِْإنلَهمح ها وِمن فَقْنأَش ها وِملْنحأَنْ ي ني

ِمِننيؤةُ أَِمِري الْملَايو ولًا قَالَ ِهيهعليه السالم  ( ظَلُوماً ج(.   
٣ -شى الْخوسِن مِن بسِن الْحاِهٍر عِن أَِبي زب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ناِب ع

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ) عليه السالم  ( عِلي بِن حسانَ عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
دمحاَء ِبِه ما جِبظُلٍْم قَالَ ِبم مهوا ِإميانلِْبسي لَم وا ونآم آله صلى اهللا عليه و ( الَِّذين ( لَم ِة ولَايالْو ِمن

  .يخِلطُوها ِبولَايِة فُلَاٍن و فُلَاٍن فَهو الْملَبس ِبالظُّلِْم 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْحسيِن بِن نعيٍم - ٤

عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَِمنكُم كاِفر و ِمنكُم مؤِمن ) عليه السالم  (  اللَِّهالصحاِف قَالَ سأَلْت أَبا عبِد
ملِْب آدِفي ص الِْميثَاق ِهملَيذَ عأَخ موا يِبه مهكُفْر ا وِتنلَايِبو مهانِإمي اللَّه فرعليه السالم  ( فَقَالَ ع (

 ذَر مه و.  
٥ - نوٍب عبحِن مِن ابع ِزيدِن يب قُوبعي نع دمِن أَحِد بمحم نع ِريسِإد نب دمأَح  

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ يوفُونَ ِبالنذِْر الَِّذي أَخذَ ) عليه السالم  ( محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الْحسِن
ِهملَيا عِتنلَايو ِمن .  

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي بِن عبِد - ٦
لِْإنِجيلَ و ما ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و لَو أَنهم أَقاموا التوراةَ و ا) عليه السالم  ( اللَِّه عن أَِبي جعفٍَر

  .أُنِزلَ ِإلَيِهم ِمن ربِهم قَالَ الْولَايةُ 
  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن مثَنى عن زرارةَ - ٧

ِفي قَوِلِه تعالَى قُلْ ال أَسئَلُكُم علَيِه أَجراً ِإلَّا )  السالم عليه ( عن عبِد اللَِّه بِن عجلَانَ عن أَِبي جعفٍَر
   .)عليهم السالم  ( الْمودةَ ِفي الْقُرىب قَالَ هم الْأَِئمةُ
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  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن عِلي بِن أَِبي - ٨
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و من يِطِع اللَّه و ) عليه السالم  ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِفي و ولَهسر لَتزكَذَا نِظيماً هزاً عفَو فاز ِدِه فَقَدعب ِة ِمنِة الْأَِئملَايو و ِليِة علَاي.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن أَحمد بِن النضِر عن محمِد بِن - ٩

للَِّه عز و جلَّ و ما كانَ لَكُم أَنْ تؤذُوا رسولَ اللَِّه ِفي عِلي و مروانَ رفَعه ِإلَيِهم ِفي قَوِل ا
  .الْأَِئمِة كَالَِّذين آذَوا موسى فَبرأَه اللَّه ِمما قالُوا 

 عبِد اللَِّه قَالَ   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن السياِري عن عِلي بِن-١٠
 عبات ِة وقَالَ ِبالْأَِئم نقى قَالَ مشال ي ِضلُّ وفَال ي دايه عبِن اتالَى فَمعِلِه تقَو نلٌ عجر أَلَهس

 مهتطَاع زجي لَم و مهرأَم.  
١١-ٍد عمحِن مب ِليع نٍد عمحم نب نيسالْح   هفَعِد اللَِّه ربِن عِد بمحِن مب دمأَح ن

و واِلٍد و ما ولَد قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني . و أَنت ِحلٌّ ِبهذَا الْبلَِد. ِفي قَوِلِه تعالَى ال أُقِْسم ِبهذَا الْبلَِد
   .)عليهم السالم  ( و ما ولَد ِمن الْأَِئمِة

١٢-ِد   الْحبِن عِد بمحم ةَ ومِن أُورِد بمحم نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيس
ِفي قَوِل اللَِّه ) عليه السالم  ( اللَِّه عن عِلي بِن حسانَ عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

ٍء فَأَنَّ ِللَِّه خمسه و ِللرسوِل و ِلِذي الْقُرىب قَالَ أَِمري  موا أَنما غَِنمتم ِمن شيتعالَى و اعلَ
  .) عليهم السالم  ( الْمؤِمِنني و الْأَِئمةُ

 بِن ِسناٍن قَالَ   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن عبِد اللَِّه-١٣
عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِممن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ ِبالْحق و ِبِه ) عليه السالم  ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه

  .يعِدلُونَ قَالَ هم الْأَِئمةُ 
 عن محمِد بِن أُورمةَ عن عِلي بِن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد-١٤

  ِفي قَوِلِه تعالَى هو الَِّذي أَنزلَ ) عليه السالم  ( حسانَ عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
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ِمِننيؤالْم الِْكتاِب قَالَ أَِمري أُم نه كَماتحم آيات هِمن الِْكتاب كلَيعليه السالم  ( ع ( رأُخ ةُ والْأَِئم و
حغٌ أَصيز ِفي قُلُوِبِهم ا الَِّذينفُلَانٌ فَأَم قَالَ فُلَانٌ و شاِبهاتتونَ ما مِبعتفَي ِتِهملَايلُ وأَه و مهاب

 ونَ ِفي الِْعلِْم أَِمرياِسخالر و ِإلَّا اللَّه أِْويلَهت لَمعما ي أِْويِلِه وِتغاَء تاب ِة ونِتغاَء الِْفتاب هِمن هشابت
ِمِننيؤعليه السالم  ( الْم (ُةالْأَِئم و ) عليهم السالم( .   

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن مثَنى عن عبِد اللَِّه بِن -١٥
ن ِفي قَوِلِه تعالَى أَم حِسبتم أَنْ تتركُوا و لَما يعلَِم اللَّه الَِّذي) عليه السالم  ( عجلَانَ عن أَِبي جعفٍَر

 ِمِننيؤِني ِبالْمعةً يِليجو ِمِننيؤلَا الْم وِلِه وسال ر وِن اللَِّه ود ِخذُوا ِمنتي لَم و كُموا ِمندجاه
  .لَم يتِخذُوا الْولَاِئج ِمن دوِنِهم ) عليهم السالم  ( الْأَِئمةَ

بِن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر عن صفْوانَ عِن   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى -١٦
ِفي قَوِلِه تعالَى و ِإنْ جنحوا ِللسلِْم فَاجنح ) عليه السالم  ( ابِن مسكَانَ عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .مِرنا لَها قَالَ قُلْت ما السلْم قَالَ الدخولُ ِفي أَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح -١٧
ِفي قَوِلِه تعالَى لَتركَبن طَبقاً عن طَبٍق قَالَ يا زرارةُ أَ و لَم ) عليه السالم  ( عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر

رفُلَاٍن ت فُلَاٍن و ِر فُلَاٍن وٍق ِفي أَمطَب نقاً عا طَبهِبين دعةُ بِذِه الْأُمه كَب.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر عن حماِد بِن -١٨

عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و لَقَد ) عليه السالم  ( الَ سأَلْت أَبا الْحسِنِعيسى عن عبِد اللَِّه بِن جندٍب قَ
  .وصلْنا لَهم الْقَولَ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ قَالَ ِإمام ِإلَى ِإماٍم 

١٩-حِن مِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِد بمحم نوٍب عب
  ِفي قَوِلِه تعالَى قُولُوا آمنا ِباللَِّه و ما أُنِزلَ ِإلَينا ) عليه السالم  ( النعماِن عن سلَّاٍم عن أَِبي جعفٍَر
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 ( و فَاِطمةَ و الْحسن و الْحسين و جرت بعدهم ِفي الْأَِئمِة) عليه السالم  ( قَالَ ِإنما عنى ِبذَِلك عِلياً

ِبِمثِْل ما آمنتم ِبِه يعِني ثُم يرِجع الْقَولُ ِمن اللَِّه ِفي الناِس فَقَالَ فَِإنْ آمنوا يعِني الناس ) عليهم السالم 
فَقَِد اهتدوا و ِإنْ تولَّوا فَِإنما هم ِفي ) عليهم السالم  ( عِلياً و فَاِطمةَ و الْحسن و الْحسين و الْأَِئمةَ

  .ِشقاٍق 
٢٠-شِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحِد اللَِّه ببع نى عثَنم ناِء ع

ِفي قَوِلِه تعالَى ِإنَّ أَولَى الناِس ِبِإبراِهيم لَلَِّذين اتبعوه و هذَا ) عليه السالم  ( عجلَانَ عن أَِبي جعفٍَر
  .مِن اتبعهم و ) عليهم السالم  ( النِبي و الَِّذين آمنوا قَالَ هم الْأَِئمةُ

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَحمد بِن عاِئٍذ عِن ابِن -٢١
ي ِإلَي هذَا قَولُه عز و جلَّ و أُوِح) عليه السالم  ( أُذَينةَ عن ماِلٍك الْجهِني قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

الْقُرآنُ ِلأُنِذركُم ِبِه و من بلَغَ قَالَ من بلَغَ أَنْ يكُونَ ِإماماً ِمن آِل محمٍد فَهو ينِذر ِبالْقُرآِن كَما 
   .)صلى اهللا عليه وآله  ( أَنذَر ِبِه رسولُ اللَِّه

٢٢-دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِل بفَضم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب 
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و لَقَد عِهدنا ِإىل آدم ِمن قَبلُ ) عليه السالم  ( صاِلٍح عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر

ا ِإلَينِهدماً قَالَ عزع لَه ِجدن لَم و ِسيفَن مزع لَه كُني لَم و كرِدِه فَتعب ِة ِمنالْأَِئم ٍد ومحِه ِفي م
أَنهم هكَذَا و ِإنما سمي أُولُو الْعزِم أُوِلي الْعزِم ِلأَنه عِهد ِإلَيِهم ِفي محمٍد و الْأَوِصياِء ِمن بعِدِه 

  .ِه و أَجمع عزمهم علَى أَنَّ ذَِلك كَذَِلك و الِْإقْراِر ِبِه و الْمهِدي و ِسريِت
٢٣- نِد اللَِّه عيبِن عِد بمحِن مفَِر بعج نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

ملَيِن سِد بمحم نع يى الْقُمِن ِعيسِد بمحِد اللَِّهمبأَِبي ع ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نعليه  ( انَ ع

ِفي قَوِلِه و لَقَد عِهدنا ِإىل آدم ِمن قَبلُ كَِلماٍت ِفي محمٍد و عِلي و فَاِطمةَ و الْحسِن و ) السالم 
   .)صلى اهللا عليه وآله  ( ِتِهم فَنِسي هكَذَا و اللَِّه نزلَت علَى محمٍدِمن ذُري) عليهم السالم  ( الْحسيِن و الْأَِئمِة

٢٤- ادِن ماِلِد بخ نٍب عيعِن شِر بضِن النِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم    
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صلى اهللا عليه وآله  ( قَالَ أَوحى اللَّه ِإلَى نِبيِه) عليه السالم  ( عن محمِد بِن الْفَضِل عِن الثُّماِلي عن أَِبي جعفٍَر

ٍط مستِقيٍم قَالَ ِإنك علَى ولَايِة عِلي و عِلي هو فَاستمِسك ِبالَِّذي أُوِحي ِإلَيك ِإنك على ِصرا) 
 ِقيمتساطُ الْمرالص.  

٢٥- ناٍن عِن ِسنِد بمحم نأَِبيِه ع نع ِقيرٍد الْبمحِن مب دمأَح نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ٍل عخنم نانَ عورِن ماِر بمفٍَرععأَِبي ج ناِبٍر عج عليه السالم  ( ن (ُِئيلربلَ جزقَالَ ن )  ِذِه ) عليه السالمِبه

هكَذَا ِبئْسما اشتروا ِبِه أَنفُسهم أَنْ يكْفُروا ِبما أَنزلَ اللَّه ِفي ) صلى اهللا عليه وآله  ( الْآيِة علَى محمٍد
  .عِلي بغياً 
  و ِبهذَا الِْإسناِد عن محمِد بِن ِسناٍن عن عماِر بِن مروانَ عن منخٍل عن جاِبٍر -٢٦

ِبهِذِه الْآيِة علَى محمٍد هكَذَا و ِإنْ كُنتم ِفي ريٍب ِمما نزلْنا على ) عليه السالم  ( قَالَ نزلَ جبرِئيلُ
  . عِلي فَأْتوا ِبسورٍة ِمن ِمثِْلِه عبِدنا ِفي
  و ِبهذَا الِْإسناِد عن محمِد بِن ِسناٍن عن عماِر بِن مروانَ عن منخٍل عن أَِبي -٢٧
ِبهِذِه الْآيِة هكَذَا يا أَيها ) ليه وآله صلى اهللا ع ( علَى محمٍد) عليه السالم  ( قَالَ نزلَ جبرِئيلُ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  .الَِّذين أُوتوا الِْكتاب آِمنوا ِبما نزلْنا ِفي عِلي نوراً مِبيناً 
٢٨- نأَِبي طَاِلٍب ع نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحم نب ِليع  

و لَو أَنهم فَعلُوا ما يوعظُونَ ِبِه ِفي ) عليه السالم  ( ٍر عن أَِبيِه عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَريونس بِن بكَّا
 مراً لَهيلَكانَ خ ِليع.  

نى   الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء عن مثَ-٢٩
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ يا أَيها الَِّذين ) عليه السالم  ( الْحناِط عن عبِد اللَِّه بِن عجلَانَ عن أَِبي جعفٍَر

 ِبنيم ودع لَكُم هطاِن ِإنيطُواِت الشوا خِبعتال ت لِْم كَافَّةً ولُوا ِفي السخوا ادنا آمِتنلَايقَالَ ِفي و.  
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  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن ِإدِريس عن محمِد بِن -٣٠
قَولُه جلَّ و عز بلْ تؤِثرونَ الْحياةَ ) عليه السالم  (  عِن الْمفَضِل بِن عمر قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّهِسناٍن

ِمِننيؤةُ أَِمِري الْملَايقى قَالَ وأَب و ريةُ خالْآِخر و مهتلَاييا قَالَ ونهذا لَِفي ِإنَّ ) عليه السالم  ( الد
  .صحِف ِإبراِهيم و موسى . الصحِف الْأُوىل

  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن حسانَ عن محمِد بِن عِلي عن عماِر بِن مروانَ -٣١
ا جاَءكُم محمد ِبما ال تهوى قَالَ أَ فَكُلَّم) عليه السالم  ( عن منخٍل عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر

  .أَنفُسكُم ِبموالَاِة عِلي ف استكْبرتم فَفَِريقاً ِمن آِل محمٍد كَذَّبتم و فَِريقاً تقْتلُونَ 
٣٢-نع ِريسِن ِإدِد اللَِّه ببع نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحِد بمحم 

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ كَبر علَى الْمشِرِكني ِبولَايِة عِلي ما تدعوهم ) عليه السالم  ( ِسناٍن عِن الرضا
  .ِإلَيِه يا محمد ِمن ولَايِة عِلي هكَذَا ِفي الِْكتاِب مخطُوطَةٌ 

٣٣-نب نيسالْح   نِن ِهلَاٍل عِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم 
ِفي قَوِل اللَِّه جلَّ و عز الْحمد ) عليه السالم  ( أَِبيِه عن أَِبي السفَاِتِج عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

 ذا و ما كُنا ِلنهتِدي لَو ال أَنْ هدانا اللَّه فَقَالَ ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة دِعي ِبالنِبيِللَِّه الَِّذي هدانا ِله

هم فَينصبونَ ِللناِس فَِإذَا رأَت) عليهم السالم  ( و ِبأَِمِري الْمؤِمِنني و ِبالْأَِئمِة ِمن ولِْدِه) صلى اهللا عليه وآله ( 
 ا اللَّهاندِني هعي ا اللَّهاندلَا أَنْ ه لَو ِديتها ِلنا كُنم ذَا وا ِلهاندِللَِّه الَِّذي ه دمقَالُوا الْح مهتِشيع

   .)عليهم السالم  ( ِفي ولَايِة أَِمِري الْمؤِمِنني و الْأَِئمِة ِمن ولِْدِه
٣٤-ب نيسِد   الْحبِن عِد بمحم ةَ ومِن أُورِد بمحم نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم ن

ِفي قَوِلِه تعالَى عم ) عليه السالم  ( اللَِّه عن عِلي بِن حسانَ عن عبِد اللَِّه بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
نبِإ الْعِظيِم قَالَ النبأُ الْعِظيم الْولَايةُ و سأَلْته عن قَوِلِه هناِلك الْواليةُ ِللَِّه الْحق قَالَ يتساَءلُونَ عِن ال

ِمِننيؤةُ أَِمِري الْملَايعليه السالم  ( و (.  
   بِن بِشٍري عن عِلي بِن   عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر-٣٥
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يِن حِنيفاً قَالَ ِفي قَوِلِه تعالَى فَأَِقم وجهك ِللد) عليه السالم  ( أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر
  .ِهي الْولَايةُ 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن ِإبراِهيم الْهمذَاِني يرفَعه ِإلَى أَِبي عبِد -٣٦

عليهم  ( ِقيامِة قَالَ الْأَنِبياُء و الْأَوِصياُءِفي قَوِلِه تعالَى و نضع الْمواِزين الِْقسطَ ِليوِم الْ) عليه السالم  ( اللَِّه

   .)السالم 
٣٧- نع ِزيدِن يب رمِن عِن بيسِن الْحب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع  

) عليه السالم  (  عمر قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّهمحمِد بِن جمهوٍر عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الْمفَضِل بِن

  .) عليه السالم  ( عن قَوِل اللَِّه تعالَى ائِْت ِبقُرآٍن غَيِر هذا أَو بدلْه قَالَ قَالُوا أَو بدلْ عِلياً
بِن ِمهرانَ عِن الْحسِن الْقُمي   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن ِإسماِعيلَ -٣٨

قَالَ سأَلْته عن تفِْسِري هِذِه الْآيِة ما سلَكَكُم ) عليه السالم  ( عن ِإدِريس بِن عبِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه
قَرِفي س .كن ا لَمى ِبهنقَالَ ع لِّنيصالْم ِمن كن قالُوا لَم كاربت قَالَ اللَّه ِة الَِّذيناِع الْأَِئمبأَت ِمن 

أُولِئك الْمقَربونَ أَ ما ترى الناس يسمونَ الَِّذي يِلي . و تعالَى ِفيِهم و الساِبقُونَ الساِبقُونَ
لَ لَم نك ِمن الْمصلِّني لَم نك ِمن أَتباِع الساِبق ِفي الْحلْبِة مصلِّي فَذَِلك الَِّذي عنى حيثُ قَا

 اِبِقنيالس.  
٣٩- نٍد عمحِن مى بوسم نع ِنيسِد اللَِّه الْحبِن عِظيِم بِد الْعبع نانَ عرِمه نب دمأَح  

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و أَنْ لَِو )  السالم عليه ( يونس بِن يعقُوب عمن ذَكَره عن أَِبي جعفٍَر
استقاموا علَى الطَِّريقَِة لَأَسقَيناهم ماًء غَدقاً يقُولُ لَأَشربنا قُلُوبهم الِْإميانَ و الطَِّريقَةُ ِهي ولَايةُ 

   .)عليهم السالم  ( عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب و الْأَوِصياِء
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  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر عن فَضالَةَ بِن -٤٠
عليه  ( مانَ عن أَِبي أَيوب عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّهأَيوب عِن الْحسيِن بِن عثْ

) عليه السالم  ( عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ الَِّذين قالُوا ربنا اللَّه ثُم استقاموا فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه) السالم 

ى الْأَِئمِة واِحداً بعد واِحٍد تتنزلُ علَيِهم الْمالِئكَةُ أَلَّا تخافُوا و ال تحزنوا و أَبِشروا استقَاموا علَ
  .ِبالْجنِة الَِّتي كُنتم توعدونَ 

٤١-محم ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح   نِل عيِن الْفُضِد ب
عن قَوِل اللَِّه تعالَى قُلْ ِإنما أَِعظُكُم ِبواِحدٍة فَقَالَ ) عليه السالم  ( أَِبي حمزةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر

ِليِة علَايِبو ا أَِعظُكُممعليه السالم  ( ِإن (ت ةُ الَِّتي قَالَ اللَّهاِحدالْو ِهي ما أَِعظُكُمالَى ِإنعت و كارب
  .ِبواِحدٍة 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن أُورمةَ و عِلي بِن عبِد -٤٢
ِفي قَوِل اللَِّه عز ) عليه السالم  (  اللَِّهاللَِّه عن عِلي بِن حسانَ عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد

و جلَّ ِإنَّ الَِّذين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْراً لَن تقْبلَ توبتهم قَالَ 
ِبيوا ِبالننفُلَاٍن آم فُلَاٍن و ِفي فُلَاٍن و لَتزعليه وآله صلى اهللا ( ن  ( تِرضثُ عيوا حكَفَر ِر وِل الْأَمِفي أَو

ِبيقَالَ الن ةُ ِحنيلَايالْو ِهملَيِة ) صلى اهللا عليه وآله  ( ععيوا ِبالْبنآم ثُم لَاهوم ِليذَا عفَه لَاهوم تكُن نم
ِمِننيؤعليه السالم  ( ِلأَِمِري الْم (ولُ اللَِّهثُمسى رضثُ ميوا حكَفَر  )  صلى اهللا عليه وآله ( ِة ثُمعيوا ِبالْبِقري فَلَم

ياِن شالِْإمي ِمن ِفيِهم قبي لَاِء لَمؤفَه مِة لَهعيِبالْب هعايب نم ِذِهموا كُفْراً ِبأَخاددٌء  از.  
ِفي قَوِل اللَِّه تعالَى ِإنَّ الَِّذين ارتدوا ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه  و ِبهذَا الِْإسناِد -٤٣

على أَدباِرِهم ِمن بعِد ما تبين لَهم الْهدى فُلَانٌ و فُلَانٌ و فُلَانٌ ارتدوا عِن الِْإمياِن ِفي ترِك ولَايِة 
ِمِننيؤعليه السالم  ( أَِمِري الْم ( كُمِطيعنس لَ اللَّهزوا ما نكَِره قالُوا ِللَِّذين مهِبأَن الَى ذِلكعت لُهقَو قُلْت

  ِفي بعِض الْأَمِر قَالَ نزلَت و اللَِّه ِفيِهما و ِفي أَتباِعِهما و هو قَولُ اللَِّه 
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ذِلك ِبأَنهم قالُوا ِللَِّذين ) صلى اهللا عليه وآله  ( علَى محمٍد) عليه السالم  ( عز و جلَّ الَِّذي نزلَ ِبِه جبرِئيلُ
ِليِفي ع لَ اللَّهزوا ما نليه السالم ع ( كَِره ( ةَ ِإلَى ِميثَاِقِهميِني أُما بوعِر قَالَ دِض الْأَمعِفي ب كُمِطيعنس

ِبيالن دعا بِفين روا الْأَمريصصلى اهللا عليه وآله  ( أَلَّا ي ( ماهنطَيقَالُوا ِإنْ أَع ئاً ويِس شمالْخ ا ِمنطُونعلَا ي و
 اهِإييوا ِإلَى شاجتحي ِر  لَمِض الْأَمعِفي ب كُمِطيعنفَقَالُوا س ِفيِهم ركُونَ الْأَمالُوا أَنْ يبي لَم ٍء و

ِذي نزلَ الَِّذي دعوتمونا ِإلَيِه و هو الْخمس أَلَّا نعِطيهم ِمنه شيئاً و قَولُه كَِرهوا ما نزلَ اللَّه و الَّ
ِمِننيؤِة أَِمِري الْملَايو لِْقِه ِمنلَى خع ضرا افْتم كَانَ ) عليه السالم  ( اللَّه ةَ وديبو عأَب مهعكَانَ م و

مسا ال نونَ أَنبسحي ونَ أَمِرمبا مراً فَِإنوا أَممرأَب أَم لَ اللَّهزفَأَن مهةَ كَاِتبالْآي مواهجن و مهِسر ع.  
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و من يِرد ِفيِه ) عليه السالم  (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَِبي عبِد اللَِّه-٤٤

عت وا وداهعةَ فَتبلُوا الْكَعخثُ ديح ِفيِهم لَتزِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم قَالَ ن و لَى كُفِْرِهموا عاقَد
ِمِننيؤلَ ِفي أَِمِري الْمزا نِبم وِدِهمحداً ) عليه السالم  ( جعفَب هِليو ولَ وسالر ِت ِبظُلِْمِهميوا ِفي الْبدفَأَلْح

 ِم الظَّاِلِمنيِللْقَو.  
٤٥-محِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن أَِبي   الْحب ِليع ناٍط عبِن أَسب ِليع نٍد ع

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَستعلَمونَ من هو ِفي ) عليه السالم  ( حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
 كُمأْتبثُ أَنيح كَذِِّبنيالْم رشعا مِبٍني يالٍل مضِليِة علَايي ِفي وبالَةَ رعليه السالم  ( ِرس (ِةالْأَِئم و )  عليهم

ِمن بعِدِه من هو ِفي ضلَاٍل مِبٍني كَذَا أُنِزلَت و ِفي قَوِلِه تعالَى ِإنْ تلْووا أَو تعِرضوا فَقَالَ ) السالم 
 أُِمرتم ِبِه فَِإنَّ اللَّه كانَ ِبما تعملُونَ خِبرياً و ِفي قَوِلِه فَلَنِذيقَن ِإنْ تلْووا الْأَمر و تعِرضوا عما

ِمِننيؤةَ أَِمِري الْملَايو ِكِهمروا ِبتكَفَر أَ ) عليه السالم  ( الَِّذينوأَس مهنِزيجلَن ا وينِديداً ِفي الدذاباً شع
عوا يلُونَ الَِّذي كانم.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن عِلي بِن منصوٍر -٤٦

 ِإذا دِعي ذِلكُم ِبأَنه) عليه السالم  ( عن ِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عِن الْوِليِد بِن صِبيٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه
 متِة كَفَرلَايلُ الْوأَه و هدحو اللَّه.  
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٤٧-ِن خِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عِد بمحم ناِلٍد ع
ِفي قَوِل اللَِّه تعالَى سأَلَ ساِئلٌ ) عليه السالم  ( سلَيمانَ عن أَِبيِه عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

) عليه السالم  ( زلَ ِبها جبرِئيلُِللْكاِفرين ِبولَايِة عِلي لَيس لَه داِفع ثُم قَالَ هكَذَا و اللَِّه ن. ِبعذاٍب واِقٍع

   .)صلى اهللا عليه وآله  ( علَى محمٍد
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن سيٍف عن أَِخيِه -٤٨

ِفي قَوِلِه تعالَى ِإنكُم لَِفي قَوٍل مختِلٍف ِفي أَمِر  ) عليه السالم ( عن أَِبيِه عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر
  .الْولَايِة يؤفَك عنه من أُِفك قَالَ من أُِفك عِن الْولَايِة أُِفك عِن الْجنِة 

٤٩-مِن جِد بمحم نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسقَالَ   الْح سوني نوٍر عه
و ما أَدراك . ِفي قَوِلِه عز و جلَّ فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ) عليه السالم  ( أَخبرِني من رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه

  .فَِإنَّ ذَِلك فَك رقَبٍة ) عليه السالم  ( ؤِمِننيفَك رقَبٍة يعِني ِبقَوِلِه فَك رقَبٍة ولَايةَ أَِمِري الْم. ما الْعقَبةُ
ِفي قَوِلِه تعالَى بشِر الَِّذين آمنوا أَنَّ ) عليه السالم  (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَِبي عبِد اللَِّه-٥٠

   .)عليه السالم  ( نيلَهم قَدم ِصدٍق ِعند ربِهم قَالَ ولَايةُ أَِمِري الْمؤِمِن
٥١- نِل عيِن الْفُضِد بمحم نأَِبيِه ع نع ِقيرٍد الْبمحِن مب دمأَح نع اِهيمرِإب نب ِليع  

م فَالَِّذين ِفي قَوِلِه تعالَى هذاِن خصماِن اختصموا ِفي ربِه) عليه السالم  ( أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر
  .كَفَروا ِبولَايِة عِلي قُطِّعت لَهم ِثياب ِمن ناٍر 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن أُورمةَ عن عِلي بِن -٥٢
عن قَوِل اللَِّه تعالَى هناِلك ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّهحسانَ عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري قَالَ سأَلْت أَبا 

ِمِننيؤةُ أَِمِري الْملَايقَالَ و قةُ ِللَِّه الْحاليعليه السالم  ( الْو(.   
٥٣-ِد الربع نانَ عسِن حب ِليع نطَّاِب عِن الْخةَ بلَمس نى عيحي نب دمحِن   ممح

ِفي قَوِلِه عز و جلَّ ِصبغةَ اللَِّه و من أَحسن ِمن اللَِّه ِصبغةً ) عليه السالم  ( بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
  قَالَ 
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  .صبغَ الْمؤِمِنني ِبالْولَايِة ِفي الِْميثَاِق 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عِن الْمفَضِل -٥٤

ِفي قَوِلِه عز و جلَّ رب اغِْفر ) يه السالم عل ( بِن صاِلٍح عن محمِد بِن عِلي الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ( ِلي و ِلواِلدي و ِلمن دخلَ بيِتي مؤِمناً يعِني الْولَايةَ من دخلَ ِفي الْولَايِة دخلَ ِفي بيِت الْأَنِبياِء

عنكُم الرجس أَهلَ الْبيِت و يطَهركُم تطِْهرياً يعِني و قَولُه ِإنما يِريد اللَّه ِليذِْهب ) عليهم السالم 
   .)صلى اهللا عليه وآله  ( و ولَايتهم من دخلَ ِفيها دخلَ ِفي بيِت النِبي) عليهم السالم  ( الْأَِئمةَ

٥٥-ع نٍد عمحِن مب دمأَح ناِد عنذَا الِْإسِبه ِن   وِد بمحم نِزيِز عِد الْعبِن عب رم
قَالَ قُلْت قُلْ ِبفَضِل اللَِّه و ِبرحمِتِه فَِبذِلك فَلْيفْرحوا هو خير ِمما ) عليه السالم  ( الْفُضيِل عِن الرضا

  .هو خير ِمما يجمع هؤلَاِء ِمن دنياهم ) م عليهم السال ( يجمعونَ قَالَ ِبولَايِة محمٍد و آِل محمٍد
٥٦- ناٍط عبِن أَسب ِليع نع ِنيسِد اللَِّه الْحبِن عِظيِم بِد الْعبع نانَ عرِمه نب دمأَح  

و نحن ِفي الطَِّريِق ) عليه السالم  ( بو عبِد اللَِّهِإبراِهيم بِن عبِد الْحِميِد عن زيٍد الشحاِم قَالَ قَالَ ِلي أَ
ِعنيمأَج مهِل كَانَ ِميقاتالْفَص موِإنَّ ي أْتآناً فَقَرِة قُرعملَةُ الْجا لَيهأْ فَِإنِة اقْرعملَِة الْجِفي لَي . موي

مال ه ئاً ويلًى شوم نلًى عوِني مغونَال يرصنِد اللَِّه.  يبو عفَقَالَ أَب اللَّه ِحمر نعليه السالم  ( ِإلَّا م (

 مهنِني عغا نلَِكن ى اللَّهثْنتاللَِّه الَِّذي اس و نحن و اللَّه ِحماللَِّه الَِّذي ر و نحن.  
بِن عبِد اللَِّه عن يحيى بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد   أَحمد بن ِمهرانَ عن عبِد الْعِظيِم -٥٧

ِهي أُذُنك يا عِلي ) صلى اهللا عليه وآله  ( قَالَ لَما نزلَت و تِعيها أُذُنٌ واِعيةٌ قَالَ رسولُ اللَِّه) عليه السالم  ( اللَِّه
.  

٥٨-ِد الْعبع نانَ عرِمه نب دمأَِبي   أَح نِل عيِن الْفُضِد بمحم نِد اللَِّه عبِن عِظيِم ب
) صلى اهللا عليه وآله  ( ِبهِذِه الْآيِة علَى محمٍد) عليه السالم  ( قَالَ نزلَ جبرِئيلُ) عليه السالم  ( حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر

وا آلَ مظَلَم لَ الَِّذيندكَذَا فَبوا هظَلَم لَى الَِّذينلْنا عزفَأَن مالَِّذي ِقيلَ لَه رلًا غَيقَو مقَّهٍد حمح  
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ماِء ِبما كانالس زاً ِمنِرج مقَّهٍد حمحقُونَ آلَ مفْسوا ي.  
٥٩- نِل عيِن الْفُضِد بمحم نع ِنيسِد اللَِّه الْحبِن عِظيِم بِد الْعبع ناِد عنذَا الِْإسِبه و  

... ا ِإنَّ الَِّذينِبهِذِه الْآيِة هكَذَ) عليه السالم  ( قَالَ نزلَ جبرِئيلُ) عليه السالم  ( أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر
ِإلَّا طَِريق جهنم خاِلِدين . ظَلَموا آلَ محمٍد حقَّهم لَم يكُِن اللَّه ِليغِفر لَهم و ال ِليهِديهم طَِريقاً

 جاَءكُم قَد اسا النهقَالَ يا أَي ِسرياً ثُملَى اللَِّه يع كانَ ذِلك داً وِفيها أَب ِمن قولُ ِبالْحسالر
ربكُم ِفي ولَايِة عِلي فَآِمنوا خيراً لَكُم و ِإنْ تكْفُروا ِبولَايِة عِلي فَِإنَّ ِللَِّه ما ِفي السماواِت و ما 

  .ِفي الْأَرِض 
٦٠-ب نِظيِم عِد الْعبع نع اللَّه هِحمانَ ررِمه نب دمفٍَر  أَحعأَِبي ج ناِبٍر عج نكَّاٍر ع ) 

  .قَالَ هكَذَا نزلَت هِذِه الْآيةُ و لَو أَنهم فَعلُوا ما يوعظُونَ ِبِه ِفي عِلي لَكانَ خيراً لَهم ) عليه السالم 
٦١-هاِلٍك الْجم نةَ عنِن أُذَيِن ابِظيِم عِد الْعبع نع دمِد اللَِّه  أَحبِلأَِبي ع قَالَ قُلْت ِني ) 

و أُوِحي ِإلَي هذَا الْقُرآنُ ِلأُنِذركُم ِبِه و من بلَغَ قَالَ من بلَغَ أَنْ يكُونَ ِإماماً ِمن آِل ) عليه السالم 
   .) عليه وآله صلى اهللا ( محمٍد ينِذر ِبالْقُرآِن كَما ينِذر ِبِه رسولُ اللَِّه

  أَحمد عن عبِد الْعِظيِم عِن الْحسيِن بِن مياٍح عمن أَخبره قَالَ قَرأَ رجلٌ ِعند أَِبي -٦٢
هكَذَا ِهي قُِل اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم و رسولُه و الْمؤِمنونَ فَقَالَ لَيس ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

  .ِإنما ِهي و الْمأْمونونَ فَنحن الْمأْمونونَ 
قَالَ هذَا ) عليه السالم  (   أَحمد عن عبِد الْعِظيِم عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه-٦٣

 ِقيمتسم ِلياطُ عِصر.  
عليه  ( ِم عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر  أَحمد عن عبِد الْعِظي-٦٤

  قَالَ ) السالم 
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عليه  (  أَكْثَر الناِس ِبولَايِة عِلي ِإلَّا كُفُوراً قَالَ و نزلَ جبرِئيلُنزلَ جبرِئيلُ ِبهِذِه الْآيِة هكَذَا فَأَىب

ِبهِذِه الْآيِة هكَذَا و قُِل الْحق ِمن ربكُم ِفي ولَايِة عِلي فَمن شاَء فَلْيؤِمن و من شاَء فَلْيكْفُر ) السالم 
  .ِلِمني آلَ محمٍد ناراً ِإنا أَعتدنا ِللظَّا
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن محمِد بِن -٦٥

ِه أَحداً قَالَ هم ِفي قَوِلِه و أَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَال تدعوا مع اللَّ) عليه السالم  ( الْفُضيِل عن أَِبي الْحسِن
  .الْأَوِصياُء 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عِن الْأَحوِل -٦٦

ِلي أَدعوا ِإلَى اللَِّه ِفي قَوِلِه تعالَى قُلْ هِذِه سِبي) عليه السالم  ( عن سلَّاِم بِن الْمستِنِري عن أَِبي جعفٍَر
و ) عليه السالم  ( و أَِمري الْمؤِمِنني) صلى اهللا عليه وآله  ( على بِصريٍة أَنا و مِن اتبعِني قَالَ ذَاك رسولُ اللَِّه

 ِدِهمعب اُء ِمنِصيالْأَو.  
٦٧-ٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ناٍن عنح ناِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم ن

عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَأَخرجنا من كانَ ِفيها ِمن ) عليه السالم  ( ساِلٍم الْحناِط قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر
آلُ محمٍد لَم يبق ) عليه السالم  ( الَ أَبو جعفٍَرالْمؤِمِنني فَما وجدنا ِفيها غَير بيٍت ِمن الْمسِلِمني فَقَ

 مهرا غَيِفيه.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر عن ِإسماِعيلَ -٦٨

ِفي قَوِلِه ) عليه السالم  (  عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَربِن سهٍل عِن الْقَاِسِم بِن عروةَ عن أَِبي السفَاِتِج
تعالَى فَلَما رأَوه زلْفَةً ِسيئَت وجوه الَِّذين كَفَروا و ِقيلَ هذَا الَِّذي كُنتم ِبِه تدعونَ قَالَ هِذِه 

اِبِه الَِّذينحأَص و ِمِننيؤِفي أَِمِري الْم لَتزنِمِننيؤالْم نَ أَِمريورِملُوا يا عِملُوا مِفي ) عليه السالم  (  ع
ُء وجوههم و يقَالُ لَهم هذَا الَِّذي كُنتم ِبِه تدعونَ الَِّذي انتحلْتِم  أَغْبِط الْأَماِكِن لَهم فَيِسي

 هماس.  
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 بِن الْخطَّاِب عن عِلي بِن حسانَ عن عبِد الرحمِن   محمد بن يحيى عن سلَمةَ-٦٩
و ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِفي قَوِلِه تعالَى و شاِهٍد و مشهوٍد قَالَ النِبي) عليه السالم  ( بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِمِننيؤالْم عليه السالم  ( أَِمري(.   



  )٤٢٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : ايف الك

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَحمد بِن عمر الْحلَّاِل -٧٠
عن قَوِلِه تعالَى فَأَذَّنَ مؤذِّنٌ بينهم أَنْ لَعنةُ اللَِّه علَى الظَّاِلِمني ) يه السالم عل ( قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن

ِمِننيؤالْم ذِّنُ أَِمريؤعليه السالم  ( قَالَ الْم(.   
٧١-مِن أُورِد بمحم نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحب ِليع نةَ ع

ِفي قَوِلِه تعالَى و هدوا ِإلَى الطَّيِب ) عليه السالم  ( حسانَ عن عبِد الرحمِن بِن كَِثٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
 ةُ وديبع و فَرعج ةُ وزمح ِميِد قَالَ ذَاكوا ِإىل ِصراِط الْحده ِل والْقَو ِمن و و ذَرأَب انُ ولْمس

ِمِننيؤوا ِإلَى أَِمِري الْمده ارمع ِد ووالْأَس نب ادعليه السالم  ( الِْمقْد ( هنيز الِْإميانَ و كُمِإلَي ببِلِه حقَو و
 الْكُفْر كُمِإلَي هكَر و ِمِننيؤالْم ِني أَِمريعي ِفي قُلُوِبكُم و الثَّاِني لَ ويانَ الْأَوالِْعص و وقالْفُس و

  .الثَّاِلثَ 
  محمد بن يحيى عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن أَِبي عبيدةَ قَالَ -٧٣

ن قَبِل هذا أَو أَثارٍة ِمن ِعلٍْم ِإنْ كُنتم عن قَوِلِه تعالَى ائْتوِني ِبِكتاٍب ِم) عليه السالم  ( سأَلْت أَبا جعفٍَر
صاِدِقني قَالَ عنى ِبالِْكتاِب التوراةَ و الِْإنِجيلَ و أَثَارٍة ِمن ِعلٍْم فَِإنما عنى ِبذَِلك ِعلْم أَوِصياِء 

   .)عليهم السالم  ( الْأَنِبياِء
٧٣-ٍد عمحم نب نيسفٍَر قَالَ   الْحعِن جب ِليع نع هربأَخ نمٍد عمحِن ملَّى بعم ن

تيماً و عِدياً و بِني أُميةَ ) صلى اهللا عليه وآله  ( يقُولُ لَما رأَى رسولُ اللَِّه) عليه السالم  ( سِمعت أَبا الْحسِن
أَنزلَ اللَّه تبارك و تعالَى قُرآناً يتأَسى ِبِه و ِإذْ قُلْنا ِللْمالِئكَِة اسجدوا ِلآدم يركَبونَ ِمنبره أَفْظَعه فَ

 ترِإذَا أَم تأَن عزجفَلَا ت أُطَع فَلَم تري أَمِإن دمحا مِه يى ِإلَيحأَو أَىب ثُم ِليسوا ِإلَّا ِإبدجفَس
 فَلَم كِصيِفي و طَعت.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْحسيِن بِن نعيٍم -٧٤
 عرف عن قَوِلِه فَِمنكُم كاِفر و ِمنكُم مؤِمن فَقَالَ) عليه السالم  ( الصحاِف قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه

 ملِْب آدِفي ص ذَر مه و الِْميثَاق ِهملَيذَ عأَخ موا يِبه مهكُفْر ا والَاِتنوِبم مهانلَّ ِإميج و زع اللَّه
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ِإنما على رسوِلنا الْبالغُ و سأَلْته عن قَوِلِه عز و جلَّ أَِطيعوا اللَّه و أَِطيعوا الرسولَ فَِإنْ تولَّيتم فَ
 قُومى يتح لَكه نم لَكا هم و لَكُمكَانَ قَب نم لَكا هاللَِّه م ا وفَقَالَ أَم ِبنيالْم  
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ِمن ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِإلَّا ِفي ترِك ولَايِتنا و جحوِد حقِّنا و ما خرج رسولُ اللَِّه) عليه السالم  ( ِئمناقَا
  .الدنيا حتى أَلْزم ِرقَاب هِذِه الْأُمِة حقَّنا و اللَّه يهِدي من يشاُء ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم 

  محمد بن الْحسِن و عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن موسى بِن الْقَاِسِم -٧٥
ِفي قَوِلِه تعالَى و ِبئٍْر معطَّلٍَة و قَصٍر مِشيٍد ) عليه السالم  ( الْبجِلي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه موسى

  .ئْر الْمعطَّلَةُ الِْإمام الصاِمت و الْقَصر الْمِشيد الِْإمام الناِطق قَالَ الِْب
) عليه السالم  (  و رواه محمد بن يحيى عِن الْعمرِكي عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِبي الْحسِن

 ِمثْلَه.  
٧٦-نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه  عبأَِبي ع نٍل عجر نلُوٍل عهِن بكَِم بِن الْحعليه  (  أَِبيِه ع

ِفي قَوِلِه تعالَى و لَقَد أُوِحي ِإلَيك و ِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك لَِئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ) السالم 
ايِة غَيره بِل اللَّه فَاعبد و كُن ِمن الشاِكِرين يعِني بِل اللَّه فَاعبد قَالَ يعِني ِإنْ أَشركْت ِفي الْولَ

 كمِن عاب و ِبأَِخيك كتدضأَنْ ع اِكِرينالش ِمن كُن ِة وِبالطَّاع.  
٧٧-دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحِن بسِن الْحٍد عمحِن مب 

محمٍد الْهاِشِمي قَالَ حدثَِني أَِبي عن أَحمد بِن ِعيسى قَالَ حدثَِني جعفَر بن محمٍد عن أَِبيِه 
نِكرونها قَالَ لَما نزلَت ِإنما ِفي قَوِلِه عز و جلَّ يعِرفُونَ ِنعمت اللَِّه ثُم ي) عليه السالم  ( عن جدِه

وِليكُم اللَّه و رسولُه و الَِّذين آمنوا الَِّذين يِقيمونَ الصالةَ و يؤتونَ الزكاةَ و هم راِكعونَ 
مِدينِة فَقَالَ بعضهم ِلبعٍض ما ِفي مسِجِد الْ) صلى اهللا عليه وآله  ( اجتمع نفَر ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه

تقُولُونَ ِفي هِذِه الْآيِة فَقَالَ بعضهم ِإنْ كَفَرنا ِبهِذِه الْآيِة نكْفُر ِبساِئِرها و ِإنْ آمنا فَِإنَّ هذَا ذُلٌّ 
نَّ محمداً صاِدق ِفيما يقُولُ و لَِكنا نتولَّاه و ِحني يسلِّطُ علَينا ابن أَِبي طَاِلٍب فَقَالُوا قَد عِلمنا أَ

لَا نِطيع عِلياً ِفيما أَمرنا قَالَ فَنزلَت هِذِه الْآيةُ يعِرفُونَ ِنعمت اللَِّه ثُم ينِكرونها يعِرفُونَ يعِني 
هأَكْثَر ِن أَِبي طَاِلٍب وب ِليةَ علَايِة ولَايونَ ِبالْوالْكَاِفر م.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن محمِد -٧٨
ونَ علَى الْأَرِض عن قَوِلِه تعالَى الَِّذين يمش) عليه السالم  ( بِن النعماِن عن سلَّاٍم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر
 ِهمودافَِة عخم اُء ِمنِصيالْأَو مناً قَالَ هوه.  
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٧٩-نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِن   الْحب اقحِإس نةَ عرِن مب طَامِبس 
حسانَ عِن الْهيثَِم بِن واِقٍد عن عِلي بِن الْحسيِن الْعبِدي عن سعٍد الِْإسكَاِف عِن الْأَصبِغ بِن 

ِمِننيؤالْم أَلَ أَِمريس هةَ أَناتبا) عليه السالم  ( نعِلِه تقَو نفَقَالَ ع ِصريالْم ِإلَي كيِلواِلد ِلي و كُرلَى أَِن اش
 اسالن أُِمر و كْمِرثَا الْحو و ا الِْعلْملَدا اللَّذَاِن ومه كْرا الشملَه اللَّه بجاِن اللَّذَاِن أَواِلدالْو

فَم ِصريالْم ِإلَي قَالَ اللَّه ا ثُمِتِهمِبطَاع طَفع اِن ثُماِلدالْو لَى ذَِلكِليلُ عالد اِد ِإلَى اللَِّه والِْعب ِصري
الْقَولَ علَى ابِن حنتمةَ و صاِحِبِه فَقَالَ ِفي الْخاص و الْعام و ِإنْ جاهداك على أَنْ تشِرك ِبي 

رت ِبطَاعِتِه فَلَا تِطعهما و لَا تسمع قَولَهما ثُم عطَف الْقَولَ يقُولُ ِفي الْوِصيِة و تعِدلُ عمن أُِم
علَى الْواِلديِن فَقَالَ و صاِحبهما ِفي الدنيا معروفاً يقُولُ عرِف الناس فَضلَهما و ادع ِإلَى 

 من أَناب ِإلَي ثُم ِإلَي مرِجعكُم فَقَالَ ِإلَى اللَِّه ثُم ِإلَينا فَاتقُوا سِبيِلِهما و ذَِلك قَولُه و اتِبع سِبيلَ
  .اللَّه و لَا تعصوا الْواِلديِن فَِإنَّ ِرضاهما ِرضا اللَِّه و سخطَهما سخطَ اللَِّه 

٨٠-حِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِرو   ِعدمع نأَِبيِه ع نٍف عيِن سب ِليع نٍد عم
عن قَوِل اللَِّه كَشجرٍة طَيبٍة أَصلُها ثاِبت و فَرعها ) عليه السالم  ( بِن حريٍث قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه
فَرعها و الْأَِئمةُ ) عليه السالم  ( أَصلُها و أَِمري الْمؤِمِنني ) صلى اهللا عليه وآله ( ِفي السماِء قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَِّه

 لٌ قَالَ قُلْتا فَضلْ ِفيها هقُهرونَ وِمنؤالْم مهتِشيع ا وهترِة ثَمالْأَِئم ِعلْم ا وهانا أَغْصِتِهميذُر ِمن
نَّ الْمؤِمن لَيولَد فَتورق ورقَةٌ ِفيها و ِإنَّ الْمؤِمن لَيموت فَتسقُطُ ورقَةٌ ِمنها لَا و اللَِّه قَالَ و اللَِّه ِإ

.  
٨١- نع اِنيمٍد الْيمحِن مِد اللَِّه ببع نانَ عملَيِن سانَ بدمح نى عيحي نب دمحم  

ناِج عجِن الْحِنيِع بِد اللَِّهمبأَِبي ع نكَِم عِن الْحاِم بِهش نع سونعليه السالم  (  ي ( زِل اللَِّه عِفي قَو
و جلَّ ال ينفَع نفْساً ِإميانها لَم تكُن آمنت ِمن قَبلُ يعِني ِفي الِْميثَاِق أَو كَسبت ِفي ِإمياِنها خيراً 

خاصةً قَالَ لَا ينفَع ِإميانها ِلأَنها سِلبت ) عليه السالم  ( الْأَنِبياِء و الْأَوِصياِء و أَِمِري الْمؤِمِننيقَالَ الِْإقْرار ِب
.  
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٨٢-ِبه ا  وِدِهمأَح نةَ عزمأَِبي ح نع ِنيزاٍح الْمبص نع سوني ناِد عنعليهما  ( ذَا الِْإس

ِفي قَوِل اللَِّه جلَّ و عز بلى من كَسب سيئَةً و أَحاطَت ِبِه خِطيئَته قَالَ ِإذَا جحد ِإمامةَ ) السالم 
ِمِننيؤونَ )  عليه السالم  (أَِمِري الْمِفيها خاِلد ماِر هالن حابأَص فَأُولِئك.  
٨٣- نانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِن اِلاسِتطَاعِة و قَوِل الناِس فَقَالَ و تلَا هِذِه ع) عليه السالم  ( أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر
الْآيةَ و ال يزالُونَ مختِلِفني ِإلَّا من رِحم ربك و ِلذِلك خلَقَهم يا أَبا عبيدةَ الناس مختِلفُونَ ِفي 

قَو قَالَ قُلْت اِلكه مكُلُّه ِل وِة الْقَوابِإص ملَقَهِتِه خمحِلر ا ونتِشيع مقَالَ ه كبر ِحمر نِإلَّا م لُه
يكُلَّ ش تِسعِتي ومحر قُولُ وةُ الَِّتي يمحاِم الرِة الِْإمقُولُ ِلطَاعي ملَقَهخ ِلذِلك و لُهقَو وه ٍء  و

هِعلْم ِسعو اِم والِْإم قُولُ ِعلْمييِعلِْمِه كُلَّ ش ِمن وها   الَِّذي هبأَكْتقَالَ فَس ا ثُمنتِشيع مٍء ه
 راِة ووِفي الت مهدوباً ِعنكْتم هونِجدقَالَ ي ثُم هتطَاع اِم وِر الِْإمةَ غَيلَايِني وعقُونَ يتي ِللَِّذين

ِبيِني النعِجيِل يِن ) صلى اهللا عليه وآله  ( الِْإنع مهاهني و وِف ِإذَا قَامرعِبالْم مهرأْمي الْقَاِئم و ِصيالْو و
 ِلِه وأَه ذَ الِْعلِْم ِمنباِت أَخالطَّي مِحلُّ لَهي و هدحج اِم ولَ الِْإمفَض كَرأَن نم كَرنالْم كَِر ونالْم

ع مرحالَِّتي ي وبالذُّن ِهي و مهرِإص مهنع عضي و الَفخ نلُ ماِئثُ قَوبالْخ باِئثَ والْخ ِهملَي
كَانوا ِفيها قَبلَ معِرفَِتِهم فَضلَ الِْإماِم و الْأَغْاللَ الَِّتي كانت علَيِهم و الْأَغْلَالُ ما كَانوا يقُولُونَ 

لَم يكُونوا أُِمروا ِبِه ِمن ترِك فَضِل الِْإماِم فَلَما عرفُوا فَضلَ الِْإماِم وضع عنهم ِإصرهم و ِمما 
رصن و وهرزع اِم وِني ِبالِْإمعوا ِبِه ينآم فَقَالَ فَالَِّذين مهبسن ثُم ارالْآص ِهي و بالذَّن رالِْإص و وه

اتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ معه أُولِئك هم الْمفِْلحونَ يعِني الَِّذين اجتنبوا الِْجبت و الطَّاغُوت أَنْ 
ثُم ماِس لَهةُ النةُ طَاعادالِْعب فُلَانٌ و فُلَانٌ و فُلَانٌ و الطَّاغُوت و تالِْجب ا ووهدبعوا ِإىل يقَالَ أَِنيب 

 امالِْإم ِة وِفي الْآِخر يا ونياِة الدرى ِفي الْحشالْب مفَقَالَ لَه ماهزج ثُم وا لَهِلمأَس و كُمبر
  و الْوروِد علَى محمٍد يبشرهم ِبِقياِم الْقَاِئِم و ِبظُهوِرِه و ِبقَتِل أَعداِئِهم و ِبالنجاِة ِفي الْآِخرِة 

http://www.islam4u.com


  )٤٣٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

  .صلَّى اللَّه علَى محمٍد و آِلِه الصاِدِقني علَى الْحوِض 
ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن -٨٤

عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ أَ فَمِن اتبع ِرضوانَ ) عليه السالم  ( عماٍر الساباِطي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه
هج أْواهم اللَِّه و ٍط ِمنخباَء ِبس ناللَِّه كَم اللَِّه فَقَالَ الَِّذين دِعن جاترد مه ِصريالْم ِبئْس و من

 ِرفَِتِهمعم و ِتِهملَايِبو و ِمِننيؤِللْم اتجرد ارما عاللَِّه ي و مه ةُ والْأَِئم مانَ اللَِّه هووا ِرضعبات
أَع ملَه اللَّه اِعفضا يانلَى ِإياِت الْعجرالد ملَه اللَّه فَعري و مالَهم.  

٨٥- ِدياٍد الْقَنِزي نع ِزيدِن يب قُوبعي ناٍد عِن ِزيِل بهس نع هرغَي ٍد ومحم نب ِليع  
ِل اللَِّه عز و جلَّ ِإلَيِه يصعد الْكَِلم الطَّيب ِفي قَو) عليه السالم  ( عن عماٍر الْأَسِدي عن أَِبي عبِد اللَِّه

 فَِع اللَّهري ا لَملَّنوتي لَم نِرِه فَمدِدِه ِإلَى صى ِبيوأَه ِت ويلَ الْبا أَهنتلَايو هفَعري اِلحلُ الصمالْع و
  .لَه عملًا 

٨٦-اِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِر بضِن النِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا ع
ِفي قَوِل اللَِّه عز ) عليه السالم  ( سويٍد عِن الْقَاِسِم بِن سلَيمانَ عن سماعةَ بِن ِمهرانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِن ِمنِكفْلَي ِتكُمؤلَّ يج ونَ ِبِه قَالَ وشموراً تن لْ لَكُمعجي و نيسالْح و نسِتِه قَالَ الْحمحر 
  .ِإمام تأْتمونَ ِبِه 

٨٧- ناِبِه عحِض أَصعب نع ِريهوٍد الْجمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ِفي قَوِلِه و يستنِبئُونك أَ حق هو قَالَ ما تقُولُ ِفي عِلي قُلْ ِإي و ربي ِإنه ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

 ِجِزينعِبم متما أَن و قلَح.  
ِمي عن أَِبيِه عن   عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن سلَيمانَ الديلَ-٨٨

قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك قَولُه فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ فَقَالَ ) عليه السالم  ( أَباِن بِن تغِلب عن أَِبي عبِد اللَِّه
بةُ الَِّتي مِن اقْتحمها نجا قَالَ فَسكَت من أَكْرمه اللَّه ِبولَايِتنا فَقَد جاز الْعقَبةَ و نحن ِتلْك الْعقَ

 فَك لُهقَالَ قَو اكِفد ِعلْتلَى جب ا قُلْتا ِفيهم ا وينالد ِمن لَك ريفاً خرح كلَّا أُِفيدفَقَالَ ِلي فَه
  رقَبٍة ثُم قَالَ الناس كُلُّهم عِبيد الناِر 
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  .غَيرك و أَصحاِبك فَِإنَّ اللَّه فَك ِرقَابكُم ِمن الناِر ِبولَايِتنا أَهلَ الْبيِت 
عليه السالم  ( ِبي عميٍر عن سماعةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَ-٨٩

 (ِمِننيؤِة أَِمِري الْملَايِدي قَالَ ِبوهفُوا ِبعأَو و زع لَّ وِل اللَِّه جِفي قَو )  عليه السالم ( ِدكُمهأُوِف ِبع
  .أُوِف لَكُم ِبالْجنِة 

٩٠-يحي نب دمحم   ِليع نِن عمحِد الربِن عِن بسِن الْحطَّاِب عِن الْخةَ بلَمس نى ع
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ِإذا تتلى ) عليه السالم  ( بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

ين كَفَروا ِللَِّذين آمنوا أَي الْفَِريقَيِن خير مقاماً و أَحسن نِديا قَالَ علَيِهم آياتنا بيناٍت قالَ الَِّذ
دعا قُريشاً ِإلَى ولَايِتنا فَنفَروا و أَنكَروا فَقَالَ الَِّذين كَفَروا ِمن ) صلى اهللا عليه وآله  ( كَانَ رسولُ اللَِّه
نآم ٍش ِللَِّذينيقُر قاماً وم ريِن خالْفَِريقَي ِت أَييلَ الْبا أَهلَن و ِمِننيؤوا ِلأَِمِري الْمأَقَر وا الَِّذين

هم أَحسن نِديا تعِيرياً ِمنهم فَقَالَ اللَّه رداً علَيِهم و كَم أَهلَكْنا قَبلَهم ِمن قَرٍن ِمن الْأُمِم الساِلفَِة 
أَحسن أَثاثاً و ِرْءياً قُلْت قَولُه من كانَ ِفي الضاللَِة فَلْيمدد لَه الرحمن مدا قَالَ كُلُّهم كَانوا ِفي 

ِمِننيؤِة أَِمِري الْملَايونَ ِبوِمنؤلَالَِة لَا يالِّ) عليه السالم  ( الضوا ضا فَكَانِتنلَايلَا ِبو و ملَه دمفَي ِضلِّنيم ني
ِفي ضلَالَِتِهم و طُغياِنِهم حتى يموتوا فَيصيرهم اللَّه شراً مكَاناً و أَضعف جنداً قُلْت قَولُه حتى 

ه نونَ ملَمعيةَ فَساعا السِإم و ذابا الْعونَ ِإمدوعا ما يأَوداً قَالَ ِإذا رنج فعأَض كاناً وم رش و
أَما قَولُه حتى ِإذا رأَوا ما يوعدونَ فَهو خروج الْقَاِئِم و هو الساعةُ فَسيعلَمونَ ذَِلك الْيوم و ما 

 وه نم لُهقَو قَاِئِمِه فَذَِلك يدلَى ياللَِّه ع ِمن لَ ِبِهمزن فعأَض الْقَاِئِم و دِني ِعنعكاناً يم رش
جنداً قُلْت قَولُه و يِزيد اللَّه الَِّذين اهتدوا هدى قَالَ يِزيدهم ذَِلك الْيوم هدى علَى هدى 

ولُه ال يمِلكُونَ الشفاعةَ ِإلَّا مِن اتخذَ ِباتباِعِهم الْقَاِئم حيثُ لَا يجحدونه و لَا ينِكرونه قُلْت قَ
 دِعن دهالْع وِدِه فَهعب ِة ِمنالْأَِئم و ِمِننيؤِة أَِمِري الْملَايِبو انَ اللَّهد نداً قَالَ ِإلَّا مهمِن عحالر دِعن

ع وا ونآم ِإنَّ الَِّذين لُهقَو ةُ أَِمِري اللَِّه قُلْتلَايا قَالَ ودو منحالر ملُ لَهعجياِلحاِت سِملُوا الص
الْمؤِمِنني ِهي الْود الَِّذي قَالَ اللَّه تعالَى قُلْت فَِإنما يسرناه ِبِلساِنك ِلتبشر ِبِه الْمتِقني و تنِذر ِبِه 
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ما قَالَ ِإنماً لُدقَوِمِننيؤالْم أَِمري أَقَام اِنِه ِحنيلَى ِلسع اللَّه هرسِبِه ) عليه السالم  ( ا ي رشلَماً فَبع
 اللَّه مهذَكَر الَِّذين مه و ِبِه الْكَاِفِرين ذَرأَن و ِمِننيؤالْم  
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ِفي ِكتاِبِه لُداً أَي كُفَّاراً قَالَ و سأَلْته عن قَوِل اللَِّه ِلتنِذر قَوماً ما أُنِذر آباؤهم فَهم غاِفلُونَ قَالَ 
هاؤآب ِذرا أُنكَم ِفيِهم تأَن الَِّذين مالْقَو ِذرنِعيِدِه ِلتو نع وِلِه وسر نع ِن اللَِّه وغَاِفلُونَ ع مفَه م

ِمِننيؤِة أَِمِري الْملَايونَ ِبوِقرلَا ي نِمم لى أَكْثَِرِهملُ عالْقَو قح ِدِه ) عليه السالم  ( لَقَدعب ِة ِمنالْأَِئم و
 الْمؤِمِنني و الْأَوِصياِء ِمن بعِدِه فَلَما لَم يِقروا كَانت عقُوبتهم ما فَهم ال يؤِمنونَ ِبِإمامِة أَِمِري

 قَالَ و ثُم منهاِر جونَ ِفي نحقْمم مِإلَى الْأَذْقاِن فَه أَغْاللًا فَِهي ناِقِهملْنا ِفي أَععا جِإن اللَّه ذَكَر
 أَيِديِهم سدا و ِمن خلِْفِهم سدا فَأَغْشيناهم فَهم ال يبِصرونَ عقُوبةً ِمنه لَهم جعلْنا ِمن بيِن

ِمِننيؤةَ أَِمِري الْملَايوا وكَرثُ أَنيِة ِفي ) عليه السالم  ( حِفي الْآِخر ا وينذَا ِفي الدِدِه هعب ِة ِمنالْأَِئم و
اِر جونَ ِباللَِّه نِمنؤال ي مهِذرنت لَم أَم مهتذَرأَ أَن ِهملَيواٌء عس و دمحا مقَالَ ي ونَ ثُمحقْمم منه

ِمِننيؤالْم ِني أَِمريعي الذِّكْر عبِن اتم ِذرنما تقَالَ ِإن ثُم هدعب نم و ِليِة علَايِبو عليه السالم  ( و ( و
  .خِشي الرحمن ِبالْغيِب فَبشره يا محمد ِبمغِفرٍة و أَجٍر كَِرٍمي 

٩١- نِل عيِن الْفُضِد بمحم نوٍب عبحِن مِن ابا عاِبنحِض أَصعب نٍد عمحم نب ِليع  
قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ يِريدونَ ِليطِْفؤا نور اللَِّه ) سالم عليه ال ( أَِبي الْحسِن الْماِضي

ِمِننيؤةَ أَِمِري الْملَايطِْفئُوا وونَ ِليِريدقَالَ ي وِرِه قَالَ ) عليه السالم  ( ِبأَفْواِهِهمن ِتمم اللَّه و قُلْت اِهِهمِبأَفْو
اللَّه و وه ورلْنا فَالنزوِر الَِّذي أَنالن وِلِه وسر وا ِباللَِّه وفَآِمن لَّ الَِّذينج و زِلِه عِة ِلقَوامالِْإم ِتمم 

ولَايِة الِْإمام قُلْت هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى و ِديِن الْحق قَالَ هو الَِّذي أَمر رسولَه ِبالْ
ِلوِصيِه و الْولَايةُ ِهي ِدين الْحق قُلْت ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه قَالَ يظِْهره علَى جِميِع الْأَدياِن 

كَِره لَو ِة الْقَاِئِم ولَايوِرِه ون ِتمم اللَّه و قُولُ اللَّهاِم الْقَاِئِم قَالَ يِقي دِعن ِليِة علَايونَ ِبوالْكاِفر 
 وا ثُمنآم مهِبأَن ذِلك أِْويلٌ قُلْتفَت هرا غَيأَم ِزيلٌ ونفَت فرذَا الْحا هأَم معِزيلٌ قَالَ ننذَا ته قُلْت

سر ِبعتي لَم نى ممالَى سعت و كاربت وا قَالَ ِإنَّ اللَّهكَفَر نلَ معج و اِفِقنينِه مِصيِة ولَايِفي و ولَه
 ِإذا جاَءك دمحا مآناً فَقَالَ يقُر لَ ِبذَِلكزأَن داً ومحم دحج نكَم هتامِإم هِصيو دحج

 دهشقالُوا ن كِصيِة ولَايناِفقُونَ ِبوالْم  
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. ِإنك لَرسولُ اللَِّه و اللَّه يعلَم ِإنك لَرسولُه و اللَّه يشهد ِإنَّ الْمناِفِقني ِبولَايِة عِلي لَكاِذبونَ
صدوا عن سِبيِل اللَِّه و السِبيلُ هو الْوِصي ِإنهم ساَء ما كانوا يعملُونَ اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَ

 ونَ قُلْتفْقَهال ي مفَه لى قُلُوِبِهمع اللَّه فَطُِبع كِصيِة ولَايوا ِبوكَفَر و الَِتكوا ِبِرسنآم مهِبأَن ذِلك
هونَ قَالَ يقُولُ لَا يعِقلُونَ ِبنبوِتك قُلْت و ِإذا ِقيلَ لَهم تعالَوا يستغِفر لَكُم رسولُ ما معنى لَا يفْقَ

