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  كتاب الروضِة 
  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

  محمد بن يعقُوب الْكُلَيِني قَالَ حدثَِني عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل -١ 
 و عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِزيٍع عن محمِد ) عليه السالم (عن حفٍْص الْمؤذِِّن عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 أَنه كَتب ِبهِذِه الرسالَِة ِإلَى )عليه السالم ( بِن ِسناٍن عن ِإسماِعيلَ بِن جاِبٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
نظَِر ِفيها و تعاهِدها و الْعمِل ِبها فَكَانوا يضعونها ِفي مساِجِد أَصحاِبِه و أَمرهم ِبمدارسِتها و ال

بيوِتِهم فَِإذَا فَرغُوا ِمن الصلَاِة نظَروا ِفيها قَالَ و حدثَِني الْحسن بن محمٍد عن جعفَِر بِن 
اِسِم بِن الرِبيِع الصحاِف عن ِإسماِعيلَ بِن مخلٍَد السراِج عن محمِد بِن ماِلٍك الْكُوِفي عِن الْقَ

 ِإلَى أَصحاِبِه ِبسِم )عليه السالم (  قَالَ خرجت هِذِه الرسالَةُ ِمن أَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
ما بعد فَاسأَلُوا ربكُم الْعاِفيةَ و علَيكُم ِبالدعِة و الْوقَاِر و السِكينِة و اللَِّه الرحمِن الرِحيِم أَ

علَيكُم ِبالْحياِء و التنزِه عما تنزه عنه الصاِلحونَ قَبلَكُم و علَيكُم ِبمجاملَِة أَهِل الْباِطِل تحملُوا 
الض موهمالَطْتخ و موهمتالَسج متِإذَا أَن مهنيب و كُمنيا بوا ِفيمِدين مهاظَّتمم و اكُمِإي و مهِمن مي

ِتِهمعازنم و الَطَِتِهمخم و ِتِهمالَسجم ِمن لَكُم دلَا ب هفَِإن الْكَلَام موهمتعازن ِة وِقيِبالت الْكَلَام 
 مِليتتفَِإذَا اب مهنيب و كُمنيا با ِفيمذُوا ِبهأْخأَنْ ت اللَّه كُمرالَِّتي أَم  
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ِإنهم سيؤذُونكُم و تعِرفُونَ ِفي وجوِهِهم الْمنكَر و لَو لَا أَنَّ اللَّه تعالَى يدفَعهم ِبذَِلك ِمنهم فَ
 كُماِلسجم ونَ لَكُمدبا يِمم اِء أَكْثَرضغالْب ِة واودالْع ِمن وِرِهمدا ِفي صم و ا ِبكُمطَولَس كُمنع

ِلسهم واِحدةٌ و أَرواحكُم و أَرواحهم مختِلفَةٌ لَا تأْتِلف لَا تِحبونهم أَبداً و لَا يِحبونكُم و مجا
 مهاِملُونجِلِه فَتأَه ِمن ملْهعجي لَم و وهكُمرصب و قِبالْح كُممالَى أَكْرعت أَنَّ اللَّه رونَ غَيِبرصت و

يلَى شع ملَه ربلَا ص و ملَةَ لَهامجلَا م مه و ِهملَيٍض فَِإنَّ  ععِإلَى ب ِضِهمعب اسوسو ملُهِحي ٍء و
للَّه و كُفُّوا أَعداَء اللَِّه ِإِن استطَاعوا صدوكُم عِن الْحق فَيعِصمكُم اللَّه ِمن ذَِلك فَاتقُوا ا

أَلِْسنتكُم ِإلَّا ِمن خيٍر و ِإياكُم أَنْ تزِلقُوا أَلِْسنتكُم ِبقَوِل الزوِر و الْبهتاِن و الِْإثِْم و الْعدواِن 
نَ خيراً لَكُم ِعند ربكُم ِمن أَنْ فَِإنكُم ِإنْ كَفَفْتم أَلِْسنتكُم عما يكْرهه اللَّه ِمما نهاكُم عنه كَا

 قْتم اللَِّه و دِد ِعنباةٌ ِللْعدرم هنى عهنا يم و اللَّه هكْرا ياِن ِفيماللِّس لَقِبِه فَِإنَّ ز كُمتِلقُوا أَلِْسنزت
ِإي اللَّه وِرثُهي كَمب ى ومع و مص اللَِّه و ِمن يمع كْمب مص ا قَالَ اللَّهوا كَمِصريِة فَتامالِْقي موي اه

  فَهم ال يرِجعونَ يعِني لَا ينِطقُونَ و ال يؤذَنُ لَهم فَيعتِذرونَ 
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و ِإياكُم و ما نهاكُم اللَّه عنه أَنْ تركَبوه و علَيكُم ِبالصمِت ِإلَّا ِفيما ينفَعكُم اللَّه ِبِه ِمن أَمِر 
و الثَّناِء علَى اللَِّه و آِخرِتكُم و يأْجركُم علَيِه و أَكِْثروا ِمن التهِليِل و التقِْديِس و التسِبيِح 

التضرِع ِإلَيِه و الرغْبِة ِفيما ِعنده ِمن الْخيِر الَِّذي لَا يقِْدر قَدره و لَا يبلُغُ كُنهه أَحد فَاشغلُوا 
ِتي تعِقب أَهلَها خلُوداً ِفي الناِر من مات أَلِْسنتكُم ِبذَِلك عما نهى اللَّه عنه ِمن أَقَاِويِل الْباِطِل الَّ

 احجِركُوا ندي لَم ِلِمنيساِء فَِإنَّ الْمعِبالد كُملَيع ا وهنع ِزعني لَم ِإلَى اللَِّه و بتي لَم ا وهلَيع
رغْبِة ِإلَيِه و التضرِع ِإلَى اللَِّه و الْمسأَلَِة لَه فَارغَبوا الْحواِئِج ِعند ربِهم ِبأَفْضلَ ِمن الدعاِء و ال

 اكُمِإي ذَاِب اللَِّه وع وا ِمنجنت وا وفِْلحِه ِلتِإلَي اكُمعا دِإلَى م وا اللَّهأَِجيب ِفيِه و اللَّه كُمغَّبا رِفيم
ٍء ِمما حرم اللَّه علَيكُم فَِإنه مِن انتهك ما حرم اللَّه علَيِه هاهنا ِفي  ى شيأَنْ تشره أَنفُسكُم ِإلَ

 أَبد الدنيا حالَ اللَّه بينه و بين الْجنِة و نِعيِمها و لَذَِّتها و كَرامِتها الْقَاِئمِة الداِئمِة ِلأَهِل الْجنِة
الْآِبِدين و اعلَموا أَنه ِبئْس الْحظُّ الْخطَر ِلمن خاطَر اللَّه ِبترِك طَاعِة اللَِّه و ركُوِب معِصيِتِه 

 نِعيٍم ِفي الْجنِة فَاختار أَنْ ينتِهك محاِرم اللَِّه ِفي لَذَّاِت دنيا منقَِطعٍة زاِئلٍَة عن أَهِلها علَى خلُوِد
 دِعن مالَهأَ حوأَس و مهتكَر رسأَخ و مظَّهح بيا أَخم لٌ ِلأُولَِئكيا وِلهِة أَهامكَر ا ولَذَّاِته و

 يبتِليكُم ِبما ابتلَاهم ِبِه و لَا ربِهم يوم الِْقيامِة استِجريوا اللَّه أَنْ يِجريكُم ِفي ِمثَاِلِهم أَبداً و أَنْ
 ِتملَا ي هِبِه فَِإن طَاكُما أَعم لَكُم اللَّه مةُ ِإنْ أَتاِجيةُ النابا الِْعصهتأَي قُوا اللَّهِإلَّا ِبِه فَات لَكُم ا وةَ لَنقُو

  ِذي دخلَ علَى الصاِلِحني قَبلَكُم و حتى تبتلَوا ِفي أَنفُِسكُم  الْأَمر حتى يدخلَ علَيكُم ِمثْلُ الَّ
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ى كَِثرياً فَتصِبروا و تعركُوا ِبجنوِبكُم و حتى و أَمواِلكُم و حتى تسمعوا ِمن أَعداِء اللَِّه أَذً
يستِذلُّوكُم و يبِغضوكُم و حتى يحملُوا علَيكُم الضيم فَتحملُوا ِمنهم تلْتِمسونَ ِبذَِلك وجه اللَِّه 

لشِديد ِفي الْأَذَى ِفي اللَِّه عز و جلَّ يجتِرمونه ِإلَيكُم و و الدار الْآِخرةَ و حتى تكِْظموا الْغيظَ ا
 اقدِمص و مهِمن لَى ذَِلكوا عِبرصِه فَتلَيع وكُمِغضبي ِفيِه و وكُمادعي و قِبالْح وكُمكَذِّبى يتح

اِب اللَِّه الَِّذي أَنكُلِِّه ِفي ِكت ِئيلُ ذَِلكربج لَهعليه السالم ( ز( كُمِبيلَى نع  ) لَ )صلى اهللا عليه وآلهقَو متِمعس 
 كُمِبيلَّ ِلنج و زصلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه ع( مِجلْ لَهعتسال ت ِل وسالر ِم ِمنزأُولُوا الْع ربكَما ص ِبرفَاص 

ِإنْ ي قَالَ و ثُم كُذِّب أُوذُوا فَقَد وا ولى ما كُذِّبوا عربفَص ِلكقَب لٌ ِمنسر تكُذِّب فَقَد وككَذِّب
 ملَقَهالَِّذي خ اللَِّه ِفيِهم رأَم كُمرفَِإنْ س قكِْذيِب ِبالْحالت عأُوذُوا م ِلِه وقَب لُ ِمنسالر اللَِّه و ِبين

ِمن الْكُفِْر الَِّذي سبق ِفي ِعلِْم اللَِّه أَنْ يخلُقَهم لَه ِفي الْأَصِل و ِمن ] أَصِل الْخلِْق[الْأَصِل لَه ِفي 
و الَِّذين سماهم اللَّه ِفي ِكتاِبِه ِفي قَوِلِه و جعلْنا ِمنهم أَِئمةً يدعونَ ِإلَى الناِر فَتدبروا هذَا 

 اللَّه را أَماِبِه ِممِه ِفي ِكتلَيع اللَّه ضرا افْتِمم هاهبأَش ذَا ولْ ههجي نم هفَِإن لُوههجلَا ت و ِقلُوهاع
ه علَى وجِهِه ِفي ِبِه و نهى عنه ترك ِدين اللَِّه و رِكب معاِصيه فَاستوجب سخطَ اللَِّه فَأَكَبه اللَّ

 هوا أَنلَماع ِر ويالْخ ِمن اكُما آتم لَكُم مأَت ةُ ِإنَّ اللَّهفِْلحةُ الْمومحرةُ الْمابا الِْعصهتقَالَ أَي اِر والن
لَِّه ِفي ِديِنِه ِبهوى و لَا رأٍْي و لَا لَيس ِمن ِعلِْم اللَِّه و لَا ِمن أَمِرِه أَنْ يأْخذَ أَحد ِمن خلِْق ال

يانَ كُلِّ شيلَ ِفيِه ِتبعج آنَ والْقُر لَ اللَّهزأَن قَد قَاِييسلًا لَا  مآِن أَهلُِّم الْقُرعِلت آِن ولَ ِللْقُرعج ٍء و
ِعلْم اللَّه ماهآت آِن الَِّذينلَ ِعلِْم الْقُرأَه عسي قَاِييسلَا م أٍْي ولَا ر ى ووذُوا ِفيِه ِبهأْخأَنْ ي ه

 مهماللَِّه أَكْر ةً ِمنامكَر مهدِعن هعضو ِبِه و مهصخ ِعلِْمِه و ِمن ماها آتِبم ذَِلك نع اللَّه ماهأَغْن  
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ِبها و هم أَهلُ الذِّكِْر الَِّذين أَمر اللَّه هِذِه الْأُمةَ ِبسؤاِلِهم و هم الَِّذين من سأَلَهم و قَد سبق ِفي 
رشدوه و أَعطَوه ِمن ِعلِْم الْقُرآِن ما يهتِدي ِبِه ِإلَى اللَِّه ِعلِْم اللَِّه أَنْ يصدقَهم و يتِبع أَثَرهم أَ

ِبِإذِْنِه و ِإلَى جِميِع سبِل الْحق و هم الَِّذين لَا يرغَب عنهم و عن مسأَلَِتِهم و عن ِعلِْمِهم الَِّذي 
ِعن لَهعج ِبِه و اللَّه مهمأَكْر تحلِْق تِل الْخقَاُء ِفي أَصِه ِفي ِعلِْم اللَِّه الشلَيع قبس نِإلَّا م مهد

 هعضو آِن والْقُر ِعلْم اللَّه ماهآت الَِّذين ِل الذِّكِْر واِل أَهؤس نونَ عغَبري الَِّذين الْأَِظلَِّة فَأُولَِئك
ؤِبس رأَم و مهدِعن ملَهخى دتح قَاِييِسِهمم و اِئِهمآر و اِئِهموذُونَ ِبأَهأْخي الَِّذين أُولَِئك و اِلِهم

الشيطَانُ ِلأَنهم جعلُوا أَهلَ الِْإمياِن ِفي ِعلِْم الْقُرآِن ِعند اللَِّه كَاِفِرين و جعلُوا أَهلَ الضلَالَِة ِفي 
قُرآِن ِعند اللَِّه مؤِمِنني و حتى جعلُوا ما أَحلَّ اللَّه ِفي كَِثٍري ِمن الْأَمِر حراماً و جعلُوا ما ِعلِْم الْ

صلى ( ِه حرم اللَّه ِفي كَِثٍري ِمن الْأَمِر حلَالًا فَذَِلك أَصلُ ثَمرِة أَهواِئِهم و قَد عِهد ِإلَيِهم رسولُ اللَّ

 قَبلَ موِتِه فَقَالُوا نحن بعد ما قَبض اللَّه عز و جلَّ رسولَه يسعنا أَنْ نأْخذَ ِبما اجتمع )اهللا عليه وآله 
 ولَهسلَّ رج و زع اللَّه ضا قَبم دعاِس بالن أْيِه رلَيصلى اهللا عليه وآله ( ع(عب و  هِهدِدِه الَِّذي عهع د

 فَما أَحد أَجرأَ علَى اللَِّه و لَا أَبين ضلَالَةً )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَينا و أَمرنا ِبِه مخاِلفاً ِللَِّه و ِلرسوِلِه 
 علَى خلِْقِه أَنْ يِطيعوه و يتِبعوا أَمره ِفي ِممن أَخذَ ِبذَِلك و زعم أَنَّ ذَِلك يسعه و اللَِّه ِإنَّ ِللَِّه

 و بعد موِتِه هلْ يستِطيع أُولَِئك أَعداُء اللَِّه أَنْ يزعموا أَنَّ أَحداً ِممن )صلى اهللا عليه وآله ( حياِة محمٍد 
 ِبقَوِلِه و رأِْيِه و مقَاِييِسِه فَِإنْ قَالَ نعم فَقَد كَذَب علَى اللَِّه  أَخذَ)صلى اهللا عليه وآله ( أَسلَم مع محمٍد 

 أَقَر قَاِييِسِه فَقَدم و اهوه أِْيِه وذَ ِبرأْخٍد أَنْ يِلأَح كُني ِإنْ قَالَ لَا لَم ِعيداً ولَالًا بلَّ ضض و
وه فِْسِه ولَى نِة عجوِل اللَِّه ِبالْحسِض رقَب دعب هرأَم عبتي و طَاعي أَنَّ اللَّه معزي نصلى اهللا عليه (  ِمم

 و قَد قَالَ اللَّه و قَولُه الْحق و ما محمد ِإلَّا رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَ فَِإنْ مات أَو )وآله 
قُِتلَ ان اِكِرينالش ِزي اللَّهجيس ئاً ويش اللَّه رضي ِه فَلَنيِقبلى عع قَِلبني نم و قاِبكُملى أَعع متقَلَب

ِض اللَِّه  و بعد قَب)صلى اهللا عليه وآله ( و ذَِلك ِلتعلَموا أَنَّ اللَّه يطَاع و يتبع أَمره ِفي حياِة محمٍد 
 أَنْ يأْخذَ ِبهواه )صلى اهللا عليه وآله (  و كَما لَم يكُن ِلأَحٍد ِمن الناِس مع محمٍد )صلى اهللا عليه وآله ( محمداً 
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كُن ِلأَحٍد ِمن الناِس بعد  فَكَذَِلك لَم ي)صلى اهللا عليه وآله ( و لَا رأِْيِه و لَا مقَاِييِسِه ِخلَافاً ِلأَمِر محمٍد 
   أَنْ يأْخذَ ِبهواه و لَا رأِْيِه و لَا مقَاِييِسِه )صلى اهللا عليه وآله ( محمٍد 
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ع أَيِديكُم ِفي الصلَاِة ِإلَّا مرةً واِحدةً ِحني تفْتتح الصلَاةُ فَِإنَّ الناس قَد شهروكُم و قَالَ دعوا رفْ
ه ِبذَِلك و اللَّه الْمستعانُ و لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه و قَالَ أَكِْثروا ِمن أَنْ تدعوا اللَّه فَِإنَّ اللَّ

 ريصم اللَّه ِة وابِتجِباِلاس ِمِننيؤالْم هادِعب اللَّه دعو قَد و وهعدأَنْ ي ِمِننيؤاِدِه الْمِعب ِمن ِحبي
للَِّه ما استطَعتم ِفي دعاَء الْمؤِمِنني يوم الِْقيامِة لَهم عملًا يِزيدهم ِبِه ِفي الْجنِة فَأَكِْثروا ِذكْر ا

 ِمن هذَكَر نِلم ذَاِكر اللَّه و ِة الذِّكِْر لَهِبكَثْر رأَم اِر فَِإنَّ اللَّههالن ِل واِت اللَّياعس ٍة ِمناعكُلِّ س
ؤاِدِه الْمِعب ِمن دأَح هذْكُري لَم وا أَنَّ اللَّهلَماع و ِمِننيؤالْم ِمن طُوا اللَّهٍر فَأَعيِبخ هِإلَّا ذَكَر ِمِنني

يش كردلَا ي ِتِه فَِإنَّ اللَّهِفي طَاع ادِتهاِلاج فُِسكُماِب  أَنِتناج ِتِه وِإلَّا ِبطَاع هدِر ِعنيالْخ ٌء ِمن
ب آِن وِفي ظَاِهِر الْقُر اللَّه مراِرِمِه الَِّتي ححم لُهقَو اِبِه والَى قَالَ ِفي ِكتعت و كاربت اِطِنِه فَِإنَّ اللَّه

الْحق و ذَروا ظاِهر الِْإثِْم و باِطنه و اعلَموا أَنَّ ما أَمر اللَّه ِبِه أَنْ تجتِنبوه فَقَد حرمه و اتِبعوا 
 و سنته فَخذُوا ِبها و لَا تتِبعوا أَهواَءكُم و آراَءكُم فَتِضلُّوا فَِإنَّ )يه وآله صلى اهللا عل( آثَار رسوِل اللَِّه 

أَضلَّ الناِس ِعند اللَِّه مِن اتبع هواه و رأْيه ِبغيِر هدى ِمن اللَِّه و أَحِسنوا ِإلَى أَنفُِسكُم ما 
 أَحسنتم أَحسنتم ِلأَنفُِسكُم و ِإنْ أَسأْتم فَلَها و جاِملُوا الناس و لَا تحِملُوهم استطَعتم ف ِإنْ

 كُمونعمسثُ يياِء اللَِّه حدأَع بس و اكُمِإي و كُمبةَ رطَاع ذَِلك عوا معمجت لَى ِرقَاِبكُمع
ع وا اللَّهبسفَي بس نم هِإن وه فِللَِّه كَي ِهمبس دوا حلَمعأَنْ ت ِغي لَكُمبني قَد ِر ِعلٍْم ويواً ِبغد

 بس كهتاَء اللَِّه فَقَِد انِليأَو  
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اللَِّه و من أَظْلَم ِعند اللَِّه ِممِن استسب ِللَِّه و ِلأَوِلياِء اللَِّه فَمهلًا مهلًا فَاتِبعوا أَمر اللَِّه و لَا حولَ 
ملَه اِفظُ اللَّهةُ الْحابا الِْعصهتقَالَ أَي ةَ ِإلَّا ِباللَِّه ولَا قُو وِل اللَِّه وسِبآثَاِر ر كُملَيع مهرصلى اهللا (  أَم

 ِمن بعِدِه و سنِتِهم )صلى اهللا عليه وآله (  و سنِتِه و آثَاِر الْأَِئمِة الْهداِة ِمن أَهِل بيِت رسوِل اللَِّه )عليه وآله 
م ى ودتفَقَِد اه ذَ ِبذَِلكأَخ نم هفَِإن اللَّه رأَم الَِّذين مه مهلَّ ِلأَنض هنع ِغبر و ذَِلك كرت ن

 الْمداومةُ علَى الْعمِل ِفي اتباِع )صلى اهللا عليه وآله ( ِبطَاعِتِهم و ولَايِتِهم و قَد قَالَ أَبونا رسولُ اللَِّه 
 أَرضى ِللَِّه و أَنفَع ِعنده ِفي الْعاِقبِة ِمن اِلاجِتهاِد ِفي الِْبدِع و اتباِع الْآثَاِر و السنِن و ِإنْ قَلَّ

الْأَهواِء أَلَا ِإنَّ اتباع الْأَهواِء و اتباع الِْبدِع ِبغيِر هدى ِمن اللَِّه ضلَالٌ و كُلُّ ضلَالٍَة ِبدعةٌ و كُلُّ 
ٌء ِمن الْخيِر ِعند اللَِّه ِإلَّا ِبطَاعِتِه و الصبِر و الرضا ِلأَنَّ الصبر و  ي الناِر و لَن ينالَ شيِبدعٍة ِف

نا صِن اللَِّه ِفيمى عضرى يتِبيِدِه حع ِمن دبع ِمنؤي لَن هوا أَنلَماع ِة اللَِّه وطَاع ا ِمنضالر اللَّه ع
 لُهأَه وا هِن اللَِّه ِإلَّا مع ِضير و ربص نِبم اللَّه عنصي لَن و كَِره و با أَحلَى مِبِه ع عنص ِه وِإلَي

اِة الْوسطَى و قُوموا و هو خير لَه ِمما أَحب و كَِره و علَيكُم ِبالْمحافَظَِة علَى الصلَواِت و الصلَ
ِللَِّه قاِنِتني كَما أَمر اللَّه ِبِه الْمؤِمِنني ِفي ِكتاِبِه ِمن قَبِلكُم و ِإياكُم و علَيكُم ِبحب الْمساِكِني 

للَِّه و اللَّه لَه حاِقر ماِقت و قَد قَالَ الْمسِلِمني فَِإنه من حقَّرهم و تكَبر علَيِهم فَقَد زلَّ عن ِديِن ا
 أَمرِني ربي ِبحب الْمساِكِني الْمسِلِمني ِمنهم و اعلَموا أَنَّ من )صلى اهللا عليه وآله ( أَبونا رسولُ اللَِّه 

ت ِمنه و الْمحقَرةَ حتى يمقُته الناس و اللَّه لَه أَشد حقَّر أَحداً ِمن الْمسِلِمني أَلْقَى اللَّه علَيِه الْمقْ
 فَِإنَّ اللَّه موهِحبقّاً أَنْ تح كُملَيع ماِكِني فَِإنَّ لَهسالْم ِلِمنيسالْم اِنكُموِفي ِإخ قُوا اللَّهقْتاً فَاتم

 ولَهسر رصلى اهللا عليه وآله( أَم(  و ولَهسر و ى اللَّهصع ِه فَقَدبِبح اللَّه رأَم نم ِحبي لَم نفَم ِهمبِبح 
 رالِْكب ةَ وظَمالْع و اكُمِإي و اِوينالْغ ِمن وه و اتم لَى ذَِلكع اتم و ولَهسر و ى اللَّهصع نم

للَِّه عز و جلَّ فَمن نازع اللَّه ِرداَءه خصمه اللَّه و أَذَلَّه يوم الِْقيامِة و ِإياكُم أَنْ فَِإنَّ الِْكبر ِرداُء ا
يبِغي بعضكُم علَى بعٍض فَِإنها لَيست ِمن ِخصاِل الصاِلِحني فَِإنه من بغى صير اللَّه بغيه علَى 
 اللَِّه و ِمن الظَّفَر ابأَص و غَلَب اللَّه هرصن نم ِه ولَيع ِغيب نةُ اللَِّه ِلمرصن تارص فِْسِه ون
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ِلٍم مسلَى موا عِعينأَنْ ت اكُمِإي و دسالْح لُهأَص ضاً فَِإنَّ الْكُفْرعب كُمضعب دسحأَنْ ي اكُمظْلُوٍم ِإي
  فَيدعو اللَّه علَيكُم و يستجاب لَه ِفيكُم فَِإنَّ أَبانا رسولَ اللَِّه 
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ةَ الْمسِلِم الْمظْلُوِم مستجابةٌ و لْيِعن بعضكُم بعضاً فَِإنَّ أَبانا  كَانَ يقُولُ ِإنَّ دعو)صلى اهللا عليه وآله ( 
 كَانَ يقُولُ ِإنَّ معونةَ الْمسِلِم خير و أَعظَم أَجراً ِمن ِصياِم شهٍر و )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 

رِجِد الْحسِتكَاِفِه ِفي الْماع وهِسرعأَنْ ت ِلِمنيسالْم اِنكُموِإخ ٍد ِمنأَح ارسِإع و اكُمِإي اِم و
يولَ اللَِّه  ِبالشسا رانفَِإنَّ أَب ِسرعم وه و لَهِقب كُونُ لَكُمصلى اهللا عليه وآله ( ِء ي( سقُولُ لَيكَانَ ي 

و من أَنظَر معِسراً أَظَلَّه اللَّه ِبِظلِِّه يوم لَا ِظلَّ ِإلَّا ِظلُّه و ِإياكُم أَيتها ِلمسِلٍم أَنْ يعِسر مسِلماً 
الِْعصابةُ الْمرحومةُ الْمفَضلَةُ علَى من ِسواها و حبس حقُوِق اللَِّه ِقبلَكُم يوماً بعد يوٍم و ساعةً 

اعس دعِر بيفَِة الْخاعضِإلَى م ِجيِل لَهعلَى التع رأَقْد كَانَ اللَّه لَهاللَِّه ِقب قُوقلَ حجع نم هٍة فَِإن
م ِقِه وأِْخِري ِرزلَى تع رأَقْد كَانَ اللَّه لَهاللَِّه ِقب قُوقح رأَخ نم هِإن الْآِجِل و اِجِل وِفي الْع ن

 و هتِقيب لَكُم ِب اللَّهطَيي قَكُمزا رم قوا ِإلَى اللَِّه حفَأَد هفْسن قزرأَنْ ي قِْدري لَم قَهِرز اللَّه سبح
دع لَمعةَ الَِّتي لَا يالْكَِثري افعالْأَض فَِتِه لَكُماعضم ِمن كُمدعا وم لَكُم ِجزنا يِلهفَض هلَا كُن ا وهد

 ِرجحم كُمكُونَ ِمنأَنْ لَا ي متطَعتِإِن اس ةُ وابا الِْعصهتأَي قُوا اللَّهقَالَ ات و الَِمنيالْع بر ِإلَّا اللَّه
لَاِح ِمنِل الصى ِبأَهعسالَِّذي ي واِم هالِْإم ِرجحاِم فَِإنَّ مِلِه الِْإمِلفَض لِِّمنيساِم الْماِع الِْإمبأَت 

 واِم فَهالِْإم دِزِل ِعننالْم لَ ِبذَِلكزن نم هوا أَنلَماع ِتِه ومرِلح اِرِفنيقِِّه الْعاِء حلَى أَدع اِبِرينالص
اِم أَحالِْإم دِعن لَ ذَِلكاِم فَِإذَا فَعالِْإم ِرجحاِعِه مبأَت لَاِح ِمنلَ الصأَه نلْعِإلَى أَنْ ي امالِْإم جر

 اماِء اللَِّه الِْإمداِج أَعرِلِإح مهنِتِه فَِإذَا لَعمرِبح اِرِفنيقِِّه الْعاِء حلَى أَدع اِبِرينِلِه الصِلفَض لِِّمنيسالْم
  لَِّه علَيِهم و صارِت اللَّعنةُ ِمن اللَِّه و ِمن الْملَاِئكَِة و رسِلِه علَى أُولَِئك صارت لَعنته رحمةً ِمن ال
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السنةَ ِمن اللَِّه قَد جرت ِفي الصاِلِحني قَبلُ و قَالَ من سره أَنْ يلْقَى و اعلَموا أَيتها الِْعصابةُ أَنَّ 
 و ِهمودع أْ ِإلَى اللَِّه ِمنربلْي وا ونآم الَِّذين و ولَهسر و لَّ اللَّهوتقّاً فَلْيقّاً حح ِمنؤم وه و اللَّه

نتهى ِإلَيِه ِمن فَضِلِهم ِلأَنَّ فَضلَهم لَا يبلُغه ملَك مقَرب و لَا نِبي مرسلٌ و لَا من دونَ يسلِّم ِلما ا
ونَ قَالَ فَأُولِئكِمنؤالْم مه اِة ودِة الْهاِع الْأَِئمبِل أَتفَض ِمن اللَّه ا ذَكَروا معمست أَ لَم ذَِلك عم 

الَِّذين أَنعم اللَّه علَيِهم ِمن النِبيني و الصديِقني و الشهداِء و الصاِلِحني و حسن أُولِئك رِفيقاً 
ِتمأَنْ ي هرس نم و ِلِهمفَض و ِبِهم فِة فَكَياِع الْأَِئمبِل أَتوِه فَضجو ِمن هجذَا وفَه هانِإمي لَه اللَّه 

 عطَ مرتقَِد اش هفَِإن ِمِننيؤلَى الْما عطَهرتوِطِه الَِّتي اشرِف ِللَِّه ِبشقّاً فَلْيقّاً حِمناً حؤكُونَ مى يتح
 و ِإيتاَء الزكَاِة و ِإقْراض اللَِّه قَرضاً ولَايِتِه و ولَايِة رسوِلِه و ولَايِة أَِئمِة الْمؤِمِنني ِإقَام الصلَاِة

يش قبي فَلَم طَنا بم ا وهِمن را ظَهاِحِش مالْفَو ابِتناج ناً وسح  ِإلَّا و اللَّه مرا حِمم را فُسٌء ِمم
ا بِفيم انَ اللَّهد نِلِه فَملَِة قَوملَ ِفي جخد فِْسِه ِفي قَدِلن صخري لَم ِلصاً ِللَِّه وخاللَِّه م نيب و هني

يِك شرت  اررالِْإص و اكُمِإي قّاً وح ِمِننيؤالْم ِمن وه و اِلِبنيِبِه الْغاللَِّه ِفي ِحز دِعن وذَا فَهه ٍء ِمن
يلَى شِفي ع اللَّه مرا حلى ما ٍء ِمموا عِصري لَم الَى وعت قَالَ اللَّه قَد طِْنِه وب آِن وِر الْقُرظَه 

فَعلُوا و هم يعلَمونَ ِإلَى هاهنا ِروايةُ الْقَاِسِم بِن رِبيٍع يعِني الْمؤِمِنني قَبلَكُم ِإذَا نسوا شيئاً ِمما 
َء فَاستغفَروا و لَم يعودوا  ِه عرفُوا أَنهم قَد عصوا اللَّه ِفي ترِكِهم ذَِلك الشياشترطَ اللَّه ِفي ِكتاِب

  ِإلَى ترِكِه فَذَِلك معنى قَوِل اللَِّه و لَم يِصروا على ما فَعلُوا و هم يعلَمونَ 
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 فَقَد هرأَم عبِن اتفَم هنى عها نمى عهتنِلي ِبِه و را أَمِفيم طَاعى ِليهن و را أَممِإن هوا أَنلَماع و
يكُلَّ ش كرأَد قَد و هالْ أَطَاع فَِإنْ ٍء ِمن اهصع فَقَد هنع ى اللَّهها نمِه عتني لَم نم و هدِر ِعنيخ

 ٍد ِمنأَح نيب اللَِّه و نيب سلَي هوا أَنلَماع اِر وِهِه ِفي النجلَى وع اللَّه هِتِه أَكَبِصيعلَى مع اتم
ا نِبي مرسلٌ و لَا من دونَ ذَِلك ِمن خلِْقِه كُلِِّهم ِإلَّا طَاعتهم لَه فَاجتِهدوا خلِْقِه ملَك مقَرب و لَ

ِفي طَاعِة اللَِّه ِإنْ سركُم أَنْ تكُونوا مؤِمِنني حقّاً حقّاً و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه و قَالَ و علَيكُم ِبطَاعِة 
كُمبر نفَم لَامالِْإس وه ِليمسالت و ِليمسالت وه لَاموا أَنَّ الِْإسلَماع و كُمبر فَِإنَّ اللَّه متطَعتا اسم 

ِإحساِن فَلْيِطِع سلَّم فَقَد أَسلَم و من لَم يسلِّم فَلَا ِإسلَام لَه و من سره أَنْ يبِلغَ ِإلَى نفِْسِه ِفي الْ
اللَّه فَِإنه من أَطَاع اللَّه فَقَد أَبلَغَ ِإلَى نفِْسِه ِفي الِْإحساِن و ِإياكُم و معاِصي اللَِّه أَنْ تركَبوها 

اَءِة ِإلَى نلَغَ ِفي الِْإسأَب ا فَقَدهِكباللَِّه فَر اِصيعم كهتِن انم هفَِإن اِن وسالِْإح نيب سلَي فِْسِه و
الِْإساَءِة منِزلَةٌ فَِلأَهِل الِْإحساِن ِعند ربِهم الْجنةُ و ِلأَهِل الِْإساَءِة ِعند ربِهم النار فَاعملُوا ِبطَاعِة 

غي سلَي هوا أَنلَماع و هاِصيعوا مِنبتاج اللَِّه و لَكئاً لَا ميلِْقِه شخ ِمن داللَِّه أَح ِمن كُمنِني ع
مقَرب و لَا نِبي مرسلٌ و لَا من دونَ ذَِلك فَمن سره أَنْ تنفَعه شفَاعةُ الشاِفِعني ِعند اللَِّه 

أَنَّ أَحداً ِمن خلِْق اللَِّه لَم يِصب ِرضا اللَِّه ِإلَّا ِبطَاعِتِه فَلْيطْلُب ِإلَى اللَِّه أَنْ يرضى عنه و اعلَموا 
 و معِصيتهم ِمن معِصيِة اللَِّه و )صلى اهللا عليه وآله ( و طَاعِة رسوِلِه و طَاعِة ولَاِة أَمِرِه ِمن آِل محمٍد 

 أَو ظُملًا عفَض ملَه ِكرني لَم مه كَذِِّبنيأَنَّ الْم ونَ وكَذِّبالْم مه ِكِريننوا أَنَّ الْملَماع و رغص
 فَِل ِمنِك الْأَسرِفي الد ناِفِقنيِإنَّ الْم قالْح لُهقَو و اِفِقنينلَّ قَالَ ِللْمج و زع أَنَّ اللَّه اِفقُونَ ونالْم

د لَهم نِصرياً و لَا يفْرقَن أَحد ِمنكُم أَلْزم اللَّه قَلْبه طَاعته و خشيته ِمن أَحٍد ِمن الناِر و لَن تِج
أَه ِمن ِل اللَّهعجي لَم نا فَِإنَّ مِلهأَه ِمن لْهعجي لَم و قِصفَِة الْح ِمن اللَّه هجرأَخ ناِس ِممِل الن

 و اِئعدخ كْراً وم ِس ِحيلَةً واِطِني الِْإنيِإنَّ ِلش و الِْجن ِس والِْإن اِطنييش مه فَأُولَِئك قِصفَِة الْح
ه ِبِه ِمن وسوسةً بعِضِهم ِإلَى بعٍض يِريدونَ ِإِن استطَاعوا أَنْ يردوا أَهلَ الْحق عما أَكْرمهم اللَّ

 اُء اللَِّه ودأَع ِويتسةَ أَنْ يادِلِه ِإرأَه ِس ِمنالِْإن اِطنييش ِل اللَّهعجي ظَِر ِفي ِديِن اللَِّه الَِّذي لَمالن
 قلُ الْحأَه  
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ِفي الشك و الِْإنكَاِر و التكِْذيِب فَيكُونونَ سواًء كَما وصف اللَّه تعالَى ِفي ِكتاِبِه ِمن قَوِلِه 
نْ يتِخذُوا ِمن ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواًء ثُم نهى اللَّه أَهلَ النصِر ِبالْحق أَ

 ِبِه ِمن اللَّه كُمصالَِّذي خ قِر ِبالْحصِن النع كُمندرلَا ي و كُملَنوهِصرياً فَلَا يلَا ن اً وِلياِء اللَِّه ودأَع
الس متونَ أَنفَعدت وِركُمأُم ِمن كِْرِهمم ِس واِطِني الِْإنيِحيلَِة ش و كُمنيا بِفيم نسأَح ئَةَ ِبالَِّتي ِهيي

بينهم تلْتِمسونَ ِبذَِلك وجه ربكُم ِبطَاعِتِه و هم لَا خير ِعندهم لَا يِحلُّ لَكُم أَنْ تظِْهروهم علَى 
يِفيِه ش كُموا ِمنِمعِإنْ س مهوِل ِديِن اللَِّه فَِإنلَى أُصوا عدهج و كُملَيع وهفَعر ِه ولَيع كُموادئاً ع

هلَاِككُم و استقْبلُوكُم ِبما تكْرهونَ و لَم يكُن لَكُم النصفَةُ ِمنهم ِفي دوِل الْفُجاِر فَاعِرفُوا 
 فَِإنه لَا ينبِغي ِلأَهِل الْحق أَنْ ينِزلُوا أَنفُسهم منِزلَةَ أَهِل منِزلَتكُم ِفيما بينكُم و بين أَهِل الْباِطِل

الْباِطِل ِلأَنَّ اللَّه لَم يجعلْ أَهلَ الْحق ِعنده ِبمنِزلَِة أَهِل الْباِطِل أَ لَم يعِرفُوا وجه قَوِل اللَِّه ِفي 
م نجعلُ الَِّذين آمنوا و عِملُوا الصاِلحاِت كَالْمفِْسِدين ِفي الْأَرِض أَم نجعلُ ِكتاِبِه ِإذْ يقُولُ أَ

الْمتِقني كَالْفُجاِر أَكِْرموا أَنفُسكُم عن أَهِل الْباِطِل و لَا تجعلُوا اللَّه تبارك و تعالَى و لَه الْمثَلُ 
 لَى وِلكُوا الْأَعهفَت كُملَيع وا اللَّهِضبغاِطِل فَتِل الْبةً ِلأَهضرونَ ِبِه عِدينالَِّذي ت كُمِدين و كُمامِإم

كُم ِمن فَمهلًا مهلًا يا أَهلَ الصلَاِح لَا تتركُوا أَمر اللَِّه و أَمر من أَمركُم ِبطَاعِتِه فَيغير اللَّه ما ِب
 و كُمتدوذُلُوا ماب و الَفَكُمخ نوا ِفي اللَِّه مِغضأَب و كُمِصفَت فصو نوا ِفي اللَِّه مٍة أَِحبمِنع

 كُمتِصيحن]كُمِصفَت فصو نِلم [ا وهلَيع اكُمادع و ِصفَِتكُم نع ِغبر نا ِلمِذلُوهتبلَا ت و 
 وِركُماَء ظُهرو ِبذُوهنلَا ت و ِقلُوهاع و وهمفَهت ذُوا ِبِه واللَِّه فَخ با أَدنبذَا أَداِئلَ هوالْغ ى لَكُمغب

اكُمِإي ذُوا ِبِه وأْخت لَم و وهمتحطَر اكُموه افَقا وم ِبِه و مذْتأَخ اكُمده افَقا ولَى مع ربجالت و 
اللَِّه و اعلَموا أَنَّ عبداً لَم يبتلَ ِبالتجبِر علَى اللَِّه ِإلَّا تجبر علَى ِديِن اللَِّه فَاستِقيموا ِللَِّه و لَا 

م ِمن التجبِر علَى اللَِّه و لَا قُوةَ لَنا و ترتدوا علَى أَعقَاِبكُم فَتنقَِلبوا خاِسِرين أَجارنا اللَّه و ِإياكُ
 ِإنَّ الْعبد ِإذَا كَانَ خلَقَه اللَّه ِفي الْأَصِل أَصِل الْخلِْق مؤِمناً لَم )عليه السالم ( لَكُم ِإلَّا ِباللَِّه و قَالَ 

بي و رِه الشِإلَي اللَّه هكَرى يتح تمي اللَّه افَاهع هنع هداعب و رِه الشِإلَي اللَّه هكَر نم و هنع هاِعد
  ِمن الِْكبِر 
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انت عِريكَته و حسن خلُقُه و طَلُق وجهه و صار علَيِه وقَار الِْإسلَاِم و أَنْ يدخلَه و الْجبِريِة فَلَ
 اِس وةَ الندوم اللَّه قَهزر و اِخطَهسم بنتاج اِرِم اللَِّه وحم نع ِرعو و هعشخت و هتِكينس

ٍء و ِإنَّ  طَعِة الناِس و الْخصوماِت و لَم يكُن ِمنها و لَا ِمن أَهِلها ِفي شيمجاملَتهم و ترك مقَا
كَاِفراً لَم يمت حتى يحبب ِإلَيِه الشر و ] أَصِل الْخلِْق[الْعبد ِإذَا كَانَ اللَّه خلَقَه ِفي الْأَصِل 

 حبب ِإلَيِه الشر و قَربه ِمنه ابتِلي ِبالِْكبِر و الْجبِريِة فَقَسا قَلْبه و ساَء خلُقُه و يقَربه ِمنه فَِإذَا
غَلُظَ وجهه و ظَهر فُحشه و قَلَّ حياؤه و كَشف اللَّه ِستره و رِكب الْمحاِرم فَلَم ينِزع عنها 

 لُوا واِل الْكَاِفِر سح ِمِن وؤاِل الْمح نيا بم دعا فَبلَهأَه و هتطَاع ضغأَب اللَِّه و اِصيعم ِكبر
 الدنيا فَِإنَّ اللَّه الْعاِفيةَ و اطْلُبوها ِإلَيِه و لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه صبروا النفْس علَى الْبلَاِء ِفي

تتابع الْبلَاِء ِفيها و الشدةَ ِفي طَاعِة اللَِّه و ولَايِتِه و ولَايِة من أَمر ِبولَايِتِه خير عاِقبةً ِعند اللَِّه ِفي 
و غَضارةُ عيِشها ِفي معِصيِة اللَِّه و الْآِخرِة ِمن ملِْك الدنيا و ِإنْ طَالَ تتابع نِعيِمها و زهرِتها 

ولَايِة من نهى اللَّه عن ولَايِتِه و طَاعِتِه فَِإنَّ اللَّه أَمر ِبولَايِة الْأَِئمِة الَِّذين سماهم اللَّه ِفي ِكتاِبِه ِفي 
نا و هم الَِّذين أَمر اللَّه ِبولَايِتِهم و طَاعِتِهم و الَِّذين نهى اللَّه قَوِلِه و جعلْناهم أَِئمةً يهدونَ ِبأَمِر

عن ولَايِتِهم و طَاعِتِهم و هم أَِئمةُ الضلَالَِة الَِّذين قَضى اللَّه أَنْ يكُونَ لَهم دولٌ ِفي الدنيا علَى 
 )صلى اهللا عليه وآله ( ِئمِة ِمن آِل محمٍد يعملُونَ ِفي دولَِتِهم ِبمعِصيِة اللَِّه و معِصيِة رسوِلِه أَوِلياِء اللَِّه الْأَ

ِل ِمن  و الرس)صلى اهللا عليه وآله ( ِليِحق علَيِهم كَِلمةُ الْعذَاِب و ِليِتم أَنْ تكُونوا مع نِبي اللَِّه محمٍد 
 لُوا اللَّهس ثُم ِمِننيؤالْم مهاعبأَت و اَءهِبيلَى ِبِه أَنتا اباِبِه ِممِفي ِكت كُملَيع اللَّه ا قَصوا مربدِلِه فَتقَب

لرخاِء ِمثْلَ الَِّذي أَعطَاهم و أَنْ يعِطيكُم الصبر علَى الْبلَاِء ِفي السراِء و الضراِء و الشدِة و ا
 و ِحلِْمِهم و ِتِهمِكينس و قَاِرِهمو و اِلِحنيى الصدِبه كُملَيع اِطِل وِل الْباظَّةَ أَهمم و اكُمِإي

هاِدِهم ِللَِّه ِفي الْعمِل ِبطَاعِتِه تخشِعِهم و ورِعِهم عن محاِرِم اللَِّه و ِصدِقِهم و وفَاِئِهم و اجِت
 ادِإذَا أَر وا أَنَّ اللَّهلَماع و لَكُمقَب اِلِحنيِزلَةَ الصنم كُمبر دلُوا ِعنزنت لَم لُوا ذَِلكفْعت ِإنْ لَم كُمفَِإن

  ه ذَِلك أَنطَق ِبعبٍد خيراً شرح صدره ِللِْإسلَاِم فَِإذَا أَعطَا
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 ِعند اللَِّه ِإنْ ِلسانه ِبالْحق و عقَد قَلْبه علَيِه فَعِملَ ِبِه فَِإذَا جمع اللَّه لَه ذَِلك تم لَه ِإسلَامه و كَانَ
مات علَى ذَِلك الْحاِل ِمن الْمسِلِمني حقّاً و ِإذَا لَم يِرِد اللَّه ِبعبٍد خيراً وكَلَه ِإلَى نفِْسِه و كَانَ 

ا لَم يعقَد قَلْبه علَيِه لَم صدره ضيقاً حرجاً فَِإنْ جرى علَى ِلساِنِه حق لَم يعقَد قَلْبه علَيِه و ِإذَ
يعِطِه اللَّه الْعملَ ِبِه فَِإذَا اجتمع ذَِلك علَيِه حتى يموت و هو علَى ِتلْك الْحاِل كَانَ ِعند اللَِّه 

ي الَِّذي لَم قالْح اِنِه ِمنلَى ِلسى عرا جم ارص و اِفِقنينالْم ِمن لَم ِه ولَيع هقَلْب قَدعأَنْ ي ِطِه اللَّهع
يعِطِه الْعملَ ِبِه حجةً علَيِه يوم الِْقيامِة فَاتقُوا اللَّه و سلُوه أَنْ يشرح صدوركُم ِللِْإسلَاِم و أَنْ 

م و أَنتم علَى ذَِلك و أَنْ يجعلَ منقَلَبكُم منقَلَب يجعلَ أَلِْسنتكُم تنِطق ِبالْحق حتى يتوفَّيكُ
 هِحبي أَنَّ اللَّه لَمعأَنْ ي هرس نم و الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح ةَ ِإلَّا ِباللَِّه ولَا قُو و لَكُمقَب اِلِحنيالص

ِة اللَِّه ولْ ِبطَاعمعِه فَلْيِبيلَّ ِلنج و زلَ اللَِّه عقَو عمسي ا أَ لَمنِبعتصلى اهللا عليه وآله (  لْي( متقُلْ ِإنْ كُن 
 أَدخلَ تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللَّه و يغِفر لَكُم ذُنوبكُم و اللَِّه لَا يِطيع اللَّه عبد أَبداً ِإلَّا

 دأَح عداللَِّه لَا ي لَا و و اللَّه هبداً ِإلَّا أَحأَب دبا عنِبعتاللَِّه لَا ي لَا و ا وناعبِتِه اتِه ِفي طَاعلَيع اللَّه
لَّا عصى اللَّه و من مات عاِصياً ِللَِّه أَخزاه اتباعنا أَبداً ِإلَّا أَبغضنا و لَا و اللَِّه لَا يبِغضنا أَحد أَبداً ِإ

 الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح اِر وِهِه ِفي النجلَى وع هأَكَب و اللَّه.  
   و كَلَامه ِفي الزهِد)عليه السالم ( صِحيفَةُ عِلي بِن الْحسيِن 

 ٢-يحي نب دمحأَِبيِه   م نع اِهيمرِإب نب ِليع ى وِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى ع
 ٍد ِمنِبأَح تِمعا سةَ قَالَ مزمأَِبي ح نةَ عِطيِن عاِلِك بم نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحِميعاً عج

يسِن الْحب ِليع ِمن دهاِس كَانَ أَزعليه السالم ( ِن الن( ِن أَِبي طَاِلٍبب ِليع ِني ِمنلَغا بِإلَّا م  ) عليه السالم( 
 ِإذَا تكَلَّم ِفي الزهِد و وعظَ أَبكَى من )عليه السالم ( قَالَ أَبو حمزةَ كَانَ الِْإمام عِلي بن الْحسيِن 

ةَ وزمو حِتِه قَالَ أَبرضِن ِبحيسِن الْحب ِليكَلَاِم ع ٍد ِمنهز ا كَلَامِحيفَةً ِفيهص أْتعليه السالم (  قَر( 
 فَعرضت ما ِفيها علَيِه فَعرفَه و صححه )صلوات اهللا عليه ( و كَتبت ما ِفيها ثُم أَتيت عِلي بن الْحسيِن 

  و كَانَ ما ِفيها 
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 طْشب و اِسِدينالْح يغب و الظَّاِلِمني دكَي اكُمِإي و ا اللَّهِحيِم كَفَانِن الرمحِم اللَِّه الرِبس
لْمؤِمنونَ لَا يفِْتننكُم الطَّواِغيت و أَتباعهم ِمن أَهِل الرغْبِة ِفي هِذِه الدنيا الْجباِرين أَيها ا

 اِئِد غَداً وا الْبِشيِمهه اِمِد وا الْهطَاِمهلَى حع ا وهلَيقِْبلُونَ عا الْمونَ ِبهِتنفْتا الْمهاِئلُونَ ِإلَيالْم
ا ما حذَّركُم اللَّه ِمنها و ازهدوا ِفيما زهدكُم اللَّه ِفيِه ِمنها و لَا تركَنوا ِإلَى ما ِفي هِذِه احذَرو

لًا و الدنيا ركُونَ مِن اتخذَها دار قَراٍر و منِزلَ اسِتيطَاٍن و اللَِّه ِإنَّ لَكُم ِمما ِفيها علَيها لَدِلي
 عضت ِميلَ والْخ فَعرا لَتها ِإنِلها ِبأَهِبهلَاعت ا وثُلَاِتهم ا وِقلَاِبهِر انيغت ا واِمهِريِف أَيصت ِبيهاً ِمننت

ر ِلمنتِبٍه ِإنَّ الْأُمور الْواِردةَ الشِريف و توِرد أَقْواماً ِإلَى الناِر غَداً فَِفي هذَا معتبر و مختبر و زاِج
علَيكُم ِفي كُلِّ يوٍم و لَيلٍَة ِمن مظِْلماِت الِْفتِن و حواِدِث الِْبدِع و سنِن الْجوِر و بواِئِق الزماِن 

ع طُ الْقُلُوبثَبطَاِن لَتيِة الشسوسو لْطَاِن وِة السبيه و ى ودوِد الْهجوم نا عذِْهلُهت ا وِههبنت ن
معِرفَِة أَهِل الْحق ِإلَّا قَِليلًا ِممن عصم اللَّه فَلَيس يعِرف تصرف أَياِمها و تقَلُّب حالَاِتها و عاِقبةَ 

هن و اللَّه مصع نا ِإلَّا مِتهنِر ِفترض لَى ذَِلكانَ ععتاس ِد ثُمالْقَص طَِريق لَكس ِد وشِبيلَ الرس ج
ِبالزهِد فَكَرر الِْفكْر و اتعظَ ِبالصبِر فَازدجر و زِهد ِفي عاِجِل بهجِة الدنيا و تجافَى عن لَذَّاِتها 

ِعيِم الْآِخراِئِم نِفي د ِغبر ِم والْقَو عاةَ ميأَ الْحنش و توالْم اقَبر ا وهيعا سى لَهعس ِة و
الظَّاِلِمني نظَر ِإلَى ما ِفي الدنيا ِبعيٍن نيرٍة حِديدةَ الْبصِر و أَبصر حواِدثَ الِْفتِن و ضلَالَ الِْبدِع 

فَلَقَد لَعمِري استدبرتم الْأُمور الْماِضيةَ ِفي الْأَياِم الْخاِليِة ِمن الِْفتِن و جور الْملُوِك الظَّلَمِة 
الْمتراِكمِة و اِلانِهماِك ِفيما تستِدلُّونَ ِبِه علَى تجنِب الْغواِة و أَهِل الِْبدِع و الْبغِي و الْفَساِد ِفي 

ِض ِبغِن الْأَرِة ِمملَى ِبالطَّاعأَو وه نِة مطَاع ِة اللَِّه ووا ِإلَى طَاعِجعار وا ِباللَِّه وِعينتفَاس قِر الْحي
 فَأُِطيع ِبعات  
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حذَر الْحذَر ِمن قَبِل الندامِة و الْحسرِة و الْقُدوِم علَى اللَِّه و الْوقُوِف بين يديِه و تاللَِّه ما فَالْ
لَّا ساَء صدر قَوم قَطُّ عن معِصيِة اللَِّه ِإلَّا ِإلَى عذَاِبِه و ما آثَر قَوم قَطُّ الدنيا علَى الْآِخرِة ِإ

 و افَهخ اللَّه فرع نِلفَاِن فَمتؤلُ ِإلَّا ِإلْفَاِن ممالْع ِباللَِّه و ا الِْعلْمم و مهِصرياَء مس و مهقَلَبنم
ن عرفُوا اللَّه فَعِملُوا لَه و حثَّه الْخوف علَى الْعمِل ِبطَاعِة اللَِّه و ِإنَّ أَرباب الِْعلِْم و أَتباعهم الَِّذي

رِغبوا ِإلَيِه و قَد قَالَ اللَّه ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماُء فَلَا تلْتِمسوا شيئاً ِمما ِفي هِذِه الدنيا 
ِه و اغْتِنموا أَيامها و اسعوا ِلما ِفيِه نجاتكُم غَداً ِبمعِصيِة اللَِّه و اشتِغلُوا ِفي هِذِه الدنيا ِبطَاعِة اللَّ

ِمن عذَاِب اللَِّه فَِإنَّ ذَِلك أَقَلُّ ِللتِبعِة و أَدنى ِمن الْعذِْر و أَرجى ِللنجاِة فَقَدموا أَمر اللَِّه و طَاعةَ 
نيب هتطَاع اللَّه بجأَو نِة مطَاع ِمن كُملَيةَ عاِردالْو وروا الْأُممقَدلَا ت ا ووِر كُلِّهِي الْأُمدي 

 كُموا أَنلَماع و كُمِر ِمنِة أُوِلي الْأَمطَاع ِتِه وطَاع ِي اللَِّه ودي نيا بينِة الدرهز اِغيِت ِمنالطَّو
م نحن اللَِّه و ِبيدع اِئلُكُمسم و وِقفُكُمم وه غَداً و اِكمح ديس كُملَيع ا ونلَيع كُمحي كُمع

فَأَِعدوا الْجواب قَبلَ الْوقُوِف و الْمساَءلَِة و الْعرِض علَى رب الْعالَِمني يومِئٍذ لَا تكَلَّم نفْس ِإلَّا 
موا أَنَّ اللَّه لَا يصدق يومِئٍذ كَاِذباً و لَا يكَذِّب صاِدقاً و لَا يرد عذْر مستِحق و لَا ِبِإذِْنِه و اعلَ

ِه و يعِذر غَير معذُوٍر لَه الْحجةُ علَى خلِْقِه ِبالرسِل و الْأَوِصياِء بعد الرسِل فَاتقُوا اللَّه ِعباد اللَّ
استقِْبلُوا ِفي ِإصلَاِح أَنفُِسكُم و طَاعِة اللَِّه و طَاعِة من تولَّونه ِفيها لَعلَّ ناِدماً قَد نِدم ِفيما فَرطَ 

ِإنه يقْبلُ التوبةَ و ِبالْأَمِس ِفي جنِب اللَِّه و ضيع ِمن حقُوِق اللَِّه و استغِفروا اللَّه و توبوا ِإلَيِه فَ
يعفُو عِن السيئَِة و يعلَم ما تفْعلُونَ و ِإياكُم و صحبةَ الْعاِصني و معونةَ الظَّاِلِمني و مجاورةَ 

هوا أَنلَماع و ِتِهماحس وا ِمنداعبت و مهتنوا ِفتذَراح ِر الْفَاِسِقنييانَ ِبغد اَء اللَِّه وِليأَو الَفخ نم 
ِديِن اللَِّه و استبد ِبأَمِرِه دونَ أَمِر وِلي اللَِّه كَانَ ِفي ناٍر تلْتِهب تأْكُلُ أَبداناً قَد غَابت عنها 

ى لَا يتوم ما فَههتا ِشقْوهلَيع تغَلَب ا وهاحووا أَردجاًء لَويوا أَحكَان لَو اِر والن رونَ حِجد
  مضض حر الناِر 
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 ما هداكُم و اعلَموا أَنكُم لَا تخرجونَ ِمن قُدرِة و اعتِبروا يا أُوِلي الْأَبصاِر و احمدوا اللَّه علَى
اللَِّه ِإلَى غَيِر قُدرِتِه و سيرى اللَّه عملَكُم و رسولُه ثُم ِإلَيِه تحشرونَ فَانتِفعوا ِبالِْعظَِة و تأَدبوا 

 اِلِحنياِب الصِبآد.  
 ٣-م نب دماِف   أَحوِن الصاِحِد بِد الْوبع نع اِصِميالْع وه و الْكُوِفي دمِن أَحِد بمح

(  قَالَ كَانَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ الْهمداِني عن أَِبي الْحسِن موسى 

ه و يقُولُ أُوِصيكُم ِبتقْوى اللَِّه فَِإنها ِغبطَةُ الطَّاِلِب الراِجي و ِثقَةُ  يوِصي أَصحاب)عليه السالم 
الْهاِرِب اللَّاِجي و استشِعروا التقْوى ِشعاراً باِطناً و اذْكُروا اللَّه ِذكْراً خاِلصاً تحيوا ِبِه أَفْضلَ 

ِريق النجاِة انظُروا ِفي الدنيا نظَر الزاِهِد الْمفَاِرِق لَها فَِإنها تِزيلُ الثَّاِوي الْحياِة و تسلُكُوا ِبِه طَ
الساِكن و تفْجع الْمترف الْآِمن لَا يرجى ِمنها ما تولَّى فَأَدبر و لَا يدرى ما هو آٍت ِمنها 

بلَاُء ِمنها ِبالرخاِء و الْبقَاُء ِمنها ِإلَى فَناٍء فَسرورها مشوب ِبالْحزِن و الْبقَاُء ِفيها فَينتظَر وِصلَ الْ
ِإلَى الضعِف و الْوهِن فَِهي كَروضٍة اعتم مرعاها و أَعجبت من يراها عذْب ِشربها طَيب تربها 

جمت تاجه هاننى بوتاس و هانِإب بشلَغَ الْعى ِإذَا بتى حدا النهوعفُر طُفنت ى وا الثَّروقُهرع 
 كانَ اللَّه و ياحالر وهذْرِشيماً ته ا قَالَ اللَّهكَم تحبفَأَص قسا اتم قفَرت و قرالْو تحت ِريح

  ٍء مقْتِدراً انظُروا ِفي الدنيا ِفي كَثْرِة ما يعِجبكُم و ِقلَِّة ما ينفَعكُم   كُلِّ شيعلى
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 ِمِننيؤةٌ ِلأَِمِري الْمطْبِسيلَِة)ليه السالم ع( خةُ الْوطْبخ ِهي و   
  محمد بن عِلي بِن معمٍر عن محمِد بِن عِلي بِن عكَايةَ التِميِمي عِن الْحسيِن بِن -٤ 

ِر بِن يِزيد قَالَ دخلْت علَى النضِر الِْفهِري عن أَِبي عمٍرو الْأَوزاِعي عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِب
 فَقُلْت يا ابن رسوِل اللَِّه قَد أَرمضِني اخِتلَاف الشيعِة ِفي مذَاِهِبها فَقَالَ يا )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 

ِمن لَفُوا وتاخ نأَي ِمن ِتلَاِفِهمى اخنعلَى مع أَِقفْك أَ لَم اِبرج نا ابلَى يب قُوا قُلْتفَرٍة تِجه أَي 
رسوِل اللَِّه قَالَ فَلَا تختِلف ِإذَا اختلَفُوا يا جاِبر ِإنَّ الْجاِحد ِلصاِحِب الزماِن كَالْجاِحِد ِلرسوِل 

ت ِإذَا ِشئْت قَالَ اسمع و ِع و بلِّغْ حيثُ  ِفي أَياِمِه يا جاِبر اسمع و ِع قُلْ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 ِمِننيؤالْم ِإنَّ أَِمري كاِحلَتر ِبك تهتفَاِة )عليه السالم ( انو اٍم ِمنِة أَيعبس دعِة بِدينِبالْم اسالن طَبخ 

 ِمن جمِع الْقُرآِن و تأِْليِفِه فَقَالَ الْحمد ِللَِّه الَِّذي  و ذَِلك ِحني فَرغَ)صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
منع الْأَوهام أَنْ تنالَ ِإلَّا وجوده و حجب الْعقُولَ أَنْ تتخيلَ ذَاته ِلامِتناِعها ِمن الشبِه و التشاكُِل 

اِتِه و لَا يتبعض ِبتجِزئَِة الْعدِد ِفي كَماِلِه فَارق الْأَشياَء لَا علَى بلْ هو الَِّذي لَا يتفَاوت ِفي ذَ
اخِتلَاِف الْأَماِكِن و يكُونُ ِفيها لَا علَى وجِه الْممازجِة و عِلمها لَا ِبأَداٍة لَا يكُونُ الِْعلْم ِإلَّا ِبها 

نيب و هنيب سلَي ِة وِليأِْويِل أَزلَى تلُوِمِه ِإنْ ِقيلَ كَانَ فَععاِلماً ِبمِرِه ِبِه كَانَ عغَي لُوِمِه ِعلْمعم 
 و اهِسو دبع نِل مقَو نالَى ععت و هانحبِم فَسدفِْي الْعأِْويِل نلَى تلْ فَعزي ِإنْ ِقيلَ لَم وِد وجالْو

هاً غَيره علُواً كَِبرياً نحمده ِبالْحمِد الَِّذي ارتضاه ِمن خلِْقِه و أَوجب قَبولَه علَى نفِْسِه اتخذَ ِإلَ
 و أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه و أَشهد أَنَّ محمداً عبده و رسولُه شهادتاِن

  ترفَعاِن الْقَولَ و تضاِعفَاِن 
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ِبالْج زا الْفَوِبِهم اِن ِفيِه وعوضانٌ تثَقُلَ ِميز و هاِن ِمنفَعرانٌ تِميز فلَ خماِر الْعالن اةُ ِمنجالن ِة ون
و الْجواز علَى الصراِط و ِبالشهادِة تدخلُونَ الْجنةَ و ِبالصلَاِة تنالُونَ الرحمةَ أَكِْثروا ِمن الصلَاِة 

يا أَي ِبيلَى النلُّونَ عصي هالِئكَتم و ِإنَّ اللَّه كُمِبيلَى نوا علِّمس ِه ولَيلُّوا عوا صنآم ا الَِّذينه
 ملَا كَر لَاِم والِْإس لَى ِمنأَع فرلَا ش هِإن اسا النهِليماً أَيست لَّمس آِلِه و ِه ولَيع لَّى اللَّهِليماً صست

رالْو ِمن زرِقلَ أَحعلَا م ى وقْوالت ِمن زأَع لُ ِمنمأَج اسلَا ِلب ِة وبوالت ِمن حجأَن ِفيعلَا ش ِع و
الْعاِفيِة و لَا ِوقَايةَ أَمنع ِمن السلَامِة و لَا مالَ أَذْهب ِبالْفَاقَِة ِمن الرضا ِبالْقَناعِة و لَا كَنز أَغْنى 

 بلْغِة الْكَفَاِف فَقَِد انتظَم الراحةَ و تبوأَ خفْض الدعِة و الرغْبةُ ِمن الْقُنوِع و مِن اقْتصر علَى
ِمفْتاح التعِب و اِلاحِتكَار مِطيةُ النصِب و الْحسد آفَةُ الديِن و الِْحرص داٍع ِإلَى التقَحِم ِفي 

ماِعي الِْحرد وه وِب والذُّن بوِب رياِوي الْعسِلم اِمعج هرالش ِن ويِإلَى الْح اِئقس يغالْب اِن و
 نم اِن أَلَا ورسئُولُ ِإلَى الْخٍة تارِتج اِن ومي ِإلَى الِْحردؤاٍء يجر ٍل كَاِذٍب وأَم اِئٍب وٍع خطَم

ِفي الْعواِقِب فَقَد تعرض ِلمفِْضحاِت النواِئِب و ِبئْسِت الِْقلَادةُ تورطَ ِفي الْأُموِر غَير ناِظٍر 
الذَّنب ِللْمؤِمِن أَيها الناس ِإنه لَا كَنز أَنفَع ِمن الِْعلِْم و لَا ِعز أَرفَع ِمن الِْحلِْم و لَا حسب أَبلَغُ 

صلَا ن ِب والْأَد ِمن أُ ِمنوأَةَ أَسولَا س قِْل والْع ِمن نيالَ أَزملَا ج ِب وضالْغ ِمن عضأَو ب
 ظَرن نم هِإن اسا النهِت أَيوالْم ِمن بأَقْر لَا غَاِئب ِت ومالص فَظُ ِمناِفظَ أَحلَا ح الْكَِذِب و

نلَ عغتفِْسِه اشِب نيِفي ع ِرِه وِد غَيا ِفي يلَى مع فأْسي ِق اللَِّه لَمِبِرز ِضير نم ِرِه وِب غَييع 
 فكَشِرِه انغَي ابِحج كته نم ا وِفيه قَعِلأَِخيِه ِبئْراً و فَرح نم ِي قُِتلَ ِبِه وغالْب فيلَّ سس نم

ِسين نم ِتِه ويب اتروقِْلِه عى ِبعنغتِن اسم لَّ وأِْيِه ضِبر ِجبأُع نم ِرِه ولَلَ غَيز ظَمعتاس لَلَهز 
  زلَّ و من تكَبر علَى الناِس ذَلَّ 

http://www.islam4u.com


  )٢٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثامن : الكايف 

 اسا النهأَي زجع ِطيقا لَا يلَ ممح نم و قِّرذَالَ حالَطَ الْأَنخ نم و ِتماِس شلَى النع ِفهس نم و
الن لَغُ ِمنأَب واِعظَ هلَا و ِل وهالْج ِمن دأَش وه لَا فَقْر قِْل والْع ِمن دوأَع والَ هلَا م هلَا ِإن ِح وص

 ِمن دةَ أَششحلَا و ِة وراوشالْم ِمن ثَقةَ أَورظَاهلَا م فَكُِّر وةَ كَالتادلَا ِعب ِبِري ودقْلَ كَالتع
ي الِْإنساِن الْعجِب و لَا ورع كَالْكَف عِن الْمحاِرِم و لَا ِحلْم كَالصبِر و الصمِت أَيها الناس ِف

 دري اِطقن الِْخطَاِب و نيفِْصلُ بي اِكمِمِري حِن الضع ِبرخي اِهدش هانا ِلسهظِْهراٍل يِخص رشع
ِبالْح رأْمي أَِمري اُء ويِبِه الْأَش فرعي اِصفو ةُ واجِبِه الْح كردي اِفعش و ابواِعظٌ ِبِه الْجو ِن وس

 اعمذُّ ِبِه الْأَسلْتت وِنقم و اِئنغلَى ِبِه الضجت اِضرح انُ وزِبِه الْأَح كَّنست زعم ِن الْقَِبيِح وى عهني
وِل ِبالْجهِل و اعلَموا أَيها أَيها الناس ِإنه لَا خير ِفي الصمِت عِن الْحكِْم كَما أَنه لَا خير ِفي الْقَ

 ِدعترلَا ي نم و لُمحلَا ي لَّمحتلَا ي نم لْ وهجي لَمعلَا ي نم و مدني هانِلس ِلكمي لَم نم هأَن اسالن
و قَّرولَا ي نهي نم و نهي لَمعلَا ي نم ِقلْ وعِر لَا يغَي الًا ِمنم ِسبكْتي نم و خبوتي قَّرولَا ي نم 

حقِِّه يصِرفْه ِفي غَيِر أَجِرِه و من لَا يدع و هو محمود يدع و هو مذْموم و من لَم يعِط قَاِعداً 
قِر حيِبغ طْلُِب الِْعزي نم قَاِئماً و ِنعم هلَِزم قالْح دانع نم و لَبغِر يوِبالْج ِلبغي نم ِذلَّ وي 

 دمحلَا ي ِسنحلَا ي نم و قِّرح ركَبت نم و قِّرو فَقَّهت نم و نهالْو  
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 ِمن ريخ رالْقَب لَ الِْعقَاِب وقَب ابالِْحس لُِّد وبلَ التقَب لُّدجالت ِة وِنيلَ الدةَ قَبِنيِإنَّ الْم اسا النهأَي
رهالد ظَِر والن كَِثٍري ِمن ِمن ريِر خصالْب غَض فَلَا الْفَقِْر و فَِإذَا كَانَ لَك كلَيع موي و لَك موي 

 نحتما تِهمفَِبِكلَي ِبرفَاص كلَيِإذَا كَانَ ع و طَربت]ربتخيا سمِكلَاه ٍة وخسِفي ن و [ اسا النهأَي
كْمِة و أَضداد ِمن ِخلَاِفها فَِإنْ سنح لَه الرجاُء أَعجب ما ِفي الِْإنساِن قَلْبه و لَه مواد ِمن الِْح

 لَه ضرِإنْ ع و فالْأَس لَهقَت أْسالْي لَكَهِإنْ م و صالِْحر لَكَهأَه عِبِه الطَّم اجِإنْ ه و عالطَّم أَذَلَّه
لرضى نِسي التحفُّظَ و ِإنْ نالَه الْخوف شغلَه الْحذَر و ِإِن الْغضب اشتد ِبِه الْغيظُ و ِإنْ أُسِعد ِبا

و ِإنْ جددت لَه ِنعمةٌ أَخذَته الِْعزةُ و ] و ِفي نسخٍة أَخذَته الِْعزةُ[اتسع لَه الْأَمن استلَبته الِْعزةُ 
اهالًا أَطْغم لَاُء ِإنْ أَفَادالْب لَهغفَاقَةٌ ش هتضِإنْ ع ى وكَاُء[ الِْغنالْب هدهٍة جخسِفي ن و [ هتابِإنْ أَص و

مِصيبةٌ فَضحه الْجزع و ِإنْ أَجهده الْجوع قَعد ِبِه الضعف و ِإنْ أَفْرطَ ِفي الشبِع كَظَّته الِْبطْنةُ 
فَكُلُّ ت نم و ادس ادج نم فَلَّ ذَلَّ و نم هِإن اسا النهأَي فِْسدم اٍط لَهكُلُّ ِإفْر و ِضرقِْصٍري ِبِه م

 هِحلْم كَثُر نم و أَسر الُهم كَثُر  
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يش ِمن أَكْثَر نم و قدنزِفي ذَاِت اللَِّه ت أَفْكَر نم لَ وبن  ِخفتاس هاحِمز كَثُر نم ِبِه و ِرفٍء ع
 الِْفعاِل ِصيانةُ ِبِه و من كَثُر ِضحكُه ذَهبت هيبته فَسد حسب من لَيس لَه أَدب ِإنَّ أَفْضلَ

الِْعرِض ِبالْماِل لَيس من جالَس الْجاِهلَ ِبِذي معقُوٍل من جالَس الْجاِهلَ فَلْيستِعد ِلِقيٍل و قَاٍل 
أَنَّ الْم لَو اسا النهِلِإقْلَاِلِه أَي لَا فَِقري اِلِه وِبم ِت غَِنيوالْم ِمن وجني لَن ِمن اهرتى لَاشرتشي تو

 نع فُسِري الْأَنجت اِهدوِإنَّ ِللْقُلُوِب ش اسا النهأَي وجلْهالْم اللَِّئيم و لَجالْأَب ا الْكَِرميينِل الدأَه
و النعدا ياِعِظ موِم ِللْمةُ الْفَهِفطْن فِْريِط وِل التِة أَهجردِللْقُلُوِب م طَِر والْخ ذَِر ِمنِإلَى الْح فْس

خواِطر ِللْهوى و الْعقُولُ تزجر و تنهى و ِفي التجاِرِب ِعلْم مستأْنف و اِلاعِتبار يقُود ِإلَى 
 كلَيع و ِركيِلغ ههكْرا تم فِْسكباً ِلنأَد كَفَاك اِد وشالر ِه لَقَدلَيع ِمِن ِمثْلُ الَِّذي لَكؤالْم ِلأَِخيك

خاطَر مِن استغنى ِبرأِْيِه و التدبر قَبلَ الْعمِل فَِإنه يؤِمنك ِمن الندِم و مِن استقْبلَ وجوه الْآراِء 
ِن الْفُضع كسأَم نم طَِإ والْخ اِقعوم فرع نصح نم قُولُ والْع هأْير لَتدوِل ع  
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و هتاجالَ حن و همقَو هأَِمن هانِلس كسأَم نم و هرانَ قَدص فَقَد هتوهش اِل ِعلْموقَلُِّب الْأَحِفي ت 
 نِلم عتمتساِطِف مِق الْخرِفي الْب سلَي ةَ والْكَاِمن اِئررالس لَك وِضحت امالْأَي اِل وجاِهِر الروج

قَاِر وونُ ِبالْويالْع هظَتِة لَحِبالِْحكْم ِرفع نم ِة وِفي الظُّلْم وضخي كرى تالِْغن فرأَش ِة وبيالْه 
الْمنى و الصبر جنةٌ ِمن الْفَاقَِة و الِْحرص علَامةُ الْفَقِْر و الْبخلُ ِجلْباب الْمسكَنِة و الْمودةُ قَرابةٌ 

ظَةُ كَهف ِلمن وعاها و من أَطْلَق طَرفَه مستفَادةٌ و وصولٌ معِدم خير ِمن جاٍف مكِْثٍر و الْموِع
كَثُر أَسفُه و قَد أَوجب الدهر شكْره علَى من نالَ سؤلَه و قَلَّ ما ينِصفُك اللِّسانُ ِفي نشِر قَِبيٍح 

ستطَالَ و قَلَّ ما تصدقُك الْأُمِنيةُ و التواضع أَو ِإحساٍن و من ضاق خلُقُه ملَّه أَهلُه و من نالَ ا
يكْسوك الْمهابةَ و ِفي سعِة الْأَخلَاِق كُنوز الْأَرزاِق كَم ِمن عاِكٍف علَى ذَنِبِه ِفي آِخِر أَياِم 

اِس علَى النع ِفيخ هباُء ثَويالْح اهكَس نم ِرِه ومى عرحت نِل فَِإنَّ مالْقَو ِمن دالْقَص حان و هبي
الْقَصد خفَّت علَيِه الْمؤنُ و ِفي ِخلَاِف النفِْس رشدك من عرف الْأَيام لَم يغفُلْ عِن اِلاسِتعداِد 

أُكْلٍَة غُصصاً لَا تنالُ ِنعمةٌ ِإلَّا ِبزواِل أُخرى و ِلكُلِّ أَلَا و ِإنَّ مع كُلِّ جرعٍة شرقاً و ِإنَّ ِفي كُلِّ 
ِذي رمٍق قُوت و ِلكُلِّ حبٍة آِكلٌ و أَنت قُوت الْموِت اعلَموا أَيها الناس أَنه من مشى علَى 

اللَّي ا وطِْنهِإلَى ب ِصريي هِض فَِإنِه الْأَرجاِن وعازنتي ارهالن اِن[لُ وعارستاِر ] يمِم الْأَعدِفي ه  

http://www.islam4u.com


  )٢٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثامن : الكايف 

ؤاِهِل شةُ الْجبحص و مِة لُؤمعالن كُفْر اسا النها أَيِة يادالِْعب ِمن الْكَلَاِم و ِم ِلنيالْكَر ِإنَّ ِمن م
 و ِصيبكُلُّ طَاِلٍب ي سلُِق اللَِّئيِم لَيخ ا ِمنهةَ فَِإنِديعالْخ و اكلَاِم ِإياَء السِإفْش اِن واللِّس ارِإظْه

ك رب بِعيٍد هو أَقْرب ِمن قَِريٍب سلْ عِن الرِفيِق لَا كُلُّ غَاِئٍب يئُوب لَا ترغَب ِفيمن زِهد ِفي
 ةَ أَِخيكروع رتِقيلُ اسالْم كَهرِسِري أَدِفي الْم عرأَس نم اِر أَلَا ولَ الداِر قَبِن الْجع لَ الطَِّريِق وقَب

ِلي ِديِقكلَّةَ صز ِفراغْت ا ِفيكهلَمعا تلَى كَمع قِْدرلَا ي نلَى مع غَِضب نم كودع ككَبرِم يو
 هظُلْم كَف هبر افخ نم هفْسن ذَّبع و هنزِه طَالَ حرض]هذَابع كُِفي هبر افخ نم [ نم و

 الْخير ِمن الشر فَهو ِبمنِزلَِة الْبِهيمِة ِإنَّ ِمن لَم يِزغْ ِفي كَلَاِمِه أَظْهر فَخره و من لَم يعِرِف
الْفَساِد ِإضاعةَ الزاِد ما أَصغر الْمِصيبةَ مع ِعظَِم الْفَاقَِة غَداً هيهات هيهات و ما تناكَرتم ِإلَّا ِلما 

قْرب الراحةَ ِمن التعِب و الْبؤس ِمن النِعيِم و ما شر ِبشر ِفيكُم ِمن الْمعاِصي و الذُّنوِب فَما أَ
بعده الْجنةُ و ما خير ِبخيٍر بعده النار و كُلُّ نِعيٍم دونَ الْجنِة محقُور و كُلُّ بلَاٍء دونَ الناِر 

مِحيِح الضصت دِعن ةٌ واِفيع ِة ِمنيالن ِليصخت ِل ومالْع ِمن دِل أَشمةُ الْعِفيصت اِئرو الْكَبدباِئِر ت
 اسا النهِب أَيرى الْعهأَد تقَى لَكُنلَا الت لَو اتهياِد هطُوِل الِْجه ِمن اِمِلنيلَى الْعع داِد أَشالْفَس

 الْوِسيلَةَ و وعده الْحق و لَن يخِلف اللَّه وعده أَلَا )صلى اهللا عليه وآله ( ى وعد نِبيه محمداً ِإنَّ اللَّه تعالَ
 ا أَلْفِة لَهِنيِة الْأُمِة غَايايِنه لْفَِة واِئِب الزِة ذَووِذر ِة ونِج الْجرلَى دِسيلَةَ عِإنَّ الْو و نيا بقَاٍة مِمر

  الِْمرقَاِة ِإلَى الِْمرقَاِة حضر الْفَرِس الْجواِد ِمائَةَ عاٍم و هو ما بين ِمرقَاِة درٍة 
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 جوهرٍة ِإلَى ِمرقَاِة زبرجدٍة ِإلَى ِمرقَاِة لُؤلُؤٍة ِإلَى ِمرقَاِة ياقُوتٍة ِإلَى ِمرقَاِة زمردٍة ِإلَى ِإلَى ِمرقَاِة
ى ِمرقَاِة ِمرقَاِة مرجانٍة ِإلَى ِمرقَاِة كَافُوٍر ِإلَى ِمرقَاِة عنبٍر ِإلَى ِمرقَاِة يلَنجوٍج ِإلَى ِمرقَاِة ذَهٍب ِإلَ

 )صلى اهللا عليه وآله ( غَماٍم ِإلَى ِمرقَاِة هواٍء ِإلَى ِمرقَاِة نوٍر قَد أَنافَت علَى كُلِّ الِْجناِن و رسولُ اللَِّه 
ِه علَيِه تاج النبوِة و يومِئٍذ قَاِعد علَيها مرتٍد ِبريطَتيِن ريطٍَة ِمن رحمِة اللَِّه و ريطٍَة ِمن نوِر اللَّ

 ِتِه وجرونَ دد ِهي ِة وِفيعِة الرجرلَى الدِئٍذ عموا يأَن و ِقفووِرِه الْمِبن قرأَش الَِة قَدسِإكِْليلُ الر
كَافُوٍر و طَةٌ ِمنير وِر واِن النوجأُر طَةٌ ِمنياِن رطَتير لَيلَى عقَفُوا عو اُء قَدِبيالْأَن لُ وسالر 

الْمراِقي و أَعلَام الْأَزِمنِة و حجج الدهوِر عن أَيماِننا و قَد تجلَّلَهم حلَلُ النوِر و الْكَرامِة لَا يرانا 
ِبأَن ِهتلٌ ِإلَّا بسرم ِبيلَا ن و بقَرم لَكِمِني مي نع ا ولَالَِتنج ا واِئنِضي ِمن ِجبع ا واِرنو

 غَمامةٌ بسطَةَ الْبصِر يأِْتي ِمنها النداُء يا أَهلَ الْموِقِف )صلى اهللا عليه وآله ( الْوِسيلَِة عن يِمِني الرسوِل 
ي الْأُمي الْعرِبي و من كَفَر فَالنار موِعده و عن يساِر طُوبى ِلمن أَحب الْوِصي و آمن ِبالنِب

 ظُلَّةٌ يأِْتي ِمنها النداُء يا أَهلَ الْموِقِف طُوبى ِلمن )صلى اهللا عليه وآله ( الْوِسيلَِة عن يساِر الرسوِل 
 ِبيِبالن نآم و ِصيالْو بةَ أَحنالْج و حوالَ الرلَا ن و دأَح لَى لَا فَازالْأَع لْكالْم الَِّذي لَه و يالْأُم

ِإلَّا من لَِقي خاِلقَه ِبالِْإخلَاِص لَهما و اِلاقِْتداِر ِبنجوِمِهما فَأَيِقنوا يا أَهلَ ولَايِة اللَِّه ِببياِض 
ش و وِهكُمجلَ وا أَهي و قَاِبِلنيتٍر مرلَى سع موالْي ِزكُمِبفَو و آِبكُمِم مكَر و ِدكُمقْعِف مر

اِلانِحراِف و الصدوِد عِن اللَِّه عز ِذكْره و رسوِلِه و ِصراِطِه و أَعلَاِم الْأَزِمنِة أَيِقنوا ِبسواِد 
 ربكُم جزاًء ِبما كُنتم تعملُونَ و ما ِمن رسوٍل سلَف و لَا نِبي مضى ِإلَّا و وجوِهكُم و غَضِب

  قَد كَانَ مخِبراً أُمته ِبالْمرسِل الْواِرِد ِمن بعِدِه و مبشراً ِبرسوِل اللَِّه 
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 و موِصياً قَومه ِباتباِعِه و محلِّيه ِعند قَوِمِه ِليعِرفُوه ِبِصفَِتِه و ِليتِبعوه علَى شِريعِتِه )صلى اهللا عليه وآله ( 
ِدِه فَيعب ِضلُّوا ِفيِه ِمنِلئَلَّا ي و ٍة ونيب نذَاِر عالِْإن ذَاِر وقُوِع الِْإعو دعلَّ بض أَو لَكه نكُونَ م

 دعب ِبيِبفَقِْد ن تأُِصيب لَِئن اِء وِبيالْأَن وٍد ِمنرو ِل وسالر اٍء ِمنجِفي ر مِت الْأُمٍة فَكَانجِيِني حعت
صلَى ِعظَِم مع ِبين و تظُمةٌ عِصيبلَا م ِل والْأَم ٍة ِمنعلَى سع تكَان فَقَد ا ِبِهماِئِعهفَج و اِئِبِهم

 ِلأَنَّ اللَّه ختم ِبِه الِْإنذَار و الِْإعذَار و قَطَع ِبِه )صلى اهللا عليه وآله ( لَا رِزيةٌ جلَّت كَالْمِصيبِة ِبرسوِل اللَِّه 
ِلاحِتجاج و الْعذْر بينه و بين خلِْقِه و جعلَه بابه الَِّذي بينه و بين ِعباِدِه و مهيِمنه الَِّذي لَا يقْبلُ ا

لَ فَقَد أَطاع اللَّه و من ِإلَّا ِبِه و لَا قُربةَ ِإلَيِه ِإلَّا ِبطَاعِتِه و قَالَ ِفي محكَِم ِكتاِبِه من يِطِع الرسو
تولَّى فَما أَرسلْناك علَيِهم حِفيظاً فَقَرنَ طَاعته ِبطَاعِتِه و معِصيته ِبمعِصيِتِه فَكَانَ ذَِلك دِليلًا علَى 

ِلك ِفي غَيِر موِضٍع ِمن الِْكتاِب ما فَوض ِإلَيِه و شاِهداً لَه علَى مِن اتبعه و عصاه و بين ذَ
الْعِظيِم فَقَالَ تبارك و تعالَى ِفي التحِريِض علَى اتباِعِه و الترِغيِب ِفي تصِديِقِه و الْقَبوِل ِبدعوِتِه 

غي و اللَّه كُمِببحوِني يِبعفَات ونَ اللَّهِحبت متقُلْ ِإنْ كُن هاعبفَات كُموبذُن لَكُم ةُ )صلى اهللا عليه وآله ( ِفربحم 
اللَِّه و ِرضاه غُفْرانُ الذُّنوِب و كَمالُ الْفَوِز و وجوب الْجنِة و ِفي التولِّي عنه و الِْإعراِض 

ِمن دعالْب و طُهخس و هبغَض ةُ اللَِّه وادحم ِبِه ِمن كْفُري نم و لُهقَو ذَِلك اِر والن ِكنسم ه
 و هادِبي ِعب نحتام هماس كاربت فَِإنَّ اللَّه انَ لَهيالِْعص ِبِه و ودحِني الْجعي هِعدوم ارزاِب فَالنالْأَح

جحاده و جعلَِني زلْفَةً ِللْمؤِمِنني و ِحياض موٍت علَى قَتلَ ِبيِدي أَضداده و أَفْنى ِبسيِفي 
 فَِني ِبِعلِْمِه ورش ِرِه وصِني ِبنمأَكْر وِلِه وسر رِبي أَز دش و ِرِمنيجلَى الْمع فَهيس و اِرينبالْج

 و قَد )صلى اهللا عليه وآله (  و اصطَفَاِني ِبِخلَافَِتِه ِفي أُمِتِه فَقَالَ حباِني ِبأَحكَاِمِه و اختصِني ِبوِصيِتِه
 ونَ ِمناري كَهاً ِمنِليِإنَّ ع اسا النهاِفلُ أَيحالْم ِبِهم تصغان و ارصالْأَن ونَ واِجرهالْم هدشح

  فَعقَلَ الْمؤِمنونَ موسى ِإلَّا أَنه لَا نِبي بعِدي 
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وسا مونُ أَخارا كَانَ هِه كَمأُم ِبأَِخيِه ِلأَِبيِه و تي لَسفُوِني أَنرولُ ِإذْ عسالر طَقِن اللَِّه نى ع
 لَفختا اسلَافاً ِلي كَمِتخاس هِمن كَانَ ذَِلك لَِكن ةً ووبى نضاً فَاقْتِبين تلَا كُن ِه وأُم ِلأَِبيِه و

  حيثُ يقُولُ اخلُفِْني ِفي قَوِمي و أَصِلح و ال تتِبع سِبيلَ الْمفِْسِدين و)عليه السالم ( موسى هارونَ 
 لُهعليه السالم ( قَو( وِل اللَِّهساِلي روم نحن طَاِئفَةٌ فَقَالَت تكَلَّمت ِحني  ) ولُ )صلى اهللا عليه وآلهسر جرفَخ 
 الِْمنبِر ثُم علَاه  ِإلَى حجِة الْوداِع ثُم صار ِإلَى غَِديِر خم فَأَمر فَأُصِلح لَه ِشبه)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 لَاهوم ِليفَع لَاهوم تكُن نِفِلِه محقَاِئلًا ِفي م هتواِفعاً صِه رطَيِإب اضيب ِئيى رتِدي حضذَ ِبعأَخ و
للَِّه و علَى عداوِتي عداوةُ اللَِّه اللَّهم واِل من والَاه و عاِد من عاداه فَكَانت علَى ولَايِتي ولَايةُ ا

 ِتي ومِنع كُملَيع تممأَت و كُمِدين لَكُم لْتأَكْم موِم الْيوالْي لَّ ِفي ذَِلكج و زع لَ اللَّهزأَن و
ِرض يِن والَ الدِتي كَملَايو تِديناً فَكَان المالِْإس لَكُم ِضيتر لَ اللَّهزأَن و هلَّ ِذكْرج با الر

 )صلى اهللا عليه وآله ( تبارك و تعالَى اخِتصاصاً ِلي و تكَرماً نحلَِنيِه و ِإعظَاماً و تفِْصيلًا ِمن رسوِل اللَِّه 
الهووا ِإلَى اللَِّه مدر الَى ثُمعت لُهقَو وه ِنيِه وحنم الْحاِسِبني عرأَس وه و كْمالْح أَال لَه قالْح م

 اِن وقَيالْأَش وِنيا دهصقَمت لَِئن و اعِتما اِلاسفَطَالَ لَه ِتفَاعا اِلارِبه ظُما لَعهتذَكَر لَو اِقبنم ِفي
 ضلَالَةً و اعتقَداها جهالَةً فَلَِبئْس ما علَيِه وردا و لَِبئْس نازعاِني ِفيما لَيس لَهما ِبحق و رِكباها

ما ِلأَنفُِسِهما مهدا يتلَاعناِن ِفي دوِرِهما و يتبرأُ كُلُّ واِحٍد ِمنهما ِمن صاِحِبِه يقُولُ ِلقَِريِنِه ِإذَا 
يب ِني ويب تا يا لَيقَيالْت ِني لَمتا لَيثُوثٍَة يلَى رقَى عالْأَش هِجيبفَي الْقَِرين ِن فَِبئْسِرقَيشالْم دعب كن

 ِليلًا لَقَدخ ِخذْكأَت  

http://www.islam4u.com


  )٢٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثامن : الكايف 

ي عِن الذِّكِْر بعد ِإذْ جاَءِني و كَانَ الشيطَانُ ِللِْإنساِن خذُولًا فَأَنا الذِّكْر الَِّذي عنه ضلَّ أَضلَلْتِن
و السِبيلُ الَِّذي عنه مالَ و الِْإميانُ الَِّذي ِبِه كَفَر و الْقُرآنُ الَِّذي ِإياه هجر و الدين الَِّذي ِبِه 

ذَّب و الصراطُ الَِّذي عنه نكَب و لَِئن رتعا ِفي الْحطَاِم الْمنصِرِم و الْغروِر الْمنقَِطِع و كَانا كَ
ِمنه علَى شفَا حفْرٍة ِمن الناِر لَهما علَى شر وروٍد ِفي أَخيِب وفُوٍد و أَلْعِن موروٍد يتصارخاِن 
ِباللَّعنِة و يتناعقَاِن ِبالْحسرِة ما لَهما ِمن راحٍة و لَا عن عذَاِبِهما ِمن مندوحٍة ِإنَّ الْقَوم لَم يزالُوا 

تي و اِئرتا الْعونَ لَهِصبني و اِسكنا الْمونَ لَهِقيمثَاٍن يةَ أَوندس اٍم ونأَص ادبع انَ وبا الْقُرِخذُونَ لَه
 زِن اللَِّه عع اِمِهنيلَاِم عونَ ِبالْأَزقِْسمتسي و امالْح ةَ واِئبالس ِصيلَةَ والْو ةَ وِحريا الْبلُونَ لَهعجي

ذَ عوحتقَِد اس اِد وِإلَى الِْبع ِطِعنيهاِد مشِن الرع اِئِرينح هاُء ِذكْردوس مهترغَم طَانُ ويالش ِهملَي
الْجاِهِليِة و رضعوها جهالَةً و انفَطَموها ضلَالَةً فَأَخرجنا اللَّه ِإلَيِهم رحمةً و أَطْلَعنا علَيِهم رأْفَةً 

ضلًا ِلمِن اتبعه و تأِْييداً ِلمن صدقَه فَتبوُءوا الِْعز و أَسفَر ِبنا عِن الْحجِب نوراً ِلمِن اقْتبسه و فَ
 ا واِئفُهطَو ةُ واِبربالْج ملَه تنأَذْع و ارصالْأَب و الْقُلُوب مهتابه الِْقلَِّة و دعةَ بالْكَثْر الذِّلَِّة و دعب

ورٍة و كَرامٍة ميسورٍة و أَمٍن بعد خوٍف و جمٍع بعد كَوٍف و أَضاَءت صاروا أَهلَ ِنعمٍة مذْكُ
 بثَو ماهلْنمأَش لَاِم والس ارد ماهلْنخأَد ى ودالْه ابب ماهنلَجأَو انَ وندِن عب دعم فَاِخرا مِبن

وا ِبنفَلَج اِن والِْإمي اِهٍد وجاٍم مح ِمن اِلِحنيالص وِل آثَارسالر امأَي ملَه تدأَب و الَِمنيا ِفي الْع
  مصلٍّ 
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صلى اهللا ( رونَ الْأَمانةَ و يأْتونَ الْمثَابةَ حتى ِإذَا دعا اللَّه عز و جلَّ نِبيه قَاِنٍت و معتِكٍف زاِهٍد يظِْه

 و رفَعه ِإلَيِه لَم يك ذَِلك بعده ِإلَّا كَلَمحٍة ِمن خفْقٍَة أَو وِميٍض ِمن برقٍَة ِإلَى أَنْ رجعوا )عليه وآله 
أَعقَاِب و انتكَصوا علَى الْأَدباِر و طَلَبوا ِبالْأَوتاِر و أَظْهروا الْكَتاِئب و ردموا الْباب و علَى الْ

 و  و رِغبوا عن أَحكَاِمِه و بعدوا ِمن أَنواِرِه)صلى اهللا عليه وآله ( فَلُّوا الديار و غَيروا آثَار رسوِل اللَِّه 
استبدلُوا ِبمستخلَِفِه بِديلًا اتخذُوه و كَانوا ظَاِلِمني و زعموا أَنَّ مِن اختاروا ِمن آِل أَِبي قُحافَةَ 

اِمِه و أَنَّ مهاِجر  ِلمقَ)صلى اهللا عليه وآله (  ِممِن اختار رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( أَولَى ِبمقَاِم رسوِل اللَِّه 
آِل أَِبي قُحافَةَ خير ِمن الْمهاِجِري الْأَنصاِري الرباِني ناموِس هاِشِم بِن عبِد مناٍف أَلَا و ِإنَّ أَولَ 

سر لَفختسم مهاِحبأَنَّ ص مهتادهلَاِم شِفي الِْإس تقَعوٍر وِة زادها )صلى اهللا عليه وآله ( وِل اللَِّه شفَلَم 
 )صلى اهللا عليه وآله ( كَانَ ِمن أَمِر سعِد بِن عبادةَ ما كَانَ رجعوا عن ذَِلك و قَالُوا ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

الْمبارك أَولَ مشهوٍد علَيِه ِبالزوِر  الطَّيب )صلى اهللا عليه وآله ( مضى و لَم يستخِلف فَكَانَ رسولُ اللَِّه 
أَسسه الْأَولُونَ و ] يعلَمونَ و سيِجدونَ التالُونَ ِغب ما[ِفي الِْإسلَاِم و عن قَِليٍل يِجدونَ ِغب ما 

ِل والْأَج ِشفَاٍء ِمن ِل وهالْم ٍة ِمنوحدنوا ِفي مكَان لَِئن اٍج ِمنرِتداس قَلَِب ونالْم ٍة ِمنعس 
 ودثَم اٍد وع نب اددلَّ شج و زع لَ اللَّههأَم ِل فَقَدالْأَم اٍك ِمنرِإد اِل والْح كُوٍن ِمنس وِر ورالْغ

اِهرةً و باِطنةً و أَمدهم ِبالْأَمواِل و الْأَعماِر و بن عبوٍد و بلْعم بن باعوٍر و أَسبغَ علَيِهم ِنعمه ظَ
أَتتهم الْأَرض ِببركَاِتها ِليذَّكَّروا آلَاَء اللَِّه و ِليعِرفُوا الِْإهابةَ لَه و الِْإنابةَ ِإلَيِه و ِلينتهوا عِن 

دوا الْملَغا باِر فَلَمِتكْباِلاس مذَهوا الْأُكْلَةَ أَخمتتاس ةَ و  
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و ِمنهم من أَحرقَته اللَّه عز و جلَّ و اصطَلَمهم فَِمنهم من حِصب و ِمنهم من أَخذَته الصيحةُ 
الظُّلَّةُ و ِمنهم من أَودته الرجفَةُ و ِمنهم من أَردته الْخسفَةُ فَما كانَ اللَّه ِليظِْلمهم و لِكن كانوا 

لَغَ الِْكتاباً فَِإذَا بٍل ِكتِإنَّ ِلكُلِّ أَج ونَ أَلَا وظِْلمي مهفُسِه أَنى ِإلَيوا همع لَك كُِشف لَو لَهأَج اب
الظَّاِلمونَ و آلَ ِإلَيِه الْأَخسرونَ لَهربت ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِمما هم علَيِه مِقيمونَ و ِإلَيِه 

ونَ ِفي آِل ِفراركَه اسا النهأَي ي ِفيكُمِإن ونَ أَلَا واِئرص اِئيلَ ورِني ِإساِب ِحطٍَّة ِفي بكَب نَ ووع
كَسِفينِة نوٍح ِفي قَوِم نوٍح ِإني النبأُ الْعِظيم و الصديق الْأَكْبر و عن قَِليٍل ستعلَمونَ ما توعدونَ 

خ اِرِب وذْقَِة الشم قَِة الْآِكِل وِإلَّا كَلُع لْ ِهيه ياً ِفي وِخز اترعالْم مهلِْزمت اِن ثُمنسفْقَِة الْو
 كَّبنت ناُء مزا جلُونَ فَممعا يماِفٍل عِبغ ا اللَّهم ذاِب والْع دونَ ِإىل أَشدرِة يالِْقيام موي ا وينالد

اتده الَفخ و هتجح كَرأَن و هتجحاِء ملَ ِبالْمدبتاس ِفي ظُلَِمِه و محاقْت وِرِه ون نع ادح و ه
السراب و ِبالنِعيِم الْعذَاب و ِبالْفَوِز الشقَاَء و ِبالسراِء الضراَء و ِبالسعِة الضنك ِإلَّا جزاُء اقِْتراِفِه 

ا ِبالْوعِد علَى حِقيقَِتِه و لْيستيِقنوا ِبما يوعدونَ يوم تأِْتي الصيحةَ ِبالْحق و سوُء ِخلَاِفِه فَلْيوِقنو
ـ ذِلك يوم الْخروِج ِإنا نحن نحِيي و نِميت و ِإلَينا الْمِصري يوم تشقَّق الْأَرض عنهم ِسراعاً 

  .ـ  ِإلَى آِخِر السورِة
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  خطْبةُ الطَّالُوِتيِة
 ٥- وبأَي ناللَِّه ب دبا عثَندقَالَ ح ِليِن عِد بمحم نٍر عمعِن مب ِليع نب دمحم  

لْأَشعِري عن عمٍرو الْأَوزاِعي عن عمِرو بِن ِشمٍر عن سلَمةَ بِن كُهيٍل عن أَِبي الْهيثَِم بِن ا
 ِمِننيؤالْم اِن أَنَّ أَِمريهيِللَِّه الَِّذي لَا ِإلَ)عليه السالم ( الت دمِة فَقَالَ الْحِدينِبالْم اسالن طَبخ  وِإلَّا ه ه

كَانَ حياً ِبلَا كَيٍف و لَم يكُن لَه كَانٌ و لَا كَانَ ِلكَاِنِه كَيف و لَا كَانَ لَه أَين و لَا كَانَ ِفي 
يش يلَى شلَا كَانَ ع لَ ٍء و ئاً وينَ شا كَوم دعب لَا قَِوي كَاناً وِلكَاِنِه م عدتلَا اب ا كَانَ ٍء و

ضِعيفاً قَبلَ أَنْ يكَونَ شيئاً و لَا كَانَ مستوِحشاً قَبلَ أَنْ يبتِدع شيئاً و لَا يشِبه شيئاً و لَا كَانَ 
ا حياٍة و ماِلكاً ِخلْواً عِن الْملِْك قَبلَ ِإنشاِئِه و لَا يكُونُ ِخلْواً ِمنه بعد ذَهاِبِه كَانَ ِإلَهاً حياً ِبلَ

 دلَا ح و نلَا أَي و فكُونُ ِللَِّه كَيي سلَي ِن واِئِه ِللْكَوشِإن دعاِلكاً بم ئاً ويِشئَ شنلَ أَنْ يقَب
يلَا ش و فرعلَا  ي ٍة ورِلذُع فعضلَا ي قَاِئِه وِلطُوِل ب مرهلَا ي و هِبهشٌء ي افخا تكَم افخي
يش ِمن هِليقَتلِْقِه لَا  خخ ٍة ِمنِر قُويِبغ قَِوي ٍر وصِر بيِبغ ِصريب ٍع ومِر سيِبغ ِميعس لَِكن ٍء و

انَ ِبلَا مشورٍة و لَا تدِركُه حدق الناِظِرين و لَا يِحيطُ ِبسمِعِه سمع الساِمِعني ِإذَا أَراد شيئاً كَ
يش نداً عأَلُ أَحسلَا ي ٍة ورابخلَا م ٍة ورظَاهم  ِركدي وه و صارالْأَب ِركُهدال ت هادلِْقِه أَرخ ٍء ِمن

هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش و ِبريالْخ اللَِّطيف وه و صارداً الْأَبمحأَنَّ م دهأَش و لَه ِريكلَا ش 
عبده و رسولُه أَرسلَه ِبالْهدى و ِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه و لَو كَِره الْمشِركُونَ فَبلَّغَ 

   )صلى اهللا عليه وآله ( الرسالَةَ و أَنهج الدلَالَةَ 
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 و فَترا علَى مع ترا فَأَصهعدخ نةَ مِديعخ فَترع و تعدخفَان تِدعةُ الَِّتي خا الْأُمهأَي
تبرض ا واَءهوأَه تعبات الطَِّريق و هنع تدفَص قا الْحانَ لَهبتقَِد اس ا وِتهاياِء غَووشِفي ع 

الْواِضح فَتنكَّبته أَما و الَِّذي فَلَق الْحبةَ و برأَ النسمةَ لَِو اقْتبستم الِْعلْم ِمن معِدِنِه و شِربتم الْماَء 
ِه و ادخرتم الْخير ِمن موِضِعِه و أَخذْتم الطَِّريق ِمن واِضِحِه و سلَكْتم ِمن الْحق نهجه ِبعذُوبِت

 الَ ِفيكُما عم غَداً ور مفَأَكَلْت لَامالِْإس اَء لَكُمأَض و لَامالْأَع لَكُم تدب لُ وبالس ِبكُم تجهلَن
ِئلٌ و لَا ظُِلم ِمنكُم مسِلم و لَا معاهد و لَِكن سلَكْتم سِبيلَ الظَّلَاِم فَأَظْلَمت علَيكُم دنياكُم عا

متيفَأَفْت ِفي ِديِنكُم ملَفْتتاخ و اِئكُموِبأَه مالِْعلِْم فَقُلْت ابوأَب كُملَيع تدس ا وِبهحِفي ِديِن اللَِّه ِبر 
ِبغيِر ِعلٍْم و اتبعتم الْغواةَ فَأَغْوتكُم و تركْتم الْأَِئمةَ فَتركُوكُم فَأَصبحتم تحكُمونَ ِبأَهواِئكُم ِإذَا 

الِْعلْم وه مقُلْت كُمولَ الذِّكِْر فَِإذَا أَفْتأَه مأَلْتس رالْأَم ذُِكر وهمذْتبن و وهمكْترت قَد و فِنِه فَكَييِبع 
و خالَفْتموه رويداً عما قَِليٍل تحصدونَ جِميع ما زرعتم و تِجدونَ وِخيم ما اجترمتم و ما 

 ةَ لَقَدمسأَ النرب ةَ وبالْح الَِّذي فَلَق و متلَبتي اجأَن و متالَِّذي ِبِه أُِمر و كُماِحبي صأَن متِلمع
عاِلمكُم و الَِّذي ِبِعلِْمِه نجاتكُم و وِصي نِبيكُم و ِخيرةُ ربكُم و ِلسانُ نوِركُم و الْعاِلم ِبما 

 وِعدتم و ما نزلَ ِبالْأُمِم قَبلَكُم و سيسأَلُكُم اللَّه عز و يصِلحكُم فَعن قَِليٍل رويداً ينِزلُ ِبكُم ما
جلَّ عن أَِئمِتكُم معهم تحشرونَ و ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ غَداً تِصريونَ أَما و اللَِّه لَو كَانَ ِلي ِعدةُ 

 بدٍر و هم أَعداؤكُم لَضربتكُم ِبالسيِف حتى تئُولُوا ِإلَى الْحق و أَصحاِب طَالُوت أَو ِعدةُ أَهِل
 اِكِمنيالْح ريخ تأَن و قا ِبالْحننيب كُمفَاح مفِْق اللَّهذَ ِبالرآخ ِق وِللْفَت قتِق فَكَانَ أَردوا ِللصِنيبت  
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قَالَ ثُم خرج ِمن الْمسِجِد فَمر ِبِصريٍة ِفيها نحو ِمن ثَلَاِثني شاةً فَقَالَ و اللَِّه لَو أَنَّ ِلي ِرجالًا 
 و ِلرسوِلِه ِبعدِد هِذِه الشياِه لَأَزلْت ابن آِكلَِة الذِّباِن عن ملِْكِه قَالَ فَلَما ينصحونَ ِللَِّه عز و جلَّ

 ِمِننيؤالْم أَِمري مِت فَقَالَ لَهولَى الْملًا عجونَ رِست ثَلَاثُِمائٍَة و هعايى بسا )عليه السالم ( أَموا ِبناغْد 
ِإلَى أَح ِمِننيؤالْم أَِمري لَقح و لِِّقنيحِت مياِر الزو )عليه السالم ( جلِّقاً ِإلَّا أَبحِم مالْقَو افَى ِمنا وفَم 

ي فَعِم فَرانُ ِفي آِخِر الْقَولْماَء سج اِسٍر وي نب ارمع اِن ومالْي نفَةُ بذَيح و ادالِْمقْد و ِإلَى ذَر هد
 لَمعت كفَِإن مونَ اللَّهاراِئيلَ هرو ِإسنب فَتعضتا اسفُوِني كَمعضتاس مِإنَّ الْقَو ماِء فَقَالَ اللَّهمالس

يش كلَيفَى عخا يم و ِلنعا نم ِفي وخا نفَِّن مواِء تملَا ِفي الس ِض وٌء ِفي الْأَر ِلماً وسي م
و الِْخفَاِف ] و ِفي نسخٍة و الْمزدِلفَِة[أَلِْحقِْني ِبالصاِلِحني أَما و الْبيِت و الْمفِْضي ِإلَى الْبيِت 

 يالْأُم ِبيالن ِإلَي هِهدع دهلَا ع ِمِري لَوجا)صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَى الت تدرلَأَو  ِة وِنيالْم ِليجخ اِلِفنيخلْم
  .لَأَرسلْت علَيِهم شآِبيب صواِعِق الْموِت و عن قَِليٍل سيعلَمونَ 

 ٦- تأَِبيِه قَالَ كُن نانَ عملَيِن سِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 ِإذْ دخلَ علَيِه أَبو بِصٍري و قَد خفَره النفَس فَلَما أَخذَ مجِلسه قَالَ لَه )عليه السالم (  اللَِّه ِعند أَِبي عبِد
اللَِّه  يا أَبا محمٍد ما هذَا النفَس الْعاِلي فَقَالَ جِعلْت ِفداك يا ابن رسوِل )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

كَِبر ِسني و دق عظِْمي و اقْترب أَجِلي مع أَنِني لَست أَدِري ما أَِرد علَيِه ِمن أَمِر آِخرِتي فَقَالَ 
ا أَقُولُ هذَا  يا أَبا محمٍد و ِإنك لَتقُولُ هذَا قَالَ جِعلْت ِفداك و كَيف لَ)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

 كُمِمن اببالش كِْرمالَى يعت أَنَّ اللَّه تِلما عٍد أَ ممحا ما أَبفَقَالَ ي  
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لَ قُلْت جِعلْت ِفداك فَكَيف يكِْرم الشباب و يستحِيي ِمن الْكُهوِل و يستحِيي ِمن الْكُهوِل قَا
 ِعلْتج قَالَ قُلْت مهاِسبحوِل أَنْ يالْكُه ِيي ِمنحتسي و مهذِّبعأَنْ ي اببالش اللَّه كِْرمفَقَالَ ي

 التوِحيِد قَالَ فَقَالَ لَا و اللَِّه ِإلَّا لَكُم خاصةً دونَ الْعالَِم قَالَ قُلْت ِفداك هذَا لَنا خاصةً أَم ِلأَهِل
جِعلْت ِفداك فَِإنا قَد نِبزنا نبزاً انكَسرت لَه ظُهورنا و ماتت لَه أَفِْئدتنا و استحلَّت لَه الْولَاةُ 

 الراِفضةُ قَالَ قُلْت نعم )عليه السالم (  رواه لَهم فُقَهاؤهم قَالَ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه ِدماَءنا ِفي حِديٍث
قَالَ لَا و اللَِّه ما هم سموكُم و لَِكن اللَّه سماكُم ِبِه أَ ما عِلمت يا أَبا محمٍد أَنَّ سبِعني رجلًا 

ى ِمنوسفَلَِحقُوا ِبم ملَالُهض مانَ لَهبتا اسلَم همقَو نَ ووعوا ِفرفَضاِئيلَ ررِني ِإسا )عليه السالم (  بلَم 
أَه دوا أَشكَان نَ ووعوا ِفرفَضر مهةَ ِلأَناِفضى الروسكَِر مسوا ِفي عمفَس اهده مانَ لَهبتِل اس

 فَأَوحى اللَّه عز و )عليهما السالم ( ذَِلك الْعسكَِر ِعبادةً و أَشدهم حباً ِلموسى و هارونَ و ذُريِتِهما 
ِه و نحلْتهم  أَنْ أَثِْبت لَهم هذَا اِلاسم ِفي التوراِة فَِإني قَد سميتهم ِب)عليه السالم ( جلَّ ِإلَى موسى 

 اِلاسم لَهم ثُم ذَخر اللَّه عز و جلَّ لَكُم هذَا اِلاسم حتى نحلَكُموه )عليه السالم ( ِإياه فَأَثْبت موسى 
قٍَة وكُلَّ ِفر اسالن قرافْت رالش متفَضر و ريوا الْخفَضٍد رمحا ما أَبي متبعشٍة فَانبعوا كُلَّ شبعشت 

 كُمِبيِت نيِل بأَه عصلى اهللا عليه وآله ( م( متدأَر و لَكُم اللَّه ارتِن اخم مترتاخ وا وبثُ ذَهيح متبذَه و 
ِه الْمرحومونَ الْمتقَبلُ ِمن محِسِنكُم و الْمتجاوز من أَراد اللَّه فَأَبِشروا ثُم أَبِشروا فَأَنتم و اللَّ

 لَم ةٌ ونسح هلْ ِمنقَبتي ِة لَمامالِْقي موِه يلَيع متا أَنلَّ ِبمج و زع أِْت اللَّهي لَم نم ِسيِئكُمم نع
ا ما أَبئٍَة ييس نع لَه زاوجتٍد يمحا ما أَبِني فَقَالَ يِزد اكِفد ِعلْتج قَالَ قُلْت كتررلْ سٍد فَهمح

ِإنَّ ِللَِّه عز و جلَّ ملَاِئكَةً يسِقطُونَ الذُّنوب عن ظُهوِر ِشيعِتنا كَما يسِقطُ الريح الْورق ِفي أَواِن 
ع لُهقَو ذَِلك قُوِطِه وس و ِهمبِد رمونَ ِبححبسي لَهوح نم و شرِملُونَ الْعحي لَّ الَِّذينج و ز

يستغِفرونَ ِللَِّذين آمنوا اسِتغفَارهم و اللَِّه لَكُم دونَ هذَا الْخلِْق يا أَبا محمٍد فَهلْ سررتك قَالَ 
اكِفد ِعلْتج ِرجالٌ قُلْت ِمِننيؤالْم اِبِه فَقَالَ ِمنِفي ِكت اللَّه كُمذَكَر ٍد لَقَدمحا ما أَبِني قَالَ يِزد 

  صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه و ِمنهم من ينتِظر و ما بدلُوا تبِديلًا 
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ِإنكُم وفَيتم ِبما أَخذَ اللَّه علَيِه ِميثَاقَكُم ِمن ولَايِتنا و ِإنكُم لَم تبدلُوا ِبنا غَيرنا و لَو لَم تفْعلُوا 
ه كَما عيرهم حيثُ يقُولُ جلَّ ِذكْره و ما وجدنا ِلأَكْثَِرِهم ِمن عهٍد و ِإنْ وجدنا لَعيركُم اللَّ

أَكْثَرهم لَفاِسِقني يا أَبا محمٍد فَهلْ سررتك قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك ِزدِني فَقَالَ يا أَبا محمٍد 
م اللَّه ِفي ِكتاِبِه فَقَالَ ِإخواناً على سرٍر متقاِبِلني و اللَِّه ما أَراد ِبهذَا غَيركُم يا أَبا لَقَد ذَكَركُ

 مهضعِئٍذ بموٍد الْأَِخلَّاُء يمحا ما أَبِني فَقَالَ يِزد اكِفد ِعلْتج قَالَ قُلْت كتررلْ سٍد فَهمحم
عِلب ِعلْتج قَالَ قُلْت كتررلْ سٍد فَهمحا ما أَبي كُمرذَا غَيِبه ادا أَراللَِّه م و ِقنيتِإلَّا الْم ودٍض ع

 ِمن ِكتاِبِه ِفداك ِزدِني فَقَالَ يا أَبا محمٍد لَقَد ذَكَرنا اللَّه عز و جلَّ و ِشيعتنا و عدونا ِفي آيٍة
 نحأُولُوا الْأَلْباِب فَن ذَكَّرتما يونَ ِإنلَمعال ي الَِّذين ونَ ولَمعي ِوي الَِّذينتسلْ يلَّ هج و زفَقَالَ ع

اِب يأُولُو الْأَلْب ما هنتِشيع ونَ ولَمعلَا ي ا الَِّذيننودع ونَ ولَمعي الَِّذين كتررلْ سٍد فَهمحا ما أَب
 ٍد ِمنلَّ ِبأَحج و زع ى اللَّهثْنتا اساللَِّه م ٍد ومحا ما أَبِني فَقَالَ يِزد اكِفد ِعلْتج قَالَ قُلْت

 ِمِننيؤالْم لَا أَِمريا خم اِعِهمبلَا أَت اِء وِبياِء الْأَنِصيالم عليه الس( أَو( لُهقَو اِبِه وفَقَالَ ِفي ِكت هتِشيع و 
( الْحق يوم ال يغِني مولًى عن مولًى شيئاً و ال هم ينصرونَ ِإلَّا من رِحم اللَّه يعِني ِبذَِلك عِلياً 

 قُلْت جِعلْت ِفداك ِزدِني قَالَ يا أَبا محمٍد  و ِشيعته يا أَبا محمٍد فَهلْ سررتك قَالَ)عليه السالم 
 طُوا ِمنقْنال ت فُِسِهملى أَنفُوا عرأَس الَِّذين قُولُ يا ِعباِدياِبِه ِإذْ يالَى ِفي ِكتعت اللَّه كُمذَكَر لَقَد

ِميعاً ِإنج وبالذُّن ِفرغي ِة اللَِّه ِإنَّ اللَّهمحلْ رفَه كُمرذَا غَيِبه ادا أَراللَِّه م و ِحيمالر فُورالْغ وه ه
سررتك يا أَبا محمٍد قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك ِزدِني فَقَالَ يا أَبا محمٍد لَقَد ذَكَركُم اللَّه ِفي 

لَيع لَك ساِبِه فَقَالَ ِإنَّ ِعباِدي لَيةَ ِكتذَا ِإلَّا الْأَِئمِبه ادا أَراللَِّه م لْطانٌ وس عليهم السالم ( ِهم( و 
 ٍد لَقَدمحا ما أَبِني فَقَالَ يِزد اكِفد ِعلْتج ٍد قَالَ قُلْتمحا ما أَبي كتررلْ سفَه مهتِشيع

ِئك مع الَِّذين أَنعم اللَّه علَيِهم ِمن النِبيني و الصديِقني و ذَكَركُم اللَّه ِفي ِكتاِبِه فَقَالَ فَأُول
 نسح و اِلِحنيالص داِء وهالش  
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 ِفي الْآيِة النِبيونَ و نحن ِفي هذَا الْموِضِع الصديقُونَ و )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه أُولِئك رِفيقاً فَ
الشهداُء و أَنتم الصاِلحونَ فَتسموا ِبالصلَاِح كَما سماكُم اللَّه عز و جلَّ يا أَبا محمٍد فَهلْ 

تررس كُمودع نكَى عِإذْ ح اللَّه كُمذَكَر ٍد لَقَدمحا ما أَبِني قَالَ يِزد اكِفد ِعلْتج قَالَ قُلْت ك
 زاغَت ا أَمِريِسخ مذْناهخراِر أَتالْأَش ِمن مهدعا نرى ِرجالًا كُنقالُوا ما لَنا ال ن ِلِه واِر ِبقَوِفي الن

ع اِس والن ارالَِم ِشرذَا الْعِل هأَه دِعن متِصر كُمرذَا غَيِبه ادلَا أَر ى ونا عاللَِّه م و صارالْأَب مهن
ت جِعلْت أَنتم و اللَِّه ِفي الْجنِة تحبرونَ و ِفي الناِر تطْلَبونَ يا أَبا محمٍد فَهلْ سررتك قَالَ قُلْ

 ِهي ٍر ِإلَّا ويا ِبخلَهأَه ذْكُرلَا ت ِة ونِإلَى الْج قُودت لَتزٍة نآي ا ِمنٍد ممحا ما أَبِني قَالَ يِزد اكِفد
ناِر ِإلَّا و ِهي ِفي عدونا ِفينا و ِفي ِشيعِتنا و ما ِمن آيٍة نزلَت تذْكُر أَهلَها ِبشر و لَا تسوق ِإلَى ال

 سٍد لَيمحا ما أَبِني فَقَالَ يِزد اكِفد ِعلْتج ٍد قَالَ قُلْتمحا ما أَبي كتررلْ سا فَهالَفَنخ نم و
ب ذَِلك اِس ِمنالن اِئرس ا ونتِشيع و نحِإلَّا ن اِهيمرلَى ِملَِّة ِإبع و كتررلْ سٍد فَهمحا ما أَبآُء ير

  .ِفي ِروايٍة أُخرى فَقَالَ حسِبي 
   مع الْمنصوِر ِفي موِكِبِه)عليه السالم ( حِديثُ أَِبي عبِد اللَِّه 

 ٧-ِليع اِبِه وحِض أَصعب نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نع اِهيمرِإب نب 
عليه ( أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر جِميعاً عن محمِد بِن أَِبي حمزةَ عن حمرانَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ع أَِبي جعفٍَر الْمنصوِر  و ذُِكر هؤلَاِء ِعنده و سوُء حاِل الشيعِة ِعندهم فَقَالَ ِإني ِسرت م)السالم 
و هو ِفي موِكِبِه و هو علَى فَرٍس و بين يديِه خيلٌ و ِمن خلِْفِه خيلٌ و أَنا علَى ِحماٍر ِإلَى 

نا اللَّه ِمن الْقُوِة و فَتح لَنا جاِنِبِه فَقَالَ ِلي يا أَبا عبِد اللَِّه قَد كَانَ فَينبِغي لَك أَنْ تفْرح ِبما أَعطَا
 الِْعز ِمن  
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فَت ِتكيلَ بأَه ا وِر ِمنذَا الْأَمِبه قأَح كأَن اسالن ِبرخلَا ت و فَعر نم و قَالَ فَقُلْت ِبِهم و ا ِبكنِريغ
هذَا ِإلَيك عني فَقَد كَذَب فَقَالَ ِلي أَ تحِلف علَى ما تقُولُ قَالَ فَقُلْت ِإنَّ الناس سحرةٌ يعِني 

ِعكمس ِمن مهكِّنمفَلَا ت لَيع كوا قَلْبفِْسدونَ أَنْ يِحبا فَقَالَ ِلي ينِإلَي كِمن جوأَح كا ِإلَيفَِإن 
 ِركُمأَم لٍَة ِمنهالُونَ ِفي مزفَلَا ت ِديدش ِريضطَِويلٌ ع معن فَقُلْت لْكا ملْ لَنه كأَلْتس موي ذْكُرت

 ِفي شهٍر حراٍم ِفي بلٍَد حراٍم فَعرفْت أَنه قَد و فُسحٍة ِمن دنياكُم حتى تِصيبوا ِمنا دماً حراماً
حِفظَ الْحِديثَ فَقُلْت لَعلَّ اللَّه عز و جلَّ أَنْ يكِْفيك فَِإني لَم أَخصك ِبهذَا و ِإنما هو حِديثٌ 

ى ذَِلك فَسكَت عني فَلَما رجعت ِإلَى منِزِلي أَتاِني رويته ثُم لَعلَّ غَيرك ِمن أَهِل بيِتك يتولَّ
 اٍر ولَى ِحمع تأَن فٍَر وعِكِب أَِبي جوِفي م كتأَير اللَِّه لَقَد و اكِفد ِعلْتا فَقَالَ جاِلينوم ضعب

أَنك تحته فَقُلْت بيِني و بين نفِْسي هذَا حجةُ اللَِّه هو علَى فَرٍس و قَد أَشرف علَيك يكَلِّمك كَ
 لَادلُ أَوقْتي ِر وولُ ِبالْجمعي رذَا الْآخه ى ِبِه ودقْتِر الَِّذي يذَا الْأَمه اِحبص لِْق ولَى الْخع

ِض ِبماَء ِفي الْأَرمالد ِفكسي اِء وِبياٍر الْأَنلَى ِحمع تأَن ِكِبِه ووِفي م وه و اللَّه ِحبا لَا ي
 ِلي ووكَانَ ح نم تأَير لَو فِْسي قَالَ فَقُلْتن لَى ِديِني وع ى ِخفْتتح كش ذَِلك لَِني ِمنخفَد

ن الْملَاِئكَِة لَاحتقَرته و احتقَرت ما هو ِفيِه بين يدي و ِمن خلِْفي و عن يِميِني و عن ِشماِلي ِم
 لَمعت سأَ لَي فَقُلْت مهةُ ِمناحى الرتم ِلكُونَ أَوملَاِء يؤى هتقَالَ ِإلَى م قَلِْبي ثُم كَنفَقَالَ الْآنَ س

يأَنَّ ِلكُلِّ ش لْ يه لَى فَقُلْتةً قَالَ بدٍء م ِمن عراَء كَانَ أَسِإذَا ج رذَا الْأَمأَنَّ ه كِعلْم كفَعن
 لَو ضاً وغب دأَش ملَه تكُن ِهي فكَي لَّ وج و زاللَِّه ع دِعن مالَهح لَمعت لَو كِن ِإنيفَِة الْعطَر

لُوهم ِفي أَشد ما هم ِفيِهم ِمن الِْإثِْم لَم يقِْدروا فَلَا جهدت أَو جهد أَهلُ الْأَرِض أَنْ يدِخ
 لَمعونَ أَ لَا تلَمعلَا ي اِفِقنينالْم لَِكن و ِمِننيؤِللْم وِلِه وسِلر ةَ ِللَِّه وطَانُ فَِإنَّ الِْعزيالش كنِفزتسي

ا ونرأَم ظَرتِن انأَنَّ م تأَيا فَِإذَا رِتنرمغَداً ِفي ز وِف هوالْخ الْأَذَى و ى ِمنرا يلَى مع ربص 
الْحق قَد مات و ذَهب أَهلُه و رأَيت الْجور قَد شِملَ الِْبلَاد و رأَيت الْقُرآنَ قَد خلُق و أُحِدثَ 

جو ِفيِه و سا لَيكَِفئُ ِفيِه منا يكَفَأَ كَمقَِد ان ينالد تأَير اِء وولَى الْأَهع ه  
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الْحق و رأَيت الشر ظَاِهراً لَا ينهى عنه و يعذَر الْماُء و رأَيت أَهلَ الْباِطِل قَِد استعلَوا علَى أَهِل 
 ِمنؤالْم تأَير اِء وساُء ِبالنسالن اِل وجالُ ِبالرجفَى الراكْت و رظَه قَد قالِْفس تأَير و هابحأَص

الْفَاِسق تأَير و لُهلُ قَوقْباِمتاً لَا يص ِغريالص تأَير و هتيِفر و هِه كَِذبلَيع درلَا ي و كِْذبي 
يستحِقر ِبالْكَِبِري و رأَيت الْأَرحام قَد تقَطَّعت و رأَيت من يمتِدح ِبالِْفسِق يضحك ِمنه و لَا 

ام يعِطي ما تعِطي الْمرأَةُ و رأَيت النساَء يتزوجن النساَء و رأَيت يرد علَيِه قَولُه و رأَيت الْغلَ
 ِه ويدلَى يذُ عخؤلَا ي ى وهنِة اللَِّه فَلَا يِر طَاعالَ ِفي غَيالْم ِفقنلَ يجالر تأَير و كَثُر اَء قَدالثَّن

ي اِظرالن تأَير سلَي و هارِذي جؤي ارالْج تأَير اِد وِتهاِلاج ِفيِه ِمن ِمنؤى الْمرا يذُ ِباللَِّه ِمموعت
 اِد والْفَس ِض ِمنى ِفي الْأَررا يِرحاً ِلمِمِن مؤى ِفي الْمرا يفَِرحاً ِلم الْكَاِفر تأَير و اِنعم لَه

الْخ تأَير الْآِمر تأَير لَّ وج و زع اللَّه افخلَا ي نا مهلَيع ِمعتجي ةً ولَاِنيع برشت ورم
ِبالْمعروِف ذَِليلًا و رأَيت الْفَاِسق ِفيما لَا يِحب اللَّه قَِوياً محموداً و رأَيت أَصحاب الْآياِت 

ي ونَ وقَرتحي تأَير لُوكاً وسم رِبيلَ الشس قَِطعاً ونِر ميِبيلَ الْخس تأَير و مهِحبي نم قَرتح
بيت اللَِّه قَد عطِّلَ و يؤمر ِبترِكِه و رأَيت الرجلَ يقُولُ ما لَا يفْعلُه و رأَيت الرجالَ يتسمنونَ 

ِللر تأَير ا وِجهفَر أَِة ِمنرةُ الْمِعيشم ِرِه وبد ِمن هتِعيشلَ مجالر تأَير اِء وساَء ِللنسالن اِل وج
رظَه اِس قَدبلِْد الْعأِْنيثَ ِفي والت تأَير الُ وجا الرِخذُهتا يكَم اِلسجِخذْنَ الْمتاَء يسالن و 

  أَظْهروا الِْخضاب و امتشطُوا كَما تمتِشطُ الْمرأَةُ ِلزوِجها و أَعطَوا 
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س ِفي الرجِل و تغاير علَيِه الرجالُ و كَانَ صاِحب الْماِل الرجالَ الْأَموالَ علَى فُروِجِهم و تنوِف
 اِنعصأَةَ ترالْم تأَير اُء وسِبِه الن حدتما تنكَانَ الز و ريعا ظَاِهراً لَا يبكَانَ الر ِمِن وؤالْم ِمن زأَع

 و رأَيت أَكْثَر الناِس و خير بيٍت من يساِعد النساَء علَى ِفسِقِهن و زوجها علَى ِنكَاِح الرجاِل
رأَيت الْمؤِمن محزوناً محتقَراً ذَِليلًا و رأَيت الِْبدع و الزنا قَد ظَهر و رأَيت الناس يعتدونَ 

أَير وِر واِهِد الزطِّلَ ِبشع أِْي ويِن ِبالرالد تأَير و مرحلَالَ يالْح تأَير لَّلُ وحي امرالْح ت
الِْكتاب و أَحكَامه و رأَيت اللَّيلَ لَا يستخفَى ِبِه ِمن الْجرأَِة علَى اللَِّه و رأَيت الْمؤِمن لَا 

لَّا ِبقَلِْبِه و رأَيت الْعِظيم ِمن الْماِل ينفَق ِفي سخِط اللَِّه عز و جلَّ و رأَيت يستِطيع أَنْ ينِكر ِإ
 تأَير كِْم وونَ ِفي الْحشترلَاةَ يالْو تأَير ِر ويلَ الْخونَ أَهاِعدبي لَ الْكُفِْر وونَ أَهبقَرلَاةَ يالْو

 قَبالَةً ِلمن زاد و رأَيت ذَواِت الْأَرحاِم ينكَحن و يكْتفَى ِبِهن و رأَيت الرجلَ يقْتلُ علَى الِْولَايةَ
 يعير التهمِة و علَى الظِّنِة و يتغاير علَى الرجِل الذَّكَِر فَيبذُلُ لَه نفْسه و مالَه و رأَيت الرجلَ

 ِه ولَيع ِقيمي و ذَِلك لَمعوِر يالْفُج أَِتِه ِمنرِب امكَس أْكُلُ ِمنلَ يجالر تأَير اِء وساِن النيلَى ِإتع
تأَير ا وِجهولَى زع ِفقنت ِهي وتشا لَا يلُ ممعت ا وهجوز رقْهأَةَ ترالْم تأَيكِْري رلَ يجالر 

امرأَته و جاِريته و يرضى ِبالدِني ِمن الطَّعاِم و الشراِب و رأَيت الْأَيمانَ ِباللَِّه عز و جلَّ كَِثريةً 
سظَاِهراً لَي اعبي ابرالش تأَير و رظَه قَد ارالِْقم تأَير وِر ولَى الزاَء عسالن تأَير و اِنعم لَه 

يبذُلْن أَنفُسهن ِلأَهِل الْكُفِْر و رأَيت الْملَاِهي قَد ظَهرت يمر ِبها لَا يمنعها أَحد أَحداً و لَا 
خالَِّذي ي ِذلُّهتسي ِريفالش تأَير ا وِعهنلَى مع دأَح ِرئتجاِس يالن بأَقْر تأَير و هلْطَانس اف

 تأَير و هتادهلُ شقْبلَا ت و روزا ينِحبي نم تأَير ِت ويلَ الْبا أَهِمنتِبش ِدحتمي نلَاِة مالْو ِمن
قُلَ علَى الناِس اسِتماعه و خف علَى الناِس الزور ِمن الْقَوِل يتنافَس ِفيِه و رأَيت الْقُرآنَ قَد ثَ

 اعِتماس  
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ر اِنِه وِلس فاً ِمنوخ ارالْج كِْرمي ارالْج تأَير اِطِل وا الْبِملَ ِفيهع و طِّلَتع قَد وددالْح تأَي
 و الْكَِذب ِريفْتاِس الْمالن داِس ِعنالن قدأَص تأَير و ِرفَتخز قَد اِجدسالْم تأَير اِء ووِبالْأَه

غالْب تأَير ِة وِميمِبالن يعالس و رظَه قَد رالش تأَير رشبي و لَحمتسةَ تالِْغيب تأَير ا وفَش قَد ي
ِبها الناس بعضهم بعضاً و رأَيت طَلَب الْحج و الِْجهاِد ِلغيِر اللَِّه و رأَيت السلْطَانَ يِذلُّ ِللْكَاِفِر 

عمراِن و رأَيت الرجلَ مِعيشته ِمن بخِس الِْمكْياِل و الْمؤِمن و رأَيت الْخراب قَد أُِديلَ ِمن الْ
 ا وينِض الدرةَ ِلعئَاسالر طْلُبلَ يجالر تأَير ا وِبه فختساِء يمالد فْكس تأَير اِن والِْميز

ست قَى وتاِن ِليِث اللِّسبِبخ هفْسن رهشي تأَير ا وِبه ِخفتلَاةَ قَِد اسالص تأَير و ورِه الْأُمِإلَي دن
 اعبت ذَى وؤي ِرِه وقَب ِمن شبني تيالْم تأَير و لَكَهذُ منكِِّه مزي لَم ثُم الُ الْكَِثريالْم هدلَ ِعنجالر

رالْه تأَير و ها أَكْفَانِبم متهانَ لَا يكْرس ِبحصي انَ ووشِسي نملَ يجالر تأَير و كَثُر قَد ج
 جرخلَ يجالر تأَير ضاً وعا بهضعب فِْرسي اِئمهالْب تأَير و كَحنت اِئمهالْب تأَير ِفيِه و اسالن

ٌء ِمن ِثياِبِه و رأَيت قُلُوب الناِس قَد قَست و جمدت  ع و لَيس علَيِه شيِإلَى مصلَّاه و يرِج
أَعينهم و ثَقُلَ الذِّكْر علَيِهم و رأَيت السحت قَد ظَهر يتنافَس ِفيِه و رأَيت الْمصلِّي ِإنما يصلِّي 

 اسالن اهرِلي غَلَب نم عم اسالن تأَير ةَ وئَاسالر ا وينالد طْلُبيِن يِر الديِلغ فَقَّهتي الْفَِقيه تأَير و
 و رأَيت طَاِلب الْحلَاِل يذَم و يعير و طَاِلب الْحراِم يمدح و يعظَّم و رأَيت الْحرميِن يعملُ

 تأَير و دِل الْقَِبيِح أَحمالْع نيب و مهنيولُ بحلَا ي و اِنعم مهعنملَا ي اللَّه ِحبا لَا يا ِبمِفيِهم
يِبش كَلَّمتلَ يجالر تأَير ِن ويمرةً ِفي الْحظَاِهر اِزفعالْم ِبالْم رأْمي و قالْح ٍء ِمن وِف ورع

 اسالن تأَير و وعضوم كنذَا عقُولُ هفِْسِه فَيِفي ن هحصني نِه مِإلَي قُومكَِر فَينِن الْمى عهني
اً لَا ينظُر بعضهم ِإلَى بعٍض و يقْتدونَ ِبأَهِل الشروِر و رأَيت مسلَك الْخيِر و طَِريقَه خاِلي

 و رالش ثُ ِفيِه ِمندحاٍم يكُلَّ ع تأَير و دأَح لَه عفْزأُ ِبِه فَلَا يزهي تيالْم تأَير و دأَح لُكُهسي
و رأَيت الْمحتاج الِْبدعِة أَكْثَر ِمما كَانَ و رأَيت الْخلْق و الْمجاِلس لَا يتاِبعونَ ِإلَّا الْأَغِْنياَء 

 و دا أَحلَه عفْزاِء لَا يماِت ِفي السالْآي تأَير ِه اللَِّه وجِر ويِلغ محري ِحِك ِبِه ولَى الضطَى ععي
وخكَراً تنم دأَح ِكرنلَا ي اِئمهالْب افَدستا يونَ كَمافَدستي اسالن تأَير فاً ِمن  
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 تأَير ِة اللَِّه وِفي طَاع ِسريالْي عنمي ِة اللَِّه وِر طَاعِفي غَي الْكَِثري ِفقنلَ يجالر تأَير اِس والن
ِبأَنْ الْع حفْري لَِد والْو دالًا ِعناِس حِإ النوأَس ا ِمنكَان ِن وياِلدِبالْو ِخفتاس و رظَه قَد قُوق

ى ِإلَّا متؤٍر لَا يلَى كُلِّ أَمع نغَلَب لِْك ولَى الْمع نغَلَب قَد اَء وسالن تأَير ا وِهملَيع ِريفْتي نا لَه
 تأَير ا وِتِهموِبم حفْري ِه وياِلدلَى وو ععدي لَى أَِبيِه وِري عفْتِل يجالر ناب تأَير ى ووِفيِه ه

و ِميزاٍن أَو الرجلَ ِإذَا مر ِبِه يوم و لَم يكِْسب ِفيِه الذَّنب الْعِظيم ِمن فُجوٍر أَو بخِس ِمكْياٍل أَ
 ِرِه ومع ةٌ ِمنِضيعِه ولَيع موالْي أَنَّ ذَِلك بسحِزيناً يِكٍر كَِئيباً حسِب مرش اٍم أَوراِن حيِغش

امر ِبها و رأَيت السلْطَانَ يحتِكر الطَّعام و رأَيت أَموالَ ذَِوي الْقُربى تقْسم ِفي الزوِر و يتقَ
 تأَير ا وفَى ِبهشتسي ِريِض وِللْم فوصي ا وى ِبهاودتي رمالْخ تأَير و ورما الْخِبه برشت

و رأَيت ِرياح الناس قَِد استووا ِفي ترِك الْأَمِر ِبالْمعروِف و النهِي عِن الْمنكَِر و ترِك التديِن ِبِه 
الْمناِفِقني و أَهِل النفَاِق قَاِئمةً و ِرياح أَهِل الْحق لَا تحرك و رأَيت الْأَذَانَ ِبالْأَجِر و الصلَاةَ 

ِللِْغيبِة و أَكِْل لُحوِم أَهِل ِبالْأَجِر و رأَيت الْمساِجد محتِشيةً ِممن لَا يخاف اللَّه مجتِمعونَ ِفيها 
الْحق و يتواصفُونَ ِفيها شراب الْمسِكِر و رأَيت السكْرانَ يصلِّي ِبالناِس و هو لَا يعِقلُ و لَا 

و اقَبعلَا ي ِركت و ِخيف و ِقيات و أُكِْرم ِكرِإذَا س كِْر وانُ ِبالسشي نم تأَير كِْرِه وِبس ذَرعي 
أَكَلَ أَموالَ الْيتامى يحمد ِبصلَاِحِه و رأَيت الْقُضاةَ يقْضونَ ِبِخلَاِف ما أَمر اللَّه و رأَيت الْولَاةَ 

اةُ ِلأَهِل الْفُسوِق و الْجرأَِة علَى اللَِّه يأْتِمنونَ الْخونةَ ِللطَّمِع و رأَيت الِْمرياثَ قَد وضعته الْولَ
يأْخذُونَ ِمنهم و يخلُّونهم و ما يشتهونَ و رأَيت الْمناِبر يؤمر علَيها ِبالتقْوى و لَا يعملُ الْقَاِئلُ 

ِبأَو ِخفتلَاةَ قَِد اسالص تأَير و رأْما يِبم اللَِّه و هجا وِبه ادرِة لَا يفَاعقَةَ ِبالشدالص تأَير ا وقَاِته
 تأَير اِس وطَى ِلطَلَِب النعي  
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طُونب مهمه اسالن ِهملَيقِْبلَةً عا مينالد تأَير وا وكَحا نم ا أَكَلُوا والُونَ ِبمبلَا ي مهوجفُر و مه
و رأَيت أَعلَام الْحق قَد درست فَكُن علَى حذٍَر و اطْلُب ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ النجاةَ و اعلَم أَنَّ 

ي سخِط اللَِّه عز و جلَّ و ِإنما يمِهلُهم ِلأَمٍر يراد ِبِهم فَكُن مترقِّباً و اجتِهد ِليراك اللَّه الناس ِف
ِه و عز و جلَّ ِفي ِخلَاِف ما هم علَيِه فَِإنْ نزلَ ِبِهم الْعذَاب و كُنت ِفيِهم عجلْت ِإلَى رحمِة اللَّ

 أَنَّ اللَّه لَماع لَّ وج و زلَى اللَِّه عأَِة عرالْج ِفيِه ِمن ما هِمم تجرخ قَد تكُن لُوا وتاب ترِإنْ أُخ
 ِسِننيحالْم ِمن ةَ اللَِّه قَِريبمحأَنَّ ر و ِسِننيحالْم رأَج ِضيعلَا ي.  