الَ اللَِّه قَالَ و ِإذَا ِقيلَ لَهم ارِجعوا ِإلَى ولَايِة عِلي يستغِفر لَكُم النِبي ِمن ذُنوِبكُم لَووا رؤسهم قَ
اللَّه و رأَيتهم يصدونَ عن ولَايِة عِلي و هم مستكِْبرونَ علَيِه ثُم عطَف الْقَولَ ِمن اللَِّه ِبمعِرفَِتِه 

لَه اللَّه ِفرغي لَن ملَه ِفرغتست لَم أَم ملَه تفَرغتأَس ِهملَيواٌء عفَقَالَ س ِدي ِبِهمهال ي ِإنَّ اللَّه م
الْقَوم الْفاِسِقني يقُولُ الظَّاِلِمني ِلوِصيك قُلْت أَ فَمن يمِشي مِكبا على وجِهِه أَهدى أَمن يمِشي 

ِليِة علَايو نع ادح نثَلَ مم برض ِقيٍم قَالَ ِإنَّ اللَّهتسلى ِصراٍط ما عِويلَى سِشي عمي نكَم 
 أَِمري ِقيمتساطُ الْمرالص ِقيٍم وتساٍط ملَى ِصراً عِويس هِبعت نلَ معج ِرِه وِدي ِلأَمتهِهِه لَا يجو

ِمِننيؤعليه السالم  ( الْم (بِني جعوٍل كَِرٍمي قَالَ يسلُ رلَقَو هِإن لُهقَو ِة قَالَ قُلْتلَايِن اللَِّه ِفي وِئيلَ عر
ِليلَى ) عليه السالم  ( عع داً كَذَّابمحونَ قَالَ قَالُوا ِإنَّ مِمنؤِل شاِعٍر قَِليلًا ما تِبقَو وما ه و قَالَ قُلْت

اً فَقَالَ ِإنَّ ولَايةَ عِلي تنِزيلٌ ِمن رب ربِه و ما أَمره اللَّه ِبهذَا ِفي عِلي فَأَنزلَ اللَّه ِبذَِلك قُرآن
الْأَقاِويِل. الْعالَِمني ضعب دمحنا ملَيلَ عقَوت لَو ِمِني. وِبالْي هذْنا ِمنلَأَخ . ثُم ِتنيالْو هنا ِمنلَقَطَع ثُم

و ِإنَّ . ِكرةٌ ِللْمتِقني ِللْعالَِمني و ِإنا لَنعلَم أَنَّ ِمنكُم مكَذِِّبنيعطَف الْقَولَ فَقَالَ ِإنَّ ولَايةَ عِلي لَتذْ
لَى الْكاِفِرينةٌ عرساً لَحِليِقِني. عالْي قلَح هتلَايِإنَّ و قُولُ . وِظيِم يالْع كبِم رِباس دمحا مي حبفَس

الْع كبر كُرى اشدا ِبِه قَالَ الْهندى آما الْهنِمعا سلَم لُهقَو لَ قُلْتذَا الْفَضه طَاكالَِّذي أَع ِظيم
الْولَايةُ آمنا ِبمولَانا فَمن آمن ِبولَايِة مولَاه فَال يخاف بخساً و ال رهقاً قُلْت تنِزيلٌ قَالَ لَا تأِْويلٌ 

قُلْت   
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دعا الناس ِإلَى ولَايِة عِلي ) صلى اهللا عليه وآله  ( قَولُه ال أَمِلك لَكُم ضرا و ال رشداً قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه
تولُ اللَِّهفَاجسر مذَا فَقَالَ لَهه ا ِمنِفنأَع دمحا مفَقَالُوا ي شيِه قُرِإلَي تعذَا ِإلَى ) صلى اهللا عليه وآله  ( مه

. و ال رشداًاللَِّه لَيس ِإلَي فَاتهموه و خرجوا ِمن ِعنِدِه فَأَنزلَ اللَّه قُلْ ِإني ال أَمِلك لَكُم ضرا 
 اللَِّه و لَاغاً ِمنداً ِإلَّا بحلْتوِنِه مد ِمن أَِجد لَن و دأَح هتيصاللَِّه ِإنْ ع ِني ِمنِجريي ي لَنقُلْ ِإن

ِص اللَّهعي نم ِكيداً ووقَالَ ت ثُم معِزيلٌ قَالَ ننذَا ته قُلْت ِليالَاِتِه ِفي عِة ِرسلَايِفي و ولَهسر و 
 فعأَض نونَ ملَمعيونَ فَسدوعا ما يأَوى ِإذا رتح داً قُلْتِفيها أَب خاِلِدين منهج نار فَِإنَّ لَه ِليع

يقُولُونَ قَالَ يقُولُونَ ِفيك ناِصراً و أَقَلُّ عدداً يعِني ِبذَِلك الْقَاِئم و أَنصاره قُلْت و اصِبر على ما 
و ذَرِني يا محمد و الْمكَذِِّبني ِبوِصيك أُوِلي النعمِة و مهلْهم قَِليلًا . و اهجرهم هجراً جِميلًا

وا الِْكتابأُوت الَِّذين ِقنيتسِلي قُلْت معِزيلٌ قَالَ ننذَا تِإنَّ ه قُلْت ولَهسر و ونَ أَنَّ اللَّهِقنيتسقَالَ ي 
و وِصيه حق قُلْت و يزداد الَِّذين آمنوا ِإمياناً قَالَ و يزدادونَ ِبولَايِة الْوِصي ِإمياناً قُلْت و ال 

قُلْت ما هذَا اِلارِتياب قَالَ ) عليه السالم  (  عِلييرتاب الَِّذين أُوتوا الِْكتاب و الْمؤِمنونَ قَالَ ِبولَايِة
يعِني ِبذَِلك أَهلَ الِْكتاِب و الْمؤِمِنني الَِّذين ذَكَر اللَّه فَقَالَ و لَا يرتابونَ ِفي الْولَايِة قُلْت و ما 

ِليةُ علَايو معِر قَالَ نشِإلَّا ِذكْرى ِللْب عليه السالم  ( ِهي ( ةُ قُلْتلَايِر قَالَ الْوى الْكُبدها لَِإحِإن قُلْت
 مقَدا تنع رأَخت نم و قَرس نع را أُخِتنلَايِإلَى و مقَدت نقَالَ م رأَختي أَو مقَدتأَنْ ي كُمشاَء ِمن نِلم

ب الْيِمِني قَالَ هم و اللَِّه ِشيعتنا قُلْت لَم نك ِمن الْمصلِّني قَالَ ِإنا لَم نتولَّ ِإلَى سقَر ِإلَّا أَصحا
وِصي محمٍد و الْأَوِصياَء ِمن بعِدِه و لَا يصلُّونَ علَيِهم قُلْت فَما لَهم عِن التذِْكرِة معِرِضني قَالَ 

ِن الْووفُونَ ِللَِّه عذِْر قَالَ يوفُونَ ِبالني لُهقَو ةُ قُلْتلَايةٌ قَالَ الْوذِْكرها تكَلَّا ِإن قُلْت ِرِضنيعِة ملَاي
  ِبالنذِْر الَِّذي أَخذَ علَيِهم ِفي الِْميثَاِق 
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ِليِة علَايِزيلًا قَالَ ِبونآنَ تالْقُر كلَيلْنا عزن نحا نِإن ا قُلْتِتنلَايو ذَا ) عليه السالم  ( ِمنه ِزيلًا قُلْتنت
 الْولَايةُ قُلْت يدِخلُ من يشاُء ِفي رحمِتِه قَالَ تنِزيلٌ قَالَ نعم ذَا تأِْويلٌ قُلْت ِإنَّ هِذِه تذِْكرةٌ قَالَ

 لِكن ونا وما ظَلَم قُولُ وي ى أَنَّ اللَّهرذاباً أَِليماً أَ لَا تع ملَه دأَع الظَّاِلِمني ا قَالَ وِتنلَايِفي و
 زأَع ونَ قَالَ ِإنَّ اللَّهظِْلمي مهفُسوا أَنكان لَِكن ِإلَى ظُلٍْم و هفْسن بسني أَو ظِْلمأَنْ ي ِمن عنأَم و

اللَّه خلَطَنا ِبنفِْسِه فَجعلَ ظُلْمنا ظُلْمه و ولَايتنا ولَايته ثُم أَنزلَ ِبذَِلك قُرآناً علَى نِبيِه فَقَالَ و ما 
نفُسهم يظِْلمونَ قُلْت هذَا تنِزيلٌ قَالَ نعم قُلْت ويلٌ يومِئٍذ ِللْمكَذِِّبني ظَلَمناهم و لِكن كانوا أَ

أَ ) عليه السالم  ( قَالَ يقُولُ ويلٌ ِللْمكَذِِّبني يا محمد ِبما أَوحيت ِإلَيك ِمن ولَايِة عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب
ثُم نتِبعهم الْآِخِرين قَالَ الْأَوِلني الَِّذين كَذَّبوا الرسلَ ِفي طَاعِة الْأَوِصياِء . لْأَوِلنيلَم نهِلِك ا

كَذِلك نفْعلُ ِبالْمجِرِمني قَالَ من أَجرم ِإلَى آِل محمٍد و رِكب ِمن وِصيِه ما رِكب قُلْت ِإنَّ 
ِقنيتالْم آُء قُلْترا بهاِس ِمنالن اِئرس ا ونرغَي اِهيمرلَى ِملَِّة ِإبع سا لَينتِشيع اللَِّه و و نحقَالَ ن 

ِقيامِة و يوم يقُوم الروح و الْمالِئكَةُ صفا ال يتكَلَّمونَ الْآيةَ قَالَ نحن و اللَِّه الْمأْذُونُ لَهم يوم الْ
الْقَاِئلُونَ صواباً قُلْت ما تقُولُونَ ِإذَا تكَلَّمتم قَالَ نمجد ربنا و نصلِّي علَى نِبينا و نشفَع ِلِشيعِتنا 

الَِّذين مٍني قَالَ هاِر لَِفي ِسجالفُج كَلَّا ِإنَّ ِكتاب ا قُلْتنبا رندرفَلَا ي ِة والْأَِئم قوا ِفي حرفَج 
اعتدوا علَيِهم قُلْت ثُم يقَالُ هذَا الَِّذي كُنتم ِبِه تكَذِّبونَ قَالَ يعِني أَِمري الْمؤِمِنني قُلْت تنِزيلٌ 

 معقَالَ ن.  
حسيِن بِن عبِد الرحمِن عن عِلي   محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عِن الْ-٩٢

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و من أَعرض ) عليه السالم  ( بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه
قُلْت و نحشره يوم ) عليه السالم  (  الْمؤِمِننيعن ِذكِْري فَِإنَّ لَه مِعيشةً ضنكاً قَالَ يعِني ِبِه ولَايةَ أَِمِري

ِمِننيؤِة أَِمِري الْملَايو نا عينى الْقَلِْب ِفي الدمِة أَعِر ِفي الْآِخرصى الْبمِني أَععمى قَالَ يِة أَعالِْقيام 

   يقُولُ ِلم حشرتِني أَعمى و قَد كُنت بِصرياً قَالَ و هو متحير ِفي الِْقيامِة) عليه السالم ( 
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نِسيتها و كَذِلك الْيوم تنسى فَ) عليهم السالم  ( قالَ كَذِلك أَتتك آياتنا فَنِسيتها قَالَ الْآيات الْأَِئمةُ
فَلَم تِطع أَمرهم و لَم ) عليهم السالم  ( يعِني تركْتها و كَذَِلك الْيوم تترك ِفي الناِر كَما تركْت الْأَِئمةَ
ِمنؤي لَم و فرأَس نِزي مجن كَذِلك و قُلْت ملَهقَو عمست و دِة أَشالْآِخر ذابلَع ِه وبِبآياِت ر 

ِمِننيؤِة أَِمِري الْملَايِبو كرأَش نِني معقى قَالَ يعليه السالم  ( أَب ( كرت ِه وباِت رِبآي ِمنؤي لَم و هرغَي
تي لَم و مهآثَار ِبعتي ةً فَلَمدانعةَ مةُ الْأَِئملَايشاُء قَالَ وي نم قزرِبِعباِدِه ي لَِطيف اللَّه قُلْت ملَّهو

ِمِننيؤعليه السالم  ( أَِمِري الْم (ِمِننيؤِرفَةُ أَِمِري الْمعِة قَالَ مثَ الْآِخررح ِريدكانَ ي نم قُلْت )  عليه السالم ( و
ِه قَالَ نِزيده ِمنها قَالَ يستوِفي نِصيبه ِمن دولَِتِهم و من كانَ يِريد حرثَ الْأَِئمِة نِزد لَه ِفي حرِث

 ِصيبالْقَاِئِم ن عم قلَِة الْحوِفي د لَه سِصيٍب قَالَ لَين ِة ِمنِفي الْآِخر ما لَه ها وِتِه ِمنؤيا ننالد.  
وج و فتِةباب ِفيِه نلَايِة ِفي الْوايوالر ِمن اِمع  

  محمد بن يعقُوب الْكُلَيِني عن محمِد بِن الْحسِن و عِلي بِن محمٍد عن سهِل بِن - ١
عو جقَالَ كَانَ أَب نيِن أَعِر بكَيب نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِن مِن اباٍد عقُولُ ِإنَّ ) عليه السالم  ( فٍَرِزيي

 ِة ووِبيبِبالر لَه ارالِْإقْر و لَى الذَّرع ذَ الِْميثَاقأَخ موي ذَر مه ِة ولَايا ِبالْوِتنِشيع ذَ ِميثَاقأَخ اللَّه
  .ِبالنبوِة ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِلمحمٍد
٢ -ي نب دمحم   نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيح

و عن عقْبةَ عن أَِبي ) عليه السالم  ( صاِلِح بِن عقْبةَ عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد الْجعفَِري عن أَِبي جعفٍَر
ِإنَّ اللَّه خلَق الْخلْق فَخلَق ما أَحب ِمما أَحب و كَانَ ما أَحب أَنْ خلَقَه قَالَ ) عليه السالم  ( جعفٍَر

 مثَهعب اِر ثُمِة النِطين ِمن لَقَهأَنْ خ ضغا أَبكَانَ م و ضغا أَبِمم ضغا أَبم لَقخ ِة ونِة الْجِطين ِمن
ٍء ثُم  ٌء و لَيس ِبشي ٍء الظِّلَالُ قَالَ أَ لَم تر ِإلَى ِظلِّك ِفي الشمِس شي قُلْت و أَي شيِفي الظِّلَاِل فَ

لَي ملَقَهخ نم مهأَلْتس لَِئن و لُهقَو وه اِر ِباللَِّه وِإلَى الِْإقْر مهونعدي نيِبيالن ِفيِهم ثَ اللَّهعب قُولُن
 ا وِبه ا فَأَقَرِتنلَايِإلَى و ماهعد ثُم مهضعب كَرأَن و مهضعب فَأَقَر نيِبياِر ِبالنِإلَى الِْإقْر ماهعد ثُم اللَّه

ِمنؤوا ِليفَما كان لُهقَو وه و ضغأَب نا مهكَرأَن و بأَح نوا ِبما اللَِّه م  
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  .كَانَ التكِْذيب ثَم ) عليه السالم  ( كَذَّبوا ِبِه ِمن قَبلُ ثُم قَالَ أَبو جعفٍَر
٣ -ةَ بلَمس نى عيحي نب دمحاِمٍر   مِن عاِس ببِن الْعٍف عيِن سب ِليع نطَّاِب عِن الْخ

قَالَ ) عليه السالم  ( عن أَحمد بِن ِرزٍق الْغمشاِني عن محمِد بِن عبِد الرحمِن عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .ياً قَطُّ ِإلَّا ِبها ولَايتنا ولَايةُ اللَِّه الَِّتي لَم يبعثْ نِب

  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد - ٤
ن نِبي جاَء يقُولُ ما ِم) عليه السالم  ( عن يونس بِن يعقُوب عن عبِد الْأَعلَى قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه

  .قَطُّ ِإلَّا ِبمعِرفَِة حقِّنا و تفِْضيِلنا علَى من ِسوانا 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع - ٥

قَالَ سِمعته يقُولُ و ) عليه السالم  ( ِح الِْكناِني عن أَِبي جعفٍَرعن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي الصبا
اللَِّه ِإنَّ ِفي السماِء لَسبِعني صفّاً ِمن الْملَاِئكَِة لَِو اجتمع أَهلُ الْأَرِض كُلُّهم يحصونَ عدد كُلِّ 

هِإن و مهوصا أَحم مهِمن فا صِتنلَايونَ ِبوِدينلَي م.  
  محمد عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي - ٦
ن يبعثَ اللَّه مكْتوبةٌ ِفي جِميِع صحِف الْأَنِبياِء و لَ) عليه السالم  ( قَالَ ولَايةُ عِلي) عليه السالم  ( الْحسِن

   .)عليه السالم  ( و وِصيِه عِلي) صلى اهللا عليه وآله  ( رسولًا ِإلَّا ِبنبوِة محمٍد
٧ - سونا يثَندوٍر قَالَ حهمِن جِد بمحم نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

ِن عاِد بمح نفٍَرععأَِبي ج ناٍر عسِن يِل بيِن الْفُضانَ علَّ ) عليه السالم  ( ثْمج و زع قَالَ ِإنَّ اللَّه
علَماً بينه و بين خلِْقِه فَمن عرفَه كَانَ مؤِمناً و من أَنكَره كَانَ كَاِفراً و ) عليه السالم  ( نصب عِلياً
  .لَه كَانَ ضالا و من نصب معه شيئاً كَانَ مشِركاً و من جاَء ِبولَايِتِه دخلَ الْجنةَ من جِه
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي - ٨

تِمعةَ قَالَ سزمفٍَرحعا جعليه السالم  (  أَب (ًاِليقُولُ ِإنَّ عي )  كَانَ ) عليه السالم لَهخد نفَم اللَّه هحفَت ابب
 قَِة الَِّذينكَانَ ِفي الطَّب هِمن جرخي لَم لْ ِفيِه وخدي لَم نم كَانَ كَاِفراً و هِمن جرخ نم ِمناً وؤم

  .لَّه تبارك و تعالَى ِلي ِفيِهم الْمِشيئَةُ قَالَ ال
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٩ - نِن ِرئَاٍب عِن ابوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم    
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يقُولُ ِإنَّ اللَّه أَخذَ ِميثَاق ِشيعِتنا ِبالْولَايِة لَنا و هم ) عليه السالم  ( بكَيِر بِن أَعين قَالَ كَانَ أَبو جعفٍَر
ِبالنبوِة و عرض اللَّه ) لى اهللا عليه وآله ص ( ذَر يوم أَخذَ الِْميثَاق علَى الذَّر ِبالِْإقْراِر لَه ِبالربوِبيِة و ِلمحمٍد

أُمته ِفي الطِِّني و هم أَِظلَّةٌ و خلَقَهم ِمن الطِّينِة الَِّتي خِلق ) صلى اهللا عليه وآله  ( جلَّ و عز علَى محمٍد
لَ أَبا قَبِتنِشيع احوأَر اللَّه لَقخ و ما آدهولَ ِمنسر مفَهرع ِه ولَيع مهضرع اٍم وع ِبأَلْفَي اِنِهمد

  .و عرفَهم عِلياً و نحن نعِرفُهم ِفي لَحِن الْقَوِل ) صلى اهللا عليه وآله  ( اللَِّه
ِهمفِْويِض ِإلَيالت و ماَءهِليأَو ِرفَِتِهمعباب ِفي م  

١ -ب دمحم   نٍل عهِن ساِلِح بص نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي ن
و هو مع أَصحاِبِه فَسلَّم علَيِه ) عليه السالم  ( أَنَّ رجلًا جاَء ِإلَى أَِمِري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
كَذَبت قَالَ بلَى و اللَِّه ِإني ) عليه السالم  ( نا و اللَِّه أُِحبك و أَتولَّاك فَقَالَ لَه أَِمري الْمؤِمِننيثُم قَالَ لَه أَ

ِمِننيؤالْم أَِمري ثَلَاثاً فَقَالَ لَه رفَكَر لَّاكوأَت و كا ) عليه السالم  ( أُِحبكَم تا أَنم تكَذَب ِإنَّ اللَّه قُلْت
 نِفيم كوحر تأَيا راللَِّه م ا فَولَن ِحبا الْمنلَيع ضرع اٍم ثُمع اِن ِبأَلْفَيدلَ الْأَبقَب احوالْأَر لَقخ

 هاِجعري لَم و ذَِلك دلُ ِعنجالر كَتفَس تكُن نفَأَي ِرضع.  
  .كَانَ ِفي الناِر ) عليه السالم  ( أُخرى قَالَ أَبو عبِد اللَِّه و ِفي ِروايٍة 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عمِرو بِن - ٢
قَالَ ِإنا لَنعِرف الرجلَ ِإذَا رأَيناه ) لسالم عليه ا ( ميموٍن عن عماِر بِن مروانَ عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر

  .ِبحِقيقَِة الِْإمياِن و حِقيقَِة النفَاِق 
  أَحمد بن ِإدِريس و محمد بن يحيى عِن الْحسِن بِن عِلي الْكُوِفي عن عبيِس بِن - ٣

قَالَ سأَلْته عِن الِْإماِم فَوض اللَّه ِإلَيِه ) عليه السالم  ( سلَيمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّهِهشاٍم عن عبِد اللَِّه بِن 
 ا وِفيه هابأَلٍَة فَأَجسم نع أَلَهلًا سجأَنَّ ر ذَِلك و معفَقَالَ ن داوِن دانَ بملَيِإلَى س ضا فَوكَم

رآخ أَلَهِن سلَياِب الْأَووِر جيِبغ هابفَأَج رآخ أَلَهس ِل ثُماِب الْأَووِر جيِبغ هابأَلَِة فَأَجسالْم ِتلْك نع 
ِلياَءِة عِفي ِقر كَذَا ِهيه ِر ِحساٍب ويِط ِبغأَع أَو نننا فَامطاؤقَالَ هذا ع قَالَ ) عليه السالم  ( ثُم قُلْت

  أَصلَحك اللَّه فَِحني أَجابهم ِبهذَا الْجواِب 
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نَّ ِفي ذِلك لَآياٍت ِللْمتوسِمني و هم يعِرفُهم الِْإمام قَالَ سبحانَ اللَِّه أَ ما تسمع اللَّه يقُولُ ِإ
الْأَِئمةُ و ِإنها لَِبسِبيٍل مِقيٍم لَا يخرج ِمنها أَبداً ثُم قَالَ ِلي نعم ِإنَّ الِْإمام ِإذَا أَبصر ِإلَى الرجِل 

 حاِئٍط عرفَه و عرف ما هو ِإنَّ اللَّه يقُولُ و عرفَه و عرف لَونه و ِإنْ سِمع كَلَامه ِمن خلِْف
ِمن آياِتِه خلْق السماواِت و الْأَرِض و اخِتالف أَلِْسنِتكُم و أَلْواِنكُم ِإنَّ ِفي ذِلك لَآياٍت 

نِر يالْأَم ئاً ِمنيش عمسي ساُء فَلَيلَمالْع مه و ِللْعاِلِمني فَِلذَِلك اِلكه اٍج أَون فَهرِبِه ِإلَّا ع ِطق
 مهِجيبِبالَِّذي ي مهِجيبي.  
  أَبواب التاِريِخ 

ِبيِلِد النوفَاِتِه) صلى اهللا عليه وآله  ( باب مو و  
ِبيالن ِلدِم) صلى اهللا عليه وآله  (  و تضلَةً مةَ لَيرشع يتِلاثْن مواِم الِْفيِل يِل ِفي عِبيٍع الْأَوِر رهش ن

 هِبِه أُم لَتمح ةً ونس ِعنيبثَ ِبأَرعبلَ أَنْ يِر قَبطُلُوِع الْفَج دضاً ِعنأَي ِوير اِل ووالز عِة معمالْج
كَان طَى وسِة الْورمالْج دِريِق ِعنشاِم التِفي أَي هتلَدو طَِّلِب وِد الْمبِن عِد اللَِّه ببِزِل عنِفي م ت

ِفي ِشعِب أَِبي طَاِلٍب ِفي داِر محمِد بِن يوسف ِفي الزاِويِة الْقُصوى عن يساِرك و أَنت داِخلُ 
يفَص تيالْب انُ ذَِلكرزيِت الْخجرأَخ قَد اِر والد دعكَّةَ بِبم ِقيب ِفيِه و اسلِّي النصِجداً يسم هتر

قُِبض ثُم ِسِنني رشا عكَثَ ِبهم ِة وِدينِإلَى الْم راجه ةً ثُمنةَ سرشِثِه ثَلَاثَ ععبعليه السالم  ( م ( يتِلاثْن
 يوم الِْإثْنيِن و هو ابن ثَلَاٍث و ِستني سنةً و توفِّي أَبوه عبد اللَِّه عشرةَ لَيلَةً مضت ِمن رِبيٍع الْأَوِل

بن عبِد الْمطَِّلِب ِبالْمِدينِة ِعند أَخواِلِه و هو ابن شهريِن و ماتت أُمه آِمنةُ ِبنت وهِب بِن عبِد 
رهِن زاِف بنموه ِن غَاِلٍب وب يِن لُؤِب بِن كَعةَ برِن مِن ِكلَاِب بعليه السالم  ( ةَ ب ( ِع ِسِننيبأَر ناب

ِبيِللن طَِّلِب والْم دبع اتم صلى اهللا عليه وآله  ( و ( ٍع وِبض ناب وه ةَ وِدجيخ جوزت و اِن ِسِننيثَم وحن
الْقَاِسم و رقَيةُ و زينب و أُم كُلْثُوٍم و وِلد لَه بعد ) عليه السالم  ( ين سنةً فَوِلد لَه ِمنها قَبلَ مبعِثِهِعشِر

 بِث الطَّيعبالْم  
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و أَنَّ ) عليها السالم  ( و رِوي أَيضاً أَنه لَم يولَد بعد الْمبعِث ِإلَّا فَاِطمةُ) عليها السالم  ( و الطَّاِهر و فَاِطمةُ
) صلى اهللا عليه وآله  ( ني خرج رسولُ اللَِّهِح) عليها السالم  ( الطَّيب و الطَّاِهر وِلدا قَبلَ مبعِثِه و ماتت خِدجيةُ

ِمن الشعِب و كَانَ ذَِلك قَبلَ الِْهجرِة ِبسنٍة و مات أَبو طَاِلٍب بعد موِت خِدجيةَ ِبسنٍة فَلَما 
 دخلَه حزنٌ شِديد و شكَا ذَِلك ِإلَى شنأَ الْمقَام ِبمكَّةَ و) صلى اهللا عليه وآله  ( فَقَدهما رسولُ اللَِّه

فَأَوحى اللَّه تعالَى ِإلَيِه اخرج ِمن الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها فَلَيس لَك ِبمكَّةَ ناِصر ) عليه السالم  ( جبرِئيلَ
  .بعد أَِبي طَاِلٍب و أَمره ِبالِْهجرِة 

١ -نب دمحِن   مِد بمحِن مِد اللَِّه ببع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي 
 كَانَ رسولُ اللَِّه) عليه السالم  ( أَِخي حماٍد الْكَاِتِب عِن الْحسيِن بِن عبِد اللَِّه قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه

سيد ولِْد آدم فَقَالَ كَانَ و اللَِّه سيد من خلَق اللَّه و ما برأَ اللَّه بِريةً خيراً ِمن ) صلى اهللا عليه وآله ( 
   .)صلى اهللا عليه وآله  ( محمٍد

٢ -أَِبي ع ناٍد عمح ناِل عجِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِد اللَِّه  مب ) 

ما برأَ اللَّه نسمةً ) عليه السالم  ( فَقَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني) صلى اهللا عليه وآله  ( و ذَكَر رسولَ اللَِّه) عليه السالم 
  .) صلى اهللا عليه وآله  ( خيراً ِمن محمٍد

 عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِعيسى و محمِد بِن عبِد   أَحمد بن ِإدِريس عِن الْحسيِن بِن- ٣
قَالَ قَالَ اللَّه تبارك و تعالَى يا ) عليه السالم  ( اللَِّه عن عِلي بِن حِديٍد عن مراِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه

عوراً ياً نِليع و كلَقْتي خِإن دمحِشي مرع ِضي وأَر اِتي واومس لُقلَ أَنْ أَخٍن قَبدوحاً ِبلَا بِني ر
و بحِري فَلَم تزلْ تهلِّلُِني و تمجدِني ثُم جمعت روحيكُما فَجعلْتهما واِحدةً فَكَانت تمجدِني 

تمقَس لِّلُِني ثُمهت ِني وسقَدت و و اِحدو دمحةً معبأَر تارِن فَصيتِن ِثنيتالثِّن تمقَس ِن ويتا ِثنه
 ٍن ثُمدوحاً ِبلَا با رأَهدتوٍر ابن ةَ ِمنفَاِطم اللَّه لَقخ اِن ثُمتِثن نيسالْح و نسالْح و اِحدو ِليع

  .ضى نوره ِفينا مسحنا ِبيِميِنِه فَأَفْ
  أَحمد عِن الْحسيِن عن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ - ٤

أَني خلَقْتك و  )صلى اهللا عليه وآله  ( يقُولُ أَوحى اللَّه تعالَى ِإلَى محمٍد) عليه السالم  ( قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر

http://www.islam4u.com


لَم تك شيئاً و نفَخت ِفيك ِمن روِحي كَرامةً ِمني أَكْرمتك ِبها ِحني أَوجبت لَك الطَّاعةَ علَى 
  خلِْقي جِميعاً فَمن أَطَاعك فَقَد أَطَاعِني و من عصاك فَقَد عصاِني و أَوجبت ذَِلك ِفي 



  )٤٤١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : لكايف ا

  .عِلي و ِفي نسِلِه ِممِن اختصصته ِمنهم ِلنفِْسي 
ِبي الْفَضِل عبِد اللَِّه بِن   الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عن أَ- ٥

فَأَجريت اخِتلَاف ) عليه السالم  ( ِإدِريس عن محمِد بِن ِسناٍن قَالَ كُنت ِعند أَِبي جعفٍَر الثَّاِني
حداً ِبوفَرتلْ مزي الَى لَمعت و كاربت ِإنَّ اللَّه دمحا مِة فَقَالَ ييعاً الشِليع داً ومحم لَقخ ِتِه ثُماِنيد

 ا وهلَيع مهتى طَاعرأَج ا ولْقَهخ مهدهاِء فَأَشيالْأَش ِميعج لَقخ ٍر ثُمهد كَثُوا أَلْفةَ فَمفَاِطم و
رحي اُءونَ وشا يِحلُّونَ مي مفَه ِهما ِإلَيهورأُم ضاَء فَوشاُءوا ِإلَّا أَنْ يشي لَن اُءونَ وشا يونَ مم

 قحا مهنع لَّفخت نم و قرا مهمقَدت نةُ الَِّتي مانيِذِه الده دمحا مقَالَ ي الَى ثُمعت و كاربت اللَّه
دمحا مي كا ِإلَيذْهخ ا لَِحقهلَِزم نم و.   

٦ - نٍل عهِن ساِلِح بص نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
َء ٍء سبقْت الْأَنِبيا ِبأَي شي) صلى اهللا عليه وآله  ( أَنَّ بعض قُريٍش قَالَ ِلرسوِل اللَِّه) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه

و أَنت بِعثْت آِخرهم و خاتمهم قَالَ ِإني كُنت أَولَ من آمن ِبربي و أَولَ من أَجاب ِحني أَخذَ 
 نِبي قَالَ اللَّه ِميثَاق النِبيني و أَشهدهم علَى أَنفُِسِهم أَ لَست ِبربكُم قَالُوا بلَى فَكُنت أَنا أَولَ

  .بلَى فَسبقْتهم ِبالِْإقْراِر ِباللَِّه 
  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن عِلي بِن ِإبراِهيم عن عِلي بِن - ٧

كَيف كُنتم حيثُ كُنتم ِفي الْأَِظلَِّة فَقَالَ يا ) عليه السالم  ( حماٍد عِن الْمفَضِل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه
 هدجمن و لِّلُههن و هسقَدن و هحبساَء نرضا ِفي ظُلٍَّة خنرغَي دأَح هدِعن سا لَينبر دا ِعنلُ كُنفَضم

يرنا حتى بدا لَه ِفي خلِْق الْأَشياِء فَخلَق ما شاَء كَيف و ما ِمن ملٍَك مقَرٍب و لَا ِذي روٍح غَ
  .شاَء ِمن الْملَاِئكَِة و غَيِرِهم ثُم أَنهى ِعلْم ذَِلك ِإلَينا 

ناِن بِن   سهلُ بن ِزياٍد عن محمِد بِن الْوِليِد قَالَ سِمعت يونس بن يعقُوب عن ِس- ٨
يقُولُ قَالَ ِإنا أَولُ أَهِل بيٍت نوه اللَّه ِبأَسماِئنا ِإنه لَما خلَق ) عليه السالم  ( طَِريٍف عن أَِبي عبِد اللَِّه

ثاً أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه السماواِت و الْأَرض أَمر مناِدياً فَنادى أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه ثَلَا
  .ثَلَاثاً أَشهد أَنَّ عِلياً أَِمري الْمؤِمِنني حقّاً ثَلَاثاً 
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٩ - اِهيمرِن ِإبِد بمحم نِغِري عِد اللَِّه الصبِن عِن بيسِن الْحع ِريسِإد نب دمأَح    
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) عليه السالم  ( الْجعفَِري عن أَحمد بِن عِلي بِن محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن عمر بِن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب

قَالَ ِإنَّ اللَّه كَانَ ِإذْ لَا كَانَ فَخلَق الْكَانَ و الْمكَانَ و خلَق نور ) م عليه السال ( عن أَِبي عبِد اللَِّه
الْأَنواِر الَِّذي نورت ِمنه الْأَنوار و أَجرى ِفيِه ِمن نوِرِه الَِّذي نورت ِمنه الْأَنوار و هو النور الَِّذي 

حم هِمن لَقخيِن ِإذْ لَا شلَيِن أَويورالَا نزي اً فَلَمِليع داً واِن  مِريجالَا يزي ا فَلَمملَهنَ قَبَء كُو
 طَاِهريِن مطَهريِن ِفي الْأَصلَاِب الطَّاِهرِة حتى افْترقَا ِفي أَطْهِر طَاِهريِن ِفي عبِد اللَِّه و أَِبي طَاِلٍب

   .)عليه السالم ( 
  الْحسين عن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الْمفَضِل عن جاِبِر بِن -١٠

و ) لى اهللا عليه وآله ص ( يا جاِبر ِإنَّ اللَّه أَولَ ما خلَق خلَق محمداً) عليه السالم  ( يِزيد قَالَ قَالَ ِلي أَبو جعفٍَر
ِعترته الْهداةَ الْمهتِدين فَكَانوا أَشباح نوٍر بين يدِي اللَِّه قُلْت و ما الْأَشباح قَالَ ِظلُّ النوِر أَبدانٌ 

 فَِبِه كَانَ يعبد اللَّه و ِعترته و نوراِنيةٌ ِبلَا أَرواٍح و كَانَ مؤيداً ِبروٍح واِحدٍة و ِهي روح الْقُدِس
 ِبيِح وسالت وِد وجالس ِم ووالص لَاِة وِبالص ونَ اللَّهدبعاَء يِفيةً أَصرراَء بلَماَء علَمح ملَقَهخ ِلذَِلك

   .التهِليِل و يصلُّونَ الصلَواِت و يحجونَ و يصومونَ
١١- ِفيرياٍب الصبِليِد شِن الْوِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نع هرغَي ٍد ومحم نب ِليع  

 ِليةَ الِْعجفْصِن أَِبي حاِلِم بس ناِرٍث عِن حلَاِم بِد السبع نع ِديهاِعيلَ النمِن ِإساِلِك بم نع
ثَلَاثَةٌ لَم تكُن ِفي أَحٍد غَيِرِه لَم ) صلى اهللا عليه وآله  ( قَالَ كَانَ ِفي رسوِل اللَِّه) عليه السالم  ( ي جعفٍَرعن أَِب

فَي لَه كُنقَ ي هأَن ِرفثَلَاثٍَة ِإلَّا ع ِن أَويموي دعِفيِه ب رمِفي طَِريٍق فَي رمكَانَ لَا ي ِفيِه ٌء و رم د
 لَه دجٍر ِإلَّا سجلَا ِبش ٍر وجِبح رمكَانَ لَا ي ِفِه ورِلِطيِب ع.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن حماِد بِن عثْمانَ -١٢
انتهى ِبِه ) صلى اهللا عليه وآله  ( قَالَ لَما عِرج ِبرسوِل اللَِّه) عليه السالم  ( اللَِّهعن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد 

جبرِئيلُ ِإلَى مكَاٍن فَخلَّى عنه فَقَالَ لَه يا جبرِئيلُ تخلِّيِني علَى هِذِه الْحالَِة فَقَالَ امِضه فَو اللَِّه 
  .ناً ما وِطئَه بشر و ما مشى ِفيِه بشر قَبلَك لَقَد وِطئْت مكَا
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن الْقَاِسِم بِن -١٣
  و أَنا حاِضر ) عليه السالم  (  أَبا عبِد اللَِّهمحمٍد الْجوهِري عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ قَالَ سأَلَ أَبو بِصٍري
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يِن فَأَوقَفَه جبرِئيلُ موِقفاً فَقَالَ فَقَالَ مرت) صلى اهللا عليه وآله  ( فَقَالَ جِعلْت ِفداك كَم عِرج ِبرسوِل اللَِّه
لَه مكَانك يا محمد فَلَقَد وقَفْت موِقفاً ما وقَفَه ملَك قَطُّ و لَا نِبي ِإنَّ ربك يصلِّي فَقَالَ يا 

با رأَن وسقُد وحبقُولُ سلِّي قَالَ يصي فكَي ِئيلُ وربِتي جمحر قَتبوِح سالر لَاِئكَِة والْم 
غَضِبي فَقَالَ اللَّهم عفْوك عفْوك قَالَ و كَانَ كَما قَالَ اللَّه قاب قَوسيِن أَو أَدىن فَقَالَ لَه أَبو 

ها ِإلَى رأِْسها فَقَالَ كَانَ بينهما بِصٍري جِعلْت ِفداك ما قَاب قَوسيِن أَو أَدنى قَالَ ما بين ِسيِت
 اَء اللَّها شِة ِإلَى مرالِْإب مِفي ِمثِْل س ظَرفَن دجربقَالَ ز قَد ِإلَّا و هلَملَا أَع و ِفقخلَأْلَأُ يتي ابِحج

حا مالَى يعت و كاربت ِة فَقَالَ اللَّهظَموِر الْعن قَالَ ِمن ِدكعب ِمن ِتكِلأُم ني قَالَ مبر كيقَالَ لَب دم
اللَّه أَعلَم قَالَ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب أَِمري الْمؤِمِنني و سيد الْمسِلِمني و قَاِئد الْغر الْمحجِلني قَالَ 

ِمن ) عليه السالم  ( ِلأَِبي بِصٍري يا أَبا محمٍد و اللَِّه ما جاَءت ولَايةُ عِلي) سالم عليه ال ( ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه
  .الْأَرِض و لَِكن جاَءت ِمن السماِء مشافَهةً 

١٤-مع نٍف عيِن سب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنٍر   ِعدِن ِشمِرو ب
) عليه السالم  ( قَالَ كَانَ نِبي اللَِّه) عليه السالم  ( ِصف ِلي نِبي اللَِّه) عليه السالم  ( عن جاِبٍر قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر

كَأَنَّ الذَّهب أُفِْرغَ علَى أَبيض مشرب حمرٍة أَدعج الْعينيِن مقْرونَ الْحاِجبيِن شثْن الْأَطْراِف 
براِثِنِه عِظيم مشاشِة الْمنِكبيِن ِإذَا الْتفَت يلْتِفت جِميعاً ِمن ِشدِة اسِترساِلِه سربته ساِئلَةٌ ِمن لَبِتِه 

قَهنكَأَنَّ ع فَّاِة وصِة الْمطُ الِْفضسا وهِتِه كَأَنرِإلَى س ِربِإذَا ش فُهأَن كَادٍة يِفض ِريقِإلَى كَاِهِلِه ِإب 
هدعلَا ب و لَهاللَِّه قَب ِبيِمثْلُ ن ري ٍب لَمبِزلُ ِفي صني هكَفَّأَ كَأَنى تشِإذَا م اَء والْم ِردصلى اهللا عليه  ( أَنْ ي

   .)وآله 
عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا -١٥

  قَالَ ِإنَّ اللَّه مثَّلَ ِلي ) صلى اهللا عليه وآله  ( قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه) عليه السالم  ( محمٍد الْحلَِبي عن أَِبي عبِد اللَِّه
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أُمِتي ِفي الطِِّني و علَّمِني أَسماَءهم كَما علَّم آدم الْأَسماَء كُلَّها فَمر ِبي أَصحاب الراياِت 
ي وبِتِه ِإنَّ رِشيع و ِليِلع تفَرغتفَاس ا ِهيم ولَ اللَِّه وسا رلَةً ِقيلَ يصخ ِليِة عِني ِفي ِشيعدع

 ئَاتيلُ السدبت ملَه ةً ولَا كَِبري ةً وِغريص مهِمن اِدرغأَنْ لَا ي و مهِمن نآم نةُ ِلمِفرغقَالَ الْم
  .حسناٍت 
١٦-نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نع هذَكَر نمأَِبيِه ع نٍف عيِن سِن بسِن الْحأَِبيِه ع 

الناس ثُم رفَع يده الْيمنى قَاِبضاً علَى كَفِِّه ثُم ) صلى اهللا عليه وآله  ( قَالَ خطَب رسولُ اللَِّه) عليه السالم  ( اللَِّه
 الناس ما ِفي كَفِّي قَالُوا اللَّه و رسولُه أَعلَم فَقَالَ ِفيها أَسماُء أَهِل الْجنِة و قَالَ أَ تدرونَ أَيها

أَسماُء آباِئِهم و قَباِئِلِهم ِإلَى يوِم الِْقيامِة ثُم رفَع يده الشمالَ فَقَالَ أَيها الناس أَ تدرونَ ما ِفي 
ي قَالُوا اللَّه و رسولُه أَعلَم فَقَالَ أَسماُء أَهِل الناِر و أَسماُء آباِئِهم و قَباِئِلِهم ِإلَى يوِم الِْقيامِة كَفِّ

  .ثُم قَالَ حكَم اللَّه و عدلَ حكَم اللَّه و عدلَ فَِريق ِفي الْجنِة و فَِريق ِفي السِعِري 
١٧- نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

ِفي خطْبٍة لَه خاصةً يذْكُر ِفيها حالَ النِبي و ) عليه السالم  ( ِإسحاق بِن غَاِلٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه
و ِصفَاِتِهم فَلَم يمنع ربنا ِلِحلِْمِه و أَناِتِه و عطِْفِه ما كَانَ ِمن عِظيِم جرِمِهم و ) م عليهم السال ( الْأَِئمِة

ِفي ) سالم عليه ال ( قَِبيِح أَفْعاِلِهم أَِن انتجب لَهم أَحب أَنِبياِئِه ِإلَيِه و أَكْرمهم علَيِه محمد بن عبِد اللَِّه
حومِة الِْعز موِلده و ِفي دومِة الْكَرِم محِتده غَير مشوٍب حسبه و لَا ممزوٍج نسبه و لَا مجهوٍل 

عاُء ِبنلَمِبِه الْع طَقَتن ا وِبهاُء ِفي كُتِبيِبِه الْأَن ترشب هِل الِْعلِْم ِصفَتأَه داُء ِعنكَمالْح هلَتأَمت ا وِته
ِبوصِفها مهذَّب لَا يدانى هاِشِمي لَا يوازى أَبطَِحي لَا يسامى ِشيمته الْحياُء و طَِبيعته السخاُء 

ساِف الرصلَى أَوع وعطْبا ملَاِقهأَخ ِة ووبقَاِر النلَى أَوولٌ عبجِبِه م تهتا ِإلَى أَِن انلَاِمهأَح الَِة و
أَسباب مقَاِديِر اللَِّه ِإلَى أَوقَاِتها و جرى ِبأَمِر اللَِّه الْقَضاُء ِفيِه ِإلَى ِنهاياِتها أَداه محتوم قَضاِء اللَِّه 

و يدفَعه كُلُّ أٍَب ِإلَى أٍَب ِمن ظَهٍر ِإلَى ظَهٍر لَم يخِلطْه ِإلَى غَاياِتها تبشر ِبِه كُلُّ أُمٍة من بعدها 
 قٍَة وِر ِفريِد اللَِّه ِفي خبِإلَى أَِبيِه ع منْ آدلَد ِمن ِتِه ِنكَاحِفي ِولَاد هسجني لَم و ِرِه ِسفَاحصنِفي ع
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لَِإ حمٍل و أَودِع حجٍر اصطَفَاه اللَّه و ارتضاه و اجتباه و آتاه أَكْرِم ِسبٍط و أَمنِع رهٍط و أَكْ
  ِمن الِْعلِْم مفَاِتيحه و ِمن الْحكَِم 



  )٤٤٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

 هاِبيعناً يِبيرآناً عانُ قُريبالت انُ ويِفيِه الْب ابِه الِْكتِإلَي لَ اللَّهزأَن ِبيعاً ِللِْبلَاِد ور اِد وةً ِللِْعبمحر ثَهعتاب
يٍن قَد أَوضحه و فَراِئض غَير ِذي ِعوٍج لَعلَّهم يتقُونَ قَد بينه ِللناِس و نهجه ِبِعلٍْم قَد فَصلَه و ِد

قَد أَوجبها و حدوٍد حدها ِللناِس و بينها و أُموٍر قَد كَشفَها ِلخلِْقِه و أَعلَنها ِفيها دلَالَةٌ ِإلَى 
ما أُرِسلَ ِبِه و صدع ِبما أُِمر و ) ه وآله صلى اهللا علي ( النجاِة و معاِلم تدعو ِإلَى هداه فَبلَّغَ رسولُ اللَِّه

أَدى ما حملَ ِمن أَثْقَاِل النبوِة و صبر ِلربِه و جاهد ِفي سِبيِلِه و نصح ِلأُمِتِه و دعاهم ِإلَى 
هدى ِبمناِهج و دواٍع أَسس ِللِْعباِد أَساسها و النجاِة و حثَّهم علَى الذِّكِْر و دلَّهم علَى سِبيِل الْ

  .مناٍر رفَع لَهم أَعلَامها كَيلَا يِضلُّوا ِمن بعِدِه و كَانَ ِبِهم رُءوفاً رِحيماً 
١٨-اِبنحأَص ٍة ِمناعمج نِد اللَِّه عبِن عِد بعس نى عيحي نب دمحِن   مب دمأَح نا ع

 ( ِهلَاٍل عن أُميةَ بِن عِلي الْقَيِسي قَالَ حدثَِني درست بن أَِبي منصوٍر أَنه سأَلَ أَبا الْحسِن الْأَولَ

لَ لَا و لَِكنه كَانَ مستودعاً محجوجاً ِبأَِبي طَاِلٍب فَقَا) صلى اهللا عليه وآله  ( أَ كَانَ رسولُ اللَِّه) عليه السالم 
قَالَ قُلْت فَدفَع ِإلَيِه الْوصايا علَى أَنه محجوج ِبِه فَقَالَ لَو ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِللْوصايا فَدفَعها ِإلَيِه

فَم ةَ قَالَ فَقُلْتِصيِه الْوِإلَي فَعا دوجاً ِبِه مجحكَانَ م و ِبيِبالن الُ أَِبي طَاِلٍب قَالَ أَقَرا كَانَ ح
  .ِبما جاَء ِبِه و دفَع ِإلَيِه الْوصايا و مات ِمن يوِمِه 

١٩- ناِس عبِن الْعوِر بصنم نٍد عمحِن ملَّى بعم نع ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسالْح  
قَالَ لَما قُِبض رسولُ ) عليه السالم  (  أَسباٍط عن يعقُوب بِن ساِلٍم عن رجٍل عن أَِبي جعفٍَرعِلي بِن

ِبأَطْوِل لَيلٍَة حتى ظَنوا أَنْ لَا سماَء تِظلُّهم و لَا ) عليهم السالم  ( بات آلُ محمٍد) صلى اهللا عليه وآله  ( اللَِّه
وتر الْأَقْرِبني و الْأَبعِدين ِفي اللَِّه فَبينا هم كَذَِلك ِإذْ ) صلى اهللا عليه وآله  ( رض تِقلُّهم ِلأَنَّ رسولَ اللَِّهأَ

 اللَِّه و بركَاته ِإنَّ أَتاهم آٍت لَا يرونه و يسمعونَ كَلَامه فَقَالَ السلَام علَيكُم أَهلَ الْبيِت و رحمةُ
 ِت ووفٍْس ذاِئقَةُ الْمكُلُّ ن ا فَاتكاً ِلمرد لَكٍَة وكُلِّ ه اةً ِمنجن ٍة وِصيبكُلِّ م اًء ِمنزِفي اللَِّه ع

جنةَ فَقَد فاز و ما الْحياةُ ِإنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الِْقيامِة فَمن زحِزح عِن الناِر و أُدِخلَ الْ
 ِه وِبيِت نيلَ بأَه لَكُمعج و كُمرطَه و لَكُمفَض و كُمارتاخ وِر ِإنَّ اللَّهرالْغ تاعيا ِإلَّا منالد

 كُمعدوتاس  
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 وِرِه ون ثَلًا ِمنم لَكُم برض ِه وا ِعزصع ِعلِْمِه و وتابت لَكُمعج و هابِكت ثَكُمرأَو و هِعلْم
 اللَّه لَم ينِزع ِمنكُم رحمته و لَن عصمكُم ِمن الزلَِل و آمنكُم ِمن الِْفتِن فَتعزوا ِبعزاِء اللَِّه فَِإنَّ

 قَةُ وِت الْفُرعمتاج ةُ ومعِت النمت ِبِهم لَّ الَِّذينج و زلُ اللَِّه عأَه متفَأَن هتمِنع كُمنِزيلَ عي
لَّاكُموت نفَم هاؤِليأَو متأَن ةُ ولَفَِت الْكَِلمةٌ ائْتاِجباللَِّه و ِمن كُمتدوم قهز قَّكُمح ظَلَم نم و فَاز 

ِفي ِكتاِبِه علَى ِعباِدِه الْمؤِمِنني ثُم اللَّه علَى نصِركُم ِإذَا يشاُء قَِدير فَاصِبروا ِلعواِقِب الْأُموِر 
م اللَّه ِمن نِبيِه وِديعةً و استودعكُم أَوِلياَءه الْمؤِمِنني ِفي الْأَرِض فَِإنها ِإلَى اللَِّه تِصري قَد قَبلَكُ

فَمن أَدى أَمانته آتاه اللَّه ِصدقَه فَأَنتم الْأَمانةُ الْمستودعةُ و لَكُم الْمودةُ الْواِجبةُ و الطَّاعةُ 
و قَد أَكْملَ لَكُم الدين و بين لَكُم سِبيلَ ) صلى اهللا عليه وآله  ( و قَد قُِبض رسولُ اللَِّهالْمفْروضةُ 

الْمخرِج فَلَم يترك ِلجاِهٍل حجةً فَمن جِهلَ أَو تجاهلَ أَو أَنكَر أَو نِسي أَو تناسى فَعلَى اللَِّه 
و هابفٍَرِحسعا جأَب أَلْتفَس كُملَيع لَامالس و اللَّه كُمِدعوتأَس و اِئِجكُمواِء حرو ِمن عليه  (  اللَّه

  .ِممن أَتاهم التعِزيةُ فَقَالَ ِمن اللَِّه تبارك و تعالَى ) السالم 
 محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن محمِد بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن-٢٠

 ( قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه) عليه السالم  ( ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ عن ِإسماِعيلَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه

  . رِئي لَه نور كَأَنه ِشقَّةُ قَمٍر ِإذَا رِئي ِفي اللَّيلَِة الظَّلْماِء) صلى اهللا عليه وآله 
  أَحمد بن ِإدِريس عِن الْحسيِن بِن عبيِد اللَِّه عن أَِبي عبِد اللَِّه الْحسيِن الصِغِري -٢١

ِد بمحِن مب ِليِن عب دمأَح نع فَِريعالْج اِهيمرِن ِإبِد بمحم نع ِليِن عب رمِن عِد اللَِّه ببِن ع
و محمد بن يحيى عن سعِد بِن عبِد اللَِّه عن يعقُوب ) عليه السالم  ( بِن أَِبي طَاِلٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه

) عليه السالم  ( قَالَ نزلَ جبرِئيلُ) عليه السالم  ( بِن يِزيد عِن ابِن فَضاٍل عن بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِبيلَى النصلى اهللا عليه وآله  ( ع ( ارالن تمرح ي قَدقُولُ ِإني و لَامالس قِْرئُكي كبِإنَّ ر دمحا مفَقَالَ ي
لَك فَالصلْب صلْب أَِبيك عبِد اللَِّه بِن عبِد علَى صلٍْب أَنزلَك و بطٍْن حملَك و حجٍر كَفَ

  .الْمطَِّلِب و الْبطْن الَِّذي حملَك فَآِمنةُ ِبنت وهٍب و أَما حجر كَفَلَك فَحجر أَِبي طَاِلٍب 
  . و ِفي ِروايِة ابِن فَضاٍل و فَاِطمةَ ِبنِت أَسٍد 
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٢٢-ب دمحِميِل   مج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي ن
  بِن دراٍج 
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أَِبي ع نع نيِن أَعةَ باررز نِد اللَِّهعةً ) عليه السالم  ( باِحدةً وِة أُمامالِْقي موطَِّلِب يالْم دبع رشحقَالَ ي
  .علَيِه ِسيماُء الْأَنِبياِء و هيبةُ الْملُوِك 

٢٣-مِن الْأَصمحِد الربِن عِد اللَِّه ببع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياِقٍد   عِن وثَِم بيِن الْهع 
قَالَ ِإنَّ عبد الْمطَِّلِب أَولُ من قَالَ ِبالْبداِء يبعثُ يوم ) عليه السالم  ( عن مقَرٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .الِْقيامِة أُمةً وحده علَيِه بهاُء الْملُوِك و ِسيماُء الْأَنِبياِء 
  بعض أَصحاِبنا عِن ابِن جمهوٍر عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن عبِد -٢٤

عليه  ( الرحمِن بِن الْحجاِج و عن محمِد بِن ِسناٍن عِن الْمفَضِل بِن عمر جِميعاً عن أَِبي عبِد اللَِّه

لَ يبعثُ عبد الْمطَِّلِب أُمةً وحده علَيِه بهاُء الْملُوِك و ِسيماُء الْأَنِبياِء و ذَِلك أَنه أَولُ من قَا) السالم 
 ِإِبٍل قَد ِإلَى رعاِتِه ِفي) صلى اهللا عليه وآله  ( قَالَ ِبالْبداِء قَالَ و كَانَ عبد الْمطَِّلِب أَرسلَ رسولَ اللَِّه

ندت لَه فَجمعها فَأَبطَأَ علَيِه فَأَخذَ ِبحلْقَِة باِب الْكَعبِة و جعلَ يقُولُ يا رب أَ تهِلك آلَك ِإنْ 
بد الْمطَِّلِب ِفي كُلِّ ِبالِْإِبِل و قَد وجه ع) صلى اهللا عليه وآله  ( تفْعلْ فَأَمر ما بدا لَك فَجاَء رسولُ اللَِّه

 ا لَكدا بم رلْ فَأَمفْعِإنْ ت آلَك ِلكهأَ ت با ري ِصيحلَ يعج ٍب ِفي طَلَِبِه وِفي كُلِّ ِشع طَِريٍق و
ٍء  جهتك بعد هذَا ِفي شيأَخذَه فَقَبلَه و قَالَ يا بني لَا و) صلى اهللا عليه وآله  ( و لَما رأَى رسولَ اللَِّه

  .فَِإني أَخاف أَنْ تغتالَ فَتقْتلَ 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد -٢٥

و عقَالَ قَالَ أَب ِلبغِن تاِن بأَب نانَ عرمِن حِد اللَِّهبِة ) عليه السالم  ( بشبالْح اِحبص هجا أَنْ ولَم
ِبالْخيِل و معهم الِْفيلُ ِليهِدم الْبيت مروا ِبِإِبٍل ِلعبِد الْمطَِّلِب فَساقُوها فَبلَغَ ذَِلك عبد الْمطَِّلِب 

فَقَالَ هذَا عبد الْمطَِّلِب بن هاِشٍم قَالَ و ما يشاُء قَالَ فَأَتى صاِحب الْحبشِة فَدخلَ الْآِذنُ 
 ٍم وقَو ِئيسذَا راِبِه هحِة ِلأَصشبالْح ِلكا فَقَالَ مهدر أَلُكسا ياقُوهس اَء ِفي ِإِبٍل لَهانُ جمجرالت

دبعِتِه الَِّذي ييِإلَى ب ِجئْت مهِعيمز نع اكسالِْإم أَلَِنيس ا لَوِإِبِلِه أَم أَلُِني ِإطْلَاقسي وه و هِدمِلأَه ه
 دبفَقَالَ ع هربفَأَخ ِلكالْم ا قَالَ لَكاِنِه ممجرطَِّلِب ِلتالْم دبفَقَالَ ع ِه ِإِبلَهلَيوا عدر لْتِمِه لَفَعده

 رب الِْإِبِل و ِلهذَا الْبيِت رب يمنعه فَردت ِإلَيِه ِإِبلُه و انصرف عبد الْمطَِّلِب نحو الْمطَِّلِب أَنا
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م منِزِلِه فَمر ِبالِْفيِل ِفي منصرِفِه فَقَالَ ِللِْفيِل يا محمود فَحرك الِْفيلُ رأْسه فَقَالَ لَه أَ تدِري ِل
 كبر تيب ِدمهِلت اُءوا ِبكطَِّلِب جالْم دبأِْسِه لَا فَقَالَ عفَقَالَ الِْفيلُ ِبر اُءوا ِبكج  
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الَ ِبرأِْسِه لَا فَانصرف عبد الْمطَِّلِب ِإلَى منِزِلِه فَلَما أَصبحوا غَدوا ِبِه أَ فَتراك فَاِعلَ ذَِلك فَقَ
ِلدخوِل الْحرِم فَأَبى و امتنع علَيِهم فَقَالَ عبد الْمطَِّلِب ِلبعِض مواِليِه ِعند ذَِلك اعلُ الْجبلَ 

قَالَ أَرى سواداً ِمن ِقبِل الْبحِر فَقَالَ لَه يِصيبه بصرك أَجمع فَقَالَ لَه لَا و فَانظُر ترى شيئاً فَ
لَأَوشك أَنْ يِصيب فَلَما أَنْ قَرب قَالَ هو طَير كَِثري و لَا أَعِرفُه يحِملُ كُلُّ طَيٍر ِفي ِمنقَاِرِه 

لْخذِْف أَو دونَ حصاِة الْخذِْف فَقَالَ عبد الْمطَِّلِب و رب عبِد الْمطَِّلِب ما حصاةً ِمثْلَ حصاِة ا
تِريد ِإلَّا الْقَوم حتى لَما صاروا فَوق رُءوِسِهم أَجمع أَلْقَِت الْحصاةَ فَوقَعت كُلُّ حصاٍة علَى 

 ِمن تجرٍل فَخجِة راما أَنْ هفَلَم اسالن ِبرخي اِحدلٌ وجِإلَّا ر مهِمن فَلَتا انفَم هلَتِرِه فَقَتبد
 هلَتاةً فَقَتصِه حلَيع أَلْقَت مهربأَخ.  