  ) السالم عليه( حِديثُ موسى 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عمِرو بِن عثْمانَ عن عِلي بِن ِعيسى رفَعه قَالَ ِإنَّ -٨ 
ا  ناجاه اللَّه تبارك و تعالَى فَقَالَ لَه ِفي مناجاِتِه يا موسى لَا يطُولُ ِفي الدني)عليه السالم ( موسى 

أَملُك فَيقْسو ِلذَِلك قَلْبك و قَاِسي الْقَلِْب ِمني بِعيد يا موسى كُن كَمسرِتي ِفيك فَِإنَّ مسرِتي 
أَنْ أُطَاع فَلَا أُعصى فَأَِمت قَلْبك ِبالْخشيِة و كُن خلَق الثِّياِب جِديد الْقَلِْب تخفَى علَى أَهِل 

أَرِض و تعرف ِفي أَهِل السماِء ِحلْس الْبيوِت ِمصباح اللَّيِل و اقْنت بين يدي قُنوت الصاِبِرين الْ
و ِصح ِإلَي ِمن كَثْرِة الذُّنوِب ِصياح الْمذِْنِب الْهاِرِب ِمن عدوِه و استِعن ِبي علَى ذَِلك فَِإني 

ونَ ِنعاِخركُلٌّ ِلي د وِني ود ادالِْعب اِد والِْعب قفَو ا اللَّهي أَنى ِإنوسا مانُ يعتسالْم مِنع نُ ووالْع م
 ِحبي ِمثْلَك كلَدكُونَ وِإلَّا أَنْ ي لَى ِديِنكع كلَدو ِمنأْتلَا ت و فِْسكلَى نع كفْسن ِهمفَات

 اِلِحنيالص  
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 و لَاِتِهمِفي ص مهامِإم ى كُنوسا مي اِلِحنيالص اِديِعب ِمن ِرباقْت ِسلْ واغْت ى اغِْسلْ ووسا مي
 مهامِإم راً وياناً نهرب ناً ويكْماً بح هلْتزأَن فَقَد كلَيع لْتزا أَنِبم مهنيب كُماح ونَ وراجشتا يِفيم

 نوراً ينِطق ِبما كَانَ ِفي الْأَوِلني و ِبما هو كَاِئن ِفي الْآِخِرين أُوِصيك يا موسى وِصيةَ الشِفيِق
الْمشِفِق ِبابِن الْبتوِل ِعيسى ابِن مريم صاِحِب الْأَتاِن و الْبرنِس و الزيِت و الزيتوِن و الِْمحراِب 

ن مهيِمن و ِمن بعِدِه ِبصاِحِب الْجمِل الْأَحمِر الطَّيِب الطَّاِهِر الْمطَهِر فَمثَلُه ِفي ِكتاِبك أَنه مؤِم
 ونَ ورآخ مقَو هارصأَن و اِكنيسالْم هانوِإخ اِهبر اِغبر اِجدس اِكعر هأَن ا وِب كُلِّهلَى الْكُتع

الْأَِمني دمحم دمأَح هماِل اسالْم ِقلَّةٌ ِمن لٌ وقَت الٌ وِزلْز لٌ واِنِه أَزمكُونُ ِفي زي ِمن اِقنيالْب ِمن 
ثُلَِّة الْأَوِلني الْماِضني يؤِمن ِبالْكُتِب كُلِّها و يصدق جِميع الْمرسِلني و يشهد ِبالِْإخلَاِص ِلجِميِع 

مقَاِئِقِه لَهلَى حيِن عقُوا ِفي الدا بكَةٌ ماربةٌ مومحرم هتأُم نيِبيا النونَ ِفيهدؤي اتقَّتوم اتاعس 
 و يأُم هى ِإنوسا مي وكأَخ هفَِإن ِبعفَات هاجهِمن و قدفَِبِه فَص هاِفلَتِدِه نيِد ِإلَى سباَء الْعاِت أَدلَوالص

 و يبارك علَيِه كَذَِلك كَانَ ِفي ِعلِْمي و كَذَِلك هو عبد ِصدق يبارك لَه ِفيما وضع يده علَيِه
 و هموا اسسرداِئيلَ أَنْ لَا يرِني ِإسةَ بظَلَم را فَمينالد فَاِتيحم ِتمِتِه أَخِبأُم ةَ واعالس حِبِه أَفْت هلَقْتخ

ح لَفَاِعلُونَ و مهِإن و ذُلُوهخلَا ي هعا مةٌ فَأَننسِلي ح هب  
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نَّ ِديناِتي لَأُظِْهركَِلم تمونَ فَتاِلبالْغ مهبِحز ِبي وِحز ِمن وه ِبِه وِحز ا ِمنأَن اِن ويلَى الْأَدع ه
كُلِّها و لَأُعبدنَّ ِبكُلِّ مكَاٍن و لَأُنِزلَن علَيِه قُرآناً فُرقَاناً ِشفَاًء ِلما ِفي الصدوِر ِمن نفِْث الشيطَاِن 

نت عبِدي و أَنا ِإلَهك لَا فَصلِّ علَيِه يا ابن ِعمرانَ فَِإني أُصلِّي علَيِه و ملَاِئكَِتي يا موسى أَ
يِبش ِنيِبِط الْغغلَا ت و الْفَِقري ِقريِذلَّ الْحتسِتِه  تِتلَاو دِعن اِشعاً وِذكِْري خ دِعن كُن ِسٍري وٍء ي

مِئن ِعند ِذكِْري و ذَكِّر ِبي ِبرحمِتي طَاِمعاً و أَسِمعِني لَذَاذَةَ التوراِة ِبصوٍت خاِشٍع حِزيٍن اطْ
 كلَقْتي خِإن الْكَِبري ديا السي أَنِتي ِإنرسم رحت ئاً ويِبي ش ِركشلَا ت ِني ودباع و ِإلَي ِئنطْمي نم

يلٍَة ممشوجٍة فَكَانت بشراً فَأَنا صاِنعها ِمن نطْفٍَة ِمن ماٍء مِهٍني ِمن ِطينٍة أَخرجتها ِمن أَرٍض ذَِل
يكَِمثِْلي ش سِنيِعي لَيص سقَدت ِهي وجو كاربلْقاً فَتا  خولُ يالَِّذي لَا أَز اِئمالد يا الْحأَن ٌء و
كهجو فِّرِجلًا عِفقاً وشاِئفاً مِني ختوعِإذَا د ى كُنوسكَاِرِم مِلي ِبم دجاس اِب ورِلي ِفي الت 

 ياح ِجٍل وقَلٍْب و ٍة ِمنيشاِجيِني ِبخنت اِجِني ِحنين اِم وِفي الِْقي يدي نيب تاقْن و ِنكدب
و ِنعمِتي و قُلْ لَهم لَا يتمادونَ ِبتوراِتي أَيام الْحياِة و علِِّم الْجهالَ محاِمِدي و ذَكِّرهم آلَاِئي 

ِفي غَي ما هم ِفيِه فَِإنَّ أَخِذي أَِليم شِديد يا موسى ِإذَا انقَطَع حبلُك ِمني لَم يتِصلْ ِبحبِل 
م نفْسك فَِهي أَولَى ِبالذَّم و لَا غَيِري فَاعبدِني و قُم بين يدي مقَام الْعبِد الْحِقِري الْفَِقِري ذُ

 الَِمنيالْع بر كَلَام وه ِنرياً وم و اِعظاً ِلقَلِْبكذَا واِئيلَ فَكَفَى ِبهرِني ِإسلَى باِبي علْ ِبِكتطَاوتت
غِْفر لَك علَى ما كَانَ ِمنك السماُء جلَّ و تعالَى يا موسى متى ما دعوتِني و رجوتِني فَِإني سأَ

  تسبح ِلي وجلًا و الْملَاِئكَةُ ِمن مخافَِتي مشِفقُونَ و الْأَرض تسبح ِلي طَمعاً و كُلُّ الْخلِْق 
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 و ِثيقو دهِدي عا ِعنلَه كَاٍن وي ِبما ِمنهلَاِة فَِإنلَاِة الصِبالص كلَيع ونَ ثُماِخرونَ ِلي دحبسي
قْبلُ ِإلَّا الطَّيب يراد ِبِه أَلِْحق ِبها ما هو ِمنها زكَاةَ الْقُرباِن ِمن طَيِب الْماِل و الطَّعاِم فَِإني لَا أَ

وجِهي و اقْرنْ مع ذَِلك ِصلَةَ الْأَرحاِم فَِإني أَنا اللَّه الرحمن الرِحيم و الرِحم أَنا خلَقْتها فَضلًا 
ِد الْآِخرِة و أَنا قَاِطع من قَطَعها و ِمن رحمِتي ِليتعاطَف ِبها الِْعباد و لَها ِعنِدي سلْطَانٌ ِفي معا

واِصلُ من وصلَها و كَذَِلك أَفْعلُ ِبمن ضيع أَمِري يا موسى أَكِْرِم الساِئلَ ِإذَا أَتاك ِبرد جِميٍل 
انٍّ ملَا ج ٍس وِبِإن سلَي نم أِْتيكي هِسٍري فَِإنطَاٍء يِإع أَو اِنعص تأَن فكَي كلُونبِن يمحلَاِئكَةُ الر

ِفيما أَولَيتك و كَيف مواساتك ِفيما خولْتك و اخشع ِلي ِبالتضرِع و اهِتف ِلي ِبولْولَِة الِْكتاِب 
 ِبِه شرف الْمناِزِل و ذَِلك ِمن فَضِلي علَيك و و اعلَم أَني أَدعوك دعاَء السيِد مملُوكَه ِليبلُغَ

علَى آباِئك الْأَوِلني يا موسى لَا تنسِني علَى كُلِّ حاٍل و لَا تفْرح ِبكَثْرِة الْماِل فَِإنَّ ِنسياِني 
أَرض مِطيعةٌ و السماُء مِطيعةٌ و الِْبحار مِطيعةٌ يقِْسي الْقُلُوب و مع كَثْرِة الْماِل كَثْرةُ الذُّنوِب الْ

 اِء وخالر دعِة بداٍن آِتي ِبالشمانُ كُلِّ زمحر ِحيمالر نمحا الرأَن ِن وقَاُء الثَّقَلَياِني شيِعص و
الْم دعلُوِك بِبالْم ِة ودالش دعاِء بخِبالريش لَيفَى عخلَا ي ولُ وزلَا ي قَاِئم اِئملِْكي دم ٌء  لُوِك و

ِفي الْأَرِض و لَا ِفي السماِء و كَيف يخفَى علَي ما ِمني مبتدؤه و كَيف لَا يكُونُ همك ِفيما 
عى اجوسا مالَةَ يحلَا م ِجعرت ِإلَي ِدي وِعن اِت واِلحالص ِمن كزِدي كَنِعن عض و كزلِْني ِحر

 دسحلَا ت لِْق وِفي الْخ كفَلُ ِمنأَس وه نم محى اروسا مي ِصريالْم ِري ِإلَيغَي فخلَا ت فِْني وخ
  كُلُ النار الْحطَب من هو فَوقَك فَِإنَّ الْحسد يأْكُلُ الْحسناِت كَما تأْ
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اناً وبا قُربِتي فَقَرمحر ِلي وفَض ا ِمنالَا ِبهنِزلٍَة ِلينا ِفي معاضوت مآد ينى ِإنَّ ابوسا ملُ ِإلَّا يلَا أَقْب 
ِمن الْمتِقني فَكَانَ ِمن شأِْنِهما ما قَد عِلمت فَكَيف تِثق ِبالصاِحِب بعد الْأَِخ و الْوِزيِر يا موسى 

هالش ِمن ذَِلك كعنمِر فَلْيالْقَب اِكنس كأَن اذْكُر و رِع الْفَخد و رِع الِْكبِل ضجى عوسا ماِت يو
التوبةَ و أَخِر الذَّنب و تأَنَّ ِفي الْمكِْث بين يدي ِفي الصلَاِة و لَا ترج غَيِري اتِخذِْني جنةً 

ف فَضِلي علَيها و ِللشداِئِد و ِحصناً ِلمِلماِت الْأُموِر يا موسى كَيف تخشع ِلي خِليقَةٌ لَا تعِر
 ِمنؤت فكَي ِبِه و ِمنؤلَا ت ِهي ِفيِه و ظُرنت فكَي ِفيِه و ظُرنلَا ت ِهي ا وهلَيِلي عفَض ِرفعت فكَي

ات ا وينِبالد تقَِنع قَد ِهي اباً وو ثَوجرت فكَي اباً وو ثَوجرلَا ت ِهي ِبِه و تكَنر ى وأْوا مهذَتخ
ِإلَيها ركُونَ الظَّاِلِمني يا موسى ناِفس ِفي الْخيِر أَهلَه فَِإنَّ الْخير كَاسِمِه و دِع الشر ِلكُلِّ 

يِل و النهاِر تغنم و لَا مفْتوٍن يا موسى اجعلْ ِلسانك ِمن وراِء قَلِْبك تسلَم و أَكِْثر ِذكِْري ِباللَّ
 وِب وِك ِللذُّنرِل التِلأَه ى أَِطِب الْكَلَاموسا مي ارا النهِعدوا مطَايفَِإنَّ الْخ مدنا فَتطَايِبِع الْختت

ِجدي مهعم ِجد اناً ووِإخ ِبكيِلغ مِخذْهات ِليساً وج ملَه كُن أِْتيكي توى الْموسا مي كعونَ م
 ِهي فَكَِثريجِبِه و ا أُِريدى موسا مِقِني يلَى الْيع اِردو دوزتا يلَى مع وه نم ادز دوزالَةَ فَتحلَا م

أَي لَحِإنَّ أَص و هِري فَقَِليلٌ كَِثريِبِه غَي ا أُِريدم و قَِليلُه وٍم هوي أَي ظُرفَان كامأَم والَِّذي ه اِمك
 طَِويلُه رهِلِه فَِإنَّ الدأَه ِر وهالد ِمن كِعظَتوذْ مخ ئُولٌ وسم و قُوفوم كفَِإن ابوالْج لَه فَأَِعد

يكُلُّ ش طَِويلٌ و هقَِصري و لْ  قَِصريمٍء فَاٍن فَاع لَك عكُونَ أَطْمي ِلكَي ِلكمع ابى ثَورت ككَأَن
 ٍة وِصريلَى بلُ عمعاِمٍل يكُلُّ ع ا وهلَّى ِمنا وا كَمينالد ِمن ِقيا بالَةَ فَِإنَّ محِة لَا مِفي الْآِخر

ك تفُوز غَداً يوم السؤاِل فَهناِلك يخسر الْمبِطلُونَ ِمثَاٍل فَكُن مرتاداً ِلنفِْسك يا ابن ِعمرانَ لَعلَّ
 ذَِلك لْتِإذَا فَع كِدِه فَِإنيِرِخ ِإلَى سصتسِد الْمبِل الْعكَِفع يدي نيا بذُل كى أَلِْق كَفَّيوسا مي

 الْقَاِدِرين ما أَكْرأَن و تِحمر  
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يا موسى سلِْني ِمن فَضِلي و رحمِتي فَِإنهما ِبيِدي لَا يمِلكُهما أَحد غَيِري و انظُر ِحني تسأَلُِني 
ي ِلكُلِّ عاِمٍل جزاٌء و قَد يجزى الْكَفُور ِبما سعى يا موسى ِطب نفْساً كَيف رغْبتك ِفيما ِعنِد

عِن الدنيا و انطَِو عنها فَِإنها لَيست لَك و لَست لَها ما لَك و ِلداِر الظَّاِلِمني ِإلَّا ِلعاِمٍل ِفيها 
ِنع ا لَههِر فَِإنياِة ِبالْخروالت قَاِئقذْ حخ عنفَاص اها أَرمهم و عمِبِه فَاس كرا آمى موسا مي ارالد م

 هلُونعجفَي ِركدص ا ِمنيناَء الدنأَب كِّنملَا ت اِر وهالن ِل واِت اللَّياعا ِفي سقَّظْ ِبهيت و ِركدِإلَى ص
وكِْر الطَّيِر يا موسى أَبناُء الدنيا و أَهلُها ِفتن بعضهم ِلبعٍض فَكُلٌّ مزين لَه ما هو ِفيِه و وكْراً كَ

 نيب و هنيا بهتوهش الَتح قَد رفْتا يا مهِإلَي ظُرني وةُ فَهالْآِخر لَه تنيز نم ِمنؤِش الْميلَذَِّة الْع
 قَد لَو ى لَهِزيناً فَطُوبِسي حمي ظَلُّ كَِئيباً وِتِه ياِئِق ِإلَى غَاياِكِب السِل الراِر كَِفعحِبالْأَس هتلَجفَأَد

 ِللْمؤِمِن و لَا نِقمٍة كُِشف الِْغطَاُء ما ذَا يعاِين ِمن السروِر يا موسى الدنيا نطْفَةٌ لَيست ِبثَواٍب
 فَكُن كَذَِلك و مدت ٍة لَمسِبلَع و قبت قٍَة لَماِدِه ِبلَععم ابثَو اعب نلُ الطَِّويلُ ِلميفَاِجٍر فَالْو ِمن

 ادشِري ركُلُّ أَم و كترا أَمكَم  
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يا موسى ِإذَا رأَيت الِْغنى مقِْبلًا فَقُلْ ذَنب عجلَت ِلي عقُوبته و ِإذَا رأَيت الْفَقْر مقِْبلًا فَقُلْ 
 و لَا تكُن ِللظَّاِلِمني قَِريناً يا موسى ما عمر و مرحباً ِبِشعاِر الصاِلِحني و لَا تكُن جباراً ظَلُوماً

 كِإلَي ابالِْكت خرى صوسا مي هتبغم تِمدِإذَا ح كنع ِويا زم كرا ضم و هآِخر ذَمِإنْ طَالَ ي
ا الْعيونُ أَم كَيف يِجد قَوم لَذَّةَ الْعيِش لَو لَا صراخاً ِبما أَنت ِإلَيِه صاِئر فَكَيف ترقُد علَى هذَ

التماِدي ِفي الْغفْلَِة و اِلاتباع ِللشقْوِة و التتابع ِللشهوِة و ِمن دوِن هذَا يجزع الصديقُونَ يا 
 دعا كَانَ بلَى موِني ععداِدي يِعب رى موسم ِجيبم اِحِمنيالر محي أَروا ِلي أَنِقرأَنْ ي

 و الْكَِثري أُِثيب و ِسريالْي كُرأَش اِء وخآِتي ِبالر انَ وملُ الزدأُب وَء والس أَكِْشف و ينطَرضالْم
جأَ ِإلَيك و انضوى ِإلَيك ِمن الْخاِطِئني فَقُلْ أَهلًا و أُغِْني الْفَِقري و أَنا الداِئم الْعِزيز الْقَِدير فَمن لَ

سهلًا يا رحب الِْفناِء ِبِفناِء رب الْعالَِمني و استغِفر لَهم و كُن لَهم كَأَحِدِهم و لَا تستِطلْ 
هم فَلْيسأَلُوِني ِمن فَضِلي و رحمِتي فَِإنه لَا يمِلكُها أَحد علَيِهم ِبما أَنا أَعطَيتك فَضلَه و قُلْ لَ

 و ينطَرضالْم ِليسج و اِطِئنيالْخ فى كَهوسا مي ى لَكِظيِم طُوبِل الْعا ذُو الْفَضأَن ِري وغَي
رِضي فَادعِني ِبالْقَلِْب النِقي و اللِّساِن الصاِدِق و كُن مستغِفر ِللْمذِْنِبني ِإنك ِمني ِبالْمكَاِن ال

 كي ِمنفَِإن ِإلَي بقَرت و اهدتبم كِمن سا لَياِدي ِبملَى ِعبِطلْ عتسلَا ت ِري وأَم أَِطع كترا أَمكَم
ِذيكؤا يم أَلْكأَس ي لَمفَِإن أَنْ قَِريب و كِني فَأُِجيبوعدأَنْ ت كأَلْتا سمِإن لُهملَا ح و ِثقَلُه 

 ظُرى انوسا مِزيِلِه ينت اممت لَيع و أِْويلَهت ذْتي أَخا ِمنِبم ِإلَي بقَرتأَنْ ت و كِطيأَلَِني فَأُعست
يٍب قَبرك و ارفَع عينيك ِإلَى السماِء فَِإنَّ فَوقَك ِفيها مِلكاً عِظيماً و ِإلَى الْأَرِض فَِإنها عن قَِر

 و طَبِف الْعوخت ا وينِفي الد تما دم فِْسكلَى نِك عاب  
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الْمهاِلك و لَا تغرنك ِزينةُ الدنيا و زهرتها و لَا ترض ِبالظُّلِْم و لَا تكُن ظَاِلماً فَِإني ِللظَّاِلِم 
ِمن اٍف وعةُ أَضرشةَ عنسى ِإنَّ الْحوسا مي ظْلُومالْم هى أُِديلَ ِمنتح ِصيدِة راِحدئَِة الْويالس 

الْهلَاك لَا تشِرك ِبي لَا يِحلُّ لَك أَنْ تشِرك ِبي قَاِرب و سدد و ادع دعاَء الطَّاِمِع الراِغِب ِفيما 
ِلك السيئَةُ تمحوها ِعنِدي الناِدِم علَى ما قَدمت يداه فَِإنَّ سواد اللَّيِل يمحوه النهار و كَذَ

الْحسنةُ و عشوةُ اللَّيِل تأِْتي علَى ضوِء النهاِر و كَذَِلك السيئَةُ تأِْتي علَى الْحسنِة الْجِليلَِة 
  .فَتسودها 
 ٩-ِن ويسِن الْحِد بمحم نع هذَكَر نمٍد عمحم نب ِليِن   عسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح 

 أْتاِبِه قَالَ قَرحأَص ٍل ِمنجر نع ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نِميعاً عج ِديٍد الِْكنمحِن مب
 فَِإني أُوِصيك ِبتقْوى اللَِّه فَِإنَّ  ِإلَى رجٍل ِمن أَصحاِبِه أَما بعد)عليه السالم ( جواباً ِمن أَِبي عبِد اللَِّه 

 اكفَِإي ِسبتحثُ لَا ييح ِمن قَهزري و ِحبا يِإلَى م هكْرا يمع لَهوحأَنْ ي قَاهِن اتِلم ِمنض قَد اللَّه
أْمي و وِبِهمذُن اِد ِمنلَى الِْعبع افخي نكُونَ ِمملَّ لَا أَنْ تج و زع ِبِه فَِإنَّ اللَّهذَن ةَ ِمنقُوبالْع ن

 اَء اللَّهِتِه ِإنْ شِإلَّا ِبطَاع هدا ِعنالُ منلَا ي ِتِه ونج نع عدخي.  
 ١٠ -يع نانَ عملَيِن سِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ميِن أَشثَِم ب

 ذَات يوٍم و هو )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ خرج النِبي )عليه السالم ( عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و زادك سروراً فَقَالَ مستبِشر يضحك سروراً فَقَالَ لَه الناس أَضحك اللَّه ِسنك يا رسولَ اللَِّه

 ِإنه لَيس ِمن يوٍم و لَا لَيلٍَة ِإلَّا و ِلي ِفيِهما تحفَةٌ ِمن اللَِّه أَلَا و ِإنَّ ربي )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 مضى ِإنَّ جبرِئيلَ أَتاِني فَأَقْرأَِني ِمن ربي أَتحفَِني ِفي يوِمي هذَا ِبتحفٍَة لَم يتِحفِْني ِبِمثِْلها ِفيما

 نِفيم مِمثْلَه لُقخي ةً لَمعباِشٍم سِني هب ِمن ارتلَّ اخج و زع ِإنَّ اللَّه دمحا مقَالَ ي و لَامالس
سا ري تأَن ِقيب نِفيم مِمثْلَه لُقخلَا ي ى وضأَِبي طَاِلٍب م نب ِليع و نيِبيالن ديولَ اللَِّه س

 ديس كِصيو  
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أَسباِط و حمزةُ عمك سيد الشهداِء و جعفَر ابن الْوِصيني و الْحسن و الْحسين ِسبطَاك سيدا الْ
 ميرم نى ابلِّي ِعيسصي الْقَاِئم كُمِمن اُء وشثُ ييلَاِئكَِة حالْم عم ِطريِة ينِفي الْج ارالطَّي كمع

 ِض ِمنِإلَى الْأَر اللَّه طَهبِإذَا أَه لْفَهِن خيسلِْد الْحو ةَ ِمنفَاِطم و ِليِة عيعليه السالم ( ذُر(.   
  سهلُ بن ِزياٍد عن محمِد بِن سلَيمانَ الديلَِمي الِْمصِري عن أَِبيِه عن أَِبي بِصٍري - ١١ 

لُ اللَِّه عز و جلَّ هذا ِكتابنا ينِطق علَيكُم ِبالْحق قَالَ  قَالَ قُلْت لَه قَو)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 هو الناِطق ِبالِْكتاِب )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ ِإنَّ الِْكتاب لَم ينِطق و لَن ينِطق و لَِكن رسولَ اللَِّه 

 ينطَق علَيكُم ِبالْحق قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك ِإنا لَا نقْرؤها هكَذَا قَالَ اللَّه عز و جلَّ هذَا ِكتابنا
 و لَِكنه ِفيما حرف ِمن ِكتاِب اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ هكَذَا و اللَِّه نزلَ ِبِه جبرِئيلُ علَى محمٍد 

.  
 ١٢ -س نةٌ عاعمِد اللَِّه   جبأَِبي ع نٍد عمحأَِبي م نأَِبيِه ع نٍد عمحم نٍل ععليه السالم ( ه

صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و الشمِس و ضحاها قَالَ الشمس رسولُ اللَِّه )

(و زع اللَّه حضِبِه أَو  ِمِننيؤالْم أَِمري الها قَالَ ذَاكِر ِإذا تالْقَم قَالَ قُلْت مهاِس ِدينلَّ ِللنج  ) عليه

 و نفَثَه ِبالِْعلِْم نفْثاً قَالَ قُلْت و اللَّيِل ِإذا يغشاها قَالَ ذَاك )صلى اهللا عليه وآله (  تلَا رسولَ اللَِّه )السالم 
 و جلَسوا مجِلساً كَانَ آلُ )صلى اهللا عليه وآله ( جوِر الَِّذين استبدوا ِبالْأَمِر دونَ آِل الرسوِل أَِئمةُ الْ

الرسوِل أَولَى ِبِه ِمنهم فَغشوا ِدين اللَِّه ِبالظُّلِْم و الْجوِر فَحكَى اللَّه ِفعلَهم فَقَالَ و اللَّيِل ِإذا 
غةَ يِة فَاِطميذُر ِمن امالِْإم لَّاها قَالَ ذَِلكهاِر ِإذا جالن و ِديِن )عليها السالم ( شاها قَالَ قُلْت نأَلُ عسي 

هاِر ِإذا جلَّاها  فَيجلِّيِه ِلمن سأَلَه فَحكَى اللَّه عز و جلَّ قَولَه فَقَالَ و الن)صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
.  

 قَالَ قُلْت هلْ أَتاك حِديثُ )عليه السالم (   سهلٌ عن محمٍد عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١٣ 
ق الْغاِشيِة قَالَ يغشاهم الْقَاِئم ِبالسيِف قَالَ قُلْت وجوه يومِئٍذ خاِشعةٌ قَالَ خاِضعةٌ لَا تِطي

اِلامِتناع قَالَ قُلْت عاِملَةٌ قَالَ عِملَت ِبغيِر ما أَنزلَ اللَّه قَالَ قُلْت ناِصبةٌ قَالَ نصبت غَير ولَاِة 
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 الْأَمِر قَالَ قُلْت تصلى ناراً حاِميةً قَالَ تصلَى نار الْحرِب ِفي الدنيا علَى عهِد الْقَاِئِم و ِفي
 منهج ارِة نالْآِخر.  

   )عليه السالم (   سهلٌ عن محمٍد عن أَِبيِه عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه - ١٤ 
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ه تبارك و تعالَى و أَقْسموا ِباللَِّه جهد أَيماِنِهم ال يبعثُ اللَّه من يموت بلى وعداً علَيِه حقا قَولُ
 ِة قَالَ قُلْتِذِه الْآيقُولُ ِفي ها تِصٍري ما با أَبونَ قَالَ فَقَالَ ِلي يلَمعاِس ال يالن أَكْثَر لِكن ِإنَّ و

 أَنَّ اللَّه لَا يبعثُ الْموتى قَالَ فَقَالَ تباً )صلى اهللا عليه وآله ( الْمشِرِكني يزعمونَ و يحِلفُونَ ِلرسوِل اللَِّه 
لَ قُلْت جِعلْت ِلمن قَالَ هذَا سلْهم هلْ كَانَ الْمشِركُونَ يحِلفُونَ ِباللَِّه أَم ِباللَّاِت و الْعزى قَا

 اعا ِقبِتنِشيع ماً ِمنِه قَوِإلَي ثَ اللَّهعا بنقَاِئم قَام قَد ِصٍري لَوا با أَبِنيِه قَالَ فَقَالَ ِلي يِجدفَأَو اكِفد
ولُونَ بِعثَ فُلَانٌ و فُلَانٌ و فُلَانٌ سيوِفِهم علَى عواِتِقِهم فَيبلُغُ ذَِلك قَوماً ِمن ِشيعِتنا لَم يموتوا فَيقُ

 كُما أَكْذَبِة ميعالش رشعا مقُولُونَ يا فَينودع ماً ِمنقَو لُغُ ذَِلكبالْقَاِئِم فَي عم مه و وِرِهمقُب ِمن
 ما عاش هؤلَاِء و لَا يِعيشونَ ِإلَى يوِم الِْقيامِة هِذِه دولَتكُم و أَنتم تقُولُونَ ِفيها الْكَِذب لَا و اللَِّه

 وتمي نم ثُ اللَّهعبال ي ماِنِهمأَي دهوا ِباللَِّه جمأَقْس فَقَالَ و ملَهقَو كَى اللَّهقَالَ فَح.  
علَبةَ بِن ميموٍن عن بدِر بِن الْخِليِل   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن فَضاٍل عن ثَ- ١٥ 

 يقُولُ ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَلَما أَحسوا بأْسنا ِإذا )عليه السالم ( الْأَسِدي قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
ِرفْتوا ِإىل ما أُتِجعار وا وكُضرونَ ال تكُضرها يِمن مئَلُونَ قَالَ ِإذَا هست لَّكُملَع ساِكِنكُمم ِفيِه و م

  قَام الْقَاِئم و بعثَ ِإلَى بِني أُميةَ ِبالشاِم فَهربوا ِإلَى الروِم 
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فَيقُولُ لَهم الروم لَا ندِخلَنكُم حتى تتنصروا فَيعلِّقُونَ ِفي أَعناِقِهم الصلْبانَ فَيدِخلُونهم فَِإذَا نزلَ 
فْعالْقَاِئِم لَا ن ابحقُولُ أَصفَي لْحالص انَ ووا الْأَمالْقَاِئِم طَلَب ابحأَص ِتِهمرضوا ِبحفَعدى تتلُ ح

 ِفيِه و مِرفْتوا ِإىل ما أُتِجعار وا وكُضرال ت لُهقَو فَذَِلك ِهمِإلَي مهونفَعدا قَالَ فَيِمن لَكُمِقب نا منِإلَي
الَ فَيقُولُونَ يا ويلَنا ِإنا كُنا مساِكِنكُم لَعلَّكُم تسئَلُونَ قَالَ يسأَلُهم الْكُنوز و هو أَعلَم ِبها قَ

  .ظاِلِمني فَما زاَلَت ِتلْك دعواهم حتى جعلْناهم حِصيداً خاِمِدين ِبالسيِف 
   ِإلَى سعٍد الْخيِر)عليه السالم (  ِرسالَةُ أَِبي جعفٍَر 

 ١٦ -ِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم   نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نِن عيس
 ِزيدي نِد اللَِّه عبِن عِد بمحِن مب دمأَح نع ِريعٍد الْأَشمحِن مِن بيسالْح ِزيٍع وِن بةَ بزمِه حمع

عو جأَب بقَالَ كَت ثَهدح نمِد اللَِّه عبِن عِن )عليه السالم ( فٍَر بمحِم اللَِّه الرِر ِبسيٍد الْخعِإلَى س 
الرِحيِم أَما بعد فَِإني أُوِصيك ِبتقْوى اللَِّه فَِإنَّ ِفيها السلَامةَ ِمن التلَِف و الْغِنيمةَ ِفي الْمنقَلَِب ِإنَّ 

 عِن الْعبِد ما عزب عنه عقْلُه و يجِلي ِبالتقْوى عنه عماه و جهلَه و اللَّه عز و جلَّ يِقي ِبالتقْوى
 ى فَازقْوِبالت اِعقَِة والص ِمن هعم نم و اِلحص ِة وِفينِفي الس هعم نم و وحا نجى نقْوِبالت

الْع ِتلْك تجن ونَ واِبرالص ونَ ِتلْكِمسلْتالطَِّريقَِة ي لَى ِتلْكانٌ عوِإخ ملَه اِلِك وهالْم ِمن بص
 مهبوا رِمدثُلَاِت حالْم اِب ِمنِفي الِْكت مهلَغا باِت ِلموهاِد ِبالشالِْإير ِمن مهانيذُوا طُغبالْفَِضيلَةَ ن

 وه و مقَهزا رلَى موا أَنَّ عِلمع و لُ الذَّمأَه مه طُوا وا فَرلَى مع مهفُسوا أَنذَم ِد وملُ الْحأَه
 لَم نم عنما يمِإن و اهِرض هلْ ِمنقْبي لَم نلَى مع هبا غَضمِإن ِليمالْع ِليمالَى الْحعت و كاربت اللَّه

لْ ِمنقْبا يمِإن و طَاهع ه  
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عاِت دنسِديِل الْحبِة ِبتبوالت ئَاِت ِمنيلَ السأَه كَنأَم ثُم اهده هلْ ِمنقْبي لَم نِضلُّ مِفي ي هادا ِعب
الِْكتاِب ِإلَى ذَِلك ِبصوٍت رِفيٍع لَم ينقَِطع و لَم يمنع دعاَء ِعباِدِه فَلَعن اللَّه الَِّذين يكْتمونَ ما 

ع قاً وِصد تمِب فَتضلَ الْغقَب قَتبةَ فَسمحفِْسِه الرلَى نع بكَت و لَ اللَّهزأَن ِدئتبي سلًا فَلَيد
 اللَّه فَعر ٍة قَدكُلُّ أُم ى وقْوِعلِْم الت ِقِني وِعلِْم الْي ِمن ذَِلك و وهِضبغلَ أَنْ يِب قَبضِبالْغ ادالِْعب

انَ ِمن نبِذِهم الِْكتاب أَنْ عنهم ِعلْم الِْكتاِب ِحني نبذُوه و ولَّاهم عدوهم ِحني تولَّوه و كَ
 ِة وايوِللر مِحفْظُه مهِجبعالُ يهالْج و هنوعرلَا ي و هونوري مفَه هوددفُوا حرح و وفَهروا حأَقَام

تاب أَنْ ولَّوه الَِّذين لَا يعلَمونَ فَأَوردوهم الْعلَماُء يحزنهم تركُهم ِللرعايِة و كَانَ ِمن نبِذِهم الِْك
الْهوى و أَصدروهم ِإلَى الردى و غَيروا عرى الديِن ثُم ورثُوه ِفي السفَِه و الصبا فَالْأُمةُ 

 و كاربِر اللَِّه تأَم دعاِس بِر النأَم نونَ عردصةُ يلَايلًا ودب ِللظَّاِلِمني ونَ فَِبئْسدرِه يلَيع الَى وعت
الناِس بعد ولَايِة اللَِّه و ثَواب الناِس بعد ثَواِب اللَِّه و ِرضا الناِس بعد ِرضا اللَِّه فَأَصبحِت الْأُمةُ 

لِْعبادِة علَى ِتلْك الضلَالَِة معجبونَ مفْتونونَ فَِعبادتهم ِفتنةٌ لَهم كَذَِلك و ِفيِهم الْمجتِهدونَ ِفي ا
و ِلمِن اقْتدى ِبِهم و قَد كَانَ ِفي الرسِل ِذكْرى ِللْعاِبِدين ِإنَّ نِبياً ِمن الْأَنِبياِء كَانَ يستكِْملُ 

  ه تبارك و تعالَى ِفي الْباِب الْواِحِد فَخرج ِبِه ِمن الْجنِة و ينبذُ ِبِه ِفي بطِْن الطَّاعةَ ثُم يعِصي اللَّ
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اعِتراف و التوبةُ فَاعِرف أَشباه الْأَحباِر و الرهباِن الَِّذين ساروا الْحوِت ثُم لَا ينجيِه ِإلَّا اِل
 ِمن مهاهبأَش ِرفاع ثُم ِدينتهوا مما كان و مهتِتجار تِبحِريِفِه فَما رحت اِب واِن الِْكتمِبِكت

وا حأَقَام ِة الَِّذينِذِه الْأُمه قَتفَرِة فَِإذَا ترالْكُب ِة وادالس عم مفَه هوددفُوا حرح اِب والِْكت وفر
قَادةُ الْأَهواِء كَانوا مع أَكْثَِرِهم دنيا و ذَِلك مبلَغهم ِمن الِْعلِْم لَا يزالُونَ كَذَِلك ِفي طَبٍع و طَمٍع 

عمسالُ يزلَا ي لَى الْأَذَى واُء علَمالْع مهِمن ِبرصاِطٍل كَِثٍري يِبب ِتِهملَى أَلِْسنع ِليسِإب توص 
التعِنيِف و يِعيبونَ علَى الْعلَماِء ِبالتكِْليِف و الْعلَماُء ِفي أَنفُِسِهم خانةٌ ِإنْ كَتموا النِصيحةَ ِإنْ 

 ضالا لَا يهدونه أَو ميتاً لَا يحيونه فَِبئْس ما يصنعونَ ِلأَنَّ اللَّه تبارك و تعالَى أَخذَ رأَوا تاِئهاً
هنوا عها نما عوهنأَنْ ي وا ِبِه وا أُِمرِبم وِف ورعوا ِبالْمرأْماِب أَنْ يِفي الِْكت الِْميثَاق ِهملَيأَنْ ع و 

 ٍد وهاِل ِفي جهالْج اُء ِمنلَماِن فَالْعودالْع لَى الِْإثِْم ووا عناوعتلَا ي ى وقْوالت و لَى الِْبروا عناوعتي
 اعتزلُوهم قَالُوا ِجهاٍد ِإنْ وعظَت قَالُوا طَغت و ِإنْ علَّموا الْحق الَِّذي تركُوا قَالُوا خالَفَت و ِإِن

فَارقَت و ِإنْ قَالُوا هاتوا برهانكُم علَى ما تحدثُونَ قَالُوا نافَقَت و ِإنْ أَطَاعوهم قَالُوا عصِت 
ِبالِْكتاِب ِعند التعِريِف اللَّه عز و جلَّ فَهلَك جهالٌ ِفيما لَا يعلَمونَ أُميونَ ِفيما يتلُونَ يصدقُونَ 

و يكَذِّبونَ ِبِه ِعند التحِريِف فَلَا ينِكرونَ أُولَِئك أَشباه الْأَحباِر و الرهباِن قَادةٌ ِفي الْهوى سادةٌ 
ونَ ِإحدى الطَّاِئفَتيِن ِمن ِفي الردى و آخرونَ ِمنهم جلُوس بين الضلَالَِة و الْهدى لَا يعِرفُ

  الْأُخرى يقُولُونَ ما كَانَ الناس يعِرفُونَ هذَا و لَا يدرونَ ما هو و صدقُوا تركَهم رسولَ اللَِّه 
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 علَى الْبيضاِء لَيلُها ِمن نهاِرها لَم يظْهر ِفيِهم ِبدعةٌ و لَم يبدلْ ِفيِهم سنةٌ لَا )صلى اهللا عليه وآله ( 
ٍع ِإلَى اللَِّه ِخلَاف ِعندهم و لَا اخِتلَاف فَلَما غَِشي الناس ظُلْمةُ خطَاياهم صاروا ِإماميِن دا

 كَثُر اِئِه وِلياِن أَولَى ِلسع هتولَا صطَانُ فَعيالش طَقن ذَِلك داِر فَِعناٍع ِإلَى الند الَى وعت و كاربت
ت ِة وعِملَ ِبالِْبدفَع كَهرأَش نلَِد مالْو اِل وِفي الْم كارش و لُهجر و لُهيخ ةُ ونالس و ابالِْكت ِرك

نطَق أَوِلياُء اللَِّه ِبالْحجِة و أَخذُوا ِبالِْكتاِب و الِْحكْمِة فَتفَرق ِمن ذَِلك الْيوِم أَهلُ الْحق و أَهلُ 
ِة حتى كَانِت الْجماعةُ مع فُلَاٍن و الْباِطِل و تخاذَلَ و تهادنَ أَهلُ الْهدى و تعاونَ أَهلُ الضلَالَ

 ِردى تتح مهمالْز اُء وبجِن نيالْع أْير مهِصرفَأَب رآخ فِصن و فنذَا الصه ِرفاِهِه فَاعبأَش
موي ِليِهمأَه و مهفُسوا أَنِسرخ الَِّذين ِإنَّ الْخاِسِرين ف لَكرانُ أَهسالْخ وه ِة أَال ذِلكالِْقيام 

 ِبنيةٌ[الْمادى ِزييحِن يِد بمحِة مايِفي ِرو ِن ويسةُ الْحايا ِروناهِبالطَِّريِق فَِإنْ ] ِإلَى ه ِعلْم ملَه
ن أَهِل الْعسِف و خسف و دونهم كَانَ دونهم بلَاٌء فَلَا تنظُر ِإلَيِهم فَِإنْ كَانَ دونهم عسف ِم

بلَايا تنقَِضي ثُم تِصري ِإلَى رخاٍء ثُم اعلَم أَنَّ ِإخوانَ الثِّقَِة ذَخاِئر بعضهم ِلبعٍض و لَو لَا أَنْ 
طَّيتها و لَنشرت لَك أَشياَء ِمن تذْهب ِبك الظُّنونُ عني لَجلَيت لَك عن أَشياَء ِمن الْحق غَ

الْحق كَتمتها و لَِكني أَتِقيك و أَستبِقيك و لَيس الْحِليم الَِّذي لَا يتِقي أَحداً ِفي مكَاِن التقْوى 
 لَامالس و هِمن نيرعاِلِم فَلَا تالْع اسِلب الِْحلْم و  
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 هالَةٌ ِمنضاً)عليه السالم ( ِرسِه أَيِإلَي   
يٍع عن   محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ بِن بِز- ١٧ 

 ِإلَى سعٍد الْخيِر ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم )عليه السالم ( عمِه حمزةَ بِن بِزيٍع قَالَ كَتب أَبو جعفٍَر 
ضا اللَِّه ِرضاه أَما بعد فَقَد جاَءِني ِكتابك تذْكُر ِفيِه معِرفَةَ ما لَا ينبِغي تركُه و طَاعةَ من ِر

 و هتطَاع ا اللَِّه وأَنَّ ِرض بجعت هكْترت ةً لَونهترم كفْسن تا كَانم فِْسكِلن ذَِلك ِمن فَقُلْت
قَِد اتخذَهم الناس نِصيحته لَا تقْبلُ و لَا توجد و لَا تعرف ِإلَّا ِفي ِعباٍد غُرباَء أَخلَاًء ِمن الناِس 

 ضغكُونَ أَبى يتِمناً حؤم ِمنؤكُونُ الْمقَالُ لَا يكَانَ ي اِت وكَرنالْم ِبِه ِمن مهونمرا ياً ِلمِريِسخ
صابنا فَتجعلَ ِفتنةَ الناِس ِإلَى الناِس ِمن ِجيفَِة الِْحماِر و لَو لَا أَنْ يِصيبك ِمن الْبلَاِء ِمثْلُ الَِّذي أَ

كَعذَاِب اللَِّه و أُِعيذُك ِباللَِّه و ِإيانا ِمن ذَِلك لَقَربت علَى بعِد منِزلَِتك و اعلَم رِحمك اللَّه أَنه لَا 
ايته ِإلَّا ِبمعاداِتِهم و فَوت ذَِلك قَِليلٌ يِسري تنالُ محبةُ اللَِّه ِإلَّا ِببغِض كَِثٍري ِمن الناِس و لَا ولَ

 ا ِمنقَايِل بسالر لَ ِفي كُلٍّ ِمنعلَّ جج و زع ا أَِخي ِإنَّ اللَّهونَ يلَمعٍم ياللَِّه ِلقَو ِمن ِك ذَِلكرِلد
ى ودلَّ ِإلَى الْهض نونَ معدِل الِْعلِْم يأَه اللَِّه و اِعيونَ دِجيبلَى الْأَذَى يع مهعونَ مِبرصي 

يدعونَ ِإلَى اللَِّه فَأَبِصرهم رِحمك اللَّه فَِإنهم ِفي منِزلٍَة رِفيعٍة و ِإنْ أَصابتهم ِفي الدنيا وِضيعةٌ 
و يبصرنَّ ِبنوِر اللَِّه ِمن الْعمى كَم ِمن قَِتيٍل ِلِإبِليس قَد أَحيوه ِإنهم يحيونَ ِبِكتاِب اللَِّه الْموتى 

  و كَم ِمن تاِئٍه ضالٍّ 
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ماَءهم دونَ هلَكَِة الِْعباِد و ما أَحسن أَثَرهم علَى الِْعباِد و أَقْبح آثَار الِْعباِد قَد هدوه يبذُلُونَ ِد
 ِهملَيع.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن سلَيمانَ عن أَِبيِه عن أَِبي - ١٨ 
نيِصٍري قَالَ بولُ اللَِّه بسصلى اهللا عليه وآله ( ا ر( ِمِننيؤالْم لَ أَِمرياِلساً ِإذْ أَقْبٍم جوي ذَات  ) فَقَالَ )عليه السالم 

  ِإنَّ ِفيك شبهاً ِمن ِعيسى ابِن مريم و لَو لَا أَنْ تقُولَ ِفيك طَواِئف)صلى اهللا عليه وآله ( لَه رسولُ اللَِّه 
ِمن أُمِتي ما قَالَِت النصارى ِفي ِعيسى ابِن مريم لَقُلْت ِفيك قَولًا لَا تمر ِبملٍَإ ِمن الناِس ِإلَّا 

 بن أَخذُوا التراب ِمن تحِت قَدميك يلْتِمسونَ ِبذَِلك الْبركَةَ قَالَ فَغِضب الْأَعراِبياِن و الْمِغريةُ
 ميرم نى ابثَلًا ِإلَّا ِعيسِه ممِن عِلاب ِربضأَنْ ي ِضيا رفَقَالُوا م مهعٍش ميقُر ةٌ ِمنِعد ةَ وبعش

 ِمنه يِصدونَ و  فَقَالَ و لَما ضِرب ابن مريم مثَلًا ِإذا قَومك)صلى اهللا عليه وآله ( فَأَنزلَ اللَّه علَى نِبيِه 
قالُوا أَ آِلهتنا خير أَم هو ما ضربوه لَك ِإلَّا جدلًا بلْ هم قَوم خِصمونَ ِإنْ هو ِإلَّا عبد أَنعمنا 

ب ِني ِمنعي كُملْنا ِمنعشاُء لَجن لَو راِئيلَ وِني ِإسثَلًا ِلبم لْناهعج ِه ولَيالِئكَةً ِفي عاِشٍم مِني ه
 ِمن قالْح وِإنْ كانَ هذا ه مفَقَالَ اللَّه ِريٍرو الِْفهمع ناِرثُ بالْح ِضبلُفُونَ قَالَ فَغخِض يالْأَر

ةً ِمننا ِحجارلَيع ِطرقٍْل فَأَمِهر دعقْلًا بثُونَ ِهراروتاِشٍم يِني هأَنَّ ب ِدكذاٍب ِعنماِء أَِو ائِْتنا ِبعالس 
أَِليٍم فَأَنزلَ اللَّه علَيِه مقَالَةَ الْحاِرِث و نزلَت هِذِه الْآيةُ و ما كانَ اللَّه ِليعذِّبهم و أَنت ِفيِهم و ما 

ع نا ابي قَالَ لَه ونَ ثُمِفرغتسي مه و مهذِّبعم ا كانَ اللَّهفَقَالَ ي لْتحا رِإم و تبا تٍرو ِإمم
 ِب ورِة الْعمكْراِشٍم ِبمو هنب تبذَه فَقَد كيدا ِفي يئاً ِمميٍش شياِئِر قُرلُ ِلسعجلْ تب دمحم

 ِبيالن ِم فَقَالَ لَهجصلى اهللا عليه وآله ( الْع(ِإلَي ذَِلك سلَي  دمحا مالَى فَقَالَ يعت و كاربِإلَى اللَِّه ت ذَِلك 
قَلِْبي ما يتاِبعِني علَى التوبِة و لَِكن أَرحلُ عنك فَدعا ِبراِحلَِتِه فَرِكبها فَلَما صار ِبظَهِر الْمِدينِة 

 فَقَالَ سأَلَ ساِئلٌ ِبعذاٍب )صلى اهللا عليه وآله ( تى الْوحي ِإلَى النِبي أَتته جندلَةٌ فَرضخت هامته ثُم أَ
 داِفع لَه سلَي ِليِة علَايِبو واِقٍع ِللْكاِفرين  
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ا ِمنلَ ِبهزاللَِّه ن كَذَا وكَذَا فَقَالَ ها ههؤقْرا لَا نِإن اكِفد ِعلْتج عاِرِج قَالَ قُلْتاللَِّه ِذي الْم 
 )عليها السالم (  و هكَذَا هو و اللَِّه مثْبت ِفي مصحِف فَاِطمةَ )صلى اهللا عليه وآله ( جبرِئيلُ علَى محمٍد 

 ِلمن حولَه ِمن الْمناِفِقني انطَِلقُوا ِإلَى صاِحِبكُم فَقَد أَتاه ما )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه فَ
  .استفْتح ِبِه قَالَ اللَّه عز و جلَّ و استفْتحوا و خاب كُلُّ جباٍر عِنيٍد 

عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن النعماِن عِن ابِن مسكَانَ   محمد بن يحيى - ١٩ 
 ِفي قَوِلِه عز و جلَّ ظَهر الْفَساد ِفي الْبر و الْبحِر )عليه السالم ( عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

  . ذَاك و اللَِّه ِحني قَالَِت الْأَنصار ِمنا أَِمري و ِمنكُم أَِمري ِبما كَسبت أَيِدي الناِس قَالَ
 )عليه السالم (   و عنه عن محمِد بِن عِلي عِن ابِن مسكَانَ عن ميسٍر عن أَِبي جعفٍَر - ٢٠ 

ا ِفي الْأَرِض بعد ِإصالِحها قَالَ فَقَالَ يا ميسر ِإنَّ قَالَ قُلْت قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و ال تفِْسدو
 فَقَالَ و ال تفِْسدوا ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( الْأَرض كَانت فَاِسدةً فَأَصلَحها اللَّه عز و جلَّ ِبنِبيِه 

  .الْأَرِض بعد ِإصالِحها 
  )عليه السالم ( ني خطْبةٌ ِلأَِمِري الْمؤِمِن

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم بِن عثْمانَ عن سلَيِم - ٢١ 
 ِمِننيؤالْم أَِمري طَبقَالَ خ ٍس الِْهلَاِليِن قَيِه ثُ)عليه السالم ( بلَيى عأَثْن و اللَّه ِمدلَى  فَحلَّى عص م

 ِبيِل )صلى اهللا عليه وآله ( النطُولُ الْأَم ى ووالْه اعباِن اتلَّتخ كُملَيع افا أَخم فوقَالَ أَلَا ِإنَّ أَخ ثُم 
ا ِإنَّ الدنيا قَد ترحلَت أَما اتباع الْهوى فَيصد عِن الْحق و أَما طُولُ الْأَمِل فَينِسي الْآِخرةَ أَلَ

مدِبرةً و ِإنَّ الْآِخرةَ قَد ترحلَت مقِْبلَةً و ِلكُلِّ واِحدٍة بنونَ فَكُونوا ِمن أَبناِء الْآِخرِة و لَا تكُونوا 
اً ِحساب و لَا عملَ و ِإنما بدُء وقُوِع ِمن أَبناِء الدنيا فَِإنَّ الْيوم عملٌ و لَا ِحساب و ِإنَّ غَد

الِْفتِن ِمن أَهواٍء تتبع و أَحكَاٍم تبتدع يخالَف ِفيها حكْم اللَِّه يتولَّى ِفيها ِرجالٌ ِرجالًا أَلَا ِإنَّ 
  لَ خلَص لَم يخف علَى ِذي ِحجى لَِكنه يؤخذُ الْحق لَو خلَص لَم يكُِن اخِتلَاف و لَو أَنَّ الْباِط
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سي اِلكنعاً فَهلَّلَاِن مجاِن فَيجزمثٌ فَيذَا ِضغه ِمن ثٌ وذَا ِضغه اِئِه ِمنِليلَى أَوطَانُ عيِلي الشوت
 يقُولُ كَيف )صلى اهللا عليه وآله ( و نجا الَِّذين سبقَت لَهم ِمن اللَِّه الْحسنى ِإني سِمعت رسولَ اللَِّه 

ِبري يجِري الناس علَيها و يتِخذُونها سنةً أَنتم ِإذَا لَبستكُم ِفتنةٌ يربو ِفيها الصِغري و يهرم ِفيها الْكَ
يا شهِمن رةُ  فَِإذَا غُييى الذُّربست ةُ وِليالْب دتشت كَراً ثُمنم اسى النأَت قَد ةُ ونِت السرغُي ٌء ِقيلَ قَد

الن قدا تةُ كَمنالِْفت مقُّهدت و ِر اللَِّه ويونَ ِلغفَقَّهتي ا وى ِبِثفَاِلهحالر قدا تكَم و طَبالْح ار
يتعلَّمونَ ِلغيِر الْعمِل و يطْلُبونَ الدنيا ِبأَعماِل الْآِخرِة ثُم أَقْبلَ ِبوجِهِه و حولَه ناس ِمن أَهِل بيِتِه 

ِتِه واصخ ولَ اللَِّه وسا رالَفُوا ِفيهالًا خمِلي أَعلَاةُ قَبِملَِت الْوع ِتِه فَقَالَ قَدصلى اهللا عليه وآله (  ِشيع( 
ى متعمِدين ِلِخلَاِفِه ناِقِضني ِلعهِدِه مغيِريِن ِلسنِتِه و لَو حملْت الناس علَى ترِكها و حولْتها ِإلَ

 لَتفَرق عني جنِدي حتى أَبقَى )صلى اهللا عليه وآله ( مواِضِعها و ِإلَى ما كَانت ِفي عهِد رسوِل اللَِّه 
 لَّ وج و زاِب اللَِّه عِكت ِتي ِمنامِإم ضفَر ِلي وفُوا فَضرع الَِّذين ِتيِشيع قَِليلٌ ِمن ِدي أَوحو

نوِل اللَِّه سسصلى اهللا عليه وآله ( ِة ر( اِهيمرقَاِم ِإبِبم ترأَم لَو متأَيأَ ر  ) ِضِع )عليه السالموِإلَى الْم هتددفَر 
 و رددت )لسالم عليها ا(  و رددت فَدكاً ِإلَى ورثَِة فَاِطمةَ )صلى اهللا عليه وآله ( الَِّذي وضعه ِفيِه رسولُ اللَِّه 

   )صلى اهللا عليه وآله (  كَما كَانَ و أَمضيت قَطَاِئع أَقْطَعها رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( صاع رسوِل اللَِّه 
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 تددر ِجِد وسالْم ا ِمنهتمده ثَِتِه ورفٍَر ِإلَى وعج ارد تددر فَذْ ونت لَم و ملَه ضمت اٍم لَمِلأَقْو
وِإلَى أَز نهتددفَر قِر حياٍل ِبغِرج تحاًء تِنس تعزن ا وِبه ِر قُِضيوالْج ا ِمنايقَض و اِجِهن

 ِمن ا قُِسمم تددر و ِلبغِني تب اِريذَر تيبس كَاِم والْأَح وِج وِفي الْفُر كْمالْح ِبِهن لْتقْبتاس
   )صلى اهللا عليه وآله ( أَرِض خيبر و محوت دواِوين الْعطَايا و أَعطَيت كَما كَانَ رسولُ اللَِّه 
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 اِكِح ونالْم نيب تيوس ةَ واحسالْم تأَلْقَي اِء والْأَغِْني نيولَةً با دلْهعأَج لَم ِة وِويِطي ِبالسعي
فَذْتوِل اللَِّه أَنسر ِجدسم تددر و هضفَر لَّ وج و زع لَ اللَّهزا أَنوِل كَمسالر سمصلى اهللا (  خ

 ِإلَى ما كَانَ علَيِه و سددت ما فُِتح ِفيِه ِمن الْأَبواِب و فَتحت ما سد ِمنه و حرمت )عليه وآله 
ى الْخفَّيِن و حددت علَى النِبيِذ و أَمرت ِبِإحلَاِل الْمتعتيِن و أَمرت ِبالتكِْبِري علَى الْمسح علَ

  الْجناِئِز خمس تكِْبرياٍت و أَلْزمت الناس الْجهر ِبِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم 

http://www.islam4u.com


  )٦٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ... ........الد الثامن : الكايف 

صلى اهللا (  ِفي مسِجِدِه ِممن كَانَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( و أَخرجت من أُدِخلَ مع رسوِل اللَِّه 

صلى (  ِممن كَانَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( بعد رسوِل اللَِّه  أَخرجه و أَدخلْت من أُخِرج )عليه وآله 

 أَدخلَه و حملْت الناس علَى حكِْم الْقُرآِن و علَى الطَّلَاِق علَى السنِة و أَخذْت )اهللا عليه وآله 
در ا ووِدهدح ا واِفهنلَى أَصقَاِت عدالص ا واِقيِتهولَاةَ ِإلَى مالص لَ وسالْغ وَء وضالْو تد

شراِئِعها و مواِضِعها و رددت أَهلَ نجرانَ ِإلَى مواِضِعِهم و رددت سبايا فَاِرس و ساِئِر الْأُمِم 
 ِإذاً لَتفَرقُوا عني و اللَِّه لَقَد أَمرت الناس أَنْ لَا يجتِمعوا )له صلى اهللا عليه وآ( ِإلَى ِكتاِب اللَِّه و سنِة نِبيِه 

  ِفي شهِر رمضانَ ِإلَّا ِفي 
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هتلَمأَع ٍة وِعي فَِريضقَاِتلُ مي نكَِري ِممسِل عأَه ضعى بادنةٌ فَتعاِفِل ِبدوِفي الن مهاعِتمأَنَّ اج م
يا أَهلَ الِْإسلَاِم غُيرت سنةُ عمر ينهانا عِن الصلَاِة ِفي شهِر رمضانَ تطَوعاً و لَقَد ِخفْت أَنْ 

ِحيِة جاِنِب عسكَِري ما لَِقيت ِمن هِذِه الْأُمِة ِمن الْفُرقَِة و طَاعِة أَِئمِة الضلَالَِة و يثُوروا ِفي نا
 متنآم متلَّ ِإنْ كُنج و زع ى الَِّذي قَالَ اللَّهبِذي الْقُر مهس ذَِلك ِمن تطَيأَع اِر واِة ِإلَى النعالد

ِه و ما أَنزلْنا على عبِدنا يوم الْفُرقاِن يوم الْتقَى الْجمعاِن فَنحن و اللَِّه عنى ِبِذي الْقُربى ِباللَّ
ىب و  فَقَالَ تعالَى فَِللَِّه و ِللرسوِل و ِلِذي الْقُر)صلى اهللا عليه وآله ( الَِّذي قَرننا اللَّه ِبنفِْسِه و ِبرسوِلِه 

 ما آتاكُم و كُمالْأَغِْنياِء ِمن نيولَةً بكُونَ دال ي ةً كَياصا خِبيِل ِفينِن الساب ساِكِني والْم تامى والْي
د الِْعقاِب الرسولُ فَخذُوه و ما نهاكُم عنه فَانتهوا و اتقُوا اللَّه ِفي ظُلِْم آِل محمٍد ِإنَّ اللَّه شِدي

 هِبيى ِبِه نصو ِبِه و ا اللَّهانى أَغْنِغن ا ولَن هةً ِمنمحر مهظَلَم نا )صلى اهللا عليه وآله ( ِلملْ لَنعجي لَم و 
 ولَهسر اللَّه مِصيباً أَكْرقَِة ندِم الصها أَ)صلى اهللا عليه وآله ( ِفي سنمأَكْر و  ا ِمننطِْعمِت أَنْ ييلَ الْبه

أَوساِخ الناِس فَكَذَّبوا اللَّه و كَذَّبوا رسولَه و جحدوا ِكتاب اللَِّه الناِطق ِبحقِّنا و منعونا فَرضاً 
ا با لَِقينِتِه مأُم ِمن ِبيِت نيلُ بأَه ا لَِقيا ملَن اللَّه هضا فَرنِبين دانُ )صلى اهللا عليه وآله ( ععتسالْم اللَّه و 

  .علَى من ظَلَمنا و لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْعِلي الْعِظيِم 
 ِمِننيؤةٌ ِلأَِمِري الْمطْبعليه السالم ( خ(  

 ٢٢ -ج نع ٍد الْكُوِفيمحم نب دمِج   أَحٍح فَروأَِبي ر نع ِديمحِد اللَِّه الْمبِن عفَِر بع
 قَالَ خطَب )عليه السالم ( بِن قُرةَ عن جعفَِر بِن عبِد اللَِّه عن مسعدةَ بِن صدقَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمِننيؤالْم ِة فَ)عليه السالم ( أَِمريِدينا  ِبالْمقَالَ أَم آِلِه ثُم و ِبيلَى النلَّى عص ِه ولَيى عأَثْن و اللَّه ِمدح
  بعد فَِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى 
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قِْصمي ٍل لَمأَز دعِم ِإلَّا بالْأُم ظٍْم ِمنع ركَس ربجي لَم اٍء وخر ِهيٍل ومِد تعب ٍر ِإلَّا ِمنهاِري دبج 
و بلَاٍء أَيها الناس ِفي دوِن ما استقْبلْتم ِمن عطٍَب و استدبرتم ِمن خطٍْب معتبر و ما كُلُّ ِذي 
قَلٍْب ِبلَِبيٍب و لَا كُلُّ ِذي سمٍع ِبسِميٍع و لَا كُلُّ ِذي ناِظِر عيٍن ِببِصٍري ِعباد اللَِّه أَحِسنوا ِفيما 
 يعِنيكُم النظَر ِفيِه ثُم انظُروا ِإلَى عرصاِت من قَد أَقَاده اللَّه ِبِعلِْمِه كَانوا علَى سنٍة ِمن آِل

 ِة ورضالن دعب ملَه اللَّه متا خوا ِبمظُران قَاٍم كَِرٍمي ثُمم وٍع ورز وٍن ويع اٍت ونلَ جنَ أَهوعِفر
ِه عاِقبةُ السروِر و الْأَمِر و النهِي و ِلمن صبر ِمنكُم الْعاِقبةُ ِفي الِْجناِن و اللَِّه مخلَّدونَ و ِللَّ

الْأُموِر فَيا عجباً و ما ِلي لَا أَعجب ِمن خطَِإ هِذِه الِْفرِق علَى اخِتلَاِف حجِجها ِفي ِديِنها لَا 
 الْمعروف يقْتصونَ أَثَر نِبي و لَا يقْتدونَ ِبعمِل وِصي و لَا يؤِمنونَ ِبغيٍب و لَا يعفُونَ عن عيٍب

ِفيِهم ما عرفُوا و الْمنكَر ِعندهم ما أَنكَروا و كُلُّ امِرٍئ ِمنهم ِإمام نفِْسِه آِخذٌ ِمنها ِفيما يرى 
طَأً لَا يوا ِإلَّا خاددزي لَن ٍر ووالُونَ ِبجزاٍت فَلَا يكَمحاٍب مبأَس ِثيقَاٍت وى ورِبع باً وقَرالُونَ تن

 ٍض كُلُّ ذَِلكعِلب ِضِهمعب ِديقصت ٍض وعِبب ِضِهمعب سلَّ أُنج و زاللَِّه ع داً ِمنعوا ِإلَّا باددزي لَن
 يالْأُم ِبيثَ النرا وةً ِممشحى ِإلَ)صلى اهللا عليه وآله ( وا أَدفُوراً ِممن اِت  واوماِر فَاِطِر السبأَخ ِمن ِهمي

و الْأَرِض أَهلُ حسراٍت و كُهوف شبهاٍت و أَهلُ عشواٍت و ضلَالٍَة و ِريبٍة من وكَلَه اللَّه ِإلَى 
 دِم ِعنهتالْم رغَي لُههجي نم دونٌ ِعنأْمم وأِْيِه فَهر فِْسِه ون اٍم قَدعلَاِء ِبأَنؤه هبا أَشفَم ِرفُهعلَا ي نم

غَاب عنها ِرعاؤها و وا أَسفَى ِمن فَعلَاِت ِشيعِتي ِمن بعِد قُرِب مودِتها الْيوم كَيف يستِذلُّ 
تضاً الْمعا بهضعلُ بقْتي فكَي ضاً وعا بهضعِدي بعلَِة بمؤِع الْماِزلَِة ِبالْفَرِل النِن الْأَصِة غَداً عتتش

 و أَنَّ اللَّه عم هعالَ مم نصالَ الْغا ممنٍن أَيصِبغ هآِخذٌ ِمن مهٍب ِمنِتِه كُلُّ ِحزِر ِجهغَي ِمن حالْفَت
وي رلَاِء ِلشؤه عمجيس دمالْح لَه عمجا يةَ كَميِني أُمٍم ِلب  
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 حفْتي اِب ثُمحكَاِم السكَاماً كَرر ملُهعجي ثُم مهنيب اللَّه لِّفؤِريِف يالْخ عِسيلُونَ قَزاباً يوأَب ملَه
 دري لَم ةٌ وِه أَكَملَيع تثْبي ةً فَلَمِه قَارلَيثَ ععثُ بيِرِم حلَ الْعيِن سيتنِل الْجيكَس ثَاِرِهمتسم ِمن

لُكُهسي ٍة ثُمِديطُوِن أَوِفي ب اللَّه مهِذعذَعٍد يطَو صر هننس ِمن ذُ ِبِهمأْخِض يِفي الْأَر اِبيعني م
قَوٍم حقُوق قَوٍم و يمكِّن ِبِهم قَوماً ِفي ِدياِر قَوٍم تشِريداً ِلبِني أُميةَ و ِلكَيلَا يغتِصبوا ما غَصبوا 

 ِمن ِإرم و يملَأُ ِمنهم بطْنانَ الزيتوِن فَو الَِّذي يضعِضع اللَّه ِبِهم ركْناً و ينقُض ِبِهم طَي الْجناِدِل
  فَلَق الْحبةَ و برأَ النسمةَ لَيكُونن ذَِلك و كَأَني 
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ِكِني أَسمالت و لُوالْع دعب ِديِهما ِفي أَيم نذُوباللَِّه لَي ماي و اِلِهمةَ ِرجطَمطَم و ِلِهميِهيلَ خص عم
يفِْضي ِفي الِْبلَاِد كَما تذُوب الْأَلْيةُ علَى الناِر من مات ِمنهم مات ضالا و ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ 

ِمنهم من درج و يتوب اللَّه عز و جلَّ علَى من تاب و لَعلَّ اللَّه يجمع ِشيعِتي بعد التشتِت 
مر جِميعاً أَيها ِلشر يوٍم ِلهؤلَاِء و لَيس ِلأَحٍد علَى اللَِّه عز ِذكْره الِْخيرةُ بلْ ِللَِّه الِْخيرةُ و الْأَ

 نوا عِهنت لَم و قالْح رم ناذَلُوا عختت لَم لَو و ا كَِثريِلهِر أَهغَي ِة ِمنامِللِْإم ِحِلنيتنِإنَّ الْم اسالن
 قْوي لَم و ِمثْلَكُم سلَي نم كُملَيع عجشتي اِطِل لَمِهِني الْبوِم تضلَى هع و كُملَيع قَِوي نم

( الطَّاعِة و ِإزواِئها عن أَهِلها لَِكن ِتهتم كَما تاهت بنو ِإسراِئيلَ علَى عهِد موسى بِن ِعمرانَ 

 تاهت بنو ِإسراِئيلَ و لَعمِري  و لَعمِري لَيضاعفَن علَيكُم التيه ِمن بعِدي أَضعاف ما)عليه السالم 
أَنْ لَو قَِد استكْملْتم ِمن بعِدي مدةَ سلْطَاِن بِني أُميةَ لَقَِد اجتمعتم علَى السلْطَاِن الداِعي ِإلَى 

م و قَطَعتم الْأَدنى ِمن أَهِل بدٍر و وصلْتم الضلَالَِة و أَحييتم الْباِطلَ و خلَّفْتم الْحق وراَء ظُهوِركُ
 و لَعمِري أَنْ لَو قَد ذَاب ما ِفي أَيِديِهم لَدنا )صلى اهللا عليه وآله ( الْأَبعد ِمن أَبناِء الْحرِب ِلرسوِل اللَِّه 

قَضان و دعالْو بقَر اِء وزِللْج ِحيصمِل التِقب ِب ِمنذُو الذَّن مجالن ا لَكُمدب ةُ ودِت الْم
 طَاِلع متعبِإِن ات كُموا أَنلَماع ةَ وبووا التاِجعفَر فَِإذَا كَانَ ذَِلك ِنريالْم رالْقَم لَكُم لَاح ِرِق وشالْم

 فَتداويتم ِمن الْعمى و الصمِم و الْبكَِم و )صلى اهللا عليه وآله ( الْمشِرِق سلَك ِبكُم مناِهج الرسوِل 
 ى وأَب نِإلَّا م اللَّه دعبلَا ي اِق ونِن الْأَعع الثِّقْلَ الْفَاِدح مذْتبن ِف وسعالت ةَ الطَّلَِب وئُونم مكُِفيت

   ما لَيس لَه و سيعلَم الَِّذين ظَلَموا أَي منقَلٍَب ينقَِلبونَ ظَلَم و اعتسف و أَخذَ
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 ِمِننيؤةٌ ِلأَِمِري الْمطْبعليه السالم ( خ(  
 ٢٣ -ب ِلياِج   عرالس قُوبعي ِن ِرئَاٍب وب ِليع نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن

 لَما بوِيع بعد مقْتِل عثْمانَ صِعد الِْمنبر )عليه السالم (  أَنَّ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
الْحمد ِللَِّه الَِّذي علَا فَاستعلَى و دنا فَتعالَى و ارتفَع فَوق كُلِّ منظٍَر و أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا فَقَالَ 

ِه علَى اللَّه وحده لَا شِريك لَه و أَشهد أَنَّ محمداً عبده و رسولُه خاتم النِبيني و حجةُ اللَّ
 ِه ولَيع هلَاِئكَتم و لَّى اللَّهِحيماً فَصُءوفاً رر ِمِننيؤكَانَ ِبالْم و ِلنيِل الْأَوسقاً ِللردصم الَِمنيالْع

 أَولَ من بغى علَى اللَِّه جلَّ علَى آِلِه أَما بعد أَيها الناس فَِإنَّ الْبغي يقُود أَصحابه ِإلَى الناِر و ِإنَّ
ِفي ] ِمن الْأَرِض[ِذكْره عناق ِبنت آدم و أَولَ قَِتيٍل قَتلَه اللَّه عناق و كَانَ مجِلسها جِريباً 

لَيجاِن ِمثْلُ الِْمنٍع ظُفُربعاً ِفي كُلِّ ِإصبونَ ِإصرا ِعشكَانَ لَه ِريٍب ولَّ جج و زع لَّطَ اللَّهِن فَس
علَيها أَسداً كَالِْفيِل و ِذئْباً كَالْبِعِري و نسراً ِمثْلَ الْبغِل فَقَتلُوها و قَد قَتلَ اللَّه الْجباِبرةَ علَى 

عِفر لَكأَه انَ وامه اتأَم وا وا كَانِن مآم و اِلِهموِل أَحِإنَّ أَفْض انُ أَلَا وثْمقُِتلَ ع قَد نَ وو
 هِبين ثَ اللَّهعب موا يئَِتهيكَه تادع قَد كُمتِليصلى اهللا عليه وآله ( ب( لَةً ولْبب لُنلْببلَت قِبالْح ثَهعالَِّذي ب و 

لِْقدِر حتى يعود أَسفَلُكُم أَعلَاكُم و أَعلَاكُم أَسفَلَكُم و لَتغربلُن غَربلَةً و لَتساطُن سوطَةَ ا
لَيسِبقَن ساِبقُونَ كَانوا قَصروا و لَيقَصرنَّ ساِبقُونَ كَانوا سبقُوا و اللَِّه ما كَتمت وشمةً و لَا 

لْمقَاِم و هذَا الْيوِم أَلَا و ِإنَّ الْخطَايا خيلٌ شمس حِملَ علَيها كَذَبت كَِذبةً و لَقَد نبئْت ِبهذَا ا
 ا ولُها أَههلَيِملَ عا ذُلُلٌ حطَايى مقْوِإنَّ الت اِر أَلَا وِفي الن ِبِهم تمقَحا فَتهملُج تِلعخ ا ولُهأَه

  أُعطُوا 
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أَِزمتها فَأَوردتهم الْجنةَ و فُِتحت لَهم أَبوابها و وجدوا ِرحيها و ِطيبها و ِقيلَ لَهم ادخلُوها 
بس قَد أَلَا و الٍم آِمِننيِبس لَه تسلَي نم و لَه هبأَه لَم نم ِفيِه و ِركْهأُش لَم نِر مذَا الْأَمقَِني ِإلَى ه

 أَشرف ِمنه علَى شفَا جرٍف هاٍر )صلى اهللا عليه وآله ( ِمنه نوبةٌ ِإلَّا ِبنِبي يبعثُ أَلَا و لَا نِبي بعد محمٍد 
ر ِبِه ِفي ناِر جهنم حق و باِطلٌ و ِلكُلٍّ أَهلٌ فَلَِئن أَِمر الْباِطلُ لَقَِدمياً فَعلَ و لَِئن قَلَّ الْحق فَانها

يش ربا أَدلَقَلَّم لَّ ولَع ا ومباُء فَلَردعس كُمأَن كُمرأَم كُملَيع در لَِئن لَ وِإلَّا ٌء فَأَقْب لَيا عم و 
الْجهد و ِإني لَأَخشى أَنْ تكُونوا علَى فَترٍة ِملْتم عني ميلَةً كُنتم ِفيها ِعنِدي غَير محموِدي 

ثُ كَالْغراِب همه بطْنه الرأِْي و لَو أَشاُء لَقُلْت عفَا اللَّه عما سلَف سبق ِفيِه الرجلَاِن و قَام الثَّاِل
ويلَه لَو قُص جناحاه و قُِطع رأْسه كَانَ خيراً لَه شِغلَ عِن الْجنِة و النار أَمامه ثَلَاثَةٌ و اثْناِن 

ضبعيِه و ساٍع مجتِهد و طَاِلب خمسةٌ لَيس لَهم ساِدس ملَك يِطري ِبجناحيِه و نِبي أَخذَ اللَّه ِب
يرجو و مقَصر ِفي الناِر الْيِمني و الشمالُ مضلَّةٌ و الطَِّريق الْوسطَى ِهي الْجادةُ علَيها يأِْتي 

للَّه أَدب هِذِه الْأُمةَ ِبالسيِف و الِْكتاب و آثَار النبوِة هلَك مِن ادعى و خاب مِن افْترى ِإنَّ ا
 و ِنكُميب وا ذَاتِلحأَص و وِتكُميوا ِفي بِترتةٌ فَاسادوا هاِم ِفيِهمالِْإم دٍد ِعنِلأَح سلَي ِط ووالس

 لَكه قِللْح هتفْحى صدأَب نم اِئكُمرو ةُ ِمنبوالت.  
  )عليه السالم (  عِلي بِن الْحسيِن حِديثُ

 ٢٤ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 ِإنَّ أَحبكُم ِإلَى  قَالَ كَانَ يقُولُ)عليه السالم ( ِهلَاِل بِن عِطيةَ عن أَِبي حمزةَ عن عِلي بِن الْحسيِن 

  اللَِّه عز و جلَّ أَحسنكُم عملًا و ِإنَّ أَعظَمكُم ِعند اللَِّه عملًا أَعظَمكُم ِفيما ِعند اللَِّه رغْبةً 
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و ِإنَّ أَنجاكُم ِمن عذَاِب اللَِّه أَشدكُم خشيةً ِللَِّه و ِإنَّ أَقْربكُم ِمن اللَِّه أَوسعكُم خلُقاً و ِإنَّ 
  .ِه أَرضاكُم ِعند اللَِّه أَسبغكُم علَى ِعياِلِه و ِإنَّ أَكْرمكُم علَى اللَِّه أَتقَاكُم ِللَّ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن موسى بِن عمر الصيقَِل عن أَِبي - ٢٥ 
(  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( شعيٍب الْمحاِمِلي عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 لَيأِْتين علَى الناِس زمانٌ يظْرف ِفيِه الْفَاِجر و يقَرب ِفيِه الْماِجن و يضعف ِفيِه )لسالم عليه ا
غكَاةُ مالز ماً ونغةُ مانِخذَِت الْأَمفَقَالَ ِإذَا ات ِمِننيؤالْم ا أَِمريي ى ذَاكتم قَالَ فَِقيلَ لَه ِصفنماً الْمر

 اُء وسالن لَّطْنسفَقَالَ ِإذَا ت ِمِننيؤالْم ا أَِمريي ى ذَِلكتاً قَالَ فَِقيلَ منلَةُ مالص ِتطَالَةً وةُ اسادالِْعب و
  .سلِّطْن الِْإماُء و أُمر الصبيانُ 

 ٢٦ -ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنفٍَر   ِعدعِن جِد بمحم نع ِزيدِن يب قُوبعي 
 ِمِننيؤالْم أَِمري طَبقَالَ خ هفَعر قَِبيِإنَّ )عليه السالم ( الْع اسا النهقَالَ أَي ِه ثُملَيى عأَثْن و اللَّه ِمدفَح 

س كُلَّهم أَحرار و لَِكن اللَّه خولَ بعضكُم بعضاً فَمن كَانَ آدم لَم يِلد عبداً و لَا أَمةً و ِإنَّ النا
يش رضح قَد لَّ أَلَا وج و زلَى اللَِّه عِبِه ع نمِر فَلَا ييِفي الْخ ربلَاٌء فَصب ونَ  لَهوسم نحن ٌء و

فَقَالَ مروانُ ِلطَلْحةَ و الزبيِر ما أَراد ِبهذَا غَيركُما قَالَ فَأَعطَى كُلَّ ِفيِه بين الْأَسوِد و الْأَحمِر 
واِحٍد ثَلَاثَةَ دناِنري و أَعطَى رجلًا ِمن الْأَنصاِر ثَلَاثَةَ دناِنري و جاَء بعد غُلَام أَسود فَأَعطَاه ثَلَاثَةَ 

لَ الْأَنصاِري يا أَِمري الْمؤِمِنني هذَا غُلَام أَعتقْته ِبالْأَمِس تجعلُِني و ِإياه سواًء فَقَالَ ِإني دناِنري فَقَا
  .نظَرت ِفي ِكتاِب اللَِّه فَلَم أَِجد ِلولِْد ِإسماِعيلَ علَى ولِْد ِإسحاق فَضلًا 

 ِبيِديثُ النلُ)هللا عليه وآله صلى ا( حيِه الْخلَيع تِرضع ِحني   
 ٢٧ - نِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع اِلٍم وِن سِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  

عِن الْحسيِن بِن أَِبي قَتادةَ أَحمد بِن النضِر و محمد بن يحيى عن محمِد بِن أَِبي الْقَاِسِم 
  جِميعاً عن عمِرو بِن 
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 ِلعرِض الْخيِل فَمر )صلى اهللا عليه وآله ( ِه  قَالَ خرج رسولُ اللَّ)عليه السالم ( ِشمٍر عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
ِبقَبِر أَِبي أُحيحةَ فَقَالَ أَبو بكٍْر لَعن اللَّه صاِحب هذَا الْقَبِر فَو اللَِّه ِإنْ كَانَ لَيصد عن سِبيِل اللَِّه 

اِلد ابنه بلْ لَعن اللَّه أَبا قُحافَةَ فَو اللَِّه ما كَانَ يقِْري  فَقَالَ خ)صلى اهللا عليه وآله ( و يكَذِّب رسولَ اللَِّه 
 )صلى اهللا عليه وآله ( الضيف و لَا يقَاِتلُ الْعدو فَلَعن اللَّه أَهونهما علَى الْعِشريِة فَقْداً فَأَلْقَى رسولُ اللَِّه 

ِبها ثُم قَالَ ِإذَا أَنتم تناولْتم الْمشِرِكني فَعموا و لَا تخصوا فَيغضب ولْده ِخطَام راِحلَِتِه علَى غَاِر
 تِس كَيذَا الْفَرِر هأَم ٍن ِإنَّ ِمنِحص نةُ بنييفَقَالَ ع سِبِه فَر رلُ فَميِه الْخلَيع تِرضفَع قَفو ثُم

 ذَرنا فَأَنا أَعلَم ِبالْخيِل ِمنك فَقَالَ عيينةُ و أَنا أَعلَم )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ رسولُ اللَِّه و كَيت فَ
 حتى ظَهر الدم ِفي وجِهِه فَقَالَ لَه فَأَي )صلى اهللا عليه وآله ( ِبالرجاِل ِمنك فَغِضب رسولُ اللَِّه 

الر و اِتِقِهمولَى عع موفَهيونَ سعضٍد يجونَ ِبنكُونالٌ يٍن ِرجِحص نةُ بنييلُ فَقَالَ عاِل أَفْضج
 )صلى اهللا عليه وآله ( ِرماحهم علَى كَواِثِب خيِلِهم ثُم يضِربونَ ِبها قُدماً قُدماً فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

ب تأً كَذَبرام تةُ لَكُنرلَا الِْهج لَو ةٌ واِنيمةُ يالِْحكْم و اِنيمانُ يلُ الِْإميِن أَفْضمِل الْيالُ أَهلْ ِرج
طْلُعثُ ييح ِمن رضم ةَ وِبيعِر رباِب الْوحأَص اِدينةُ ِفي الْفَدوالْقَس فَاُء وِن الْجمِل الْيأَه نُ ِمنقَر 

 ةَ وعصعِن صاِمِر بع ِمن ريخ تومرضح ةَ ونلُونَ الْجخدقَِبيٍل ي أَكْثَر ذِْحجم ِس ومالش  
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ريخ مهضعى بوانُ ريِلح ِلكهِإنْ ي انَ وذَكْو ٍل وِرع ِمن ريِجيلَةُ خب ةَ واِويعِن ماِرِث بالْح ِمن 
فَلَا أُباِلي ثُم قَالَ لَعن اللَّه الْملُوك الْأَربعةَ جمداً و مخوساً و مشرحاً و أَبضعةَ و أُختهم الْعمردةَ 

نلَع ِهنيبشتالْم و فرعباً لَا يسى نعِن ادم اِليِه ووم راِلي غَيوي نم و لَّلَ لَهحالْم لِّلَ وحالْم اللَّه 
 أَو آوى ِمن الرجاِل ِبالنساِء و الْمتشبهاِت ِمن النساِء ِبالرجاِل و من أَحدثَ حدثاً ِفي الِْإسلَاِم

محِدثاً و من قَتلَ غَير قَاِتِلِه أَو ضرب غَير ضاِرِبِه و من لَعن أَبويِه فَقَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَِّه أَ 
  أَبويِه لَعن يوجد رجلٌ يلْعن أَبويِه فَقَالَ نعم يلْعن آباَء الرجاِل و أُمهاِتِهم فَيلْعنونَ 
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ٍب ورح نانَ بفْيا سأَب غَطَفَانَ و ٍد وأَس ِمن ذَِمنيجالْم انَ ويِلح لًا وضع انَ وذَكْو لًا وِرع اللَّه 
  .شهبلًا ذَا الْأَسناِن و ابني مِليكَةَ بِن جِزٍمي و مروانَ و هوذَةَ و هونةَ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى عن يونس عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي - ٢٨ 
 سأَلَه مالًا فَقَالَ يخرج عطَاِئي )عليه السالم ( ى ِلأَِمِري الْمؤِمِنني  قَالَ ِإنَّ مولً)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ِمِننيؤِإلَى أَِمِري الْم بفَكَت لَهصةَ فَواِويعِإلَى م جرخ ِفي وفَقَالَ لَا أَكْت وه كعليه السالم ( فَأُقَاِسم( 
 أَما بعد فَِإنَّ ما ِفي يِدك ِمن )عليه السالم ( ِل فَكَتب ِإلَيِه أَِمري الْمؤِمِنني يخِبره ِبما أَصاب ِمن الْما

 فَآِثر فِْسكِلن تدها مم هِمن ا لَكمِإن و كدعِلِه بِإلَى أَه اِئرص وه و لَكلٌ قَبأَه كَانَ لَه اِل قَدالْم
لَى صع كفْسن ِعدِة اللَِّه فَسِملَ ِفيِه ِبطَاعلٌ عجا رِن ِإملَيجِد رِلأَح اِمعج تا أَنمفَِإن لِْدكلَاِح و

 دِن أَحذَيه ِمن سلَي و لَه تعما جِبم ِقيِة اللَِّه فَشِصيعِملَ ِفيِه ِبملٌ عجا رِإم و ِقيتا شِبم
ٍل أَنْ تِبأَه نِلم ِثق ةَ اللَِّه ومحى رضم نِلم جفَار ِركلَى ظَهع لَه دربلَا ت و فِْسكلَى نع هِثرؤ

  .بِقي ِبِرزِق اللَِّه 
  )عليه السالم ( كَلَام عِلي بِن الْحسيِن 

 ٢٩ -محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحثَِني مدح   نع اِهيمرِإب نب ِليع ى وِن ِعيسِد ب
أَِبيِه جِميعاً عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن غَاِلٍب الْأَسِدي عن أَِبيِه عن سِعيِد بِن 

 يزهدهم ِفي الدنيا و يرغِّبهم ِفي  يِعظُ الناس و)عليه السالم ( الْمسيِب قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن 
 و حِفظَ عنه و )صلى اهللا عليه وآله ( أَعماِل الْآِخرِة ِبهذَا الْكَلَاِم ِفي كُلِّ جمعٍة ِفي مسِجِد رسوِل اللَِّه 

وا أَنلَماع و قُوا اللَّهات اسا النهقُولُ أَيكَانَ ي كُِتب ِملَتا عفٍْس مكُلُّ ن ِجدونَ فَتعجرِه تِإلَي كُم
 ِعيداً وداً بأَم هنيب ا وهنيأَنَّ ب لَو دووٍء تس ِمن ِملَتا عم راً وضحٍر ميخ ا ِمنينِذِه الدِفي ه

  ِفلَ و لَيس ِبمغفُوٍل عنه يحذِّركُم اللَّه نفْسه ويحك يا ابن آدم الْغا
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يش عرأَس لَكِإنَّ أَج مآد نا ابأَ ي وِشكي و كطْلُبِثيثاً يح كوحلَ نأَقْب قَد كٍء ِإلَي و ِركَكدنْ ي
 كوحِفيِه ر كِإلَي دِحيداً فَرو ِركِإلَى قَب تِصر و كوحر لَكالْم ضقَب و لَكأَج تفَيأَو كَأَنْ قَد

ولَ ما و اقْتحم علَيك ِفيِه ملَكَاِن ناِكر و نِكري ِلمساَءلَِتك و شِديِد امِتحاِنك أَلَا و ِإنَّ أَ
 تالَِّذي كُن ِديِنك نو ع كِسلَ ِإلَيالَِّذي أُر كِبين نع و هدبعت تالَِّذي كُن كبر نع أَلَاِنكسي

ك ِفيما تِدين ِبِه و عن ِكتاِبك الَِّذي كُنت تتلُوه و عن ِإماِمك الَِّذي كُنت تتولَّاه ثُم عن عمِر
 أَِعد و فِْسكِلن ظُران و كذْ ِحذْرفَخ هفَقْتأَن تا أَنِفيم و هتبساكْت نأَي ِمن اِلكم و هتيأَفْن تكُن

م اِرفاً ِبِديِنكِمناً عؤم كاِر فَِإنْ تِتباِلاخ ائَلَِة وسالْم اِن وِتحلَ اِلامقَب ابوالْج اِدِقنيِبعاً ِللصت
 ترشب و ابوالْج تنسأَح اِب ووِبالص كانِلس طَقأَن و كتجح اللَّه اِء اللَِّه لَقَّاكِلياِلياً ِلأَووم

ولَاِئكَةُ ِبالرالْم كلَتقْبتاس لَّ وج و زاللَِّه ع ِة ِمننالْج اِن ووضِبالر كُنت ِإنْ لَم اِن وحيالر ِح و
 كلَتقْبتاس اِر وِبالن ترشب اِب ووِن الْجع ِييتع و كتجح تِحضد و كانِلس لَجلَجت كَذَِلك

 مآد نا ابي لَماع ِحيٍم وِة جِليصت ِميٍم وح ٍل ِمنزذَاِب ِبنلَاِئكَةُ الْعم و ظَمذَا أَعاِء هرو أَنَّ ِمن
 اللَّه عمجي ودهشم موي ذِلك و اسالن لَه وعمجم موي ِة ذِلكامالِْقي موِللْقُلُوِب ي عجأَو و أَفْظَع

و تبعثَر ِفيِه الْقُبور و ذَِلك يوم عز و جلَّ ِفيِه الْأَوِلني و الْآِخِرين ذَِلك يوم ينفَخ ِفي الصوِر 
الْآِزفَِة ِإِذ الْقُلُوب لَدى الْحناِجِر كاِظِمني و ذَِلك يوم لَا تقَالُ ِفيِه عثْرةٌ و لَا يؤخذُ ِمن أَحٍد 

 توبٍة لَيس ِإلَّا الْجزاُء ِبالْحسناِت و ِفديةٌ و لَا تقْبلُ ِمن أَحٍد معِذرةٌ و لَا ِلأَحٍد ِفيِه مستقْبلُ
 كَانَ ِمن نئَاِت فَمياُء ِبالسزالْج  
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قَالَ ذَرٍة ِمن خيٍر وجده و من كَانَ ِمن الْمؤِمِنني عِملَ ِفي الْمؤِمِنني عِملَ ِفي هِذِه الدنيا ِمثْ
 اكُمهن ا قَداِصي معالْم وِب والذُّن ِمن اسا النهوا أَيذَرفَاح هدجو رش ٍة ِمنا ِمثْقَالَ ذَرينِذِه الده

تاِبِه الصاِدِق و الْبياِن الناِطِق و لَا تأْمنوا مكْر اللَِّه و تحِذيره و اللَّه عنها و حذَّركُموها ِفي ِك
تهِديده ِعند ما يدعوكُم الشيطَانُ اللَِّعني ِإلَيِه ِمن عاِجِل الشهواِت و اللَّذَّاِت ِفي هِذِه الدنيا فَِإنَّ 

 يقُولُ ِإنَّ الَِّذين اتقَوا ِإذا مسهم طاِئف ِمن الشيطاِن تذَكَّروا فَِإذا هم مبِصرونَ و اللَّه عز و جلَّ
أَشِعروا قُلُوبكُم خوف اللَِّه و تذَكَّروا ما قَد وعدكُم اللَّه ِفي مرِجعكُم ِإلَيِه ِمن حسِن ثَواِبِه 

خ ا قَدلَا كَم و كَهرئاً تيش ِذرح نم و هِذرئاً حيش افخ نم هِديِد الِْعقَاِب فَِإنش ِمن فَكُمو
تكُونوا ِمن الْغاِفِلني الْماِئِلني ِإلَى زهرِة الدنيا الَِّذين مكَروا السيئَاِت فَِإنَّ اللَّه يقُولُ ِفي محكَِم 

ِه أَ فَأَِمن الَِّذين مكَروا السيئاِت أَنْ يخِسف اللَّه ِبِهم الْأَرض أَو يأِْتيهم الْعذاب ِمن حيثُ ال ِكتاِب
يشعرونَ أَو يأْخذَهم ِفي تقَلُِّبِهم فَما هم ِبمعِجِزين أَو يأْخذَهم على تخوٍف فَاحذَروا ما 

ركُم اللَّه ِبما فَعلَ ِبالظَّلَمِة ِفي ِكتاِبِه و لَا تأْمنوا أَنْ ينِزلَ ِبكُم بعض ما تواعد ِبِه الْقَوم حذَّ
غيِرِه و الظَّاِلِمني ِفي الِْكتاِب و اللَِّه لَقَد وعظَكُم اللَّه ِفي ِكتاِبِه ِبغيِركُم فَِإنَّ السِعيد من وِعظَ ِب

 كَم ثُ قَالَ ويح لَكُمى قَبِل الْقُرأَه ِمن ِم الظَّاِلِمنيلَ ِبالْقَوفَع ا قَداِبِه مِفي ِكت اللَّه كُمعمأَس لَقَد
نا بعدها قَوماً قَصمنا ِمن قَريٍة كانت ظاِلمةً و ِإنما عنى ِبالْقَريِة أَهلَها حيثُ يقُولُ و أَنشأْ

آخِرين فَقَالَ عز و جلَّ فَلَما أَحسوا بأْسنا ِإذا هم ِمنها يركُضونَ يعِني يهربونَ قَالَ ال تركُضوا 
اب قالُوا يا ويلَنا ِإنا و ارِجعوا ِإىل ما أُتِرفْتم ِفيِه و مساِكِنكُم لَعلَّكُم تسئَلُونَ فَلَما أَتاهم الْعذَ

كُنا ظاِلِمني فَما زاَلَت ِتلْك دعواهم حتى جعلْناهم حِصيداً خاِمِدين و ايم اللَِّه ِإنَّ هِذِه ِعظَةٌ 
اِب عاللَِّه ِفي الِْكت لُ ِمنالْقَو عجر ثُم مِخفْت و مظْتعِإِن ات ِويفخت و لَكُم اِصي وعِل الْملَى أَه

  الذُّنوِب فَقَالَ عز و جلَّ 

http://www.islam4u.com


  )٧٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثامن : الكايف 

ا كُنلَنا ِإنييا و قُولُنلَي كبذاِب رع ةٌ ِمنفْحن مهتسم لَِئن و ِإنَّ اللَّه اسا النهأَي مفَِإنْ قُلْت ا ظاِلِمني
عز و جلَّ ِإنما عنى ِبهذَا أَهلَ الشرِك فَكَيف ذَِلك و هو يقُولُ و نضع الْمواِزين الِْقسطَ ِليوِم 

ِإنْ كانَ ِمثْقالَ ح ئاً ويش فْسن ظْلَمِة فَال تالِْقيام كَفى ِبنا حاِسِبني نا ِبها ويٍل أَتدرخ ٍة ِمنب
اعلَموا ِعباد اللَِّه أَنَّ أَهلَ الشرِك لَا ينصب لَهم الْمواِزين و لَا ينشر لَهم الدواِوين و ِإنما 

 و نشر الدواِويِن ِلأَهِل الِْإسلَاِم فَاتقُوا اللَّه ِعباد يحشرونَ ِإلَى جهنم زمراً و ِإنما نصب الْمواِزيِن
 مهغِّبري لَم اِئِه وِليأَو ٍد ِمنا ِلأَحاِجلَهع ا وينةَ الدرهز ِحبي لَّ لَمج و زع وا أَنَّ اللَّهلَماع اللَِّه و

و ظَاِهِر بهجِتها و ِإنما خلَق الدنيا و خلَق أَهلَها ِليبلُوهم ِفيها أَيهم ِفيها و ِفي عاِجِل زهرِتها 
أَحسن عملًا ِآلِخرِتِه و ايم اللَِّه لَقَد ضرب لَكُم ِفيِه الْأَمثَالَ و صرف الْآياِت ِلقَوٍم يعِقلُونَ و لَا 

اللَِّه فَازهدوا ِفيما زهدكُم اللَّه عز و جلَّ ِفيِه ِمن عاِجِل الْحياِة الدنيا فَِإنَّ اللَّه عز و قُوةَ ِإلَّا ِب
باتلَطَ ِبِه نتماِء فَاخالس ِمن لْناهزيا كَماٍء أَننياِة الدثَلُ الْحما مِإن قالْح لُهقَو قُولُ ولَّ يِض جالْأَر 

ِمما يأْكُلُ الناس و الْأَنعام حتى ِإذا أَخذَِت الْأَرض زخرفَها و ازينت و ظَن أَهلُها أَنهم قاِدرونَ 
ن ِس كَذِلكِبالْأَم نغت ِصيداً كَأَنْ لَملْناها حعهاراً فَجن لًا أَونا لَيرها أَتاها أَملَيلُ الْآياِت عفَص

 و زع ا فَِإنَّ اللَّهينوا ِإلَى الدكَنرلَا ت ونَ وفَكَّرتي ِم الَِّذينالْقَو اللَِّه ِمن ادوا ِعبونَ فَكُونفَكَّرتٍم يِلقَو
فَتمسكُم النار و لَا تركَنوا ِإلَى  و ال تركَنوا ِإلَى الَِّذين ظَلَموا )صلى اهللا عليه وآله ( جلَّ قَالَ ِلمحمٍد 

زهرِة الدنيا و ما ِفيها ركُونَ مِن اتخذَها دار قَراٍر و منِزلَ اسِتيطَاٍن فَِإنها دار بلْغٍة و منِزلُ قُلْعٍة 
بلَ تفَرِق أَياِمها و قَبلَ الِْإذِْن ِمن اللَِّه ِفي خراِبها و دار عمٍل فَتزودوا الْأَعمالَ الصاِلحةَ ِفيها قَ

 ا ونَ لَنوالْع أَلُ اللَّها فَأَساِثهِمري ِليو وه ا وأَهدتاب ٍة ورلَ ما أَوهرما الَِّذي عهبرأَخ فَكَانَ قَد
  لَكُم علَى تزوِد التقْوى 
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و الزهِد ِفيها جعلَنا اللَّه و ِإياكُم ِمن الزاِهِدين ِفي عاِجِل زهرِة الْحياِة الدنيا الراِغِبني ِآلِجِل 
 فَِإنما نحن ِبِه و لَه و صلَّى اللَّه علَى محمٍد النِبي و آِلِه و سلَّم و السلَام علَيكُم ثَواِب الْآِخرِة

 هكَاترب ةُ اللَِّه ومحر و.  
  )عليه السالم ( حِديثُ الشيِخ مع الْباِقِر 

 محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن ِسناٍن عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن- ٣٠ 
ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ حدثَِني رجلٌ ِمن أَصحاِبنا عِن الْحكَِم بِن عتيبةَ قَالَ بينا أَنا مع أَِبي 

يخ يتوكَّأُ علَى عنزٍة لَه حتى وقَف علَى باِب  و الْبيت غَاص ِبأَهِلِه ِإذْ أَقْبلَ ش)عليه السالم ( جعفٍَر 
( الْبيِت فَقَالَ السلَام علَيك يا ابن رسوِل اللَِّه و رحمةُ اللَِّه و بركَاته ثُم سكَت فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

 و بركَاته ثُم أَقْبلَ الشيخ ِبوجِهِه علَى أَهِل الْبيِت و قَالَ  و علَيك السلَام و رحمةُ اللَِّه)عليه السالم 
السلَام علَيكُم ثُم سكَت حتى أَجابه الْقَوم جِميعاً و ردوا علَيِه السلَام ثُم أَقْبلَ ِبوجِهِه علَى أَِبي 

قَالَ يا ابن رسوِل اللَِّه أَدِنِني ِمنك جعلَِني اللَّه ِفداك فَو اللَِّه ِإني لَأُِحبكُم و  ثُم )عليه السالم ( جعفٍَر 
 ا وينٍع ِفي دِلطَم كُمِحبي نم أُِحب و كُما أُِحباللَِّه م و و كُمِحبي نم اللَِّه[أُِحب [ ِغضي لَأُبِإن

م و أَبرأُ ِمنه و و اللَِّه ما أُبِغضه و أَبرأُ ِمنه ِلوتٍر كَانَ بيِني و بينه و اللَِّه ِإني لَأُِحلُّ عدوكُ
عليه ( جعفٍَر حلَالَكُم و أُحرم حرامكُم و أَنتِظر أَمركُم فَهلْ ترجو ِلي جعلَِني اللَّه ِفداك فَقَالَ أَبو 

 أَتاه )عليه السالم (  ِإلَي ِإلَي حتى أَقْعده ِإلَى جنِبِه ثُم قَالَ أَيها الشيخ ِإنَّ أَِبي عِلي بن الْحسيِن )السالم 
(  ِإنْ تمت تِرد علَى رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( رجلٌ فَسأَلَه عن ِمثِْل الَِّذي سأَلْتِني عنه فَقَالَ لَه أَِبي 

 و علَى عِلي و الْحسِن و الْحسيِن و عِلي بِن الْحسيِن و يثْلَج قَلْبك و يبرد فُؤادك )صلى اهللا عليه وآله 
راِم الْكَاِتِبني لَو قَد بلَغت نفْسك هاهنا و و تقَر عينك و تستقْبلُ ِبالروِح و الريحاِن مع الِْك

أَهوى ِبيِدِه ِإلَى حلِْقِه و ِإنْ تِعش ترى ما يِقر اللَّه ِبِه عينك و تكُونُ معنا ِفي السناِم الْأَعلَى 
  فَقَالَ الشيخ كَيف قُلْت يا 
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( أَبا جعفٍَر فَأَعاد علَيِه الْكَلَام فَقَالَ الشيخ اللَّه أَكْبر يا أَبا جعفٍَر ِإنْ أَنا ِمت أَِرد علَى رسوِل اللَِّه 

 و تقَر عيِني و )عليه السالم ( ى عِلي و الْحسِن و الْحسيِن و عِلي بِن الْحسيِن  و علَ)صلى اهللا عليه وآله 
يثْلَج قَلِْبي و يبرد فُؤاِدي و أُستقْبلُ ِبالروِح و الريحاِن مع الِْكراِم الْكَاِتِبني لَو قَد بلَغت نفِْسي 

ناهِإلَى ه خيلَ الشأَقْب لَى ثُماِم الْأَعنِفي الس كُمعِني فَأَكُونُ ميِبِه ع اللَّه ِقرا يى مأَر ِإنْ أَِعش ا و
 ينتِحب ينِشج ها ها ها حتى لَِصق ِبالْأَرِض و أَقْبلَ أَهلُ الْبيِت ينتِحبونَ و ينِشجونَ ِلما يرونَ

 يمسح ِبِإصبِعِه الدموع ِمن حماِليِق عينيِه و )عليه السالم ( ِمن حاِل الشيِخ و أَقْبلَ أَبو جعفٍَر 
 جعلَِني  يا ابن رسوِل اللَِّه ناِولِْني يدك)عليه السالم ( ينفُضها ثُم رفَع الشيخ رأْسه فَقَالَ ِلأَِبي جعفٍَر 

 قَام ِرِه ثُمدص طِْنِه وب نع رسح ِه ثُمدخ ِه وينيلَى عا عهعضو ا ولَهفَقَب هدي لَهاوفَن اكِفد اللَّه
دِبر ثُم أَقْبلَ ِبوجِهِه علَى  ينظُر ِفي قَفَاه و هو م)عليه السالم ( فَقَالَ السلَام علَيكُم و أَقْبلَ أَبو جعفٍَر 

الْقَوِم فَقَالَ من أَحب أَنْ ينظُر ِإلَى رجٍل ِمن أَهِل الْجنِة فَلْينظُر ِإلَى هذَا فَقَالَ الْحكَم بن عتيبةَ 
 ِلسجالْم ذَِلك ِبهشماً قَطُّ يأْتم أَر لَم.  

اِحِب الزةُ صِتِقصي  
  عنه عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن بعِض أَصحاِبنا - ٣١ 

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رجلٌ يِبيع الزيت و كَانَ يِحب رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
اً شبوِل اللَِّه حسِإلَى ر ظُرنى يتِض حمي ِتِه لَماجِفي ح بذْهأَنْ ي ادصلى اهللا عليه ( ِديداً كَانَ ِإذَا أَر

 و قَد عِرف ذَِلك ِمنه فَِإذَا جاَء تطَاولَ لَه حتى ينظُر ِإلَيِه حتى ِإذَا كَانت ذَات يوٍم دخلَ )وآله 
  يِه فَتطَاولَ لَه رسولُ علَ
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جع فَلَما رآه  حتى نظَر ِإلَيِه ثُم مضى ِفي حاجِتِه فَلَم يكُن ِبأَسرع ِمن أَنْ ر)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 قَد فَعلَ ذَِلك أَشار ِإلَيِه ِبيِدِه اجِلس فَجلَس بين يديِه فَقَالَ ما لَك )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

 بعثَك ِبالْحق نِبياً لَغِشي فَعلْت الْيوم شيئاً لَم تكُن تفْعلُه قَبلَ ذَِلك فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه و الَِّذي
يقَلِْبي ش  و ا لَهعفَد كِإلَي تعجى رتِتي حاجِفي ح ِضيأَنْ أَم تطَعتا اسى متح ِذكِْرك ٌء ِمن

ما فَقَده سأَلَ عنه فَِقيلَ يا  أَياماً لَا يراه فَلَ)صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ لَه خيراً ثُم مكَثَ رسولُ اللَِّه 
 و انتعلَ معه أَصحابه و انطَلَق )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه ما رأَيناه منذُ أَياٍم فَانتعلَ رسولُ اللَِّه 

أَحد فَسأَلَ عنه ِجريته فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه حتى أَتوا سوق الزيِت فَِإذَا دكَّانُ الرجِل لَيس ِفيِه 
 قهرقَالُوا كَانَ ي ا ِهيم لَةٌ قَالَ وصكَانَ ِفيِه خ قَد هوقاً ِإلَّا أَندا أَِميناً صندكَانَ ِعن لَقَد و اتم

 رِحمه اللَّه و اللَِّه لَقَد كَانَ يِحبِني حباً لَو )هللا عليه وآله صلى ا( يعنونَ يتبع النساَء فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
 لَه اللَّه فَراساً لَغخكَانَ ن.  