عةَ عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن ِرفَا-٢٦
قَالَ كَانَ عبد الْمطَِّلِب يفْرش لَه ِبِفناِء الْكَعبِة لَا يفْرش ِلأَحٍد غَيِرِه و كَانَ لَه ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه

و هو ِطفْلٌ يدِرج ) هللا عليه وآله صلى ا ( ولْد يقُومونَ علَى رأِْسِه فَيمنعونَ من دنا ِمنه فَجاَء رسولُ اللَِّه
حتى جلَس علَى فَِخذَيِه فَأَهوى بعضهم ِإلَيِه ِلينحيه عنه فَقَالَ لَه عبد الْمطَِّلِب دِع ابِني فَِإنَّ 

 اهأَت قَد لَكالْم.  
ِه عن ِإبراِهيم بِن محمٍد الثَّقَِفي عن عِلي   محمد بن يحيى عن سعِد بِن عبِد اللَّ-٢٧

بِن الْمعلَّى عن أَِخيِه محمٍد عن درست بِن أَِبي منصوٍر عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري 
مكَثَ أَياماً لَيس لَه لَبن فَأَلْقَاه أَبو ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِبيقَالَ لَما وِلد الن) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

طَاِلٍب علَى ثَدِي نفِْسِه فَأَنزلَ اللَّه ِفيِه لَبناً فَرضع ِمنه أَياماً حتى وقَع أَبو طَاِلٍب علَى حِليمةَ 
  .السعِديِة فَدفَعه ِإلَيها 

   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه-٢٨

قَالَ ِإنَّ مثَلَ أَِبي طَاِلٍب مثَلُ أَصحاِب الْكَهِف أَسروا الِْإميانَ و أَظْهروا الشرك فَآتاهم ) عليه السالم ( 
  .لَّه أَجرهم مرتيِن ال
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  الْحسين بن محمٍد و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن ِإسحاق عن بكِْر بِن -٢٩
نَّ أَبا طَاِلٍب قَالَ ِقيلَ لَه ِإنهم يزعمونَ أَ) عليه السالم  ( محمٍد الْأَزِدي عن ِإسحاق بِن جعفٍَر عن أَِبيِه

  كَانَ كَاِفراً فَقَالَ كَذَبوا كَيف يكُونُ كَاِفراً و هو يقُولُ 



  )٤٤٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

   .كَموسى خطَّ ِفي أَوِل الْكُتِبأَ لَم تعلَموا أَنا وجدنا محمداً نِبياً 
  .و ِفي حِديٍث آخر كَيف يكُونُ أَبو طَاِلٍب كَاِفراً و هو يقُولُ 
و أَبيض يستسقَى الْغمام  لَقَد عِلموا أَنَّ ابننا لَا مكَذَّب لَدينا و لَا يعبأُ ِبِقيِل الْأَباِطِل

   .مالُ الْيتامى ِعصمةٌ ِللْأَراِمِلِبوجِهِه ِث
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن الْحكَِم عن أَِبي عبِد -٣٠

 و علَيِه ِثياب لَه جدد فَأَلْقَى ِفي الْمسِجِد الْحراِم) صلى اهللا عليه وآله  ( قَالَ بينا النِبي) عليه السالم  ( اللَِّه
الْمشِركُونَ علَيِه سلَى ناقٍَة فَملَئُوا ِثيابه ِبها فَدخلَه ِمن ذَِلك ما شاَء اللَّه فَذَهب ِإلَى أَِبي طَاِلٍب 

ا ذَاكم و فَقَالَ لَه ِبي ِفيكُمسى حرت فكَي ما عي و فَقَالَ لَها أَبعفَد ربالْخ هربأَِخي فَأَخ نا ابي 
طَاِلٍب حمزةَ و أَخذَ السيف و قَالَ ِلحمزةَ خِذ السلَى ثُم توجه ِإلَى الْقَوِم و النِبي معه فَأَتى 

رفُوا الشرع هأَوا رِة فَلَمبلَ الْكَعوح مه شاً ويلَى قُرلى عالس ةَ أَِمرزمقَالَ ِلح ِهِه ثُمجِفي و 
ِبيو طَاِلٍب ِإلَى النأَب فَتالْت ثُم لَى آِخِرِهمى عى أَتتح لَ ذَِلكفَفَع اِلِهما ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِسبفَقَالَ ي

  .ابن أَِخي هذَا حسبك ِفينا 
ِبيِه عِن ابِن أَِبي نصٍر عن ِإبراِهيم بِن محمٍد الْأَشعِري عن عبيِد بِن   عِلي عن أَ-٣١

صلى اهللا  ( قَالَ لَما توفِّي أَبو طَاِلٍب نزلَ جبرِئيلُ علَى رسوِل اللَِّه) عليه السالم  ( زرارةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

) صلى اهللا عليه وآله  (  يا محمد اخرج ِمن مكَّةَ فَلَيس لَك ِفيها ناِصر و ثَارت قُريش ِبالنِبيفَقَالَ) عليه وآله 

  .فَخرج هاِرباً حتى جاَء ِإلَى جبٍل ِبمكَّةَ يقَالُ لَه الْحجونُ فَصار ِإلَيِه 
٣٢-بِن عِد بمحم نب ِليع   نع هفَعِد اللَِّه ربِن عِد بمحم نى عيحي نب دمحم ِد اللَِّه و
  .قَالَ ِإنَّ أَبا طَاِلٍب أَسلَم ِبِحساِب الْجمِل قَالَ ِبكُلِّ ِلساٍن ) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
للَِّه ابني محمِد بِن ِعيسى عن أَِبيِهما عن   محمد بن يحيى عن أَحمد و عبِد ا-٣٣

قَالَ أَسلَم أَبو طَاِلٍب ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن ِإسماِعيلَ بِن أَِبي ِزياٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه
ِست ِدِه ثَلَاثاً وِبي قَدع ِل وماِب الْجِبِحس ني.  
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  )٤٥٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن الْحسيِن بِن علْوانَ -٣٤
عليه  ( حزوِر الْغنِوي عن أَصبغَ بِن نباتةَ الْحنظَِلي قَالَ رأَيت أَِمري الْمؤِمِننيالْكَلِْبي عن عِلي بِن الْ

م ثُم قَالَ أَيها الناس أَ لَا أُخِبركُ) صلى اهللا عليه وآله  ( يوم افْتتح الْبصرةَ و رِكب بغلَةَ رسوِل اللَِّه) السالم 
ِبخيِر الْخلِْق يوم يجمعهم اللَّه فَقَام ِإلَيِه أَبو أَيوب الْأَنصاِري فَقَالَ بلَى يا أَِمري الْمؤِمِنني حدثْنا 

ن ولِْد عبِد الْمطَِّلِب فَِإنك كُنت تشهد و نِغيب فَقَالَ ِإنَّ خير الْخلِْق يوم يجمعهم اللَّه سبعةٌ ِم
 ا أَِمريفَقَالَ ي اللَّه هِحماِسٍر ري نب ارمع فَقَام اِحدِبِه ِإلَّا ج دحجلَا ي و ِإلَّا كَاِفر ملَهفَض ِكرنلَا ي

مولِْق يالْخ ريفَقَالَ ِإنَّ خ مِرفَهعا ِلنلَن ِهممس ِمِننيؤِل الْمسلَ الرِإنَّ أَفْض لُ وسالر اللَّه مهعمجي 
دمحلَ ) صلى اهللا عليه وآله  ( مِإنَّ أَفْض أَلَا و ِبين ِركَهدى يتا حهِبين ِصيا وهِبين دعٍة بلَ كُلِّ أُمِإنَّ أَفْض و

ِه ولَيٍد عمحم ِصياِء وِصيِإنَّ الْأَو اُء أَلَا ودهاِء الشِصيالْأَو دعلِْق بلَ الْخِإنَّ أَفْض أَلَا و لَامآِلِه الس 
أَفْضلَ الشهداِء حمزةُ بن عبِد الْمطَِّلِب و جعفَر بن أَِبي طَاِلٍب لَه جناحاِن خِضيباِن يِطري ِبِهما 

ني ِة لَمنِفي الْجيش هراِن غَياحنِة جِذِه الْأُمه ِمن دلْ أَحداً حمحِبِه م اللَّه مصلى اهللا عليه وآله  ( ٌء كَر ( و
ِديهالْم و نيسالْح و نسطَاِن الْحبالس و فَهرعليهم السالم  ( ش (يلَ الْبا أَهاَء ِمنش نم اللَّه لُهعجِت ي

 و نيِبيالن ِمن ِهملَيع اللَّه معأَن الَِّذين عم ولَ فَأُولِئكسالر و ِطِع اللَّهي نم ةَ وِذِه الْآيلَا هت ثُم
 ِباللَِّه ذِلك الْفَضلُ ِمن اللَِّه و كَفى. الصديِقني و الشهداِء و الصاِلِحني و حسن أُولِئك رِفيقاً

  .عِليماً 
٣٥- ناِن عمعِن النب ِليع ناٍل عِن فَضِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نِن عيسالْح نب دمحم  

صلى اهللا  ( ِبيقَالَ قُلْت لَه كَيف كَانِت الصلَاةُ علَى الن) عليه السالم  ( أَِبي مريم الْأَنصاِري عن أَِبي جعفٍَر

و كَفَّنه سجاه ثُم أَدخلَ علَيِه عشرةً فَداروا حولَه ) عليه السالم  ( قَالَ لَما غَسلَه أَِمري الْمؤِمِنني) عليه وآله 
ِمِننيؤالْم أَِمري قَفو عليه السالم  ( ثُم (و فَقَالَ ِإنَّ اللَّه ِطِهمسا ِفي وهيا أَي ِبيلَى النلُّونَ عصي هالِئكَتم 

 ِة وِدينلُ الْمِه أَهلَيلَّى عى صتقُولُ حا يكَم مقُولُ الْقَوِليماً فَيسوا تلِّمس ِه ولَيلُّوا عوا صنآم الَِّذين
  .أَهلُ الْعواِلي 
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 بِن الْخطَّاِب عن عِلي بِن سيٍف عن أَِبي الْمغراِء عن   محمد بن يحيى عن سلَمةَ-٣٦
يا عِلي ادِفني ) عليه السالم  ( ِلعِلي) صلى اهللا عليه وآله  ( قَالَ قَالَ النِبي) عليه السالم  ( عقْبةَ بِن بِشٍري عن أَِبي جعفٍَر

  ِفي هذَا 



  )٤٥١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  الد األول: الكايف 

  .الْمكَاِن و ارفَع قَبِري ِمن الْأَرِض أَربع أَصاِبع و رش علَيِه ِمن الْماِء 
٣٧-ٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نع لَِبيِن الْحاٍد عمح ن

فَقَالَ يا عِلي ِإنَّ الناس قَِد اجتمعوا أَنْ ) عليه السالم  ( قَالَ أَتى الْعباس أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( اللَِّه
 لْمصلَّى و أَنْ يؤمهم رجلٌ ِمنهم فَخرج أَِمري الْمؤِمِننيِفي بِقيِع ا) صلى اهللا عليه وآله  ( يدِفنوا رسولَ اللَِّه

ِإمام حياً و ميتاً و قَالَ ِإني ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِإلَى الناِس فَقَالَ يا أَيها الناس ِإنَّ رسولَ اللَِّه) عليه السالم ( 
ِتي أُقْبض ِفيها ثُم قَالَ علَى الْباِب فَصلَّى علَيِه ثُم أَمر الناس عشرةً عشرةً أُدفَن ِفي الْبقْعِة الَّ

  .يصلُّونَ علَيِه ثُم يخرجونَ 
  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عِلي بِن سيٍف عن عمِرو بِن ِشمٍر -٣٨

فٍَرععأَِبي ج ناِبٍر عج عليه السالم  ( ن (ِبيالن ا قُِبضقَالَ لَم )  صلى اهللا عليه وآله ( لَاِئكَةُ وِه الْملَيع لَّتص
ِمِننيؤالْم قَالَ أَِمري جاً قَالَ وجاً فَوفَو ارصالْأَن ونَ واِجرهعليه السالم  ( الْم ( َولسر تِمعاللَِّهس )  صلى اهللا

يقُولُ ِفي ِصحِتِه و سلَامِتِه ِإنما أُنِزلَت هِذِه الْآيةُ علَي ِفي الصلَاِة علَي بعد قَبِض اللَِّه ِلي ) عليه وآله 
  . علَيِه و سلِّموا تسِليماً ِإنَّ اللَّه و مالِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي يا أَيها الَِّذين آمنوا صلُّوا

  بعض أَصحاِبنا رفَعه عن محمِد بِن ِسناٍن عن داود بِن كَِثٍري الرقِّي قَالَ قُلْت ِلأَِبي -٣٩
عت و كاربت وِل اللَِّه فَقَالَ ِإنَّ اللَّهسلَى رلَاِم عى السنعا مِد اللَِّه مبع و هِصيو و هِبين لَقا خالَى لَم

 وا واِبرصي وا وِبرصأَنْ ي و الِْميثَاق ِهملَيذَ عأَخ مهتِشيع لَقخ ِة والْأَِئم ِميعج ِه ويناب و هتناب
لْأَرض الْمباركَةَ و الْحرم الْآِمن و أَنْ ينزلَ يراِبطُوا و أَنْ يتقُوا اللَّه و وعدهم أَنْ يسلِّم لَهم ا

لَهم الْبيت الْمعمور و يظِْهر لَهم السقْف الْمرفُوع و يِرحيهم ِمن عدوِهم و الْأَرِض الَِّتي يبدلُها 
ما لَها ِفيهم لِّمسي لَاِم والس ِمن اللَّه مكُونَ لَهأَنْ ي و ِهمودا ِلعةَ ِفيهومصا قَالَ لَا خةَ ِفيهلَا ِشي 
علَى جِميِع الْأَِئمِة و ِشيعِتِهم الِْميثَاق ِبذَِلك و ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِفيها ما يِحبونَ و أَخذَ رسولُ اللَِّه

ذِْكرِه تلَيع لَاما السملَ ِإنجعي و زع لَّ وج لَهجعأَنْ ي لَّهلَى اللَِّه لَعع لَه ِديدجت فِْس الِْميثَاِق وةُ ن
  .السلَام لَكُم ِبجِميِع ما ِفيِه 
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عته يقُولُ قَالَ سِم) عليه السالم  (   ابن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه-٤٠
 ِركِر ِلأَمبدالْم كِجين و ِليِلكخ و كِفيٍد صمحلَى ملِّ عص ماللَّه.  



  )٤٥٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

  )صلى اهللا عليه وآله  ( قَبِر النِبيباب النهِي عِن الِْإشراِف علَى 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد الْبرِقي عن جعفَِر بِن الْمثَنى الْخِطيِب قَالَ - ١

فَعلَةُ يصعدونَ و كُنت ِبالْمِدينِة و سقْف الْمسِجِد الَِّذي يشِرف علَى الْقَبِر قَد سقَطَ و الْ
) عليه السالم  ( ينِزلُونَ و نحن جماعةٌ فَقُلْت ِلأَصحاِبنا من ِمنكُم لَه موِعد يدخلُ علَى أَِبي عبِد اللَِّه

ياٍر الصمع ناِعيلُ بمقَالَ ِإس ا وٍر أَنصأَِبي ن نانُ برلَةَ فَقَالَ ِمها اللَّيلَن لَاها سما لَها فَقُلْنأَن ِفير
ِبيِر النلَى قَبع ِرفشوِد ِلنعِن الصِميعاً ) صلى اهللا عليه وآله  ( عا جنعمتا فَاجماهِد لَِقينالْغ ا كَانَ ِمنفَلَم

 ما أُِحب ِلأَحٍد ِمنهم أَنْ يعلُو فَوقَه و لَا آمنه فَقَالَ ِإسماِعيلُ قَد سأَلْناه لَكُم عما ذَكَرتم فَقَالَ
   .)صلى اهللا عليه وآله  ( أَنْ يرى شيئاً يذْهب ِمنه بصره أَو يراه قَاِئماً يصلِّي أَو يراه مع بعِض أَزواِجِه

  ِه علَيِهباب موِلِد أَِمِري الْمؤِمِنني صلَوات اللَّ
ِمِننيؤالْم أَِمري ِلدعليه السالم  (  و (َقُِتل ةً ونس اِم الِْفيِل ِبثَلَاِثنيع دعب )  ِر ) عليه السالمهِفي ش

تني سنةً بِقي رمضانَ ِلِتسٍع بِقني ِمنه لَيلَةَ الْأَحِد سنةَ أَربِعني ِمن الِْهجرِة و هو ابن ثَلَاٍث و ِس
ِبيِض النقَب دعصلى اهللا عليه وآله  ( ب ( وه اٍف ونِد مبِن عاِشِم بِن هِد بأَس تةُ ِبنفَاِطم هأُم ةً ونس ثَلَاِثني

  .أَولُ هاِشِمي ولَده هاِشم مرتيِن 
١ -محم نٍد عمحم نب نيسى   الْحيحِن يِد بمحِنيفَةَ مأَِبي ح نع ى الْفَاِرِسييحِن يِد ب

) عليه السالم  ( عِن الْوِليِد بِن أَباٍن عن محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن أَِبيِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

فَقَالَ أَبو طَاِلٍب ) صلى اهللا عليه وآله  ( ى أَِبي طَاِلٍب ِلتبشره ِبموِلِد النِبيِإنَّ فَاِطمةَ ِبنت أَسٍد جاَءت ِإلَ
صلى اهللا عليه  ( اصِبِري سبتاً أُبشرِك ِبِمثِْلِه ِإلَّا النبوةَ و قَالَ السبت ثَلَاثُونَ سنةً و كَانَ بين رسوِل اللَِّه

  ) وآله 
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ِمِننيؤأَِمِري الْم ةً ) عليه السالم  ( ونثَلَاثُونَ س.  
٢ -مِن جِد بمحم نع اِرييِن السِد اللَِّه عبِن عِد بمحم نب ِليِض   ععب نوٍر عه

قَالَ ِإنَّ فَاِطمةَ ِبنت أَسٍد أُم أَِمِري الْمؤِمِنني كَانت أَولَ امرأٍَة ) عليه السالم  ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه
 قَدميها و كَانت ِمن أَبر الناِس ِمن مكَّةَ ِإلَى الْمِدينِة علَى) صلى اهللا عليه وآله  ( هاجرت ِإلَى رسوِل اللَِّه

فَسِمعت رسولَ اللَِّه و هو يقُولُ ِإنَّ الناس يحشرونَ يوم الِْقيامِة عراةً ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِبرسوِل اللَِّه
فَِإني أَسأَلُ اللَّه أَنْ يبعثَِك ) صلى اهللا عليه وآله (  كَما وِلدوا فَقَالَت وا سوأَتاه فَقَالَ لَها رسولُ اللَِّه

فَِإني ) صلى اهللا عليه وآله  ( كَاِسيةً و سِمعته يذْكُر ضغطَةَ الْقَبِر فَقَالَت وا ضعفَاه فَقَالَ لَها رسولُ اللَِّه
يوماً ِإني أُِريد أَنْ أُعِتق جاِريِتي ) صلى اهللا عليه وآله  ( رسوِل اللَِّهأَسأَلُ اللَّه أَنْ يكِْفيِك ذَِلِك و قَالَت ِل

 تصأَو تِرضا ماِر فَلَمالن ِك ِمنواً ِمنضا عهٍو ِمنضِبكُلِّ ع اللَّه قتلِْت أَعا ِإنْ فَعِذِه فَقَالَ لَهه
و أَمرت أَنْ يعِتق خاِدمها و اعتِقلَ ِلسانها فَجعلَت توِمي ِإلَى ) وآله صلى اهللا عليه  ( ِإلَى رسوِل اللَِّه

وِصيتها فَبينما هو ذَات يوٍم قَاِعد ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِإمياًء فَقَِبلَ رسولُ اللَِّه) صلى اهللا عليه وآله  ( رسوِل اللَِّه
ما يبِكيك فَقَالَ ) صلى اهللا عليه وآله  ( و هو يبِكي فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه) عليه السالم  ( ري الْمؤِمِننيِإذْ أَتاه أَِم

ثُم ماتت أُمي فَاِطمةُ فَقَالَ رسولُ اللَِّه و أُمي و اللَِّه و قَام مسِرعاً حتى دخلَ فَنظَر ِإلَيها و بكَى 
ِإذَا فَرغْتن فَلَا تحِدثْن شيئاً حتى تعِلمنِني فَلَما فَرغْن ) صلى اهللا عليه وآله  ( أَمر النساَء أَنْ يغِسلْنها و قَالَ

يكَفِّنها ِفيِه و قَالَ أَعلَمنه ِبذَِلك فَأَعطَاهن أَحد قَِميصيِه الَِّذي يِلي جسده و أَمرهن أَنْ 
 ِمن غْنا فَرفَلَم هلْتفَع لُوِني ِلمفَس لَ ذَِلكقَب لْهأَفْع ئاً لَميش لْتفَع وِني قَدمتأَيِإذَا ر ِلِمنيسِللْم

ِه فَلَم يزلْ تحت جنازِتها حتى فَحملَ جنازتها علَى عاِتِق) صلى اهللا عليه وآله  ( غُسِلها و كَفِْنها دخلَ
أَوردها قَبرها ثُم وضعها و دخلَ الْقَبر فَاضطَجع ِفيِه ثُم قَالَ فَأَخذَها علَى يديِه حتى وضعها 

ا ابقُولُ لَهي ا واِجيهنا طَِويلًا يهلَيع كَبان ِر ثُمِك ِفي الْقَبنِك ابِك[ننى ] ابوس و جرخ ثُم
 فرصان ثُم اكا ِإيهِدعوتي أَسِإن ماللَّه ِإلَّا اللَّه قُولُ لَا ِإلَهي وهِمعا فَسِرهلَى قَبع كَبان ا ثُمهلَيع

 لَم تفْعلْها قَبلَ الْيوِم فَقَالَ الْيوم فَقَدت ِبر أَِبي طَاِلٍب فَقَالَ لَه الْمسِلمونَ ِإنا رأَيناك فَعلْت أَشياَء
يا الشهدكُونُ ِعنلَي تي  ِإنْ كَانِإن ا ولَِدهو ا وفِْسهلَى نِني ِبِه عِثرؤُء فَت  
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ذَكَرت الِْقيامةَ و أَنَّ الناس يحشرونَ عراةً فَقَالَت وا سوأَتاه فَضِمنت لَها أَنْ يبعثَها اللَّه كَاِسيةً 
ِفيها اللَّه ذَِلك فَكَفَّنتها ِبقَِميِصي و و ذَكَرت ضغطَةَ الْقَبِر فَقَالَت وا ضعفَاه فَضِمنت لَها أَنْ يكْ

 ا فَقَالَتهبر نع ِئلَتا سهفَِإن هنأَلُ عسا تا مهتا فَلَقَّنهلَيع تبكَبان و ا ِلذَِلكِرهِفي قَب تعطَجاض
ِليو نع ِئلَتس و تابا فَأَجوِلهسر نع ِئلَتس ِك ونِك ابناب ا فَقُلْتهلَيع جتا فَاراِمهِإم ا وه

  ] .ابنِك[
  بعض أَصحاِبنا عمن ذَكَره عِن ابِن محبوٍب عن عمر بِن أَباٍن الْكَلِْبي عِن الْمفَضِل - ٣

فُِتح ِآلِمنةَ ) صلى اهللا عليه وآله  ( يقُولُ لَما وِلد رسولُ اللَِّه) عليه السالم  ( بِن عمر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
بياض فَاِرس و قُصور الشاِم فَجاَءت فَاِطمةُ ِبنت أَسٍد أُم أَِمِري الْمؤِمِنني ِإلَى أَِبي طَاِلٍب ضاِحكَةً 

آِمن ا قَالَتم هتلَمةً فَأَعِشربتسم ِلِدينت و ِلنيبحِك تذَا ِإنه ِمن ِبنيجعتت و طَاِلٍب وا أَبةُ فَقَالَ لَه
  .ِبوِصيِه و وِزيِرِه 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْبرِقي عن أَحمد بِن زيٍد - ٤
الَ حدثَِني عمر بن ِإبراِهيم الْهاِشِمي عن عبِد الْمِلِك بِن عمر عن أَِسيِد بِن النيسابوِري قَ

عليه  ( قَالَ لَما كَانَ الْيوم الَِّذي قُِبض ِفيِه أَِمري الْمؤِمِنني) صلى اهللا عليه وآله  ( صفْوانَ صاِحِب رسوِل اللَِّه

و جاَء رجلٌ باِكياً و ) صلى اهللا عليه وآله  ( ج الْموِضع ِبالْبكَاِء و دِهش الناس كَيوم قُِبض النِبيارت) السالم 
ي هو مسِرع مسترِجع و هو يقُولُ الْيوم انقَطَعت ِخلَافَةُ النبوِة حتى وقَف علَى باِب الْبيِت الَِّذ

ِمِننيؤالْم عليه السالم  ( ِفيِه أَِمري ( مهلَصأَخ لَاماً وِم ِإسلَ الْقَوأَو تِن كُنسا الْحا أَبي اللَّه كِحمفَقَالَ ر
) صلى اهللا عليه وآله  (  اللَِّهِإمياناً و أَشدهم يِقيناً و أَخوفَهم ِللَِّه و أَعظَمهم عناًء و أَحوطَهم علَى رسوِل

 ِمن مهبأَقْر ةً وجرد مهفَعأَر و اِبقوس مهمأَكْر و اِقبنم ملَهأَفْض اِبِه وحلَى أَصع مهنآم و
علًا و أَشرفَهم منِزلَةً و أَكْرمهم و أَشبههم ِبِه هدياً و خلْقاً و سمتاً و ِف) صلى اهللا عليه وآله  ( رسوِل اللَِّه

 و هابحأَص فعض ِحني راً قَِويتيخ ِلِمنيسِن الْمع وِلِه وسر نع لَاِم وِن الِْإسع اللَّه اكزِه فَجلَيع
 تلَِزم وا ونهو ِحني تضهن وا وكَانتاس ِحني تزرب  
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ِإذْ هم أَصحابه و كُنت خِليفَته حقّاً لَم تنازع و لَم تضرع ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِمنهاج رسوِل اللَِّه
اِفِقنينغِْم الْمفَِشلُوا ِبر ِر ِحنيِبالْأَم تفَقُم ِر الْفَاِسِقنيِصغ و اِسِدينِه الْحكُر و ِظ الْكَاِفِرينغَي و 

 تاً ووص مهفَضأَخ تكُن وا ودفَه وكعبقَفُوا فَاتوِر اللَِّه ِإذْ وِبن تيضم وا وعتعتت ِحني طَقْتن و
تاً و أَقَلَّهم كَلَاماً و أَصوبهم نطْقاً و أَكْبرهم رأْياً و أَشجعهم قَلْباً و أَشدهم يِقيناً و أَعلَاهم قُنو

رق أَحسنهم عملًا و أَعرفَهم ِبالْأُموِر كُنت و اللَِّه يعسوباً ِللديِن أَولًا و آِخراً الْأَولَ ِحني تفَ
الناس و الْآِخر ِحني فَِشلُوا كُنت ِللْمؤِمِنني أَباً رِحيماً ِإذْ صاروا علَيك ِعيالًا فَحملْت أَثْقَالَ ما 

عوا عنه ضعفُوا و حِفظْت ما أَضاعوا و رعيت ما أَهملُوا و شمرت ِإذَا اجتمعوا و علَوت ِإذْ هِل
 لَى الْكَاِفِرينع توا كُنِسبتحي ا لَمم الُوا ِبكن وا وا طَلَبم ارتأَو كْترأَد وا وعرِإذْ أَس تربص و

اِئهِبِحب تفُز ا واِئهمعاللَِّه ِبن و تناً فَِطرِحص داً ومع ِمِننيؤِللْم باً وهن اً وبذَاباً صع تزرأَح ا و
 لَم و كتِصريب فعضت لَم و كِزغْ قَلْبي لَم و كتجفْلَلْ حت ا لَماِئِلهِبفَض تبذَه ا وهاِبغوس

آمن ) الم عليه الس ( تجبن نفْسك و لَم تِخر كُنت كَالْجبِل لَا تحركُه الْعواِصف و كُنت كَما قَالَ
ضِعيفاً ِفي بدِنك قَِوياً ِفي أَمِر اللَِّه ) عليه السالم  ( الناِس ِفي صحبِتك و ذَاِت يِدك و كُنت كَما قَالَ

 كُني لَم ِمِننيؤالْم دِليلًا ِعنِض جاللَِّه كَِبرياً ِفي الْأَر دِظيماً ِعنع فِْسكاِضعاً ِفي نوتم ٍد ِفيكِلأَح
 زمغم لَا ِلقَاِئٍل ِفيك و زمهم]عطْمم ٍد ِفيكلَا ِلأَح الذَِّليلُ ] و ِعيفةٌ الضادوه كدٍد ِعنلَا ِلأَح و

تذَِليلٌ ح ِعيفض كدِعن ِزيزالْع الْقَِوي قِِّه وِبح ذَ لَهأْخى تتح ِزيزع قَِوي كدِعن قالْح هذَ ِمنأْخى ت
 و كْمح لُكقَو و فْقالر و قدالص و قالْح كأْناٌء شوس ِفي ذَِلك كدِعن ِعيدالْب و الْقَِريب و

   و سهلَ الْعِسري حتم و أَمرك ِحلْم و حزم و رأْيك ِعلْم و عزم ِفيما فَعلْت و قَد نهج السِبيلُ
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اِفرونَ و و أُطِْفئَِت النريانُ و اعتدلَ ِبك الدين و قَِوي ِبك الِْإسلَام فَظَهر أَمر اللَِّه و لَو كَِره الْكَ
ثَبت ِبك الِْإسلَام و الْمؤِمنونَ و سبقْت سبقاً بِعيداً و أَتعبت من بعدك تعباً شِديداً فَجلَلْت عِن 

ِإلَيِه راِجعونَ رِضينا الْبكَاِء و عظُمت رِزيتك ِفي السماِء و هدت مِصيبتك الْأَنام فَِإنا ِللَِّه و ِإنا 
عِن اللَِّه قَضاه و سلَّمنا ِللَِّه أَمره فَو اللَِّه لَن يصاب الْمسِلمونَ ِبِمثِْلك أَبداً كُنت ِللْمؤِمِنني كَهفاً 

ك اللَّه ِبنِبيِه و لَا أَحرمنا أَجرك و لَا و ِحصناً و قُنةً راِسياً و علَى الْكَاِفِرين ِغلْظَةً و غَيظاً فَأَلْحقَ
صلى اهللا عليه  ( أَضلَّنا بعدك و سكَت الْقَوم حتى انقَضى كَلَامه و بكَى و بكَى أَصحاب رسوِل اللَِّه

  .ثُم طَلَبوه فَلَم يصاِدفُوه ) وآله 
٥ -اِبنحأَص ةٌ ِمناِل   ِعدمانَ الْجفْوص نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا ع

قَالَ فَقَالَ لَه ) عليه السالم  ( قَالَ كُنت أَنا و عاِمر و عبد اللَِّه بن جذَاعةَ الْأَزِدي ِعند أَِبي عبِد اللَِّه
دِفن ِبالرحبِة قَالَ لَا قَالَ فَأَين ) عليه السالم  (  الناس يزعمونَ أَنَّ أَِمري الْمؤِمِننيعاِمر جِعلْت ِفداك ِإنَّ

نسالْح لَهمتاح اتا ملَم هقَالَ ِإن ِفنِن ) عليه السالم  ( دةً عرسِف يجالن الْكُوفَِة قَِريباً ِمن رى ِبِه ظَهفَأَت
غِري يمنةً عِن الِْحريِة فَدفَنه بين ركَواٍت ِبيٍض قَالَ فَلَما كَانَ بعد ذَهبت ِإلَى الْموِضِع الْ

  .فَتوهمت موِضعاً ِمنه ثُم أَتيته فَأَخبرته فَقَالَ ِلي أَصبت رِحمك اللَّه ثَلَاثَ مراٍت 
٦ - دماٍن   أَحِن ِسنِد اللَِّه ببع نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحم نب

 اِسيفٍْص الْكُنِزلَ حنا منيى أَتتا حنيضفَم هعم تِكبفَر كَبفَقَالَ ِلي ار ِزيدي نب رماِني عقَالَ أَت
رِكب معنا ثُم مضينا حتى أَتينا الْغِري فَانتهينا ِإلَى قَبٍر فَقَالَ انِزلُوا هذَا قَبر أَِمِري فَاستخرجته فَ

ِمِننيؤعليه السالم  ( الْم (ِد اللَِّهبأَِبي ع عم هتيفَقَالَ أَت تِلمع نأَي ا ِمنفَقُلْن )  ثُ) عليه السالميِة حكَانَ ِبالِْحري 
 هرقَب هِني أَنربخ ٍة ورم رغَي.  

  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن - ٧
  الْقَاِسِم 
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لَه خئُولَةٌ ) عليه السالم  ( يقُولُ ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( عن ِعيسى شلَقَانَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
فَقَالَ ي اهأَت مهاً ِمنابِإنَّ ش وٍم وزخِني مناً ِفي بزِه حلَيع تِزنح قَد و اتاِلي ِإنَّ أَِخي ما خ

 شِديداً قَالَ فَقَالَ لَه تشتِهي أَنْ تراه قَالَ بلَى قَالَ فَأَِرِني قَبره قَالَ فَخرج و معه بردةُ رسوِل اللَِّه

 ِإلَى الْقَبِر تلَملَمت شفَتاه ثُم ركَضه ِبِرجِلِه فَخرج ِمن قَبِرِه متِزراً ِبها فَلَما انتهى) صلى اهللا عليه وآله ( 
ِمِننيؤالْم ِس فَقَالَ أَِمرياِن الْفُرقُولُ ِبِلسي وه ِب قَالَ ) عليه السالم  ( ورالْع لٌ ِمنجر تأَن و تمت أَ لَم

  . سنِة فُلَاٍن و فُلَاٍن فَانقَلَبت أَلِْسنتنا بلَى و لَِكنا ِمتنا علَى
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً - ٨

) عليه السالم  (  لَما قُِبض أَِمري الْمؤِمِننيقَالَ) عليه السالم  ( عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر

ِليع نب نسالْح عليه السالم  ( قَام (ِبيلَى النلَّى عص ِه ولَيى عأَثْن و اللَّه ِمدِجِد الْكُوفَِة فَحسِفي م ) 

ض ِفي هِذِه اللَّيلَِة رجلٌ ما سبقَه الْأَولُونَ و لَا يدِركُه ثُم قَالَ أَيها الناس ِإنه قَد قُِب) صلى اهللا عليه وآله 
عن يِميِنِه جبرِئيلُ و عن يساِرِه ) صلى اهللا عليه وآله  ( الْآِخرونَ ِإنه كَانَ لَصاِحب رايِة رسوِل اللَِّه

اللَّه حفْتى يتثَِني حنِميكَاِئيلُ لَا ي لَتٍم فَضهِمائَِة ِدرعباَء ِإلَّا سرملَا ح اَء وضيب كرا تاللَِّه م و لَه 
 ِصيو ا قُِبضلَِة الَِّتي ِفيهِفي اللَّي قُِبض اللَِّه لَقَد ِلِه واِدماً ِلأَها خِبه ِريتشأَنْ ي ادطَاِئِه أَرع نع

  .و اللَّيلَِة الَِّتي عِرج ِفيها ِبِعيسى ابِن مريم و اللَّيلَِة الَِّتي نزلَ ِفيها الْقُرآنُ موسى يوشع بن نوٍن 
عليه  ( لَما غُِسلَ أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  (   عِلي بن محمٍد رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه- ٩

ا ِمن جاِنِب الْبيِت ِإنْ أَخذْتم مقَدم السِريِر كُِفيتم مؤخره و ِإنْ أَخذْتم مؤخره نودو) السالم 
 همقَدم مكُِفيت.  
يِه   عبد اللَِّه بن جعفٍَر و سعد بن عبِد اللَِّه جِميعاً عن ِإبراِهيم بِن مهِزيار عن أَِخ-١٠

عِلي بِن مهِزيار عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن حِبيٍب السِجستاِني قَالَ 
بعد مبعِث رسوِل ) صلى اهللا عليه وآله  ( يقُولُ وِلدت فَاِطمةُ ِبنت محمٍد) عليه السالم  ( سِمعت أَبا جعفٍَر

  .ِه ِبخمِس ِسِنني و توفِّيت و لَها ثَمانَ عشرةَ سنةً و خمسةٌ و سبعونَ يوماً اللَّ
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١١-مأَح نِد اللَِّه عبع نب دعاٍل   سِن فَضب ِليِن عِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب د
أَنه سِمعه يقُولُ لَما قُِبض أَِمري ) عليه السالم  ( عن عبِد اللَِّه بكَيٍر عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِمِننيؤعليه السالم  ( الْم (هجرالْكُوفَِة أَخ وا ِمنجرى ِإذَا ختاِن حرلَاِن آخجر و نيسالْح و نسالْح 
 هرا قَبووس و وهفَنفَد ِريوا ِبِه ِإلَى الْغرى متِة حانبذُوا ِفي الْجأَخ ثُم اِنِهممأَي نا عكُوهرت

  .فَانصرفُوا 
رهِلِد الزوةَباب معليها السالم  ( اِء فَاِطم(  

ِبخمِس ) صلى اهللا عليه وآله  (  وِلدت فَاِطمةُ علَيها و علَى بعِلها السلَام بعد مبعِث رسوِل اللَِّه
تفِّيوت و عليها السالم  ( ِسِنني (ونَ يعبس ةٌ وسمخ ةً ونةَ سرشانَ عا ثَملَه اوأَِبيه دعب تِقيب ماً وو ) 

  .خمسةً و سبِعني يوماً ) صلى اهللا عليه وآله 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي - ١

) صلى اهللا عليه وآله  ( مكَثَت بعد رسوِل اللَِّه) عليها السالم  ( نَّ فَاِطمةَقَالَ ِإ) عليه السالم  ( عبيدةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

) عليه السالم  ( خمسةً و سبِعني يوماً و كَانَ دخلَها حزنٌ شِديد علَى أَِبيها و كَانَ يأِْتيها جبرِئيلُ

ي ا ولَى أَِبيها عاَءهزع ِسنحكُونُ فَيا يا ِبمهِبرخي كَاِنِه وم ا وأَِبيه نا عهِبرخي ا وهفْسن بطَي
ِليكَانَ ع ا وِتهيا ِفي ذُرهدععليه السالم  ( ب ( ذَِلك بكْتي.  

٢ -فٍَر ععِن جب ِليع نع ِليِن عب ِكيرمِن الْعى عيحي نب دمحِن  مسأَِخيِه أَِبي الْح ن ) 

  .ِصديقَةٌ شِهيدةٌ و ِإنَّ بناِت الْأَنِبياِء لَا يطْمثْن ) عليها السالم  ( قَالَ ِإنَّ فَاِطمةَ) عليه السالم 
٣ -ِن عِد بمحم نع ِريسِإد نب دمأَح و هفَعر اللَّه هِحمانَ ررِمه نب دماِر   أَحبِد الْجب

الشيباِني قَالَ حدثَِني الْقَاِسم بن محمٍد الراِزي قَالَ حدثَنا عِلي بن محمٍد الْهرمزاِني عن أَِبي 
ِليِن عِن بيسِد اللَِّه الْحبعليه السالم  ( ع (ُةفَاِطم تا قُِبضقَالَ لَم ) الم عليها الس ( اً وِسر ِمِننيؤالْم ا أَِمريهفَند

فَقَالَ السلَام ) صلى اهللا عليه وآله  ( عفَا علَى موِضِع قَبِرها ثُم قَام فَحولَ وجهه ِإلَى قَبِر رسوِل اللَِّه
 كلَيع  
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يا رسولَ اللَِّه عني و السلَام علَيك عِن ابنِتك و زاِئرِتك و الْباِئتِة ِفي الثَّرى ِببقْعِتك و الْمختاِر 
يِتك صبِري و عفَا عن سيدِة ِنساِء اللَّه لَها سرعةَ اللِّحاِق ِبك قَلَّ يا رسولَ اللَِّه عن صِف

الْعالَِمني تجلُِّدي ِإلَّا أَنَّ ِلي ِفي التأَسي ِبسنِتك ِفي فُرقَِتك موِضع تعز فَلَقَد وسدتك ِفي 
تاِب اللَِّه ِلي أَنعم الْقَبوِل ِإنا ملْحودِة قَبِرك و فَاضت نفْسك بين نحِري و صدِري بلَى و ِفي ِك

 حا أَقْباُء فَمرهِت الزِلسأُخ ةُ وِهينأُِخذَِت الر ةُ وِديعِت الْوِجعرتونَ قَِد اساِجعِه را ِإلَيِإن ِللَِّه و
دمرِني فَسزا حولَ اللَِّه أَمسا راَء يربالْغ اَء ورضقَلِْبي الْخ ِمن حربلَا ي مه و دهسِلي فَما لَيأَم و 

أَو يختار اللَّه ِلي دارك الَِّتي أَنت ِفيها مِقيم كَمد مقَيح و هم مهيج سرعانَ ما فَرق بيننا و ِإلَى 
افُِر أُمِتك علَى هضِمها فَأَحِفها السؤالَ و استخِبرها الْحالَ اللَِّه أَشكُو و ستنِبئُك ابنتك ِبتظَ

 ريخ وه و اللَّه كُمحي قُولُ وتس ِبيلًا وثِِّه سِإلَى ب ِجدت ا لَمِرهدِلٍج ِبصتعغَِليٍل م ِمن فَكَم
ا سِئٍم فَِإنْ أَنصِرف فَلَا عن ملَالٍَة و ِإنْ أُِقم فَلَا عن سوِء ظَن الْحاِكِمني سلَام مودٍع لَا قَاٍل و لَ

 قَامالْم لْتعلَج ِلنيوتسةُ الْملَا غَلَب لَو لُ ومأَج و نمأَي ربالص اهاً وو اهو اِبِرينالص اللَّه دعا وِبم
وفاً و لَأَعولْت ِإعوالَ الثَّكْلَى علَى جِليِل الرِزيِة فَِبعيِن اللَِّه تدفَن ابنتك ِسراً و و اللَّبثَ ِلزاماً معكُ

 تهضم حقَّها و تمنع ِإرثَها و لَم يتباعِد الْعهد و لَم يخلَق ِمنك الذِّكْر و ِإلَى اللَِّه يا رسولَ اللَِّه
  .الْمشتكَى و ِفيك يا رسولَ اللَِّه أَحسن الْعزاِء صلَّى اللَّه علَيك و علَيها السلَام و الرضوانُ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي - ٤
بع نٍر عصِد اللَِّهنبأَِبي ع نِل عفَضِن الْماِلٍم عِن سِن بمحِد اللَِّه) عليه السالم  ( ِد الربِلأَِبي ع قَالَ قُلْت 

من غَسلَ فَاِطمةَ قَالَ ذَاك أَِمري الْمؤِمِنني و كَأَني استعظَمت ذَِلك ِمن قَوِلِه فَقَالَ ) عليه السالم ( 
نك ِضقْت ِبما أَخبرتك ِبِه قَالَ فَقُلْت قَد كَانَ ذَاك جِعلْت ِفداك قَالَ فَقَالَ لَا تِضيقَن فَِإنها كَأَ

  .ِصديقَةٌ و لَم يكُن يغِسلُها ِإلَّا ِصديق أَ ما عِلمت أَنَّ مريم لَم يغِسلْها ِإلَّا ِعيسى 
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  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن صاِلِح بِن - ٥
ٍد الْجمحِن مِد اللَِّه ببع نةَ عقْبِد اللَِّهعبأَِبي ع فٍَر وعأَِبي ج نع ِفيعليه السالم  ( ع (َةقَالَا ِإنَّ فَاِطم ) 

لَما أَنْ كَانَ ِمن أَمِرِهم ما كَانَ أَخذَت ِبتلَاِبيِب عمر فَجذَبته ِإلَيها ثُم قَالَت أَما و اللَِّه ) عليها السالم 
 لَو لَا أَني أَكْره أَنْ يِصيب الْبلَاُء من لَا ذَنب لَه لَعِلمت أَني سأُقِْسم علَى اللَِّه ثُم يا ابن الْخطَّاِب

  .أَِجده سِريع الِْإجابِة 
٦ -عأَِبي ج نِلِك عِد الْمبِن عب ِزيدي نةَ عقْبِن عاِلِح بص ناِد عنذَا الِْإسِبه عليه  ( فٍَر  و

) صلى اهللا عليه وآله  ( أَوحى اللَّه ِإلَى ملٍَك فَأَنطَق ِبِه ِلسانَ محمٍد) عليها السالم  ( قَالَ لَما وِلدت فَاِطمةُ) السالم 

 ِث ثُمالطَّم ِك ِمنتفَطَم ِك ِبالِْعلِْم وتي فَطَمقَالَ ِإن ةَ ثُما فَاِطماهمفٍَرفَسعو جعليه السالم  ( قَالَ أَب ( و
  .اللَِّه لَقَد فَطَمها اللَّه ِبالِْعلِْم و عِن الطَّمِث ِفي الِْميثَاِق 

 (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن صاِلِح بِن عقْبةَ عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر- ٧

يا فَاِطمةُ قُوِمي فَأَخِرِجي ِتلْك الصحفَةَ ) عليها السالم  ( ِلفَاِطمةَ) صلى اهللا عليه وآله  ( قَالَ النِبيقَالَ ) عليه السالم 
ِبيفَأَكَلَ الن فُوري اقرع و ا ثَِريدفَةً ِفيهحص تجرفَأَخ تصلى اهللا عليه وآله  ( فَقَام (ةُ وفَاِطم و ِليع و 

يش هعم نيسأَِت الْحر نمأَي ِإنَّ أُم ماً ثُموي رشثَلَاثَةَ ع نيسالْح و نسالْح  نأَي ِمن لَه ٌء فَقَالَت
كَانَ ِعند أُم أَيمن لَك هذَا قَالَ ِإنا لَنأْكُلُه منذُ أَياٍم فَأَتت أُم أَيمن فَاِطمةَ فَقَالَت يا فَاِطمةُ ِإذَا 

يش يةَ شفَاِطم دِإذَا كَانَ ِعن ا ولِْدهو ةَ وِلفَاِطم وا همٌء فَِإن يش هِمن نمأَي ِلأُم سٌء  ٌء فَلَي
أَما لَو لَا ) صلى اهللا عليه وآله  ( لنِبيفَأَخرجت لَها ِمنه فَأَكَلَت ِمنه أُم أَيمن و نِفدِت الصحفَةُ فَقَالَ لَها ا

و ) عليه السالم  ( أَنِك أَطْعمِتها لَأَكَلِْت ِمنها أَنِت و ذُريتِك ِإلَى أَنْ تقُوم الساعةُ ثُم قَالَ أَبو جعفٍَر
  .زماِنِه ِفي ) عليه السالم  ( الصحفَةُ ِعندنا يخرج ِبها قَاِئمنا

٨ - ِليع نع ِليِن عِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
دخلَ جاِلس ِإذْ ) صلى اهللا عليه وآله  ( يقُولُ بينا رسولُ اللَِّه) عليه السالم  ( بِن جعفٍَر قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن

حِبيِبي جبرِئيلُ لَم أَرك ) صلى اهللا عليه وآله  ( علَيِه ملَك لَه أَربعةٌ و ِعشرونَ وجهاً فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه
   أَنْ أُزوج النور ِفي ِمثِْل هِذِه الصورِة قَالَ الْملَك لَست ِبجبرِئيلَ يا محمد بعثَِني اللَّه عز و جلَّ
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حِه مكَِتفَي نيِإذَا ب لَكلَّى الْما وقَالَ فَلَم ِليع ةَ ِمنقَالَ فَاِطم نِمم نوِر قَالَ مالن ولُ ِمنسر دم
منذُ كَم كُِتب هذَا بين كَِتفَيك فَقَالَ ِمن قَبِل أَنْ ) صلى اهللا عليه وآله  ( اللَِّه عِلي وِصيه فَقَالَ رسولُ اللَِّه

  .يخلُق اللَّه آدم ِباثْنيِن و ِعشِرين أَلْف عاٍم 
٩ -هرغَي ٍد ومحم نب ِليٍر قَالَ   عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نع 

فَقَالَ دِفنت ِفي بيِتها فَلَما زادت بنو أُميةَ ِفي ) عليها السالم  ( عن قَبِر فَاِطمةَ) عليه السالم  ( سأَلْت الرضا
   .الْمسِجِد صارت ِفي الْمسِجِد

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْوشاِء عِن الْخيبِري عن يونس بِن -١٠
قَالَ سِمعته يقُولُ لَو لَا أَنَّ اللَّه تبارك و تعالَى خلَق أَِمري ) عليه السالم  ( ظَبيانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .ِلفَاِطمةَ ما كَانَ لَها كُفْو علَى ظَهِر الْأَرِض ِمن آدم و من دونه ) عليه السالم  ( لْمؤِمِننيا
  باب موِلِد الْحسِن بِن عِلي صلَوات اللَِّه علَيِهما

ِليع نب نسالْح ِلدعليه السالم  (  و (انَ ِفي سضمِر رهِفي ش ِة ورالِْهج دعِن بيتِة اثْننٍر سدِة بن
ِفي شهِر صفٍَر ِفي آِخِرِه ِمن سنِة ِتسٍع و أَربِعني ) عليه السالم  ( رِوي أَنه وِلد ِفي سنِة ثَلَاٍث و مضى

أُم ٍر وهأَش ةً ونس ِعنيبأَر ٍع وبس ناب وه ى وضم وِل اللَِّهوسر تةُ ِبنفَاِطم صلى اهللا عليه وآله  ( ه(.   
  محمد بن يحيى عِن الْحسيِن بِن ِإسحاق عن عِلي بِن مهِزيار عِن الْحسيِن بِن - ١

ِمعس نماٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نٍد عيوِن سِر بضِن النِعيٍد عفٍَرسعا جا ) عليه السالم  (  أَبقُولُ لَمي
نسِت الْحرضوِل ) عليه السالم  ( حسر ِمن ككَانم ِكي وبوِل اللَِّه تسر نا ابي كَى فَِقيلَ لَهفَاةُ بالْو

قَد حججت ِعشِرين حجةً ماِشياً و الَِّذي أَنت ِبِه و قَد قَالَ ِفيك ما قَالَ و ) صلى اهللا عليه وآله  ( اللَِّه
 طَّلَِع وِل الْموِن ِلهيلَتصِكي ِلخا أَبمِل فَقَالَ ِإنعلَ ِبالنعى النتاٍت حرثَلَاثَ م الَكم تمقَاس قَد

  .ِفراِق الْأَِحبِة 
٢ -ج ناللَِّه ب دبع ِد اللَِّه وبع نب دعِن   سب ِليأَِخيِه ع نع ارِزيهِن مب اِهيمرِإب نفٍَر عع

مهِزيار عِن الْحسِن بِن سِعيٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد 
  و هو ابن سبٍع و أَربِعني سنةً )  عليه السالم  (قَالَ قُِبض الْحسن بن عِلي) عليه السالم  ( اللَِّه

http://www.islam4u.com


  )٤٦٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

   .أَربِعني سنةً) صلى اهللا عليه وآله  ( ِفي عاِم خمِسني عاش بعد رسوِل اللَِّه
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن النعماِن عن سيِف بِن عِمريةَ - ٣

 و ِليع نب نسِت الْحمس ِديٍس الِْكنِن قَيثَ بعأَش تةَ ِبندعقَالَ ِإنَّ ج ِميرضكٍْر الْحأَِبي ب نع
تمس اتفَطَ ِبِه فَمتان طِْنِه ثُمِفي ب كسمتفَاس نسا الْحأَم و مفَقَاَءِت الس هلَاتوا مفَأَم لَاةً لَهوم 

.  
٤ - ِديهِن الْقَاِسِم النِن عسِن الْحِد بمحم نٍد عمحم نب دمأَح ى ويحي نب دمحم  
ِإس نِد اللَِّهعبأَِبي ع نع اِسيِن الْكُنانَ عرِن ِمهاِعيلَ بعليه السالم  ( م (ِليع نب نسالْح جرقَالَ خ ) 

ِفي بعِض عمِرِه و معه رجلٌ ِمن ولِْد الزبيِر كَانَ يقُولُ ِبِإمامِتِه فَنزلُوا ِفي منهٍل ِمن ) عليه السالم 
تحت نخلٍَة و ) عليه السالم  ( ِتلْك الْمناِهِل تحت نخٍل ياِبٍس قَد يِبس ِمن الْعطَِش فَفُِرش ِللْحسِن

خذَا النكَانَ ِفي ه لَو هأْسر فَعر و ِرييبى قَالَ فَقَالَ الزرلٍَة أُخخن تحت ِبِحذَاه ِرييبِللز ِل فُِرش
رطَب لَأَكَلْنا ِمنه فَقَالَ لَه الْحسن و ِإنك لَتشتِهي الرطَب فَقَالَ الزبيِري نعم قَالَ فَرفَع يده ِإلَى 

 قَترا فَأَواِلهِإلَى ح تارص لَةُ ثُمخِت النرضفَاخ همأَفْه ا ِبكَلَاٍم لَمعاِء فَدمطَباً السر لَتمح و
نساللَِّه قَالَ فَقَالَ الْح و رِسح ها ِمنورالُ الَِّذي اكْتمعليه السالم  ( فَقَالَ الْج ( ٍر وِبِسح سلَي لَكيو

  . فَكَفَاهم لَِكن دعوةُ ابِن نِبي مستجابةٌ قَالَ فَصِعدوا ِإلَى النخلَِة فَصرموا ما كَانَ ِفيِه
٥ - ِزيدِن يب قُوبعي نِن عسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم ٍد ومحم نب دمأَح  

نَّ ِللَِّه قَالَ ِإ) عليه السالم  ( قَالَ ِإنَّ الْحسن) عليه السالم  ( عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه
مِدينتيِن ِإحداهما ِبالْمشِرِق و الْأُخرى ِبالْمغِرِب علَيِهما سور ِمن حِديٍد و علَى كُلِّ واِحٍد 

ِحِبها و ِمنهما أَلْف أَلِْف ِمصراٍع و ِفيها سبعونَ أَلْف أَلِْف لُغٍة يتكَلَّم كُلُّ لُغٍة ِبِخلَاِف لُغِة صا
أَنا أَعِرف جِميع اللُّغاِت و ما ِفيِهما و ما بينهما و ما علَيِهما حجةٌ غَيِري و غَير الْحسيِن أَِخي 

.  
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٦ -  ِليِن عِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح 
 ( قَالَ خرج الْحسن بن عِلي) عليه السالم  ( بِن النعماِن عن صندٍل عن أَِبي أُسامةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

ِإلَى مكَّةَ سنةً ماِشياً فَوِرمت قَدماه فَقَالَ لَه بعض مواِليِه لَو رِكبت لَسكَن عنك هذَا ) م عليه السال
 تماِكسه الْورم فَقَالَ كَلَّا ِإذَا أَتينا هذَا الْمنِزلَ فَِإنه يستقِْبلُك أَسود و معه دهن فَاشتِر ِمنه و لَا

 كامأَم هلَى ِإنب اَء فَقَالَ لَهوذَا الده ِبيعي دِزلًا ِفيِه أَحنا منا قَِدمي مأُم و تِبأَِبي أَن لَاهوم فَقَالَ لَه
نسِد فَقَالَ الْحوِبالْأَس وا ِميلًا فَِإذَا هارِزِل فَسنونَ الْمِل) عليه السالم  ( د هذْ ِمنلَ فَخجالر كوند لَاهوم

الدهن و أَعِطِه الثَّمن فَقَالَ الْأَسود يا غُلَام ِلمن أَردت هذَا الدهن فَقَالَ ِللْحسِن بِن عِلي فَقَالَ 
 أَنت و أُمي لَم أَعلَم أَنك تحتاج ِإلَى هذَا أَ و انطَِلق ِبي ِإلَيِه فَانطَلَق فَأَدخلَه ِإلَيِه فَقَالَ لَه ِبأَِبي

 كُمِحباً يِويقَِني ذَكَراً سزرأَنْ ي اللَّه علَِكِن اد و لَاكوا ما أَنمناً ِإنثَم ذُ لَهآخ تلَس و ى ذَِلكرت
ضخمِلي تأَه لَّفْتي خِت فَِإنيلَ الْباً أَهِويذَكَراً س لَك اللَّه بهو فَقَد ِزِلكنِإلَى م طَِلقفَقَالَ ان 

  .و هو ِمن ِشيعِتنا 
ِليِن عِن بيسِلِد الْحوعليه السالم  ( باب م(  

ِليع نب نيسالْح ِلدعليه السالم  (  و (قُِبض ِة ثَلَاٍث ونِفي س )  ِف) عليه السالم ِم ِمنرحِر الْمهي ش
 هناٍد لَعِزي ناللَِّه ب ديبع لَهقَت رهأَش ةً ونونَ سسمخ و عبس لَه ِة ورالِْهج ِمن نيِست ى ودِة ِإحنس

و كَانَ علَى الْخيِل الَِّتي حاربته و اللَّه ِفي ِخلَافَِة يِزيد بِن معاِويةَ لَعنه اللَّه و هو علَى الْكُوفَِة 
 تةُ ِبنفَاِطم هأُم ِم ورحالْم نَ ِمنلَوٍر خشِن ِلعيالِْإثْن مولَاَء يبِبكَر اللَّه هنٍد لَععس نب رمع هلَتقَت

   .)صلى اهللا عليه وآله  ( رسوِل اللَِّه
١ -دمأَح و دعس   ارِزيهِن مب ِليأَِخيِه ع نع ارِزيهِن مب اِهيمرِإب نِميعاً عٍد جمحم نب 

 ( عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .يوم عاشوراَء و هو ابن سبٍع و خمِسني سنةً ) عليه السالم  ( سين بن عِليقَالَ قُِبض الْح) عليه السالم 
    ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عبِد الرحمِن - ٢
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طُهر و كَانَ ) عليهما السالم  ( قَالَ كَانَ بين الْحسِن و الْحسيِن) عليه السالم  ( الْعرزِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .بينهما ِفي الِْميلَاِد ِستةُ أَشهٍر و عشراً 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْوشاِء و الْحسين بن محمٍد عن معلَّى - ٣
قَالَ لَما ) عليه السالم  ( بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَحمد بِن عاِئٍذ عن أَِبي خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

مةُحفَاِطم عليها السالم  ( لَت (وِل اللَِّهسِئيلُ ِإلَى ررباَء جِن جيسِبالْح )  صلى اهللا عليه وآله (َةفَقَالَ ِإنَّ فَاِطم ) 

كَِرهت ) م عليه السال ( ستِلد غُلَاماً تقْتلُه أُمتك ِمن بعِدك فَلَما حملَت فَاِطمةُ ِبالْحسيِن) عليها السالم 
لَم تر ِفي الدنيا أُم تِلد غُلَاماً ) عليه السالم  ( حملَه و ِحني وضعته كَِرهت وضعه ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه

 الْآيةُ و وصينا الِْإنسانَ تكْرهه و لَِكنها كَِرهته ِلما عِلمت أَنه سيقْتلُ قَالَ و ِفيِه نزلَت هِذِه
  .ِبواِلديِه حسناً حملَته أُمه كُرهاً و وضعته كُرهاً و حملُه و ِفصالُه ثَالثُونَ شهراً 

٤ -ر ناِت عيٍرو الزمِن عِد بمحم ناِعيلَ عمِن ِإسب ِليع نى عيحي نب دمحم   ٍل ِمنج
) صلى اهللا عليه وآله  ( نزلَ علَى محمٍد) عليه السالم  ( قَالَ ِإنَّ جبرِئيلَ) عليه السالم  ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه

تأُم لُهقْتةَ تفَاِطم ِمن ولَدلُوٍد يوِبم كرشبي ِإنَّ اللَّه دمحا مي ِئيلُ فَقَالَ لَهربا جفَقَالَ ي ِدكعب ِمن ك
 و علَى ربي السلَام لَا حاجةَ ِلي ِفي مولُوٍد يولَد ِمن فَاِطمةَ تقْتلُه أُمِتي ِمن بعِدي فَعرج ثُم هبطَ

بي السلَام لَا حاجةَ ِلي ِفي مولُوٍد تقْتلُه فَقَالَ لَه ِمثْلَ ذَِلك فَقَالَ يا جبرِئيلُ و علَى ر) عليه السالم ( 
ِإلَى السماِء ثُم هبطَ فَقَالَ يا محمد ِإنَّ ربك يقِْرئُك ) عليه السالم  ( أُمِتي ِمن بعِدي فَعرج جبرِئيلُ

لِْإمامةَ و الْولَايةَ و الْوِصيةَ فَقَالَ قَد رِضيت ثُم أَرسلَ ِإلَى السلَام و يبشرك ِبأَنه جاِعلٌ ِفي ذُريِتِه ا
فَاِطمةَ أَنَّ اللَّه يبشرِني ِبمولُوٍد يولَد لَِك تقْتلُه أُمِتي ِمن بعِدي فَأَرسلَت ِإلَيِه لَا حاجةَ ِلي ِفي 

أُم لُهقْتي تلُوٍد ِمنوم ةَ ولَايالْو ةَ وامِتِه الِْإميلَ ِفي ذُرعج قَد ا أَنَّ اللَّههلَ ِإلَيسفَأَر ِدكعب ِمن كت
 ِفصالُه و لُهمح هاً وكُر هتعضو هاً وكُر هأُم هلَتمح ف ِضيتر ي قَدِه أَنِإلَي لَتسةَ فَأَرِصيالْو

شهراً حتى ِإذا بلَغَ أَشده و بلَغَ أَربِعني سنةً قالَ رب أَوِزعِني أَنْ أَشكُر ِنعمتك الَِّتي ثَالثُونَ 
أَنعمت علَي و على واِلدي و أَنْ أَعملَ صاِلحاً ترضاه و أَصِلح ِلي ِفي ذُريِتي فَلَو لَا أَنه قَالَ 

  ح ِلي ِفي ذُريِتي لَكَانت ذُريته كُلُّهم أَِئمةً أَصِل
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كَانَ يؤتى ِبِه النِبي فَيضع ِإبهامه ِفي ِفيِه و لَا ِمن أُنثَى ) عليها السالم  ( و لَم يرضِع الْحسين ِمن فَاِطمةَ
ِمن لَحِم رسوِل اللَِّه و ) عليه السالم  ( فَيمص ِمنها ما يكِْفيها الْيوميِن و الثَّلَاثَ فَنبت لَحم الْحسيِن

ى ابٍر ِإلَّا ِعيسهِة أَشِلِست ولَدي لَم ِمِه ودميرم عليه السالم  ( ن (ِليع نب نيسالْح و )  عليه السالم(.   
كَانَ يؤتى ِبِه ) صلى اهللا عليه وآله  ( أَنَّ النِبي) عليه السالم  (  و ِفي ِروايٍة أُخرى عن أَِبي الْحسِن الرضا

فَي هصمفَي هانِلس هلِْقمفَي نيسثَى الْحأُن ِمن ِضعتري لَم ِبِه و ِزئتج.  
ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَنظَر نظْرةً ) عليه السالم  (   عِلي بن محمٍد رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه- ٥

سلُّ ِبالْححا يأَى مفَر بسقَالَ ح ِقيمي سوِم فَقالَ ِإنجِنِفي النا ) عليه السالم  ( يِلم ِقيمي سفَقَالَ ِإن
   .)عليه السالم  ( يحلُّ ِبالْحسيِن

٦ - ِليع نٍد عيبِن عى بِن ِعيسِد بمحم نِن عسِن الْحِد بمحم نٍد عمحم نب دمأَح  
محم نةَ عِمريِن عِف بيس ناٍط عبِن أَسِد اللَِّهببو عانَ قَالَ قَالَ أَبرمِن حا كَانَ ) عليه السالم  ( ِد بلَم

ما كَانَ ضجِت الْملَاِئكَةُ ِإلَى اللَِّه ِبالْبكَاِء و قَالَت يفْعلُ هذَا ) عليه السالم  ( ِمن أَمِر الْحسيِن
  .و قَالَ ِبهذَا أَنتِقم ِلهذَا ) عليه السالم  ( فَأَقَام اللَّه لَهم ِظلَّ الْقَاِئِمِبالْحسيِن صِفيك و ابِن نِبيك قَالَ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن سيِف - ٧
نيِن أَعِلِك بِد الْمبع نةَ عِمريِن عفٍَربعأَِبي ج نِن ) عليه السالم  (  عيسلَى الْحع رصلَ النزا نقَالَ لَم

  .بِن عِلي حتى كَانَ بين السماِء و الْأَرِض ثُم خير النصر أَو ِلقَاَء اللَِّه فَاختار ِلقَاَء اللَِّه 
٨ -ٍد قَالَ حمحم نب نيساللَِّه   الْح دبا عثَندقَالَ ح جِعيٍد الْأَشو سأَب ٍب ويو كُرثَِني أَبد

نيسا قُِتلَ الْحقَالَ لَم ِديِد اللَِّه الْأَوبِن عب ِريسأَِبيِه ِإد نع ِريسِإد نأَنْ ) عليه السالم  ( ب مالْقَو ادأَر
لَ فَقَالَتيالْخ وِطئُوهٍة يِزيرِإلَى ج جرِر فَخحِبِه ِفي الْب ةَ كُِسرِفينِتي ِإنَّ سديا سي بنيةُ ِلزِفض 

فَهمهم بين يديِه حتى ) صلى اهللا عليه وآله  ( فَِإذَا هو ِبأَسٍد فَقَالَ يا أَبا الْحاِرِث أَنا مولَى رسوِل اللَِّه
لطَِّريِق و الْأَسد راِبض ِفي ناِحيٍة فَدِعيِني أَمِضي ِإلَيِه و أُعِلمه ما هم صاِنعونَ غَداً وقَفَه علَى ا

 قَالَت ثُم هأْسر فَعاِرِث فَرا الْحا أَبي ِه فَقَالَتِإلَي تضقَالَ فَم  
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يِريدونَ أَنْ يوِطئُوا الْخيلَ ظَهره قَالَ ) عليه السالم  ( أَ تدِري ما يِريدونَ أَنْ يعملُوا غَداً ِبأَِبي عبِد اللَِّه
فَأَقْبلَِت الْخيلُ فَلَما نظَروا ِإلَيِه قَالَ لَهم ) سالم عليه ال ( فَمشى حتى وضع يديِه علَى جسِد الْحسيِن

  .عمر بن سعٍد لَعنه اللَّه ِفتنةٌ لَا تِثريوها انصِرفُوا فَانصرفُوا 
٩ -ِن بسِن الْحع دمِن أَحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع   نع ِليِن ع

) عليه السالم  ( يقُولُ لَما قُِتلَ الْحسين) عليه السالم  ( يونس عن مصقَلَةَ الطَّحاِن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه

مدالْخ اُء وسالن نكَيب و كَتب ماً وأْتِه ملَيةُ عالْكَلِْبي هأَترِت امأَقَام و نهوعمد فَّتى جتح 
ذَهبت فَبينا ِهي كَذَِلك ِإذَا رأَت جاِريةً ِمن جواِريها تبِكي و دموعها تِسيلُ فَدعتها فَقَالَت لَها 

ش دهِني الْجابا أَصي لَمِإن ِك قَالَتوعمِسيلُ دا تِننيب ِت ِمنا لَِك أَنِويٍق قَالَ مةَ سبرش تِرب
فَأَمرت ِبالطَّعاِم و الْأَسِوقَِة فَأَكَلَت و شِربت و أَطْعمت و سقَت و قَالَت ِإنما نِريد ِبذَِلِك أَنْ 

يِة جوناً ِلتستِعني ِبها علَى قَالَ و أُهِدي ِإلَى الْكَلِْب) عليه السالم  ( نتقَوى علَى الْبكَاِء علَى الْحسيِن
فَلَما رأَِت الْجونَ قَالَت ما هِذِه قَالُوا هِديةٌ أَهداها فُلَانٌ ِلتستِعيِني علَى ) عليه السالم  ( مأْتِم الْحسيِن

ا ثُمِبه عنصا نٍس فَمرا ِفي عنلَس ِن فَقَالَتيسِم الْحأْتا ماِر فَلَمالد ِمن نِرجفَأُخ ِبِهن ترأَم 
 دعا بِبه نلَه ري لَم ِض والْأَر اِء ومالس نينَ با ِطرمكَأَن ا ِحسلَه سحي اِر لَمالد ِمن نِرجأُخ

 اِر أَثَرالد ِمن وِجِهنرخ.  
سِن الْحب ِليِلِد عوِنباب معليه السالم  ( ي(  

ِفي سنِة ثَماٍن و ثَلَاِثني و قُِبض ِفي سنِة خمٍس و ) عليه السالم  (  وِلد عِلي بن الْحسيِن
ِه بيوِن ِشريب ارِريهِن شب درجدزي تةُ ِبنلَامس هأُم ةً ونونَ سسمخ و عبس لَه و ِعنيِن ِتس

  .ِكسرى أَبرِويز و كَانَ يزدجرد آِخر ملُوِك الْفُرِس 
١ - نِميعاً عِد اللَِّه جبِن عِد بمحم نب ِليع و اللَّه هِحمر ِنيسِن الْحسالْح نب نيسالْح  

  بِن عبِد اللَِّه الْخزاِعي عن نصِر بِن ِإبراِهيم بِن ِإسحاق الْأَحمِر عن عبِد الرحمِن 
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 أُقِْدمت ِبنت يزدجرد قَالَ لَما) عليه السالم  ( مزاِحٍم عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر
 رما عهِإلَي ظَرا نفَلَم هلَتخا دا لَمِئهوِبض ِجدسالْم قرأَش ِة وِدينى الْمذَارا علَه فرأَش رملَى عع

ي هِذِه و هم ِبها فَقَالَ لَه أَِمري غَطَّت وجهها و قَالَت أُف ِبريوج بادا هرمز فَقَالَ عمر أَ تشِتمِن
ِمِننيؤعليه السالم  ( الْم ( اَءتا فَجهريِئِه فَخا ِبفَيهبساح و ِلِمنيسالْم لًا ِمنجا رهريخ لَك ذَِلك سلَي

لَها أَِمري الْمؤِمِنني ما اسمِك فَقَالَت فَقَالَ ) عليه السالم  ( حتى وضعت يدها علَى رأِْس الْحسيِن
ِمِننيؤالْم ا أَِمريفَقَالَ لَه اهانْ شهِد اللَِّه ) عليه السالم  ( جبا عا أَبِن ييسقَالَ ِللْح ِه ثُميوانبرهلْ شب

ِليع تلَدِض فَوِل الْأَرأَه ريا خهِمن نَّ لَكِلدِنلَتيسالْح نِن ) عليه السالم  (  بب ِليقَالُ ِلعكَانَ ي و
  .ابن الِْخيرتيِن فَِخيرةُ اللَِّه ِمن الْعرِب هاِشم و ِمن الْعجِم فَاِرس ) عليه السالم  ( الْحسيِن

  : و رِوي أَنَّ أَبا الْأَسوِد الدؤِلي قَالَ ِفيِه 
  لَأَكْرم من ِنيطَت علَيِه التماِئم*  غُلَاماً بين ِكسرى و هاِشٍم و ِإنَّ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن زرارةَ - ٢
ناقَةٌ حج علَيها اثْنتيِن و ) عليه السالم  ( انَ ِلعِلي بِن الْحسيِنيقُولُ كَ) عليه السالم  ( قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر

 ضعاَءِني بج قَد ا ِإلَّا وا ِبهنرعا شم ِتِه ووم دعب اَءتةً قَطُّ قَالَ فَجعا قَرهعا قَرةً مجح ِرينِعش
الَ ِإنَّ الناقَةَ قَد خرجت فَأَتت قَبر عِلي بِن الْحسيِن فَانبركَت علَيِه خدِمنا أَو بعض الْمواِلي فَقَ

فَدلَكَت ِبِجراِنها الْقَبر و ِهي ترغُو فَقُلْت أَدِركُوها أَدِركُوها و ِجيئُوِني ِبها قَبلَ أَنْ يعلَموا ِبها 
ا قَالَ وهوري قَطُّ أَو رأَِت الْقَبر تا كَانم .  