  عِلي بن محمٍد عن أَحمد بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن ميسٍر قَالَ - ٣٢ 
 فَقَالَ كَيف أَصحابك فَقُلْت جِعلْت ِفداك لَنحن ِعندهم )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه دخلْت علَى أَِب

 اِلساً ثُمى جوتِكئاً فَاستكَانَ م كُوا قَالَ ورأَش الَِّذين وِس وجالْم ى وارصالن وِد وهالْي ِمن رأَش
لْت و اللَِّه لَنحن ِعندهم أَشر ِمن الْيهوِد و النصارى و الْمجوِس و الَِّذين قَالَ كَيف قُلْت قُ

أَشركُوا فَقَالَ أَما و اللَِّه لَا تدخلُ النار ِمنكُم اثْناِن لَا و اللَِّه و لَا واِحد و اللَِّه ِإنكُم الَِّذين قَالَ 
ع اللَّه زاغَت ا أَمِريِسخ مذْناهخراِر أَتالْأَش ِمن مهدعا نرى ِرجالًا كُنقالُوا ما لَنا ال ن لَّ وج و ز

عنهم الْأَبصار ِإنَّ ذِلك لَحق تخاصم أَهِل الناِر ثُم قَالَ طَلَبوكُم و اللَِّه ِفي الناِر فَما وجدوا 
  م أَحداً ِمنكُ
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 ِمِننيؤآِلِه ِلأَِمِري الْم ِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيةُ النِصيعليه السالم ( و(  
 ٣٣ -مأَح نى عيحي نب دمحم   ناِن عمعِن النب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب د

 )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ كَانَ ِفي وِصيِة النِبي )عليه السالم ( معاِويةَ بِن عماٍر قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِليأُ)عليه السالم ( ِلع ِليا عأَنْ قَالَ ي  هأَِعن مقَالَ اللَّه ي ثُمنا عفَظْهاٍل فَاحِبِخص فِْسكِفي ن وِصيك

أَما الْأُولَى فَالصدق و لَا تخرجن ِمن ِفيك كَِذبةٌ أَبداً و الثَّاِنيةُ الْورع و لَا تجتِرئ علَى ِخيانٍة 
ِمن فوالثَّاِلثَةُ الْخ داً وى أَبنبِة اللَِّه ييشخ كَاِء ِمنةُ الْبةُ كَثْراِبعالر و اهرت ككَأَن هِذكْر زاللَِّه ع 

لَك ِبكُلِّ دمعٍة أَلْف بيٍت ِفي الْجنِة و الْخاِمسةُ بذْلُك مالَك و دمك دونَ ِديِنك و الساِدسةُ 
ي صلَاِتي و صوِمي و صدقَِتي أَما الصلَاةُ فَالْخمسونَ ركْعةً و أَما الصيام فَثَلَاثَةُ الْأَخذُ ِبسنِتي ِف

أَياٍم ِفي الشهِر الْخِميس ِفي أَوِلِه و الْأَرِبعاُء ِفي وسِطِه و الْخِميس ِفي آِخِرِه و أَما الصدقَةُ 
ى تتح كدهفَج اِل وولَاِة الزِبص كلَيع ِل ولَاِة اللَّيِبص كلَيع و ِرفست لَم و فْترأَس قُولَ قَد

علَيك ِبصلَاِة الزواِل و علَيك ِبصلَاِة الزواِل و علَيك ِبِتلَاوِة الْقُرآِن علَى كُلِّ حاٍل و علَيك ِبرفِْع 
ي صلَاِتك و تقِْليِبِهما و علَيك ِبالسواِك ِعند كُلِّ وضوٍء و علَيك ِبمحاِسِن الْأَخلَاِق يديك ِف

 كفْسِإلَّا ن نلُوملْ فَلَا تفْعت ا فَِإنْ لَمهِنبتلَاِق فَاجاِوي الْأَخسم ا وهكَبفَار.  
 ٣٤ -ا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   ِليِن عِن بسِن الْحاِلٍح عِن صكِْر بب ناٍد عِن ِزيِل بهس ن

 اِهيمرِإب نب فَرعثَِني جدِة قَالَ حِغريِن الْمِد اللَِّه ببع نِن [عِد اللَِّه ببِن عب ِليِن عِد بمحِن مب
 حسب )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليهما السالم ( ِه عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَّ] جعفٍَر الطَّياِر

 اهقْوت همكَر و الُهمج و فُهرش و قْلُهع و هوَءترم و هِء ِدينرالْم.  
 ٣٥ -ب ِليِن عِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نع مهنع   ةَ وقْبِن عب ِليع ناٍل عِن فَض

ثَعلَبةَ بِن ميموٍن و غَاِلِب بِن عثْمانَ و هارونَ بِن مسِلٍم عن بريِد بِن معاِويةَ قَالَ كُنت ِعند أَِبي 
  أَسوِد منقَِلع الرجِل  ِفي فُسطَاٍط لَه ِبِمنى فَنظَر ِإلَى ِزياٍد الْ)عليه السالم ( جعفٍَر 
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امع هنِشي عأَم تٍو فَكُنكٍْر ِلي ِنضلَى بع كَذَا قَالَ ِجئْته كلَيا ِلِرجم فَقَالَ لَه ثَى لَهةَ فَر
 لَكْته ي قَدأَن تنى ِإذَا ظَنتوِب حِبالذُّن ي أُِلمِإن ادِزي ذَِلك دِعن قَالَ لَه و ثَى لَهالطَِّريِق فَر

ا الْحب  و هِل الدين ِإلَّ)عليه السالم ( ذَكَرت حبكُم فَرجوت النجاةَ و تجلَّى عني فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
قَالَ اللَّه تعالَى حبب ِإلَيكُم الِْإميانَ و زينه ِفي قُلُوِبكُم و قَالَ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني 

 ِبيى النلًا أَتجِإنَّ ر ِهمِإلَي رهاج نونَ مِحبقَالَ ي و اللَّه كُمِببحولَ )عليه وآله صلى اهللا ( يسا رفَقَالَ ي 
 نم عم تولُ اللَِّه أَنسر فَقَالَ لَه وملَا أَص و اِمنيوالص أُِحب لِّي ولَا أُص و لِّنيصالْم اللَِّه أُِحب

لَو كَانَ فَزعةٌ ِمن السماِء أَحببت و لَك ما اكْتسبت و قَالَ ما تبغونَ و ما تِريدونَ أَما ِإنها 
  .فَِزع كُلُّ قَوٍم ِإلَى مأْمِنِهم و فَِزعنا ِإلَى نِبينا و فَِزعتم ِإلَينا 

  سهلٌ عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ و عبِد اللَِّه بِن بكَيٍر عن سِعيِد بِن يساٍر - ٣٦ 
ِد اللَِّه قَالَ سبا عأَب تقَةٌ )عليه السالم ( ِمعِفر تارص ِجئَةً ورقَةٌ مِفر تارِللَِّه ص دمقُولُ الْحي 

و ِإلَّا اللَّه وا هاللَِّه م ا وأَم ِليةَ عِشيع ةَ واِبيرالت ميتمس ةً وِريقَةٌ قَدِفر تارص ةً ووِريرلَا ح هدح
 ولُهسر و لَه ِريكصلى اهللا عليه وآله ( ش( وِل اللَِّهسآلُ ر و  ) عليهم السالم( وِل اللَِّهسةُ آِل رِشيع و  ) صلى اهللا

 و )لى اهللا عليه وآله ص(  أَفْضلَ الناِس بعد رسوِل اللَِّه )عليه السالم (  و ما الناس ِإلَّا هم كَانَ عِلي )عليه وآله 
  .أَولَى الناِس ِبالناِس حتى قَالَها ثَلَاثاً 

  عنه عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن عمر بِن أَباٍن الْكَلِْبي عن عبِد الْحِميِد - ٣٧ 
لْت لَه أَصلَحك اللَّه لَقَد تركْنا أَسواقَنا انِتظَاراً ِلهذَا  قَالَ قُ)عليه السالم ( الْواِسِطي عن أَِبي جعفٍَر 

عبِد الْحِميِد أَ ترى من حبس ] أَبا[الْأَمِر حتى لَيوِشك الرجلُ ِمنا أَنْ يسأَلَ ِفي يِدِه فَقَالَ يا 
لَه لُ اللَّهعجلَى اللَِّه لَا يع هفْسا نيداً أَحبع اللَّه ِحمجاً ررخم لَه اللَّه لَنعجاللَِّه لَي لَى وجاً برخم 

  أَمرنا قُلْت أَصلَحك اللَّه ِإنَّ هؤلَاِء الْمرِجئَةَ يقُولُونَ ما علَينا أَنْ نكُونَ علَى الَِّذي نحن علَيِه 
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 اللَّه ابت ابت نقُوا مدِميِد صالْح دبا عاًء فَقَالَ يوس متأَن و نحا نقُولُونَ كُنا تاَء مى ِإذَا جتح
ِنفَاقاً فَلَا ي رأَس نم ِه ولَيلَى عع اللَّه مهحذْبي همد اللَّه قرا أَهنرأَم رأَظْه نم ِفِه وِإلَّا ِبأَن اللَّه ِغمر

الِْإسلَاِم كَما يذْبح الْقَصاب شاته قَالَ قُلْت فَنحن يومِئٍذ و الناس ِفيِه سواٌء قَالَ لَا أَنتم يومِئٍذ 
امنس الْقَاِئم ِركلَ أَنْ أُدقَب فَِإنْ ِمت قُلْت ا ِإلَّا ذَِلكا ِفي ِديِنننعسا لَا يهكَّامح ِض وعليه السالم (  الْأَر

(يِبس هعقَاِرِع مكَالْم هترصٍد نمحآِل م قَاِئم كْترِإذَا قَالَ ِإنْ أَد كُمقَالَ ِإنَّ الْقَاِئلَ ِمن  ِفِه و
  .الشهادةُ معه شهادتاِن 

  عنه عِن الْحسِن بِن عِلي عن عبِد اللَِّه بِن الْوِليِد الِْكنِدي قَالَ دخلْنا علَى أَِبي - ٣٨ 
 الْكُوفَِة فَقَالَ ما ِمن بلْدٍة ِمن  ِفي زمِن مروانَ فَقَالَ من أَنتم فَقُلْنا ِمن أَهِل)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

الْبلْداِن أَكْثَر مِحباً لَنا ِمن أَهِل الْكُوفَِة و لَا ِسيما هِذِه الِْعصابِة ِإنَّ اللَّه جلَّ ِذكْره هداكُم ِلأَمٍر 
ات و اسا الننضغأَب ا وونمتببأَح و اسالن ِهلَها جنكَذَّب ا وونمقْتدص و اسا النالَفَنخ ا وونمتعب

 كُماتأَم ا وانيحم اللَّه اكُميفَأَح اسالن]اللَّه [ نيا بقُولُ مكَانَ ي هلَى أَِبي أَنع دها فَأَشناتمم
ِه عينه و أَنْ يغتِبطَ ِإلَّا أَنْ تبلُغَ نفْسه هِذِه و أَهوى ِبيِدِه ِإلَى أَحِدكُم و بين أَنْ يرى ما يِقر اللَّه ِب

 واجاً وأَز ملْنا لَهعج و ِلكقَب لًا ِمنسلْنا رسأَر لَقَد اِبِه ولَّ ِفي ِكتج و زع قَالَ اللَّه قَد لِْقِه وح
يذُر نحةً فَنيوِل اللَِّه ذُرسصلى اهللا عليه وآله ( ةُ ر(.   

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد الِْكنِدي عن أَحمد بِن عديٍس عن أَباِن - ٣٩ 
 ِبيِن النى عوركَلَاماً ي تِمعاِح قَالَ سبأَِبي الص نانَ عثْمِن عليه وآله صلى اهللا ع( ب( ِليع نع و  ) عليه

صلى اهللا (  فَقَالَ هذَا قَولُ رسوِل اللَِّه )عليه السالم (  و عِن ابِن مسعوٍد فَعرضته علَى أَِبي عبِد اللَِّه )السالم 

من شِقي ِفي بطِْن أُمِه و السِعيد من  الشِقي )صلى اهللا عليه وآله (  أَعِرفُه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه وآله 
 رش الْكَِذِب و ِوير ِويالر رش و ورِق الْفَجمالْح قمأَح و ِقيالِْكيِس الت سأَكْي ِرِه ويِعظَ ِبغو

  الْأُموِر محدثَاتها و أَعمى الْعمى 
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 رش انُ الْكَذَّاِب واللَِّه ِلس دا ِعنطَايالْخ ظَمأَع ِة وامِم الِْقيوةُ يامدِة نامدالن رش ى الْقَلِْب ومع
ِكِل أَكْلُ ماِل الْيِتيِم و أَحسن الزينِة ِزينِة الرجِل هدي حسن الْكَسِب كَسب الربا و شر الْمآ

مع ِإمياٍن و أَملَك أَمِرِه ِبِه و ِقوام خواِتيِمِه و من يتِبِع السمعةَ يسمِع اللَّه ِبِه الْكَِذبةَ و من يتولَّ 
هنع ِجزعا يينالد نم و كُفْر بيالر كُلْ وني ِرفْهعلَا ي نم ِه ولَيع ِبرصلَاَء يِرِف الْبعي نم ا و

 هِزيدي كُرشي نم و اللَّه هذِّبعي ِص اللَّهعي نم و ِص اللَّهعطَانَ ييِطِع الشي نم و اللَّه هعضي كِْبرتسي
ه و من يصِبر علَى الرِزيِة يِعنه اللَّه و من يتوكَّلْ علَى اللَِّه فَحسبه اللَّه لَا تسِخطُوا اللَّه ِبِرضا اللَّ

زع اللَِّه فَِإنَّ اللَّه وا ِمنداعبتلِْق تالْخ ٍد ِمنوا ِإلَى أَحبقَرلَا ت لِْقِه وخ ٍد ِمنأَح و هنيب سلَّ لَيج و 
يلِْق شالْخ ٍد ِمنأَح نيِإنَّ  ب اِتِه وضراِع مبات ِتِه واً ِإلَّا ِبطَاعرش هنِبِه ع فَعدلَا ي راً ويِطيِه ِبِه خعٌء ي

ركُلِّ ش اةٌ ِمنجن ى وغتبٍر ييكُلِّ خ ِمن احجةَ اللَِّه نطَاع نم ِصمعي هِذكْر زع ِإنَّ اللَّه قَى وتي 
أَطَاعه و لَا يعتِصم ِبِه من عصاه و لَا يِجد الْهاِرب ِمن اللَِّه عز و جلَّ مهرباً و ِإنَّ أَمر اللَِّه ناِزلٌ 

 آٍت قَِريب وا هكُلُّ م و لَاِئقالْخ كَِره لَو وا وناوعفَت كُني أْ لَمشي ا لَمم كَانَ و اَء اللَّها شم
  .علَى الِْبر و التقْوى و لَا تعاونوا علَى الِْإثِْم و الْعدواِن و اتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب 

 ٤٠ -عي ناٍن عأَب ناِد عنذَا الِْإسِبه ِد اللَِّه   وبا عأَلَ أَبس هٍب أَنيعِن شب عليه السالم ( قُوب( 
عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ كانَ الناس أُمةً واِحدةً فَقَالَ كَانَ الناس قَبلَ نوٍح أُمةَ ضلَاٍل فَبدا ِللَِّه 

 لَم يزلْ و كَذَبوا يفْرق اللَّه ِفي لَيلَِة الْقَدِر ما كَانَ ِمن فَبعثَ الْمرسِلني و لَيس كَما يقُولُونَ
  ِشدٍة أَو رخاٍء أَو مطٍَر ِبقَدِر ما يشاُء اللَّه عز و جلَّ أَنْ يقَدر ِإلَى ِمثِْلها ِمن قَاِبٍل 
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  .حِديثُ الْبحِر مع الشمِس 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن معروِف - ٤١ 

ِرِد عوتسِن الْمكَِم بِن الْحوذَ عبرِن خِن بيسِن الْحب ِليع اِت الَِّتي )عليه السالم ( نالْأَقْو قَالَ ِإنَّ ِمن 
قَدرها اللَّه ِللناِس ِمما يحتاجونَ ِإلَيِه الْبحر الَِّذي خلَقَه اللَّه عز و جلَّ بين السماِء و الْأَرِض قَالَ 

رقَد قَد ِإنَّ اللَّه لَى وع كُلَّه ذَِلك رقَد اِكِب والْكَو وِم وجالن ِر والْقَم ِس ومالش اِريجا مِفيه 
الْفَلَِك ثُم وكَّلَ ِبالْفَلَِك ملَكاً و معه سبعونَ أَلْف ملٍَك فَهم يِديرونَ الْفَلَك فَِإذَا أَداروه دارِت 

الْقَم و سما الشلَّ ِفيهج و زع ا اللَّههرا الَِّتي قَداِزِلهنِفي م لَتزفَن هعم اِكبالْكَو و ومجالن و ر
ٍة ِمنِبآي مهِتبعتسالَى أَنْ يعت و كاربت اللَّه ادأَر اِد والِْعب وبذُن تا فَِإذَا كَثُرلَِتهلَي ا وِمهواِتِه ِليآي 

 وِم وجالن ِر والْقَم ِس وماِري الشجِه ملَيالَِّذي ع ِزيلَ الْفَلَككَّلَ ِبالْفَلَِك أَنْ يوالْم لَكالْم رأَم
يلُونه فَتِصري الْكَواِكِب فَيأْمر الْملَك أُولَِئك السبِعني أَلْف ملٍَك أَنْ يِزيلُوه عن مجاِريِه قَالَ فَيِز

 ادا فَِإذَا أَرهنلَو ريغتي ا وهؤوض طِْمسِري ِفي الْفَلَِك قَالَ فَيجِر الَِّذي يحالْب ِفي ذَِلك سمالش
نْ يخوف خلْقَه اللَّه عز و جلَّ أَنْ يعظِّم الْآيةَ طَمسِت الشمس ِفي الْبحِر علَى ما يِحب اللَّه أَ

ِبالْآيِة قَالَ و ذَِلك ِعند انِكساِف الشمِس قَالَ و كَذَِلك يفْعلُ ِبالْقَمِر قَالَ فَِإذَا أَراد اللَّه أَنْ 
لَك ِإلَى مجراه فَيرد الْفَلَك يجلِّيها أَو يردها ِإلَى مجراها أَمر الْملَك الْموكَّلَ ِبالْفَلَِك أَنْ يرد الْفَ

 قَالَ ثُم ِمثْلُ ذَِلك رالْقَم ةٌ قَالَ وكَِدر ِهي اِء والْم ِمن جرخا قَالَ فَتاهرجِإلَى م سمالش ِجعرفَت
 لَا يرهب ِبهاتيِن الْآيتيِن ِإلَّا من كَانَ ِمن  أَما ِإنه لَا يفْزع لَهما و)عليه السالم ( قَالَ عِلي بن الْحسيِن 

  .ِشيعِتنا فَِإذَا كَانَ كَذَِلك فَافْزعوا ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ثُم ارِجعوا ِإلَيِه 
 بِن ِإسماِعيلَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن محمِد بِن سلَيمانَ عِن الْفَضِل- ٤٢ 

   ما أَلْقَى ِمن أَهِل بيِتي ِمِن )عليه السالم ( الْهاِشِمي عن أَِبيِه قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
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ِتخلَ اسعالَى جعت و كاربت فَِإنَّ اللَّه ِتكيِل بأَه ِمن ذَِلك ِكرناِعيلُ لَا تما ِإسيِن فَقَالَ يِبالد فَاِفِهم
ناً ِفيكُم أَ لَم ِلكُلِّ أَهِل بيٍت حجةً يحتج ِبها علَى أَهِل بيِتِه ِفي الِْقيامِة فَيقَالُ لَهم أَ لَم تروا فُلَا

تروا هديه ِفيكُم أَ لَم تروا صلَاته ِفيكُم أَ لَم تروا ِدينه فَهلَّا اقْتديتم ِبِه فَيكُونُ حجةً علَيِهم ِفي 
  .الِْقيامِة 
ِويةَ بِن عماٍر قَالَ سِمعت أَبا   عنه عن أَِبيِه عن محمِد بِن عثَيٍم النخاِس عن معا- ٤٣ 
 يقُولُ ِإنَّ الرجلَ ِمنكُم لَيكُونُ ِفي الْمحلَِّة فَيحتج اللَّه عز و جلَّ يوم الِْقيامِة )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

نكُم أَ لَم تسمعوا كَلَامه أَ لَم تسمعوا بكَاَءه ِفي فَيقَالُ لَهم أَ لَم يكُن فُلَانٌ بي] ِبِه[علَى ِجرياِنِه 
 ِهملَيةَ اللَِّه عجكُونُ حِل فَياللَّي.  

 ٤٤ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
أَِبي م ناِلٍح عِن صِميِل بفٍَر جعأَِبي ج نع ميعليه السالم ( ر( لَّ وج و زِل اللَِّه عقَو نع هأَلْتقَالَ س 

أَرسلَ علَيِهم طَيراً أَباِبيلَ ترِميِهم ِبِحجارٍة ِمن ِسجيٍل قَالَ كَانَ طَير ساف جاَءهم ِمن ِقبِل 
ثَاِل را كَأَمهُءوسِر رحكُلِّ طَاِئٍر ثَلَاثَةُ الْب عِر مالطَّي اِع ِمنبا كَأَظْفَاِر السهأَظْفَار اِع وبُءوِس الس

 مهادسأَج تردى جتا حِبه ِميِهمرت لَتعفَج رجقَاِرِه حِفي ِمن اِن ورجِه حلَياٍر ِفي ِرججأَح
ٌء ِمن الْجدِري و لَا رأَوا ذَِلك ِمن الطَّيِر قَبلَ ذَِلك  بلَ ذَِلك رِئي شيفَقَتلَهم ِبها و ما كَانَ قَ

الْيوِم و لَا بعده قَالَ و من أَفْلَت ِمنهم يومِئٍذ انطَلَق حتى ِإذَا بلَغوا حضرموت و هو واٍد دونَ 
لَ اللَّهسِن أَرمالْي لَ ذَِلكاٌء قَطُّ قَباِدي مالْو ِفي ذَِلك ِئيا رم قَالَ و ِعنيمأَج مقَهرلًا فَغيس ِهملَيع 

  .الْيوِم ِبخمسةَ عشر سنةً قَالَ فَِلذَِلك سمي حضرموت ِحني ماتوا ِفيِه 
محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن فَضاٍل عن عبِد اللَِّه   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن - ٤٥ 

 نيب قَعِلِك قَالَ وِد الْمبع نةَ عاررز نةَ عقْبِن عب ِليع وٍن وميِن مةَ بلَبثَع ٍر وكَيِن بب  

http://www.islam4u.com


  )٨٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثامن : الكايف 

 )عليه السالم (  كَلَام فَبلَغِني ذَِلك فَدخلْت علَى أَِبي جعفٍَر )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر و بين ولَِد الْحسِن 
ا مما فَِإنننيا بلْ ِفيمخدلَا ت هفَقَالَ ِلي م كَلَّمأَت تبٍل كَانَ ِفي فَذَهجثَِل را كَمنمِني عثَلُ بم ا وثَلُن

بِني ِإسراِئيلَ كَانت لَه ابنتاِن فَزوج ِإحداهما ِمن رجٍل زراٍع و زوج الْأُخرى ِمن رجٍل فَخاٍر 
ا كَياِع فَقَالَ لَهرأَِة الزرأَ ِبامدا فَبمهارز عاً كَِثرياً فَِإنْ ثُمرِجي زوز عرز قَد فَقَالَت الُكُمح ف

 فا كَياِر فَقَالَ لَهأَِة الْفَخرى ِإلَى امضم الًا ثُماِئيلَ حرِني ِإسب نسأَح نحاَء فَنمالس لَ اللَّهسأَر
اً فَِإنْ أَمسك اللَّه السماَء فَنحن أَحسن بِني ِإسراِئيلَ حالُكُم فَقَالَت قَد عِملَ زوِجي فَخاراً كَِثري

 نحن كَذَِلك ا وملَه تأَن مقُولُ اللَّهي وه و فرصالًا فَانح.  
 ٤٦ -ذَِريٍح قَالَ س ناِلٍح عِن صِميِل بج نوٍب عبحِن مِن ابع دمأَح نع دمحم   تِمع

 يعوذُ بعض ولِْدِه و يقُولُ عزمت علَيِك يا ِريح و يا وجع كَاِئناً ما كُنِت )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 
 ِمِننيؤالْم أَِبي طَاِلٍب أَِمري نب ِليا عِبه مزِة الَِّتي عِزميعليه السالم ( ِبالْع(سولُ رسوِل اللَِّه  ر ) صلى اهللا عليه

 علَى ِجن واِدي الصبرِة فَأَجابوا و أَطَاعوا لَما أَجبِت و أَطَعِت و خرجِت عِن ابِني فُلَاٍن )وآله 
  .ابِن ابنِتي فُلَانةَ الساعةَ الساعةَ 

http://www.islam4u.com


  )٨٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... ي مركز االشعاع االسالم........... الد الثامن : الكايف 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن ِسناٍن عن أَِبي -٤٧
 من يتفَقَّد يفِْقد و من لَا  )صلى اهللا عليه وآله(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْجاروِد عن أَِبي جعفٍَر 

 عنِقيلَ فَأَص كُوهرتي لَم مكَهرت نم و وهضقَر اسالن ضقَر نم و ِجزعِر يهاِئِب الدوِلن ربالص ِعدي
 ِم فَقِْركوِلي ِضكِعر ِمن مهولَ اللَِّه قَالَ أَقِْرضسا را ذَا يم.  

  عنه عن أَحمد عِن الْبرِقي عن محمِد بِن يحيى عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ بينا - ٤٨ 
  موسى بن ِعيسى ِفي داِرِه الَِّتي ِفي الْمسعى يشِرف علَى الْمسعى ِإذْ رأَى أَبا الْحسِن موسى 
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 مقِْبلًا ِمن الْمروِة علَى بغلٍَة فَأَمر ابن هياٍج رجلًا ِمن همدانَ منقَِطعاً ِإلَيِه أَنْ يتعلَّق )عليه السالم ( 
 ِرجلَه فَنزلَ )عليه السالم ( بغلَةَ فَأَتاه فَتعلَّق ِباللِّجاِم و ادعى الْبغلَةَ فَثَنى أَبو الْحسِن ِبِلجاِمِه و يدِعي الْ

( عنها و قَالَ ِلِغلْماِنِه خذُوا سرجها و ادفَعوها ِإلَيِه فَقَالَ و السرج أَيضاً ِلي فَقَالَ أَبو الْحسِن 

 كَذَبت ِعندنا الْبينةُ ِبأَنه سرج محمِد بِن عِلي و أَما الْبغلَةُ فَِإنا اشتريناها منذُ قَِريٍب و )عليه السالم 
 ا قُلْتم و لَمأَع تأَن.  

 ٤٩ -اِزٍم عرِن مِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نع هنأَِبي   ع عا منجرأَِبيِه قَالَ خ ن
 حيثُ خرج ِمن ِعنِد أَِبي جعفٍَر الْمنصوِر ِمن الِْحريِة فَخرج ساعةَ أُِذنَ لَه و )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

نُ ِفي الساِلِحني ِفي أَوِل اللَّيِل انتهى ِإلَى الساِلِحني ِفي أَوِل اللَّيِل فَعرض لَه عاِشر كَانَ يكُو
 فَقَالَ لَه هعم اِدفصم ا وأَن اًء وى ِإبِه فَأَبِإلَي طَلَب ِه ولَيع فَأَلَح وزجأَنْ ت كعلَا أَد فَقَالَ لَه

أَنْ ي افأَخ و آذَاك قَد ذَا كَلْبا همِإن اكِفد ِعلْتج اِدفصم كُونُ ِمنا يِري ما أَدم و كدر
أَمِر أَِبي جعفٍَر و أَنا و مراِزم أَ تأْذَنُ لَنا أَنْ نضِرب عنقَه ثُم نطْرحه ِفي النهِر فَقَالَ كُف يا 

هِل أَكْثَراللَّي ِمن بى ذَهتِه حِإلَي طْلُبلْ يزي فَلَم اِدفصذَا مه اِزمرا مى فَقَالَ يضفَم فَأَِذنَ لَه 
 ِخلُهدِغِري فَيالذُّلِّ الص ِمن جرخلَ يجفَقَالَ ِإنَّ الر اكِفد ِعلْتذَا جه قُلْت اهمأَِم الَِّذي قُلْت ريخ

  .ذَِلك ِفي الذُّلِّ الْكَِبِري 
 ٥٠ -محِن مب دمأَح نع هنو   عثَ أَبعةَ قَالَ باِئشِن أَِبي عفِْص بح ناِل عجِن الْحٍد ع
 علَى أَثَِرِه لَما أَبطَأَ )عليه السالم (  غُلَاماً لَه ِفي حاجٍة فَأَبطَأَ فَخرج أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 )عليه السالم ( ند رأِْسِه يروحه حتى انتبه فَلَما انتبه قَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه علَيِه فَوجده ناِئماً فَجلَس ِع
 ارهالن كا ِمنلَن لُ واللَّي لَك ارهالن لَ واللَّي امنت لَك ا ذَاكاللَِّه م ا فُلَانُ وي.  

   محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن حسانَ عن أَِبي عِلي   عنه عن أَحمد بِن- ٥١ 
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ِسرنا ِبِخلَاِف علَاِنيِتنا و لَا علَاِنيتنا ِبِخلَاِف  يقُولُ لَا تذْكُروا )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 لَّ لَمج و زع أَنَّ اللَّه متأَير قَد كُمِإن تمصا نموا عتمصت قُولُ وا نقُولُوا مأَنْ ت كُمبسا حنِسر

 ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن يجعلْ ِلأَحٍد ِمن الناِس ِفي ِخلَاِفنا خيراً
 أَِليم ذابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَنْ تأَم.  

  حِديثُ الطَِّبيِب
 أَِبي الْحلَّاِل عن   محمد عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِزياِد بِن- ٥٢ 

 يا رب ِمن أَين الداُء قَالَ ِمني قَالَ فَالشفَاُء )عليه السالم (  قَالَ قَالَ موسى )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
وفَي فُِسِهمِبأَن بطَياِلِج قَالَ يعِبالْم كادِعب عنصا يي قَالَ فَمقَالَ ِمن الطَِّبيب اِلجعالْم يمِئٍذ سم.  

(   عنه عن أَحمد عِن ابِن فَضاٍل عِن ابِن بكَيٍر عن أَِبي أَيوب عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥٣ 

ِبِه فَيأْخذَه و ِفي ِروايٍة  قَالَ ما ِمن داٍء ِإلَّا و هو ساِرع ِإلَى الْجسِد ينتِظر متى يؤمر )عليه السالم 
  .أُخرى ِإلَّا الْحمى فَِإنها تِرد وروداً 

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن عبِد الْعِزيِز بِن الْمهتِدي عن يونس بِن عبِد - ٥٤ 
 )عليه السالم ( مِدينِة مرضاً شِديداً فَبلَغَ ذَِلك أَبا عبِد اللَِّه الرحمِن عن داود بِن زرِبي قَالَ مِرضت ِبالْ

 ِركدلَى صع هثُران و لَى قَفَاكلِْق عتاس ثُم رب اعاً ِمنِر صتفَاش كِني ِعلَّتلَغب قَد ِإلَي بفَكَت
سأَلُك ِباسِمك الَِّذي ِإذَا سأَلَك ِبِه الْمضطَر كَشفْت ما ِبِه ِمن ضر كَيفَما انتثَر و قُِل اللَّهم ِإني أَ

  و مكَّنت لَه ِفي الْأَرِض و جعلْته خِليفَتك علَى خلِْقك أَنْ تصلِّي علَى محمٍد و علَى أَهِل بيِتِه 
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و أَنْ تعاِفيِني ِمن ِعلَِّتي ثُم استِو جاِلساً و اجمِع الْبر ِمن حوِلك و قُلْ ِمثْلَ ذَِلك و اقِْسمه مداً 
لَ داود فَفَعلْت ِمثْلَ ذَِلك فَكَأَنما نِشطْت ِمن ِعقَاٍل و قَد مداً ِلكُلِّ ِمسِكٍني و قُلْ ِمثْلَ ذَِلك قَا

  .فَعلَه غَير واِحٍد فَانتفَع ِبِه 
يش لَى أَيوِت عِديثُ الْحح وٍء ه  

 ٥٥ -اِن بأَب ناِلٍح عِن صِميِل بج نوٍب عبحِن مِن ابع دمأَح نع دمحم   نع ِلبغِن ت
ٍء ِهي قَالَ ِهي علَى حوٍت قُلْت   قَالَ سأَلْته عِن الْأَرِض علَى أَي شي)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

يش لَى أَيع وتفَالْح يش لَى أَياُء عفَالْم اِء قُلْتلَى الْمقَالَ ع وٍء ه خلَى صقَالَ ع وٍة ٍء هر
يش لَى أَيفَع قُلْت يش لَى أَيفَع قُلْت لَسٍر أَمِن ثَولَى قَرةُ قَالَ عرخلَى  ٍء الصقَالَ ع رٍء الثَّو

يش لَى أَيفَع ى قُلْتاِء  الثَّرلَمالْع لَّ ِعلْمض ذَِلك دِعن اتهيى فَقَالَ هٍء الثَّر.  
 ٥٦ -ب ِليع   نةَ عاررز ناٍج عرِن دِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب ن

 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ خلَق الْأَرض ثُم أَرسلَ علَيها الْماَء الْماِلح أَربِعني )عليهما السالم ( أَحِدِهما 
ماَء الْعذْب أَربِعني صباحاً حتى ِإذَا الْتقَت و اختلَطَت أَخذَ ِبيِدِه قَبضةً فَعركَها صباحاً و الْ

عركاً شِديداً جِميعاً ثُم فَرقَها ِفرقَتيِن فَخرج ِمن كُلِّ واِحدٍة ِمنهما عنق ِمثْلُ عنِق الذَّر فَأَخذَ 
  لَى الْجنِة و عنق ِإلَى الناِر عنق ِإ
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  حِديثُ الْأَحلَاِم و الْحجِة علَى أَهِل ذَِلك الزماِن
 ٥٧ -ب ِليع نا عاِبنحأَص ضعأَِبي   ب نِن عمحِد الربِن عِن بسِن الْحاِس عبِن الْع
 قَالَ ِإنَّ الْأَحلَام لَم تكُن ِفيما مضى ِفي أَوِل الْخلِْق و ِإنما حدثَت فَقُلْت و )عليه السالم ( الْحسِن 

ِذكْر زع فَقَالَ ِإنَّ اللَّه ا الِْعلَّةُ ِفي ذَِلكم ِة اللَِّه وادِإلَى ِعب ماهعاِنِه فَدمِل زولًا ِإلَى أَهسثَ رعب ه
طَاعِتِه فَقَالُوا ِإنْ فَعلْنا ذَِلك فَما لَنا فَو اللَِّه ما أَنت ِبأَكْثَِرنا مالًا و لَا ِبأَعزنا عِشريةً فَقَالَ ِإنْ 

ه الْجنةَ و ِإنْ عصيتموِني أَدخلَكُم اللَّه النار فَقَالُوا و ما الْجنةُ و النار أَطَعتموِني أَدخلَكُم اللَّ
فَوصف لَهم ذَِلك فَقَالُوا متى نِصري ِإلَى ذَِلك فَقَالَ ِإذَا ِمتم فَقَالُوا لَقَد رأَينا أَمواتنا صاروا 

 فَازدادوا لَه تكِْذيباً و ِبِه اسِتخفَافاً فَأَحدثَ اللَّه عز و جلَّ ِفيِهم الْأَحلَام فَأَتوه ِعظَاماً و رفَاتاً
فَأَخبروه ِبما رأَوا و ما أَنكَروا ِمن ذَِلك فَقَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَراد أَنْ يحتج علَيكُم ِبهذَا 
هكَذَا تكُونُ أَرواحكُم ِإذَا ِمتم و ِإنْ بِليت أَبدانكُم تِصري الْأَرواح ِإلَى ِعقَاٍب حتى تبعثَ 

  .الْأَبدانُ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد - ٥٨ 

 قَالَ سِمعته يقُولُ رأْي الْمؤِمِن و رؤياه ِفي آِخِر الزماِن علَى سبِعني جزءاً ِمن )عليه السالم ( اللَِّه 
  .أَجزاِء النبوِة 

 )عليه السالم (    محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن معمِر بِن خلَّاٍد عِن الرضا- ٥٩ 
 كَانَ ِإذَا أَصبح قَالَ ِلأَصحاِبِه هلْ ِمن مبشراٍت يعِني ِبِه الرؤيا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

.  
عن أَِبي   عنهم عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ عن جاِبٍر - ٦٠ 
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ لَهم الْبشرى )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رجلٌ ِلرسوِل اللَِّه )عليه السالم ( جعفٍَر 

 اهينا ِفي دِبه رشبفَي ِمنؤى الْمرةُ ينسا الْحيؤالر يا قَالَ ِهينياِة الدِفي الْح.  
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سعِد بِن أَِبي خلٍَف عن أَِبي - ٦١ 
 قَالَ الرؤيا علَى ثَلَاثَِة وجوٍه ِبشارٍة ِمن اللَِّه ِللْمؤِمِن و تحِذيٍر ِمن الشيطَاِن و )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ضغاِث أَحلَاٍم أَ
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عِن النضِر بِن سويٍد -٦٢
تسرد نِد اللَِّه عبِلأَِبي ع ِصٍري قَالَ قُلْتأَِبي ب نوٍر عصنِن أَِبي معليه السالم (  ب( اكِفد ِعلْتج 

الرؤيا الصاِدقَةُ و الْكَاِذبةُ مخرجهما ِمن موِضٍع واِحٍد قَالَ صدقْت أَما الْكَاِذبةُ الْمختِلفَةُ فَِإنَّ 
ٌء يخيلُ ِإلَى الرجِل و ِهي  يراها ِفي أَوِل لَيلٍَة ِفي سلْطَاِن الْمردِة الْفَسقَِة و ِإنما ِهي شيالرجلَ 

لُوِل الْمح عِل ماللَّي ِن ِمنالثُّلُثَي دعا بآهاِدقَةُ ِإذَا را الصأَم ا وِفيه رياِلفَةٌ لَا خخةٌ مكَاِذب لَاِئكَِة و
ذَِلك قَبلَ السحِر فَِهي صاِدقَةٌ لَا تخلَّف ِإنْ شاَء اللَّه ِإلَّا أَنْ يكُونَ جنباً أَو ينام علَى غَيِر طَهوٍر 

  .ها و لَم يذْكُِر اللَّه عز و جلَّ حِقيقَةَ ِذكِْرِه فَِإنها تختِلف و تبِطئُ علَى صاِحِب
  حِديثُ الرياِح

 ٦٣ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 عِن الرياِح )عليه السالم ( عِلي بِن ِرئَاٍب و ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 

 ِة ونالْج الَ ِمنمونَ أَنَّ الشذْكُري اسِإنَّ الن قُلْت وِر وبالد ا وبالص وِب ونالْج اِل ومِع الشبالْأَر
ناُء ِممشي نا مِبه ذِّبعاٍح يِري وداً ِمننلَّ جج و زاِر فَقَالَ ِإنَّ ِللَِّه عالن ِمن وبنالْج و اهصع 

ِلكُلِّ ِريٍح ِمنها ملَك موكَّلٌ ِبها فَِإذَا أَراد اللَّه عز و جلَّ أَنْ يعذِّب قَوماً ِبنوٍع ِمن الْعذَاِب 
الَ فَيأْمرها الْملَك أَوحى ِإلَى الْملَِك الْموكَِّل ِبذَِلك النوِع ِمن الريِح الَِّتي يِريد أَنْ يعذِّبهم ِبها قَ

 تالَى كَذَّبعت لَهقَو عمسا تأَ م ماس نهِلكُلِّ ِريٍح ِمن قَالَ و بضغالْم دالْأَس ِهيجا يكَم ِهيجفَي
حِم نوراً ِفي يصرِرحياً ص ِهملَيلْنا عسا أَرذُِر ِإنن ذاِبي وكانَ ع ففَكَي قَالَ عاد و ِمرتسٍس م

 ا ذُِكرم و قَترتفَاح ِفيِه نار صارها ِإعقَالَ فَأَصاب و أَِليم ذابِفيها ع قَالَ ِريح و ِقيمالْع يحالر
 لَواِقح و غَير ذَِلك ِمن الرياِح الَِّتي يعذِّب اللَّه ِبها من عصاه قَالَ و ِللَِّه عز ِذكْره ِرياح رحمٍة

 نيب ابحالس ِبسحت احا ِريهِمن طَِر وِللْم ابحالس جيها يا مهِتِه ِمنمحر يدي نيا بهرشني
 ِض والْأَر اِء ومالس  
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 احيا الراِب فَأَمِفي الِْكت اللَّه ددا عِمم احا ِريهِمن ِبِإذِْن اللَِّه و هطُرمفَت ابحالس ِصرعت احِري
مأَس ا ِهيمفَِإن وربالد ا وبالص و وبنالْج الُ ومالش عبالْأَر ادا فَِإذَا أَرِبه كَِّلنيولَاِئكَِة الْماُء الْم

اللَّه أَنْ يِهب شمالًا أَمر الْملَك الَِّذي اسمه الشمالُ فَيهِبطُ علَى الْبيِت الْحراِم فَقَام علَى الركِْن 
 حيثُ يِريد اللَّه ِمن الْبر و الْبحِر و ِإذَا أَراد اللَّه الشاِمي فَضرب ِبجناِحِه فَتفَرقَت ِريح الشماِل

أَنْ يبعثَ جنوباً أَمر الْملَك الَِّذي اسمه الْجنوب فَهبطَ علَى الْبيِت الْحراِم فَقَام علَى الركِْن 
 ِريح قَتفَراِحِه فَتنِبج برفَض اِميالش اللَّه ادِإذَا أَر و اللَّه ِريدثُ ييِر ححالْب و روِب ِفي الْبنالْج

أَنْ يبعثَ ِريح الصبا أَمر الْملَك الَِّذي اسمه الصبا فَهبطَ علَى الْبيِت الْحراِم فَقَام علَى الركِْن 
فَراِحِه فَتنِبج برفَض اِميِإذَا الش ِر وحالْب و رِفي الْب زع لَّ وج اللَّه ِريدثُ ييا حبالص ِريح قَت

أَراد اللَّه أَنْ يبعثَ دبوراً أَمر الْملَك الَِّذي اسمه الدبور فَهبطَ علَى الْبيِت الْحراِم فَقَام علَى 
رفَض اِميكِْن الشقَالَ الر ِر ثُمحالْب و رالْب ِمن اللَّه ِريدثُ ييوِر حبالد ِريح قَتفَراِحِه فَتنِبج ب

 أَ ما تسمع ِلقَوِلِه ِريح الشماِل و ِريح الْجنوِب و ِريح الدبوِر و ِريح الصبا )عليه السالم ( أَبو جعفٍَر 
افضا تما ِإنِبه كَِّلنيولَاِئكَِة الْمِإلَى الْم .  

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن معروِف - ٦٤ 
مٍة و ِرياح عذَاٍب فَِإنْ شاَء  قَالَ ِإنَّ ِللَِّه عز و جلَّ ِرياح رح)عليه السالم ( بِن خربوذَ عن أَِبي جعفٍَر 

 ذَاباً قَالَ ويِح عالر ةَ ِمنمحلَ الرعجي لَن لَ قَالَ وةً فَعمحاِح ريالر ِمن ذَابلَ الْععجأَنْ ي اللَّه
 اهِإي مهتطَاع تكَان و وهماً قَطُّ أَطَاعقَو محري لَم هأَن ذَِلك نع ِلِهموحِد تعب ِإلَّا ِمن ِهملَيالًا عبو

 و ذَابالْع ِهملَيع را كَانَ قَدم دعب اللَّه مهِحموا رنا آملَم سونِم يلَ ِبقَوفَع ِتِه قَالَ كَذَِلكطَاع
الْم ذَابلَ الْععِتِه فَجمحِبر مكَهاردت ثُم اهقَض ِهملَيع لَهزأَن قَد و مهنع فَهرةً فَصمحر ِهملَيع رقَد

 لِْقحذَاٍب لَا تع ا ِريحهفَِإن ِقيمالْع يحا الرأَم ِه قَالَ ووا ِإلَيعرضت وا ِبِه ونا آملَم ذَِلك و مهغَِشي و
لَا ش اِم وحالْأَر ئاً ِمنيا شم ِع وبالس ِضنيِت الْأَرحت ِمن جرخت ِريح ِهي اِت وبالن ئاً ِمني

خرجت ِمنها ِريح قَطُّ ِإلَّا علَى قَوِم عاٍد ِحني غَِضب اللَّه علَيِهم فَأَمر الْخزانَ أَنْ يخِرجوا ِمنها 
  لَ فَعتت علَى الْخزاِن فَخرج علَى ِمقْداِر سعِة الْخاتِم قَا

http://www.islam4u.com


  )٩٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثامن : الكايف 

لَى اللَِّه عز و جلَّ ِمن ِمنها علَى ِمقْداِر منِخِر الثَّوِر تغيظاً ِمنها علَى قَوِم عاٍد قَالَ فَضج الْخزانُ ِإ
ذَِلك فَقَالُوا ربنا ِإنها قَد عتت عن أَمِرنا ِإنا نخاف أَنْ تهِلك من لَم يعِصك ِمن خلِْقك و عماِر 

استقْبلَها ِبجناحيِه فَردها ِإلَى موِضِعها  فَ)عليه السالم ( ِبلَاِدك قَالَ فَبعثَ اللَّه عز و جلَّ ِإلَيها جبرِئيلَ 
 نم اٍد وع مقَو لَكَتأَه ِبِه و تا أُِمرلَى مع تجرِت ِبِه قَالَ فَخا أُِمرلَى مِجي عرا اخقَالَ لَه و

 ِتِهمرضكَانَ ِبح.  
 )عليه السالم ( النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن - ٦٥ 

 من ظَهرت علَيِه النعمةُ فَلْيكِْثر ِذكْر الْحمد ِللَِّه و من كَثُرت )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
و من أَلَح علَيِه الْفَقْر فَلْيكِْثر ِمن قَوِل لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْعِلي همومه فَعلَيِه ِباِلاسِتغفَاِر 

 ِبيالن قَالَ فَقَد و الْفَقْر هنِفي عنِظيِم يا )صلى اهللا عليه وآله ( الْعنع كبا غَياِر فَقَالَ مصالْأَن لًا ِمنجر 
 أَ لَا أُعلِّمك كَلَاماً )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ الْفَقْر يا رسولَ اللَِّه و طُولُ السقِْم فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه فَ

سأَم و تحبولَ اللَِّه فَقَالَ ِإذَا أَصسا رلَى يفَقَالَ ب قْمالس و الْفَقْر كنع بذَه هفَقُلْ لَا ِإذَا قُلْت تي
توكَّلْت علَى الْحي الَِّذي لَا يموت و الْحمد ِللَِّه الَِّذي ] الْعِلي الْعِظيِم[حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه 

لِّ و كَبره تكِْبرياً فَقَالَ لَم يتِخذْ ولَداً و لَم يكُن لَه شِريك ِفي الْملِْك و لَم يكُن لَه وِلي ِمن الذُّ
 قْمالس و ي الْفَقْرنع بى ذَهتاٍم حِإلَّا ثَلَاثَةَ أَي ها قُلْتاللَِّه م لُ فَوجالر.  

 ٦٦ - نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 يقُولُ ِلأَِبي جعفٍَر الْأَحوِل و أَنا )عليه السالم ( ِعيلَ بِن عبِد الْخاِلِق قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه ِإسما

 أَسمع أَتيت الْبصرةَ فَقَالَ نعم قَالَ كَيف رأَيت مسارعةَ الناِس ِإلَى هذَا الْأَمِر و دخولَهم ِفيِه
قَالَ و اللَِّه ِإنهم لَقَِليلٌ و لَقَد فَعلُوا و ِإنَّ ذَِلك لَقَِليلٌ فَقَالَ علَيك ِبالْأَحداِث فَِإنهم أَسرع ِإلَى 

 ِإلَّا الْمودةَ ِفي كُلِّ خيٍر ثُم قَالَ ما يقُولُ أَهلُ الْبصرِة ِفي هِذِه الْآيِة قُلْ ال أَسئَلُكُم علَيِه أَجراً
 فَقَالَ كَذَبوا ِإنما )صلى اهللا عليه وآله ( الْقُرىب قُلْت جِعلْت ِفداك ِإنهم يقُولُونَ ِإنها ِلأَقَاِرِب رسوِل اللَِّه 
عليهم ( حسيِن أَصحاِب الِْكساِء نزلَت ِفينا خاصةً ِفي أَهِل الْبيِت ِفي عِلي و فَاِطمةَ و الْحسِن و الْ

  . )السالم 
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  حِديثُ أَهِل الشاِم
 ٦٧ -نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع   نع داوِن دِد بمحم 

 ِمن أَهِل الشاِم ِمن علَماِئِهم فَقَالَ يا )عليه السالم ( محمِد بِن عِطيةَ قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى أَِبي جعفٍَر 
داً يأَح أَنْ أَِجد لَيع تيأَع أَلٍَة قَدسم نع أَلُكأَس فٍَر ِجئْتعا جا أَبهنع أَلْتس قَد ا وهرفَس

ثَلَاثَةَ أَصناٍف ِمن الناِس فَقَالَ كُلُّ ِصنٍف ِمنهم شيئاً غَير الَِّذي قَالَ الصنف الْآخر فَقَالَ لَه أَبو 
ه ِمن خلِْقِه فَِإنَّ بعض من سأَلْته  ما ذَاك قَالَ فَِإني أَسأَلُك عن أَوِل ما خلَق اللَّ)عليه السالم ( جعفٍَر 

 ما قَالُوا شيئاً )عليه السالم ( قَالَ الْقَدر و قَالَ بعضهم الْقَلَم و قَالَ بعضهم الروح فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
يلَا ش الَى كَانَ وعت و كاربت أَنَّ اللَّه كِبرأُخ رَء غَي ِه ولَ ِعزكَانَ قَب دلَا أَح ِزيزاً وكَانَ ع و ه

ذَِلك قَولُه سبحانَ ربك رب الِْعزِة عما يِصفُونَ و كَانَ الْخاِلق قَبلَ الْمخلُوِق و لَو كَانَ أَولُ 
يلِْقِه الشخ ِمن لَقا خم يالش كُ َء ِمني ِء ِإذاً لَميش هعم ِإذاً و ِل اللَّهزي لَم داً وأَب ِقطَاعان لَه ٌء  ن

يكَانَ ِإذْ لَا ش هلَِكن و همقَدتي وه سلَي يالش لَقخ و هرَء غَي  وه و هاِء ِمنيالْأَش ِميعَء الَِّذي ج
ٍء ِإلَى الْماِء و لَم يجعلْ ِللْماِء نسباً يضاف  جعلَ نسب كُلِّ شيالْماُء الَِّذي خلَق الْأَشياَء ِمنه فَ

 ِمن ى ثَارتاِء حالْم نتم يحقَّقَِت الراِء فَشلَى الْمع يحلَّطَ الرس اِء ثُمالْم ِمن يحالر لَقخ ِه وِإلَي
ا شِر ملَى قَدع دباِء زالْم و عدا صِفيه سةً لَيِقياَء نضيضاً بِد أَربالز ذَِلك ِمن لَقفَخ ثُوراَء أَنْ ي

 ِمن ارالن اللَّه لَقخ اِء ثُمالْم قا فَوهعضا فَواهطَو ةٌ ثُمرجلَا ش وطٌ وبلَا ه و ودعلَا ص و لَا ثَقْب
النار متن الْماِء حتى ثَار ِمن الْماِء دخانٌ علَى قَدِر ما شاَء اللَّه أَنْ يثُور فَخلَق الْماِء فَشقَّقَِت 

 فَعناها رماُء بالس لُهقَو ذَِلك و لَا ثَقْب و عدا صِفيه سةً لَيِقيةً ناِفياًء صماِن سخالد ذَِلك ِمن
وكَها فَسملَا س و ومجلَا ن و رلَا قَم و سملَا ش حاها قَالَ وض جرأَخ لَها ولَي أَغْطَش اها و

  سحاب ثُم طَواها 
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أَرِض ثُم نسب الْخِليقَتيِن فَرفَع السماَء قَبلَ الْأَرِض فَذَِلك قَولُه عز ِذكْره و فَوضعها فَوق الْ
 ري لَم الَى أَ وعلُ اللَِّه تفٍَر قَوعا جا أَبي اِميالش ا فَقَالَ لَهطَهسقُولُ بحاها يد ذِلك دعب ضالْأَر

 فَلَعلَّك )عليه السالم ( روا أَنَّ السماواِت و الْأَرض كانتا رتقاً فَفَتقْناهما فَقَالَ لَه أَبو جعفٍَر الَِّذين كَفَ
أَبو تزعم أَنهما كَانتا رتقاً ملْتِزقَتيِن ملْتِصقَتيِن فَفُِتقَت ِإحداهما ِمن الْأُخرى فَقَالَ نعم فَقَالَ 

 استغِفر ربك فَِإنَّ قَولَ اللَِّه جلَّ و عز كانتا رتقاً يقُولُ كَانِت السماُء رتقاً لَا )عليه السالم ( جعفٍَر 
ى الْخلْق و بثَّ تنِزلُ الْمطَر و كَانِت الْأَرض رتقاً لَا تنِبت الْحب فَلَما خلَق اللَّه تبارك و تعالَ

ِفيها ِمن كُلِّ دابٍة فَتق السماَء ِبالْمطَِر و الْأَرض ِبنباِت الْحب فَقَالَ الشاِمي أَشهد أَنك ِمن ولِْد 
 مهِعلْم كأَنَّ ِعلْم اِء وِبيالْأَن.  

ابِن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن عن محمِد   محمد عن أَحمد بِن محمٍد عِن - ٦٨ 
 كَانَ كُلُّ )عليه السالم ( بِن مسِلٍم و الْحجاِل عِن الْعلَاِء عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ ِلي أَبو جعفٍَر 

يش اللَّه راِء فَأَملَى الْمع هشركَانَ ع اًء وٍء م تدمفَخ ارالن رأَم اراً ثُمن مطَراَء فَاضالْم هِذكْر زع 
فَارتفَع ِمن خموِدها دخانٌ فَخلَق اللَّه السماواِت ِمن ذَِلك الدخاِن و خلَق الْأَرض ِمن الرماِد 

الَ الْماُء أَنا جند اللَِّه الْأَكْبر و قَالَِت الريح أَنا جند اللَِّه ثُم اختصم الْماُء و النار و الريح فَقَ
 رالْأَكْب ِدينِت جيِح أَنلَّ ِإلَى الرج و زع ى اللَّهحفَأَو راللَِّه الْأَكْب دنا جأَن ارقَالَِت الن و رالْأَكْب.  

الن اِن وِديثُ الِْجنوِقح  
 ٦٩ - نع ِنيدالْم اقحِن ِإسِد بمحم نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ر  سِئلَ عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ يوم نحش)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي جعفٍَر 
 ا اللَّهقَوالٌ اتِرج اناً أُولَِئككْبونَ ِإلَّا ركُونلَا ي فْدِإنَّ الْو ِليا عفْداً فَقَالَ يمِن وحِإلَى الر ِقنيتالْم

ي قَالَ لَه ثُم ِقنيتالْم ماهمفَس مالَهمأَع ِضير و مهصتاخ و اللَّه مهبفَأَح الَِّذي فَلَق ا وأَم ِليا ع  
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قِْبلُهتسلَاِئكَةَ لَتِإنَّ الْم و وِرِهمقُب ونَ ِمنجرخلَي مهةَ ِإنمسأَ النرب ةَ وبالْح وِق الِْعزن وٍق ِمنِبن م
علَيها رحاِئلُ الذَّهِب مكَلَّلَةً ِبالدر و الْياقُوِت و جلَاِئلُها الِْإستبرق و السندس و خطُمها جدلُ 

ِمن قُداِمِه و عن يِميِنِه و عن الْأُرجواِن تِطري ِبِهم ِإلَى الْمحشِر مع كُلِّ رجٍل ِمنهم أَلْف ملٍَك 
ِشماِلِه يزفُّونهم زفّاً حتى ينتهوا ِبِهم ِإلَى باِب الْجنِة الْأَعظَِم و علَى باِب الْجنِة شجرةٌ ِإنَّ 

ي نع اِس والن ٍل ِمنجر ا أَلْفهتحِظلُّ تتسا لَيهقَةَ ِمنرةٌ قَالَ الْوكِّيزةٌ مرطَهم نيِة عرجِمِني الش
 ذَِلك و رعالش اِرِهمشأَب ِقطُ ِمنسي ِد وسالْح ِمن مها قُلُوبِبه اللَّه رطَهةً فَيبرا شهنَ ِمنقَوسفَي

اً ِمن ِتلْك الْعيِن الْمطَهرِة قَالَ ثُم ينصِرفُونَ ِإلَى قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و سقاهم ربهم شراباً طَهور
 وقَفي داً قَالَ ثُمونَ أَبوتماِة فَلَا ييالْح نيع ِهي ا وِسلُونَ ِفيهتغِة فَيرجاِر الشسي نى عرٍن أُخيع

آفَاِت و الْأَسقَاِم و الْحر و الْبرِد أَبداً قَالَ فَيقُولُ الْجبار جلَّ ِبِهم قُدام الْعرِش و قَد سِلموا ِمن الْ
 قبس لَاِئِق فَقَدالْخ عم موِقفُوهلَا ت ِة وناِئي ِإلَى الْجِليوا أَورشاح مهعم لَاِئكَِة الَِّذينِللْم هِذكْر

 تبجو و مهنع ايِرض اِت ونساِب الْححأَص عم مأَنْ أُوِقفَه أُِريد فكَي و مِتي لَهمحر
 برظَِم ضِة الْأَعناِب الْجِإلَى ب ا ِبِهموهتِة فَِإذَا اننلَاِئكَةُ ِإلَى الْجالْم موقُهسئَاِت قَالَ فَتيالس

ةً فَتبرلْقَةَ ضلَاِئكَةُ الْحلَّ الْمج و زع ا اللَّههداَء أَعروا كُلَّ حِريِرهص تولُغُ صبِريراً يص ِصر
ِلأَوِلياِئِه ِفي الِْجناِن فَيتباشرنَ ِبِهم ِإذَا سِمعن صِرير الْحلْقَِة فَيقُولُ بعضهن ِلبعٍض قَد جاَءنا 

حفْتاُء اللَِّه فَيِليأَو وِر الِْعِني والْح ِمن مهاجوأَز ِهملَيع ِرفشت ةَ ونلُونَ الْجخدفَي ابالْب ملَه 
 قُلْنفَي نيِميالْآد  
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باً ِبكُمحرم ِليفَقَالَ ع اُء اللَِّه ِمثْلَ ذَِلكِليأَو نقُولُ لَهي و كُما ِإلَيقَنوش دا كَانَ أَشعليه السالم (  فَم( 
ي تِنيا ذَا بةٌ ِبمِنيبم فِقها غُرفَو ِمن فغُر زع لَّ وِل اللَِّه جقَو نا عنِبرولَ اللَِّه أَخسا را ي

رسولَ اللَِّه فَقَالَ يا عِلي ِتلْك غُرف بناها اللَّه عز و جلَّ ِلأَوِلياِئِه ِبالدر و الْياقُوِت و الزبرجِد 
 ِمنها ملَك سقُوفُها الذَّهب محبوكَةٌ ِبالِْفضِة ِلكُلِّ غُرفٍَة ِمنها أَلْف باٍب ِمن ذَهٍب علَى كُلِّ باٍب

موكَّلٌ ِبِه ِفيها فُرش مرفُوعةٌ بعضها فَوق بعٍض ِمن الْحِريِر و الديباِج ِبأَلْواٍن مختِلفٍَة و حشوها 
ا أُدِخلَ الْمؤِمن ِإلَى الِْمسك و الْكَافُور و الْعنبر و ذَِلك قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و فُرٍش مرفُوعٍة ِإذَ

 ِة والِْفض ِب ولَلَ الذَّهح ِة أُلِْبسامالْكَر لِْك والْم اجأِْسِه تلَى رع ِضعو ِة وناِزِلِه ِفي الْجنم
ح ِعنيبس أُلِْبس اِج قَالَ والت تحظُوِم ِفي الِْإكِْليِل تنالْم رالد اقُوِت وِلفٍَة الْيتخاٍن مِريٍر ِبأَلْولَّةَ ح

 و زع لُهقَو ِر فَذَِلكماقُوِت الْأَحالْي لُِؤ واللُّؤ ِة والِْفض ِب وةً ِبالذَّهوجسنِلفٍَة متخوٍب مرض و
ير فَِإذَا جلَس الْمؤِمن علَى جلَّ يحلَّونَ ِفيها ِمن أَساِور ِمن ذَهٍب و لُؤلُؤاً و ِلباسهم ِفيها حِر

 لَكِه الْملَيأْذَنَ عتاِن اسِفي الِْجن اِزلُهنم زع لَّ واللَِّه ج ِليِلو قَرتحاً فَِإذَا اسفَر هِريرس زتِريِرِه اهس
 ِإياه فَيقُولُ لَه خدام الْمؤِمِن ِمن الْوصفَاِء و الْموكَّلُ ِبِجناِنِه ِليهنئَه ِبكَرامِة اللَِّه عز و جلَّ

الْوصاِئِف مكَانك فَِإنَّ وِلي اللَِّه قَِد اتكَأَ علَى أَِريكَِتِه و زوجته الْحوراُء تهيأُ لَه فَاصِبر ِلوِلي اللَِّه 
لْحوراُء ِمن خيمٍة لَها تمِشي مقِْبلَةً و حولَها وصاِئفُها و علَيها قَالَ فَتخرج علَيِه زوجته ا

 اجا تأِْسهلَى رع ٍر وبنع ٍك وِمس ِمن ِهي ِد وجربالز لُِؤ واللُّؤ اقُوِت وةً ِبالْيوجسنلَّةً مونَ حعبس
ِن ِمن ذَهٍب مكَلَّلَتاِن ِبالْياقُوِت و اللُّؤلُِؤ ِشراكُهما ياقُوت أَحمر فَِإذَا دنت الْكَرامِة و علَيها نعلَا

ِمن وِلي اللَِّه فَهم أَنْ يقُوم ِإلَيها شوقاً فَتقُولُ لَه يا وِلي اللَِّه لَيس هذَا يوم تعٍب و لَا نصٍب فَلَا 
 قُمت  
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أَنا لَك و أَنت ِلي قَالَ فَيعتِنقَاِن ِمقْدار خمِسِمائَِة عاٍم ِمن أَعواِم الدنيا لَا يِملُّها و لَا تِملُّه قَالَ 
فَتر بعض الْفُتوِر ِمن غَيِر ملَالٍَة نظَر ِإلَى عنِقها فَِإذَا علَيها قَلَاِئد ِمن قَصٍب ِمن ياقُوٍت أَحمر فَِإذَا 

 كتِبيباُء حروا الْحأَن ِبيِبي واللَِّه ح ِليا وي تا أَنِفيه وبكْتةٌ مرد هتفْحص حا لَوطُهسو كِإلَي
 هونجوزي ِة ونِبالْج هئُوننهلٍَك يم ِه أَلْفِإلَي ثُ اللَّهعبي ثُم كفْسن تاهنت ِإلَي فِْسي ون تاهنت

ِبأَبواِب ِجناِنِه استأِْذنْ ِبالْحوراِء قَالَ فَينتهونَ ِإلَى أَوِل باٍب ِمن ِجناِنِه فَيقُولُونَ ِللْملَِك الْموكَِّل 
 هِلمعاِجِب فَيى أَقُولَ ِللْحتح لَكالْم مقُولُ لَهفَي ئُهنهِه نا ِإلَيثَنعب اللَِّه فَِإنَّ اللَّه ِليلَى وا علَن

 نيب و هنيب اِجِب وِإلَى الْح لَكلُ الْمخدقَالَ فَي كَاِنكُمِإلَى ِبم ِهيتنى يتاٍن حاِجِب ثَلَاثُ ِجنالْح
 و كاربت الَِمنيالْع بر ملَهسلٍَك أَرم ِة أَلْفصراِب الْعلَى باِجِب ِإنَّ عقُولُ ِللْحاٍب فَيِل بأَو

يِه فَيقُولُ الْحاِجب ِإنه لَيعظُم علَي أَنْ تعالَى ِليهنئُوا وِلي اللَِّه و قَد سأَلُوِني أَنْ آذَنَ لَهم علَ
أَستأِْذنَ ِلأَحٍد علَى وِلي اللَِّه و هو مع زوجِتِه الْحوراِء قَالَ و بين الْحاِجِب و بين وِلي اللَِّه 

لُ لَه ِإنَّ علَى باِب الْعرصِة أَلْف ملٍَك أَرسلَهم رب جنتاِن قَالَ فَيدخلُ الْحاِجب ِإلَى الْقَيِم فَيقُو
الِْعزِة يهنئُونَ وِلي اللَِّه فَاستأِْذنْ لَهم فَيتقَدم الْقَيم ِإلَى الْخداِم فَيقُولُ لَهم ِإنَّ رسلَ الْجباِر علَى 

 أَلْف مه ِة وصراِب الْعب هونِلمعقَالَ فَي كَاِنِهمِبم وهِلماللَِّه فَأَع ِليئُونَ ونهي اللَّه ملَهسلٍَك أَرم
 اٍب ِمنلَى كُلِّ بع اٍب وب ا أَلْفلَه فَِة ورِفي الْغ وه اللَِّه و ِليلَى ولُونَ عخدلَاِئكَِة فَيذَنُ ِللْمؤفَي

ا ماِبهوكَّلَ ِبِه أَبوالْم هابلٍَك بكُلُّ م حاللَِّه فَت ِليلَى ووِل عخلَاِئكَِة ِبالدكَّلٌ ِبِه فَِإذَا أُِذنَ ِللْموم لَك
 جلَّ و عز و قَالَ فَيدِخلُ الْقَيم كُلَّ ملٍَك ِمن باٍب ِمن أَبواِب الْغرفَِة قَالَ فَيبلِّغونه ِرسالَةَ الْجباِر

 كُملَيع المفَِة سراِب الْغوأَب كُلِّ باٍب ِمن ِمن ِهملَيلُونَ عخدالِئكَةُ يالْم الَى وعلُ اللَِّه تقَو ذَِلك
 ِعيماً ون تأَير ثَم تأَيِإذا ر و زع لَّ وج لُهقَو ذَِلك ِة قَالَ وِني ِإلَى آِخِر الْآيعلْكاً كَِبرياً يم

ِبذَِلك وِلي اللَِّه و ما هو ِفيِه ِمن الْكَرامِة و النِعيِم و الْملِْك الْعِظيِم الْكَِبِري ِإنَّ الْملَاِئكَةَ ِمن رسِل 
ِه ِإلَّا ِبِإذِْنِه فَِلذَِلك الْملْك الْعِظيم علَيِه فَلَا يدخلُونَ علَي] ِفي الدخوِل[اللَِّه عز ِذكْره يستأِْذنونَ 

 ذَِلك و اِكِنِهمسِت محت ِري ِمنجت ارهالْأَن قَالَ و الْكَِبري  

http://www.islam4u.com


  )٩٩( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثامن : الكايف 

لُ اللَِّه عةً قَوداِني لَّ وج و زع لُهقَو وه و مهةٌ ِمناِنيد ارالثِّم و هارالْأَن ِتِهمحت ِري ِمنجلَّ تج و ز
شِع الَِّذي يوالن ِمن ِمنؤلُ الْماونتي مها ِمنِبهقُر ذِْليلًا ِمنقُطُوفُها ت ذُلِّلَت ِظاللُها و ِهملَيِهيِه عت

ِمن الثِّماِر ِبِفيِه و هو متِكئٌ و ِإنَّ الْأَنواع ِمن الْفَاِكهِة لَيقُلْن ِلوِلي اللَِّه يا وِلي اللَِّه كُلِْني قَبلَ أَنْ 
انٌ كَِثريِجن لَه ِة ِإلَّا ونِمٍن ِفي الْجؤم ِمن سلَي ِلي قَالَ وذَا قَبأْكُلَ هت رغَي و اتوشرعةٌ م

 ِليا وعٍل فَِإذَا دسع ِمن ارهأَن ٍن ولَب ِمن ارهأَن اٍء وم ِمن ارهأَن ٍر ومخ ِمن ارهأَن اٍت ووشرعم
 يسمي شهوته قَالَ ثُم يتخلَّى مع اللَِّه ِبِغذَاِئِه أُِتي ِبما تشتِهي نفْسه ِعند طَلَِبِه الِْغذَاَء ِمن غَيِر أَنْ

ِإخواِنِه و يزور بعضهم بعضاً و يتنعمونَ ِفي جناِتِهم ِفي ِظلٍّ ممدوٍد ِفي ِمثِْل ما بين طُلُوِع 
بِمٍن سؤِلكُلِّ م ذَِلك ِمن بأَطْي ِس ومِر ِإلَى طُلُوِع الشٍة الْفَجوِنس عبأَر اَء وروةً حجوونَ زع

ِمن الْآدِميني و الْمؤِمن ساعةً مع الْحوراِء و ساعةً مع الْآدِميِة و ساعةً يخلُو ِبنفِْسِه علَى 
غلَي ِمنؤِإنَّ الْم ٍض وعِإلَى ب مهضعب ظُرنِكئاً يتاِئِك مالْأَر لَى أَِريكَِتِه وع وه وٍر ون اععش اهش

يقُولُ ِلخداِمِه ما هذَا الشعاع اللَّاِمع لَعلَّ الْجبار لَحظَِني فَيقُولُ لَه خدامه قُدوس قُدوس جلَّ 
 ِبها بعد قَد أَشرفَت علَيك ِمن خيمِتها جلَالُ اللَِّه بلْ هِذِه حوراُء ِمن ِنساِئك ِممن لَم تدخلْ

 تمسبت ِريِركلَى سِكئاً عتم كأَتا أَنْ رفَلَم ِلقَاَءك تبأَح و لَك تضرعت قَد و كقاً ِإلَيوش
ِذي غَِشيك هو ِمن بياِض ثَغِرها و صفَاِئِه و نحوك شوقاً ِإلَيك فَالشعاع الَِّذي رأَيت و النور الَّ

نقَاِئِه و ِرقَِّتِه قَالَ فَيقُولُ وِلي اللَِّه ائْذَنوا لَها فَتنِزلَ ِإلَي فَيبتِدر ِإلَيها أَلْف وِصيٍف و أَلْف وِصيفٍَة 
خ ِه ِمنِزلُ ِإلَينفَت ا ِبذَِلكهونرشبكَلَّلَةً يِة مالِْفض ِب وةً ِبالذَّهوجسنلَّةً مونَ حعبا سهلَيع ا وِتهمي

ِبالدر و الْياقُوِت و الزبرجِد ِصبغهن الِْمسك و الْعنبر ِبأَلْواٍن مختِلفٍَة يرى مخ ساِقها ِمن وراِء 
لَّةً طُولُهح ِعنيباللَِّه س ِليو ِمن تنٍع فَِإذَا دةُ أَذْررشا عهيِكبنم نيا بم ضرع اعاً وونَ ِذرعبا س

  أَقْبلَ الْخدام ِبصحاِئِف 
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هِب و الِْفضِة ِفيها الدر و الْياقُوت و الزبرجد فَينثُرونها علَيها ثُم يعاِنقُها و تعاِنقُه فَلَا يملُّ الذَّ
فَِإنهن جنةُ عدٍن و  أَما الِْجنانُ الْمذْكُورةُ ِفي الِْكتاِب )عليه السالم ( و لَا تملُّ قَالَ ثُم قَالَ أَبو جعفٍَر 

جنةُ الِْفردوِس و جنةُ نِعيٍم و جنةُ الْمأْوى قَالَ و ِإنَّ ِللَِّه عز و جلَّ ِجناناً محفُوفَةً ِبهِذِه الِْجناِن 
عنتى يهتاش و با أَحاِن مالِْجن ِمن كُونُ لَهلَي ِمنؤِإنَّ الْم و ادِإذَا أَر اُء وشي فكَي ِفيِهن م

الْمؤِمن شيئاً أَِو اشتهى ِإنما دعواه ِفيها ِإذَا أَراد أَنْ يقُولَ سبحانك اللَّهم فَِإذَا قَالَها تبادرت ِإلَيِه 
ِمن هكُونَ طَلَبِر أَنْ يغَي ى ِمنهتا اشِبم مدالْخ مواهعلَّ دج و زلُ اللَِّه عقَو ذَِلك ِبِه و رأَم أَو مه

 بِللَِّه ر دمأَِن الْح مواهعد آِخر قَالَ و امدِني الْخعي المِفيها س مهتِحيت و ماللَّه كحانبِفيها س
 ِمن لَذَّاِتِهم ِمن الِْجماِع و الطَّعاِم و الشراِب يحمدونَ اللَّه الْعالَِمني يعِني ِبذَِلك ِعند ما يقْضونَ

عز و جلَّ ِعند فَراغَِتِهم و أَما قَولُه أُولِئك لَهم ِرزق معلُوم قَالَ يعلَمه الْخدام فَيأْتونَ ِبِه أَوِلياَء 
لُوهم ِإياه و أَما قَولُه عز و جلَّ فَواِكه و هم مكْرمونَ قَالَ فَِإنهم لَا يشتهونَ اللَِّه قَبلَ أَنْ يسأَ

  .شيئاً ِفي الْجنِة ِإلَّا أُكِْرموا ِبِه 
عن أَباِن بِن   الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء - ٧٠ 

 و أَنا ِعنده ِإنَّ ساِلم بن أَِبي حفْصةَ و )عليه السالم ( عثْمانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ ِقيلَ ِلأَِبي جعفٍَر 
ا يفَقَالَ م جرخا الْمهِمن هاً لَكجو ِعنيبلَى سع كَلَّمت كأَن كنونَ عوري هابحي أَصِمن اِلمس ِريد

 ِإني )عليه السالم ( َء ِبالْملَاِئكَِة و اللَِّه ما جاَءت ِبهذَا النِبيونَ و لَقَد قَالَ ِإبراِهيم  أَ يِريد أَنْ أَِجي
 اِهيمرقَالَ ِإب لَقَد و ا كَذَبم ِقيماً وا كَانَ سم و ِقيملْ فَ)عليه السالم ( سا  بم هذا و مهكَِبري لَهع

 فوسقَالَ ي لَقَد و ا كَذَبم و لَهوا )عليه السالم ( فَعا كَاناللَِّه م لَساِرقُونَ و كُمِإن ا الِْعريهتأَي 
 ا كَذَبم و اِرِقنيس.  
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  حِديثُ أَِبي بِصٍري مع الْمرأَِة
 ِإذْ دخلَت )عليه السالم (   أَبانٌ عن أَِبي بِصٍري قَالَ كُنت جاِلساً ِعند أَِبي عبِد اللَِّه - ٧١ 

مع نب فوسا يهاِلٍد الَِّتي كَانَ قَطَعخ ا أُمنلَيِد اللَِّه عبو عِه فَقَالَ أَبلَيأِْذنُ عتست أَ )عليه السالم ( ر 
يسرك أَنْ تسمع كَلَامها قَالَ فَقُلْت نعم قَالَ فَأَِذنَ لَها قَالَ و أَجلَسِني معه علَى الطِّنِفسِة قَالَ 

يغةٌ فَسأَلَته عنهما فَقَالَ لَها تولَّيِهما قَالَت فَأَقُولُ ِلربي ِإذَا لَِقيته ثُم دخلَت فَتكَلَّمت فَِإذَا امرأَةٌ بِل
ِإنك أَمرتِني ِبولَايِتِهما قَالَ نعم قَالَت فَِإنَّ هذَا الَِّذي معك علَى الطِّنِفسِة يأْمرِني ِبالْبراَءِة ِمنهما 

 كَِثري كَِثٍري و ِمن ِإلَي باللَِّه أَح ذَا وقَالَ ه كِإلَي بأَح و ريا خمها فَأَيِتِهملَايِني ِبورأْماُء يوالن
اِفرونَ و النواِء و أَصحاِبِه ِإنَّ هذَا تخاصم فَيقُولُ و من لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولِئك هم الْك

 مه فَأُولِئك لَ اللَّهزِبما أَن كُمحي لَم نم ونَ والظَّاِلم مه فَأُولِئك لَ اللَّهزِبما أَن كُمحي لَم نم
  .الْفاِسقُونَ 

 ٧٢ - ِليِن عِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مب
 )عليه السالم ( فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن عمر بِن أَباٍن عن عبِد الْحِميِد الْواِبِشي عن أَِبي جعفٍَر 

لًا علَاةَ فَضالص كرتلَي هى ِإنتا حكُلَّه اِرمحالْم ِهكتناراً يا جِإنَّ لَن لَه ا فَقَالَ قَالَ قُلْتِرهغَي ن
سبحانَ اللَِّه و أَعظَم ذَِلك أَ لَا أُخِبركُم ِبمن هو شر ِمنه قُلْت بلَى قَالَ الناِصب لَنا شر ِمنه أَما 

 الْملَاِئكَةُ ظَهره و غُِفر لَه ِإنه لَيس ِمن عبٍد يذْكَر ِعنده أَهلُ الْبيِت فَيِرق ِلِذكِْرنا ِإلَّا مسحِت
َء ِبذَنٍب يخِرجه ِمن الِْإمياِن و ِإنَّ الشفَاعةَ لَمقْبولَةٌ و ما تقُبلَ ِفي ناِصٍب  ذُنوبه كُلُّها ِإلَّا أَنْ يِجي

يا رب جاِري كَانَ يكُف عني الْأَذَى فَيشفَّع و ِإنَّ الْمؤِمن لَيشفَع ِلجاِرِه و ما لَه حسنةٌ فَيقُولُ 
 ِمن ا لَهم ةَ ونالْج ِخلُهدفَي كنكَافَى ع نم قا أَحأَن و كبا رالَى أَنعت و كاربت قُولُ اللَّهِفيِه فَي

فَعشةً لَيفَاعش ِمِننيؤى الْمنِإنَّ أَد ٍة ونسح اِر فَما لَنا ِمنلُ النقُولُ أَهي ذَِلك داناً فَِعنسِإن ِلثَلَاِثني 
  .شاِفِعني و ال صِديٍق حِميٍم 
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٧٣-نى عيحي نب دمحم   نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم 
 قَالَ قَالَ ِلنفٍَر ِعنده و أَنا حاِضر ما )عليه السالم ( صاِلِح بِن عقْبةَ عن أَِبي هارونَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ا قَالَ فَقَامِخفُّونَ ِبنتست لَكُم أَو ِبك ِخفتسِه اللَِّه أَنْ نجاذٌ ِلوعانَ فَقَالَ ماسرخ لٌ ِمنجِه رِإلَي
يِبش  ِبك ِخفتِه اللَِّه أَنْ أَسجاذٌ ِلوعِبي فَقَالَ م فختِن اسم دأَح كلَى ِإنفَقَالَ ب ِركأَم ٍء ِمن

ست لَم أَ و كحيو ِميٍل فَقَالَ لَه رِملِْني قَداح قُولُ لَكي وه فَِة وحِب الْجِبقُر نحن فُلَاناً و عم
فَقَد و اللَِّه أَعييت و اللَِّه ما رفَعت ِبِه رأْساً و لَقَِد استخفَفْت ِبِه و مِن استخف ِبمؤِمٍن ِفينا 

  .لَِّه عز و جلَّ استخف و ضيع حرمةَ ال
  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباِن بِن - ٧٤ 

ه عز و جلَّ  ِإنَّ اللَّ)عليه السالم ( عثْمانَ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
 ِبالرسالَِة ثُم اختصنا )صلى اهللا عليه وآله ( من علَينا ِبأَنْ عرفَنا توِحيده ثُم من علَينا ِبأَنْ أَقْررنا ِبمحمٍد 

نما نِريد ِبذَِلك خلَاص أَنفُِسنا ِمن الناِر قَالَ ِبحبكُم أَهلَ الْبيِت نتولَّاكُم و نتبرأُ ِمن عدوكُم و ِإ
ٍء ِإلَّا أَخبرتك ِبِه   سلِْني فَو اللَِّه لَا تسأَلُِني عن شي)عليه السالم ( و رقَقْت فَبكَيت فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
نيأَع نِلِك بالْم دبع ِن قَالَ فَقَالَ لَهلَيجِن الرِني عربخ قَالَ قُلْت لَكلُوٍق قَبخا ِلمقَالَه هتِمعا سم 

 ِمرياثَها ِمن أَِبيها و )صلوات اهللا عليها ( قَالَ ظَلَمانا حقَّنا ِفي ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ و منعا فَاِطمةَ 
  .الَ و أَشار ِإلَى خلِْفِه و نبذَا ِكتاب اللَِّه وراَء ظُهوِرِهما جرى ظُلْمهما ِإلَى الْيوِم قَ

  و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَباٍن عن عقْبةَ بِن بِشٍري الْأَسِدي عِن الْكُميِت بِن زيٍد - ٧٥ 
 فَقَالَ و اللَِّه يا كُميت لَو كَانَ ِعندنا مالٌ )عليه السالم ( الْأَسِدي قَالَ دخلْت علَى أَِبي جعفٍَر 

 ِلحسانَ بِن ثَاِبٍت لَن يزالَ معك )صلى اهللا عليه وآله ( لَأَعطَيناك ِمنه و لَِكن لَك ما قَالَ رسولُ اللَِّه 
   الرجلَيِن قَالَ فَأَخذَ الِْوسادةَ فَكَسرها روح الْقُدِس ما ذَببت عنا قَالَ قُلْت خبرِني عِن
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أُِخذَ مالٌ ِمن غَيِر ِحلِِّه و لَا ِفي صدِرِه ثُم قَالَ و اللَِّه يا كُميت ما أُهِريق ِمحجمةٌ ِمن دٍم و لَا 
  .قُِلب حجر عن حجٍر ِإلَّا ذَاك ِفي أَعناِقِهما 

  و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَباٍن عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي الْعباِس - ٧٦ 
 فَقَالَ لَه أَنت )صلوات اهللا عليه (  يقُولُ ِإنَّ عمر لَِقي عِلياً )عليه السالم (  الْمكِّي قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر

الَِّذي تقْرأُ هِذِه الْآيةَ ِبأَيكُم الْمفْتونُ و تعرض ِبي و ِبصاِحِبي قَالَ فَقَالَ لَه أَ فَلَا أُخِبرك ِبآيٍة 
يِني أُمِفي ب لَتزفَقَالَ ن كُمحاموا أَرقَطِّعت ِض ووا ِفي الْأَرفِْسدأَنْ ت متلَّيوِإنْ ت متيسلْ عةَ فَه

كَذَبت بنو أُميةَ أَوصلُ ِللرِحِم ِمنك و لَِكنك أَبيت ِإلَّا عداوةً ِلبِني تيٍم و بِني عِدي و بِني أُميةَ 
.  

(  و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَباِن بِن عثْمانَ عِن الْحاِرِث النصِري قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر  - ٧٧ 

 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ الَِّذين بدلُوا ِنعمت اللَِّه كُفْراً قَالَ ما تقُولُونَ ِفي ذَِلك قُلْت )عليه السالم 
قُولُ هن ةً ِإنَّ اللَّهقَاِطب شياللَِّه قُر و قَالَ ِهي ِة قَالَ ثُمِغريو الْمنب ةَ ويو أُمنٍش بيقُر اِن ِمنرالْأَفْج م

 هِبين اطَبالَى خعت و كاربأَ)صلى اهللا عليه وآله ( ت ِب ورلَى الْعشاً عيقُر لْتي فَضفَقَالَ ِإن  تممت
  .علَيِهم ِنعمِتي و بعثْت ِإلَيِهم رسوِلي فَبدلُوا ِنعمِتي كُفْراً و أَحلُّوا قَومهم دار الْبواِر 

 )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَباٍن عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر و أَِبي عبِد اللَِّه - ٧٨ 
 هم اللَّه تبارك و تعالَى ِبهلَاِك أَهِل )صلى اهللا عليه وآله ( أَنهما قَالَا ِإنَّ الناس لَما كَذَّبوا ِبرسوِل اللَِّه 

رِحم الْمؤِمِنني ثُم قَالَ الْأَرِض ِإلَّا عِلياً فَما ِسواه ِبقَوِلِه فَتولَّ عنهم فَما أَنت ِبملُوٍم ثُم بدا لَه فَ
  . و ذَكِّر فَِإنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤِمِنني )صلى اهللا عليه وآله ( ِلنِبيِه 
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٧٩-أَص ةٌ ِمنِن ِرئَاٍب   ِعدب ِليع نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنح
 يحدثُ )عليه السالم ( عن أَِبي عبيدةَ الْحذَّاِء عن ثُويِر بِن أَِبي فَاِختةَ قَالَ سِمعت عِلي بن الْحسيِن 

عليه (  قَالَ حدثَِني أَِبي أَنه سِمع أَباه عِلي بن أَِبي طَاِلٍب )صلى اهللا عليه وآله ( ِفي مسِجِد رسوِل اللَِّه 

 يحدثُ الناس قَالَ ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة بعثَ اللَّه تبارك و تعالَى الناس ِمن حفَِرِهم عزلًا )السالم 
رداً مرماً جهِة بقَبلَى عِقفُوا عى يتةُ حالظُّلْم مهعمجت و ورالن موقُهساِحٍد يِعيٍد وداً ِفي ص

 و مهفَاسأَن دتشفَت ِضيالْم ونَ ِمنعنما فَيهونونَ دِحمدزي ضاً وعب مهضعب كَبرِر فَيشحالْم
ت و مقُهرع كْثُرٍل يولُ هأَو وه قَالَ و مهاتوأَص ِفعترت و مهِجيجض دتشي و مهورأُم ِبِهم ِضيق

 ِشِه ِفي ِظلَاٍل ِمنرِق عفَو ِمن ِهملَيالَى ععت و كاربت اربالْج ِرفشِة قَالَ فَيامِم الِْقيواِل يوأَه ِمن
 فَيأْمر ملَكاً ِمن الْملَاِئكَِة فَيناِدي ِفيِهم يا معشر الْخلَاِئِق أَنِصتوا و استِمعوا مناِدي الْملَاِئكَِة

 عشخت و ذَِلك دِعن مهاتوأَص كَِسرنقَالَ فَت ملُهأَو عمسا يكَم مهآِخر عمساِر قَالَ فَيبالْج
ارصأَب ِطِعنيهِت موِة الصاِحيِإلَى ن مهُءوسونَ رفَعري و مهقُلُوب عفْزت و مهاِئصفَر طَِربضت و مه

 ِسرع موهذا ي قُولُ الْكَاِفري ذَِلك داِع قَالَ فَِعنِإلَى الد  
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قَالَ فَيشِرف الْجبار عز و جلَّ الْحكَم الْعدلُ علَيِهم فَيقُولُ أَنا اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا الْحكَم الْعدلُ 
 ِلي ودِبع كُمنيب كُمأَح موالْي ورجذُ الَِّذي لَا يآخ موالْي دِدي أَحِعن موالْي ظْلَمِطي لَا يِقس

ِللضِعيِف ِمن الْقَِوي ِبحقِِّه و ِلصاِحِب الْمظِْلمِة ِبالْمظِْلمِة ِبالِْقصاِص ِمن الْحسناِت و السيئَاِت 
يوم ِعنِدي ظَاِلم و ِلأَحٍد ِعنده مظِْلمةٌ ِإلَّا مظِْلمةً و أُِثيب علَى الِْهباِت و لَا يجوز هِذِه الْعقَبةَ الْ

يهبها صاِحبها و أُِثيبه علَيها و آخذُ لَه ِبها ِعند الِْحساِب فَتلَازموا أَيها الْخلَاِئق و اطْلُبوا 
ا ِفي الدِبه كُمظَلَم نم دِعن كُمظَاِلمِهيداً قَالَ مكَفَى ِبي ش و ِهملَيع لَكُم اِهدا شأَن ا وين

فَيتعارفُونَ و يتلَازمونَ فَلَا يبقَى أَحد لَه ِعند أَحٍد مظِْلمةٌ أَو حق ِإلَّا لَِزمه ِبها قَالَ فَيمكُثُونَ ما 
ر عرقُهم و يشتد غَمهم و ترتِفع أَصواتهم ِبضِجيٍج شِديٍد شاَء اللَّه فَيشتد حالُهم و يكْثُ

فَيتمنونَ الْمخلَص ِمنه ِبترِك مظَاِلِمِهم ِلأَهِلها قَالَ و يطَِّلع اللَّه عز و جلَّ علَى جهِدِهم فَيناِدي 
بِد اللَِّه تِعن اٍد ِمننوا مِصتلَاِئِق أَنالْخ رشعا مي ملَهأَو ِمعسا يكَم مهآِخر ِمعسالَى يعت و كار

أَنا الْوهاب ِإنْ أَحببتم ] لَكُم[ِلداِعي اللَِّه تبارك و تعالَى و اسمعوا ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى يقُولُ 
باهوِة أَنْ تِلِشد ونَ ِبذَِلكحفْرقَالَ فَي ظَاِلِمكُمِبم لَكُم ذْتوا أَخباهوت ِإنْ لَم وا وباهووا فَت

 ما هوا ِمملَّصختاَء أَنْ يجر مهظَاِلمم مهضعب بهقَالَ فَي ِمِهماحزت و لَِكِهمسِضيِق م و ِدِهمهج
ى بعضهم فَيقُولُ يا رب مظَاِلمنا أَعظَم ِمن أَنْ نهبها قَالَ فَيناِدي مناٍد ِمن ِتلْقَاِء الْعرِش ِفيِه و يبقَ

ودالِْفر ِمن طِْلعلَّ أَنْ يج و زع اللَّه هرأْمِس قَالَ فَيوداِن الِْفراِن ِجناِزنُ الِْجنانُ خوِرض نِس أَي
 و اِئفصِر الْوِفي ِحفَافَِة الْقَص ِهملَيع هطِْلعِم قَالَ فَيدالْخ ِة وِنيالْأَب ا ِفيِه ِمنٍة ِبمِفض راً ِمنقَص

 كاربِد اللَِّه تِعن اٍد ِمنناِدي منقَالَ فَي مدالْخ  
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 مهُءوسونَ رفَعرِر قَالَ فَيذَا الْقَصوا ِإلَى هظُرفَان كُمُءوسوا رفَعلَاِئِق ارالْخ رشعا مالَى يعت و
عِد اللَِّه تِعن اٍد ِمنناِدي منقَالَ فَي اهنمتي مفَكُلُّه نفَا عع نذَا ِلكُلِّ ملَاِئِق هالْخ رشعا مالَى ي

 و ظَاِلم موالْي ِتينِإلَى ج وزجلَّ لَا يج و زع قُولُ اللَّهِإلَّا الْقَِليلَ قَالَ فَي مفُونَ كُلُّهعِمٍن قَالَ فَيؤم
حٍد ِمن الْمسِلِمني ِعنده مظِْلمةٌ حتى يأْخذَها ِمنه ِعند لَا يجوز ِإلَى ناِري الْيوم ظَاِلم و ِلأَ

 دكْرِة يقَبطَِلقُونَ ِإلَى الْعنفَي مِبيلُهلَّى سخي اِب قَالَ ثُموا ِللِْحسِعدتاس لَاِئقا الْخهاِب أَيالِْحس
لْعرصِة و الْجبار تبارك و تعالَى علَى الْعرِش قَد نِشرِت بعضهم بعضاً حتى ينتهوا ِإلَى ا

الدواِوين و نِصبِت الْمواِزين و أُحِضر النِبيونَ و الشهداُء و هم الْأَِئمةُ يشهد كُلُّ ِإماٍم علَى 
 ِفيِهم قَام قَد هالَِمِه ِبأَنِل عأَه لٌ ِمنجر ِبيِل اللَِّه قَالَ فَقَالَ لَهِإلَى س ماهعد لَّ وج و زِر اللَِّه عِبأَم

يش ةٌ أَيظِْلمِل الْكَاِفِر مجالر دِمِن ِعنؤِل الْمجوِل اللَِّه ِإذَا كَانَ ِللرسر نا ابٍش ييقُر  ذُ ِمنأْخٍء ي
 يطْرح عِن الْمسِلِم ِمن )عليه السالم ( ن أَهِل الناِر قَالَ فَقَالَ لَه عِلي بن الْحسيِن الْكَاِفِر و هو ِم

لَهِلِم ِقبسا ِللْمِر مذَاباً ِبقَدذَاِبِه ِبكُفِْرِه عع عا مِبه الْكَاِفر ذَّبعلَى الْكَاِفِر فَيع ا لَهِر مئَاِتِه ِبقَديس 
 هتظِْلمذُ مخؤت فِلٍم كَيسم دِلِم ِعنسةُ ِللْمظِْلمِت الْمفَِإذَا كَان ِشيالْقُر ٍة قَالَ فَقَالَ لَهظِْلمم ِمن

ع ادزظْلُوِم فَتالْم قِر حاِتِه ِبقَدنسح الظَّاِلِم ِمن ظْلُوِم ِمنذُ ِللْمخؤِلِم قَالَ يسالْم اِت ِمننسلَى ح
 اتنسِللظَّاِلِم ح كُني قَالَ ِإنْ لَم اتنسِللظَّاِلِم ح كُني فَِإنْ لَم ِشيالْقُر ظْلُوِم قَالَ فَقَالَ لَهالْم

  .فَِإنَّ ِللْمظْلُوِم سيئَاٍت يؤخذُ ِمن سيئَاِت الْمظْلُوِم فَتزاد علَى سيئَاِت الظَّاِلِم 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل - ٨٠ 

 )عليه السالم ( عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن أَِبي أُميةَ يوسف بِن ثَاِبِت بِن أَِبي سِعيدةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
وِل اللَِّه أَنسر ِمن ِتكُمابِلقَر اكُمنببا أَحمِه ِإنلَيلُوا عخد قَالُوا ِحني مصلى اهللا عليه وآله ( ه( بجا أَوِلم و 

ِه اللَِّه وجِإلَّا ِلو كُما ِمنهِصيبا نينِللد اكُمنببا أَحم قِّكُمح لَّ ِمنج و زع اللَّه ِة واِر الْآِخرالد 
   صدقْتم صدقْتم ثُم قَالَ من أَحبنا كَانَ معنا )عليه السالم ( ِليصلُح ِلامِرٍئ ِمنا ِدينه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
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 و ارهالن املًا صجأَنَّ ر اللَِّه لَو قَالَ و ِن ثُميتاببالس نيب عمج كَذَا ثُمِة هامالِْقي موا ينعاَء مج أَو
لَ الْبا أَهِتنلَايِر ويلَّ ِبغج و زع اللَّه لَِقي لَ ثُماللَّي اِخطٌ قَامس اٍض أَور رغَي هنع وه و هِت لَلَِقيي

علَيِه ثُم قَالَ و ذَِلك قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و ما منعهم أَنْ تقْبلَ ِمنهم نفَقاتهم ِإلَّا أَنهم كَفَروا 
و هم كُساىل و ال ينِفقُونَ ِإلَّا و هم كاِرهونَ فَال تعِجبك ِباللَِّه و ِبرسوِلِه و ال يأْتونَ الصالةَ ِإلَّا 

 مه و مهفُسأَن قهزت يا ونياِة الدِبها ِفي الْح مهذِّبعِلي اللَّه ِريدما يِإن مهالدال أَو و موالُهأَم
ا يضر معه الْعملُ و كَذَِلك الْكُفْر لَا ينفَع معه الْعملُ ثُم قَالَ كاِفرونَ ثُم قَالَ و كَذَِلك الِْإميانُ لَ

 وحداِنياً يدعو الناس فَلَا يستِجيبونَ لَه )صلى اهللا عليه وآله ( ِإنْ تكُونوا وحداِنيني فَقَد كَانَ رسولُ اللَِّه 
ِن اسلَ مكَانَ أَو أَِبي طَاِلٍب و نب ِليع لَه ابجعليه السالم ( ت( ولُ اللَِّهسقَالَ ر قَد و  ) صلى اهللا عليه وآله( 

  .أَنت ِمني ِبمنِزلَِة هارونَ ِمن موسى ِإلَّا أَنه لَا نِبي بعِدي 
 عبيٍد عن يونس قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن محمِد بِن ِعيسى بِن- ٨١ 

 ِلعباِد بِن كَِثٍري الْبصِري الصوِفي ويحك يا عباد غَرك أَنْ عف بطْنك و فَرجك ِإنَّ )عليه السالم ( 
ا الَِّذينهاِبِه يا أَيقُولُ ِفي ِكتلَّ يج و زع اللَّه لَكُم ِلحصِديداً يلًا سقُولُوا قَو و قُوا اللَّهوا اتنآم 

  .أَعمالَكُم اعلَم أَنه لَا يتقَبلُ اللَّه ِمنك شيئاً حتى تقُولَ قَولًا عدلًا 
الَ ِللَِّه عز و جلَّ ِفي  قَ)عليه السالم (   يونس عن عِلي بِن شجرةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٨٢ 

 و )صلى اهللا عليه وآله (  و حرمةُ آِل رسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( ِبلَاِدِه خمس حرٍم حرمةُ رسوِل اللَِّه 
  .حرمةُ ِكتاِب اللَِّه عز و جلَّ و حرمةُ كَعبِة اللَِّه و حرمةُ الْمؤِمِن 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن محمِد بِن - ٨٣ 
 قَالَ سِمعته يقُولُ ِإذَا بلَغَ الْمؤِمن )عليه السالم ( الْقَاِسِم عن عِلي بِن الْمِغريِة عن أَِبي عبِد اللَِّه 

س ِعنيبأَر فَّفخ ِسنيملَغَ الْخوِن فَِإذَا بنالْج ذَاِم والْج ِص وراِء الثَّلَاثَِة الْبوالْأَد ِمن اللَّه هنةً آمن  
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 ِحسابه فَِإذَا بلَغَ ِستني سنةً رزقَه اللَّه الِْإنابةَ فَِإذَا بلَغَ السبِعني أَحبه أَهلُ السماِء اللَّه عز و جلَّ
تسِعني غَفَر اللَّه فَِإذَا بلَغَ الثَّماِنني أَمر اللَّه عز و جلَّ ِبِإثْباِت حسناِتِه و ِإلْقَاِء سيئَاِتِه فَِإذَا بلَغَ ال

تبارك و تعالَى لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه و ما تأَخر و كُِتب أَِسري اللَِّه ِفي أَرِضِه و ِفي ِروايٍة أُخرى 
  .فَِإذَا بلَغَ الِْمائَةَ فَذَِلك أَرذَلُ الْعمِر 

 ٨٤ -أَح نى عيحي نب دمحم   داود نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دم
 ِإنَّ الْعبد لَِفي فُسحٍة ِمن أَمِرِه ما بينه و )عليه السالم ( عن سيٍف عن أَِبي بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ربِعني سنةً أَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى ملَكَيِه قَد عمرت عبِدي هذَا بين أَربِعني سنةً فَِإذَا بلَغَ أَ
 هكَِبري و هِغريص و هكَِثري ِلِه ومِه قَِليلَ علَيا عباكْت فَّظَا وحت ا وددش لِّظَا وراً فَغمع.  

 ٨٥ - نع اِهيمرِإب نب ِليع   لَِبيِن الْحانَ عثْمِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع
 عِن الْوباِء يكُونُ ِفي ناِحيِة الِْمصِر )عليه السالم (  قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ِحيٍة أُخرى أَو يكُونُ ِفي ِمصٍر فَيخرج ِمنه ِإلَى غَيِرِه فَقَالَ لَا بأْس ِإنما فَيتحولُ الرجلُ ِإلَى نا
 عن ذَِلك ِلمكَاِن رِبيئٍَة كَانت ِبِحياِل الْعدو فَوقَع ِفيِهم الْوباُء )صلى اهللا عليه وآله ( نهى رسولُ اللَِّه 
 الْفَار ِمنه كَالْفَار ِمن الزحِف كَراِهيةَ أَنْ يخلُو )صلى اهللا عليه وآله ( الَ رسولُ اللَِّه فَهربوا ِمنه فَقَ

 مهاِكزرم.  
  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن أَِبي ماِلٍك الْحضرِمي عن حمزةَ بِن حمرانَ - ٨٦ 
 قَالَ ثَلَاثَةٌ لَم ينج ِمنها نِبي فَمن دونه التفَكُّر ِفي الْوسوسِة ِفي الْخلِْق )عليه السالم ( عبِد اللَِّه عن أَِبي 

 هدسِملُ حعتسلَا ي ِمنؤِإلَّا أَنَّ الْم دسالْح ةُ ورالطِّي و.  
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  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن -٨٧
 قَالَ قَالَ ِلي ِإني )عليه السالم ( ي ِإبراِهيم الْقَاِسِم بِن محمٍد الْجوهِري عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِب

 ترعا أَ شنلَيع فاعضت ِهي راً وهش رشع يِني اثْناب ِعكو لَقَد ٍر وهِة أَشعبذُ سنم وكعولَم
لْجسِد و لَم تأْخذْ ِفي أَسفَِلِه و ربما أَنها لَا تأْخذُ ِفي الْجسِد كُلِِّه و ربما أَخذَت ِفي أَعلَى ا

 كثْتدِلي ح تِإنْ أَِذن اكِفد ِعلْتج ِد كُلِِّه قُلْتسلَى الْجذْ ِفي أَعأْخت لَم فَِلِه وِفي أَس ذَتأَخ
 ِبالْماِء الْباِرِد فَيكُونُ لَه ثَوباِن ثَوب ِبحِديٍث عن أَِبي بِصٍري عن جدك أَنه كَانَ ِإذَا وِعك استعانَ

ِفي الْماِء الْباِرِد و ثَوب علَى جسِدِه يراِوح بينهما ثُم يناِدي حتى يسمع صوته علَى باِب الداِر 
ِفد ِعلْتج قُلْت قْتدٍد فَقَالَ صمحم تةُ ِبنا فَاِطماًء فَقَالَ يود كُمدى ِعنمِللْح متدجا وفَم اك

 اِهيمرِإب نب دمحم لَ ِإلَيسفَأَر تكَيتي اشِإن اِرداَء الْبالْم اَء وعاًء ِإلَّا الدوا دندا ِعنا لَهندجا وم
اٍء ِفيِه قَيواَءِني ِبدفَج ي ٌء فَ ِبطَِبيٍب لَهفِْصٍل ِمنالَ كُلُّ مز تيي ِإذَا قَيِلأَن هبرأَنْ أَش تيأَب.  

  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن محمِد بِن ِإسحاق الْأَشعِري عن بكِْر بِن - ٨٨ 
عليه (  فَأَتاه جبرِئيلُ )صلى اهللا عليه وآله (  حم رسولُ اللَِّه )م عليه السال( محمٍد الْأَزِدي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 فَعوذَه فَقَالَ ِبسِم اللَِّه أَرِقيك يا محمد و ِبسِم اللَِّه أَشِفيك و ِبسِم اللَِّه ِمن كُلِّ داٍء يعِييك )السالم 
سِم اللَِّه خذْها فَلْتهِنيك ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم فَلَا أُقِْسم ِبمواِقِع ِبسِم اللَِّه و اللَّه شاِفيك ِب

  .النجوِم لَتبرأَنَّ ِبِإذِْن اللَِّه قَالَ بكْر و سأَلْته عن رقْيِة الْحمى فَحدثَِني ِبهذَا 
 ٨٩ -نع ِريعالْأَش ِليو عٍر   أَبِن ِشمِرو بمع نِر عضِن النب دمأَح ناِلٍم عِن سِد بمحم 

 من قَالَ ِبسِم اللَِّه الرحمِن )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
ا ِباللَِّه الْعِلي الْعِظيِم ثَلَاثَ مراٍت كَفَاه اللَّه عز و جلَّ ِتسعةً و ِتسِعني الرِحيِم لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّ

 قنالْخ نهرسلَاِء أَياِع الْبوأَن عاً ِمنون.  
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٩٠- ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نع ِديٍد الِْكنمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  
وم أُحٍد  قَالَ انهزم الناس ي)عليه السالم ( عن أَباِن بِن عثْمانَ عن نعمانَ الراِزي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 فَغِضب غَضباً شِديداً قَالَ و كَانَ ِإذَا غَِضب انحدر عن جِبيِنِه )صلى اهللا عليه وآله ( عن رسوِل اللَِّه 
 ِليفَِإذَا ع ظَرِق قَالَ فَنرالْع لُِؤ ِمنعليه السالم ( ِمثْلُ اللُّؤ(ِبب قالْح ِبِه فَقَالَ لَهنِن  ِإلَى جم عم ِني أَِبيك

انهزم عن رسوِل اللَِّه فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِلي ِبك أُسوةٌ قَالَ فَاكِْفِني هؤلَاِء فَحملَ فَضرب أَولَ 
 فَقَالَ ِإنه ِمني و أَنا ِمنه  ِإنَّ هِذِه لَِهي الْمواساةُ يا محمد)عليه السالم ( من لَِقي ِمنهم فَقَالَ جبرِئيلُ 

(  فَنظَر رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  و أَنا ِمنكُما يا محمد فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( فَقَالَ جبرِئيلُ 

 ذَهٍب بين السماِء و الْأَرِض و هو يقُولُ لَا  علَى كُرِسي ِمن)عليه السالم (  ِإلَى جبرِئيلَ )صلى اهللا عليه وآله 
 ِليى ِإلَّا علَا فَت ِإلَّا ذُو الْفَقَاِر و فيس.  

 ٩١ - ِن الطَّاطَِريسِن الْحب ِليع نقَاِن عهالد دمِن أَحِد اللَِّه بيبع ناٍد عِزي نب ديمح  
   ِزياِد بِن ِعيسى بياِع الساِبِري عن أَباِن بِن عثْمانَ قَالَ حدثَِني فُضيلٌ عن محمِد بِن
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اِلدخ كَّةَ وِبم تقَالَ كُن ِميجروا الْبعفَقَالَ اد مزمز دِجِد ِعنسكَانَ ِفي الْم و ِد اللَِّه أَِمريبع نب 
ِلي قَتادةَ قَالَ فَجاَء شيخ أَحمر الرأِْس و اللِّحيِة فَدنوت ِلأَسمع فَقَالَ خاِلد يا قَتادةُ أَخِبرِني 

ِفي الْع تٍة كَانقْعِم وِب ِبأَكْررِفي الْع تٍة كَانقْعأَذَلِّ و ِب ورِفي الْع تٍة كَانقْعو زأَع ِب ور
 ِب ورِفي الْع تٍة كَانقْعو زأَع ِب ورِفي الْع تٍة كَانقْعِم وِبأَكْر كِبرأُخ الْأَِمري اللَّه لَحفَقَالَ أَص

ِفي الْع تٍة كَانقْعقَالَ أَذَلِّ و الْأَِمري اللَّه لَحأَص معةٌ قَالَ ناِحدو كحيو اِلدةٌ قَالَ خاِحدِب ور
 و زع اللَّه ما أَكْرِب ِبهرِفي الْع تٍة كَانقْعو مراً أَكْردذَا قَالَ ِإنَّ ب فكَي قَالَ و ردِني قَالَ بِبرأَخ

هلَه و ِهي أَعز وقْعٍة كَانت ِفي الْعرِب ِبها أَعز اللَّه الِْإسلَام و أَهلَه و ِهي أَذَلُّ جلَّ الِْإسلَام و أَ
وقْعٍة كَانت ِفي الْعرِب فَلَما قُِتلَت قُريش يومِئٍذ ذَلَِّت الْعرب فَقَالَ لَه خاِلد كَذَبت لَعمر اللَِّه 

 كَانَ ِفي الْعرِب يومِئٍذ من هو أَعز ِمنهم ويلَك يا قَتادةُ أَخِبرِني ِببعِض أَشعاِرِهم قَالَ خرج ِإنْ
وه و بذَهم سرِدِه تِبي اُء ورمةٌ حامِه ِعملَيع و هكَانى مرِلي لَمأَع قَد ِئٍذ وموٍل يهو جقُولُ أَبي 

:  
نِديثُ السِن حياماِزلُ عي بِمن وسمالش برالْح ِقمنا تي  مِني أُمتلَدذَا وِلِمثِْل ه  
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لَِّه ِإنْ كَانَ ابن أَِخي لَأَفْرس ِمنه يعِني خاِلد بن الْوِليِد و كَانت أُمه قُشيِريةً فَقَالَ كَذَب عدو ال
 سلَي الْأَِمري اللَّه لَحفَقَالَ أَص بسح نِمي عأَح اِدي وقُولُ أُوِفي ِبِميعِن الَِّذي يةُ مادا قَتي لَكيو

 هذَا يوم أُحٍد خرج طَلْحةُ بن أَِبي طَلْحةَ و هو يناِدي من يباِرز فَلَم يخرج ِإلَيِه أَحد هذَا يومِئٍذ
جنِة فَقَالَ ِإنكُم تزعمونَ أَنكُم تجهزونا ِبأَسياِفكُم ِإلَى الناِر و نحن نجهزكُم ِبأَسياِفنا ِإلَى الْ

فَلْيبرزنَّ ِإلَي رجلٌ يجهزِني ِبسيِفِه ِإلَى الناِر و أُجهزه ِبسيِفي ِإلَى الْجنِة فَخرج ِإلَيِه عِلي بن أَِبي 
  : و هو يقُولُ )عليه السالم ( طَاِلٍب 

أُوِفي ِبِميعاِدي و  ِشِم املُطِْعِم ِفي الْعاِم السِغب أَنا ابن ِذي الْحوضيِن عبِد الْمطَِّلب و ها
بسح نِمي عأَح  
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 تراٍب ما كَانَ كَذَِلك فَقَالَ الشيخ أَيها الْأَِمري فَقَالَ خاِلد لَعنه اللَّه كَذَب لَعمِري و اللَِّه أَبو
 بر و ِديققُولُ ِزني وه و جرخ ِدِه وِبي اسالن جفَري خيالش اِف قَالَ فَقَامِصرائْذَنْ ِلي ِفي اِلان

  .الْكَعبِة ِزنِديق و رب الْكَعبِة 
 مِديثُ آدِة)يه السالم عل( حرجالش عم   

 ٩٢ - نِل عيِن الْفُضِد بمحم نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 أَنْ لَا )ليه السالم ع(  قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى عِهد ِإلَى آدم )عليه السالم ( أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 

 ا وهفَأَكَلَ ِمن ِسيا نهأْكُلَ ِمنالَِّذي كَانَ ِفي ِعلِْم اللَِّه أَنْ ي قْتلَغَ الْوا بةَ فَلَمرجِذِه الشه بقْري
( د لَه عزماً فَلَما أَكَلَ آدم هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و لَقَد عِهدنا ِإىل آدم ِمن قَبلُ فَنِسي و لَم نِج

 ِمن الشجرِة أُهِبطَ ِإلَى الْأَرِض فَوِلد لَه هاِبيلُ و أُخته توأَم و وِلد لَه قَاِبيلُ و أُخته توأَم )عليه السالم 
 مِإنَّ آد قَ)عليه السالم ( ثُمقَاِبيلَ أَنْ ي اِبيلَ وه ركَانَ قَاِبيلُ  أَم ٍم وغَن اِحباِبيلُ صكَانَ ه اناً وبا قُربر

صاِحب زرٍع فَقَرب هاِبيلُ كَبشاً ِمن أَفَاِضِل غَنِمِه و قَرب قَاِبيلُ ِمن زرِعِه ما لَم ينق فَتقُبلَ 
و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و اتلُ علَيِهم نبأَ ابني آدم ِبالْحق قُربانُ هاِبيلَ و لَم يتقَبلْ قُربانُ قَاِبيلَ 

 ارالن أْكُلُهانُ تبكَانَ الْقُر ِة وِر ِإلَى آِخِر الْآيالْآخ لْ ِمنقَبتي لَم ِدِهما وأَح لَ ِمنقُبباناً فَتبا قُرِإذْ قَر
ِإلَى الناِر فَبنى لَها بيتاً و هو أَولُ من بنى بيوت الناِر فَقَالَ لَأَعبدنَّ هِذِه النار حتى فَعمد قَاِبيلُ 

الْعروِق تتقَبلَ ِمني قُرباِني ثُم ِإنَّ ِإبِليس لَعنه اللَّه أَتاه و هو يجِري ِمِن ابِن آدم مجرى الدِم ِفي 
 ِقبع كُونُ لَهي هكْترِإنْ ت كِإن و كانبلْ قُرقَبتي لَم اِبيلَ وانُ هبلَ قُرقُبت ا قَاِبيلُ قَدي فَقَالَ لَه

كَي لْهفَاقْت هانبلَ قُرقُباُء الَِّذي تنأَب نحقُولُونَ ني و ِقِبكلَى عونَ عِخرفْتي ِقبع كُونَ لَهلَا ي
 مقَاِبيلُ ِإلَى آد عجا رفَلَم لَهفَقَت ِقِبكلَى عونَ عِخرفْتقَالَ )عليه السالم ( ي   
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نا قَاِبيلُ أَيي لَه مآد طَلَقانَ فَانبا الْقُرنبثُ قَريح هاِبيلُ فَقَالَ اطْلُباِبيلَ قَِتيلًا )عليه السالم (  هه دجفَو 
 معليه السالم ( فَقَالَ آد( مكَى آدب اِبيلَ وه ما قَِبلِْت دٍض كَمأَر ِت ِمنلُِعن  ) اِبيلَ )عليه السالملَى هع 

ِعنيبأَر و لَه هبهلَّ وج و زع ةَ اللَِّه ِلأَنَّ اللَّهِهب اهمفَس غُلَام لَه ِلدلَداً فَوو هبأَلَ رس مِإنَّ آد لَةً ثُملَي 
 مةُ آدوبن تقَضا انفَلَم أَموت هتى اللَّ)عليه السالم ( أُخحأَو هاملَ أَيكْمتاس ا  وِه أَنْ يلَّ ِإلَيج و زع ه

 رالْأَكْب ماِلاس انَ والِْإمي و كدالَِّذي ِعن ِل الِْعلْمعفَاج كامأَي لْتكْمتاس و كتوبن تقَضقَِد ان مآد
ِتكيذُر ِقِب ِمنِة ِفي الْعوبِعلِْم الن آثَار اثَ الِْعلِْم وِمري و و الِْعلْم أَقْطَع ي لَنِة اللَِّه فَِإنِهب دِعن 

الِْإميانَ و اِلاسم الْأَكْبر و آثَار النبوِة ِمن الْعِقِب ِمن ذُريِتك ِإلَى يوِم الِْقيامِة و لَن أَدع الْأَرض ِإلَّا 
عي ِبِه ِديِني و فرعي اِلما عِفيه وٍح ون نيب و كنيا بِفيم ولَدي ناةً ِلمجكُونُ ني ِتي وِبِه طَاع فر

 فَقَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى باِعثٌ نِبياً اسمه نوح و ِإنه يدعو ِإلَى )عليهما السالم ( و بشر آدم ِبنوٍح 
ي و هِذكْر زوٍح اللَِّه عن نيب و مآد نيكَانَ ب ِبالطُّوفَاِن و اللَّه مِلكُههفَي همقَو هعليه السالم ( كَذِّب( 

 مى آدصأَو و ماُء كُلُّهِصيأَو اُء وِبياٍء أَنةُ آبرشعليه السالم ( ع( كُمِمن كَهرأَد نِة اللَِّه أَنَّ مِإلَى ِهب 
ؤفَلْي مِإنَّ آد ِق ثُمرالْغ و ِمنجني هِبِه فَِإن قدصلْي و هِبعتلْي ِبِه و ةَ الَِّتي )عليه السالم ( ِمنضرالْم ِرضم 

 فَأَقِْرئْه ِمني مات ِفيها فَأَرسلَ ِهبةَ اللَِّه و قَالَ لَه ِإنْ لَِقيت جبرِئيلَ أَو من لَِقيت ِمن الْملَاِئكَِة
 اكةَ اللَِّه ِإنَّ أَبا ِهبِئيلُ يربج ِة فَقَالَ لَهناِر الْجِثم ِمن ِديكهتسِئيلُ ِإنَّ أَِبي يربا جي قُلْ لَه و لَامالس

 مآد دجفَو عجفَر ِجعِه فَارلَيلَاِة عا ِللصلْنزا نِإن و قُِبض ِئيلُ )عليه السالم ( قَدربج اهفَأَر قُِبض قَد 
كَيف يغسلُه فَغسلَه حتى ِإذَا بلَغَ الصلَاةَ علَيِه قَالَ ِهبةُ اللَِّه يا جبرِئيلُ تقَدم فَصلِّ علَى آدم فَقَالَ 

 نسجد ِلأَِبيك آدم و هو ِفي الْجنِة فَلَيس لَنا أَنْ نؤم شيئاً لَه جبرِئيلُ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَمرنا أَنْ
 ِه ثَلَاِثنيلَيع ركَب لَاِئكَِة والْم ودنج و لْفَهِئيلُ خربج لَى أَِبيِه ولَّى عةُ اللَِّه فَصِهب مقَدلِْدِه فَتو ِمن

ربج رةً فَأَمكِْبرياٍت )عليه السالم ( ِئيلُ تكِْبريت سما خِفين موةُ الْينالس ةً وكِْبريت ِرينِعش ساً ومخ فَعفَر 
 ِهبةَ و قَد كَانَ يكَبر علَى أَهِل بدٍر ِتسعاً و سبعاً ثُم ِإنَّ ِهبةَ اللَِّه لَما دفَن أَباه أَتاه قَاِبيلُ فَقَالَ يا

اللَِّه ِإني قَد رأَيت أَِبي آدم قَد خصك ِمن الِْعلِْم ِبما لَم أُخص ِبِه أَنا و هو الِْعلْم الَِّذي دعا ِبِه 
ونَ عِخرفْتفَي ِقبع كُونَ لَهلَا يِلكَي هلْتا قَتمِإن و هانبلَ قُرقُباِبيلُ فَته وكقُولُونَ أَخِقِبي فَيلَى ع
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نحن أَبناُء الَِّذي تقُبلَ قُربانه و أَنتم أَبناُء الَِّذي تِرك قُربانه فَِإنك ِإنْ أَظْهرت ِمن الِْعلِْم الَِّذي 
  اختصك ِبِه 
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 مهدا ِعنِبم ِفنيختسم هِمن ِقبالْع ةُ اللَِّه واِبيلَ فَلَِبثَ ِهبه اكأَخ لْتا قَتكَم كلْتئاً قَتيش وكأَب
 ِة ووباِث النِمري ِر وِم الْأَكْباِلاس اِن والِْإمي الِْعلِْم و وحاً ِمنن ثَ اللَّهعى بتِة حوبعليه ( آثَاِر ِعلِْم الن

 )عليه السالم (  فَوجدوا نوحاً )عليه السالم (  و ظَهرت وِصيةُ ِهبِة اللَِّه ِحني نظَروا ِفي وِصيِة آدم )السالم 
 مِبِه آد رشب اً قَدِبيعليه السالم ( ن(وا ِبِهنفَآم  مكَانَ آد قَد و قُوهدص و وهعبات و  ) ةَ )عليه السالمى ِهبصو 

 هانمز وحاً وونَ نداهعتفَي ِعيِدِهم موكُونَ يٍة فَينأِْس كُلِّ سر دةَ ِعنِصيِذِه الْوه داهعتاللَِّه أَنْ ي
 و ِإنما )صلى اهللا عليه وآله (  ِفي وِصيِة كُلِّ نِبي حتى بعثَ اللَّه محمداً الَِّذي يخرج ِفيِه و كَذَِلك جاَء

عرفُوا نوحاً ِبالِْعلِْم الَِّذي ِعندهم و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و لَقَد أَرسلْنا نوحاً ِإىل قَوِمِه ِإلَى 
كَانَ م ِة وآِن آِخِر الْآيِفي الْقُر مهِذكْر ِفيخ ِلذَِلك و ِفنيختساِء مِبيالْأَن وٍح ِمنن و مآد نيب ن

 و زلُ اللَِّه عقَو وه و ِعنيمأَج ِهملَياللَِّه ع اتلَواِء صِبيالْأَن ِمن لَنعتِن اسم يما سا كَمومسي فَلَم
 لَّ وج مأُس ِني لَمعي كلَيع مهصقْصن لًا لَمسر لُ وقَب ِمن كلَيع مناهصقَص لًا قَدسر

 ِفي قَوِمِه )عليه السالم (  فَمكَثَ نوح )عليهم السالم ( الْمستخِفني كَما سميت الْمستعِلِنني ِمن الْأَنِبياِء 
( ا خمِسني عاماً لَم يشاِركْه ِفي نبوِتِه أَحد و لَِكنه قَِدم علَى قَوٍم مكَذِِّبني ِللْأَنِبياِء أَلْف سنٍة ِإلَّ

نوٍح  و ذَِلك قَولُ اللَِّه عز و جلَّ كَذَّبت قَوم )عليه السالم (  الَِّذين كَانوا بينه و بين آدم )عليهم السالم 
 مآد نيب و هنيكَانَ ب نِني معي ِلنيسرعليه السالم ( الْم( كبِإنَّ ر لَّ وج و زِلِه عى ِإلَى قَوهتِإلَى أَِن ان 

 أَيامه أَوحى اللَّه عز و  لَما انقَضت نبوته و استكِْملَت)عليه السالم ( لَهو الْعِزيز الرِحيم ثُم ِإنَّ نوحاً 
جلَّ ِإلَيِه أَنْ يا نوح قَد قَضيت نبوتك و استكْملْت أَيامك فَاجعِل الِْعلْم الَِّذي ِعندك و الِْإميانَ 

عِقِب ِمن ذُريِتك فَِإني لَن أَقْطَعها كَما و اِلاسم الْأَكْبر و ِمرياثَ الِْعلِْم و آثَار ِعلِْم النبوِة ِفي الْ
 و لَن أَدع الْأَرض ِإلَّا )عليه السالم (  الَِّتي بينك و بين آدم )عليهم السالم ( لَم أَقْطَعها ِمن بيوتاِت الْأَنِبياِء 

ِه طَاعِتي و يكُونُ نجاةً ِلمن يولَد ِفيما بين قَبِض النِبي و ِفيها عاِلم يعرف ِبِه ِديِني و تعرف ِب
 و كَانَ ِفيما بين نوٍح و هوٍد ِمن )عليه السالم ( ِإلَى خروِج النِبي الْآخِر و بشر نوح ساماً ِبهوٍد 

 اللَّه باِعثٌ نِبياً يقَالُ لَه هود و ِإنه يدعو قَومه ِإلَى اللَِّه عز و  و قَالَ نوح ِإنَّ)عليهم السالم ( الْأَنِبياِء 
 هونكَذِّبلَّ فَيج  
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لَّ مج و زع اللَّه لَّ وج و زع فَِإنَّ اللَّه هِبعتلْي ِبِه و ِمنؤفَلْي كُمِمن كَهرأَد نيِح فَمِبالر مِلكُهه
 وحن رأَم يِح وذَاِب الرع ِجيِه ِمننأِْس كُلِّ )عليه السالم ( ير دةَ ِعنِصيِذِه الْوه داهعتاماً أَنْ يس هناب 

نس ِر وِم الْأَكْباِلاس اِن والِْإمي الِْعلِْم و ِمن مهدا ِعنونَ ِفيِه مداهعتفَي مِئٍذ ِعيداً لَهموكُونَ يٍة فَي
عليه السالم (  نوح  و قَد بشر ِبِه أَبوهم)عليه السالم ( مواِريِث الِْعلِْم و آثَاِر ِعلِْم النبوِة فَوجدوا هوداً نِبياً 

 فَآمنوا ِبِه و اتبعوه و صدقُوه فَنجوا ِمن عذَاِب الريِح و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و ِإىل عاٍد )
وده موهأَخ مِإذْ قالَ لَه ِلنيسرالْم عاد تلَّ كَذَّبج و زع لُهقَو وداً وه مأَخاه قُونَ وتأَ ال ت 

 قُوبعي و حاقِإس نا لَهبهو و لُهقَو و قُوبعي ِنيِه وب راِهيمى ِبها ِإبصو الَى وعت و كاربقَالَ ت
ِل با ِفي أَهلَهعجلُ ِلنقَب نا ِمنيدوحاً هن ِتِه ويِل با ِفي أَهلَهعجنا ِلنيدا هكُل ِمن ِقبالْع نِتِه فَآمي

 و كَانَ بين ِإبراِهيم و هوٍد ِمن )عليه السالم (  من كَانَ قَبلَ ِإبراِهيم ِلِإبراِهيم )عليهم السالم ( ذُريِة الْأَنِبياِء 
ا قَوم لُوٍط ِمنكُم ِببِعيٍد و قَولُه عز ِذكْره  و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و م)صلوات اهللا عليهم ( الْأَنِبياِء 

 وا اللَّهدبِمِه اعِإذْ قالَ ِلقَو راِهيمِإب لَّ وج و زع لُهقَو ي وبِإىل ر هاِجري مقالَ ِإن لُوطٌ و لَه نفَآم
 فَجرى بين كُلِّ نِبييِن عشرةُ أَنِبياَء و ِتسعةُ و ثَماِنيةُ و اتقُوه ذِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ

 و كَما جرى ِآلدم و هوٍد و )صلوات اهللا عليه ( أَنِبياَء كُلُّهم أَنِبياُء و جرى ِلكُلِّ نِبي ما جرى ِلنوٍح 
 اِهيمرِإب ٍب ويعش اِلٍح وات اهللا عليه صلو( ص( قُوبعِن يب فوسِإلَى ي تهتى انتح  ) عليهما السالم( ثُم 

 فَكَانَ بين يوسف )عليه السالم ( صارت ِمن بعِد يوسف ِفي أَسباِط ِإخوِتِه حتى انتهت ِإلَى موسى 
 ِإلَى ِفرعونَ و )عليهما السالم (  فَأَرسلَ اللَّه موسى و هارونَ )م عليهم السال( و بين موسى ِمن الْأَنِبياِء 

 ضاً وعب مهضعنا بعبفَأَت وهولُها كَذَّبسةً رى كُلَّ ما جاَء أُمرتلَ تسلَ الرسأَر ونَ ثُمقَار انَ وامه
و ِإسنب تكَان أَحاِديثَ و ملْناهعج امةٌ ِقيعبأَر ِن ويلُونَ اثْنقْتي اِن واِن قَاِئماثْن اً وِبيلُ نقْتاِئيلَ تر
  حتى أَنه كَانَ ربما قَتلُوا ِفي الْيوِم 
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 )عليه السالم ( الْواِحِد سبِعني نِبياً و يقُوم سوق قَتِلِهم آِخر النهاِر فَلَما نزلَِت التوراةُ علَى موسى 
وسى  و كَانَ بين يوسف و موسى ِمن الْأَنِبياِء و كَانَ وِصي م)صلى اهللا عليه وآله ( بشر ِبمحمٍد 
 و هو فَتاه الَِّذي ذَكَره اللَّه عز و جلَّ ِفي ِكتاِبِه فَلَم تزِل الْأَنِبياُء تبشر )عليهما السالم ( يوشع بن نوٍن 

( ريم فَبشر ِبمحمٍد  حتى بعثَ اللَّه تبارك و تعالَى الْمِسيح ِعيسى ابن م)صلى اهللا عليه وآله ( ِبمحمٍد 

(  و ذَِلك قَولُه تعالَى يِجدونه يعِني الْيهود و النصارى مكْتوباً يعِني ِصفَةَ محمٍد )صلى اهللا عليه وآله 

عروِف و ينهاهم عِن الْمنكَِر و هو  ِعندهم يعِني ِفي التوراِة و الِْإنِجيِل يأْمرهم ِبالْم)صلى اهللا عليه وآله 
 رشب و دمأَح همِدي اسعب أِْتي ِمنوٍل يسراً ِبرشبم ى وِعيس نع ِبرخلَّ يج و زلُ اللَِّه عقَو

 بعضهم ِببعٍض حتى بلَغت )يهم السالم عل(  كَما بشر الْأَنِبياُء )صلى اهللا عليه وآله ( موسى و ِعيسى ِبمحمٍد 
 نبوته و استكِْملَت أَيامه أَوحى اللَّه )صلى اهللا عليه وآله (  فَلَما قَضى محمد )صلى اهللا عليه وآله ( محمداً 

كتوبن تيقَض قَد دمحا مِه يالَى ِإلَيعت و كاربت كدالَِّذي ِعن ِل الِْعلْمعفَاج كامأَي لْتكْمتاس و 
و الِْإميانَ و اِلاسم الْأَكْبر و ِمرياثَ الِْعلِْم و آثَار ِعلِْم النبوِة ِفي أَهِل بيِتك ِعند عِلي بِن أَِبي 

لْم و الِْإميانَ و اِلاسم الْأَكْبر و ِمرياثَ الِْعلِْم و آثَار ِعلِْم النبوِة  فَِإني لَم أَقْطَِع الِْع)عليه السالم ( طَاِلٍب 
 و مآد أَِبيك نيب و كنيوا بكَان اِء الَِّذينِبياِت الْأَنوتيب ا ِمنهأَقْطَع ا لَمكَم ِتكيذُر ِقِب ِمنالْع ِمن

ِه تبارك و تعالَى ِإنَّ اللَّه اصطَفى آدم و نوحاً و آلَ ِإبراِهيم و آلَ ِعمرانَ علَى ذَِلك قَولُ اللَّ
 ِل الِْعلْمعجي الَى لَمعت و كاربت ِإنَّ اللَّه و ِليمع ِميعس اللَّه ٍض وعب ها ِمنضعةً بيذُر الْعالَِمني

ي لَم لًا وهٍل جسرم ِبيلَا ن ٍب وقَرلٍَك ملِْقِه لَا ِإلَى مخ ٍد ِمنِإلَى أَح هرِكلْ أَم  
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الَ لَه قُلْ كَذَا و كَذَا فَأَمرهم ِبما يِحب و نهاهم عما و لَِكنه أَرسلَ رسولًا ِمن ملَاِئكَِتِه فَقَ
 اِء وِبيالْأَن ِمن اَءهِفيأَص و اَءهِبيأَن لَّمع و الِْعلْم ذَِلك ِلملِْقِه ِبِعلٍْم فَعخ رأَم ِهمِإلَي فَقَص هكْري

ي بعضها ِمن بعٍض فَذَِلك قَولُه جلَّ و عز فَقَد آتينا آلَ ِإبراِهيم الِْكتاب و الِْإخواِن و الذُّريِة الَِّت
 اُء ِمنكَمالْح مةُ فَها الِْحكْمأَم ةُ ووبالن وفَه ابا الِْكتِظيماً فَأَملْكاً عم مناهيآت ةَ والِْحكْم

الص اِء ِمنِبيةُ الْأَنالْأَِئم مفَه ِظيمالْع لْكا الْمأَم ِة واةُ[فْودالْه [ لَاِء ِمنؤكُلُّ ه ِة وفْوالص ِمن
الذُّريِة الَِّتي بعضها ِمن بعٍض و الْعلَماُء الَِّذين جعلَ اللَّه ِفيِهم الْبِقيةَ و ِفيِهم الْعاِقبةَ و ِحفْظَ 

ِميثَاِق حتى تنقَِضي الدنيا و الْعلَماَء و ِلولَاِة الْأَمِر اسِتنباطُ الِْعلِْم و ِللْهداِة فَهذَا شأْنُ الْفُضِل الْ
ه لَفَاِء الَِّذينالْخ ى ودِة الْهأَِئم اِء وكَمالْح اِء وِبيالْأَن ِل وسالر ِة وفْوالص ِمن زِر اللَِّه علَاةُ أَمو م

و جلَّ و اسِتنباِط ِعلِْم اللَِّه و أَهلُ آثَاِر ِعلِْم اللَِّه ِمن الذُّريِة الَِّتي بعضها ِمن بعٍض ِمن الصفْوِة 
 ِمن الْأَنِبياِء فَمِن اعتصم ِبالْفُضِل انتهى  ِمن الْآباِء و الِْإخواِن و الذُّريِة)عليهم السالم ( بعد الْأَنِبياِء 

ِبِعلِْمِهم و نجا ِبنصرِتِهم و من وضع ولَاةَ أَمِر اللَِّه عز و جلَّ و أَهلَ اسِتنباِط ِعلِْمِه ِفي غَيِر 
  د خالَف أَمر  فَقَ)عليهم السالم ( الصفْوِة ِمن بيوتاِت الْأَنِبياِء 
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ج و زاللَِّه ع ى ِمندِر هيِبغ كَلِِّفنيتالْم ِر اللَِّه ولَاةَ أَمالَ وهلَ الْجعج لَّ وج و زاللَِّه ع لَّ و
 )عليه السالم ( زعموا أَنهم أَهلُ اسِتنباِط ِعلِْم اللَِّه فَقَد كَذَبوا علَى اللَِّه و رسوِلِه و رِغبوا عن وِصيِه 

أَض لُّوا والَى فَضعت و كاربت اللَّه هعضثُ ويلَ اللَِّه حوا فَضعضي لَم ِتِه وطَاع و لَم و مهاعبلُّوا أَت
 اِهيمرةُ ِفي آِل ِإبجا الْحمِة ِإنامالِْقي موةٌ يجح ملَه كُنعليه السالم ( ي( لَقَد لَّ وج و زِل اللَِّه عِلقَو 
 و )عليهم السالم ( اً عِظيماً فَالْحجةُ الْأَنِبياُء آتينا آلَ ِإبراِهيم الِْكتاب و الْحكْم و النبوةَ و آتيناهم ملْك

 حتى تقُوم الساعةُ ِلأَنَّ ِكتاب اللَِّه ينِطق ِبذَِلك وِصيةُ اللَِّه بعضها )عليهم السالم ( أَهلُ بيوتاِت الْأَنِبياِء 
لَ عز و جلَّ ِفي بيوٍت أَِذنَ اللَّه أَنْ ترفَع و ِهي بيوتات ِمن بعٍض الَِّتي وضعها علَى الناِس فَقَا

 لَكُما قَبجن نا ما ِبهجاِن الَِّتي نِة الِْإميورانُ عيذَا بى فَهدِة الْهأَِئم اِء وكَمالْح ِل وسالر اِء وِبيالْأَن
لْأَِئمةَ و قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِفي ِكتاِبِه و نوحاً هدينا ِمن قَبلُ و ِمن ذُريِتِه و ِبها ينجو من يتِبع ا

 ا وكَِريز و ِسِننيحِزي الْمجن كَذِلك ونَ وهار وسى وم و فوسي و وبأَي مانَ ولَيس و دداو
 ِمن الصاِلِحني و ِإسماِعيلَ و الْيسع و يونس و لُوطاً و كلا فَضلْنا يحىي و ِعيسى و ِإلْياس كُلٌّ

علَى الْعالَِمني و ِمن آباِئِهم و ذُرياِتِهم و ِإخواِنِهم و اجتبيناهم و هديناهم ِإىل ِصراٍط مستِقيٍم 
تاب و الْحكْم و النبوةَ فَِإنْ يكْفُر ِبها هؤالِء فَقَد وكَّلْنا ِبها قَوماً لَيسوا أُولِئك الَِّذين آتيناهم الِْك

ِبها ِبكاِفِرين فَِإنه وكَّلَ ِبالْفُضِل ِمن أَهِل بيِتِه و الِْإخواِن و الذُّريِة و هو قَولُ اللَِّه تبارك و تعالَى 
لَا ِإنْ ت داً وونَ ِبِه أَبكْفُرِبِه فَلَا ي كلْتساِن الَِّذي أَرِبالِْإمي ِتكيلَ بأَه كَّلْتو فَقَد كتِبِه أُم كْفُر

ِري بلَاِة أَمو و ِتكاِء أُملَمع ِدكعب ِمن ِتكيِل بأَه ِبِه ِمن كلْتسانَ الَِّذي أَرالِْإمي ِل أُِضيعأَه و كدع
اسِتنباِط الِْعلِْم الَِّذي لَيس ِفيِه كَِذب و لَا ِإثْم و لَا زور و لَا بطَر و لَا ِرياٌء فَهذَا بيانُ ما ينتِهي 

  ِإلَيِه أَمر هِذِه 

http://www.islam4u.com


  )١٢٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثامن : الكايف 

 و سأَلَهم أَجر الْمودِة و أَجرى لَهم )عليهم السالم ( الْأُمِة ِإنَّ اللَّه جلَّ و عز طَهر أَهلَ بيِت نِبيِه 
ِفي أُم هدعةً بثَاِبت اَءهأَِحب و اَءهِصيأَو ملَهعج ةَ ولَايثُ الْويح ا قُلْتِفيم اسا النها أَيوا يِبرتِتِه فَاع

وضع اللَّه عز و جلَّ ولَايته و طَاعته و مودته و اسِتنباطَ ِعلِْمِه و حججه فَِإياه فَتقَبلُوا و ِبِه 
الْح كُونُ لَكُمت وا ِبِه وجنِسكُوا تمتِصلُ فَاسلَا ت و زع لَّ وج كُمبر طَِريق ِة وامالِْقي موةُ يج

 نم و هذِّبعلَا ي و هكِْرملَى اللَِّه أَنْ يقّاً عكَانَ ح لَ ذَِلكفَع نفَم لَّ ِإلَّا ِبِهمج و زةٌ ِإلَى اللَِّه علَايو
يلَّ ِبغج و زع أِْت اللَّهي هذِّبعأَنْ ي و ِذلَّهلَّ أَنْ يج و زلَى اللَِّه عقّاً عكَانَ ح هرا أَمِر م.  