٣ - ِريتخِن الْبفِْص بح نى عِن ِعيسِد بمحم نأَِبيِه ع ناِشٍم عِن هب اِهيمرِإب نب ِليع  
جاَءت ناقَةٌ لَه ) عليه السالم (  قَالَ لَما مات أَِبي عِلي بن الْحسيِن) عليه السالم  ( عمن ذَكَره عن أَِبي جعفٍَر

 ا واهعرِإلَى م تدا فَرِبه ترِه فَأَملَيع غَترمت ِر ولَى الْقَبا عاِنهِبِجر تبرى ضتِي حعالر ِمن
  رعةً قَطُّ كَانَ يحج علَيها و يعتِمر و لَم يقْرعها قَ) عليه السالم  ( ِإنَّ أَِبي
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  .ابن بابويِه 
  الْحسين بن محمِد بِن عاِمٍر عن أَحمد بِن ِإسحاق بِن سعٍد عن سعدانَ بِن مسِلٍم - ٤

قَالَ لَما كَانَ ِفي اللَّيلَِة الَِّتي وِعد ِفيها عِلي ) عليه السالم  ( عن أَِبي عمارةَ عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه
ئْته ِبوضوٍء قَالَ يا بني ابِغِني وضوءاً قَالَ فَقُمت فَِج) عليه السالم  ( قَالَ ِلمحمٍد) عليه السالم  ( بن الْحسيِن

لَا أَبِغي هذَا فَِإنَّ ِفيِه شيئاً ميتاً قَالَ فَخرجت فَِجئْت ِبالِْمصباِح فَِإذَا ِفيِه فَأْرةٌ ميتةٌ فَِجئْته ِبوضوٍء 
أَنْ يحظَر لَها ِحظَار و أَنْ يقَام لَها غَيِرِه فَقَالَ يا بني هِذِه اللَّيلَةُ الَِّتي وِعدتها فَأَوصى ِبناقَِتِه 

 و غَتر ا واِنهِبِجر تبرفَض رِت الْقَبى أَتتح تجرثْ أَنْ خلْبت ِفيِه قَالَ فَلَم ِعلَتفَج لَفع
اقَةَ قَدِإنَّ الن فَِقيلَ لَه ِليع نب دمحم ا فَأُِتياهنيع لَتمالْآنَ قُوِمي ه ها فَقَالَ صاهفَأَت تجرخ 

بارك اللَّه ِفيِك فَلَم تفْعلْ فَقَالَ و ِإنْ كَانَ لَيخرج علَيها ِإلَى مكَّةَ فَيعلِّق السوطَ علَى الرحِل فَما 
نب ِليكَانَ ع ةَ قَالَ وِدينلَ الْمخدى يتا حهعقْرِنييساِء ) عليه السالم  (  الْحلَِة الظَّلْمِفي اللَّي جرخي

 نِنيلُ مي ثُم هعقْراباً فَياباً بب أِْتيى يتاِهِم حرالد اِنِري ونالد ِمن ررِفيِه الص ابِملُ الِْجرحفَي
يسالْح نب ِليع اتا مِه فَلَمِإلَي جرخعليه السالم  ( ِني (ًاِليوا أَنَّ عِلمفَع وا ذَاكفَقَد )  عليه السالم ( لُهفْعكَانَ ي

.  
٥ - اسِت ِإلْيِن ِبنب ِليِن عِن بسِن الْحلِْت عِن الصِد اللَِّه ببِه عمع نع دمأَح نب دمحم  

لَما حضرته الْوفَاةُ ) عليه السالم  ( الَ سِمعته يقُولُ ِإنَّ عِلي بن الْحسيِنقَ) عليه السالم  ( عن أَِبي الْحسِن
أُغِْمي علَيِه ثُم فَتح عينيِه و قَرأَ ِإذَا وقَعِت الْواِقعةُ و ِإنا فَتحنا لَك و قَالَ الْحمد ِللَِّه الَِّذي 

هدعا وقَندص ِمن قُِبض ثُم اِمِلنيالْع رأَج ماُء فَِنعشثُ نيِة حنالْج أُ ِمنوبتن ضا الْأَرثَنرأَو و 
  .ساعِتِه و لَم يقُلْ شيئاً 

٦ -ِن مب اِهيمرِإب نع ِرييفٍَر الِْحمعج ناللَِّه ب دبع ِد اللَِّه وبع نب دعأَِخيِه   س نع ارِزيه
 نِصٍري عأَِبي ب نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحع ارِزيهِن مب ِليع

سبٍع و خمِسني سنةً ِفي و هو ابن ) عليه السالم  ( قَالَ قُِبض عِلي بن الْحسيِن) عليه السالم  ( أَِبي عبِد اللَِّه
  .عاِم خمٍس و ِتسِعني عاش بعد الْحسيِن خمساً و ثَلَاِثني سنةً 
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محفٍَر معِلِد أَِبي جوباب مِليِن ععليه السالم  ( ِد ب(  
سنةَ أَربع عشرةَ و ِمائٍَة ) عليه السالم  ( سنةَ سبٍع و خمِسني و قُِبض) عليه السالم  (  وِلد أَبو جعفٍَر

ِر الَِّذي دِة ِفي الْقَبِدينِقيِع ِبالْمِبالْب ِفند ةً ونونَ سسمخ و عبس لَه و نب ِليع وهِفيِه أَب ِفن
و كَانت أُمه أُم عبِد اللَِّه ِبنت الْحسِن بِن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب علَيِهم السلَام و ) عليه السالم  ( الْحسيِن

  .علَى ذُريِتِهم الْهاِديِة 
 أَحمد عن عبِد اللَِّه بِن أَحمد عن صاِلِح بِن مزيٍد   محمد بن يحيى عن محمِد بِن- ١

قَالَ كَانت أُمي قَاِعدةً ِعند ) عليه السالم  ( عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن أَِبي الصباِح عن أَِبي جعفٍَر
دا هنِمعس و ارالِْجد عدصاٍر فَتِجد لَك ا أَِذنَ اللَّهطَفَى مصالْم قح ا لَا وِدهِبي ةً فَقَالَتِديدةً ش

 اِح وبو الصاٍر قَالَ أَبا ِبِمائَِة ِدينهنأَِبي ع قدصفَت هتازى جتح ولَّقاً ِفي الْجعم ِقيقُوِط فَبِفي الس
جدته أُم أَِبيِه يوماً فَقَالَ كَانت ِصديقَةً لَم تدرك ِفي آِل الْحسِن ) لسالم عليه ا ( ذَكَر أَبو عبِد اللَِّه

  .امرأَةٌ ِمثْلُها 
 ِمثْلَه دمِن أَحِد اللَِّه ببع نِن عسالْح نب دمحم .  

٢ - نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ِلبغِن تاِن بأَب ناٍن عِن ِسنِد بمحم
قَالَ ِإنَّ جاِبر بن عبِد اللَِّه الْأَنصاِري كَانَ آِخر من بِقي ِمن أَصحاِب ) عليه السالم  ( عن أَِبي عبِد اللَِّه

يلَ الْبا أَهنقَِطعاً ِإلَينلًا مجكَانَ ر وِل اللَِّه وسوِل اللَِّهرسِجِد رسِفي م دقْعكَانَ ي صلى اهللا عليه  ( ِت و

و هو معتِجر ِبِعمامٍة سوداَء و كَانَ يناِدي يا باِقر الِْعلِْم يا باِقر الِْعلِْم فَكَانَ أَهلُ الْمِدينِة ) وآله 
) صلى اهللا عليه وآله  ( للَِّه ما أَهجر و لَِكني سِمعت رسولَ اللَِّهيقُولُونَ جاِبر يهجر فَكَانَ يقُولُ لَا و ا

يقُولُ ِإنك ستدِرك رجلًا ِمني اسمه اسِمي و شماِئلُه شماِئِلي يبقُر الِْعلْم بقْراً فَذَاك الَِّذي 
اِبرا جنيا أَقُولُ قَالَ فَباِني ِإلَى معِبطَِريٍق ِفي د رِة ِإذْ مِدينِق الْمِض طُرعٍم ِفي بوي ذَات ددرتي 

 ِبرأَد قَالَ لَه لَ ثُمأَقِْبلْ فَأَقْب ا غُلَامِه قَالَ يِإلَي ظَرا نفَلَم ِليع نب دمحِفيِه م ابالطَِّريِق كُت ذَاك
و الَِّذي نفِْسي ِبيِدِه يا غُلَام ما اسمك قَالَ اسِمي ) صلى اهللا عليه وآله  ( لُ رسوِل اللَِّهفَأَدبر ثُم قَالَ شماِئ

 هأْسلُ رقَبِه يلَيلَ عِن فَأَقْبيسِن الْحب ِليع نب دمحم  
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يقِْرئُك السلَام و يقُولُ ذَِلك قَالَ فَرجع ) صلى اهللا عليه وآله  ( و يقُولُ ِبأَِبي أَنت و أُمي أَبوك رسولُ اللَِّه
ربفَأَخ ذَِعر وه ِن ِإلَى أَِبيِه ويسِن الْحب ِليع نب دمحم اِبرا جلَهفَع قَد و ينا بي فَقَالَ لَه ربالْخ ه

قَالَ نعم قَالَ الْزم بيتك يا بني فَكَانَ جاِبر يأِْتيِه طَرفَِي النهاِر و كَانَ أَهلُ الْمِدينِة يقُولُونَ وا 
صلى اهللا  ( النهاِر و هو آِخر من بِقي ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّهعجباه ِلجاِبٍر يأِْتي هذَا الْغلَام طَرفَِي 

فَكَانَ محمد بن عِلي يأِْتيِه علَى وجِه ) عليه السالم  ( فَلَم يلْبثْ أَنْ مضى عِلي بن الْحسيِن) عليه وآله 
يحدثُهم عِن اللَِّه تبارك و تعالَى ) عليه السالم  ( قَالَ فَجلَس) صلى اهللا عليه وآله  ( الْكَرامِة ِلصحبِتِه ِلرسوِل اللَِّه

صلى  ( فَقَالَ أَهلُ الْمِدينِة ما رأَينا أَحداً أَجرأَ ِمن هذَا فَلَما رأَى ما يقُولُونَ حدثَهم عن رسوِل اللَِّه

فَقَالَ أَهلُ الْمِدينِة ما رأَينا أَحداً قَطُّ أَكْذَب ِمن هذَا يحدثُنا عمن لَم يره فَلَما رأَى ما ) ه اهللا عليه وآل
  .يتعلَّم ِمنه يقُولُونَ حدثَهم عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَالَ فَصدقُوه و كَانَ جاِبر بن عبِد اللَِّه يأِْتيِه فَ

٣ - ناِط عنى الْحثَنم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
) لى اهللا عليه وآله ص ( فَقُلْت لَه أَنتم ورثَةُ رسوِل اللَِّه) عليه السالم  ( أَِبي بِصٍري قَالَ دخلْت علَى أَِبي جعفٍَر

واِرثُ الْأَنِبياِء عِلم كُلَّ ما عِلموا قَالَ ِلي نعم قُلْت فَأَنتم ) صلى اهللا عليه وآله  ( قَالَ نعم قُلْت رسولُ اللَِّه
عقَالَ ن صرالْأَب و هِرُءوا الْأَكْمبت ى وتووا الْميحلَى أَنْ تونَ عقِْدرنُ تاد قَالَ ِلي ِبِإذِْن اللَِّه ثُم م

 اَء ومالس و سمالش ترصفَأَب ينيلَى عع ِهي وجلَى وع حسفَم هِمن تونٍد فَدمحا ما أَبي يِمن
يكُلَّ ش و وتيالْب و ضأَنْ الْأَر ِحبقَالَ ِلي أَ ت لَِد ثُمٍء ِفي الْب اِس وا ِللنم لَك كَذَا وكُونَ هت 

 تا كُنكَم ودأَع اِلصاً قُلْتةُ خنالْج لَك و تا كُنكَم ودعت ِة أَوامالِْقي موي ِهملَيا عم كلَيع
هذَا فَقَالَ أَشهد أَنَّ هذَا حق فَمسح علَى عيني فَعدت كَما كُنت قَالَ فَحدثْت ابن أَِبي عميٍر ِب

 قح ارها أَنَّ النكَم.  
٤ - ِليِن عِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

قَالَ كُنت ِعنده يوماً ِإذْ ) عليه السالم  ( جعفٍَرعن عاِصِم بِن حميٍد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي 
 قَعو  
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علَيِهما كَلَامهما ساعةً ثُم ) عليه السالم  ( زوج ورشانَ علَى الْحاِئِط و هدلَا هِديلَهما فَرد أَبو جعفٍَر
نهضا فَلَما طَارا علَى الْحاِئِط هدلَ الذَّكَر علَى الْأُنثَى ساعةً ثُم نهضا فَقُلْت جِعلْت ِفداك ما 

يِلٍم كُلُّ شسم نا ابقَالَ ي رذَا الطَّيِم ه اللَّه لَقَهٍء خيش ٍة أَوِهيمب ٍر أَوطَي ن  وفَه وحٍء ِفيِه ر
أَسمع لَنا و أَطْوع ِمِن ابِن آدم ِإنَّ هذَا الْورشانَ ظَن ِبامرأَِتِه فَحلَفَت لَه ما فَعلْت فَقَالَت ترضى 

 هأَن هتربا ِبي فَأَخِضيفَر ِليِن عِد بمحا ِبمقَهدفَص ا ظَاِلملَه.  
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن أَسباٍط عن صاِلِح بِن حمزةَ - ٥

ِإلَى ِهشاِم بِن ِإلَى الشاِم ) عليه السالم  ( عن أَِبيِه عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي قَالَ لَما حِملَ أَبو جعفٍَر
 وِني قَدمتأَيةَ ِإذَا ريِني أُمب ِتِه ِمنرضكَانَ ِبح نم اِبِه وحاِبِه قَالَ ِلأَصِبب ارص ِلِك وِد الْمبع

م فَلْيوبخه ثُم أَمر وبخت محمد بن عِلي ثُم رأَيتموِني قَد سكَت فَلْيقِْبلْ علَيِه كُلُّ رجٍل ِمنكُ
قَالَ ِبيِدِه السلَام علَيكُم فَعمهم جِميعاً ِبالسلَاِم ) عليه السالم  ( أَنْ يؤذَنَ لَه فَلَما دخلَ علَيِه أَبو جعفٍَر

لَيع لَامِكِه السرقاً ِبتنِه حلَيع امِهش اددفَاز لَسج ثُم هخبولَ يِر ِإذٍْن فَأَقْبيلُوِسِه ِبغج ِه ِبالِْخلَافَِة و
و يقُولُ ِفيما يقُولُ لَه يا محمد بن عِلي لَا يزالُ الرجلُ ِمنكُم قَد شق عصا الْمسِلِمني و دعا 

لَّةَ ِعلٍْم و وبخه ِبما أَراد أَنْ يوبخه فَلَما سكَت أَقْبلَ علَيِه ِإلَى نفِْسِه و زعم أَنه الِْإمام سفَهاً و ِق
ضهن مالْقَو كَتا سفَلَم مهى آِخرقَضى انتح هخبوٍل يجر دعلٌ بجر معليه السالم  ( الْقَو ( قَاِئماً ثُم

 نأَي اسا النهقَالَ أَي كُنفَِإنْ ي كُمآِخر ِتمخا يِبن و لَكُمأَو ى اللَّهدا هِبن ِبكُم ادري نأَي ونَ وبذْهت
 و زع قُولُ اللَّهِة ياِقبلُ الْعا أَهِلأَن لْكا ملِْكنم دعب سلَي لًا وجؤلْكاً ما ملٌ فَِإنَّ لَنجعم لْكم لَكُم
جلَّ و الْعاِقبةُ ِللْمتِقني فَأَمر ِبِه ِإلَى الْحبِس فَلَما صار ِإلَى الْحبِس تكَلَّم فَلَم يبق ِفي الْحبِس 

ني خاِئف رجلٌ ِإلَّا ترشفَه و حن ِإلَيِه فَجاَء صاِحب الْحبِس ِإلَى ِهشاٍم فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإ
علَيك ِمن أَهِل الشاِم أَنْ يحولُوا بينك و بين مجِلِسك هذَا ثُم أَخبره ِبخبِرِه فَأَمر ِبِه فَحِملَ 

والْأَس ملَه جرخأَنْ لَا ي رأَم ِة وِدينوا ِإلَى الْمدرِلي هابحأَص و وِريِد هلَى الْبع و مهنيالَ بح و اق
 فَأُغِْلق نيدا ِإلَى موهتى انتاباً حرلَا ش اماً وونَ طَعِجدوا ثَلَاثاً لَا ياراِب فَسرالش اِم والطَّع نيب

 هابحكَا أَصفَش مهونِة دِدينالْم ابب  
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الْجوع و الْعطَش قَالَ فَصِعد جبلًا ِليشِرف علَيِهم فَقَالَ ِبأَعلَى صوِتِه يا أَهلَ الْمِدينِة الظَّاِلِم 
ِه خير لَكُم ِإنْ كُنتم مؤِمِنني و ما أَنا علَيكُم ِبحِفيٍظ قَالَ أَهلُها أَنا بِقيةُ اللَِّه يقُولُ اللَّه بِقيت اللَّ

 لَم اللَِّه لَِئن و ِبيٍب النيعةُ شوعاللَِّه د ِذِه وِم ها قَوي مفَقَالَ لَه ماهفَأَت كَِبري خيش كَانَ ِفيِهم و
 ِبالْأَسواِق لَتؤخذُنَّ ِمن فَوِقكُم و ِمن تحِت أَرجِلكُم فَصدقُوِني ِفي تخِرجوا ِإلَى هذَا الرجِل

هِذِه الْمرِة و أَِطيعوِني و كَذِّبوِني ِفيما تستأِْنفُونَ فَِإني لَكُم ناِصح قَالَ فَبادروا فَأَخرجوا ِإلَى 
حأَص و ِليِن عِد بمحم لَهمِه فَحثَ ِإلَيعِخ فَبيالش ربِلِك خِد الْمبع نب املَغَ ِهشاِق فَبواِبِه ِبالْأَس

  .فَلَم يدر ما صنع ِبِه 
   سعد بن عبِد اللَِّه و الِْحميِري جِميعاً عن ِإبراِهيم بِن مهِزيار عن أَِخيِه عِلي بِن- ٦

مهِزيار عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد 
ع قَالَ قُِبض محمد بن عِلي الْباِقر و هو ابن سبٍع و خمِسني سنةً ِفي عاِم أَرب) عليه السالم  ( اللَِّه

  .ِتسع عشرةَ سنةً و شهريِن ) عليه السالم  ( عشرةَ و ِمائٍَة عاش بعد عِلي بِن الْحسيِن
  )عليه السالم  ( باب موِلِد أَِبي عبِد اللَِّه جعفَِر بِن محمٍد

ماِنني و مضى ِفي شواٍل ِمن سنِة ثَماٍن و سنةَ ثَلَاٍث و ثَ) عليه السالم  (  ولِْد أَبو عبِد اللَِّه
 و هدج و وهِفيِه أَب ِفنِر الَِّذي دِقيِع ِفي الْقَبِبالْب ِفند ةً ونونَ سِست و سمخ لَه ِمائٍَة و و ِعنيبأَر

ِليع نب نسةَ ) عليه السالم  ( الْحوفَر أُم هأُم اُء وما أَسهأُم كٍْر وِن أَِبي بِد بمحِن مالْقَاِسِم ب تِبن
  .ِبنت عبِد الرحمِن بِن أَِبي بكٍْر 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد اللَِّه بِن أَحمد عن ِإبراِهيم بِن - ١
) عليه السالم  ( ي وهب بن حفٍْص عن ِإسحاق بِن جِريٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّهالْحسِن قَالَ حدثَِن

 ِليِثقَاِت ع ِمن ِلياِلٍد الْكَابو خأَب كٍْر وِن أَِبي بِد بمحم نب الْقَاِسم ِب ويسالْم نب ِعيدكَانَ س
قَالَ و كَانت أُمي ِممن آمنت و اتقَت و أَحسنت و اللَّه يِحب ) سالم عليه ال ( بِن الْحسيِن

الْمحِسِنني قَالَ و قَالَت أُمي قَالَ أَِبي يا أُم فَروةَ ِإني لَأَدعو اللَّه ِلمذِْنِبي ِشيعِتنا ِفي الْيوِم و اللَّيلَِة 
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أَنا نحن ِفيما ينوبنا ِمن الرزايا نصِبر علَى ما نعلَم ِمن الثَّواِب و هم يصِبرونَ علَى ما أَلْف مرٍة ِل
  .لَا يعلَمونَ 
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٢ -عِن   بِد اللَِّه ببع نةَ عاعمِن سانَ بملَيس نأَِبيِه ع نوٍر عهمِن جِن ابا عاِبنحأَص ض
الْقَاِسِم عِن الْمفَضِل بِن عمر قَالَ وجه أَبو جعفٍَر الْمنصور ِإلَى الْحسِن بِن زيٍد و هو واِليِه 

أَنْ أَحِرق علَى جعفَِر بِن محمٍد داره فَأَلْقَى النار ِفي داِر أَِبي عبِد اللَِّه فَأَخذَِت علَى الْحرميِن 
يتخطَّى النار و يمِشي ِفيها و يقُولُ أَنا ) عليه السالم  ( النار ِفي الْباِب و الدهِليِز فَخرج أَبو عبِد اللَِّه

نِليِل اللَِّهابخ اِهيمرِإب نا ابى أَناِق الثَّررعليه السالم  (  أَع(.   
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْبرِقي عن أَِبيِه عمن ذَكَره عن رفَيٍد - ٣

طَ علَي ابن هبيرةَ و حلَف علَي لَيقْتلُِني فَهربت ِمنه و مولَى يِزيد بِن عمِرو بِن هبيرةَ قَالَ سِخ
فَأَعلَمته خبِري فَقَالَ ِلي انصِرف و أَقِْرئْه ِمني السلَام و قُلْ لَه ) عليه السالم  ( عذْت ِبأَِبي عبِد اللَِّه

لَاكوم كلَيع ترآج ي قَدأِْي ِإنِبيثُ الرخ اِميش اكِفد ِعلْتج لَه وٍء فَقُلْتِبس هِهجداً فَلَا تفَير 
فَقَالَ اذْهب ِإلَيِه كَما أَقُولُ لَك فَأَقْبلْت فَلَما كُنت ِفي بعِض الْبواِدي استقْبلَِني أَعراِبي فَقَالَ 

ى وي أَرِإن بذْهت نقَالَ ِلي أَي وٍل ثُمقْتم دفَقَالَ ي لْتفَفَع كدي ِرجقَالَ ِلي أَخ وٍل ثُمقْتم هج
 دسفَقَالَ ج لْتفَفَع كدسج ِرزقَالَ ِلي أَب وٍل ثُمقْتلُ مِلي فَقَالَ ِرجِرج تزرفَأَب لَكِرج ِرزأَب

 ِرجقَالَ ِلي أَخ وٍل ثُمقْتالَةً مِرس اِنكفَِإنَّ ِفي ِلس كلَيع أْسِض فَلَا بام فَقَالَ ِلي لْتفَفَع كانِلس
لَو أَتيت ِبها الِْجبالَ الرواِسي لَانقَادت لَك قَالَ فَِجئْت حتى وقَفْت علَى باِب ابِن هبيرةَ 

لَيع لْتخا دفَلَم تأْذَنتِبي فَاس رأَم ثُم فيالس و طْعالن ا غُلَامي لَاهاِئٍن ِرجِبح كتِه قَالَ أَت
 ةً وونِبي ع ظْفَرت لَم ا الْأَِمريهأَي ِقي فَقُلْتنع ِربضِلي افيالس لَيع قَام أِْسي ور دش و فْتفَكُت

ذَاِت ن ِمن كا ِجئْتمِلِني ِإنأَخ فَقَالَ قُلْ فَقُلْت كأْنش و تأَن ثُم لَك هأَذْكُر را أَمناهه فِْسي و
 ترآج قَد قُولُ لَكي و لَامالس قِْرئُكٍد يمحم نب فَرعج لَه وا فَقُلْتجرفَخ رضح نم رفَأَم

داً فَلَا تفَير لَاكوم كلَيع قَالَةَ وِذِه الْمٍد همحم نب فَرعج قَالَ لَك اللَِّه لَقَد وٍء فَقَالَ وِبس هِهج
أَقْرأَِني السلَام فَحلَفْت لَه فَردها علَي ثَلَاثاً ثُم حلَّ أَكْتاِفي ثُم قَالَ لَا يقِْنعِني ِمنك حتى تفْعلَ ِبي 

لْتا فَعم ِني ِإلَّا ذَاكقِْنعا ياللَِّه م فِْسي فَقَالَ وِبِه ن ِطيبلَا ت و ِدي ِبذَاكي طَِلقنا تم قُلْت ِبك 
 ا ِشئْتا مِفيه ربفَد ِدكوِري ِفي يقَالَ أُم و هماتلَِني خاوفَن هأَطْلَقْت لَ ِبي وا فَعِبِه كَم لْتفَفَع.  
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٤ - نع ِريبيِن الْخِزيِز عِد الْعبِن عب رمع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ِل بفَضم انَ ويِن ظَبب سونةَ قَالُوا يِن أَِبي فَاِختِر بيِن ثُوِن بيسالْح اِج ورةَ السلَمأَِبي س و رمِن ع

فَقَالَ ِعندنا خزاِئن الْأَرِض و مفَاِتيحها و لَو ِشئْت أَنْ أَقُولَ ) عليه السالم  ( كُنا ِعند أَِبي عبِد اللَِّه
أَخ لَيى ِرجدا ِفي ِبِإحطَّهِه فَخلَيى ِرجدقَالَ ِبِإح قَالَ ثُم تجرِب لَأَخالذَّه ا ِفيِك ِمنِرِجي م

الْأَرِض خطّاً فَانفَرجِت الْأَرض ثُم قَالَ ِبيِدِه فَأَخرج سِبيكَةَ ذَهٍب قَدر ِشبٍر ثُم قَالَ انظُروا 
با فَِإذَا سنظَرناً فَنسح مِطيتأُع اكِفد ِعلْتا جنضعب لَأْلَأُ فَقَالَ لَهتٍض يعلَى با عهضعةٌ بكَِثري اِئك

 ةَ والْآِخر ا وينا الدِتنِلِشيع ا ولَن عمجيس ونَ قَالَ فَقَالَ ِإنَّ اللَّهاجتحم كُمتِشيع و مِطيتا أُعم
  .ِت النِعيِم و يدِخلُ عدونا الْجِحيم يدِخلُهم جنا
  الْحسين بن محمٍد عِن الْمعلَّى بِن محمٍد عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي بِصٍري قَالَ - ٥

لْجِميع ِإلَيِه و يشرب كَانَ ِلي جار يتِبع السلْطَانَ فَأَصاب مالًا فَأَعد ِقياناً و كَانَ يجمع ا
الْمسِكر و يؤِذيِني فَشكَوته ِإلَى نفِْسِه غَير مرٍة فَلَم ينتِه فَلَما أَنْ أَلْححت علَيِه فَقَالَ ِلي يا هذَا 

جر اِحِبكِني ِلصتضرع افًى فَلَوعلٌ مجر تأَن لًى وتبلٌ مجا رأَن قَعفَو ِبك اللَّه ِقذَِنينأَنْ ي تو
ذَكَرت لَه حالَه فَقَالَ ِلي ِإذَا رجعت ) عليه السالم  ( ذَِلك لَه ِفي قَلِْبي فَلَما ِصرت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه

ٍد دمحم نب فَرعج قُولُ لَكي فَقُلْ لَه أِْتيكيلَى ِإلَى الْكُوفَِة سع لَك نمأَض ِه ولَيع تا أَنم ع
 قُلْت ِزِلي ثُمنلَا مى ختِدي حِعن هتسبتى فَاحأَت ناِني ِفيمِإلَى الْكُوفَِة أَت تعجا رةَ فَلَمناللَِّه الْج

ِن مفَِر بعِد اللَِّه جبِلأَِبي ع كتي ذَكَرذَا ِإنا هي اِدِقلَهٍد الصمعليه السالم  ( ح ( تعجفَقَالَ ِلي ِإذَا ر
ِإلَى الْكُوفَِة سيأِْتيك فَقُلْ لَه يقُولُ لَك جعفَر بن محمٍد دع ما أَنت علَيِه و أَضمن لَك علَى 

لَ لَك أَبو عبِد اللَِّه هذَا قَالَ فَحلَفْت لَه أَنه قَد قَالَ اللَِّه الْجنةَ قَالَ فَبكَى ثُم قَالَ ِلي اللَِّه لَقَد قَا
 لْفخ وِإذَا ه اِني وعفَد ثَ ِإلَيعاٍم بأَي دعا كَانَ بى فَلَمضم و كبسفَقَالَ ِلي ح ا قُلْتِلي م

ٌء ِإلَّا و قَد أَخرجته و أَنا كَما  لَِّه ما بِقي ِفي منِزِلي شيداِرِه عريانٌ فَقَالَ ِلي يا أَبا بِصٍري لَا و ال
ترى قَالَ فَمضيت ِإلَى ِإخواِننا فَجمعت لَه ما كَسوته ِبِه ثُم لَم تأِْت علَيِه أَيام يِسريةٌ حتى بعثَ 

ِليلٌ فَأِْتِني فَجي عأَن ِإلَي اِلساً وج هدِعن تفَكُن تولَ ِبِه الْمزى نتح هاِلجأُع ِه وِإلَي ِلفتأَخ لْتع
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 قُِبض ا ثُملَن كاِحبفَى صو ِصٍري قَدا با أَبفَقَالَ ِلي ي أَفَاق ةً ثُميِه غَشلَيع ِشيفِْسِه فَغِبن ودجي وه
ةُ اللَِّه عمحِد اللَِّهربا عأَب تيأَت تججا حِه فَلَمعليه السالم  ( لَي ( قَالَ ِلي لْتخا دِه فَلَملَيع تأْذَنتفَاس

 لَيى ِرجدِإح ِت وياِخِل الْبد اًء ِمنِتداب  
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 اِحِبكا ِلصنفَيو ِصٍري قَدا با أَباِرِه يِليِز دى ِفي ِدهرالْأُخ ِن وحِفي الص.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عن جعفَِر بِن - ٦

محا مم ا ِبِه وِرفَِتنعم ِر وذَا الْأَما ِفي هوِلنخد ببا كَانَ سِري مدِث قَالَ قَالَ ِلي أَ تعِن الْأَشِد ب
يِرفَةُ شعلَا م و ِذكْر ها ِمنندفٍَر كَانَ ِعنعا جقَالَ ِإنَّ أَب ا ذَاكم لَه اِس قَالَ قُلْتالن دا ِعنٍء ِمم 

يعِني أَبا الدواِنيِق قَالَ ِلأَِبي محمِد بِن الْأَشعِث يا محمد ابِغ ِلي رجلًا لَه عقْلٌ يؤدي عني فَقَالَ 
فَقَالَ لَه أَبو لَه أَِبي قَد أَصبته لَك هذَا فُلَانُ بن مهاِجٍر خاِلي قَالَ فَأِْتِني ِبِه قَالَ فَأَتيته ِبخاِلي 

 ِن وسِن الْحِن بسالْح ناللَِّه ب دبأِْت ع ةَ وِدينأِْت الْم الَ وذَا الْمذْ هاِجٍر خهم نا ابفٍَر يعج
ِل خأَه ِمن لٌ غَِريبجي رِإن مٍد فَقُلْ لَهمحم نب فَرعج ِتِه ِفيِهميِل بأَه ةً ِمنا ِعدِبه انَ واسر

 ِط كَذَا ورلَى شع مهاِحٍد ِمنِإلَى كُلِّ و فَعاد اِل وذَا الْمِبه كُموا ِإلَيهجو ِتكُمِشيع ةٌ ِمنِشيع
قَبضتم كَذَا فَِإذَا قَبضوا الْمالَ فَقُلْ ِإني رسولٌ و أُِحب أَنْ يكُونَ مِعي خطُوطُكُم ِبقَبِضكُم ما 

فَأَخذَ الْمالَ و أَتى الْمِدينةَ فَرجع ِإلَى أَِبي الدواِنيِق و محمد بن الْأَشعِث ِعنده فَقَالَ لَه أَبو 
 فَرعلَا جالَ خالْم ِضِهمِبقَب مطُوطُهِذِه خه و مالْقَو تيقَالَ أَت اَءكرا واِنيِق موي الدٍد فَِإنمحم نب

فَجلَست خلْفَه و قُلْت حتى ينصِرف ) صلى اهللا عليه وآله  ( أَتيته و هو يصلِّي ِفي مسِجِد الرسوِل
تِق اللَّه و لَا تغر فَأَذْكُر لَه ما ذَكَرت ِلأَصحاِبِه فَعجلَ و انصرف ثُم الْتفَت ِإلَي فَقَالَ يا هذَا ا

 ا ذَاكم و فَقُلْت اجتحم مكُلُّه انَ وورِني ملَِة بوِد ِبدهو الْعقَِريب مهٍد فَِإنمحِت ميلَ بأَه
يب ِني ويى برا جِميِع مِني ِبجربأَخ ي وِمن هأْسى رنقَالَ فَأَد اللَّه كلَحكَانَ أَص هى كَأَنتح كن

 ثٌ ودحِفيِه م ٍة ِإلَّا ووبِت نيِل بأَه ِمن سلَي هأَن لَماِجٍر اعهم نا ابفٍَر يعو جأَب ا قَالَ فَقَالَ لَهثَاِلثَن
  .ةُ سبب قَوِلنا ِبهِذِه الْمقَالَِة ِإنَّ جعفَر بن محمٍد محدثُنا الْيوم و كَانت هِذِه الدلَالَ

  سعد بن عبِد اللَِّه و عبد اللَِّه بن جعفٍَر جِميعاً عن ِإبراِهيم بِن مهِزيار عن أَِخيِه - ٧
 مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ عِلي بِن مهِزيار عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن ابِن

و هو ابن خمٍس و ِستني سنةً ِفي عاِم ثَماٍن و ) عليه السالم  ( قُِبض أَبو عبِد اللَِّه جعفَر بن محمٍد
  .ني سنةً أَربعاً و ثَلَاِث) عليه السالم  ( أَربِعني و ِمائٍَة و عاش بعد أَِبي جعفٍَر
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٨ - قُوبعِن يب سوني نِعيٍد عِن سب رمِن عِد بمحفٍَر معأَِبي ج نِد اللَِّه عبع نب دعس    
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قَالَ سِمعته يقُولُ أَنا كَفَّنت أَِبي ِفي ثَوبيِن شطَِوييِن كَانَ يحِرم ) عليه السالم  (  الْأَوِلعن أَِبي الْحسِن
و ِفي برٍد اشتراه ) عليه السالم  ( ِفيِهما و ِفي قَِميٍص ِمن قُمِصِه و ِفي ِعمامٍة كَانت ِلعِلي بِن الْحسيِن

اراً ِبأَرِدين ِعنيب.  
  )عليه السالم  ( باب موِلِد أَِبي الْحسِن موسى بِن جعفٍَر

ِبالْأَبواِء سنةَ ثَماٍن و ِعشِرين و ِمائٍَة و قَالَ بعضهم ) عليه السالم  (  وِلد أَبو الْحسِن موسى
قُِبض ِمائٍَة و و ِرينِعش ٍع وِمائٍَة ) لسالم عليه ا ( ِتس و اِننيثَم ِة ثَلَاٍث ونس ٍب ِمنجر نَ ِمنلَوخ ِلِست

قُِبض ةً ونس ِسنيمخ ٍس ومخ ٍع أَوبأَر ناب وه ِن ) عليه السالم  ( وب ِدينِس السبِفي ح اددغِبب
 ِلعشِر لَياٍل بِقني ِمن شواٍل سنةَ ِتسٍع و سبِعني و ِمائٍَة شاهك و كَانَ هارونُ حملَه ِمن الْمِدينِة

 و جونُ ِإلَى الْحاره صخش انَ ثُمضمِر رهِة شرمع ِمن فَهرصنةَ مِدينونُ الْماره قَِدم قَد و
 فَحبسه ِعند ِعيسى بِن جعفٍَر ثُم أَشخصه ِإلَى بغداد حملَه معه ثُم انصرف علَى طَِريِق الْبصرِة
فِّيوفَت كاهِن شب ِدينالس دِعن هسبعليه السالم  ( فَح ( ٍش ويِة قُررقْبِفي م اددغِبب ِفند ِسِه وبِفي ح

  .أُمه أُم ولٍَد يقَالُ لَها حِميدةُ 
  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عن عِلي بِن السنِدي الْقُمي قَالَ - ١

حدثَنا ِعيسى بن عبِد الرحمِن عن أَِبيِه قَالَ دخلَ ابن عكَّاشةَ بِن ِمحصٍن الْأَسِدي علَى أَِبي 
فٍَر وعِد اللَِّهجبو ععليه السالم  (  كَانَ أَب ( خيالش أْكُلُهةً يبةً حبباً فَقَالَ حِه ِعنِإلَي مفَقَد هدقَاِئماً ِعن

بح كُلْه و عبشلَا ي هأَن ظُني نم أْكُلُهةً يعبأَر ثَلَاثَةً و و ِغريالص ِبيالص و الْكَِبري هِن فَِإنيتبِن حيت
ٍء لَا تزوج أَبا عبِد اللَِّه فَقَد أَدرك التزِويج قَالَ و  ِلأَي شي) عليه السالم  ( يستحب فَقَالَ ِلأَِبي جعفٍَر

أَهِل بربر فَينِزلُ دار ميموٍن فَنشتِري لَه ُء نخاس ِمن  بين يديِه صرةٌ مختومةٌ فَقَالَ أَما ِإنه سيِجي
فَقَالَ أَ لَا ) عليه السالم  ( ِبهِذِه الصرِة جاِريةً قَالَ فَأَتى ِلذَِلك ما أَتى فَدخلْنا يوماً علَى أَِبي جعفٍَر

 قَد لَكُم هتاِس الَِّذي ذَكَرخِن النع كُمِبرةً قَالَ أُخاِريج هِة ِمنرِذِه الصوا ِبهرتوا فَاشبفَاذْه قَِدم
فَأَتينا النخاس فَقَالَ قَد ِبعت ما كَانَ ِعنِدي ِإلَّا جاِريتيِن مِريضتيِن ِإحداهما أَمثَلُ ِمن الْأُخرى 

  ما فَأَخرجهما فَقُلْنا ِبكَم تِبيعنا هِذِه الْمتماِثلَةَ قَالَ ِبسبِعني ِديناراً قُلْنا فَأَخِرجهما حتى ننظُر ِإلَيِه
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ني ِديناراً قُلْنا لَه نشتِريها ِمنك ِبهِذِه الصرِة ما بلَغت و لَا قُلْنا أَحِسن قَالَ لَا أَنقُص ِمن سبِع
ندِري ما ِفيها و كَانَ ِعنده رجلٌ أَبيض الرأِْس و اللِّحيِة قَالَ فُكُّوا و ِزنوا فَقَالَ النخاس لَا 

 ِمن سبِعني ِديناراً لَم أُباِيعكُم فَقَالَ الشيخ ادنوا فَدنونا و فَكَكْنا تفُكُّوا فَِإنها ِإنْ نقَصت حبةً
الْخاتم و وزنا الدناِنري فَِإذَا ِهي سبعونَ ِديناراً لَا تِزيد و لَا تنقُص فَأَخذْنا الْجاِريةَ فَأَدخلْناها 

و جعفَر قَاِئم ِعنده فَأَخبرنا أَبا جعفٍَر ِبما كَانَ فَحِمد اللَّه و أَثْنى علَيِه ) عليه السالم  ( علَى أَِبي جعفٍَر
ثُم قَالَ لَها ما اسمِك قَالَت حِميدةُ فَقَالَ حِميدةٌ ِفي الدنيا محمودةٌ ِفي الْآِخرِة أَخِبِريِني عنِك 

ٌء ِإلَّا أَفْسدوه  كْر أَنِت أَم ثَيب قَالَت ِبكْر قَالَ و كَيف و لَا يقَع ِفي أَيِدي النخاِسني شيأَ ِب
ضيلًا أَبجِه رلَيع لِّطُ اللَّهسأَِة فَيرالْم ِل ِمنجالر دقْعي مِمن دقْعِجيئُِني فَيكَانَ ي قَد أِْس فَقَالَتالر 

 فَرعا جاراً فَقَالَ يِبِه ِمر خيلَ الشفَع اراً ولَ ِبي ِمري فَفَعنع قُومى يتح هلِْطمالُ يزِة فَلَا يياللِّح و
   .)عليه السالم  ( خذْها ِإلَيك فَولَدت خير أَهِل الْأَرِض موسى بن جعفٍَر

٢ -ب دمحِن   مب ِليع نع دمِن أَحِد اللَِّه ببع نع دمِن أَحِد بمحم نى عيحي ن
قَالَ ) عليه السالم  ( الْحسيِن عِن ابِن ِسناٍن عن ساِبِق بِن الْوِليِد عِن الْمعلَّى بِن خنيٍس أَنَّ أَبا عبِد اللَِّه

ن الْأَدناِس كَسِبيكَِة الذَّهِب ما زالَِت الْأَملَاك تحرسها حتى أُديت ِإلَي كَرامةً حِميدةُ مصفَّاةٌ ِم
  .ِمن اللَِّه ِلي و الْحجِة ِمن بعِدي 

 جِميعاً عن أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه- ٣
علَى الْمهِدي ) عليه السالم  ( قَتادةَ الْقُمي عن أَِبي خاِلٍد الزباِلي قَالَ لَما أُقِْدم ِبأَِبي الْحسِن موسى
با خاِلٍد ما ِلي أَراك مغموماً الْقُدمةَ الْأُولَى نزلَ زبالَةَ فَكُنت أُحدثُه فَرآِني مغموماً فَقَالَ ِلي يا أَ

 سفَقَالَ لَي ِدثُ ِفيكحا يِري ملَا أَد ِة وِذِه الطَّاِغيلُ ِإلَى همحت تأَن و ملَا أَغْت فكَي و فَقُلْت
ِميِل فَما كَانَ ِلي هم ِإلَّا علَي بأْس ِإذَا كَانَ شهر كَذَا و كَذَا و يوم كَذَا فَواِفِني ِفي أَوِل الْ

ِإحصاَء الشهوِر و الْأَياِم حتى كَانَ ذَِلك الْيوم فَوافَيت الِْميلَ فَما ِزلْت ِعنده حتى كَادِت 
الَ فَبينا أَنا الشمس أَنْ تِغيب و وسوس الشيطَانُ ِفي صدِري و تخوفْت أَنْ أَشك ِفيما قَ
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) عليه السالم  ( كَذَِلك ِإذَا نظَرت ِإلَى سواٍد قَد أَقْبلَ ِمن ناِحيِة الِْعراِق فَاستقْبلْتهم فَِإذَا أَبو الْحسِن

  أَمام الِْقطَاِر علَى بغلٍَة فَقَالَ 
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 فَقُلْت كَكْتش كطَانُ أَنيالش دو كَّنشوِل اللَِّه فَقَالَ لَا تسر نا ابي كيلَب اِلٍد قُلْتا خا أَبِإيٍه ي
  .يِهم عودةً لَا أَتخلَّص ِمنهم الْحمد ِللَِّه الَِّذي خلَّصك ِمنهم فَقَالَ ِإنَّ ِلي ِإلَ

  أَحمد بن ِمهرانَ و عِلي بن ِإبراِهيم جِميعاً عن محمِد بِن عِلي عِن الْحسِن بِن - ٤
ِإذْ أَتاه )  عليه السالم  (راِشٍد عن يعقُوب بِن جعفَِر بِن ِإبراِهيم قَالَ كُنت ِعند أَِبي الْحسِن موسى

 و اقفٍَر شس ِعيٍد ولٍَد بب ِمن كتيأَت اِنيرصالن ِض فَقَالَ لَهيرِبالْع هعم نحن و اِنيرصلٌ نجر
يِإلَى خ اِن ويِر الْأَديِني ِإلَى خِشدرةً أَنْ ينس ذُ ثَلَاِثنيني مبر أَلْتاِني سأَت و لَِمِهمأَع اِد وِر الِْعب

آٍت ِفي النوِم فَوصف ِلي رجلًا ِبعلْيا ِدمشق فَانطَلَقْت حتى أَتيته فَكَلَّمته فَقَالَ أَنا أَعلَم أَهِل 
 لَمأَع وه نِني ِإلَى مِشدأَر ي فَقُلْتِمن لَمِري أَعغَي لَا ِديِني و و فَرالس ِظمعتي لَا أَسفَِإن كِمن

 اِة وروالت فَاٍر ِمنةَ أَسعبأَر أْتقَر و داود اِمريزم ا وِجيلَ كُلَّهالِْإن أْتقَر لَقَد قَّةُ والش لَيع دعبت
قَالَ ِلي الْعاِلم ِإنْ كُنت تِريد ِعلْم النصراِنيِة فَأَنا أَعلَم قَرأْت ظَاِهر الْقُرآِن حتى استوعبته كُلَّه فَ

الْعرِب و الْعجِم ِبها و ِإنْ كُنت تِريد ِعلْم الْيهوِد فَباِطي بن شرحِبيلَ الساِمِري أَعلَم الناِس ِبها 
ِعلْم ِريدت تِإنْ كُن و موالْي وٍد وه ابِكت وِر وبالز ِعلْم ِجيِل والِْإن ِعلْم اِة وروالت ِعلْم لَاِم والِْإس 

 هِلمٍر فَعبخ اِء ِمنمالس ِزلَ ِمنا أُنم و ِركِر غَيهد و ِركهاِء ِفي دِبيالْأَن ِمن ِبيلَى نِزلَ عا أُنكُلَّ م
ٍء و ِشفَاٌء ِللْعالَِمني و روح ِلمِن استروح ِإلَيِه و  م يعلَم ِبِه أَحد ِفيِه ِتبيانُ كُلِّ شيأَحد أَو لَ

 كلَيلَى ِرجياً عشم لَو ِه فَأِْتِه وِإلَي كِشدفَأُر قِإلَى الْح أَِنس راً ويِبِه خ اللَّه ادأَر نةٌ ِلمِصريفَِإنْ ب
 فَقُلْت ِهكجلَى وفَع قِْدرت فَِإنْ لَم ِتكلَى اسفاً عحفَز قِْدرت فَِإنْ لَم كيتكْبلَى رواً عبفَح قِْدرت لَم

أِْتيى تتح ِركفَو ِمن طَِلقاِل قَالَ فَانالْم ِن ودِسِري ِفي الْبلَى الْمع ا أَقِْدرلْ أَنلَا لَا ب فَقُلْت ثِْربي 
ِبيةَ النِدينم أِْتيى تتح طَِلققَالَ فَان ثِْربي ِرفصلى اهللا عليه وآله  ( أَع ( وه ِب ورِعثَ ِفي الْعالَِّذي ب

 النجاِر و هو ِعند باِب النِبي الْعرِبي الْهاِشِمي فَِإذَا دخلْتها فَسلْ عن بِني غَنِم بِن ماِلِك بِن
مسِجِدها و أَظِْهر ِبزةَ النصراِنيِة و ِحلْيتها فَِإنَّ واِليها يتشدد علَيِهم و الْخِليفَةُ أَشد ثُم تسأَلُ 

لُ عن موسى بِن جعفٍَر و أَين منِزلُه و أَين عن بِني عمِرو بِن مبذُوٍل و هو ِببِقيِع الزبيِر ثُم تسأَ
  هو مساِفر أَم حاِضر فَِإنْ كَانَ مساِفراً فَالْحقْه فَِإنَّ سفَره أَقْرب ِمما ضربت ِإلَيِه 
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 لَامالس قِْرئُكي وه و كِني ِإلَيدشالَِّذي أَر وه قشوطَِة غُوطَِة ِدما الْغلْيانَ عطْرأَنَّ م هِلمأَع ثُم
دلَى يلَاِمي علَ ِإسعجي أَنْ يباةَ راجنم ي لَأُكِْثرِإن قُولُ لَكي كَِثرياً و ةَ وِذِه الِْقصه فَقَص كي

هو قَاِئم معتِمد علَى عصاه ثُم قَالَ ِإنْ أَِذنت ِلي يا سيِدي كَفَّرت لَك و جلَست فَقَالَ آذَنُ 
 ثُم هسنرب هنأَلْقَى ع ثُم لَسفَج كَفِّرأَنْ ت لَا آذَنُ لَك و ِلسجأَنْ ت أْذَنُ ِلي لَكت اكِفد ِعلْتقَالَ ج

 درا تم أَ و لَاماِحِبي السلَى صع ددار اِنيرصالن فَقَالَ لَه ِإلَّا لَه ا ِجئْتم معِفي الْكَلَاِم قَالَ ن
فَأَما التسِليم فَذَاك ِإذَا صار ِفي علَى صاِحِبك ِإنْ هداه اللَّه ) عليه السالم  ( السلَام فَقَالَ أَبو الْحسِن

ِديِننا فَقَالَ النصراِني ِإني أَسأَلُك أَصلَحك اللَّه قَالَ سلْ قَالَ أَخِبرِني عن ِكتاِب اللَِّه تعالَى الَِّذي 
ِإنا أَنزلْناه ِفي . و الِْكتاِب الْمِبِني.  فَقَالَ حمأُنِزلَ علَى محمٍد و نطَق ِبِه ثُم وصفَه ِبما وصفَه ِبِه

ِذِريننا ما كُنكٍَة ِإنبارلٍَة ما حم . لَياِطِن فَقَالَ أَما ِفي الْبهفِْسريا تِكيٍم مٍر حكُلُّ أَم قفْرِفيها ي
دمحم واِب ) صلى اهللا عليه وآله  ( فَهِفي ِكت وه ا وأَم وِف ورالْح قُوصنم وه ِه ولَيِزلَ عوٍد الَِّذي أُنه

ِليع ِمِننيؤالْم أَِمري وِبِني فَهعليه السالم  ( الِْكتاِب الْم (ُةلَةُ فَفَاِطما اللَّيأَم و )  ِفيها ) عليها السالم لُها قَوأَم و
ولُ يخرج ِمنها خير كَِثري فَرجلٌ حِكيم و رجلٌ حِكيم و رجلٌ حِكيم يفْرق كُلُّ أَمٍر حِكيٍم يقُ

فَقَالَ الرجلُ ِصف ِلي الْأَولَ و الْآِخر ِمن هؤلَاِء الرجاِل فَقَالَ ِإنَّ الصفَاِت تشتِبه و لَِكن الثَّاِلثَ 
ا يم لَك ِم أَِصفالْقَو ِمن ِإنْ لَم كُملَيع لَتزِب الَِّتي نلَِفي الْكُت كُمدِعن هِإن ِلِه وسن ِمن جرخ

تغيروا و تحرفُوا و تكَفِّروا و قَِدمياً ما فَعلْتم قَالَ لَه النصراِني ِإني لَا أَستر عنك ما عِلمت و لَا 
 و كأُكَذِّب ِلِه وفَض ِمن اللَّه طَاكأَع اللَِّه لَقَد كَِذِبِه و ا أَقُولُ وِق ما أَقُولُ ِفي ِصدم لَمعت تأَن

 كَذَّب نِفيِه م كَذِّبلَا ي ونَ واِترالس هرتسلَا ي ونَ واِطرالْخ هطُرخا لَا يِمِه مِنع ِمن كلَيع مقَس
أُعجلُك ) عليه السالم  (  لَك ِفي ذَِلك الْحق كَما ذَكَرت فَهو كَما ذَكَرت فَقَالَ لَه أَبو ِإبراِهيمفَقَوِلي

 تِفخٍم نوي أَي و ميرم أُم ما اسِني مِبرأَخ بأَ الْكُتقَر نِإلَّا قَِليلٌ ِمم ِرفُهعراً لَا يبضاً خِفيِه أَي
و ِلكَم ِمن ساعٍة ) عليه السالم  ( مريم و ِلكَم ِمن ساعٍة ِمن النهاِر و أَي يوٍم وضعت مريم ِفيِه ِعيسى

اِهيمرو ِإبِري فَقَالَ أَبلَا أَد اِنيرصاِر فَقَالَ النهالن عليه السالم  ( ِمن (ميرم ا أُمأَم ِهي ثَا ورا مهمفَاس 
  وِهيبةُ ِبالْعرِبيِة و أَما 
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اِل ووِة ِللزعمالْج موي وفَه ميرِفيِه م لَتمالَِّذي ح موالْي الْأَِمني وحطَ ِفيِه الربالَِّذي ه موالْي وه 
دمحم هظَّمع الَى وعت و كاربت اللَّه هظَّمع هلَى ِمنكَانَ أَو ِعيد ِلِمنيسِللْم سلَي صلى اهللا عليه وآله  ( و (

ِة وعمالْج موي وِعيداً فَه لَهعجأَنْ ي رِع فَأَمبالثَّلَاثَاِء ِلأَر موي وفَه ميرِفيِه م تلَدالَِّذي و موا الْيأَم 
هلْ تعِرفُه قَالَ لَا ) عليه السالم  ( ساعاٍت و ِنصٍف ِمن النهاِر و النهر الَِّذي ولَدت علَيِه مريم ِعيسى

ِه شلَيع و اتالْفُر وقَالَ هياِت شى ِبالْفُراوسي سلَي ِم والْكَر ِل وخالن رِخيِل  جالن وِم وٌء ِللْكُر
فَأَما الْيوم الَِّذي حجبت ِفيِه ِلسانها و نادى قَيدوس ولْده و أَشياعه فَأَعانوه و أَخرجوا آلَ 

روا ِإلَى مظُرنانَ ِليرِعم هتلْ فَِهماِبِه فَها ِفي ِكتنلَيع اِبِه وِفي ِكت كلَيع اللَّه ا قَصا مفَقَالُوا لَه مي
 اِنيرصقَالَ الن اللَّه كِديهى يتح ِلِسكجم ِمن قُومثَ قَالَ ِإذَنْ لَا تدالْأَح موالْي هأْتقَر و معقَالَ ن

سم أُمي ِبالسرياِنيِة و ِبالْعرِبيِة فَقَالَ كَانَ اسم أُمك ِبالسرياِنيِة عنقَاِليةَ و عنقُورةَ كَانَ ما كَانَ ا
يِح و هو عبد اسم جدِتك ِلأَِبيك و أَما اسم أُمك ِبالْعرِبيِة فَهو ميةُ و أَما اسم أَِبيك فَعبد الْمِس

 مي قَالَ كَانَ اسدج ما كَانَ اسفَم تِررب و قْتدقَالَ ص دبِسيِح عِللْم سلَي ِة وِبيراللَِّه ِبالْع
اً قَالَ أَبو جدك جبرِئيلَ و هو عبد الرحمِن سميته ِفي مجِلِسي هذَا قَالَ أَما ِإنه كَانَ مسِلم

اِهيمرِل ) عليه السالم  ( ِإبأَه ِمن ادنالْأَج ِزِلِه ِغيلَةً ونِفي م لُوهفَقَت ادنِه أَجلَيع لَتخِهيداً دقُِتلَ ش و معن
فَما تسميِني قَالَ الشاِم قَالَ فَما كَانَ اسِمي قَبلَ كُنيِتي قَالَ كَانَ اسمك عبد الصِليِب قَالَ 

 لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه تِهدش ِظيِم وِباللَِّه الْع تني آماللَِّه قَالَ فَِإن دبع يكمأُس
ِجنس ِمن أَجناِس الشرِك فَرداً صمداً لَيس كَما تِصفُه النصارى و لَيس كَما تِصفُه الْيهود و لَا 

و أَشهد أَنَّ محمداً عبده و رسولُه أَرسلَه ِبالْحق فَأَبانَ ِبِه ِلأَهِلِه و عِمي الْمبِطلُونَ و أَنه كَانَ 
 مشتِرك فَأَبصر من أَبصر و اهتدى رسولَ اللَِّه ِإلَى الناِس كَافَّةً ِإلَى الْأَحمِر و الْأَسوِد كُلٌّ ِفيِه

 ِتِه وِبِحكْم طَقن هِليأَنَّ و دهأَش ونَ وعدوا يا كَانم مهنلَّ عض ِطلُونَ وبالْم ِميع ى ودتِن اهم
غِة و توازروا علَى الطَّاعِة ِللَِّه و فَارقُوا الْباِطلَ أَنَّ من كَانَ قَبلَه ِمن الْأَنِبياِء نطَقُوا ِبالِْحكْمِة الْباِل

 ِمن مهمصع و ِة لَهِبالطَّاع اللَّه مهرصن لَالَِة وِبيلَ الضوا سرجه و لَهأَه و سجالر و لَهأَه و
يِن أَنِللد اُء وِليِللَِّه أَو مِة فَهِصيعالْم و مهِغِري ِمنِبالص تنونَ ِبِه آمرأْمي ِر ويلَى الْخثُّونَ عحي ارص
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 قَطَع ثُم الَِمنيالْع بالَى رعت و كاربِباللَِّه ت تنآم و أَذْكُر لَم نم و مهِمن تذَكَر نم الْكَِبِري و
 هارنز  
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و قَطَع صِليباً كَانَ ِفي عنِقِه ِمن ذَهٍب ثُم قَالَ مرِني حتى أَضع صدقَِتي حيثُ تأْمرِني فَقَالَ 
 و لَى ِمثِْل ِديِنككَانَ ع لَك ا أَخناهٍة همِفي ِنع وه ةَ ولَبِن ثَعِس بقَي ِمن ِمكقَو لٌ ِمنجر وه

كَِنعمِتك فَتواسيا و تجاورا و لَست أَدع أَنْ أُوِرد علَيكُما حقَّكُما ِفي الِْإسلَاِم فَقَالَ و اللَِّه 
ت ثَلَاثَِمائَِة طَروٍق بين فَرٍس و فَرسٍة و تركْت أَلْف بِعٍري أَصلَحك اللَّه ِإني لَغِني و لَقَد تركْ

فَحقُّك ِفيها أَوفَر ِمن حقِّي فَقَالَ لَه أَنت مولَى اللَِّه و رسوِلِه و أَنت ِفي حد نسِبك علَى 
أَةً ِمنرام جوزت و هلَامِإس نسفَح اِلكحاِهيمرو ِإبا أَبقَهدأَص ٍر وِني ِفهعليه السالم  (  ب ( ِسنيمخ

 ( و أَخدمه و بوأَه و أَقَام حتى أُخِرج أَبو ِإبراِهيم) عليه السالم  ( ِديناراً ِمن صدقَِة عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب

  . ِبثَماٍن و ِعشِرين لَيلَةً فَمات بعد مخرِجِه) عليه السالم 
  عِلي بن ِإبراِهيم و أَحمد بن ِمهرانَ جِميعاً عن محمِد بِن عِلي عِن الْحسِن بِن - ٥

اِهيمرأَِبي ِإب دِعن تفٍَر قَالَ كُنعِن جب قُوبعي ناِشٍد ععليه السالم  ( ر (جر اهأَت انَ ورجِل نأَه لٌ ِمن
الْيمِن ِمن الرهباِن و معه راِهبةٌ فَاستأْذَنَ لَهما الْفَضلُ بن سواٍر فَقَالَ لَه ِإذَا كَانَ غَداً فَأِْت ِبِهما 

وا فَأَمر ِبخصفَِة بواِري ثُم جلَس و ِعند ِبئِْر أُم خيٍر قَالَ فَوافَينا ِمن الْغِد فَوجدنا الْقَوم قَد وافَ
جلَسوا فَبدأَِت الراِهبةُ ِبالْمساِئِل فَسأَلَت عن مساِئلَ كَِثريٍة كُلُّ ذَِلك يِجيبها و سأَلَها أَبو 

اِهيمرعليه السالم  ( ِإب (يا ِفيِه شهدِعن كُني اَء لَميأَش نفَكَانَ ٌء ع أَلُهسي اِهبلَ الرأَقْب ثُم تلَمأَس ثُم 
يِجيبه ِفي كُلِّ ما يسأَلُه فَقَالَ الراِهب قَد كُنت قَِوياً علَى ِديِني و ما خلَّفْت أَحداً ِمن النصارى 

ِمعس لَقَد لَِغي ِفي الِْعلِْم وبلُغُ مبِض يقِْدِس ِفي الْأَرِت الْميِإلَى ب جاَء حِد ِإذَا شٍل ِفي الِْهنجِبر ت
ِفي يوٍم و لَيلٍَة ثُم يرِجع ِإلَى منِزِلِه ِبأَرِض الِْهنِد فَسأَلْت عنه ِبأَي أَرٍض هو فَِقيلَ ِلي ِإنه ِبسبذَانَ 

ِني فَقَالَ هربالَِّذي أَخ أَلْتس ى وا أَتانَ لَمملَيس اِحبص فِبِه آص الَِّذي ظَِفر ماِلاس ِلمع و
ِبعرِش سبٍإ و هو الَِّذي ذَكَره اللَّه لَكُم ِفي ِكتاِبكُم و لَنا معشر الْأَدياِن ِفي كُتِبنا فَقَالَ لَه أَبو 

اِهيمرِللَِّه) عليه السالم  ( ِإب ا الَِّذي فَكَمهِمن ومتحا الْمةٌ فَأَماُء كَِثريمالْأَس اِهبفَقَالَ الر درٍم لَا يِمِن اس 
فَأَخِبرِني عما تحفَظُ ِمنها قَالَ الراِهب لَا و ) عليه السالم  ( لَا يرد ساِئلُه فَسبعةٌ فَقَالَ لَه أَبو الْحسِن

  ِذي أَنزلَ التوراةَ علَى موسى و جعلَ ِعيسى ِعبرةً ِللْعالَِمني و ِفتنةً ِلشكِْر أُوِلي اللَِّه الَّ
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رداً بمحلَ معج اِب واًالْأَلْبِليلَ ععج ةً ومحر اَء ) عليه السالم  ( كَةً وِصيلَ الْأَوعج ةً وِصريب ةً ورِعب
ِمن نسِلِه و نسِل محمٍد ما أَدِري و لَو دريت ما احتجت ِفيِه ِإلَى كَلَاِمك و لَا ِجئْتك و لَا 

رو ِإبأَب فَقَالَ لَه كأَلْتسِذِه ) عليه السالم  ( اِهيمِبه تِمعس اِهبالر فَقَالَ لَه ِديِديِث الِْهنِإلَى ح دع
الْأَسماِء و لَا أَدِري ما ِبطَانتها و لَا شراِئحها و لَا أَدِري ما ِهي و لَا كَيف ِهي و لَا ِبدعاِئها 

 تى قَِدمتح طَلَقْتلَا فَان ارٍل فَصبراً ِفي جيى دنب هِل فَِقيلَ ِلي ِإنجِن الرع أَلْتِد فَسذَانَ الِْهنبس
يخرج و لَا يرى ِإلَّا ِفي كُلِّ سنٍة مرتيِن و زعمِت الِْهند أَنَّ اللَّه فَجر لَه عيناً ِفي ديِرِه و زعمِت 

أَن داِبِه الِْهنِإلَى ب تيهتفَان لُهمعٍث يرِر حغَي ِمن ثُ لَهرحي لِْقيِه وٍع يرِر زغَي ِمن لَه عرزي ه
َءت فَأَقَمت ثَلَاثاً لَا أَدق الْباب و لَا أُعاِلج الْباب فَلَما كَانَ الْيوم الراِبع فَتح اللَّه الْباب و جا

 حفَتفَان ابِت الْبفَعِن فَداللَّب ا ِمنِعهرا ِفي ضم جرخي كَادا يهعرض رجت طَبا حهلَيةٌ عقَرب
بِض فَيِإلَى الْأَر ظُرني ِكي وباِء فَيمِإلَى الس ظُرنلَ قَاِئماً يجالر تدجفَو لْتخد ا وهتِبعفَت ِكي و

ينظُر ِإلَى الِْجباِل فَيبِكي فَقُلْت سبحانَ اللَِّه ما أَقَلَّ ضربك ِفي دهِرنا هذَا فَقَالَ ِلي و اللَِّه ما أَنا 
اً ِمن أَسماِء ِإلَّا حسنةٌ ِمن حسناِت رجٍل خلَّفْته وراَء ظَهِرك فَقُلْت لَه أُخِبرت أَنَّ ِعندك اسم

 تيب ِرفعلْ ته فَقَالَ ِلي و ِتكيِإلَى ب ِجعرت قِْدِس والْم تيلٍَة بلَي ٍم وولُغُ ِبِه ِفي كُلِّ يباللَِّه ت
ِس و لَِكنه الْبيت الْمقِْدِس قُلْت لَا أَعِرف ِإلَّا بيت الْمقِْدِس الَِّذي ِبالشاِم قَالَ لَيس بيت الْمقِْد

فَقُلْت لَه أَما ما سِمعت ِبِه ِإلَى يوِمي هذَا فَهو ) صلى اهللا عليه وآله  ( الْمقَدس و هو بيت آِل محمٍد
ا حقَالُ لَها كَانَ يمِإن اِء وِبيالْأَن اِريبحم قِْدِس فَقَالَ ِلي ِتلْكالْم تيى بتاِريِب ححةُ الْمِظري

و قَرب الْبلَاُء ِمن أَهِل الشرِك و ) صلوات اهللا عليهما  ( جاَءِت الْفَترةُ الَِّتي كَانت بين محمٍد و ِعيسى
الْأَس قَلُوا ِتلْكن لُوا ودب لُوا وواِطِني فَحيوِر الشِفي د اتِقملَِّت النح كاربلُ اللَِّه تقَو وه اَء وم

و تعالَى الْبطْن ِآلِل محمٍد و الظَّهر مثَلٌ ِإنْ ِهي ِإلَّا أَسماٌء سميتموها أَنتم و آباؤكُم ما أَنزلَ 
لٍَد بب ِمن كِإلَي تبرض ي قَدِإن لَه لْطاٍن فَقُلْتس ِبها ِمن وماً اللَّهغُم اراً وِبح كِإلَي تضرعِعيٍد ت