 ٩٣ - نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحاِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
و اِلياٍر الثُّمِن ِدينةَ ثَاِبِت بزمفٍَر أَِبي حعأَِبي ج عا منججِبيِع قَالَ حأَِبي الر نوٍر عصنعليه (  أَِبي م

 ِفي السنِة الَِّتي كَانَ حج ِفيها ِهشام بن عبِد الْمِلِك و كَانَ معه ناِفع مولَى عمر بِن )السالم 
 ِفي ركِْن الْبيِت و قَِد اجتمع علَيِه الناس فَقَالَ )عليه السالم (  الْخطَّاِب فَنظَر ناِفع ِإلَى أَِبي جعفٍَر

 دمحذَا مِل الْكُوفَِة هأَه ِبيذَا نفَقَالَ ه اسِه النلَيع اكدت ذَا الَِّذي قَده نم ِمِننيؤالْم ا أَِمريي اِفعن
ِتينه فَلَأَسأَلَنه عن مساِئلَ لَا يِجيبِني ِفيها ِإلَّا نِبي أَِو ابن نِبي أَو وِصي نِبي بن عِلي فَقَالَ اشهد َآل

قَالَ فَاذْهب ِإلَيِه و سلْه لَعلَّك تخِجلُه فَجاَء ناِفع حتى اتكَأَ علَى الناِس ثُم أَشرف علَى أَِبي 
 فَقَالَ يا محمد بن عِلي ِإني قَرأْت التوراةَ و الِْإنِجيلَ و الزبور و الْفُرقَانَ و قَد )عليه السالم ( ٍر جعفَ

ِصيو أَو ِبيا ِإلَّا نِفيه ِجيباِئلَ لَا يسم نع أَلُكأَس ِجئْت قَد ا وهامرح ا ولَالَهح فْترأَِو ع ِبين 
 رأْسه فَقَالَ سلْ عما بدا لَك فَقَالَ أَخِبرِني كَم بين )عليه السالم ( ابن نِبي قَالَ فَرفَع أَبو جعفٍَر 

لَ أَخِبرِني ِبالْقَولَيِن  ِمن سنٍة قَالَ أُخِبرك ِبقَوِلي أَو ِبقَوِلك قَا)صلى اهللا عليه وآله ( ِعيسى و بين محمٍد 
  جِميعاً قَالَ 
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رِني عن قَوِل اللَِّه عز و أَما ِفي قَوِلي فَخمسِمائَِة سنٍة و أَما ِفي قَوِلك فَِستِمائَِة سنٍة قَالَ فَأَخِب
جلَّ ِلنِبيِه و سئَلْ من أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسِلنا أَ جعلْنا ِمن دوِن الرحمِن آِلهةً يعبدونَ مِن 

 دمحأَلَ مصلى اهللا عليه وآله ( الَِّذي س(سمى خِعيس نيب و هنيكَانَ ب فٍَر  وعو جلَا أَبٍة قَالَ فَتنِمائَِة س )

 هِذِه الْآيةَ سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدِه لَيلًا ِمن الْمسِجِد الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد الْأَقْصى )عليه السالم 
صلى ( أَراها اللَّه تبارك و تعالَى محمداً الَِّذي باركْنا حولَه ِلنِريه ِمن آياِتنا فَكَانَ ِمن الْآياِت الَِّتي 

 حيثُ أَسرى ِبِه ِإلَى بيِت الْمقِْدِس أَنْ حشر اللَّه عز ِذكْره الْأَوِلني و الْآِخِرين ِمن )اهللا عليه وآله 
 فَأَذَّنَ شفْعاً و أَقَام شفْعاً و قَالَ ِفي أَذَاِنِه حي علَى )م عليه السال( النِبيني و الْمرسِلني ثُم أَمر جبرِئيلَ 

 دمحم مقَدت ِل ثُممِر الْعيا )صلى اهللا عليه وآله ( خلَى مع مقَالَ لَه فرصا انِم فَلَملَّى ِبالْقَوفَص 
شونَ قَالُوا ندبعت متا كُنم ونَ ودهشولُ اللَِّه تسر كأَن و لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه ده

 و زِل اللَِّه عقَو نِني عِبرفٍَر فَأَخعا جا أَبي قْتدص اِفعا فَقَالَ ناِثيقَنوم ا ونودهع لَى ذَِلكذَ عأَخ
الَِّذين ري لَم لَّ أَ وج و كاربت ما قَالَ ِإنَّ اللَّهقْناهقاً فَفَتتتا ركان ضالْأَر ماواِت ووا أَنَّ السكَفَر 

تعالَى لَما أَهبطَ آدم ِإلَى الْأَرِض و كَانِت السماوات رتقاً لَا تمطُر شيئاً و كَانِت الْأَرض رتقاً 
 أَمر السماَء فَتقَطَّرت ِبالْغماِم ثُم )عليه السالم ( لَما أَنْ تاب اللَّه عز و جلَّ علَى آدم لَا تنِبت شيئاً فَ

ِر أَمرها فَأَرخت عزاِليها ثُم أَمر الْأَرض فَأَنبتِت الْأَشجار و أَثْمرِت الثِّمار و تفَهقَت ِبالْأَنها
 و زِل اللَِّه عقَو نِني عِبروِل اللَِّه فَأَخسر نا ابي قْتدص اِفعا قَالَ نقَهذَا فَته ا وقَهتر فَكَانَ ذَِلك

عو جِئٍذ فَقَالَ أَبمولُ يدبٍض تأَر أَي ماواتالس ِض والْأَر رغَي ضلُ الْأَردبت مولَّ يعليه السالم ( فٍَر ج

   أَرض تبقَى خبزةً يأْكُلُونَ ِمنها )
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 مهِإن اِفعاِب فَقَالَ نالِْحس لَّ ِمنج و زع غَ اللَّهفْرى يتفٍَر حعو جولُونَ فَقَالَ أَبغشِن الْأَكِْل لَمع )

 أَ هم يومِئٍذ أَشغلُ أَم ِإذْ هم ِفي الناِر فَقَالَ ناِفع بلْ ِإذْ هم ِفي الناِر قَالَ فَو اللَِّه ما )عليه السالم 
و قُّوموا الزاِم فَأُطِْعما ِبالطَّعوعِإذْ د ملَهغش نا ابي قْتدقَالَ ص ِميمقُوا الْحاِب فَسرا ِبالشوعد 

رسوِل اللَِّه و لَقَد بِقيت مسأَلَةٌ واِحدةٌ قَالَ و ما ِهي قَالَ أَخِبرِني عِن اللَِّه تبارك و تعالَى متى 
كِبرى أُختح كُني ى لَمتم لَكيداً كَانَ قَالَ ومداً صالُ فَرزلَا ي لْ وزي لَم نانَ محبى كَانَ ستم 

لَم يتِخذْ صاِحبةً و لَا ولَداً ثُم قَالَ يا ناِفع أَخِبرِني عما أَسأَلُك عنه قَالَ و ما هو قَالَ ما تقُولُ 
 أَِمري الْمؤِمِنني قَتلَهم ِبحق فَقَِد ارتددت و ِإنْ قُلْت ِإنه ِفي أَصحاِب النهرواِن فَِإنْ قُلْت ِإنَّ

قَتلَهم باِطلًا فَقَد كَفَرت قَالَ فَولَّى ِمن ِعنِدِه و هو يقُولُ أَنت و اللَِّه أَعلَم الناِس حقّاً حقّاً فَأَتى 
عنا صم اماً فَقَالَ لَهِهش ناب وه قّاً وقّاً حاِس حالن لَماللَِّه أَع ذَا وه كَلَاِمك ِني ِمنعقَالَ د ت

  . حقّاً و يِحق ِلأَصحاِبِه أَنْ يتِخذُوه نِبياً )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
  )عليه السالم ( حِديثُ نصراِني الشاِم مع الْباِقِر 

 ٩٤ - نب امِهش جرقَالَ أَخ ِد اللَِّه الثَّقَِفيبِن عب رمع ناٍن عِن أَباِعيلَ بمِإس نع هنع  
 ِمن الْمِدينِة ِإلَى الشاِم فَأَنزلَه ِمنه و كَانَ يقْعد مع الناِس ِفي )عليه السالم ( عبِد الْمِلِك أَبا جعفٍَر 

لُونَ ِفي مخدى يارصِإلَى الن ظَرِإذْ ن هأَلُونساِس يالن ةٌ ِمناعمج هدِعن و قَاِعد وا هنيفَب اِلِسِهمج
تونَ عاِلماً جبٍل هناك فَقَالَ ما ِلهؤلَاِء أَ لَهم ِعيد الْيوم فَقَالُوا لَا يا ابن رسوِل اللَِّه و لَِكنهم يأْ

لَهم ِفي هذَا الْجبِل ِفي كُلِّ سنٍة ِفي هذَا الْيوِم فَيخِرجونه فَيسأَلُونه عما يِريدونَ و عما يكُونُ 
 أَدرك أَصحاب  و لَه ِعلْم فَقَالُوا هو ِمن أَعلَِم الناِس قَد)عليه السالم ( ِفي عاِمِهم فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

 قَالَ فَهلْ نذْهب ِإلَيِه قَالُوا ذَاك ِإلَيك يا ابن رسوِل )عليه السالم ( الْحواِريني ِمن أَصحاِب ِعيسى 
تلَطُوا ِبالناِس حتى  رأْسه ِبثَوِبِه و مضى هو و أَصحابه فَاخ)عليه السالم ( اللَِّه قَالَ فَقَنع أَبو جعفٍَر 

 وسطَ النصارى هو و أَصحابه و أَخرج النصارى ِبساطاً )عليه السالم ( أَتوا الْجبلَ فَقَعد أَبو جعفٍَر 
نيع ِه فَقَلَّبينيطُوا عبر ثُم وهجرلُوا فَأَخخد ثُم اِئدسوا الْوعضو ثُم دقَص ى ثُما أَفْعنيا عمهِه كَأَني  

http://www.islam4u.com


  )١٢٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثامن : الكايف 

عليه ( رحومِة فَقَالَ أَبو جعفٍَر  فَقَالَ يا شيخ أَ ِمنا أَنت أَم ِمن الْأُمِة الْم)عليه السالم ( ِإلَى أَِبي جعفٍَر 

 بلْ ِمن الْأُمِة الْمرحومِة فَقَالَ أَ فَِمن علَماِئِهم أَنت أَم ِمن جهاِلِهم فَقَالَ لَست ِمن )السالم 
 سلِْني فَقَالَ النصراِني يا )عليه السالم ( جهاِلِهم فَقَالَ النصراِني أَسأَلُك أَم تسأَلُِني فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

ٌء ِبالْمساِئِل ثُم قَالَ يا عبد اللَِّه  معشر النصارى رجلٌ ِمن أُمِة محمٍد يقُولُ سلِْني ِإنَّ هذَا لَمِلي
هالن لَا ِمن ِل واللَّي ِمن ا ِهيٍة ماعس نِني عِبرفٍَر أَخعو جفَقَالَ أَب ٍة ِهياعس ا )عليه السالم ( اِر أَيم 

 لَا ِمن ِل واِت اللَّياعس ِمن كُنت فَِإذَا لَم اِنيرصِس فَقَالَ النمِر ِإلَى طُلُوِع الشطُلُوِع الْفَج نيب
فَقَالَ أَب اِت ِهياعالس أَي اِر فَِمنهاِت الناعفٍَر سععليه السالم ( و ج( ِفيقا تِفيه ِة وناِت الْجاعس ِمن 

 سلِْني فَقَالَ النصراِني يا )عليه السالم ( مرضانا فَقَالَ النصراِني فَأَسأَلُك أَم تسأَلُِني فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
الْمساِئِل أَخِبرِني عن أَهِل الْجنِة كَيف صاروا يأْكُلُونَ و لَا ٌء ِب معشر النصارى ِإنَّ هذَا لَمِلي

 هذَا الْجِنني ِفي بطِْن أُمِه يأْكُلُ ِمما )عليه السالم ( يتغوطُونَ أَعِطِني مثَلَهم ِفي الدنيا فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
وغتلَا ي و هأْكُلُ أُمفٍَر تعو جفَقَالَ أَب اِئِهملَمع ا ِمنا أَنقُلْ مت أَ لَم اِنيرصعليه السالم ( طُ فَقَالَ الن( 

 )عليه السالم ( ِإنما قُلْت لَك ما أَنا ِمن جهاِلِهم فَقَالَ النصراِني فَأَسأَلُك أَو تسأَلُِني فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
ِفي س ارالِْحم ِطمترا يا كَمِفيه ِطمترأَلٍَة يسم نع هأَلَناللَِّه لَأَس ى وارصالن رشعا ملِْني فَقَالَ ي

يعاً ِفي الْوحِل فَقَالَ لَه سلْ فَقَالَ أَخِبرِني عن رجٍل دنا ِمِن امرأَِتِه فَحملَت ِباثْنيِن حملَتهما جِم
 اشاِحٍد عٍر وا ِفي قَبِفند ٍة واِحدٍة واعا ِفي ساتم ٍة واِحدٍة واعا ِفي سمهتلَدو ٍة واِحدٍة واعس

  )عليه السالم( أَحدهما خمِسني و ِمائَةَ سنٍة و عاش الْآخر خمِسني سنةً من هما فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
 اشع و فْتصا ولَى ما عمهتعضو و فْتصا ولَى ما عا ِبِهممهأُم لَتما حةُ كَانرزع و ريزع

اشع ِعثَ وب ٍة ثُمنراً ِمائَةَ سيزالَى ععت و كاربت اللَّه اتأَم ةً ثُمنكَذَا س ةُ كَذَا ورزع و ريزع عم 
عزرةَ هِذِه الْخمِسني سنةً و ماتا ِكلَاهما ِفي ساعٍة واِحدٍة فَقَالَ النصراِني يا معشر النصارى ما 

 فَردوه رأَيت ِبعيِني قَطُّ أَعلَم ِمن هذَا الرجِل لَا تسأَلُوِني عن حرٍف و هذَا ِبالشاِم ردوِني قَالَ
   )عليه السالم ( ِإلَى كَهِفِه و رجع النصارى مع أَِبي جعفٍَر 
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  )عليه السالم ( حِديثُ أَِبي الْحسِن موسى 
 ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن محمِد بِن   ِعدةٌ- ٩٥ 

منصوٍر الْخزاِعي عن عِلي بِن سويٍد و محمد بن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن محمِد بِن 
نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِد ِإسمحم نٍد عمحم نب نسالْح ٍد ويوِن سب ِليع نِزيٍع عِن بةَ بزمِه حمع 

بِن أَحمد النهِدي عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن محمِد بِن منصوٍر عن عِلي بِن سويٍد قَالَ 
ِن مسِإلَى أَِبي الْح تبى كَتاِئلَ )عليه السالم ( وسسم نع اِلِه وح نع أَلُهاباً أَسِس ِكتبِفي الْح وه و 

كَِثريٍة فَاحتبس الْجواب علَي أَشهراً ثُم أَجابِني ِبجواٍب هِذِه نسخته ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم 
ِليِللَِّه الْع دمالْح اهادوِرِه عن ِتِه وظَمِبع و ِمِننيؤالْم قُلُوب رصوِرِه أَبن ِتِه وظَمِظيِم الَِّذي ِبعالْع 

الْجاِهلُونَ و ِبعظَمِتِه و نوِرِه ابتغى من ِفي السماواِت و من ِفي الْأَرِض ِإلَيِه الْوِسيلَةَ ِبالْأَعماِل 
فَِة و الْأَدياِن الْمتضادِة فَمِصيب و مخِطئٌ و ضالٌّ و مهتٍد و سِميع و أَصم و بِصري و الْمختِل

 دمحم هِدين فصو و فرِللَِّه الَِّذي ع دمانُ فَالْحريى حمصلى اهللا عليه وآله ( أَع( ؤرام كفَِإن دعا بأَم 
أَن ِمن كما أَلْهم ِديِنِه و ِمن اكعرتا اسةَ مدوِفظَ مح ٍة واصِزلٍَة خنٍد ِبممحآِل م ِمن اللَّه لَكز

نأَلُِني عست تبكَت ِهمِإلَي ورالْأُم كدِبر و ماهِإي فِْضيِلكِبت ِر ِديِنكأَم ِمن كرصب و ِدكشوٍر رأُم 
كُنت ِمنها ِفي تِقيٍة و ِمن ِكتماِنها ِفي سعٍة فَلَما انقَضى سلْطَانُ الْجباِبرِة و جاَء سلْطَانُ ِذي 

أُفَسر لَك ما السلْطَاِن الْعِظيِم ِبِفراِق الدنيا الْمذْمومِة ِإلَى أَهِلها الْعتاِة علَى خاِلِقِهم رأَيت أَنْ 
 و هِذكْر زع ِق اللَّهفَات الَِتِهمهِل جِقب ا ِمنِتنفَاِء ِشيععلَى ضةُ عريلَ الْحخدافَةَ أَنْ يخم هنِني عأَلْتس

 أَو حاِرشاً علَيِهم ِبِإفْشاِء ما خص ِلذَِلك الْأَمِر أَهلَه و احذَر أَنْ تكُونَ سبب بِليٍة علَى الْأَوِصياِء
استودعتك و ِإظْهاِر ما استكْتمتك و لَن تفْعلَ ِإنْ شاَء اللَّه ِإنَّ أَولَ ما أُنِهي ِإلَيك أَني أَنعى 

لَا ش اِدٍم ولَا ن اِزٍع وج رِذِه غَيه اِليفِْسي ِفي لَين كِإلَي زع ى اللَّهقَض ا قَدِمم كَاِئن وا هِفيم اك
 و ِصيالْو دعب ِصيثْقَى الْوِة الْوورالْع ٍد ومحيِن آِل مِة الدورِبع ِسكمتفَاس متح لَّ وج و

م ِدين ِمسلْتلَا ت ا قَالُوا وا ِبمضالر و مِة لَهالَمسالْم ن  

http://www.islam4u.com


  )١٢٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثامن : الكايف 

 اِتِهمانوا أَمانخ و ولَهسر و وا اللَّهانخ ونَ الَِّذيناِئنالْخ مهفَِإن مهِدين نِحبلَا ت و ِتكِشيع ِمن سلَي
ِر ولَاِة الْأَملَى ولُّوا عد و لُوهدب و فُوهراِب اللَِّه فَحلَى ِكتوا عِمنائْت اِتِهمانوا أَمانا خِري مدت 

ع أَلْتس ونَ وعنصوا يا كَانِف ِبموالْخ وِع والْج اسِلب اللَّه مفَأَذَاقَه مهنفُوا عرصفَان مهِمن ن
رجلَيِن اغْتصبا رجلًا مالًا كَانَ ينِفقُه علَى الْفُقَراِء و الْمساِكِني و أَبناِء السِبيِل و ِفي سِبيِل اللَِّه 

لَى مناِزِلِهما فَلَما فَلَما اغْتصباه ذَِلك لَم يرضيا حيثُ غَصباه حتى حملَاه ِإياه كُرهاً فَوق رقَبِتِه ِإ
أَحرزاه تولَّيا ِإنفَاقَه أَ يبلُغاِن ِبذَِلك كُفْراً فَلَعمِري لَقَد نافَقَا قَبلَ ذَِلك و ردا علَى اللَِّه عز و جلَّ 

لَيِهما لَعنةُ اللَِّه و الْملَاِئكَِة و الناِس  و هما الْكَاِفراِن ع)صلى اهللا عليه وآله ( كَلَامه و هِزئَا ِبرسوِلِه 
يا شمهٍد ِمنأَح لَ قَلْبخا داللَِّه م و ِعنيما  أَجم ا وِهميالَتح ا ِمنوِجِهمرذُ خناِن مالِْإمي ٌء ِمن
اِفقَينِن ميابترِن مياعدا خكّاً كَانا ِإلَّا شاددِي ازلِّ الِْخزحذَاِب ِإلَى ملَاِئكَةُ الْعا ممهفَّتوى تتِن ح

 مهِتِه ِمنقَبلَى رع عوضي و الُهم بصغي وه لَ وجالر ذَِلك رضح نمع أَلْتس قَاِم واِر الْمِفي د
لَى ِمن هِذِه الْأُمِة فَعلَيِهم لَعنةُ اللَِّه و الْملَاِئكَِة و الناِس عاِرف و منِكر فَأُولَِئك أَهلُ الردِة الْأُو

أَجمِعني و سأَلْت عن مبلَِغ ِعلِْمنا و هو علَى ثَلَاثَِة وجوٍه ماٍض و غَاِبر و حاِدثٌ فَأَما الْماِضي 
ر و أَما الْحاِدثُ فَقَذْف ِفي الْقُلُوِب و نقْر ِفي الْأَسماِع و هو أَفْضلُ فَمفَسر و أَما الْغاِبر فَمزبو

 و سأَلْت عن أُمهاِت أَولَاِدِهم و عن ِنكَاِحِهم و )صلى اهللا عليه وآله ( ِعلِْمنا و لَا نِبي بعد نِبينا محمٍد 
فَأَم طَلَاِقِهم نِر عِفي غَي طَلَاق و ِليِر ويِبغ ِة ِنكَاحامِم الِْقيوِإلَى ي اِهروع نفَه لَاِدِهمأَو اتها أُم

كَاِة ِفيِهمِن الزع أَلْتس و كَّهش هِقيني و لَالَهض هانِإمي مده ا فَقَدِتنوعلَ ِفي دخد نا مأَم ٍة وِعد 
 أَلْتس كَانَ و نأَي و كُمكَانَ ِمن نم لَكُم ا ذَِلكلَّلْنح ا قَدِبِه ِلأَن قأَح متكَاِة فَأَنالز ا كَانَ ِمنفَم

اخِتلَاف عِن الضعفَاِء فَالضِعيف من لَم يرفَع ِإلَيِه حجةٌ و لَم يعِرِف اِلاخِتلَاف فَِإذَا عرف اِل
 و فِْسكلَى نع لَو لَّ وج و زةَ ِللَِّه عادهفَأَِقِم الش ماِت لَهادهِن الشع أَلْتس ِعيٍف وِبض سفَلَي

ى شراِئِط اللَِّه الْواِلديِن و الْأَقْرِبني ِفيما بينك و بينهم فَِإنْ ِخفْت علَى أَِخيك ضيماً فَلَا و ادع ِإلَ
عز ِذكْره ِبمعِرفَِتنا من رجوت ِإجابته و لَا تحصن ِبِحصِن ِرياٍء و واِل آلَ محمٍد و لَا تقُلْ ِلما 

 ا ِخلَافَهِمن ِرفعت تِإنْ كُن اِطلٌ وذَا با هنِإلَي ِسبن ا ونع كلَغب  
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 ِمن اكنمكْتتا اسفِْش ملَا ت و كِبرا أُخِبم آِمن اهفْنصٍه وجو لَى أَيع و اها قُلْنِري ِلمدلَا ت كفَِإن
و ِإنَّ ِمن ِركبخ ِقدحلَا ت ِتِه وآِخر و اهينِر دِبِه ِلأَم هفَعنئاً تيش همكْتأَنْ لَا ت أَِخيك قاِجِب ح

علَيِه و ِإنْ أَساَء و أَِجب دعوته ِإذَا دعاك و لَا تخلِّ بينه و بين عدوِه ِمن الناِس و ِإنْ كَانَ 
لَيِه ِمنك و عده ِفي مرِضِه لَيس ِمن أَخلَاِق الْمؤِمِنني الِْغش و لَا الْأَذَى و لَا الِْخيانةُ و لَا أَقْرب ِإ

ٍر الِْكبر و لَا الْخنا و لَا الْفُحش و لَا الْأَمر ِبِه فَِإذَا رأَيت الْمشوه الْأَعراِبي ِفي جحفٍَل جرا
 ظُران اِء ومِإلَى الس كرصب فَعفَار سمفَِت الشكَسِإذَا ان و ِمِننيؤالْم ِتكِلِشيع و كجفَر ِظرتفَان

 و آِلِه ما فَعلَ اللَّه عز و جلَّ ِبالْمجِرِمني فَقَد فَسرت لَك جملًا مجملًا و صلَّى اللَّه علَى محمٍد
  .الْأَخياِر 

اِدرِديثٌ نح  
 ٩٦ - ِليع و وبِن أَيِد بمحم نةَ عاعمِن سِد بمحِن مِن بسِن الْحاٍد عِزي نب ديمح  

اِن بأَب نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نِميعاً عأَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نِصٍري بأَِبي ب نانَ عثْمِن ع
 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإني )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ أَتى أَبو ذَر رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

لَى مزينةَ فَنكُونَ ِبها فَقَالَ ِإني قَِد اجتويت الْمِدينةَ أَ فَتأْذَنُ ِلي أَنْ أَخرج أَنا و ابن أَِخي ِإ
أَخشى أَنْ يِغري علَيك خيلٌ ِمن الْعرِب فَيقْتلَ ابن أَِخيك فَتأِْتيِني شعثاً فَتقُوم بين يدي متِكئاً 

 رسولَ اللَِّه بلْ لَا يكُونُ ِإلَّا خيراً ِإنْ علَى عصاك فَتقُولَ قُِتلَ ابن أَِخي و أُِخذَ السرح فَقَالَ يا
 فَخرج هو و ابن أَِخيِه و امرأَته فَلَم يلْبثْ هناك ِإلَّا )صلى اهللا عليه وآله ( شاَء اللَّه فَأَِذنَ لَه رسولُ اللَِّه 

ا عةَ ِفيهارِني فَزلٌ ِلبيخ تى غَارتِسرياً حقُِتلَ ي و حرٍن فَأُِخذَِت السِحص نةُ بنيي  
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تح دتشي و ذَرلَ أَبأَقْب ِني ِغفَاٍر وب ِمن هأَترأُِخذَِت ام أَِخيِه و نوِل اللَِّه ابسر يدي نيب قَفى و )

 و ِبِه طَعنةٌ جاِئفَةٌ فَاعتمد علَى عصاه و قَالَ صدق اللَّه و رسولُه أُِخذَ السرح و )صلى اهللا عليه وآله 
 ِفي الْمسِلِمني )صلى اهللا عليه وآله (  قُِتلَ ابن أَِخي و قُمت بين يديك علَى عصاي فَصاح رسولُ اللَِّه

 ِرِكنيشالْم فَراً ِمنلُوا نقَت و حروا السدوا ِفي الطَّلَِب فَرجرفَخ.  
 )صلى اهللا عليه وآله (  نزلَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   أَبانٌ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٩٧ 
زوِة ذَاِت الرقَاِع تحت شجرٍة علَى شِفِري واٍد فَأَقْبلَ سيلٌ فَحالَ بينه و بين أَصحاِبِه فَرآه ِفي غَ

رجلٌ ِمن الْمشِرِكني و الْمسِلمونَ ِقيام علَى شِفِري الْواِدي ينتِظرونَ متى ينقَِطع السيلُ فَقَالَ 
جوِل اللَِّه رسلَى رع دش اَء وداً فَجمحلُ ما أَقْتِمِه أَنِلقَو ِرِكنيشالْم صلى اهللا عليه وآله ( لٌ ِمن( 

 عن )عليه السالم ( ِبالسيِف ثُم قَالَ من ينِجيك ِمني يا محمد فَقَالَ ربي و ربك فَنسفَه جبرِئيلُ 
ولُ اللَِّه فَرسر ِرِه فَقَاملَى ظَهقَطَ عصلى اهللا عليه وآله ( ِسِه فَس( ِرِه ودلَى صع لَسج و فيذَ السأَخ و 

قَالَ من ينِجيك ِمني يا غَورثُ فَقَالَ جودك و كَرمك يا محمد فَتركَه فَقَام و هو يقُولُ و اللَِّه 
  .نت خير ِمني و أَكْرم لَأَ
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ِسِم و عِلي بن محمٍد عِن الْقَا[  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْقَاِسِم بِن محمٍد -٩٨
 )عليه السالم ( عن سلَيمانَ بِن داود الِْمنقَِري عن حفِْص بِن ِغياٍث عن أَِبي عبِد اللَِّه ] بِن محمٍد

لَيا عم و كلَيع اسثِْن الني ِإنْ لَم كلَيا عم لُوا وفُوا فَافْعرعأَنْ لَا ت مترأَنْ قَالَ قَالَ ِإنْ قَد ك
 ِمِننيؤالْم الَى ِإنَّ أَِمريعت و كارباللَِّه ت دوداً ِعنمحم تاِس ِإذَا كُنالن دوماً ِعنذْمكُونَ معليه السالم ( ت

حساناً و رجٍل  كَانَ يقُولُ لَا خير ِفي الدنيا ِإلَّا ِلأَحِد رجلَيِن رجٍل يزداد ِفيها كُلَّ يوٍم ِإ)
 و زع ا قَِبلَ اللَّهم قُهنع قَِطعنى يتح دجس اللَِّه أَنْ لَو ِة فَوبوِبالت ى لَهأَن ِة وبوِبالت هتِنيم كاردتي

نا أَو رجا الثَّواب ِبنا و رِضي ِبقُوِتِه جلَّ ِمنه عملًا ِإلَّا ِبولَايِتنا أَهلَ الْبيِت أَلَا و من عرف حقَّ
ِنصف مد كُلَّ يوٍم و ما يستر ِبِه عورته و ما أَكَن ِبِه رأْسه و هم مع ذَِلك و اللَِّه خاِئفُونَ 

مفَهصو كَذَِلك ا وينالد ِمن مظُّهح هوا أَندِجلُونَ وو الَِّذين قُولُ وثُ ييلَّ حج و زع اللَّه 
 مه ِة ولَايالْو ِة وبحالْم عِة ماللَِّه ِبالطَّاع ا ووا ِبِه أَتوا الَِّذي أَتِجلَةٌ مو مهقُلُوب ا ووونَ ما آتتؤي

و سلَي و مهلَ ِمنقْباِئفُونَ أَنْ لَا يخ ِة ِفي ذَِلكابِإص ِفيِه ِمن ما هِفيم كش فوخ مفُهواللَِّه خ 
 جرخأَنْ لَا ت ترقَالَ ِإنْ قَد ا ثُمِتنطَاع ا وِتنبحِفي م ِرينقَصوا مكُونافُوا أَنْ يخ مهلَِكن يِن والد

 وِجكرِفي خ كلَيلْ فَِإنَّ عفَافْع ِتكيب لَا ِمن و اِئيرلَا ت و دسحلَا ت و كِْذبلَا ت و ابتغأَنْ لَا ت
 هجفَر و هفْسن و هانِلس و هرصِفيِه ب كُفي هتيِلِم بسةُ الْمعموص معقَالَ ن ثُم اِهندلَا ت و عنصتت

ِبِه استوجب الْمِزيد ِمن اللَِّه عز و جلَّ قَبلَ أَنْ يظِْهر شكْرها علَى ِإنَّ من عرف ِنعمةَ اللَِّه ِبقَلْ
 ى أَنَّ لَهرا يمِإن لَه فَقُلْت كِْبِرينتسالْم ِمن ولًا فَهِر فَضلَى الْآخع ى أَنَّ لَهري بذَه نم اِنِه وِلس

يِة ِإذَا رآه مرتِكباً ِللْمعاِصي فَقَالَ هيهات هيهات فَلَعلَّه أَنْ يكُونَ قَد غُِفر لَه ما علَيِه فَضلًا ِبالْعاِف
 ثُم قَالَ كَم ِمن مغروٍر )عليه السالم ( أَتى و أَنت موقُوف محاسب أَ ما تلَوت ِقصةَ سحرِة موسى 

عأَن ا قَدِبم ِه ثُملَياِس عاِء النوٍن ِبثَنفْتم ِمن كَم ِه ولَيِر اللَِّه عتٍج ِبسردتسم ِمن كَم ِه ولَيع اللَّه م
لْطَاٍن جاِحِب سِد ثَلَاثٍَة صِة ِإلَّا ِلأَحِذِه الْأُمه ا ِمنقَّنح فرع ناةَ ِلمجو النجي لَأَرقَالَ ِإن اِئٍر و

  صاِحِب هوى و الْفَاِسِق الْمعِلِن 
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 يا حفْص الْحب أَفْضلُ ِمن ثُم تلَا قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللَّه ثُم قَالَ
الْخوِف ثُم قَالَ و اللَِّه ما أَحب اللَّه من أَحب الدنيا و والَى غَيرنا و من عرف حقَّنا و أَحبنا 

نَّ أَهلَ السماواِت و الْأَرِض كُلَّهم فَقَد أَحب اللَّه تبارك و تعالَى فَبكَى رجلٌ فَقَالَ أَ تبِكي لَو أَ
 وا ِفيكفَّعشي ةَ لَمنالْج ِخلَكدي اِر والن ِمن كِجينلَّ أَنْ يج و زونَ ِإلَى اللَِّه ععرضتوا يعمتاج

]و زاِس ِللَِّه عالن فوأَخ تلَكُن يح قَلْب كَانَ لَك اِلثُمالْح لَّ ِفي ِتلْكا ]  جي قَالَ لَه ثُم
 من خاف اللَّه كَلَّ )صلى اهللا عليه وآله ( حفْص كُن ذَنباً و لَا تكُن رأْساً يا حفْص قَالَ رسولُ اللَِّه 

ه ِإذْ قَام رجلٌ فَشق قَِميصه فَأَوحى  يِعظُ أَصحاب)عليه السالم ( ِلسانه ثُم قَالَ بينا موسى بن ِعمرانَ 
 رقَالَ م ثُم قَلِْبك نِلي ع حرلَِكِن اش و كقَِميص قشلَا ت ى قُلْ لَهوسا مِه يلَّ ِإلَيج و زع اللَّه

 فَانصرف ِمن حاجِتِه و هو ساِجد  ِبرجٍل ِمن أَصحاِبِه و هو ساِجد)عليه السالم ( موسى بن ِعمرانَ 
 لَو كَانت حاجتك ِبيِدي لَقَضيتها لَك فَأَوحى اللَّه عز و )عليه السالم ( علَى حاِلِه فَقَالَ لَه موسى 

تح ها قَِبلْتم قُهنع قَِطعنى يتح دجس ى لَووسا مِه يلَّ ِإلَيج ا أُِحبِإلَى م ها أَكْرملَ عوحتى ي.  
  )صلى اهللا عليه وآله ( حِديثُ رسوِل اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم و غَيِرِه عن أَِبي - ٩٩ 
 ِمن أَنْ يظَلَّ جاِئعاً )صلى اهللا عليه وآله ( ٌء أَحب ِإلَى رسوِل اللَِّه  ا كَانَ شي قَالَ م)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .خاِئفاً ِفي اللَِّه 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد -١٠٠ 

 عِن ابِن فَضاٍل عن عِلي بِن عقْبةَ عن سِعيِد بِن عمٍرو الْجعِفي عن محمِد بِن الْجباِر جِميعاً
 ذَات يوٍم و هو يأْكُلُ متِكئاً قَالَ و قَد كَانَ يبلُغنا )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ دخلْت علَى أَِبي جعفٍَر 

ي ى أَنَّ ذَِلكرت لَّكلَع دمحا مغَ قَالَ يا فَراِمِه فَلَماِني ِإلَى طَععِه فَدِإلَي ظُرأَن لْتعفَج هكْر  
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 ما رأَته عين و هو يأْكُلُ و هو متِكئٌ ِمن أَنْ بعثَه اللَّه ِإلَى أَنْ ) عليه وآله صلى اهللا( أَنَّ رسولَ اللَِّه 
قَبضه قَالَ ثُم رد علَى نفِْسِه فَقَالَ لَا و اللَِّه ما رأَته عين يأْكُلُ و هو متِكئٌ ِمن أَنْ بعثَه اللَّه ِإلَى 

 قَبضه ثُم قَالَ يا محمد لَعلَّك ترى أَنه شِبع ِمن خبِز الْبر ثَلَاثَةَ أَياٍم متواِليةً ِمن أَنْ بعثَه اللَّه أَنْ
لَاثَةَ أَياٍم متواِليةً منذُ بعثَه ِإلَى أَنْ قَبضه ثُم رد علَى نفِْسِه ثُم قَالَ لَا و اللَِّه ما شِبع ِمن خبِز الْبر ثَ

 ِبالِْمائَِة ِمن اِحدلَ الْوجالر ِجيزكَانَ ي لَقَد ِجدكَانَ لَا ي هي لَا أَقُولُ ِإنا ِإنأَم هضِإلَى أَنْ قَب اللَّه
بج اهأَت لَقَد أْكُلَ لَأَكَلَ وأَنْ ي ادأَر ِئيلُ الِْإِبِل فَلَواٍت )عليه السالم ( ررِض ثَلَاثَ ماِئِن الْأَرزفَاِتيِح خِبم 

 عاضوالت ارتخئاً فَييِة شامالِْقي موي لَه اللَّه دا أَعالَى ِممعت و كاربت اللَّه هقُصنِر أَنْ يغَي ِمن هريخي
 سِئلَ شيئاً قَطُّ فَيقُولَ لَا ِإنْ كَانَ أَعطَى و ِإنْ لَم يكُن قَالَ يكُونُ و ما ِلربِه جلَّ و عز و ما

 ذَِلك اللَّه لِّمسةَ فَينلَ الْججِطي الرعى ِإنْ كَانَ لَيتِه حِإلَي ذَِلك لَّمئاً قَطُّ ِإلَّا سيلَى اللَِّه شطَى عأَع
اونت ثُم لَه طِْعمي ِد وبأْكُلُ ِإكْلَةَ الْعي ِد وبةَ الْعِجلْس ِلسجلَي كُماِحبِإنْ كَانَ ص قَالَ و ِدِه ولَِني ِبي

يص الناس خبز الْبر و اللَّحم و يرِجع ِإلَى أَهِلِه فَيأْكُلُ الْخبز و الزيت و ِإنْ كَانَ لَيشتِري الْقَِم
 هبكَع ازِإذَا ج و هقَطَع هاِبعأَص ازفَِإذَا ج اِقيالْب سلْبي ا ثُممهريخ هغُلَام ريخي ثُم لَاِنيبنالس

دلَى با عِهمدذَ ِبأَشا ِإلَّا أَخا ِللَِّه ِرضماِن قَطُّ ِكلَاهرِه أَملَيع درا وم و ذَفَهح اسالن لِّيو لَقَد ِنِه و
خمس ِسِنني فَما وضع آجرةً علَى آجرٍة و لَا لَِبنةً علَى لَِبنٍة و لَا أَقْطَع قَِطيعةً و لَا أَورثَ بيضاَء 

بأَنْ ي ادأَر اهطَايع ِمن لَتٍم فَضهِمائَِة ِدرعباَء ِإلَّا سرملَا ح و ا أَطَاقم اِدماً وا خِلِه ِبهِلأَه اعت
  أَحد عملَه و ِإنْ كَانَ 
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 فَيضِرب ِبِه الْأَرض و )عليه السالم ( ن كُتِب عِلي  لَينظُر ِفي الِْكتاِب ِم)عليه السالم ( عِلي بن الْحسيِن 
  .يقُولُ من يِطيق هذَا 

 ١٠١- نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
نب ِليثَِني عدانَ قَالَ حثْمِن عاِد بمِد اللَِّه حبا عأَب تِمعِة قَالَ سِغريقُولُ ِإنَّ )عليه السالم (  الْمي 

 فَخيره و أَشار علَيِه ِبالتواضِع و كَانَ لَه )صلى اهللا عليه وآله (  أَتى رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( جبرِئيلَ 
 يأْكُلُ ِإكْلَةَ الْعبِد و يجِلس ِجلْسةَ الْعبِد تواضعاً ِللَِّه ) عليه وآله صلى اهللا( ناِصحاً فَكَانَ رسولُ اللَِّه 

تبارك و تعالَى ثُم أَتاه ِعند الْموِت ِبمفَاِتيِح خزاِئِن الدنيا فَقَالَ هِذِه مفَاِتيح خزاِئِن الدنيا بعثَ 
 كبر كا ِإلَيولُ اللَِّه ِبهسئاً فَقَالَ ريش كقُصنِر أَنْ يغَي ِمن ضا أَقَلَِّت الْأَرم كُونَ لَكصلى اهللا ( ِلي

  . ِفي الرِفيِق الْأَعلَى )عليه وآله 
 ١٠٢-صِمِن الْأَنؤِد الْمبع نةَ عقْبِن عب ِليع ناٍل عِن فَضِن اباٍد عِزي نلُ بهس   اِري

 عِرضت علَي بطْحاُء مكَّةَ ذَهباً )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
و كتكَرش و كتِمدح تِبعماً فَِإذَا شوي وعأَج ماً ووي عبأَش لَِكن لَا و با ري فَقُلْت تعِإذَا ج 

 كتذَكَر و كتوعد.  
 ميرِن مى ابِديثُ ِعيسعليهما السالم ( ح(  

 ١٠٣- مهناٍط عبِن أَسب ِليع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليظَ )عليهم السالم (   ععا وقَالَ ِفيم 
 يا ِعيسى أَنا ربك و رب آباِئك اسِمي واِحد و أَنا الْأَحد )م عليه السال( اللَّه عز و جلَّ ِبِه ِعيسى 
يلِْق كُلِّ شِبخ دفَرتالْم يكُلُّ ش ٍء و  ِسيحالْم تى أَنا ِعيسونَ ياِجعر كُلٌّ ِإلَي ِعي ونص ٍء ِمن

يالطِِّني كَه ِمن لُقخت تأَن ِري وِبأَم ِإلَي ى ِبكَلَاِمي فَكُنتوِيي الْمحت تأَن ِر ِبِإذِْني وئَِة الطَّي
 كلَيِن عنحتةَ الْمِصيو ى أُوِصيكا ِعيسي أً ِإلَّا ِإلَيلْجي مِمن ِجدت لَن اِهباً وي رِمن اِغباً ور

  ايةُ ِبالرحمِة حتى حقَّت لَك ِمني الْولَ
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 نِدي اببع كأَن دهأَش تا كُنثُ ميِغرياً حص وِركْتب كَِبرياً و وِركْتةَ فَبرسي الْمِمن يكرحِبت
ِني ِمن نفِْسك كَهمك و اجعلْ ِذكِْري ِلمعاِدك و تقَرب ِإلَي ِبالنواِفِل و توكَّلْ علَي أَمِتي أَنِزلْ

 كُن اِء وِبالْقَض ضار لَاِء ولَى الْبع ِبرى اصا ِعيسي ذَ لَكِري فَآخلَى غَيكَّلْ عولَا ت و أَكِْفك
ِإنَّ مسرِتي أَنْ أُطَاع فَلَا أُعصى يا ِعيسى أَحِي ِذكِْري ِبِلساِنك و لْيكُن ودي كَمسرِتي ِفيك فَ

ِفي قَلِْبك يا ِعيسى تيقَّظْ ِفي ساعاِت الْغفْلَِة و احكُم ِلي لَِطيف الِْحكْمِة يا ِعيسى كُن راِغباً 
ِبالْخ كقَلْب أَِمت اِهباً ور ِتكاجِم حوِلي كارهأَظِْمئْ ن ِتي ورسي مرحلَ ِلتاِع اللَّيى را ِعيسِة ييش

ِعنِدي يا ِعيسى ناِفس ِفي الْخيِر جهدك تعرف ِبالْخيِر حيثُما توجهت يا ِعيسى احكُم ِفي 
ي فَقَد أَنزلْت علَيك ِشفَاًء ِلما ِفي الصدوِر ِمن مرِض الشيطَاِن ِعباِدي ِبنصِحي و قُم ِفيِهم ِبعدِل

 ِلي و تعشِليقَةٌ ِإلَّا خِبي خ تنا آمقّاً أَقُولُ مى حا ِعيسوٍن يفْتِليساً ِلكُلِّ مج كُنى لَا تا ِعيسي
دهاِبي فَأَشثَو تجِلي ِإلَّا ر تعشى لَا خا ِعيسِتي ينس ريغت لْ أَودبت ا لَمِعقَاِبي م ةٌ ِمنا آِمنهأَن 

 تارص ا وِلها ِلأَهكَهرت ا وينقَلَى الد لَ والْأَه عدو نكَاَء مب فِْسكلَى نِك عوِل ابتالِْبكِْر الْب ناب
يا ِعيسى كُن مع ذَِلك تِلني الْكَلَام و تفِْشي السلَام يقْظَانَ ِإذَا نامت عيونُ رغْبته ِفيما ِعند ِإلَِهِه 

الْأَبراِر حذَراً ِللْمعاِد و الزلَاِزِل الشداِد و أَهواِل يوِم الِْقيامِة حيثُ لَا ينفَع أَهلٌ و لَا ولَد و لَا 
ا ِعيسالٌ ياِبراً ماِشعاً صخ ى كُنا ِعيسطَّالُونَ يالْب ِحكِن ِإذَا ضزِبِميِل الْح كنيلْ عى اكْح

 بذَه ا قَدِلم ذُق ماً ووماً فَيوا يينالد ِمن حى را ِعيسونَ ياِبرالص ِعدا وم الَكِإنْ ن ى لَكفَطُوب
قّاً أَقُولُ مفَح همطَع تا أَن  
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 ِصريا تِإلَى م تأَير فَقَد ِشبالْج ِشنالْخ كِْفكلْي ٍة ولْغا ِببينالد ِمن حفَر ِمكوي و ِتكاعِإلَّا ِبس
م و و اكِتي ِإيمحكَر ِعيفِم الضحئُولٌ فَارسم كى ِإنا ِعيسي لَفْتأَت فكَي و ذْتا أَخم وبكْت

 اِت ولَواِقيِت الصوِإلَى م كيمقُلْ قَدان اِت ولَوِفي الْخ فِْسكلَى نِك عى ابا ِعيسي ِتيمِر الْيقْهلَا ت
 لَذَاذَةَ نطِْقك ِبِذكِْري فَِإنَّ صِنيِعي ِإلَيك حسن يا ِعيسى كَم ِمن أُمٍة قَد أَهلَكْتها أَسِمعِني

 اِء ومالْكَِليلَ ِإلَى الس فَكطَر فَعار ِعيِف وِبالض فُقى ارا ِعيسا يهِمن كتمصع وٍب قَداِلِف ذُنِبس
نك قَِريب و لَا تدعِني ِإلَّا متضرعاً ِإلَي و همك هماً واِحداً فَِإنك متى تدعِني ادعِني فَِإني ِم

 هِمن تقَمتِن انلَا ِعقَاباً ِلم و لَككَانَ قَب ناباً ِلما ثَوينِبالد ضأَر ي لَمى ِإنا ِعيسي كأُِجب كَذَِلك
ِإنك تفْنى و أَنا أَبقَى و ِمني ِرزقُك و ِعنِدي ِميقَات أَجِلك و ِإلَي ِإيابك و علَي يا ِعيسى 

 رشالْب ا أَكْثَرى ما ِعيسةُ يابي الِْإجِمن اُء وعالد كِمن نسحِري فَيأَلْ غَيسلَا ت لِْني وفَس كابِحس
أَقَلَّ ع ا وهرثَم ذُوقى تتٍة حرجش نسح كنرغا قَِليلٌ فَلَا يهبطَي ةٌ وكَِثري ارجالْأَش ربص نم دد

الْكَر دوِني ِعنعدي ِري ثُمغَي دبعي ِقي وأْكُلُ ِرزاِن ييِبالِْعص لَيع درمتالْم كنرغى لَا يا ِعيسِب ي
فَأُِجيبه ثُم يرِجع ِإلَى ما كَانَ علَيِه فَعلَي يتمرد أَم ِبسخِطي يتعرض فَِبي حلَفْت َآلخذَنه أَخذَةً 

ى قُلْ ِلظَلَما ِعيسِضي يأَر اِئي ومس ِمن برهي نأٌ أَيلْجوِني ملَا د ى وجنا مهِمن لَه سِني لَيِة ب
 أَنْ أُِجيب تي آلَيفَِإن وِتكُميِفي ب امنالْأَص و اِنكُمضأَح تحت تحالس وِني وعداِئيلَ لَا ترِإس

  من دعاِني و أَنْ أَجعلَ ِإجابِتي ِإياهم لَعناً علَيِهم حتى يتفَرقُوا 
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 ةُ ِمنالْكَِلم جرخونَ تِجعرِفي غَفْلٍَة لَا ي مالْقَو و الطَّلَب ِسنأُح و ظَرأُِطيلُ الن ى كَما ِعيسي
نَ ِلمقِْتي و يتحببونَ ِبقُرِبي ِإلَى الْمؤِمِنني يا ِعيسى ِليكُن أَفْواِهِهم لَا تِعيها قُلُوبهم يتعرضو

ِلسانك ِفي السر و الْعلَاِنيِة واِحداً و كَذَِلك فَلْيكُن قَلْبك و بصرك و اطِْو قَلْبك و ِلسانك عِن 
ا لَا خمع كرصب كُف اِرِم وحالْم ةً ووهِفي قَلِْبِه ش تعرز ةً قَدظْراِظٍر نن ِمن ِفيِه فَكَم ري

 ادكُونَ الِْعباُء أَنْ يشا تكَم كُن ماً وحرتِحيماً مر ى كُنا ِعيسلَكَِة ياِض الْهِحي اِردوِبِه م تدرو
 الْأَهِلني و لَا تلْه فَِإنَّ اللَّهو يفِْسد صاِحبه و لَا تغفُلْ فَِإنَّ لَك و أَكِْثر ِذكْرك الْموت و مفَارقَةَ

 ِبي ذَكِّر ِب والذَّن دعب ِإلَي بى تا ِعيسي كى أَذْكُرتاِت حاِلحِني ِبالصاذْكُر و ِعيدي باِفلَ ِمنالْغ
رب ِبي ِإلَى الْمؤِمِنني و مرهم يدعوِني معك و ِإياك و دعوةَ الْمظْلُوِم الْأَواِبني و آِمن ِبي و تقَ

فَِإني آلَيت علَى نفِْسي أَنْ أَفْتح لَها باباً ِمن السماِء ِبالْقَبوِل و أَنْ أُِجيبه و لَو بعد ِحٍني يا 
اِحبأَنَّ ص لَمى اعِعيس فِْسكِلن رتاخ قَاِرنُ وت نم لَماع ِدي ورِء يوالس قَِرين ِدي وعِء يوالس 

 اِحِمنيالر محا أَرأَن و هأَنْ أَغِْفر بِني ذَناظَمعتي لَا يفَِإن ِإلَي بى تا ِعيسي ِمِننيؤالْم اناً ِمنوِإخ
 مهلٍَة ِمن أَجِلك قَبلَ أَنْ لَا يعملَ لَها غَيرك و اعبدِني ِليوٍم كَأَلِْف سنٍة ِمما اعملْ ِلنفِْسك ِفي

 لٍَة وهِفي م فِْسكِلن دها فَامهاِحبص وِبقئَةَ تيِإنَّ الس ا وافَهعِة أَضنسِزي ِبالْحونَ ِفيِه أَجدعت
ِفي الْع اِفسى نا ِعيساِر يالن ونَ ِمنارجم مه و لُهأَه ضهن ِلٍس قَدجم ِمن اِلِح فَكَمِل الصم

 مهِمن ِحسلْ ته اِجِهمن و مهعفَاد لَككَانَ قَب ناِزِل منم ومسطَأْ ر قَِطِع ونِفي الْفَاِني الْم دهاز
وذْ مخ ٍد وأَح ِمن درمت نى قُلْ ِلما ِعيسي ِفي اللَّاِحِقني مقُهلْحتس كأَن لَماع و مهِمن كِعظَت

 اِلِكنيالْه عم طَلَمصيس اهلَاِكي ِإيِإه ِظرتني ِتي وقُوبع قَّعوتاِن ِليهِملَ ِبالِْإدع اِن ويِبالِْعص لَيع
ي ى لَكطُوب ذْتِإنْ أَخ ى لَكطُوب ثُم ميرم نا اب  
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اً و كَانَ لَك ِفي الشداِئِد لَا ِبأَدِب ِإلَِهك الَِّذي يتحنن علَيك ترحماً و بدأَك ِبالنعِم ِمنه تكَرم
 و لَككَانَ قَب نِإلَى م تِهدا عكَم كِإلَي تِهدع قَد هانيِعص ِحلُّ لَكلَا ي هى فَِإنا ِعيسِصِه يعت

ِليقَةً ِبِمثِْل ِديِني وخ تما أَكْرى ما ِعيسي اِهِدينالش ِمن لَى ذَِلكا عا ِبِمثِْل أَنهلَيع تمعلَا أَن 
 اِجعر ِإلَي كفَِإن طَنا بم كاِت ِمننساِو ِبالْحد و را ظَهم كاِء ِمنى اغِْسلْ ِبالْما ِعيسِتي يمحر

 تطَلَب كِْديٍر وِر تغَي ضاً ِمنفَي كلَيِبِه ع تمعا أَنم كتطَيى أَعا ِعيسي فِْسكضاً ِلنقَر كِمن
فَبِخلْت ِبِه علَيها ِلتكُونَ ِمن الْهاِلِكني يا ِعيسى تزين ِبالديِن و حب الْمساِكِني و امِش علَى 

ِريب و اقْرأْ الْأَرِض هوناً و صلِّ علَى الِْبقَاِع فَكُلُّها طَاِهر يا ِعيسى شمر فَكُلُّ ما هو آٍت قَ
ِكتاِبي و أَنت طَاِهر و أَسِمعِني ِمنك صوتاً حِزيناً يا ِعيسى لَا خير ِفي لَذَاذٍَة لَا تدوم و عيٍش 

لْبك و ِمن صاِحِبِه يزولُ يا ابن مريم لَو رأَت عينك ما أَعددت ِلأَوِلياِئي الصاِلِحني ذَاب قَ
  زهقَت نفْسك شوقاً ِإلَيِه فَلَيس كَداِر 
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ا الْمِفيه ِهملَيلُ عخدي ونَ وبا الطَّيِفيه راوجت ارِة دالْآِخر موأِْتي يا يِمم مه ونَ وبقَرلَاِئكَةُ الْم
الِْقيامِة ِمن أَهواِلها آِمنونَ دار لَا يتغير ِفيها النِعيم و لَا يزولُ عن أَهِلها يا ابن مريم ناِفس ِفيها 

نمتةُ الْمِنيا أُمهفَِإن اِفِسنينتالْم عم ا ِمنلَه تِإنْ كُن ميرم نا ابي ى لَكظَِر طُوبنةُ الْمنسح ني
الْعاِمِلني مع آباِئك آدم و ِإبراِهيم ِفي جناٍت و نِعيٍم لَا تبِغي ِبها بدلًا و لَا تحِويلًا كَذَِلك أَفْعلُ 

ي مع من يهرب ِمن ناٍر ذَاِت لَهٍب و ناٍر ذَاِت أَغْلَاٍل و أَنكَاٍل لَا ِبالْمتِقني يا ِعيسى اهرب ِإلَ
 وجني لَن و فُزا يهِمن جني نظِْلِم مِل الْمكَِقطَِع اللَّي داً ِقطَعأَب ا غَمهِمن جرخلَا ي و حوا رلُهخدي

الْه كَانَ ِمن نا مهاٍل ِمنتخكُلِّ م كُلِّ فَظٍّ غَِليٍظ و و اِة الظَّاِلِمنيتالْع و اِرينبالْج ارد ِهي اِلِكني
 كفْسن كذِّري أُحِإن الظَّاِلِمني ارد ارالْقَر ِبئْس ا وهِإلَي كَنر نِلم ارِت الدى ِبئْسا ِعيسوٍر يفَخ

يا ِعيسى كُن حيثُ ما كُنت مراِقباً ِلي و اشهد علَى أَني خلَقْتك و أَنت عبِدي فَكُن ِبي خِبرياً 
و أَني صورتك و ِإلَى الْأَرِض أَهبطْتك يا ِعيسى لَا يصلُح ِلساناِن ِفي فٍَم واِحٍد و لَا قَلْباِن ِفي 

 كَذَِلك اِحٍد وٍر ودص كفْسن افِْطم لَاِهياً و نِبهنتسلَا ت اِصياً وع ِقظَنيتسى لَا تا ِعيسانُ يالْأَذْه
عِن الشهواِت الْموِبقَاِت و كُلُّ شهوٍة تباِعدك ِمني فَاهجرها و اعلَم أَنك ِمني ِبمكَاِن الرسوِل 

ِمن ذَِليلَ الْأَِمِني فَكُن ِبِعلِْمي فَكُن ذُكي آخأَن و ِإلَي كتيدؤم اكينأَنَّ د لَماع ذٍَر ولَى حي ع
النفِْس ِعند ِذكِْري خاِشع الْقَلِْب ِحني تذْكُرِني يقْظَانَ ِعند نوِم الْغاِفِلني يا ِعيسى هِذِه 

ِتي لَك فَخذْها ِمني و ِإني رب الْعالَِمني يا ِعيسى ِإذَا صبر عبِدي ِفي نِصيحِتي ِإياك و موِعظَ
 ناِني أَيصع نِقماً ِممتنكَفَى ِبي م وِني وعدي ِحني هدِعن تكُن و لَيِلِه عمع ابِبي كَانَ ثَونج

  يهرب ِمني الظَّاِلمونَ 
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يا ِعيسى أَِطِب الْكَلَام و كُن حيثُما كُنت عاِلماً متعلِّماً يا ِعيسى أَِفض ِبالْحسناِت ِإلَي حتى 
ِدي وا ِعنهِذكْر كُونَ لَكِإذَا ي نأْمى لَا تا ِعيسا ِشفَاًء ِللْقُلُوِب يِتي فَِإنَّ ِفيهِصيِبو كسمت 

 وِع ِإلَيجِبالر كفْسن اِسبى حا ِعيسا ِذكِْري ييناِت الدلَوخ دِعن سنلَا ت كِْري وم تكَرم
ونَ أُولَِئك يؤتونَ أَجرهم و أَنا خير الْمؤِتني يا ِعيسى كُنت حتى تتنجز ثَواب ما عِملَه الْعاِملُ

 تى قُمتلَاِئكَِتي حم ِمن ِئيلُ الْأَِمنيربوِحي جا رهلُ ِإلَيسرالْم ِريِبأَم ميرم كتلَدلْقاً ِبكَلَاِمي وخ
ِلك ِفي ساِبِق ِعلِْمي يا ِعيسى زكَِريا ِبمنِزلَِة أَِبيك و كَِفيلُ أُمك علَى الْأَرِض حياً تمِشي كُلُّ ذَ

ِإذْ يدخلُ علَيها الِْمحراب فَيِجد ِعندها ِرزقاً و نِظريك يحيى ِمن خلِْقي وهبته ِلأُمِه بعد الِْكبِر 
تدا أَرٍة ِبهِر قُوغَي ِمن كُمعأَطْو ِإلَي كُمبِتي أَحرقُد ِفيك رظْهي لْطَاِني وا سلَه رظْهأَنْ ي ِبذَِلك 

 ِني وحبسي نم عِني محبس ِحي وور ِمن أَسيلَا ت قَّظْ ويى تا ِعيسي يفاً ِمنوخ كُمدأَش ِلي و
سِب الْكَلَاِم فَقَدِفي ِبطَي مهقَلُّبت ِتي وضِفي قَب اِصيِهمون ِبي و ادالِْعب كْفُري فى كَيا ِعيسِني ي

 نا ِسجينى ِإنَّ الدا ِعيسونَ يالْكَاِفر ِلكهي كَذَِلك ي وودنَ علَّووتي ِتي وملُونَ ِنعهجِضي يأَر
ِفيه نسح يِح والر ِتننا مِعيِمها فَكُلُّ نينالد و اكِإي ونَ واربِه الْجلَيع حذَابت ا قَدى ِممرت ا قَدا م

 ِحبِلي م تأَن ِني وعاد ِني وِجدت اِدكِوس دِغِني ِعنى ابا ِعيسا ِإلَّا قَِليلٌ يهِعيما نم ولُ وزي
  ِعني أَستِجيب ِللداِعني ِإذَا دعوِني فَِإني أَسمع الساِم
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لُونَ ِبِه فَلَا يهِلكُوا يا ِعيسى خفِْني و خوف ِبي ِعباِدي لَعلَّ الْمذِْنِبني أَنْ يمِسكُوا عما هم عاِم
ِإلَّا و هم يعلَمونَ يا ِعيسى ارهبِني رهبتك ِمن السبِع و الْموِت الَِّذي أَنت لَاِقيِه فَكُلُّ هذَا أَنا 

ِلكا الْمأَن ِدي وِبي ِلي و لْكى ِإنَّ الْما ِعيسوِن يبهفَار ايفَِإي هلَقْتِتي خنج كلْتخِني أَدِطعفَِإنْ ت 
ِفي ِجواِر الصاِلِحني يا ِعيسى ِإني ِإذَا غَِضبت علَيك لَم ينفَعك ِرضا من رِضي عنك و ِإنْ 

ي نفِْسي و رِضيت عنك لَم يضرك غَضب الْمغضِبني يا ِعيسى اذْكُرِني ِفي نفِْسك أَذْكُرك ِف
اذْكُرِني ِفي ملَِئك أَذْكُرك ِفي ملٍَإ خيٍر ِمن ملَِإ الْآدِميني يا ِعيسى ادعِني دعاَء الْغِريِق الْحِزيِن 

 الْعمِر الَِّذي لَيس لَه مِغيثٌ يا ِعيسى لَا تحِلف ِبي كَاِذباً فَيهتز عرِشي غَضباً الدنيا قَِصريةُ
 لَكُم تجرونَ ِإذَا أَخاِنعص متأَن فى كَيا ِعيسونَ يعمجا تِمم ريخ ارِدي دِعن ِل وطَِويلَةُ الْأَم

ني يا ِعيسى ِكتاباً ينِطق ِبالْحق و أَنتم تشهدونَ ِبسراِئر قَد كَتمتموها و أَعماٍل كُنتم ِبها عاِمِل
قُلْ ِلظَلَمِة بِني ِإسراِئيلَ غَسلْتم وجوهكُم و دنستم قُلُوبكُم أَ ِبي تغترونَ أَم علَي تجتِرُءونَ 

أَنكُم أَقْوام ميتونَ يا تطَيبونَ ِبالطِّيِب ِلأَهِل الدنيا و أَجوافُكُم ِعنِدي ِبمنِزلَِة الِْجيِف الْمنِتنِة كَ
ِعيسى قُلْ لَهم قَلِّموا أَظْفَاركُم ِمن كَسِب الْحراِم و أَِصموا أَسماعكُم عن ِذكِْر الْخنا و أَقِْبلُوا 

نها ِلي ِرضا و ابِك علَى علَي ِبقُلُوِبكُم فَِإني لَست أُِريد صوركُم يا ِعيسى افْرح ِبالْحسنِة فَِإ
السيئَِة فَِإنها شين و ما لَا تِحب أَنْ يصنع ِبك فَلَا تصنعه ِبغيِرك و ِإنْ لَطَم خدك الْأَيمن فَأَعِطِه 

  ِهِلني الْأَيسر و تقَرب ِإلَي ِبالْمودِة جهدك و أَعِرض عِن الْجا
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يا ِعيسى ِذلَّ ِلأَهِل الْحسنِة و شاِركْهم ِفيها و كُن علَيِهم شِهيداً و قُلْ ِلظَلَمِة بِني ِإسراِئيلَ يا 
 السوِء و الْجلَساَء علَيِه ِإنْ لَم تنتهوا أَمسخكُم ِقردةً و خناِزير يا ِعيسى قُلْ ِلظَلَمِة بِني أَخدانَ

 ِمن ِإسراِئيلَ الِْحكْمةُ تبِكي فَرقاً ِمني و أَنتم ِبالضِحِك تهجرونَ أَتتكُم براَءِتي أَم لَديكُم أَمانٌ
عذَاِبي أَم تعرضونَ ِلعقُوبِتي فَِبي حلَفْت لَأَتركَنكُم مثَلًا ِللْغاِبِرين ثُم أُوِصيك يا ابن مريم الِْبكِْر 

أَقْمِر الْمشِرِق الْبتوِل ِبسيِد الْمرسِلني و حِبيِبي فَهو أَحمد صاِحب الْجمِل الْأَحمِر و الْوجِه الْ
 موي ملِْد آدو ديس و الَِمنيةٌ ِللْعمحر هِم فَِإنكَرتالْم ِييأِْس الْحِديِد الْبوِر الطَّاِهِر الْقَلِْب الشِبالن

أَِمني الديانُ ِبِديِني الصاِبر ِفي ذَاِتي يلْقَاِني أَكْرم الساِبِقني علَي و أَقْرب الْمرسِلني ِمني الْعرِبي الْ
الْمجاِهد الْمشِرِكني ِبيِدِه عن ِديِني أَنْ تخِبر ِبِه بِني ِإسراِئيلَ و تأْمرهم أَنْ يصدقُوا ِبِه و أَنْ 

 ِإلَِهي من هو حتى أُرِضيه فَلَك الرضا ) عليه السالم (يؤِمنوا ِبِه و أَنْ يتِبعوه و أَنْ ينصروه قَالَ ِعيسى 
 ِمن ى لَهةً طُوبفَاعش مهرضأَح ِزلَةً وني مِمن مهباِس كَافَّةً أَقْرولُ اللَِّه ِإلَى النسر دمحم وقَالَ ه

 سِبيِلِه يحمده أَهلُ الْأَرِض و يستغِفر لَه أَهلُ السماِء أَِمني نِبي و طُوبى ِلأُمِتِه ِإنْ هم لَقُوِني علَى
ميمونٌ طَيب مطَيب خير الْباِقني ِعنِدي يكُونُ ِفي آِخِر الزماِن ِإذَا خرج أَرخِت السماُء عزاِليها 

تا حهترهز ضِت الْأَرجرأَخ اِج ووالْأَز ِه كَِثريلَيع هدي عضا وِفيم ملَه اِركأُب كَةَ ورا الْبورى ي
 ِمن وه ةٌ واِنيمي هلَتِقب ةُ وِنيِفيالْح هى ِدينا ِعيسي اِهيمراِس ِإبأَس ِضعوكَّةَ مب كُنسلَاِد يقَِليلُ الْأَو

ا مأَن ِبي وِحز مأَكْر ِعيشٍن يداِت عنِفي ج رالْأَكْب قَامالْم و ثَرالْكَو لَه ى لَهطُوب ثُم ى لَهفَطُوب هع
من عاش و يقْبض شِهيداً لَه حوض أَكْبر ِمن بكَّةَ ِإلَى مطْلَِع الشمِس ِمن رِحيٍق مختوٍم ِفيِه آِنيةٌ 

جاٍر ِفي ِمثْلُ نِم كُلِّ ِثمطَع اٍب وركُلِّ ش ذٍْب ِفيِه ِمنِض عِر الْأَردِمثْلُ م ابأَكْو اِء وموِم الس
 ِربش نِة منالْج  
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رش هِمن هِسر اِفقوي هنيب و كنيٍة برلَى فَتع اهفِْضيِلي ِإيت و ِمي لَهقَس ِمن ذَِلك داً وأْ أَبظْمي ةً لَمب
سي ٍر وسِفي ع ادالِْجه هِبِه ِدين مأُهدبا يِإلَّا ِبم اسالن رأْملَا ي لَهِفع لُهقَو و هتلَاِنيع الِْبلَاد لَه قَادنٍر ت

 لِّي وصي و لَامفِْشي السي اِم والطَّع دي ِعنمسي اِهيمرلَى ِديِن ِإبوِم عالر اِحبص لَه عضخي و
الْجيِش ِبالشعاِر و الناس ِنيام لَه كُلَّ يوٍم خمس صلَواٍت متواِلياٍت يناِدي ِإلَى الصلَاِة كَِنداِء 

 ا وهاملَاِئكَةُ أَقْدالْم فصا تلَاِة كَمِه ِفي الصيمقَد فصي ِليِم وسِبالت ِتمتخي كِْبِري وِبالت ِتحفْتي
ع وه اِنِه ولَى ِلسع قالْح ِرِه ودِفي ص ورالن هأْسر و هِلي قَلْب عشخي لُها كَانَ أَصثُميح قلَى الْح

 قُومِتِه تلَى أُمع ةُ وفَاعالش لَه هقَلْب امنلَا ي و اهنيع امنِبِه ت ادرا يماِنِه عمز ةً ِمنهرالٌّ بض ِتيمي
 علَى نفِْسِه و من أَوفَى ِبما عاهد علَيِه الساعةُ و يِدي فَوق أَيِديِهم فَمن نكَثَ فَِإنما ينكُثُ

 قِْرُءوهأَنْ ي و هتنفُوا سرحلَا ي و هبوا كُتسرداِئيلَ أَلَّا يرِني ِإسةَ بظَلَم رِة فَمنِبالْج لَه تفَيأَو
 يا ِعيسى كُلُّ ما يقَربك ِمني فَقَد دلَلْتك علَيِه و كُلُّ السلَام فَِإنَّ لَه ِفي الْمقَاِم شأْناً ِمن الشأِْن

ما يباِعدك ِمني فَقَد نهيتك عنه فَارتد ِلنفِْسك يا ِعيسى ِإنَّ الدنيا حلْوةٌ و ِإنما استعملْتك ِفيها 
 و كتذَّرا حا مهِمن اِنبِد فَجبالْع ظَرن ِلكمِفي ع ظُرى انا ِعيسفْواً يع كتطَيا أَعا مهذْ ِمنخ

الْمذِْنِب الْخاِطِئ و لَا تنظُر ِفي عمِل غَيِرك ِبمنِزلَِة الرب كُن ِفيها زاِهداً و لَا ترغَب ِفيها 
و فَكَّرت ِقلْ وى اعا ِعيسي طَبعى فَتا ِعيسي ةُ الظَّاِلِمنياِقبكَانَ ع فِض كَياِحي الْأَروِفي ن ظُران 

كُلُّ وصِفي لَك نِصيحةٌ و كُلُّ قَوِلي لَك حق و أَنا الْحق الْمِبني فَحقّاً أَقُولُ لَِئن أَنت عصيتِني 
وِلي و لَا نِصري يا ِعيسى أَِذلَّ قَلْبك ِبالْخشيِة و انظُر ِإلَى من بعد أَنْ أَنبأْتك ما لَك ِمن دوِني 

 وه نِإلَى م ظُرنلَا ت و كفَلُ ِمنأَس وه  
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ك و اعلَم أَنَّ رأْس كُلِّ خِطيئٍَة و ذَنٍب هو حب الدنيا فَلَا تِحبها فَِإني لَا أُِحبها يا ِعيسى فَوقَ
 ِفي ذَِلك كُن ِإلَي ِبصصبوِري أَنْ ترأَنَّ س لَماع اِت ولَوِذكِْري ِفي الْخ أَكِْثر و كِلي قَلْب أَِطب

 و لَا تكُن ميتاً يا ِعيسى لَا تشِرك ِبي شيئاً و كُن ِمني علَى حذٍَر و لَا تغتر ِبالصحِة و تغبطْ حياً
ا كَفَيينفَِإنَّ الد كفْسن  و كدهاِت جاِلحِفي الص اِفسفَن ربا أَدا كَمهلَ ِمنا أَقْبم اِئٍل وٍء ز كُن

 ِمن نكُونِرفَِة فَلَا تعالْم دعِبي ب كْفُراِر فَلَا تِبالن ِرقْتأُح و تِإنْ قُِطع ا كَانَ وثُميح قالْح عم
يفَِإنَّ الش اِهِلنيالْج يالش عكُونُ مَء ي  عشاخ و كينيع ِمن وعمالد ِلي بى صا ِعيسِلي ِء ي

 و ينطَرضالْم أُِجيب و وِبنيكْري أُِغيثُ الْمِة فَِإندالَاِت الشِغثْ ِبي ِفي حتى اسا ِعيسي ِبقَلِْبك
 اِحِمنيالر محا أَرأَن.  

 ١٠٤-صنم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   موِر ب
 قَالَ ِإذَا استقَر أَهلُ الناِر ِفي الناِر يفِْقدونكُم فَلَا )عليه السالم ( يونس عن عنبسةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

أَشراِر أَتخذْناهم يرونَ ِمنكُم أَحداً فَيقُولُ بعضهم ِلبعٍض ما لَنا ال نرى ِرجالًا كُنا نعدهم ِمن الْ
ِسخِريا أَم زاغَت عنهم الْأَبصار قَالَ و ذَِلك قَولُ اللَِّه عز و جلَّ ِإنَّ ذِلك لَحق تخاصم أَهِل 

  .الناِر يتخاصمونَ ِفيكُم ِفيما كَانوا يقُولُونَ ِفي الدنيا 
ِليسِديثُ ِإبح   

 ١٠٥-ِن   أَبب قُوبعي نانَ عفْوص ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو ع
 من أَشد الناِس علَيكُم قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك كُلٌّ )عليه السالم ( شعيٍب قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 

ك يا يعقُوب قَالَ قُلْت لَا أَدِري جِعلْت ِفداك قَالَ ِإنَّ ِإبِليس دعاهم فَأَجابوه قَالَ أَ تدِري ِمم ذَا
 اسالن ى ِبكُمفَأَغْر وهِطيعت فَلَم كُمرأَم و وهِجيبت فَلَم اكُمعد و وهفَأَطَاع مهرأَم و.  

http://www.islam4u.com


  )١٤٢( صفحة  ............http://www.islam4u.com....  مركز االشعاع االسالمي ...........الد الثامن : الكايف 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد - ١٠٦
ه ِفي مناِمِه فَلْيتحولْ عن ِشقِِّه الَِّذي كَانَ علَيِه ناِئماً و  قَالَ ِإذَا رأَى الرجلُ ما يكْر)عليه السالم ( اللَِّه 

لْيقُلْ ِإنما النجوى ِمن الشيطاِن ِليحزنَ الَِّذين آمنوا و لَيس ِبضارِهم شيئاً ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه ثُم لْيقُلْ 
ِئكَةُ اللَِّه الْمقَربونَ و أَنِبياؤه الْمرسلُونَ و ِعباده الصاِلحونَ ِمن شر ما عذْت ِبما عاذَت ِبِه ملَا

  .رأَيت و ِمن شر الشيطَاِن الرِجيِم 
 ١٠٧-أَِبيِه ج نع اِهيمرِإب نب ِليع ٍد ومحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِميعاً ع

 قَالَ قَالَ )عليه السالم ( ابِن محبوٍب عن هارونَ بِن منصوٍر الْعبِدي عن أَِبي الْورِد عن أَِبي جعفٍَر 
  ِبما عاذَت ِبِه  ِفي رؤياها الَِّتي رأَتها قُوِلي أَعوذُ )عليها السالم (  ِلفَاِطمةَ )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
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ِفي لَي تأَيا رم رش ونَ ِمناِلحالص هادِعب لُونَ وسرالْم هاؤِبيأَن ونَ وبقَرلَاِئكَةُ اللَِّه الْمِذِه ملَِتي ه
يش وٌء أَوس هِني ِمنِصيباٍت  أَنْ يراِرِك ثَلَاثَ مسي نقَِلِبي عان ثُم ههٌء أَكْر.  

   حِديثُ محاسبِة النفِْس
 ١٠٨-محِن مِن الْقَاِسِم بِميعاً عٍد جمحم نب ِليع أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع   نٍد ع

 ِإذَا أَراد )عليه السالم ( سلَيمانَ بِن داود الِْمنقَِري عن حفِْص بِن ِغياٍث قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 كُونُ لَهلَا ي و اِس كُلِِّهمالن ِمن أَسيفَلْي طَاهئاً ِإلَّا أَعيش هبأَلَ رسأَنْ لَا ي كُمدِد أَحِعن اٌء ِإلَّا ِمنجر

 كُمفُسوا أَناِسبفَح طَاهئاً ِإلَّا أَعيش أَلْهسي قَلِْبِه لَم ِمن لَّ ذَِلكج و زع اللَّه ِلمفَِإذَا ع هِذكْر زاللَِّه ع
 موِقٍف ِمقْداره أَلْف سنٍة ثُم تلَا ِفي يوٍم قَبلَ أَنْ تحاسبوا علَيها فَِإنَّ ِللِْقيامِة خمِسني موِقفاً كُلُّ

  .كانَ ِمقْداره أَلْف سنٍة ِمما تعدونَ 
 قَالَ من كَانَ مساِفراً )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن حفٍْص عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٠٩ 

و أَنَّ حجراً زالَ عن جبٍل يوم السبِت لَرده اللَّه عز ِذكْره ِإلَى موِضِعِه و فَلْيساِفر يوم السبِت فَلَ
 ِديدِفيِه الْح الَِّذي أَلَانَ اللَّه موالْي هالثَّلَاثَاِء فَِإن موا يهطَلَب ِمسلْتفَلْي اِئجوِه الْحلَيع تذَّرعت نم

ِلد دعليه السالم ( او(.   
 قَالَ مثَلُ الناِس يوم )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن حفٍْص عن أَِبي عبِد اللَِّه -١١٠ 

وِض ِإلَّا مالْأَر ِمن لَه سِب لَيِم ِفي الْقُرهثَلُ السم الَِمنيالْع بوا ِلرِة ِإذَا قَامامِمِه الِْقيقَد ِضع
  .كَالسهِم ِفي الِْكنانِة لَا يقِْدر أَنْ يزولَ هاهنا و لَا هاهنا 

 يتخلَّلُ بساِتني )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن حفٍْص قَالَ رأَيت أَبا عبِد اللَِّه -١١١ 
ولٍَة فَتخى ِإلَى نهتِمائَِة الْكُوفَِة فَانسموِدِه خجِفي س تيصفَأَح دجس و كَعر ا ثُمهدأَ ِعنض

  تسِبيحٍة ثُم استند ِإلَى النخلَِة فَدعا ِبدعواٍت ثُم قَالَ يا أَبا حفٍْص ِإنها و اللَِّه النخلَةُ الَِّتي 
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 ميرِلم زع لَّ وج ا )عليها السالم ( قَالَ اللَّهِنيطَباً جِك رلَيساِقطْ علَِة تخِك ِبِجذِْع الني ِإلَيزه و .  
 اشتدت مئُونةُ )عليه السالم (  قَالَ قَالَ ِعيسى )م عليه السال(   حفْص عن أَِبي عبِد اللَِّه -١١٢ 

يِإلَى ش كدي دملَا ت كا فَِإنينةُ الدئُونا مِة أَمةُ الْآِخرئُونم ا وينالد  فَاِجراً قَد تدجا ِإلَّا وهٍء ِمن
  .ِإنك لَا تِجد أَعواناً يِعينونك علَيها سبقَك ِإلَيها و أَما مئُونةُ الْآِخرِة فَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن يونس بِن عماٍر -١١٣ 
و ضره ِإلَى كَاِفٍر أَو ِإلَى من  يقُولُ أَيما مؤِمٍن شكَا حاجته )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

يخاِلفُه علَى ِديِنِه فَكَأَنما شكَا اللَّه عز و جلَّ ِإلَى عدو ِمن أَعداِء اللَِّه و أَيما رجٍل مؤِمٍن شكَا 
  . عز و جلَّ حاجته و ضره ِإلَى مؤِمٍن ِمثِْلِه كَانت شكْواه ِإلَى اللَِّه

عليه (   ابن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عِن الْوِليِد بِن صِبيٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه -١١٤ 

 شجرةً  أَنَّ آيةَ موِتك أَنَّ)عليهما السالم (  قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَوحى ِإلَى سلَيمانَ بِن داود )السالم 
 ةُ قَدوبنرةُ الْخرجماً فَِإذَا الشوانُ يملَيس ظَرةُ قَالَ فَنوبنرا الْخقَالُ لَهقِْدِس يِت الْميب ِمن جرخت

مدِبراً ِإلَى طَلَعت ِمن بيِت الْمقِْدِس فَقَالَ لَها ما اسمِك قَالَِت الْخرنوبةُ قَالَ فَولَّى سلَيمانُ 
 سالِْإن و لَِت الِْجنعِتِه قَالَ فَجاعس ِمن هوحر فَقُِبض اهصلَى عِكئاً عتِفيِه م اِبِه فَقَامرِمح

حونَ و يخدمونه و يسعونَ ِفي أَمِرِه كَما كَانوا و هم يظُنونَ أَنه حي لَم يمت يغدونَ و يرو
هو قَاِئم ثَاِبت حتى دبِت الْأَرضةُ ِمن عصاه فَأَكَلَت ِمنسأَته فَانكَسرت و خر سلَيمانُ ِإلَى 

غيب ما لَِبثُوا الْأَرِض أَ فَلَا تسمع ِلقَوِلِه عز و جلَّ فَلَما خر تبينِت الِْجن أَنْ لَو كانوا يعلَمونَ الْ
  .ِفي الْعذاِب الْمِهِني 

 قَالَ )عليه السالم (   ابن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن سِديٍر عن أَِبي جعفٍَر - ١١٥  
ووِل اللَِّه حسوا ِبرروا ِإذَا مكَان ِرِكنيشِد اللَِّه أَنَّ الْمبع نب اِبرِني جربأَخ مهدِت طَأْطَأَ أَحيلَ الْب

 فَأَنزلَ اللَّه عز و جلَّ )صلى اهللا عليه وآله ( ظَهره و رأْسه هكَذَا و غَطَّى رأْسه ِبثَوِبِه لَا يراه رسولُ اللَِّه 
غتسي أَال ِحني هفُوا ِمنختسِلي مهوردونَ صثْني مهونَ أَال ِإنِلنعما ي ونَ وِسرما ي لَمعي مهونَ ِثيابش

.  
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عليه (  عن أَِبي جعفٍَر   ابن محبوٍب عن أَِبي جعفٍَر الْأَحوِل عن سلَّاِم بِن الْمستِنِري- ١١٦

 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ خلَق الْجنةَ قَبلَ أَنْ يخلُق النار و خلَق الطَّاعةَ قَبلَ أَنْ يخلُق )السالم 
خ و رلَ الشقَب ريالْخ لَقخ ِب وضلَ الْغةَ قَبمحالر لَقخ ةَ وِصيعالْم اِء وملَ السقَب ضالْأَر لَق

  .خلَق الْحياةَ قَبلَ الْموِت و خلَق الشمس قَبلَ الْقَمِر و خلَق النور قَبلَ الظُّلْمِة 
نَّ اللَّه  يقُولُ ِإ)عليه السالم (   عنه عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -١١٧ 

 لَقِن خيالِْإثْن ِد وِم الْأَحوِفي ي ِر ويلَ الْخقَب رالش لُقخا كَانَ ِليم ِد والْأَح موي ريالْخ لَقخ
ي اِء وِبعالْأَر مواِت ياومالس لَقخ ِم الثَّلَاثَاِء ووا ِفي يهاتأَقْو لَقخ و ِضنيالْأَر لَقخ ِميِس والْخ مو

أَقْواتها يوم الْجمعِة و ذَِلك قَولُه عز و جلَّ خلَق السماواِت و الْأَرض و ما بينهما ِفي ِستِة أَياٍم 
.  

 ١١٨-لَه ةَ قَالَ قُلْتاررز نِن ِرئَاٍب عب ِليع اٍن ونح نوٍب عبحم ناب   و زع لُهقَو 
 و ماِنِهمأَي نع و لِْفِهمخ ِمن و ِديِهمِن أَييب ِمن مهنلَآِتي ثُم ِقيمتسالْم ِصراطَك منَّ لَهدلَّ لَأَقْعج

 يا زرارةُ ِإنه ِإنما صمد )عليه السالم ( عن شماِئِلِهم و ال تِجد أَكْثَرهم شاِكِرين قَالَ فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
 مهغَ ِمنفَر ونَ فَقَدرا الْآخفَأَم اِبكحِلأَص و لَك.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد و الْحسيِن بِن -١١٩ 
وِن سِر بضِن النِميعاً عِعيٍد جس نكَانَ عسِن مِد اللَِّه ببع نع لَِبيانَ الْحرِن ِعمى بيحي نٍد عي

 ِليودعه فَقَالَ لَه )عليه السالم ( بدِر بِن الْوِليِد الْخثْعِمي قَالَ دخلَ يحيى بن سابور علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
 أَما و اللَِّه ِإنكُم لَعلَى الْحق و ِإنَّ من خالَفَكُم لَعلَى غَيِر الْحق و اللَِّه ما ) السالم عليه( أَبو عبِد اللَِّه 

  .أَشك لَكُم ِفي الْجنِة و ِإني لَأَرجو أَنْ يِقر اللَّه ِلأَعيِنكُم عن قَِريٍب 
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  يحيى الْحلَِبي عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ قُلْت جِعلْت ِفداك أَ - ١٢٠
م فَقَالَ يا أَبا محمٍد من رد علَيك هذَا الْأَمر فَهو رأَيت الراد علَي هذَا الْأَمر فَهو كَالراد علَيكُ

 و علَى اللَِّه تبارك و تعالَى يا أَبا محمٍد ِإنَّ الْميت ِمنكُم )صلى اهللا عليه وآله ( كَالراد علَى رسوِل اللَِّه 
ت و ِإنْ مات علَى ِفراِشِه قَالَ ِإي و اللَِّه و ِإنْ مات علَى ِفراِشِه علَى هذَا الْأَمِر شِهيد قَالَ قُلْ

 قزرِه يبر دِعن يح.  
(   يحيى الْحلَِبي عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن حِبيٍب قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -١٢١ 

ا و اللَِّه ما أَحد ِمن الناِس أَحب ِإلَي ِمنكُم و ِإنَّ الناس سلَكُوا سبلًا شتى  يقُولُ أَم)عليه السالم 
 ٍر لَهِبأَم مذْتأَخ كُمِإن ةَ وايوالر عبِن اتم مهِمن و اهوه عبِن اتم مهِمن أِْيِه وذَ ِبرأَخ نم مهفَِمن

 فَعلَيكُم ِبالْورِع و اِلاجِتهاِد و اشهدوا الْجناِئز و عودوا الْمرضى و احضروا مع قَوِمكُم أَصلٌ
ِفي مساِجِدِهم ِللصلَاِة أَ ما يستحِيي الرجلُ ِمنكُم أَنْ يعِرف جاره حقَّه و لَا يعِرف حق جاِرِه 

.  
 يا )عليه السالم (   عنه عِن ابِن مسكَانَ عن ماِلٍك الْجهِني قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه -١٢٢ 

 سلَي هِإن اِلكا مةَ ينلُوا الْجخدت كُفُّوا وت كَاةَ ووا الزتؤت لَاةَ ووا الصِقيمنَ أَنْ توضرا تأَ م اِلكم
لَى ِمنكَانَ ع نم و متِإلَّا أَن هوننلْعي و مهنلْعِة يامالِْقي مواَء يا ِإلَّا جيناٍم ِفي الدوا ِبِإممٍم ائْتقَو 

لضاِرِب ِبسيِفِه ِفي ِمثِْل حاِلكُم يا ماِلك ِإنَّ الْميت و اللَِّه ِمنكُم علَى هذَا الْأَمِر لَشِهيد ِبمنِزلَِة ا
  .سِبيِل اللَِّه 

 يقُولُ )عليه السالم (   يحيى الْحلَِبي عن بِشٍري الْكُناِسي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -١٢٣ 
الن كَرأَن و مفْترع و اسالن ضغأَب و متببأَح و اسالن قَطَع و ملْتصذَ وخات ِإنَّ اللَّه قالْح وه و اس

 كَانَ عبداً ناِصحاً ِللَِّه عز و )عليه السالم (  عبداً قَبلَ أَنْ يتِخذَه نِبياً و ِإنَّ عِلياً )صلى اهللا عليه وآله ( محمداً 
 هبلَّ فَأَحج و زع اللَّه بأَح و هحصلَّ فَنا جلَن اِل ووالْأَم فْوا صلَن نياِب اللَِّه با ِفي ِكتقَّنِإنَّ ح

 الَِتِه وهِبج اسالن ذَرعلَا ي نونَ ِبممأْتت كُمِإن ا ونتلَّ طَاعج و زع اللَّه ضفَر ما قَوِإن فَالُ والْأَن
 من مات و لَيس لَه ِإمام مات ِميتةً جاِهِليةً علَيكُم ِبالطَّاعِة فَقَد )يه وآله صلى اهللا عل( قَالَ رسولُ اللَِّه 
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  ِفيِه 
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ادعوا ِلي خِليِلي فَأَرسلَتا ِإلَى أَبويِهما فَلَما جاَءا أَعرض ِبوجِهِه ثُم قَالَ ادعوا ِلي خِليِلي فَقَالَا 
 فَلَما جاَء أَكَب علَيِه يحدثُه و يحدثُه )عليه السالم ( دنا لَكَلَّمنا فَأَرسلَتا ِإلَى عِلي قَد رآنا لَو أَرا

 حتى ِإذَا فَرغَ لَِقياه فَقَالَا ما حدثَك فَقَالَ حدثَِني ِبأَلِْف باٍب ِمن الِْعلِْم يفْتح كُلُّ باٍب ِإلَى أَلِْف
  .باٍب 

 ١٢٤- نع ِديهوٍق النرسِن أَِبي مثَِم بيِن الْهاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 )وآله صلى اهللا عليه (  ِإنَّ الناس رووا أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( موسى بِن عمر بِن بِزيٍع قَالَ قُلْت ِللرضا 

 لْهكَِثرياً فَافْع لُها أَفْعفَأَن معلُ قَالَ فَقَالَ نفْعكَذَا كَانَ يِرِه فَهِفي غَي عجذَ ِفي طَِريٍق ركَانَ ِإذَا أَخ
 لَك قزأَر ها ِإنقَالَ ِلي أَم ثُم.  

 ١٢٥-بع نِك عاربِن الْمى بيحي ناٍد عِزي نلُ بهِن   سِد بمحم نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ب
 قَالَ قُلْت لَه جِعلْت ِفداك الرجلُ ِمن ِإخواِني يبلُغِني )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل 

يالش هنذَِل ع ِكرنفَي ذَِلك نع أَلُهفَأَس هها ُء الَِّذي أَكْرفَقَالَ ِلي ي ِثقَات مقَو هنِني عربأَخ قَد و ك
محمد كَذِّب سمعك و بصرك عن أَِخيك فَِإنْ شِهد ِعندك خمسونَ قَسامةً و قَالَ لَك قَولًا 

ت ِبِه و هِشينئاً تيِه شلَيع نِذيعلَا ت مهكَذِّب و قْهدِفي فَص قَالَ اللَّه الَِّذين كُونَ ِمنفَت هوَءترِبِه م ِدمه
 أَِليم ذابع موا لَهنآم ةُ ِفي الَِّذينالْفاِحش ِشيعونَ أَنْ تِحبي اِبِه ِإنَّ الَِّذينِكت.  
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  حِديثُ من وِلد ِفي الِْإسلَاِم
  سهلُ بن ِزياٍد عن يعقُوب بِن يِزيد عن عبِد ربِه بِن راِفٍع عِن الْحباِب بِن -١٢٦ 

اً فَهو عرِبي و من كَانَ لَه عهد  قَالَ من وِلد ِفي الِْإسلَاِم حر)عليه السالم ( موسى عن أَِبي جعفٍَر 
 و من دخلَ ِفي الِْإسلَاِم طَوعاً فَهو مهاِجر )صلى اهللا عليه وآله ( فَخِفر ِفي عهِدِه فَهو مولًى ِلرسوِل اللَِّه 

.  
 ١٢٧-عسم نِلٍم عسِن مونَ باره نع اِهيمرِإب نب ِليِد اللَِّه   عبأَِبي ع نقَةَ عدِن صةَ بد

 من أَصبح و أَمسى و ِعنده ثَلَاثٌ فَقَد تمت علَيِه )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( 
ِمناً ِفي سرِبِه ِعنده قُوت يوِمِه فَِإنْ كَانت النعمةُ ِفي الدنيا من أَصبح و أَمسى معافًى ِفي بدِنِه آ

 لَامالِْإس وه ِة والْآِخر ا وينةُ ِفي الدمعِه النلَيع تمت ةُ فَقَداِبعالر هدِعن.  
عن أَِبيِه  [)يه السالم عل(   عنه عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٢٨ 

أَنه قَالَ ِلرجٍل و قَد كَلَّمه ِبكَلَاٍم كَِثٍري فَقَالَ أَيها الرجلُ تحتِقر الْكَلَام و تستصِغره اعلَم أَنَّ ] ع
 ِفضةٌ و لَِكن بعثَها ِبالْكَلَاِم و ِإنما اللَّه عز و جلَّ لَم يبعثْ رسلَه حيثُ بعثَها و معها ذَهب و لَا

  .عرف اللَّه جلَّ و عز نفْسه ِإلَى خلِْقِه ِبالْكَلَاِم و الدلَالَاِت علَيِه و الْأَعلَاِم 
 ١٢٩- ِبياِد قَالَ قَالَ الننذَا الِْإسِبه ال)صلى اهللا عليه وآله (   و لَقا خم  لْقاً ِإلَّا وخ زع لَّ وج لَّه

 و ترفْلَى فَخالس ارالِْبح لَقا خالَى لَمعت و كاربت أَنَّ اللَّه ذَِلك ِفيِه و هِلبغي رِه آخلَيع رأَم قَد
يش أَي قَالَت و ترخز ا عهطَحفَس ضالْأَر لَقِني فَخِلبغقَالَ ٍء ي ثُم ا فَذَلَّتِرهلَى ظَه  
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يش أَي قَالَت و ترفَخ ضِإنَّ الْأَر ِرهلَى ظَها عهتالَ فَأَثْبالِْجب لَقِني فَخِلبغأَنْ ٍء ي اداً ِمنتا أَو
 و تخمِض فَشلَى الْأَرع ترالَ فَخِإنَّ الِْجب ثُم تقَرتاس و ضا فَذَلَِّت الْأَرهلَيا عِبم ِميدت

يش أَي قَالَت و طَالَتتذَلَّ اس الُ وِت الِْجبا فَقَرهفَقَطَع ِديدالْح لَقِني فَخِلبغٍء ي ِديدِإنَّ الْح ثُم ت
يش قَالَ أَي اِل ولَى الِْجبع ترِإنَّ  فَخ ثُم ِديدفَذَلَّ الْح ِديدِت الْحفَأَذَاب ارالن لَقِني فَخِلبغٍء ي

يش أَي قَالَت و ترفَخ و قَتهش و تفَرز اراَء النالْم لَقِني فَخِلبغِإنَّ ٍء ي ثُم ا فَذَلَّتفَأَطْفَأَه 
يش قَالَ أَي و رخز و راَء فَخِرِه  الْما ِفي قَعم تأَثَار و هاجوأَم كَترفَح يحالر لَقِني فَخِلبغٍء ي

ت و أَرخت أَذْيالَها و قَالَت أَي و حبسته عن مجاِريِه فَذَلَّ الْماُء ثُم ِإنَّ الريح فَخرت و عصفَ
يش  يحا فَذَلَِّت الرِرهغَي يِح والر ِبِه ِمن ِترتسا يذَ مخات الَ وتاح ى ونانَ فَبسالِْإن لَقِني فَخِلبغٍء ي

ةً فَخي قُوِمن دأَش نقَالَ م ى وانَ طَغسِإنَّ الِْإن ِإنَّ ثُم انُ ثُمسفَذَلَّ الِْإن هرفَقَه توالْم لَه اللَّه لَق
 ِة ونِل الْجِن أَهالْفَِريقَي نيب كي ذَاِبحفَِإن رفْخلَّ لَا تج و زع فِْسِه فَقَالَ اللَّهِفي ن رفَخ توالْم

داً فَتأَب ِييكلَا أُح اِر ثُمِل النةُ أَهمحالر و بضالْغ ِلبغي الِْحلْم ضاً وقَالَ أَي و افخت ى أَوجر
 ما أَشبه هذَا ِمما قَد )عليه السالم ( تغِلب السخطَ و الصدقَةُ تغِلب الْخِطيئَةَ ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 هرغَي ِلبغي.  
 ١٣٠-ع هنِد اللَِّه   عبأَِبي ع نقَةَ عدِن صةَ بدعسم نِلٍم عسِن مونَ باره عليه السالم ( ن(   
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 ِبيى النلًا أَتجعليه وآله صلى اهللا ( قَالَ ِإنَّ ر( ولُ اللَِّهسر ِصِني فَقَالَ لَهولَ اللَِّه أَوسا ري فَقَالَ لَه  ) صلى اهللا

 فَهلْ أَنت مستوٍص ِإنْ أَنا أَوصيتك حتى قَالَ لَه ذَِلك ثَلَاثاً و ِفي كُلِّها يقُولُ لَه الرجلُ )عليه وآله 
 فَِإني أُوِصيك ِإذَا أَنت هممت ِبأَمٍر فَتدبر )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه نعم يا رسولَ اللَِّه 

 هنِه عتاً فَانغَي كِإنْ ي ِضِه وداً فَامشر كفَِإنْ ي هتاِقبع.  
 ١٣١- ِبياِد أَنَّ الننذَا الِْإسِبه ه وآله صلى اهللا علي(   و( و قَراً افْتغَِني ِزيزاً ذَلَّ ووا عمحقَالَ ار 

  .عاِلماً ضاع ِفي زماِن جهاٍل 
 يقُولُ ِلأَصحاِبِه يوماً لَا )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -١٣٢ 

 ِإلَيكُم ِبمودِتِه و لَا توقِّفُوه علَى سيئٍَة يخضع لَها فَِإنها لَيست ِمن تطْعنوا ِفي عيوِب من أَقْبلَ
 ِإنَّ )عليه السالم (  و لَا ِمن أَخلَاِق أَوِلياِئِه قَالَ و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( أَخلَاِق رسوِل اللَِّه 

ورثَ الْآباُء ِلأَبناِئِهم الْأَدب لَا الْمالُ فَِإنَّ الْمالَ يذْهب و الْأَدب يبقَى قَالَ مسعدةُ يعِني خير ما 
دهما  ِإنْ أُجلْت ِفي عمِرك يوميِن فَاجعلْ أَح)عليه السالم ( ِبالْأَدِب الِْعلْم قَالَ و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 و لِّفخا تم ِبريدت ِسنحةُ قَالَ تانِتعاِلاس ا ِتلْكم و فَِقيلَ لَه ِتكوِم مولَى يِبِه ع ِعنيتسِلت ِبكِلأَد
  يِم أَما بعد فَِإنَّ  ِإلَى رجٍل ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِح)عليه السالم ( تحِكمه قَالَ و كَتب أَبو عبِد اللَِّه 
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 كَانَ يراد الْمناِفق لَا يرغَب ِفيما قَد سِعد ِبِه الْمؤِمنونَ و السِعيد يتِعظُ ِبموِعظَِة التقْوى و ِإنْ
 هرِعظَِة غَيوِبالْم.  

 ١٣٣- نا عاِبنحأَص ضعِني برباٍط قَالَ أَخبِن أَسب ِليع نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
هلُ ِرياٍء غَيركُم و ذَِلكُم  يا ابن مسِلٍم الناس أَ)عليه السالم ( محمِد بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

أَنكُم أَخفَيتم ما يِحب اللَّه عز و جلَّ و أَظْهرتم ما يِحب الناس و الناس أَظْهروا ما يسِخطُ 
ِلٍم ِإنَّ اللَّهسم نا ابي اللَّه هِحبا يا مفَوأَخ لَّ وج و زع لَ اللَّهعفَج ِبكُم أَفالَى رعت و كاربت 

  .الْمتعةَ ِعوضاً لَكُم عِن الْأَشِربِة 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن معمِر بِن خلَّاٍد قَالَ قَالَ ِلي أَبو -١٣٤ 

مونُ يا أَبا الْحسِن لَو كَتبت ِإلَى بعِض من يِطيعك ِفي  قَالَ ِلي الْمأْ)عليه السالم ( الْحسِن الرضا 
هِذِه النواِحي الَِّتي قَد فَسدت علَينا قَالَ قُلْت لَه يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإنْ وفَيت ِلي وفَيت لَك ِإنما 

 لْتخِر الَِّذي دذَا الْأَمِفي ه لْتخا دم ِزلَ ولَا أَع و لِّيلَا أُو ى وهلَا أَن و رلَى أَنْ لَا آمِفيِه ع
زادِني هذَا الْأَمر الَِّذي دخلْت ِفيِه ِفي النعمِة ِعنِدي شيئاً و لَقَد كُنت ِبالْمِدينِة و ِكتاِبي ينفُذُ 

 لَقَد ِرِب وغالْم ِرِق وشِفي الْم زا أَعا ِبهم ِة وِدينِفي ِسكَِك الْم رأَم اِري وِحم كَبأَر تكُن
ِمني و ما كَانَ ِبها أَحد ِمنهم يسأَلُِني حاجةً يمِكنِني قَضاؤها لَه ِإلَّا قَضيتها لَه قَالَ فَقَالَ ِلي 

 أَِفي لَك.  
  م عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهي-١٣٥ 
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 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( ع قَالَ قَالَ الن(لَى الْمع قلَى  حع قح و هانوِإخ ِلمعفَراً أَنْ يس ادِلِم ِإذَا أَرس
 وهأْتأَنْ ي اِنِه ِإذَا قَِدموِإخ.  

 ١٣٦- ِبياِد قَالَ قَالَ الننذَا الِْإسِبه ا )صلى اهللا عليه وآله (   واِس ِفيِهمالن ِمن اِن كَِثريلَّتخ 
  .لْفَراغُ مفْتونٌ الصحةُ و ا

 ١٣٧- ِمِننيؤالْم اِد قَالَ قَالَ أَِمرينذَا الِْإسِبه ِة فَلَا )عليه السالم (   ومهِللت هفْسن ضرع نم 
  .يلُومن من أَساَء ِبِه الظَّن و من كَتم ِسره كَانِت الِْخيرةُ ِفي يِدِه 

 ١٣٨-حم نب نيسالْح   نوٍر عهمِن جِد بمحم نٍد عمحِن ملَّى بعم نع ِريعٍد الْأَشم
 قَالَ قَالَ ِلي أَِبي ِإنَّ ِفي الْجنِة نهراً يقَالُ لَه جعفَر علَى )عليه السالم ( شاذَانَ عن أَِبي الْحسِن موسى 

صلى اهللا (  ِفيها أَلْف قَصٍر ِفي كُلِّ قَصٍر أَلْف قَصٍر ِلمحمٍد و آِل محمٍد شاِطِئِه الْأَيمِن درةٌ بيضاُء

 و علَى شاِطِئِه الْأَيسِر درةٌ صفْراُء ِفيها أَلْف قَصٍر ِفي كُلِّ قَصٍر أَلْف قَصٍر ِلِإبراِهيم و آِل )عليه وآله 
 اِهيمرعليه السالم ( ِإب(.   
 ١٣٩- نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  

 قَالَ ما الْتقَت ِفئَتاِن قَطُّ ِمن أَهِل الْباِطِل ِإلَّا كَانَ )عليه السالم ( ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
عم رصلَاِم النِل الِْإسلَى أَهةً عِقيا بِنِهمسأَح .  
عليه (   عنه عن أَحمد عن عِلي بِن حِديٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٤٠ 

  .ا  قَالَ جِبلَِت الْقُلُوب علَى حب من ينفَعها و بغِض من أَضر ِبه)السالم 
  محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه عن موسى بِن ِعمرانَ عن عمِه الْحسيِن بِن ِعيسى بِن -١٤١ 

 قَالَ أَخذَ أَِبي ِبيِدي ثُم قَالَ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه عن عِلي بِن جعفٍَر عن أَِخيِه أَِبي الْحسِن موسى 
ا بي ِليع نب دمحِإنَّ أَِبي م يقَالَ ِإنَّ أَِبي )عليه السالم ( ن و ِدكِبي ذْتا أَخِدي كَمذَ ِبيأَخ   
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 أَخذَ ِبيِدي و قَالَ يا بني افْعِل الْخير ِإلَى كُلِّ من طَلَبه ِمنك فَِإنْ )يه السالم عل( عِلي بن الْحسيِن 
 كمتِإنْ ش ِلِه وأَه ِمن تأَن تِلِه كُنأَه ِمن كُني ِإنْ لَم و هِضعوم تبأَص ِلِه فَقَدأَه كَانَ ِمن

  .م تحولَ ِإلَى يساِرك فَاعتذَر ِإلَيك فَاقْبلْ عذْره رجلٌ عن يِميِنك ثُ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عِن الْعلَاِء بِن رِزيٍن -١٤٢ 

عليه ( بِن مسِلٍم قَالَ قَالَ ِلي أَبو جعفٍَر عن محمِد بِن مسِلٍم و الْحجاِل عِن الْعلَاِء عن محمِد 

ٍء ماًء و كَانَ عرشه علَى الْماِء فَأَمر اللَّه عز ِذكْره الْماَء فَاضطَرم ناراً ثُم   كَانَ كُلُّ شي)السالم 
لَقانٌ فَخخا دوِدهمخ ِمن فَعتفَار تدمفَخ ارالن رأَم ذَِلك اِت ِمناوملَّ السج و زع اللَّه 

الدخاِن و خلَق اللَّه عز و جلَّ الْأَرض ِمن الرماِد ثُم اختصم الْماُء و النار و الريح فَقَالَ الْماُء 
ِه الْأَكْبر و قَالَِت الريح أَنا جند اللَِّه الْأَكْبر فَأَوحى أَنا جند اللَِّه الْأَكْبر و قَالَِت النار أَنا جند اللَّ
 رالْأَكْب ِدينِت جيِح أَنلَّ ِإلَى الرج و زع اللَّه.  

  حِديثُ زينب الْعطَّارِة
 ١٤٣-ِد الربع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم   نانَ عرجِن أَِبي نِن بمح

 قَالَ )عليه السالم ( صفْوانَ عن خلَِف بِن حماٍد عِن الْحسيِن بِن زيٍد الْهاِشِمي عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِبياِء النلَاُء ِإلَى ِنسوةُ الْحطَّارالْع بنيز اَءتصلى اهللا عليه وآله ( ج(ب و  الِْعطْر نهِمن ِبيعت تكَان اِتِه ون

 ِبياَء النصلى اهللا عليه وآله ( فَج( ِبِرِحيك كوتيب ا فَقَالَتنوتيب تا طَابِتنيفَقَالَ ِإذَا أَت نهدِعن ِهي و 
غلَا ت ِسِني وِت فَأَحولَ اللَِّه قَالَ ِإذَا ِبعسا ري با أَطْيي اِل فَقَالَتقَى ِللْمأَب قَى وأَت هي فَِإنش

يِبش تيا أَتولَ اللَِّه مسلَّ  رلَّ فَقَالَ جج و زِة اللَِّه عظَمع نع أَلُكأَس تيا أَتمِإن ِعي ويب ٍء ِمن
نَّ هِذِه الْأَرض ِبمن علَيها ِعند الَِّتي تحتها كَحلْقٍَة جلَالُ اللَِّه سأُحدثُِك عن بعِض ذَِلِك ثُم قَالَ ِإ

 لْقَاٍة ِفي فَلَاٍة ِقيلْقٍَة ما كَحهتحالَِّتي ت دا ِعنِهملَيع نم ا وِفيِهم ناِن ِبماته و لْقَاٍة ِفي فَلَاٍة ِقيم
ى ِإلَى السهتى انتالثَّاِلثَةُ ح و لَقةَ خِذِه الْآيلَا هت ِة واِبع  
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ِهنلَيع نم و ِفيِهن نِبم ِضنيالْأَر عبالس و نِض ِمثْلَهالْأَر ِمن ماواٍت وس عبيِك سِر الدلَى ظَهع 
 ِرِب وغِفي الْم احنج ِرِق وشِفي الْم احناِن جاحنج لَه يكالد و لْقَاٍة ِفي فَلَاٍة ِقيلْقٍَة مكَح

لْقٍَة مِة كَحرخلَى الصِه علَيع نم ِفيِه و نِبم يكالد و عبالس وِم وخِفي الت لَاهلْقَاٍة ِفي فَلَاٍة ِرج
 و عبالس و لْقَاٍة ِفي فَلَاٍة ِقيلْقٍَة موِت كَحِر الْحلَى ظَها عهلَيع نم ا وِفيه نةُ ِبمرخالص و ِقي

ملْقَاٍة ِفي فَلَاٍة ِقي الديك و الصخرةُ و الْحوت ِبمن ِفيِه و من علَيِه علَى الْبحِر الْمظِْلِم كَحلْقٍَة 
و السبع و الديك و الصخرةُ و الْحوت و الْبحر الْمظِْلم علَى الْهواِء الذَّاِهِب كَحلْقٍَة ملْقَاٍة ِفي 

الْه و ظِْلمالْم رحالْب و وتالْح ةُ ورخالص و يكالد و عبالس و لْقٍَة فَلَاٍة ِقيى كَحلَى الثَّراُء عو
 تحما ت ما وهنيما ب ِض وما ِفي الْأَر ماواِت وما ِفي الس ةَ لَهِذِه الْآيلَا هت ثُم لْقَاٍة ِفي فَلَاٍة ِقيم

 ةُ ورخالص و يكالد و عبالس ى والثَّر دِعن ربالْخ قَطَعان الثَّرى ثُم و ظِْلمالْم رحالْب و وتالْح
الْهواُء و الثَّرى ِبمن ِفيِه و من علَيِه ِعند السماِء الْأُولَى كَحلْقٍَة ِفي فَلَاٍة ِقي و هذَا كُلُّه و سماُء 

ي فَلَاٍة ِقي و هاتاِن السماَءاِن و من ِفيِهما الدنيا ِبمن علَيها و من ِفيها ِعند الَِّتي فَوقَها كَحلْقٍَة ِف
 دِعن ِهنلَيع نم و ِفيِهن نِذِه الثَّلَاثُ ِبمه و لْقٍَة ِفي فَلَاٍة ِقيا كَحمقَهالَِّتي فَو دا ِعنِهملَيع نم و

 ِإلَى الساِبعِة و هن و من ِفيِهن و من علَيِهن ِعند الْبحِر الراِبعِة كَحلْقٍَة ِفي فَلَاٍة ِقي حتى انتهى
الْمكْفُوِف عن أَهِل الْأَرِض كَحلْقٍَة ِفي فَلَاٍة ِقي و هِذِه السبع و الْبحر الْمكْفُوف ِعند ِجباِل 

هِذِه الْآيةَ و ينزلُ ِمن السماِء ِمن ِجباٍل ِفيها ِمن برٍد و هِذِه الْبرِد كَحلْقٍَة ِفي فَلَاٍة ِقي و تلَا 
 لْقٍَة ِفي فَلَاٍة ِقيكَح ِفيِه الْقُلُوب ارحاِء الَِّذي توالْه دِد ِعنرالُ الْبِجب و كْفُوفالْم رحالْب و عبالس

مكْفُوف و ِجبالُ الْبرِد و الْهواُء ِعند حجِب النوِر كَحلْقٍَة ِفي فَلَاٍة ِقي و هِذِه السبع و الْبحر الْ
و هِذِه السبع و الْبحر الْمكْفُوف و ِجبالُ الْبرِد و الْهواُء و حجب النوِر ِعند الْكُرِسي كَحلْقٍَة 

ا هِذِه الْآيةَ وِسع كُرِسيه السماواِت و الْأَرض و ال يؤده ِحفْظُهما و هو الْعِلي ِفي فَلَاٍة ِقي ثُم تلَ
 ِسيالْكُر وِر والن بجح اُء ووالْه ِد ورالُ الْبِجب و كْفُوفالْم رحالْب و عبِذِه السه و ِظيمالْع

ِش كَحرالْع دِعن منحةَ الرِذِه الْآيلَا هت و لْقٍَة ِفي فَلَاٍة ِقي  
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  .ِذي تحار ِفيِه الْقُلُوب الْحجب قَبلَ الْهواِء الَّ] و ِفي ِروايِة الْحسِن[علَى الْعرِش استوى 
   ِبالطَّاِئِف)صلى اهللا عليه وآله ( حِديثُ الَِّذي أَضاف رسولَ اللَِّه 

 ١٤٤- ِزيدي ناِلٍح عِن صِميِل بج نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 كَانَ نزلَ علَى رجٍل )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )سالم عليه ال( الْكُناِسي عن أَِبي جعفٍَر 

 ِإلَى الناِس ِقيلَ ِللرجِل أَ )صلى اهللا عليه وآله ( ِبالطَّاِئِف قَبلَ الِْإسلَاِم فَأَكْرمه فَلَما أَنْ بعثَ اللَّه محمداً 
ه اللَّه عز و جلَّ ِإلَى الناِس قَالَ لَا قَالُوا لَه هو محمد بن عبِد اللَِّه يِتيم أَِبي تدِري مِن الَِّذي أَرسلَ

طَاِلٍب و هو الَِّذي كَانَ نزلَ ِبك ِبالطَّاِئِف يوم كَذَا و كَذَا فَأَكْرمته قَالَ فَقَِدم الرجلُ علَى 
 فَسلَّم علَيِه و أَسلَم ثُم قَالَ لَه أَ تعِرفُِني يا رسولَ اللَِّه قَالَ و من أَنت )لى اهللا عليه وآله ص( رسوِل اللَِّه 

ه قَالَ أَنا رب الْمنِزِل الَِّذي نزلْت ِبِه ِبالطَّاِئِف ِفي الْجاِهِليِة يوم كَذَا و كَذَا فَأَكْرمتك فَقَالَ لَ
 مرحباً ِبك سلْ حاجتك فَقَالَ أَسأَلُك ِمائَتي شاٍة ِبرعاِتها فَأَمر لَه )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
ِني سؤالَ  ِبما سأَلَ ثُم قَالَ ِلأَصحاِبِه ما كَانَ علَى هذَا الرجِل أَنْ يسأَلَ)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

 فَقَالُوا و ما سأَلَت عجوز بِني ِإسراِئيلَ ِلموسى فَقَالَ ِإنَّ )عليه السالم ( عجوِز بِني ِإسراِئيلَ ِلموسى 
لَى اللَّه عز ِذكْره أَوحى ِإلَى موسى أَِن احِملْ ِعظَام يوسف ِمن ِمصر قَبلَ أَنْ تخرج ِمنها ِإ

 فوسِر يقَب نى عوسأَلَ ماِم فَسِة ِبالشسقَدِض الْمعليه السالم ( الْأَر( دفَقَالَ ِإنْ كَانَ أَح خيش اَءهفَج 
( قَبِر يوسف  ِإلَيها فَلَما جاَءته قَالَ تعلَِمني موِضع )عليه السالم ( يعِرف قَبره فَفُلَانةُ فَأَرسلَ موسى 

 قَالَت نعم قَالَ فَدلِّيِني علَيِه و لَِك ما سأَلِْت قَالَ لَا أَدلُّك علَيِه ِإلَّا ِبحكِْمي قَالَ فَلَِك )عليه السالم 
بر علَيك أَنْ تجعلَ الْجنةُ قَالَت لَا ِإلَّا ِبحكِْمي علَيك فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى موسى لَا يكْ

لَها حكْمها فَقَالَ لَها موسى فَلَِك حكْمِك قَالَت فَِإنَّ حكِْمي أَنْ أَكُونَ معك ِفي درجِتك الَِّتي 
لَى هذَا لَو سأَلَِني ما  ما كَانَ ع)صلى اهللا عليه وآله ( تكُونُ ِفيها يوم الِْقيامِة ِفي الْجنِة فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

  .سأَلَت عجوز بِني ِإسراِئيلَ 

http://www.islam4u.com


  )١٥٦( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثامن : الكايف 

للَِّه بِن ِسناٍن قَالَ سِمعت   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عبِد ا- ١٤٥
 يقُولُ كَانِت امرأَةٌ ِمن الْأَنصاِر تودنا أَهلَ الْبيِت و تكِْثر التعاهد لَنا و ِإنَّ )عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

 لَها أَين تذْهِبني يا عجوز الْأَنصاِر فَقَالَت عمر بن الْخطَّاِب لَِقيها ذَات يوٍم و ِهي تِريدنا فَقَالَ
أَذْهب ِإلَى آِل محمٍد أُسلِّم علَيِهم و أُجدد ِبِهم عهداً و أَقِْضي حقَّهم فَقَالَ لَها عمر ويلَِك 

 )صلى اهللا عليه وآله ( كَانَ لَهم حق علَى عهِد رسوِل اللَِّه لَيس لَهم الْيوم حق علَيِك و لَا علَينا ِإنما 
فَأَما الْيوم فَلَيس لَهم حق فَانصِرِفي فَانصرفَت حتى أَتت أُم سلَمةَ فَقَالَت لَها أُم سلَمةَ ما ذَا 

مع ي لَِقيتِإن ا فَقَالَتنطَأَ ِبِك عأَب رما عا قَالَ لَهم و رمِلع ا قَالَتا ِبمهتربأَخ طَّاِب والْخ نب ر
 واِجباً علَى الْمسِلِمني ِإلَى يوِم )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَت لَها أُم سلَمةَ كَذَب لَا يزالُ حق آِل محمٍد 

  .الِْقيامِة 
 ١٤٦-بحم ناب   أَلْتقَالَ س ِليٍد الِْعجيرب ناِن عمعِن النِد بمحِن ماِرِث بِن الْحوٍب ع

 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و يستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم يلْحقُوا ِبِهم ِمن خلِْفِهم أَلَّا )عليه السالم ( أَبا جعفٍَر 
ِهملَيع فوخ ِة ونِفي الْج مهاحوأَر تارص ا ِحنينتاللَِّه ِشيع و مونَ قَالَ هنزحي مال ه و 

استقْبلُوا الْكَرامةَ ِمن اللَِّه عز و جلَّ عِلموا و استيقَنوا أَنهم كَانوا علَى الْحق و علَى ِديِن اللَِّه 
لَّ وج و زع فوأَلَّا خ ِمِننيؤالْم ِمن لِْفِهمخ ِمن اِنِهموِإخ ِمن ِبِهم قلْحي لَم نوا ِبمرشبتاس 

  .علَيِهم و لَا هم يحزنونَ 
 عبِد   عنه عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عِن الْحلَِبي قَالَ سأَلْت أَبا-١٤٧ 

 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِفيِهن خيرات ِحسانٌ قَالَ هن صواِلح الْمؤِمناِت )عليه السالم ( اللَِّه 
 اتوممضالْم الِْبيض نه ورِفي الِْخياِم قَالَ الْح وراتقْصم ورح اِرفَاِت قَالَ قُلْتالْع

  ياِم الدر و الْياقُوِت و الْمرجاِن ِلكُلِّ خيمٍة أَربعةُ الْمخدرات ِفي ِخ
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ِتيِهن ِفي كُلِّ يوٍم كَرامةٌ ِمن اللَِّه عز ِذكْره أَبواٍب علَى كُلِّ باٍب سبعونَ كَاِعباً حجاباً لَهن و يأْ
 ِمِننيؤالْم لَّ ِبِهنج و زع اللَّه رشبِلي.  

  عِلي بن ِإبراِهيم و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عن محمِد بِن -١٤٨ 
وني نى عِعيس ِمِننيؤالْم ةَ قَالَ قَالَ أَِمرياتبِن نِغ ببِن الْأَصع اِنياِح الِْكنبأَِبي الص نع عليه السالم ( س

يوٍم  ِإنَّ ِللشمِس ثَلَاثَِمائٍَة و ِستني برجاً كُلُّ برٍج ِمنها ِمثْلُ جِزيرٍة ِمن جزاِئِر الْعرِب فَتنِزلُ كُلَّ )
علَى برٍج ِمنها فَِإذَا غَابِت انتهت ِإلَى حد بطْناِن الْعرِش فَلَم تزلْ ساِجدةً ِإلَى الْغِد ثُم ترد ِإلَى 

 ِلأَهِل الْأَرِض و موِضِع مطْلَِعها و معها ملَكَاِن يهِتفَاِن معها و ِإنَّ وجهها ِلأَهِل السماِء و قَفَاها
لَو كَانَ وجهها ِلأَهِل الْأَرِض لَاحترقَِت الْأَرض و من علَيها ِمن ِشدِة حرها و معنى سجوِدها 

 الْأَرِض و ما قَالَ سبحانه و تعالَى أَ لَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من ِفي السماواِت و من ِفي
  .الشمس و الْقَمر و النجوم و الِْجبالُ و الشجر و الدواب و كَِثري ِمن الناِس 

 ١٤٩- نمانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناٍد عمِن أَِبي حاِلِح بص نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
ِن ياِبِر بج نع ثَهدح ِليع نب دمحثَِني مدقَالَ ح ا )عليه السالم ( ِزيدثْ ِبهدأُح ِديثاً لَمح ِعنيبس 

 ِليع نب دمحى مضا مداً فَلَمداً أَبا أَحثُ ِبهدلَا أُح داً قَطُّ وعليه السالم ( أَح( ِقي ونلَى عع ثَقُلَت 
 فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِإنَّ أَباك حدثَِني سبِعني )عليه السالم ( أَتيت أَبا عبِد اللَِّه ضاق ِبها صدِري فَ

يي شِمن جرخي ِديثاً لَمح يش جرخلَا ي ا وهٌء ِمن  ثَقُلَت قَد ا وِرهتِني ِبسرأَم ٍد وا ِإلَى أَحهٌء ِمن
ِقي ونلَى ععيش ذَِلك ِمن ِبك اقِإذَا ض اِبرا جِني فَقَالَ يرأْما تِري فَمدا صِبه اقض   جرٌء فَاخ

 كَذَا ثُم ِبكَذَا و ِليع نب دمحثَِني مدقُلْ ح ا وِفيه كأْسلِّ رد ةً ثُمِفريح ِفرتاح ِة وانبِإلَى الْج
   الْأَرض تستر علَيك قَالَ جاِبر فَفَعلْت ذَِلك فَخف عني ما كُنت أَِجده طُمه فَِإنَّ
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  .ٍد عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ ِمثْلَه ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزيا
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن صفْوانَ بِن يحيى عِن الْحاِرِث بِن -١٥٠ 

 السِقيِم و ِلم لَا أَفْعلُ و َء ِمنكُم ِبذَنِب  َآلخذَنَّ الْبِري)عليه السالم ( الْمِغريِة قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
يبلُغكُم عِن الرجِل ما يِشينكُم و يِشينِني فَتجاِلسونهم و تحدثُونهم فَيمر ِبكُم الْمار فَيقُولُ 

ونَ زهكْرا تم هنع كُملَغِإذَا ب كُمأَن ذَا فَلَوه ِمن رلَاِء شؤه ِبكُم ركَانَ أَب موهمتيهن و موهمترب
  .و ِبي 

  سهلُ بن ِزياٍد عن عمِرو بِن عثْمانَ عن عبِد اللَِّه بِن الْمِغريِة عن طَلْحةَ بِن -١٥١ 
سوا ما ذُكِّروا ِبِه أَنجينا الَِّذين ينهونَ عِن  ِفي قَوِلِه تعالَى فَلَما ن)عليه السالم ( زيٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

السوِء قَالَ كَانوا ثَلَاثَةَ أَصناٍف ِصنف ائْتمروا و أَمروا فَنجوا و ِصنف ائْتمروا و لَم يأْمروا 
وا فَهرأْمي لَم وا وِمرأْتي لَم فِصن اً ووا ذَرِسخلَكُوا فَم.  

 ١٥٢- بِلٍم قَالَ كَتسِن مِد بمحم نِزيٍن عِن رلَاِء بِن الْعاٍط عبِن أَسب ِليع نع هنع  
 ِإلَى الشيعِة لَيعِطفَن ذَوو السن ِمنكُم و النهى علَى ذَِوي الْجهِل و )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

  .اِب الرئَاسِة أَو لَتِصيبنكُم لَعنِتي أَجمِعني طُلَّ
  محمد بن أَِبي عبِد اللَِّه و محمد بن الْحسِن جِميعاً عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد -١٥٣ 

 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ جعلَ الدين )الم عليه الس( عن أَِبي جعفٍَر الْكُوِفي عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ملَةً ِآلدوِن ديلَتوعليه السالم ( د( زع اللَّه ادلَّ فَِإذَا أَرج و زلَةُ اللَِّه عود ِهي ملَةُ آدوفَد ِليسلَةً ِلِإبود و 

د رةً أَظْهلَاِنيع دبعلَّ أَنْ يج و ِذيعفَالْم ِليسلَةُ ِإبود تاً كَانِسر دبعأَنْ ي اللَّه ادِإذَا أَر و ملَةَ آدو
  ِلما أَراد اللَّه ستره ماِرق ِمن الديِن 
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  حِديثُ الناِس يوم الِْقيامِة
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن ِسناٍن عن عمِرو بِن ِشمٍر -١٥٤ 

ِة جمع اللَّه عز و جلَّ  قَالَ قَالَ يا جاِبر ِإذَا كَانَ يوم الِْقيام)عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
عليه (  و دِعي أَِمري الْمؤِمِنني )صلى اهللا عليه وآله ( الْأَوِلني و الْآِخِرين ِلفَصِل الِْخطَاِب دِعي رسولُ اللَِّه 

ا بين الْمشِرِق و الْمغِرِب و ُء م  حلَّةً خضراَء تِضي)صلى اهللا عليه وآله (  فَيكْسى رسولُ اللَِّه )السالم 
 ِليى عكْسعليه السالم ( ي( ولُ اللَِّهسى ركْسي ا وِمثْلَه  ) ِضي)صلى اهللا عليه وآلهةً يِديرلَّةً وح   نيا با مُء لَه

 ِليى عكْسي ِرِب وغالْم ِرِق وشعليه السالم ( الْم(ي ا ثُما  ِمثْلَهنِإلَي فَعدا فَيى ِبنعدي ا ثُمهداِن ِعندعص
 نيِبيى ِبالنعدي ثُم اراِر النلَ النأَه ةَ ونِة الْجنلَ الْجِخلُ أَهداللَِّه ن و نحاِس فَنالن ابعليهم ( ِحس

 عز و جلَّ حتى نفْرغَ ِمن ِحساِب الناِس فَِإذَا دخلَ أَهلُ  فَيقَامونَ صفَّيِن ِعند عرِش اللَِّه)السالم 
 فَأَنزلَهم مناِزلَهم ِمن الْجنِة و )عليه السالم ( الْجنِة الْجنةَ و أَهلُ الناِر النار بعثَ رب الِْعزِة عِلياً 

الَِّذي يزوج أَهلَ الْجنِة ِفي الْجنِة و ما ذَاك ِإلَى أَحٍد غَيِرِه كَرامةً ِمن اللَِّه زوجهم فَعِلي و اللَِّه 
عز ِذكْره و فَضلًا فَضلَه اللَّه ِبِه و من ِبِه علَيِه و هو و اللَِّه يدِخلُ أَهلَ الناِر النار و هو الَِّذي 

  .ق علَى أَهِل الْجنِة ِإذَا دخلُوا ِفيها أَبوابها ِلأَنَّ أَبواب الْجنِة ِإلَيِه و أَبواب الناِر ِإلَيِه يغِل
 ١٥٥- نةَ عسبنع نِشٍري عِن بفَِر بعج نع ِدينِن الساِلِح بص نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 قَالَ سِمعته يقُولُ خاِلطُوا الناس فَِإنه ِإنْ لَم ينفَعكُم حب عِلي و فَاِطمةَ )عليه السالم (  اللَِّه أَِبي عبِد

  . ِفي السر لَم ينفَعكُم ِفي الْعلَاِنيِة )عليها السالم ( 
 قَالَ ِإياكُم و ِذكْر عِلي و فَاِطمةَ )عليه السالم (    جعفَر عن عنبسةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه-١٥٦ 

   .)عليها السالم ( ٌء أَبغض ِإلَيِهم ِمن ِذكِْر عِلي و فَاِطمةَ   فَِإنَّ الناس لَيس شي)عليها السالم ( 
 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز ِذكْره ِإذَا )ه السالم علي(   جعفَر عن عنبسةَ عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر -١٥٧ 

 ِريدا ياِر ملَى ِمقْدع تفَكَان ريالس عرفَأَس الْفَلَك رٍم أَملَِة قَوواَء دفَن ادأَر.  
 ١٥٨-أَن لْتخٍل قَالَ دأَِبي ِشب نانَ عثْمِن عِرو بمع نِشٍري عب نب فَرعج   ا و  
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 فَقَالَ لَه سلَيمانُ بن خاِلٍد ِإنَّ الزيِديةَ قَوم قَد )عليه السالم ( سلَيمانُ بن خاِلٍد علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
أَنْ ع تأَيفَِإنْ ر كِمن ِهمِإلَي بأَح ِديمحِض ما ِفي الْأَرم و اسالن مهرهش وا وبرج ِرفُوا و

 تدِنيهم و تقَربهم ِمنك فَافْعلْ فَقَالَ يا سلَيمانَ بن خاِلٍد ِإنْ كَانَ هؤلَاِء السفَهاُء يِريدونَ أَنْ
يصدونا عن ِعلِْمنا ِإلَى جهِلِهم فَلَا مرحباً ِبِهم و لَا أَهلًا و ِإنْ كَانوا يسمعونَ قَولَنا و ينتِظرونَ 

 أْسا فَلَا بنرأَم.  
 ١٥٩-ذَكَر نموٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنأَِبي   ِعد نع ه
 و هو ِفي جنازٍة فَجاَء رجلٌ )عليه السالم (  قَالَ انقَطَع ِشسع نعِل أَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

بلَى ِبالصِة أَوِصيبالْم اِحبفَِإنَّ ص كعِشس كلَيع ِسكفَقَالَ أَم اِولَهنِعِه ِليا ِبِشسهلَيِر ع.  
 قَالَ )عليه السالم (   سهلُ بن ِزياٍد عِن ابِن فَضاٍل عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٦٠ 

 بلَغَ الِْحجامةُ ِفي الرأِْس ِهي الْمِغيثَةُ تنفَع ِمن كُلِّ داٍء ِإلَّا السام و شبر ِمن الْحاِجبيِن ِإلَى حيثُ
  .ِإبهامه ثُم قَالَ هاهنا 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن مروِك بِن عبيٍد عن ِرفَاعةَ عن أَِبي -١٦١ 
اً قَالَ قُلْت لَا أَدِري قَالَ  قَالَ قَالَ أَ تدِري يا ِرفَاعةُ ِلم سمي الْمؤِمن مؤِمن)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ِجيزلَّ فَيج و زلَى اللَِّه عع ِمنؤي هِلأَن]اللَّه [ هانأَم لَه.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن فَضاٍل عن حناٍن عن أَِبي عبِد -١٦٢ 

  ه قَالَ لَا يباِلي الناِصب صلَّى أَم زنى و هِذِه الْآيةُ نزلَت ِفيِهم  أَن)عليه السالم ( اللَِّه 
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  .عاِملَةٌ ناِصبةٌ تصلى ناراً حاِميةً 
 ١٦٣-لُ بهاٍد   سمِن حب ِزيدي اِزٍم ورِن مِد بمحم نع ِزيدِن يب قُوبعي ناٍد عِزي ن

 أَنه قَالَ لَو أَنَّ غَير وِلي عِلي )عليه السالم ( جِميعاً عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن ِفيما أَظُن عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أَتى الْفُرات و قَد أَشرف ماؤه علَى جنبيِه و هو يزخ زِخيخاً فَتناولَ ِبكَفِِّه و قَالَ )عليه السالم ( 

  .ِبسِم اللَِّه فَلَما فَرغَ قَالَ الْحمد ِللَِّه كَانَ دماً مسفُوحاً أَو لَحم ِخنِزيٍر 
 ١٦٤- نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عانَ بملَيس نع هٍل ذَكَرجر نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع

 كَيف صنعتم ِبعمي زيٍد قُلْت ِإنهم كَانوا يحرسونه )عليه السالم ( خاِلٍد قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
دفَناه ِفي جرٍف علَى شاِطِئ الْفُراِت فَلَما أَصبحوا جالَِت الْخيلُ فَلَما شف الناس أَخذْنا جثَّته فَ

 ِه ولَيع لَّى اللَّهاِت صِفي الْفُر وهمتأَلْقَي ِديداً وح وهمتقَرفَقَالَ أَ فَلَا أَو قُوهرفَأَح وهدجفَو هونطْلُبي
 قَاِتلَه اللَّه نلَع.  

 ١٦٥- هذَكَر نماِء عشالْو ِليِن عِن بسِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز ِذكْره أَِذنَ ِفي هلَاِك بِني أُميةَ بعد ِإحراِقِهم زيداً )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِبسبعِة أَياٍم 
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  سهلُ بن ِزياٍد عن منصوِر بِن الْعباِس عمن ذَكَره عن عبيِد بِن زرارةَ عن أَِبي - ١٦٦
  . قَالَ ِإنَّ اللَّه جلَّ ِذكْره لَيحفَظُ من يحفَظُ صِديقَه )عليه السالم ( ِه عبِد اللَّ

  سهلُ بن ِزياٍد عِن ابِن ِسناٍن عن سعدانَ عن سماعةَ قَالَ كُنت قَاِعداً مع أَِبي -١٦٧ 
لطَّواِف ِفي جوِف اللَّيِل فَقَالَ يا سماعةُ ِإلَينا ِإياب هذَا  و الناس ِفي ا)عليه السالم ( الْحسِن الْأَوِل 

الْخلِْق و علَينا ِحسابهم فَما كَانَ لَهم ِمن ذَنٍب بينهم و بين اللَِّه عز و جلَّ حتمنا علَى اللَِّه ِفي 
 ا ِإلَى ذَِلكنابا فَأَجِكِه لَنرت و وا ِإلَى ذَِلكابأَج و مهِمن اهنبهوتاِس اسالن نيب و مهنيا كَانَ بم و

  .عوضهم اللَّه عز و جلَّ 
  سهلُ بن ِزياٍد عن منصوِر بِن الْعباِس عن سلَيمانَ الْمستِرق عن صاِلٍح -١٦٨ 

 بين سلْمانَ و )صلى اهللا عليه وآله (  يقُولُ آخى رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  سِمعت أَبا عبِد اللَِّه الْأَحوِل قَالَ
  .أَِبي ذَر و اشترطَ علَى أَِبي ذَر أَنْ لَا يعِصي سلْمانَ 

 ١٦٩-طَّاِب بخ نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِزي نلُ بهِن   ساِرِث بِن الْحٍد عمحِن م
 ِفي طَِريِق الْمِدينِة فَقَالَ من ذَا أَ حاِرثٌ قُلْت نعم قَالَ )عليه السالم ( الْمِغريِة قَالَ لَِقيِني أَبو عبِد اللَِّه 

تيى فَأَتضم ثُم اِئكُملَملَى عع اِئكُمفَهس وبذُن ِملَنا لَأَحأَم فَقُلْت لْتخِه فَدلَيع تأْذَنتفَاس ه
 معفَقَالَ ن ِظيمع رأَم ذَِلك لَِني ِمنخفَد اِئكُملَملَى عع اِئكُمفَهس وبذُن ِملَنلَأَح ِني فَقُلْتلَِقيت

 ونَ وهكْرا تم كُمِل ِمنجِن الرع كُملَغِإذَا ب كُمعنما يم وهأْتا ِبِه الْأَذَى أَنْ تنلَيلُ عخدا يم
 ِليغاً فَقُلْتلًا بقَو قُولُوا لَهت و ِذلُوهعت و وهبنؤفَت]ا ] لَهلُونَ ِمنقْبلَا ي ا وونِطيعِإذاً لَا ي اكِفد ِعلْتج

 مهاِلسجوا مِنبتاج و موهرجفَقَالَ اه.  
 ١٧٠-  ِليِد وِن الْوِد بمحم و وبِن أَيةَ بابيس نةَ عقْبِن عب اِهيمرِإب ناٍد عِزي نلُ بهس 

 ِمِننيؤِإلَى أَِمِري الْم هونفَعراٍط يبِن أَسب ِليةَ )عليه السالم ( عتالس ذِّبعي قَالَ ِإنَّ اللَّه   
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 ارجالت ِد وساَء ِبالْحالْفُقَه ِر وواَء ِبالْجرالْأُم ِر وِبالِْكب اِقنيهالد ِة وِبيصِبالْع برِة الْعتِبالس
  .الرساِتيِق ِبالْجهِل ِبالِْخيانِة و أَهلَ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاٍم و غَيِرِه عن أَِبي عبِد -١٧١ 
ِظلَّ خاِئفاً جاِئعاً  ِمن أَنْ ي)صلى اهللا عليه وآله ( ٌء أَحب ِإلَى رسوِل اللَِّه   قَالَ ما كَانَ شي)عليه السالم ( اللَِّه 

  .ِفي اللَِّه عز و جلَّ 
  عِلي عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ عِن الْفَضِل بِن شاذَانَ جِميعاً عِن ابِن أَِبي -١٧٢ 

لَمس و ِريتخِن الْبفِْص بح اِج وجِن الْحِن بمحِد الربع نٍر عيمِد عبأَِبي ع نع اِبِرياِع السيةَ ب
 فَنظَر ِفيِه )عليه السالم (  ِإذَا أَخذَ ِكتاب عِلي )عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( اللَِّه 

 ِإذَا قَام ِإلَى الصلَاِة تغير لَونه حتى قَالَ من يِطيق هذَا من يِطيق ذَا قَالَ ثُم يعملُ ِبِه و كَانَ
 ِليلَ عمع دأَح ا أَطَاقم ِهِه وجِفي و ذَِلك فرععليه السالم ( ي( نب ِليِدِه ِإلَّا ععب لِْدِه ِمنو ِمن 

   .)عليه السالم ( الْحسيِن 
 ١٧٣-أَح نى عيحي نب دمحكَانَ   مسِن مِن اباِن عمعِن النب ِليع نٍد عمحِن مب دم

 لَا يأْكُلُ )عليه السالم (  يقُولُ ِإنَّ وِلي عِلي )عليه السالم ( عِن الْحسِن الصيقَِل قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ِلك و ِإنَّ وِلي عثْمانَ لَا يباِلي أَ حلَالًا أَكَلَ أَو حراماً ِلأَنَّ ِإلَّا الْحلَالَ ِلأَنَّ صاِحبه كَانَ كَذَ

 ِليِإلَى ِذكِْر ع ادع قَالَ ثُم كَذَِلك هاِحبعليه السالم ( ص( ا أَكَلَ ِمنفِْسِه مِبن بالَِّذي ذَه ا وفَقَالَ أَم 
ِثرياً حتى فَارقَها و لَا عرض لَه أَمراِن ِكلَاهما ِللَِّه طَاعةٌ ِإلَّا أَخذَ الدنيا حراماً قَِليلًا و لَا كَ

 شِديدةٌ قَطُّ ِإلَّا وجهه ِفيها ِثقَةً ِبِه و لَا )صلى اهللا عليه وآله ( ِبأَشدِهما علَى بدِنِه و لَا نزلَت ِبرسوِل اللَِّه 
دأَح وِل اللَِّه أَطَاقسلَ رمِة عِذِه الْأُمه لَ )صلى اهللا عليه وآله (  ِمنملُ عمعكَانَ ي لَقَد و هرغَي هدعب 

رجٍل كَأَنه ينظُر ِإلَى الْجنِة و الناِر و لَقَد أَعتق أَلْف مملُوٍك ِمن صلِْب ماِلِه كُلُّ ذَِلك تحفَّى 
ِه يداه و تعرق جِبينه الِْتماس وجِه اللَِّه عز و جلَّ و الْخلَاِص ِمن الناِر و ما كَانَ قُوته ِإلَّا ِفي

  الْخلَّ و الزيت و حلْواه التمر ِإذَا وجده و ملْبوسه الْكَراِبيس فَِإذَا 
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ياِبِه شِثي نلَ عفَض  هزلَِم فَجا ِبالْجعٌء د.  
 ١٧٤-سوني نع ِليِن عِن بسِن الْحاِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب   

بِن يعقُوب عن سلَيمانَ بِن خاِلٍد عن عاِمٍل كَانَ ِلمحمِد بِن راِشٍد قَالَ حضرت عشاَء جعفَِر 
 ِفي الصيِف فَأُِتي ِبِخواٍن علَيِه خبز و أُِتي ِبجفْنٍة ِفيها ثَِريد و لَحم تفُور )عليه السالم ( بِن محمٍد 

فَوضع يده ِفيها فَوجدها حارةً ثُم رفَعها و هو يقُولُ نستِجري ِباللَِّه ِمن الناِر نعوذُ ِباللَِّه ِمن الناِر 
عِت الْقَصكَنى أَمتح ذَا الْكَلَامه ركَرلَ يعج و ارالن فذَا فَكَيلَى هى عقْولَا ن نحن هدي عضةُ فَو

ِفيها و وضعنا أَيِدينا ِحني أَمكَنتنا فَأَكَلَ و أَكَلْنا معه ثُم ِإنَّ الِْخوانَ رِفع فَقَالَ يا غُلَام ائِْتنا 
يِبش  كلَحأَص فَقُلْت رمت وِدي فَِإذَا هي تددٍق فَمٍر ِفي طَبمِبت ٍء فَأُِتي اِب ونانُ الْأَعمذَا زه اللَّه

يا ِبشائِْتن ذَا وه فَعقَالَ ار ثُم رمت هِة قَالَ ِإنالْفَاِكه  رمذَا ته ِدي فَقُلْتي تددٍر فَممِبت ٍء فَأُِتي
 بطَي هفَقَالَ ِإن.  

 ١٧٥-حِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مةَ باِويعم نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عم
 متِكئاً منذُ بعثَه اللَّه عز )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ما أَكَلَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( وهٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 زعاً ِللَِّه عاضوت هضلَّ ِإلَى أَنْ قَبج لَا و ِلٍس قَطُّ وجِليِسِه ِفي مج امِه أَميتكْبأَى را رم لَّ وج و
 رجلًا قَطُّ فَنزع يده ِمن يِدِه حتى يكُونَ الرجلُ هو الَِّذي ينِزع )صلى اهللا عليه وآله ( صافَح رسولُ اللَِّه 

 ِبسيئٍَة قَطُّ قَالَ اللَّه تعالَى لَه ادفَع ِبالَِّتي ِهي أَحسن )لى اهللا عليه وآله ص( يده و لَا كَافَأَ رسولُ اللَِّه 
السيئَةَ فَفَعلَ و ما منع ساِئلًا قَطُّ ِإنْ كَانَ ِعنده أَعطَى و ِإلَّا قَالَ يأِْتي اللَّه ِبِه و لَا أَعطَى علَى 

 شيئاً قَطُّ ِإلَّا أَجازه اللَّه ِإنْ كَانَ لَيعِطي الْجنةَ فَيِجيز اللَّه عز و جلَّ لَه ذَِلك قَالَ اللَِّه عز و جلَّ
 ا وهِمن جرى ختاماً قَطُّ حرا حينالد ا أَكَلَ ِمنفِْسِه مِبن بالَِّذي ذَه ِدِه وعب ِمن وهكَانَ أَخ و

  ِه ِإنْ كَانَ لَيعِرض لَه الْأَمراِن ِكلَاهما ِللَِّه عز و جلَّ طَاعةٌ فَيأْخذُ ِبأَشدِهما اللَّ
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عتق أَلْف مملُوٍك ِلوجِه اللَِّه عز و جلَّ دِبرت ِفيِهم يداه و اللَِّه ما أَطَاق علَى بدِنِه و اللَِّه لَقَد أَ
 )صلى اهللا عليه وآله (  ِمن بعِدِه أَحد غَيره و اللَِّه ما نزلَت ِبرسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( عملَ رسوِل اللَِّه 

 لَيبعثُه ِبرايِتِه فَيقَاِتلُ )صلى اهللا عليه وآله ( طُّ ِإلَّا قَدمه ِفيها ِثقَةً ِمنه ِبِه و ِإنْ كَانَ رسولُ اللَِّه ناِزلَةٌ قَ
لَّ لَهج و زع اللَّه حفْتى يتح ِجعرا يم اِرِه ثُمسي نِميكَاِئيلُ ع ِميِنِه وي نِئيلُ عربج.   

 ١٧٦- نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
عليه (  يقُولُ كَانَ عِلي )عليه السالم ( حماِد بِن عثْمانَ عن زيِد بِن الْحسِن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 و كَانَ يأْكُلُ الْخبز و الزيت و )صلى اهللا عليه وآله ( شبه الناِس ِطعمةً و ِسريةً ِبرسوِل اللَِّه  أَ)السالم 
 ِليكَانَ ع قَالَ و ماللَّح و زبالْخ اسالن طِْعمعليه السالم ( ي( ُةفَاِطم تكَان و ِطبتحي ِقي وتسي  ) عليها

 تطْحن و تعِجن و تخِبز و ترقَع و كَانت ِمن أَحسِن الناِس وجهاً كَأَنَّ وجنتيها وردتاِن )لسالم ا
 ا الطَّاِهِرينلِْدهو ا وِلهعب ا ولَى أَِبيهع ا وهلَيع لَّى اللَّهص.  

(  بِن الصلِْت عن يونس رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه   سهلُ بن ِزياٍد عِن الرياِن-١٧٧ 

 ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ لَم يبعثْ نِبياً قَطُّ ِإلَّا صاِحب ِمرٍة سوداَء صاِفيٍة و ما بعثَ اللَّه نِبياً )عليه السالم 
  .ِء قَطُّ حتى يِقر لَه ِبالْبدا

عليه (   سهلٌ عن يعقُوب بِن يِزيد عن عبِد الْحِميِد عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه -١٧٨ 

 عن  ناقَته قَالَت لَه الناقَةُ و اللَِّه لَا أَزلْت خفّاً)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ لَما نفَّروا ِبرسوِل اللَِّه )السالم 
  .خف و لَو قُطِّعت ِإرباً ِإرباً 

 ١٧٩- قُوبعي ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ٍل عجر نع رمِن عب اِهيمرِإب نى عِن ِعيساِد بمح نِميعاً عج ِزيدِن يِد اللَِّه ببأَِبي ع عليه السالم ( ن(   
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خ نيب ا وننيب اللَّه كُمحى يتح قُوبعةٌ ِمثْلُ آِل ياريا سنتا لَيقَالَ ي هلِْقِه أَن.  
 ١٨٠- رمِن عفِْص بح نةَ عبيِن قُتاِعيلَ بمِإس نع ِزيدِن يب قُوبعي ناٍد عِزي نلُ بهس  

لَّ  قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ِإني لَست كُ)عليه السالم ( عن ِإسماِعيلَ بِن محمٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 همه لْتعج ايِفي ِرض همه و اهوفَِإنْ كَانَ ه همه و اهولُ هقَبا أَتملُ ِإنقَبِكيِم أَتكَلَاِم الْح

  .تقِْديساً و تسِبيحاً 
 عن أَِبي عبِد اللَِّه   سهلُ بن ِزياٍد عِن ابِن فَضاٍل عن ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عِن الطَّياِر-١٨١ 

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ سنِريِهم آياِتنا ِفي الْآفاِق و ِفي أَنفُِسِهم حتى يتبين لَهم أَنه )عليه السالم ( 
عقَالَ د ملَه نيبتى يتح قَالَ قُلْت قَذْف و خسم و فسقَالَ خ قالْقَاِئِم الْح امِقي ذَا ذَاك .  

 ١٨٢- اٍر ومِن عب اقحِإس نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نِك عاربِن الْمى بيحي نلٌ عهس  
صلى اهللا عليه وآله ( ِه  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ)عليه السالم ( ابِن ِسناٍن و سماعةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

( هتِصيعم ا وذُل ِليةُ عكُونُ طَاعت فولَ اللَِّه كَيسا رِباللَِّه ِقيلَ ي كُفْر هتِصيعم ذُلٌّ و ِليةُ عطَاع 
  .تم و ِإنْ عصيتموه كَفَرتم ِباللَِّه كُفْراً ِباللَِّه فَقَالَ ِإنَّ عِلياً يحِملُكُم علَى الْحق فَِإنْ أَطَعتموه ذَلَلْ

 ١٨٣- اٍر أَومِن عب اقحِإس نلَةَ عبِن جِد اللَِّه ببع نِك عاربِن الْمى بيحي نع هنع  
  . الْعرب و ساِئر الناِس الْأَعراب  نحن بنو هاِشٍم و ِشيعتنا)عليه السالم ( غَيِرِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

عليه (   سهلٌ عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن حناٍن عن زرارةَ قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -١٨٤ 

  . نحن قُريش و ِشيعتنا الْعرب و ساِئر الناِس علُوج الروِم )السالم 
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 أَنه )عليه السالم (   سهلٌ عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ١٨٥
 علَى ِمنبِر الْكُوفَِة علَيِه قَباٌء فَيخِرج ِمن ورياِن قَباِئِه ِكتاباً مختوماً )عليه السالم ( قَالَ كَأَني ِبالْقَاِئِم 

 كَلَّمتاُء فَيقَبِإلَّا الن قبي ِم فَلَمنفَالَ الْغِإج هنِفلُونَ عجاِس فَيلَى النع هؤقْرفَي فُكُّهٍب فَيذَه ٍم ِمناتِبخ
  .لَاٍم فَلَا يلْحقُونَ ملْجأً حتى يرِجعوا ِإلَيِه و ِإني لَأَعِرف الْكَلَام الَِّذي يتكَلَّم ِبِه ِبكَ

  سهلُ بن ِزياٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح عِن ابِن ِسناٍن عن عمِرو بِن ِشمٍر عن جاِبٍر -١٨٦ 
  . قَالَ الِْحكْمةُ ضالَّةُ الْمؤِمِن فَحيثُما وجد أَحدكُم ضالَّته فَلْيأْخذْها )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  سهلُ بن ِزياٍد عن يعقُوب بِن يِزيد أَو غَيِرِه عن سلَيمانَ كَاِتِب عِلي بِن -١٨٧ 
 قَالَ ِإنَّ الْأَشعثَ بن قَيٍس شِرك ِفي دِم أَِمِري )عليه السالم (  عبِد اللَِّه يقِْطٍني عمن ذَكَره عن أَِبي

 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( نسِت الْحمةُ سدعج هتناب و  ) ِن )عليه السالميسِم الْحِفي د ِركش هناب دمحم و 
   .)عليه السالم ( 

ي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن صباٍح الْحذَّاِء   عِل-١٨٨ 
 قَالَ فَقَالَ ِلي اقْرأْ قَالَ فَافْتتحت سورةً ِمن )عليه السالم ( عن أَِبي أُسامةَ قَالَ زاملْت أَبا عبِد اللَِّه 

رأْتها فَرق و بكَى ثُم قَالَ يا أَبا أُسامةَ ارعوا قُلُوبكُم ِبِذكِْر اللَِّه عز و جلَّ و احذَروا الْقُرآِن فَقَ
هِشب لَا كُفْر انٌ وِفيِه ِإمي ساٍح لَيبص ِمن كالش اتاعس أَو اتارلَى الْقَلِْب تأِْتي عي هفَِإن كْتالن 
الِْخرقَِة الْباِليِة أَِو الْعظِْم النِخِر يا أَبا أُسامةَ أَ لَيس ربما تفَقَّدت قَلْبك فَلَا تذْكُر ِبِه خيراً و لَا 

  شراً و لَا تدِري أَين هو قَالَ قُلْت لَه بلَى 
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ِإنه لَيِصيبِني و أَراه يِصيب الناس قَالَ أَجلْ لَيس يعرى ِمنه أَحد قَالَ فَِإذَا كَانَ ذَِلك فَاذْكُروا 
د ِبعبٍد خيراً نكَت ِإمياناً و ِإذَا أَراد ِبِه غَير ذَِلك اللَّه عز و جلَّ و احذَروا النكْت فَِإنه ِإذَا أَرا

 اكِفد ِعلْتج ذَِلك را غَيم قَالَ قُلْت ذَِلك رغَي كَتن]وا هكُفْراً ] م كَتكُفْراً ن ادقَالَ ِإذَا أَر.  
 ١٨٩-محِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد ب

 )عليه السالم ( أَِبي الْمغراِء عن زيٍد الشحاِم عن عمِرو بِن سِعيِد بِن ِهلَاٍل قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
يِصِني ِبشفَأَو ِننيِإلَّا ِفي الس أَلْقَاك ي لَا أَكَادِق ٍء  ِإنِصد ى اللَِّه وقْوِبت ذُ ِبِه قَالَ أُوِصيكآخ

 كفْسن طِْمحأَنْ ت اكِإي و هعم عرلَا و ادِتهاج فَعنلَا ي هأَن لَماع اِد وِتهاِلاج ِع ورالْو ِديِث والْح
 فَال تعِجبك أَموالُهم و ال )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِلِه ِإلَى من فَوقَك و كَفَى ِبما قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِل

أَوالدهم و قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِلرسوِلِه و ال تمدنَّ عينيك ِإىل ما متعنا ِبِه أَزواجاً ِمنهم زهرةَ 
 فَِإنما كَانَ قُوته )صلى اهللا عليه وآله ( ك فَاذْكُر عيش رسوِل اللَِّه الْحياِة الدنيا فَِإنْ ِخفْت شيئاً ِمن ذَِل

الشِعري و حلْواه التمر و وقُوده السعف ِإذَا وجده و ِإذَا أُِصبت ِبمِصيبٍة فَاذْكُر مصابك ِبرسوِل 
  . قَطُّ )عليه السالم ( لْخلْق لَم يصابوا ِبِمثِْلِه  فَِإنَّ ا)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 ١٩٠- ِريِن السِن بسِن الْحوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
صلى ( ِد اللَِّه يقُولُ ِإنَّ رسولَ اللَِّه  قَالَ سِمعت جاِبر بن عب)عليه السالم ( عن أَِبي مريم عن أَِبي جعفٍَر 

 مر ِبنا ذَات يوٍم و نحن ِفي ناِدينا و هو علَى ناقَِتِه و ذَِلك ِحني رجع ِمن حجِة )اهللا عليه وآله 
 ما ِلي أَرى حب الدنيا قَد غَلَب علَى الْوداِع فَوقَف علَينا فَسلَّم فَرددنا علَيِه السلَام ثُم قَالَ

  كَِثٍري ِمن الناِس حتى كَأَنَّ الْموت ِفي هِذِه الدنيا علَى غَيِرِهم كُِتب و كَأَنَّ الْحق ِفي هِذِه 
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الدنيا علَى غَيِرِهم وجب و حتى كَأَنْ لَم يسمعوا و يروا ِمن خبِر الْأَمواِت قَبلَهم سِبيلُهم سِبيلُ 
تراثَهم فَيظُنونَ أَنهم مخلَّدونَ قَوٍم سفٍْر عما قَِليٍل ِإلَيِهم راِجعونَ بيوتهم أَجداثُهم و يأْكُلُونَ 

 اتهيه اتهيه مهدعاِب ] أَ[باِعٍظ ِفي ِكتوا كُلَّ وسن ِهلُوا وج لَقَد ِلِهمِبأَو مهِعظُ آِخرتا يم
 و بواِئق حاِدثٍَة طُوبى ِلمن شغلَه اللَِّه و آمنوا شر كُلِّ عاِقبِة سوٍء و لَم يخافُوا نزولَ فَاِدحٍة

خوف اللَِّه عز و جلَّ عن خوِف الناِس طُوبى ِلمن منعه عيبه عن عيوِب الْمؤِمِنني ِمن ِإخواِنِه 
ه ِمن غَيِر رغْبٍة عن ِسريِتي و رفَض طُوبى ِلمن تواضع ِللَِّه عز ِذكْره و زِهد ِفيما أَحلَّ اللَّه لَ

زهرةَ الدنيا ِمن غَيِر تحوٍل عن سنِتي و اتبع الْأَخيار ِمن ِعترِتي ِمن بعِدي و جانب أَهلَ 
اف سنِتي الْعاِمِلني ِبغيِر ِسريِتي طُوبى ِلمِن الْخيلَاِء و التفَاخِر و الرغْبِة ِفي الدنيا الْمبتِدِعني ِخلَ

اكْتسب ِمن الْمؤِمِنني مالًا ِمن غَيِر معِصيٍة فَأَنفَقَه ِفي غَيِر معِصيٍة و عاد ِبِه علَى أَهِل الْمسكَنِة 
 مذَلَ لَهب و لُقُهاِس خالن عم نسح نى ِلمطُوب فَقأَن نى ِلمطُوب هرش مهنلَ عدع و هتونعم

  .الْقَصد و بذَلَ الْفَضلَ و أَمسك قَولَه عِن الْفُضوِل و قَِبيِح الِْفعِل 
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  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد رفَعه عن بعِض الْحكَماِء - ١٩١
م قَالَ ِإنَّ أَحق الناِس أَنْ يتمنى الِْغنى ِللناِس أَهلُ الْبخِل ِلأَنَّ الناس ِإذَا استغنوا كَفُّوا عن أَمواِلِه

و ِإنَّ أَحق الناِس أَنْ يتمنى صلَاح الناِس أَهلُ الْعيوِب ِلأَنَّ الناس ِإذَا صلَحوا كَفُّوا عن تتبِع 
ى عن عيوِبِهم و ِإنَّ أَحق الناِس أَنْ يتمنى ِحلْم الناِس أَهلُ السفَِه الَِّذين يحتاجونَ أَنْ يعفَ

 حبأَص و مقَهنَ ِفسونمتوِب ييلُ الْعأَه حبأَص اِس والن نَ فَقْرونمتِل يخلُ الْبأَه حبفَأَص فَِهِهمس
اِد طَلَبِفي الْفَس ِخيِل وةُ ِإلَى الْباجِفي الْفَقِْر الْح و مهفَهنَ سونمتوِب يلُ الذُّنِل أَهِة أَهروع 

  .الْعيوِب و ِفي السفَِه الْمكَافَأَةُ ِبالذُّنوِب 
 ١٩٢- نى عيحِن يِن الْقَاِسِم باِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 يا حسن ِإذَا نزلَت ِبك ناِزلَةٌ فَلَا تشكُها )لسالم عليه ا( جدِه الْحسِن بِن راِشٍد قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ِإلَى أَحٍد ِمن أَهِل الِْخلَاِف و لَِكِن اذْكُرها ِلبعِض ِإخواِنك فَِإنك لَن تعدم خصلَةً ِمن أَربِع 

 اٍه أَوةً ِبجونعا مِإم اٍل وةً ِبما ِكفَاياٍل ِإمأٍْي ِخصةً ِبرورشم أَو ابجتسةً فَتوعد.  
 ِمِننيؤةٌ ِلأَِمِري الْمطْبعليه السالم ( خ(  

 ١٩٣- ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نع هرغَي و بدؤِن الْميسالْح نب ِليع  
 )عليه السالم ( أَِبي الْحاِرِث الْهمداِني عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن عبِد اللَِّه بِن 

 ِمِننيؤالْم أَِمري طَباِد )عليه السالم ( قَالَ خواِفِع الْجالن اراِفِع الضاِفِض الرِللَِّه الْخ دمفَقَالَ الْح 
ِة أَسماؤه الْمِحيِط ِبالْغيوِب و ما يخطُر علَى الْقُلُوِب الَِّذي جعلَ الْواِسِع الْجِليِل ثَناؤه الصاِدقَ

الْموت بين خلِْقِه عدلًا و أَنعم ِبالْحياِة علَيِهم فَضلًا فَأَحيا و أَمات و قَدر الْأَقْوات أَحكَمها 
هقَنأَت قِْديراً وِر ِبِعلِْمِه تاِقي ِإلَى غَيالْب اٍء وِبلَا فَن اِئمالد وِصرياً هِبرياً بكَانَ خ هِبرياً ِإندِتِه تا ِبِحكْم

  منتهى يعلَم ما ِفي الْأَرِض و ما ِفي السماِء و ما بينهما و ما تحت الثَّرى 
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 و ددع ى لَهصحداً لَا يمونَ حِبيالن لَاِئكَةُ وِبِه الْم هِمدا حوِن ِبمزخِدِه الْمماِلِص حِبخ هدمأَح
دأِْتي ِبِمثِْلِه أَحلَا ي و دأَم همقَدتقِْضيِه لَا يتأَس كِْفيِه وتأَس ِديِه وهتأَس ِه ولَيكَّلُ عوأَت ِبِه و أُوِمن 

 و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش و لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش ِضيِه ورتأَس ٍر ويِبخ
دِبالْه لَهسأَر ولُهسر لَّى اللَّهِركُونَ صشالْم كَِره لَو يِن كُلِِّه ولَى الدع هظِْهرِلي قِديِن الْح ى و

علَيِه و آِلِه أَيها الناس ِإنَّ الدنيا لَيست لَكُم ِبداٍر و لَا قَراٍر ِإنما أَنتم ِفيها كَركٍْب عرسوا 
ستقَلُّوا فَغدوا و راحوا دخلُوا ِخفَافاً و راحوا ِخفَافاً لَم يِجدوا عن مِضي نزوعاً و فَأَناخوا ثُم ا

لَا ِإلَى ما تركُوا رجوعاً جد ِبِهم فَجدوا و ركَنوا ِإلَى الدنيا فَما استعدوا حتى ِإذَا أُِخذَ 
ا ِإلَى داِر قَوٍم جفَّت أَقْلَامهم لَم يبق ِمن أَكْثَِرِهم خبر و لَا أَثَر قَلَّ ِفي الدنيا ِبكَظَِمِهم و خلَصو

لَبثُهم و عجلَ ِإلَى الْآِخرِة بعثُهم فَأَصبحتم حلُولًا ِفي ِدياِرِهم ظَاِعِنني علَى آثَاِرِهم و الْمطَايا 
ت ِبكُم وبذَه اِحكُموِبأَر لُكُملَي و ُءوبد فُِسكُمِبأَن كُمارهن فِْتريلَا ت و نا ِفيِه أَيراً ميس ِسري

 لَِكِهمسم ذُونَ ِمنتحت الًا وح اِلِهمح كُونَ ِمنحت متحبفَأَص  
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 اهاينم ِضلُ ِفيكُمتنولٌ تزن ِبكُم تولُولٌ الْمح فْرا سِفيه متا أَنما فَِإنيناةُ الديالْح كُمنرغِمثَالًا فَلَا ت
لثَّواِب و الِْعقَاِب و الْجزاِء و الِْحساِب فَرِحم اللَّه امرأً و تمِضي ِبأَخباِركُم مطَاياه ِإلَى داِر ا

راقَب ربه و تنكَّب ذَنبه و كَابر هواه و كَذَّب مناه امرأً زم نفْسه ِمن التقْوى ِبِزماٍم و أَلْجمها 
اٍم فَقَادا ِبِلجهبِة ريشخ اِفعاً ِإلَى ِمنا راِمهِة ِبِلجِصيعِن الْما عهعقَد ا واِمهِة ِبِزما ِإلَى الطَّاعه

الْمعاِد طَرفَه متوقِّعاً ِفي كُلِّ أَواٍن حتفَه داِئم الِْفكِْر طَِويلَ السهِر عزوفاً عِن الدنيا سأَماً كَدوحاً 
 امرأً جعلَ الصبر مِطيةَ نجاِتِه و التقْوى عدةَ وفَاِتِه و دواَء أَجواِئِه فَاعتبر و ِآلِخرِتِه متحاِفظاً

هادى ِمهطَو اِد وعالْم ِذكْر هقَلْب قَّرو قَد اِد ودالس فَقُِّه وِللت لَّمعتي اسالن ا وينالد كرت و قَاس و 
 ِه وجالْو نيب اِوحرلَّ يج و زاِشعاً ِللَِّه عطَاِفِه خاِخلًا ِفي أَعاِفِه دلَى أَطْرِصباً عتنم هادِوس رجه

 الُهبةٌ أَسِديدش ِجيبو هلَقَلْب و ِبيبص هعمِه لَدبِلر رِفي الس وعشِن خالْكَفَّي  
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 هتبهر هِمن تدتاش و هتغْباللَِّه ر دا ِعنِفيم تظُمع قَد الُهصلَّ أَوج و زِف اللَِّه عوخ ِمن ِعدترت
ِف ِمن أَمِرِه يظِْهر دونَ ما يكْتم و يكْتِفي ِبأَقَلَّ ِمما يعلَم أُولَِئك وداِئع اللَِّه ِفي راِضياً ِبالْكَفَا

ِبلَاِدِه الْمدفُوع ِبِهم عن ِعباِدِه لَو أَقْسم أَحدهم علَى اللَِّه جلَّ ِذكْره لَأَبره أَو دعا علَى أَحٍد 
رصا نِلهةَ ِلأَهنالْج ى وقْوةَ ِللتاِقبالْع لَ اللَّهعج اهعِإذَا د لَه ِجيبتسي و اهاجِإذَا ن عمسي اللَّه ه

 آِخر و ماها آتلَى ملَى عوالْم ماهعد ماللَّه كانحباِء سعالد نسا أَحِفيه مهاؤعى دأْوم
د الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمأَِن الْح ماهوع.  

 ِمِننيؤةٌ ِلأَِمِري الْمطْبعليه السالم ( خ(  
 ١٩٤- اِن أَومعِن النِد بمحم نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 يوم الْجمعِة )عليه السالم (  أَنه ذَكَر هِذِه الْخطْبةَ ِلأَِمِري الْمؤِمِنني ) عليه السالم (غَيِرِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ِء الْبِديِع الْأَجلِّ الْأَعظَِم الْأَعز  الْحمد ِللَِّه أَهِل الْحمِد و وِليِه و منتهى الْحمِد و محلِِّه الْبِدي

رِم الْمتوحِد ِبالِْكبِرياِء و الْمتفَرِد ِبالْآلَاِء الْقَاِهِر ِبِعزِه و الْمسلِِّط ِبقَهِرِه الْممتِنِع ِبقُوِتِه الْأَكْ
يكُلِّ ش قاِلي فَوعتالْم ِتِه ورِمِن ِبقُديهِبِإ الْم اِنِه وِتنوِد ِباممحوِتِه الْمربِل ٍء ِبجفَضتاِنِه الْمسح

ِبعطَاِئِه و جِزيِل فَواِئِدِه الْموسِع ِبِرزِقِه الْمسِبِغ ِبِنعِمِه نحمده علَى آلَاِئِه و تظَاهِر نعماِئِه حمداً 
ا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه يِزنُ عظَمةَ جلَاِلِه و يملَأُ قَدر آلَاِئِه و ِكبِرياِئِه و أَشهد أَنْ لَ

 ِتِه ووِبيبر ِتِه واِنيدحِلو لَاِئقالْخ عضِطراً خيستِتِه موِميميِفي د قَاِدماً وتِتِه مِليالَِّذي كَانَ ِفي أَو
 عبده و رسولُه و ِخيرته ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( شهد أَنَّ محمداً قَِدِمي أَزِليِتِه و دانوا ِلدواِم أَبِديِتِه و أَ

خلِْقِه اختاره ِبِعلِْمِه و اصطَفَاه ِلوحِيِه و ائْتمنه علَى ِسرِه و ارتضاه ِلخلِْقِه و انتدبه ِلعِظيِم أَمِرِه 
  يِنِه و مناِهِج سِبيِلِه و ِلِضياِء معاِلِم ِد
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أٍَة ِمنده ِل وسالر ٍة ِمنرلَى ِحِني فَتع ثَهعتِتِه ابمحاِب رباً ِلببس ِيِه وحاِح وِمفْت و الِْعلِْم و 
اخِتلَاٍف ِمن الِْملَِل و ضلَاٍل عِن الْحق و جهالٍَة ِبالرب و كُفٍْر ِبالْبعِث و الْوعِد أَرسلَه ِإلَى 

حضأَو و هنيب و لَهفَص و لَهفَض اٍب كَِرٍمي قَدِبِكت الَِمنيةً ِللْعمحر ِعنيماِس أَجالن و هزأَع و ه
حِفظَه ِمن أَنْ يأِْتيه الْباِطلُ ِمن بيِن يديِه و ِمن خلِْفِه تنِزيٍل ِمن حِكيٍم حِميٍد ضرب ِللناِس ِفيِه 

 الْحرام و شرع ِفيِه الْأَمثَالَ و صرف ِفيِه الْآياِت لَعلَّهم يعِقلُونَ أَحلَّ ِفيِه الْحلَالَ و حرم ِفيِه
الدين ِلِعباِدِه عذْراً و نذْراً ِلئَلَّا يكُونَ ِللناِس علَى اللَِّه حجةٌ بعد الرسِل و يكُونَ بلَاغاً ِلقَوٍم 

ني صلَّى اللَِّه علَيِه و آِلِه و سلَّم عاِبِدين فَبلَّغَ ِرسالَته و جاهد ِفي سِبيِلِه و عبده حتى أَتاه الْيِق
تسِليماً كَِثرياً أُوِصيكُم ِعباد اللَِّه و أُوِصي نفِْسي ِبتقْوى اللَِّه الَِّذي ابتدأَ الْأُمور ِبِعلِْمِه و ِإلَيِه 

رصت و كُماؤفَن ا وهاؤِدِه فَنِبي ا وهادغَداً ِميع ِصريي ِتكُمدم ِقطَاعان و اِلكُماُء آجفَن و اِمكُمأَي م
فَكَأَنْ قَد زالَت عن قَِليٍل عنا و عنكُم كَما زالَت عمن كَانَ قَبلَكُم فَاجعلُوا ِعباد اللَِّه 

ِصِري ِليوِم الْآِخرِة الطَِّويِل فَِإنها دار عمٍل و اجِتهادكُم ِفي هِذِه الدنيا التزود ِمن يوِمها الْقَ
 تاهنا ِإذَا تينالد ودعت ا لَنِبه رِن اغْتم رتغا فَِإنَّ الْمهنا عافَوجاِء فَتزالْج اِر والْقَر ارةَ دالْآِخر

 الْمِحبني لَها الْمطْمِئنني ِإلَيها الْمفْتوِنني ِبها أَنْ تكُونَ كَما قَالَ اللَّه ِإلَيها أُمِنيةُ أَهِل الرغْبِة ِفيها
 عةَ مالْآي عامالْأَن و اسأْكُلُ النا يِض ِممالْأَر باتلَطَ ِبِه نتماِء فَاخالس ِمن لْناهزلَّ كَماٍء أَنج و زع

ي لَم هاٍح آِمٍن ِإلَّا أَننا ِفي جِفيه ِبحصلَا ي ةً وربع هثَترةً ِإلَّا أَوربا حينِذِه الدِفي ه كُمِمن ؤرِصِب ام
ك و و هو يخاف ِفيها نزولَ جاِئحٍة أَو تغير ِنعمٍة أَو زوالَ عاِفيٍة مع أَنَّ الْموت ِمن وراِء ذَِل

 الَِّذين ِزيجِلي ِملَتا عفٍْس ِبمى كُلُّ نزجِل تدكَِم الْعِي الْحدي نيب قُوفالْو طَّلَِع ولَ الْموه
وا ِإلَى ِرضاِرعس و هِذكْر زع قُوا اللَّهى فَاتنسوا ِبالْحنسأَح الَِّذين ِزيجي ِملُوا وا ِبما عاِن أَساؤو

 اكُمِإي و ا اللَّهلَنعج ِجيبم قَِريب ها فَِإنضا ِفيِه الرِه ِبكُلِّ مِب ِإلَيقَرالت ِتِه وِل ِبطَاعمالْع اللَِّه و
 طَهخس ِنبتجي ِه وابحلُ ِبممعي نِمم  
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ثُم ِإنَّ أَحسن الْقَصِص و أَبلَغَ الْموِعظَِة و أَنفَع التذَكُِّر ِكتاب اللَِّه جلَّ و عز قَالَ اللَّه عز و جلَّ 
ا لَعلَّكُم ترحمونَ أَستِعيذُ ِباللَِّه ِمن الشيطَاِن الرِجيِم و ِإذا قُِرئ الْقُرآنُ فَاستِمعوا لَه و أَنِصتو

 اِلحاِت وِملُوا الصع وا ونآم ٍر ِإلَّا الَِّذينسسانَ لَِفي خِر ِإنَّ الِْإنصالْع ِحيِم ومِن الرحِم اللَِّه الرِبس
 ِإنَّ اللَّه و مالِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي يا أَيها الَِّذين آمنوا صلُّوا تواصوا ِبالْحق و تواصوا ِبالصبِر

 ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى مع اِركب ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص مِليماً اللَّهسوا تلِّمس ِه ولَيع
 ٍد ومحلَى مع ننحت كْتارب و تلَّيا صِل مٍد كَأَفْضمحآِل م ٍد ومحلَى مع لِّمس ٍد ومحآِل م

و ترحمت و تحننت و سلَّمت علَى ِإبراِهيم و آِل ِإبراِهيم ِإنك حِميد مِجيد اللَّهم أَعِط 
فرالش ِسيلَةَ وداً الْومحم ظَمٍد أَعمحآلَ م داً ومحلْ معاج مةَ اللَّهِزلَةَ الْكَِرمينالْم الْفَِضيلَةَ و و 

 اهاً وِة جامالِْقي موي كدِعن مههجأَو داً وقْعم كِمن مهبأَقْر ِة وامالِْقي موفاً يرش لَاِئِق كُلِِّهمالْخ
ندك منِزلَةً و نِصيباً اللَّهم أَعِط محمداً أَشرف الْمقَاِم و ِحباَء السلَاِم و شفَاعةَ أَفْضلَهم ِع

م الِْإسلَاِم اللَّهم و أَلِْحقْنا ِبِه غَير خزايا و لَا ناِكِبني و لَا ناِدِمني و لَا مبدِلني ِإلَه الْحق آِمني ثُ
جلَس قَِليلًا ثُم قَام فَقَالَ الْحمد ِللَِّه أَحق من خِشي و حِمد و أَفْضلَ مِن اتِقي و عِبد و أَولَى 

و نؤِمن من عظِّم و مجد نحمده ِلعِظيِم غَناِئِه و جِزيِل عطَاِئِه و تظَاهِر نعماِئِه و حسِن بلَاِئِه 
ِبهداه الَِّذي لَا يخبو ِضياؤه و لَا يتمهد سناؤه و لَا يوهن عراه و نعوذُ ِباللَِّه ِمن سوِء كُلِّ 

ماِوي الْأَعسم ِمن هِصمعتسن وِب وكَاِسِب الذُّنم ِمن هِفرغتسن ِن وظُلَِم الِْفت ِب ويالر اِل و
  مكَاِرِه الْآماِل 
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غيِر الْحق و الْهجوِم ِفي الْأَهواِل و مشاركَِة أَهِل الريِب و الرضا ِبما يعملُ الْفُجار ِفي الْأَرِض ِب
 و لَى ِديِنكع مهتفَّيوت اِت الَِّذينوالْأَم و مهاِء ِمنياِت الْأَحِمنؤالْم و ِمِننيؤِللْم ا ولَن اغِْفر ماللَّه

 كِبيصلى اهللا عليه وآله ( ِملَِّة ن(يس نع زاوجت و اِتِهمنسلْ حقَبت ماللَّه  ةَ ومحالر ِهملَيِخلْ عأَد و ئَاِتِهم
الْمغِفرةَ و الرضوانَ و اغِْفر ِللْأَحياِء ِمن الْمؤِمِنني و الْمؤِمناِت الَِّذين وحدوك و صدقُوا 

ا ِبنوداقْت و اِئِضكِملُوا ِبفَرع و كُوا ِبِديِنكسمت و ولَكسر لَالَكلُّوا حأَح و كتنوا سنس و كِبي
و حرموا حرامك و خافُوا ِعقَابك و رجوا ثَوابك و والَوا أَوِلياَءك و عادوا أَعداَءك اللَّهم اقْبلْ 

محِبر مِخلْهأَد و ئَاِتِهميس نع زاوجت و اِتِهمنسح آِمني قالْح ِإلَه اِلِحنيالص اِدكِفي ِعب ِتك.  
  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء -١٩٥ 

 يقُولُ ِلكُلِّ مؤِمٍن حاِفظٌ )عليه السالم ( ٍر عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفَ
و ساِئب قُلْت و ما الْحاِفظُ و ما الساِئب يا أَبا جعفٍَر قَالَ الْحاِفظُ ِمن اللَِّه تبارك و تعالَى 

 )صلى اهللا عليه وآله ( لساِئب فَِبشارةُ محمٍد حاِفظٌ ِمن الْولَايِة يحفَظُ ِبِه الْمؤِمن أَينما كَانَ و أَما ا
  .يبشر اللَّه تبارك و تعالَى ِبها الْمؤِمن أَينما كَانَ و حيثُما كَانَ 

 ١٩٦-لَِبيِن الْحاٍد عمح ناِل عجِن الْحاٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نع 
  . قَالَ خاِلِط الناس تخبرهم و متى تخبرهم تقِْلِهم )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
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 قَالَ الناس معاِدنُ )عليه السالم ( ِلٍح رفَعه عن أَِبي عبِد اللَِّه   سهلٌ عن بكِْر بِن صا- ١٩٧
  .كَمعاِدِن الذَّهِب و الِْفضِة فَمن كَانَ لَه ِفي الْجاِهِليِة أَصلٌ فَلَه ِفي الِْإسلَاِم أَصلٌ 

 ١٩٨-حم ناِلٍح عِن صكِْر بب ناٍد عِزي نلُ بهٍب   سهِن وةَ باِويعم ناٍن عِن ِسنِد بم
 ِببيِت ِشعٍر ِلابِن أَِبي عِقٍب و ينحر ِبالزوراِء ِمنهم لَدى )عليه السالم ( قَالَ تمثَّلَ أَبو عبِد اللَِّه 

ثُم قَالَ ِلي تعِرف الزوراَء قَالَ ]  الْبزلُو روى غَيره[الضحى ثَمانونَ أَلْفاً ِمثْلُ ما تنحر الْبدنُ 
 دخلْت الري قُلْت نعم قَالَ أَتيت )عليه السالم ( قُلْت جِعلْت ِفداك يقُولُونَ ِإنها بغداد قَالَ لَا ثُم قَالَ 

أَسود عن يِمِني الطَِّريِق ِتلْك الزوراُء يقْتلُ ِفيها سوق الدواب قُلْت نعم قَالَ رأَيت الْجبلَ الْ
 ِعلْتج ملُهقْتي نم و ِللِْخلَافَِة قُلْت لُحصي ملِْد فُلَاٍن كُلُّهو لًا ِمنجونَ رانثَم مهونَ أَلْفاً ِمنانثَم

  .ِفداك قَالَ يقْتلُهم أَولَاد الْعجِم 
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  عِلي بن محمٍد عن عِلي بِن الْعباِس عن محمِد بِن ِزياٍد عن أَِبي بِصٍري قَالَ - ١٩٩
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و الَِّذين ِإذا ذُكِّروا ِبآياِت ربِهم لَم يِخروا ) السالم عليه( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

  .علَيها صما و عمياناً قَالَ مستبِصِرين لَيسوا ِبشكَّاٍك 
 عثْمانَ قَالَ سِمعت أَبا   عنه عن عِلي عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ عن حماِد بِن-٢٠٠ 
 يقُولُ ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى و ال يؤذَنُ لَهم فَيعتِذرونَ فَقَالَ اللَّه أَجلُّ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ر ِبِه و لَِكنه فُِلج فَلَم يكُن لَه عذْر و أَعدلُ و أَعظَم ِمن أَنْ يكُونَ ِلعبِدِه عذْر لَا يدعه يعتِذ
  عِلي عن عِلي بِن الْحسيِن عن محمٍد الْكُناِسي قَالَ حدثَنا من رفَعه ِإلَى أَِبي -٢٠١ 

يجعلْ لَه مخرجاً و يرزقْه ِمن حيثُ ال  ِفي قَوِلِه عز ِذكْره و من يتِق اللَّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
يحتِسب قَالَ هؤلَاِء قَوم ِمن ِشيعِتنا ضعفَاُء لَيس ِعندهم ما يتحملُونَ ِبِه ِإلَينا فَيسمعونَ حِديثَنا 

ي و مقَهفَو ملُ قَوحرا فَيِعلِْمن ونَ ِمنِبسقْتي ى وتح مهاندونَ أَبِعبتي و مالَهوِفقُونَ أَمن  
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ؤِعيِه هفَي ِهمِإلَي هقُلُوننا فَيِديثَنوا حعمسا فَينلَيلُوا عخدلُ يعجي الَِّذين لَاِء فَأُولَِئكؤه هعيضت لَاِء و
 لْ أَتاكلَّ هج و زِل اللَِّه عِفي قَو ونَ وِسبتحثُ لَا ييح ِمن مقُهزري جاً ورخم ملَه هِذكْر زع اللَّه

لَى قَوِلِه عز و جلَّ ال يسِمن و ال يغِني ِمن جوٍع قَالَ حِديثُ الْغاِشيِة قَالَ الَِّذين يغشونَ الِْإمام ِإ
 ودالْقُع ِنيِهمغلَا ي ولُ وخالد مهفَعنلَا ي ِنيِهمغلَا ي و مهفَعنلَا ي.  

بِصٍري عن أَِبي عبِد   عنه عن عِلي بِن الْحسيِن عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي -٢٠٢ 
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ما يكُونُ ِمن نجوى ثَالثٍَة ِإلَّا هو راِبعهم و ال خمسٍة ِإلَّا )عليه السالم ( اللَِّه 

م ينبئُهم ِبما عِملُوا يوم هو ساِدسهم و ال أَدىن ِمن ذِلك و ال أَكْثَر ِإلَّا هو معهم أَين ما كانوا ثُ
يِبكُلِّ ش ِة ِإنَّ اللَّهالِْقيام  اِح ورةَ الْجديبأَِبي ع فُلَاٍن و ةُ ِفي فُلَاٍن وِذِه الْآيه لَتزقَالَ ن ِليمٍء ع  
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 ابوا الِْكتبثُ كَتيةَ حبعِن شِة بِغريالْم فَةَ وذَيلَى أَِبي حواِلٍم مس ٍف ووِن عِن بمحِد الربع
ِني هكُونُ الِْخلَافَةُ ِفي بلَا ت دمحى مضم افَقُوا لَِئنوت وا وداهعت و مهنيداً بةُ أَبوبلَا الن اِشٍم و

 ونَ أَمِرمبا مراً فَِإنوا أَممرأَب لَّ أَمج و زع لُهقَو ةَ قَالَ قُلْتِذِه الْآيه لَّ ِفيِهمج و زع لَ اللَّهزفَأَن
لُنا لَدسر لى وب مواهجن و مهِسر عمسا ال نونَ أَنبسحا يلَتزاِن نتاِن الْآياته ونَ قَالَ وبكْتي ِهمي

 لَعلَّك ترى أَنه كَانَ يوم يشِبه يوم كُِتب الِْكتاب ِإلَّا )عليه السالم ( ِفيِهم ذَِلك الْيوم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 نيسقُِتلَ الْح موكَذَ)عليه السالم ( يه ولَ اللَِّه  وسر هلَملَّ الَِّذي أَعج و زاِبِق ِعلِْم اللَِّه عا كَانَ ِفي س

 أَنْ ِإذَا كُِتب الِْكتاب قُِتلَ الْحسين و خرج الْملْك ِمن بِني هاِشٍم فَقَد كَانَ ذَِلك )صلى اهللا عليه وآله ( 
مؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما فَِإنْ بغت ِإحداهما علَى الْأُخرى كُلُّه قُلْت و ِإنْ طاِئفَتاِن ِمن الْ
َء ِإىل أَمِر اللَِّه فَِإنْ فاَءت فَأَصِلحوا بينهما ِبالْعدِل قَالَ الِْفئَتاِن ِإنما  فَقاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفي

عليه ( آيِة يوم الْبصرِة و هم أَهلُ هِذِه الْآيِة و هم الَِّذين بغوا علَى أَِمِري الْمؤِمِنني جاَء تأِْويلُ هِذِه الْ

اِجب  فَكَانَ الْواِجب علَيِه ِقتالُهم و قَتلُهم حتى يِفيئُوا ِإلَى أَمِر اللَِّه و لَو لَم يِفيئُوا لَكَانَ الْو)السالم 
علَيِه ِفيما أَنزلَ اللَّه أَنْ لَا يرفَع السيف عنهم حتى يِفيئُوا و يرِجعوا عن رأِْيِهم ِلأَنهم بايعوا 

( ى أَِمِري الْمؤِمِنني طَاِئِعني غَير كَاِرِهني و ِهي الِْفئَةُ الْباِغيةُ كَما قَالَ اللَّه تعالَى فَكَانَ الْواِجب علَ

 ِفي أَهِل مكَّةَ )صلى اهللا عليه وآله (  أَنْ يعِدلَ ِفيِهم حيثُ كَانَ ظَِفر ِبِهم كَما عدلَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم 
 ِمِننيؤالْم أَِمري عنص كَذَِلك فَا وع و ِهملَيع نا ممِب)عليه السالم ( ِإن  ِبِهم ثُ ظَِفريِة حرصِل الْبأَه

 ِبيالن عنا صصلى اهللا عليه وآله ( ِمثْلَ م( لَّ وج و زع لُهقَو ِل قَالَ قُلْتعِل ِبالنعالن ذْوكَّةَ حِل مِبأَه 
 ِة ِهيرصلُ الْبأَه موى قَالَ هِفكَةَ أَهتؤالْم  
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 ِهملَيع فَكَتلُوٍط ائْت مقَو ناِت قَالَ أُولَِئكيِبالْب ملُهسر مهتِفكاِت أَتتؤالْم و ِفكَةُ قُلْتتؤالْم
 ِهملَيع تقَلَبان.  

 ٢٠٣-ع   نى عيحِن يانَ بفْوص نى عِن ِعيسِد بمحِن مِد اللَِّه ببع نع اِهيمرِإب نب ِلي
 قَالَ كَانَ سلْمانُ جاِلساً مع نفٍَر ِمن )عليه السالم ( حناٍن قَالَ سِمعت أَِبي يرِوي عن أَِبي جعفٍَر 

بلُوا ينتِسبونَ و يرفَعونَ ِفي أَنساِبِهم حتى بلَغوا سلْمانَ فَقَالَ لَه عمر بن قُريٍش ِفي الْمسِجِد فَأَقْ
الْخطَّاِب أَخِبرِني من أَنت و من أَبوك و ما أَصلُك فَقَالَ أَنا سلْمانُ بن عبِد اللَِّه كُنت ضالا 

زع اِني اللَّهدٍد فَهمحلَّ ِبمج صلى اهللا عليه وآله (  و( ٍدمحِبم اِني اللَّهاِئلًا فَأَغْنع تكُن و  ) صلى اهللا عليه وآله( 
 هذَا نسِبي و هذَا حسِبي قَالَ فَخرج )صلى اهللا عليه وآله ( و كُنت مملُوكاً فَأَعتقَِني اللَّه ِبمحمٍد 

 و سلْمانُ رِضي اللَّه عنه يكَلِّمهم فَقَالَ لَه سلْمانُ يا رسولَ اللَِّه ما )صلى اهللا عليه وآله ( ِه رسولُ اللَّ
 لَِقيت ِمن هؤلَاِء جلَست معهم فَأَخذُوا ينتِسبونَ و يرفَعونَ ِفي أَنساِبِهم حتى ِإذَا بلَغوا ِإلَي قَالَ

 ِبيفَقَالَ الن كبسا حم و لُكا أَصم و تأَن نطَّاِب مالْخ نب رما )صلى اهللا عليه وآله ( عي لَه ا قُلْتفَم 
محِبم هِذكْر زع اِني اللَّهدا فَهالض تِد اللَِّه كُنبع نانُ بلْما سأَن لَه انُ قَالَ قُلْتلْمصلى اهللا عليه ( ٍد س

 و كُنت مملُوكاً فَأَعتقَِني اللَّه )صلى اهللا عليه وآله (  و كُنت عاِئلًا فَأَغْناِني اللَّه عز ِذكْره ِبمحمٍد )وآله 
 يا )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه  هذَا نسِبي و هذَا حسِبي فَقَالَ رسولُ )صلى اهللا عليه وآله ( عز ِذكْره ِبمحمٍد 

معشر قُريٍش ِإنَّ حسب الرجِل ِدينه و مروَءته خلُقُه و أَصلَه عقْلُه و قَالَ اللَّه عز و جلَّ ِإنا 
 أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقاكُم ثُم خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر و أُنثى و جعلْناكُم شعوباً و قَباِئلَ ِلتعارفُوا ِإنَّ

 ِبيقَالَ الن  
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 ِإلَّا ِبتقْوى اللَِّه عز و جلَّ و ِإنْ كَانَ  ِلسلْمانَ لَيس ِلأَحٍد ِمن هؤلَاِء علَيك فَضلٌ)صلى اهللا عليه وآله ( 
  .التقْوى لَك علَيِهم فَأَنت أَفْضلُ 

  عِلي عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن محمِد بِن -٢٠٤ 
 صِعد الِْمنبر فَحِمد اللَّه و أَثْنى )عليه السالم (  قَالَ لَما وِلي عِلي )يه السالم عل( مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 قْكُمدصفَلْي ثِْربِبي ِلي ِعذْق ا قَامماً مهِدر ِئكُمفَي ِمن كُمؤزاللَِّه لَا أَر ي وقَالَ ِإن ِه ثُملَيع
رأَ فَت كُمفُسأَن دوأَس ي ولَنعجاللَِّه لَت و ِقيلٌ فَقَالَ لَهِه عِإلَي قَالَ فَقَام كُمِطيعم فِْسي واِنعاً نِني مو

و ِبالْمِدينِة سواًء فَقَالَ اجِلس أَ ما كَانَ هاهنا أَحد يتكَلَّم غَيرك و ما فَضلُك علَيِه ِإلَّا ِبساِبقٍَة أَ
  .ِبتقْوى 
 ٢٠٥- نِن ِرئَاٍب عب ِليع نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

بِني  علَى الصفَا فَقَالَ يا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَام رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبيدةَ عن أَِبي جعفٍَر 
هاِشٍم يا بِني عبِد الْمطَِّلِب ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم و ِإني شِفيق علَيكُم و ِإنَّ ِلي عمِلي و ِلكُلِّ 

ِليا أَواللَِّه م فَلَا و لَهخدلُ مخدنس ا وداً ِمنمحقُولُوا ِإنَّ ملَا ت لَهمع كُمٍل ِمنجلَا ر و كُماِئي ِمن
ِمن غَيِركُم يا بِني عبِد الْمطَِّلِب ِإلَّا الْمتقُونَ أَلَا فَلَا أَعِرفُكُم يوم الِْقيامِة تأْتونَ تحِملُونَ الدنيا 

تذَرأَع ي قَدةَ أَلَا ِإنِملُونَ الْآِخرحي اسونَ النأْتي و وِركُملَى ظُهع و كُمنيب ِني ويا بِفيم كُمِإلَي 
 لَّ ِفيكُمج و زاللَِّه ع نيب ِني ويا بِفيم.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عِن النضِر بِن سويٍد -٢٠٦ 
   قَالَ رأَيت كَأَني )عليه السالم ( نَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر عِن الْحلَِبي عِن ابِن مسكَا
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ٍب حتى ِإذَا كَثُروا علَيِه تطَاولَ ِبِهم ِفي علَى رأِْس جبٍل و الناس يصعدونَ ِإلَيِه ِمن كُلِّ جاِن
السماِء و جعلَ الناس يتساقَطُونَ عنه ِمن كُلِّ جاِنٍب حتى لَم يبق ِمنهم أَحد ِإلَّا ِعصابةٌ يِسريةٌ 

هناقَطُ عستي اٍت ِفي كُلِّ ذَِلكرم سمخ فَفُِعلَ ذَِلك نب سا ِإنَّ قَيةُ أَمابالِْعص قَى ِتلْكبي و اسالن 
 لَكى هتٍس حمخ واً ِمنحِإلَّا ن ذَِلك دعكَثَ با مِة قَالَ فَمابالِْعص لَانَ ِفي ِتلْكجِن عِد اللَِّه ببع

.  
عن حماِد بِن عثْمانَ قَالَ حدثَِني أَبو   عنه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر -٢٠٧ 

 يقُولُ ِإنَّ رجلًا كَانَ علَى أَمياٍل ِمن الْمِدينِة فَرأَى ِفي )عليه السالم ( بِصٍري قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 فَِإنَّ الْملَاِئكَةَ تغسلُه ِفي الْبِقيِع فَجاَء )لسالم عليه ا( مناِمِه فَِقيلَ لَه انطَِلق فَصلِّ علَى أَِبي جعفٍَر 

  . قَد توفِّي )عليه السالم ( الرجلُ فَوجد أَبا جعفٍَر 
عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢٠٨ 

 قَولُه تعالَى و كُنتم على شفا حفْرٍة ِمن الناِر فَأَنقَذَكُم ِمنها ِبمحمٍد هكَذَا و اللَِّه نزلَ ِبها )سالم ال
   .)صلى اهللا عليه وآله (  علَى محمٍد )عليه السالم ( جبرِئيلُ 
( الْعِزيِز عن يونس بِن ظَبيانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه   عنه عن أَِبيِه عن عمر بِن عبِد -٢٠٩ 

  . لَن تنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا ِمما تِحبونَ هكَذَا فَاقْرأْها )عليه السالم 
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  عنه عن أَِبيِه عن عِلي بِن أَسباٍط عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي - ٢١٠
ِليماً أَِو اخرجوا  و لَو أَنا كَتبنا علَيِهم أَِن اقْتلُوا أَنفُسكُم و سلِّموا ِللِْإماِم تس)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ِمن ِدياِركُم ِرضا لَه ما فَعلُوه ِإلَّا قَِليلٌ ِمنهم و لَو أَنَّ أَهلَ الِْخلَاِف فَعلُوا ما يوعظُونَ ِبِه لَكانَ 
ِمما قَضيت ِمن أَمِر خيراً لَهم و أَشد تثِْبيتاً و ِفي هِذِه الْآيِة ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجاً 

  .الْواِلي و يسلِّموا ِللَِّه الطَّاعةَ تسِليماً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبي جنادةَ الْحصيِن بِن -٢١١ 

ِن حقَاَء برِن وِن بمحِد الربِن عاِرِق بخوِل اللَِّه الْمساِحِب رص لُوِليةَ السادنِن جب ِشيصلى اهللا ( ب

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ أُولِئك الَِّذين يعلَم اللَّه ما ِفي )عليه السالم (  عن أَِبي الْحسِن الْأَوِل )عليه وآله 
قَتبس فَقَد مهنع ِرضفَأَع ِفي قُلُوِبِهم مقُلْ لَه و ذَابالْع ملَه قبس قَاِء وةُ الشكَِلم ِهملَيع 

  .أَنفُِسِهم قَولًا بِليغاً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ عن بريِد بِن -٢١٢ 

 أَِطيعوا اللَّه و أَِطيعوا الرسولَ و أُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ ِخفْتم )عليه السالم ( بو جعفٍَر معاِويةَ قَالَ تلَا أَ
  تنازعاً ِفي الْأَمِر فَأَرِجعوه ِإلَى اللَِّه و ِإلَى الرسوِل و ِإلَى أُوِلي الْأَمِر 
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ِمنكُم ثُم قَالَ كَيف يأْمر ِبطَاعِتِهم و يرخص ِفي منازعِتِهم ِإنما قَالَ ذَِلك ِللْمأْموِرين الَِّذين ِقيلَ 
   .لَهم أَِطيعوا اللَّه و أَِطيعوا الرسولَ

  )عليه السالم ( حِديثُ قَوِم صاِلٍح 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي -٢١٣ 
 كَيف كَانَ )ه السالم علي(  سأَلَ جبرِئيلَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( جعفٍَر 

 فَقَالَ يا محمد ِإنَّ صاِلحاً بِعثَ ِإلَى قَوِمِه و هو ابن ِست عشرةَ )عليه السالم ( مهلَك قَوِم صاِلٍح 
ٍر قَالَ ويِإلَى خ هونِجيبٍة لَا ينِمائَةَ س و ِرينلَغَ ِعشى بتح ةً فَلَِبثَ ِفيِهمنونَ سعبس مكَانَ لَه 

 نا ابأَن و كُمِإلَي ِعثْتِم با قَوقَالَ ي مهِمن أَى ذَِلكا رلَّ فَلَمج و زوِن اللَِّه عد ا ِمنهوندبعماً ينص
كُملَيع ِرضا أَعأَن ٍة ونِمائَةَ س و ِرينِعش تلَغب قَد ةً ونس رشع أَلُوِني ِستفَاس مِن ِإنْ ِشئْتيرأَم 

حتى أَسأَلَ ِإلَِهي فَيِجيبكُم ِفيما سأَلْتموِني الساعةَ و ِإنْ ِشئْتم سأَلْت آِلهتكُم فَِإنْ أَجابتِني 
قَد أَنصفْت يا صاِلح فَاتعدوا ِبالَِّذي أَسأَلُها خرجت عنكُم فَقَد سِئمتكُم و سِئمتموِني قَالُوا 

 فَأَكَلُوا و مهابرش و مهاموا طَعبقَر ثُم ِرِهمِإلَى ظَه اِمِهمنوا ِبأَصجرونَ ِفيِه قَالَ فَخجرخٍم يوِلي
ِريِهم ما اسم هذَا قَالُوا فُلَانٌ فَقَالَ لَه شِربوا فَلَما أَنْ فَرغُوا دعوه فَقَالُوا يا صاِلح سلْ فَقَالَ ِلكَِب

صاِلح يا فُلَانُ أَِجب فَلَم يِجبه فَقَالَ صاِلح ما لَه لَا يِجيب قَالُوا ادع غَيره قَالَ فَدعاها كُلَّها 
يا شهِمن هِجبي ا فَلَماِئهما ِبأَسنلَى أَصلُوا عٌء فَأَقْب اِلحاً فَلَمص ِجيِبنيا لَِك لَا تا مفَقَالُوا لَه ِمِهم

 و مهابا ِثيوحن و مهشفُر و مطَهسا بوحن ةً ثُماعا سنتآِله ا ونعد ا ونع حنفَقَالُوا ت ِجبت
  وِسِهم و قَالُوا ِلأَصناِمِهم تمرغُوا علَى التراِب و طَرحوا التراب علَى رُء
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عا فَدهعاد اِلحا صفَقَالُوا ي هوعد قَالَ ثُم نحفْضلَت مواِلحاً الْيص نِجبت لَم فَقَالَ لَِئن هِجبت ا فَلَماه
لَهم يا قَوِم قَد ذَهب صدر النهاِر و لَا أَرى آِلهتكُم تِجيبوِني فَاسأَلُوِني حتى أَدعو ِإلَِهي 

 ِإلَيِهم ِمنهم فَقَالُوا يا فَيِجيبكُم الساعةَ فَانتدب لَه ِمنهم سبعونَ رجلًا ِمن كُبراِئِهم و الْمنظُوِر
 ما فَقَالَ لَهِتنيِل قَرأَه ِميعج كاِيعبي و اكنبأَج و اكنعبات كبر كابفَِإنْ أَج أَلُكسن نحن اِلحص

 اِلحذَا )عليه السالم ( صا ِإلَى هِبن مقَدفَقَالُوا ت ما ِشئْتلُوِني مس  مهلُ قَِريباً ِمنبكَانَ الْج ِل وبالْج
فَانطَلَق معهم صاِلح فَلَما انتهوا ِإلَى الْجبِل قَالُوا يا صاِلح ادع لَنا ربك يخِرج لَنا ِمن هذَا 

ج نياَء برشاَء عرباَء وقْراَء شرماقَةً حةَ ناعِل السبوِني الْجمأَلْتس لَقَد اِلحص ما ِميلٌ فَقَالَ لَههيبن
شيئاً يعظُم علَي و يهونُ علَى ربي جلَّ و عز قَالَ فَسأَلَ اللَّه تعالَى صاِلح ذَِلك فَانصدع الْجبلُ 

ك ثُم اضطَرب ذَِلك الْجبلُ اضِطراباً شِديداً صدعاً كَادت تِطري ِمنه عقُولُهم لَما سِمعوا ذَِل
كَالْمرأَِة ِإذَا أَخذَها الْمخاض ثُم لَم يفْجأْهم ِإلَّا رأْسها قَد طَلَع علَيِهم ِمن ذَِلك الصدِع فَما 

ج اِئرس جرخ ثُم ترتى اجتا حهتقَبر تِتمتا اسأَوا رِض فَلَملَى الْأَرةً عقَاِئم توتاس ا ثُمِدهس
 و زع أَلَ اللَّها فَسا فَِصيلَهلَن ِرجخي كبا رلَن عاد كبر كابا أَجم عرا أَسم اِلحا صقَالُوا ي ذَِلك

ٌء قَالُوا لَا انطَِلق ِبنا ِإلَى قَوِمنا  هم يا قَوِم أَ بِقي شيجلَّ ذَِلك فَرمت ِبِه فَدب حولَها فَقَالَ لَ
 ةٌ وعبأَر مهِمن دتى ارتح ِهمونَ ِإلَيعبلُِغ السبي وا فَلَمعجقَالَ فَر ونَ ِبكِمنؤي ا ونأَيا رِبم مهِبرخن

قَالُوا ِسح لًا وجونَ رِست ِميعقَالَ الْج و قةُ حتِميِع فَقَالَ السوا ِإلَى الْجهتقَالُوا فَان كَِذب و ر
  كَِذب و ِسحر قَالَ فَانصرفُوا علَى ذَِلك ثُم ارتاب ِمن الستِة واِحد فَكَانَ ِفيمن عقَرها 
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 هِني أَنربفَأَخ ِزيدي نب ِعيدس قَالُ لَها ياِبنحأَص لًا ِمنجِديِث رذَا الْحِبه ثْتدوٍب فَحبحم نقَالَ اب
فَرأَيت جنبها قَد حك الْجبلَ فَأَثَّر جنبها ِفيِه و جبٍل رأَى الْجبلَ الَِّذي خرجت ِمنه ِبالشاِم قَالَ 

  .آخر بينه و بين هذَا ِميلٌ 
  عِلي بن محمٍد عن عِلي بِن الْعباِس عِن الْحسِن بِن عبِد الرحمِن عن عِلي بِن -٢١٤ 

 قَالَ قُلْت لَه كَذَّبت ثَمود ِبالنذُِر فَقالُوا أَ )عليه السالم ( ِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه أَِبي حمزةَ عن أَ
 أَِشر كَذَّاب ولْ هِننا بيب ِه ِمنلَيع الذِّكْر ٍر أَ أُلِْقيعس الٍل وا ِإذاً لَِفي ضِإن هِبعتا واِحداً نراً ِمنشب
قَالَ هذَا كَانَ ِبما كَذَّبوا ِبِه صاِلحاً و ما أَهلَك اللَّه عز و جلَّ قَوماً قَطُّ حتى يبعثَ ِإلَيِهم قَبلَ 

 و عتوا علَيِه ذَِلك الرسلَ فَيحتجوا علَيِهم فَبعثَ اللَّه ِإلَيِهم صاِلحاً فَدعاهم ِإلَى اللَِّه فَلَم يِجيبوا
و قَالُوا لَن نؤِمن لَك حتى تخِرج لَنا ِمن هِذِه الصخرِة ناقَةً عشراَء و كَانِت الصخرةُ يعظِّمونها 

وا لَه ِإنْ كُنت كَما و يعبدونها و يذَبحونَ ِعندها ِفي رأِْس كُلِّ سنٍة و يجتِمعونَ ِعندها فَقَالُ
تزعم نِبياً رسولًا فَادع لَنا ِإلَهك حتى تخرج لَنا ِمن هِذِه الصخرِة الصماِء ناقَةٌ عشراُء 

ِه أَنْ يالَى ِإلَيعت و كاربت ى اللَّهحأَو ثُم هوا ِمنا طَلَبكَم ا اللَّههجرفَأَخ قَد ِإنَّ اللَّه مقُلْ لَه اِلحا ص
ِشرب يوٍم و لَكُم ِشرب يوٍم و كَانِت الناقَةُ ِإذَا كَانَ يوم ِشرِبها ] ِمن الْماِء[جعلَ ِلهِذِه الناقَِة 

ِبري ِإلَّا شِرب ِمن لَبِنها يومهم ذَِلك شِربِت الْماَء ذَِلك الْيوم فَيحلُبونها فَلَا يبقَى صِغري و لَا كَ
 اقَةُ ذَِلكِب النرشت لَم و موالْي ذَِلك هوا ِمنِربفَش اِئِهما ِإلَى مووا غَدحبأَص لُ وفَِإذَا كَانَ اللَّي

 اَء اللَّها شم كَثُوا ِبذَِلكفَم موالْي  
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ثُم ِإنهم عتوا علَى اللَِّه و مشى بعضهم ِإلَى بعٍض و قَالُوا اعِقروا هِذِه الناقَةَ و استِرحيوا ِمنها لَا 
ا ِشركُونَ لَنى أَنْ يضرلًا نعج لَ لَهعجن ا ولَهِلي قَتِن الَِّذي يقَالُوا م ٍم ثُموي با ِشرلَه ٍم ووي ب

 ِمن ِقيش ارقُد قَالُ لَهي أَب لَه فرعى لَا يِزن لَدو قرأَز قَرأَش رملٌ أَحجر ماَءهفَج با أَحم
ع ئُومشاِء مِقيا الْأَشكَهرت هِردت تاِء الَِّذي كَاناقَةُ ِإلَى الْمِت النهجوا تلًا فَلَمعج لُوا لَهعفَج ِهملَي

حتى شِربِت الْماَء و أَقْبلَت راِجعةً فَقَعد لَها ِفي طَِريِقها فَضربها ِبالسيِف ضربةً فَلَم تعملْ شيئاً 
رِإلَى فَض ِعدى صتا حفَِصيلُه بره ا وِبهنلَى جِض عِإلَى الْأَر ترخ ا ولَهى فَقَترةً أُخبرا ضهب

الْجبِل فَرغَى ثَلَاثَ مراٍت ِإلَى السماِء و أَقْبلَ قَوم صاِلٍح فَلَم يبق أَحد ِمنهم ِإلَّا شِركَه ِفي 
ِه و اقْتسموا لَحمها ِفيما بينهم فَلَم يبق ِمنهم صِغري و لَا كَِبري ِإلَّا أَكَلَ ِمنها فَلَما رأَى ضربِت

ه تبارك ذَِلك صاِلح أَقْبلَ ِإلَيِهم فَقَالَ يا قَوِم ما دعاكُم ِإلَى ما صنعتم أَ عصيتم ربكُم فَأَوحى اللَّ
 أَنَّ قَومك قَد طَغوا و بغوا و قَتلُوا ناقَةً بعثْتها ِإلَيِهم حجةً علَيِهم )عليه السالم ( و تعالَى ِإلَى صاِلٍح 

ِة فَقُلْ لَهفَعنالْم ظَما أَعهِمن مكَانَ لَه و ررا ضِفيه ِهملَيع كُني لَم ذَاِبي وع كُملَيِسلٌ عري مِإن م
 لَم وا ووبتي لَم مِإنْ ه و مهنع تددص و مهتبوت وا قَِبلْتعجر وا وابت ماٍم فَِإنْ هِإلَى ثَلَاثَِة أَي

 فَقَالَ لَهم يا قَوِم ِإني )عليه السالم ( ح يرِجعوا بعثْت علَيِهم عذَاِبي ِفي الْيوِم الثَّاِلِث فَأَتاهم صاِل
 تبت و لَكُم تغَفَر متفَرغتاس و متعجر و متبت متِإنْ أَن قُولُ لَكُمي وه و كُمِإلَي كُمبولُ رسر

وا وا كَانى متوا أَعكَان ذَِلك ما قَالَ لَهفَلَم كُملَينا ِإنْ عِعدائِْتنا ِبما ت قَالُوا يا صاِلح ثَ وبأَخ 
 ِلنيسرالْم ِمن تكُن]اِدِقنيالص [ موالْي ةٌ وفَرصم كُموهجو ونَ غَداً وِبحصت كُمِم ِإنا قَوقَالَ ي

كُموهجالثَّاِلثَ و موالْي ةٌ ورمحم كُموهجو الثَّاِني وا وحبٍم أَصولُ يا أَنْ كَانَ أَوةٌ فَلَمدوسم 
وجوههم مصفَرةٌ فَمشى بعضهم ِإلَى بعٍض و قَالُوا قَد جاَءكُم ما قَالَ لَكُم صاِلح فَقَالَ الْعتاةُ 

  ِمنهم لَا نسمع قَولَ صاِلٍح 
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و لَا نقْبلُ قَولَه و ِإنْ كَانَ عِظيماً فَلَما كَانَ الْيوم الثَّاِني أَصبحت وجوههم محمرةً فَمشى 
 ِم قَدا قَوٍض فَقَالُوا يعِإلَى ب مهضعا بِلكْنأُه لَو مهاةُ ِمنتفَقَالَ الْع اِلحص ا قَالَ لَكُمم اَءكُمج

 لَم وا ووبتي لَم ا وهوندبعا يناؤا الَِّتي كَانَ آبنتا آِلهكْنرلَا ت اِلٍح ولَ صا قَونِمعا سِميعاً مج
 أَصبحوا و وجوههم مسودةٌ فَمشى بعضهم ِإلَى بعٍض و قَالُوا يرِجعوا فَلَما كَانَ الْيوم الثَّاِلثُ

 فا كَانَ ِنصفَلَم اِلحا صا قَالَ لَنا مانأَت قَد مهاةُ ِمنتفَقَالَ الْع اِلحص ا قَالَ لَكُمم اكُمِم أَتا قَوي
 فَصرخ ِبِهم صرخةً خرقَت ِتلْك الصرخةُ أَسماعهم و فَلَقَت )السالم عليه ( اللَّيِل أَتاهم جبرِئيلُ 

قُلُوبهم و صدعت أَكْبادهم و قَد كَانوا ِفي ِتلْك الثَّلَاثَِة الْأَياِم قَد تحنطُوا و تكَفَّنوا و عِلموا أَنَّ 
ماتوا أَجمعونَ ِفي طَرفَِة عيٍن صِغريهم و كَِبريهم فَلَم يبق لَهم ناِعقَةٌ و لَا الْعذَاب ناِزلٌ ِبِهم فَ

يلَا ش ةٌ واِغير  لَ اللَّهسأَر ثُم ِعنيمى أَجتوم اِجِعِهمضم و اِرِهموا ِفي ِديحبفَأَص اللَّه لَكَهٌء ِإلَّا أَه
 ِهملَيع مهتِذِه ِقصه تكَان و ِعنيمأَج مهقَتراِء فَأَحمالس ِمن ارِة النحيالص عم.  

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد الِْكنِدي عن غَيِر واِحٍد ِمن أَصحاِبنا -٢١٥ 
 قَالَ )عليه السالم (  بِن الزبيِر قَالَ حدثَِني فَروةُ عن أَِبي جعفٍَر عن أَباِن بِن عثْمانَ عِن الْفُضيِل

ذَاكَرته شيئاً ِمن أَمِرِهما فَقَالَ ضربوكُم علَى دِم عثْمانَ ثَماِنني سنةً و هم يعلَمونَ أَنه كَانَ 
  .كَرتم صنميِهم ظَاِلماً فَكَيف يا فَروةُ ِإذَا ذَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن عِلي بِن -٢١٦ 
ا  فَذَكَرنا م)عليه السالم ( النعماِن عن عبِد اللَِّه بِن مسكَانَ عن سِديٍر قَالَ كُنا ِعند أَِبي جعفٍَر 

 ِهمِبين دعب اسثَ الندصلى اهللا عليه وآله ( أَح( ِمِننيؤالْم أَِمري مِتذْلَالَهاس و  ) عليه السالم( لٌ ِمنجفَقَالَ ر 
عليه السالم ( جعفٍَر الْقَوِم أَصلَحك اللَّه فَأَين كَانَ ِعز بِني هاِشٍم و ما كَانوا ِفيِه ِمن الْعدِد فَقَالَ أَبو 

( ِمن ِقيكَانَ ب نم و   

http://www.islam4u.com


  )١٩٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثامن : الكايف 

ِن ذَِليلَاِن حِديثَا عهٍد بِني هاِشٍم ِإنما كَانَ جعفَر و حمزةُ فَمضيا و بِقي معه رجلَاِن ضِعيفَا
ِبالِْإسلَاِم عباس و عِقيلٌ و كَانا ِمن الطُّلَقَاِء أَما و اللَِّه لَو أَنَّ حمزةَ و جعفَراً كَانا ِبحضرِتِهما ما 

  .ما وصلَا ِإلَى ما وصلَا ِإلَيِه و لَو كَانا شاِهديِهما لَأَتلَفَا نفْسيِه
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن أَِبيِه عن عبِد اللَِّه بِن -٢١٧ 

 قَالَ مِن اشتكَى الْواِهنةَ أَو كَانَ ِبِه )عليه السالم ( الْمِغريِة عن ِإسماِعيلَ بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
دا صم لَه كَنِبالَِّذي س كتكَّنس كُنقُلْ اسلْي ِضِع ووالْم لَى ذَِلكع هدي عضٍل فَلْيوةُ برغَم أَو اع

 ِليمالْع ِميعالس وه اِر وهالن ِل وِفي اللَّي.  
 عن أَحمد بِن محمِد بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى-٢١٨ 

 قَالَ الْحزم )عليه السالم ( أَِبي نصٍر و الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عن أَِبي جِميلَةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .ِفي الْقَلِْب و الرحمةُ و الِْغلْظَةُ ِفي الْكَِبِد و الْحياُء ِفي الريِة 

ِفي الْقَلِْب و هكَنسقْلُ مِميلَةَ الْعِلأَِبي ج رِديٍث آخِفي ح .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن حسانَ عن موسى بِن بكٍْر -٢١٩ 

  نه فَِقيلَ ِإنه ِبِه طُحالًا فَقَالَ  فَسأَلَ ع)عليه السالم ( قَالَ اشتكَى غُلَام ِإلَى أَِبي الْحسِن 
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  .أَطِْعموه الْكُراثَ ثَلَاثَةَ أَياٍم فَأَطْعمناه ِإياه فَقَعد الدم ثُم برأَ 
  محمد بن يحيى عن غَيِر واِحٍد عن محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن عمِرو -٢٢٠ 

 و شكَوت ِإلَيِه ضعف مِعدِتي فَقَالَ اشرِب الْحزاَء )عليه السالم ( بِن ِإبراِهيم قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر 
  .علْت فَوجدت ِمنه ما أُِحب ِبالْماِء الْباِرِد فَفَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن بكِْر بِن صاِلٍح قَالَ -٢٢١ 
 ِفي الْمفَاِصِل  يقُولُ ِمن الريِح الشاِبكَِة و الْحاِم و الِْإبِردِة)عليه السالم ( سِمعت أَبا الْحسِن الْأَولَ 

 فِّي ثُمصت ِظيفٍَة ثُمٍر نا ِفي ِقدمهخطْبت اِء وا ِبالْممهرمغاِبٍس تِتٍني ي كَف ٍة ولْبح ذُ كَفأْخت
قَد رقَد اِمكأَي اممت هِمن برشى تتماً حوي ِغبت ماً ووي هبرشت ثُم دربت ِويٍح ر.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عن نوِح -٢٢٢ 
ه اللَّبن  قَالَ من تغير علَيِه ماُء الظَّهِر فَلْينفَع لَ)عليه السالم ( بِن شعيٍب عمن ذَكَره عن أَِبي الْحسِن 

  .الْحِليب و الْعسلُ 
  الْحسين بن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عن محمِد بِن جمهوٍر عن حمرانَ -٢٢٣ 

مةَ ِفي يوِم الثَّلَاثَاِء  ِفيم يختِلف الناس قُلْت يزعمونَ أَنَّ الِْحجا)عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 لَحأَص  
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لَ صدقُوا فَأَحرى قَالَ فَقَالَ ِلي و ِإلَى ما يذْهبونَ ِفي ذَِلك قُلْت يزعمونَ أَنه يوم الدِم قَالَ فَقَا
 وتمى يتح همقَأْ دري ا لَمافَقَهو نةً ماعِم الثَّلَاثَاِء سووا أَنَّ ِفي يِلما عِمِه أَموِفي ي وهجيهأَنْ لَا ي

 اَء اللَّها شم أَو.  
وب بِن يِزيد عن رجٍل ِمن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يعقُ-٢٢٤ 

الْكُوِفيني عن أَِبي عروةَ أَِخي شعيٍب أَو عن شعيٍب الْعقَرقُوِفي قَالَ دخلْت علَى أَِبي الْحسِن 
نَّ هذَا يوم يقُولُ الناس ِإنَّ مِن  و هو يحتِجم يوم الْأَرِبعاِء ِفي الْحبِس فَقُلْت لَه ِإ)عليه السالم ( الْأَوِل 

  .احتجم ِفيِه أَصابه الْبرص فَقَالَ ِإنما يخاف ذَِلك علَى من حملَته أُمه ِفي حيِضها 
 ٢٢٥-اِعيلَ عمِن ِإسِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحاِلِح   مص ن

 قَالَ لَا تحتِجموا ِفي يوِم الْجمعِة مع )عليه السالم ( بِن عقْبةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
يش هابِة فَأَصعمِم الْجواِل ِفي يوالز عم مجتِن احاِل فَِإنَّ موالز نلُومٌء فَلَا ي هفْسِإلَّا ن .  

 ٢٢٦- نع ِليِن عِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ الدواُء أَربعةٌ السعوطُ و الِْحجامةُ و )عليه السالم ( أَِبي سلَمةَ عن معتٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .نورةُ و الْحقْنةُ ال
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمر بِن أُذَينةَ قَالَ شكَا رجلٌ -٢٢٧ 

  ِمن كَاِشٍم  السعالَ و أَنا حاِضر فَقَالَ لَه خذْ ِفي راحِتك شيئاً )عليه السالم ( ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
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علْته ِإلَّا و ِمثْلَه ِمن سكٍَّر فَاستفَّه يوماً أَو يوميِن قَالَ ابن أُذَينةَ فَلَِقيت الرجلَ بعد ذَِلك فَقَالَ ما فَ
 بى ذَهتةً حاِحدةً ورم.  

 ٢٢٨- ناٍح عنِن جِعيِد بس نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 ِإلَى ربِه تعالَى الِْبلَّةَ  شكَا)عليه السالم (  قَالَ ِإنَّ موسى بن ِعمرانَ )عليه السالم ( رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

و الرطُوبةَ فَأَمر اللَّه تعالَى أَنْ يأْخذَ الْهِليلَج و الِْبِليلَج و الْأَملَج فَيعِجنه ِبالْعسِل و يأْخذَه ثُم قَالَ 
  .م الطَِّريِفلَ  هو الَِّذي يسمونه ِعندكُ)عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن -٢٢٩ 
 ِإني )عليه السالم ( يحيى عن أَِخيِه الْعلَاِء عن ِإسماِعيلَ بِن الْحسِن الْمتطَبِب قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 أْسفَداً فَقَالَ لَا بِه صلَيذُ عآخ تلَس و ِبيرع ي ِطبِطب و رصب ِبالطِّب ِلي ِب ورالْع لٌ ِمنجر
ونَ و قُلْت ِإنا نبطُّ الْجرح و نكِْوي ِبالناِر قَالَ لَا بأْس قُلْت و نسِقي هِذِه السموم الْأَسمِحيقُ

الْغاِريقُونَ قَالَ لَا بأْس قُلْت ِإنه ربما مات قَالَ و ِإنْ مات قُلْت نسِقي علَيِه النِبيذَ قَالَ لَيس ِفي 
  حراٍم ِشفَاٌء قَِد اشتكَى 
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 فَقَالَت لَه عاِئشةُ ِبك ذَات الْجنِب فَقَالَ أَنا أَكْرم علَى اللَِّه عز و جلَّ )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
  .ِمن أَنْ يبتِليِني ِبذَاِت الْجنِب قَالَ فَأَمر فَلُد ِبصِبٍر 

 ٢٣٠-نب ِليع   قَالَ قُلْت قُوبعِن يب سوني نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب 
 الرجلُ يشرب الدواَء و يقْطَع الِْعرق و ربما انتفَع ِبِه و ربما قَتلَه قَالَ )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
شي و قْطَعي بر.  

  أَحمد بن محمٍد الْكُوِفي عن عِلي بِن الْحسِن بِن عِلي بِن فَضاٍل عن محمِد -٢٣١ 
بِن عبِد الْحِميِد عِن الْحكَِم بِن ِمسِكٍني عن حمزةَ بِن الطَّياِر قَالَ كُنت ِعند أَِبي الْحسِن الْأَوِل 

 فَرآِني أَتأَوه فَقَالَ ما لَك قُلْت ِضرِسي فَقَالَ لَِو احتجمت فَاحتجمت فَسكَن فَأَعلَمته )ه السالم علي( 
يِبش اسى الناودا تا  فَقَالَ ِلي مم اكِفد ِعلْتج ٍل قَالَ قُلْتسِة ععزم ٍم أَمِة دصم ٍر ِمنيٍء خ

ٍل الْمسةُ ععلًا[زسٍل ] عسقَةُ عقَالَ لَع.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن بكِْر بِن صاِلٍح عن سلَيمانَ بِن جعفٍَر -٢٣٢ 

 تأْخذُ حنظَلَةً فَتقَشرها  يقُولُ دواُء الضرِس)عليه السالم ( الْجعفَِري قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن موسى 
ثُم تستخِرج دهنها فَِإنْ كَانَ الضرس مأْكُولًا منحِفراً تقَطِّر ِفيِه قَطَراٍت و تجعلُ ِمنه ِفي قُطْنٍة 

 ذُهأْخلِْقياً يتسم هاِحبص امني ِس ورِف الضولُ ِفي جعجت ئاً ويلَا ش سراٍل فَِإنْ كَانَ الضثَلَاثَ لَي
 سرالض ِلي ذَِلكِفي الْأُذُِن الَِّتي ت ِرحياً قَطِّر تكَان أَكْلَ ِفيِه و  
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كُلَّ لَي اِليِم لَيالد ِع الْفَِم وجقُولُ ِلوي هتِمعس أُ ِبِإذِْن اللَِّه قَالَ ورباٍت يثَلَاثَ قَطَر ِن أَويتلٍَة قَطْر
الَِّذي يخرج ِمن الْأَسناِن و الضرباِن و الْحمرِة الَِّتي تقَع ِفي الْفَِم تأْخذُ حنظَلَةً رطْبةً قَِد 

رت فَتجعلُ علَيها قَالَباً ِمن ِطٍني ثُم تثْقُب رأْسها و تدِخلُ ِسكِّيناً جوفَها فَتحك جواِنبها اصفَ
 ِبِرفٍْق ثُم تصب علَيها خلَّ تمٍر حاِمضاً شِديد الْحموضِة ثُم تضعها علَى الناِر فَتغِليها غَلَياناً

 بِإنْ أَح لٍّ وِبخ ضمضمتي ِبِه ِفيِه و لُكدفَي هلَ ظُفُرمتا احكُلَّم هِمن هاِحبذُ صأْخي ِديداً ثُمش
 و هكَانم ادأَع لُّهخ ا فَِنيكُلَّم لَ ووقٍَة فَعتسب ٍة أَواججظَلَِة ِفي زنا ِفي الْحلَ موحأَنْ ي قتا عكُلَّم

 اَء اللَّهِإنْ ش راً لَهيكَانَ خ.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن الْحسِن -٢٣٣ 

 جِعلْت لَك الِْفداَء ِإنَّ )عليه السالم ( بِن أَسباٍط عن عبِد الرحمِن بِن سيابةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
الناس يقُولُونَ ِإنَّ النجوم لَا يِحلُّ النظَر ِفيها و ِهي تعِجبِني فَِإنْ كَانت تِضر ِبِديِني فَلَا حاجةَ 

يال ِلي ِفي ش ِبِديِني فَو ِضرلَا ت تِإنْ كَان ِبِديِني و ِضرا ٍء يِفيه ظَرِهي النتأَش ا وِهيهتي لَأَشلَِّه ِإن
يونَ ِفي شظُرنت كُمقَالَ ِإن ثُم ِبِديِنك ِضرقُولُونَ لَا تا يكَم سفَقَالَ لَي  و كردلَا ي ها كَِثريهٍء ِمن

 ثُم قَالَ أَ تدِري كَم بين الْمشتِري و الزهرِة ِمن قَِليلُه لَا ينتفَع ِبِه تحسبونَ علَى طَاِلِع الْقَمِر
دِقيقٍَة قُلْت لَا و اللَِّه قَالَ أَ فَتدِري كَم بين الزهرِة و بين الْقَمِر ِمن دِقيقٍَة قُلْت لَا قَالَ أَ فَتدِري 

ِمن دِقيقٍَة قُلْت لَا و اللَِّه ما سِمعت ِمن أَحٍد ِمن الْمنجِمني قَطُّ كَم بين الشمِس و بين السنبلَِة 
 ِمن هتِمعا ساللَِّه م لَا و ِقيقٍَة قُلْتد فُوِظ ِمنحِح الْماللَّو نيب لَِة وبنالس نيب ِري كَمدقَالَ أَ فَت

نيا بٍم قَطُّ قَالَ مجنِقيقَةً مونَ دعبس ونَ أَواِحِبِه ِستا ِإلَى صمهاِحٍد ِمنكُلِّ و ] دبع كش
ثُم قَالَ يا عبد الرحمِن هذَا ِحساب ِإذَا حسبه الرجلُ و وقَع علَيِه عرف الْقَصبةَ الَِّتي ] الرحمِن

  ِفي وسِط الْأَجمِة 
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و عدد ما عن يِميِنها و عدد ما عن يساِرها و عدد ما خلْفَها و عدد ما أَمامها حتى لَا يخفَى 
مِب الْأَجقَص ِه ِمنلَيةٌ عاِحدِة و.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسِن بِن محبوٍب -٢٣٤ 
 عِن الِْجماِل يكُونُ ِبها )عليه السالم ( قَالَ أَخبرنا النضر بن ِقرواٍش الْجمالُ قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

جرب أَعِزلُها ِمن ِإِبِلي مخافَةَ أَنْ يعِديها جربها و الدابةُ ربما صفَرت لَها حتى تشرب الْماَء الْ
رسولَ اللَِّه ِإني  فَقَالَ يا )صلى اهللا عليه وآله (  ِإنَّ أَعراِبياً أَتى رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 ذَِلك ِديعافَةَ أَنْ يخا ماَءهِشر هفَأَكْر برا جِبه ِسِري وِن الْياقَةَ ِبالثَّمالن ةَ وقَرالْب اةَ والش أُِصيب
 فَمن أَعدى الْأَولَ ثُم قَالَ  يا أَعراِبي)صلى اهللا عليه وآله ( الْجرب ِإِبِلي و غَنِمي فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

 لَا عدوى و لَا ِطيرةَ و لَا هامةَ و لَا شؤم و لَا صفَر و لَا رضاع بعد )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
ا طَلَاق قَبلَ النكَاِح و لَا ِعتق قَبلَ ِفصاٍل و لَا تعرب بعد ِهجرٍة و لَا صمت يوماً ِإلَى اللَّيِل و لَ

  .ِملٍْك و لَا يتم بعد ِإدراٍك 
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اللَِّه بِن الْمِغريِة عن عمِرو بِن حريٍث قَالَ   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عبِد - ٢٣٥
   الطِّيرةُ علَى ما تجعلُها ِإنْ هونتها تهونت و ِإنْ شددتها )عليه السالم ( قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
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  .تشددت و ِإنْ لَم تجعلْها شيئاً لَم تكُن شيئاً 
عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢٣٦ 

  . كَفَّارةُ الطِّيرِة التوكُّلُ )صلى اهللا عليه وآله ( للَِّه  قَالَ قَالَ رسولُ ا)
 ٢٣٧- و ِزيدِن يب رمع نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 ِفي قَوِل اللَِّه )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر  و بعِضِهم )عليه السالم ( غَيِرِه عن بعِضِهم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
عز و جلَّ أَ لَم تر ِإلَى الَِّذين خرجوا ِمن ِدياِرِهم و هم أُلُوف حذَر الْموِت فَقالَ لَهم اللَّه موتوا 

ِن الشاِم و كَانوا سبِعني أَلْف بيٍت و كَانَ ثُم أَحياهم فَقَالَ ِإنَّ هؤلَاِء أَهلُ مِدينٍة ِمن مداِئ
 ِقيب و ِتِهماُء ِلقُوِة الْأَغِْنيِدينالْم ِمن جروا ِبِه خسوا ِإذَا أَحاٍن فَكَانِفي كُلِّ أَو ِفيِهم قَعونُ يالطَّاع

كْثُري توفَكَانَ الْم ِفِهمعاُء ِلضا الْفُقَرِفيه قُولُ الَِّذينوا فَيجرخ ِقلُّ ِفي الَِّذيني وا وأَقَام ِفي الَِّذين 
خرجوا لَو كُنا أَقَمنا لَكَثُر ِفينا الْموت و يقُولُ الَِّذين أَقَاموا لَو كُنا خرجنا لَقَلَّ ِفينا الْموت قَالَ 

ِميعاً أَنج مهأْير عمتا فَاجِة فَلَمِدينالْم ِمن موا كُلُّهجروا ِبِه خسأَح و ونُ ِفيِهمالطَّاع قَعِإذَا و ه
أَحسوا ِبالطَّاعوِن خرجوا جِميعاً و تنحوا عِن الطَّاعوِن حذَر الْموِت فَساروا ِفي الِْبلَاِد ما شاَء 

ا ِبمِدينٍة خِربٍة قَد جلَا أَهلُها عنها و أَفْناهم الطَّاعونُ فَنزلُوا ِبها فَلَما حطُّوا اللَّه ثُم ِإنهم مرو
  ِرحالَهم و اطْمأَنوا ِبها قَالَ لَهم اللَّه عز و جلَّ موتوا جِميعاً فَماتوا 
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 و مهوحةُ فَنارالْم مهتسِة فَكَنارلَى طَِريِق الْموا عكَان و لُوحِميماً يوا رارص و ِتِهماعس ِمن
اِء بِبيأَن ِمن ِبين ِبِهم رِضٍع فَموِفي م موهعمج الِْعظَام أَى ِتلْكا رِقيلُ فَلَمِحز قَالُ لَهاِئيلَ يرِني ِإس

بكَى و استعبر و قَالَ يا رب لَو ِشئْت لَأَحييتهم الساعةَ كَما أَمتهم فَعمروا ِبلَادك و ولَدوا 
خ ِمن كدبعي نم عم وكدبع و كادا ِعبي معقَالَ ن ذَِلك ِحبِه أَ فَتالَى ِإلَيعت ى اللَّهحفَأَو لِْقك

رب فَأَحِيِهم قَالَ فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه أَنْ قُلْ كَذَا و كَذَا فَقَالَ الَِّذي أَمره اللَّه عز و جلَّ 
 و هو اِلاسم الْأَعظَم فَلَما قَالَ ِحزِقيلُ ذَِلك الْكَلَام نظَر )عليه السالم ( اللَِّه أَنْ يقُولَه فَقَالَ أَبو عبِد 

 هِذكْر زع ونَ اللَّهحبسٍض يعِإلَى ب مهضعب ظُرناًء ييوا أَحادٍض فَععا ِإلَى بهضعب ِطريِإلَى الِْعظَاِم ي
هونركَبي ويلَى كُلِّ شع أَنَّ اللَّه دهأَش ذَِلك دِقيلُ ِعنفَقَالَ ِحز هلِّلُونهي و   نب رمقَالَ ع ٍء قَِدير

  . ِفيِهم نزلَت هِذِه الْآيةُ )عليه السالم ( يِزيد فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 قَالَ قُلْت لَه )عليه السالم (  عن أَِبي جعفٍَر   ابن محبوٍب عن حناِن بِن سِديٍر-٢٣٨ 

 قُوبعِل يقَو نِني عِبرعليه السالم ( أَخ( هأَن لَمعأَِخيِه أَ كَانَ ي و فوسي وا ِمنسسحوا فَتبِنيِه اذْهِلب 
 قُلْت كَيف عِلم قَالَ ِإنه دعا ِفي السحِر و سأَلَ حي و قَد فَارقَه منذُ ِعشِرين سنةً قَالَ نعم قَالَ

اللَّه عز و جلَّ أَنْ يهِبطَ علَيِه ملَك الْموِت فَهبطَ علَيِه بريالُ و هو ملَك الْموِت فَقَالَ لَه بريالُ 
ِن الْأَرِني عِبرقَالَ أَخ قُوبعا يي كتاجا حا مهلْ أَقِْبضقَةً قَالَ بفَرتم ةً أَوِمعتجا مهقِْبضاِح تو

 قُوبعي ِلمقَالَ لَا فَع ِبك را مِفيم فوسي وحر ِبك رلْ مِني هِبرفَأَخ وحاً قَالَ لَهوحاً رقَةً رفَرتم
لِْدِه اذْهقَالَ ِلو ذَِلك دفَِعن يح هأَِخيِه أَن و فوسي وا ِمنسسحوا فَتب.  

 ٢٣٩- نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
   )عليه السالم (  اللَِّه محمِد بِن الْحصيِن عن خاِلِد بِن يِزيد الْقُمي عن بعِض أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد
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 ِبيثُ كَانَ النيةٌ قَالَ حنكُونَ ِفتوا أَلَّا تِسبح لَّ وج و زِل اللَِّه عصلى اهللا عليه وآله( ِفي قَو(  نيب 
 ثُم تاب اللَّه علَيِهم حيثُ قَام )صلى اهللا عليه وآله ( أَظْهِرِهم فَعموا و صموا حيثُ قُِبض رسولُ اللَِّه 

 ِمِننيؤالْم ِة )عليه السالم ( أَِمرياعوا ِإلَى السمص وا ومع قَالَ ثُم .  
نا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن أَِبي   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب-٢٤٠ 

 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ لُِعن الَِّذين كَفَروا ِمن بِني )عليه السالم ( عبيدةَ الْحذَّاِء عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ابِن مريم قَالَ الْخناِزير علَى ِلسانَ داود و الِْقردةُ علَى ِلسانَ ِإسراِئيلَ على ِلساِن داود و ِعيسى

 ميرِن مى ابعليهما السالم ( ِعيس(.   
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن النضِر بِن -٢٤١ 

حم نٍد عيوِد اللَِّه سبأَِبي ع نِن ِميثٍَم عانَ برِعم نٍب عيعِن شب قُوبعي نةَ عزمِن أَِبي حِد بم )

 فَِإنهم ال يكَذِّبونك و لِكن الظَّاِلِمني )عليه السالم (  قَالَ قَرأَ رجلٌ علَى أَِمِري الْمؤِمِنني )عليه السالم 
ِه يجحدونَ فَقَالَ بلَى و اللَِّه لَقَد كَذَّبوه أَشد التكِْذيِب و لَِكنها مخفَّفَةٌ ال يكَذِّبونك ِبآياِت اللَّ

 قَّكونَ ِبِه حكَذِّباِطٍل يونَ ِببأْتلَا ي.  
 ٢٤٢- ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عِن   أَبى عيحِن يانَ بفْوص  

http://www.islam4u.com


  )٢٠١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثامن : الكايف 

لَّ و من  قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و ج)عليهما السالم ( ابِن مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما 
يِه شِإلَي وحي لَم و ِإلَي قالَ أُوِحي لَى اللَِّه كَِذباً أَورى عِن افْتِمم ِن أَِبي  أَظْلَمِفي اب لَتزٌء قَالَ ن

 يوم فَتِح )يه وآله صلى اهللا عل( سرٍح الَِّذي كَانَ عثْمانُ استعملَه علَى ِمصر و هو ِممن كَانَ رسولُ اللَِّه 
 فَِإذَا أَنزلَ اللَّه عز و جلَّ أَنَّ اللَّه عِزيز )صلى اهللا عليه وآله ( مكَّةَ هدر دمه و كَانَ يكْتب ِلرسوِل اللَِّه 

 دعها فَِإنَّ اللَّه عِليم حِكيم )يه وآله صلى اهللا عل( حِكيم كَتب ِإنَّ اللَّه عِليم حِكيم فَيقُولُ لَه رسولُ اللَِّه 
ُء ِبِه فَما يغير علَي  و كَانَ ابن أَِبي سرٍح يقُولُ ِللْمناِفِقني ِإني لَأَقُولُ ِمن نفِْسي ِمثْلَ ما يِجي

  .فَأَنزلَ اللَّه تبارك و تعالَى ِفيِه الَِّذي أَنزلَ 
 ٢٤٣-ِن   عِد بمحم نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِلي

 قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و قاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ و )عليه السالم ( مسِلٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
 رخص )صلى اهللا عليه وآله ( ن كُلُّه ِللَِّه فَقَالَ لَم يِجئْ تأِْويلُ هِذِه الْآيِة بعد ِإنَّ رسولَ اللَِّه يكُونَ الدي

وى يتلُونَ حقْتي مهلَِكن مهلْ ِمنقْبي ا لَمأِْويلُهاَء تج قَد اِبِه فَلَوحِة أَصاجح ِتِه واجِلح ملَه اللَّه دح
 ككُونَ ِشرى لَا يتح لَّ وج و زع.  
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 بِن عماٍر عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن معاِويةَ- ٢٤٤
 قَالَ سِمعته يقُولُ ِفي هِذِه الْآيِة يا أَيها النِبي قُلْ ِلمن ِفي أَيِديكُم ِمن الْأَسرى ِإنْ )عليه السالم ( اللَِّه 

 كُما أُِخذَ ِمنراً ِمميخ ِتكُمؤراً ييخ ِفي قُلُوِبكُم لَِم اللَّهعي اِس وبِفي الْع لَتزقَالَ ن لَكُم ِفرغي و
 نهى يوم بدٍر أَنْ يقْتلَ أَحد ِمن بِني هاِشٍم و )صلى اهللا عليه وآله ( عِقيٍل و نوفٍَل و قَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 

(  فَقَالَ انظُر من هاهنا ِمن بِني هاِشٍم قَالَ فَمر عِلي )عليه السالم ( أَبو الْبختِري فَأُِسروا فَأَرسلَ عِلياً 

 علَى عِقيِل بِن أَِبي طَاِلٍب كَرم اللَّه وجهه فَحاد عنه فَقَالَ لَه عِقيلٌ يا ابن أُم علَي أَما )عليه السالم 
 و قَالَ هذَا أَبو الْفَضِل ِفي يِد )صلى اهللا عليه وآله ( رجع ِإلَى رسوِل اللَِّه و اللَِّه لَقَد رأَيت مكَاِني قَالَ فَ

صلى اهللا عليه ( فُلَاٍن و هذَا عِقيلٌ ِفي يِد فُلَاٍن و هذَا نوفَلُ بن الْحاِرِث ِفي يِد فُلَاٍن فَقَام رسولُ اللَِّه 

ِقيٍل فَقَالَ لَه يا أَبا يِزيد قُِتلَ أَبو جهٍل فَقَالَ ِإذاً لَا تنازعونَ ِفي ِتهامةَ  حتى انتهى ِإلَى ع)وآله 
َء ِبالْعباِس فَِقيلَ لَه افِْد نفْسك و  فَقَالَ ِإنْ كُنتم أَثْخنتم الْقَوم و ِإلَّا فَاركَبوا أَكْتافَهم فَقَالَ فَِجي

نافِْد اب أُم دِعن لَّفْتا خِط ِممشاً ِفي كَفِّي فَقَالَ أَعيأَلُ قُركُِني أَسرتت دمحا مفَقَالَ ي أَِخيك 
يذَا شِهي هجِني ِفي وابا ِإنْ أَصلَه قُلْت ِل وا  الْفَضي فِْسِك فَقَالَ لَهن لِْدِك ولَى وِفِقيِه عٌء فَأَن

 ِمن ِعنِد اللَِّه عز و جلَّ فَقَالَ و )عليه السالم (  من أَخبرك ِبهذَا فَقَالَ أَتاِني ِبِه جبرِئيلُ ابن أَِخي
 مى كُلُّهرالْأَس عجولُ اللَِّه قَالَ فَرسر كأَن دهأَش ِهي ا وِإلَّا أَن دذَا أَحِبه ِلما علُوِفِه محم

ني ِإلَّا الْعباس و عِقيلٌ و نوفَلٌ كَرم اللَّه وجوههم و ِفيِهم نزلَت هِذِه الْآيةُ قُلْ ِلمن ِفي مشِرِك
  .أَيِديكُم ِمن الْأَسرى ِإنْ يعلَِم اللَّه ِفي قُلُوِبكُم خيراً ِإلَى آِخِر الْآيِة 
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  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن صفْوانَ بِن يحيى عِن ابِن - ٢٤٥
   قَوِل اللَِّه عز و جلَّ أَ جعلْتم ِسقايةَ الْحاج  ِفي)عليهما السالم ( مسكَانَ عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما 
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زِم الْآِخِر نوالْي ِباللَِّه و نآم نراِم كَمِجِد الْحسةَ الْمِعمار و فٍَر وعج و ِليع ةَ وزمِفي ح لَت
 و ةَ الْحاجِسقاي ملْتعأَ ج زع لَّ وج لَ اللَّهزِة فَأَنابالِْحج ِة وقَايوا ِبالسرفَخ مهةَ ِإنبيش اِس وبالْع

آِخِر و كَانَ عِلي و حمزةُ و جعفَر صلَوات ِعمارةَ الْمسِجِد الْحراِم كَمن آمن ِباللَِّه و الْيوِم الْ
  .اللَِّه علَيِهم الَِّذين آمنوا ِباللَِّه و الْيوِم الْآِخِر و جاهدوا ِفي سِبيِل اللَِّه لَا يستوونَ ِعند اللَِّه 

 ِعيسى عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن-٢٤٦ 
 عن قَوِل اللَِّه تعالَى و ِإذا )عليه السالم ( ِهشاِم بِن ساِلٍم عن عماٍر الساباِطي قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

صلى اهللا عليه ( أَِبي الْفَِصيِل ِإنه كَانَ رسولُ اللَِّه مس الِْإنسانَ ضر دعا ربه مِنيباً ِإلَيِه قَالَ نزلَت ِفي 

 ِعنده ساِحراً فَكَانَ ِإذَا مسه الضر يعِني السقْم دعا ربه مِنيباً ِإلَيِه يعِني تاِئباً ِإلَيِه ِمن قَوِلِه ِفي )وآله 
يقُولُ ثُم ِإذا خولَه ِنعمةً ِمنه يعِني الْعاِفيةَ نِسي ما كانَ يدعوا ِإلَيِه  ما )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

 ِإنه )صلى اهللا عليه وآله ( ِمن قَبلُ يعِني نِسي التوبةَ ِإلَى اللَِّه عز و جلَّ ِمما كَانَ يقُولُ ِفي رسوِل اللَِّه 
ك قَالَ اللَّه عز و جلَّ قُلْ تمتع ِبكُفِْرك قَِليلًا ِإنك ِمن أَصحاِب الناِر يعِني ِإمرتك ساِحر و ِلذَِل

 ( قَالَ ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( علَى الناِس ِبغيِر حق ِمن اللَِّه عز و جلَّ و ِمن رسوِلِه 

 يخِبر ِبحاِلِه و فَضِلِه ِعند اللَِّه )عليه السالم (  ثُم عطَف الْقَولَ ِمن اللَِّه عز و جلَّ ِفي عِلي )عليه السالم 
 ذَرحقاِئماً ي ِل ساِجداً وآناَء اللَّي قاِنت وه نالَى فَقَالَ أَمعت و كاربت  
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الْآِخرةَ و يرجوا رحمةَ ربِه قُلْ هلْ يستِوي الَِّذين يعلَمونَ أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه و الَِّذين ال 
للَِّه و أَنه ساِحر كَذَّاب ِإنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْباِب قَالَ ثُم قَالَ أَبو يعلَمونَ أَنْ محمداً رسولُ ا

  . هذَا تأِْويلُه يا عمار )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 ٢٤٧-ِن عاِد بمح نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   تلَوانَ قَالَ تثْم

 ذَوا عدٍل ِمنكُم فَقَالَ ذُو عدٍل ِمنكُم هذَا ِمما أَخطَأَت ِفيِه الْكُتاب )عليه السالم ( ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
.  