و هموماً و خوفاً و أَصبحت و أَمسيت مؤيساً أَلَّا أَكُونَ ظَِفرت ِبحاجِتي فَقَالَ ِلي ما أَرى 
ك ِحني أَراد الْوقُوع ِبأُمك ِإلَّا و أُمك حملَت ِبك ِإلَّا و قَد حضرها ملَك كَِرمي و لَا أَعلَم أَنَّ أَبا
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 ِرِه ذَِلكهس ِمن اِبعالر فْرالس سركَانَ د قَد هِإلَّا أَن معلَا أَز ٍر ولَى طُها عاَءهج لَ وسقَِد اغْت
   فَخِتم لَه ِبخيٍر ارِجع ِمن حيثُ ِجئْت فَانطَِلق حتى تنِزلَ
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الَِّتي يقَالُ لَها طَيبةُ و قَد كَانَ اسمها ِفي الْجاِهِليِة يثِْرب ثُم اعِمد ) صلى اهللا عليه وآله  ( مِدينةَ محمٍد
موِضٍع ِمنها يقَالُ لَه الْبِقيع ثُم سلْ عن داٍر يقَالُ لَها دار مروانَ فَانِزلْها و أَِقم ثَلَاثاً ثُم سلْ ِإلَى 

صا الْخهماس ِفي ِبلَاِدِهم ِهي و اِريولُ الْبمعا ياِبهلَى بكُونُ عِد الَِّذي يوِخ الْأَسيِن الشع ف
فَالْطُف ِبالشيِخ و قُلْ لَه بعثَِني ِإلَيك نِزيلُك الَِّذي كَانَ ينِزلُ ِفي الزاِويِة ِفي الْبيِت الَِّذي ِفيِه 

أَي لْهس اِديِه ون نأَي لْهس و ِن فُلَاٍن الْفُلَاِنيفُلَاِن ب نع لْهس ثُم عبالْأَر اتبيشا الْخِفيه رمٍة ياعس 
فَلَيِريكَاه أَو يِصفُه لَك فَتعِرفُه ِبالصفَِة و سأَِصفُه لَك قُلْت فَِإذَا لَِقيته فَأَصنع ما ذَا قَالَ سلْه عما 

) عليه السالم  ( الَ لَه أَبو ِإبراِهيمكَانَ و عما هو كَاِئن و سلْه عن معاِلِم ِديِن من مضى و من بِقي فَقَ

قَد نصحك صاِحبك الَِّذي لَِقيت فَقَالَ الراِهب ما اسمه جِعلْت ِفداك قَالَ هو متمم بن فَيروٍز 
ه و عبده ِبالِْإخلَاِص و الِْإيقَاِن و و هو ِمن أَبناِء الْفُرِس و هو ِممن آمن ِباللَِّه وحده لَا شِريك لَ

 و ِقنيتالْم ِمن لَهعج اِد وشِبيِل الرِلس اهده كْماً وح هبر لَه بهفَو مافَها خِمِه لَمقَو ِمن فَر
ا و هو يزور ِفيها مكَّةَ حاجاً و يعتِمر ِفي عرف بينه و بين ِعباِدِه الْمخلَِصني و ما ِمن سنٍة ِإلَّ

ُء ِمن موِضِعِه ِمن الِْهنِد ِإلَى مكَّةَ فَضلًا ِمن اللَِّه و عوناً و كَذَِلك  رأِْس كُلِّ شهٍر مرةً و يِجي
ِئلَ كَِثريٍة كُلُّ ذَِلك يِجيبه ِفيها و سأَلَ الراِهب يجِزي اللَّه الشاِكِرين ثُم سأَلَه الراِهب عن مسا

يا شاِهِب ِفيهالر دِعن كُني اَء لَميأَش نِة  عاِنيثَم نِني عِبرقَالَ أَخ اِهبِإنَّ الر ا ثُمِبه هربٌء فَأَخ
ربعةٌ و بِقي ِفي الْهواِء ِمنها أَربعةٌ علَى من نزلَت ِتلْك أَحرٍف نزلَت فَتبين ِفي الْأَرِض ِمنها أَ

 ا لَمِه ملَيلُ عزني و هرفَسِه فَيلَيع اللَّه ِزلُهنا ينقَاِئم ا قَالَ ذَاكهرفَسي نم اِء ووةُ الَِّتي ِفي الْهعبالْأَر
لَى الصلْ عزنِة يعبالْأَر ِتلْك ِن ِمنيِن اِلاثْنِني عِبرفَأَخ اِهبقَالَ الر ثُم ِدينتهالْم ِل وسالر و يِقنيد

و ِإلَّا اللَّه فَلَا ِإلَه نلُها أَوا أَمِة كُلِّهعبِبالْأَر كِبرقَالَ أُخ ا ِهيِض مِف الَِّتي ِفي الْأَررلَا الْأَح هدح
مخلَصاً و الثَّاِلثَةُ نحن أَهلُ الْبيِت و ) صلى اهللا عليه وآله  ( شِريك لَه باِقياً و الثَّاِنيةُ محمد رسولُ اللَِّه
ِمن اللَِّه ِبسبٍب فَقَالَ لَه و رسولُ اللَِّه ) صلى اهللا عليه وآله  ( الراِبعةُ ِشيعتنا ِمنا و نحن ِمن رسوِل اللَِّه

 و قِد اللَِّه حِعن اَء ِبِه ِمنا جأَنَّ م ولُ اللَِّه وسداً رمحأَنَّ م و ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش اِهبالر
  مستبدلُونَ أَنكُم صفْوةُ اللَِّه ِمن خلِْقِه و أَنَّ ِشيعتكُم الْمطَهرونَ الْ
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اِهيمرو ِإبا أَبعفَد الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح ةُ اللَِّه واِقبع ملَه عليه السالم  ( و ( و زِة خبقَِميٍص ِبج
قُوِهي و طَيلَساٍن و خف و قَلَنسوٍة فَأَعطَاه ِإياها و صلَّى الظُّهر و قَالَ لَه اختِتن فَقَالَ قَِد 

  .اختتنت ِفي ساِبِعي 
٦ -ع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِد اللَِّه بب

 تاتم قَد كُونَ وبا يلَهوا حهانيِصب ِكي وبت ِهي ى وأٍَة ِبِمنرِبام اِلحالص دبالْع رِة قَالَ مِغريالْم
لَِّه ِإنَّ لَنا ِصبياناً يتامى و لَها بقَرةٌ فَدنا ِمنها ثُم قَالَ لَها ما يبِكيِك يا أَمةَ اللَِّه قَالَت يا عبد ال

كَانت ِلي بقَرةٌ مِعيشِتي و مِعيشةُ ِصبياِني كَانَ ِمنها و قَد ماتت و بِقيت منقَطَعاً ِبي و ِبولِْدي 
تا لَِك فَأُلِْهمهِييلْ لَِك أَنْ أُحةَ اللَِّه ها أَما فَقَالَ يلَا ِحيلَةَ لَن ى وحناللَِّه فَت دبا عي معن أَنْ قَالَت 

 ةً أَوسخا نهسخِة فَنقَرِبالْب توفَص قَام ِه ثُميفَتش كرح ئَةً وينه هدي فَعر ِن ثُميتكْعلَّى رص
 نظَرِت الْمرأَةُ ِإلَى الْبقَرِة صاحت و قَالَت ضربها ِبِرجِلِه فَاستوت علَى الْأَرِض قَاِئمةً فَلَما

   .)عليه السالم  ( ِعيسى ابن مريم و رب الْكَعبِة فَخالَطَ الناس و صار بينهم و مضى
 عِمريةَ عن ِإسحاق   أَحمد بن ِمهرانَ رِحمه اللَّه عن محمِد بِن عِلي عن سيِف بِن- ٧

بِن عماٍر قَالَ سِمعت الْعبد الصاِلح ينعى ِإلَى رجٍل نفْسه فَقُلْت ِفي نفِْسي و ِإنه لَيعلَم متى 
انَ رشيد الْهجِري يموت الرجلُ ِمن ِشيعِتِه فَالْتفَت ِإلَي ِشبه الْمغضِب فَقَالَ يا ِإسحاق قَد كَ

يعلَم ِعلْم الْمنايا و الْبلَايا و الِْإمام أَولَى ِبِعلِْم ذَِلك ثُم قَالَ يا ِإسحاق اصنع ما أَنت صاِنع فَِإنَّ 
ك لَا يلْبثُونَ بعدك ِإلَّا يِسرياً حتى عمرك قَد فَِني و ِإنك تموت ِإلَى سنتيِن و ِإخوتك و أَهلَ بيِت

 فَقُلْت فِْسكذَا ِفي نفَكَانَ ه مهودع ِبِهم تمشى يتضاً حعب مهضعونُ بخي و مهتكَِلم قفَرتت
اقحثْ ِإسلْبي ِري فَلَمدِفي ص ضرا عِبم اللَّه ِفرغتي أَسى فَِإنتِسرياً حِلِس ِإلَّا يجذَا الْمه دعب 

  .مات فَما أَتى علَيِهم ِإلَّا قَِليلٌ حتى قَام بنو عماٍر ِبأَمواِل الناِس فَأَفْلَسوا 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن موسى بِن الْقَاِسِم الْبجِلي عن عِلي بِن - ٨
كَّةَ فَقَالَ يِئٍذ ِبمموي نحن ٍب وجةَ ررما عنرمتقَِد اع اِعيلَ ومِإس نب دمحاَءِني مفٍَر قَالَ جعا ج

و ) عليه السالم  ( عم ِإني أُِريد بغداد و قَد أَحببت أَنْ أُودع عمي أَبا الْحسِن يعِني موسى بن جعفٍَر
ِلك بعد أَحببت أَنْ تذْهب مِعي ِإلَيِه فَخرجت معه نحو أَِخي و هو ِفي داِرِه الَِّتي ِبالْحوبِة و ذَ

 و جرذَا أَخ وفَقَالَ ه ِليع ذَا فَقُلْته نِني أَِخي فَقَالَ مابفَأَج ابالْب تبرِرِب ِبقَِليٍل فَضغالْم
ي عنِقِه َء الْوضوِء فَقُلْت الْعجلَ قَالَ و أَعجلُ فَخرج و علَيِه ِإزار ممشق قَد عقَده ِف كَانَ بِطي

 كِجئْت قَد قُلْت و هأْسر لْتِه فَقَبلَيع تبكَبفٍَر فَانعج نب ِلياِب فَقَالَ عِة الْببتع تحت دى قَعتح
ئُ قَالَ و ما هو قُلْت ِفي أَمٍر ِإنْ تره صواباً فَاللَّه وفَّق لَه و ِإنْ يكُن غَير ذَِلك فَما أَكْثَر ما نخِط

هذَا ابن أَِخيك يِريد أَنْ يودعك و يخرج ِإلَى بغداد فَقَالَ ِلي ادعه فَدعوته و كَانَ متنحياً فَدنا 
ي اللَّه ِفي دِمي فَقَالَ مِجيباً لَه ِمنه فَقَبلَ رأْسه و قَالَ جِعلْت ِفداك أَوِصِني فَقَالَ أُوِصيك أَنْ تتِق

 ما عفَقَالَ ي هأْسلَ رفَقَب ادع وٍء ثُمِبس هِريدي نلَى مو ععدلَ يعج ِبِه و لَ اللَّهوٍء فَعِبس كادأَر نم
 نِمي فَقَالَ مِفي د اللَّه ِقيتأَنْ ت ِصِني فَقَالَ أُوِصيكأَو ادع لَ ثُمفَع ِبِه و لَ اللَّهوٍء فَعِبس كادأَر

 هادأَر نلَى ما ععِمي فَدِفي د اللَّه ِقيتأَنْ ت ِصِني فَقَالَ أُوِصيكأَو ما عقَالَ ي ثُم هأْسلَ رفَقَب
 يا عِلي مكَانك فَقُمت مكَاِني فَدخلَ منِزلَه ِبسوٍء ثُم تنحى عنه و مضيت معه فَقَالَ ِلي أَِخي

 ِعنيتسي ِن أَِخيكقَالَ قُلْ ِلاب ا وطَاِنيهاٍر فَأَعا ِمائَةُ ِدينةً ِفيهرلَ صاونِه فَتِإلَي لْتخاِني فَدعد ثُم
جرا فَأَدهذْتفَأَخ ِليفَِرِه قَالَ علَى سا عقَالَ ِبه ى ورلَِني ِمائَةً أُخاون اِئي ثُمِة ِرداِشيا ِفي حهت

 هِمن افخت تِإذَا كُن اكِفد ِعلْتج ضاً فَقُلْتِطِه أَيقَالَ أَع ى ورةً أُخرلَِني صاون ضاً ثُمِطِه أَيأَع
فِْسكلَى نع هِعينت فَِلم تلَ ِمثْلَ الَِّذي ذَكَراونت ثُم لَهأَج اللَّه ِني قَطَعقَطَع و هلْتصفَقَالَ ِإذَا و 

 هتطَيِه فَأَعِإلَي تجرضاً قَالَ فَخِذِه أَيِطِه هقَالَ أَع ٍح وضٍم وها ثَلَاثَةُ آلَاِف ِدرٍم ِفيهةَ أَددِمخ
حاً شا فَرِبه ى الِْمائَةَ الْأُولَى فَفَِرحتا حِبه الثَّاِلثَةَ فَفَِرح ةَ والثَّاِني هتطَيأَع ِه ثُمما ِلععد ِديداً و

ظَننت أَنه سيرِجع و لَا يخرج ثُم أَعطَيته الثَّلَاثَةَ آلَاِف ِدرهٍم فَمضى علَى وجِهِه حتى دخلَ 
  علَى هارونَ 
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فَسلَّم علَيِه ِبالِْخلَافَِة و قَالَ ما ظَننت أَنَّ ِفي الْأَرِض خِليفَتيِن حتى رأَيت عمي موسى بن جعفٍَر 
افَِة فَأَرسلَ هارونُ ِإلَيِه ِبِمائَِة أَلِْف ِدرهٍم فَرماه اللَّه ِبالذُّبحِة فَما نظَر ِمنها ِإلَى يسلَّم علَيِه ِبالِْخلَ
 هسلَا م ٍم وهِدر.  

٩ -نع ارِزيهِن مب اِهيمرِإب نِميعاً عفٍَر جعج ناللَِّه ب دبع ِد اللَِّه وبع نب دعأَِخيِه   س 
عِلي بِن مهِزيار عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ 

 و ِمائٍَة و هو ابن أَربٍع و خمِسني سنةً ِفي عاِم ثَلَاٍث و ثَماِنني) عليه السالم  ( قُِبض موسى بن جعفٍَر
  .خمساً و ثَلَاِثني سنةً ) عليه السالم  ( و عاش بعد جعفٍَر

  )عليه السالم  ( باب موِلِد أَِبي الْحسِن الرضا
ي صفٍَر ِف) عليه السالم  ( سنةَ ثَماٍن و أَربِعني و ِمائٍَة و قُِبض) عليه السالم  (  وِلد أَبو الْحسِن الرضا

ِمن سنِة ثَلَاٍث و ِمائَتيِن و هو ابن خمٍس و خمِسني سنةً و قَِد اختِلف ِفي تاِرِخيِه ِإلَّا أَنَّ هذَا 
فِّيوت و اَء اللَّهِإنْ ش دأَقْص وه اِريخعليه السالم  ( الت (ادابنا سقَالُ لَهٍة ييِفي قَر لَى ِبطُوسوقَانَ عن ِمن 

 فَاِرس ِة ورصلَى طَِريِق الْبع ورِة ِإلَى مِدينالْم ِمن هصخونُ أَشأْمكَانَ الْم ا وِبه ِفند ٍة ووعد
و أُمه أُم ولٍَد يقَالُ فَلَما خرج الْمأْمونُ و شخص ِإلَى بغداد أَشخصه معه فَتوفِّي ِفي هِذِه الْقَريِة 

 ِننيالْب ا أُملَه.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاِم بِن أَحمر قَالَ - ١

ِرِب قَِدمغِل الْمأَه داً ِمنأَح تِلملْ علُ هِن الْأَوسو الْحقَالَ ِلي أَب قَِدم لَى قَدلَا قَالَ ب قُلْت 
 هعِة مِدينِل الْمأَه لٌ ِمنجِل فَِإذَا رجا ِإلَى الرنيهتى انتح هعم تِكبر و ِكبا فَرِبن طَِلقلٌ فَانجر

لَا ) عليه السالم  ( ك يقُولُ أَبو الْحسِنرِقيق فَقُلْت لَه اعِرض علَينا فَعرض علَينا سبع جواٍر كُلَّ ذَِل
حاجةَ ِلي ِفيها ثُم قَالَ اعِرض علَينا فَقَالَ ما ِعنِدي ِإلَّا جاِريةٌ مِريضةٌ فَقَالَ لَه ما علَيك أَنْ 

لْ لَه كَم كَانَ غَايتك ِفيها فَِإذَا قَالَ تعِرضها فَأَبى علَيِه فَانصرف ثُم أَرسلَِني ِمن الْغِد فَقَالَ قُ
 قَد كَذَا فَقُلْت كَذَا و ا ِمنهقُصأَنْ أَن أُِريد تا كُنفَقَالَ م هتيا فَأَتهذْتأَخ كَذَا فَقُلْ قَد كَذَا و

انَ معك ِبالْأَمِس فَقُلْت رجلٌ ِمن بِني أَخذْتها فَقَالَ ِهي لَك و لَِكن أَخِبرِني مِن الرجلُ الَِّذي كَ
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هاِشٍم قَالَ ِمن أَي بِني هاِشٍم فَقُلْت ما ِعنِدي أَكْثَر ِمن هذَا فَقَالَ أُخِبرك عن هِذِه الْوِصيفَِة ِإني 
  اشتريتها ِمن أَقْصى الْمغِرِب 
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فَلَِقيتِني امرأَةٌ ِمن أَهِل الِْكتاِب فَقَالَت ما هِذِه الْوِصيفَةُ معك قُلْت اشتريتها ِلنفِْسي فَقَالَت ما 
ثِْلك ِإنَّ هِذِه الْجاِريةَ ينبِغي أَنْ تكُونَ ِعند خيِر أَهِل الْأَرِض يكُونُ ينبِغي أَنْ تكُونَ هِذِه ِعند ِم

 هتيقَالَ فَأَت ا ِمثْلُهِبهلَا غَر ِض وِق الْأَررِبش ولَدا يغُلَاماً م هِمن ِلدى تتِإلَّا قَِليلًا ح هدثُ ِعنلْبفَلَا ت
   .)عليه السالم  ( نده ِإلَّا قَِليلًا حتى ولَدِت الرضاِبها فَلَم تلْبثْ ِع

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عمن ذَكَره عن صفْوانَ بِن يحيى قَالَ لَما - ٢
اِهيمرو ِإبى أَبضعليه السالم  ( م (ِنسو الْحأَب كَلَّمت و ) ه السالم علي ( قَد كِإن فَِقيلَ لَه ذَِلك ِه ِمنلَيا عِخفْن

 لَيع ِبيلَ لَهفَلَا س هدهج دهجةَ قَالَ فَقَالَ ِليِذِه الطَّاِغيه كلَيع افخا نِإن ِظيماً وراً عأَم ترأَظْه
.  

٣ -م نع اللَّه هِحمانَ ررِمه نب دمأَِخيِه   أَح نوٍر عصنِن مِن بسِن الْحع ِليِن عِد بمح
ِفي بيٍت داِخٍل ِفي جوِف بيٍت لَيلًا فَرفَع يده فَكَانت كَأَنَّ ِفي ) عليه السالم  ( قَالَ دخلْت علَى الرضا

  .خلَّى يده ثُم أَِذنَ لَه الْبيِت عشرةَ مصاِبيح و استأْذَنَ علَيِه رجلٌ فَ
  عِلي بن محمٍد عِن ابِن جمهوٍر عن ِإبراِهيم بِن عبِد اللَِّه عن أَحمد بِن عبِد اللَِّه - ٤

ِبيلَى النواِفٍع مآِل أَِبي ر ٍل ِمنجقَالَ كَانَ ِلر ِن الِْغفَاِريصلى اهللا عليه وآله ( ع (  قح لَيع سطَي قَالُ لَهي
عليه  ( فَتقَاضاِني و أَلَح علَي و أَعانه الناس فَلَما رأَيت ذَِلك صلَّيت الصبح ِفي مسِجِد الرسوِل

ِض فَلَما قَربت ِمن باِبِه ِإذَا هو قَد و هو يومِئٍذ ِبالْعري) عليه السالم  ( ثُم توجهت نحو الرضا) السالم 
 ظَرن و قَفا لَِحقَِني وفَلَم هِمن تييحتِه اسِإلَي تظَرا ناٌء فَلَمِرد و ِه قَِميصلَيع اٍر ولَى ِحمع طَلَع

ِني اللَّه ِفداك ِإنَّ ِلمولَاك طَيٍس علَي حقّاً و ِإلَي فَسلَّمت علَيِه و كَانَ شهر رمضانَ فَقُلْت جعلَ
 لَيع لَه كَم لَه ا قُلْتاللَِّه م و ي ونع ِبالْكَف هرأْمي هفِْسي أَنِفي ن ا أَظُنأَن ِني ورهاللَِّه ش و قَد

وِس ِإلَى رجوِعِه فَلَم أَزلْ حتى صلَّيت الْمغِرب و أَنا صاِئم و لَا سميت لَه شيئاً فَأَمرِني ِبالْجلُ
فَضاق صدِري و أَردت أَنْ أَنصِرف فَِإذَا هو قَد طَلَع علَي و حولَه الناس و قَد قَعد لَه السؤالُ 

خد ى وضفَم ِهملَيع قدصتي وه و لَسفَج هعم لْتخد ِه وِإلَي تاِني فَقُمعد و جرخ ثُم هتيلَ ب
 هنع ثُهدا أُحكَانَ كَِثرياً م ِة وِدينالْم كَانَ أَِمري ِب ويسِن الْمِن ابع ثُهدأُح لْتعفَج تلَسج و
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رت بعد فَقُلْت لَا فَدعا ِلي ِبطَعاٍم فَوِضع بين يدي و أَمر الْغلَام أَنْ فَلَما فَرغْت قَالَ لَا أَظُنك أَفْطَ
 لَامالْغ و تبِعي فَأَصأْكُلَ مي  
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عاِم فَلَما فَرغْنا قَالَ ِلي ارفَِع الِْوسادةَ و خذْ ما تحتها فَرفَعتها و ِإذَا دناِنري فَأَخذْتها و ِمن الطَّ
ت وضعتها ِفي كُمي و أَمر أَربعةً ِمن عِبيِدِه أَنْ يكُونوا مِعي حتى يبِلغوِني منِزِلي فَقُلْت جِعلْ

 ابأَص تبفَقَالَ ِلي أَص كِبيدِعي عم لْقَاِني وأَنْ ي هأَكْر و وردِب ييسالْم نب ِإنَّ طَاِئف اكِفد
هتددر تسآن ِزِلي ونم ِمن تبا قَرفَلَم مهتددِرفُوا ِإذَا رصنأَنْ ي مهرأَم و ادشالر ِبك اللَّه م

 اراً وونَ ِدينعبأَر ةٌ واِنيثَم ِإذَا ِهي اِنِري ونِإلَى الد تظَرن اِج ورِبالس توعد ِزِلي ونِإلَى م تفَِصر
نسِني حبجفَأَع لُوحي ارا ِدينكَانَ ِفيه اراً وِدين ِرينِعش ةً واِنيثَم لَيِل عجالر قكَانَ ح هذْتفَأَخ ه

 وفَه ِقيا بم اراً وونَ ِدينرِعش ةٌ واِنيِل ثَمجالر قح اِضحو قْشِه نلَياِج فَِإذَا عرالس ِمن هتبقَر و
  .عز وِليه لَك و لَا و اللَِّه ما عرفْت ما لَه علَي و الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني الَِّذي أَ

أَنه ) عليه السالم  (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي الْحسِن الرضا- ٥
ي نٍل عبى ِإلَى جهتفَان جالْح ِريدونُ يارا هِفيه جِة الَِّتي حنِة ِفي السِدينالْم ِمن جراِر خس

 هاِدمه اِني فَاِرٍع وقَالَ ب ِن ثُمسو الْحِه أَبِإلَي ظَرفَن فَاِرع قَالُ لَهكَّةَ يِإلَى م ذَاِهب تأَن الطَِّريِق و
موِضِع صِعد يقَطَّع ِإرباً ِإرباً فَلَم ندِر ما معنى ذَِلك فَلَما ولَّى وافَى هارونُ و نزلَ ِبذَِلك الْ

 رِه فَأَمِإلَي ِعدكَّةَ صم ِمن عجا رفَلَم ِلسجم ثَم ى لَهنبأَنْ ي رأَم لَ وبالْج ى ذَِلكيحي نب فَرعج
  .ِبهدِمِه فَلَما انصرف ِإلَى الِْعراِق قُطِّع ِإرباً ِإرباً 

٦ -ٍد عمحم نب دمِن   أَحِد بمحم نى عِن ِعيسِد بمحم نِن عسِن الْحِد بمحم ن
ِفي ) عليه السالم  ( حمزةَ بِن الْقَاِسِم عن ِإبراِهيم بِن موسى قَالَ أَلْححت علَى أَِبي الْحسِن الرضا

يش ذَات جرِني فَخِعدفَكَانَ ي هِمن هاَء ِإلَى ٍء أَطْلُبفَج هعم تكُن ِة وِدينالْم اِليقِْبلَ وتسٍم ِليوي 
 اكِفد ِعلْتج ا ثَاِلثٌ فَقُلْتنعم سلَي ا وأَن هعم لْتزن اٍت ورجش تحلَ تزِر فُلَاٍن فَنِب قَصقُر

ا أَماللَِّه م لَا و ا وأَظَلَّن قَد ذَا الِْعيده ِديداً ثُمكّاً شح ضِطِه الْأَروِبس كفَح اها ِسوماً فَمهِدر ِلك
 تأَيا رم ماكْت ا وِبه ِفعتقَالَ ان ٍب ثُمِبيكَةَ ذَهس هلَ ِمناونِدِه فَتِبي برض.  

http://www.islam4u.com


بِن الصلِْت جِميعاً قَالَ لَما انقَضى أَمر   عِلي بن ِإبراِهيم عن ياِسٍر الْخاِدِم و الرياِن - ٧
يستقِْدمه ِإلَى خراسانَ فَاعتلَّ علَيِه ) عليه السالم  ( الْمخلُوِع و استوى الْأَمر ِللْمأْموِن كَتب ِإلَى الرضا

  ونُ يكَاِتبه ِفي ذَِلك حتى عِلم أَنه لَا مِحيص لَه و ِبِعلٍَل فَلَم يزِل الْمأْم) عليه السالم  ( أَبو الْحسِن
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جرفَخ هنع كُفلَا ي هعليه السالم  ( أَن (فٍَرعِلأَِبي ج و ) ونُ لَا )  السالم عليهأْمِه الْمِإلَي بفَكَت ِسِنني عبس
 ورافَى مى وتح فَاِرس اِز ووالْأَه ِة ورصلَى طَِريِق الْبذْ عخ و قُم ِل وبلَى طَِريِق الْجذْ عأْخت

قَالَ فَِولَايةَ الْعهِد فَقَالَ ) عليه السالم  (  فَأَبى أَبو الْحسِنفَعرض علَيِه الْمأْمونُ أَنْ يتقَلَّد الْأَمر و الِْخلَافَةَ
ِإني داِخلٌ ِفي ِولَايِة ) عليه السالم  ( علَى شروٍط أَسأَلُكَها قَالَ الْمأْمونُ لَه سلْ ما ِشئْت فَكَتب الرضا

ى وهلَا أَن و رلَى أَنْ لَا آمِد عها الْعئاً ِمميش رلَا أُغَي ِزلَ ولَا أَع و لِّيلَا أُو و لَا أَقِْضي و لَا أُفِْتي 
هو قَاِئم و تعِفيِني ِمن ذَِلك كُلِِّه فَأَجابه الْمأْمونُ ِإلَى ذَِلك كُلِِّه قَالَ فَحدثَِني ياِسر قَالَ فَلَما 

يسأَلُه أَنْ يركَب و يحضر الِْعيد و يصلِّي و ) عليه السالم  ( مأْمونُ ِإلَى الرضاحضر الِْعيد بعثَ الْ
قَد عِلمت ما كَانَ بيِني و بينك ِمن الشروِط ِفي دخوِل هذَا ) عليه السالم  ( يخطُب فَبعثَ ِإلَيِه الرضا

عليه  ( يِه الْمأْمونُ ِإنما أُِريد ِبذَِلك أَنْ تطْمِئن قُلُوب الناِس و يعِرفُوا فَضلَك فَلَم يزلْالْأَمِر فَبعثَ ِإلَ

 أَحب يراده الْكَلَام ِفي ذَِلك فَأَلَح علَيِه فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإنْ أَعفَيتِني ِمن ذَِلك فَهو) السالم 
) عليه السالم  ( و أَِمري الْمؤِمِنني) صلى اهللا عليه وآله  ( ِإلَي و ِإنْ لَم تعِفِني خرجت كَما خرج رسولُ اللَِّه

باِب أَِبي فَقَالَ الْمأْمونُ اخرج كَيف ِشئْت و أَمر الْمأْمونُ الْقُواد و الناس أَنْ يبكِّروا ِإلَى 
ِفي الطُّرقَاِت و ) عليه السالم  ( الْحسِن قَالَ فَحدثَِني ياِسر الْخاِدم أَنه قَعد الناس ِلأَِبي الْحسِن

) عليه السالم (  السطُوِح الرجالُ و النساُء و الصبيانُ و اجتمع الْقُواد و الْجند علَى باِب أَِبي الْحسِن

قَام سمِت الشا طَلَعلَى ) عليه السالم  ( فَلَما عهفاً ِمنقُطٍْن أَلْقَى طَر اَء ِمنضيٍة بامِبِعم ممعت لَ وسفَاغْت
ما فَعلْت ثُم أَخذَ ِبيِدِه صدِرِه و طَرفاً بين كَِتفَيِه و تشمر ثُم قَالَ ِلجِميِع مواِليِه افْعلُوا ِمثْلَ 

 ابِه ِثيلَيع اِق وِف السِإلَى ِنص اِويلَهرس رمش اٍف قَدح وه ِه ويدي نيب نحن و جرخ كَّازاً ثُمع
اِء ومِإلَى الس هأْسر فَعِه ريدي نيا بنيشم ى وشا مةٌ فَلَمرمشا أَنَّ منلَ ِإلَيياٍت فَخكِْبريت عبأَر ركَب 

السماَء و الِْحيطَانَ تجاِوبه و الْقُواد و الناس علَى الْباِب قَد تهيئُوا و لَِبسوا السلَاح و تزينوا 
وقَف علَى الْباِب وقْفَةً ثُم ) عليه السالم  ( صورِة و طَلَع الرضاِبأَحسِن الزينِة فَلَما طَلَعنا علَيِهم ِبهِذِه ال

قَالَ اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر علَى ما هدانا اللَّه أَكْبر علَى ما رزقَنا ِمن بِهيمِة 
  ِه علَى الْأَنعاِم و الْحمد ِللَّ

http://www.islam4u.com


  )٤٩٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

ما أَبلَانا نرفَع ِبها أَصواتنا قَالَ ياِسر فَتزعزعت مرو ِبالْبكَاِء و الضِجيِج و الصياِح لَما نظَروا 
عليه  ( و سقَطَ الْقُواد عن دوابِهم و رموا ِبِخفَاِفِهم لَما رأَوا أَبا الْحسِن) عليه السالم  ( لَى أَِبي الْحسِنِإ

فَتخيلَ حاِفياً و كَانَ يمِشي و يِقف ِفي كُلِّ عشِر خطُواٍت و يكَبر ثَلَاثَ مراٍت قَالَ ياِسر ) السالم 
ِإلَينا أَنَّ السماَء و الْأَرض و الِْجبالَ تجاِوبه و صارت مرو ضجةً واِحدةً ِمن الْبكَاِء و بلَغَ 

لرضا الْمصلَّى الْمأْمونَ ذَِلك فَقَالَ لَه الْفَضلُ بن سهٍل ذُو الرئَاستيِن يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإنْ بلَغَ ا
 وعجالر أَلَهونُ فَسأْمِه الْمثَ ِإلَيعفَب ِجعرأَنْ ي أَلَهسأَنْ ت أْيالر و اسِبِه الن نتِبيِل افْتذَا السلَى هع

  .ِبخفِِّه فَلَِبسه و رِكب و رجع ) عليه السالم  ( فَدعا أَبو الْحسِن
٨ -ِليع   جرخ و اددغب ِريدانَ ياسرخ ونُ ِمنأْمالْم جرا خاِسٍر قَالَ لَمي نع اِهيمرِإب نب 

ورد علَى الْفَضِل بِن سهٍل ِذي ) عليه السالم  ( الْفَضلُ ذُو الرئَاستيِن و خرجنا مع أَِبي الْحسِن
ن أَِخيِه الْحسِن بِن سهٍل و نحن ِفي بعِض الْمناِزِل ِإني نظَرت ِفي تحِويِل الرئَاستيِن ِكتاب ِم

 راِء حِبعالْأَر موكَذَا ي ِر كَذَا وهِفي ش ذُوقت كِفيِه أَن تدجوِم فَوجاِب النِة ِفي ِحسنالس
أَنْ تدخلَ أَنت و أَِمري الْمؤِمِنني و الرضا الْحمام ِفي هذَا الْيوِم و الْحِديِد و حر الناِر و أَرى 

تحتِجم ِفيِه و تصب علَى يديك الدم ِليزولَ عنك نحسه فَكَتب ذُو الرئَاستيِن ِإلَى الْمأْموِن 
با الْحسِن ذَِلك فَكَتب الْمأْمونُ ِإلَى أَِبي الْحسِن يسأَلُه ذَِلك فَكَتب ِبذَِلك و سأَلَه أَنْ يسأَلَ أَ

ِإلَيِه أَبو الْحسِن لَست ِبداِخٍل الْحمام غَداً و لَا أَرى لَك و لَا ِللْفَضِل أَنْ تدخلَا الْحمام غَداً 
رةَ مقْعِه الرلَيع ادفَأَع امماِخٍل غَداً الْحِبد تلَس ِمِننيؤالْم ا أَِمريِن يسو الْحِه أَبِإلَي بِن فَكَتيت
ِفي هِذِه اللَّيلَِة ِفي النوِم فَقَالَ ِلي يا عِلي لَا تدخِل الْحمام ) صلى اهللا عليه وآله  ( فَِإني رأَيت رسولَ اللَِّه

غَداً و ِدي ويا سي قْتدونُ صأْمِه الْمِإلَي بغَداً فَكَت امملَا الْحخدِل أَنْ تلَا ِللْفَض و ى لَكلَا أَر 
 لَست ِبداِخٍل الْحمام غَداً و الْفَضلُ أَعلَم قَالَ فَقَالَ ياِسر فَلَما) صلى اهللا عليه وآله  ( صدق رسولُ اللَِّه

قُولُوا نعوذُ ِباللَِّه ِمن شر ما ينِزلُ ِفي هِذِه اللَّيلَِة ) عليه السالم  ( أَمسينا و غَابِت الشمس قَالَ لَنا الرضا
ِح فَاستِمع هلْ الصبح قَالَ ِلي اصعد علَى السطْ) عليه السالم  ( فَلَم نزلْ نقُولُ ذَِلك فَلَما صلَّى الرضا
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تسمع شيئاً فَلَما صِعدت سِمعت الضجةَ و الْتحمت و كَثُرت فَِإذَا نحن ِبالْمأْموِن قَد دخلَ 
  ِمن الْباِب الَِّذي كَانَ ِإلَى داِرِه ِمن داِر 
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أَِبي الْحسِن و هو يقُولُ يا سيِدي يا أَبا الْحسِن آجرك اللَّه ِفي الْفَضِل فَِإنه قَد أَبى و كَانَ 
من دخلَ علَيِه ثَلَاثُ نفٍَر كَانَ أَحدهم دخلَ الْحمام فَدخلَ علَيِه قَوم ِبالسيوِف فَقَتلُوه و أُِخذَ ِم

ابن خاِلِه الْفَضلَ ابن ِذي الْقَلَميِن قَالَ فَاجتمع الْجند و الْقُواد و من كَانَ ِمن ِرجاِل الْفَضِل 
الْمأْمونَ و لَنطْلُبن ِبدِمِه و جاُءوا ِبالنرياِن علَى باِب الْمأْموِن فَقَالُوا هذَا اغْتالَه و قَتلَه يعنونَ 

يا سيِدي ترى أَنْ تخرج ِإلَيِهم و تفَرقَهم ) عليه السالم  ( ِليحِرقُوا الْباب فَقَالَ الْمأْمونُ ِلأَِبي الْحسِن
 ِلي اركَب فَرِكبت فَلَما خرجنا ِمن باِب الداِر نظَر قَالَ فَقَالَ ياِسر فَرِكب أَبو الْحسِن و قَالَ

 مهضعب قَعاللَِّه ي و اسلَ النفَأَقْب اِسرقُوا قَالَ يفَرقُوا تفَرِدِه تِبي موا فَقَالَ لَهماحزت قَد اِس وِإلَى الن
ِإلَى أَح ارا أَشم ٍض وعلَى بع رم و كَضٍد ِإلَّا ر.  

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن مساِفٍر و عِن الْوشاِء عن مساِفٍر قَالَ - ٩
ِن الرسو الْحفٍَر قَالَ ِلي أَبعج نب دمحم اِقعوِب أَنْ ييسالْم نونُ باره ادا أَرالَمعليه السالم  ( ض (

 أَلَكفَِإنْ س كابحقُِتلَ أَص و تِزمغَداً ه تجرِإنْ خ كغَداً فَِإن جرخلَا ت قُلْ لَه ِه وِإلَي باذْه
ا تخرج غَداً فَِإنك ِمن أَين عِلمت هذَا فَقُلْ رأَيت ِفي الْمناِم قَالَ فَأَتيته فَقُلْت لَه جِعلْت ِفداك لَ

ِإنْ خرجت هِزمت و قُِتلَ أَصحابك فَقَالَ ِلي ِمن أَين عِلمت هذَا فَقُلْت رأَيت ِفي الْمناِم فَقَالَ 
ِني مساِفر قَالَ كُنت مع نام الْعبد و لَم يغِسِل استه ثُم خرج فَانهزم و قُِتلَ أَصحابه قَالَ و حدثَ

ِبِمنى فَمر يحيى بن خاِلٍد فَغطَّى رأْسه ِمن الْغباِر فَقَالَ مساِكني لَا ) عليه السالم  ( أَِبي الْحسِن الرضا
ارذَا هه ِمن بجأَع قَالَ و ِة ثُمنِذِه السِفي ه لُّ ِبِهمحا يونَ مردي مض ِن وياتا كَهأَن ونُ و

 هعم اهفَنى دتِديِثِه حى حنعم فْترا عاللَِّه م فَو اِفرسِه قَالَ ميعبِإص.  
  عِلي بن محمٍد عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن محمٍد الْقَاساِني قَالَ أَخبرِني -١٠

 ضعابضِن الرسلَ ِإلَى أَِبي الْحمح ها أَناِبنحِبِه قَالَ ) عليه السالم  ( أَص رس هأَر فَلَم طَرخ الًا لَهم
 و تالطَّس ا غُلَامِبِه فَقَالَ ي رسي لَم الَ وذَا الْمه لْتمح فِْسي قَدِفي ن قُلْت و ِلذَِلك تممفَاغْت

ماَء قَالَ فَقَعد علَى كُرِسي و قَالَ ِبيِدِه و قَالَ ِللْغلَاِم صب علَي الْماَء قَالَ فَجعلَ يِسيلُ ِمن الْ
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 هلْتماِلي ِبالَِّذي حبكَذَا لَا يكَانَ ه نفَقَالَ ِلي م ِإلَي فَتالْت ثُم بِت ذَهاِبِعِه ِفي الطَّسِن أَصيب
  .ِإلَيِه 

١١- نع ارِزيهِن مب اِهيمرِإب نِميعاً عفٍَر جعج ناللَِّه ب دبع ِد اللَِّه وبع نب دعس    
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ِن مب ِليىأَِخيِه عوسم نب ِليع اٍن قَالَ قُِبضِن ِسنِد بمحم نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحع ارِزيعليه  ( ه

و هو ابن ِتسٍع و أَربِعني سنةً و أَشهٍر ِفي عاِم اثْنيِن و ِمائَتيِن عاش بعد موسى بِن جعفٍَر ) السالم 
  . ِإلَّا شهريِن أَو ثَلَاثَةً ِعشِرين سنةً

  )عليه السالم  ( باب موِلِد أَِبي جعفٍَر محمِد بِن عِلي الثَّاِني
ِلدعليه السالم  (  و (قُِبض ِمائٍَة و و ِعنيِتس ٍس ومِة خنس انَ ِمنضمِر رهِفي ش )  ةَ ) عليه السالمنس

يِمائَت و ِرينِعش رشةَ عاِنيثَم ِن ويرهش ةً ونس ِرينِعش ٍس ومخ ناب وه ِة ودِن ِفي آِخِر ِذي الْقَع
و قَد كَانَ الْمعتِصم ) عليه السالم  ( يوماً و دِفن ِببغداد ِفي مقَاِبِر قُريٍش ِعند قَبِر جدِه موسى

دغِإلَى ب هصخاأَشِفيه فِّيوِة الَِّتي تنِذِه السِل هِفي أَو ِبيكَةُ ) عليه السالم  ( ادا سقَالُ لَهلٍَد يو أُم هأُم و
اِهيمرِإب ةَ أُماِريِت ميِل بأَه ِمن تا كَانهأَن ِوير انَ ورزيا كَانَ خهمضاً ِإنَّ اسِقيلَ أَي ةٌ ووِبين 

   .)صلى اهللا عليه وآله  ( بِن رسوِل اللَِّه
  أَحمد بن ِإدِريس عن محمِد بِن حسانَ عن عِلي بِن خاِلٍد قَالَ محمد و كَانَ - ١

ن ِبِه ِمن أُِتي وسبحلٌ مجر اكنِني أَنَّ هلَغكَِر فَبسِبالْع تاً قَالَ كُنِدييز ولًا وكْباِم مِة الشاِحي
قَالُوا ِإنه تنبأَ قَالَ عِلي بن خاِلٍد فَأَتيت الْباب و داريت الْبواِبني و الْحجبةَ حتى وصلْت ِإلَيِه 

ني كُنت رجلًا ِبالشاِم أَعبد اللَّه ِفي فَِإذَا رجلٌ لَه فَهم فَقُلْت يا هذَا ما ِقصتك و ما أَمرك قَالَ ِإ
 فَقَالَ ِلي قُم صخاِني شِتي ِإذْ أَتادا ِفي ِعبا أَننيِن فَبيسأِْس الْحر ِضعوم قَالُ لَهِضِع الَِّذي يوالْم

وفَِة فَقَالَ ِلي تعِرف هذَا الْمسِجد فَقُلْت نعم ِبنا فَقُمت معه فَبينا أَنا معه ِإذَا أَنا ِفي مسِجِد الْكُ
صلى اهللا عليه  ( هذَا مسِجد الْكُوفَِة قَالَ فَصلَّى و صلَّيت معه فَبينا أَنا معه ِإذَا أَنا ِفي مسِجِد الرسوِل

و سلَّمت و صلَّى و صلَّيت معه و صلَّى علَى ) ى اهللا عليه وآله صل ( ِبالْمِدينِة فَسلَّم علَى رسوِل اللَِّه) وآله 
فَبينا أَنا معه ِإذَا أَنا ِبمكَّةَ فَلَم أَزلْ معه حتى قَضى مناِسكَه و قَضيت ) صلى اهللا عليه وآله  ( رسوِل اللَِّه

ا ما أَننيفَب هعاِسِكي منلُ مجى الرضم اِم وِفيِه ِبالش اللَّه دبأَع تِضِع الَِّذي كُنوا ِفي الْمِإذَا أَن هع
فَلَما كَانَ الْعام الْقَاِبلُ ِإذَا أَنا ِبِه فَعلَ ِمثْلَ ِفعلَِتِه الْأُولَى فَلَما فَرغْنا ِمن مناِسِكنا و ردِني ِإلَى 

ه اِم والش كرالَِّذي أَقْد قِبالْح كأَلْتس لَه قَِتي قُلْتفَارِبم م  
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دمحا مفَقَالَ أَن تأَن نِني متربِإلَّا أَخ تأَيا رلَى مى عتح رباقَى الْخرى قَالَ فَتوسِن مب ِليع نب 
انتهى ِإلَى محمِد بِن عبِد الْمِلِك الزياِت فَبعثَ ِإلَي و أَخذَِني و كَبلَِني ِفي الْحِديِد و حملَِني 

محمِد بِن عبِد الْمِلِك فَفَعلَ و ذَكَر ِفي ِقصِتِه ما ِإلَى الِْعراِق قَالَ فَقُلْت لَه فَارفَِع الِْقصةَ ِإلَى 
كَانَ فَوقَّع ِفي ِقصِتِه قُلْ ِللَِّذي أَخرجك ِمن الشاِم ِفي لَيلٍَة ِإلَى الْكُوفَِة و ِمن الْكُوفَِة ِإلَى الْمِدينِة 

ِمن كدر كَّةَ وِة ِإلَى مِدينالْم ِمن و نب ِليذَا قَالَ عه ِسكبح ِمن كِرجخاِم أَنْ يكَّةَ ِإلَى الشم 
 دنِه فَِإذَا الْجلَيع تكَّرب ِر قَالَ ثُمبالص اِء وزِبالْع هترأَم و لَه قَقْتر ِرِه وأَم ِمن ِني ذَِلكماِلٍد فَغخ

اِحبص ِس ورالْح اِحبص اِم والش ولُ ِمنمحذَا فَقَالُوا الْما هم اللَِّه فَقُلْت لْقخ ِن وجالس 
 رالطَّي طَفَهتأَِو اخ ضِبِه الْأَر فَتسى أَ خردةَ فَلَا ياِرحالْب ِقدأَ افْتبنالَِّذي ت.  

ي شيخ ِمن أَصحاِبنا يقَالُ لَه عبد اللَِّه بن   الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري قَالَ حدثَِن- ٢
) عليه السالم  ( و كَانَ أَبو جعفٍَر) صلى اهللا عليه وآله  ( رِزيٍن قَالَ كُنت مجاِوراً ِبالْمِدينِة مِدينِة الرسوِل

صلى اهللا عليه  ( نِزلُ ِفي الصحِن و يِصري ِإلَى رسوِل اللَِّهُء ِفي كُلِّ يوٍم مع الزواِل ِإلَى الْمسِجِد فَي يِجي

فَيخلَع نعلَيِه و يقُوم فَيصلِّي فَوسوس ِإلَي ) عليها السالم  ( و يسلِّم علَيِه و يرِجع ِإلَى بيِت فَاِطمةَ) وآله 
بلَ فَاذْهزطَانُ فَقَالَ ِإذَا نيِم الشوالْي ِفي ذَِلك تلَسِه فَجلَيطَأُ عاِب الَِّذي يرالت ذَ ِمنأْخى تتح 

علَى ِحماٍر لَه فَلَم ينِزلْ ِفي الْموِضِع ) عليه السالم  ( أَنتِظره ِلأَفْعلَ هذَا فَلَما أَنْ كَانَ وقْت الزواِل أَقْبلَ
 ِفيِه و جاَء حتى نزلَ علَى الصخرِة الَِّتي علَى باِب الْمسِجِد ثُم دخلَ فَسلَّم الَِّذي كَانَ ينِزلُ
قَالَ ثُم رجع ِإلَى الْمكَاِن الَِّذي كَانَ يصلِّي ِفيِه فَفَعلَ هذَا أَياماً ) صلى اهللا عليه وآله  ( علَى رسوِل اللَِّه
ع نعلَيِه ِجئْت فَأَخذْت الْحصى الَِّذي يطَأُ علَيِه ِبقَدميِه فَلَما أَنْ كَانَ ِمن الْغِد جاَء فَقُلْت ِإذَا خلَ

ثُم جاَء ِإلَى ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِعند الزواِل فَنزلَ علَى الصخرِة ثُم دخلَ فَسلَّم علَى رسوِل اللَِّه
وِفي الْم اماً فَقُلْتأَي لَ ذَِلكى فَعتا حمهلَعخي لَم ِه ولَيعلَّى ِفي نلِّي ِفيِه فَصصِضِع الَِّذي كَانَ ي

 ِمن ذْتاِم أَخملَ ِإلَى الْحخاِم فَِإذَا دماِب الْحِإلَى ب بأَذْه لَِكن ا وناهأْ ِلي هيهتي فِْسي لَمن
ِقيِع التاماً ِبالْبملُ حخدي هفَِقيلَ ِلي ِإن لُهخداِم الَِّذي يمِن الْحع أَلْتِه فَسلَيطَأُ عاِب الَِّذي ير
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 اِم وماِب الْحِإلَى ب تِصر و امملُ ِفيِه الْحخدالَِّذي ي موالْي فْترعةَ فَتلِْد طَلْحو ٍل ِمنجِلر
ِجيئَهم ِظرتا أَنأَن و ثُهدأُح ِإلَى الطَّلِْحي تلَسِإنْ ) عليه السالم  ( ج فَقَالَ الطَّلِْحي  



  )٤٩٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

اِم فَقُممولَ الْحخد تدأَر نقَالَ ِلأَنَّ اب ِلم و ٍة قُلْتاعس دعب ذَِلك أُ لَكيهتلَا ي هلْ فَِإنخفَاد 
 و لَاحص ٍد لَهمحآِل م لٌ ِمنجا قَالَ رضالر نِن ابم و اِم قَالَ قُلْتمولَ الْحخد ِريدا يضالر

نْ يدخلَ معه الْحمام غَيره قَالَ نخِلي لَه الْحمام ِإذَا جاَء قَالَ فَبينا أَنا ورع قُلْت لَه و لَا يجوز أَ
و معه ِغلْمانٌ لَه و بين يديِه غُلَام معه حِصري حتى أَدخلَه الْمسلَخ ) عليه السالم  ( كَذَِلك ِإذْ أَقْبلَ

و و طَهسفَب ِصِري فَقُلْتلَى الْحلَ عزن و لَخسلَ الْمخد اِرِه ولَى ِحمةَ عرجلَ الْحخد و لَّمافَى فَس
ِللطَّلِْحي هذَا الَِّذي وصفْته ِبما وصفْت ِمن الصلَاِح و الْورِع فَقَالَ يا هذَا لَا و اللَِّه ما فَعلَ هذَا 

ا ِفي هذَا الْيوِم فَقُلْت ِفي نفِْسي هذَا ِمن عمِلي أَنا جنيته ثُم قُلْت أَنتِظره حتى يخرج قَطُّ ِإلَّ
 ِمن ِكبر و لَخسِخلَ الْماِر فَأُدا ِبالِْحمعد سلَبت و جرا خفَلَم جرِإذَا خ تدا أَرالُ ملِّي أَنفَلَع

فَوجرخ ِصِري وعليه السالم  ( ِق الْح ( تما رم وملَا أَر و ودلَا أَع و هتاللَِّه آذَي و فِْسي قَدِفي ن فَقُلْت
تاِرِه حلَى ِحملَ عِم أَقْبوالْي ذَِلك اِل ِمنوالز قْتا كَانَ وفَلَم لَى ذَِلكِمي عزع حص داً وأَب هى ِمن

) صلى اهللا عليه وآله  ( نزلَ ِفي الْموِضِع الَِّذي كَانَ ينِزلُ ِفيِه ِفي الصحِن فَدخلَ و سلَّم علَى رسوِل اللَِّه

  .م يصلِّي و خلَع نعلَيِه و قَا) عليها السالم  ( و جاَء ِإلَى الْموِضِع الَِّذي كَانَ يصلِّي ِفيِه ِفي بيِت فَاِطمةَ
٣ -جراٍط قَالَ خبِن أَسب ِليع نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسعليه السالم  (   الْح (

عد و قَالَ علَي فَنظَرت ِإلَى رأِْسِه و ِرجلَيِه ِلأَِصف قَامته ِلأَصحاِبنا ِبِمصر فَبينا أَنا كَذَِلك حتى قَ
يا عِلي ِإنَّ اللَّه احتج ِفي الِْإمامِة ِبِمثِْل ما احتج ِفي النبوِة فَقَالَ و آتيناه الْحكْم صِبيا قَالَ و لَما 

اً وِبيص كْمى الْحتؤأَنْ ي وزجي ةً فَقَدنس ِعنيبلَغَ أَرب و هدلَغَ أَشب ناب وه ا وطَاهعأَنْ ي وزجي 
  .أَربِعني سنةً 
  عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن محمِد بِن الرياِن قَالَ احتالَ الْمأْمونُ علَى - ٤
 فَلَما اعتلَّ و أَراد أَنْ يبِني علَيِه ابنته دفَع ٌء ِبكُلِّ ِحيلٍَة فَلَم يمِكنه ِفيِه شي) عليه السالم  ( أَِبي جعفٍَر

  ِإلَى ِمائَتي وِصيفٍَة ِمن أَجمِل ما يكُونُ ِإلَى كُلِّ واِحدٍة ِمنهن جاماً ِفيِه 
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ِإذَا قَعد ِفي موِضِع الْأَخياِر فَلَم يلْتِفت ِإلَيِهن و كَانَ رجلٌ ) عليه السالم  ( جوهر يستقِْبلْن أَبا جعفٍَر
أْمالْم اهعِة فَديٍب طَِويلُ اللِّحرض وٍد وع ٍت ووص اِحبص اِرقخم قَالُ لَهي ا أَِمريونُ فَقَالَ ي

يِإنْ كَانَ ِفي ش ِمِننيؤفٍَر الْمعأَِبي ج يدي نيب دفَقَع هرأَم ا أَكِْفيكا فَأَنينِر الدأَم عليه السالم  ( ٍء ِمن (

 و يغني فَلَما فَعلَ ساعةً و فَشِهق مخاِرق شهقَةً اجتمع علَيِه أَهلُ الداِر و جعلَ يضِرب ِبعوِدِه
ِإذَا أَبو جعفٍَر لَا يلْتِفت ِإلَيِه لَا يِميناً و لَا ِشمالًا ثُم رفَع ِإلَيِه رأْسه و قَالَ اتِق اللَّه يا ذَا الْعثْنوِن 

تني فَلَم ودالْع ِدِه وي ِمن ابرقَطَ الِْمضقَالَ فَس نونُ عأْمالْم أَلَهقَالَ فَس اتِه ِإلَى أَنْ ميدِبي ِفع
  .حاِلِه قَالَ لَما صاح ِبي أَبو جعفٍَر فَِزعت فَزعةً لَا أُِفيق ِمنها أَبداً 

٥ -فَِريعِن الْقَاِسِم الْجب داود ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليلَى   عع لْتخقَالَ د 
و مِعي ثَلَاثُ ِرقَاٍع غَير معنونٍة و اشتبهت علَي فَاغْتممت فَتناولَ ِإحداهما ) عليه السالم  ( أَِبي جعفٍَر

قْعِذِه رةَ فَقَالَ هلَ الثَّاِنياونت ِبيٍب ثُمِن شاِد بةُ ِزيقْعِذِه رقَالَ ه و ِإلَي ظَرا فَنأَن ِهتةُ فُلَاٍن فَب
 ها ِإنقَالَ أَم ِه ومِني عِض بعا ِإلَى بِملَهِني أَنْ أَحرأَم اٍر وطَاِني ثَلَاثَِمائَِة ِدينأَع قَالَ و مسبفَت

لَّهاعاً فَدتا مِري ِلي ِبهتشِريٍف يلَى حلَِّني عد قُولُ لَكيا ساِنِري فَقَالَ ِلي ينِبالد هتيِه قَالَ فَأَتلَيع 
 لَه هالٌ أَنْ أُكَلِّممِني جكَلَّم قَالَ و معن اعاً فَقُلْتتا مِري ِلي ِبهتشِريٍف يلَى حلَِّني عاِشٍم دا هأَب

مه لَه فَوجدته يأْكُلُ و معه جماعةٌ و لَم يمِكني يدِخلُه ِفي بعِض أُموِرِه فَدخلْت علَيِه ِلأُكَلِّ
 ظُران ا غُلَامأَلٍَة يسِر مغَي ِمن هاًء ِمنِتدقَالَ اب ثُم يدي نيب عضو اِشٍم كُلْ وا ها أَبفَقَالَ ي هكَلَام

هاِشٍم فَضمه ِإلَيك قَالَ و دخلْت معه ذَات يوٍم بستاناً فَقُلْت لَه ِإلَى الْجماِل الَِّذي أَتانا ِبِه أَبو 
 هاًء ِمنِتداٍم ابثَلَاثَِة أَي دعقَالَ ِلي ب ثُم كَتِلي فَس اللَّه عِبأَكِْل الطِِّني فَاد ولَعي لَمِإن اكِفد ِعلْتج

  .ٌء أَبغض ِإلَي ِمنه الْيوم  ذْهب اللَّه عنك أَكْلَ الطِِّني قَالَ أَبو هاِشٍم فَما شييا أَبا هاِشٍم قَد أَ
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن عِلي عن محمِد بِن حمزةَ - ٦
 اِشِميالْه  
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صِبيحةَ ) عليه السالم  ( عن عِلي بِن محمٍد أَو محمِد بِن عِلي الْهاِشِمي قَالَ دخلْت علَى أَِبي جعفٍَر
الْمأْموِن و كُنت تناولْت ِمن اللَّيِل دواًء فَأَولُ من دخلَ علَيِه ِفي صِبيحِتِه عرِسِه حيثُ بنى ِبابنِة 

ِفي وجِهي و قَالَ ) عليه السالم  ( أَنا و قَد أَصابِني الْعطَش و كَِرهت أَنْ أَدعو ِبالْماِء فَنظَر أَبو جعفٍَر
 فَقُلْت أَجلْ فَقَالَ يا غُلَام أَو جاِريةُ اسِقنا ماًء فَقُلْت ِفي نفِْسي الساعةَ يأْتونه أَظُنك عطْشانَ

 ا غُلَامقَالَ ي ِهي ثُمجِفي و مسباُء فَتالْم هعم و لَاملَ الْغفَأَقْب ِلذَِلك تممِبِه فَاغْت هونمساٍء يِبم
ِني الْماَء فَتناولَ الْماَء فَشِرب ثُم ناولَِني فَشِربت ثُم عِطشت أَيضاً و كَِرهت أَنْ أَدعو ناِولْ

ِبالْماِء فَفَعلَ ما فَعلَ ِفي الْأُولَى فَلَما جاَء الْغلَام و معه الْقَدح قُلْت ِفي نفِْسي ِمثْلَ ما قُلْت ِفي 
أُولَى فَتناولَ الْقَدح ثُم شِرب فَناولَِني و تبسم قَالَ محمد بن حمزةَ فَقَالَ ِلي هذَا الْهاِشِمي و الْ

  .أَنا أَظُنه كَما يقُولُونَ 
قَوم ِمن أَهِل )  السالم عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه قَالَ استأْذَنَ علَى أَِبي جعفٍَر- ٧

ابأَلٍَة فَأَجسم أَلْف ثَلَاِثني ناِحٍد عِلٍس وجِفي م أَلُوهلُوا فَسخفَد مِة فَأَِذنَ لَهيعالش اِحي ِمنوالن 

  .و لَه عشر ِسِنني ) عليه السالم ( 
٨ -اٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع   هأَن ِليِن عِبِل بِدع نكَِم عِن الْحب ِليع ن

ٍء فَأَخذَه و لَم يحمِد اللَّه قَالَ فَقَالَ لَه ِلم  و أَمر لَه ِبشي) عليه السالم  ( دخلَ علَى أَِبي الْحسِن الرضا
ٍء فَقُلْت الْحمد ِللَِّه  و أَمر ِلي ِبشي) عليه السالم  ( أَِبي جعفٍَرلَم تحمِد اللَّه قَالَ ثُم دخلْت بعد علَى 

 تبأَدفَقَالَ ِلي ت.  
٩ - نِد اللَِّه عبِن عِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

فَقَالَ يا محمد حدثَ ِبآِل فَرٍج حدثٌ ) عليه السالم  ( ت علَى أَِبي الْحسِنمحمِد بِن ِسناٍن قَالَ دخلْ
 ِدي لَويا سي ةً فَقُلْترم ِرينِعش عاً وبأَر لَه تيصى أَحتِللَِّه ح دمفَقَالَ الْح رمع اتم فَقُلْت

ت حاِفياً أَعدو ِإلَيك قَالَ يا محمد أَ و لَا تدِري ما قَالَ لَعنه اللَّه عِلمت أَنَّ هذَا يسرك لَِجئْ
يِفي ش هاطَبلَا قَالَ خ أَِبي قَالَ قُلْت ِليِن عِد بمحانَ فَقَالَ أَِبي  ِلمكْرس كٍء فَقَالَ أَظُن  
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اللَّهم ِإنْ كُنت تعلَم أَني أَمسيت لَك صاِئماً فَأَِذقْه طَعم الْحرِب و ذُلَّ الْأَسِر فَو اللَِّه ِإنْ ذَهبِت 
 ا كَانَ لَهم و الُهم ِربى حتح امالَ الْأَيأَد قَد و اللَّه هِحملَا ر اتم ذَا قَد وه أُِخذَ أَِسرياً و ثُم

  .اللَّه عز و جلَّ ِمنه و ما زالَ يِديلُ أَوِلياَءه ِمن أَعداِئِه 
١٠-فَِريعاِشٍم الْجأَِبي ه نانَ عسِن حِد بمحم نع ِريسِإد نب دمأَح   عم تلَّيقَالَ ص 
ِفي مسِجِد الْمسيِب و صلَّى ِبنا ِفي موِضِع الِْقبلَِة سواًء و ذُِكر أَنَّ السدرةَ ) عليه السالم  ( أَِبي جعفٍَر

حأَ تيهت اٍء وا ِبمعفَد قرا وهلَيع سةً لَياِبسي تِجِد كَانسِت الَِّتي ِفي الْماشِة فَعردالس ت
  .السدرةُ و أَورقَت و حملَت ِمن عاِمها 

١١- نانَ عثْمِن عِرو بمع اِل وجِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ى أَبضقَالَ م ِفيطَرِن الْمِة عِدينِل الْمأَه ٍل ِمنجارضِن الرسةُ ) عليه السالم  ( و الْحعبِه أَرلَيع ِلي و

ِإذَا كَانَ غَداً فَأِْتِني و ) عليه السالم  ( آلَاِف ِدرهٍم فَقُلْت ِفي نفِْسي ذَهب ماِلي فَأَرسلَ ِإلَي أَبو جعفٍَر
فَقَالَ ِلي مضى أَبو الْحسِن و لَك ) عليه السالم  ( ي جعفٍَرلْيكُن معك ِميزانٌ و أَوزانٌ فَدخلْت علَى أَِب

 ا ِإلَيهفَعفَد اِنريند هتحفَِإذَا ت هتحلَّى الَِّذي كَانَ تصالْم فَعفَر معن ٍم فَقُلْتهةُ آلَاِف ِدرعبِه أَرلَيع
.  

١٢-الِْحم ِد اللَِّه وبع نب دعِن   سع ِليأَِخيِه ع نع ارِزيهِن مب اِهيمرِإب نِميعاً عج ِريي
 ِرينِعش ٍس ومخ ناب وه و ِليع نب دمحم اٍن قَالَ قُِبضِن ِسنِد بمحم نِعيٍد عِن سِن بيسالْح

 توفِّي يوم الثَّلَاثَاِء ِلِست خلَونَ ِمن ِذي الِْحجِة سنةَ ِعشِرين سنةً و ثَلَاثَِة أَشهٍر و اثْني عشر يوماً
  .و ِمائَتيِن عاش بعد أَِبيِه ِتسعةَ عشر سنةً ِإلَّا خمساً و ِعشِرين يوماً 

لَاما السِهملَيٍد عمحِن مب ِليِن عسِلِد أَِبي الْحوانُباب موضالر و   
ِلدِن ) عليه السالم  (  ويِمائَت ةَ ورشع يتةَ اثْننِة سِذي الِْحج ِف ِمنصِللن.  