ي نصٍر عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِب-٢٤٨ 
  . ال تسئَلُوا عن أَشياَء لَم تبد لَكُم ِإنْ تبد لَكُم تسؤكُم )عليه السالم ( رجٍل عن أَِبي جعفٍَر 

   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد الْبرِقي عن أَِبيِه عن محمِد بِن-٢٤٩ 
   و تمت كَِلمت ربك الْحسنى ِصدقاً )عليه السالم ( ِسناٍن عن محمِد بِن مروانَ قَالَ تلَا أَبو عبِد اللَِّه 
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فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِإنما نقْرؤها و تمت كَِلمةُ ربك ِصدقاً و عدلًا فَقَالَ ِإنَّ ِفيها و عدلًا 
  .الْحسنى 
 ٢٥٠- نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِن عِد اللَِّه ببِد اللَِّه عبأَِبي ع نطَِل عِن الْقَاِسِم الْبِد اللَِّه ببع نع مِن الْأَصمحِد الرِفي )عليه السالم ( ب 
قَوِلِه تعالَى و قَضينا ِإىل بِني ِإسراِئيلَ ِفي الِْكتاِب لَتفِْسدنَّ ِفي الْأَرِض مرتيِن قَالَ قَتلُ عِلي بِن 

 )عليه السالم (  و لَتعلُن علُوا كَِبرياً قَالَ قَتلُ الْحسيِن )عليه السالم (  و طَعن الْحسِن )عليه السالم ( ِبي طَاِلٍب أَ
وِلي بأٍْس  بعثْنا علَيكُم ِعباداً لَنا أُ)عليه السالم ( فَِإذا جاَء وعد أُوالهما فَِإذَا جاَء نصر دِم الْحسيِن 

 فَلَا يدعونَ وتراً ِآلِل )عليه السالم ( شِديٍد فَجاسوا ِخاللَ الدياِر قَوم يبعثُهم اللَّه قَبلَ خروِج الْقَاِئِم 
 الْكَرةَ علَيِهم  ثُم رددنا لَكُم)عليه السالم ( محمٍد ِإلَّا قَتلُوه و كانَ وعداً مفْعولًا خروج الْقَاِئِم 

 ِفي سبِعني ِمن أَصحاِبِه علَيِهم الْبيض الْمذَهب ِلكُلِّ بيضٍة وجهاِن )عليه السالم ( خروج الْحسيِن 
و أَنه لَيس ِبدجاٍل و الْمؤدونَ ِإلَى الناِس أَنَّ هذَا الْحسين قَد خرج حتى لَا يشك الْمؤِمنونَ ِفيِه 

 نيسالْح هأَن ِمِننيؤِرفَةُ ِفي قُلُوِب الْمعِت الْمقَرتفَِإذَا اس ِرِهمأَظْه نيب ةُ الْقَاِئمجالْح طَاٍن ويلَا ش )

نه و يحنطُه و يلْحده ِفي حفْرِتِه  جاَء الْحجةَ الْموت فَيكُونُ الَِّذي يغسلُه و يكَفِّ)عليه السالم 
 ِليع نب نيسعليه السالم ( الْح( ِصيِإلَّا الْو ِصيِلي الْولَا ي و .  

  سهلٌ عن محمِد بِن الْحسِن عن محمِد بِن حفٍْص التِميِمي قَالَ حدثَِني أَبو -٢٥١ 
فٍَر الْخعج ِقيلٌ وع و ِمِننيؤالْم أَِمري هعيذَِة شبِإلَى الر ا ذَرانُ أَبثْمع ريا سقَالَ قَالَ لَم ِميثْع

 نيسالْح و نساِع قَالَ أَِم)عليهما السالم ( الْحدالْو دا كَانَ ِعنفَلَم هنع اللَّه ِضياِسٍر ري نب ارمع و  ري
ِمِننيؤالْم  
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فُوك علَى  يا أَبا ذَر ِإنك ِإنما غَِضبت ِللَِّه عز و جلَّ فَارج من غَِضبت لَه ِإنَّ الْقَوم خا)عليه السالم ( 
دنياهم و ِخفْتهم علَى ِديِنك فَأَرحلُوك عِن الِْفناِء و امتحنوك ِبالْبلَاِء و و اللَِّه لَو كَانِت 

ا يؤِنسك السماوات و الْأَرض علَى عبٍد رتقاً ثُم اتقَى اللَّه عز و جلَّ جعلَ لَه ِمنها مخرجاً فَلَ
 نحن و كِحبا نأَن لَمعت تأَن ا ذَرا أَبِقيلٌ فَقَالَ يع كَلَّمت اِطلُ ثُمِإلَّا الْب كوِحشلَا ي و قِإلَّا الْح

ثَوابك علَى اللَِّه عز و جلَّ و نعلَم أَنك تِحبنا و أَنت قَد حِفظْت ِفينا ما ضيع الناس ِإلَّا الْقَِليلَ فَ
 لَماع و ِق اللَّهلَّ فَاتج و زلَى اللَِّه عع كابونَ فَثَوريسالْم كريس ونَ وِرجخالْم كجرأَخ ِلذَِلك

ةَ ِمناِفيالْع طَاَءكِتباس ِع وزالْج لَاَء ِمنالْب فَاَءكِتعقُلْ أَنَّ اس و عزالْج و أْسِع الْيأِْس فَدالْي 
 نسالْح كَلَّمت ِكيلُ ثُمالْو مِنع و اللَّه ِبيسا )عليه السالم ( حم كا ِإلَيوأَت قَد مِإنَّ الْقَو اهما عفَقَالَ ي 
ظَِر الْأَعنلَّ ِبالْمج و زع ِإنَّ اللَّه ى ورت قَد ِردا يِة مِشد ا واِقها ِبِذكِْر ِفرينالد ِذكْر كنع علَى فَد

علَيك ِلرخاِء ما بعدها و اصِبر حتى تلْقَى نِبيك صلَّى اللَّه علَيِه و آِلِه و هو عنك راٍض ِإنْ شاَء 
 نيسالْح كَلَّمت ثُم السالم عليه ( اللَّه( ى ورا تم ريغأَنْ ي الَى قَاِدرعت و كاربت ِإنَّ اللَّه اهما عفَقَالَ ي 

هو كُلَّ يوٍم ِفي شأٍْن ِإنَّ الْقَوم منعوك دنياهم و منعتهم ِدينك فَما أَغْناك عما منعوك و ما 
منعتهم فَعلَيك ِبالصبِر فَِإنَّ الْخير ِفي الصبِر و الصبر ِمن الْكَرِم و دِع الْجزع أَحوجهم ِإلَى ما 

 و كشحأَو نم اللَّه شحأَو ا ذَرا أَبفَقَالَ ي هنع اللَّه ِضير ارمع كَلَّمت ثُم ِنيكغلَا ي عزفَِإنَّ الْج
ا أَخلَه بالْح ا وينكُونُ ِإلَى الدِإلَّا الر ققُولُوا الْحأَنْ ي اسالن عنا ماللَِّه م و هِإن افَكأَخ نم اف
  أَلَا 
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ِإن ماهينِإلَى د اسا النوعد ملَاِء الْقَوؤِإنَّ ه ِه ولَيع غَلَب نِلم لْكالْم ِة واعمالْج عةُ ما الطَّاعم
انُ الْمرسالْخ وه ذَِلك ةَ والْآِخر ا وينوا الدِسرفَخ مهِدين موا لَهبهو ا وهِإلَي موهابفَأَج ثُم ِبني

تكَلَّم أَبو ذَر رِضي اللَّه عنه فَقَالَ علَيكُم السلَام و رحمةُ اللَِّه و بركَاته ِبأَِبي و أُمي هِذِه 
مِدينِة شجن ِلأَسكُن  ِبكُم و ما ِلي ِبالْ)صلى اهللا عليه وآله ( الْوجوه فَِإني ِإذَا رأَيتكُم ذَكَرت رسولَ اللَِّه 

غَيركُم و ِإنه ثَقُلَ علَى عثْمانَ ِجواِري ِبالْمِدينِة كَما ثَقُلَ علَى معاِويةَ ِبالشاِم فَآلَى أَنْ يسيرِني 
ي هأَن معِإلَى الْكُوفَِة فَز كُونَ ذَِلكِه أَنْ يِإلَي تٍة فَطَلَبلْدِإلَى ب اسلَى أَِخيِه النع أَنْ أُفِْسد افخ

ِبالْكُوفَِة و آلَى ِباللَِّه لَيسيرِني ِإلَى بلْدٍة لَا أَرى ِفيها أَِنيساً و لَا أَسمع ِبها حِسيساً و ِإني و اللَِّه 
 وحشةٌ حسِبي اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا هو علَيِه توكَّلْت ما أُِريد ِإلَّا اللَّه عز و جلَّ صاِحباً و ما ِلي مع اللَِّه

 ِبنيآِلِه الطَّي ٍد ومحا مِدنيلَى سع لَّى اللَّهص ِظيِم وِش الْعرالْع بر وه و.  
ابِن فَضاٍل و الْحجاِل   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن -٢٥٢ 

 )عليه السالم ( جِميعاً عن ثَعلَبةَ عن عبِد الرحمِن بِن مسلَمةَ الْجِريِري قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ين تعرف الْمِحقَّةُ ِمن الْمبِطلَِة يوبخونا و يكَذِّبونا أَنا نقُولُ ِإنَّ صيحتيِن تكُوناِن يقُولُونَ ِمن أَ

 نا ِإذَا كَانَ مِبه قدصئاً قَالَ قُولُوا ييش ِهملَيع درا نم قُلْت ِهملَيونَ عدرا ذَا تا قَالَ فَمتِإذَا كَان
قُولُ أَ فَملَّ يج و زع لُ ِإنَّ اللَّهقَب ا ِمنِبه ِمنؤي يِهدال ي نأَم عبتأَنْ ي قأَح قِدي ِإلَى الْحهي ن

  .ِإلَّا أَنْ يهدى فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ 
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 عِن ابِن فَضاٍل و الْحجاِل عن داود بِن فَرقٍَد قَالَ سِمع رجلٌ   عنه عن محمٍد- ٢٥٣
ِمن الِْعجِليِة هذَا الْحِديثَ قَولَه يناِدي مناٍد أَلَا ِإنَّ فُلَانَ بن فُلَاٍن و ِشيعته هم الْفَاِئزونَ أَولَ 

هالن اِدي آِخرني اِر وهى النادناِر مهلَ الناِدي أَوني ونَ قَالَ والْفَاِئز مه هتِشيع انَ وثْماِر أَلَا ِإنَّ ع
 ِمنؤكَانَ ي نا مهلَيع قُهدصفَقَالَ ي الْكَاِذب ِمن اِدقا الصما أَيِريندا يلُ فَمجاِر فَقَالَ الرهآِخِر الن

نْ يناِدي ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ أَ فَمن يهِدي ِإلَى الْحق أَحق أَنْ يتبع أَمن ال يِهدي ِبها قَبلَ أَ
  .ِإلَّا أَنْ يهدى الْآيةَ 

 ٢٥٤-ناٍر عمِن عب اقحِإس نوٍب عبحِن مِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع 
 قَالَ لَا ترونَ ما تِحبونَ حتى يختِلف بنو فُلَاٍن ِفيما بينهم فَِإذَا اختلَفُوا طَِمع )عليه السالم ( اللَِّه 

 اِنيفْيالس جرخ ةُ وقَِت الْكَِلمفَرت و اسالن.  
  حِديثُ الصيحِة

براِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي نجرانَ و غَيِرِه عن ِإسماِعيلَ بِن الصباِح   عِلي بن ِإ-٢٥٥ 
قَالَ سِمعت شيخاً يذْكُر عن سيِف بِن عِمريةَ قَالَ كُنت ِعند أَِبي الدواِنيِق فَسِمعته يقُولُ ابِتداًء 

ب فيا سفِْسِه ين ِويِه ِمنري لِْد أَِبي طَاِلٍب قُلْتو ٍل ِمنجِم راِدي ِباسناٍد ينم ِمن دةَ لَا بِمريع ن
أَحد ِمن الناِس قَالَ و الَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَسِمعت أُذُِني ِمنه يقُولُ لَا بد ِمن مناٍد يناِدي ِباسِم 

ا أَِمريي ٍل قُلْتجِبِمثِْلِه ر تِمعا سِديثَ مذَا الْحِإنَّ ه ِمِننيؤالْم   
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ما ِإنه أَحد بِني عمنا قُلْت أَي بِني قَطُّ فَقَالَ ِلي يا سيف ِإذَا كَانَ ذَِلك فَنحن أَولُ من يِجيبه أَ
 ثُم قَالَ يا سيف لَو لَا أَني سِمعت أَبا جعفٍَر محمد )عليها السالم ( عمكُم قَالَ رجلٌ ِمن ولِْد فَاِطمةَ 

   .)عليه السالم ( ِبلْته ِمنهم و لَِكنه محمد بن عِلي بن عِلي يقُولُه ثُم حدثَِني ِبِه أَهلُ الْأَرِض ما قَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي -٢٥٦ 

مسِجِد ِإذْ أَقْبلَ داود بن عِلي و سلَيمانُ  جاِلساً ِفي الْ)عليه السالم ( بِصٍري قَالَ كُنت مع أَِبي جعفٍَر 
 مِجِد فَِقيلَ لَهسالْم ةً ِمناِحيوا نداِنيِق فَقَعوو الدٍد أَبمحم ناللَِّه ب دبفٍَر ععو جأَب اِلٍد وخ نب

ب داوِه دِإلَي فَقَام اِلسج ِليع نب دمحذَا ماِنيِق هوو الدأَب دقَع اِلٍد وخ نانُ بملَيس و ِليع ن
 ما منع جباركُم )عليه السالم (  فَقَالَ لَهم أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( مكَانه حتى سلَّموا علَى أَِبي جعفٍَر 

 أَما و اللَِّه لَا )عليه السالم ( ِعند ذَِلك أَبو جعفٍَر محمد بن عِلي ِمن أَنْ يأِْتيِني فَعذَّروه ِعنده فَقَالَ 
 ِرقَاب لَه ِذلَّنلَت ثُم هِقبالُ عجطَأَنَّ الرلَي ا ثُمهيقُطْر نيا بم ِلكمى يتح امالْأَي اِلي واللَّي بذْهت

ملَي اِل ثُمجا الري معقَالَ ن لِْككُملَ ما قَبلْكَنِإنَّ م و ِليع نب داود ِديداً فَقَالَ لَهلْكاً شم ِلكَن
 ِمن لْ لَهفَه اللَّه كلَحأَص داود ا فَقَالَ لَهلْطَاِننلَ سقَب كُملْطَانس ا ولِْكنلَ مقَب لْكَكُمِإنَّ م داود

 فَقَالَ نعم يا داود و اللَِّه لَا يمِلك بنو أُميةَ يوماً ِإلَّا ملَكْتم ِمثْلَيِه و لَا سنةً ِإلَّا ملَكْتم ِمثْلَيها مدٍة
  و لَيتلَقَّفُها الصبيانُ ِمنكُم كَما تلَقَّف الصبيانُ الْكُرةَ 
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 فَِرحاً يِريد أَنْ يخِبر أَبا الدواِنيِق ِبذَِلك فَلَما )عليه السالم ( فَقَام داود بن عِلي ِمن ِعنِد أَِبي جعفٍَر 
لَيس و وِميعاً ها جضهفٍَر نعو جأَب اهاداِلٍد نخ نانُ باِلٍد لَا )عليه السالم ( مخ نانَ بملَيا سلِْفِه يخ ِمن 

يزالُ الْقَوم ِفي فُسحٍة ِمن ملِْكِهم ما لَم يِصيبوا ِمنا دماً حراماً و أَومأَ ِبيِدِه ِإلَى صدِرِه فَِإذَا 
لدم فَبطْن الْأَرِض خير لَهم ِمن ظَهِرها فَيومِئٍذ لَا يكُونُ لَهم ِفي الْأَرِض ناِصر و لَا أَصابوا ذَِلك ا

ِفي السماِء عاِذر ثُم انطَلَق سلَيمانُ بن خاِلٍد فَأَخبر أَبا الدواِنيِق فَجاَء أَبو الدواِنيِق ِإلَى أَِبي 
 فَسلَّم علَيِه ثُم أَخبره ِبما قَالَ لَه داود بن عِلي و سلَيمانُ بن خاِلٍد فَقَالَ لَه نعم )عليه السالم ( ٍر جعفَ

ر لَا يسر ِفيِه و يا أَبا جعفٍَر دولَتكُم قَبلَ دولَِتنا و سلْطَانكُم قَبلَ سلْطَاِننا سلْطَانكُم شِديد عِس
 ا وهِمثْلَي ملَكْتةً ِإلَّا منلَا س ِه وِمثْلَي ملَكْتماً ِإلَّا موةَ ييو أُمنب ِلكماللَِّه لَا ي ةٌ طَِويلَةٌ ودم لَه

بالص لَقَّفتا يكَم اِلكُمِرج نلًا عفَض كُمانٌ ِمنيا ِصبلَقَّفُهتالُونَ لَيزقَالَ لَا ت ثُم تةَ أَ فَِهمانُ الْكُري
 اللَّه غَِضب مالد ذَِلك متباماً فَِإذَا أَصرماً حا دوا ِمنِصيبت ا لَمونَ ِفيِه مغُدرلِْك تاِن الْمفُونِفي ع

و لْطَاِنكُمس و لِْككُمِبم بفَذَه كُملَيلَّ عج و زع كُملَيلَّ عج و زع لَّطَ اللَّهس و ِبِرِحيكُم بذَه 
  عبداً ِمن عِبيِدِه أَعور و لَيس ِبأَعور ِمن آِل 
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  .ونُ اسِتيصالُكُم علَى يديِه و أَيِدي أَصحاِبِه ثُم قَطَع الْكَلَام أَِبي سفْيانَ يكُ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْمفَضِل بِن مزيٍد عن أَِبي -٢٥٧ 
 عبِد اللَِّه بِن عِلي قَِد اختلَف هؤلَاِء ِفيما بينهم فَقَالَ دع ذَا  قَالَ قُلْت لَه أَيام)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .ُء فَساد أَمِرِهم ِمن حيثُ بدا صلَاحهم  عنك ِإنما يِجي
 أَِبي نصٍر عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن أَحمد بِن محمِد بِن-٢٥٨ 

 فَقَالَ )عليه السالم ( ثَعلَبةَ بِن ميموٍن عن بدِر بِن الْخِليِل الْأَزِدي قَالَ كُنت جاِلساً ِعند أَِبي جعفٍَر 
 الْأَرِض تنكَِسف الشمس  لَم تكُونا منذُ هبطَ آدم ِإلَى)عليه السالم ( آيتاِن تكُوناِن قَبلَ ِقياِم الْقَاِئِم 

 سمالش كَِسفنوِل اللَِّه تسر نا ابلٌ يجِفي آِخِرِه فَقَالَ ر رالْقَم انَ وضمِر رهش ِف ِمنصِفي الن
 ما تقُولُ و لَِكنهما  ِإني أَعلَم)عليه السالم ( ِفي آِخِر الشهِر و الْقَمر ِفي النصِف فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

 مطَ آدبذُ هنا مكُونت اِن لَمتعليه السالم ( آي(.   
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم قَالَ -٢٥٩ 

لُ خرجت أَنا و أَِبي حتى ِإذَا كُنا بين الْقَبِر و الِْمنبِر ِإذَا هو  يقُو)عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ِبأُناٍس ِمن الشيعِة فَسلَّم علَيِهم ثُم قَالَ ِإني و اللَِّه لَأُِحب ِرياحكُم و أَرواحكُم فَأَِعينوِني علَى 

  و اعلَموا أَنَّ ولَايتنا لَا تنالُ ِإلَّا ِبالْورِع و اِلاجِتهاِد ذَِلك ِبورٍع و اجِتهاٍد 
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متِلِه أَنملْ ِبعمعٍد فَلْيبِبع كُمِمن مِن ائْتم لُونَ واِبقُونَ الْأَوالس متأَن اللَِّه و ارصأَن متأَن ةُ اللَِّه وِشيع 
 ا لَكُمِمنض ِة قَدنِة ِإلَى الْجاِبقُونَ ِفي الْآِخرالس ا ويناِبقُونَ ِفي الدالس ونَ واِبقُونَ الْآِخرالس و

و زاِن اللَِّه عمةَ ِبضنوِل اللَِّه الْجساِن رمض لَّ وِة )صلى اهللا عليه وآله (  جنِة الْججرلَى دا عاللَِّه م و 
أَكْثَر أَرواحاً ِمنكُم فَتنافَسوا ِفي فَضاِئِل الدرجاِت أَنتم الطَّيبونَ و ِنساؤكُم الطَّيبات كُلُّ مؤِمنٍة 

 ِلقَنبٍر يا قَنبر أَبِشر و بشر )عليه السالم (  و كُلُّ مؤِمٍن ِصديق و لَقَد قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني حوراُء عيناُء
 أَلَا و  و هو علَى أُمِتِه ساِخطٌ ِإلَّا الشيعةَ)صلى اهللا عليه وآله ( و استبِشر فَو اللَِّه لَقَد مات رسولُ اللَِّه 

يِإنَّ ِلكُلِّ ش يِإنَّ ِلكُلِّ ش ةُ أَلَا ويعلَاِم الشالِْإس ِعز اً وٍء ِعز  ةُ أَلَا ويعلَاِم الشةُ الِْإسامِدع ةً وامٍء ِدع
يِإنَّ ِلكُلِّ ش يِإنَّ ِلكُلِّ ش ةُ أَلَا ويعلَاِم الشةُ الِْإسوِذر ةً ووةُ ٍء ٍء ِذريعلَاِم الشالِْإس فرش فاً ورش 

يِإنَّ ِلكُلِّ ش أَلَا و يِإنَّ ِلكُلِّ ش ِة أَلَا ويعالش اِلسجاِلِس مجالْم ديس داً ويٍء س  امِإم اماً وٍء ِإم
 ِمنكُم ما رأَيت ِبعيٍن عشباً أَبداً و اللَِّه الْأَرِض أَرض تسكُنها الشيعةُ و اللَِّه لَو لَا ما ِفي الْأَرِض

لَو لَا ما ِفي الْأَرِض ِمنكُم ما أَنعم اللَّه علَى أَهِل ِخلَاِفكُم و لَا أَصابوا الطَّيباِت ما لَهم ِفي الدنيا 
اِصٍب وِصيٍب كُلُّ نن ِة ِمنِفي الْآِخر ملَا لَه ِة عاِملَةٌ وِذِه الْآيِإلَى ه وبسنم دهتاج و دبعِإنْ ت 

 لَّ وج و زوِر اللَِّه عِطقُونَ ِبننا ينتاٌء ِشيعبه لُهمِهٍد فَعتجاِصٍب مةً فَكُلُّ نلى ناراً حاِميصةٌ تناِصب
 ما ِمن عبٍد ِمن ِشيعِتنا ينام ِإلَّا أَصعد اللَّه عز و جلَّ روحه من يخاِلفُهم ينِطقُونَ ِبتفَلٍُّت و اللَِّه

  ِإلَى السماِء 
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 ا فَِإنْ كَانَ قَدهلَيع اِركبِفي فَي ٍة وناِض جِفي ِري ِتِه ومحوِز را ِفي كُنلَهعا جلُها أَجهلَيى عأَت
ِظلِّ عرِشِه و ِإنْ كَانَ أَجلُها متأَخراً بعثَ ِبها مع أَمنِتِه ِمن الْملَاِئكَِة ِليردوها ِإلَى الْجسِد الَِّذي 

يِه و اللَِّه ِإنَّ حاجكُم و عماركُم لَخاصةُ اللَِّه عز و جلَّ و ِإنَّ فُقَراَءكُم خرجت ِمنه ِلتسكُن ِف
  .لَأَهلُ الِْغنى و ِإنَّ أَغِْنياَءكُم لَأَهلُ الْقَناعِة و ِإنكُم كُلَّكُم لَأَهلُ دعوِتِه و أَهلُ ِإجابِتِه 

 ٢٦٠-ةٌ ِمنِعد   نوٍن عمِن شِن بسِن الْحِد بمحم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص 
( عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن عن عبِد اللَِّه بِن الْقَاِسِم عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 و )صلى اهللا عليه وآله ( ٍء جوهراً و جوهر ولِْد آدم محمد  اد ِفيِه أَلَا و ِإنَّ ِلكُلِّ شي ِمثْلَه و ز)عليه السالم 
 ِهماللَِّه ِإلَي عنص نسأَح لَّ وج و زِش اللَِّه عرع ِمن مهبا أَقْرا منتذَا ِشيعبا حندعا بنتِشيع و نحن

ي لًا ولَاِئكَةُ قُبالْم ِهملَيع تلَّملَس وهز ملَهخدي أَو ذَِلك اسالن اظَمعتلَا أَنْ ي اللَِّه لَو ِة وامالِْقي مو
 ِمائَةُ حسنٍة و لَا قَرأَ اللَِّه ما ِمن عبٍد ِمن ِشيعِتنا يتلُو الْقُرآنَ ِفي صلَاِتِه قَاِئماً ِإلَّا و لَه ِبكُلِّ حرٍف

ِفي صلَواِتِه جاِلساً ِإلَّا و لَه ِبكُلِّ حرٍف خمسونَ حسنةً و لَا ِفي غَيِر صلَاٍة ِإلَّا و لَه ِبكُلِّ حرٍف 
 نآنَ ِممأَ الْقُرقَر نم را لَأَجِتنِشيع اِمِت ِمنِإنَّ ِللص اٍت ونسح رشلَى عاللَِّه ع و متأَن الَفَهخ

 متِبيِلِه أَنِفي س افِّنيالص رأَج لَكُم لَاِتكُماللَِّه ِفي ص و متأَن و اِهِدينجالْم رأَج لَكُم امِني ِشكُمفُر
  ن ِغلٍّ ِإخواناً على و اللَِّه الَِّذين قَالَ اللَّه عز و جلَّ و نزعنا ما ِفي صدوِرِهم ِم
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قَلِْب أَلَا و سرٍر متقاِبِلني ِإنما ِشيعتنا أَصحاب الْأَربعِة الْأَعيِن عيناِن ِفي الرأِْس و عيناِن ِفي الْ
 مهارصى أَبمأَع و كُمارصأَب حلَّ فَتج و زع ِإلَّا أَنَّ اللَّه كَذَِلك مكُلُّه لَاِئقالْخ.  

 ٢٦١- نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ونِن يوِر بصنِد اللَِّه مبا عأَب تِمعٍب قَالَ سعصِن مةَ بسبنع نع كُو ِإلَى )عليه السالم ( سقُولُ أَشي 

 تفَلَي ِبكُم سآن و اكُمأَر وا ومقْدى تتِة حِدينِل الْمأَه نيقَلْقُِلي بت ِتي ودحلَّ وج و زاللَِّه ع
 أَِذنَ ِلي فَأَتِخذَ قَصراً ِفي الطَّاِئِف فَسكَنته و أَسكَنتكُم مِعي و أَضمن لَه أَنْ لَا هِذِه الطَّاِغيةَ

  .َء ِمن ناِحيِتنا مكْروه أَبداً  يِجي
نس بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن الْوِليِد عن يو-٢٦٢ 

  : ِشعراً فَقَالَ )عليه السالم ( يعقُوب قَالَ أَنشد الْكُميت أَبا عبِد اللَِّه 
   أَخلَص اللَّه ِلي هواي فَما أُغِْرق نزعاً و لَا تِطيش ِسهاِمي

 نزعاً و لَِكن قُلْ فَقَد أُغِْرق نزعاً و  لَا تقُلْ هكَذَا فَما أُغِْرق)عليه السالم ( فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
  .لَا تِطيش ِسهاِمي 

    سهلُ بن ِزياٍد عن محمِد بِن الْحسيِن عن أَِبي داود الْمستِرق عن سفْيانَ بِن-٢٦٣ 
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ُء فَتسمع ما   فَقَالَ قُولُوا ِلأُم فَروةَ تِجي)عليه السالم ( مصعٍب الْعبِدي قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
قَالَ أَن ِر ثُمتالس لْفخ تدفَقَع اَءتا قَالَ فَجهدِبج ِنعِعِك صموِدي ِبدج وفَر ا قَالَ فَقُلْتنِشد

 الْباب الْباب فَاجتمع )عليه السالم ( الْمسكُوِب قَالَ فَصاحت و ِصحن النساُء فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
 صِبي لَنا غُِشي علَيِه فَِصحن ) عليه السالم (أَهلُ الْمِدينِة علَى الْباِب قَالَ فَبعثَ ِإلَيِهم أَبو عبِد اللَِّه 

  .النساُء 
 ٢٦٤- نانَ عثْمِن عاِن بأَب نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِزي نلُ بهس  

 الْخندق مروا )صلى اهللا عليه وآله ( ولُ اللَِّه  قَالَ لَما حفَر رس)عليه السالم ( بعِض ِرجاِلِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 أَو ِمن يِد )عليه السالم (  الِْمعولَ ِمن يِد أَِمِري الْمؤِمِنني )صلى اهللا عليه وآله ( ِبكُديٍة فَتناولَ رسولُ اللَِّه 

 )صلى اهللا عليه وآله ( رقَت ِبثَلَاِث ِفرٍق فَقَالَ رسولُ اللَِّه سلْمانَ رِضي اللَّه عنه فَضرب ِبها ضربةً فَتفَ
لَقَد فُِتح علَي ِفي ضربِتي هِذِه كُنوز ِكسرى و قَيصر فَقَالَ أَحدهما ِلصاِحِبِه يِعدنا ِبكُنوِز 

ي جرخا أَنْ يندأَح قِْدرا يم و رصقَي ى ورلَّى ِكسخت.  
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٢٦٥ - نع اِسِطيى الْويحأَِبي ي نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ ِإنَّ ِللَِّه تبارك و تعالَى ِرحياً يقَالُ لَها الْأَزيب لَو )عليه السالم ( ِبي عبِد اللَِّه بعِض أَصحاِبنا عن أَ

 وبنالْج ِهي ِض والْأَر اِء ومالس نيا بم تٍر لَأَثَارِخِر ثَونم ارا ِمقْدهلَ ِمنسأَر.  
م عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن رزيٍق أَِبي   عِلي بن ِإبراِهي-٢٦٦ 

 فَقَالُوا يا رسولَ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ أَتى قَوم رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( الْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه 
و قُِحطَت ا قَدنِإنَّ ِبلَاد را فَأَمنلَياَء عمِسِل السرالَى يعت و كاربت اللَّه عا فَادنلَيونَ عنالَِت السوت 

 و )صلى اهللا عليه وآله (  ِبالِْمنبِر فَأُخِرج و اجتمع الناس فَصِعد رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
مر الناس أَنْ يؤمنوا فَلَم يلْبثْ أَنْ هبطَ جبرِئيلُ فَقَالَ يا محمد أَخِبِر الناس أَنَّ ربك قَد دعا و أَ

والْي ونَ ذَِلكِظرتني اسِل النزي كَذَا فَلَم ةَ كَذَا واعس كَذَا و كَذَا و مووا يطَرمأَنْ ي مهدعو و م
ِتلْك الساعةَ حتى ِإذَا كَانت ِتلْك الساعةُ أَهاج اللَّه عز و جلَّ ِرحياً فَأَثَارت سحاباً و جلَّلَِت 

 ِبيِإلَى الن اِنِهميِبأَع فَرالن اَء أُولَِئكا فَجهاِليزع تخأَر اَء ومولَ  )صلى اهللا عليه وآله ( السسا رفَقَالُوا ي
  اللَِّه 
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ا النعد و اسالن عمتفَاج قرغا أَنْ ننا ِكدا فَِإنناَء عمالس كُفا أَنْ يلَن اللَّه عاد صلى اهللا عليه وآله ( ِبي( 
و أَمر الناس أَنْ يؤمنوا علَى دعاِئِه فَقَالَ لَه رجلٌ ِمن الناِس يا رسولَ اللَِّه أَسِمعنا فَِإنَّ كُلَّ ما 

ما اللَّهنلَيلَا ع ا ونالَيوح مفَقَالَ قُولُوا اللَّه عمسن سقُولُ لَياِت تبِفي ن ِة وِديطُوِن الْأَوا ِفي بهبص 
  .الشجِر و حيثُ يرعى أَهلُ الْوبِر اللَّهم اجعلْها رحمةً و لَا تجعلْها عذَاباً 

رقَت قَطُّ ِفي  قَالَ ما أَب)عليه السالم (   جعفَر بن بِشٍري عن رزيٍق عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢٦٧ 
  .ظُلْمِة لَيٍل و لَا ضوِء نهاٍر ِإلَّا و ِهي ماِطرةٌ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن -٢٦٨ 
 ِمِننيؤالْم قَالَ قَالَ أَِمري هفَعر ِميرزِن الْعكُونُ )عليه السالم ( ابكُونُ قَالَ يي ناِب أَيحِن السِئلَ عس و 

علَى شجٍر علَى كَِثيٍب علَى شاِطِئ الْبحِر يأِْوي ِإلَيِه فَِإذَا أَراد اللَّه عز و جلَّ أَنْ يرِسلَه أَرسلَ 
  بوه ِبالْمخاِريِق و هو الْبرق فَيرتِفع ثُم ِرحياً فَأَثَارته و وكَّلَ ِبِه ملَاِئكَةً يضِر
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 قْناهحاباً فَسس ِثريفَت ياحلَ الرسالَِّذي أَر ةَ اللَّهِذِه الْآيأَ هقَر هماس لَكالْم ةَ وٍت الْآييلٍَد مِإىل ب
 دعالر.  

 ٢٦٩- نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 من صدق ِلسانه زكَا عملُه و )عليه السالم ( مثَنى الْحناِط و محمِد بِن مسِلٍم قَالَا قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  .من حسنت ِنيته زاد اللَّه عز و جلَّ ِفي ِرزِقِه و من حسن ِبره ِبأَهِلِه زاد اللَّه ِفي عمِرِه 
 ٢٧٠-محِن ملَّى بعم نع ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسِن   الْحِد بمحِن مب دمأَح نٍد ع

أَِبي نصٍر عِن الْحسِن بِن محمٍد الْهاِشِمي قَالَ حدثَِني أَِبي عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى قَالَ 
 ِليع نِه عدج نأَِبيِه ع نٍد عمحم نب فَرعثَِني جدعليه السالم ( ح(  ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر ) صلى اهللا عليه

 يقُولُ اللَّه تبارك و تعالَى ِلابِن آدم ِإنْ نازعك بصرك ِإلَى بعِض ما حرمت علَيك فَقَد )وآله 
كانِلس كعازِإنْ ن و ظُرنلَا ت و ِن فَأَطِْبققَيِه ِبطَبلَيع كتنأَع فَقَد كلَيع تمرا حِض معِإلَى ب 

 فَقَد كلَيع تمرا حِض معِإلَى ب كجفَر كعازِإنْ ن و كَلَّملَا ت و ِن فَأَطِْبققَيِه ِبطَبلَيع كتنأَع
  .أَعنتك علَيِه ِبطَبقَيِن فَأَطِْبق و لَا تأِْت حراماً 

ي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن أَسباٍط عن مولًى ِلبِني هاِشٍم عن أَِبي   عِل-٢٧١ 
 قَالَ ثَلَاثٌ من كُن ِفيِه فَلَا يرج خيره من لَم يستِح ِمن الْعيِب و يخش اللَّه )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

ي ِب ويِب ِبالْغيالش دِو ِعنعر.  
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن الْحجاِل قَالَ قُلْت ِلجِميِل -٢٧٢ 

   قُلْت لَه  ِإذَا أَتاكُم شِريف قَوٍم فَأَكِْرموه قَالَ نعم)صلى اهللا عليه وآله ( بِن دراٍج قَالَ رسولُ اللَِّه 
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 عن ذَِلك فَقَالَ الشِريف من كَانَ لَه مالٌ )عليه السالم ( و ما الشِريف قَالَ قَد سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 قُلْت فَما الْحِسيب قَالَ الَِّذي يفْعلُ الْأَفْعالَ الْحسنةَ ِبماِلِه و غَيِر ماِلِه قُلْت فَما الْكَرم قَالَ قَالَ

  .التقْوى 
 عليه السالم (  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢٧٣ 

 ما أَشد حزنَ النساِء و أَبعد ِفراق الْموِت و أَشد ِمن ذَِلك )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )
  .كُلِِّه فَقْر يتملَّق صاِحبه ثُم لَا يعطَى شيئاً 

وجأْجم و وجأْجِديثُ يح  
 ٢٧٤-ِن   الْحِد بمحِن مب دمأَح نٍد عمحِن ملَّى بعم نع ِريعٍد الْأَشمحم نب نيس

 ِمِننيؤالْم ِئلَ أَِمرياٍس قَالَ سبِن عِن اباِهٍد عجم نلَاِء عِن الْعاِس ببِن الْعِد اللَِّه عبِن )عليه السالم ( عع 
لَ خلَق اللَّه أَلْفاً و ِمائَتيِن ِفي الْبر و أَلْفاً و ِمائَتيِن ِفي الْبحِر و أَجناس بِني آدم سبعونَ الْخلِْق فَقَا

 وجأْجم و وجأْجلَا يا خم مآد لْدو اسالن ساً وِجن.  
ى بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي الْوشاِء   الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّ-٢٧٥ 

الناس طَبقَات ثَلَاثٌ طَبقَةٌ هم ِمنا ] ِإنَّ[ قَالَ )عليه السالم ( عن مثَنى عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  ] .ِبنا[ةٌ يأْكُلُ بعضهم بعضاً و نحن ِمنهم و طَبقَةٌ يتزينونَ ِبنا و طَبقَ
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٢٧٦ -ورِن ماِر بمع نٍرو عمِن عِد الْكَِرِمي ببع ناِء عشِن الْوى علعم نع هنِن   عانَ ع
 ِإذَا رأَيت الْفَاقَةَ و الْحاجةَ قَد كَثُرت و أَنكَر )عليه السالم ( الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 

ِه الْفَاقَةُ و الناس بعضهم بعضاً فَِعند ذَِلك فَانتِظر أَمر اللَِّه عز و جلَّ قُلْت جِعلْت ِفداك هِذ
الْحاجةُ قَد عرفْتهما فَما ِإنكَار الناِس بعضهم بعضاً قَالَ يأِْتي الرجلُ ِمنكُم أَخاه فَيسأَلُه الْحاجةَ 

  .ساِن الَِّذي كَانَ يكَلِّمه ِبِه فَينظُر ِإلَيِه ِبغيِر الْوجِه الَِّذي كَانَ ينظُر ِإلَيِه و يكَلِّمه ِبغيِر اللِّ
 ٢٧٧- ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 عن أَِبيِه عن محمِد بِن عِلي عن عبيِد بِن يحيى عن محمِد بِن الْحسيِن عن عِلي بِن الْحسيِن
 ِمِننيؤالْم ِه قَالَ قَالَ أَِمريدكِّلَ )عليه السالم ( جو قِْل وانُ ِبالْعمكِّلَ الِْحرو ِق ومِبالْح قزكِّلَ الرو 

  .الْبلَاُء ِبالصبِر 
 عبِد الْحِميِد الْعطَّاِر عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن محمِد بِن-٢٧٨ 

يونس بِن يعقُوب عن عمر أَِخي عذَاِفٍر قَالَ دفَع ِإلَي ِإنسانٌ ِستِمائَِة ِدرهٍم أَو سبعِمائَِة ِدرهٍم 
لَى الْحِفريِة شق جواِلِقي و ذُِهب  فَكَانت ِفي جواِلِقي فَلَما انتهيت ِإ)عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

 اِعكتِبم ذُِهب و كاِملَتز قَّتالَِّذي ش تا فَقَالَ أَنِة ِبهِديناِملَ الْمع افَقْتو ا ِفيِه وِميِع مِبج
 فَلَما انتهيت ِإلَى الْمِدينِة دخلْت فَقُلْت نعم فَقَالَ ِإذَا قَِدمنا الْمِدينةَ فَأِْتنا حتى أُعوضك قَالَ

 فَقَالَ يا عمر شقَّت زاِملَتك و ذُِهب ِبمتاِعك فَقُلْت نعم فَقَالَ ما )عليه السالم ( علَى أَِبي عبِد اللَِّه 
   )اهللا عليه وآله صلى ( أَعطَاك اللَّه خير ِمما أُِخذَ ِمنك ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
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عليه ( يلُ ضلَّت ناقَته فَقَالَ الناس ِفيها يخِبرنا عِن السماِء و لَا يخِبرنا عن ناقَِتِه فَهبطَ علَيِه جبرِئ

 فَقَالَ يا محمد ناقَتك ِفي واِدي كَذَا و كَذَا ملْفُوف ِخطَامها ِبشجرِة كَذَا و كَذَا قَالَ )السالم 
لَا و ما فَصِعد الِْمنبر فَحِمد اللَّه و أَثْنى علَيِه و قَالَ يا أَيها الناس أَكْثَرتم علَي ِفي ناقَِتي أَ

أَعطَاِني اللَّه خير ِمما أُِخذَ ِمني أَلَا و ِإنَّ ناقَِتي ِفي واِدي كَذَا و كَذَا ملْفُوف ِخطَامها ِبشجرِة 
قَالَ ائِْت  قَالَ ثُم )صلى اهللا عليه وآله ( كَذَا و كَذَا فَابتدرها الناس فَوجدوها كَما قَالَ رسولُ اللَِّه 

يش وا همفَِإن كدعا وم هِمن زجنِة فَتِديناِملَ الْمع  هِمن هطْلُبت ِه لَمِإلَي اللَّه اكعٌء د.  
 ٢٧٩- قَالَ قُلْت قُوِفيقَرٍب الْعيعش نع سوني نِميِد عِد الْحبِن عِد بمحم نلٌ عهس  

ٌء يروى عن أَِبي ذَر رِضي اللَّه عنه أَنه كَانَ يقُولُ ثَلَاثٌ يبِغضها   شي)عليه السالم (  عبِد اللَِّه ِلأَِبي
يروونَ الناس و أَنا أُِحبها أُِحب الْموت و أُِحب الْفَقْر و أُِحب الْبلَاَء فَقَالَ ِإنَّ هذَا لَيس علَى ما 

ِإنما عنى الْموت ِفي طَاعِة اللَِّه أَحب ِإلَي ِمن الْحياِة ِفي معِصيِة اللَِّه و الْبلَاُء ِفي طَاعِة اللَِّه 
ِغنى ِفي معِصيِة اللَِّه أَحب ِإلَي ِمن الصحِة ِفي معِصيِة اللَِّه و الْفَقْر ِفي طَاعِة اللَِّه أَحب ِإلَي ِمن الْ

.  
  سهلُ بن ِزياٍد عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد عن يونس عن عِلي بِن ِعيسى -٢٨٠ 

لَى رسوِل  ع)عليه السالم (  يقُولُ هبطَ جبرِئيلُ )عليه السالم ( الْقَماِط عن عمِه قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 كَِئيب حِزين فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ما ِلي أَراك )صلى اهللا عليه وآله (  و رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

ي أُميةَ يصعدونَ كَِئيباً حِزيناً فَقَالَ ِإني رأَيت اللَّيلَةَ رؤيا قَالَ و ما الَِّذي رأَيت قَالَ رأَيت بِن
يِبش تِلما عاً مِبين قِبالْح ثَكعالَِّذي ب ا قَالَ وهِزلُونَ ِمنني و اِبرنِئيلُ  الْمربج ِعدص ذَا وه ٍء ِمن )

 يعزيِه ِبها قَوِلِه أَ فَرأَيت ِإنْ  ِإلَى السماِء ثُم أَهبطَه اللَّه جلَّ ِذكْره ِبآٍي ِمن الْقُرآِن)عليه السالم 
  متعناهم ِسِنني ثُم جاَءهم ما كانوا يوعدونَ ما أَغْىن عنهم ما كانوا 
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و أَنزلَ اللَّه جلَّ ِذكْره ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَدِر و ما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدِر لَيلَةُ الْقَدِر يمتعونَ 
أَلِْف ش راً ِمنيوِلِه خسِر ِلرلَةَ الْقَدلَّ لَيج و زع لَ اللَّهعِم فَجٍر ِللْقَوهأَلِْف ش ِمن ريٍر خه.  

  سهلٌ عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد عن يونس عن عبِد الْأَعلَى قَالَ سأَلْت أَبا - ٢٨١
أَو  عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

  .يِصيبهم عذاب أَِليم قَالَ ِفتنةٌ ِفي ِديِنِه أَو ِجراحةٌ لَا يأْجره اللَّه علَيها 
(   سهلُ بن ِزياٍد عن محمٍد عن يونس عن عبِد الْأَعلَى قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -٢٨٢ 

د تباغَضوا و شِنئَ بعضهم بعضاً فَلَو نظَرت جِعلْت ِفداك ِفي أَمِرِهم  ِإنَّ ِشيعتك قَ)عليه السالم 
فَقَالَ لَقَد هممت أَنْ أَكْتب ِكتاباً لَا يختِلف علَي ِمنهم اثْناِن قَالَ فَقُلْت ما كُنا قَطُّ أَحوج ِإلَى 

 ثُم قَالَ أَنى هذَا و مروانُ و ابن ذَر قَالَ فَظَننت أَنه قَد منعِني ذَِلك قَالَ ذَِلك ِمنا الْيوم قَالَ
فَقُمت ِمن ِعنِدِه فَدخلْت علَى ِإسماِعيلَ فَقُلْت يا أَبا محمٍد ِإني ذَكَرت ِلأَِبيك اخِتلَاف ِشيعِتِه 

قَالَ لَقَد هممت أَنْ أَكْتب ِكتاباً لَا يختِلف علَي ِمنهم اثْناِن قَالَ فَقَالَ ما قَالَ و تباغُضهم فَ
 دبا علَى قَالَ يب قُلْت ذَر ناب انُ وورم  
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الْأَعلَى ِإنَّ لَكُم علَينا لَحقّاً كَحقِّنا علَيكُم و اللَِّه ما أَنتم ِإلَينا ِبحقُوِقنا أَسرع ِمنا ِإلَيكُم ثُم قَالَ 
مراً واِحداً متوجِهني ِإلَى رجٍل سأَنظُر ثُم قَالَ يا عبد الْأَعلَى ما علَى قَوٍم ِإذَا كَانَ أَمرهم أَ

واِحٍد يأْخذُونَ عنه أَلَّا يختِلفُوا علَيِه و يسِندوا أَمرهم ِإلَيِه يا عبد الْأَعلَى ِإنه لَيس ينبِغي ِللْمؤِمِن 
ناِت الْججرد ٍة ِمنجرِإلَى د وهأَخ قَهبس قَد ِغي وبنلَا ي ِبِه و وكَاِنِه الَِّذي هم نع هِذبجِة أَنْ ي

 ِفرغتسي ِه وِإلَي لِْحقتسي لَِكن ِبِه و قلْحي ِر الَِّذي لَمدِفي ص فَعدلُغْ أَنْ يبي ِر الَِّذي لَمذَا الْآخِله
 اللَّه.  

حمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل   محمد بن يحيى عن أَ-٢٨٣ 
 قَالَ ضرب اللَّه مثَلًا رجلًا ِفيِه شركاُء )عليه السالم ( بِن صاِلٍح عن أَِبي خاِلٍد الْكَابِلي عن أَِبي جعفٍَر 

ياِن مثَلًا قَالَ أَما الَِّذي ِفيِه شركَاُء متشاِكسونَ فَِلأَنَّ متشاِكسونَ و رجلًا سلَماً ِلرجٍل هلْ يستِو
الْأَولَ يجمع الْمتفَرقُونَ ولَايته و هم ِفي ذَِلك يلْعن بعضهم بعضاً و يبرأُ بعضهم ِمن بعٍض فَأَما 

الْأَو هٍل فَِإنجر لَملٌ سجى روسِد معب قُوا ِمنفَرت ودهقَالَ ِإنَّ الْي ثُم هتِشيع قّاً وعليه السالم ( لُ ح( 
 دعى بارصقَِت النفَرت اِر وقَةً ِفي النونَ ِفرعبس ِة ونقَةٌ ِفي الْجا ِفرهقَةً ِمنِفر ِعنيبس ى ودلَى ِإحع

 علَى اثْنتيِن و سبِعني ِفرقَةً ِفرقَةٌ ِمنها ِفي الْجنِة و ِإحدى و سبعونَ ِفي الناِر و  )عليه السالم( ِعيسى 
ي  علَى ثَلَاٍث و سبِعني ِفرقَةً اثْنتاِن و سبعونَ ِفرقَةً ِف)صلى اهللا عليه وآله ( تفَرقَت هِذِه الْأُمةُ بعد نِبيها 

الناِر و ِفرقَةٌ ِفي الْجنِة و ِمن الثَّلَاِث و سبِعني ِفرقَةً ثَلَاثَ عشرةَ ِفرقَةً تنتِحلُ ولَايتنا و مودتنا 
  .لناِس ِفي الناِر اثْنتا عشرةَ ِفرقَةً ِمنها ِفي الناِر و ِفرقَةٌ ِفي الْجنِة و ِستونَ ِفرقَةً ِمن ساِئِر ا

  و عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي -٢٨٤ 
  . قَالَ لَم تزلْ دولَةُ الْباِطِل طَِويلَةً و دولَةُ الْحق قَِصريةً )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 ٢٨٥- و   اِج قَالَ قُلْترالس قُوبعي نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع

   متى فَرج ِشيعِتكُم قَالَ فَقَالَ ِإذَا اختلَف ولْد الْعباِس و وهى سلْطَانهم )عليه السالم ( ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

http://www.islam4u.com


  )٢٢٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  الد الثامن: الكايف 

 هتٍة ِصيِصيكُلُّ ِذي ِصيِصي فَعر ا وهتأَِعن برِت الْعلَعخ و ِفيِهم عطْمي كُني لَم نم ِفيِهم طَِمع و
ملَ الْيأَقْب و اِميالش رظَه ِة ِإلَى وِدينالْم ِر ِمنذَا الْأَمه اِحبص جرخ و ِنيسالْح كرحت و اِني

 قَالَ سيف )صلى اهللا عليه وآله (  فَقُلْت ما تراثُ رسوِل اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( مكَّةَ ِبتراِث رسوِل اللَِّه 
ِعم و هعِدر وِل اللَِّه وسكَّةَ رِزلَ منى يتح هجرس و هتلَام و هتاير و هقَِضيب و هدرب و هتام

 لَ الْقَِضيباونتي ةَ وامالِْعم ةَ ودرالْب ةَ وايالر رشني و عرالد سلْبي ِدِه وِغم ِمن فيالس ِرجخفَي
 اللَّه ِفي ظُهوِرِه فَيطَِّلع علَى ذَِلك بعض مواِليِه فَيأِْتي الْحسِني فَيخِبره الْخبر ِبيِدِه و يستأِْذنَ

ظْهفَي اِميأِْسِه ِإلَى الشثُونَ ِبرعبي و هلُونقْتكَّةَ فَيلُ مِه أَهلَيع ِثبوِج فَيرِإلَى الْخ ِنيسالْح ِدرتبفَي ر
ِعند ذَِلك صاِحب هذَا الْأَمِر فَيباِيعه الناس و يتِبعونه و يبعثُ الشاِمي ِعند ذَِلك جيشاً ِإلَى 

عليه السالم ( عِلي الْمِدينِة فَيهِلكُهم اللَّه عز و جلَّ دونها و يهرب يومِئٍذ من كَانَ ِبالْمِدينِة ِمن ولِْد 

 ِإلَى مكَّةَ فَيلْحقُونَ ِبصاِحِب هذَا الْأَمِر و يقِْبلُ صاِحب هذَا الْأَمِر نحو الِْعراِق و يبعثُ جيشاً )
  .ِإلَى الْمِدينِة فَيأْمن أَهلُها و يرِجعونَ ِإلَيها 

 ٢٨٦-نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنةَ   ِعدِطيِن عاِلِك بم نوٍب عبحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح 
 و هو مغضب )عليه السالم (  قَالَ خرج ِإلَينا أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( عن بعِض أَصحاِب أَِبي عبِد اللَِّه 

ٍة فَتاجآِنفاً ِفي ح تجري خا فَقَالَ ِإني كيِبي لَب فتِة فَهِديناِن الْمودس ضعِلي ب ضرع  
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نِئي ِإلَى مدلَى بِدي عوع تعجفَر كيٍد لَبمحم نب فَرعى جتا قَالَ حاِئفاً ذَِعراً ِممِزِلي خ
سجدت ِفي مسِجِدي ِلربي و عفَّرت لَه وجِهي و ذَلَّلْت لَه نفِْسي و بِرئْت ِإلَيِه ِمما هتف ِبي 

 يسمع بعده أَبداً و عِمي عمى لَا و لَو أَنَّ ِعيسى ابن مريم عدا ما قَالَ اللَّه ِفيِه ِإذاً لَصم صماً لَا
يبِصر بعده أَبداً و خِرس خرساً لَا يتكَلَّم بعده أَبداً ثُم قَالَ لَعن اللَّه أَبا الْخطَّاِب و قَتلَه ِبالْحِديِد 

.  
 ٢٨٧-بحِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع   نةَ عميهِن أَِبي جِم بهج نوٍب ع

 رجلٌ ِمن )عليه السالم (  قَالَ كَانَ ِعند أَِبي الْحسِن موسى )عليه السالم ( بعِض مواِلي أَِبي الْحسِن 
ِعند ذَِلك دع هذَا الناس  )عليه السالم ( قُريٍش فَجعلَ يذْكُر قُريشاً و الْعرب فَقَالَ لَه أَبو الْحسِن 

 نحا نلَى ِمثِْل مع كُني لَم نم اِلي ووا الْمنتِشيع و برالْع نحفَن ِعلْج لًى ووم و ِبيرثَلَاثَةٌ ع  
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علَيِه فَهو ِعلْج فَقَالَ الْقُرِشي تقُولُ هذَا يا أَبا الْحسِن فَأَين أَفْخاذُ قُريٍش و الْعرِب فَقَالَ أَبو 
  . هو ما قُلْت لَك )عليه السالم ( الْحسِن 
 ٢٨٨-ِن مِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نع هنِنِري   عتسِن الْملَّاِم بس نِل عوِن الْأَحوٍب عبح

 يحدثُ ِإذَا قَام الْقَاِئم عرض الِْإميانَ علَى كُلِّ ناِصٍب فَِإنْ دخلَ )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
الِْجز يدؤي أَو قَهنع برِإلَّا ض ِقيقٍَة وِطِه ِفيِه ِبحسلَى وع دشي ِة ولُ الذِّمأَه موا الْييهدؤا يةَ كَمي
  .الِْهميانَ و يخِرجهم ِمن الْأَمصاِر ِإلَى السواِد 

  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن عِلي بِن محمِد بِن سِعيٍد عن محمِد بِن -٢٨٩ 
أَِبي م نع ميرأَِبي م ناٍن عنِن بِد بمحم نانَ عوِن غَزِعيِد بِن سِد بمحم نةَ علَمِن أَِبي سِلِم بس

 ِفي  قَالَ قَالَ أَِبي يوماً و ِعنده أَصحابه من ِمنكُم تِطيب نفْسه أَنْ يأْخذَ جمرةً)عليه السالم ( جعفٍَر 
كَفِِّه فَيمِسكَها حتى تطْفَأَ قَالَ فَكَاع الناس كُلُّهم و نكَلُوا فَقُمت و قُلْت يا أَبِة أَ تأْمر أَنْ أَفْعلَ 

كَر قَالَ و تدأَر ماهلْ ِإيب كا ِمنأَن ي وِمن تا أَنمِإن تينع اكِإي سا فَقَالَ لَيقَالَ م ا ثَلَاثاً ثُمهر
أَكْثَر الْوصف و أَقَلَّ الِْفعلَ ِإنَّ أَهلَ الِْفعِل قَِليلٌ ِإنَّ أَهلَ الِْفعِل قَِليلٌ أَلَا و ِإنا لَنعِرف أَهلَ الِْفعِل 

  و الْوصِف معاً و ما كَانَ هذَا ِمنا 
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تعاِمياً علَيكُم بلْ ِلنبلُو أَخباركُم و نكْتب آثَاركُم فَقَالَ و اللَِّه لَكَأَنما مادت ِبِهم الْأَرض حياًء 
لَى الرجِل ِمنهم يرفَض عرقاً ما يرفَع عينيِه ِمن الْأَرِض فَلَما رأَى ذَِلك ِمما قَالَ حتى ِإني لَأَنظُر ِإ

ِمنهم قَالَ رِحمكُم اللَّه فَما أَردت ِإلَّا خيراً ِإنَّ الْجنةَ درجات فَدرجةُ أَهِل الِْفعِل لَا يدِركُها 
الْقَوِل و درجةُ أَهِل الْقَوِل لَا يدِركُها غَيرهم قَالَ فَو اللَِّه لَكَأَنما نِشطُوا ِمن ِعقَاٍل أَحد ِمن أَهِل 

.  
  و ِبهذَا الِْإسناِد عن محمِد بِن سلَيمانَ عن ِإبراِهيم بِن عبِد اللَِّه الصوِفي قَالَ -٢٩٠ 

وسثَِني مدِن حسو الْحقَالَ قَالَ ِلي أَب اِسِطيكٍْر الْوب نعليه السالم ( ى ب( ِتي لَمِشيع تزيم لَو 
 ِمن لَصا خلَم مهتصحمت لَو و يندترِإلَّا م مهتدجا ولَم مهتنحتلَِو ام اِصفَةً وِإلَّا و مهأَِجد

اِحداِئِك الْأَلِْف ولَى الْأَرا عكَوا اتطَالَ م مها كَانَ ِلي ِإنِإلَّا م مهِمن قبي لَةً لَمبغَر مهلْتبغَر لَو و 
 لُهِفع لَهقَو قدص نم ِليةُ عا ِشيعمِإن ِليةُ عِشيع نحفَقَالُوا ن.  

 ٢٩١-ِن الْحاٍد عِزي نب ديمح   ِن الِْميثَِميسِن الْحب دمأَح نع ِديٍد الِْكنمحِن مِن بس
عن أَباِن بِن عثْمانَ عن عبِد الْأَعلَى مولَى آِل ساٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه يقُولُ تؤتى ِبالْمرأَِة 

 افْتِتنت ِفي حسِنها فَتقُولُ يا رب حسنت خلِْقي حتى لَِقيت ما الْحسناِء يوم الِْقيامِة الَِّتي قَِد
 ميراُء ِبمجفَي ِل )عليها السالم ( لَِقيتجاُء ِبالرجي و نتفْتت ا فَلَماهنسح ِذِه قَده أَو نسِت أَحقَالُ أَنفَي 
ن ِفي حسِنِه فَيقُولُ يا رب حسنت خلِْقي حتى لَِقيت ِمن النساِء ما لَِقيت الْحسِن الَِّذي قَِد افْتِت

 فوساُء ِبيجاِحِب )عليه السالم ( فَياُء ِبصجي و نتفْتي فَلَم اهنسح ذَا قَده أَو نسأَح تقَالُ أَنفَي 
  بته الِْفتنةُ ِفي بلَاِئِه فَيقُولُ يا رب شددت علَي الْبلَاِء الَِّذي قَد أَصا
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 وبى ِبأَيتؤفَي تِتنى افْتتلَاَء حقَالُ)عليه السالم ( الْبفَي  نتفْتي فَلَم ِليتذَا فَقَِد ابةُ هِليب أَو دأَش كتِليأَ ب 
.  

  و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَباِن بِن عثْمانَ عن ِإسماِعيلَ الْبصِري قَالَ سِمعت أَبا عبِد -٢٩٢ 
اِن فَتحدثُونَ و تقُولُونَ ما ِشئْتم و تتبرُءونَ ِممن ِشئْتم و  يقُولُ تقْعدونَ ِفي الْمكَ)عليه السالم ( اللَِّه 

  .تولَّونَ من ِشئْتم قُلْت نعم قَالَ و هِل الْعيش ِإلَّا هكَذَا 
ِبي بِصٍري   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد عن وهيِب بِن حفٍْص عن أَ-٢٩٣ 

 يقُولُ رِحم اللَّه عبداً حببنا ِإلَى الناِس و لَم يبغضنا ِإلَيِهم أَما )عليه السالم ( قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
ٍء و  نْ يتعلَّق علَيِهم ِبشيو اللَِّه لَو يروونَ محاِسن كَلَاِمنا لَكَانوا ِبِه أَعز و ما استطَاع أَحد أَ

  .لَِكن أَحدهم يسمع الْكَِلمةَ فَيحطُّ ِإلَيها عشراً 
 قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز )عليه السالم (   وهيب عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه -٢٩٤ 

تؤي الَِّذين لَّ وج و درافُونَ أَنْ تخي مهاؤجر و مهتفَاعش ِجلَةٌ قَالَ ِهيو مهقُلُوب ا ووونَ ما آت
 مهلَ ِمنقْبونَ أَنْ يجري و هِذكْر زع وا اللَّهِطيعي ِإنْ لَم مالُهمأَع ِهملَيع.  

 ما ِمن عبٍد )عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه   وهيب بن حفٍْص عن أَِبي بِصٍري -٢٩٥ 
 هاِبعتي نم دجلَالٍَة ِإلَّا وو ِإلَى ضعدي.  
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٢٩٦ -حأَص ةٌ ِمنِعد   ٍل ِمنجر نلِْت عِن الصِد اللَِّه ببع نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبن
 ِفي سفَِرِه ِإلَى خراسانَ فَدعا يوماً ِبماِئدٍة لَه فَجمع )عليه السالم ( أَهِل بلْخ قَالَ كُنت مع الرضا 

و غَيِرِهم فَقُلْت جِعلْت ِفداك لَو عزلْت ِلهؤلَاِء ماِئدةً فَقَالَ مه ِإنَّ علَيها مواِليه ِمن السوداِن 
  .الرب تبارك و تعالَى واِحد و الْأُم واِحدةٌ و الْأَب واِحد و الْجزاَء ِبالْأَعماِل 

 ٢٩٧-ِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مسا الْحأَب تِمعاٍن قَالَ سِن ِسنِن ابٍد عمح
 يقُولُ طَباِئع الِْجسِم علَى أَربعٍة فَِمنها الْهواُء الَِّذي لَا تحيا النفْس ِإلَّا ِبِه و ِبنِسيِمِه و )عليه السالم ( 

لْأَرض الَِّتي قَد تولِّد الْيبس و الْحرارةَ و الطَّعام و ِمنه يخِرج ما ِفي الِْجسِم ِمن داٍء و عفُونٍة و ا
يتولَّد الدم أَ لَا ترى أَنه يِصري ِإلَى الْمِعدِة فَتغذِّيِه حتى يِلني ثُم يصفُو فَتأْخذُ الطَِّبيعةُ صفْوه دماً 

  . و الْماُء و هو يولِّد الْبلْغم ثُم ينحِدر الثُّفْلُ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسيِن بِن يِزيد النوفَِلي عِن -٢٩٨ 

 عن قَوِل الرجِل ِللرجِل )م عليه السال( الْحسيِن بِن أَعين أَخو ماِلِك بِن أَعين قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 ِإنَّ خيراً نهر ِفي الْجنِة مخرجه ِمن )عليه السالم ( جزاك اللَّه خيراً ما يعِني ِبِه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

أَوِصياِء و ِشيعِتِهم علَى حافَتي ذَِلك الْكَوثَِر و الْكَوثَر مخرجه ِمن ساِق الْعرِش علَيِه مناِزلُ الْ
  النهِر جواِري ناِبتات كُلَّما قُِلعت واِحدةٌ نبتت أُخرى سمي ِبذَِلك النهر و ذَِلك قَولُه تعالَى 
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ِفيِهن خيرات ِحسانٌ فَِإذَا قَالَ الرجلُ ِلصاِحِبِه جزاك اللَّه خيراً فَِإنما يعِني ِبذَِلك ِتلْك الْمناِزلَ 
  .الَِّتي قَد أَعدها اللَّه عز و جلَّ ِلصفْوِتِه و ِخيرِتِه ِمن خلِْقِه 

 ٢٩٩- نانَ عثْمِن عِن بيسِن الْحٍر عيمِن أَِبي عِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نع هنع و  
 قَالَ ِإنَّ ِفي الْجنِة نهراً حافَتاه حور ناِبتات فَِإذَا مر )عليه السالم ( أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمنؤا الْمهكَانلَّ مج و زع اللَّه تبا فَأَنهلَعاقْت هتبجفَأَع نيهدِبِإح.  
  حِديثُ الِْقباِب

 ٣٠٠- ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع ناِء عشِن الْوٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 لَيلَةً و أَنا ِعنده و نظَر ِإلَى السماِء قَالَ يا أَبا حمزةَ )عليه السالم ( بو جعفٍَر أَِبي حمزةَ قَالَ قَالَ ِلي أَ

 ما آدةُ أَِبينِذِه قُبا )عليه السالم ( هوصا عم لْقا خةً ِفيهقُب ثَلَاِثني ةً وعا ِتساهلَّ ِسوج و زِإنَّ ِللَِّه ع و 
  .ه طَرفَةَ عيٍن اللَّ

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي يحيى الْواِسِطي عن عجلَانَ أَِبي صاِلٍح قَالَ -٣٠١ 
 قَالَ نعم )عليه السالم (  فَقَالَ لَه جِعلْت ِفداك هِذِه قُبةُ آدم )عليه السالم ( دخلَ رجلٌ علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

و ِللَِّه ِقباب كَِثريةٌ أَلَا ِإنَّ خلْف مغِرِبكُم هذَا ِتسعةٌ و ثَلَاثُونَ مغِرباً أَرضاً بيضاَء مملُوةً خلْقاً 
مآد ِلقونَ خردا يٍن ميفَةَ علَّ طَرج و زع وا اللَّهصعي وِرِه لَمِضيئُونَ ِبنتسُءونَ يربي لَقخي لَم أَم 

  .ِمن فُلَاٍن و فُلَاٍن 
  عِلي بن محمٍد عن صاِلِح بِن أَِبي حماٍد عن يحيى بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه -٣٠٢ 

 قَالَ من خصف نعلَه و رقَّع ثَوبه و )عليه السالم ( بِن جبلَةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .حملَ ِسلْعته فَقَد بِرئ ِمن الِْكبِر 

  عنه عن صاِلٍح عن محمِد بِن أُورمةَ عِن ابِن ِسناٍن عِن الْمفَضِل بِن عمر قَالَ -٣٠٣ 
مجن ِريِكي وش الْقَاِسم ا وأَن تا ِفي كُنناظَرنِة فَتِدينٍل ِبالْمهس نب اِلحص ِطيٍم وح نب   
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ذَا نونَ ِبهعنصا تٍض معا ِلبنضعِة قَالَ فَقَالَ بوِبيبوا الرٍة قُومِقيا ِفي تِمن سلَي و هِب ِمنِبالْقُر نح
ِبنا ِإلَيِه قَالَ فَقُمنا فَو اللَِّه ما بلَغنا الْباب ِإلَّا و قَد خرج علَينا ِبلَا ِحذَاٍء و لَا ِرداٍء قَد قَام كُلُّ 

ا لَا يا مفَضلُ و يا قَاِسم و يا نجم لَا لَا بلْ ِعباد مكْرمونَ لَا شعرٍة ِمن رأِْسِه ِمنه و هو يقُولُ لَ
  .يسِبقُونه ِبالْقَوِل و هم ِبأَمِرِه يعملُونَ 

 عليه (  عنه عن صاِلٍح عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣٠٤ 

  . قَالَ ِإنَّ ِلِإبِليس عوناً يقَالُ لَه تمِريح ِإذَا جاَء اللَّيلُ ملَأَ ما بين الْخاِفقَيِن )السالم 
  عنه عن صاِلٍح عِن الْوشاِء عن كَراٍم عن عبِد اللَِّه بِن طَلْحةَ قَالَ سأَلْت أَبا -٣٠٥ 

 عِن الْوزِغ فَقَالَ ِرجس و هو مسخ كُلُّه فَِإذَا قَتلْته فَاغْتِسلْ فَقَالَ ِإنَّ أَِبي ) عليه السالم (عبِد اللَِّه 
كَانَ قَاِعداً ِفي الِْحجِر و معه رجلٌ يحدثُه فَِإذَا هو ِبوزٍغ يولِْولُ ِبِلساِنِه فَقَالَ أَِبي ِللرجِل أَ 

ي ما يقُولُ هذَا الْوزغُ قَالَ لَا ِعلْم ِلي ِبما يقُولُ قَالَ فَِإنه يقُولُ و اللَِّه لَِئن ذَكَرتم عثْمانَ تدِر
تيةَ ميِني أُمب ِمن وتمي سقَالَ أَِبي لَي ا قَالَ وناهه ِمن قُومى يتاً حِليع نِتمٍة لَأَشِتيمِإلَّا ِبش 

 ِمن بغاً فَذَهزو ِسخم تولَ ِبِه الْمزا نانَ لَمورم نِلِك بالْم دبقَالَ ِإنَّ ع غاً قَالَ وزو ِسخم
ردي فَلَم ِهملَيع ذَِلك ظُمع وها أَنْ فَقَدفَلَم هلْدو هدكَانَ ِعن و هدكَانَ ِعن نم يدِن ييب فوا كَي

  يصنعونَ ثُم اجتمع أَمرهم علَى أَنْ يأْخذُوا ِجذْعاً فَيصنعوه كَهيئَِة 
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بسوا الِْجذْع ِدرع حِديٍد ثُم لَفُّوه ِفي الْأَكْفَاِن فَلَم يطَِّلع علَيِه أَحد الرجِل قَالَ فَفَعلُوا ذَِلك و أَلْ
 هلْدو ا واِس ِإلَّا أَنالن ِمن.  

  عنه عن صاِلٍح عن محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن ِمهرانَ عن عبِد الْمِلِك بِن بِشٍري -٣٠٦ 
ع نِد اللَِّه عبأَِبي ع ناٍر عمِن عةَ باِويعم نانَ عملَيِن سِم بعليه السالم ( ثَي( كُمدى أَحنمقَالَ ِإذَا ت 

  .م نِقمةً  رحمةً و يبعثُ الْقَاِئ)صلى اهللا عليه وآله ( الْقَاِئم فَلْيتمنه ِفي عاِفيٍة فَِإنَّ اللَّه بعثَ محمداً 
  عنه عن صاِلٍح عن محمِد بِن عبِد اللَِّه عن عبِد الْمِلِك بِن بِشٍري عن أَِبي -٣٠٧ 

 أَشبه الناِس ِبموسى بِن ِعمرانَ ما بين )عليه السالم (  قَالَ كَانَ الْحسن )عليه السالم ( الْحسِن الْأَوِل 
 أَشبه الناِس ِبموسى بِن ِعمرانَ ما بين سرِتِه ِإلَى قَدِمِه )عليه السالم ( ِه ِإلَى سرِتِه و ِإنَّ الْحسين رأِْس

.  
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن محبوٍب عن مقَاِتِل بِن سلَيمانَ قَالَ -٣٠٨ 

 ِحني هِبطَ ِبِه ِإلَى الْأَرِض و كَم )عليه السالم (  كَم كَانَ طُولُ آدم )عليه السالم ( ت أَبا عبِد اللَِّه سأَلْ
 أَنَّ اللَّه عز و جلَّ لَما )عليه السالم ( كَانَ طُولُ حواَء قَالَ وجدنا ِفي ِكتاِب عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب 

باَء أَهوح هتجوز و مونَ أُفُِق )عليها السالم ( طَ آدد هأْسر فَا وِة الصِبثَِني لَاهِرج تِض كَانِإلَى الْأَر 
عليه (  السماِء و أَنه شكَا ِإلَى اللَِّه ما يِصيبه ِمن حر الشمِس فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى جبرِئيلَ

 أَنَّ آدم قَد شكَا ما يِصيبه ِمن حر الشمِس فَاغِْمزه غَمزةً و صير طُولَه سبِعني ِذراعاً )السالم 
  .ِبِذراِعِه و اغِْمز حواَء غَمزةً فَيِصري طُولُها خمسةً و ثَلَاِثني ِذراعاً ِبِذراِعها 
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  عنه عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عِن الْحاِرِث بِن الْمِغريِة قَالَ - ٣٠٩
ٍل أَصاب أَباه سبي ِفي الْجاِهِليِة فَلَم يعلَم أَنه كَانَ أَصاب  عن رج)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

أَباه سبي ِفي الْجاِهِليِة ِإلَّا بعد ما توالَدته الْعِبيد ِفي الِْإسلَاِم و أُعِتق قَالَ فَقَالَ فَلْينسب ِإلَى آباِئِه 
معروفاً ِفيِهم ] أَبوه[اِم ثُم هو يعد ِمن الْقَِبيلَِة الَِّتي كَانَ أَبوه سِبي ِفيها ِإنْ كَانَ الْعِبيِد ِفي الِْإسلَ

 هِرثُوني و مِرثُهي و.  
يه عل(   ابن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن عبِد الْمؤِمِن الْأَنصاِري عن أَِبي جعفٍَر -٣١٠ 

 قَالَ ِإنَّ اللَّه تبارك و تعالَى أَعطَى الْمؤِمن ثَلَاثَ ِخصاٍل الِْعز ِفي الدنيا و الْآِخرِة و الْفَلْج )السالم 
 وِر الظَّاِلِمنيدةَ ِفي صابهالْم ِة والْآِخر ا وينِفي الد.  

 يقُولُ )عليه السالم (  بِن ِسناٍن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه   ابن محبوٍب عن عبِد اللَِّه-٣١١ 
ثَلَاثٌ هن فَخر الْمؤِمِن و زينه ِفي الدنيا و الْآِخرِة الصلَاةُ ِفي آِخِر اللَّيِل و يأْسه ِمما ِفي أَيِدي 

آِل م ِمن امالِْإم هتلَايو اِس وٍد النمعليهم السالم ( ح( ارِخي ِبِهم ِليتلِْق ابالْخ ارِشر مثَلَاثَةٌ ه قَالَ و 
 )عليه السالم (  و عاداه و معاِويةُ قَاتلَ عِلياً )صلى اهللا عليه وآله ( الْخلِْق أَبو سفْيانَ أَحدهم قَاتلَ رسولَ اللَِّه 

  . و عاداه حتى قَتلَه )عليه السالم ( د بن معاِويةَ لَعنه اللَّه قَاتلَ الْحسين بن عِلي و عاداه و يِزي
  ابن محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي عن عِلي بِن الْحسيِن -٣١٢ 

 حسب ِلقُرِشي و لَا ِلعرِبي ِإلَّا ِبتواضٍع و لَا كَرم ِإلَّا ِبتقْوى و لَا عملَ ِإلَّا ِبالنيِة  قَالَ لَا)عليه السالم ( 
  .ي ِبأَعماِلِه و لَا ِعبادةَ ِإلَّا ِبالتفَقُِّه أَلَا و ِإنَّ أَبغض الناِس ِإلَى اللَِّه من يقْتِدي ِبسنِة ِإماٍم و لَا يقْتِد

عليه (   ابن محبوٍب عن أَِبي أَيوب عن بريِد بِن معاِويةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر -٣١٣ 

   يقُولُ ِإنَّ يِزيد بن معاِويةَ دخلَ الْمِدينةَ و هو يِريد الْحج فَبعثَ ِإلَى رجٍل ِمن )السالم 
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 فَقَالَ لَه كتقَيرتاس ِإنْ ِشئْت و كتِبع ِلي ِإنْ ِشئْت دبع كِلي أَن ِقرأَ ت ِزيدي فَقَالَ لَه اهٍش فَأَتيقُر
 لُ وجأَِبي ِفي الر لَ ِمنأَفْض وكلَا كَانَ أَب باً وسٍش حيي ِفي قُرِمن مِبأَكْر تا أَنم ِزيدا ياللَِّه ي

 أَلْتا سِبم لَك أُِقر في فَكَيٍر ِمنيلَا ِبخ يِن وي ِفي الدلَ ِمنِبأَفْض تا أَنم لَاِم والِْإس ِة واِهِليالْج
الَ لَه يِزيد ِإنْ لَم تِقر ِلي و اللَِّه قَتلْتك فَقَالَ لَه الرجلُ لَيس قَتلُك ِإياي ِبأَعظَم ِمن قَتِلك فَقَ

 ِليع نب نيسعليه السالم ( الْح( وِل اللَِّهسر ناب  ) صلى اهللا عليه وآله(ِليِديثُ عِبِه فَقُِتلَ ح رِن  فَأَمب 
 فَقَالَ لَه ِمثْلَ )عليه السالم (  مع يِزيد لَعنه اللَّه ثُم أَرسلَ ِإلَى عِلي بِن الْحسيِن )عليه السالم ( الْحسيِن 

 لَك أَ لَيس تقْتلُِني كَما  أَ رأَيت ِإنْ لَم أُِقر)عليه السالم ( مقَالَِتِه ِللْقُرِشي فَقَالَ لَه عِلي بن الْحسيِن 
 قَد أَقْررت )عليه السالم ( قَتلْت الرجلَ ِبالْأَمِس فَقَالَ لَه يِزيد لَعنه اللَّه بلَى فَقَالَ لَه عِلي بن الْحسيِن 

ئْت فَِبع فَقَالَ لَه يِزيد لَعنه اللَّه أَولَى لَك ِبما سأَلْت أَنا عبد مكْره فَِإنْ ِشئْت فَأَمِسك و ِإنْ ِش
 ِفكرش ِمن ذَِلك كقُصني لَم و كمد تقَنح لَك.  

  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن عِلي بِن محمِد بِن سِعيٍد عن محمِد بِن -٣١٤ 
لَمِن أَِبي ساِلِم بس ِة قَالَ قُلْتِغريالْم ناللَِّه ب دبثَِني عدانَ قَالَ حوِن غَزِعيِد بِن سِد بمحم نةَ ع

 ِإنَّ ِلي جاريِن أَحدهما ناِصب و الْآخر زيِدي و لَا بد ِمن معاشرِتِهما )عليه السالم ( ِلأَِبي الْحسِن 
اِشرأُع نفَم وه ِرِه واَء ظَهرو لَامذَ الِْإسبن اِب اللَِّه فَقَدِكت ٍة ِمنِبآي كَذَّب ناِن ما ِسيمفَقَالَ ه 

 ِدييذَا الزه و لَك بصذَا نقَالَ ِإنَّ ه قَالَ ثُم ِلنيسرالْم اِء وِبيالْأَن آِن وِميِع الْقُرِبج كَذِّبالْم
صا نلَن ب.  

 ٣١٥- نةَ عاررِن زِد بيبع نةَ عورع نب ثَِني الْقَاِسمدِعيٍد قَالَ حس نب دمحم    
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 قَالَ من قَعد ِفي مجِلٍس يسب ِفيِه ِإمام ِمن الْأَِئمِة يقِْدر علَى )عليه السالم ( أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر 
اِلانِتصاِف فَلَم يفْعلْ أَلْبسه اللَّه عز و جلَّ الذُّلَّ ِفي الدنيا و عذَّبه ِفي الْآِخرِة و سلَبه صاِلح ما 

  .يِه ِمن معِرفَِتنا من ِبِه علَ
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عِن ابِن فَضاٍل عن ِإبراِهيم بِن -٣١٦ 

ببتمونا و أَبغضنا  ابِتداًء ِمنه أَح)عليه السالم ( أَِخي أَِبي ِشبٍل عن أَِبي ِشبٍل قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
 ا وانيحم اكُميحم لَ اللَّهعفَج اسا النفَانج ا وونملْتصو و اسا الننكَذَّب ا وونمقْتدص و اسالن

ع اللَّه ِقرأَنْ ي نيب ِل وجالر نيا باللَِّه م ا وا أَمناتمم كُماتمم كَانَ وذَا الْمه هفْسلُغَ نبِإلَّا أَنْ ت هني
أَومأَ ِبيِدِه ِإلَى حلِْقِه فَمد الِْجلْدةَ ثُم أَعاد ذَِلك فَو اللَِّه ما رِضي حتى حلَف ِلي فَقَالَ و اللَِّه 

نب دمحثَِني أَِبي مدلَح وِإلَّا ه الَِّذي لَا ِإلَه ِلينَ أَنْ )عليه السالم (  عوضرا تٍل أَ ما ِشبا أَبي ِبذَِلك 
تصلُّوا و يصلُّوا فَيقْبلَ ِمنكُم و لَا يقْبلَ ِمنهم أَ ما ترضونَ أَنْ تزكُّوا و يزكُّوا فَيقْبلَ ِمنكُم و لَا 

تحجوا و يحجوا فَيقْبلَ اللَّه جلَّ ِذكْره ِمنكُم و لَا يقْبلَ ِمنهم و اللَِّه يقْبلَ ِمنهم أَ ما ترضونَ أَنْ 
 كُملَّ فَِإنج و زع قُوا اللَّهفَات كُمِإلَّا ِمن جلَا الْح و كُمكَاةُ ِإلَّا ِمنلَا الز و كُملَاةُ ِإلَّا ِمنلُ الصقْبا تم

ي هدنٍة و أَدوا الْأَمانةَ فَِإذَا تميز الناس فَِعند ذَِلك ذَهب كُلُّ قَوٍم ِبهواهم و ذَهبتم ِبالْحق ما ِف
 فَاتقُوا اللَّه )م عليه السال( أَطَعتمونا أَ لَيس الْقُضاةُ و الْأُمراُء و أَصحاب الْمساِئِل ِمنهم قُلْت بلَى قَالَ 

عز و جلَّ فَِإنكُم لَا تِطيقُونَ الناس كُلَّهم ِإنَّ الناس أَخذُوا هاهنا و هاهنا و ِإنكُم أَخذْتم حيثُ 
 فَاخترتم ِخيرةَ اللَِّه ) صلى اهللا عليه وآله (أَخذَ اللَّه عز و جلَّ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ اختار ِمن ِعباِدِه محمداً 

  .فَاتقُوا اللَّه و أَدوا الْأَماناِت ِإلَى الْأَسوِد و الْأَبيِض و ِإنْ كَانَ حروِرياً و ِإنْ كَانَ شاِمياً 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن ابِن فَضاٍل عن ِإبراِهيم بِن أَِخي أَِبي - ٣١٧
  . ِمثْلَه )عليه السالم ( ِشبٍل عن أَِبي ِشبٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ٣١٨-ناٍد عِزي نلُ بهِن   ساِذ بعم نةَ عِن أَِبي طَلْحاِد بمح ناٍن عِن ِسنِد بمحم 
 فَقُلْت لَه )عليه السالم ( كَِثٍري قَالَ نظَرت ِإلَى الْموِقِف و الناس ِفيِه كَِثري فَدنوت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

قَالَ فَص ِقِف لَكَِثريولَ الْمِد اللَِّه غُثَاٌء ِإنَّ أَهبا عا أَبي ينُ ِمنقَالَ اد ثُم ِفيِهم هارِرِه فَأَدصِبب فر
 كُمِإلَّا ِمن لُ اللَّهقَبتا ياللَِّه م لَا و ِإلَّا لَكُم جا الْحاللَِّه م كَاٍن لَا وكُلِّ م ِمن جوأِْتي ِبِه الْمي.  

 ٣١٩-ب نيساِء   الْحشالْو ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن ملَّى بعم نع ِريعٍد الْأَشمحم ن
 ِإذْ دخلَت علَيِه )عليه السالم ( عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي بِصٍري قَالَ كُنت جاِلساً ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

 أَ يسرك أَنْ )عليه السالم ( انَ قَطَعها يوسف بن عمر تستأِْذنُ علَيِه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه أُم خاِلٍد الَِّتي كَ
 لَتخد ِة ثُمِفسلَى الطِّنع هعِني ملَسأَج ا قَالَ وا الْآنَ فَأَِذنَ لَهفَقَالَ أَم معن ا فَقُلْتهكَلَام عمست
 كِإن هي ِإذَا لَِقيتبفَأَقُولُ ِلر ا قَالَتِهملَّيوا تا فَقَالَ لَهمهنع هأَلَتةٌ فَسِليغأَةٌ برفَِإذَا ام تكَلَّمفَت

ِبالْبراَءِة ِمنهما و أَمرتِني ِبولَايِتِهما قَالَ نعم قَالَت فَِإنَّ هذَا الَِّذي معك علَى الطِّنِفسِة يأْمرِني 
كَِثري النواُء يأْمرِني ِبولَايِتِهما فَأَيهما خير و أَحب ِإلَيك قَالَ هذَا و اللَِّه أَحب ِإلَي ِمن كَِثٍري 

نزلَ اللَّه فَأُولِئك هم الْكاِفرونَ و النواِء و أَصحاِبِه ِإنَّ هذَا يخاِصم فَيقُولُ و من لَم يحكُم ِبما أَ
 مه فَأُولِئك لَ اللَّهزِبما أَن كُمحي لَم نم ونَ والظَّاِلم مه فَأُولِئك لَ اللَّهزِبما أَن كُمحي لَم نم

  .الْفاِسقُونَ 
 ٣٢٠-ناٍن عأَب نِن عسِن الْحلَّى ععِن الْمع هنع   ِرجا أُخاِشٍم قَالَ لَمأَِبي ه   
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 ِليعليه السالم ( ِبع( ُةفَاِطم تجرخ  ) عليها السالم( وِل اللَِّهسر ةً قَِميصاِضعو  )ا )ليه وآله صلى اهللا عأِْسهلَى رع 
 ِجي ووز ِملَِني ِمنرت و يناب متؤأَنْ ت ِريدكٍْر تا با أَبي ا لَكم ا ِلي وم ا فَقَالَتهينِي ابدآِخذَةً ِبي

لَ رجلٌ ِمن الْقَوِم ما تِريد اللَِّه لَو لَا أَنْ تكُونَ سيئَةً لَنشرت شعِري و لَصرخت ِإلَى ربي فَقَا
  .ِإلَى هذَا ثُم أَخذَت ِبيِدِه فَانطَلَقَت ِبِه 

 )عليه السالم (   أَبانٌ عن عِلي بِن عبِد الْعِزيِز عن عبِد الْحِميِد الطَّاِئي عن أَِبي جعفٍَر -٣٢١ 
  . ماتوا طُراً قَالَ و اللَِّه لَو نشرت شعرها

 ِإنَّ ولَد الزنا يستعملُ )عليه السالم (   أَبانٌ عِن ابِن أَِبي يعفُوٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -٣٢٢ 
  .ِإنْ عِملَ خيراً جِزئ ِبِه و ِإنْ عِملَ شراً جِزئ ِبِه 

 )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه   أَبانٌ عن عبِد الرحمِن بِن -٣٢٣ 
 ِمن حجرِتِه و مروانُ و أَبوه يستِمعاِن ِإلَى حِديِثِه فَقَالَ لَه )صلى اهللا عليه وآله ( يقُولُ خرج رسولُ اللَِّه 

  . فَِمن يوِمِئٍذ يرونَ أَنَّ الْوزغَ يسمع الْحِديثَ )عليه السالم ( للَِّه الْوزغُ ابن الْوزِغ قَالَ أَبو عبِد ا
 يقُولُ لَما وِلد مروانُ عرضوا )عليه السالم (   أَبانٌ عن زرارةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر -٣٢٤ 

يدعو لَه فَأَرسلُوا ِبِه ِإلَى عاِئشةَ ِليدعو لَه فَلَما قَربته ِمنه قَالَ  أَنْ )صلى اهللا عليه وآله ( ِبِه ِلرسوِل اللَِّه 
 هنلَع قَالَ و هِإلَّا أَن لَملَا أَع ةُ واررِغ قَالَ ززالْو نغَ ابزي الْونوا عِرجأَخ.  
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  أَبانٌ عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عبِد اللَِّه عن أَِبي الْعباِس الْمكِّي قَالَ سِمعت أَبا - ٣٢٥
 فَقَالَ أَنت الَِّذي تقْرأُ هِذِه الْآيةَ )عليه السالم (   يقُولُ ِإنَّ عمر لَِقي أَِمري الْمؤِمِنني)عليه السالم ( جعفٍَر 

ِبأَيكُم الْمفْتونُ تعرضاً ِبي و ِبصاِحِبي قَالَ أَ فَلَا أُخِبرك ِبآيٍة نزلَت ِفي بِني أُميةَ فَهلْ عسيتم ِإنْ 
طِّعوا أَرحامكُم فَقَالَ كَذَبت بنو أُميةَ أَوصلُ ِللرِحِم ِمنك و تولَّيتم أَنْ تفِْسدوا ِفي الْأَرِض و تقَ

  .لَِكنك أَبيت ِإلَّا عداوةً ِلبِني تيٍم و عِدي و بِني أُميةَ 
ةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي بن ِإبراِهيم عن هارونَ بِن مسِلٍم عن مسعدةَ بِن صدقَ-٣٢٦ 

 يقُوم ِفي الْمطَِر أَولَ ما يمطُر حتى يبتلَّ رأْسه و ِلحيته و )عليه السالم (  قَالَ كَانَ عِلي )عليه السالم ( 
ذَا مفَقَالَ ِإنَّ ه الِْكن الِْكن ِمِننيؤالْم ا أَِمريي فَِقيلَ لَه هابثُ ِثيدحأَ يشأَن ِش ثُمرٍد ِبالْعهع اٌء قَِريب

فَقَالَ ِإنَّ تحت الْعرِش بحراً ِفيِه ماٌء ينِبت أَرزاق الْحيواناِت فَِإذَا أَراد اللَّه عز ِذكْره أَنْ ينِبت ِبِه 
ه ِإلَيِه فَمطَر ما شاَء ِمن سماٍء ِإلَى سماٍء حتى يِصري ِإلَى ما يشاُء لَهم رحمةً ِمنه لَهم أَوحى اللَّ

سماِء الدنيا ِفيما أَظُن فَيلِْقيه ِإلَى السحاِب و السحاب ِبمنِزلَِة الِْغرباِل ثُم يوِحي اللَّه ِإلَى الريِح 
نَ الْماِء ثُم انطَِلِقي ِبِه ِإلَى موِضِع كَذَا و كَذَا فَامطُِري علَيِهم فَيكُونَ أَِن اطْحِنيِه و أَِذيِبيِه ذَوبا

 قْطُرٍة تقَطْر ِمن سا ِبِه فَلَيهرأْمِو الَِّذي يحلَى النع ِهملَيع قْطُرفَت ذَِلك رغَي اباً وبكَذَا ع كَذَا و
لَكا مهعم ِإلَّا و وٍد ودعٍد مدطٍَر ِإلَّا ِبعم ةٌ ِمناِء قَطْرمالس ِزلْ ِمنني لَم ا وهِضعوا مهعضى يتح 

  وزٍن معلُوٍم ِإلَّا ما كَانَ ِمن يوِم الطُّوفَاِن 
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(  فَِإنه نزلَ ماٌء منهِمر ِبلَا وزٍن و لَا عدٍد قَالَ و حدثَِني أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( علَى عهِد نوٍح 

 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه )الم عليه الس(  قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم (  قَالَ قَالَ ِلي أَِبي )عليه السالم 
 ِضرلَا ي اًء ِلكَيم ِصريى يتح درالْب ِذيبت طَِر ِهياِبيلَ ِللْمغَر ابحلَ السعلَّ جج و زع ِإنَّ اللَّه

ِق نِقمةٌ ِمن اللَِّه عز و جلَّ يِصيب ِبها من ِبِه شيئاً يِصيبه الَِّذي ترونَ ِفيِه ِمن الْبرِد و الصواِع
 لَا تِشريوا ِإلَى الْمطَِر و لَا ِإلَى الِْهلَاِل فَِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله ( يشاُء ِمن ِعباِدِه ثُم قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

 ذَِلك هكْري اللَّه.  
نا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عِلي بِن أَسباٍط رفَعه قَالَ كَتب أَِمري   ِعدةٌ ِمن أَصحاِب-٣٢٧ 

 ِمِننيؤعليه السالم ( الْم( ا لَمم هنزحي و هفُوتِلي كُني ا لَمَء مرالْم رسي فَقَد دعا باٍس أَمبِن عِإلَى اب 
 و ِإنْ جهد فَلْيكُن سرورك ِبما قَدمت ِمن عمٍل صاِلٍح أَو حكٍْم أَو قَوٍل و يكُن ِليِصيبه أَبداً

لْيكُن أَسفُك ِفيما فَرطْت ِفيِه ِمن ذَِلك و دع ما فَاتك ِمن الدنيا فَلَا تكِْثر علَيِه حزناً و ما 
نا فَلَا تهِمن كابأَص لَامالس ِت ووالْم دعا بِفيم كمه كُنلْي وراً ورِبِه س مع.  

  سهلُ بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن كَراٍم عن أَِبي الصاِمِت عن أَِبي عبِد -٣٢٨ 
 علَى الشيعِة و هم ما بين الْقَبِر و الِْمنبِر )ه السالم علي(  قَالَ مررت أَنا و أَبو جعفٍَر )عليه السالم ( اللَِّه 

 ِشيعتك و مواِليك جعلَِني اللَّه ِفداك قَالَ أَين هم فَقُلْت أَراهم ما )عليه السالم ( فَقُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
ي ِإلَيِهم فَذَهب فَسلَّم علَيِهم ثُم قَالَ و اللَِّه ِإني لَأُِحب ِرحيكُم بين الْقَبِر و الِْمنبِر فَقَالَ اذْهب ِب

و أَرواحكُم فَأَِعينوا مع هذَا ِبورٍع و اجِتهاٍد ِإنه لَا ينالُ ما ِعند اللَِّه ِإلَّا ِبورٍع و اجِتهاٍد و ِإذَا 
 فَاقْتدوا ِبِه أَما و اللَِّه ِإنكُم لَعلَى ِديِني و ِديِن آباِئي ِإبراِهيم و ِإسماِعيلَ و ِإنْ كَانَ ائْتممتم ِبعبٍد

  .هؤلَاِء علَى ِديِن أُولَِئك فَأَِعينوا علَى هذَا ِبورٍع و اجِتهاٍد 
   عِلي الْكُوِفي عِن الْعباِس بِن عاِمٍر   أَبو عِلي الْأَشعِري عِن الْحسِن بِن-٣٢٩ 
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 يقُولُ )عليه السالم ( با عبِد اللَِّه عِن الرِبيِع بِن محمٍد الْمسِلي عن أَِبي الرِبيِع الشاِمي قَالَ سِمعت أَ
 و مهنيكُونَ بى لَا يتح اِرِهمصأَب و اِعِهمما ِفي أَسِتنلَّ ِلِشيعج و زع اللَّه دم ا ِإذَا قَامنِإنَّ قَاِئم

ونَ ِإلَيظُرني ونَ وعمسفَي مهكَلِّمي ِريدالْقَاِئِم ب نيكَاِنِه بِفي م وه ِه و.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى عن هارونَ بِن -٣٣٠ 

للَّه لَه  قَالَ مِن استخار اللَّه راِضياً ِبما صنع اللَّه لَه خار ا)عليه السالم ( خاِرجةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .حتماً 

  سهلُ بن ِزياٍد عن داود بِن ِمهرانَ عن عِلي بِن ِإسماِعيلَ الِْميثَِمي عن رجٍل -٣٣١ 
 ِمِننيؤأَِمِري الْم لْفخ تددتِهٍر قَالَ اشسِن مةَ بِرييوج نعليه السالم ( ع(ِرييوا جفَقَالَ ِلي ي  لَم هةُ ِإن

يهِلك هؤلَاِء الْحمقَى ِإلَّا ِبخفِْق النعاِل خلْفَهم ما جاَء ِبك قُلْت ِجئْت أَسأَلُك عن ثَلَاٍث عِن 
ما الْمروَءةُ الشرِف و عِن الْمروَءِة و عِن الْعقِْل قَالَ أَما الشرف فَمن شرفَه السلْطَانُ شرف و أَ

  .فَِإصلَاح الْمِعيشِة و أَما الْعقْلُ فَمِن اتقَى اللَّه عقَلَ 
  سهلُ بن ِزياٍد عن عِلي بِن حسانَ عن عِلي بِن أَِبي النواِر عن محمِد بِن -٣٣٢ 

ٍء صارِت الشمس أَشد حرارةً ِمن   جِعلْت ِفداك ِلأَي شي )عليه السالم( مسِلٍم قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 
الْقَمِر فَقَالَ ِإنَّ اللَّه خلَق الشمس ِمن نوِر الناِر و صفِْو الْماِء طَبقاً ِمن هذَا و طَبقاً ِمن هذَا 

هساٍق أَلْبةَ أَطْبعبس تى ِإذَا كَانتح ِر قُلْتالْقَم ةً ِمناررح دأَش تارص ثَم اٍر فَِمنن اساً ِمنا ِلب
جِعلْت ِفداك و الْقَمر قَالَ ِإنَّ اللَِّه تعالَى ِذكْره خلَق الْقَمر ِمن ضوِء نوِر الناِر و صفِْو الْماِء 

ذَا حه قاً ِمنطَب ذَا وه قاً ِمنطَب ارص ثَم اٍء فَِمنم اساً ِمنا ِلبهساٍق أَلْبةَ أَطْبعبس تى ِإذَا كَانت
  .الْقَمر أَبرد ِمن الشمِس 
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صحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن بعِض أَصحاِبنا عن   ِعدةٌ ِمن أَ- ٣٣٣
 يقُولُ من كَانت لَه )عليه السالم ( محمِد بِن الْهيثَِم عن زيٍد أَِبي الْحسِن قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

لَى شع قُمي ةٌ لَمِقيقَةٌ ثَاِبتِن حاِطِق عالن اِدثَ ِمنالْح طْلُبي ِة وايى الْغهتنم لَمعى يتٍة حاِمدٍة ههب
يش ِبأَي اِرِث والْو يش ِبأَي و متكَرا أَنم مِهلْتٍء ج  ِمِننيؤم متِإنْ كُن مترصا أَبم مفْترٍء ع.  

 )عليه السالم (  عن يونس بِن عبِد الرحمِن رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه   عنه عن أَِبيِه-٣٣٤ 
 قِبالْح قِْذفلْ نلَّ بج و زع لُهقَو ذَِلك اِطلَ والْب قالْح ِإلَّا غَلَب قاِء الْحِبِإز قُوماِطٍل يب ِمن سلَي

لَى الْباِطِل فَيع زاِهق وفَِإذا ه هغمد.  
 لَا تتِخذُوا ِمن دوِن اللَِّه )عليه السالم (   عنه عن أَِبيِه مرسلًا قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر -٣٣٥ 

 ٍة وعِبد ٍة وِليجو ٍة وابقَر ٍب وسن ٍب وبفَِإنَّ كُلَّ س ِمِننيؤوا مكُونةً فَلَا تِليجو قَِطعنٍة مهبش
مضمِحلٌّ كَما يضمِحلُّ الْغبار الَِّذي يكُونُ علَى الْحجِر الصلِْد ِإذَا أَصابه الْمطَر الْجود ِإلَّا ما 

  .أَثْبته الْقُرآنُ 
 ٣٣٦-اقحِن ِإسب اِهيمرِإب نِد اللَِّه عبِن عِد بمحم نب ِلياٍد   عمِن حِد اللَِّه ببع نع 

 قَالَ نحن أَصلُ كُلِّ خيٍر و ِمن فُروِعنا كُلُّ ِبر فَِمن )عليه السالم ( عِن ابِن مسكَانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  ِء و رحمةُ الْفَِقِري و تعهد   الْمِسيالِْبر التوِحيد و الصلَاةُ و الصيام و كَظْم الْغيِظ و الْعفْو عِن
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م كُلُّ قَِبيٍح و فَاِحشٍة فَِمنهم الْجاِر و الِْإقْرار ِبالْفَضِل ِلأَهِلِه و عدونا أَصلُ كُلِّ شر و ِمن فُروِعِه
الْكَِذب و الْبخلُ و النِميمةُ و الْقَِطيعةُ و أَكْلُ الربا و أَكْلُ ماِل الْيِتيِم ِبغيِر حقِِّه و تعدي 

بطَن و الزنا و السِرقَةُ و كُلُّ ما الْحدوِد الَِّتي أَمر اللَّه و ركُوب الْفَواِحِش ما ظَهر ِمنها و ما 
  .وافَق ذَِلك ِمن الْقَِبيِح فَكَذَب من زعم أَنه معنا و هو متعلِّق ِبفُروِع غَيِرنا 

 عن   عنه و عن غَيِرِه عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ بِن ِعيسى-٣٣٧ 
 قَالَ قَالَ ِلرجٍل اقْنع ِبما قَسم اللَّه لَك و لَا تنظُر ِإلَى )عليه السالم ( خاِلِد بِن نِجيٍح عن أَِبي عبِد اللَِّه 

م يشبع و خذْ حظَّك ما ِعند غَيِرك و لَا تتمن ما لَست ناِئلَه فَِإنه من قَِنع شِبع و من لَم يقْنع لَ
 أَنفَع الْأَشياِء ِللْمرِء سبقُه الناس ِإلَى عيِب نفِْسِه و )عليه السالم ( ِمن آِخرِتك و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

يش دةُ أَشِصيحاًء الناِء غَنيأَقَلُّ الْأَش فَاُء الْفَاقَِة وةً ِإخئُونٍء م ِريِص وةُ الْحراوجم ا ولُهقْبلَا ي نِلم 
 ناِل مِتمِباح كفْسذَلِّلْ ن لَا غَِلقاً و ِجراً وض كُنقَالَ لَا ت اِس والن ِمن أْسِح الْيوالر حوأَر

ررت ِبفَضِلِه ِلئَلَّا تخاِلفَه و من لَا يعِرف خالَفَك ِممن هو فَوقَك و من لَه الْفَضلُ علَيك فَِإنما أَقْ
ِلأَحٍد الْفَضلَ فَهو الْمعجب ِبرأِْيِه و قَالَ ِلرجٍل اعلَم أَنه لَا ِعز ِلمن لَا يتذَلَّلُ ِللَِّه تبارك و تعالَى 

ِللَِّه ع عاضوتي لَم نةَ ِلملَا ِرفْع ا وينلُ الدأَه كَما أَحكَم ِديِنك رأَم ِكمٍل أَحجقَالَ ِلر لَّ وج و ز
  أَمر دنياهم فَِإنما جِعلَِت 
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 يعرف ِبها ما غَاب عنها ِمن الْآِخرِة فَاعِرِف الْآِخرةَ ِبها و لَا تنظُر ِإلَى الدنيا ِإلَّا الدنيا شاِهداً
  .ِباِلاعِتباِر 
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً عِن -٣٣٨ 

 يقُولُ ِلحمرانَ بِن أَعين يا )عليه السالم ( محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه ابِن 
حمرانُ انظُر ِإلَى من هو دونك ِفي الْمقْدرِة و لَا تنظُر ِإلَى من هو فَوقَك ِفي الْمقْدرِة فَِإنَّ 

ك أَقْنع لَك ِبما قُِسم لَك و أَحرى أَنْ تستوِجب الزيادةَ ِمن ربك و اعلَم أَنَّ الْعملَ الداِئم ذَِل
نه لَا الْقَِليلَ علَى الْيِقِني أَفْضلُ ِعند اللَِّه جلَّ ِذكْره ِمن الْعمِل الْكَِثِري علَى غَيِر يِقٍني و اعلَم أَ

 أُ ِمننأَه شيلَا ع و اِبِهماغِْتي و ِمِننيؤأَذَى الْم نع الْكَف اِرِم اللَِّه وحِب منجت ِمن فَعأَن عرو
جالْع ِمن رلَ أَضهلَا ج ِزي وجِسِري الْموِع ِبالْيالْقُن ِمن فَعالَ أَنلَا م لُِق وِن الْخسِب ح.  

  ابن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن غَاِلٍب عن أَِبيِه عن سِعيِد بِن الْمسيِب قَالَ -٣٣٩ 
 فَقَالَ )عليه السالم (  يقُولُ ِإنَّ رجلًا جاَء ِإلَى أَِمِري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( سِمعت عِلي بن الْحسيِن 

عليه ( نْ كُنت عاِلماً عِن الناِس و عن أَشباِه الناِس و عِن النسناِس فَقَالَ أَِمري الْمؤِمِنني أَخِبرِني ِإ

 أَما قَولُك أَخِبرِني عِن الناِس فَنحن الناس )عليه السالم (  يا حسين أَِجِب الرجلَ فَقَالَ الْحسين )السالم 
ولُ اللَِّه وسفَر اسالن ثُ أَفاضيح وا ِمنأَِفيض اِبِه ثُمِفي ِكت هالَى ِذكْرعت قَالَ اللَّه صلى اهللا (  ِلذَِلك

   الَِّذي أَفَاض ِبالناِس )عليه وآله 
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 اِهيمرقَالَ ِإب ِلذَِلك ا وِمن مه ا واِلينوم مه ا ونتِشيع ماِس فَهالن اهبأَش لُكا قَوأَم عليه السالم ( و( 
 ظَمالْأَع ادوالس مفَه اسنسالن لُكا قَوأَم ي وِمن هِني فَِإنِبعت ناِس فَمِة الناعمِدِه ِإلَى جِبي ارأَش و

  .ثُم قَالَ ِإنْ هم ِإلَّا كَالْأَنعاِم بلْ هم أَضلُّ سِبيلًا 
 ٣٤٠- دمأَح نى عيحي نب دمحم ِديٍر وِن ساِن بنح نأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

محم نٍد عمحِن مفٍَر بعا جأَب أَلْتأَِبيِه قَالَ س نِديٍر عِن ساِن بنح ناِعيلَ عمِن ِإسعليه السالم ( ِد ب( 
 ا وِهملَياِخطاً عقَطُّ ِإلَّا س تيا مِمن اتا ماللَِّه م ا فَومهنأَلُِني عسا تِل ما الْفَضا أَبا فَقَالَ يمهنع

الْيوم ِإلَّا ساِخطاً علَيِهما يوِصي ِبذَِلك الْكَِبري ِمنا الصِغري ِإنهما ظَلَمانا حقَّنا و منعانا فَيئَنا ما ِمنا 
ى يتداً حأَب كَرسلَاِم لَا يثْقاً ِفي الِْإسا بنلَيثَقَا عب ا واقَننأَع ِكبر نلَ ما أَوكَان و ا أَونقَاِئم قُوم

يتكَلَّم متكَلِّمنا ثُم قَالَ أَما و اللَِّه لَو قَد قَام قَاِئمنا أَو تكَلَّم متكَلِّمنا لَأَبدى ِمن أُموِرِهما ما كَانَ 
تسا أُساللَِّه م و رظْها كَانَ يا موِرِهمأُم ِمن ملَكَت و مكْتا ينلَيِري عجٍة تلَا قَِضي ٍة وِليب ِمن 

 ِعنيماِس أَجالن لَاِئكَِة والْم ةُ اللَِّه ونا لَعِهملَيا فَعلَها أَوسا أَسمِت ِإلَّا هيلَ الْبأَه.  
( اس أَهلَ ِردٍة بعد النِبي  قَالَ كَانَ الن)عليه السالم (   حنانٌ عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر -٣٤١ 

 ِإلَّا ثَلَاثَةً فَقُلْت و مِن الثَّلَاثَةُ فَقَالَ الِْمقْداد بن الْأَسوِد و أَبو ذَر الِْغفَاِري و سلْمانُ )صلى اهللا عليه وآله 
فرع ثُم ِهملَيع هكَاترب ةُ اللَِّه ومحر الْفَاِرِسي لَاِء الَِّذينؤقَالَ ه ِسٍري وي دعب اسأُن   
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 مكْرهاً فَبايع و )عليه السالم ( ني دارت علَيِهم الرحى و أَبوا أَنْ يباِيعوا حتى جاُءوا ِبأَِمِري الْمؤِمِن
 متقَلَبقُِتلَ ان أَو لُ أَ فَِإنْ ماتسِلِه الرقَب ِمن لَتخ ولٌ قَدسِإلَّا ر دمحما م الَى وعلُ اللَِّه تقَو ذَِلك

اللَّه رضي ِه فَلَنيِقبلى عع قَِلبني نم و قاِبكُملى أَعع اِكِرينالش ِزي اللَّهجيس ئاً ويش .  
 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ صِعد رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   حنانٌ عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر -٣٤٢ 

م نخوةَ الْجاِهِليِة و تفَاخرها ِبآباِئها الِْمنبر يوم فَتِح مكَّةَ فَقَالَ أَيها الناس ِإنَّ اللَّه قَد أَذْهب عنكُ
 مآد ِمن كُمعليه السالم ( أَلَا ِإن( تسةَ لَيِبيرِإنَّ الْع قَاهات دباِد اللَِّه عِعب ريِطٍني أَلَا ِإنَّ خ ِمن مآد و 

صر ِبِه عملُه لَم يبِلغه حسبه أَلَا ِإنَّ كُلَّ دٍم كَانَ ِفي ِبأٍَب واِلٍد و لَِكنها ِلسانٌ ناِطق فَمن قَ
  .الْجاِهِليِة أَو ِإحنٍة و الِْإحنةُ الشحناُء فَِهي تحت قَدِمي هِذِه ِإلَى يوِم الِْقيامِة 

قَالَ قُلْت لَه ما كَانَ ولْد يعقُوب  )عليه السالم (   حنانٌ عن أَِبيِه عن أَِبي جعفٍَر -٣٤٣ 
 وا واباَء تدعا ِإلَّا سينفَاِرقُوا الدي كُني لَم اِء وِبيلَاِد الْأَناطَ أَوبوا أَسكَان مهلَِكن اَء قَالَ لَا وِبيأَن

ينقَا الدِن فَاريخيِإنَّ الش وا وعنا صوا مذَكَّرت ِمِننيؤا ِبأَِمِري الْمعنا صا مذَكَّرتي لَم ا ووبتي لَم ا و )

  . فَعلَيِهما لَعنةُ اللَِّه و الْملَاِئكَِة و الناِس أَجمِعني )عليه السالم 
لناس أَصابهم قَحطٌ  قَالَ ِإنَّ ا)عليه السالم (   حنانٌ عن أَِبي الْخطَّاِب عن عبٍد صاِلٍح -٣٤٤ 

 داوِن دانَ بملَيِد سهلَى عع ِديدعليهما السالم ( ش( ملَه ِقيستسِه أَنْ يوا ِإلَيطَلَب ِه وِإلَي ا ذَِلككَوفَش 
 ى وضاةَ مدلَّى الْغا صفَلَم تيضاةَ مدالْغ تلَّيِإذَا ص ما أَنْ كَانَ ِفي قَالَ فَقَالَ لَها فَلَموضم

 مقُولُ اللَّهت ِهي ِض وا ِإلَى الْأَرهيمٍة قَداِضعاِء وما ِإلَى السهدٍة ياِفعلٍَة رمِبن وِض الطَِّريِق ِإذَا هعب
ا ِبذُنِلكْنهفَلَا ت ِقكِرز نا عى ِبنلَا ِغن و لِْقكخ ِمن لْقا خانُ ِإنملَيقَالَ فَقَالَ س مِني آدعليه ( وِب ب

  . ارِجعوا فَقَد سِقيتم ِبغيِركُم قَالَ فَسقُوا ِفي ذَِلك الْعاِم ما لَم يسقَوا ِمثْلَه قَطُّ )السالم 
 ٣٤٥-فٍَر ععِن جى بوسم ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِن   ِعدِرو بمع ن  

http://www.islam4u.com


  )٢٤٧( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثامن : الكايف 

ى  قَالَ ِإنَّ ِللَِّه تعالَ)عليه السالم ( سِعيٍد عن خلَِف بِن ِعيسى عن أَِبي عبيٍد الْمداِئِني عن أَِبي جعفٍَر 
 ِزلَِة الْقَطِْر وناِدِه ِبمِفي ِعب مه و اِفِهمِفي أَكْن اسالن ِعيشي ونَ وِعيشي اِسرييم اِمنيياداً مِعب هِذكْر

مه و اِفِهمِفي أَكْن اسالن ِعيشلَا ي ونَ وِعيشلَا ي اِكرينم لَاِعنيم ادلَّ ِعبج و زاِدِه ِللَِّه عِفي ِعب 
يلَى شونَ عقَعاِد لَا يرِزلَِة الْجنِه  ِبملَيا عوٍء ِإلَّا أَت.  

  الْحسين بن محمٍد و محمد بن يحيى جِميعاً عن محمِد بِن ساِلِم بِن أَِبي -٣٤٦ 
 أَشكُو )عليه السالم ( الَ كَتبت ِإلَى أَِبي الْحسِن الرضا سلَمةَ عِن الْحسِن بِن شاذَانَ الْواِسِطي قَ

 طِِّه ِإنَّ اللَّهِبخ قَّعِذيِني فَوؤِة تاِنيثْمالْع ةٌ ِمنابِعص تكَان و لَيع ملَهمح اِسٍط وِل وفَاَء أَهج
ا عاِئنِليأَو ذَ ِميثَاقالَى أَخعت و كاربت قَام قَد فَلَو كبكِْم رِلح ِبراِطِل فَاصلَِة الْبوِر ِفي دبلَى الص

  .سيد الْخلِْق لَقَالُوا يا ويلَنا من بعثَنا ِمن مرقَِدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق الْمرسلُونَ 
عن أَحمد بِن الرياِن عن أَِبيِه عن جِميِل بِن   محمد بن ساِلِم بِن أَِبي سلَمةَ -٣٤٧ 

 قَالَ لَو يعلَم الناس ما ِفي فَضِل معِرفَِة اللَِّه عز و جلَّ ما مدوا )عليه السالم ( دراٍج عن أَِبي عبِد اللَِّه 
دِبِه الْأَع اللَّه عتا مِإلَى م مهنيأَع مهدأَقَلَّ ِعن ماهيند تكَان ا وِعيِمهن ا ويناِة الديِة الْحرهز اَء ِمن

ِمما يطَئُونه ِبأَرجِلِهم و لَنعموا ِبمعِرفَِة اللَِّه جلَّ و عز و تلَذَّذُوا ِبها تلَذُّذَ من لَم يزلْ ِفي 
اِن ماِت الِْجنضور ِمن اِحبص ٍة وشحكُلِّ و ِمن لَّ آِنسج و زِرفَةَ اللَِّه ععاِء اللَِّه ِإنَّ مِليأَو ع

  كُلِّ وحدٍة و نور ِمن كُلِّ ظُلْمٍة و قُوةٌ ِمن كُلِّ ضعٍف و ِشفَاٌء ِمن كُلِّ سقٍْم 
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 و قَد كَانَ قَبلَكُم قَوم يقْتلُونَ و يحرقُونَ و ينشرونَ ِبالْمناِشِري و تِضيق علَيِهم )عليه السالم ( ثُم قَالَ 
ٌء ِمما هم ِفيِه ِمن غَيِر ِترٍة وتروا من فَعلَ ذَِلك  يِه شيالْأَرض ِبرحِبها فَما يردهم عما هم علَ

 و اِتِهمجرد كُمبأَلُوا رِميِد فَاسِزيِز الْحوا ِباللَِّه الْعِمنؤِإلَّا أَنْ ي مهوا ِمنقَما نلْ ملَا أَذًى ب و ِبِهم
ِركُمهاِئِب دولَى نوا عِبراص مهيعِركُوا سدت .  

 ٣٤٨- ناٍح عنِن جِعيِد بس نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
عوِض  قَالَ ما خلَق اللَّه عز و جلَّ خلْقاً أَصغر ِمن الْب)عليه السالم ( بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

و الِْجرِجس أَصغر ِمن الْبعوِض و الَِّذي نسميِه نحن الْولَع أَصغر ِمن الِْجرِجِس و ما ِفي الِْفيِل 
يِن  شياحنلَى الِْفيِل ِبالْجلَ عفُض و ِفيِه ِمثْلُه ٌء ِإلَّا و.  

 محمِد بِن ِعيسى عن محمِد بِن خاِلٍد و   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن-٣٤٩ 
 نكَانَ عسِن مِد اللَِّه ببع نع لَِبيى الْحيحي نٍد عيوِن سِر بضِن النِميعاً عِعيٍد جِن سِن بيسالْح

 اِميِبيِع الشأَِبي الر نع ِميثْعِليِد الْخِن الْوِد بيِد اللَِّه زبا عأَب أَلْتِل اللَِّه )عليه السالم ( قَالَ سقَو نع 
عز و جلَّ يا أَيها الَِّذين آمنوا استِجيبوا ِللَِّه و ِللرسوِل ِإذا دعاكُم ِلما يحِييكُم قَالَ نزلَت ِفي 

 ِليِة علَايعليه السالم ( و(هأَلْتس ال  قَالَ و ها ولَمعقٍَة ِإلَّا يرو قُطُ ِمنسما ت لَّ وج و زِل اللَِّه عقَو نع 
  حبٍة ِفي 
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ِإلَّا ِفي ِكتاٍب مِبٍني قَالَ فَقَالَ الْورقَةُ السقْطُ و الْحبةُ ظُلُماِت الْأَرِض و ال رطٍْب و ال ياِبٍس 
 كُلُّ ذَِلك و ضقْبا يم اِبسالْي اِس والن ى ِمنيحا يم طْبالر و امحِض الْأَرالْأَر اتظُلُم و لَدالْو

اللَِّه عز و جلَّ قُلْ ِسريوا ِفي الْأَرِض فَانظُروا كَيف كانَ ِفي ِإماٍم مِبٍني قَالَ و سأَلْته عن قَوِل 
 ةُ الَِّذيناِقبكَانَ ع فوا كَيلَمآِن فَاعوا ِفي الْقُرظُرأَِي ان ى ِبذَِلكنلُ فَقَالَ عقَب ِمن ةُ الَِّذينعاِقب

لْت فَقَولُه عز و جلَّ و ِإنكُم لَتمرونَ علَيِهم مصِبِحني و ِمن قَبِلكُم و ما أَخبركُم عنه قَالَ فَقُ
ِباللَّيِل أَ فَال تعِقلُونَ قَالَ تمرونَ علَيِهم ِفي الْقُرآِن ِإذَا قَرأْتم الْقُرآنَ تقْرأُ ما قَص اللَّه عز و جلَّ 

 ِرِهمبخ ِمن كُملَيع.  
  عنه عِن ابِن مسكَانَ عن رجٍل ِمن أَهِل الْجبِل لَم يسمِه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -٣٥٠ 

  علَيك ِبالتلَاِد و ِإياك و كُلَّ محدٍث لَا عهد لَه و لَا أَمانةَ و لَا ِذمةَ و لَا ِميثَاق و كُن)عليه السالم ( 
  .علَى حذٍَر ِمن أَوثَِق الناِس ِفي نفِْسك فَِإنَّ الناس أَعداُء النعِم 
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٣٥١ -نِهلِّ عتسأَِبي الْم نع لَِبيى الْحيحِد اللَِّه   يبو عأَلَِني أَباِلٍد قَالَ سِن خانَ بملَيس 
   فَقَالَ ما دعاكُم ِإلَى الْموِضِع الَِّذي وضعتم ِفيِه زيداً قَالَ قُلْت )عليه السالم ( 
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ِخصالٌ ثَلَاثٌ أَما ِإحداهن فَِقلَّةُ من تخلَّف معنا ِإنما كُنا ثَماِنيةَ نفٍَر و أَما الْأُخرى فَالَِّذي 
 كَانَ سبق ِإلَيِه فَقَالَ كَم تخوفْنا ِمن الصبِح أَنْ يفْضحنا و أَما الثَّاِلثَةُ فَِإنه كَانَ مضجعه الَِّذي

 متانَ اللَِّه أَ فَلَا كُنحبٍر فَقَالَ سجقَذْفَةُ ح ِفيِه قُلْت وهمتعضِضِع الَِّذي ووالْم اِت ِمنِإلَى الْفُر
ِعلْتج لَ فَقُلْتكَانَ أَفْض اِت وِفي الْفُر وهمقَذَفْت ِديداً وح وهمتقَرا أَوا طُقْناللَِّه م لَا و اكِفد 

يش ذَا فَقَالَ أَيكُفَّاراً  ِله قُلْت كُمودا كَانَ عقَالَ فَم ِمِننيؤم ٍد قُلْتيز عم متجرخ موي متٍء كُن
نآم ا الَِّذينها أَيلَّ يج و زاِب اللَِّه عِفي ِكت ي أَِجدقَالَ فَِإن بروا فَضكَفَر الَِّذين موا فَِإذا لَِقيت

الرقاِب حتى ِإذا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثاق فَِإما منا بعد و ِإما ِفداًء حتى تضع الْحرب أَوزارها 
 نِة مِليخِبت متأَن مأْتدتفَاب  
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  .أَسرتم سبحانَ اللَِّه ما استطَعتم أَنْ تِسريوا ِبالْعدِل ساعةً 
 ٣٥٢-أَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نِة عاِرجِن الْخونَ باره نع لَِبيى الْحيحِد اللَِّه   يعليه ( ب

 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ أَعفَى نِبيكُم أَنْ يلْقَى ِمن أُمِتِه ما لَِقيِت الْأَنِبياُء ِمن أُمِمها و جعلَ )السالم 
  .ذَِلك علَينا 

 ٣٥٣-ٍس قَالَ تيرض نكَانَ عسِن مِد اللَِّه ببع نى عيحفٍَر   يعأَِبي ج دِعن اسى النارم
 و قَالَ بعضهم )صلى اهللا عليه وآله (  فَقَالَ بعضهم حرب عِلي شر ِمن حرِب رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( 

عليه السالم ( الَ فَسِمعهم أَبو جعفٍَر  قَ)عليه السالم (  شر ِمن حرِب عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( حرب رسوِل اللَِّه 

 و ِفي حرِب )صلى اهللا عليه وآله (  فَقَالَ ما تقُولُونَ فَقَالُوا أَصلَحك اللَّه تمارينا ِفي حرِب رسوِل اللَِّه )
 ِليعليه السالم ( ع( ِليع برا حنضعفَقَالَ ب  ) عليه السالم( روِل اللَِّه  شسِب ررح ِمن ) صلى اهللا عليه وآله( و 

عليه (  فَقَالَ أَبو جعفٍَر )عليه السالم (  شر ِمن حرِب عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ بعضنا حرب رسوِل اللَِّه 

 فَقُلْت لَه جِعلْت )صلى اهللا عليه وآله ( سوِل اللَِّه  شر ِمن حرِب ر)عليه السالم (  لَا بلْ حرب عِلي )السالم 
 ِليع برأَ ح اكعليه السالم ( ِفد( وِل اللَِّهسِب ررح ِمن رش  ) صلى اهللا عليه وآله( نع كِبرأُخس و معقَالَ ن 

 أَقَروا )عليه السالم (  يِقروا ِبالِْإسلَاِم و ِإنَّ حرب عِلي  لَم)صلى اهللا عليه وآله ( ذَِلك ِإنَّ حرب رسوِل اللَِّه 
 وهدحج لَاِم ثُمِبالِْإس.  

عليه (   يحيى بن ِعمرانَ عن هارونَ بِن خاِرجةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣٥٤ 

 جلَّ و آتيناه أَهلَه و ِمثْلَهم معهم قُلْت ولْده كَيف أُوِتي ِمثْلَهم معهم  ِفي قَوِل اللَِّه عز و)السالم 
  .قَالَ أَحيا لَه ِمن ولِْدِه الَِّذين كَانوا ماتوا قَبلَ ذَِلك ِبآجاِلِهم ِمثْلَ الَِّذين هلَكُوا يومِئٍذ 

 ٣٥٥-لَِبيى الْحيحِد اللَِّه   يبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نى عثَنِن الْمِل )عليه السالم (  عِفي قَو   
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 مهوهجو تما أُغِْشيلَّ كَأَنج و زِإذَا كَانَ اللَِّه ع تيى الْبرا تظِْلماً قَالَ أَ مِل ماللَّي ِقطَعاً ِمن
  .اللَّيلُ كَانَ أَشد سواداً ِمن خاِرٍج فَِلذَِلك هم يزدادونَ سواداً 

بِن عثْمانَ عِن   الْحسين بن محمٍد عِن الْمعلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن أَباِن -٣٥٦ 
 فَلَم يزلْ )عليه السالم ( الْحاِرِث بِن الْمِغريِة قَالَ سِمعت عبد الْمِلِك بن أَعين يسأَلُ أَبا عبِد اللَِّه 
الن لَكفَه نيأَع نا اباللَِّه ي ِإذاً قَالَ ِإي و اسالن لَكى قَالَ فَهتح اِئلُهسي نم ونَ قُلْتعمأَج اس

  .ِفي الْمشِرِق و من ِفي الْمغِرِب قَالَ ِإنها فُِتحت ِبضلَاٍل ِإي و اللَِّه لَهلَكُوا ِإلَّا ثَلَاثَةً 
 ٣٥٧-انَ عرِمه نع ِزيدِن يب اقحِإس نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم   ن

 لَا يستِحق )عليه السالم (  جلُوساً فَقَالَ )عليه السالم ( أَباِن بِن تغِلب و ِعدٍة قَالُوا كُنا ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
أَح ضركُونَ الْمي اِة ويالْح ِه ِمنِإلَي بأَح توكُونَ الْمى يتاِن حِقيقَةَ الِْإميح دبع ِه ِمنِإلَي ب

الصحِة و يكُونَ الْفَقْر أَحب ِإلَيِه ِمن الِْغنى فَأَنتم كَذَا فَقَالُوا لَا و اللَِّه جعلَنا اللَّه ِفداك و سِقطَ 
الَ أَ يسر أَحدكُم أَنه عمر ِفي أَيِديِهم و وقَع الْيأْس ِفي قُلُوِبِهم فَلَما رأَى ما داخلَهم ِمن ذَِلك قَ

 وا هلَى مع وتملْ يِه قَالُوا بلَيع وا هلَى مع وتمي ِر أَوذَا الْأَمِر هلَى غَيع وتمي ثُم رما عم
الَ أَ يسر أَحدكُم أَنْ بِقي ما بِقي لَا علَيِه الساعةَ قَالَ فَأَرى الْموت أَحب ِإلَيكُم ِمن الْحياِة ثُم قَ

يش هِصيبي  نا ابِر قَالُوا لَا يذَا الْأَمِر هلَى غَيع وتمى يتاِع حجالْأَو اِض ورِذِه الْأَمه ٌء ِمن
م قَالَ أَ يسر أَحدكُم أَنَّ لَه ما طَلَعت رسوِل اللَِّه قَالَ فَأَرى الْمرض أَحب ِإلَيكُم ِمن الصحِة ثُ

 كُمِإلَي بأَح ى الْفَقْروِل اللَِّه قَالَ فَأَرسر نا ابِر قَالُوا لَا يذَا الْأَمِر هلَى غَيع وه و سمِه الشلَيع
  .ِمن الِْغنى 
   محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن حماٍد اللَّحاِم  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن-٣٥٨ 
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 ِإنْ خالَفْتِني ِفي الْعمِل لَم تنِزلْ مِعي غَداً ِفي  أَنَّ أَباه قَالَ يا بني ِإنك)عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 موي مهعِزلُونَ مني اِلِهممِفي أَع مهاِلفُونخماً يقَو ملَّى قَووتلَّ أَنْ يج و زع ى اللَّهقَالَ أَب ِزِل ثُمنالْم

  .الِْقيامِة كَلَّا و رب الْكَعبِة 
  الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن محمِد بِن -٣٥٩ 

 يقُولُ ما أَحد ِمن هِذِه الْأُمِة يِدين ِبِديِن )عليه السالم ( الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر 
 ِإلَّا نحن و ِشيعتنا و لَا هِدي من هِدي ِمن هِذِه الْأُمِة ِإلَّا ِبنا و لَا ضلَّ من )عليه السالم ( ِهيم ِإبرا

  .ضلَّ ِمن هِذِه الْأُمِة ِإلَّا ِبنا 
 ٣٦٠-ِليع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِد   عبأَِبي ع نةَ عِطيِن عب 

ُء علَى حد الْغضِب  ُء ِمنه الشي  قَالَ كُنت ِعنده و سأَلَه رجلٌ عن رجٍل يِجي)عليه السالم ( اللَِّه 
خسِفي ن و هدبع ِلقغتسأَنْ ي ِمن مأَكْر ِبِه فَقَالَ اللَّه اللَّه اِخذُهؤِل يِن الْأَوسعليه السالم ( ِة أَِبي الْح( 

 هدبع قِْلقتسي.  
 ٣٦١- ناِحٍد عِر وغَي ةَ وزمِن أَِبي حِد بمحم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع ِليع  

 ِإنَّ لَكُم ِفي حياِتي خيراً و ِفي مماِتي ) عليه وآله صلى اهللا(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
خيراً قَالَ فَِقيلَ يا رسولَ اللَِّه أَما حياتك فَقَد عِلمنا فَما لَنا ِفي وفَاِتك فَقَالَ أَما ِفي حياِتي فَِإنَّ 

عِلي ما كانَ اللَّه لَّ قَالَ وج و زع اللَّه الُكُممأَع لَيع ضرعاِتي فَتما ِفي مأَم و ِفيِهم تأَن و مهذِّب
 لَكُم ِفرغتفَأَس.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم قَالَ قَالَ أَبو -٣٦٢ 
  .ِإنَّ ِممن ينتِحلُ هذَا الْأَمر لَيكِْذب حتى ِإنَّ الشيطَانَ لَيحتاج ِإلَى كَِذِبِه  )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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 بِن أَِبي حماٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ماِلِك بِن   عِلي بن محمٍد عن صاِلِح- ٣٦٣
 أَني رأَيت رجلًا دخلَ )عليه السالم ( عِطيةَ عن أَِبي حمزةَ قَالَ ِإنَّ أَولَ ما عرفْت عِلي بن الْحسيِن 

عته حتى أَتى ِبئْر الزكَاِة و ِهي ِعند داِر صاِلِح بِن عِلي و ِمن باِب الِْفيِل فَصلَّى أَربع ركَعاٍت فَتِب
عليه السالم ( ِإذَا ِبناقَتيِن معقُولَتيِن و معهما غُلَام أَسود فَقُلْت لَه من هذَا فَقَالَ هذَا عِلي بن الْحسيِن 

مت علَيِه و قُلْت لَه ما أَقْدمك ِبلَاداً قُِتلَ ِفيها أَبوك و جدك فَقَالَ زرت أَِبي  فَدنوت ِإلَيِه فَسلَّ)
  .و صلَّيت ِفي هذَا الْمسِجِد ثُم قَالَ ها هو ذَا وجِهي صلَّى اللَّه علَيِه 

 )عليه السالم (  أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه   عنه عن صاِلٍح عِن الْحجاِل عن بعِض-٣٦٤ 
قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و من قُِتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا ِلوِليِه سلْطاناً فَال يسِرف ِفي 

  .لَ أَهلُ الْأَرِض ِبِه ما كَانَ سرفاً  لَو قُِت)عليه السالم ( الْقَتِل قَالَ نزلَت ِفي الْحسيِن 
(   عنه عن صاِلٍح عن بعِض أَصحاِبِه عن عبِد الصمِد بِن بِشٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣٦٥ 

ا يحِملُ الْأَرض ِبقُوِتِه  قَالَ ِإنَّ الْحوت الَِّذي يحِملُ الْأَرض أَسر ِفي نفِْسِه أَنه ِإنم)عليه السالم 
 ِعقاِشيِمِه فَصيِفي خ لَتخٍر فَدِفت ِمن رأَكْب ٍر وِشب ِمن رغوتاً أَصِه حالَى ِإلَيعت لَ اللَّهسفَأَر

هِحمر ِبِه و ُءوفلَّ رج و زع ِإنَّ اللَّه ماً ثُموي ِعنيبأَر كَثَ ِبذَِلكلَّ فَمج اللَّه ادفَِإذَا أَر جرخ و 
 ضلَِت الْأَرلْززفَت بطَراض آهوِت فَِإذَا رالْح ِإلَى ذَِلك وتالْح ثَ ذَِلكعلَةً بلْزٍض زِبأَر زع و.  

 ٣٦٦-أَِبي ب نكَانَ عسِن مِن اباٍن عِن ِسنِد بمحم ناِلٍح عص نع هنع  ِميرضكٍْر الْح  
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 ِمِننيؤأَِمِري الْم عا ماِتٍم قَالَ كُنِن حِميِم بت نِدِه )عليه السالم ( عا ِبياهحفَو ضِت الْأَربطَرقَالَ  فَاض ثُم
 ِني وتابلَّ لَأَجج و زع ِت الَِّتي قَالَ اللَّهكَان ا لَوها ِإنقَالَ أَم ا ونِإلَي فَتالْت ا لَِك ثُمكُِني ما اسلَه

 ِبِتلْك تسلَي لَِكن.  
عن صفْوانَ بِن يحيى عن أَِبي   أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر -٣٦٧ 

الْيسِع عن أَِبي ِشبٍل قَالَ صفْوانُ و لَا أَعلَم ِإلَّا أَني قَد سِمعت ِمن أَِبي ِشبٍل قَالَ قَالَ أَبو عبِد 
  . و ِإنْ لَم يقُلْ كَما تقُولُونَ  من أَحبكُم علَى ما أَنتم علَيِه دخلَ الْجنةَ)عليه السالم ( اللَِّه 

 ٣٦٨- نوٍب عبحِن مِن بسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 قَالَ قَالَ ) عليه السالم (محمِد بِن النعماِن أَِبي جعفٍَر الْأَحوِل عن سلَّاِم بِن الْمستِنِري عن أَِبي جعفٍَر 

 ِمِننيؤالْم ِة )عليه السالم ( ِإنَّ أَِمريرصةَ ِبالْباِئشع ِر ويبالز ةَ وطَلْح نيب و هنيا بةُ ِفيمِت الِْقصقَضا انلَم 
 ثُم قَالَ يا أَيها الناس ِإنَّ )عليه السالم (  اللَِّه صِعد الِْمنبر فَحِمد اللَّه و أَثْنى علَيِه و صلَّى علَى رسوِل

 ا ولَهأَم نم رغا لَتهاللَِّه ِإن ماي ا واِجِلهِبع ملَه نيزت اِت ووهِبالش اسالن فِْتنةٌ تِضرةٌ خلْوا حينالد
وِرثُ أَقْوتس ا واهجر نم ِلفخت ا وِفيه افُِسِهمنت ا وهلَيع اِلِهمةَ ِبِإقْبرسالْح ةَ وامداماً الن

حسِدِهم و بغِيِهم علَى أَهِل الديِن و الْفَضِل ِفيها ظُلْماً و عدواناً و بغياً و أَشراً و بطَراً و ِباللَِّه 
 غَضارٍة ِمن كَرامِة ِنعِم اللَِّه ِفي معاِش دنيا و لَا داِئِم تقْوى ِفي طَاعِة ِإنه ما عاش قَوم قَطُّ ِفي

 ِة اللَِّه وطَاع نِويٍل عحت و فُِسِهمأَن ِيٍري ِمنغِد تعب ِإلَّا ِمن مهنع الَ ذَِلكِمِه فَأَزكِْر ِلِنعالش اللَِّه و
نوِبِهم و ِقلَِّة محافَظٍَة و ترِك مراقَبِة اللَِّه جلَّ و عز و تهاوٍن ِبشكِْر ِنعمِة اللَِّه ِلأَنَّ الْحاِدِث ِمن ذُ

و فُِسِهموا ما ِبأَنريغى يتٍم حما ِبقَو ريغال ي اِبِه ِإنَّ اللَّهكَِم ِكتحقُولُ ِفي ملَّ يج و زع ِإذا اللَّه 
أَراد اللَّه ِبقَوٍم سوءاً فَال مرد لَه و ما لَهم ِمن دوِنِه ِمن واٍل و لَو أَنَّ أَهلَ الْمعاِصي و كَسبةَ 

ذَِلك ِمن اللَِّه الذُّنوِب ِإذَا هم حِذروا زوالَ ِنعِم اللَِّه و حلُولَ نِقمِتِه و تحِويلَ عاِفيِتِه أَيقَنوا أَنَّ 
 وا وفَأَقْلَع ِديِهمأَي تبا كَسِبم هلَّ ِذكْرج  
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ِني ٍق ِمنِبِصد هلَّ ِذكْروا ِإلَى اللَِّه جفَِزع وا وابت فَحلَص اَءِتِهمِإس و وِبِهمِبذُن مهاٍر ِمنِإقْر و اِتِهم
 ِمن ملَه ادأَع ٍة ثُممِة ِنعامكُلَّ كَر ِهملَيع دلَر ٍة وثْركُلَّ ع مِإذاً لَأَقَالَه ٍب وكُلِّ ذَن نع ملَه

ِبِه ع معا كَانَ أَنِمم و ِرِهملَاِح أَمص اسا النهأَي قُوا اللَّهفَات ِهملَيع أُفِْسد و مهنالَ عا زكُلَّ م ِهملَي
حق تقَاِتِه و استشِعروا خوف اللَِّه جلَّ ِذكْره و أَخِلصوا الْيِقني و توبوا ِإلَيِه ِمن قَِبيِح ما 

ِقت طَانُ ِمنيالش كُمفَزتوِل اللَِّه اسسر دعِل الِْعلِْم بأَه ِر والْأَم ِليصلى اهللا عليه وآله ( اِل و( متناوعا تم و 
علَيِه ِمن تفِْريِق الْجماعِة و تشتِت الْأَمِر و فَساِد صلَاِح ذَاِت الْبيِن ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ يقْبلُ التوبةَ 

لُونَ وفْعا تم لَمعي ئَاِت ويِن السفُو ععي .  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن عِلي بِن عثْمانَ قَالَ -٣٦٩ 

قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ خلَق نجماً ِفي  )عليه السالم ( حدثَِني أَبو عبِد اللَِّه الْمداِئِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 مجن وه و اراٍء حم اِت ِمناِريِة الْجتوِم السجالن اِئرس اِرٍد واٍء بم ِمن لَقَهاِبِع فَخالْفَلَِك الس

 ِمِننيؤأَِمِري الْم مجن وه اِء وِصيالْأَو اِء وِبيعليه السالم ( الْأَن( ا وِد ِفيههالز ا وينالد وِج ِمنرِبالْخ رأْمي 
 بماً أَقْرجن اللَّه لَقا خم ِشِب وأَكِْل الْج ِشِن واِس الْخِلب ِد اللَِّبِن وسوت اِب وراِش التِبافِْتر رأْمي

 هالَى ِمنعِإلَى اللَِّه ت.  
 ٣٧٠-ا   الْحضِن الرسِلأَِبي الْح اِدِم قَالَ قُلْتاِسٍر الْخي نِن ِهلَاٍل عب دمأَح نب نيس )

 رأَيت ِفي النوِم كَأَنَّ قَفَصاً ِفيِه سبع عشرةَ قَارورةً ِإذْ وقَع الْقَفَص فَتكَسرِت الْقَواِرير )عليه السالم 
ت رؤياك يخرج رجلٌ ِمن أَهِل بيِتي يمِلك سبعةَ عشر يوماً ثُم يموت فَخرج فَقَالَ ِإنْ صدقَ

 اتم ماً ثُموي رشةَ ععبكَثَ سا فَمايرأَِبي الس عِبالْكُوفَِة م اِهيمرِإب نب دمحم.  
(  عن محمِد بِن ِسناٍن قَالَ قُلْت ِلأَِبي الْحسِن الرضا   عنه عن أَحمد بِن ِهلَاٍل-٣٧١ 

 ِفي أَياِم هارونَ ِإنك قَد شهرت نفْسك ِبهذَا الْأَمِر و جلَست مجِلس أَِبيك و سيف )عليه السالم 
 ِإنْ أَخذَ أَبو جهٍل )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه هارونَ يقَطِّر الدم فَقَالَ جرأَِني علَى هذَا ما

 ِمن  
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لَكُم ِإنْ أَخذَ هارونُ ِمن رأِْسي شعرةً رأِْسي شعرةً فَاشهدوا أَني لَست ِبنِبي و أَنا أَقُولُ 
  .فَاشهدوا أَني لَست ِبِإماٍم 

  عنه عن أَحمد عن زرعةَ عن سماعةَ قَالَ تعرض رجلٌ ِمن ولِْد عمر بِن -٣٧٢ 
ِإنَّ ه لَه فَقَالَت ِقيِليٍل عجِة راِريطَّاِب ِبجِخِليِه الْخأَد ا ِعِديِه وآذَاِني فَقَالَ لَه قَد ِريمذَا الْع

الدهِليز فَأَدخلَته فَشد علَيِه فَقَتلَه و أَلْقَاه ِفي الطَِّريِق فَاجتمع الْبكِْريونَ و الْعمِريونَ و الْعثْماِنيونَ 
 ا كُفْواِحِبنا ِلصقَالُوا م و وكَانَ أَب و هرا غَيناِحبلَ صا قَتم ٍد ومحم نب فَرعلَ ِبِه ِإلَّا جقْتن لَن

 قَد مضى نحو قُبا فَلَِقيته ِبما اجتمع الْقَوم علَيِه فَقَالَ دعهم قَالَ فَلَما جاَء و )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
ثَبو هأَوِني ركَلِّمفَقَالَ ِلي كرداً غَيلُ ِبِه أَحقْتا نم و كرغَي دا أَحناِحبلَ صا قَتقَالُوا م ِه ولَيوا ع

ِمنكُم جماعةٌ فَاعتزلَ قَوم ِمنهم فَأَخذَ ِبأَيِديِهم فَأَدخلَهم الْمسِجد فَخرجوا و هم يقُولُونَ 
خيِرفُوا شصِبِه ان رأْملَا ي ذَا ولُ هفْعي كُونَ ِمثْلُهاذَ اللَِّه أَنْ يعٍد ممحم نب فَرعِد اللَِّه جبو عا أَبن

 مهتوعد معقَالَ ن ِطِهمخس ِمن ماهِرض با كَانَ أَقْرم اكِفد ِعلْتج فَقُلْت هعم تيضقَالَ فَم
 فَقَالَ ِإنَّ أُم اكِفد اللَّه لَِنيعِحيفَةُ جِذِه الصا هم و ِحيفَةَ فَقُلْتالص تجرِإلَّا أَخ ِسكُوا وأَم فَقُلْت

الز ها فَطَلَبلَهبلٌ فَأَحفَيا نِبه طَّرطَِّلِب فَسِد الْمبِن عِر بيبةً ِللزأَم تطَّاِب كَاناِرباً الْخه جرفَخ ريب
ِإلَى الطَّاِئِف فَخرج الزبير خلْفَه فَبصرت ِبِه ثَِقيف فَقَالُوا يا أَبا عبِد اللَِّه ما تعملُ هاهنا قَالَ 

جارٍة لَه ِإلَى الشاِم فَدخلَ جاِريِتي سطَّر ِبها نفَيلُكُم فَهرب ِمنه ِإلَى الشاِم و خرج الزبير ِفي ِت
علَى مِلِك الدومِة فَقَالَ لَه يا أَبا عبِد اللَِّه ِلي ِإلَيك حاجةٌ قَالَ و ما حاجتك أَيها الْمِلك فَقَالَ 

  يظْهر ِلي حتى رجلٌ ِمن أَهِلك قَد أَخذْت ولَده فَأُِحب أَنْ ترده علَيِه قَالَ ِل
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أَي ِحكُكضا يفَقَالَ م ِحكض ِلكالْم آها رِلِك فَلَملَى الْملَ عخِد دالْغ ا أَنْ كَانَ ِمنفَلَم ِرفَها أَعه
الْمِلك قَالَ ما أَظُن هذَا الرجلَ ولَدته عرِبيةٌ لَما رآك قَد دخلْت لَم يمِلِك استه أَنْ جعلَ 
لَ عمحت ريبالز ا قَِدمفَلَم كتاجح تيكَّةَ قَضِإلَى م تِإذَا ِصر ِلكا الْمهِرطُ فَقَالَ أَيضِه يلَي

 هنيب ِني ويا بطَِّلِب فَقَالَ مِد الْمبِه ِبعلَيلَ عمحت ى ثُمفَأَب هنِه ابِإلَي فَعدا أَنْ يٍش كُلِّهيطُوِن قُرِبب
 وهدِه فَقَصِإلَي متوا أَنضلَِكِن ام ِني فُلَاٍن ولَ ِفي ابا فَعم متِلما علٌ أَ ممع مفَقَالَ لَه وهكَلَّم و

 لَِكن ا ونلَيع أَّسرتأَنْ ي نآم تلَس طَاِن ويالش نذَا ابه نِإنَّ اب لَةٌ وود طَانَ لَهيِإنَّ الش ريبالز
ِفي وجِهِه خطُوطاً و أَكْتب أَدِخلُوه ِمن باِب الْمسِجِد علَي علَى أَنْ أُحِمي لَه حِديدةً و أَخطَّ 

علَيِه و علَى ابِنِه أَلَّا يتصدر ِفي مجِلٍس و لَا يتأَمر علَى أَولَاِدنا و لَا يضِرب معنا ِبسهٍم قَالَ 
ِكتاب ِعندنا فَقُلْت لَهم ِإنْ فَفَعلُوا و خطَّ وجهه ِبالْحِديدِة و كَتب علَيِه الِْكتاب و ذَِلك الْ

صلى اهللا عليه ( أَمسكْتم و ِإلَّا أَخرجت الِْكتاب فَِفيِه فَِضيحتكُم فَأَمسكُوا و توفِّي مولًى ِلرسوِل اللَِّه 

 و كَانَ ِهشام بن عبِد )عليه السالم ( ِه  لَم يخلِّف واِرثاً فَخاصم ِفيِه ولْد الْعباِس أَبا عبِد اللَّ)وآله 
عليه ( الْمِلِك قَد حج ِفي ِتلْك السنِة فَجلَس لَهم فَقَالَ داود بن عِلي الْولَاُء لَنا و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

باك قَاتلَ معاِويةَ فَقَالَ ِإنْ كَانَ أَِبي قَاتلَ معاِويةَ فَقَد  بِل الْولَاُء ِلي فَقَالَ داود بن عِلي ِإنَّ أَ)السالم 
  كَانَ حظُّ أَِبيك ِفيِه الْأَوفَر ثُم فَر ِبِخيانِتِه و قَالَ 
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و اللَِّه لَأُطَوقَنك غَداً طَوق الْحمامِة فَقَالَ لَه داود بن عِلي كَلَامك هذَا أَهونُ علَي ِمن بعرٍة ِفي 
ذَا كَانَ غَداً واِدي الْأَزرِق فَقَالَ أَما ِإنه واٍد لَيس لَك و لَا ِلأَِبيك ِفيِه حق قَالَ فَقَالَ ِهشام ِإ

 و معه ِكتاب ِفي ِكرباسٍة و )عليه السالم ( جلَست لَكُم فَلَما أَنْ كَانَ ِمن الْغِد خرج أَبو عبِد اللَِّه 
قَرأَه قَالَ ادعوا ِلي  الِْكتاب بين يديِه فَلَما أَنْ )عليه السالم ( جلَس لَهم ِهشام فَوضع أَبو عبِد اللَِّه 

جندلَ الْخزاِعي و عكَّاشةَ الضمِري و كَانا شيخيِن قَد أَدركَا الْجاِهِليةَ فَرمى ِبالِْكتاِب ِإلَيِهما 
ا خطُّ فُلَاٍن و فُلَاٍن ِلفُلَاٍن فَقَالَ تعِرفَاِن هِذِه الْخطُوطَ قَالَا نعم هذَا خطُّ الْعاِص بِن أُميةَ و هذَ

 كُمداِدي ِعندطُوطَ أَجى خِد اللَِّه أَربا عا أَبي امةَ فَقَالَ ِهشيِن أُمِب برطُّ حذَا خه ٍش ويقُر ِمن
  :فَقَالَ نعم قَالَ فَقَد قَضيت ِبالْولَاِء لَك قَالَ فَخرج و هو يقُولُ 

  نْ عادِت الْعقْرب عدنا لَها و كَانِت النعلُ لَها حاِضره ِإ
قَالَ فَقُلْت ما هذَا الِْكتاب جِعلْت ِفداك قَالَ فَِإنَّ نتيلَةَ كَانت أَمةً ِلأُم الزبيِر و ِلأَِبي 

 فَأَولَدها فُلَاناً فَقَالَ لَه الزبير هِذِه الْجاِريةُ وِرثْناها ِمن طَاِلٍب و عبِد اللَِّه فَأَخذَها عبد الْمطَِّلِب
أُمنا و ابنك هذَا عبد لَنا فَتحملَ علَيِه ِببطُوِن قُريٍش قَالَ فَقَالَ قَد أَجبتك علَى خلٍَّة علَى أَنْ لَا 

ذَا ِفي مه كناب ردصتذَا يه وِه فَهلَيع دهأَش اباً وِه ِكتلَيع بٍم فَكَتها ِبسنعم ِربضلَا ي ِلٍس وج
 ابالِْكت.  
 ٣٧٣- نٍم عكَيِن حةَ باِويعم نع ِديهالن دمِن أَحِد بمحم نٍد عمحم نب نيسالْح  

سبنع ناِلِه عِض ِرجعِد اللَِّه ببأَِبي ع ناٍد عِن ِبجا ِإنْ )عليه السالم ( ةَ بأَم لَّ وج و زِل اللَِّه عِفي قَو 
 )صلى اهللا عليه وآله ( كانَ ِمن أَصحاِب الْيِمِني فَسالم لَك ِمن أَصحاِب الْيِمِني فَقَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

 ِليعليه السالم ( ِلع(  ملُوهقْتأَنْ ي مهِمن كلْدو ِلمفَس كتِشيع مه.  
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 الْحسِن بِن عِلي   حدثَنا محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن- ٣٧٤
 )عليه السالم ( عن صفْوانَ عن محمِد بِن ِزياِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن مصعٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( قَالَ قَالَ أَِمري( وِل اللَِّهسِلر اِيعأُب تكُن  )آله صلى اهللا عليه و( ِر وسالْي ِر وسلَى الْعع 
 ِليع ِهملَيذَ عأَخ قَالَ و كَثُف و لَامالِْإس ِه ِإلَى أَنْ كَثُرالْكُر ِط وسوا )عليه السالم ( الْبعنمأَنْ ي 

خذْتها علَيِهم نجا من نجا و هلَك من محمداً و ذُريته ِمما يمنعونَ ِمنه أَنفُسهم و ذَراِريهم فَأَ
 لَكه.  

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن أَِبي يحيى الْواِسِطي عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي -٣٧٥ 
 لَه واِدي برهوت و لَا يجاِوز ذَِلك  قَالَ ِإنَّ ِمن وراِء الْيمِن واِدياً يقَالُ)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 ى ودغي وتلَها بقَالُ لَهي اِدي ِبئْرالْو وِر ِفي ذَِلكالطُّي ِمن ومالْب و ودالس اتيِإلَّا الْح اِديالْو
خلْف ذَِلك الْواِدي قَوم يقَالُ لَهم يراح ِإلَيها ِبأَرواِح الْمشِرِكني يسقَونَ ِمن ماِء الصِديِد 

 صاح ِعجلٌ لَهم ِفيِهم و ضرب ِبذَنِبِه )صلى اهللا عليه وآله ( الذَِّريح لَما أَنْ بعثَ اللَّه تعالَى محمداً 
ةَ ياملٌ ِبِتهجى رٍت فَِصيٍح أَتوا آلَ الذَِّريِح ِبصي ى ِفيِهمادفَن ِإلَّا اللَّه ِة أَنْ لَا ِإلَهادهو ِإلَى شعد

 ا وهونةً فَبِفينوا سنبلَى أَنْ يوا عمزةً فَعثَاِني ى ِفيِهمادلَ قَالَ فَنذَا الِْعجه اللَّه طَقا أَنٍر مقَالُوا ِلأَم
اِد مالز لُوا ِمنمح و مهةٌ ِمنعبا سلَ ِفيهزا نوهبيس ا وهاعوا ِشرفَعر ثُم ِفي قُلُوِبِهم اللَّه ا قَذَف

 ِبيا النوةَ فَأَتدِبج ِبِهم تمى رتح ِبِهم ِسريت الَتا زِر فَمحصلى اهللا عليه وآله ( ِفي الْب( ِبيالن مفَقَالَ لَه 
 الذَِّريِح نادى ِفيكُم الِْعجلُ قَالُوا نعم قَالُوا اعِرض علَينا يا رسولَ اللَِّه  أَنتم أَهلُ)صلى اهللا عليه وآله ( 

   الدين و الِْكتاب )صلى اهللا عليه وآله ( الدين و الِْكتاب فَعرض علَيِهم رسولُ اللَِّه 
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و السنن و الْفَراِئض و الشراِئع كَما جاَء ِمن ِعنِد اللَِّه جلَّ و عز و ولَّى علَيِهم رجلًا ِمن بِني 
ى الستح ِتلَافاخ مهنيا بفَم مهعم هرياِشٍم سةَ هاع.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَباِن بِن -٣٧٦ 
 أَصبح )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ لَما أُسِري ِبرسوِل اللَِّه )عليه السالم ( عثْمانَ عن حِديٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 هبتلًا فَاشلَي لَهخا دمِإن و ملَه فصقِْدِس قَالَ فَوالْم تيا بلَن ِصف فَقَالُوا لَه ِبذَِلك مثَهدفَح دفَقَع
 و هو ينظُر ِإلَيِه ثُم  فَقَالَ انظُر هاهنا فَنظَر ِإلَى الْبيِت فَوصفَه)عليه السالم ( علَيِه النعت فَأَتاه جبرِئيلُ 

 عم مقْدِني فُلَاٍن تب ِذِه ِعريقَالَ ه اِم ثُمالش نيب و مهنيا بِفيم مِعٍري لَه ا كَانَ ِمنم ملَه تعن
ر شيثَ قُرعب قَالَ و رمأَح أَو قرلٌ أَوما جهمقَدتِس يمطُلُوِع الش ا قَالَ وهدرٍس ِليلَى فَرلًا عج

 كأَن معزت ذَعاً ِحنيج فاً أَلَّا أَكُونَ لَكا لَهٍرو يمِد عبع نطَةُ بِس قَالَ قُرمطُلُوِع الش علَغَ مب
 لَِتكلَي ِمن تعجر قِْدِس والْم تيب تيأَت.  

عن محمِد بِن أَيوب عن عِلي بِن أَسباٍط عِن الْحكَِم بِن   حميد بن ِزياٍد -٣٧٧ 
 )عليه السالم (  قَالَ سِمعت أَبا جعفٍَر )عليه السالم ( ِمسِكٍني عن يوسف بِن صهيٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه 

قْبلَ يقُولُ ِلأَِبي بكٍْر ِفي الْغاِر اسكُن فَِإنَّ اللَّه معنا و قَد  أَ)صلى اهللا عليه وآله ( يقُولُ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
 حالَه قَالَ لَه تِريد أَنْ أُِريك )صلى اهللا عليه وآله ( أَخذَته الرعدةُ و هو لَا يسكُن فَلَما رأَى رسولُ اللَِّه 

  مجاِلِسِهم يتحدثُونَ فَأُِريك جعفَراً و أَصحابه ِفي الْبحِر يغوصونَ قَالَ أَصحاِبي ِمن الْأَنصاِر ِفي 

http://www.islam4u.com


  )٢٦٣( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثامن : الكايف 

 ِبيِدِه علَى وجِهِه فَنظَر ِإلَى الْأَنصاِر يتحدثُونَ و نظَر ِإلَى )له صلى اهللا عليه وآ( نعم فَمسح رسولُ اللَِّه 
  . و أَصحاِبِه ِفي الْبحِر يغوصونَ فَأَضمر ِتلْك الساعةَ أَنه ساِحر )عليه السالم ( جعفٍَر 

 أَِبي عميٍر عن معاِويةَ بِن عماٍر عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن-٣٧٨ 
 لَما خرج ِمن الْغاِر متوجهاً ِإلَى الْمِدينِة و قَد )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

ِمائَةً ِمن ذَهأَخ نِلم لَتعج شيقُر تكَان طْلُبي نٍم ِفيمشعِن جاِلِك بم ناقَةُ برس جرالِْإِبِل فَخ 
 اللَّهم اكِْفِني شر سراقَةَ ِبما )صلى اهللا عليه وآله (  فَقَالَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( فَلَِحق ِبرسوِل اللَِّه 

 ِرجلَه ثُم اشتد فَقَالَ يا محمد ِإني عِلمت أَنَّ الَِّذي أَصاب ِشئْت فَساخت قَواِئم فَرِسِه فَثَنى
 ريي خِمن كُمِصبي ِري ِإنْ لَممِسي فَلَعِلي فَر طِْلقأَنْ ي اللَّه عفَاد ِلكِقب ِمن وا همِسي ِإنفَر اِئمقَو

 فَأَطْلَق اللَّه عز و جلَّ فَرسه فَعاد ِفي طَلَِب )صلى اهللا عليه وآله (  رسولُ اللَِّه لَم يِصبكُم ِمني شر فَدعا
صلى اهللا عليه وآله (  حتى فَعلَ ذَِلك ثَلَاثَ مراٍت كُلَّ ذَِلك يدعو رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

(ذُ الْأَرأْخا  فَتِفيه كيدي نيِذِه ِإِبِلي به دمحا مِفي الثَّاِلثَِة قَالَ ي ا أَطْلَقَهِسِه فَلَمفَر اِئمقَو ض
 دفَأَر ِجعا أَرأَن ةً ولَامِتي عانِكن ِمن مهذَا سه و هذْ ِمنٍن فَخلَب ٍر أَوِإلَى ظَه تجتغُلَاِمي فَِإِن اح

نع كدا ِعنا ِفيمةَ لَناجفَقَالَ لَا ح الطَّلَب ك.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن محمِد بِن -٣٧٩ 

ِذي تنتِظرونَ حتى تكُونوا  قَالَ لَا ترونَ الَّ)عليه السالم ( ِسناٍن عن أَِبي الْجاروِد عن أَِبي جعفٍَر 
 ادلَا ِسن و هنقَورت فرش لَكُم سا لَيِفيه هدي عضي نأَي اِبساِلي الْخباِت الَِّتي لَا يوى الْمزكَالِْمع

 كُمرِه أَمونَ ِإلَيِندست.  
 ٣٨٠-ِن ابكَِم عِن الْحب ِليع نع هنع و   وِد ِمثْلَهارأَِبي الْج ناٍن عِن ِسن  
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لَا ي توتِز قَالَ الَِّتي قَِد اسعالْم ِمن اتوا الْمكَِم مِن الْحب ِليِلع لَى قَالَ قُلْتا عهضعلُ بفْض
  .بعٍض 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِعيِص بِن الْقَاِسِم قَالَ -٣٨١ 
روا ِلأَنفُِسكُم  يقُولُ علَيكُم ِبتقْوى اللَِّه وحده لَا شِريك لَه و انظُ)عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

فَو اللَِّه ِإنَّ الرجلَ لَيكُونُ لَه الْغنم ِفيها الراِعي فَِإذَا وجد رجلًا هو أَعلَم ِبغنِمِه ِمن الَِّذي هو ِفيها 
 ِفيها و اللَِّه لَو كَانت ُء ِبذَِلك الرجِل الَِّذي هو أَعلَم ِبغنِمِه ِمن الَِّذي كَانَ يخِرجه و يِجي

ِلأَحِدكُم نفْساِن يقَاِتلُ ِبواِحدٍة يجرب ِبها ثُم كَانِت الْأُخرى باِقيةً فَعِملَ علَى ما قَِد استبانَ لَها 
فَأَنتم أَحق أَنْ تختاروا ِلأَنفُِسكُم ِإنْ و لَِكن لَه نفْس واِحدةٌ ِإذَا ذَهبت فَقَد و اللَِّه ذَهبِت التوبةُ 

يش لَى أَيوا عظُرا فَانآٍت ِمن اكُمأَت  اِلماً وداً كَانَ عيفَِإنَّ ز ديز جرقُولُوا خلَا ت ونَ وجرخٍء ت
 و لَو )عليهم السالم ( لَى الرضا ِمن آِل محمٍد كَانَ صدوقاً و لَم يدعكُم ِإلَى نفِْسِه ِإنما دعاكُم ِإ

 ِإلَى أَي موا الْيِمن اِرجفَالْخ هقُضنِمٍع ِليتجلْطَاٍن مِإلَى س جرا خمِه ِإنِإلَي اكُمعا دفَى ِبملَو رظَه
يٍد  شمحآِل م ا ِمنضِإلَى الر وكُمعدالسالم عليهم( ٍء ي ( وه ى ِبِه وضرا ننا لَسأَن كُمِهدشن نحفَن 

 عا ِإلَّا مِمن عمسأَنْ لَا ي ردةُ أَجالْأَلِْوي و اتايِت الرِإذَا كَان وه و دأَح هعم سلَي و موا الْيِصينعي
للَِّه ما صاِحبكُم ِإلَّا مِن اجتمعوا علَيِه ِإذَا كَانَ رجب فَأَقِْبلُوا مِن اجتمعت بنو فَاِطمةَ معه فَو ا

علَى اسِم اللَِّه عز و جلَّ و ِإنْ أَحببتم أَنْ تتأَخروا ِإلَى شعبانَ فَلَا ضير و ِإنْ أَحببتم أَنْ تصوموا 
  .ِلك أَنْ يكُونَ أَقْوى لَكُم و كَفَاكُم ِبالسفْياِني علَامةً ِفي أَهاِليكُم فَلَعلَّ ذَ

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي رفَعه عن عِلي بِن -٣٨٢ 
 ِإلَّا كَانَ مثَلُه مثَلَ )عليه السالم (  ِمنا قَبلَ خروِج الْقَاِئِم  قَالَ و اللَِّه لَا يخرج واِحد)عليه السالم ( الْحسيِن 

  .فَرٍخ طَار ِمن وكِْرِه قَبلَ أَنْ يستوي جناحاه فَأَخذَه الصبيانُ فَعِبثُوا ِبِه 
 بِن ِعيسى عن بكِْر بِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عثْمانَ-٣٨٣ 

   يا سِدير الْزم بيتك و كُن ِحلْساً ِمن )عليه السالم ( محمٍد عن سِديٍر قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
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 لَو ا ونلْ ِإلَيحفَار جرخ قَد اِنيفْيأَنَّ الس كلَغفَِإذَا ب ارهالن لُ واللَّي كَنا سم كُناس لَاِسِه وأَح
 ِلكلَى ِرجع.  

ِم عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَ-٣٨٤ 
كَاِمِل بِن محمٍد عن محمِد بِن ِإبراِهيم الْجعِفي قَالَ حدثَِني أَِبي قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

منعك ِمن ي] ذَا[ فَقَالَ ما ِلي أَراك ساِهم الْوجِه فَقُلْت ِإنَّ ِبي حمى الربِع فَقَالَ ما )عليه السالم ( 
 لْتاِء قَالَ فَفَعسالْم دِعن يِق ولَى الرع هبراش اِء وِبالْم هضخام ثُم كَّرِق السحِب اسِك الطَّياربالْم

 ِإلَي تادا عفَم.  
 ٣٨٥-ِن النب ِليِن عِن بسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نع هنا   عاِبنحِض أَصعب ناِن عمع

 الْوجع فَقَالَ ِإذَا أَويت ِإلَى ِفراِشك فَكُلْ سكَّرتيِن قَالَ )عليه السالم ( قَالَ شكَوت ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِبلَاِدنا فَقَالَ ِمن أَين عرف أَبو فَفَعلْت فَبرأْت و أَخبرت ِبِه بعض الْمتطَبِبني و كَانَ أَفْره أَهِل

 هذَا هذَا ِمن مخزوِن ِعلِْمنا أَما ِإنه صاِحب كُتٍب ينبِغي أَنْ يكُونَ أَصابه ِفي )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .بعِض كُتِبِه 

 ٣٨٦-فَِر بعج نٍد عمحِن مب دمأَح نع هنِن   عِن بيسِن الْحع اِعيزى الْخيحِن ي
ٍء   قَالَ قَالَ ِلرجٍل ِبأَي شي)عليه السالم ( الْحسِن عن عاِصِم بِن يونس عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يِة الْمرِة بسفَايٍج و الْغاِفِث و ما تعاِلجونَ محمومكُم ِإذَا حم قَالَ أَصلَحك اللَّه ِبهِذِه الْأَدِو
 مقَالَ ِإذَا ح لِْو ثُمِبالْح ِرئبأَنْ ي قِْدري رِبالْم ِرئبأَنْ ي قِْدرانَ اللَِّه الَِّذي يحبفَقَالَ س ههبأَش

و ِنصفاً ثُم يقْرأَ علَيِه ما حضر ِمن الْقُرآِن ثُم أَحدكُم فَلْيأْخذْ ِإناًء نِظيفاً فَيجعلَ ِفيِه سكَّرةً 
 هسرم اَء وا الْمهلَيع باِة صدةً فَِإذَا كَانَ ِفي الْغِديدا حهلَيلَ ععجي وِم وجالن تحا تهعضي

لَةُ الثَّاِنيِت اللَّيفَِإذَا كَان هِربش ِدِه ثُمِن ِبييتكَّرس تارى فَصرةً أُخكَّرس هادةُ ز  
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  .ثَ سكَّراٍت و ِنصفاً و ِنصفاً فَِإذَا كَانِت اللَّيلَةُ الثَّاِلثَةُ زاده سكَّرةً أُخرى فَصارت ثَلَا
  أَحمد بن محمٍد الْكُوِفي عن عِلي بِن الْحسِن بِن عِلي عن عبِد الرحمِن بِن -٣٨٧ 

حمِن الرِحيِم  قَالَ قَالَ ِلي كَتموا ِبسِم اللَِّه الر)عليه السالم ( أَِبي نجرانَ عن هارونَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِإذَا دخلَ ِإلَى منِزِلِه و اجتمعت )صلى اهللا عليه وآله ( فَِنعم و اللَِّه الْأَسماُء كَتموها كَانَ رسولُ اللَِّه 

ي قُريش ِفراراً فَأَنزلَ اللَّه عز علَيِه قُريش يجهر ِبِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم و يرفَع ِبها صوته فَتولِّ
  .و جلَّ ِفي ذَِلك و ِإذا ذَكَرت ربك ِفي الْقُرآِن وحده ولَّوا على أَدباِرِهم نفُوراً 

 ٣٨٨-أَِبي ع نكْفُوِف عونَ الْمارأَِبي ه نانَ عرجِن أَِبي نِن بمحِد الربع نع هنِد   عب
 قَالَ ِبأَِبي و )صلى اهللا عليه وآله (  ِإذَا ذَكَر رسولَ اللَِّه )عليه السالم (  قَالَ كَانَ أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

و زع اللَّه ا وُءوِسهلَى را عِملُنحلَا ت فِب كَيرِللْع بجِتي عِشريع ِمي وقَو ي وقُولُ أُملَّ يج 
  . أُنِقذُوا )صلى اهللا عليه وآله ( ِفي ِكتاِبِه و كُنتم على شفا حفْرٍة ِمن الناِر فَأَنقَذَكُم ِمنها فَِبرسوِل اللَِّه 

 ٣٨٩-ع نقٍَد عِن فَرب داود ناٍك عمِن أَِبي سكِْر بِن أَِبي بب اِهيمرِإب نع هنلَى   عِد الْأَعب
 قَالَ قُلْت لَه قُِل اللَّهم ماِلك الْملِْك تؤِتي الْملْك من )عليه السالم ( مولَى آِل ساٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 

ملْك قَالَ لَيس حيثُ تشاُء و تنِزع الْملْك ِممن تشاُء أَ لَيس قَد آتى اللَّه عز و جلَّ بِني أُميةَ الْ
 بالثَّو كُونُ لَهِل يجِزلَِة الرنةَ ِبميو أُمنب هذَتأَخ و لْكا الْمانلَّ آتج و زع ِه ِإنَّ اللَّهِإلَي بذْهت

 ذَهِللَِّذي أَخ وه سفَلَي رالْآخ ذُهأْخفَي.  
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  محمد بن أَحمد بِن الصلِْت عن عبِد اللَِّه بِن الصلِْت عن يونس عِن الْمفَضِل - ٣٩٠
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ اعلَموا أَنَّ )عليه السالم (  اللَِّه بِن صاِلٍح عن محمٍد الْحلَِبي أَنه سأَلَ أَبا عبِد

  .اللَّه يحِي الْأَرض بعد موِتها قَالَ الْعدلَ بعد الْجوِر 
   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن محمِد بِن-٣٩١ 

 عن ِذي الْفَقَاِر سيِف )عليه السالم ( أَشيم عن صفْوانَ بِن يحيى قَالَ سأَلْت أَبا الْحسِن الرضا 
  . ِمن السماِء و كَانت حلْقَته ِفضةً )عليه السالم (  فَقَالَ نزلَ ِبِه جبرِئيلُ )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

   يوم الِْقيامِة)عليه السالم ( حِديثُ نوٍح 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم بِن -٣٩٢ 

بأَِبي ع دِعن تِعيٍد قَالَ كُنِن أَِبي سب فوسي ناِلٍح عِن صِميِل بج نٍد عمحعليه السالم ( ِد اللَِّه م( 
 لَّى اللَّهص وحكَانَ ن لَاِئقالَى الْخعت و كاربت اللَّه عمج ِة وامالِْقي موٍم فَقَالَ ِلي ِإذَا كَانَ يوي ذَات

لَه من يشهد لَك فَيقُولُ محمد بن علَيِه أَولَ من يدعى ِبِه فَيقَالُ لَه هلْ بلَّغت فَيقُولُ نعم فَيقَالُ 
صلى ( َء ِإلَى محمٍد   فَيتخطَّى الناس حتى يِجي)عليه السالم (  قَالَ فَيخرج نوح )صلى اهللا عليه وآله ( عبِد اللَِّه 

 و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ فَلَما رأَوه )ليه السالم ع(  و هو علَى كَِثيِب الِْمسِك و معه عِلي )اهللا عليه وآله 
 يا محمد ِإنَّ اللَّه تبارك و )صلى اهللا عليه وآله ( زلْفَةً ِسيئَت وجوه الَِّذين كَفَروا فَيقُولُ نوح ِلمحمٍد 

 فَيقُولُ يا )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ من يشهد لَك فَقُلْت محمد تعالَى سأَلَِني هلْ بلَّغت فَقُلْت نعم فَ
 فَجعفَر و حمزةُ هما )عليه السالم ( جعفَر يا حمزةُ اذْهبا و اشهدا لَه أَنه قَد بلَّغَ فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 أَين هو فَقَالَ هو )عليه السالم (  ِبما بلَّغوا فَقُلْت جِعلْت ِفداك فَعِلي ) عليهم السالم (الشاِهداِن ِللْأَنِبياِء 
 ذَِلك ِزلَةً ِمننم ظَمأَع.  
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٣٩٣ - نِزيِز عِد الْعبِن عب رمع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحثَِني مدح  
 يقِْسم لَحظَاِتِه بين )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( جِميٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .لَى ذَا و ينظُر ِإلَى ذَا ِبالسِويِة أَصحاِبِه ينظُر ِإ
  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن بعِض أَصحاِبنا قَالَ قَالَ أَبو عبِد -٣٩٤ 

صلى اهللا عليه ( عقِْلِه قَطُّ قَالَ رسولُ اللَِّه  الِْعباد ِبكُنِه )صلى اهللا عليه وآله (  ما كَلَّم رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 

  . ِإنا معاِشر الْأَنِبياِء أُِمرنا أَنْ نكَلِّم الناس علَى قَدِر عقُوِلِهم )وآله 
 ِزياٍد   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن-٣٩٥ 

 ِإني رجلٌ ِمن )عليه السالم ( جِميعاً عِن ابِن محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 
ِني فَيقُولُ ِلي ِممِن بِجيلَةَ و أَنا أَِدين اللَّه عز و جلَّ ِبأَنكُم مواِلي و قَد يسأَلُِني بعض من لَا يعِرفُ

الرجلُ فَأَقُولُ لَه أَنا رجلٌ ِمن الْعرِب ثُم ِمن بِجيلَةَ فَعلَي ِفي هذَا ِإثْم حيثُ لَم أَقُلْ ِإني مولًى 
ينا فَقُلْت بلَى و اللَِّه فَقَالَ ِلبِني هاِشٍم فَقَالَ لَا أَ لَيس قَلْبك و هواك منعِقداً علَى أَنك ِمن مواِل

 ِد ودالْع طَاِء والْع ِب وسِب ِفي النرالْع ِمن تا أَنمِب ِإنرالْع ا ِمنقُولَ أَنِفي أَنْ ت كلَيع سلَي
ج و زع اللَّه ِدينا تِبم ينى الدوا حم يِن وِفي الد تِب فَأَنسِذ ِبِه الْحالْأَخ ا وِتنطَاع لَّ ِبِه ِمن

  .ِمنا ِمن مواِلينا و ِمنا و ِإلَينا 
 )عليه السالم (   حدثَنا ابن محبوٍب عن أَِبي يحيى كَوكَِب الدِم عن أَِبي عبِد اللَِّه -٣٩٦ 

ا ِشيعته و ِإنَّ ِشيعتنا حواِريونا و ما كَانَ حواِري ِعيسى  كَانو)عليه السالم ( قَالَ ِإنَّ حواِري ِعيسى 
 ِللْحواِريني من أَنصاِري ِإلَى اللَِّه قالَ )عليه السالم ( ِبأَطْوع لَه ِمن حواِرينا لَنا و ِإنما قَالَ ِعيسى 

ا و اللَِّه ما نصروه ِمن الْيهوِد و لَا قَاتلُوهم دونه و ِشيعتنا و اللَِّه الْحواِريونَ نحن أَنصار اللَِّه فَلَ
 ولَهسر هِذكْر زع اللَّه ضذُ قَبنالُوا مزي صلى اهللا عليه وآله ( لَم( قُونَ ورحي ا ونونقَاِتلُونَ دي ا وونرصني 

ي ونَ وذَّبعي ِمِننيؤالْم قَالَ أَِمري قَد راً ويا خنع اللَّه ماهزاِن جلْدونَ ِفي الْبدراللَِّه )عليه السالم ( ش و 
  لَو ضربت خيشوم مِحبينا ِبالسيِف ما أَبغضونا 
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  .و و اللَِّه لَو أَدنيت ِإلَى مبِغِضينا و حثَوت لَهم ِمن الْماِل ما أَحبونا 
عليه (   ابن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن أَِبي عبيدةَ قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر -٣٩٧ 

 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ امل غُِلبِت الروم ِفي أَدنى الْأَرِض قَالَ فَقَالَ يا أَبا عبيدةَ ِإنَّ ِلهذَا )م السال
 رسولَ اللَِّه تأِْويلًا لَا يعلَمه ِإلَّا اللَّه و الراِسخونَ ِفي الِْعلِْم ِمن آِل محمٍد صلَوات اللَِّه علَيِهم ِإنَّ

 لَما هاجر ِإلَى الْمِدينِة و أَظْهر الِْإسلَام كَتب ِإلَى مِلِك الروِم ِكتاباً و بعثَ ِبِه مع )صلى اهللا عليه وآله ( 
سلَاِم و بعثَه ِإلَيِه مع رسوٍل يدعوه ِإلَى الِْإسلَاِم و كَتب ِإلَى مِلِك فَاِرس ِكتاباً يدعوه ِإلَى الِْإ

 و أَكْرم رسولَه و أَما مِلك )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِلِه فَأَما مِلك الروِم فَعظَّم ِكتاب رسوِل اللَِّه 
 و استخف ِبرسوِلِه و كَانَ مِلك  و مزقَه)صلى اهللا عليه وآله ( فَاِرس فَِإنه استخف ِبِكتاِب رسوِل اللَِّه 

 و فَاِرس ِلكوِم مالر ِلكم ِلبغنَ أَنْ يووهونَ يِلمسكَانَ الْم وِم والر ِلكقَاِتلُ مِئٍذ يموي فَاِرس
فَاِرس ِلكم ا غَلَبفَلَم ِلِك فَاِرسِلم مهى ِمنجِتِه أَراِحيوا ِلنكَان ذَِلك وِم كَِرهالر ِلكم 

الْمسِلمونَ و اغْتموا ِبِه فَأَنزلَ اللَّه عز و جلَّ ِبذَِلك ِكتاباً قُرآناً امل غُِلبِت الروم ِفي أَدنى الْأَرِض 
لَهوا حم و اتامالش ِهي ِض وى الْأَرنِفي أَد ا فَاِرسهتِني غَلَبعِد يعب ِمن فَاِرس ِني وعي مه ا و

 و دعب ِمن لُ وقَب ِمن رِللَِّه الْأَم ِع ِسِننيونَ ِفي ِبضِلمسالْم مهِلبغِني يعونَ يِلبغيس ومالر غَلَِبِهم
زشاُء عي نم رصنِر اللَِّه يصونَ ِبنِمنؤالْم حفْرِئٍذ يموي و ونَ فَاِرسِلمسا الْما غَزلَّ فَلَمج و 

افْتتحوها فَِرح الْمسِلمونَ ِبنصِر اللَِّه عز و جلَّ قَالَ قُلْت أَ لَيس اللَّه عز و جلَّ يقُولُ ِفي ِبضِع 
   و ِفي ِإمارِة )صلى اهللا عليه وآله ( ِه ِسِنني و قَد مضى ِللْمؤِمِنني ِسنونَ كَِثريةٌ مع رسوِل اللَّ
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كُم ِإنَّ ِلهذَا تأِْويلًا و أَِبي بكٍْر و ِإنما غَلَب الْمؤِمنونَ فَاِرس ِفي ِإمارِة عمر فَقَالَ أَ لَم أَقُلْ لَ
تفِْسرياً و الْقُرآنُ يا أَبا عبيدةَ ناِسخ و منسوخ أَ ما تسمع ِلقَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِللَِّه الْأَمر ِمن قَبلُ 

قَدم و يقَدم ما أَخر ِفي الْقَوِل ِإلَى يوٍم و ِمن بعد يعِني ِإلَيِه الْمِشيئَةُ ِفي الْقَوِل أَنْ يؤخر ما 
يحِتم الْقَضاَء ِبنزوِل النصِر ِفيِه علَى الْمؤِمِنني فَذَِلك قَولُه عز و جلَّ و يومِئٍذ يفْرح الْمؤِمنونَ 

ِتمحي موي شاُء أَيي نم رصنِر اللَِّه يصِر ِبنصاَء ِبالنالْقَض .  
عليه السالم (   ابن محبوٍب عن عمِرو بِن أَِبي الِْمقْداِم عن أَِبيِه قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر -٣٩٨ 

 ِذكْره و ما كَانَ  ِإنَّ الْعامةَ يزعمونَ أَنَّ بيعةَ أَِبي بكٍْر حيثُ اجتمع الناس كَانت ِرضا ِللَِّه جلَّ)
 أَ و ما يقْرُءونَ ِكتاب )عليه السالم (  ِمن بعِدِه فَقَالَ أَبو جعفٍَر )صلى اهللا عليه وآله ( اللَّه ِليفِْتن أُمةَ محمٍد 

ِه الرسلُ أَ فَِإنْ مات أَو قُِتلَ اللَِّه أَ و لَيس اللَّه يقُولُ و ما محمد ِإلَّا رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِل
 اِكِرينالش ِزي اللَّهجيس ئاً ويش اللَّه رضي ِه فَلَنيِقبلى عع قَِلبني نم و قاِبكُملى أَعع متقَلَبان

سلَي فَقَالَ أَ و رٍه آخجلَى وونَ عرفَسي مهِإن لَه قَالَ فَقُلْت ِن الَِّذينلَّ عج و زع اللَّه ربأَخ قَد 
 نى ابنا ِعيسيآت ثُ قَالَ ويح اتنيالْب مهاَءتا جِد معب لَفُوا ِمنتقَِد اخ مهِم أَنالْأُم ِمن ِلِهمقَب ِمن

 اللَّه ما اقْتتلَ الَِّذين ِمن بعِدِهم ِمن بعِد ما مريم الْبيناِت و أَيدناه ِبروِح الْقُدِس و لَو شاَء
 لُوا وتا اقْتم شاَء اللَّه لَو و كَفَر نم مهِمن و نآم نم مهلَفُوا فَِمنتلِكِن اخ و ناتيالْب مهجاَءت

دتسا يذَا مِفي ه و ِريدلُ ما يفْعي اللَّه ٍد لِكنمحم ابحلَى أَنَّ أَصقَِد )صلى اهللا عليه وآله ( لُّ ِبِه ع 
 كَفَر نم مهِمن و نآم نم مهِدِه فَِمنعب لَفُوا ِمنتاخ.  

 ٣٩٩- ِجدسالْم لْتخلَاِء قَالَ دِن أَِبي الْعِميِد بِد الْحبع ناِلٍم عِن ساِم بِهش نع هنع  
 فَِإذَا )عليه السالم (  فَِملْت ِإلَيِه ِلأَسأَلَه عن أَِبي عبِد اللَِّه )عليه السالم ( لْحرام فَرأَيت مولًى ِلأَِبي عبِد اللَِّه ا

قُمت و صلَّيت  ساِجداً فَانتظَرته طَِويلًا فَطَالَ سجوده علَي فَ)عليه السالم ( أَنا ِبأَِبي عبِد اللَِّه 
ركَعاٍت و انصرفْت و هو بعد ساِجد فَسأَلْت مولَاه متى سجد فَقَالَ ِمن قَبِل أَنْ تأِْتينا فَلَما 

لَيع تلَّمفَس هِمن توني فَدنُ ِمنٍد ادمحا مقَالَ أَب ثُم هأْسر فَعكَلَاِمي ر ِمعتاً سوص ِمعِه فَس
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خلْفَه فَقَالَ ما هِذِه الْأَصوات الْمرتِفعةُ فَقُلْت هؤلَاِء قَوم ِمن الْمرِجئَِة و الْقَدِريِة و الْمعتِزلَِة فَقَالَ 
  ا نحوه فَقَالَ لَهم كُفُّوا ِإنَّ الْقَوم يِريدوني فَقُم ِبنا فَقُمت معه فَلَما أَنْ رأَوه نهضو
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 ِبيِدي و أَنفُسكُم عني و لَا تؤذُوِني و تعِرضوِني ِللسلْطَاِن فَِإني لَست ِبمفٍْت لَكُم ثُم أَخذَ
 زِللَِّه ع دجس ِليسأَنَّ ِإب اللَِّه لَو ٍد ومحا ما أَبِجِد قَالَ ِلي يسالْم ِمن جرا خى فَلَمضم و مكَهرت

 اللَّه لَا قَِبلَه و ذَِلك هفَعا نا مينالد رمِر عكَبالت ِة وِصيعالْم دعب هِذكْر مِآلد دجسي ا لَمم هِذكْر زع
صلى اهللا عليه ( كَما أَمره اللَّه عز و جلَّ أَنْ يسجد لَه و كَذَِلك هِذِه الْأُمةُ الْعاِصيةُ الْمفْتونةُ بعد نِبيها 

 لَهم فَلَن يقْبلَ اللَّه تبارك و تعالَى لَهم )صلى اهللا عليه وآله (   و بعد ترِكِهم الِْإمام الَِّذي نصبه نِبيهم)وآله 
عملًا و لَن يرفَع لَهم حسنةً حتى يأْتوا اللَّه عز و جلَّ ِمن حيثُ أَمرهم و يتولَّوا الِْإمام الَِّذي 

وا ِمن الْباِب الَِّذي فَتحه اللَّه عز و جلَّ و رسولُه لَهم يا أَبا محمٍد ِإنَّ اللَّه أُِمروا ِبولَايِتِه و يدخلُ
 خمس فَراِئض الصلَاةَ و الزكَاةَ و الصيام و الْحج و )صلى اهللا عليه وآله ( افْترض علَى أُمِة محمٍد 

ا فَرنتلَايِك ورِفي ت ِلِمنيسالْم ٍد ِمنِلأَح صخري لَم ِة وعباِئِض الْأَرالْفَر اَء ِمنيِفي أَش ملَه صخ
  .ولَايِتنا لَا و اللَِّه ما ِفيها رخصةٌ 

 بِن ِعيسى عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن عثْمانَ-٤٠٠ 
 قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ جعلَ ِلمن جعلَ لَه )عليه السالم ( أَِبي ِإسحاق الْجرجاِني عن أَِبي عبِد اللَِّه 

لُوا ِفي الندوٍر فَِإنْ عهش و ِسِنني اٍم وأَي اٍل ولَي ةً ِمندم لًا ولْطَاناً أَجلَّ سج و زع اللَّه راِس أَم
صاِحب الْفَلَِك أَنْ يبِطئَ ِبِإدارِتِه فَطَالَت أَيامهم و لَياِليِهم و ِسِنينهم و شهورهم و ِإنْ جاروا 

سرع ِبِإدارِتِه فَقَصرت لَياِليِهم ِفي الناِس و لَم يعِدلُوا أَمر اللَّه تبارك و تعالَى صاِحب الْفَلَِك فَأَ
  .و أَيامهم و ِسِنينهم و شهورهم و قَد وفَى لَهم عز و جلَّ ِبعدِد اللَّياِلي و الشهوِر 

عِن الْعرزِمي قَالَ   أَبو عِلي الْأَشعِري عن بعِض أَصحاِبِه عن محمِد بِن الْفُضيِل -٤٠١ 
 جاِلساً ِفي الِْحجِر تحت الِْميزاِب و رجلٌ يخاِصم رجلًا و )عليه السالم ( كُنت مع أَِبي عبِد اللَِّه 

لَيع ا أَكْثَرفَلَم يحالر بهت نأَي ِري ِمندا تاللَِّه م اِحِبِه وقُولُ ِلصا يمهدِد اللَِّه أَحبو عِه قَالَ أَب )

   فَهلْ تدِري أَنت قَالَ لَا و لَِكني أَسمع الناس يقُولُونَ فَقُلْت أَنا )عليه السالم 
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بذَا )عليه السالم ( ِد اللَِّه ِلأَِبي عه تحةٌ تونجسم يحفَقَالَ ِإنَّ الر يحالر بهت نأَي ِمن اكِفد ِعلْتج 
ِإم و وبنوباً فَجنا جِإم هجرئاً أَخيا شهِمن ِرجخلَّ أَنْ يج و زع اللَّه ادفَِإذَا أَر اِميكِْن الشا الر

 كْنذَا الرى هرالُ تزلَا ت كأَن ِة ذَِلكآي قَالَ ِمن ثُم وربوراً فَدبد ا وبا فَصبص الٌ ومالًا فَشِشم
  .متحركاً أَبداً ِفي الشتاِء و الصيِف و اللَّيِل و النهاِر 

جِميعاً عِن ] أَِبيِه[بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل -٤٠٢ 
 قَالَ لَيس خلْق أَكْثَر ِمن الْملَاِئكَِة ِإنه )عليه السالم ( ابِن محبوٍب عن داود الرقِّي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

باِء سمالس لٍَة ِمنِزلُ كُلَّ لَينِفي كُلِّ لَي كَذَِلك و مهلَتاِم لَيرِت الْحيفُونَ ِبالْبطَّولٍَك فَيم ونَ أَلْفع
  .يوٍم 

 ٤٠٣- ِبيقَالَ قَالَ الن هفَعةَ رِن طَلْحِد اللَِّه ببع نوٍب عبحم نا ابثَندصلى اهللا عليه وآله (   ح( 
  . أَجزاٍء جزٌء لَه جناحاِن و جزٌء لَه ثَلَاثَةُ أَجِنحٍة و جزٌء لَه أَربعةُ أَجِنحٍة الْملَاِئكَةُ علَى ثَلَاثَِة

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن معاِويةَ بِن -٤٠٤ 
تِن عكَِم بِن الْحةَ عرسيفٍَر معأَِبي ج نةَ عبِئيلُ )عليه السالم ( يربِفيِه ج ِمستغراً يهِة ننقَالَ ِإنَّ ِفي الْج 

 كُلَّ غَداٍة ثُم يخرج ِمنه فَينتِفض فَيخلُق اللَّه عز و جلَّ ِمن كُلِّ قَطْرٍة تقَطَّر ِمنه ملَكاً )عليه السالم ( 
.  

 ٤٠٥- نوٍر عصنِن أَِبي مب تسرد نع ِدياٍد الْقَنِزي ناِبِه عحِض أَصعب نع هنع  
 قَالَ ِإنَّ ِللَِّه عز و جلَّ ملَكاً ما بين شحمِة أُذُِنِه ِإلَى عاِتِقِه )عليه السالم ( رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ائَِة عاٍم خفَقَاِن الطَّيِر مِسريةُ خمِسِم
  الْحسين بِن محمٍد عن معلَّى بِن محمٍد عِن الْوشاِء عن محمِد بِن الْفُضيِل -٤٠٦ 

عِة و عنقُه مثْبتةٌ  قَالَ ِإنَّ ِللَِّه عز و جلَّ ِديكاً ِرجلَاه ِفي الْأَرِض الساِب)عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
  تحت الْعرِش و جناحاه ِفي الْهوى ِإذَا كَانَ ِفي ِنصِف اللَّيِل أَِو الثُّلُِث الثَّاِني ِمن آِخِر اللَّيِل 
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ضرب ِبجناحيِه و صاح سبوح قُدوس ربنا اللَّه الْمِلك الْحق الْمِبني فَلَا ِإلَه غَيره رب الْملَاِئكَِة 
 ِصيحت ا وِتهِنحكَةُ ِبأَجيالد ِربضوِح فَتالر و.  

 محمِد بِن ِعيسى عِن الْحجاِل عن ثَعلَبةَ بِن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن-٤٠٧ 
 ما يقُولُ من ِقبلَكُم ِفي الِْحجامِة )عليه السالم ( ميموٍن عن عماٍر الساباِطي قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ا عهلُ ِمنيِق أَفْضلَى الرا عهونَ أَنمعزي قُلْت وِق ورِللْع راِم أَدلَى الطَّعع اِم قَالَ لَا ِهيلَى الطَّع
  .أَقْوى ِللْبدِن 

عليه السالم (   عنه عِن ابِن محبوٍب عن عبِد الرحمِن بِن الْحجاِج عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤٠٨ 

  .ي يوٍم ِشئْت و تصدق و اخرج أَي يوٍم ِشئْت  قَالَ اقْرأْ آيةَ الْكُرِسي و احتِجم أَ)
 ٤٠٩- تِمعٍم قَالَ سكَيِن حةَ باِويعم نِن عسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

 ِمن دواٍء ِإلَّا و هو يهيج داًء و  يقُولُ لَيس)عليه السالم ( عثْمانَ الْأَحوِل يقُولُ سِمعت أَبا الْحسِن 
يش سِه  لَيِإلَي اجتحا يمِد ِإلَّا عاِك الْيسِإم ِمن فَعِن أَندٌء ِفي الْب.  
ه السالم علي(   عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه -٤١٠ 

(الْقَي طَِن والْب ِق ورِفي ثَلَاٍث ِفي الْع جرخى تمِء   قَالَ الْح.  
 ٤١١- نع ِليِن عِد بمحم ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

 قَالَ الْغبرةُ علَى )عليه السالم ( مرِهِف عن أَِبي جعفٍَر حفِْص بِن عاِصٍم عن سيٍف التماِر عن أَِبي الْ
 لَن مها ِإنِجلُونَ أَمعتسقَالَ الْم اِضريحا الْمم و اكِفد ِعلْتج قُلْت اِضريحالْم لَكا ههأَثَار نم

ا أَبقَالَ ي ثُم ملَه ِرضعي نوا ِإلَّا مِريدي اللَّه ضرِحفٍَة ِإلَّا عجِبم وكُمِريدي لَم مها ِإنِهِف أَمرا الْم
   ِفي الْأَرِض ثُم )عليه السالم ( عز و جلَّ لَهم ِبشاِغٍل ثُم نكَت أَبو جعفٍَر 
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 لُ اللَّهعجلَا ي هِذكْر زلَى اللَِّه عع مهفُسوا أَنسبماً حى قَورقَالَ أَ ت كيلَب ِهِف قُلْترا الْما أَبقَالَ ي
  .لَهم فَرجاً بلَى و اللَِّه لَيجعلَن اللَّه لَهم فَرجاً 

 ٤١٢-محِن   ماِشٍم عِن أَِبي هِن بمحِد الربع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب د
 فَأَتاه ِكتاب أَِبي مسِلٍم فَقَالَ لَيس )عليه السالم ( الْفَضِل الْكَاِتِب قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 

نع جراخ ابوج اِبكِلِكتيش ضاً فَقَالَ أَيعا بنضعب ارسا يلْنعا فَج  لُ ِإنَّ اللَّها فَضونَ يارسٍء ت
 لُهقَِض أَجني لٍْك لَماِل موز ِمن رسِضِعِه أَيوم نٍل عبالَةُ جلَِإز اِد ولَِة الِْعبجلُ ِلعجعلَا ي هِذكْر زع

 فُلَانَ بن فُلَاٍن حتى بلَغَ الساِبع ِمن ولِْد فُلَاٍن قُلْت فَما الْعلَامةُ ِفيما بيننا و بينك ثُم قَالَ ِإنَّ
جِعلْت ِفداك قَالَ لَا تبرِح الْأَرض يا فَضلُ حتى يخرج السفْياِني فَِإذَا خرج السفْياِني فَأَِجيبوا 

  .ِإلَينا يقُولُها ثَلَاثاً و هو ِمن الْمحتوِم 
  أَبو عِلي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميِل -٤١٣ 

كَانَ ِمن الْملَاِئكَِة أَم كَانَ يِلي شيئاً ِمن  عن ِإبِليس أَ )عليه السالم ( بِن دراٍج قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 
 تيةَ فَأَتاملَا كَر اِء ومِر السأَم ئاً ِمنيِلي شي كُني لَم لَاِئكَِة والْم ِمن كُني اِء فَقَالَ لَممِر السأَم

 و كَيف لَا يكُونُ ِمن الْملَاِئكَِة و اللَّه عز و جلَّ الطَّيار فَأَخبرته ِبما سِمعت فَأَنكَره و قَالَ
 هدا ِعنأَن و أَلَهفَس ارِه الطَّيلَيلَ عخفَد ِليسوا ِإلَّا ِإبدجفَس موا ِلآددجالِئكَِة اسِإذْ قُلْنا ِللْم قُولُ وي

قَو تأَير اكِفد ِعلْتج ِة فَقَالَ لَهاطَبخم كَاٍن ِمنِر موا ِفي غَينآم ا الَِّذينهلَّ يا أَيج و زع لَه
 نكُلُّ م لَّالُ والض اِفقُونَ ونذَا الْملُ ِفي هخدي معاِفقُونَ قَالَ ننذَا الْملُ ِفي هخدأَ ي ِمِننيؤالْم

  .أَقَر ِبالدعوِة الظَّاِهرِة 
 أَنَّ رجلًا أَتى )عليه السالم (   عنه عن عِلي بِن حِديٍد عن مراِزٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤١٤ 

 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإني أُصلِّي فَأَجعلُ بعض صلَاِتي لَك فَقَالَ ذَِلك )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 
 لَك ريولَ خسا رفَقَالَ ي لُ لَكأَفْض فَقَالَ ذَِلك لَاِتي لَكص فلُ ِنصعولَ اللَِّه فَأَجسا رفَقَالَ ي

 ِإذاً يكِْفيك اللَّه ما )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه فَِإني أُصلِّي فَأَجعلُ كُلَّ صلَاِتي لَك فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
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ِمن كمِد اللَِّه أَهبو عقَالَ أَب ثُم ِتكآِخر و اكينِر دعليه السالم (  أَم( ولَ اللَِّهسر كَلَّف ِإنَّ اللَّه  ) صلى اهللا

   ما لَم )عليه وآله 
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يكَلِّفْه أَحداً ِمن خلِْقِه كَلَّفَه أَنْ يخرج علَى الناِس كُلِِّهم وحده ِبنفِْسِه ِإنْ لَم يِجد ِفئَةً تقَاِتلُ 
ِفي سِبيِل اللَِّه ال معه و لَم يكَلِّف هذَا أَحداً ِمن خلِْقِه قَبلَه و لَا بعده ثُم تلَا هِذِه الْآيةَ فَقاِتلْ 

تكَلَّف ِإلَّا نفْسك ثُم قَالَ و جعلَ اللَّه أَنْ يأْخذَ لَه ما أَخذَ ِلنفِْسِه فَقَالَ عز و جلَّ من جاَء 
  . ِبعشِر حسناٍت )ه صلى اهللا عليه وآل( ِبالْحسنِة فَلَه عشر أَمثاِلها و جِعلَِت الصلَاةُ علَى رسوِل اللَِّه 

 ٤١٥- تِمعاِئِغ قَالَ سٍل الصيفُض نٍح عوِن روِر بصنم نِديٍد عِن حب ِليع نع هنع  
ماِء لَينظُرونَ  يقُولُ أَنتم و اللَِّه نور ِفي ظُلُماِت الْأَرِض و اللَِّه ِإنَّ أَهلَ الس)عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

 مهضعِإنَّ ب اِء ومِفي الس يركَِب الدِإلَى الْكَو متونَ أَنظُرنا تِض كَماِت الْأَرِفي ظُلُم كُمِإلَي
 و اللَِّه ما )لسالم عليه ا( لَيقُولُ ِلبعٍض يا فُلَانُ عجباً ِلفُلَاٍن كَيف أَصاب هذَا الْأَمر و هو قَولُ أَِبي 

  .أَعجب ِممن هلَك كَيف هلَك و لَِكن أَعجب ِممن نجا كَيف نجا 
 ٤١٦- ناٍط عبِن أَسب ِليع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

رمِن حِد بمحِن مب اِهيمرِد اللَِّه ِإببأَِبي ع نأَِبيِه ع نعليه السالم ( انَ ع( و جوزت أَو افَرس نقَالَ م 
  .الْقَمر ِفي الْعقْرِب لَم ير الْحسنى 
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  عنه عِن ابِن فَضاٍل عن عبيِس بِن ِهشاٍم عن عبِد الْكَِرِمي بِن عمٍرو عِن الْحكَِم - ٤١٧
 قُم فَأَسِرج )عليه السالم ( بِن محمِد بِن الْقَاِسِم أَنه سِمع عبد اللَِّه بن عطَاٍء يقُولُ قَالَ أَبو جعفٍَر 

 ِحماراً و بغلًا فَأَسرجت ِحماراً و بغلًا فَقَدمت ِإلَيِه الْبغلَ و رأَيت أَنه أَحبهما ِإلَيِه فَقَالَ دابتيِن
ِلي ثُم ارتخأَنْ ت كترأَم قَالَ و لَك هترتاخ لَ قُلْتغذَا الْبه ِإلَي مقَدأَنْ ت كرأَم نم بقَالَ ِإنَّ أَح 

الْمطَايا ِإلَي الْحمر قَالَ فَقَدمت ِإلَيِه الِْحمار و أَمسكْت لَه ِبالركَاِب فَرِكب فَقَالَ الْحمد ِللَِّه 
 الْحمد ِللَِّه الَِّذي سخر )ليه وآله صلى اهللا ع( الَِّذي هدانا ِبالِْإسلَاِم و علَّمنا الْقُرآنَ و من علَينا ِبمحمٍد 

 تِسر و ارس و الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح ونَ وقَِلبنا لَمنبا ِإلَى رِإن و قِْرِننيم ا لَها كُنم ذَا وا هلَن
ت ِفداك فَقَالَ هذَا واِدي النمِل لَا يصلَّى ِفيِه حتى ِإذَا بلَغنا موِضعاً آخر قُلْت لَه الصلَاةَ جِعلْ

حتى ِإذَا بلَغنا موِضعاً آخر قُلْت لَه ِمثْلَ ذَِلك فَقَالَ هِذِه الْأَرض ماِلحةٌ لَا يصلَّى ِفيها قَالَ حتى 
ت أَو تلَّيفِْسِه فَقَالَ ِلي صِل نِقب ِمن ولَ هزاِق نلُ الِْعرا أَهيهمسلَاةٌ تِذِه صه قُلْت كتحبلِّي سص

 و ِهي صلَاةُ )عليه السالم ( الزوالَ فَقَالَ أَما هؤلَاِء الَِّذين يصلُّونَ هم ِشيعةُ عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب 
لَه كْتسأَم ثُم تلَّيص لَّى وفَص اِبنيالْأَو مقَالَ اللَّه ِتِه ثُمايا قَالَ ِفي ِبدقَالَ ِمثْلَ م كَاِب ثُمِبالر 

الْعِن الْمرِجئَةَ فَِإنهم أَعداؤنا ِفي الدنيا و الْآِخرِة فَقُلْت لَه ما ذَكَّرك جِعلْت ِفداك الْمرِجئَةَ فَقَالَ 
  .خطَروا علَى باِلي 

 ٤١٨-  ِليع ٍر ويمِن أَِبي عِن ابى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم 
 )عليه السالم ( بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْحسيِن بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 قَالَت كَيف لَنا ِبأَِبي لَهٍب فَقَالَت أُم جِميٍل أَنا )صلى اهللا عليه وآله ( دت قُريش قَتلَ النِبي قَالَ لَما أَرا
ت ِد والْغ ا أَنْ كَانَ ِمنفَلَم طَِبحصِت نيِفي الْب موالْي دقْعأَنْ ت ي أُِحبِإن ا أَقُولُ لَهأَن وهأَ أَكِْفيكُميه  
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 ِبيِركُونَ ِللنشصلى اهللا عليه وآله ( الْم( ًاِليو طَاِلٍب عا أَبعاِن فَدبرشي هأَترام ٍب وو لَهأَب دقَع  )سالم عليه ال( 
 حفْتي ِإنْ لَم لْ وخفَاد لَك ِه فَِإنْ فُِتحلَيع فِْتحتٍب فَاسأَِبي لَه كمِإلَى ع باذْه ينا بي فَقَالَ لَه

قُولُ لَكي ِه فَقُلْ لَهلَيع لْتخِه فَِإذَا دلَيلْ عخاد و هاكِْسر اِب ولَى الْبلْ عامحفَت أً لَكرأَِبي ِإنَّ ام 
 ِمِننيؤالْم أَِمري بِبذَِليٍل قَالَ فَذَه سِم فَلَيِفي الْقَو هنيع هملَقاً )عليه السالم ( عغم ابالْب دجفَو 

أَب آها رلَ فَلَمخد و هركَس اِب ولَى الْبلَ عامحفَت لَه حفْتي فَلَم حفْتتا فَاسي ا لَكم ٍب قَالَ لَهو لَه
 وكأَب قدص ِبذَِليٍل فَقَالَ لَه سِم لَيِفي الْقَو هنيع همأً عرِإنَّ ام قُولُ لَكِإنَّ أَِبي ي أَِخي فَقَالَ لَه ناب

 و تشرب فَوثَب و أَخذَ سيفَه فَما ذَِلك يا ابن أَِخي فَقَالَ لَه يقْتلُ ابن أَِخيك و أَنت تأْكُلُ
 جرخ اُء وروع ِهي و تاتا فَمهنيةً فَفَقَأَ عا لَطْمههجو لَطَم و هدي فَعِميٍل فَرج ِبِه أُم لَّقَتعفَت

ي وجِهِه فَقَالَت ما لَك يا أَبا لَهٍب أَبو لَهٍب و معه السيف فَلَما رأَته قُريش عرفَِت الْغضب ِف
 ثُم ِلمأَنْ أُس تممه ى لَقَدزالْع اللَّاِت و و لَهونَ قَتِريدت ِن أَِخي ثُملَى ابع كُماِيعفَقَالَ أُب

 عجر ِه ووا ِإلَيذَرتفَاع عنا أَصونَ مظُرنت.  
 قَالَ كَانَ ِإبِليس يوم بدٍر )عليه السالم ( باٍن عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر   عنه عن أَ-٤١٩ 

عليه السالم ( يقَلِّلُ الْمسِلِمني ِفي أَعيِن الْكُفَّاِر و يكَثِّر الْكُفَّار ِفي أَعيِن الْمسِلِمني فَشد علَيِه جبرِئيلُ 

(ِف فَهيِر قَالَ  ِبالسحِفي الْب قَعى وتلٌ حجؤي ملٌ ِإنجؤي مِئيلُ ِإنربا جقُولُ يي وه و هِمن بر
ٍء كَانَ يخاف و هو مؤجلٌ قَالَ يقْطَع بعض أَطْراِفِه   ِلأَي شي)عليه السالم ( زرارةُ فَقُلْت ِلأَِبي جعفٍَر 

.  
عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن ِهشاِم بِن   -٤٢٠ 

   قَالَ قَام رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ساِلٍم عن أَباِن بِن عثْمانَ عمن حدثَه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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 علَى التلِّ الَِّذي علَيِه مسِجد الْفَتِح ِفي غَزوِة الْأَحزاِب ِفي لَيلٍَة ظَلْماَء قَرٍة فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( 
( ِهم و لَه الْجنةُ فَلَم يقُم أَحد ثُم أَعادها فَلَم يقُم أَحد فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه من يذْهب فَيأِْتينا ِبخبِر

 ِبيِدِه و ما أَراد الْقَوم أَرادوا أَفْضلَ ِمن الْجنِة ثُم قَالَ من هذَا فَقَالَ حذَيفَةُ فَقَالَ أَ ما )عليه السالم 
ت اللَّه لَِنيعج رالض و قُولُ الْقُري وه فَةُ وذَيح فَقَام تأَ قُِبر كَلَّملَا ت لَِة وذُ اللَّينكَلَاِمي م عمس

 و تأِْتيِني  انطَِلق حتى تسمع كَلَامهم)صلى اهللا عليه وآله ( ِفداك منعِني أَنْ أُِجيبك فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
 اللَّهم احفَظْه ِمن بيِن يديِه و ِمن خلِْفِه و عن )صلى اهللا عليه وآله ( ِبخبِرِهم فَلَما ذَهب قَالَ رسولُ اللَِّه 

يا حذَيفَةُ لَا تحِدثْ شيئاً  )صلى اهللا عليه وآله ( يِميِنِه و عن ِشماِلِه حتى ترده و قَالَ لَه رسولُ اللَِّه 
 لَا قُر و رض ا ِبي ِمنم و تجرفَةُ فَخذَيقَالَ ح هفَتجح و هسقَو و فَهيذَ سِني فَأَخأِْتيى تتح

ا تفَلَم الْكُفَّار ونَ وِمنؤالْم اهرتقَِد اع ِق ودناِب الْخلَى بع تررولُ اللَِّه فَمسر فَةُ قَامذَيح هجو )

 و نادى يا صِريخ الْمكْروِبني و يا مِجيب الْمضطَرين اكِْشف همي و غَمي و )صلى اهللا عليه وآله 
فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ اللَّه  )عليه السالم ( كَرِبي فَقَد ترى حاِلي و حالَ أَصحاِبي فَنزلَ علَيِه جبرِئيلُ 

صلى ( عز ِذكْره قَد سِمع مقَالَتك و دعاَءك و قَد أَجابك و كَفَاك هولَ عدوك فَجثَا رسولُ اللَِّه 

الَ شكْراً شكْراً كَما رِحمتِني و  علَى ركْبتيِه و بسطَ يديِه و أَرسلَ عينيِه ثُم قَ)اهللا عليه وآله 
 قَد بعثَ اللَّه عز و جلَّ علَيِهم ِرحياً ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( رِحمت أَصحاِبي ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه 

دنا جِة ِفيهاِبعاِء الرمالس ِرحياً ِمن ى وصا حا ِفيهيناِء الدما السفَِإذَا أَن تجرفَةُ فَخذَيلٌ قَالَ ح
ِبِنرياِن الْقَوِم و أَقْبلَ جند اللَِّه الْأَولُ ِريح ِفيها حصى فَما تركَت لَهم ناراً ِإلَّا أَذْرتها و لَا ِخباًء 

  ِإلَّا طَرحته و لَا رمحاً ِإلَّا أَلْقَته حتى جعلُوا 
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 ِن ِمنلَيجر نيفَةُ بذَيح لَسِة فَجِرسى ِفي الْأَتصالْح قْعو عمسا نلْنعى فَجصالْح ونَ ِمنسرتتي
فَقَام ِرِكنيشالْم ملْتزن قَد كُمِإن اسا النهفَقَالَ أَي ِرِكنيشطَاٍع ِفي الْمٍل مجِة رورِفي ص ِليسِإب 

يِرِه شأَم ِمن كُمفُوتي لَن هِإن اِحِر الْكَذَّاِب أَلَا وذَا السِة هاحِبس  لَكه قَاٍم قَدةَ منس سلَي هٌء فَِإن
فِميِني الْخي نع تظَرفَةُ فَنذَيقَالَ ح هِليسج نم كُمٍل ِمنجكُلُّ ر ظُرنلْي وا وِجعفَار اِفرالْح و 

 نلُ بيهفَقَالَ س تأَن ناِري مسي نِللَِّذي ع ةُ فَقُلْتاِويعفَقَالَ م تأَن نم ِدي فَقُلْتِبي تبرفَض
الَ حذَيفَةُ و أَقْبلَ جند اللَِّه الْأَعظَم فَقَام أَبو سفْيانَ ِإلَى راِحلَِتِه ثُم صاح ِفي قُريٍش عمٍرو قَ

ي النجاَء النجاَء و قَالَ طَلْحةُ الْأَزِدي لَقَد زادكُم محمد ِبشر ثُم قَام ِإلَى راِحلَِتِه و صاح ِفي بِن
 ا ثُمِمثْلَه ِنيزٍف الْموع ناِرثُ بلَ الْحفَع ا ثُمٍن ِمثْلَهِحص نةُ بنييلَ عفَع اَء وجاَء النجالن عجأَش

 )اهللا عليه وآله صلى ( فَعلَ الْأَقْرع بن حاِبٍس ِمثْلَها و ذَهب الْأَحزاب و رجع حذَيفَةُ ِإلَى رسوِل اللَِّه 
  . ِإنه كَانَ لَيشِبه يوم الِْقيامِة )عليه السالم ( فَأَخبره الْخبر و قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن ِهشاٍم الْخراساِني عِن الْمفَضِل -٤٢١ 
مِن عِد اللَِّه ببأَِبي ع دِعن تقَالَ كُن اِس )عليه السالم ( ربلَى أَِبي الْعع قَِدم امِبالْكُوفَِة أَي   
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ناسِة قَالَ هاهنا صِلب عمي زيد رِحمه اللَّه ثُم مضى حتى انتهى ِإلَى طَاِق فَلَما انتهينا ِإلَى الْكُ
الزياِتني و هو آِخر السراِجني فَنزلَ و قَالَ انِزلْ فَِإنَّ هذَا الْموِضع كَانَ مسِجد الْكُوفَِة الْأَولَ 

مآد طَّها )عليه السالم (  الَِّذي خِخطَِّتِه قَالَ أَم نع هرغَي نفَم اِكباً قَالَ قُلْتر لَهخأَنْ أَد ها أَكْرأَن و 
 ثُم غَيره أَصحاب ِكسرى و نعمانَ ثُم غَيره بعد )عليه السالم ( أَولُ ذَِلك الطُّوفَانُ ِفي زمِن نوٍح 

 ادوٍح ِزيِن نما ِفي زهِجدسم ِت الْكُوفَةُ وكَان و انَ فَقُلْتفْيأَِبي س نعليه السالم ( ب( معفَقَالَ ِلي ن 
يا مفَضلُ و كَانَ منِزلُ نوٍح و قَوِمِه ِفي قَريٍة علَى منِزٍل ِمن الْفُراِت ِمما يِلي غَرِبي الْكُوفَِة قَالَ 

 و وحعليه السالم ( كَانَ ن( وحن و هبجتان اً وِبيلَّ نج و زع اللَّه لَهعاراً فَججلًا نجر  ) لُ )عليه السالمأَو 
 وحلَِبثَ ن اِء قَالَ وِر الْملَى ظَهِري عجةً تِفينِملَ سع نٍة ِإ)عليه السالم ( منس ِمِه أَلْفلَّا  ِفي قَو

 مهِمن أَى ذَِلكا رفَلَم هونَ ِمنرخسي ُءونَ ِبِه وزهلَّ فَيج و زِإلَى اللَِّه ع موهعداماً يع ِسنيمخ
بادك و دعا علَيِهم فَقَالَ رب ال تذَر علَى الْأَرِض ِمن الْكاِفِرين دياراً ِإنك ِإنْ تذَرهم يِضلُّوا ِع

ال يِلدوا ِإلَّا فاِجراً كَفَّاراً فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَى نوٍح أَِن اصنع سِفينةً و أَوِسعها و عجلْ 
نها قَالَ عملَها فَعِملَ نوح سِفينةً ِفي مسِجِد الْكُوفَِة ِبيِدِه فَأَتى ِبالْخشِب ِمن بعٍد حتى فَرغَ ِم

عليه (  ِعند زواِل الشمِس فَقَام أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم ( الْمفَضلُ ثُم انقَطَع حِديثُ أَِبي عبِد اللَِّه 

ار ِبيِدِه ِإلَى  فَصلَّى الظُّهر و الْعصر ثُم انصرف ِمن الْمسِجِد فَالْتفَت عن يساِرِه و أَش)السالم 
موِضِع داِر الداِريني و هو موِضع داِر ابِن حِكيٍم و ذَاك فُرات الْيوم فَقَالَ ِلي يا مفَضلُ و هاهنا 

ابته فَقُلْت  يغوثَ و يعوق و نسراً ثُم مضى حتى رِكب د)عليه السالم ( نِصبت أَصنام قَوِم نوٍح 
جِعلْت ِفداك ِفي كَم عِملَ نوح سِفينته حتى فَرغَ ِمنها قَالَ ِفي دوريِن قُلْت و كَِم الدوريِن 

  قَالَ ثَماِنني سنةً 
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قُلْت و ِإنَّ الْعامةَ يقُولُونَ عِملَها ِفي خمِسِمائَِة عاٍم فَقَالَ كَلَّا كَيف و اللَّه يقُولُ و وحِينا قَالَ 
أَين كَانَ موِضعه و قُلْت فَأَخِبرِني عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ حتى ِإذا جاَء أَمرنا و فار التنور فَ

كَيف كَانَ فَقَالَ كَانَ التنور ِفي بيِت عجوٍز مؤِمنٍة ِفي دبِر ِقبلَِة ميمنِة الْمسِجِد فَقُلْت لَه فَِإنَّ 
ماِء ِمن ذَِلك التنوِر فَقَالَ ذَِلك موِضع زاِويِة باِب الِْفيِل الْيوم ثُم قُلْت لَه و كَانَ بدُء خروِج الْ

 ِهملَيلَ عسالَى أَرعت و كاربت ِإنَّ اللَّه ةً ثُموٍح آين مقَو ِريأَنْ ي بلَّ أَحج و زع ِإنَّ اللَّه معن
يضاً فَغرقَهم اللَّه عز ِذكْره و أَنجى الْمطَر يِفيض فَيضاً و فَاض الْفُرات فَيضاً و الْعيونُ كُلُّهن فَ

نوحاً و من معه ِفي السِفينِة فَقُلْت لَه كَم لَِبثَ نوح ِفي السِفينِة حتى نضب الْماُء و خرجوا 
الْبيِت أُسبوعاً ثُم استوت علَى الْجوِدي و ِمنها فَقَالَ لَِبثُوا ِفيها سبعةَ أَياٍم و لَياِليها و طَافَت ِب

 و )عليهم السالم ( هو فُرات الْكُوفَِة فَقُلْت لَه ِإنَّ مسِجد الْكُوفَِة قَِدمي فَقَالَ نعم و هو مصلَّى الْأَنِبياِء 
 يا )عليه السالم (  ِحني أُسِري ِبِه ِإلَى السماِء فَقَالَ لَه جبرِئيلُ )صلى اهللا عليه وآله ( لَقَد صلَّى ِفيِه رسولُ اللَِّه 

 مآد أَِبيك ِجدسذَا مه دمحعليه السالم ( م( اِءِبيلَّى الْأَنصم و  ) لَ )عليهم السالمزلِّ ِفيِه فَنِزلْ فَصفَان 
  . عرج ِبِه ِإلَى السماِء )عليه السالم ( فَصلَّى ِفيِه ثُم ِإنَّ جبرِئيلَ 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَباِن بِن -٤٢٢ 
 أَنه قَالَ ِإنَّ )عليه السالم ( ني عثْمانَ عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي عن أَِبي رِزيٍن الْأَسِدي عن أَِمِري الْمؤِمِن

   لَما فَرغَ ِمن السِفينِة و كَانَ ِميعاده ِفيما بينه و بين ربِه ِفي ِإهلَاِك )صلوات اهللا عليه ( نوحاً 
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قَوِمِه أَنْ يفُور التنور فَفَار فَقَالَِت امرأَته ِإنَّ التنور قَد فَار فَقَام ِإلَيِه فَختمه فَقَام الْماُء و أَدخلَ 
اَء ِإلَى خج ثُم جرخأَنْ ي ادأَر نم جرأَخ لَ وخدأَنْ ي ادأَر نلَّ مج و زع قُولُ اللَّهي هعزِمِه فَنات

 و قُِدر ٍر قَدلى أَمقَى الْماُء عوناً فَالْتيع ضا الْأَرنرفَج ِمٍر وهنماِء ِبماٍء مالس وابنا أَبحفَفَت
ِط مسا ِفي وهرجكَانَ ن ٍر قَالَ وسد لى ذاِت أَلْواٍح وع لْناهمح نع قَصن لَقَد و ِجِدكُمس

  .ذَرِعِه سبعِمائَِة ِذراٍع 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن بعِض -٤٢٣ 

 و هو يعملُ السِفينةَ )السالم عليه (  قَالَ جاَءِت امرأَةُ نوٍح )عليه السالم ( أَصحاِبِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
فَقَالَت لَه ِإنَّ التنور قَد خرج ِمنه ماٌء فَقَام ِإلَيِه مسِرعاً حتى جعلَ الطَّبق علَيِه و ختمه ِبخاتِمِه 

  .فَضه و كَشف الطَّبق فَفَار الْماُء فَقَام الْماُء فَلَما فَرغَ ِمن السِفينِة جاَء ِإلَى الْخاتِم فَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَباِن بِن -٤٢٤ 

 أَنْ )عليه السالم ( ةُ نوٍح  قَالَ كَانت شِريع)عليه السالم ( عثْمانَ عن ِإسماِعيلَ الْجعِفي عن أَِبي جعفٍَر 
  يعبد اللَّه ِبالتوِحيِد و الِْإخلَاِص و خلِْع الْأَنداِد و ِهي الِْفطْرةُ الَِّتي فَطَر الناس علَيها و أَخذَ 
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 أَنْ يعبدوا اللَّه تبارك و تعالَى و لَا )عليهم السالم (  و علَى النِبيني )عليه السالم ( اللَّه ِميثَاقَه علَى نوٍح 
منكَِر و الْحلَاِل و الْحراِم و يشِركُوا ِبِه شيئاً و أَمر ِبالصلَاِة و الْأَمِر ِبالْمعروِف و النهِي عِن الْ

لَم يفِْرض علَيِه أَحكَام حدوٍد و لَا فَرض مواِريثَ فَهِذِه شِريعته فَلَِبثَ ِفيِهم نوح أَلْف سنٍة ِإلَّا 
ربه أَني مغلُوب فَانتِصر فَأَوحى اللَّه خمِسني عاماً يدعوهم ِسراً و علَاِنيةً فَلَما أَبوا و عتوا قَالَ 

] يعملُونَ[جلَّ و عز ِإلَيِه أَنه لَن يؤِمن ِمن قَوِمك ِإلَّا من قَد آمن فَال تبتِئس ِبما كانوا يفْعلُونَ 
 وحقَالَ ن وا ِإلَّا فاِج)عليه السالم ( فَِلذَِلكِلدال ي ِع  ونِه أَِن اصلَّ ِإلَيج و زع ى اللَّهحراً كَفَّاراً فَأَو

 الْفُلْك.  
  عنه عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد جِميعاً عِن الْحسِن بِن -٤٢٥ 

ِفيعاِعيلَ الْجمِإس ناٍن عِن أَبب رمع نع ِليفٍَر ععأَِبي ج نعليه السالم (  ع( ًوحاقَالَ ِإنَّ ن  ) عليه السالم( 
لَما غَرس النوى مر علَيِه قَومه فَجعلُوا يضحكُونَ و يسخرونَ و يقُولُونَ قَد قَعد غَراساً حتى 

الًا قَطَعاراً طُوبكَانَ ج لُ وخةً ِإذَا طَالَ النِفينس لَهعفَج أَلَّفَه اراً ثُمجن دقَع فَقَالُوا قَد هتحن ثُم ه
فَمروا علَيِه فَجعلُوا يضحكُونَ و يسخرونَ و يقُولُونَ قَد قَعد ملَّاحاً ِفي فَلَاٍة ِمن الْأَرِض حتى 

  .فَرغَ ِمنها 
ِه عِن ابِن محبوٍب عِن الْحسِن بِن صاِلٍح الثَّوِري عن أَِبي عبِد اللَِّه   عِلي عن أَِبي-٤٢٦ 

 أَلْف ِذراٍع و ِمائَتي ِذراٍع و عرضها ثَمانِمائَِة )عليه السالم (  قَالَ كَانَ طُولُ سِفينِة نوٍح )عليه السالم ( 
ثَماِنني ِذراعاً و سعت بين الصفَا و الْمروِة و طَافَت ِبالْبيِت سبعةَ ِذراٍع و طُولُها ِفي السماِء 

 وِديلَى الْجع توتاس اٍط ثُموأَش.  
 ٤٢٧- ناٍن عِن ِسنِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نِد اللَِّه عبأَِبي ع نب دمحم  
  يلَ ِإسماِع
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 قَالَ )عليه السالم ( الْجعِفي و عبِد الْكَِرِمي بِن عمٍرو و عبِد الْحِميِد بِن أَِبي الديلَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
مح وحعليه السالم ( لَ ن( واٍج ِمنةَ أَزلَّ ثَماِنيج و زع ةَ الَِّتي قَالَ اللَّهاِنيالثَّم اجوِة الْأَزِفينِفي الس 

ِن اثْنيِن زوج الضأِْن اثْنيِن و ِمن الْمعِز اثْنيِن و ِمن الِْإِبِل اثْنيِن و ِمن الْبقَِر اثْنيِن فَكَانَ ِمن الضأْ
 ا وهديص مةُ أُِحلَّ لَهِشيحاِل الْوكُونُ ِفي الِْجبأْنُ الَِّتي تالض رالْآخ جوالز و اسا النيهبرةٌ ياِجند

ِتي تكُونُ ِفي الْمفَاِوِز و ِمن ِمن الْمعِز اثْنيِن زوج داِجنةٌ يربيها الناس و الزوج الْآخر الظَّبي الَّ
 قَرالْب رالْآخ جوالز اِس وةٌ ِللناِجند جوِن زيقَِر اثْنالْب ِمن و ابالِْعر و اِتيخِن الْبيالِْإِبِل اثْن

  .رض الْوحِشيةُ و كُلُّ طَيٍر طَيٍب وحِشي أَو ِإنِسي ثُم غَِرقَِت الْأَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن داود بِن أَِبي -٤٢٨ 

 قَالَ ارتفَع الْماُء علَى كُلِّ جبٍل و علَى كُلِّ سهٍل )عليه السالم ( يِزيد عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ماعاً خِذر رشةَ عس.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن بعِض -٤٢٩ 
نها  أَلْفَي سنٍة و ثَلَاثَِمائَِة سنٍة ِم)عليه السالم (  قَالَ عاش نوح )عليه السالم ( أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 و موهعدِمِه يِفي قَو وه اماً وع ِسنيمٍة ِإلَّا خنس أَلْف ثَ وعبلَ أَنْ يةً قَبنس ِسنيمخ ِمائٍَة وانثَم
لْدو كَنأَس و ارصالْأَم رصاُء فَمالْم بضن ِة وِفينالس لَ ِمنزا نم دعاٍم بِمائَِة عسمخ انَ ثُملْدالْب ه

 وحِه نلَيع دفَر كلَيع لَامِس فَقَالَ السمِفي الش وه و اَءهِت جوالْم لَكا )عليه السالم ( ِإنَّ مقَالَ م 
ِإلَى الظِّلِّ جاَء ِبك يا ملَك الْموِت قَالَ ِجئْتك ِلأَقِْبض روحك قَالَ دعِني أَدخلْ ِمن الشمِس 

فَقَالَ لَه نعم فَتحولَ ثُم قَالَ يا ملَك الْموِت كُلُّ ما مر ِبي ِمن الدنيا ِمثْلُ تحِويِلي ِمن الشمِس 
 هوحر ضِبِه فَقَب تا أُِمرِض ِلمعليه السالم ( ِإلَى الظِّلِّ فَام(.   
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٤٣٠ - ناٍن عِن ِسنِد بمحم نِن عيسِن الْحِد بمحم نِد اللَِّه عبأَِبي ع نب دمحم  
عليه (  الْحِميِد بِن أَِبي الديلَِم عن أَِبي عبِد اللَِّه ِإسماِعيلَ بِن جاِبٍر و عبِد الْكَِرِمي بِن عمٍرو و عبِد

 فَقَالَ يا )عليه السالم (  بعد الطُّوفَاِن خمسِمائَِة سنٍة ثُم أَتاه جبرِئيلُ )عليه السالم (  قَالَ عاش نوح )السالم 
ملْت أَيامك فَانظُر ِإلَى اِلاسِم الْأَكْبِر و ِمرياِث الِْعلِْم و آثَاِر نوح ِإنه قَِد انقَضت نبوتك و استكْ

ِعلِْم النبوِة الَِّتي معك فَادفَعها ِإلَى ابِنك ساٍم فَِإني لَا أَترك الْأَرض ِإلَّا و ِفيها عاِلم تعرف ِبِه 
دِبِه ه فرعي ِتي وطَاع أَكُن لَم ِر والْآخ ِبيِث النعبم و ِبيقِْبِض النم نيا باةً ِفيمجكُونُ ني و اي

أَترك الناس ِبغيِر حجٍة ِلي و داٍع ِإلَي و هاٍد ِإلَى سِبيِلي و عاِرٍف ِبأَمِري فَِإني قَد قَضيت أَنْ 
عليه (  هاِدياً أَهِدي ِبِه السعداَء و يكُونُ حجةً ِلي علَى الْأَشِقياِء قَالَ فَدفَع نوح أَجعلَ ِلكُلِّ قَوٍم

 اِلاسم الْأَكْبر و ِمرياثَ الِْعلِْم و آثَار ِعلِْم النبوِة ِإلَى ساٍم و أَما حام و ياِفثُ فَلَم يكُن )السالم 
 و أَمرهم ِباتباِعِه و )عليه السالم (  ِبهوٍد )عليه السالم ( لْم ينتِفعاِن ِبِه قَالَ و بشرهم نوح ِعندهما ِع

 مكُونُ ِعيداً لَهي ا ووا ِفيهظُرني اٍم وةَ ِفي كُلِّ عِصيوا الْوحفْتأَنْ ي مهرأَم.  
 عن عِلي بِن الْعباِس عِن الْحسِن بِن عبِد الرحمِن عن عاِصِم   عِلي بن محمٍد-٤٣١ 

 قَالَ قُلْت لَه ِإنَّ بعض أَصحاِبنا يفْترونَ و )عليه السالم ( بِن حميٍد عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
كَف عنهم أَجملُ ثُم قَالَ و اللَِّه يا أَبا حمزةَ ِإنَّ الناس كُلَّهم يقِْذفُونَ من خالَفَهم فَقَالَ ِلي الْ

أَولَاد بغايا ما خلَا ِشيعتنا قُلْت كَيف ِلي ِبالْمخرِج ِمن هذَا فَقَالَ ِلي يا أَبا حمزةَ ِكتاب اللَِّه 
ِء ثُم  اللَّه تبارك و تعالَى جعلَ لَنا أَهلَ الْبيِت ِسهاماً ثَلَاثَةً ِفي جِميِع الْفَيالْمنزلُ يدلُّ علَيِه ِإنَّ 

يش ِمن متما غَِنموا أَنلَماع لَّ وج و زقَالَ ع  ىب وِلِذي الْقُر وِل وسِللر و هسمٍء فَأَنَّ ِللَِّه خ
  ِكِني و ابِن السِبيِل فَنحن أَصحاب الْخمِس الْيتامى و الْمسا
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الْفَي و اللَِّه ي ا ونتلَا ِشيعا خاِس مِميِع النلَى جع اهنمرح قَد ِء و و حفْتٍض تأَر ا ِمنةَ مزما حا أَب
يلَى شع برضفَي سمخٍس يملَا خ  الًا وم جاً كَانَ أَوفَر هِصيبي نلَى ماماً عرِإلَّا كَانَ ح هٍء ِمن

نِفيم هفْسِه نلَيةُ علُ الْكَِرميجالر ِبيع لَقَد قالْح رظَه قَد ِدي لَوفْتلَي مهلَ ِمنجى ِإنَّ الرتح ِزيدلَا ي 
يِصلُ ِإلَى شفِْسِه فَلَا ياةَ ِلنجالن طْلُبي اِلِه وِميِع مِبج  ا ِمننتِشيع ا وونجرأَخ قَد و ذَِلك ٍء ِمن
قَو ٍة قُلْتجلَا ح و قلَا ح ذٍْر وِبلَا ع ا ذَِلكقِّنى حدونَ ِبنا ِإلَّا ِإحصبرلْ تلَّ هج و زع لُه

الْحسنييِن قَالَ ِإما موت ِفي طَاعِة اللَِّه أَو ِإدراك ظُهوِر ِإماٍم و نحن نتربص ِبِهم مع ما نحن ِفيِه 
ِعن ذاٍب ِمنِبع اللَّه مهِصيبِة أَنْ يدالش ِمن زع لُ قَالَ اللَّهالْقَت وه ا وِدينِبأَي أَو خسالْم وِدِه قَالَ ه

  و جلَّ 
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  .نا معكُم متربصونَ و التربص انِتظَار وقُوِع الْبلَاِء ِبأَعداِئِهم  قُلْ تربصوا فَِإ)صلى اهللا عليه وآله ( ِلنِبيِه 
 ِفي قَوِلِه عز و جلَّ قُلْ ما أَسئَلُكُم )عليه السالم (   و ِبهذَا الِْإسناِد عن أَِبي جعفٍَر -٤٣٢ 

 )عليه السالم ( لِِّفني ِإنْ هو ِإلَّا ِذكْر ِللْعالَِمني قَالَ هو أَِمري الْمؤِمِنني علَيِه ِمن أَجٍر و ما أَنا ِمن الْمتكَ
 و ِفي قَوِلِه عز و جلَّ و لَقَد آتينا )عليه السالم ( و لَتعلَمن نبأَه بعد ِحٍني قَالَ ِعند خروِج الْقَاِئِم 

فَاخ ى الِْكتابوسِلفُونَ ِفي متخيس اِب وةُ ِفي الِْكتِذِه الْأُمه لَفَتتا اخلَفُوا كَمتِفيِه قَالَ اخ ِلفت
الِْكتاِب الَِّذي مع الْقَاِئِم الَِّذي يأِْتيِهم ِبِه حتى ينِكره ناس كَِثري فَيقَدمهم فَيضِرب أَعناقَهم و أَما 

لُها قَولَا م قَالَ لَو أَِليم ذابع ملَه ِإنَّ الظَّاِلِمني و مهنيب ِل لَقُِضيةُ الْفَصال كَِلم لَو لَّ وج و زع 
 قَى الْقَاِئما أَبلَّ مج و زاللَِّه ع ِمن ِفيِهم مقَدعليه السالم ( ت(و زِلِه عِفي قَو اِحداً وو مهِمن  لَّ وج 
 و قَوِلِه عز و جلَّ و اللَِّه ربنا ما كُنا )عليه السالم ( الَِّذين يصدقُونَ ِبيوِم الديِن قَالَ ِبخروِج الْقَاِئِم 

 ِليِة علَايونَ ِبونعقَالَ ي ِرِكنيشقُلْ جا)عليه السالم ( م لَّ وج و زِلِه عِفي قَو و  قهز و قَء الْح
 الْقَاِئم اِطِل )عليه السالم ( الْباِطلُ قَالَ ِإذَا قَاملَةُ الْبود تبذَه .  
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 عن منصوِر بِن يونس عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه   عنه عن عِلي بِن الْحسِن- ٤٣٣
 قَالَ قُلْت لَه فَِإذا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستِعذْ ِباللَِّه ِمن الشيطاِن الرِجيِم ِإنه لَيس لَه سلْطانٌ )عليه السالم ( 

ِهمبلى رع وا ونآم لَى الَِّذينِنِه عدلَى بِمِن عؤالْم اللَِّه ِمن لَّطُ وسٍد يمحا ما أَبكَّلُونَ فَقَالَ يوتي 
 وبلَى أَيلِّطَ عس لَى ِديِنِه قَدلَّطُ عسلَا ي عليه السالم ( و( قَد لَى ِديِنِه ولَّطْ عسي لَم و لْقَهخ هوفَش 

ني علَى أَبداِنِهم و لَا يسلَّطُ علَى ِديِنِهم قُلْت قَولُه تعالَى ِإنما سلْطانه علَى يسلَّطُ ِمن الْمؤِمِن
 و اِنِهمدلَى أَبلَّطُ عسِركُونَ يشِباللَِّه م مه ِركُونَ قَالَ الَِّذينشِبِه م مه الَِّذين و هنلَّووتي الَِّذين

يلَى أَدع اِنِهم.  
  عنه عن عِلي بِن الْحسِن عن منصوٍر عن حِريِز بِن عبِد اللَِّه عِن الْفُضيِل قَالَ -٤٣٤ 

 الْمسِجد الْحرام و هو متِكئٌ علَي فَنظَر ِإلَى الناِس و نحن )عليه السالم ( دخلْت مع أَِبي جعفٍَر 
ى باِب بِني شيبةَ فَقَالَ يا فُضيلُ هكَذَا كَانَ يطُوفُونَ ِفي الْجاِهِليِة لَا يعِرفُونَ حقّاً و لَا علَ

نيِكبم وٍر ِبِهمخسلٍْق مخ ِمن اللَّه مهنلَع وِهِهمجلَى وع نيِكبم ِهمِإلَي ظُرلُ انيا فُضونَ ِديناً يِديني 
علَى وجوِهِهم ثُم تلَا هِذِه الْآيةَ أَ فَمن يمِشي مِكبا على وجِهِه أَهدى أَمن يمِشي سِويا على 

ا رأَوه  ثُم تلَا هِذِه الْآيةَ فَلَم)عليهم السالم (  و الْأَوِصياَء )عليه السالم ( ِصراٍط مستِقيٍم يعِني و اللَِّه عِلياً 
 ِمِننيؤالْم ونَ أَِمريعدِبِه ت متِقيلَ هذَا الَِّذي كُن وا وكَفَر الَِّذين وهجو لْفَةً ِسيئَتا )عليه السالم ( زي 

 ِليع رِم غَيذَا اِلاسِبه مستي لُ لَميِم)عليه السالم ( فُضوِإلَى ي ٍر كَذَّابفْتا  ِإلَّا ماللَِّه ي ا وذَا أَمأِْس هالْب 
 كُمِإن و كُملُ ِإلَّا ِمنقَبتلَا ي و ِإلَّا لَكُم وبالذُّن ِفرغلَا ي و كُمرغَي اجح هِذكْر زا ِللَِّه علُ ميفُض

 وا كَباِئرِنبتجِة ِإنْ تِذِه الْآيلُ هلَأَه  
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ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئاِتكُم و ندِخلْكُم مدخلًا كَِرمياً يا فُضيلُ أَ ما ترضونَ أَنْ تِقيموا 
و تكُفُّوا أَلِْسنتكُم و تدخلُوا الْجنةَ ثُم قَرأَ أَ لَم تر ِإلَى الَِّذين ِقيلَ لَهم الصلَاةَ و تؤتوا الزكَاةَ 

  .كُفُّوا أَيِديكُم و أَِقيموا الصالةَ و آتوا الزكاةَ أَنتم و اللَِّه أَهلُ هِذِه الْآيِة 
 ٤٣٥-س نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنانَ   ِعدلْمِن سِد بمحم نوٍب عبحِن مِن اباٍد عِن ِزيِل به

 ِمِننيؤأَِمِري الْم نع اقحأَِبي ِإس نوِد عارأَِبي الْج نع ِديعى ِفي )عليه السالم ( الْأَزلَّى سوِإذا ت و 
  . ِبظُلِْمِه و سوِء ِسريِتِه و اللَّه ال يِحب الْفَساد الْأَرِض ِليفِْسد ِفيها و يهِلك الْحرثَ و النسلَ

  سهلُ بن ِزياٍد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عن حمرانَ بِن أَعين عن أَِبي -٤٣٦ 
  . و الَِّذين كَفَروا أَوِلياؤهم الطَّواِغيت )عليه السالم ( جعفٍَر 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن -٤٣٧ 
  ِسناٍن 
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و يِريٍر الْقُمأَِبي ج نِن عسأَِبي الْح نِد اللَِّه عبٍة عخسِفي ن ِد اللَِّه ويبع نب دمحم وعليه السالم (  ه

 لَه ما ِفي السماواِت و ما ِفي الْأَرِض و ما بينهما و ما تحت الثَّرى عاِلم الْغيِب و الشهادِة )
  .ا الَِّذي يشفَع ِعنده ِإلَّا ِبِإذِْنِه الرحمن الرِحيم من ذَ

(   محمد بن خاِلٍد عن حمزةَ بِن عبيٍد عن ِإسماِعيلَ بِن عباٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤٣٨ 

و الْعِلي الْعِظيم و الْحمد ِللَِّه ٍء ِمن ِعلِْمِه ِإلَّا ِبما شاَء و آِخرها و ه  و ال يِحيطُونَ ِبشي)عليه السالم 
  .رب الْعالَِمني و آيتيِن بعدها 

 ٤٣٩- نٍف عيِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 يقْرأُ و زلِْزلُوا ثُم )عليه السالم ( سِمعت أَبا عبِد اللَِّه أَِخيِه عن أَِبيِه عن أَِبي بكِْر بِن محمٍد قَالَ 

  .زلِْزلُوا حتى يقُولَ الرسولُ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن عِلي بِن أَسباٍط عن عِلي بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي -٤٤٠ 

 و اتبعوا ما تتلُوا الشياِطني ِبولَايِة الشياِطِني على ملِْك سلَيمانَ )عليه السالم (  اللَِّه بِصٍري عن أَِبي عبِد
 مهِمن و نآم نم مهٍة فَِمننيٍة بآي ِمن مناهيآت راِئيلَ كَمِني ِإسلْ بضاً سأُ أَيقْري و  
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 فَِإنَّ اللَّه هِد ما جاَءتعب ةَ اللَِّه ِمنملْ ِنعدبي نم لَ ودب نم مهِمن و أَقَر نم مهِمن و دحج نم
  .شِديد الِْعقاِب 

 ٤٤١-دمحاٍد   ممِن حِن بمحِد الربع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب 
 يمرض ِمنا )عليه السالم ( عن محمِد بِن ِإسحاق عن محمِد بِن الْفَيِض قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

نَ ِبالِْحميِة فَقَالَ لَِكنا أَهلُ بيٍت لَا نحتِمي ِإلَّا ِمن التمِر و نتداوى الْمِريض فَيأْمر الْمعاِلجو
 ِمنه )عليه السالم ( ِبالتفَّاِح و الْماِء الْباِرِد قُلْت و ِلم تحتمونَ ِمن التمِر قَالَ ِلأَنَّ نِبي اللَِّه حمى عِلياً 

   .ِفي مرِضِه
  عنه عن أَحمد عِن ابِن محبوٍب عِن ابِن ِرئَاٍب عِن الْحلَِبي قَالَ سِمعت أَبا -٤٤٢ 
  . يقُولُ لَا تنفَع الِْحميةُ ِلمِريٍض بعد سبعِة أَياٍم )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
 ٤٤٣-مأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد   نكَِم عِن الْحب ِليع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب د

َء أَصلًا لَا   قَالَ لَيس الِْحميةُ أَنْ تدع الشي)عليه السالم ( موسى بِن بكٍْر عن أَِبي الْحسِن موسى 
يالش أْكُلَ ِمنةَ أَنْ تيالِْحم لَِكن و أْكُلَهت ت ِء و فِّفخ.  

 ٤٤٤- نع اِسِطيى الْويحأَِبي ي نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 )عليه السالم (  ِإنَّ الْمشي ِللْمِريِض نكْس ِإنَّ أَِبي )عليه السالم ( بعِض أَصحاِبنا قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

 ِإذَا اعتلَّ جِعلَ ِفي ثَوٍب فَحِملَ ِلحاجِتِه يعِني الْوضوَء و ذَاك أَنه كَانَ يقُولُ ِإنَّ الْمشي كَانَ
 كْسِريِض نِللْم.  

 علَى   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن ابِن أُذَينةَ أَنَّ رجلًا دخلَ-٤٤٥ 
 فَقَالَ رأَيت كَأَنَّ الشمس طَاِلعةٌ علَى رأِْسي دونَ جسِدي فَقَالَ تنالُ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 

 كأْسر ا غَطَّتهلَِكن ِفيِه و تسمغلَان كغَطَّت اِملًا فَلَوِديناً ش اِطعاً ووراً سن ِسيماً وراً جا أَمأَ م
 ا أَفَلَتي فَلَمبباِزغَةً قالَ هذا ر سمأَى الشا رفَلَم أْتقَر  
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 اِهيمرا ِإبهأَ ِمنربعليه السالم ( ت(ج قَالَ قُلْت  لْكم ِليفَةٌ أَوخ سمقُولُونَ ِإنَّ الشي مهِإن اكِفد ِعلْت
 رٍة أَكْبلُوِكيم ِخلَافٍَة و أَي و لْكم اِدكدأَج و اِئكِفي آب كُني لَم الُ الِْخلَافَةَ ونت اكا أَرفَقَالَ م

  .الْجنِة ِإنهم يغلَطُونَ قُلْت صدقْت جِعلْت ِفداك ِمن الديِن و النوِر ترجو ِبِه دخولَ 
 ٤٤٦- الُهنالٌ يِدِه قَالَ مسونَ جِه ديملَى قَدةٌ عطَاِلع سمأَى كَأَنَّ الشٍل رجر نع هنع  

تي ِه ويمِبقَد هطَؤٍر يمت أَو رب ِض ِمنالْأَر ِمن اتبن ا كَدِفيِه كَم كُدي هلَالٌ ِإلَّا أَنح وه ِفيِه و ِسع
 معليه السالم ( آد(.   