ِلدو هأَن ِوير عليه السالم  (  و ( ِمن ِقنيٍع ببى ِلأَرضم ِن ويِمائَت ةَ ورشع عبةَ أَرنٍب سجِفي ر
  .رِة سنةَ أَربٍع و خمِسني و ِمائَتيِن جمادى الْآِخ

قُِبض هأَن ِوير عليه السالم  (  و ( دأَح لَه ِن ويِمائَت و ِسنيمخ ٍع وبةَ أَرنٍب سجِفي ر.  
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  .و أَربعونَ سنةً و ِستةُ أَشهٍر 
و أَربعونَ سنةً علَى الْموِلِد الْآخِر الَِّذي رِوي و كَانَ الْمتوكِّلُ أَشخصه مع يحيى بِن 

فِّيوأَى فَتر نم رِة ِإلَى سِدينالْم ِمن نيِن أَعةَ بثَمراهلٍَد ) عليه السالم  (  ِبهو أُم هأُم اِرِه وِفي د ِفند و
  .يقَالُ لَها سمانةُ 

  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن خيرانَ الْأَسباِطي قَالَ - ١
الْمِدينةَ فَقَالَ ِلي ما خبر الْواِثِق ِعندك قُلْت جِعلْت ِفداك ) عليه السالم  ( قَِدمت علَى أَِبي الْحسِن

خلَّفْته ِفي عاِفيٍة أَنا ِمن أَقْرِب الناِس عهداً ِبِه عهِدي ِبِه منذُ عشرِة أَياٍم قَالَ فَقَالَ ِلي ِإنَّ أَهلَ 
لَما أَنْ قَالَ ِلي الناس عِلمت أَنه هو ثُم قَالَ ِلي ما فَعلَ جعفَر قُلْت الْمِدينِة يقُولُونَ ِإنه مات فَ

 اِت قُلْتيالز نلَ ابا فَعِر مالْأَم اِحبص ها ِإنِن قَالَ فَقَالَ أَمجالًا ِفي الساِس حأَ النوأَس هكْترت
 اسالن اكِفد ِعلْتج دقَالَ ِلي لَا ب و كَتس ِه قَالَ ثُملَيع مؤش ها ِإنقَالَ فَقَالَ أَم هرأَم رالْأَم و هعم

 قَد و فَرعكِّلُ جوتالْم دقَع قَد و اِثقالْو اتانُ مريا خي هكَامأَح الَى وعاللَِّه ت قَاِديرم ِريجأَنْ ت
  . ابن الزياِت فَقُلْت متى جِعلْت ِفداك قَالَ بعد خروِجك ِبِستِة أَياٍم قُِتلَ

٢ - نِد اللَِّه عبِن عِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  
فَقُلْت لَه جِعلْت ) عليه السالم  (  قَالَ دخلْت علَى أَِبي الْحسِنمحمِد بِن يحيى عن صاِلِح بِن سِعيٍد

ِفداك ِفي كُلِّ الْأُموِر أَرادوا ِإطْفَاَء نوِرك و التقِْصري ِبك حتى أَنزلُوك هذَا الْخانَ الْأَشنع خانَ 
 نا ابي تا أَنناهاِليِك فَقَالَ هعاٍت الصضوا ِبرفَِإذَا أَن تظَرفَن ظُرقَالَ ان ِدِه وأَ ِبيمأَو ِعيٍد ثُمس

 و ارأَطْي ونُ وكْنالْم لُؤاللُّؤ نهانٌ كَأَنِولْد و اتِطرع اتريخ اٍت ِفيِهناِسراٍت بضور آِنقَاٍت و
صب ارفَح فُورت ارهأَن اٌء واِن ِظبا ِفي خنلَس ِتيدا عذَا لَنا فَهثُ كُنيِني فَقَالَ حيع ترسح ِري و

  .الصعاِليِك 
٣ - نِد اللَِّه عبِن عِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسالْح  

غَنماً كَِثريةً فَدعاِني ) عليه السالم  ( جلَّاِب قَالَ اشتريت ِلأَِبي الْحسِنعِلي بِن محمٍد عن ِإسحاق الْ
 نِفيم منالْغ ِتلْك قأُفَر لْتعفَج ِرفُهاِسٍع لَا أَعِضٍع وواِرِه ِإلَى مِل دطَبِإص لَِني ِمنخفَأَد  
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أَمرِني ِبِه فَبعثَ ِإلَى أَِبي جعفٍَر و ِإلَى واِلدِتِه و غَيِرِهما ِممن أَمرِني ثُم استأْذَنته ِفي اِلانِصراِف 
وي كَانَ ذَِلك اِلِدي وِإلَى و اددغقَالَ ِإلَى ب ِرفصنت ا ثُمندغَداً ِعن ِقيمت ِإلَي بِة فَكَتِويرالت م

فَأَقَمت فَلَما كَانَ يوم عرفَةَ أَقَمت ِعنده و ِبت لَيلَةَ الْأَضحى ِفي ِرواٍق لَه فَلَما كَانَ ِفي السحِر 
 فَقُمت فَفَتحت عيِني فَِإذَا أَنا علَى باِبي ِببغداد قَالَ فَدخلْت علَى أَتاِني فَقَالَ يا ِإسحاق قُم قَالَ

  .واِلِدي و أَنا ِفي أَصحاِبي فَقُلْت لَهم عرفْت ِبالْعسكَِر و خرجت ِببغداد ِإلَى الِْعيِد 
محمٍد الطَّاِهِري قَالَ مِرض الْمتوكِّلُ ِمن خراٍج   عِلي بن محمٍد عن ِإبراِهيم بِن - ٤

خرج ِبِه و أَشرف ِمنه علَى الْهلَاِك فَلَم يجسر أَحد أَنْ يمسه ِبحِديدٍة فَنذَرت أُمه ِإنْ عوِفي أَنْ 
ٍد ممحِن مب ِليِن عسِملَ ِإلَى أَِبي الْححت ثْتعب اقَانَ لَوخ نب حالْفَت قَالَ لَه ا واِلهم ِليلًا ِمنالًا ج

 فصو ِه وثَ ِإلَيعفَب كنا عِبه جفَرِصفَةٌ ي هدكُونَ ِعنلُو أَنْ يخلَا ي هفَِإن هأَلْتِل فَسجذَا الرِإلَى ه
سِه الرِإلَي دفَر هِعلَّت لَه عجا رِه فَلَملَيع عوضٍد فَيراِء وِبم افداِة فَيالش بذَ كُسخؤولُ ِبأَنْ ي

 رضأَح ا قَالَ وِبم لَماللَِّه أَع و وه حالْفَت ِلِه فَقَالَ لَهقَو ُءونَ ِمنزهلُوا يأَقْب مهربأَخ ولُ وسالر
ِملَ كَمع و با كَانَ ِفيِه الْكُسم هِمن جرخ و حفَتان ثُم كَنس و موالن هلَبِه فَغلَيع عضو ا قَالَ و

و بشرت أُمه ِبعاِفيِتِه فَحملَت ِإلَيِه عشرةَ آلَاِف ِديناٍر تحت خاتِمها ثُم استقَلَّ ِمن ِعلَِّتِه فَسعى 
بطْحاِئي الْعلَِوي ِبأَنَّ أَموالًا تحملُ ِإلَيِه و ِسلَاحاً فَقَالَ ِلسِعيٍد الْحاِجِب اهجم علَيِه ِباللَّيِل ِإلَيِه الْ

 ِلي سِعيد و خذْ ما تِجد ِعنده ِمن الْأَمواِل و السلَاِح و احِملْه ِإلَي قَالَ ِإبراِهيم بن محمٍد فَقَالَ
الْحاِجب ِصرت ِإلَى داِرِه ِباللَّيِل و مِعي سلَّم فَصِعدت السطْح فَلَما نزلْت علَى بعِض الدرِج 

لَم أَلْبثْ ِفي الظُّلْمِة لَم أَدِر كَيف أَِصلُ ِإلَى الداِر فَناداِني يا سِعيد مكَانك حتى يأْتوك ِبشمعٍة فَ
 نيِصٍري بلَى حةٌ عادجس ا وهةٌ ِمنوسقَلَن وٍف وةُ صبِه جلَيع هتدجفَو لْتزٍة فَنعمِني ِبشوأَنْ أَت

لَم أَِجد ِفيها شيئاً و يديِه فَلَم أَشك أَنه كَانَ يصلِّي فَقَالَ ِلي دونك الْبيوت فَدخلْتها و فَتشتها فَ
  وجدت الْبدرةَ ِفي بيِتِه مختومةً ِبخاتِم 
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ونقَالَ ِلي د وماً وتخِكيساً م كِِّل ووتالْم ِر أُمفٍْن غَيفاً ِفي جيس تدجفَو هتفَعلَّى فَرصالْم ك
ملَبٍس فَأَخذْت ذَِلك و ِصرت ِإلَيِه فَلَما نظَر ِإلَى خاتِم أُمِه علَى الْبدرِة بعثَ ِإلَيها فَخرجت ِإلَيِه 

الَت لَه كُنت قَد نذَرت ِفي ِعلَِّتك لَما أَِيست ِمنك ِإنْ فَأَخبرِني بعض خدِم الْخاصِة أَنها قَ
 لَى الِْكيِس وِمي عاتذَا خه ِه وا ِإلَيهلْتماٍر فَحةَ آلَاِف ِدينرشاِلي عم ِه ِمنِإلَي لْتمح وِفيتع

ِمائَِة ِدينعبفَِإذَا ِفيِه أَر رالْآخ الِْكيس حفَت ِل ذَِلكمِني ِبحرأَم ى ورةً أُخردِة بردِإلَى الْب ماٍر فَض
 الَِّذين لَمعيفَقَالَ ِلي س لَيع زِدي عيا سي لَه قُلْت ِن ويالِْكيس و فيالس تددر و هلْتمِه فَحِإلَي

  .ظَلَموا أَي منقَلٍَب ينقَِلبونَ 
٥ - نِد اللَِّه عبِن عِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعِن الْمٍد عمحم نب نيسالْح  

 ِمعأَج دمحا مِه يِإلَي بِن كَتسا الْحِج ِإنَّ أَبالْفَر نب دمحقَالَ قَالَ ِلي م فَِليوٍد النمحِن مب ِليع
مرك و خذْ ِحذْرك قَالَ فَأَنا ِفي جمِع أَمِري و لَيس أَدِري ما كَتب ِإلَي حتى ورد علَي رسولٌ أَ

 درو ثُم انَ ِسِننيِن ثَمجِفي الس تكُن و ِلكا أَملَى كُلِّ مع برض داً وقَيم رِمص لَِني ِمنمح
نه ِفي السجِن ِكتاب ِفيِه يا محمد لَا تنِزلْ ِفي ناِحيِة الْجاِنِب الْغرِبي فَقَرأْت الِْكتاب علَي ِم

فَقُلْت يكْتب ِإلَي ِبهذَا و أَنا ِفي السجِن ِإنَّ هذَا لَعجب فَما مكَثْت أَنْ خلِّي عني و الْحمد ِللَِّه 
الَ و كَتب ِإلَيِه محمد بن الْفَرِج يسأَلُه عن ِضياِعِه فَكَتب ِإلَيِه سوف ترد علَيك و ما يضرك قَ

م اِعِه وِضي دِه ِبرِإلَي كَِر كُِتبسِج ِإلَى الْعالْفَر نب دمحم صخا شفَلَم كلَيع درلَ أَنْ لَا تقَب ات
ذَِلك قَالَ و كَتب أَحمد بن الْخِضيِب ِإلَى محمِد بِن الْفَرِج يسأَلُه الْخروج ِإلَى الْعسكَِر 

 تعالَى يشاِوره فَكَتب ِإلَيِه اخرج فَِإنَّ ِفيِه فَرجك ِإنْ شاَء اللَّه) عليه السالم  ( فَكَتب ِإلَى أَِبي الْحسِن
 اتى متِسرياً حثْ ِإلَّا يلْبي فَلَم جرفَخ.  

  الْحسين بن محمٍد عن رجٍل عن أَحمد بِن محمٍد قَالَ أَخبرِني أَبو يعقُوب قَالَ - ٦
 ٍة وِشيكَِر ِفي عسِتِه ِبالْعولَ مداً قَبمحِني معي هتأَيِنرسا الْحلَ أَبقْبتعليه السالم  ( قَِد اس ( ِه وِإلَي ظَرفَن

  اعتلَّ ِمن غٍَد فَدخلْت ِإلَيِه عاِئداً بعد أَياٍم ِمن ِعلَِّتِه و قَد ثَقُلَ فَأَخبرِني أَنه بعثَ ِإلَيِه ِبثَوٍب 
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فَأَخذَه و أَدرجه و وضعه تحت رأِْسِه قَالَ فَكُفِّن ِفيِه قَالَ أَحمد قَالَ أَبو يعقُوب رأَيت أَبا 
 الْخِضيِب ِسر جِعلْت ِفداك فَقَالَ لَه أَنت مع ابِن الْخِضيِب فَقَالَ لَه ابن) عليه السالم  ( الْحسِن

 ِويقَالَ ر ِعين ِضيِب ثُمِن الْخاِق ابلَى سع قهالد ِضعى وتاٍم حةَ أَيعبا لَِبثَ ِإلَّا أَرفَم مقَدالْم
اِر الَِّتي يِضيِب ِفي الدالْخ نِه ابلَيع أَلَح ِحني هنع و زاللَِّه ع ِمن نَّ ِبكدِه لَأَقْعثَ ِإلَيعب ها ِمنهطْلُب

  .جلَّ مقْعداً لَا يبقَى لَك باِقيةٌ فَأَخذَه اللَّه عز و جلَّ ِفي ِتلْك الْأَياِم 
٧ -ةَ ِكتخسن ذْتا قَالَ أَخاِبنحِض أَصعب نى عيحي نب دمحكِِّل ِإلَى أَِبي   موتاِب الْم

ِمن يحيى بِن هرثَمةَ ِفي سنِة ثَلَاٍث و أَربِعني و ِمائَتيِن و هِذِه نسخته ) عليه السالم  ( الْحسِن الثَّاِلِث
ف ِبقَدِرك راٍع ِلقَرابِتك موِجب ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم أَما بعد فَِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني عاِر

 كِبِه ِعز تثَب و مالَهح و الَكِبِه ح اللَّه لَحا أَصم ِتكيِل بِفي أَه و وِر ِفيكالْأُم ِمن رقَدي قِّكِلح
ي ِبذَِلك ِرضاَء ربِه و أَداَء ما افْتِرض علَيِه و ِعزهم و أَدخلَ الْيمن و الْأَمن علَيك و علَيِهم يبتِغ

ِفيك و ِفيِهم و قَد رأَى أَِمري الْمؤِمِنني صرف عبِد اللَِّه بِن محمٍد عما كَانَ يتولَّاه ِمن الْحرِب 
ِإذْ كَانَ علَى ما ذَكَرت ِمن جهالَِتِه ِبحقِّك و  ) صلى اهللا عليه وآله ( و الصلَاِة ِبمِدينِة رسوِل اللَِّه

 ِمِننيؤالْم أَِمري ِلمع ِر الَِّذي قَدالْأَم ِه ِمنِإلَي كبسن ِبِه و فَكا قَرم دِعن و ِركفَاِفِه ِبقَدِتخاس
ِه و أَنك لَم تؤهلْ نفْسك لَه و قَد ولَّى أَِمري براَءتك ِمنه و ِصدق ِنيِتك ِفي ترِك محاولَِت

الْمؤِمِنني ما كَانَ يِلي ِمن ذَِلك محمد بن الْفَضِل و أَمره ِبِإكْراِمك و تبِجيِلك و اِلانِتهاِء ِإلَى 
ى أَِمِري الْمؤِمِنني ِبذَِلك و أَِمري الْمؤِمِنني مشتاق ِإلَيك أَمِرك و رأِْيك و التقَرِب ِإلَى اللَِّه و ِإلَ

 و تصخش تأَيا رم لَهقَاِم ِقبالْم ِتِه وارِلِزي ِشطْتفَِإنْ ن كِإلَي ظَرالن و ِد ِبكهاثَ الْعدِإح ِحبي
وم و ِتكيِل بأَه ِمن تببأَح نِزلُ منت و لُ ِإذَا ِشئْتحرٍة تأِْنينطُم لٍَة وهلَى مع ِمكشح و اِليك

 و ِمِننيؤلَى أَِمِري الْموةَ مثَمره نى بيحكُونَ يأَنْ ي تببِإنْ أَح و ِشئْت فكَي ِسريت و ِإذَا ِشئْت
ك يرحلُونَ ِبرِحيِلك و يِسريونَ ِبسيِرك و الْأَمر ِفي ذَِلك ِإلَيك من معه ِمن الْجنِد مشيِعني لَ

 ِزلَةً ونم هِمن ِتِه أَلْطَفاصخ ِتِه ويِل بأَه لِْدِه وو ِتِه ووِإخ ِمن دا أَحفَم ِمِننيؤالْم أَِمري اِفيوى تتح
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و لَا هو لَهم أَنظَر و علَيِهم أَشفَق و ِبِهم أَبر و ِإلَيِهم أَسكَن ِمنه ِإلَيك ِإنْ شاَء لَا أَحمد لَه أُثْرةً 
  اللَّه تعالَى و السلَام علَيك و رحمةُ 
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 لَّمس آِلِه و ٍد ومحلَى مع لَّى اللَّهص اِس وبالْع نب اِهيمرِإب بكَت و هكَاترب اللَِّه و.  
قَالَ   الْحسين بن الْحسِن الْحسِني قَالَ حدثَِني أَبو الطَّيِب الْمثَنى يعقُوب بن ياِسٍر - ٨

 أَِجد ِني أَواِدمني ِعي أَوم برشى أَنْ يا أَبضِن الراب راِني أَميأَع قَد كُمحيقُولُ وكِّلُ يوتكَانَ الْم
 و يشرب ِمنه فُرصةً ِفي هذَا فَقَالُوا لَه فَِإنْ لَم تِجد ِمنه فَهذَا أَخوه موسى قَصاف عزاف يأْكُلُ

 ِه وِإلَي با فَكَتضالر نقُولَ ابن اِس ولَى النِبِه ع هومى نتِه فَِجيئُوا ِبِه حثُوا ِإلَيعقَالَ اب قشعتي و
ِإذَا و هلَى أَنع اسالن و ادالْقُو اِشٍم وِني هب ِميعج لَقَّاهت ماً وكَرم ِخصأُش ةً وقَِطيع هافَى أَقْطَع

 هورزى يتاً حِريِزلًا سنم لَ لَهعج و هرب و لَهصو ِه وانَ ِإلَيالِْقي و اِرينملَ الْخوح ا وِفيه ى لَهنب
ِصيٍف وِة وطَرِن ِفي قَنسو الْحأَب لَقَّاهى توسافَى ما وِفيِه فَلَم وونَ هلَقَّى ِفيِه الْقَاِدمتت ِضعوم وه 

 لَه ِقرفَلَا ت كِمن عضي و ِتكَكهِلي كرضأَح لَ قَدجذَا الرِإنَّ ه قَالَ لَه ثُم قَّهح فَّاهو ِه ولَيع لَّمفَس
دعاِني ِلهذَا فَما ِحيلَِتي قَالَ فَلَا تضع ِمن قَدِرك أَنك شِربت نِبيذاً قَطُّ فَقَالَ لَه موسى فَِإذَا كَانَ 

و لَا تفْعلْ فَِإنما أَراد هتكَك فَأَبى علَيِه فَكَرر علَيِه فَلَما رأَى أَنه لَا يِجيب قَالَ أَما ِإنَّ هذَا 
 فَأَقَام ثَلَاثَ ِسِنني يبكِّر كُلَّ يوٍم فَيقَالُ لَه قَد تشاغَلَ الْيوم مجِلس لَا تجمع أَنت و هو علَيِه أَبداً

فَرح فَيروح فَيقَالُ قَد سِكر فَبكِّر فَيبكِّر فَيقَالُ شِرب دواًء فَما زالَ علَى هذَا ثَلَاثَ ِسِنني حتى 
ي لَم كِّلُ ووتِه قُِتلَ الْملَيع هعم ِمعتج.  

  بعض أَصحاِبنا عن محمِد بِن عِلي قَالَ أَخبرِني زيد بن عِلي بِن الْحسيِن بِن زيٍد - ٩
 فَلَم يمكِّني قَالَ مِرضت فَدخلَ الطَِّبيب علَي لَيلًا فَوصف ِلي دواًء ِبلَيٍل آخذُه كَذَا و كَذَا يوماً

فَلَم يخرِج الطَِّبيب ِمن الْباِب حتى ورد علَي نصر ِبقَارورٍة ِفيها ذَِلك الدواُء ِبعيِنِه فَقَالَ ِلي أَبو 
ماً فَأَخوكَذَا ي اَء كَذَا ووذَا الدذْ هخ قُولُ لَكي و لَامالس قِْرئُكِن يسقَالَ الْح أْترفَب هتِربفَش هذْت

  .محمد بن عِلي قَالَ ِلي زيد بن عِلي يأْبى الطَّاِعن أَين الْغلَاةُ عن هذَا الْحِديِث 
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ِليِن عِن بسٍد الْحمحِلِد أَِبي موعليه السالم  ( باب م(  
ِلدعليه السالم  (  و ( ِن ويتةَ اثْننِبيٍع الْآِخِر سِر رهى ِفي شرٍة أُخخسِفي ن انَ وضمِر رهِفي ش

قُِبض ِن ويِمائَت و عليه السالم  ( ثَلَاِثني (مالْج موي نيةَ ِستنِل سِبيٍع الْأَوِر رهش نَ ِمنلَواٍل خاِن لَيِة ِلثَمع
 نم رِبس وهِفيِه أَب ِفنِت الَِّذي دياِرِه ِفي الْبِفي د ِفند ةً ونس ِرينِعش اٍن وثَم ناب وه ِن ويِمائَت و

قَالُ لَهلٍَد يو أُم هأُم أَى ور نسوِقيلَ س ثٌ ويدا ح.  
١ - نب دما قَالُوا كَانَ أَحمهرغَي ى ويحي نب دمحم و ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسالْح  

لْعلَِويِة و عبيِد اللَِّه بِن خاقَانَ علَى الضياع و الْخراِج ِبقُم فَجرى ِفي مجِلِسِه يوماً ِذكْر ا
مذَاِهِبِهم و كَانَ شِديد النصِب فَقَالَ ما رأَيت و لَا عرفْت ِبسر من رأَى رجلًا ِمن الْعلَِويِة ِمثْلَ 

رِمِه ِعند أَهِل بيِتِه الْحسِن بِن عِلي بِن محمِد بِن الرضا ِفي هدِيِه و سكُوِنِه و عفَاِفِه و نبِلِه و كَ
و بِني هاِشٍم و تقِْدِميِهم ِإياه علَى ذَِوي السن ِمنهم و الْخطَِر و كَذَِلك الْقُواِد و الْوزراِء و عامِة 

ِللناِس ِإذْ دخلَ علَيِه حجابه الناِس فَِإني كُنت يوماً قَاِئماً علَى رأِْس أَِبي و هو يوم مجِلِسِه 
 مهِمن تِمعا سِمم تبجعفَت وا لَهاٍل ائْذَنٍت عواِب فَقَالَ ِبصا ِبالْبضالر نِد بمحو مفَقَالُوا أَب

هدِعن كَني لَم ِتِه ورضلَى أَِبي ِبحلًا عجونَ ركَنوا يرسج مهأَن نم ٍد أَوهع ِليو ِليفَةٌ أَوِإلَّا خ 
 نثُ السدِن حدالْب ديِه ججِميلُ الْوِة جالْقَام نسح رملٌ أَسجلَ رخى فَدكَنلْطَانُ أَنْ يالس رأَم

ِشي ِإلَيمي ِه أَِبي قَامِإلَي ظَرا نةٌ فَلَمبيه لَالَةٌ وج ِني لَهب ٍد ِمنذَا ِبأَحلَ هفَع هلَملَا أَع طًى وِه خ
 لَّاهصلَى مع هلَسأَج ِدِه وذَ ِبيأَخ و هردص و ههجلَ وقَب و قَهانع ها ِمننا داِد فَلَمالْقُو اِشٍم وه

قِْبلًا عِبِه منِإلَى ج لَسج ِه ولَيا الَِّذي كَانَ عأَن فِْسِه وفِْديِه ِبني و هكَلِّملَ يعج ِهِه وجِه ِبولَي
متعجب ِمما أَرى ِمنه ِإذْ دخلَ علَيِه الْحاِجب فَقَالَ الْموفَّق قَد جاَء و كَانَ الْموفَّق ِإذَا دخلَ 

ِدِه فَقَاموا بين مجِلِس أَِبي و بين باِب الداِر ِسماطَيِن ِإلَى أَنْ علَى أَِبي تقَدم حجابه و خاصةُ قُوا
  يدخلَ و يخرج فَلَم يزلْ أَِبي مقِْبلًا علَى أَِبي محمٍد يحدثُه حتى نظَر ِإلَى ِغلْماِن 
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الْخاصِة فَقَالَ ِحينِئٍذ ِإذَا ِشئْت جعلَِني اللَّه ِفداك ثُم قَالَ ِلحجاِبِه خذُوا ِبِه خلْف السماطَيِن 
ع أَِبي و قَام و فَقَام فَّقوِني الْمعذَا يه اهرى لَا يتاِنِه حِغلْم اِب أَِبي وجِلح ى فَقُلْتضم و قَهان

 قَالُ لَهي لَِويذَا علَ فَقَالُوا هذَا الِْفعلَ ِبِه أَِبي هفَع لَى أَِبي وع وهمتيذَا الَِّذي كَنه نم لَكُميو
عت تددا فَازضِن الرِباب فرعي ِليع نب نسِرِه الْحفَكِّراً ِفي أَمتقَِلقاً م ِمي ذَِلكولْ يأَز لَم باً وج

 ظُرنفَي ِلسجي ةَ ثُممتالْع لِّيصأَنْ ي هتادع تكَان لُ وى كَانَ اللَّيتِفيِه ح تأَيا رم ِر أَِبي وأَم و
 اِت ورامؤالْم ِه ِمنِإلَي اجتحا يِفيم تلَسفَج ِجئْت لَسج لَّى وا صلْطَاِن فَلَمِإلَى الس هفَعرا يم

 كأَلْتِلي س تفَِإنْ أَِذن ها أَبي معن ةٌ قُلْتاجح لَك دما أَحفَقَالَ ِلي ي دأَح هدِعن سلَي ِه ويدي نيب
نا بي لَك تأَِذن ا فَقَالَ قَدهناِة عدِبالْغ كتأَيلُ الَِّذي رجِن الرم ها أَبي قُلْت تببا أَحفَقُلْ م ي

 ذَاك ينا بفَقَالَ ي كيوأَب و فِْسكِبن هتيفَد ِجيِل وبالت ِة وامالْكَر لَاِل والِْإج ِمن لْتا فَعِبِه م لْتفَع
اك الْحسن بن عِلي الْمعروف ِبابِن الرضا فَسكَت ساعةً ثُم قَالَ يا بني لَو زالَِت ِإمام الراِفضِة ذَ

الِْإمامةُ عن خلَفَاِء بِني الْعباِس ما استحقَّها أَحد ِمن بِني هاِشٍم غَير هذَا و ِإنَّ هذَا لَيستِحقُّها 
ِه و عفَاِفِه و هدِيِه و ِصيانِتِه و زهِدِه و ِعبادِتِه و جِميِل أَخلَاِقِه و صلَاِحِه و لَو رأَيت ِفي فَضِل

و هِمن تِمعا سم لَى أَِبي وظاً عغَي فَكُّراً وت قَلَقاً و تددِبيلًا فَاِضلًا فَازلًا نزلًا ججر تأَير اهأَب 
استزدته ِفي ِفعِلِه و قَوِلِه ِفيِه ما قَالَ فَلَم يكُن ِلي ِهمةٌ بعد ذَِلك ِإلَّا السؤالُ عن خبِرِه و الْبحثُ 

 و ساِئِر الناِس عن أَمِرِه فَما سأَلْت أَحداً ِمن بِني هاِشٍم و الْقُواِد و الْكُتاِب و الْقُضاِة و الْفُقَهاِء
ِإلَّا وجدته ِعنده ِفي غَايِة الِْإجلَاِل و الِْإعظَاِم و الْمحلِّ الرِفيِع و الْقَوِل الْجِميِل و التقِْدِمي لَه علَى 

ِليو لَه أَر ِدي ِإذْ لَمِعن هرقَد ظُماِيِخِه فَعشم ِتِه ويِل بِميِع أَهج ِسنحي وه اً ِإلَّا وودلَا ع اً و
الْقَولَ ِفيِه و الثَّناَء علَيِه فَقَالَ لَه بعض من حضر مجِلسه ِمن الْأَشعِريني يا أَبا بكٍْر فَما خبر أَِخيِه 

قْري ِرِه أَوبخ نأَلَ عسفَت فَرعج نم فٍَر فَقَالَ وعج اِجنم ِق فَاِجرالِْفس ِلنعم فَرعِن جسنَ ِبالْح
 درو لَقَد فِْسِه وقَِليلٌ ِفي ن ِفيففِْسِه خِلن مكُهتأَه اِل وجالر ِمن هتأَير نوِر أَقَلُّ ممِللْخ يبِشر

 بِن عِلي ما تعجبت ِمنه و ما ظَننت أَنه يكُونُ علَى السلْطَاِن و أَصحاِبِه ِفي وقِْت وفَاِة الْحسِن
 هأَن ذَِلك و  
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 اعتلَّ فَرِكب ِمن ساعِتِه فَبادر ِإلَى داِر الِْخلَافَِة ثُم لَما اعتلَّ بعثَ ِإلَى أَِبي أَنَّ ابن الرضا قَِد
 ِريرِنح ِتِه ِفيِهماصخ ِثقَاِتِه و ِمن مكُلُّه ِمِننيؤِم أَِمِري الْمدخ ةٌ ِمنسمخ هعم ِجلًا وعتسم عجر

رعت ِن وساِر الْحوِم دِبلُز مهرفَأَم مهرفَأَم ِبنيطَبتالْم فٍَر ِمنثَ ِإلَى نعب اِلِه وح ِرِه وبِف خ
 قَد هأَن ِبرثَلَاثٍَة أُخ ِن أَويموِبي ذَِلك دعا كَانَ باًء فَلَمسم احاً وبِدِه صاهعت ِه وِتلَاِف ِإلَيِباِلاخ

لُزوِم داِرِه و بعثَ ِإلَى قَاِضي الْقُضاِة فَأَحضره مجِلسه و أَمره أَنْ يختار ضعف فَأَمر الْمتطَبِبني ِب
ِمن أَصحاِبِه عشرةً ِممن يوثَق ِبِه ِفي ِديِنِه و أَمانِتِه و ورِعِه فَأَحضرهم فَبعثَ ِبِهم ِإلَى داِر 

فَصارت سر من ) عليه السالم  ( لُزوِمِه لَيلًا و نهاراً فَلَم يزالُوا هناك حتى توفِّيالْحسِن و أَمرهم ِب
رأَى ضجةً واِحدةً و بعثَ السلْطَانُ ِإلَى داِرِه من فَتشها و فَتش حجرها و ختم علَى جِميِع ما 

ثَر ولَِدِه و جاُءوا ِبِنساٍء يعِرفْن الْحملَ فَدخلْن ِإلَى جواِريِه ينظُرنَ ِإلَيِهن فَذَكَر ِفيها و طَلَبوا أَ
 و هابحأَص و اِدمالْخ ِريرا ِنحكِّلَ ِبهو ٍة ورجِفي ح ِعلَتلٌ فَجما حةً ِبهاِريج اكنأَنَّ ه نهضعب

ةٌ موِنس و ادالْقُو اِشٍم وو هنب تِكبر و اقوطِّلَِت الْأَسع ِيئَِتِه وهِفي ت ذَِلك دعذُوا بأَخ ثُم مهع
هت غُوا ِمنا فَرِة فَلَمامِبيهاً ِبالِْقيِئٍذ شموأَى ير نم رس تِتِه فَكَانازناِس ِإلَى جالن اِئرس ِيئَِتِه أَِبي و

بعثَ السلْطَانُ ِإلَى أَِبي ِعيسى بِن الْمتوكِِّل فَأَمره ِبالصلَاِة علَيِه فَلَما وِضعِت الْجنازةُ ِللصلَاِة 
ِة ولَِويالْع اِشٍم ِمنِني هلَى بع هضرِهِه فَعجو نع ففَكَش هى ِمنو ِعيسا أَبنِه دلَيع ِة واِسيبالْع 

 اتا مضِن الرِد بمحِن مب ِليع نب نسذَا الْحقَالَ ه و ِلنيدعالْم اِة والْقُض اِب والْكُت اِد والْقُو
 فُلَانٌ و فُلَانٌ و ِمن حتف أَنِفِه علَى ِفراِشِه حضره من حضره ِمن خدِم أَِمِري الْمؤِمِنني و ِثقَاِتِه

 ِملَ ِمنِلِه فَحمِبح رأَم و ههجغَطَّى و فُلَانٌ ثُم فُلَانٌ و ِبنيطَبتالْم ِمن فُلَانٌ و اِة فُلَانٌ والْقُض
ذَ السأَخ ِفنا دفَلَم وهِفيِه أَب ِفنِت الَِّذي ديِفي الْب ِفند اِرِه وِط دسِفي طَلَِب و اسالن لْطَانُ و

ولَِدِه و كَثُر التفِْتيش ِفي الْمناِزِل و الدوِر و توقَّفُوا عن ِقسمِة ِمرياِثِه و لَم يزِل الَِّذين وكِّلُوا 
ب نيبى تتح لُ لَاِزِمنيما الْحهلَيع مهوِة الَِّتي تاِريلُ ِبِحفِْظ الْجمطَلَ الْحا بِل فَلَممطْلَانُ الْح

 الْقَاِضي و دِعن ذَِلك تثَب و هتِصيو هأُم تعاد فٍَر وعأَِخيِه ج ِه وأُم نيب اثُهِمري قُِسم نهنع
ك ِإلَى أَِبي فَقَالَ اجعلْ ِلي مرتبةَ أَِخي السلْطَانُ علَى ذَِلك يطْلُب أَثَر ولَِدِه فَجاَء جعفَر بعد ذَِل

http://www.islam4u.com


و أُوِصلَ ِإلَيك ِفي كُلِّ سنٍة ِعشِرين أَلْف ِديناٍر فَزبره أَِبي و أَسمعه و قَالَ لَه يا أَحمق السلْطَانُ 
 درج  
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 دِعن تفَِإنْ كُن ذَِلك أْ لَهيهتي فَلَم ذَِلك نع مهدرةٌ ِليأَِئم اكأَخ و اكوا أَنَّ أَبمعز ِفي الَِّذين فَهيس
لسلْطَاِن أَنْ يرتبك مراِتبهما و لَا غَيِر السلْطَاِن و ِشيعِة أَِبيك أَو أَِخيك ِإماماً فَلَا حاجةَ ِبك ِإلَى ا

ِإنْ لَم تكُن ِعندهم ِبهِذِه الْمنِزلَِة لَم تنلْها ِبنا و استقَلَّه أَِبي ِعند ذَِلك و استضعفَه و أَمر أَنْ 
لدخوِل علَيِه حتى مات أَِبي و خرجنا و هو علَى ِتلْك الْحاِل و يحجب عنه فَلَم يأْذَنْ لَه ِفي ا

 ِليِن عِن بسلَِد الْحو أَثَر طْلُبلْطَانُ يالس.  
  عِلي بن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن ِإبراِهيم بِن موسى بِن جعفٍَر قَالَ - ٢

ِإلَى أَِبي الْقَاِسِم ِإسحاق بِن جعفٍَر الزبيِري قَبلَ موِت الْمعتز ِبنحِو ) عليه السالم  ( تب أَبو محمٍدكَ
حاِدثُ ِعشِرين يوماً الْزم بيتك حتى يحدثَ الْحاِدثُ فَلَما قُِتلَ بريحةُ كَتب ِإلَيِه قَد حدثَ الْ

 هنع ا كَانَ وم زتعِر الْمأَم فَكَانَ ِمن راِدثُ الْآخالْح واِدثَ هذَا الْحه سلَي بِني فَكَترأْما تفَم
 فَلَما كَانَ ِفي قَالَ كَتب ِإلَى رجٍل آخر يقْتلُ ابن محمِد بِن داود عبد اللَِّه قَبلَ قَتِلِه ِبعشرِة أَياٍم

  .الْيوِم الْعاِشِر قُِتلَ 
٣ - ِليِن عِد بمحم نع ِديِن الْكُروِف ِبابرعالْم اِهيمرِن ِإبِد بمحم نٍد عمحم نب ِليع  

 أَِبي امِض ِبنا حتى نِصري ِإلَى هذَا بِن ِإبراِهيم بِن موسى بِن جعفٍَر قَالَ ضاق ِبنا الْأَمر فَقَالَ ِلي
الرجِل يعِني أَبا محمٍد فَِإنه قَد وِصف عنه سماحةٌ فَقُلْت تعِرفُه فَقَالَ ما أَعِرفُه و لَا رأَيته قَطُّ 

وا أَحِفي طَِريِقِه م وه فَقَالَ ِلي أَِبي و اهندا قَالَ فَقَصٍم ِمائَتهِسِمائَِة ِدرما ِبخلَن رأْما ِإلَى أَنْ ينج
ِدرهٍم ِللِْكسوِة و ِمائَتا ِدرهٍم ِللديِن و ِمائَةٌ ِللنفَقَِة فَقُلْت ِفي نفِْسي لَيته أَمر ِلي ِبثَلَاِثِمائَِة ِدرهٍم 

لنفَقَِة و ِمائَةٌ ِللِْكسوِة و أَخرج ِإلَى الْجبِل قَالَ فَلَما وافَينا الْباب ِمائَةٌ أَشتِري ِبها ِحماراً و ِمائَةٌ ِل
خرج ِإلَينا غُلَامه فَقَالَ يدخلُ عِلي بن ِإبراِهيم و محمد ابنه فَلَما دخلْنا علَيِه و سلَّمنا قَالَ ِلأَِبي 

ِليا عا ياِل فَلَمِذِه الْحلَى هع أَنْ أَلْقَاك تييحتِدي اسيا سقِْت فَقَالَ يذَا الْوا ِإلَى هنع لَّفَكا خم 
ِة وواِن ِللِْكسٍم ِمائَتهِمائَِة ِدرسمِذِه خةً فَقَالَ هرلَ أَِبي صاوفَن ها غُلَاماَءنِدِه جِعن ا ِمننجرخ 

ِمائَتاِن ِللديِن و ِمائَةٌ ِللنفَقَِة و أَعطَاِني صرةً فَقَالَ هِذِه ثَلَاثُِمائَِة ِدرهٍم اجعلْ ِمائَةً ِفي ثَمِن ِحماٍر 
لَى سوراَء و و ِمائَةً ِللِْكسوِة و ِمائَةً ِللنفَقَِة و لَا تخرج ِإلَى الْجبِل و ِصر ِإلَى سوراَء فَصار ِإ
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 لَه فَقُلْت اِهيمرِإب نب دمحقِْف فَقَالَ مقُولُ ِبالْوذَا يه عم اٍر وِدين أَلْف موالْي لُهخأٍَة فَدرِبام جوزت
  ويحك أَ تِريد أَمراً أَبين ِمن هذَا قَالَ 
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  .فَقَالَ هذَا أَمر قَد جرينا علَيِه 
٤ - نب دمثَِني أَحدقَالَ ح اِهيمرِن ِإبب ِليِن عِد بمحم ِليأَِبي ع نٍد عمحم نب ِليع  

ِويِنياِرِث الْقَزِبِط أَِبي الْحرةَ ِفي مطَرياطَى الْبعتكَانَ أَِبي ي أَى ور نم رأَِبي ِبس عم تقَالَ كُن 
 و اماللِّج و هرظَه عنمكَانَ ي راً وِكب ناً وسح ِمثْلُه ري لٌ لَمغِعِني بتسالْم دكَانَ ِعن ٍد قَالَ ومحم

د كَانَ جمع علَيِه الراضةَ فَلَم يمكِّن لَهم ِحيلَةً ِفي ركُوِبِه قَالَ فَقَالَ لَه بعض ندماِئِه السرج و قَ
لَه َء فَِإما أَنْ يركَبه و ِإما أَنْ يقْت يا أَِمري الْمؤِمِنني أَ لَا تبعثُ ِإلَى الْحسِن ابِن الرضا حتى يِجي

 ارٍد الدمحو ملَ أَبخا دأَِبي فَقَالَ أَِبي لَم هعى مضم ٍد ومحثَ ِإلَى أَِبي معقَالَ فَب هِمن ِريحتسفَت
 علَى كَفَِلِه كُنت معه فَنظَر أَبو محمٍد ِإلَى الْبغِل واِقفاً ِفي صحِن الداِر فَعدلَ ِإلَيِه فَوضع ِبيِدِه

قَالَ فَنظَرت ِإلَى الْبغِل و قَد عِرق حتى سالَ الْعرق ِمنه ثُم صار ِإلَى الْمستِعِني فَسلَّم علَيِه 
ي أَلِْجمه يا غُلَام فَقَالَ فَرحب ِبِه و قَرب فَقَالَ يا أَبا محمٍد أَلِْجم هذَا الْبغلَ فَقَالَ أَبو محمٍد ِلأَِب

الْمستِعني أَلِْجمه أَنت فَوضع طَيلَسانه ثُم قَام فَأَلْجمه ثُم رجع ِإلَى مجِلِسِه و قَعد فَقَالَ لَه يا أَبا 
 هِرجفَقَالَ أَس هِرجأَس ا غُلَامفَقَالَ ِلأَِبي ي هِرجٍد أَسمحم فَقَالَ لَه عجر و هجرةً فَأَسثَاِني فَقَام تأَن

ترى أَنْ تركَبه فَقَالَ نعم فَرِكبه ِمن غَيِر أَنْ يمتِنع علَيِه ثُم ركَضه ِفي الداِر ثُم حملَه علَى 
و عجر كُونُ ثُمٍي يشم نسى أَحشِة فَملَجمالْه فٍد كَيمحا ما أَبي ِعنيتسالْم لَ فَقَالَ لَهزن 

رأَيته قَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني ما رأَيت ِمثْلَه حسناً و فَراهةً و ما يصلُح أَنْ يكُونَ ِمثْلُه ِإلَّا ِلأَِمِري 
ِإنَّ أَِمري الْمؤِمِنني قَد حملَك علَيِه فَقَالَ أَبو محمٍد ِلأَِبي يا الْمؤِمِنني قَالَ فَقَالَ يا أَبا محمٍد فَ

 هأَِبي فَقَاد ذَهفَأَخ ذْهخ غُلَام.  
  عِلي عن أَِبي أَحمد بِن راِشٍد عن أَِبي هاِشٍم الْجعفَِري قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي - ٥
الْحاجةَ فَحك ِبسوِطِه الْأَرض قَالَ و أَحسبه غَطَّاه ِبِمنِديٍل و أَخرج خمسِمائَِة ) لسالم عليه ا ( محمٍد

  .ِديناٍر فَقَالَ يا أَبا هاِشٍم خذْ و أَعِذرنا 
٦ - نأَِبيِه ع ناِلٍح عِن صِد اللَِّه ببأَِبي ع نٍد عمحم نب ِليع   بكَت هِر أَنطَهالْم ِليأَِبي ع

بفَكَت طَشالْع افخي هأَن اِس والن افِصران هِلمعِة يةَ الْقَاِدِسينِه سعليه السالم  ( ِإلَي (  
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 الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح و اِلِمنيا سوضفَم اَء اللَّهِإنْ ش كُملَيع فووا فَلَا خضام.  
٧ - ِمن فَِريعلَ ِبالْجزقَالَ ن اِنيمِل الْيِن الْفَضِن بسِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب ِليع  
ٍر خلْق لَا ِقبلَ لَه ِبِهم فَكَتب ِإلَى أَِبي محمٍد يشكُو ذَِلك فَكَتب ِإلَيِه تكْفَونَ ذَِلك ِإنْ آِل جعفَ

 ِفي أَقَلَّ ِمن وه أَلْفاً و ِرينلَى ِعشونَ عِزيدي مالْقَو ِسٍري وفٍَر يِفي ن ِهمِإلَي جرالَى فَخعت اَء اللَّهش
  .لٍْف فَاستباحهم أَ

٨ - ِليع دٍد ِعنمحو مأَب ِبسقَالَ ح لَِوياِعيلَ الْعمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحم نب ِليع  
افْع لْ ِبِه وافْع ِقيلَ لَه لَى آِل أَِبي طَاِلٍب وع مهدأَش اِس والن بصأَن وه و شمارِن نب ا أَقَاملْ فَم

ِعنده ِإلَّا يوماً حتى وضع خديِه لَه و كَانَ لَا يرفَع بصره ِإلَيِه ِإجلَالًا و ِإعظَاماً فَخرج ِمن ِعنِدِه 
  .و هو أَحسن الناِس بِصريةً و أَحسنهم ِفيِه قَولًا 

٩ -ٍد ومحم نب ِليقَالَ   ع ِعيخٍد النمحِن مب اقحِإس نِد اللَِّه عبأَِبي ع نب دمحم 
حدثَِني سفْيانُ بن محمٍد الضبِعي قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي محمٍد أَسأَلُه عِن الْوِليجِة و هو قَولُ اللَِّه 

ِخذُوا ِمنتي لَم الَى وعفِْسي لَا ِفي تِفي ن ةً قُلْتِليجو ِمِننيؤلَا الْم وِلِه وسال ر وِن اللَِّه ود 
 كثَتدح ِر والْأَم ِليونَ ود قَامةُ الَِّذي يِليجالْو ابوالْج عجا فَرناهه ِمِننيؤى الْمرت ناِب مالِْكت

م ِمِننيؤِن الْمع كفْسن مهانأَم ِجيزلَى اللَِّه فَيونَ عِمنؤي ةُ الَِّذينالْأَِئم مِضِع فَهوذَا الْمِفي ه مه ن
.  

) عليه السالم  (   ِإسحاق قَالَ حدثَِني أَبو هاِشٍم الْجعفَِري قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي محمٍد-١٠

لَ الْقَيكَت ِس وبالْح قِْت ِضيقِفي و تِرجفَأُخ ِزِلكنِفي م رالظُّه مولِّي الْيصت تأَن ِإلَي بِد فَكَت
و كُنت مضيقاً فَأَردت أَنْ أَطْلُب ِمنه دناِنري ِفي ) عليه السالم  ( الظُّهِر فَصلَّيت ِفي منِزِلي كَما قَالَ

لَما ِصرت ِإلَى منِزِلي وجه ِإلَي ِبِمائَِة ِديناٍر و كَتب ِإلَي ِإذَا كَانت لَك الِْكتاِب فَاستحييت فَ
 اَء اللَّهِإنْ ش ِحبا تى مرت كا فَِإنهاطْلُب و ِشمتحلَا ت ِي وحتسةٌ فَلَا تاجح.  
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١١- اِدمالْخ ريصةَ نزمو حثَِني أَبدِع قَالَ حِن الْأَقْرِد بمحِن مب دمأَح نع اقحِإس  
 اِتِهمِبلُغ هانِغلْم كَلِّمٍة يرم رٍد غَيمحا مأَب تِمعقَالَ س ذَِلك ِمن تبجعةَ فَتقَاِلبص وٍم ور ٍك ورت

و لَا رآه أَحد ) عليه السالم  ( و قُلْت هذَا وِلد ِبالْمِدينِة و لَم يظْهر ِلأَحٍد حتى مضى أَبو الْحسِن
نَّ اللَّه تبارك و تعالَى بين حجته ِمن ساِئِر فَكَيف هذَا أُحدثُ نفِْسي ِبذَِلك فَأَقْبلَ علَي فَقَالَ ِإ

يلِْقِه ِبكُلِّ شخ  لَم لَا ذَِلك لَو اِدِث ووالْح اِل والْآج اِب وسِرفَةَ الْأَنعم اِت وِطيِه اللُّغعي ٍء و
 قوِج فَرجحالْم ِة وجالْح نيب كُني.  

١٢-حِإس   و ِلمتحلْ ياِم هِن الِْإمع أَلُهٍد أَسمحِإلَى أَِبي م تبِع قَالَ كَتِن الْأَقْرع اق
 ِمن اَءهِليالَى أَوعت و كاربت اذَ اللَّهأَع قَد ةٌ وطَنيش ِتلَاماِلاح ابلَ الِْكتا فَصم دعفِْسي بِفي ن قُلْت

درفَو اذَ ذَِلكأَع قَد ئاً ويش مهِمن موالن ريغقَظَِة لَا يِفي الْي مالُهاِم حنِة ِفي الْمالُ الْأَِئمح ابوالْج 
 كفْسن كثَتدا حطَاِن كَميِة الشلَم ِمن اَءهِليأَو اللَّه.  

ِريٍف قَالَ اختلَج ِفي صدِري مسأَلَتاِن أَردت   ِإسحاق قَالَ حدثَِني الْحسن بن ظَ-١٣
ِإذَا قَام ِبما يقِْضي و ) عليه السالم  ( فَكَتبت أَسأَلُه عِن الْقَاِئِم) عليه السالم  ( الِْكتاب ِفيِهما ِإلَى أَِبي محمٍد

اِس والن نيقِْضي ِفيِه بالَِّذي ي هِلسجم نأَييش نع أَلَهأَنْ أَس تدأَر   ربخ ِع فَأَغْفَلْتبى الرمٍء ِلح
داواِء داِس ِبِعلِْمِه كَقَضالن نيى بقَض ِن الْقَاِئِم فَِإذَا قَامع أَلْتس ابواَء الْجى فَجمعليه السالم  ( الْح (

تدأَر تكُن ةَ ونيأَلُ الْبسلَى لَا يع لِّقْهع قٍَة ورِفي و بفَاكْت ِسيتِع فَأُنبى الرمأَلَ ِلحسأَنْ ت 
الْمحموِم فَِإنه يبرأُ ِبِإذِْن اللَِّه ِإنْ شاَء اللَّه يا نار كُوِني برداً و سالماً على ِإبراِهيم فَعلَّقْنا علَيِه ما 

  .فَأَفَاق ) عليه السالم  ( ذَكَر أَبو محمٍد
  ِإسحاق قَالَ حدثَِني ِإسماِعيلُ بن محمِد بِن عِلي بِن ِإسماِعيلَ بِن عِلي بِن عبِد -١٤

طَِّريِق فَلَما مر ِبي علَى ظَهِر ال) عليه السالم  ( اللَِّه بِن عباِس بِن عبِد الْمطَِّلِب قَالَ قَعدت ِلأَِبي محمٍد
شكَوت ِإلَيِه الْحاجةَ و حلَفْت لَه أَنه لَيس ِعنِدي ِدرهم فَما فَوقَها و لَا غَداٌء و لَا عشاٌء قَالَ 

ذَا دِلي هقَو سلَي اٍر وِدين يِمائَت تفَند قَد ِباللَِّه كَاِذباً و ِلفحِطِه فَقَالَ تِة أَعِطيِن الْعع فْعاً لَك
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يا غُلَام ما معك فَأَعطَاِني غُلَامه ِمائَةَ ِديناٍر ثُم أَقْبلَ علَي فَقَالَ ِلي ِإنك تحرمها أَحوج ما تكُونُ 
قدص و تفَنالَِّتي د اِنرينِني الدعا يهكَ) عليه السالم  ( ِإلَي ا قَالَ وانَ كَم  
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يةً ِإلَى شِديدةً شوررض تطُِررا فَاضفاً لَنكَه راً وكُونُ ظَهي قُلْت اٍر وِدين يِمائَت تفَند  ِفقُهٍء أُن
و انغلَقَت علَي أَبواب الرزِق فَنبشت عنها فَِإذَا ابن ِلي قَد عرف موِضعها فَأَخذَها و هرب فَما 

يلَى شا عهِمن ترٍء  قَد.  
ي قَالَ كَانَ ِلي   ِإسحاق قَالَ حدثَِني عِلي بن زيِد بِن عِلي بِن الْحسيِن بِن عِل-١٥

فَرس و كُنت ِبِه معجباً أُكِْثر ِذكْره ِفي الْمحالِّ فَدخلْت علَى أَِبي محمٍد يوماً فَقَالَ ِلي ما فَعلَ 
 ِبِه قَبلَ الْمساِء فَرسك فَقُلْت هو ِعنِدي و هو ذَا هو علَى باِبك و عنه نزلْت فَقَالَ ِلي استبِدلْ

 فَكِّراً وتم تفَقُم الْكَلَام قَطَعان اِخلٌ وا دنلَيلَ عخد و ذَِلك رخؤلَا ت ِري وتشلَى مع ترِإنْ قَد
ش ذَا وا أَقُولُ ِفي هِري ما أَدفَقَالَ م ربأَِخي الْخ تربِزِلي فَأَخنِإلَى م تيضم ِبِه و تحح

 كسفَر فَقن لَايوا مةَ فَقَالَ يمتا الْعنلَّيص قَد و اِئسا السانا فَأَتنيسأَم ِعِه وياِس ِببلَى النع تِفسن
لَى أَِبي مع لْتخد ِل قَالَ ثُمالْقَو ذَا ِبذَِلكى هنع هأَن تِلمع و تمما فَاغْتأَن اٍم وأَي دعٍد بمح

 ِلفخن معقَالَ ن تلَسا جِلِه فَلَمِبقَو تمماغْت تةً ِإذْ كُنابد لَيع لَفأَخ هتفِْسي لَيأَقُولُ ِفي ن
و ِسكفَر ِمن ريذَا خه تيالْكُم ِنيذَوِطِه ِبرأَع ا غُلَامي كلَيةً عابراً دملُ عأَطْو طَأُ وأَو .  

  ِإسحاق قَالَ حدثَِني محمد بن الْحسِن بِن شموٍن قَالَ حدثَِني أَحمد بن محمٍد -١٦
ي الْحمد ِللَِّه ِحني أَخذَ الْمهتِدي ِفي قَتِل الْمواِلي يا سيِد) عليه السالم  ( قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي محمٍد

الَِّذي شغلَه عنا فَقَد بلَغِني أَنه يتهددك و يقُولُ و اللَِّه لَأُجِلينهم عن جِديِد الْأَرِض فَوقَّع أَبو 
ةَ أَياٍم و يقْتلُ ِفي الْيوِم ِبخطِِّه ذَاك أَقْصر ِلعمِرِه عد ِمن يوِمك هذَا خمس) عليه السالم  ( محمٍد

   .)عليه السالم  ( الساِدِس بعد هواٍن و اسِتخفَاٍف يمر ِبِه فَكَانَ كَما قَالَ
 (   ِإسحاق قَالَ حدثَِني محمد بن الْحسِن بِن شموٍن قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي محمٍد-١٧

أَسأَلُه أَنْ يدعو اللَّه ِلي ِمن وجِع عيِني و كَانت ِإحدى عيني ذَاِهبةً و الْأُخرى علَى ) عليه السالم 
شرِف ذَهاٍب فَكَتب ِإلَي حبس اللَّه علَيك عينك فَأَفَاقَِت الصِحيحةُ و وقَّع ِفي آِخِر الِْكتاِب 

و اللَّه كرآج دعا كَانَ بفَلَم اتداً مِلي أَحِفي أَه ِرفأَع لَم و ِلذَِلك تممفَاغْت كابثَو نسأَح 
 ةَ لَهِزيعأَنَّ الت تِلمٍب فَعِني طَيفَاةُ ابِني واَءتاٍم جأَي.  
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١٨- لٌ ِمنجأَى رر نم را ِبسنلَيع ِلٍم قَالَ قَِدمسأَِبي م نب رمثَِني عدقَالَ ح اقحِإس  
قَد ٍة لَهعيِدي ِفي ضتهِإلَى الْم ظَلَّمتِث ياللَّي نب فيس قَالُ لَهي رِل ِمصأَه ِفيعش اها ِإيهبغَص 

يسأَلُه تسِهيلَ أَمِرها ) عليه السالم  ( الْخاِدم و أَخرجه ِمنها فَأَشرنا علَيِه أَنْ يكْتب ِإلَى أَِبي محمٍد
لَيك فَلَا تتقَدم ِإلَى السلْطَاِن و الْق لَا بأْس علَيك ضيعتك ترد ع) عليه السالم  ( فَكَتب ِإلَيِه أَبو محمٍد

 فَقَالَ لَه هفَلَِقي الَِمنيالْع بظَِم اللَِّه رلْطَاِن الْأَعِبالس فْهوخ ةُ وعيِدِه الضِكيلَ الَِّذي ِفي يالْو
 دِعن ِإلَي كُِتب ةُ قَدعيِدِه الضِكيلُ الَِّذي ِفي يةَ الْوعيالض دأَر و كأَنْ أَطْلُب رِمص ِمن وِجكرخ

علَيك فَردها علَيِه ِبحكِْم الْقَاِضي ابِن أَِبي الشواِرِب و شهادِة الشهوِد و لَم يحتج ِإلَى أَنْ 
 و لَم يكُن لَها خبر بعد ذَِلك قَالَ و حدثَِني يتقَدم ِإلَى الْمهتِدي فَصارِت الضيعةُ لَه و ِفي يِدِه

 نأَس رناً ِلي آخاب ا وهنوِجي عرخ دِعن رِليلًا ِبِمصناً ِلي عاب لَّفْتذَا قَالَ خِث هاللَّي نب فيس
أَسأَلُه ) عليه السالم  ( كَتبت ِإلَى أَِبي محمٍدِمنه كَانَ وِصيي و قَيِمي علَى ِعياِلي و ِفي ِضياِعي فَ

الدعاَء ِلابِني الْعِليِل فَكَتب ِإلَي قَد عوِفي ابنك الْمعتلُّ و مات الْكَِبري وِصيك و قَيمك فَاحمِد 
لْخبر أَنَّ ابِني قَد عوِفي ِمن ِعلَِّتِه و مات الْكَِبري يوم اللَّه و لَا تجزع فَيحبطَ أَجرك فَورد علَي ا

   .)عليه السالم  ( ورد علَي جواب أَِبي محمٍد
  ِإسحاق قَالَ حدثَِني يحيى بن الْقُشيِري ِمن قَريٍة تسمى ِقري قَالَ كَانَ ِلأَِبي -١٩
يلٌ قَِد اتخذَ معه ِفي الداِر حجرةً يكُونُ ِفيها معه خاِدم أَبيض فَأَراد الْوِكيلُ الْخاِدم محمٍد وِك

أَِبي م نيب و هنيب ِه ولَيع لَهخأَد ِبيٍذ ثُمِبن الَ لَهتِبيٍذ فَاحِبن هأِْتيى ِإلَّا أَنْ يفِْسِه فَأَبلَى نٍد ثَلَاثَةُ عمح
 قَففِْسِه فَواَء ِبنى جتح حفْتاِب توا ِبالْأَبِإذْ أَن ِبهتني لَمِكيلُ قَالَ ِإنثَِني الْودلَقٍَة قَالَ فَحغاٍب موأَب

أَصبحنا أَمر ِببيِع الْخاِدِم و علَى باِب الْحجرِة ثُم قَالَ يا هؤلَاِء اتقُوا اللَّه خافُوا اللَّه فَلَما 
  .ِإخراِجي ِمن الداِر 

  ِإسحاق قَالَ أَخبرِني محمد بن الرِبيِع الشاِئي قَالَ ناظَرت رجلًا ِمن الثَّنِويِة -٢٠
ٌء ِمن مقَالَِتِه فَِإني لَجاِلس علَى باِب  شيِبالْأَهواِز ثُم قَِدمت سر من رأَى و قَد عِلق ِبقَلِْبي 
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ِمن داِر الْعامِة يؤم الْموِكب فَنظَر ِإلَي و أَشار ) عليه السالم  ( أَحمد بِن الْخِضيِب ِإذْ أَقْبلَ أَبو محمٍد
  .علَي ِبسباحِتِه أَحد أَحد فَرد فَسقَطْت مغِشياً 
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٢١- ا أُِريدأَن ماً ووٍد يمحلَى أَِبي مع لْتخقَالَ د فَِريعاِشٍم الْجأَِبي ه نع اقحِإس  
 ِبِه خاتماً أَتبرك ِبِه فَجلَست و أُنِسيت ما ِجئْت لَه فَلَما ودعت و نهضت أَنْ أَسأَلَه ما أَصوغُ

رمى ِإلَي ِبالْخاتِم فَقَالَ أَردت ِفضةً فَأَعطَيناك خاتماً رِبحت الْفَص و الِْكراَء هنأَك اللَّه يا أَبا 
 اِشٍم فَقُلْته لَك اللَّه ِتِه فَقَالَ غَفَرِبطَاع اللَّه الَِّذي أَِدين اِميِإم اللَِّه و ِليو كأَن دهِدي أَشيا سي
  .يا أَبا هاِشٍم 
٢٢-مِد الصبلَى عوم اِشِمياِء الْهنيو الْعالْقَاِسِم أَب نب دمحثَِني مدقَالَ ح اقحِن   ِإسِد ب

فَأَعطَش و أَنا ِعنده فَأُِجلُّه أَنْ أَدعو ) عليه السالم  ( عِلي عتاقَةً قَالَ كُنت أَدخلُ علَى أَِبي محمٍد
 يا غُلَام دابته ِبالْماِء فَيقُولُ يا غُلَام اسِقِه و ربما حدثْت نفِْسي ِبالنهوِض فَأُفَكِّر ِفي ذَِلك فَيقُولُ

.  
  عِلي بن محمٍد عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن ِإبراِهيم بِن موسى بِن جعفَِر بِن -٢٣

ح بن محمٍد عن عِلي بِن عبِد الْغفَّاِر قَالَ دخلَ الْعباِسيونَ علَى صاِلِح بِن وِصيٍف و دخلَ صاِل
 ( عِلي و غَيره ِمن الْمنحِرِفني عن هِذِه الناِحيِة علَى صاِلِح بِن وِصيٍف ِعند ما حبس أَبا محمٍد

ِه فَقَد صارا فَقَالَ لَهم صاِلح و ما أَصنع قَد وكَّلْت ِبِه رجلَيِن ِمن أَشر من قَدرت علَي) عليه السالم 
 ومصٍل يجقُولُ ِفي را تا ِفيِه فَقَالَا ما مملَه ِظيٍم فَقُلْتٍر عاِم ِإلَى أَميالص لَاِة والص ِة وادالِْعب ِمن

ِه ارا ِإلَينظَرِإذَا ن اغَلُ وشتلَا ي و كَلَّمتلَا ي لَ كُلَّهاللَّي قُومي و ارها النا ماِخلُندي ا وناِئصفَر تدعت
 اِئِبنيفُوا خرصان وا ذَِلكِمعا سا فَلَمفُِسنأَن ِمن ِلكُهملَا ن.  

  عِلي بن محمٍد عِن الْحسِن بِن الْحسيِن قَالَ حدثَِني محمد بن الْحسِن -٢٤
 (  بعض أَصحاِبنا عن بعِض فَصاِدي الْعسكَِر ِمن النصارى أَنَّ أَبا محمٍدالْمكْفُوف قَالَ حدثَِني

بعثَ ِإلَي يوماً ِفي وقِْت صلَاِة الظُّهِر فَقَالَ ِلي افِْصد هذَا الِْعرق قَالَ و ناولَِني ِعرقاً لَم ) عليه السالم 
 الَِّتي تفْصد فَقُلْت ِفي نفِْسي ما رأَيت أَمراً أَعجب ِمن هذَا يأْمرِني أَنْ أَفِْصد أَفْهمه ِمن الْعروِق

ِفي وقِْت الظُّهِر و لَيس ِبوقِْت فَصٍد و الثَّاِنيةُ ِعرق لَا أَفْهمه ثُم قَالَ ِلي انتِظر و كُن ِفي الداِر 
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 دعاِني و قَالَ ِلي سرِح الدم فَسرحت ثُم قَالَ ِلي أَمِسك فَأَمسكْت ثُم قَالَ ِلي كُن فَلَما أَمسى
  ِفي الداِر فَلَما كَانَ ِنصف اللَّيِل أَرسلَ 



  )٥١٣( صفحة ..... .......http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

ِإلَي و قَالَ ِلي سرِح الدم قَالَ فَتعجبت أَكْثَر ِمن عجِبي الْأَوِل و كَِرهت أَنْ أَسأَلَه قَالَ 
قَالَ ثُم تسبقَالَ فَح ِبساح قَالَ ِلي قَالَ ثُم الِْملْح هكَأَن ضيأَب مد جرفَخ تحرفَس قَالَ كُن 

 ناب تيى أَتتح تجرخ ا وهذْتفَأَخ اِنرينِني ثَلَاثَةَ دِطيعأَنْ ي هانمرقَه رأَم تحبا أَصاِر فَلَمِفي الد
م ما أَفْهاللَِّه م ةَ قَالَ فَقَالَ ِلي وِه الِْقصلَيع تصفَقَص اِنيرصالن وعِتيشخِفي ب ِرفُهلَا أَع قُولُ وا ت

يفُلَاٍن  ش ِة ِمناِنيرصِب النِبكُت لَما أَعِرنهِفي د لَملَا أَع اٍب وِفي ِكت هأْتلَا قَر و الطِّب ٍء ِمن
 تيأَت ِة ورصقاً ِإلَى الْبروز تيرِه قَالَ فَاكْتِإلَي جرفَاخ ِإلَى الْفَاِرِسي ِإلَى فَاِرس تِصر ثُم ازوالْأَه

صاِحِبي فَأَخبرته الْخبر قَالَ و قَالَ أَنِظرِني أَياماً فَأَنظَرته ثُم أَتيته متقَاِضياً قَالَ فَقَالَ ِلي ِإنَّ هذَا 
ِفي د ِسيحالْم لَهِل فَعجذَا الره نِكيِه عحةً الَِّذي ترِرِه مه.  

 (   عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ كَتب محمد بن حجٍر ِإلَى أَِبي محمٍد-٢٥

فَقَد كُِفيته و يشكُو عبد الْعِزيِز بن دلَف و يِزيد بن عبِد اللَِّه فَكَتب ِإلَيِه أَما عبد الْعِزيِز ) عليه السالم 
  .أَما يِزيد فَِإنَّ لَك و لَه مقَاماً بين يدِي اللَِّه فَمات عبد الْعِزيِز و قَتلَ يِزيد محمد بن حجٍر 

لَى ِنحِريٍر ِإ) عليه السالم  (   عِلي بن محمٍد عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ سلِّم أَبو محمٍد-٢٦
 هفَترع و ِزِلكنِفي م نِري مدلَا ت ِق اللَّهات لَكيو هأَترام لَه ِذيِه قَالَ فَقَالَتؤي ِه ولَيع قيضفَكَانَ ي

اِع ثُمبالس نيب هنِميفَقَالَ لَأَر هِمن كلَيع افي أَخِإن قَالَت و هلَاحصِئيِبِه فَر لَ ذَِلكعليه السالم  (  فَع (

 لَهوح ِهي لِّي وصقَاِئماً ي.  
) عليه السالم  (   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن ِإسحاق قَالَ دخلْت علَى أَِبي محمٍد-٢٧

ِرفَهطِِّه فَأَعِإلَى خ ظُرِلأَن بكْتأَنْ ي هأَلْتطَّ فَسِإنَّ الْخ دما أَحقَالَ ي ثُم معفَقَالَ ن درِإذَا و 
 و باِة فَكَتوا ِبالدعد ثُم كَّنشِقيِق فَلَا تِليِظ ِإلَى الْقَلَِم الدِن الْقَلَِم الْغيب ِمن كلَيع ِلفتخيس

ت ِفي نفِْسي و هو يكْتب أَستوِهبه الْقَلَم الَِّذي كَتب ِبِه جعلَ يستِمد ِإلَى مجرى الدواِة فَقُلْ
فَلَما فَرغَ ِمن الِْكتابِة أَقْبلَ يحدثُِني و هو يمسح الْقَلَم ِبِمنِديِل الدواِة ساعةً ثُم قَالَ هاك يا 

ٍء يِصيبِني ِفي نفِْسي و قَد أَردت أَنْ أَسأَلَ  داك ِإني مغتم ِلشيأَحمد فَناولَِنيِه فَقُلْت جِعلْت ِف
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 موأَنَّ ن اِئكآب نا علَن ِويِدي ريا سي فَقُلْت دما أَحي وا هم فَقَالَ و ِلي ذَِلك قْضي فَلَم اكأَب
ن و ِتِهملَى أَقِْفياِء عِبيالْأَن مو  
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عليه  ( الْمؤِمِنني علَى أَيماِنِهم و نوم الْمناِفِقني علَى شماِئِلِهم و نوم الشياِطِني علَى وجوِهِهم فَقَالَ

كَذَِلك هو فَقُلْت يا سيِدي فَِإني أَجهد أَنْ أَنام علَى يِميِني فَما يمِكنِني و لَا يأْخذُِني ) الم الس
ك النوم علَيها فَسكَت ساعةً ثُم قَالَ يا أَحمد ادنُ ِمني فَدنوت ِمنه فَقَالَ أَدِخلْ يدك تحت ِثياِب

فَأَدخلْتها فَأَخرج يده ِمن تحِت ِثياِبِه و أَدخلَها تحت ِثياِبي فَمسح ِبيِدِه الْيمنى علَى جاِنِبي 
امأَنْ أَن ا أَقِْدرفَم دماٍت فَقَالَ أَحرِن ثَلَاثَ مماِنِبي الْأَيلَى جى عرسِدِه الْيِبي ِر وسلَى الْأَيع 

  .و ما يأْخذُِني نوم علَيها أَصلًا ) عليه السالم  ( يساِري منذُ فَعلَ ذَِلك ِبي
  )عليه السالم  ( باب موِلِد الصاِحِب

ِلدِن ) عليه السالم  (  ويِمائَت و ِسنيمخ ٍس ومةَ خنانَ سبعش ِف ِمنصِللن.  
١ -ب نيسالْح   جرٍد قَالَ خمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعم نع ِريعٍد الْأَشمحم ن

ِحني قُِتلَ الزبيِري هذَا جزاُء مِن افْترى علَى اللَِّه ِفي أَوِلياِئِه زعم أَنه ) عليه السالم  ( عن أَِبي محمٍد
د سنةَ ِست و خمِسني  م ح يس ِلي عِقب فَكَيف رأَى قُدرةَ اللَِّه و وِلد لَه ولَد سماه ميقْتلُِني و لَ
  .و ِمائَتيِن 
٢ - ٍع وِة ِتسنِفي س اِهيمرِن ِإبب ِليا عناب نسالْح و دمحثَِني مدٍد قَالَ حمحم نب ِليع  

ني و ِمائَتيِن قَالَا حدثَنا محمد بن عِلي بِن عبِد الرحمِن الْعبِدي ِمن عبِد قَيٍس عن ضوِء بِن سبِع
حأَِبي م ابب تلَِزم أَى ور نم رس تيقَالَ أَت اهمس ِل فَاِرسأَه ٍل ِمنجر نع ِليالِْعج ِليٍدعم ) 

فَدعاِني ِمن غَيِر أَنْ أَستأِْذنَ فَلَما دخلْت و سلَّمت قَالَ ِلي يا أَبا فُلَاٍن كَيف حالُك ثُم ) عليه السالم 
 ما الَِّذي قَالَ ِلي اقْعد يا فُلَانُ ثُم سأَلَِني عن جماعٍة ِمن ِرجاٍل و ِنساٍء ِمن أَهِلي ثُم قَالَ ِلي

 تِصر ِم ثُمدالْخ عاِر مِفي الد تقَالَ فَكُن ارِم الدقَالَ فَقَالَ فَالْز ِتكمةٌ ِفي ِخدغْبر قُلْت كمأَقْد
 الرجاِل أَشتِري لَهم الْحواِئج ِمن السوِق و كُنت أَدخلُ علَيِه ِمن غَيِر ِإذٍْن ِإذَا كَانَ ِفي داِر

 حربلَا ت ككَاناِني مادِت فَنيكَةً ِفي الْبرح تِمعاِل فَسجاِر الرِفي د وه ماً ووِه يلَيع لْتخفَد
يا شهعةٌ ماِريج لَيع تجرلَ فَخخلَا أَد و جرأَنْ أَخ رسأَج ا فَلَم اِنيادن ى ثُمطغلْ ٌء مخد

  فَدخلْت و نادى 
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 ِه وجِن الْوسح ضيغُلَاٍم أَب نع فَتِك فَكَشعا مما اكِْشِفي عفَقَالَ لَه تعجةَ فَراِريالْج
ت عن بطِْنِه فَِإذَا شعر ناِبت ِمن لَبِتِه ِإلَى سرِتِه أَخضر لَيس ِبأَسود فَقَالَ هذَا صاِحبكُم ثُم كَشفَ

 فَقُلْت فَقَالَ ضوُء بن عِلي) عليه السالم  ( أَمرها فَحملَته فَما رأَيته بعد ذَِلك حتى مضى أَبو محمٍد
 تأَن لَه رقَدت ٍء كَموِلض فَقُلْت ِديبِن قَالَ الْعيتنقَالَ س ِننيالس ِمن لَه رقَدت تكُن كَم ِللْفَاِرِسي

دِإح لَه رقَدن نحن ِد اللَِّه وبو عأَب و ِليو عةً قَالَ أَبنةَ سرشع عبةً قَالَ أَرنس ِرينِعش ى و.  
  عِلي بن محمٍد و عن غَيِر واِحٍد ِمن أَصحاِبنا الْقُميني عن محمِد بِن محمٍد - ٣

الد ِمريوفَِة ِبِقشرعِد الْمِة الِْهنِدينِبم تقَالَ كُن ِديِعيٍد غَاِنٍم الِْهنأَِبي س نع اِمِريالْع اِخلَِة و
أَصحاب ِلي يقْعدونَ علَى كَراِسي عن يِمِني الْمِلِك أَربعونَ رجلًا كُلُّهم يقْرأُ الْكُتب الْأَربعةَ 

ِنِهم و نفِْتيِهم التوراةَ و الِْإنِجيلَ و الزبور و صحف ِإبراِهيم نقِْضي بين الناِس و نفَقِّههم ِفي ِدي
صلى اهللا عليه  ( ِفي حلَاِلِهم و حراِمِهم يفْزع الناس ِإلَينا الْمِلك فَمن دونه فَتجارينا ِذكْر رسوِل اللَِّه

ِجب علَينا الْفَحص عنه و فَقُلْنا هذَا النِبي الْمذْكُور ِفي الْكُتِب قَد خِفي علَينا أَمره و ي) وآله 
طَلَب أَثَِرِه و اتفَق رأْينا و توافَقْنا علَى أَنْ أَخرج فَأَرتاد لَهم فَخرجت و مِعي مالٌ جِليلٌ 

رالت ِمن مِلي قَو ضرلَ فَعكَاب ِمن تبى قَرتراً حهش رشع ياثْن تذُوا فَِسرأَخ و لَيوا عِك فَقَطَع
ماِلي و جِرحت ِجراحاٍت شِديدةً و دِفعت ِإلَى مِدينِة كَابلَ فَأَنفَذَِني مِلكُها لَما وقَف علَى 

 فَبلَغه خبِري و أَني خبِري ِإلَى مِدينِة بلْخ و علَيها ِإذْ ذَاك داود بن الْعباِس بِن أَِبي الْأَسوِد
 لَ ِإلَيسالْكَلَاِم فَأَر ابحأَص اَء والْفُقَه تاظَرن ةَ والْفَاِرِسي تلَّمعت ِد والِْهن اداً ِمنترم تجرخ

ِني فَأَعلَمتهم أَني خرجت ِمن داود بن الْعباِس فَأَحضرِني مجِلسه و جمع علَي الْفُقَهاَء فَناظَرو
 دمحم فَقُلْت هما اسم و وه نِب فَقَالَ ِلي مِفي الْكُت هتدجالَِّذي و ِبيذَا النه لَِدي أَطْلُبب

قُلْت لَهم أَنا أَعلَم أَنَّ محمداً نِبي فَقَالُوا هو نِبينا الَِّذي تطْلُب فَسأَلْتهم عن شراِئِعِه فَأَعلَموِني فَ
 ِدي واٍت ِعنلَامع نع اِئلَهفَأُس هِلأَقِْصد هِضعووِني مِلملَا فَأَع ِصفُونَ أَمذَا الَِّذي ته هلَملَا أَع و

فَقُلْت فَمن ) صلى اهللا عليه وآله  ( وا قَد مضىدلَالَاٍت فَِإنْ كَانَ صاِحِبي الَِّذي طَلَبت آمنت ِبِه فَقَالُ
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 انَ وثْمع ناللَِّه ب دبقَالُوا ع هتيِذِه كُنِلي فَِإنَّ ه وهمفَس كٍْر قُلْتو بفَقَالُوا أَب هِليفَتخ و هِصيو
ِبيداً نمحوا ِلي مبسفَان ٍش قُلْتيِإلَى قُر وهبسِلي ن وهبسفَن كُم  
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مع ناب يِن وِفي الد وهأَخ هِليفَتخ هالَِّذي أَطْلُب اِحِبيص تالَِّذي طَلَب اِحِبيذَا صه سلَي ِه فَقُلْت
ِفي النسِب و زوج ابنِتِه و أَبو ولِْدِه لَيس ِلهذَا النِبي ذُريةٌ علَى الْأَرِض غَير ولِْد هذَا الرجِل 

لَى الْكُفِْر هذَا الَِّذي هو خِليفَته قَالَ فَوثَبوا ِبي و قَالُوا أَيها الْأَِمري ِإنَّ هذَا قَد خرج ِمن الشرِك ِإ
حلَالُ الدِم فَقُلْت لَهم يا قَوم أَنا رجلٌ مِعي ِدين متمسك ِبِه لَا أُفَاِرقُه حتى أَرى ما هو أَقْوى 

ِه و ِإنما خرجت ِمن ِمنه ِإني وجدت ِصفَةَ هذَا الرجِل ِفي الْكُتِب الَِّتي أَنزلَها اللَّه علَى أَنِبياِئ
 لَم متالَِّذي ذَكَر اِحِبكُمِر صأَم نع تصا فَحفَلَم ِفيِه طَلَباً لَه تالَِّذي كُن الِْعز ِمن ِد وِبلَاِد الِْهن

جاِملُ ِإلَى رثَ الْععب ي ونِب فَكَفُّوا عِفي الْكُت وفصوالْم ِبيكُِن الني نب نيسالْح قَالُ لَهٍل ي
ِإشِكيب فَدعاه فَقَالَ لَه ناِظر هذَا الرجلَ الِْهنِدي فَقَالَ لَه الْحسين أَصلَحك اللَّه ِعندك الْفُقَهاُء 

ما أَقُولُ لَك و اخلُ ِبِه و الْطُف لَه و الْعلَماُء و هم أَعلَم و أَبصر ِبمناظَرِتِه فَقَالَ لَه ناِظره كَ
 فَهصالَِّذي و ِبيالن وه هطْلُبالَِّذي ت كاِحبِإنَّ ص هتضا فَاوم دعب ِكيبِإش نب نيسالْح فَقَالَ ِلي

م ِبيذَا النا قَالُوا هِليفَِتِه كَمِفي خ رالْأَم سلَي لَاِء وؤه طَِّلِب وِد الْمبِن عِد اللَِّه ببع نب دمح
 ِن وسو الْحأَب ٍد ومحِت مةَ ِبنفَاِطم جوز وه طَِّلِب وِد الْمبِن عأَِبي طَاِلِب ب نب ِليع هِصيو

 سِعيٍد فَقُلْت اللَّه أَكْبر هذَا الَِّذي طَلَبت قَالَ غَاِنم أَبو) صلى اهللا عليه وآله  ( الْحسيِن ِسبطَي محمٍد
فَانصرفْت ِإلَى داود بِن الْعباِس فَقُلْت لَه أَيها الْأَِمري وجدت ما طَلَبت و أَنا أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا 

رولُ اللَِّه قَالَ فَبسداً رمحأَنَّ م و ِه اللَّهِإلَي تيضقَالَ فَم هفَقَّدِن تيسقَالَ ِللْح لَِني وصو ِني و
حتى آنست ِبِه و فَقَّهِني ِفيما احتجت ِإلَيِه ِمن الصلَاِة و الصياِم و الْفَراِئِض قَالَ فَقُلْت لَه ِإنا 

خاتم النِبيني لَا نِبي بعده و أَنَّ الْأَمر ِمن بعِدِه ِإلَى وِصيِه )  اهللا عليه وآله صلى ( نقْرأُ ِفي كُتِبنا أَنَّ محمداً
و واِرِثِه و خِليفَِتِه ِمن بعِدِه ثُم ِإلَى الْوِصي بعد الْوِصي لَا يزالُ أَمر اللَِّه جاِرياً ِفي أَعقَاِبِهم حتى 

ٍدتمحا مناب نيسالْح ثُم نسٍد قَالَ الْحمحم ِصيو ِصيو نا فَمينالد قَِضيصلى اهللا عليه وآله  ( ن ( ثُم
م يكُن ثُم أَعلَمِني ما حدثَ فَلَ) عليه السالم  ( ساق الْأَمر ِفي الْوِصيِة حتى انتهى ِإلَى صاِحِب الزماِن

 جرخ ِن ويِمائَت و نيِست ٍع وبِة أَرنا ِفي ساِبنحأَص عم دقَع و افَى قُمِة فَواِحيالن ةٌ ِإلَّا طَلَبِلي ِهم
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ذْهلَى الْمع هِحبِد كَانَ صنِل السأَه ِمن لَه ِفيقر هعم و اددغافَى بى وتح مهعثَِني مدِب قَالَ فَح
  غَاِنم قَالَ 
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تهيأُ ِللصلَاِة و و أَنكَرت ِمن رِفيِقي بعض أَخلَاِقِه فَهجرته و خرجت حتى ِسرت ِإلَى الْعباِسيِة أَ
 همفُلَانٌ اس تاِني فَقَالَ أَنأَت ا ِبآٍت قَدِلطَلَِبِه ِإذَا أَن تدا قَصِفيم فَكِّرتم اِقفي لَوِإن لِّي وأُص

ي الطُّرق حتى أَتى داراً و ِبالِْهنِد فَقُلْت نعم فَقَالَ أَِجب مولَاك فَمضيت معه فَلَم يزلْ يتخلَّلُ ِب
جاِلس فَقَالَ مرحباً يا فُلَانُ ِبكَلَاِم الِْهنِد كَيف حالُك و كَيف ) عليه السالم  ( بستاناً فَِإذَا أَنا ِبِه

و مهنأَلَِني عفَس مكُلَّه ِعنيبالْأَر دى عتفُلَاناً ح فُلَاناً و لَّفْتا خِني ِبمربأَخ اِحداً ثُماِحداً و
تجارينا كُلُّ ذَِلك ِبكَلَاِم الِْهنِد ثُم قَالَ أَردت أَنْ تحج مع أَهِل قُم قُلْت نعم يا سيِدي فَقَالَ لَا 

ى ِإلَي صرةً كَانت بين يديِه فَقَالَ ِلي تحج معهم و انصِرف سنتك هِذِه و حج ِفي قَاِبٍل ثُم أَلْقَ
يلَى شع هطِْلعلَا ت و اهمِإلَى فُلَاٍن س اددغلْ ِإلَى بخدلَا ت و كفَقَتا نلْهعا ِإلَى  اجنِإلَي ِرفصان ٍء و

 أَصحابنا انصرفُوا ِمن الْعقَبِة و مضى نحو خراسانَ الْبلَِد ثُم وافَانا بعض الْفُيوِج فَأَعلَمونا أَنَّ
 هِحمر اتم ةً ثُمدا مِبه انَ فَأَقَاماسرِف خطُر ٍة ِمنِديا ِبهنلَ ِإلَيسأَر و جا كَانَ ِفي قَاِبٍل حفَلَم

 اللَّه.  
بِن عبِد اللَِّه قَالَ ِإنَّ الْحسن بن النضِر و أَبا ِصداٍم و   عِلي بن محمٍد عن سعِد - ٤

ِفيما ِفي أَيِدي الْوكَلَاِء و أَرادوا الْفَحص فَجاَء ) عليه السالم  ( جماعةً تكَلَّموا بعد مِضي أَِبي محمٍد
 فَقَالَ ِإني أُِريد الْحج فَقَالَ لَه أَبو ِصداٍم أَخره هِذِه السنةَ الْحسن بن النضِر ِإلَى أَِبي الصداِم

فَقَالَ لَه الْحسن بن النضِر ِإني أَفْزع ِفي الْمناِم و لَا بد ِمن الْخروِج و أَوصى ِإلَى أَحمد بِن 
ِحيِة ِبماٍل و أَمره أَنْ لَا يخِرج شيئاً ِإلَّا ِمن يِدِه ِإلَى يِدِه بعد يعلَى بِن حماٍد و أَوصى ِللنا

ظُهوِرِه قَالَ فَقَالَ الْحسن لَما وافَيت بغداد اكْتريت داراً فَنزلْتها فَجاَءِني بعض الْوكَلَاِء ِبِثياٍب 
نِدي فَقُلْت لَه ما هذَا قَالَ هو ما ترى ثُم جاَءِني آخر ِبِمثِْلها و آخر حتى و دناِنري و خلَّفَها ِع

كَبسوا الدار ثُم جاَءِني أَحمد بن ِإسحاق ِبجِميِع ما كَانَ معه فَتعجبت و بِقيت متفَكِّراً 
ةُ الرقْعر لَيع تدرِلفَوعليه السالم  ( ج ( و لْتحفَر كعا مِملْ مكَذَا فَاح اِر كَذَا وهالن ى ِمنضِإذَا م

حملْت ما مِعي و ِفي الطَِّريِق صعلُوك يقْطَع الطَِّريق ِفي ِستني رجلًا فَاجتزت علَيِه و سلَّمِني 
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سالْع تافَيفَو هِمن اِن اللَّهِفي ِصن هتيبفَع كعا مِملْ مةٌ أَِن احقْعر لَيع تدرفَو لْتزن و كَر
 نسالْح تفَقَالَ أَن قَاِئم دوِإذَا ِفيِه أَس ِليزهالد تلَغا بفَلَم اِلنيمالْح  
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بن النضِر قُلْت نعم قَالَ ادخلْ فَدخلْت الدار و دخلْت بيتاً و فَرغْت ِصنانَ الْحماِلني و ِإذَا ِفي 
اِلنيمالْح اِحٍد ِمنطَى كُلَّ وفَأَع كَِثري زبِت خيِة الْباِويز رِه ِستلَيع تيِإذَا ب وا وِرجأُخ ِن وِغيفَير 

 كطَانُ أَنيالش دفَو كَّنشلَا ت و كلَيِبِه ع نا ملَى مع ِد اللَّهمِر احضالن نب نسا حي هِمن وِديتفَن
ستحتاج ِإلَيِهما فَأَخذْتهما و خرجت قَالَ سعد شكَكْت و أَخرج ِإلَي ثَوبيِن و ِقيلَ خذْها فَ

  .فَانصرف الْحسن بن النضِر و مات ِفي شهِر رمضانَ و كُفِّن ِفي الثَّوبيِن 
بِن ِإبراِهيم بِن   عِلي بن محمٍد عن محمِد بِن حمويِه السويداِوي عن محمِد - ٥

و اجتمع ِعند أَِبي مالٌ جِليلٌ فَحملَه و ) عليه السالم  ( مهِزيار قَالَ شكَكْت ِعند مِضي أَِبي محمٍد
فَهو الْموت و رِكب السِفينةَ و خرجت معه مشيعاً فَوِعك وعكاً شِديداً فَقَالَ يا بني ردِني 

يِبش وِصيأَِبي ِلي كُني فِْسي لَمِفي ن فَقُلْت اتفَم ى ِإلَيصأَو اِل وذَا الْمِفي ه ِق اللَّهات ٍء  قَالَ ِلي
ِبرلَا أُخ طِّ ولَى الشاراً عِري دأَكْت اِق والَ ِإلَى الِْعرذَا الْمِملُ هِحيٍح أَحِر صغَييداً ِبشأَح   ٍء و

يِلي ش حضٍد ِإنْ ومحاِم أَِبي موِحِه ِفي أَيضعليه السالم  ( ٌء كَو ( تِبِه فَقَِدم فْتِإلَّا قَص و هفَذْتأَن
ٍل ِفيها يا محمد معك الِْعراق و اكْتريت داراً علَى الشطِّ و بِقيت أَياماً فَِإذَا أَنا ِبرقْعٍة مع رسو

كَذَا و كَذَا ِفي جوِف كَذَا و كَذَا حتى قَص علَي جِميع ما مِعي ِمما لَم أُِحطْ ِبِه ِعلْماً 
 قَد ِإلَي جرفَخ تمماغْت و أْسِلي ر فَعراماً لَا يأَي ِقيتب وِل وسِإلَى الر هتلَّمكَانَ فَسم اكنأَقَم

 ِد اللَّهمفَاح أَِبيك.  
٦ - اِنيبزراَء ِللْميأَش لْتصقَالَ أَو اِئيسِد اللَِّه النبأَِبي ع نِد اللَِّه عبأَِبي ع نب دمحم  

فَأُِمر اروالس لَيع در و ٍب فَقُِبلَتذَه ارا ِسوِفيه اِرِثيِطِه الْحسفَِإذَا ِفي و هترِرِه فَكَسِبكَس ت
  .مثَاِقيلُ حِديٍد و نحاٍس أَو صفٍْر فَأَخرجته و أَنفَذْت الذَّهب فَقُِبلَ 

٧ -عٍد أَِبي جمحِت مةَ ِبنِدجيلَى خوم اِئِنيداِز الْمزِل الْخِن الْفَضٍد عمحم نب ِليفٍَر  ع ) 

قَالَ ِإنَّ قَوماً ِمن أَهِل الْمِدينِة ِمن الطَّاِلِبيني كَانوا يقُولُونَ ِبالْحق و كَانِت الْوظَاِئف ) عليه السالم 
الْقَوِل ِبالْولَِد رجع قَوم ِمنهم عِن ) عليه السالم  ( تِرد علَيِهم ِفي وقٍْت معلُوٍم فَلَما مضى أَبو محمٍد

  فَوردِت 
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ي الذَّاِكِرين و الْوظَاِئف علَى من ثَبت ِمنهم علَى الْقَوِل ِبالْولَِد و قُِطع عِن الْباِقني فَلَا يذْكَرونَ ِف
 الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح.  

٨ - ِرجأَخ ِقيلَ لَه ِه ولَيع دالًا فَراِد موِل السأَه لٌ ِمنجلَ رصٍد قَالَ أَومحم نب ِليع  
جكَانَ الر ٍم وهِمائَِة ِدرعبأَر وه و هِمن كملِْد عو قكَةٌ حا ِشرِه ِفيهملِْد عةٌ ِلوعيِدِه ضلُ ِفي ي

قَد حبسها علَيِهم فَنظَر فَِإذَا الَِّذي ِلولِْد عمِه ِمن ذَِلك الْماِل أَربعِمائَِة ِدرهٍم فَأَخرجها و أَنفَذَ 
  .الْباِقي فَقُِبلَ 
٩ -لَاِء قَالَ والْع نب الْقَاِسم   بكْتاَء فَلَا يعأَلُ الدأَس و بأَكْت تفَكُن ِننيةُ بِلي ِعد ِلد

يِبش ملَه ِإلَي  قَى وبي تاَء فَأُِجبعأَلُ الدأَس تبِني كَتاب نسالْح ِلي ِلدا وفَلَم موا كُلُّهاتٍء فَم
  .الْحمد ِللَِّه 
١٠-م نب ِليع   ِننيالس ةً ِمننس تجرخ تاِلٍح قَالَ كُنِن صِد اللَِّه ببأَِبي ع نٍد عمح

ِببغداد فَاستأْذَنت ِفي الْخروِج فَلَم يؤذَنْ ِلي فَأَقَمت اثْنيِن و ِعشِرين يوماً و قَد خرجِت الْقَاِفلَةُ 
 ِفي الْخروِج ِلي يوم الْأَرِبعاِء و ِقيلَ ِلي اخرج ِفيِه فَخرجت و أَنا آِيس ِمن ِإلَى النهرواِن فَأُِذنَ

الْقَاِفلَِة أَنْ أَلْحقَها فَوافَيت النهروانَ و الْقَاِفلَةُ مِقيمةٌ فَما كَانَ ِإلَّا أَنْ أَعلَفْت ِجماِلي شيئاً حتى 
  .اِفلَةُ فَرحلْت و قَد دعا ِلي ِبالسلَامِة فَلَم أَلْق سوءاً و الْحمد ِللَِّه رحلَِت الْقَ
  عِلي عِن النضِر بِن صباٍح الْبجِلي عن محمِد بِن يوسف الشاِشي قَالَ خرج ِبي -١١

باَء و أَنفَقْت علَيِه مالًا فَقَالُوا لَا نعِرف لَه دواًء فَكَتبت رقْعةً ناصور علَى مقْعدِتي فَأَريته الْأَِط
قَّعاَء فَوعأَلُ الدا ) عليه السالم  ( أَسِة قَالَ فَمالْآِخر ا وينا ِفي الدنعم لَكعج ةَ واِفيالْع اللَّه كسأَلْب ِإلَي

ج لَيع تفَقَالَ أَت اهِإي هتيأَر ا واِبنحأَص طَِبيباً ِمن توعِتي فَداحِمثْلَ ر ارص و وِفيتى عتةٌ حعم
  .ما عرفْنا ِلهذَا دواًء 

ِللْيماِنيني   عِلي عن عِلي بِن الْحسيِن الْيماِني قَالَ كُنت ِببغداد فَتهيأَت قَاِفلَةٌ -١٢
فَأَردت الْخروج معها فَكَتبت أَلْتِمس الِْإذْنَ ِفي ذَِلك فَخرج لَا تخرج معهم فَلَيس لَك ِفي 

ِهملَيع تجرِت الْقَاِفلَةُ فَخجرخ و تأَقَم ِبالْكُوفَِة قَالَ و أَِقم ةٌ ورِخي مهعوِج مرالْخ   
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حنظَلَةُ فَاجتاحتهم و كَتبت أَستأِْذنُ ِفي ركُوِب الْماِء فَلَم يأْذَنْ ِلي فَسأَلْت عِن الْمراِكِب الَِّتي 
لْك السنِة ِفي الْبحِر فَما سِلم ِمنها مركَب خرج علَيها قَوم ِمن الِْهنِد يقَالُ لَهم خرجت ِفي ِت

 لَم داً وأَح أُكَلِّم لَم ِغيِب والْم عم برالد تيفَأَت كَرسالْع ترز ا قَالَ وهلَيوا عفَقَطَع اِرجوالْب
فرعاَءِني فَقَالَ ِلي أَتج اِدٍم قَدِة ِإذَا ِبخاريالز اِغي ِمنفَر دعِجِد بسلِّي ِفي الْما أُصأَن ٍد وِإلَى أَح 

 لَا قُم فَقُلْت لَه ِإذَنْ ِإلَى أَين فَقَالَ ِلي ِإلَى الْمنِزِل قُلْت و من أَنا لَعلَّك أَرسلْت ِإلَى غَيِري فَقَالَ
ما أَرسلْت ِإلَّا ِإلَيك أَنت عِلي بن الْحسيِن رسولُ جعفَِر بِن ِإبراِهيم فَمر ِبي حتى أَنزلَِني ِفي 

يِه و جلَست بيِت الْحسيِن بِن أَحمد ثُم ساره فَلَم أَدِر ما قَالَ لَه حتى آتاِني جِميع ما أَحتاج ِإلَ
  .ِعنده ثَلَاثَةَ أَياٍم و استأْذَنته ِفي الزيارِة ِمن داِخٍل فَأَِذنَ ِلي فَزرت لَيلًا 

١٣- ثُم هابوج دراباً فَوطِِّه ِكتأَِبي ِبخ بقَالَ كَت اِنيمٍد الْييِن زِل بالْفَض نب نسالْح  
خطِّي فَورد جوابه ثُم كَتب ِبخطِِّه رجلٌ ِمن فُقَهاِء أَصحاِبنا فَلَم يِرد جوابه فَنظَرنا كَتبت ِب

 و طُوس تدرو و اقالِْعر ترِل فَزالْفَض نب نساً قَالَ الْحِطيملَ قَروحلَ تجِت الِْعلَّةُ أَنَّ الرفَكَان
زا عِبه أَنْ أُِقيم تجتلَِو اح اِئِجي ووح اٍح ِمنجن ِري وأَم ٍة ِمننيب نِإلَّا ع جرأَنْ لَا أَخ تم

حتى أُتصدق قَالَ و ِفي ِخلَاِل ذَِلك يِضيق صدِري ِبالْمقَاِم و أَخاف أَنْ يفُوتِني الْحج قَالَ 
اً ِإلَى محمِد بِن أَحمد أَتقَاضاه فَقَالَ ِلي ِصر ِإلَى مسِجِد كَذَا و كَذَا و ِإنه يلْقَاك فَِجئْت يوم

رجلٌ قَالَ فَِصرت ِإلَيِه فَدخلَ علَي رجلٌ فَلَما نظَر ِإلَي ضِحك و قَالَ لَا تغتم فَِإنك ستحج ِفي 
سنِة و تنصِرف ِإلَى أَهِلك و ولِْدك ساِلماً قَالَ فَاطْمأْننت و سكَن قَلِْبي و أَقُولُ ذَا هِذِه ال

 بثَو و اِنرينا دةٌ ِفيهرص ِإلَي تجرفَخ كَرسالْع تدرو ِللَِّه قَالَ ثُم دمالْح و ذَِلك اقدِمص
 و تممةً فَاغْتقْعر تبكَت ا وهتددلَ فَرهالْج لْتمعتاس ذَا وِم هالْقَو داِئي ِعنزفِْسي جِفي ن قُلْت

يِبش لَيي عا ِمنهضِشِر الَِّذي قَبي لَم ا  وِفيه كَلَّمتي لَم ٍء و  
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 و لَايولَى مي عدِبر تفِْسي كَفَرِفي ن قُلْت ةً وِديدةً شامدن ذَِلك دعب تِدمن ٍف ثُمرِبح
ِلك و أَنفَذْتها و قُمت أَتمسح فَأَنا كَتبت رقْعةً أَعتِذر ِمن ِفعِلي و أَبوُء ِبالِْإثِْم و أَستغِفر ِمن ذَ

ِفي ذَِلك أُفَكِّر ِفي نفِْسي و أَقُولُ ِإنْ ردت علَي الدناِنري لَم أَحلُلْ ِصرارها و لَم أُحِدثْ ِفيها 
ما شاَء فَخرج ِإلَى الرسوِل الَِّذي حملَ ِإلَي حتى أَحِملَها ِإلَى أَِبي فَِإنه أَعلَم ِمني ِليعملَ ِفيها ِب

 كُونَ ِبِه وربتي ا ذَِلكأَلُونا سمبر ا واِلينوِبم ا ذَِلكلْنا فَعمبا رلَ ِإنجِلِم الرعت ِإذْ لَم أْتةَ أَسرالص
فَِإذَا استغفَرت اللَّه فَاللَّه يغِفر لَك فَأَما ِإذَا كَانت عِزميتك و خرج ِإلَي أَخطَأْت ِفي ردك ِبرنا 

 دفَلَا ب با الثَّوفَأَم كنا عاهفْنرص فَقَد ا ِفي طَِريِقكِفقَهنلَا ت ثاً ودا حِدثَ ِفيهحأَلَّا ت ِتكِني قْدع
الَ و كَتبت ِفي معنييِن و أَردت أَنْ أَكْتب ِفي الثَّاِلِث و امتنعت ِمنه مخافَةَ أَنْ ِمنه ِلتحِرم ِفيِه قَ

 تكُن ِللَِّه قَالَ و دمالْح راً وفَسم تيالثَّاِلِث الَِّذي طَو ِن ويينعالْم ابوج درفَو ذَِلك هكْري
ر بن ِإبراِهيم النيسابوِري ِبنيسابور علَى أَنْ أَركَب معه و أُزاِملَه فَلَما وافَيت بغداد وافَقْت جعفَ

ته أَنْ بدا ِلي فَاستقَلْته و ذَهبت أَطْلُب عِديلًا فَلَِقيِني ابن الْوجناِء بعد أَنْ كُنت ِصرت ِإلَيِه و سأَلْ
 هتراشعم ِسنفَأَح كبحصي هِقيلَ ِلي ِإن قَد و ا ِفي طَلَِبككَاِرهاً فَقَالَ ِلي أَن هتدجِلي فَو ِريكْتي

 ِر لَهاكْت ِديلًا وع لَه اطْلُب و.  
شكَكْت ِفي أَمِر حاِجٍز   عِلي بن محمٍد عِن الْحسِن بِن عبِد الْحِميِد قَالَ -١٤

فَجمعت شيئاً ثُم ِصرت ِإلَى الْعسكَِر فَخرج ِإلَي لَيس ِفينا شك و لَا ِفيمن يقُوم مقَامنا ِبأَمِرنا 
 ِزيدِن ياِجِز بِإلَى ح كعا مم در.  

١٥-ِن صِد بمحم نٍد عمحم نب ِليِلي كَانَ   ع رالْأَم ارص أَِبي و اتا ماِلٍح قَالَ لَم
 ِهملَيقِْض عتاس و مهطَاِلب بفَكَت هِلمِه أُعِإلَي تبِرِمي فَكَتاِل الْغم ِمن فَاِتجاِس سلَى النِلأَِبي ع

تجةٌ ِبأَربِعِمائَِة ِديناٍر فَِجئْت ِإلَيِه أُطَاِلبه فَماطَلَِني فَقَضاِني الناس ِإلَّا رجلٌ واِحد كَانت علَيِه سفْ
  و استخف ِبي ابنه و سِفه علَي فَشكَوت ِإلَى أَِبيِه فَقَالَ و كَانَ ما ذَا 
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 هناب جركْلًا كَِثرياً فَخر هكَلْتر اِر وِط الدسِإلَى و هتبحس ِلِه وِبِرج ذْتأَخ ِتِه ويلَى ِلحع تضفَقَب
 عمتاِلِدي فَاجلَ وقَت قَد اِفِضير يقُولُ قُمي و اددغِل بِغيثُ ِبأَهتسي تِكبفَر لْقالْخ مهِمن لَيع

دابِتي و قُلْت أَحسنتم يا أَهلَ بغداد تِميلُونَ مع الظَّاِلِم علَى الْغِريِب الْمظْلُوِم أَنا رجلٌ ِمن أَهِل 
ِض ِليذْهب ِبحقِّي و ماِلي قَالَ فَمالُوا همدانَ ِمن أَهِل السنِة و هذَا ينسبِني ِإلَى أَهِل قُم و الرفْ

 لَفح ِة وجفْتالس اِحبص ِإلَي طَلَب و مهتكَّنى ستوِتِه حانلَى حلُوا عخدوا أَنْ يادأَر ِه ولَيع
 هنع مهتجرى أَختاِلي حِني مفِّيوِبالطَّلَاِق أَنْ ي.  

١٦-ِليٍر   عدب نِق اللَِّه عِن ِرزلَاِء بالْع ِن وسِن الْحب دمأَح نا عاِبنحأَص ٍة ِمنِعد نع 
 اتلَةً ِإلَى أَنْ ممج مهِة أُِحباما لَا أَقُولُ ِبالِْإمأَن لَ وبالْج تدرِن قَالَ وسِن الْحب دمغُلَاِم أَح

بع نب ِزيدي لَاهوِإلَى م هطَقَتِمن و فُهيس و دنمالس ِريهالش فَعدى ِفي ِعلَِّتِه أَنْ يصِد اللَِّه فَأَو
 و فيالس ةَ وابالد تمفَقَو فَافِتخاس هالَِني ِمنن ِكنيِإلَى ِإذْكُوت ِريهفَِع الشأَد ا لَمِإنْ أَن فَِخفْت

لِْمنطَقَةَ ِبسبِعِمائَِة ِديناٍر ِفي نفِْسي و لَم أُطِْلع علَيِه أَحداً فَِإذَا الِْكتاب قَد ورد علَي ِمن الِْعراِق ا
  .وجِه السبع ِمائَِة ِديناٍر الَِّتي لَنا ِقبلَك ِمن ثَمِن الشهِري و السيِف و الِْمنطَقَِة 

  عِلي عمن حدثَه قَالَ وِلد ِلي ولَد فَكَتبت أَستأِْذنُ ِفي طُهِرِه يوم الساِبِع فَورد لَا -١٧
ميِه أَحمست هرغَي و هرغَي لَفختس درِتِه فَووِبم تبكَت اِبِع أَِو الثَّاِمِن ثُمالس موي اتلْ فَمفْعت و د

ِمن بعِد أَحمد جعفَراً فَجاَء كَما قَالَ قَالَ و تهيأْت ِللْحج و ودعت الناس و كُنت علَى 
الْخروِج فَورد نحن ِلذَِلك كَاِرهونَ و الْأَمر ِإلَيك قَالَ فَضاق صدِري و اغْتممت و كَتبت أَنا 

ِقيمم كفَِإن كردص ِضيقَنلَا ي قَّعفَو جِن الْحلُِّفي عخِبت متغي مأَن رِة غَيالطَّاع ِع وملَى السع 
 تبالِْإذْنُ فَكَت درأِْذنُ فَوتأَس تبقَاِبٍل كَت ا كَانَ ِمنلَم قَالَ و اَء اللَّهقَاِبٍل ِإنْ ش ِمن جحتي سأَن

 اِثقا وأَن اِس وبالْع نب دمحم لْتادع  
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  .ا تختر علَيِه فَقَِدم الْأَسِدي و عادلْته ِبِديانِتِه و ِصيانِتِه فَورد الْأَسِدي ِنعم الْعِديلُ فَِإنْ قَِدم فَلَ
١٨- ِة واِحيالًا ِللنم ِليع نب اسدِمر وحرجالْم عدقَالَ أَو لَِويالْع ِليع نب نسالْح  

أَنِفذْ مالَ تِميٍم مع ما أَودعك كَانَ ِعند ِمرداٍس مالٌ ِلتِميِم بِن حنظَلَةَ فَورد علَى ِمرداٍس 
 اِزيريالش.  
  عِلي بن محمٍد عِن الْحسِن بِن ِعيسى الْعريِضي أَِبي محمٍد قَالَ لَما مضى أَبو -١٩

اِحيِة فَاختِلف علَيِه فَقَالَ بعض ورد رجلٌ ِمن أَهِل ِمصر ِبماٍل ِإلَى مكَّةَ ِللن) عليه السالم  ( محمٍد
مضى ِمن غَيِر خلٍَف و الْخلَف جعفَر و قَالَ بعضهم مضى أَبو ) عليه السالم  ( الناِس ِإنَّ أَبا محمٍد

كَرسالْع درى ِبأَِبي طَاِلٍب فَوكَنلًا يجثَ رعلٍَف فَبخ نٍد عمحفٍَر معِإلَى ج ارفَص ابِكت هعم و 
و سأَلَه عن برهاٍن فَقَالَ لَا يتهيأُ ِفي هذَا الْوقِْت فَصار ِإلَى الْباِب و أَنفَذَ الِْكتاب ِإلَى أَصحاِبنا 

ى ِبالْمصأَو و اتم فَقَد اِحِبكِفي ص اللَّه كرِه آجِإلَي جرلَ فَخمعِإلَى ِثقٍَة ِلي هعاِل الَِّذي كَانَ م
  .ِفيِه ِبما يِجب و أُِجيب عن ِكتاِبِه 

  عِلي بن محمٍد قَالَ حملَ رجلٌ ِمن أَهِل آبةَ شيئاً يوِصلُه و نِسي سيفاً ِبآبةَ -٢٠
  . خبر السيِف الَِّذي نِسيته فَأَنفَذَ ما كَانَ معه فَكَتب ِإلَيِه ما

و ) صلى اهللا عليه وآله  (   الْحسن بن خِفيٍف عن أَِبيِه قَالَ بعثَ ِبخدٍم ِإلَى مِدينِة الرسوِل-٢١
 ِإلَى الْكُوفَِة معهم خاِدماِن و كَتب ِإلَى خِفيٍف أَنْ يخرج معهم فَخرج معهم فَلَما وصلُوا

شِرب أَحد الْخاِدميِن مسِكراً فَما خرجوا ِمن الْكُوفَِة حتى ورد ِكتاب ِمن الْعسكَِر ِبرد الْخاِدِم 
  .الَِّذي شِرب الْمسِكر و عِزلَ عِن الِْخدمِة 

٢٢-ِن أَِبي عب دمأَح نٍد عمحم نب ِليِن قَالَ   عسِن الْحب دمأَح ناٍث عِن ِغيب ِلي
أَوصى يِزيد بن عبِد اللَِّه ِبدابٍة و سيٍف و ماٍل و أُنِفذَ ثَمن الدابِة و غَير ذَِلك و لَم يبعِث 

ِصلْ أَوي فَلَم فيس مثْتعا بم عكَانَ م درفَو فيا قَالَ السكَم .  
    عِلي بن محمٍد عن محمِد بِن عِلي بِن شاذَانَ النيسابوِري قَالَ اجتمع ِعنِدي -٢٣
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هِمائَِة ِدرسمماً خهِدر ِرينِعش قُصنِسِمائٍَة تمثَ ِبخعأَنْ أَب ماً فَأَِنفْتهِدر ِرينِعش قُصنٍم ت
 لَتصو درا فَوا ِلي ِفيهم بأَكْت لَم و ِديا ِإلَى الْأَسهثْتعب ماً وهِدر ِرينِدي ِعشِعن ِمن تنزفَو

  .ك ِمنها ِعشرونَ ِدرهماً خمسِمائَِة ِدرهٍم لَ
ِفي ) عليه السالم  (   الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري قَالَ كَانَ يِرد ِكتاب أَِبي محمٍد-٢٤

ورد ) السالم عليه  ( الِْإجراِء علَى الْجنيِد قَاِتِل فَاِرس و أَِبي الْحسِن و آخر فَلَما مضى أَبو محمٍد
يِد ِبشينِر الْجِفي أَم ِردي لَم اِحِبِه وص ِن وساِء أَِبي الْحراِحِب ِلِإجالص ِمن افِتئْنٍء قَالَ  اس

 ذَِلك دعِد بينالْج يعن درفَو ِلذَِلك تممفَاغْت.  
٢٥-ِن صِد بمحم نٍد عمحم نب ِليا   عباً ِبهجعم تةٌ كُناِريِلي ج تاِلٍح قَالَ كَان

 قَطَتأَس ثُم ِبلَتا فَحهِطئْتاُء فَوشا يم لُ اللَّهفْعي ا وهِلدوتاس درا فَوِتيلَاِدهِفي اس أِْمرتأَس تبفَكَت
 تاتفَم.  

٢٦-نٍد قَالَ كَانَ ابمحم نب ِليع   قَد و ِبذَِلك بكَت ِة واِحيِللن لَ ثُلُثَهعج ِميجالْع 
كَانَ قَبلَ ِإخراِجِه الثُّلُثَ دفَع مالًا ِلابِنِه أَِبي الِْمقْداِم لَم يطَِّلع علَيِه أَحد فَكَتب ِإلَيِه فَأَين الْمالُ 

  .الَِّذي عزلْته ِلأَِبي الِْمقْداِم 
٢٧- ِريمياٍد الصِزي نب ِليع بٍر قَالَ كَتصِن نى بِقيٍل ِعيسأَِبي ع نٍد عمحم نب ِليع  

يسأَلُ كَفَناً فَكَتب ِإلَيِه ِإنك تحتاج ِإلَيِه ِفي سنِة ثَماِنني فَمات ِفي سنِة ثَماِنني و بعثَ ِإلَيِه 
  .فَِن قَبلَ موِتِه ِبأَياٍم ِبالْكَ

  عِلي بن محمٍد عن محمِد بِن هارونَ بِن ِعمرانَ الْهمذَاِني قَالَ كَانَ ِللناِحيِة -٢٨
هتيرتاش اِنيتوفِْسي ِلي حِفي ن قُلْت عاً ثُما ذَرِبه اٍر فَِضقْتِمائَِة ِدينسمخ لَيع ِسِمائٍَة وما ِبخ

ثَلَاِثني ِديناراً قَد جعلْتها ِللناِحيِة ِبخمِسِمائَِة ِديناٍر و لَم أَنِطق ِبها فَكَتب ِإلَى محمِد بِن جعفٍَر 
  .يِه اقِْبِض الْحواِنيت ِمن محمِد بِن هارونَ ِبالْخمِسِمائَِة ِديناٍر الَِّتي لَنا علَ

  عِلي بن محمٍد قَالَ باع جعفَر ِفيمن باع صِبيةً جعفَِريةً كَانت ِفي الداِر يربونها -٢٩
  فَبعثَ بعض الْعلَِويني و أَعلَم الْمشتِري خبرها فَقَالَ الْمشتِري قَد طَابت نفِْسي 
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ِبردها و أَنْ لَا أُرزأَ ِمن ثَمِنها شيئاً فَخذْها فَذَهب الْعلَِوي فَأَعلَم أَهلَ الناِحيِة الْخبر فَبعثُوا ِإلَى 
ِري ِبأَحتشا الْماِحِبها ِإلَى صفِْعهِبد وهرأَم اراً وِدين ِعنيبأَر ٍد و.  
٣٠- هعم رآخ اِء روزحسىن ومدن لٌ ِمنجقَالَ كَانَ ر لَِويِن الْعسالْح نب نيسالْح  

ِميعا جومس كَلَاُء وو لَه الَ ووِبي الْأَمجذَا ي وه ِإلَى فَقَالَ لَه ذَِلك ِهيأُن اِحي ووكَلَاِء ِفي النالْو 
عبيِد اللَِّه بِن سلَيمانَ الْوِزيِر فَهم الْوِزير ِبالْقَبِض علَيِهم فَقَالَ السلْطَانُ اطْلُبوا أَين هذَا الرجلُ 

س ناللَِّه ب ديبغَِليظٌ فَقَالَ ع رذَا أَمفَِإنَّ ه لَِكن لْطَانُ لَا وكَلَاِء فَقَالَ السلَى الْوع قِْبضانَ نملَي
دسوا لَهم قَوماً لَا يعرفُونَ ِبالْأَمواِل فَمن قَبض ِمنهم شيئاً قُِبض علَيِه قَالَ فَخرج ِبأَنْ يتقَدم ِإلَى 

ِمن أَحٍد شيئاً و أَنْ يمتِنعوا ِمن ذَِلك و يتجاهلُوا الْأَمر فَاندس جِميِع الْوكَلَاِء أَنْ لَا يأْخذُوا 
 دمحم فَقَالَ لَه أَنْ أُوِصلَه الٌ أُِريدِعي ملَا ِبِه فَقَالَ مخ و ِرفُهعلٌ لَا يجر دمِن أَحِد بمحِلم

ا شيئاً فَلَم يزلْ يتلَطَّفُه و محمد يتجاهلُ علَيِه و بثُّوا الْجواِسيس و غَِلطْت أَنا لَا أَعِرف ِمن هذَ
 ِهمِإلَي مقَدا كَانَ تِلم مكَلَاُء كُلُّهالْو عنتام.  

حيِر فَلَما كَانَ بعد   عِلي بن محمٍد قَالَ خرج نهي عن ِزيارِة مقَاِبِر قُريٍش و الْ-٣١
 قَاِبروا مورزلَا ي مقُلْ لَه و نيِسيرالْب اِت وِني الْفُرب الْق فَقَالَ لَه اقَطَاِئيالْب ِزيرا الْوعٍر دهأَش

  .قُريٍش فَقَد أَمر الْخِليفَةُ أَنْ يتفَقَّد كُلُّ من زار فَيقْبض علَيِه 
ِهملَيع صالن و رشع ياَء ِفي اِلاثْنا جعليهم السالم  ( باب م(  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد الْبرِقي عن أَِبي هاِشٍم داود بِن الْقَاِسِم - ١
و معه الْحسن بن ) عليه السالم  ( الَ أَقْبلَ أَِمري الْمؤِمِننيقَ) عليه السالم  ( الْجعفَِري عن أَِبي جعفٍَر الثَّاِني

ِليعليه السالم  ( ع ( نسلٌ حجلَ رِإذْ أَقْب لَسفَج امرالْح ِجدسلَ الْمخانَ فَدلْمِد سلَى يِكئٌ عتم وه و
 الْمؤِمِنني فَرد علَيِه السلَام فَجلَس ثُم قَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني الْهيئَِة و اللِّباِس فَسلَّم علَى أَِمِري

 نع أَلُكأَس  
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ِبِهن عِلمت أَنَّ الْقَوم رِكبوا ِمن أَمِرك ما قُِضي علَيِهم و أَنْ لَيسوا ثَلَاِث مساِئلَ ِإنْ أَخبرتِني 
 أَِمري اٌء فَقَالَ لَهوس عرش مه و كأَن تِلمى عركُِن الْأُخِإنْ ت و ِتِهمآِخر و ماهينِفي د وِننيأْمِبم

ِمِننيؤِن  ) عليه السالم ( الْمع و هوحر بذْهت نأَي امِل ِإذَا نجِن الرِني عِبرقَالَ أَخ ا لَكدا بملِْني عس
 أَِمري فَتالَ فَالْتوالْأَخ و اممالْأَع هلَدو ِبهشي فِل كَيجِن الرع ى وسني و ذْكُري فِل كَيجالر

ِمِننيؤالسالم عليه ( الْم  (نسالْح هابقَالَ فَأَج هٍد أَِجبمحا ما أَبِن فَقَالَ يسِإلَى الْح )  فَقَالَ ) عليه السالم
الرجلُ أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و لَم أَزلْ أَشهد ِبها و أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه و لَم أَزلْ 

و الْقَاِئم ِبحجِتِه و أَشار ِإلَى أَِمِري ) صلى اهللا عليه وآله  ( شهد ِبذَِلك و أَشهد أَنك وِصي رسوِل اللَِّهأَ
عليه السالم  ( حسِنالْمؤِمِنني و لَم أَزلْ أَشهد ِبها و أَشهد أَنك وِصيه و الْقَاِئم ِبحجِتِه و أَشار ِإلَى الْ

و أَشهد أَنَّ الْحسين بن عِلي وِصي أَِخيِه و الْقَاِئم ِبحجِتِه بعده و أَشهد علَى عِلي بِن ) 
هأَن ِليِن عِد بمحلَى مع دهأَش و هدعِن بيسِر الْحِبأَم الْقَاِئم هِن أَنيسِن الْحب ِليِر عِبأَم الْقَاِئم 

 الْقَاِئم هى أَنوسلَى مع دهأَش ٍد ومحِر مِبأَم الْقَاِئم هٍد ِبأَنمحِن مفَِر بعلَى جع دهأَش ِن ويسالْح
اِئم ِبأَمِر موسى بِن جعفٍَر و أَشهد ِبأَمِر جعفَِر بِن محمٍد و أَشهد علَى عِلي بِن موسى أَنه الْقَ

 الْقَاِئم هٍد ِبأَنمحِن مب ِليلَى عع دهأَش ى ووسِن مب ِليِر عِبأَم الْقَاِئم هأَن ِليِن عِد بمحلَى مع
ي ِبأَنه الْقَاِئم ِبأَمِر عِلي بِن محمٍد و أَشهد ِبأَمِر محمِد بِن عِلي و أَشهد علَى الْحسِن بِن عِل

 ِلئَتا ملًا كَمدا علَأَهمفَي هرأَم رظْهى يتى حمسلَا ي ى وكَنِن لَا يسلِْد الْحو ٍل ِمنجلَى رع
و ِمِننيؤالْم ا أَِمريي كلَيع لَامالس راً ووج ى فَقَالَ أَِمريضفَم قَام ثُم هكَاترب ةُ اللَِّه ومحر 

ِليع نب نسالْح جرفَخ قِْصدي نأَي ظُرفَان هعبٍد اتمحا ما أَبي ِمِننيؤا كَانَ ِإلَّا ) عليه السالم  ( الْمفَقَالَ م
ِد فَما دريت أَين أَخذَ ِمن أَرِض اللَِّه فَرجعت ِإلَى أَِمِري أَنْ وضع ِرجلَه خاِرجاً ِمن الْمسِج

ِمِننيؤعليه السالم  ( الْم ( لَمأَع ِمِننيؤالْم أَِمري و ولُهسر و اللَّه قُلْت ِرفُهعٍد أَ تمحا ما أَبفَقَالَ ي هتلَمفَأَع
ِضرالْخ والسالم عليه ( قَالَ ه (.   
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  و حدثَِني محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسِن الصفَّاِر عن أَحمد بِن أَِبي عبِد - ٢
اللَِّه عن أَِبي هاِشٍم ِمثْلَه سواًء قَالَ محمد بن يحيى فَقُلْت ِلمحمِد بِن الْحسِن يا أَبا جعفٍَر 

ثَِني ودح ِد اللَِّه قَالَ فَقَالَ لَقَدبِن أَِبي عب دمِة أَحِر ِجهغَي اَء ِمنج ربذَا الْخأَنَّ ه تِدد  
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شِة ِبعريلَ الْحقَب ِر ِسِنني.  
  محمد بن يحيى و محمد بن عبِد اللَِّه عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر عِن الْحسِن بِن - ٣

ظَِريٍف و عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح عن عبِد الرحمِن بِن 
قَالَ قَالَ أَِبي ِلجاِبِر بِن عبِد اللَِّه الْأَنصاِري ِإنَّ ِلي ) عليه السالم  ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّهساِلٍم 

 أَحببته ِإلَيك حاجةً فَمتى يِخف علَيك أَنْ أَخلُو ِبك فَأَسأَلَك عنها فَقَالَ لَه جاِبر أَي الْأَوقَاِت
عليها  ( فَخلَا ِبِه ِفي بعِض الْأَياِم فَقَالَ لَه يا جاِبر أَخِبرِني عِن اللَّوِح الَِّذي رأَيته ِفي يِد أُمي فَاِطمةَ

ِلك اللَّوِح مكْتوب فَقَالَ و ما أَخبرتك ِبِه أُمي أَنه ِفي ذَ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِبنِت رسوِل اللَِّه) السالم 
) صلى اهللا عليه وآله  ( ِفي حياِة رسوِل اللَِّه) عليها السالم  ( جاِبر أَشهد ِباللَِّه أَني دخلْت علَى أُمك فَاِطمةَ

نظَن رضحاً أَخا لَوهيدِفي ي تأَير ِن ويسِة الْحا ِبِولَادهتيناباً فَهِفيِه ِكت تأَير ٍد ورمز ِمن هأَن ت
ما هذَا اللَّوح ) صلى اهللا عليه وآله  ( أَبيض ِشبه لَوِن الشمِس فَقُلْت لَها ِبأَِبي و أُمي يا ِبنت رسوِل اللَِّه

ِفيِه اسم أَِبي و اسم بعِلي و اسم ابني و )  عليه وآله صلى اهللا ( فَقَالَت هذَا لَوح أَهداه اللَّه ِإلَى رسوِلِه
عليها  ( اسم الْأَوِصياِء ِمن ولِْدي و أَعطَاِنيِه أَِبي ِليبشرِني ِبذَِلك قَالَ جاِبر فَأَعطَتِنيِه أُمك فَاِطمةُ

ه أَِبي فَهلْ لَك يا جاِبر أَنْ تعِرضه علَي قَالَ نعم فَمشى معه فَقَرأْته و استنسخته فَقَالَ لَ) السالم 
 كلَيا عأَ أَنِلأَقْر اِبكِفي ِكت ظُران اِبرا جفَقَالَ ي قر ِحيفَةً ِمنص جراِبٍر فَأَخِزِل جنأَِبي ِإلَى م

ِبي فَما خالَف حرف حرفاً فَقَالَ جاِبر فَأَشهد ِباللَِّه أَني هكَذَا فَنظَر جاِبر ِفي نسخٍة فَقَرأَه أَ
رأَيته ِفي اللَّوِح مكْتوباً ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم هذَا ِكتاب ِمن اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيِم ِلمحمٍد 

ِفِريِه وس وِرِه ون ِه وِبيا ني ظِّمع الَِمنيالْع بِد رِعن ِمن الْأَِمني وحلَ ِبِه الرزِليِلِه ند اِبِه وِحج 
 و اِرينبالْج ا قَاِصمِإلَّا أَن لَا ِإلَه ا اللَّهي أَنآلَاِئي ِإن دحجلَا ت اِئي ومعن كُراش اِئي ومأَس دمحم

وِمني و ديانُ الديِن ِإني أَنا اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا فَمن رجا غَير فَضِلي أَو خاف غَير مِديلُ الْمظْلُ
نِبياً عدِلي عذَّبته عذَاباً لَا أُعذِّبه أَحداً ِمن الْعالَِمني فَِإياي فَاعبد و علَي فَتوكَّلْ ِإني لَم أَبعثْ 

 لْتفَض اِء وِبيلَى الْأَنع كلْتي فَضِإن اً وِصيو لَه لْتعِإلَّا ج هتدم تقَضان و هامأَي فَأُكِْملَت
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ناً مسح لْتعٍن فَجيسح ٍن وسح كطَيِسب و كلَيِبِشب كتمأَكْر اِء وِصيلَى الْأَوع كِصيِدنَ وع
  ِعلِْمي 



  )٥٢٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد األول : الكايف 

ادعِبالس لَه تمتخ ِة وادهِبالش هتمأَكْر ِيي وحاِزنَ وناً خيسح لْتعج ِة أَِبيِه وداِء مِقضان دعِة ب
 هدةَ ِعناِلغالْب ِتيجح و هعةَ مامالت ِتيكَِلم لْتعةً ججراِء ددهالش فَعأَر و ِهدشتِن اسلُ مأَفْض وفَه

 اِضنيالْم اِئيِليأَو نيز و اِبِدينالْع ديس ِليع ملُهأَو اِقبأُع و ِتِه أُِثيبرِه ِبِعتدج هِشب هناب و
الْمحموِد محمد الْباِقر ِعلِْمي و الْمعِدنُ ِلِحكْمِتي سيهِلك الْمرتابونَ ِفي جعفٍَر الراد علَيِه 

يِفي أَش هنرلَأَس فٍَر وعى جثْوم ني لَأُكِْرملُ ِمنالْقَو قح لَيع اداِئِه كَالرِليأَو اِرِه وصأَن اِعِه و
أُِتيحت بعده موسى ِفتنةٌ عمياُء ِحنِدس ِلأَنَّ خيطَ فَرِضي لَا ينقَِطع و حجِتي لَا تخفَى و أَنَّ 

عمِتي و من غَير آيةً ِمن أَوِلياِئي يسقَونَ ِبالْكَأِْس الْأَوفَى من جحد واِحداً ِمنهم فَقَد جحد ِن
 ِبيِبي وح ِدي وبى عوسِة مداِء مِقضان دِعن اِحِدينالْج ِرينفْتلٌ ِللْميو لَيى عراِبي فَقَِد افْتِكت

متِحنه ِباِلاضِطلَاِع ِبها يقْتلُه ِخيرِتي ِفي عِلي وِليي و ناِصِري و من أَضع علَيِه أَعباَء النبوِة و أَ
ِعفِْريت مستكِْبر يدفَن ِفي الْمِدينِة الَِّتي بناها الْعبد الصاِلح ِإلَى جنِب شر خلِْقي حق الْقَولُ 

ِعلِْمِه فَهو معِدنُ ِعلِْمي و موِضع ِسري و ِمني لَأَسرنه ِبمحمٍد ابِنِه و خِليفَِتِه ِمن بعِدِه و واِرِث 
حجِتي علَى خلِْقي لَا يؤِمن عبد ِبِه ِإلَّا جعلْت الْجنةَ مثْواه و شفَّعته ِفي سبِعني ِمن أَهِل بيِتِه 

ابِنِه عِلي وِليي و ناِصِري و الشاِهِد ِفي خلِْقي و كُلُّهم قَِد استوجبوا النار و أَخِتم ِبالسعادِة ِل
أَِميِني علَى وحِيي أُخِرج ِمنه الداِعي ِإلَى سِبيِلي و الْخاِزنَ ِلِعلِْمي الْحسن و أُكِْملُ ذَِلك ِبابِنِه 

هاُء ِعيسى و صبر أَيوب فَيذَلُّ أَوِلياِئي ِفي زماِنِه د رحمةً ِللْعالَِمني علَيِه كَمالُ موسى و ب م ح م
 اِئِفنيونَ خكُوني قُونَ ورحي لُونَ وقْتلَِم فَييالد ِك ورالت ُءوسى رادهتا تكَم مهُءوسى رادهتت و

 اِئِهمِبِدم ضغُ الْأَربصت ِجِلنيو وِبنيعرقّاً ماِئي حِليأَو أُولَِئك اِئِهمةُ ِفي ِنسنالر لُ ويو الْوفْشي و
 الْأَغْلَالَ أُولَِئك و ارالْآص فَعأَد لَاِزلَ والز أَكِْشف ِبِهم ِدٍس واَء ِحنيمٍة عنكُلَّ ِفت فَعأَد ِبِهم

محر و ِهمبر ِمن اتلَوص ِهملَيو عاِلٍم قَالَ أَبس نِن بمحالر دبونَ قَالَ عدتهالْم مه أُولَِئك ةٌ و
  .بِصٍري لَو لَم تسمع ِفي دهِرك ِإلَّا هذَا الْحِديثَ لَكَفَاك فَصنه ِإلَّا عن أَهِلِه 
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٤ - نع اِنيمالْي رمِن عب اِهيمرِإب نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 دمأَح نى عيحي نب دمحم ٍس وِن قَيِم بلَيس ناٍش عيِن أَِبي عاِن بِن أَِبي أَبِن ابٍد عمحِن مب

عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ و عِلي بن محمٍد عن أَحمد بِن ِهلَاٍل عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن 
دبع تِمعٍس قَالَ سِن قَيِم بلَيس ناٍش عيِن أَِبي عاِن بأَب نةَ عنقُولُ أُذَياِر يفٍَر الطَّيعج ناللَِّه ب 

 نةُ بامأُس ةَ ولَمس أُم ناب رمع اٍس وبع ناللَِّه ب دبع و نيسالْح و نسالْح ا وةَ أَناِويعم دا ِعنكُن
اِويعِلم فَقُلْت ةَ كَلَاماِويعم نيب ِني ويى برٍد فَجيولَ اللَِّهزسر تِمعا ) صلى اهللا عليه وآله  ( ةَ سقُولُ أَني

أَولَى ِبالْمؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم ثُم أَِخي عِلي بن أَِبي طَاِلٍب أَولَى ِبالْمؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم فَِإذَا 
مؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم ثُم ابِني الْحسين ِمن بعِدِه أَولَى استشِهد عِلي فَالْحسن بن عِلي أَولَى ِبالْ

 و فُِسِهمأَن ِمن ِمِننيؤلَى ِبالْمِن أَويسالْح نب ِليع هنفَاب ِهدشتفَِإذَا اس فُِسِهمأَن ِمن ِمِننيؤِبالْم
م هناب ثُم ِليا عي ِركُهدتس ثُم نيسا حي ِركُهدتس و فُِسِهمأَن ِمن ِمِننيؤلَى ِبالْمأَو ِليع نب دمح

 و نسالْح تدهشتاس فٍَر وعج ناللَِّه ب دبِن قَالَ عيسلِْد الْحو ةً ِمنعاماً ِتسِإم رشع ياثْن لُهكَمي
للَِّه بن عباٍس و عمر ابن أُم سلَمةَ و أُسامةَ بن زيٍد فَشِهدوا ِلي ِعند معاِويةَ الْحسين و عبد ا

 ِمن وا ذَِلكِمعس مهوا أَنذَكَر اِد والِْمقْد و أَِبي ذَر انَ ولْمس ِمن ذَِلك تِمعس قَد و ملَيقَالَ س
   .) صلى اهللا عليه وآله  (رسوِل اللَِّه
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم - ٥

تِهدِل قَالَ شأَِبي الطُّفَي نع اِئيانَ الِْكسملَيِن سب داود ناِج عرِن الساِن بنح نةَ أَِبي عازِجن 
ِليع و وِيعب ِحني رمع تِهدش و اتم موكٍْر يعليه السالم  ( ب ( وِديهي لَ غُلَامةً فَأَقْباِحين اِلسج

رمأِْس علَى رع ى قَامتونَ حارلِْد هو ِمن وه انٌ وِحس ابِه ِثيلَيع ِهيِه بجِميلُ الْوا جفَقَالَ ي 
أَِمري الْمؤِمِنني أَنت أَعلَم هِذِه الْأُمِة ِبِكتاِبِهم و أَمِر نِبيِهم قَالَ فَطَأْطَأَ عمر رأْسه فَقَالَ ِإياك أَعِني 

اً ِلنفِْسي شاكّاً ِفي ِديِني فَقَالَ و أَعاد علَيِه الْقَولَ فَقَالَ لَه عمر ِلم ذَاك قَالَ ِإني ِجئْتك مرتاد
صلى  ( دونك هذَا الشاب قَالَ و من هذَا الشاب قَالَ هذَا عِلي بن أَِبي طَاِلٍب ابن عم رسوِل اللَِّه
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و هذَا زوج فَاِطمةَ ِبنِت )  عليه وآله صلى اهللا ( و هذَا أَبو الْحسِن و الْحسيِن ابني رسوِل اللَِّه) اهللا عليه وآله 
  ) صلى اهللا عليه وآله  ( رسوِل اللَِّه
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ِليلَى عع وِديهلَ الْيفَقَا) عليه السالم  ( فَأَقْب نع أَلَكأَنْ أَس ي أُِريدقَالَ ِإن معقَالَ ن تأَن لَ أَ كَذَاك
ِمِننيؤالْم أَِمري مسبٍة قَالَ فَتاِحدو ثَلَاٍث و ا ) عليه السالم  ( ثَلَاٍث وم وِنيارا هقَالَ ي ٍم وسبِر تغَي ِمن

عاً قَالَ أَسبقُولَ سأَنْ ت كعنم نهلَمعت ِإنْ لَم و نهدعا بمع أَلْتِني ستبثَلَاٍث فَِإنْ أَج نع أَلُك
ِليقَالَ ع اِلمع ِفيكُم سلَي هأَن تِلمعليه السالم  ( ع ( كتبا أَجأَن لَِئن هدبعِبالِْإلَِه الَِّذي ت أَلُكي أَسفَِإن

يد لَتدعن ِدينك و لَتدخلَن ِفي ِديِني قَالَ ما ِجئْت ِإلَّا ِلذَاك قَالَ فَسلْ قَالَ أَخِبرِني ِفي كُلِّ ما تِر
عن أَوِل قَطْرِة دٍم قَطَرت علَى وجِه الْأَرِض أَي قَطْرٍة ِهي و أَوِل عيٍن فَاضت علَى وجِه الْأَرِض 

) عليه السالم  ( ٍء هو فَأَجابه أَِمري الْمؤِمِنني ٍء اهتز علَى وجِه الْأَرِض أَي شي  ِهي و أَوِل شيأَي عيٍن

فَقَالَ لَه أَخِبرِني عِن الثَّلَاِث الْأُخِر أَخِبرِني عن محمٍد كَم لَه ِمن ِإماٍم عدٍل و ِفي أَي جنٍة 
 مهرضٍل لَا يدع امِإم رشع يٍد اثْنمحِإنَّ ِلم وِنيارا هِتِه فَقَالَ ينِفي ج هعم هاكَنس نم كُونُ وي

باِل ِخذْلَانُ من خذَلَهم و لَا يستوِحشونَ ِبِخلَاِف من خالَفَهم و ِإنهم ِفي الديِن أَرسب ِمن الِْج
الرواِسي ِفي الْأَرِض و مسكَن محمٍد ِفي جنِتِه معه أُولَِئك اِلاثْني عشر الِْإمام الْعدلَ فَقَالَ 

ه موسى صدقْت و اللَِّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو ِإني لَأَِجدها ِفي كُتِب أَِبي هارونَ كَتبه ِبيِدِه و أَملَا
قَالَ فَأَخِبرِني عِن الْواِحدِة أَخِبرِني عن وِصي محمٍد كَم يِعيش ِمن بعِدِه و هلْ ) عليه السالم  ( عمي

 قُصنلَا ي ماً ووي ِزيدةً لَا ينس ثَلَاِثني هدعب ِعيشي وِنيارا هلُ قَالَ يقْتي أَو وتمي برضي ماً ثُموي
 وه و هِتيجكُس قَطَع و وِنيارالْه احذَا قَالَ فَصه ِذِه ِمنه بضخِنِه فَتلَى قَرِني ععا يناهةً هبرض

داً عمحأَنَّ م دهأَش و لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهقُولُ أَشي كأَن و ولُهسر و هدب
ِليى ِبِه عضم قَالَ ثُم فعضتسلَا ت و ظَّمعأَنْ ت و فَاقلَا ت و فُوقِغي أَنْ تبني هِصيِإلَى ) عليه السالم  ( و

  .منِزِلِه فَعلَّمه معاِلم الديِن 
 بِن أَحمد عن محمِد بِن الْحسيِن عن أَِبي سِعيٍد   محمد بن يحيى عن محمِد- ٦

يقُولُ ) عليه السالم  ( الْعصفُوِري عن عمِرو بِن ثَاِبٍت عن أَِبي حمزةَ قَالَ سِمعت عِلي بن الْحسيِن
 ِإنَّ اللَّه  
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خلَق محمداً و عِلياً و أَحد عشر ِمن ولِْدِه ِمن نوِر عظَمِتِه فَأَقَامهم أَشباحاً ِفي ِضياِء نوِرِه 
قَدي و ونَ اللَّهحبسلِْق يلِْق الْخلَ خقَب هوندبعوِل اللَِّهيسلِْد رو ةُ ِمنالْأَِئم مه و هونصلى اهللا عليه  ( س

   .)وآله 
  محمد بن يحيى عن عبِد اللَِّه بِن محمٍد الْخشاِب عِن ابِن سماعةَ عن عِلي بِن - ٧

يقُولُ اِلاثْنا عشر ) عليه السالم  ( الَ سِمعت أَبا جعفٍَرالْحسِن بِن ِرباٍط عِن ابِن أُذَينةَ عن زرارةَ قَ
و ِمن ولِْد عِلي ) صلى اهللا عليه وآله  ( كُلُّهم محدثٌ ِمن ولِْد رسوِل اللَِّه) عليه السالم  ( الِْإمام ِمن آِل محمٍد
ِليع ولُ اللَِّه وسر ِن ) عليه السالم  ( ويسِن الْحب ِليا عاِشٍد كَانَ أَخر نب ِلياِن فَقَالَ عاِلدا الْومه

  .و قَالَ أَما ِإنَّ ابن أُمك كَانَ أَحدهم ) عليه السالم  ( ِلأُمِه و أَنكَر ذَِلك فَصرر أَبو جعفٍَر
 الْحسيِن عن مسعدةَ بِن ِزياٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه و   محمد بن يحيى عن محمِد بِن- ٨

محمِد بِن الْحسيِن عن ِإبراِهيم عن أَِبي يحيى الْمداِئِني عن أَِبي هارونَ الْعبِدي عن أَِبي سِعيٍد 
أَب لَكا هاِضراً لَمح تقَالَ كُن ِريدوِد الْخهاِء يظَمع ِمن وِديهلَ يأَقْب رمع لَفختاس كٍْر وو ب

 كي ِجئْتِإن رما عي فَقَالَ لَه رمِإلَى ع ِفعى رتاِنِه حمِل زأَه لَمأَع هِة أَنِدينالْم ودهي معزت و ثِْربي
ي عما أَسأَلُك عنه فَأَنت أَعلَم أَصحاِب محمٍد ِبالِْكتاِب و السنِة و أُِريد الِْإسلَام فَِإنْ أَخبرتِن

 لَمأَع وه نِإلَى م كِشدي أُرلَِكن اكنه تي لَسِإن رمع قَالَ فَقَالَ لَه هنأَلَ عأَنْ أَس ا أُِريدِميِع مج
اِب وا ِبالِْكتِتنأُمِليأَ ِإلَى عمفَأَو ذَاك وه و هنأَلُ عست ا قَدِميِع مج ِة ونعليه السالم  (  الس ( فَقَالَ لَه

 رمع هربفَز كُملَمأَع ا ذَاكمِإن اِس وِة النعيِلب و ا لَكقُولُ فَما تذَا كَمِإنْ كَانَ ه رما عي وِديهالْي
فَقَالَ لَه أَنت كَما ذَكَر عمر فَقَالَ و ما قَالَ عمر فَأَخبره ) عليه السالم  ( م ِإنَّ الْيهوِدي قَام ِإلَى عِليثُ

أَعلَم أَنكُم ِفي قَالَ فَِإنْ كُنت كَما قَالَ سأَلْتك عن أَشياَء أُِريد أَنْ أَعلَم هلْ يعلَمه أَحد ِمنكُم فَ
ِمِننيؤالْم لَاِم فَقَالَ أَِمريالِْإس لُ ِفي ِديِنكُمخأَد ذَِلك عم و اِدِقنيا صهلَمأَع ِم والْأُم ريخ اكُموعد ) 

 شاَء اللَّه قَالَ أَخِبرِني عن نعم أَنا كَما ذَكَر لَك عمر سلْ عما بدا لَك أُخِبرك ِبِه ِإنْ) عليه السالم 
ِليع ٍة فَقَالَ لَهاِحدو ثَلَاٍث و عليه السالم  ( ثَلَاٍث و ( وِديها يي  
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قُلْ أَخت لَم ِلم و ِة وِقيِن الْبع كأَلْتِني ِبالثَّلَاِث ستربِإنْ أَخ كِإن وِديهالْي ٍع فَقَالَ لَهبس نِني عِبر
ِإلَّا كَفَفْت فَِإنْ أَنت أَجبتِني ِفي هِذِه السبِع فَأَنت أَعلَم أَهِل الْأَرِض و أَفْضلُهم و أَولَى الناِس 

لناِس فَقَالَ لَه سلْ عما بدا لَك يا يهوِدي قَالَ أَخِبرِني عن أَوِل حجٍر وِضع علَى وجِه الْأَرِض ِبا
 أَِمري هربِض فَأَخِه الْأَرجلَى وع تعبٍن نيِل عأَو ِض وِه الْأَرجلَى وع تٍة غُِرسرجِل شأَو و

ؤالْمِني ) عليه السالم  ( ِمِننيِبرأَخ ى وداٍم هِإم ا ِمنلَه ِة كَمِذِه الْأُمه نِني عِبرأَخ وِديهالْي قَالَ لَه ثُم
أَِمري ِة فَقَالَ لَهنِفي الْج هعم نِني مِبرأَخ ِة ونِفي الْج ِزلُهنم نٍد أَيمحم كُمِبين نعِمِننيؤعليه  (  الْم

ِإنَّ ِلهِذِه الْأُمِة اثْني عشر ِإماماً هدى ِمن ذُريِة نِبيها و هم ِمني و أَما منِزلُ نِبينا ِفي الْجنِة ) السالم 
ِلِه ِفيها فَهؤلَاِء اِلاثْنا عشر ِمن ذُريِتِه و فَِفي أَفْضِلها و أَشرِفها جنِة عدٍن و أَما من معه ِفي منِز

 دا أَحِفيه مكُهرشلَا ي مهاِريذَر و ِهمأُم أُم و مهتدج و مهأُم.  
  محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي - ٩  -١٥

عليها  ( عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه الْأَنصاِري قَالَ دخلْت علَى فَاِطمةَ) عليه السالم  ( جاروِد عن أَِبي جعفٍَرالْ

عليه  ( اِئمو بين يديها لَوح ِفيِه أَسماُء الْأَوِصياِء ِمن ولِْدها فَعددت اثْني عشر آِخرهم الْقَ) السالم 

  .ثَلَاثَةٌ ِمنهم محمد و ثَلَاثَةٌ ِمنهم عِلي ) السالم 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن عبيٍد عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي -١٠

ِإلَى الِْجن و الِْإنِس و ) صلى اهللا عليه وآله  ( اللَّه أَرسلَ محمداًقَالَ ِإنَّ ) عليه السالم  ( حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر
 ةٌ ونِبِه س ترج ِصيكُلُّ و و ِقيب نم مهِمن و قبس نم مهاً ِمنِصيو رشع يِدِه اثْنعب لَ ِمنعج

محِد معب ِمن اُء الَِّذينِصيصلى اهللا عليه وآله  ( ٍدالْأَو ( و رشع يوا اثْنكَان ى واِء ِعيسِصيِة أَونلَى سع
ِمِننيؤالْم ِسيِح ) عليه السالم  ( كَانَ أَِمريِة الْمنلَى سع.  

١١-بأَِبي ع نب دمحم ى وِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   ِد اللَِّه و
محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن الْحسِن بِن الْعباِس بِن الْحِريِش عن أَِبي جعفٍَر 

دِر ِفي كُلِّ سنٍة و ِإنه قَالَ ِلابِن عباٍس ِإنَّ لَيلَةَ الْقَ) عليه السالم  ( أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني) عليه السالم  ( الثَّاِني
  ينِزلُ ِفي ِتلْك اللَّيلَِة 
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فَقَالَ ابن عباٍس من هم قَالَ أَنا و ) ليه وآله صلى اهللا ع ( أَمر السنِة و ِلذَِلك الْأَمِر ولَاةٌ بعد رسوِل اللَِّه
  .أَحد عشر ِمن صلِْبي أَِئمةٌ محدثُونَ 

ِلأَصحاِبِه آِمنوا ِبلَيلَِة الْقَدِر ِإنها ) صلى اهللا عليه وآله  (   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه-١٢
  .ي بِن أَِبي طَاِلٍب و ِلولِْدِه الْأَحد عشر ِمن بعِدي تكُونُ ِلعِل
١٣-ِمِننيؤالْم اِد أَنَّ أَِمرينذَا الِْإسِبه عليه السالم  (   و ( الَِّذين نبسحماً ال توكٍْر يقَالَ ِلأَِبي ب

دياٌء ِعنلْ أَحواتاً بِبيِل اللَِّه أَمداًقُِتلُوا ِفي سمحأَنَّ م دهأَش قُونَ وزري ِهمبولُ ) صلى اهللا عليه وآله  (  رسر
اللَِّه مات شِهيداً و اللَِّه لَيأِْتينك فَأَيِقن ِإذَا جاَءك فَِإنَّ الشيطَانَ غَير متخيٍل ِبِه فَأَخذَ عِلي ِبيِد أَِبي 

الن اهكٍْر فَأَربِمثِْلي ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِبي مهلِْدِه ِإنو ِمن رشع دِبأَح و ِليِبع كٍْر آِمنا با أَبي فَقَالَ لَه
 ري فَلَم بذَه ِفيِه قَالَ ثُم لَك قلَا ح هفَِإن ِدكا ِفي يِإلَى اللَِّه ِمم بت ةَ ووبِإلَّا الن.  

بو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن عبيِد اللَِّه عِن الْحسِن بِن موسى الْخشاِب عن   أَ-١٤
 ( عِلي بِن سماعةَ عن عِلي بِن الْحسِن بِن ِرباٍط عِن ابِن أُذَينةَ عن زرارةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر

) صلى اهللا عليه وآله  ( يقُولُ اِلاثْنا عشر الِْإمام ِمن آِل محمٍد كُلُّهم محدثٌ ِمن ولِْد رسوِل اللَِّه) عليه السالم 

  .واِلداِن هما الْ) عليه السالم  ( و عِلي) صلى اهللا عليه وآله  ( فَرسولُ اللَِّه) عليه السالم  ( و ولِْد عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سِعيِد بِن غَزوانَ عن أَِبي بِصٍري -١٥

  .قَالَ يكُونُ ِتسعةُ أَِئمٍة بعد الْحسيِن بِن عِلي تاِسعهم قَاِئمهم ) عليه السالم  ( عن أَِبي جعفٍَر
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباٍن عن زرارةَ قَالَ -١٦

يقُولُ نحن اثْنا عشر ِإماماً ِمنهم حسن و حسين ثُم الْأَِئمةُ ِمن ولِْد ) عليه السالم  ( سِمعت أَبا جعفٍَر
سِنالْحعليه السالم  ( ي(.   
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  محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَحمد عن محمِد بِن الْحسيِن عن أَِبي سِعيٍد -١٧
 فُوِريصفٍَرالْععأَِبي ج نوِد عارأَِبي الْج نِن ثَاِبٍت عِرو بمع نعليه السالم  ( ع (ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر ) 

ِإني و اثْني عشر ِمن ولِْدي و أَنت يا عِلي ِزر الْأَرِض يعِني أَوتادها و ِجبالَها ِبنا ) صلى اهللا عليه وآله 
أَو لَم ا وِلهِبأَه ضِت الْأَراخلِْدي سو ِمن رشا عاِلاثْن با فَِإذَا ذَهِلهِبأَه ِسيخأَنْ ت ضالْأَر اللَّه دت

  .ينظَروا 
 (  اللَِّهقَالَ قَالَ رسولُ) عليه السالم  (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَِبي سِعيٍد رفَعه عن أَِبي جعفٍَر-١٨

ِمن ولِْدي اثْنا عشر نِقيباً نجباُء محدثُونَ مفَهمونَ آِخرهم الْقَاِئم ِبالْحق يملَأُها ) صلى اهللا عليه وآله 
  .عدلًا كَما مِلئَت جوراً 

ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسِن   عِلي بن محمٍد و محمد بن الْحسِن عن سهِل بِن -١٩
بِن شموٍن عن عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن الْأَصم عن كَراٍم قَالَ حلَفْت ِفيما بيِني و بين نفِْسي 

لْتخٍد فَدمحآِل م قَاِئم قُومى يتداً حاٍر أَبهاماً ِبنِد اللَِّهأَلَّا آكُلَ طَعبلَى أَِبي عقَالَ ) عليه السالم  (  ع
فَقُلْت لَه رجلٌ ِمن ِشيعِتكُم جعلَ ِللَِّه علَيِه أَلَّا يأْكُلَ طَعاماً ِبنهاٍر أَبداً حتى يقُوم قَاِئم آِل محمٍد 

ا ثَلَاثَةَ التشِريِق و لَا ِإذَا كُنت مساِفراً و لَا مِريضاً قَالَ فَصم ِإذاً يا كَرام و لَا تصِم الِْعيديِن و لَ
نيسا ) عليه السالم  ( فَِإنَّ الْحلَاِئكَةُ فَقَالُوا يالْم ا وِهملَيع نم و ضالْأَر و اتاومِت السجا قُِتلَ علَم

لِْق حلَاِك الْخا ِفي ها ائْذَنْ لَننبلُوا رقَت و كتمرلُّوا ححتا اسِض ِبمِديِد الْأَرج نع مهدجى نت
 اباً ِمنِحج فكَش وا ثُمكُناس ِضيا أَري اِتي واوما سي لَاِئكَِتي وا مي ِهمِإلَي ى اللَّهحفَأَو كتفْوص

دمحم لْفَهِب فَِإذَا خجعليه وآله صلى اهللا ( الْح  (اً لَهِصيو رشا عاثْن و )  ِد فُلَاٍن الْقَاِئِم ) عليهم السالمذَ ِبيأَخ و
  .ِمن بيِنِهم فَقَالَ يا ملَاِئكَِتي و يا سماواِتي و يا أَرِضي ِبهذَا أَنتِصر ِلهذَا قَالَها ثَلَاثَ مراٍت 

 و أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن الْحسيِن عن أَِبي طَاِلٍب عن   محمد بن يحيى-٢٠
عثْمانَ بِن ِعيسى عن سماعةَ بِن ِمهرانَ قَالَ كُنت أَنا و أَبو بِصٍري و محمد بن ِعمرانَ مولَى 

  يقُولُ ) عليه السالم  ( مكَّةَ فَقَالَ محمد بن ِعمرانَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّهِفي منِزِلِه ِب) عليه السالم  ( أَِبي جعفٍَر
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و بأَب ثاً فَقَالَ لَهدحم رشا عاثْن نحِد اللَِّهنبأَِبي ع ِمن تِمععليه السالم  ( ِصٍري س ( ةً أَورم لَّفَهفَح
   .)عليه السالم  ( مرتيِن أَنه سِمعه فَقَالَ أَبو بِصٍري لَِكني سِمعته ِمن أَِبي جعفٍَر

يِل شجِإذَا ِقيلَ ِفي الر هباب ِفي أَن  كُني لَِد ٌء فَلَمو لَِدِه أَوكَانَ ِفي و ِفيِه و
  ولَِدِه فَِإنه هو الَِّذي ِقيلَ ِفيِه

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن ابِن - ١
قَالَ ِإنَّ اللَّه تعالَى أَوحى ِإلَى ) عليه السالم  ( ِبي عبِد اللَِّهمحبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي بِصٍري عن أَ

 ى ِبِإذِْن اللَِّه وتوِيي الْمحي و صرالْأَب و هالْأَكْم ِرئبكاً يارباً مِويذَكَراً س لَك اِهبي وانَ أَنرِعم
لَ فَحدثَ ِعمرانُ امرأَته حنةَ ِبذَِلك و ِهي أُم مريم فَلَما حملَت جاِعلُه رسولًا ِإلَى بِني ِإسراِئي

و لَيس الذَّكَر ... كَانَ حملُها ِبها ِعند نفِْسها غُلَام فَلَما وضعتها قالَت رب ِإني وضعتها أُنثى
كُونُ الِْبنلَا ي ثى أَيكَالْأُن بها وفَلَم تعضِبما و لَمأَع اللَّه لَّ وج و زع قُولُ اللَّهولًا يسر ت

اللَّه تعالَى ِلمريم ِعيسى كَانَ هو الَِّذي بشر ِبِه ِعمرانَ و وعده ِإياه فَِإذَا قُلْنا ِفي الرجِل ِمنا شيئاً 
  .ِه أَو ولَِد ولَِدِه فَلَا تنِكروا ذَِلك و كَانَ ِفي ولَِد

  محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ عن حماِد بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم بِن - ٢
ولًا فَلَم يكُن ِفيِه و كَانَ ِفي قَالَ ِإذَا قُلْنا ِفي رجٍل قَ) عليه السالم  ( عمر الْيماِني عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .ولَِدِه أَو ولَِد ولَِدِه فَلَا تنِكروا ذَِلك فَِإنَّ اللَّه تعالَى يفْعلُ ما يشاُء 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَحمد بِن عاِئٍذ عن أَِبي - ٣

يقُولُ قَد يقُوم الرجلُ ِبعدٍل أَو ِبجوٍر و ينسب ِإلَيِه و ) عليه السالم  ( خِدجيةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
 وه وِدِه فَهعب ِنِه ِمناب نأَِو اب هناب كُونُ ذَِلكِبِه فَي قَام كُني لَم.  
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  كُلَّهم قَاِئمونَ ِبأَمِر اللَِّه تعالَى هادونَ ِإلَيِه) عليهم السالم  ( باب أَنَّ الْأَِئمةَ
ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن زيٍد   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن - ١

و هو ِبالْمِدينِة فَقُلْت لَه علَي ) عليه السالم  ( أَِبي الْحسِن عِن الْحكَِم بِن أَِبي نعيٍم قَالَ أَتيت أَبا جعفٍَر
 أَخرج ِمن الْمِدينِة حتى أَعلَم أَنك قَاِئم آِل محمٍد نذْر بين الركِْن و الْمقَاِم ِإنْ أَنا لَِقيتك أَنْ لَا

يِني ِبشِجبي لَا فَلَم ا  أَمناهلَه كِإن و كَما حلَِني ِفي طَِريٍق فَقَالَ يقْبتاس ماً ثُموي ثَلَاِثني تٍء فَأَقَم
كتربي أَخِإن معن فَقُلْت دعبيش نِني عهنت لَم ِني ورأْمت فَلَم لَيِللَِّه ع لْتعا جِني   ِبمِجبت لَم ٍء و

يِه فَقَالَ ِبشلَيع تودِزلَ فَغنةً الْموغُد لَيع كِّري ) عليه السالم  ( ٍء فَقَالَ بِإن فَقُلْت ِتكاجح نلْ عس
ي نذْراً و ِصياماً و صدقَةً بين الركِْن و الْمقَاِم ِإنْ أَنا لَِقيتك أَنْ لَا أَخرج ِمن جعلْت ِللَِّه علَ

 تِسر تأَن كُنت ِإنْ لَم و كطْتابر تأَن تلَا فَِإنْ كُن ٍد أَممحآِل م قَاِئم كأَن لَمى أَعتِة حِدينالْم
ا ِفي الْأَرقَالَ كُلُّن ِديهالْم تفَأَن ِر اللَِّه قُلْتِبأَم ا قَاِئمكُلُّن كَما حفَقَالَ ي اشعالْم تِض فَطَلَب

 ِف قُلْتياِرثُ السو ِف ويالس اِحبا صِف قَالَ كُلُّنيالس اِحبص تفَأَن ِدي ِإلَى اللَِّه قُلْتهن
 تقْتلُ أَعداَء اللَِّه و يِعز ِبك أَوِلياُء اللَِّه و يظْهر ِبك ِدين اللَِّه فَقَالَ يا حكَم كَيف فَأَنت الَِّذي

 ي وِن ِمنداً ِباللَّبهع بِر أَقْرذَا الْأَمه اِحبِإنَّ ص ةً ونس ِعنيبأَر ساً ومخ تلَغب قَد ا وأَكُونُ أَن
  .خف علَى ظَهِر الدابِة أَ

  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَحمد بِن عاِئٍذ - ٢
لُّنا قَاِئم ِبأَمِر اللَِّه واِحد أَنه سِئلَ عِن الْقَاِئِم فَقَالَ كُ) عليه السالم  ( عن أَِبي خِدجيةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه

  .َء صاِحب السيِف فَِإذَا جاَء صاِحب السيِف جاَء ِبأَمٍر غَيِر الَِّذي كَانَ  بعد واِحٍد حتى يِجي
٣ -وٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليِد اللَِّه   عبع ن

 اٍن قَالَ قُلْتِن ِسنِد اللَِّه ببع نطَِل عِن الْقَاِسِم الْبِد اللَِّه ببع نِن عمحِد الربِن عب  
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بعليه السالم  ( ِد اللَِّهِلأَِبي ع ( قَاِئم وه و ِرِهمأَظْه نيالَِّذي ب اِمِهمقَالَ ِإم وا كُلَّ أُناٍس ِبِإماِمِهمعدن موي
  .أَهِل زماِنِه 

  )عليه السالم  ( باب ِصلَِة الِْإماِم
من زعم ) عليه السالم  ( الَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه  الْحسين بن محمِد بِن عاِمٍر ِبِإسناِدِه رفَعه قَ- ١

 امالِْإم مهلَ ِمنقْبونَ أَنْ ياجتحي اسا النمِإن كَاِفر واِس فَهِدي النا ِفي أَيِإلَى م اجتحي امأَنَّ الِْإم
  .ةً تطَهرهم و تزكِّيِهم ِبها قَالَ اللَّه عز و جلَّ خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن ِعيسى بِن سلَيمانَ النحاِس - ٢
يقُولُ ما ) عليه السالم  ( عبِد اللَِّهعِن الْمفَضِل بِن عمر عِن الْخيبِري و يونس بِن ظَبيانَ قَالَا سِمعنا أَبا 

يش ِة  ِمننِفي الْج مهرالد لُ لَهعجلَي ِإنَّ اللَّه اِم واِهِم ِإلَى الِْإمراِج الدرِإخ ِإلَى اللَِّه ِمن بٍء أَح
ِبِه من ذَا الَِّذي يقِْرض اللَّه قَرضاً حسناً ِمثْلَ جبِل أُحٍد ثُم قَالَ ِإنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ ِفي ِكتا

  .فَيضاِعفَه لَه أَضعافاً كَِثريةً قَالَ هو و اللَِّه ِفي ِصلَِة الِْإماِم خاصةً 
ي طَلْحةَ   و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن حماِد بِن أَِب- ٣

يقُولُ ِإنَّ اللَّه لَم يسأَلْ خلْقَه ما ) عليه السالم  ( عن معاٍذ صاِحِب الْأَكِْسيِة قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
  .يِه ِفي أَيِديِهم قَرضاً ِمن حاجٍة ِبِه ِإلَى ذَِلك و ما كَانَ ِللَِّه ِمن حق فَِإنما هو ِلوِل

٤ - ناٍر عمِن عب اقحِإس ناِء عرغأَِبي الْم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحم نب دمأَح  
اِهيمرن) عليه السالم  ( أَِبي ِإبسضاً حقَر اللَّه قِْرضذَا الَِّذي ي نلَّ مج و زِل اللَِّه عقَو نع هأَلْتاً قَالَ س

  .فَيضاِعفَه لَه و لَه أَجر كَِرمي قَالَ نزلَت ِفي ِصلَِة الِْإماِم 
    عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن مياٍح عن أَِبيِه قَالَ - ٥
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  .يا مياح ِدرهم يوصلُ ِبِه الِْإمام أَعظَم وزناً ِمن أُحٍد ) عليه السالم  ( قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه
 عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن بعِض ِرجاِلِه- ٦

  .قَالَ ِدرهم يوصلُ ِبِه الِْإمام أَفْضلُ ِمن أَلْفَي أَلِْف ِدرهٍم ِفيما ِسواه ِمن وجوِه الِْبر ) عليه السالم  ( اللَِّه
قَالَ سِمعت   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر - ٧

يقُولُ ِإني َآلخذُ ِمن أَحِدكُم الدرهم و ِإني لَِمن أَكْثَِر أَهِل الْمِدينِة مالًا ما ) عليه السالم  ( أَبا عبِد اللَِّه
  .أُِريد ِبذَِلك ِإلَّا أَنْ تطَهروا 
ِس باب الْفَيمفِْسِري الْخت فَاِل والْأَن ِفيِهِء و ِجبا يم وِدِه ودح و   

 ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى جعلَ الدنيا كُلَّها ِبأَسِرها ِلخِليفَِتِه حيثُ يقُولُ ِللْملَاِئكَِة ِإني 
أَبراِر ولِْدِه و خلَفَاِئِه فَما جاِعلٌ ِفي الْأَرِض خِليفَةً فَكَانِت الدنيا ِبأَسِرها ِآلدم و صارت بعده ِل

َء ِإلَيِهم ِبغلَبٍة و  غَلَب علَيِه أَعداؤهم ثُم رجع ِإلَيِهم ِبحرٍب أَو غَلَبٍة سمي فَيئاً و هو أَنْ يِفي
وا أَنلَماع الَى وعت ا قَالَ اللَّهِفيِه م هكْمكَانَ ح ٍب ورحيش ِمن متما غَِنم  و هسمٍء فَأَنَّ ِللَِّه خ

ِللرسوِل و ِلِذي الْقُرىب و الْيتامى و الْمساِكِني و ابِن السِبيِل فَهو ِللَِّه و ِللرسوِل و ِلقَرابِة 
الْفَي وذَا هوِل فَهسالر اِجعكُونُ الرا يمِإن و اِجعُء الر مهفَأُِخذَ ِمن ِرِهمِد غَيا كَانَ ِفي يم 

 ِللَِّه و وفَالُ هالْأَن ولَا ِركَاٍب فَه ٍل ويِه ِبخلَيع فوجِر أَنْ يغَي ِمن ِهمِإلَي عجا را مأَم ِف ويِبالس
ا جمِإن كَةُ ورٍد ِفيِه الشِلأَح سةً لَياصوِل خسِللريكَةُ ِفي شرِعلَ الش  نِعلَ ِلمِه فَجلَيٍء قُوِتلَ ع

يقِْسمه علَى ِستِة ) صلى اهللا عليه وآله  ( قَاتلَ ِمن الْغناِئِم أَربعةُ أَسهٍم و ِللرسوِل سهم و الَِّذي ِللرسوِل
مساِكِني و ابِن السِبيِل و أَما الْأَنفَالُ فَلَيس هِذِه سِبيلَها كَانَ أَسهٍم ثَلَاثَةٌ لَه و ثَلَاثَةٌ ِللْيتامى و الْ

) صلى اهللا عليه وآله  ( خاصةً ِلأَنه) صلى اهللا عليه وآله  ( خاصةً و كَانت فَدك ِلرسوِل اللَِّه) عليه السالم  ( ِللرسوِل

ِء و لَِزمها اسم  لَم يكُن معهما أَحد فَزالَ عنها اسم الْفَي) عليه السالم  ( ِننيفَتحها و أَِمري الْمؤِم
 ما قَوِملَ ِفيهةً فَِإنْ عاصاِم خِللِْإم ِهي فَاِوزالْم و ارالِْبح اِدنُ وعالْم و امالْآج كَذَِلك فَاِل والْأَن

   فَلَهم أَربعةُ أَخماٍس و ِللِْإماِم خمس ِبِإذِْن الِْإماِم
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ِر ِإذِْن الِْإميا ِبغِملَ ِفيهع نم ِس ومى الْخرجِري مجاِم يالَِّذي ِللِْإم و سلَي كُلَّه ذُهأْخي اماِم فَالِْإم
يٍد ِفيِه شِر ِإذِْن  ِلأَحياٍب ِبغرٍض خِملَ ِفي أَرع اةً أَوى قَنرأَج ئاً أَويش رمع نم كَذَِلك ٌء و

  .َء تركَها ِفي يِدِه صاِحِب الْأَرِض فَلَيس لَه ذَِلك فَِإنْ شاَء أَخذَها ِمنه كُلَّها و ِإنْ شا
١ - نع اِنيمالْي رمِن عب اِهيمرِإب نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ِمِننيؤالْم أَِمري تِمعٍس قَالَ سِن قَيِم بلَيس ناٍش عيِن أَِبي عاِن بقُ) عليه السالم  ( أَباللَِّه ي و نحولُ ن
فَقَالَ ما أَفاَء اللَّه على ) صلى اهللا عليه وآله  ( الَِّذين عنى اللَّه ِبِذي الْقُربى الَِّذين قَرنهم اللَّه ِبنفِْسِه و نِبيِه

 و الْمساِكِني ِمنا خاصةً و لَم رسوِلِه ِمن أَهِل الْقُرى فَِللَِّه و ِللرسوِل و ِلِذي الْقُرىب و الْيتامى
  .يجعلْ لَنا سهماً ِفي الصدقَِة أَكْرم اللَّه نِبيه و أَكْرمنا أَنْ يطِْعمنا أَوساخ ما ِفي أَيِدي الناِس 

٢ -ناِء عشِن الْوٍد عمحِن ملَّى بعم نٍد عمحم نب نيسِلٍم   الْحسِن مِد بمحم ناٍن عأَب 
ٍء فَأَنَّ ِللَِّه خمسه و  ِفي قَوِل اللَِّه تعالَى و اعلَموا أَنما غَِنمتم ِمن شي) عليه السالم  ( عن أَِبي جعفٍَر

  .و الْخمس ِللَِّه و ِللرسوِل و لَنا ) ليه وآله صلى اهللا ع ( ِللرسوِل و ِلِذي الْقُرىب قَالَ هم قَرابةُ رسوِل اللَِّه
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حفِْص بِن الْبختِري عن أَِبي عبِد - ٣

 لَا ِركَاٍب أَو قَوم صالَحوا أَو قَوم أَعطَوا قَالَ الْأَنفَالُ ما لَم يوجف علَيِه ِبخيٍل و) عليه السالم  ( اللَِّه
و هو ِللِْإماِم ِمن بعِدِه ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِبأَيِديِهم و كُلُّ أَرٍض خِربٍة و بطُونُ الْأَوِديِة فَهو ِلرسوِل اللَِّه

  .يضعه حيثُ يشاُء 
يم بِن هاِشٍم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن بعِض أَصحاِبنا عِن   عِلي بن ِإبراِه- ٤

قَالَ الْخمس ِمن خمسِة أَشياَء ِمن الْغناِئِم و الْغوِص و ِمن الْكُنوِز و ِمن ) عليه السالم  ( الْعبِد الصاِلِح
خؤِة يلَّاحالْم اِدِن وعالْم و الَى لَهعت اللَّه لَهعج نلُ ِلمعجفَي سموِف الْخنِذِه الصكُلِّ ه ذُ ِمن

  يقْسم الْأَربعةُ الْأَخماِس بين من قَاتلَ علَيِه و وِلي ذَِلك و يقْسم بينهم الْخمس علَى ِستِة أَسهٍم 
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 مهس اِكِني وسِللْم مهس ى وامتِللْي مهس ى وبِلِذي الْقُر مهس وِل اللَِّه وسِلر مهس ِللَِّه و مهس
اللَِّه و مهِبيِل فَساِء السنوِل اللَِّهِلأَبسِد رعب ِر ِمنوِل اللَِّه ِلأُوِلي الْأَمسر مهاثَةً ) صلى اهللا عليه وآله  (  سِور

 فِنص لًا وِس كَممالْخ فِنص لَه اللَِّه و ِمن لَه ومقْسم مهس اثَةً واِن ِورمهٍم سهثَلَاثَةُ أَس فَلَه
نياِقي بِس الْبمالْخ مقْسي ِبيِلِهماِء سنِلأَب مهس و اِكيِنِهمسِلم مهس و ماهامتِلي مهِتِه فَسيِل بأَه 

يش مهنلَ عفَِإنْ فَض ِتِهمنونَ ِبِه ِفي سنغتسا يِة منالس اِب ولَى الِْكتع مهنيِإنْ  ب اِلي وِللْو وٌء فَه
 زجا عمِإن ونَ ِبِه ونغتسا يِر مِدِه ِبقَدِعن ِمن ِفقناِلي أَنْ يلَى الْوكَانَ ع اِئِهمنِتغِن اسع قَصن أَو

 صار علَيِه أَنْ يمونهم ِلأَنَّ لَه ما فَضلَ عنهم و ِإنما جعلَ اللَّه هذَا الْخمس خاصةً لَهم دونَ
 ِتِهمابِلقَر ماللَِّه لَه ِزيهاً ِمنناِس تقَاِت الندص ِمن مضاً لَهِعو ِبيِلِهماِء سنأَب اِس واِكِني النسم

ِمن ِعنِدِه و كَرامةً ِمن اللَِّه لَهم عن أَوساِخ الناِس فَجعلَ لَهم خاصةً ) صلى اهللا عليه وآله  ( ِبرسوِل اللَِّه
ما يغِنيِهم ِبِه عن أَنْ يصيرهم ِفي موِضِع الذُّلِّ و الْمسكَنِة و لَا بأْس ِبصدقَاِت بعِضِهم علَى 

ِبيةُ النابقَر مه سمالْخ ملَه لَ اللَّهعج لَاِء الَِّذينؤه ٍض وعالَّ) صلى اهللا عليه وآله  ( ب اللَّه مهذَكَر ِذين
 ِفيِهم سثَى لَيالْأُن و مهِمن الذَّكَر مهفُسطَِّلِب أَنِد الْمبو عنب مه و ِبنيالْأَقْر كتِشريع ِذرأَن فَقَالَ و

هلَا ِمن و لَا ِفيِهم و دِب أَحرالْع لَا ِمن ٍش وياِت قُروتيِل بأَه ِمن اِليِهموم ِس ِمنمذَا الْخِفي ه م
 اِشٍم وِني هب ِمن هأُم تكَان نم اٌء ووس اسالن و مه و اِليِهمواِس ِلمالن قَاتدِحلُّ صت قَد و

مالْخ ِمن لَه سلَي و ِحلُّ لَهقَاِت تدٍش فَِإنَّ الصياِئِر قُرس ِمن وهأَبيقُولُ  ِس شالَى يعت ٌء ِلأَنَّ اللَّه
 ةَ وةَ الْفَاِرهاِريا الْجهفْواِل صوِذِه الْأَمه ذَ ِمنأْخاِل أَنْ يالْم فْواِم صِللِْإم و ِلآباِئِهم موهعاد

 فَذَِلك لَه قَبلَ الِْقسمِة و قَبلَ ِإخراِج الدابةَ الْفَاِرهةَ و الثَّوب و الْمتاع ِبما يِحب أَو يشتِهي
  الْخمِس و لَه أَنْ يسد ِبذَِلك الْماِل جِميع ما ينوبه ِمن ِمثِْل ِإعطَاِء الْمؤلَّفَِة قُلُوبهم و غَيِر 
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يش ذَِلك دعب ِقيفَِإنْ ب هوبنا يِمم ذَِلك  اِقيالْب مقَس ِلِه وِفي أَه همفَقَس هِمن سمالْخ جرٌء أَخ
ياِئِب شوالن دس دعب قبي ِإنْ لَم و ذَِلك ِليو نلَى مع يٌء فَلَا ش يلَ شقَات نِلم سلَي و مٌء  َء لَه

يِة شمالِْقس اِب ِمنرِللْأَع سلَي و كَرسِه الْعلَيى عوتا احِه ِإلَّا ملَيوا عا غَلَبلَا م و ِضنيالْأَر ٌء  ِمن
صالَح الْأَعراب أَنْ يدعهم ِفي ِدياِرِهم و لَا ) آله صلى اهللا عليه و ( و ِإنْ قَاتلُوا مع الْواِلي ِلأَنَّ رسولَ اللَِّه
ِمن عدوِه دهم أَنْ يستنِفرهم فَيقَاِتلَ ِبِهم و ) صلى اهللا عليه وآله  ( يهاِجروا علَى أَنه ِإنْ دِهم رسولَ اللَِّه
نس و ِصيبِة نِنيمِفي الْغ ملَه سةً لَيونع ونَ الَِّتي أُِخذَتضالْأَر و ِرِهمِفي غَي و ةٌ ِفيِهماِريج هت

ِبخيٍل و ِرجاٍل فَِهي موقُوفَةٌ متروكَةٌ ِفي يِد من يعمرها و يحِييها و يقُوم علَيها علَى ما 
ن الْحق النصِف أَِو الثُّلُِث أَِو الثُّلُثَيِن و علَى قَدِر ما يكُونُ يصاِلحهم الْواِلي علَى قَدِر طَاقَِتِهم ِم

لَهم صلَاحاً و لَا يضرهم فَِإذَا أُخِرج ِمنها ما أُخِرج بدأَ فَأَخرج ِمنه الْعشر ِمن الْجِميِع ِمما 
 حاً ويس ِقيس اُء أَومقَِت الساِلي سالْو ذَهاِضِح فَأَخوالن اِلي ووِبالد ِقيا سِر ِممشالْع فِنص

 ا وهلَيع اِمِلنيالْع اِكِني وسالْم اِء وٍم ِللْفُقَرهِة أَساِنيلَى ثَمع ا اللَّهههجِة الَِّتي وِفي الِْجه ههجفَو
 الرقَاِب و الْغاِرِمني و ِفي سِبيِل اللَِّه و ابِن السِبيِل ثَماِنيةَ أَسهٍم يقِْسم الْمؤلَّفَِة قُلُوبهم و ِفي

 ذَِلك لَ ِمنقِْتٍري فَِإنْ فَضلَا ت ِبلَا ِضيٍق و ِتِهمنونَ ِبِه ِفي سنغتسا يِر مِبقَد اِضِعِهموِفي م مهنيب
يِإلَى الْ ش دٌء ريش ذَِلك ِمن قَصِإنْ ن اِلي وو  ِمن مهونماِلي أَنْ يلَى الْوفُوا ِبِه كَانَ عكْتي لَم ٌء و

 نيب اِلي والْو نيب مقْسِر فَيشالْع ِمن ِقيا بم دعذُ بخؤي وا ونغتسى يتح ِتِهمعِر سِدِه ِبقَدِعن
ِذين هم عمالُ الْأَرِض و أَكَرتها فَيدفَع ِإلَيِهم أَنِصباؤهم علَى ما صالَحهم علَيِه و شركَاِئِه الَّ

يؤخذُ الْباِقي فَيكُونُ بعد ذَِلك أَرزاق أَعواِنِه علَى ِديِن اللَِّه و ِفي مصلَحِة ما ينوبه ِمن تقِْويِة 
سلَاِم و تقِْويِة الديِن ِفي وجوِه الِْجهاِد و غَيِر ذَِلك ِمما ِفيِه مصلَحةُ الْعامِة لَيس ِلنفِْسِه ِمن الِْإ

لُهأَه ادب ٍة قَدِربٍض خفَالُ كُلُّ أَرالْأَن فَالُ وِس الْأَنمالْخ دعب لَه و لَا كَِثري قَِليلٌ و كُلُّ ذَِلك ا و
  أَرٍض 
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 اٍل وِر ِقتلَى غَيع ِديِهما ِبأَيطَوأَع لْحاً ووا صالَحص لَِكن لَا ِركَاٍب و ٍل ويا ِبخهلَيع فوجي لَم
لُوِك لَهاِفي الْموص لَه ا ولَه بٍة لَا رتيٍض مكُلُّ أَر و امالْآج ِة وِديطُونُ الْأَوب اِل والِْجب ُءوسر 

اِرثَ لَهلَا و ناِرثُ مو وه و وددرم كُلَّه بصِب ِلأَنَّ الْغصِه الْغجِر وغَي ِمن ِديِهما كَانَ ِفي أَيم 
يعولُ من لَا ِحيلَةَ لَه و قَالَ ِإنَّ اللَّه لَم يترك شيئاً ِمن صنوِف الْأَمواِل ِإلَّا و قَد قَسمه و أَعطَى 
ِس كُلَّ ِذي حق حقَّه الْخاصةَ و الْعامةَ و الْفُقَراَء و الْمساِكني و كُلَّ ِصنٍف ِمن صنوِف النا

 ِسنحي نِدلُ ِإلَّا معلَا ي ِل وسالْع لَى ِمنلَ أَحدقَالَ ِإنَّ الْع ا ثُمونغتاِس لَاسِدلَ ِفي النع فَقَالَ لَو
قَاِت يقِْسم صدقَاِت الْبواِدي ِفي الْبواِدي و صد) صلى اهللا عليه وآله  ( الْعدلَ قَالَ و كَانَ رسولُ اللَِّه

أَهِل الْحضِر ِفي أَهِل الْحضِر و لَا يقِْسم بينهم ِبالسِويِة علَى ثَماِنيٍة حتى يعِطي أَهلَ كُلِّ سهٍم 
لَّ ِصنٍف ثُمناً و لَِكن يقِْسمها علَى قَدِر من يحضره ِمن أَصناِف الثَّماِنيِة علَى قَدِر ما يِقيم كُ

يش ِفي ذَِلك سِتِه لَينِلس رقَدي مهلَى  ِمنع ذَِلك عضا يمِإن لَّفؤلَا م ى ومسلَا م و قُوتوٌء م
لٌ عفَض ذَِلك لَ ِمنِإنْ فَض و مهٍم ِمنفَاقَةَ كُلِّ قَو دسى يتح هرضحا يم ى ورا يِر موا قَدضر

ِبياِم النِفي أَي تٍض فُِتحكُلُّ أَر اِلي وفَالُ ِإلَى الْوالْأَن و ِرِهملَةً ِإلَى غَيمالَ جصلى اهللا عليه وآله  ( الْم (

 رسوِل اللَِّه ِفي ِإلَى آِخِر الْأَبِد و ما كَانَ افِْتتاحاً ِبدعوِة أَهِل الْجوِر و أَهِل الْعدِل ِلأَنَّ ِذمةَ
قَالَ الْمسِلمونَ ِإخوةٌ تتكَافَى ) صلى اهللا عليه وآله  ( الْأَوِلني و الْآِخِرين ِذمةٌ واِحدةٌ ِلأَنَّ رسولَ اللَِّه

كَاةٌ ِلأَنَّ فُقَرِس زماِل الْخِفي م سلَي و ماهنأَد ِتِهمى ِبِذمعسي و مهاؤِدم ماقُهزِعلَ أَراِس جاَء الن
صلى اهللا عليه  ( ِفي أَمواِل الناِس علَى ثَماِنيِة أَسهٍم فَلَم يبق ِمنهم أَحد و جعلَ ِللْفُقَراِء قَرابِة الرسوِل

و وِلي الْأَمِر ) صلى اهللا عليه وآله  ( النِبيِنصف الْخمِس فَأَغْناهم ِبِه عن صدقَاِت الناِس و صدقَاِت ) وآله 
ِإلَّا و قَِد ) صلى اهللا عليه وآله  ( فَلَم يبق فَِقري ِمن فُقَراِء الناِس و لَم يبق فَِقري ِمن فُقَراِء قَرابِة رسوِل اللَِّه

  استغنى 
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ِبياِل النلَى مع كُني لَم ِلذَِلك و صلى اهللا عليه وآله  ( فَلَا فَِقري ( اجتحم فَِقري قبي لَم هكَاةٌ ِلأَناِلي زالْو و
  .ن وجوٍه و لَهم ِمن ِتلْك الْوجوِه كَما علَيِهم و لَِكن علَيِهم أَشياُء تنوبهم ِم

  عِلي بن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن بعِض أَصحاِبنا أَظُنه السياِري عن عِلي بِن أَسباٍط - ٥
مهِدي رآه يرد الْمظَاِلم فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني علَى الْ) عليه السالم  ( قَالَ لَما ورد أَبو الْحسِن موسى

ما بالُ مظِْلمِتنا لَا ترد فَقَالَ لَه و ما ذَاك يا أَبا الْحسِن قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى لَما فَتح علَى 
صلى  (  و ما والَاها لَم يوجف علَيِه ِبخيٍل و لَا ِركَاٍب فَأَنزلَ اللَّه علَى نِبيِهفَدكاً) صلى اهللا عليه وآله  ( نِبيِه

من هم فَراجع ِفي ذَِلك ) صلى اهللا عليه وآله  ( و آِت ذَا الْقُرىب حقَّه فَلَم يدِر رسولُ اللَِّه) اهللا عليه وآله 
اجر ِئيلَ وربِئيلُجربج عليه السالم  ( ع (َةكاً ِإلَى فَاِطمفَد فَعِه أَِن ادِإلَي ى اللَّهحفَأَو هبر )  عليها السالم (

الَت فَقَالَ لَها يا فَاِطمةُ ِإنَّ اللَّه أَمرِني أَنْ أَدفَع ِإلَيِك فَدكاً فَقَ) صلى اهللا عليه وآله  ( فَدعاها رسولُ اللَِّه
) صلى اهللا عليه وآله  ( قَد قَِبلْت يا رسولَ اللَِّه ِمن اللَِّه و ِمنك فَلَم يزلْ وكَلَاؤها ِفيها حياةَ رسوِل اللَِّه

قَالَ لَها ائِْتيِني ِبأَسود أَو فَلَما ولِّي أَبو بكٍْر أَخرج عنها وكَلَاَءها فَأَتته فَسأَلَته أَنْ يردها علَيها فَ
ِمِننيؤِبأَِمِري الْم اَءتلَِك ِبذَِلِك فَج دهشي رمِك ) عليه السالم  ( أَحرا ِبتلَه با فَكَتا لَهِهدفَش نمأَي أُم و

 هذَا معِك يا ِبنت محمٍد قَالَت ِكتاب التعرِض فَخرجت و الِْكتاب معها فَلَِقيها عمر فَقَالَ ما
 و اهحم فَلَ ِفيِه وت ِفيِه ثُم ظَرن ا وِدهي ِمن هعزتفَان تافَةَ قَالَ أَِريِنيِه فَأَبأَِبي قُح ناب ِلي هبكَت

 و لَا ِركَاٍب فَضِعي الِْحبالَ ِفي ِرقَاِبنا فَقَالَ لَه خرقَه فَقَالَ لَها هذَا لَم يوِجف علَيِه أَبوِك ِبخيٍل
الْمهِدي يا أَبا الْحسِن حدها ِلي فَقَالَ حد ِمنها جبلُ أُحٍد و حد ِمنها عِريش ِمصر و حد ِمنها 

ه كُلُّ هذَا قَالَ نعم يا أَِمري الْمؤِمِنني هذَا كُلُّه ِإنَّ ِسيف الْبحِر و حد ِمنها دومةُ الْجندِل فَقَالَ لَ
ِبخيٍل و لَا ِركَاٍب فَقَالَ كَِثري و ) صلى اهللا عليه وآله  ( هذَا كُلَّه ِمما لَم يوِجف علَى أَهِلِه رسولُ اللَِّه

  .أَنظُر ِفيِه 
٦ -ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدب ِليع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح ن  
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يقُولُ الْأَنفَالُ هو النفْلُ و ِفي ) عليه السالم (  أَِبي حمزةَ عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر
  .سورِة الْأَنفَاِل جدع الْأَنِف 

قَالَ سِئلَ عن قَوِل ) عليه السالم  (   أَحمد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عِن الرضا- ٧
ٍء فَأَنَّ ِللَِّه خمسه و ِللرسوِل و ِلِذي الْقُرىب فَِقيلَ لَه  ا غَِنمتم ِمن شياللَِّه عز و جلَّ و اعلَموا أَنم

و ما كَانَ ِلرسوِل اللَِّه فَهو ِللِْإماِم فَِقيلَ لَه ) صلى اهللا عليه وآله  ( فَما كَانَ ِللَِّه فَِلمن هو فَقَالَ ِلرسوِل اللَِّه
تأَياِم أَ أَ فَرِإلَى الِْإم ِبِه قَالَ ذَاك عنصا يأَقَلَّ م فِصن و اِف أَكْثَرنالْأَص ِمن فِإنْ كَانَ ِصن 

كَيف يصنع أَ لَيس ِإنما كَانَ يعِطي علَى ما يرى كَذَِلك الِْإمام ) صلى اهللا عليه وآله  ( رأَيت رسولَ اللَِّه
.  

٨ -ع   ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع ناِشٍم عِن هب اِهيمرِإب نب ِلي
أَنه سِئلَ عن معاِدِن الذَّهِب و الِْفضِة و الْحِديِد و ) عليه السالم  ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر

الص اِص وصالر سما الْخهلَيفِْر فَقَالَ ع.  
٩ - فِّلُ وني ِري وجي امةَ قَالَ الِْإماررز نِميٍل عج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليع  

ِبقَوٍم لَم يجعلْ لَهم ِفي ) ه صلى اهللا عليه وآل ( يعِطي ما شاَء قَبلَ أَنْ تقَع السهام و قَد قَاتلَ رسولُ اللَِّه
الْفَي  مهنيب ذَِلك ماَء قَسِإنْ ش ِصيباً وِء ن.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن عبِد الصمِد بِن -١٠
عن قَوِل اللَِّه تعالَى و ) عليه السالم  ( قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّهبِشٍري عن حكَيٍم مؤذِِّن ابِن ِعيسى 

يش ِمن متما غَِنموا أَنلَمِد اللَِّه اعبو عىب فَقَالَ أَبِلِذي الْقُر وِل وسِللر و هسمعليه  ( ٍء فَأَنَّ ِللَِّه خ

تيِه ثُم أَشار ِبيِدِه ثُم قَالَ ِهي و اللَِّه الِْإفَادةُ يوماً ِبيوٍم ِإلَّا أَنَّ أَِبي جعلَ ِبِمرفَقَيِه علَى ركْب) السالم 
  .ِشيعته ِفي ِحلٍّ ِليزكُوا 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن عثْمانَ عن سماعةَ -١١
  .عِن الْخمِس فَقَالَ ِفي كُلِّ ما أَفَاد الناس ِمن قَِليٍل أَو كَِثٍري ) عليه السالم  ( قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن

١٢-ِعد   ِعلْتج تبقَالَ كَت ِزيدِن يى بِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمن
لَك الِْفداَء تعلِّمِني ما الْفَاِئدةُ و ما حدها رأْيك أَبقَاك اللَّه تعالَى أَنْ تمن علَي ِببياِن ذَِلك ِلكَيلَا 

يماً علَى حراٍم لَا صلَاةَ ِلي و لَا صوم فَكَتب الْفَاِئدةُ ِمما يِفيد ِإلَيك ِفي ِتجارٍة ِمن أَكُونَ مِق
  .ِربِحها و حرٍث بعد الْغراِم أَو جاِئزٍة 

الَ كَتبت ِإلَى أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نصٍر قَ-١٣
  .الْخمس أُخِرجه قَبلَ الْمئُونِة أَو بعد الْمئُونِة فَكَتب بعد الْمئُونِة ) عليه السالم  ( جعفٍَر

عن   أَحمد بن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري -١٤
ٍء قُوِتلَ علَيِه علَى شهادِة أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً رسولُ  قَالَ كُلُّ شي) عليه السالم  ( أَِبي جعفٍَر

  .ِإلَينا حقَّنا اللَِّه فَِإنَّ لَنا خمسه و لَا يِحلُّ ِلأَحٍد أَنْ يشتِري ِمن الْخمِس شيئاً حتى يِصلَ 
  أَحمد بن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن يونس بِن يعقُوب عن عبِد الْعِزيِز بِن -١٥

ادخلُوا اثْنيِن اثْنيِن و أَرسلْنا ِإلَيِه فَأَرسلَ ِإلَينا ) عليه السالم  ( ناِفٍع قَالَ طَلَبنا الِْإذْنَ علَى أَِبي عبِد اللَِّه
 ِعلْتج فَقَالَ لَه معأَلَِة فَقَالَ نسأِْذنَ ِبالْمتسأَنْ ت ِل أُِحبجِللر ِعي فَقُلْتلٌ مجر ا وأَن لْتخفَد

لَم يكُن لَهم أَنْ يحرموا و لَا ِفداك ِإنَّ أَِبي كَانَ ِممن سباه بنو أُميةَ قَد عِلمت أَنَّ بِني أُميةَ 
يحلِّلُوا و لَم يكُن لَهم ِمما ِفي أَيِديِهم قَِليلٌ و لَا كَِثري و ِإنما ذَِلك لَكُم فَِإذَا ذَكَرت رد الَِّذي 

أَنا ِفيِه فَقَالَ لَه أَنت ِفي ِحلٍّ ِمما كَانَ كُنت ِفيِه دخلَِني ِمن ذَِلك ما يكَاد يفِْسد علَي عقِْلي ما 
ِمن ذَِلك و كُلُّ من كَانَ ِفي ِمثِْل حاِلك ِمن وراِئي فَهو ِفي ِحلٍّ ِمن ذَِلك قَالَ فَقُمنا و خرجنا 

  فَقَالَ لَهم قَد ) عليه السالم  (  أَِبي عبِد اللَِّهفَسبقَنا معتب ِإلَى النفَِر الْقُعوِد الَِّذين ينتِظرونَ ِإذْنَ
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ياِفٍع ِبشن نِزيِز بالْع دبع ظَِفر  قَطُّ قَد دِبِمثِْلِه أَح ا ظَِفرٍء م فَقَام ملَه هرفَفَس ا ذَاكم و ِقيلَ لَه
فَقَالَ أَحدهما جِعلْت ِفداك ِإنَّ أَِبي كَانَ ِمن سبايا بِني ) عليه السالم  ( اثْناِن فَدخلَا علَى أَِبي عبِد اللَِّه

 ملَه كُني ةَ لَميِني أُمأَنَّ ب تِلمع قَد ةَ ويأُم لَِني ِمنعجأَنْ ت ا أُِحبأَن و لَا كَِثري قَِليلٌ و ذَِلك ِمن
 لَاِن وجالر جرفَخ مرحلَا أَنْ ن ِحلَّ وا أَنْ نا لَنا منِإلَي ا ذَاكا منِإلَي ذَاك ِفي ِحلٍّ فَقَالَ و ذَِلك

) عليه السالم  ( م يدخلْ علَيِه أَحد ِفي ِتلْك اللَّيلَِة ِإلَّا بدأَه أَبو عبِد اللَِّهفَلَ) عليه السالم  ( غَِضب أَبو عبِد اللَِّه

 لَم ا ولَن ى أَنَّ ذَِلكري هةَ كَأَنيو أُمنب تعنا صِحلُِّني ِممتسِجيئُِني فَيفُلَاٍن ي ونَ ِمنبجعفَقَالَ أَ لَا ت
ِفعتنا يِتِهماجا ِبحا غَِنيمهِن فَِإنلَيلَا كَِثٍري ِإلَّا الْأَو لَِة ِبقَِليٍل واللَّي ِفي ِتلْك دأَح .  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن ضريٍس الْكُناِسي قَالَ قَالَ أَبو عبِد -١٦
ِمن أَين دخلَ علَى الناِس الزنا قُلْت لَا أَدِري جِعلْت ِفداك قَالَ ِمن ِقبِل خمِسنا  ) عليه السالم ( اللَِّه

 ِلِميلَاِدِهم ملَّلٌ لَهحم هفَِإن ِبنيا الْأَطْينتِت ِإلَّا ِشيعيلَ الْبأَه.  
١٧-ِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلياِح قَالَ قَالَ   عبأَِبي الص نٍب عيعش نٍر عيمِن أَِبي ع

  .نحن قَوم فَرض اللَّه طَاعتنا لَنا الْأَنفَالُ و لَنا صفْو الْماِل ) عليه السالم  ( ِلي أَبو عبِد اللَِّه
١٨-ٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِن الْقَاِسِم بِعيٍد عِن سِن بيسِن الْح

ِفي الرجِل يموت لَا واِرثَ لَه ) عليه السالم  ( محمٍد عن ِرفَاعةَ عن أَباِن بِن تغِلب عن أَِبي عبِد اللَِّه
  .لْأَنفاِل و لَا مولَى قَالَ هو ِمن أَهِل هِذِه الْآيِة يسئَلُونك عِن ا

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي عن أَِبي عبِد -١٩
ك عِن الْكَنِز كَم ِفيِه قَالَ الْخمس و عِن الْمعاِدِن كَم ِفيها قَالَ الْخمس و كَذَِل) عليه السالم  ( اللَِّه

 ِب والذَّه ذُ ِمنخؤا يا مهذُ ِمنخؤاِدِن يعالْم ا كَانَ ِمنكُلُّ م و ِديدالْح و فْرالص و اصصالر
  .الِْفضِة 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن صباٍح الْأَزرِق -٢٠
 نع  
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قَالَ ِإنَّ أَشد ما ِفيِه الناس يوم الِْقيامِة أَنْ يقُوم صاِحب ) عليهما السالم  ( محمِد بِن مسِلٍم عن أَحِدِهما
  . فَيقُولَ يا رب خمِسي و قَد طَيبنا ذَِلك ِلِشيعِتنا ِلتِطيب ِولَادتهم و ِلتزكُو ِولَادتهم الْخمِس

٢١- نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  
ِليِن عِد بمحِنمسأَِبي الْح ناقُوِت ) عليه السالم  (  عالْي لُِؤ واللُّؤ ِر ِمنحالْب ِمن جرخا يمع هأَلْتقَالَ س

 سماراً فَِفيِه الْخِدين هنلَغَ ثَما ِفيِه قَالَ ِإذَا بِة مالِْفض ِب واِدِن الذَّهعم نع ِد وجربالز و.  
٢٢-محقَالَ   م ارِزيهِن مب ِليع ناٍد عِن ِزيِل بهس نٍد عمحم نب ِليع ِن ويسالْح نب د

كَتبت ِإلَيِه يا سيِدي رجلٌ دِفع ِإلَيِه مالٌ يحج ِبِه هلْ علَيِه ِفي ذَِلك الْماِل ِحني يِصري ِإلَيِه 
ع أَو سمالْخبفَكَت جالْح دعِدِه بلَ ِفي يا فَضعليه السالم  ( لَى م ( سمِه الْخلَيع سلَي.  
٢٣- حرِه قَالَ سبِد ربِن عِن بيسِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحم ناٍد عِزي نلُ بهس  

 فَكَتب ِإلَيِه أَِبي هلْ علَي ِفيما سرحت ِإلَي خمس فَكَتب ِإلَيِه لَا ِبِصلٍَة ِإلَى أَِبي) عليه السالم  ( الرضا
  .خمس علَيك ِفيما سرح ِبِه صاِحب الْخمِس 

) الم عليه الس (   سهلٌ عن ِإبراِهيم بِن محمٍد الْهمذَاِني قَالَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن-٢٤

أَِبيك ابِكت ارِزيهم نب ِليأَِني عِس ) عليه السالم  ( أَقْردالس فاِع ِنصياِب الضحلَى أَصع هبجا أَوِفيم
ِلك فَاختلَف بعد الْمئُونِة و أَنه لَيس علَى من لَم تقُم ضيعته ِبمئُونِتِه ِنصف السدِس و لَا غَير ذَ

من ِقبلَنا ِفي ذَِلك فَقَالُوا يِجب علَى الضياِع الْخمس بعد الْمئُونِة مئُونِة الضيعِة و خراِجها لَا 
باِلِه فَكَتِعي ِل وجِة الرئُونعليه السالم  ( م (دعب اِلِه وِة ِعيئُونم ِتِه وئُونم دعلْطَاِن باِج السرخ .  

  سهلٌ عن أَحمد بِن الْمثَنى قَالَ حدثَِني محمد بن زيٍد الطَّبِري قَالَ كَتب رجلٌ -٢٥
 فَكَتب يسأَلُه الِْإذْنَ ِفي الْخمِس) عليه السالم  ( ِمن تجاِر فَاِرس ِمن بعِض مواِلي أَِبي الْحسِن الرضا

 ابِل الثَّوملَى الْعع ِمنض كَِرمي اِسعو ِحيِم ِإنَّ اللَّهِن الرمحِم اللَِّه الرِه ِبسِإلَي  
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ميِق الْهلَى الضع لَى وع ا ولَى ِديِننا عننوع سمِإنَّ الْخ و اللَّه لَّهٍه أَحجو الٌ ِإلَّا ِمنِحلُّ ملَا ي 
 ا ونع وهوزفَلَا ت هتطْوس افخن نا ِمماِضنرأَع ِري ِمنتشن و ذُلُهبا نم ا واِلينولَى مع ا والَاِتنِعي

موا أَنفُسكُم دعاَءنا ما قَدرتم علَيِه فَِإنَّ ِإخراجه ِمفْتاح ِرزِقكُم و تمِحيص ذُنوِبكُم و ما لَا تحِر
م ِلمسالْم سلَي ِه وِإلَي ِهدا عِفي ِللَِّه ِبمي نم ِلمسالْم و ِم فَاقَِتكُموِلي فُِسكُمونَ ِلأَندهمت ابأَج ن

 لَامالس ِبالْقَلِْب و الَفخ اِن وِباللِّس.  
  و ِبهذَا الِْإسناِد عن محمِد بِن زيٍد قَالَ قَِدم قَوم ِمن خراسانَ علَى أَِبي الْحسِن -٢٦

 فَقَالَ ما أَمحلَ هذَا تمحضونا ِبالْمودِة فَسأَلُوه أَنْ يجعلَهم ِفي ِحلٍّ ِمن الْخمِس) عليه السالم  ( الرضا
ِبأَلِْسنِتكُم و تزوونَ عنا حقّاً جعلَه اللَّه لَنا و جعلَنا لَه و هو الْخمس لَا نجعلُ لَا نجعلُ لَا 

  .نجعلُ ِلأَحٍد ِمنكُم ِفي ِحلٍّ 
ِإذْ دخلَ علَيِه ) عليه السالم  ( يم عن أَِبيِه قَالَ كُنت ِعند أَِبي جعفٍَر الثَّاِني  عِلي بن ِإبراِه-٢٧

صاِلح بن محمِد بِن سهٍل و كَانَ يتولَّى لَه الْوقْف ِبقُم فَقَالَ يا سيِدي اجعلِْني ِمن عشرِة 
) عليه السالم  ( تها فَقَالَ لَه أَنت ِفي ِحلٍّ فَلَما خرج صاِلح قَالَ أَبو جعفٍَرآلَاٍف ِفي ِحلٍّ فَِإني أَنفَقْ

 ِبيِلِهماِء سنأَب و اِئِهمفُقَر و اِكيِنِهمسم و اِمِهمتأَي ٍد ومحآِل م قاِل حولَى أَمع ِثبي مهدأَح
 فَيقُولُ اجعلِْني ِفي ِحلٍّ أَ تراه ظَن أَني أَقُولُ لَا أَفْعلُ و اللَِّه لَيسأَلَنهم اللَّه يوم ُء فَيأْخذُه ثُم يِجي

  .الِْقيامِة عن ذَِلك سؤالًا حِثيثاً 
 ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماٍد عِن الْحلَِبي قَالَ -٢٨

  .علَيِه الْخمس ) عليه السالم  ( عِن الْعنبِر و غَوِص اللُّؤلُِؤ فَقَالَ) عليه السالم 
 كَملَ الْجزُء الثَّاِني ِمن ِكتاِب الْحجِة ِمن ِكتاِب الْكَاِفي و يتلُوه ِكتاب الِْإمياِن و الْكُفِْر 

  .حمد ِللَِّه رب الْعالَِمني و السلَام علَى محمٍد و آِلِه الطَّيِبني الطَّاِهِرين و الْ
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