  عِلي عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن عِلي عن أَِبي جعفٍَر الصاِئِغ عن محمِد بِن مسِلٍم -٤٤٧ 
 و ِعنده أَبو حِنيفَةَ فَقُلْت لَه جِعلْت ِفداك رأَيت رؤيا )يه السالم عل( قَالَ دخلْت علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

 ِنيفَةَ قَالَ فَقُلْتِدِه ِإلَى أَِبي حأَ ِبيمأَو و اِلسا جِبه اِلما فَِإنَّ الْعاِتهِلٍم هسم نا ابةً فَقَالَ ِلي يِجيبع
 لْتخي دكَأَن تأَير لَيع هتثَرن زاً كَِثرياً ووج ترفَكَس لَيع تجرخ ِلي قَدِإذَا أَه اِري ود

 ِلكاِريِث أَهواِدلُ ِلئَاماً ِفي مجت و اِصمخلٌ تجر تِنيفَةَ أَنو حا فَقَالَ أَبيؤِذِه الره ِمن تبجعفَت
نِديٍد تٍب شصن دعِد اللَِّه فَببو عفَقَالَ أَب اَء اللَّها ِإنْ شهِمن كتاجا )عليه السالم ( الُ حاللَِّه ي و تبأَص 

أَبا حِنيفَةَ قَالَ ثُم خرج أَبو حِنيفَةَ ِمن ِعنِدِه فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِإني كَِرهت تعِبري هذَا الناِصِب 
ابن مسِلٍم لَا يسؤك اللَّه فَما يواِطي تعِبريهم تعِبرينا و لَا تعِبرينا تعِبريهم و لَيس التعِبري فَقَالَ يا 

عِطئٌ قَالَ نخم وه ِه ولَيع ِلفحت و تبأَص لُكفَقَو اكِفد ِعلْتج لَه قَالَ فَقُلْت هربا عكَم م
حلَفْت علَيِه أَنه أَصاب الْخطَأَ قَالَ فَقُلْت لَه فَما تأِْويلُها قَالَ يا ابن مسِلٍم ِإنك تتمتع ِبامرأٍَة 

م نقَالَ اب ةُ اللُّبوِكس رداً فَِإنَّ الِْقشداباً جِثي كلَيع قزمفَت لُكا أَهِبه لَمعا فَتاللَِّه م ِلٍم فَوس
كَانَ بين تعِبِريِه و تصِحيِح الرؤيا ِإلَّا صِبيحةُ الْجمعِة فَلَما كَانَ غَداةُ الْجمعِة أَنا جاِلس ِبالْباِب 

  ِإذْ مرت ِبي جاِريةٌ 
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فَأَعجبتِني فَأَمرت غُلَاِمي فَردها ثُم أَدخلَها داِري فَتمتعت ِبها فَأَحست ِبي و ِبها أَهِلي 
أَن ِقيتب اِب والْب وحةُ ناِريِت الْجرادفَب تيا الْبنلَيع لَتخفَد تداً كُنداباً جِثي لَيع قَتزا فَم

 فَقَالَ لَه يا ابن )عليه السالم ( أَلْبسها ِفي الْأَعياِد و جاَء موسى الزوار الْعطَّار ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 
تاً ويراً ِلي مِصه تأَيِني رالَتا هيؤر تأَيوِل اللَِّه رسلُ ركُونَ الْأَجأَنْ ي ِخفْت قَد قَِني وانع قَد 

قَِد اقْترب فَقَالَ يا موسى توقَِّع الْموت صباحاً و مساًء فَِإنه ملَاِقينا و معانقَةُ الْأَمواِت ِللْأَحياِء 
سقَالَ ح ِركِصه ما كَانَ اسفَم اِرِهمملُ ِلأَعأَطْو و قَاِئكلَى بلُّ عدت اكيؤا ِإنَّ رفَقَالَ أَم ني

  . فَِإنَّ كُلَّ من عانق سِمي الْحسيِن يزوره ِإنْ شاَء اللَّه )عليه السالم ( ِزيارِتك أَبا عبِد اللَِّه 
 رجلٌ فَقَالَ )عليه السالم ( لَى أَِبي عبِد اللَِّه   ِإسماِعيلُ بن عبِد اللَِّه الْقُرِشي قَالَ أَتى ِإ-٤٤٨ 

لَه يا ابن رسوِل اللَِّه رأَيت ِفي مناِمي كَأَني خاِرج ِمن مِدينِة الْكُوفَِة ِفي موِضٍع أَعِرفُه و كَأَنَّ 
ِمن خشٍب يلَوح ِبسيِفِه و أَنا أُشاِهده شبحاً ِمن خشٍب أَو رجلًا منحوتاً ِمن خشٍب علَى فَرٍس 

 وباً فَقَالَ لَهعرعليه السالم ( فَِزعاً م( لَقَكالَِّذي خ ِق اللَّهِتِه فَاتِعيشٍل ِفي مجالَ راغِْتي ِريدلٌ تجر تأَن 
أُوِتيت قَد كأَن دهلُ أَشجفَقَالَ الر كِميتي وِل ثُمسر نا ابي كِبرِدِنِه أُخعم ِمن هطْتبنتاس ِعلْماً و 

فَسرت ِلي ِإنَّ رجلًا ِمن ِجرياِني جاَءِني و عرض علَي ضيعته فَهممت أَنْ ] قَد[اللَِّه عما 
 و )عليه السالم (  طَاِلب غَيِري فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه أَمِلكَها ِبوكٍْس كَِثٍري ِلما عرفْت أَنه لَيس لَها

 كَمحتسِة مِصريالْب ديلٌ ججوِل اللَِّه رسر نا ابي معا فَقَالَ ننودع أُ ِمنربي ا ولَّانوتي كاِحبص
لَّ وج و زِإلَى اللَِّه ع اِئبا تأَن يِن ووِل اللَِّه الدسر نا ابِني يِبرفَأَخ هتيون ِبِه و تمما هِمم كِإلَي 

لَو كَانَ ناِصباً حلَّ ِلي اغِْتيالُه فَقَالَ أَد الْأَمانةَ ِلمِن ائْتمنك و أَراد ِمنك النِصيحةَ و لَو ِإلَى قَاِتِل 
   .)عليه السالم ( الْحسيِن 
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٤٤٩ - نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
عِمريةَ عن أَِبي بكٍْر الْحضرِمي عن عبِد الْمِلِك بِن أَعين قَالَ فَضالَةَ بِن أَيوب عن سيِف بِن 

 فَاعتمدت علَى يِدي فَبكَيت فَقَالَ ما لَك فَقُلْت كُنت )عليه السالم ( قُمت ِمن ِعنِد أَِبي جعفٍَر 
قُو ِبي و رذَا الْأَمه ِركو أَنْ أُدجأَر متأَن ضاً وعب مهضعلُ بقْتي كُمودنَ أَنَّ عوضرا تةٌ فَقَالَ أَ م

 كُمقُلُوب ِعلَتج لًا وجر ِعنيبةَ أَرقُو كُملُ ِمنجالر ِطيأُع كَانَ ذَِلك قَد لَو هِإن وِتكُميونَ ِفي بآِمن
  .ها الِْجبالَ لَقَلَعتها و كُنتم ِقوام الْأَرِض و خزانها كَزبِر الْحِديِد لَو قُِذف ِب

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن محمِد بِن عِلي عن عبِد -٤٥٠ 
نع ِريِريانَ الْجفْيس ناِشٍم عِن أَِبي هِن بمحالر نةَ عرتنِن عونَ باره نع اِريصالْأَن ميرأَِبي م 

 ِمِننيؤالْم أَِمري تِمعا ِفي )عليه السالم ( أَِبيِه قَالَ سهضعب هاِبعأَص كبش قُولُ وي وه ٍة ورم دعةً برم 
يضت ِقي ويضِجي تفَرقَالَ ت ٍض ثُمعب ونَ وبقَرا الْمجن و اِضريحلَكَِت الْمقَالَ ه ِجي ثُمفَرِقي ت

  .ثَبت الْحصى علَى أَوتاِدِهم أُقِْسم ِباللَِّه قَسماً حقّاً ِإنَّ بعد الْغم فَتحاً عجباً 
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٤٥١ - نةَ عقْبِن عب ِليع ناٍل عِن فَضِن ابٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
ِقرِقيسا قُلْت ِهي قَِريب  قَالَ يا ميسر كَم بينكُم و بين )عليه السالم ( أَِبيِه عن ميسٍر عن أَِبي جعفٍَر 

علَى شاِطِئ الْفُراِت فَقَالَ أَما ِإنه سيكُونُ ِبها وقْعةٌ لَم يكُن ِمثْلُها منذُ خلَق اللَّه تبارك و تعالَى 
الْأَر و اتاومِت الساما دا مكُونُ ِمثْلُهلَا ي و ضالْأَر اِت واوما السهِمن عبشِر تةٌ ِللطَّيبأْدم ض

 اِحٍد وو رى غَيور ةٌ قَالَ واِعيا دِعي لَهدلَا ي و سا قَيِفيه لَكهاِء يمالس ورطُي ِض والْأَر اعِسب
 اِرينبوِم الْجوا ِإلَى لُحلُماٍد هناِدي مني ِفيِه و ادز.  

 ٤٥٢-هنِن   عى عِن ِعيساِد بمح نِعيٍد عِن سِن بيسِن الْحٍد عمحِن مب دمأَح نع 
 قَالَ كُلُّ رايٍة ترفَع قَبلَ ِقياِم )عليه السالم ( الْحسيِن بِن الْمختاِر عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

  .وت يعبد ِمن دوِن اللَِّه عز و جلَّ الْقَاِئِم فَصاِحبها طَاغُ
  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن ِشهاِب -٤٥٣ 

قَتلُ ِفي أَهِل بيٍت ِمن قُريٍش  يا ِشهاب يكْثُر الْ)عليه السالم ( بِن عبِد ربِه قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
حتى يدعى الرجلُ ِمنهم ِإلَى الِْخلَافَِة فَيأْباها ثُم قَالَ يا ِشهاب و لَا تقُلْ ِإني عنيت بِني عمي 

 ماهنع قَد هأَن دهأَش ابلَاِء قَالَ ِشهؤه.  
ٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد الِْكنِدي عن غَيِر واِحٍد عن أَباِن بِن   حميد بن ِزيا-٤٥٤ 

 قَالَ ِإنَّ الناس لَما صنعوا ما صنعوا ِإذْ )عليه السالم ( عثْمانَ عِن الْفُضيِل عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 
   ِمن أَنْ يدعو ِإلَى نفِْسِه ِإلَّا نظَراً ِللناِس و )عليه السالم ( ِمري الْمؤِمِنني بايعوا أَبا بكٍْر لَم يمنع أَ
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ِإسلَاِم فَيعبدوا الْأَوثَانَ و لَا يشهدوا أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً تخوفاً علَيِهم أَنْ يرتدوا عِن الْ
 و كَانَ الْأَحب ِإلَيِه أَنْ يِقرهم علَى ما صنعوا ِمن أَنْ يرتدوا عن )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 و ِإنما هلَك الَِّذين رِكبوا ما رِكبوا فَأَما من لَم يصنع ذَِلك و دخلَ ِفيما دخلَ جِميِع الِْإسلَاِم

 ِمِننيؤٍة ِلأَِمِري الْماودلَا ع ِر ِعلٍْم ولَى غَيع اسعليه السالم ( ِفيِه الن( هِرجخلَا ي و هكِْفرلَا ي فَِإنَّ ذَِلك 
ِمن ِليع مكَت ِلذَِلك لَاِم واناً )عليه السالم (  الِْإسوأَع ِجدي ثُ لَميهاً حكْرم عايب و هرأَم .  

  حدثَنا محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن -٤٥٥ 
عِن النب ِليع نِعيٍد عِلأَِبي س ِحيِم الْقَِصِري قَالَ قُلْتِد الربع نكَانَ عسِن مِد اللَِّه ببع ناِن عم

 ِإنَّ الناس يفْزعونَ ِإذَا قُلْنا ِإنَّ الناس ارتدوا فَقَالَ يا عبد الرِحيِم ِإنَّ الناس عادوا )عليه السالم ( جعفٍَر 
 أَهلَ جاِهِليٍة ِإنَّ الْأَنصار اعتزلَت فَلَم تعتِزلْ ِبخيٍر جعلُوا )صلى اهللا عليه وآله ( ض رسولُ اللَِّه بعد ما قُِب

لُ وجرالْم كرعش ى وجرالْم تأَن دعا سِة ياِهِليالْج ازِتجونَ ارِجزتري مه داً وعونَ ساِيعبي 
 مجرالْم لُكفَح.  

  حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد الِْكنِدي عن غَيِر واِحٍد ِمن أَصحاِبِه -٤٥٦ 
ِبي عن أَباِن بِن عثْمانَ عن أَِبي جعفٍَر الْأَحوِل و الْفُضيِل بِن يساٍر عن زكَِريا النقَّاِض عن أَ

 ِبمنِزلَِة مِن اتبع )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ سِمعته يقُولُ الناس صاروا بعد رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( جعفٍَر 
   ِإلَّا الْقُرآنَ )عليه السالم (  و مِن اتبع الِْعجلَ و ِإنَّ أَبا بكٍْر دعا فَأَبى عِلي )عليه السالم ( هارونَ 
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 ِليى عا فَأَبعد رمِإنَّ ع عليه السالم ( و( ِليى عا فَأَبعانَ دثْمِإنَّ ع آنَ وِإلَّا الْقُر  ) آنَ )عليه السالمِإلَّا الْقُر 
و ِإنه لَيس ِمن أَحٍد يدعو ِإلَى أَنْ يخرج الدجالُ ِإلَّا سيِجد من يباِيعه و من رفَع رايةَ ضلَالٍَة 

 ا طَاغُوتهاِحبفَص.  
هنع اللَّه ِضير ِديثُ أَِبي ذَرح  

 ٤٥٧-ِريعالْأَش ِليو عأَب   نٍد عمحِن مِد اللَِّه ببع ناِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع 
 قَالَ أَ لَا أُخِبركُم كَيف كَانَ ِإسلَام سلْمانَ )عليه السالم ( سلَمةَ اللُّؤلُِؤي عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

خطَأَ أَما ِإسلَام سلْمانَ فَقَد عرفْته فَأَخِبرِني ِبِإسلَاِم أَِبي ذَر فَقَالَ ِإنَّ و أَِبي ذَر فَقَالَ الرجلُ و أَ
أَبا ذَر كَانَ ِفي بطِْن مر يرعى غَنماً لَه فَأَتى ِذئْب عن يِمِني غَنِمِه فَهش ِبعصاه علَى الذِّئِْب 

ماِلِه فَهش علَيِه أَبو ذَر ثُم قَالَ لَه أَبو ذَر ما رأَيت ِذئْباً أَخبثَ ِمنك و لَا فَجاَء الذِّئْب عن ِش
 وهمتش و وهاً فَكَذَّبِبين ِهملَّ ِإلَيج و زع ثَ اللَّهعكَّةَ بلُ مي أَهاللَِّه ِمن و رش الذِّئْب اً فَقَالَ لَهرش

وقَع ِفي أُذُِن أَِبي ذَر فَقَالَ ِلامرأَِتِه هلُمي ِمزوِدي و ِإداوِتي و عصاي ثُم خرج علَى ِرجلَيِه فَ
ت قَد ٍة وارٍة حاعا ِفي سلَهخكَّةَ فَدلَغَ مى بتِبِه ح اها أَتم الذِّئِْب و ربخ لَمعكَّةَ ِليم ِريدي و ِعب

نِصب فَأَتى زمزم و قَد عِطش فَاغْترف دلْواً فَخرج لَبن فَقَالَ ِفي نفِْسِه هذَا و اللَِّه يدلُِّني علَى 
ذَا أَنَّ ما خبرِني الذِّئْب و ما ِجئْت لَه حق فَشِرب و جاَء ِإلَى جاِنٍب ِمن جواِنِب الْمسِجِد فَِإ

 ِبيونَ النِتمشي مآهفَر ِهمِإلَي لَسٍش فَجيقُر لْقَةٌ ِمنالُوا )صلى اهللا عليه وآله ( حا زفَم ا قَالَ الذِّئْبكَم 
 ِبيِذكِْر الن ِمن صلى اهللا عليه وآله ( ِفي ذَِلك(آِخِر الن و طَاِلٍب ِمناَء أَبى جتح ِم لَهتالش ا  واِر فَلَمه

رأَوه قَالَ بعضهم ِلبعٍض كُفُّوا فَقَد جاَء عمه قَالَ فَكَفُّوا فَما زالَ يحدثُهم و يكَلِّمهم حتى 
لْت هذَا النِبي كَانَ آِخر النهاِر ثُم قَام و قُمت علَى أَثَِرِه فَالْتفَت ِإلَي فَقَالَ اذْكُر حاجتك فَقُ

أُوِمن ِبِه قُلْت عنصا تم قَالَ و وثُ ِفيكُمعبالْم  
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أْملَا ي فِْسي وِه نلَيع ِرضأَع و قُهدأُص ِبِه ويِني ِبشقَالَ  ر معن لُ فَقُلْتفْعت فَقَالَ و هتٍء ِإلَّا أَطَع
فَتعالَ غَداً ِفي هذَا الْوقِْت ِإلَي حتى أَدفَعك ِإلَيِه قَالَ ِبت ِتلْك اللَّيلَةَ ِفي الْمسِجِد حتى ِإذَا كَانَ 

 و شتِمِه حتى ِإذَا طَلَع أَبو طَاِلٍب )صلى اهللا عليه وآله ( ي ِذكِْر النِبي الْغد جلَست معهم فَما زالُوا ِف
 ى قَامتح مثُهدحالَ يا زكُوا فَمسفَأَم هماَء عج ِسكُوا فَقَدٍض أَمعِلب مهضعقَالَ ب هأَوا رفَلَم

لَ اذْكُر حاجتك فَقُلْت النِبي الْمبعوثُ ِفيكُم قَالَ و ما تصنع ِبِه فَقُلْت فَتِبعته فَسلَّمت علَيِه فَقَا
يِني ِبشرأْملَا ي فِْسي وِه نلَيع ِرضأَع و قُهدأُص ِبِه و أُوِمن  معن لُ قُلْتفْعت قَالَ و هتٍء ِإلَّا أَطَع

ِعي فَتم ةُ فَقَالَ قُمزمٍت ِفيِه حيِني ِإلَى بفَعفَد هتا )عليه السالم ( ِبعفَقَالَ ِلي م تلَسج ِه ولَيع تلَّمفَس 
 و قُهدأُص ِبِه و أُوِمن ِه قُلْتِإلَي كتاجا حم فَقَالَ و وثُ ِفيكُمعبالْم ِبيذَا النه فَقُلْت كتاجح

ٍء ِإلَّا أَطَعته فَقَالَ تشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً  يِه نفِْسي و لَا يأْمرِني ِبشيأَعِرض علَ
 فَرعٍت ِفيِه جيةُ ِإلَى بزمِني حفَعقَالَ فَد تِهدولُ اللَِّه قَالَ فَشسعليه السالم ( ر(ِه ولَيع تلَّمفَس  

 فَرعفَقَالَ ِلي ج تلَسا )عليه السالم ( جم قَالَ و وثُ ِفيكُمعبالْم ِبيذَا النه فَقُلْت كتاجا حم 
يِني ِبشرأْملَا ي فِْسي وِه نلَيع ِرضأَع و قُهدأُص ِبِه و أُوِمن ِه فَقُلْتِإلَي كتاجفَقَ ح هتالَ ٍء ِإلَّا أَطَع

تشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه و أَنَّ محمداً عبده و رسولُه قَالَ فَشِهدت فَدفَعِني 
 ِليٍت ِفيِه عيعليه السالم ( ِإلَى ب(ِبيذَا النه فَقُلْت كتاجا حفَقَالَ م تلَسج و تلَّموثُ  فَسعبالْم 

يِني ِبشرأْملَا ي فِْسي وِه نلَيع ِرضأَع و قُهدأُص ِبِه و أُوِمن ِه قُلْتِإلَي كتاجا حم قَالَ و ٍء  ِفيكُم
شِهدت فَدفَعِني ِإلَى بيٍت ِإلَّا أَطَعته فَقَالَ تشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه قَالَ فَ

 ما )صلى اهللا عليه وآله (  فَسلَّمت و جلَست فَقَالَ ِلي رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( ِفيِه رسولُ اللَِّه 
ِه و أُصدقُه و لَا يأْمرِني حاجتك قُلْت النِبي الْمبعوثُ ِفيكُم قَالَ و ما حاجتك ِإلَيِه قُلْت أُوِمن ِب

يِإلَّا  ِبش أَنْ لَا ِإلَه دهأَش ولُ اللَِّه فَقُلْتسداً رمحأَنَّ م و ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهشفَقَالَ ت هتٍء ِإلَّا أَطَع
 يا أَبا ذَر انطَِلق ِإلَى ِبلَاِدك )صلى اهللا عليه وآله ( للَِّه اللَّه و أَنَّ محمداً رسولُ اللَِّه فَقَالَ ِلي رسولُ ا

 رظْهى يتح ِلكأَه دِعن أَِقم و الَهذْ مفَخ كراِرثٌ غَيو لَه سلَي و اتم قَد لَك مع ناب ِجدت كفَِإن
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ذَ الْمفَأَخ و ذَرأَب عجا قَالَ فَرنروِل اللَِّه أَمسر رأَم رى ظَهتِلِه حأَه دِعن أَقَام صلى اهللا عليه وآله ( الَ و( 
   هذَا حِديثُ أَِبي ذَر و ِإسلَاِمِه رِضي اللَّه عنه و أَما حِديثُ )عليه السالم ( فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
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 ثْهدحي لَم و هتِمعس انَ فَقَالَ قَدلْمِديِث سثِْني ِبحدح اكِفد ِعلْتفَقَالَ ج هتِمعس انَ فَقَدلْمس
  .ِلسوِء أَدِبِه 

 ٤٥٨-نع اِهيمرِإب نب ِليِن   عاِن بأَب نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نأَِبيِه ع 
 و )صلى اهللا عليه وآله (  أَنَّ ثُمامةَ بن أُثَاٍل أَسرته خيلُ النِبي )عليه السالم ( عثْمانَ عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

 قَد  
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 )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ اللَّهم أَمِكني ِمن ثُمامةَ فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( كَانَ رسولُ اللَِّه 
اٍث أَقْتلُك قَالَ ِإذاً تقْتلَ عِظيماً أَو أُفَاِديك قَالَ ِإذاً تِجدِني غَاِلياً أَو ِإني مخيرك واِحدةً ِمن ثَلَ

 و ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهي أَشقَالَ فَِإن كلَيع تننم ي قَداِكراً قَالَ فَِإنِني شِجدقَالَ ِإذاً ت كلَيع نأَم
محم كأَن دهِلأَش تا كُنم و كتأَيثُ ريولُ اللَِّه حسر كأَن تِلماللَِّه ع و قَد ولُ اللَِّه وسر د

  .ِبها و أَنا ِفي الْوثَاِق 
عليه (   عنه عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمٍد عن أَباٍن عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر -٤٥٩ 

 جاَء رجلٌ ِمن أَهِل الِْكتاِب ِإلَى ملٍَإ ِمن قُريٍش ِفيِهم )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ لَما وِلد النِبي )السالم 
و بِن أُميةَ و ِهشام بن الْمِغريِة و الْوِليد بن الْمِغريِة و الْعاص بن ِهشاٍم و أَبو وجزةَ بن أَِبي عمِر

  عتبةُ بن رِبيعةَ فَقَالَ

http://www.islam4u.com


  )٣٠١( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثامن : الكايف 

م اسمه أَحمد ِبِه شامةٌ كَلَوِن الْخز أَ وِلد ِفيكُم مولُود اللَّيلَةَ فَقَالُوا لَا قَالَ فَوِلد ِإذاً ِبِفلَسِطني غُلَا
الْأَدكَِن و يكُونُ هلَاك أَهِل الِْكتاِب و الْيهوِد علَى يديِه قَد أَخطَأَكُم و اللَِّه يا معشر قُريٍش 

عبِد الْمطَِّلِب غُلَام فَطَلَبوا الرجلَ فَلَقُوه فَقَالُوا ِإنه فَتفَرقُوا و سأَلُوا فَأُخِبروا أَنه وِلد ِلعبِد اللَِّه بِن 
قَد وِلد ِفينا و اللَِّه غُلَام قَالَ قَبلَ أَنْ أَقُولَ لَكُم أَو بعد ما قُلْت لَكُم قَالُوا قَبلَ أَنْ تقُولَ لَنا قَالَ 

ى نتِه حا ِإلَيطَِلقُوا ِبنِه فَانِإلَي ظُرنى نتح كنِرِجي ابفَقَالُوا أَخ ها أُموى أَتتطَلَقُوا حِه فَانِإلَي ظُرن
 فَعر ِه ويدِبي ضقَى الْأَرانُ لَقَِد اتيبقُطُ الصسا يقَطَ كَما سم قَطَ وس اللَِّه لَقَد ِني وِإنَّ اب فَقَالَت

 السماِء فَنظَر ِإلَيها ثُم خرج ِمنه نور حتى نظَرت ِإلَى قُصوِر بصرى و سِمعت هاِتفاً رأْسه ِإلَى
 اِسٍد وكُلِّ ح رش اِحِد ِمنِبالْو ِتيِه فَقُوِلي أُِعيذُهعضِة فَِإذَا والْأُم ديِتيِه سلَدو قُولُ لَقَدي وِفي الْج

ِه سكَِتفَي نيِة بامِإلَى الش ظَرن و هقَلَّب ِه ثُمِإلَي ظَرفَن هتجرِرِجيِه فَأَخلُ فَأَخجداً قَالَ الرمحيِه مم
ِه فَلَما خرجوا أَفَاق فَخر مغِشياً علَيِه فَأَخذُوا الْغلَام فَأَدخلُوه ِإلَى أُمِه و قَالُوا بارك اللَّه لَِك ِفي

 مهِبريي ناللَِّه م ذَا وِة هامِم الِْقيواِئيلَ ِإلَى يرِني ِإسةُ بوبن تبقَالَ ذَه لَكيو ا لَكم فَقَالُوا لَه
ا وأَم متفَِرح وا قَالَ قَدفَِرح قَد مآها رفَلَم ِبذَِلك شيقُر تةً فَفَِرحطْوس نَّ ِبكُمطُوساللَِّه لَي 

  .يتحدثُ ِبها أَهلُ الْمشِرِق و الْمغِرِب و كَانَ أَبو سفْيانَ يقُولُ يسطُو ِبِمصِرِه 
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  حميد بن ِزياٍد عن محمِد بِن أَيوب عن محمِد بِن ِزياٍد عن أَسباِط بِن ساِلٍم - ٤٦٠
(  قَالَ كَانَ حيثُ طُِلقَت آِمنةُ ِبنت وهٍب و أَخذَها الْمخاض ِبالنِبي )عليه السالم ( عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 حضرتها فَاِطمةُ ِبنت أَسٍد امرأَةُ أَِبي طَاِلٍب فَلَم تزلْ معها حتى وضعت فَقَالَت )وآله صلى اهللا عليه 
 نيا بم طَعس الَِّذي قَد ورذَا النه قَالَت نيرا تم و ى فَقَالَتا أَرم نيرلْ تى هرا ِللْأُخماهدِإح

و الْمغِرِب فَبينما هما كَذَِلك ِإذْ دخلَ علَيِهما أَبو طَاِلٍب فَقَالَ لَهما ما لَكُما ِمن أَي الْمشِرِق 
يلَ شب ِك فَقَالَترشو طَاِلٍب أَ لَا أُبا أَبفَقَالَ لَه أَتر وِر الَِّذي قَدةُ ِبالنفَاِطم هترباِن فَأَخبجعى ٍء ت

  .فَقَالَ أَما ِإنِك ستِلِدين غُلَاماً يكُونُ وِصي هذَا الْمولُوِد 
  محمد بن أَحمد عن عبِد اللَِّه بِن الصلِْت عن يونس و عن عبِد الْعِزيِز بِن -٤٦١ 

 ِفي قَوِلِه تعالَى من ذَا الَِّذي يقِْرض اللَّه )لسالم عليه ا( الْمهتِدي عن رجٍل عن أَِبي الْحسِن الْماِضي 
  .قَرضاً حسناً فَيضاِعفَه لَه و لَه أَجر كَِرمي قَالَ ِصلَةُ الِْإماِم ِفي دولَِة الْفَسقَِة 

 يقُولُ ينبِغي )السالم عليه (   يونس عن ِسناِن بِن طَِريٍف قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -٤٦٢ 
 ِمن هاًء كَأَنجر هوجري اِر ولَى النع ِرفشم هفاً كَأَنوالَى خعت و كاربت اللَّه افخِمِن أَنْ يؤِللْم

  .فَخيراً و ِإنْ شراً فَشراً أَهِل الْجنِة ثُم قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ ِعند ظَن عبِدِه ِإنْ خيراً 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن ِسناٍن عن ِإسماِعيلَ بِن جاِبٍر -٤٦٣ 

لَ لَه من صِحبت  ِبمكَّةَ ِإذْ جاَءه رسولٌ ِمن الْمِدينِة فَقَا)عليه السالم ( قَالَ كُنت ِعند أَِبي عبِد اللَِّه 
 أَما لَو كُنت تقَدمت ِإلَيك لَأَحسنت )عليه السالم ( قَالَ ما صِحبت أَحداً فَقَالَ لَه أَبو عبِد اللَِّه 

   .أَدبك ثُم قَالَ واِحد شيطَانٌ و اثْناِن شيطَاناِن و ثَلَاثٌ صحب و أَربعةٌ رفَقَاُء
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  عنه عن أَحمد عِن الْحسيِن بِن سيٍف عن أَِخيِه عِلي عن أَِبيِه قَالَ حدثَِني - ٤٦٤
دى قَالَ حثَنالْم نب دمحفٍَر معو جا أَبثَندطَِّلِب قَالَ حِد الْمبِن عفَِل بوِني نب لٌ ِمنجثَِني ر

 ِليع نب دمحعليه السالم ( م( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) ا )صلى اهللا عليه وآلهم ةٌ وعبِة ِإلَى اللَِّه أَرابحالص بأَح 
بلَى سع مقَو ادز مطُهلَغ ٍة ِإلَّا كَثُرع.  

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عمن ذَكَره عن أَِبي -٤٦٥ 
 )صلى اهللا عليه وآله (  ِفي وِصيِة رسوِل اللَِّه )عليهما السالم (  عن أَِبيِه عن جدِه )عليه السالم ( الْحسِن موسى 

 ِليا )عليه السالم ( ِلعي دعِن أَبياِلاثْن ِمن وه اِحِد والْو عطَانَ ميفَِإنَّ الش كدحفٍَر وِفي س جرخلَا ت 
ةُ نفَر قَالَ و روى بعضهم عِلي ِإنَّ الرجلَ ِإذَا سافَر وحده فَهو غَاٍو و اِلاثْناِن غَاِوياِن و الثَّلَاثَ

 فْرس.  
 ٤٦٦- اِنيٍد الْقَاسمحِن مب ِليع ٍد ومحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

 قَالَ ِفي وِصيِة لُقْمانَ )الم عليه الس( عن سلَيمانَ بِن داود عن حماِد بِن ِعيسى عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 و وِطكيخ و ِتكرِإب و ِسقَاِئك و اِئكِخب و ِتكامِعم و فِّكخ و ِفكيِبس اِفرس ينا بِنِه يِلاب

ن ِلأَصحاِبك مواِفقاً ِإلَّا ِمخرِزك و تزود معك ِمن الْأَدِويِة ما تنتِفع ِبها أَنت و من معك و كُ
  .ِفي معِصيِة اللَِّه عز و جلَّ 

(  عن آباِئِه )عليه السالم (   عِلي عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤٦٧ 

 ِمن شرِف الرجِل أَنْ يطَيب زاده ِإذَا خرج ِفي )ليه وآله صلى اهللا ع(  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليهم السالم 
  .سفَِرِه 

عليه (   عِلي عن أَِبيِه عن ابِن أَِبي عميٍر عن عبِد اللَِّه بِن ِسناٍن عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤٦٨ 

 ِإذَا سافَر ِإلَى الْحج و الْعمرِة تزود ِمن أَطْيِب الزاِد ) السالم عليه(  قَالَ كَانَ عِلي بن الْحسيِن )السالم 
  .ِمن اللَّوِز و السكَِّر و السِويِق الْمحمِص و الْمحلَّى 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عِن الْوِليِد بِن صِبيٍح عن أَِبي عبِد - ٤٦٩
ى مطَاِويها  أَنه قَالَ دخلْت علَيِه يوماً فَأَلْقَى ِإلَي ِثياباً و قَالَ يا وِليد ردها علَ)عليه السالم ( اللَِّه 

 رِحم اللَّه الْمعلَّى بن خنيٍس فَظَننت أَنه شبه ِقياِمي )عليه السالم ( فَقُمت بين يديِه فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ِللد ا أُفينِللد قَالَ أُف ِه ثُميدي نيلَّى بعاِم الْمِه ِبِقييدي نيا بِفيه لِّطُ اللَّهسلَاٍء يب ارا دينا الدما ِإنين

عدوه علَى وِليِه و ِإنَّ بعدها داراً لَيست هكَذَا فَقُلْت جِعلْت ِفداك و أَين ِتلْك الدار فَقَالَ 
  .هاهنا و أَشار ِبيِدِه ِإلَى الْأَرِض 

 ٤٧٠-محأَِبي   م نع هذَكَر نمع سوني نلِْت عِن الصِد اللَِّه ببع نع دمأَح نب د
 يا أَبا محمٍد ِإنَّ ِللَِّه عز و جلَّ ملَاِئكَةً يسِقطُونَ الذُّنوب )عليه السالم ( بِصٍري قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 

ِتنوِر ِشيعظُه نلَّ عج و زع لُهقَو ذَِلك قُوِطِه واِن سِر ِفي أَوجالش ِمن قرالْو يحِقطُ الرسا تا كَم
ِهمبِد رمونَ ِبححبسي ... كُمرذَا غَيِبه ادا أَراللَِّه م وا ونآم ونَ ِللَِّذينِفرغتسي و.  

 ٤٧١-اِهيمرِإب نب ِليةَ قَالَ   عاررز نةَ عنِن أُذَيب رمع نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع 
 عن قَوِل اللَِّه )عليه السالم ( حدثَِني أَبو الْخطَّاِب ِفي أَحسِن ما يكُونُ حالًا قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

ه وحده اشمأَزت قُلُوب الَِّذين ال يؤِمنونَ ِبالْآِخرِة فَقَالَ و ِإذا ذُِكر اللَّه عز و جلَّ و ِإذا ذُِكر اللَّ
وحده ِبطَاعِة من أَمر اللَّه ِبطَاعِتِه ِمن آِل محمٍد اشمأَزت قُلُوب الَِّذين لَا يؤِمنونَ ِبالْآِخرِة و ِإذَا 

  .ن لَم يأْمِر اللَّه ِبطَاعِتِهم ِإذَا هم يستبِشرونَ ذُِكر الَِّذي
 ٤٧٢- نِعِري عاِحِب الشص اِهيمرِإب نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ِه عز و جلَّ فَتلَقَّى آدم ِمن ربِه كَِلماٍت قَالَ  ِفي قَوِل اللَّ)عليهما السالم ( كَِثِري بِن كَلْثَمةَ عن أَحِدِهما 
 ريخ تأَن ِلي و فِْسي فَاغِْفرن تظَلَم وءاً وس ِملْتع ِدكمِبح و ماللَّه كانحبس تِإلَّا أَن لَا ِإلَه

و ماللَّه كانحبس تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اِفِرينالْغ تظَلَم وءاً وس ِملْتع ِدكمِبح   
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كانحبس تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اِحِمنيالر محأَر تأَن ِني ومحار ِلي و فِْسي فَاغِْفرن ِدكمِبح و ماللَّه 
عِملْت سوءاً و ظَلَمت نفِْسي فَتب علَي ِإنك أَنت التواب الرِحيم و ِفي ِروايٍة أُخرى ِفي قَوِلِه 

حسِن و الْحسيِن و عز و جلَّ فَتلَقَّى آدم ِمن ربِه كَِلماٍت قَالَ سأَلَه ِبحق محمٍد و عِلي و الْ
 ِهملَيع لَّى اللَّهةَ صفَاِطم.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه -٤٧٣ 
ِصٍري عأَِبي ب ناِز عزالْخ وبأَِبي أَي نٍر عيمِن أَِبي عِن ابِد اللَِّه عبأَِبي ع ا )عليه السالم ( نقَالَ لَم 

 اِهيمرأَى ِإبعليه السالم ( ر( اتِه فَملَيا ععِني فَدزلًا يجأَى رفَر فَتِض الْتالْأَر اِت واومالس لَكُوتم 
عأَى ثَلَاثَةً فَدى رتح اتِه فَملَيا ععفَد رأَى آخر ا ثُمِه يِإلَي هِذكْر زع ى اللَّهحوا فَأَواتفَم ِهملَيا ع

ِإبراِهيم ِإنَّ دعوتك مجابةٌ فَلَا تدع علَى ِعباِدي فَِإني لَو ِشئْت لَم أَخلُقْهم ِإني خلَقْت خلِْقي 
ك ِبي شيئاً فَأُِثيبه و عبداً يعبد غَيِري فَلَن يفُوتِني و عبداً علَى ثَلَاثَِة أَصناٍف عبداً يعبدِني لَا يشِر

عبد غَيِري فَأُخِرج ِمن صلِْبِه من يعبدِني ثُم الْتفَت فَرأَى ِجيفَةً علَى ساِحِل الْبحِر ِنصفُها ِفي 
باع الْبحِر فَتأْكُلُ ما ِفي الْماِء ثُم ترِجع فَيشد بعضها علَى ُء ِس الْماِء و ِنصفُها ِفي الِْبر تِجي

ُء ِسباع الْبر فَتأْكُلُ ِمنها فَيشد بعضها علَى بعٍض فَيأْكُلُ  بعٍض فَيأْكُلُ بعضها بعضاً و تِجي
بجعت ذَِلك دضاً فَِعنعا بهضعب اِهيمرِي )عليه السالم (  ِإبحت فأَِرِني كَي بقَالَ ر أَى وا رِمم 

 لِكن لى وقالَ ب ِمنؤت لَم ضاً قالَ أَ وعا بهضعلَ الَِّتي أَكَلَ باسنا تم ِرجخت فتى قَالَ كَيوالْم
ذَا كَمى هى أَرتِني حعقَلِْبي ي ِئنطْمِلي نهرِر فَصالطَّي ةً ِمنعبذْ أَرا قالَ فَخاَء كُلَّهيالْأَش تأَيا ر

ِإلَيك ثُم اجعلْ على كُلِّ جبٍل ِمنهن جزءاً فَقَطِّعهن و اخِلطْهن كَما اختلَطَت هِذِه الِْجيفَةُ ِفي 
 بعضاً فَخلَّطَ ثُم جعلَ علَى كُلِّ جبٍل ِمنهن جزءاً ثُم ادعهن هِذِه السباِع الَِّتي أَكَلَ بعضها

  .يأِْتينك سعياً فَلَما دعاهن أَجبنه و كَانِت الِْجبالُ عشرةً 
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن سلَيمانَ بِن - ٤٧٤
يا أَبا أَيوب ِإنَّ  عِن الْحر و الْبرِد ِمما يكُوناِن فَقَالَ ِلي )عليه السالم ( خاِلٍد قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 ذَِلك لُ وحطَّ زحِتفَاِع انِفي اِلار يخأَ الِْمردفَِإذَا ب اِردب كَبلَ كَوحز و ارح كَبكَو يخالِْمر
 ثَلَاثَةَ أَشهٍر حتى ِفي الرِبيِع فَلَا يزالَاِن كَذَِلك كُلَّما ارتفَع الِْمريخ درجةً انحطَّ زحلُ درجةً

ينتِهي الِْمريخ ِفي اِلارِتفَاِع و ينتِهي زحلُ ِفي الْهبوِط فَيجلُو الِْمريخ فَِلذَِلك يشتد الْحر فَِإذَا 
لِْمريخ ِفي الْهبوِط فَلَا كَانَ ِفي آِخِر الصيِف و أَوِل الْخِريِف بدأَ زحلُ ِفي اِلارِتفَاِع و بدأَ ا

 وِط وبِفي الْه يخالِْمر ِهيتنى يتةً حجرد يخطَّ الِْمرحةً انجرلُ دحز فَعتا اركُلَّم الَاِن كَذَِلكزي
ِخِر الْخِريِف فَِلذَِلك يشتد ينتِهي زحلُ ِفي اِلارِتفَاِع فَيجلُو زحلُ و ذَِلك ِفي أَوِل الشتاِء و آ

 اِردب موِف ييذَا فَِإذَا كَانَ ِفي الصه فَعتذَا ارطَ هبا هكُلَّم ذَا وطَ هبذَا هه فَعتا اركُلَّم و درالْب
علُ ِفي ذَِلك ِللشمِس هذَا تقِْدير فَالِْفعلُ ِفي ذَِلك ِللْقَمِر و ِإذَا كَانَ ِفي الشتاِء يوم حار فَالِْف

 الَِمنيالْع بر دبا عأَن ِليِم وِزيِز الْعالْع.  
  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن جعفَِر بِن محمٍد الْأَشعِري عن عبِد -٤٧٥ 

ناِح عوٍن الْقَدميِن مِد اللَِّه اللَِّه ببعليه السالم (  أَِبي ع( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى اهللا عليه وآله( ِليا عي 
 و سمش تا طَلَعم و ِظرتني وفَه تمي لَم و كبأَح نم و هبحى نقَض فَقَد اتم ثُم كبأَح نم

تِإلَّا طَلَع تبوٍر لَا غَرٍة نخسِفي ن اٍن وِإمي ٍق وِه ِبِرزلَيع .  
عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤٧٦ 

ي زمانٌ تخبثُ ِفيِه سراِئرهم و تحسن ِفيِه  سيأِْتي علَى أُمِت)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )
  علَاِنيتهم طَمعاً ِفي الدنيا و لَا يِريدونَ ِبِه ما ِعند اللَِّه ربِهم يكُونُ ِدينهم ِرياًء لَا 
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 ملَه ِجيبتسِريِق فَلَا ياَء الْغعد هونعدِبِعقَاٍب فَي هِمن اللَّه مهمعي فوخ ماِلطُهخي.  
  حِديثُ الْفُقَهاِء و الْعلَماِء

 ٤٧٧-نع كُوِنيِن السع فَِليوِن النأَِبيِه ع نع هنِد اللَِّه   عبقَالَ قَالَ )عليه السالم (  أَِبي ع 
 ِمِننيؤالْم عليه السالم ( أَِمري( سوا ِبثَلَاثٍَة لَيبٍض كَتعِإلَى ب مهضعب باُء ِإذَا كَتلَمالْع اُء وِت الْفُقَهكَان 

ه همه ِمن الدنيا و من أَصلَح سِريرته أَصلَح اللَّه معهن راِبعةٌ من كَانت ِهمته آِخرته كَفَاه اللَّ
 نيب و هنيا بالَى ِفيمعت و كاربت اللَّه لَحلَّ أَصج و زاللَِّه ع نيب و هنيا بِفيم لَحأَص نم و هتلَاِنيع

  .الناِس 
 ٤٧٨-م نب نيسالْح   ناٍط عبِن أَسب ِليع نٍد عمحِن ملَّى بعم نع ِريعٍد الْأَشمح

 قَالَ كَانَ رجلٌ ِبالْمِدينِة )عليه السالم ( سعدانَ بِن مسِلٍم عن بعِض أَصحاِبنا عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 فَقَالَ اللَّهم آِنس وحشِتي و ِصلْ وحدِتي و ارزقِْني )وآله صلى اهللا عليه ( يدخلُ مسِجد الرسوِل 

جِليساً صاِلحاً فَِإذَا هو ِبرجٍل ِفي أَقْصى الْمسِجِد فَسلَّم علَيِه و قَالَ لَه من أَنت يا عبد اللَِّه 
كْبر اللَّه أَكْبر فَقَالَ أَبو ذَر و ِلم تكَبر يا عبد اللَِّه فَقَالَ ِإني فَقَالَ أَنا أَبو ذَر فَقَالَ الرجلُ اللَّه أَ

دخلْت الْمسِجد فَدعوت اللَّه عز و جلَّ أَنْ يؤِنس وحشِتي و أَنْ يِصلَ وحدِتي و أَنْ يرزقَِني 
 ذَر أَنا أَحق ِبالتكِْبِري ِمنك ِإذَا كُنت ذَِلك الْجِليس فَِإني سِمعت جِليساً صاِلحاً فَقَالَ لَه أَبو

 يقُولُ أَنا و أَنتم علَى ترعٍة يوم الِْقيامِة حتى يفْرغَ الناس ِمن الِْحساِب )صلى اهللا عليه وآله ( رسولَ اللَِّه 
  . فَقَد نهى السلْطَانُ عن مجالَسِتي قُم يا عبد اللَِّه

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤٧٩ 
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 سيأِْتي علَى الناِس )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  قَالَ قَالَ أَِمري الْمؤِمِنني )عليه السالم ( 
نَ ِبِه وومسي هملَاِم ِإلَّا اسالِْإس ِمن و همسآِن ِإلَّا رالْقُر قَى ِمنبانٌ لَا يمز هاِس ِمنالن دعأَب مه 

مساِجدهم عاِمرةٌ و ِهي خراب ِمن الْهدى فُقَهاُء ذَِلك الزماِن شر فُقَهاَء تحت ِظلِّ السماِء 
 ودعت ِهمِإلَي ةُ ونِت الِْفتجرخ مهِمن.  

 ٤٨٠- ِريعٍد الْأَشمحم نب نيسالْح   ناٍط عبِن أَسب ِليع نٍد عمحِن ملَّى بعم نع
 ِبخراسانَ و هو يقُولُ ِإنا أَهلُ بيٍت )عليه السالم ( محمِد بِن الْحسيِن بِن يِزيد قَالَ سِمعت الرضا 

ن آِل داود و زعم أَنه كَانَ كَِلمةً أُخرى و نِسيها وِرثْنا الْعفْو ِمن آِل يعقُوب و وِرثْنا الشكْر ِم
  .محمد فَقُلْت لَه لَعلَّه قَالَ و وِرثْنا الصبر ِمن آِل أَيوب فَقَالَ ينبِغي 

ب قُوبعي تِمعي سِلأَن ذَِلك ا قُلْتمِإن اٍط وبأَس نب ِليقَالَ ع   نثُ عدحقِْطٍني يي ن
بعِض ِرجاِلِه قَالَ لَما قَِدم أَبو جعفٍَر الْمنصور الْمِدينةَ سنةَ قَتِل محمٍد و ِإبراِهيم ابني عبِد اللَِّه 

ا الْعا أَبي فَقَالَ لَه ِليِن عى بِه ِعيسمِإلَى ع فَتِن الْتسِن الْحأَى أَنْ بر قَد ِمِننيؤالْم اِس ِإنَّ أَِمريب
 ِمِننيؤالْم ا أَِمريي ا فَقَالَ لَهفَلَها أَسلَاهلَ أَععجأَنْ ي ا وهونيع روعأَنْ ي ِة وِدينالْم رجش ِضدعي

عِة فَابرضٍد ِبالْحمحم نب فَرعج كمع نذَا ابِه هثَ ِإلَيعأِْي قَالَ فَبذَا الره نع لْهِه فَسثْ ِإلَي
 داوِإنَّ د ِمِننيؤالْم ا أَِمريي ِه فَقَالَ لَهلَيلَ عى فَأَقْبِعيس هلَمعليه السالم ( فَأَع( وبِإنَّ أَي و كَرفَش ِطيأُع 

  . عفَا بعد ما قَدر فَاعف فَِإنك ِمن نسِل أُولَِئك )عليه السالم ( يوسف  ابتِلي فَصبر و ِإنَّ )عليه السالم ( 
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عِن -٤٨١ 

 ِفي قَوِل اللَِّه عز )عليه السالم ( ِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه النضِر بِن سويٍد عن زرعةَ بِن محمٍد عن أَ
  و جلَّ و كانوا ِمن قَبلُ يستفِْتحونَ علَى الَِّذين كَفَروا فَقَالَ كَانِت الْيهود تِجد ِفي كُتِبها 
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 ما بين عيٍر و أُحٍد فَخرجوا يطْلُبونَ الْموِضع فَمروا ِبجبٍل )صلى اهللا عليه وآله ( أَنَّ مهاجر محمٍد 
قُوا ِعنفَراٌء فَتوس دأُح و ادداداً فَقَالُوا حدى حمسي و كِبفَد مهضعب اَء وميِبت مهضعلَ بزفَن هد

 ها ِمنوكَارٍس فَتقَي ِمن اِبيرأَع ِبِهم رفَم اِنِهموِض ِإخعاَء ِإلَى بميِبت الَِّذين اقتفَاش ربيِبخ مهضعب
ٍر ويع نيا بم ِبكُم رأَم مقَالَ لَه و طَ ِبِهمسوا تا فَلَما ِبِهما فَآِذنِبِهم تررِإذَا م ٍد فَقَالُوا لَهأُح 

أَرض الْمِدينِة قَالَ لَهم ذَاك عير و هذَا أُحد فَنزلُوا عن ظَهِر ِإِبِلِه و قَالُوا قَد أَصبنا بغيتنا فَلَا 
اذْهب حيثُ ِشئْت و كَتبوا ِإلَى ِإخواِنِهم الَِّذين ِبفَدك و خيبر أَنا قَد أَصبنا حاجةَ لَنا ِفي ِإِبِلك فَ

م الْموِضع فَهلُموا ِإلَينا فَكَتبوا ِإلَيِهم أَنا قَِد استقَرت ِبنا الدار و اتخذْنا الْأَموالَ و ما أَقْربنا ِمنكُ
 عبلَغَ تب مالُهوأَم تا كَثُرالَ فَلَموِة الْأَمِدينِض الْمذُوا ِبأَرخفَات كُما ِإلَينعرا أَسفَم فَِإذَا كَانَ ذَِلك

ونَ ِإلَيِهم ِباللَّيِل التمر فَغزاهم فَتحصنوا ِمنه فَحاصرهم و كَانوا يِرقُّونَ ِلضعفَاِء أَصحاِب تبٍع فَيلْقُ
و الشِعري فَبلَغَ ذَِلك تبع فَرق لَهم و آمنهم فَنزلُوا ِإلَيِه فَقَالَ لَهم ِإني قَِد استطَبت ِبلَادكُم و لَا 

نها مهاجر نِبي و لَيس ذَِلك ِلأَحٍد حتى أَراِني ِإلَّا مِقيماً ِفيكُم فَقَالُوا لَه ِإنه لَيس ذَاك لَك ِإ
 لَّففَخ هرصن و هداعس ِإذَا كَانَ ذَِلك نِتي مرأُس ِمن ِفيكُم لِّفخي مِإن مفَقَالَ لَه كُونَ ذَِلكي

توا يا كَانوا ِبها كَثُرفَلَم جرزالْخ و سِن الْأَوييقُولُ حت ودهِت الْيكَان وِد وهالَ الْيولُونَ أَماون
( لَهم أَما لَو قَد بِعثَ محمد لَيخِرجنكُم ِمن ِدياِرنا و أَمواِلنا فَلَما بعثَ اللَّه عز و جلَّ محمداً 

  فَرت ِبِه الْيهود و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ و كانوا  آمنت ِبِه الْأَنصار و كَ)صلى اهللا عليه وآله 
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ما ع ما جاَءهوا فَلَمكَفَر لَى الَِّذينونَ عفِْتحتسلُ يقَب ِمن لَى الْكاِفِرينةُ اللَِّه عنوا ِبِه فَلَعفُوا كَفَرر
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن صفْوانَ بِن يحيى عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ -٤٨٢ 
ى و كانوا ِمن قَبلُ يستفِْتحونَ علَى  عن قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَ)عليه السالم ( سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه 

 لَّى اللَّهى صِعيس ٍد ومحم نيا بِفيم موا ِبِه قَالَ كَانَ قَوفُوا كَفَررما ع ما جاَءهوا فَلَمكَفَر الَِّذين
 ِبياِم ِبالننلَ الْأَصونَ أَهدعوتوا يكَان ا وِهملَينَّ )هللا عليه وآله صلى ا( عركَسفَلَي ِبين نجرخقُولُونَ لَيي و 

 ِبكُم لَنفْعلَي و كُمامنأَص]لَنفْعلَي ولُ اللَِّه ] وسر جرا خوا ِبِه )صلى اهللا عليه وآله ( فَلَمكَفَر .  
بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عن أَِبي   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد -٤٨٣ 

 يقُولُ خمس علَاماٍت قَبلَ )عليه السالم ( أَيوب الْخزاِز عن عمر بِن حنظَلَةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
 النفِْس الزِكيِة و الْيماِني فَقُلْت جِعلْت ِفداك ِقياِم الْقَاِئِم الصيحةُ و السفْياِني و الْخسف و قَتلُ

 تلَوِد تالْغ ا كَانَ ِمنقَالَ لَا فَلَم هعم جرخاِت أَ نلَامِذِه الْعلَ هقَب ِتكيِل بأَه ِمن دأَح جرِإنْ خ
 ِمن ِهملَيلْ عزنأْ نشةَ ِإنْ نِذِه الْآيه أَ ِهي لَه فَقُلْت لَها خاِضِعني مناقُهأَع ةً فَظَلَّتماِء آيالس

  .الصيحةُ فَقَالَ أَما لَو كَانت خضعت أَعناق أَعداِء اللَِّه عز و جلَّ 
ي جِميلَةَ عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عن أَِب-٤٨٤ 

 يقُولُ اخِتلَاف بِني الْعباِس ِمن )عليه السالم ( محمِد بِن عِلي الْحلَِبي قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 
دالن فكَي و وِم قُلْتتحالْم الْقَاِئِم ِمن وجرخ وِم وتحالْم اُء ِمندالن وِم وتحاِدي الْمناُء قَالَ ي

مناٍد ِمن السماِء أَولَ النهاِر أَلَا ِإنَّ عِلياً و ِشيعته هم الْفَاِئزونَ قَالَ و يناِدي مناٍد ِفي آِخِر النهاِر 
  .أَلَا ِإنَّ عثْمانَ و ِشيعته هم الْفَاِئزونَ 
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  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عن أَِبيِه عن محمِد بِن ِسناٍن - ٤٨٥
 فَقَالَ يا قَتادةُ أَنت فَِقيه )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر عن زيٍد الشحاِم قَالَ دخلَ قَتادةُ بن ِدعامةَ علَى أَ
 بلَغِني أَنك تفَسر الْقُرآنَ فَقَالَ لَه )عليه السالم ( أَهِل الْبصرِة فَقَالَ هكَذَا يزعمونَ فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

(  ِبِعلٍْم تفَسره أَم ِبجهٍل قَالَ لَا ِبِعلٍْم فَقَالَ لَه أَبو جعفٍَر ) السالم عليه( قَتادةُ نعم فَقَالَ لَه أَبو جعفٍَر 

 فَِإنْ كُنت تفَسره ِبِعلٍْم فَأَنت أَنت و أَنا أَسأَلُك قَالَ قَتادةُ سلْ قَالَ أَخِبرِني عن قَوِل )عليه السالم 
 سبٍإ و قَدرنا ِفيها السير ِسريوا ِفيها لَياِلي و أَياماً آِمِنني فَقَالَ قَتادةُ ذَِلك من اللَِّه عز و جلَّ ِفي

خرج ِمن بيِتِه ِبزاٍد حلَاٍل و راِحلٍَة و ِكراٍء حلَاٍل يِريد هذَا الْبيت كَانَ آِمناً حتى يرِجع ِإلَى 
 نشدتك اللَّه يا قَتادةُ هلْ تعلَم أَنه قَد يخرج الرجلُ ِمن بيِتِه ِبزاٍد )عليه السالم (  أَبو جعفٍَر أَهِلِه فَقَالَ

ي و هفَقَتن بذْهفَت ِه الطَِّريقلَيع قْطَعفَي تيذَا الْبه ِريدلَاٍل ياٍء حِكر اِحلٍَة ور لَاٍل وح عم برض
 ويحك يا قَتادةُ ِإنْ )عليه السالم ( ذَِلك ضربةً ِفيها اجِتياحه قَالَ قَتادةُ اللَّهم نعم فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

د أَخذْته ِمن كُنت ِإنما فَسرت الْقُرآنَ ِمن ِتلْقَاِء نفِْسك فَقَد هلَكْت و أَهلَكْت و ِإنْ كُنت قَ
الرجاِل فَقَد هلَكْت و أَهلَكْت ويحك يا قَتادةُ ذَِلك من خرج ِمن بيِتِه ِبزاٍد و راِحلٍَة و ِكراٍء 

فَاجعلْ أَفِْئدةً ِمن الناِس حلَاٍل يروم هذَا الْبيت عاِرفاً ِبحقِّنا يهوانا قَلْبه كَما قَالَ اللَّه عز و جلَّ 
تيِن الْبعي لَم و ِهمِوي ِإلَيهت  
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 اِهيمرةُ ِإبوعاللَِّه د و نحِه فَنقُولَ ِإلَيا )السالم عليه ( فَيِإلَّا فَلَا ي و هتجح قُِبلَت ها قَلْبانوه نالَِّتي م 
قَتادةُ فَِإذَا كَانَ كَذَِلك كَانَ آِمناً ِمن عذَاِب جهنم يوم الِْقيامِة قَالَ قَتادةُ لَا جرم و اللَِّه لَا 

عو جكَذَا فَقَالَ أَبا ِإلَّا ههترِبِه )عليه السالم ( فٍَر فَس وِطبخ نآنَ مالْقُر ِرفعا يمةُ ِإنادا قَتي كحيو 
.  

 ٤٨٦- ناِلٍح عِن صِل بفَضم نع سوني نى عِن ِعيسِد بمحم نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 أَخبرِني الروح الْأَِمني أَنَّ اللَّه لَا ِإلَه )صلى اهللا عليه وآله ( لنِبي  قَالَ قَالَ ا)عليه السالم ( جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 

غَيره ِإذَا وقَف الْخلَاِئق و جمع الْأَوِلني و الْآِخِرين أُِتي ِبجهنم تقَاد ِبأَلِْف ِزماٍم أَخذَ ِبكُلِّ ِزماٍم 
لٍَك ِمنِمائَةُ أَلِْف م ةَ فَلَوفْرالز ِفرزا لَتهِإن و ِهيقش و ِفريز و طُّمحت ةٌ ودا هلَه اِد ودالِْغلَاِظ الش 

لَا أَنَّ اللَّه عز و جلَّ أَخرها ِإلَى الِْحساِب لَأَهلَكَِت الْجِميع ثُم يخرج ِمنها عنق يِحيطُ ِبالْخلَاِئِق 
الْبر ِمنهم و الْفَاِجِر فَما خلَق اللَّه عبداً ِمن ِعباِدِه ملٍَك و لَا نِبي ِإلَّا و يناِدي يا رب نفِْسي 
ن نفِْسي و أَنت تقُولُ يا رب أُمِتي أُمِتي ثُم يوضع علَيها ِصراطٌ أَدق ِمن الشعِر و أَحد ِم

السيِف علَيِه ثَلَاثُ قَناِطر الْأُولَى علَيها الْأَمانةُ و الرحمةُ و الثَّاِنيةُ علَيها الصلَاةُ و الثَّاِلثَةُ علَيها 
ةُ ومحالر مهِبسحا فَتهلَيع رمكَلَّفُونَ الْمفَي هرغَي لَا ِإلَه الَِمنيالْع با رها ِمنوجةُ فَِإنْ نانالْأَم 

حبستهم الصلَاةُ فَِإنْ نجوا ِمنها كَانَ الْمنتهى ِإلَى رب الْعالَِمني جلَّ ِذكْره و هو قَولُ اللَِّه 
عتاِط فَمرلَى الصع اسالن صاِد ولَِبالِْمر كبالَى ِإنَّ رعت و كاربت و همقَد تثْبت و همِزلُّ قَدت لِّق

 اسالن و لِّمس و ِلكِبفَض دع و فَحاص و فاع ِليما حي ا كَِرميونَ يادنا يلَهولَاِئكَةُ حالْم
  يتهافَتونَ ِفيها كَالْفَراِش 

http://www.islam4u.com


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

فَِإذَا نجا ناٍج ِبرحمِة اللَِّه تبارك و تعالَى نظَر ِإلَيها فَقَالَ الْحمد ِللَِّه الَِّذي نجاِني ِمنِك بعد يأٍْس 
 كُورش فُورا لَغنبِه ِإنَّ رنم ِلِه وِبفَض.  

 ٤٨٧- نع سونِن يوِر بصنم نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَاستِبقُوا )عليه السالم ( ِإسماِعيلَ بِن جاِبٍر عن أَِبي خاِلٍد عن أَِبي جعفٍَر 

تكُونوا يأِْت ِبكُم اللَّه جِميعاً قَالَ الْخيرات الْولَايةُ و قَولُه تبارك و تعالَى أَين الْخيراِت أَين ما 
 مه لًا قَالَ وجر رشةَ ععالِْبض الْقَاِئِم الثَّلَاثَِمائَِة و ابحِني أَصعِميعاً يج اللَّه أِْت ِبكُموا يكُونما ت

  .ِه الْأُمةُ الْمعدودةُ قَالَ يجتِمعونَ و اللَِّه ِفي ساعٍة واِحدٍة قَزع كَقَزِع الْخِريِف و اللَّ
 ٤٨٨- نِزيٍع عِن باِعيلَ بمِن ِإسِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِهش نفٍَر عيِن جِذِر بنِد اللَِّه مبا عأَب تِمعاِلٍم قَالَ سِن سِن )عليه السالم ( اِم بيدروا الْبقُولُ ِسريي 
يش كُمابفَقَالَ ِإنْ أَص اموالْه ِمن فوختا نِإن ونَ  قُلْتونمضم كُمأَن عم لَكُم ريخ وٌء فَه.  
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 )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن النوفَِلي عِن السكُوِني عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٤٨٩
  . علَيكُم ِبالسفَِر ِباللَّيِل فَِإنَّ الْأَرض تطْوى ِباللَّيِل )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

 ٤٩٠- نانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 يقُولُ )عليه السالم ( أَعين قَالَ قُلْت ِلأَِبي جعفٍَر سيِف بِن عِمريةَ عن بِشٍري النباِل عن حمرانَ بِن 

 هبثَو طَفع كَذَا ثُمى قَالَ هطْوت فِل كَيِباللَّي ضا الْأَرى لَنطْوت اسالن.  
مانَ عن أَِبي عبِد   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْ-٤٩١ 

  . قَالَ الْأَرض تطْوى ِفي آِخِر اللَّيِل )عليه السالم ( اللَِّه 
 ٤٩٢- نى عِن ِعيسانَ بثْمع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

جرخا أَنْ ننداِز قَالَ أَرزالْخ وبِد اللَِّه أَِبي أَيبلَى أَِبي عع لِّمسا نعليه السالم (  فَِجئْن( كُمفَقَالَ كَأَن 
 ا ونِبيا ِفيِه ننٍم فَقَدوِن ييِم الِْإثْنوي ماً ِمنؤش ظَمٍم أَعوي أَي فَقَالَ و معا نِن فَقُلْنيكَةَ الِْإثْنرب متطَلَب

حالْو فَعتالثَّلَاثَاِء ار مووا يجراخ وا وجرخا لَا تنع ي.  
عليه (   عنه عن بكِْر بِن صاِلٍح عن سلَيمانَ الْجعفَِري عن أَِبي الْحسِن موسى -٤٩٣ 

اِعق عن يِميِنِه و الناِشر ِلذَنِبِه و  قَالَ الشؤم ِللْمساِفِر ِفي طَِريِقِه خمسةُ أَشياَء الْغراب الن)السالم 
  الذِّئْب الْعاِوي الَِّذي يعِوي ِفي وجِه الرجِل و هو مقٍْع علَى 
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م يرتِفع ثُم ينخِفض ثَلَاثاً و الظَّبي الساِنح ِمن يِمٍني ِإلَى ِشماٍل و الْبومةُ الصاِرخةُ ذَنِبِه يعِوي ثُ
 نهفِْسِه ِمنِفي ن سجأَو ناَء فَمعدِني الْجعاُء يبضانُ الْعالْأَت ا وِجهطَاُء ِتلْقَاَء فَرمأَةُ الشرالْم و

ش ذَِلك ِمن مصعفِْسي قَالَ فَيِفي ن ا أَِجدم رش ِمن با ري ِبك تمصتقُلْ اعئاً فَلْيي.  
  محمد بن يحيى عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب عن عبِد اللَِّه عن محمِد بِن ِسناٍن -٤٩٤ 

ِن الْقَاِسِم عِد اللَِّه ببع نِد اللَِّه عبو عاِم قَالَ قَالَ أَبِن أَِبي الِْمقْدِرو بمع عليه السالم ( ن( ِإنَّ اللَّه 
 مآد لُقخلَ أَنْ يقَب ِبالِْعلِْم ِلِعلِْمِه ِبِهم ماهغَش ا ِبالِْحلِْم ونتِشيع نيالَى زعت و كاربعليه السالم ( ت(.   

ي الْأَشعِري عن محمِد بِن عبِد الْجباِر و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل   أَبو عِل-٤٩٥ 
 نةَ عابيِن ساِح ببِن الصاٍن عِن أَبب رمع نوٍن عميِن مةَ بلَبثَع ناٍل عِن فَضِن ابِميعاً عاٍد جِن ِزيب

 قَالَ ِإنَّ الرجلَ لَيِحبكُم و ما يدِري ما تقُولُونَ فَيدِخلُه اللَّه عز و جلَّ )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 الْجنةَ و ِإنَّ الرجلَ لَيبِغضكُم و ما يدِري ما تقُولُونَ فَيدِخلُه اللَّه عز و جلَّ النار و ِإنَّ الرجلَ
ِمنكُم لَتملَأُ صِحيفَته ِمن غَيِر عمٍل قُلْت و كَيف يكُونُ ذَِلك قَالَ يمر ِبالْقَوِم ينالُونَ ِمنا فَِإذَا 

عِتنا رأَوه قَالَ بعضهم ِلبعٍض كُفُّوا فَِإنَّ هذَا الرجلَ ِمن ِشيعِتِهم و يمر ِبِهم الرجلُ ِمن ِشي
  .فَيهِمزونه و يقُولُونَ ِفيِه فَيكْتب اللَّه لَه ِبذَِلك حسناٍت حتى يملَأَ صِحيفَته ِمن غَيِر عمٍل 

 ٤٩٦- نِم عهأَِبي الْج نأَِبيِه ع ناِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  
 كَم بينك و بين الْبصرِة قُلْت ِفي الْماِء خمس )عليه السالم ( خِدجيةَ قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه أَِبي 

  ِإذَا طَابِت الريح و علَى الظَّهِر ثَماٍن و نحو ذَِلك فَقَالَ ما أَقْرب هذَا تزاوروا 
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و يتعاهد بعضكُم بعضاً فَِإنه لَا بد يوم الِْقيامِة ِمن أَنْ يأِْتي كُلُّ ِإنساٍن ِبشاِهٍد يشهد لَه علَى 
  .م ِإذَا رأَى أَخاه كَانَ حياةً ِلِديِنِه ِإذَا ذَكَر اللَّه عز و جلَّ ِديِنِه و قَالَ ِإنَّ الْمسِل

عليه (   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِربِعي عن أَِبي عبِد اللَِّه -٤٩٧ 

رِب و الْعجِم ِإلَّا أَهلُ الْبيوتاِت و الشرِف و الْمعِدِن و لَا  قَالَ و اللَِّه لَا يِحبنا ِمن الْع)السالم 
  .يبِغضنا ِمن هؤلَاِء و هؤلَاِء ِإلَّا كُلُّ دنٍس ملْصٍق 

 ٤٩٨-ِن بيسالْح اِلٍد وِن خِد بمحم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   م
سِعيٍد عِن النضِر بِن سويٍد عن يحيى الْحلَِبي عن هارونَ بِن خاِرجةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي 

لَه  ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ ِإنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طالُوت مِلكاً قالُوا أَنى يكُونُ )عليه السالم ( جعفٍَر 
الْملْك علَينا و نحن أَحق ِبالْملِْك ِمنه قَالَ لَم يكُن ِمن ِسبِط النبوِة و لَا ِمن ِسبِط الْمملَكَِة قالَ 

ةٌ ِمنِكينِفيِه س وتابالت كُمأِْتيلِْكِه أَنْ يةَ مقَالَ ِإنَّ آي و كُملَيع طَفاهاص ا ِإنَّ اللَّهةٌ ِممِقيب و كُمبر 
 ِليكُمتبم ِإنَّ اللَّه هلَّ ِذكْرج قَالَ اللَّه و ِملُهحلَاِئكَةُ تِبِه الْم اَءتونَ فَجآلُ هار وسى وآلُ م كرت

ي فَشِمن هفَِإن همطْعي لَم نم ي وِمن سفَلَي هِمن ِربش نٍر فَمهِبن رشثَلَاثَةَ ع ِإلَّا ثَلَاثَِمائٍَة و هوا ِمنِرب
 موا الْيفُوا ال طاقَةَ لَنراغْت وا قَالَ الَِّذينزرا بفَلَم برشي لَم نم مهِمن و فرِن اغْتم مهلًا ِمنجر

 ِرفُوا كَمتغي لَم قَالَ الَِّذين وِدِه ونج و ِبجالُوت اللَّه ةً ِبِإذِْن اللَِّه وِفئَةً كَِثري تِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَب ِمن
 اِبِرينالص عم.  
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حسيِن بِن سِعيٍد عن فَضالَةَ بِن أَيوب عن   عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْ- ٤٩٩
 أَنه قَرأَ ِإنَّ آيةَ ملِْكِه أَنْ يأِْتيكُم )عليه السالم ( يحيى الْحلَِبي عن عبِد اللَِّه بِن سلَيمانَ عن أَِبي جعفٍَر 

ِقيب و كُمبر ةٌ ِمنِكينِفيِه س وتابالِئكَةُ قَالَ التالْم ِملُهحونَ تآلُ هار وسى وآلُ م كرا تةٌ ِمم
  .كَانت تحِملُه ِفي صورِة الْبقَرِة 

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن حِريٍز عمن أَخبره عن أَِبي -٥٠٠ 
 ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى يأِْتيكُم التابوت ِفيِه سِكينةٌ ِمن ربكُم و بِقيةٌ ِمما  )عليه السالم( جعفٍَر 

  .ترك آلُ موسى و آلُ هارونَ تحِملُه الْمالِئكَةُ قَالَ رضراض الْأَلْواِح ِفيها الِْعلْم و الِْحكْمةُ 
ن أَصحاِبنا عن أَحمد بِن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْحسِن بِن ظَِريٍف عن   ِعدةٌ ِم-٥٠١ 

عليه ( أَبو جعفٍَر ] ِلي[ قَالَ قَالَ )عليه السالم ( عبِد الصمِد بِن بِشٍري عن أَِبي الْجاروِد عن أَِبي جعفٍَر 

 قُلْت ينِكرونَ علَينا أَنهما )عليه السالم ( يقُولُونَ لَكُم ِفي الْحسِن و الْحسيِن  يا أَبا الْجاروِد ما )السالم 
ٍء احتججتم علَيِهم قُلْت احتججنا علَيِهم ِبقَوِل اللَِّه   قَالَ فَأَي شي)صلى اهللا عليه وآله ( ابنا رسوِل اللَِّه 

 و ِمن ذُريِتِه داود و سلَيمانَ و أَيوب و يوسف و )عليهما السالم (  ِفي ِعيسى ابِن مريم عز و جلَّ
 نى ابلَ ِعيسعِعيسى فَج ىي وحي ا وكَِريز و ِسِننيحِزي الْمجن كَذِلك ونَ وهار وسى وم

ٍء قَالُوا لَكُم قُلْت قَالُوا قَد يكُونُ ولَد اِلابنِة ِمن   قَالَ فَأَي شي)يه السالم عل( مريم ِمن ذُريِة نوٍح 
يش لِْب قَالَ فَأَيالص كُونُ ِمنلَا ي لَِد وِل اللَِّه  الْوِبقَو ِهملَيا عنججتاح قُلْت ِهملَيع متججتٍء اح

 فَقُلْ تعالَوا ندع أَبناَءنا و أَبناَءكُم و ِنساَءنا و ِنساَءكُم و أَنفُسنا و )صلى اهللا عليه وآله ( تعالَى ِلرسوِلِه 
 كُمفُسأَن  
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ش قَالَ فَأَيا قَالَ  يناؤنقُولُ أَبي رآخ ٍل وجاُء رنِب أَبركُونُ ِفي كَلَاِم الْعي قَالُوا قَد ٍء قَالُوا قُلْت
 يا أَبا الْجاروِد لَأُعِطينكَها ِمن ِكتاِب اللَِّه جلَّ و تعالَى أَنهما ِمن )عليه السالم ( فَقَالَ أَبو جعفٍَر 

 لَا يردها ِإلَّا الْكَاِفر قُلْت و أَين ذَِلك جِعلْت ِفداك قَالَ ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( ِب رسوِل اللَِّه صلْ
 قَوِلِه حيثُ قَالَ اللَّه تعالَى حرمت علَيكُم أُمهاتكُم و بناتكُم و أَخواتكُم الْآيةَ ِإلَى أَِن انتهى ِإلَى

تبارك و تعالَى و حالِئلُ أَبناِئكُم الَِّذين ِمن أَصالِبكُم فَسلْهم يا أَبا الْجاروِد هلْ كَانَ يِحلُّ 
الُوا لَا فَهما  ِنكَاح حِليلَتيِهما فَِإنْ قَالُوا نعم كَذَبوا و فَجروا و ِإنْ قَ)صلى اهللا عليه وآله ( ِلرسوِل اللَِّه 
  .ابناه ِلصلِْبِه 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن عِلي بِن الْحكَِم عِن -٥٠٢ 
س يوم أُحٍد عِن النِبي  قَالَ لَما انهزم النا)عليه السالم ( الْحسيِن أَِبي الْعلَاِء الْخفَّاِف عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 انصرف ِإلَيِهم ِبوجِهِه و هو يقُولُ أَنا محمد أَنا رسولُ اللَِّه لَم أُقْتلْ و لَم أَمت )صلى اهللا عليه وآله ( 
قَد ضاً وا أَيِبن رخسفُلَانٌ فَقَالَا الْآنَ ي ِه فُلَانٌ وِإلَي فَتفَالْت ِليع هعم ِقيب ا ونِزمعليه السالم (  ه( و 

 ِبيالن اهعفَد اللَّه هِحمةَ رانجو دةَ أَبشرخ نب اكصلى اهللا عليه وآله ( ِسم( و ِرفصةَ انانجا دا أَبفَقَالَ ي 
 ِفي ِحلٍّ ِمن تأَن  
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 ِبيِي الندي نيب لَسج لَ ووحا فَتأَن وه و وا هفَأَن ِليا عفَأَم ِتكعيقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( ب كَى وب و 
لسماِء و قَالَ لَا و اللَِّه لَا جعلْت نفِْسي ِفي ِحلٍّ ِمن بيعِتي ِإني لَا و اللَِّه و رفَع رأْسه ِإلَى ا

بايعتك فَِإلَى من أَنصِرف يا رسولَ اللَِّه ِإلَى زوجٍة تموت أَو ولٍَد يموت أَو داٍر تخرب و ماٍل 
  يفْنى 
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 ِبيالن لَه قفَر برٍل قَِد اقْتأَج ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( و وه ةُ واحالِْجر هتنى أَثْختقَاِتلُ حلْ يزي فَلَم 
 ِليع ٍه وجعليه السالم ( و( ِفي  ِليع لَهمتِقطَ احا أُسٍه فَلَمجو ) عليه السالم( ِبياَء ِبِه ِإلَى النفَج  ) صلى اهللا عليه

 )صلى اهللا عليه وآله (  فَوضعه ِعنده فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه أَ وفَيت ِببيعِتي قَالَ نعم و قَالَ لَه النِبي )وآله 
راً ويخ ِبيلَى النِملُونَ عحي اسصلى اهللا عليه وآله (  كَانَ الن( ِليع مكِْشفُهةَ فَينميالْم  ) فَِإذَا )عليه السالم 

 ِبيةُ ِإلَى النرسيلَِت الْمأَقْب مفَهِب)صلى اهللا عليه وآله ( كَش فُهيس قَطَّعى تتح لْ كَذَِلكزي ثَلَاِث ِقطٍَع  فَلَم
 ِبياَء ِإلَى النصلى اهللا عليه وآله ( فَج( ِبيالن طَاهِئٍذ أَعموفَي قَطَّعت ِفي قَديذَا سقَالَ ه ِه ويدي نيب هحفَطَر  )

لَاج ساقَيِه ِمن كَثْرِة الِْقتاِل رفَع رأْسه  اخِت)صلى اهللا عليه وآله (  ذَا الْفَقَاِر و لَما رأَى النِبي )صلى اهللا عليه وآله 
  ِإلَى السماِء و هو يبِكي و قَالَ 
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 و كِدين ظِْهرِني أَنْ تتدعو با ري ِليلَ عفَأَقْب ِيكعي لَم عليه السالم ( ِإنْ ِشئْت( ِبيِإلَى الن  ) صلى اهللا عليه

 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه أَسمع دِوياً شِديداً و أَسمع أَقِْدم حيزوم و ما أَهم أَضِرب أَحداً ِإلَّا )وآله 
ضِربه فَقَالَ هذَا جبرِئيلُ و ِميكَاِئيلُ و ِإسراِفيلُ ِفي الْملَاِئكَِة ثُم جاَء جبرِئيلُ سقَطَ ميتاً قَبلَ أَنْ أَ

 فَقَالَ يا محمد ِإنَّ هِذِه لَِهي الْمواساةُ )صلى اهللا عليه وآله (  فَوقَف ِإلَى جنِب رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( 
صلى اهللا ( عِلياً ِمني و أَنا ِمنه فَقَالَ جبرِئيلُ و أَنا ِمنكُما ثُم انهزم الناس فَقَالَ رسولُ اللَِّه فَقَالَ ِإنَّ 

ِقلَاص و  يا عِلي امِض ِبسيِفك حتى تعاِرضهم فَِإنْ رأَيتهم قَد رِكبوا الْ)عليه السالم (  ِلعِلي )عليه وآله 
 مهفَِإن ونَ الِْقلَاصبنجي مه لَ ويوا الْخِكبر قَد مهتأَيِإنْ ر كَّةَ وونَ مِريدي مهلَ فَِإنيوا الْخبنج

 ِليع ماهةَ فَأَتِدينونَ الْمِريدعليه السالم ( ي(فْيو سلَى الِْقلَاِص فَقَالَ أَبوا عفَكَان  ِليانَ ِلع ) ا )عليه السالمي 
 )عليه السالم ( عِلي ما تِريد هو ذَا نحن ذَاِهبونَ ِإلَى مكَّةَ فَانصِرف ِإلَى صاِحِبك فَأَتبعهم جبرِئيلُ 

ذَا ارتحلُوا قَالُوا هو ذَا عسكَر فَكُلَّما سِمعوا وقْع حاِفِر فَرِسِه جدوا ِفي السيِر و كَانَ يتلُوهم فَِإ
محمٍد قَد أَقْبلَ فَدخلَ أَبو سفْيانَ مكَّةَ فَأَخبرهم الْخبر و جاَء الرعاةُ و الْحطَّابونَ فَدخلُوا مكَّةَ 

زانَ نفْيو سلَ أَبحا رٍد كُلَّممحم كَرسا عنأَيفَقَالُوا ر طْلُبي قَرٍس أَشلَى فَرع فَاِرس مهمقْدلُوا ي
 ِبيلَ النحر و هونخبوانَ يفْيلَى أَِبي سكَّةَ علُ ملَ أَهفَأَقْب مهصلى اهللا عليه وآله ( آثَار( ِليع عةُ مايالر و 

 )عليه السالم (  أَشرف ِبالرايِة ِمن الْعقَبِة و رآه الناس نادى عِلي  و هو بين يديِه فَلَما أَنْ)عليه السالم ( 
 قَد ا وِبن رخسالْكَلَاِم الَِّذي قَالَ الْآنَ ي اِحبلْ فَقَالَ صقْتي لَم و تمي لَم دمحذَا مه اسا النهأَي

 و ِنساُء الْأَنصاِر ِفي أَفِْنيِتِهم )صلى اهللا عليه وآله ( يةُ ِبيِدِه حتى هجم علَيِهم النِبي هِزمنا هذَا عِلي و الرا
 لُوذُونَ ِبِه وِه يالُ ِإلَيجالر جرخ و وِرِهماِب دولَى أَبع  
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 و اِصيونَ النززج و ورعنَ الشرشن و وهجالْو نشدخ اِر قَدصاُء الْأَناُء ِنسسالن ِه وونَ ِإلَيثُوبي
 ِبيلَى النطُونَ عالْب نمزح و وبيالْج قْنرصلى اهللا عليه وآله( خ(  نهرأَم راً ويخ نقَالَ لَه هنأَيا رفَلَم 

أَنْ يستِترنَ و يدخلْن مناِزلَهن و قَالَ ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ وعدِني أَنْ يظِْهر ِدينه علَى الْأَدياِن كُلِّها 
 و ما محمد ِإلَّا رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَ فَِإنْ ) وآله صلى اهللا عليه( و أَنزلَ اللَّه علَى محمٍد 

  .مات أَو قُِتلَ انقَلَبتم على أَعقاِبكُم و من ينقَِلب على عِقبيِه فَلَن يضر اللَّه شيئاً الْآيةَ 
 عِن ابِن أَِبي عميٍر و غَيِرِه عن معاِويةَ بِن عماٍر عن   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه-٥٠٣ 

 ِفي غَزوِة الْحديِبيِة خرج ِفي )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ لَما خرج رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
ى ِإلَى الْمهتا انِة فَلَمدأَنَّ ِذي الْقَع هلَغا بفَلَم لَاحوا السلَِبس وا ومرِفيِه أَح مركَاِن الَِّذي أَح

الْمشِرِكني قَد أَرسلُوا ِإلَيِه خاِلد بن الْوِليِد ِليرده قَالَ ابغوِني رجلًا يأْخذُِني علَى غَيِر هذَا 
زم ٍل ِمنجِبر الطَِّريِق فَأُِتي فَأُِتي هرلًا غَيجوِني رغفَقَالَ اب اِفقْهوي فَلَم أَلَهةَ فَسنيهج ِمن ةَ أَوني

ِبرجٍل آخر ِإما ِمن مزينةَ و ِإما ِمن جهينةَ قَالَ فَذَكَر لَه فَأَخذَه معه حتى انتهى ِإلَى الْعقَبِة فَقَالَ 
عصي نداًمجس لُوا الْبابخاد ماِئيلَ فَقَالَ لَهرِني ِإسب نع طَّ اللَّها حكَم هنع طَّ اللَّها حهد ...

نغِفر لَكُم خطاياكُم قَالَ فَابتدرها خيلُ الْأَنصاِر الْأَوِس و الْخزرِج قَالَ و كَانوا أَلْفاً و ثَمانِمائٍَة 
ما هبطُوا ِإلَى الْحديِبيِة ِإذَا امرأَةٌ معها ابنها علَى الْقَِليِب فَسعى ابنها هاِرباً فَلَما أَثْبتت أَنه فَلَ

اها رسولُ اللَِّه  صرخت ِبِه هؤلَاِء الصاِبئُونَ لَيس علَيك ِمنهم بأْس فَأَت)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
   فَأَمرها فَاستقَت دلْواً ِمن ماٍء )صلى اهللا عليه وآله ( 
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و غَسلَ وجهه فَأَخذَت فَضلَته فَأَعادته ِفي الِْبئِْر فَلَم  فَشِرب )صلى اهللا عليه وآله ( فَأَخذَه رسولُ اللَِّه 
 فَأَرسلَ ِإلَيِه الْمشِركُونَ أَبانَ بن سِعيٍد ِفي )صلى اهللا عليه وآله ( تبرح حتى الساعِة و خرج رسولُ اللَِّه 

وا الْحلَيس فَرأَى الْبدنَ و ِهي تأْكُلُ بعضها أَوبار بعٍض فَرجع و لَم الْخيِل فَكَانَ ِبِإزاِئِه ثُم أَرسلُ
 و قَالَ ِلأَِبي سفْيانَ يا أَبا سفْيانَ أَما و اللَِّه ما علَى هذَا )صلى اهللا عليه وآله ( يأِْت رسولَ اللَِّه 

الْهدي عن مِحلِِّه فَقَالَ اسكُت فَِإنما أَنت أَعراِبي فَقَالَ أَما و اللَِّه حالَفْناكُم علَى أَنْ تردوا 
لَتخلِّين عن محمٍد و ما أَراد أَو لَأَنفَِردنَّ ِفي الْأَحاِبيِش فَقَالَ اسكُت حتى نأْخذَ ِمن محمٍد 

   عروةَ بن مسعوٍد و قَد كَانَ جاَء ِإلَى قُريٍش ِفي الْقَوِم الَِّذين أَصابهم ولْثاً فَأَرسلُوا ِإلَيِه
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 مهعم جرةَ كَانَ خبعش نةُ بِغريِإلَى الْم اِلِهمواَء ِبأَمج و ملَهاراً فَقَتجوا تكَان الطَّاِئِف و ِمن
 أَنْ يقْبلَها و قَالَ هذَا غَدر و لَا حاجةَ )صلى اهللا عليه وآله (  فَأَبى رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

سلُوا ِإلَى رسا ِفيِه فَأَرصلى اهللا عليه وآله ( وِل اللَِّه لَن( وٍد قَدعسم نةُ بورذَا عولَ اللَِّه هسا رفَقَالُوا ي 
َء من ِجئْت قَالَ ِجئْت  أَتاكُم و هو يعظِّم الْبدنَ قَالَ فَأَِقيموها فَأَقَاموها فَقَالَ يا محمد مِجي

عأَس ِت ويِبالْب ا قَالَ أَطُوفاِنهملُح نع كُمنلِّي عأُخ ِذِه الِْإِبلَ وه رحأَن ِة وورالْم فَا والص نيى ب
لَا و اللَّاِت و الْعزى فَما رأَيت ِمثْلَك رد عما ِجئْت لَه ِإنَّ قَومك يذَكِّرونك اللَّه و الرِحم أَنْ 

لَيلَ عخدولُ تسفَقَالَ ر مهودع ِهملَيع يرجأَنْ ت و مهامحأَر قْطَعأَنْ ت و ِر ِإذِْنِهميِبغ مهِبلَاد ِهم
  ما أَنا ِبفَاِعٍل حتى أَدخلَها قَالَ و كَانَ عروةُ بن مسعوٍد ِحني كَلَّم رسولَ)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
   تناولَ ِلحيته و الْمِغريةُ قَاِئم علَى رأِْسِه فَضرب ِبيِدِه )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
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الَ هذَا ابن أَِخيك الْمِغريةُ فَقَالَ يا غُدر و اللَِّه ما ِجئْت ِإلَّا ِفي غَسِل فَقَالَ من هذَا يا محمد فَقَ
سلْحِتك قَالَ فَرجع ِإلَيِهم فَقَالَ ِلأَِبي سفْيانَ و أَصحاِبِه لَا و اللَِّه ما رأَيت ِمثْلَ محمٍد رد عما 

 )صلى اهللا عليه وآله (  ِإلَيِه سهيلَ بن عمٍرو و حويِطب بن عبِد الْعزى فَأَمر رسولُ اللَِّه جاَء لَه فَأَرسلُوا
َء من ِجئْت قَالَ ِجئْت ِلأَطُوف ِبالْبيِت و أَسعى بين  فَأُِثريت ِفي وجوِهِهم الْبدنُ فَقَالَا مِجي

رالْم فَا والص و اللَّه كوناِشدني كما فَقَالَا ِإنَّ قَواِنهملُح نيب و كُمنيب لِّيأُخ نَ ودالْب رحأَن ِة وو
لَ الرِحم أَنْ تدخلَ علَيِهم ِبلَادهم ِبغيِر ِإذِْنِهم و تقْطَع أَرحامهم و تجري علَيِهم عدوهم قَا

 أَراد أَنْ )صلى اهللا عليه وآله (  ِإلَّا أَنْ يدخلَها و كَانَ رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( فَأَبى علَيِهما رسولُ اللَِّه 
 و لَمعا تلَى مع ي ِفيِهمِإن ِتي قَِليلٌ وِشريولَ اللَِّه ِإنَّ عسا رفَقَالَ ي رمثَ ععبلَى يع لُّكي أَدلَِكن

 فَقَالَ انطَِلق ِإلَى قَوِمك ِمن الْمؤِمِنني )صلى اهللا عليه وآله ( عثْمانَ بِن عفَّانَ فَأَرسلَ ِإلَيِه رسولُ اللَِّه 
بانَ بن سِعيٍد فَتأَخر عِن السرِح فَبشرهم ِبما وعدِني ربي ِمن فَتِح مكَّةَ فَلَما انطَلَق عثْمانُ لَِقي أَ

فَحملَ عثْمانَ بين يديِه و دخلَ عثْمانُ فَأَعلَمهم و كَانِت الْمناوشةُ فَجلَس سهيلُ بن عمٍرو 
صلى اهللا ( شِرِكني و بايع رسولُ اللَِّه  و جلَس عثْمانُ ِفي عسكَِر الْم)صلى اهللا عليه وآله ( ِعند رسوِل اللَِّه 

   الْمسِلِمني و ضرب ِبِإحدى يديِه علَى الْأُخرى )عليه وآله 
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مسِلمونَ طُوبى ِلعثْمانَ قَد طَاف ِبالْبيِت و سعى بين الصفَا و الْمروِة و أَحلَّ ِلعثْمانَ و قَالَ الْ
 )صلى اهللا عليه وآله (  ما كَانَ ِليفْعلَ فَلَما جاَء عثْمانُ قَالَ لَه رسولُ اللَِّه )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

ولُ اللَِّه أَ طُفْتسر ِت ويِبالْب ِلأَطُوف تا كُنِت فَقَالَ ميصلى اهللا عليه وآله (  ِبالْب( ذَكَر ِبِه ثُم طُفي لَم 
 ِليا فَقَالَ ِلعا كَانَ ِفيهم ةَ وعليه السالم ( الِْقص(لٌ ميهِحيِم فَقَالَ سِن الرمحِم اللَِّه الرِبس با  اكْت

 ِمكِباس بكْتا نكَم بلَِكِن اكْت ِة واممذَا الَِّذي ِبالْيه ي أَظُنِإلَّا أَن ِحيمالر نمحا الرِري مأَد
اللَّهم قَالَ و اكْتب هذَا ما قَاضى علَيِه رسولُ اللَِّه سهيلَ بن عمٍرو فَقَالَ سهيلٌ فَعلَى ما 

اِتلُك يا محمد فَقَالَ أَنا رسولُ اللَِّه و أَنا محمد بن عبِد اللَِّه فَقَالَ الناس أَنت رسولُ اللَِّه قَالَ نقَ
انَ ِفي اكْتب فَكَتب هذَا ما قَاضى علَيِه محمد بن عبِد اللَِّه فَقَالَ الناس أَنت رسولُ اللَِّه و كَ

الْقَِضيِة أَنَّ من كَانَ ِمنا أَتى ِإلَيكُم رددتموه ِإلَينا و رسولُ اللَِّه غَير مستكِْرٍه عن ِديِنِه و من جاَء 
لَنا ِفيِهم و علَى أَنْ يعبد اللَّه  لَا حاجةَ )صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَينا ِمنكُم لَم نرده ِإلَيكُم فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

ِفيكُم علَاِنيةً غَير ِسر و ِإنْ كَانوا لَيتهادونَ السيور ِفي الْمِدينِة ِإلَى مكَّةَ و ما كَانت قَِضيةٌ 
  أَعظَم بركَةً ِمنها 
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لَقَد كَاد أَنْ يستوِلي علَى أَهِل مكَّةَ الِْإسلَام فَضرب سهيلُ بن عمٍرو علَى أَِبي جندٍل ابِنِه فَقَالَ 
ٍء فَقَالَ يا محمد ما   و هلْ قَاضيت علَى شي) عليه وآله صلى اهللا( أَولُ ما قَاضينا علَيِه فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

كُنت ِبغداٍر قَالَ فَذَهب ِبأَِبي جندٍل فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه تدفَعِني ِإلَيِه قَالَ و لَم أَشتِرطْ لَك قَالَ 
رخٍل مدنلْ ِلأَِبي جعاج مقَالَ اللَّه جاً و.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَباٍن عِن -٥٠٤ 
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ أَو جاؤكُم حِصرت )عليه السالم ( الْفَضِل أَِبي الْعباِس عن أَِبي عبِد اللَِّه 

مهوردوِل اللَِّه صساُءوا ِإلَى رج مهِلٍج ِلأَندِني مِفي ب لَتزقَالَ ن مهمقاِتلُوا قَوي أَو قاِتلُوكُمأَنْ ي 
 فَقَالُوا ِإنا قَد حِصرت صدورنا أَنْ نشهد أَنك رسولُ اللَِّه فَلَسنا معك و لَا مع )صلى اهللا عليه وآله ( 
 قَالَ واعدهم ِإلَى أَنْ يفْرغَ ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( وِمنا علَيك قَالَ قُلْت كَيف صنع ِبِهم رسولُ اللَِّه قَ

 ملَهِإلَّا قَات وا وابفَِإنْ أَج موهعدي ِب ثُمرالْع.  
٥٠٥ -محِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مب داود ناٍل عِن فَضِن ابى عِن ِعيسِد ب  

http://www.islam4u.com


  )٣٢٨( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثامن : الكايف 

 قَالَ ِإنَّ اللَّه تعالَى بعثَ )ليه السالم ع( أَِبي يِزيد و هو فَرقَد عن أَِبي يِزيد الْحماِر عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 فَمروا )عليهم السالم ( أَربعةَ أَملَاٍك ِفي ِإهلَاِك قَوِم لُوٍط جبرِئيلَ و ِميكَاِئيلَ و ِإسراِفيلَ و كَروِبيلَ 

 اِهيمرِه فَ)عليه السالم ( ِبِإبلَيوا علَّمونَ فَسمتعم مه و  مدخةً فَقَالَ لَا ينسئَةً حيأَى هر و مِرفْهعي لَم
 ثُم هجضى أَنتِميناً حلًا سِعج مى لَهواٍف فَشيأَض اِحبكَانَ ص فِْسي وا ِبنِإلَّا أَن دلَاِء أَحؤه

أى أَير ِديِهمأَي نيب هعضا وفَلَم ِهمِإلَي هبا قَرِخيفَةً فَلَم مهِمن سجأَو و مهِكرِه نِصلُ ِإلَيال ت مهِدي
 )عليه السالم (  حسر الِْعمامةَ عن وجِهِه و عن رأِْسِه فَعرفَه ِإبراِهيم )عليه السالم ( رأَى ذَِلك جبرِئيلُ 

مرأَته سارةُ فَبشرها ِبِإسحاق و ِمن وراِء ِإسحاق يعقُوب فَقَالَ أَنت هو فَقَالَ نعم و مرِت ا
 اِهيمرِزيِز فَقَالَ ِإباِب الْعا ِفي الِْكتا ِبموهابلَّ فَأَجج و زع ا قَالَ اللَّهم ا )عليه السالم ( فَقَالَتِفيم ملَه 

اِك قَوِم لُوٍط فَقَالَ لَهم ِإنْ كَانَ ِفيها ِمائَةٌ ِمن الْمؤِمِنني تهِلكُونهم فَقَالَ ذَا ِجئْتم قَالُوا لَه ِفي ِإهلَ
 لَا قَالَ فَِإنْ كَانوا خمِسني قَالَ لَا قَالَ فَِإنْ كَانوا ثَلَاِثني قَالَ لَا قَالَ فَِإنْ كَانوا )عليه السالم ( جبرِئيلُ 

ا قَالَ فَِإنْ كَانوا عشرةً قَالَ لَا قَالَ فَِإنْ كَانوا خمسةً قَالَ لَا قَالَ فَِإنْ كَانوا واِحداً ِعشِرين قَالَ لَ
 الْغاِبِرين ِمن تكان هأَترِإلَّا ام لَهأَه و هنيجنِفيها لَن نِبم لَمأَع نحقَالَ لَا قالَ ِإنَّ ِفيها لُوطاً قالُوا ن

م مضوا و قَالَ الْحسن الْعسكَِري أَبو محمٍد لَا أَعلَم ذَا الْقَولَ ِإلَّا و هو يستبِقيِهم و هو قَولُ ثُ
  اللَِّه عز و جلَّ يجاِدلُنا ِفي قَوِم لُوٍط فَأَتوا لُوطاً و هو ِفي ِزراعٍة لَه قُرب الْمِدينِة 
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فَسلَّموا علَيِه و هم معتمونَ فَلَما رآهم رأَى هيئَةً حسنةً علَيِهم عماِئم ِبيض و ِثياب ِبيض فَقَالَ 
ٍء  لَ فَقَالُوا نعم فَتقَدمهم و مشوا خلْفَه فَنِدم علَى عرِضِه علَيِهم الْمنِزلَ و قَالَ أَي شيلَهم الْمنِز

د قَالَ صنعت آِتي ِبِهم قَوِمي و أَنا أَعِرفُهم فَالْتفَت ِإلَيِهم فَقَالَ ِإنكُم تأْتونَ ِشرار خلِْق اللَِّه و قَ
 هِذِه )عليه السالم (  لَا نعجلُ علَيِهم حتى يشهد ثَلَاثَ شهاداٍت فَقَالَ جبرِئيلُ )عليه السالم ( جبرِئيلُ 

لِْق اللَِّه فَقَالَ جخ ارونَ ِشرأْتت كُمفَقَالَ ِإن ِهمِإلَي فَتالْت ةً ثُماعى سشم ةٌ ثُماِحدِئيلُ ورعليه السالم ( ب

 هِذِه اثْنتاِن ثُم مضى فَلَما بلَغَ باب الْمِدينِة الْتفَت ِإلَيِهم فَقَالَ ِإنكُم تأْتونَ ِشرار خلِْق اللَِّه )
ا رأَتهم امرأَته رأَت هيئَةً حسنةً  هِذِه ثَاِلثَةٌ ثُم دخلَ و دخلُوا معه فَلَم)عليه السالم ( فَقَالَ جبرِئيلُ 

فَصِعدت فَوق السطِْح و صِعقَت فَلَم يسمعوا فَدخنت فَلَما رأَوا الدخانَ أَقْبلُوا يهرعونَ ِإلَى 
قَطُّ أَح تأَيا رم مقَو هدِعن فَقَالَت ِهمِإلَي لَتزاِب فَناِب الْباُءوا ِإلَى الْبئَةً فَجيه مهِمن نس

 سِفي أَ لَييوِن ِفي ضزخال ت و قُوا اللَّهِم فَاتا قَوفَقَالَ ي ِهمِإلَي لُوطٌ قَام مآها را فَلَملُوهخدِلي
فَد لَكُم رأَطْه ناِتي هنلَاِء بؤفَقَالَ ه ِشيدلٌ رجر كُما ِمنم تِلمع لَاِل فَقَالُوا لَقَدِإلَى الْح ماهع

لَنا ِفي بناِتك ِمن حق و ِإنك لَتعلَم ما نِريد ف قالَ لَو أَنَّ ِلي ِبكُم قُوةً أَو آِوي ِإىل ركٍْن 
 فَكَاثَروه حتى دخلُوا الْبيت قَالَ فَصاح ِبِه  لَو يعلَم أَي قُوٍة لَه)عليه السالم ( شِديٍد فَقَالَ جبرِئيلُ 

 و مهنيأَع تبفَذَه مهوحِعِه نبِئيلُ ِبِإصربى جولُوا أَهخا دلُونَ فَلَمخدي مهعا لُوطُ دِئيلُ يربج
قَالَ ِإنا رسلُ ربك لَن يِصلُوا ِإلَيك فَأَسِر ِبأَهِلك هو قَولُه فَطَمسنا أَعينهم ثُم نادى جبرِئيلُ فَ

 مهِعدولْ فَقَالَ ِإنَّ مجِئيلُ عربا جفَقَالَ ي لَاِكِهما ِفي ِإهِعثْنا بِئيلُ ِإنربج قَالَ لَه ِل واللَّي ِبِقطٍْع ِمن
قَالَ فَأَمره فَتحملَ و من معه ِإلَّا امرأَته قَالَ ثُم اقْتلَعها جبرِئيلُ الصبح أَ لَيس الصبح ِبقَِريٍب 

  ِبجناحيِه 
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عها حتى سِمع أَهلُ سماِء الدنيا نباح الِْكلَاِب و ِصياح الديكَِة ثُم قَلَبها ِمن سبِع أَرِضني ثُم رفَ
  .و أَمطَر علَيها و علَى من حولَ الْمِدينِة ِحجارةً ِمن ِسجيٍل 

 ٥٠٦-محم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحاِح   مبأَِبي الص ناٍن عِن ِسنِد ب
 قَالَ و اللَِّه لَلَِّذي صنعه الْحسن )عليه السالم ( بِن عبِد الْحِميِد عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر 

 ِليع نلَ)عليه السالم ( بع تا طَلَعِة ِممِذِه الْأُمراً ِلهيةُ أَ  كَانَ خِذِه الْآيه لَتزن اللَِّه لَقَد و سمِه الشي
 اِم وةُ الِْإمطَاع ا ِهيمكاةَ ِإنوا الزآت الةَ ووا الصأَِقيم و كُمِديكُفُّوا أَي مِقيلَ لَه ِإلَى الَِّذين رت لَم

 قالُوا ربنا ِلم كَتبت علَينا الِْقتالَ لَو )عليه السالم (  مع الْحسيِن طَلَبوا الِْقتالَ فَلَما كُِتب علَيِهم الِْقتالُ
 )عليه السالم ( ال أَخرتنا ِإىل أَجٍل قَِريٍب نِجب دعوتك و نتِبِع الرسلَ أَرادوا تأِْخري ذَِلك ِإلَى الْقَاِئِم 

.  
عن سلَمةَ بِن الْخطَّاِب و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن   محمد بن يحيى -٥٠٧ 

ِزياٍد جِميعاً عن عِلي بِن حسانَ عن عِلي بِن عِطيةَ الزياِت عن معلَّى بِن خنيٍس قَالَ سأَلْت أَبا 
 أَ حق ِهي فَقَالَ نعم ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ بعثَ الْمشتِري ِإلَى  عِن النجوِم)عليه السالم ( عبِد اللَِّه 

 قَالَ لَه لَغَ ثُمب قَد هأَن ى ظَنتح ومجالن هلَّمِم فَعجالْع لًا ِمنجذَ رٍل فَأَخجِة رورِض ِفي صالْأَر
ما أَراه ِفي الْفَلَِك و ما أَدِري أَين هو قَالَ فَنحاه و أَخذَ ِبيِد رجٍل ِمن انظُر أَين الْمشتِري فَقَالَ 

الِْهنِد فَعلَّمه حتى ظَن أَنه قَد بلَغَ و قَالَ انظُر ِإلَى الْمشتِري أَين هو فَقَالَ ِإنَّ ِحساِبي لَيدلُّ علَى 
 تأَن كأَن اكنه فَالِْعلْم لُهأَه هِرثَ ِعلْمو و اتقَةً فَمهش قهش ِري قَالَ وتشالْم.  

 ٥٠٨- نماِلٍح عِن صِميِل بج نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع    

http://www.islam4u.com


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

 قَالَ سِئلَ عِن النجوِم قَالَ ما يعلَمها ِإلَّا أَهلُ بيٍت ِمن الْعرِب )عليه السالم ( أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
  .و أَهلُ بيٍت ِمن الِْهنِد 

ٍد عن أَِبي الْعباِس عبيِد اللَِّه بِن أَحمد الدهقَاِن عن عِلي بِن   حميد بن ِزيا-٥٠٩ 
الْحسِن الطَّاطَِري عن محمِد بِن ِزياٍد بياِع الساِبِري عن أَباٍن عن صباِح بِن سيابةَ عِن الْمعلَّى 

ِبِكت تبٍس قَالَ ذَهينِن خِد بباِحٍد ِإلَى أَِبي عِر وِب غَيكُت ِديٍر وس ٍم ويعِن نلَاِم بِد السباِب ع
 ِحني ظَهرِت الْمسودةُ قَبلَ أَنْ يظْهر ولْد الْعباِس ِبأَنا قَد قَدرنا أَنْ يئُولَ هذَا الْأَمر )عليه السالم ( اللَِّه 

ا تفَم كِإلَي هونَ أَنلَمعا ياٍم أَ ملَاِء ِبِإمؤا ِلها أَنم أُف قَالَ أُف ثُم ضِب الْأَرِبالْكُت برى قَالَ فَضر
 اِنيفْيلُ السقْتا يمِإن.  

ِل اللَِّه عز و جلَّ  عن قَو)عليه السالم (   أَبانٌ عن أَِبي بِصٍري قَالَ سأَلْت أَبا عبِد اللَِّه -٥١٠ 
 ِبيالن وتيب قَالَ ِهي فَعرأَنْ ت وٍت أَِذنَ اللَّهيصلى اهللا عليه وآله ( ِفي ب(.   

 يقُولُ ِدرع )عليه السالم (   أَبانٌ عن يحيى بِن أَِبي الْعلَاِء قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -٥١١ 
 ذَات الْفُضوِل لَها حلْقَتاِن ِمن وِرٍق ِفي مقَدِمها و حلْقَتاِن ِمن وِرٍق ) صلى اهللا عليه وآله (رسوِل اللَِّه 

 ِليا عهقَالَ لَِبس ا وِرهخؤِل )عليه السالم ( ِفي ممالْج موي .  
عليه السالم (  قَالَ شد عِلي )عليه السالم ( لَِّه   أَبانٌ عن يعقُوب بِن شعيٍب عن أَِبي عبِد ال-٥١٢ 

(  ِمن السماِء و كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم (  علَى بطِْنِه يوم الْجمِل ِبِعقَاٍل أَبرق نزلَ ِبِه جبرِئيلُ )

  .درع  يشد ِبِه علَى بطِْنِه ِإذَا لَِبس ال)صلى اهللا عليه وآله 
 قَالَ ِإنَّ عثْمانَ قَالَ )عليه السالم (   أَبانٌ عِن الْفُضيِل بِن يساٍر عن أَِبي جعفٍَر -٥١٣ 

ةُ قَالَ ِللِْمقْداِد أَما و اللَِّه لَتنتِهين أَو لَأَردنك ِإلَى ربك الْأَوِل قَالَ فَلَما حضرِت الِْمقْداد الْوفَا
  .ِلعماٍر أَبِلغْ عثْمانَ عني أَني قَد رِددت ِإلَى ربي الْأَوِل 
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٥١٤ -أَِبي ع نٍد عيبع ٍل ويفُض نانٌ عِد اللَِّه   أَبعليه السالم ( ب( نب دمحم رضا حقَالَ لَم 
 نيد لَيع و كُمِزلَِتي ِمننم ِتي وابقَر مفْترع قَد ماِشٍم فَقَالَ لَهو هنِه بلَيع لَتخد توةَ الْمامأُس

 أَما و اللَِّه ثُلُثُ ديِنك علَي ثُم سكَت )عليه السالم ( لْحسيِن فَأُِحب أَنْ تضمنوه عني فَقَالَ عِلي بن ا
 )عليه السالم (  علَي دينك كُلُّه ثُم قَالَ عِلي بن الْحسيِن )عليه السالم ( و سكَتوا فَقَالَ عِلي بن الْحسيِن 

  .أَضمنه أَولًا ِإلَّا كَراِهيةَ أَنْ يقُولُوا سبقَنا أَما ِإنه لَم يمنعِني أَنْ 
(  قَالَ كَانت ناقَةُ رسوِل اللَِّه )عليه السالم (   أَبانٌ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه -٥١٥ 

مامها قَالَ فَتخرج فَتأِْتي الْمسِلِمني قَالَ  الْقَصواُء ِإذَا نزلَ عنها علَّق علَيها ِز)صلى اهللا عليه وآله 
يلُ الشجا الراِولُهنفَي يذَا الشه اِولُهني اِء  َء وا ِفي ِخبهأْسر لَتخقَالَ فَأَد عبشثُ أَنْ تلْبَء فَلَا ت

ا عِبه برةً فَضزنلَ عاونٍب فَتدنِن جةَ برمس ِبيِإلَى الن تجرا فَخهجا فَشأِْسهصلى اهللا عليه ( لَى ر

  . فَشكَته )وآله 
 حملَت )عليها السالم (  قَالَ ِإنَّ مريم )عليه السالم (   أَبانٌ عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه -٥١٦ 
  .عٍة شهراً  ِتسع ساعاٍت كُلُّ سا)عليه السالم ( ِبِعيسى 
 ِإنَّ الْمِغِرييةَ يزعمونَ )عليه السالم (   أَبانٌ عن عمر بِن يِزيد قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -٥١٧ 

اِضيلَِة الْمِللَّي موذَا الْيوا هلَِة فَقَالَ كَذَبقْبتسلَِة الْمِذِه اللَّيِله موذَا الْيلَةَ أَنَّ هخطِْن نلَ بِة ِإنَّ أَه
 امرالْح رهلَ الشخد ا الِْهلَالَ قَالُوا قَدأَوثُ ريح.  
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٥١٨ -ب دمأَح نى عيحي نب دمحةَ   مرملَّاٍر أَِبي عِن سب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن م
 ِإذْ قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( عن أَِبي مريم الثَّقَِفي عن عماِر بِن ياِسٍر قَالَ بينا أَنا ِعند رسوِل اللَِّه 

ةَ الْخاصةَ الْخاِلصةَ ِمنا أَهلَ الْبيِت فَقَالَ عمر يا رسولَ اللَِّه  ِإنَّ الشيع)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
عرفْناهم حتى نعِرفَهم فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه و آِلِه ما قُلْت لَكُم ِإلَّا و أَنا أُِريد أَنْ 

سقَالَ ر ثُم كُمِبرصلى اهللا عليه وآله ( ولُ اللَِّه أُخ( يِن والد رصن ِليع لَّ وج و زلَى اللَِّه عِليلُ عا الدأَن 
 كُني لَم نولَ اللَِّه فَمسا ري رمفَقَالَ ع اُء ِبِهمضتسي الَِّذين اِبيحصالْم مه ِت ويلُ الْبأَه هارنم

وم هولُ اللَِّه قَلْبسذَا فَقَالَ رصلى اهللا عليه وآله ( اِفقاً ِله( أَو اِفقوِضِع ِإلَّا ِليوالْم ِفي ذَِلك الْقَلْب ِضعا وم 
ا أَهاِلفاً لَنخم هكَانَ قَلْب نم اِجياً وِت كَانَ نيلَ الْبا أَهاِفقاً لَنوم هكَانَ قَلْب نفَم اِلفخِت ِلييلَ الْب

  .كَانَ هاِلكاً 
عليه (   أَحمد عن عِلي بِن الْحكَِم عن قُتيبةَ الْأَعشى قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه -٥١٩ 

 و جلَّ أَما ِإنَّ أَحوج  يقُولُ عاديتم ِفينا الْآباَء و الْأَبناَء و الْأَزواج و ثَوابكُم علَى اللَِّه عز)السالم 
  .ما تكُونونَ ِإذَا بلَغِت الْأَنفُس ِإلَى هِذِه و أَومأَ ِبيِدِه ِإلَى حلِْقِه 

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن الْحسِن بِن عِلي عن داود بِن سلَيمانَ الْحماِر -٥٢٠ 
 أَنا و الْحاِرثُ بن الْمِغريِة النصِري )عليه السالم ( يساٍر قَالَ استأْذَنا علَى أَِبي عبِد اللَِّه عن سِعيِد بِن 

ِكئاً عتم اهندجِه فَوا ِإلَينحر ثُم رصا الْعنلَّيفَص لَاهوطَاِهٍر م ارا دنداعقَلُ فَويالص ورصنم لَى و
سِريٍر قَِريٍب ِمن الْأَرِض فَجلَسنا حولَه ثُم استوى جاِلساً ثُم أَرسلَ ِرجلَيِه حتى وضع قَدميِه 

قَةٌ خِفر ِجئَةٌ ورقَةٌ مالًا ِفرِشم ِميناً وي اسالن بِللَِّه الَِّذي ذَه دمقَالَ الْح ِض ثُملَى الْأَرع و اِرجو
 لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه وا هاللَِّه م ا وأَم هِمٍني ِمنقَالَ ِبي ةَ ثُماِبيرالت متأَن ميتمس ةٌ وِريقَةٌ قَدِفر

وههم و ما كَانَ ِسوى ذَِلك فَلَا  و ِشيعتهم كَرم اللَّه وج)صلى اهللا عليه وآله ( و رسولُه و آلُ رسوِلِه 
  . يقُولُها ثَلَاثاً )صلى اهللا عليه وآله ( كَانَ عِلي و اللَِّه أَولَى الناِس ِبالناِس بعد رسوِل اللَِّه 
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عليه (   عنه عن أَحمد عن عِلي بِن الْمستوِرِد النخِعي عمن رواه عن أَِبي عبِد اللَِّه - ٥٢١

ِن و الثَّلَاثَِة و هم  قَالَ ِإنَّ ِمن الْملَاِئكَِة الَِّذين ِفي سماِء الدنيا لَيطَِّلعونَ علَى الْواِحِد و اِلاثْني)السالم 
 فَيقُولُونَ أَ ما ترونَ هؤلَاِء ِفي ِقلَِّتِهم و كَثْرِة عدوِهم )عليهم السالم ( يذْكُرونَ فَضلَ آِل محمٍد 

 ذِلك فَضلُ اللَِّه يؤِتيِه  فَتقُولُ الطَّاِئفَةُ الْأُخرى ِمن الْملَاِئكَِة)عليهم السالم ( يِصفُونَ فَضلَ آِل محمٍد 
  .من يشاُء و اللَّه ذُو الْفَضِل الْعِظيِم 

  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عمر بِن حنظَلَةَ عن أَِبي -٥٢٢ 
علَى ِشيعِتنا و ارفُقُوا ِبِهم فَِإنَّ الناس لَا يحتِملُونَ ما  قَالَ يا عمر لَا تحِملُوا )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
  .تحِملُونَ 
  محمد بن أَحمد الْقُمي عن عمِه عبِد اللَِّه بِن الصلِْت عن يونس بِن عبِد -٥٢٣ 

يسح ناٍن عِن ِسنِد اللَِّه ببع نِن عمحِد اللَِّه الربأَِبي ع ناِل عمِل اللَِّه )عليه السالم ( ٍن الْجِفي قَو 
 كُونا ِمنأَقْداِمنا ِلي تحما تلْهعجِس نالِْإن و الِْجن لَّانا ِمنِن أَضا الَّذَينا أَِرنبالَى رعت و كاربت

  . فُلَانٌ شيطَاناً الْأَسفَِلني قَالَ هما ثُم قَالَ و كَانَ
 ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و )عليه السالم (   يونس عن سورةَ بِن كُلَيٍب عن أَِبي عبِد اللَِّه -٥٢٤ 

ن الْأَسفَِلني قَالَ تعالَى ربنا أَِرنا الَّذَيِن أَضلَّانا ِمن الِْجن و الِْإنِس نجعلْهما تحت أَقْداِمنا ِليكُونا ِم
يا سورةُ هما و اللَِّه هما ثَلَاثاً و اللَِّه يا سورةُ ِإنا لَخزانُ ِعلِْم اللَِّه ِفي السماِء و ِإنا لَخزانُ ِعلِْم 

  .اللَِّه ِفي الْأَرِض 
 ِعيسى عِن الْحسيِن بِن سِعيٍد عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن-٥٢٥ 

 يقُولُ ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى ِإذْ )عليه السالم ( سلَيمانَ الْجعفَِري قَالَ سِمعت أَبا الْحسِن 
  . عبيدةَ بن الْجراِح يبيتونَ ما ال يرضى ِمن الْقَوِل قَالَ يعِني فُلَاناً و فُلَاناً و أَبا

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن ِإسماِعيلَ و غَيره عن منصوِر بِن -٥٢٦ 
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سونِد اللَِّه يبا عأَب تِمعقَالَ س اِشيجِن النِد اللَِّه ببع نةَ عنِن أُذَيِن ابقُولُ ِفي )عليه السالم (  عي 
قُلْ لَه و مِعظْه و مهنع ِرضفَأَع ما ِفي قُلُوِبِهم اللَّه لَمعي الَِّذين لَّ أُولِئكج و زِل اللَِّه عِفي قَو م

 لَو ِبِإذِْن اللَِّه و طاعوٍل ِإلَّا ِليسر لْنا ِمنسما أَر فُلَاناً و اللَِّه فُلَاناً و ِني وعِليغاً يلًا بقَو فُِسِهمأَن
دجولُ لَوسالر ملَه فَرغتاس و وا اللَّهفَرغتفَاس كجاؤ مهفُسوا أَنِإذْ ظَلَم مهِحيماً أَناباً روت وا اللَّه

 ِبياللَِّه الن ِني وعصلى اهللا عليه وآله ( ي( ًاِليع و  ) عليه السالم( ِليا عا يِبه اُءوكج لَو وا أَيعنا صِمم 
وا اللَّهدجولُ لَوسالر ملَه فَرغتاس وا وعنا صِمم وا اللَّهفَرغتال فَاس كبر ِحيماً فَال واباً روت 

 هو و اللَِّه عِلي ِبعيِنِه ثُم )عليه السالم ( يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
ا ري اِنكلَى ِلسع تيا قَضجاً ِممرح فُِسِهموا ِفي أَنِجدال ي و ِليِة علَايو ِني ِبِه ِمنعولَ اللَِّه يس

 ِليِليماً ِلعسوا تلِّمسي.  
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عن معمِر بِن خلَّاٍد قَالَ -٥٢٧ 

  .يت الرؤيا فَأُعبرها و الرؤيا علَى ما تعبر  يقُولُ ربما رأَ)عليه السالم ( سِمعت أَبا الْحسِن 
  عنه عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن فَضاٍل عِن الْحسِن بِن جهٍم قَالَ سِمعت أَبا -٥٢٨ 
 ِإنَّ بعض أَصحاِبنا روى أَنَّ رؤيا الْمِلِك  يقُولُ الرؤيا علَى ما تعبر فَقُلْت لَه)عليه السالم ( الْحسِن 

صلى اهللا (  ِإنَّ امرأَةً رأَت علَى عهِد رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( كَانت أَضغاثَ أَحلَاٍم فَقَالَ أَبو الْحسِن 

 فَقَصت علَيِه الرؤيا فَقَالَ لَها )صلى اهللا عليه وآله ( للَِّه  أَنَّ ِجذْع بيِتها قَِد انكَسر فَأَتت رسولَ ا)عليه وآله 
 ِبيا قَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( النكَم ا غَاِئباً فَقَِدمهجوكَانَ ز قَد و اِلحص وه أِْتي وي ِك وجوز مقْدي 
 ِبيصلى اهللا عليه وآله ( الن(نع غَاب ا قَِد  ثُمِتهيب اِم كَأَنَّ ِجذْعنِفي الْم أَتى فَررةً أُخبا غَيهجوا زه

 ِبيِت النفَأَت ركَساِلحاً )صلى اهللا عليه وآله ( انأِْتي صي ِك وجوز مقْدا يا فَقَالَ لَهيؤِه الرلَيع تفَقَص 
غَاب ا قَالَ ثُملَى مع ا ثَاِلثَةً فَقَِدمهجوز   
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الَ لَها فَرأَت ِفي مناِمها أَنَّ ِجذْع بيِتها قَِد انكَسر فَلَِقيت رجلًا أَعسر فَقَصت علَيِه الرؤيا فَقَ
 ِبيالن لَغَ ذَِلكِك قَالَ فَبجوز وتمُء يولُ السجراً )صلى اهللا عليه وآله ( الريا خلَه ربفَقَالَ أَلَّا كَانَ ع .  

 عِن   ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه جِميعاً-٥٢٩ 
 أَنَّ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( ابِن محبوٍب عن عبِد اللَِّه بِن غَاِلٍب عن جاِبِر بِن يِزيد عن أَِبي جعفٍَر 

بعى يتا حاِحِبهأِْس صلَى رِض عالْأَر اِء ومالس نيب ِرفِمِن تؤا الْميؤقُولُ ِإنَّ رفِْسِه كَانَ يا ِلنهر
  .أَو يعبرها لَه ِمثْلُه فَِإذَا عبرت لَِزمِت الْأَرض فَلَا تقُصوا رؤياكُم ِإلَّا علَى من يعِقلُ 

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن محمِد بِن خاِلٍد عِن الْقَاِسِم بِن -٥٣٠ 
ورِد اللَِّه عبأَِبي ع نِصٍري عأَِبي ب نعليه السالم ( ةَ ع( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) ا لَا )صلى اهللا عليه وآلهيؤالر 

  .تقَص ِإلَّا علَى مؤِمٍن خلَا ِمن الْحسِد و الْبغِي 
الِْكنِدي عن أَحمد بِن الْحسِن الِْميثَِمي   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد -٥٣١ 

صلى اهللا (  قَالَ كَانَ علَى عهِد رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( عن أَباِن بِن عثْمانَ عن رجٍل عن أَِبي عبِد اللَِّه 

بِح الناِس و ِإنما سمي ذُو النِمرِة ِمن قُبِحِه فَأَتى  رجلٌ يقَالُ لَه ذُو النِمرِة و كَانَ ِمن أَقْ)عليه وآله 
 ِبيولُ )صلى اهللا عليه وآله ( النسر فَقَالَ لَه لَيلَّ عج و زع اللَّه ضا فَرِني مِبرولَ اللَِّه أَخسا رفَقَالَ ي 
لَيك سبعةَ عشر ركْعةً ِفي الْيوِم و اللَّيلَِة و صوم شهِر رمضانَ  فَرض اللَّه ع)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 قِبالْح ثَكعالَِّذي ب فَقَالَ و ا لَههرفَس كَاةَ والز ِبيلًا وِه سِإلَي تطَعتِإذَا اس جالْح و هكْترِإذَا أَد
 و ِلم يا ذَا النِمرِة فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( علَى ما فَرض علَي شيئاً فَقَالَ لَه النِبي نِبياً ما أَِزيد ربي 

  فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ)صلى اهللا عليه وآله (  علَى النِبي )عليه السالم ( كَما خلَقَِني قَِبيحاً قَالَ فَهبطَ جبرِئيلُ 
ربك يأْمرك أَنْ تبلِّغَ ذَا النِمرِة عنه السلَام و تقُولَ لَه يقُولُ لَك ربك تبارك و تعالَى أَ ما ترضى 

 يا ذَا ) اهللا عليه وآله صلى(  يوم الِْقيامِة فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( أَنْ أَحشرك علَى جماِل جبرِئيلَ 
النِمرِة هذَا جبرِئيلُ يأْمرِني أَنْ أُبلِّغك السلَام و يقُولُ لَك ربك أَ ما ترضى أَنْ أَحشرك علَى 

لَأَِزيد ِتكِعز فَو با ري ِضيتر ي قَدِة فَِإنِمرِئيلَ فَقَالَ ذُو النرباِل جمى جضرى تتح كن.  
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  )عليه السالم ( حِديثُ الَِّذي أَحياه ِعيسى 
 الْحسِن بِن محبوٍب عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن-٥٣٢ 

 أَنه سِئلَ هلْ كَانَ ِعيسى ابن )عليه السالم ( أَِبي جِميلَةَ عن أَباِن بِن تغِلب و غَيِرِه عن أَِبي عبِد اللَِّه 
ةٌ ودم و قِرز أَكْلٌ و ى كَانَ لَهتِتِه حوم دعداً با أَحيأَح ميرم ِديقص كَانَ لَه هِإن معفَقَالَ ن لَدو 

 يمر ِبِه و ينِزلُ علَيِه و ِإنَّ ِعيسى غَاب )عليه السالم ( مواٍخ لَه ِفي اللَِّه تبارك و تعالَى و كَانَ ِعيسى 
 أُمه فَسأَلَها عنه فَقَالَت مات يا رسولَ اللَِّه فَقَالَ أَ عنه ِحيناً ثُم مر ِبِه ِليسلِّم علَيِه فَخرجت ِإلَيِه

 و كاربلَِك ِبِإذِْن اللَِّه ت هِييى أُحتا فَِإذَا كَانَ غَداً فَآِتيِك حفَقَالَ لَه معن قَالَت اهرأَنْ ت نيِحبفَت
اهِد أَتالْغ ا كَانَ ِمنالَى فَلَمعت قَففَو هرا قَبيى أَتتطَلَقَا حِرِه فَانِعي ِإلَى قَبطَِلِقي ما انا فَقَالَ لَه

 ثُم دعا اللَّه عز و جلَّ فَانفَرج الْقَبر و خرج ابنها حياً فَلَما رأَته أُمه و )عليه السالم ( علَيِه ِعيسى 
 فَقَالَ لَه ِعيسى أَ تِحب أَنْ تبقَى مع أُمك ِفي الدنيا فَقَالَ )عليه السالم ( رِحمهما ِعيسى رآها بكَيا فَ

 )عليه السالم ( يا نِبي اللَِّه ِبأَكٍْل و ِرزٍق و مدٍة أَم ِبغيِر أَكٍْل و لَا ِرزٍق و لَا مدٍة فَقَالَ لَه ِعيسى 
ٍل و ِرزٍق و مدٍة و تعمر ِعشِرين سنةً و تزوج و يولَد لَك قَالَ نعم ِإذاً قَالَ فَدفَعه ِعيسى ِبأَكْ

 لَه ِلدو و جوزت ةً ونس ِرينِعش اشِه فَعِإلَى أُم.  
 ٥٣٣- ِمن هرغَي لَّاٍد وأَِبي و نوٍب عبحم نِد اللَِّه   اببأَِبي ع نا عاِبنحعليه السالم ( أَص( 

 لَّ أَوج و زاللَِّه ع رِفيِه غَي دبع نِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم فَقَالَ م ِردي نم لَّ وج و زِل اللَِّه عِفي قَو
  . و علَى اللَِّه تبارك و تعالَى أَنْ يِذيقَه ِمن عذَاٍب أَِليٍم تولَّى ِفيِه غَير أَوِلياِء اللَِّه فَهو ملِْحد ِبظُلٍْم

عليه (   ابن محبوٍب عن أَِبي جعفٍَر الْأَحوِل عن سلَّاِم بِن الْمستِنِري عن أَِبي جعفٍَر -٥٣٤ 

  خِرجوا ِمن ِدياِرِهم ِبغيِر حق ِإلَّا أَنْ يقُولُوا  ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى الَِّذين أُ)السالم 
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 و حمزةَ و جعفٍَر و جرت ِفي  و عِلي)صلى اهللا عليه وآله ( ربنا اللَّه قَالَ نزلَت ِفي رسوِل اللَِّه 
 ِعنيمأَج لَامالس ِهملَيِن عيسالْح.  

عليه (   ابن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن بريٍد الْكُناِسي قَالَ سأَلْت أَبا جعفٍَر -٥٣٥ 

جمع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ما ذا أُِجبتم قالُوا ال ِعلْم لَنا قَالَ  عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ يوم ي)السالم 
فَقَالَ ِإنَّ ِلهذَا تأِْويلًا يقُولُ ما ذَا أُِجبتم ِفي أَوِصياِئكُم الَِّذين خلَّفْتموهم علَى أُمِمكُم قَالَ 

  .ن بعِدنا فَيقُولُونَ لَا ِعلْم لَنا ِبما فَعلُوا ِم
 ِليلَاِم عِديثُ ِإسعليه السالم ( ح(  

    ابن محبوٍب عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي حمزةَ عن سِعيِد بِن الْمسيِب قَالَ -٥٣٦ 
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 يوم أَسلَم فَقَالَ أَ )عليه السالم (  ابن كَم كَانَ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب )عليه السالم ( سأَلْت عِلي بن الْحسيِن 
 ِليا كَانَ ِلعمكَانَ كَاِفراً قَطُّ ِإن عليه السالم ( و(َّلج و زع ثَ اللَّهعثُ بيح  ولَهسر  ) صلى اهللا عليه وآله( 

 و )صلى اهللا عليه وآله ( عشر ِسِنني و لَم يكُن يومِئٍذ كَاِفراً و لَقَد آمن ِباللَِّه تبارك و تعالَى و ِبرسوِلِه 
 و ِإلَى الصلَاِة ِبثَلَاِث ِسِنني و كَانت )ه وآله صلى اهللا علي( سبق الناس كُلَّهم ِإلَى الِْإمياِن ِباللَِّه و ِبرسوِلِه 

 الظُّهر ركْعتيِن و كَذَِلك فَرضها اللَّه تبارك و )صلى اهللا عليه وآله ( أَولُ صلَاٍة صلَّاها مع رسوِل اللَِّه 
يتكْعِن ريتكْعكَّةَ رِبم لَمأَس نلَى مالَى ععولُ اللَِّه تسكَانَ ر كَّةَ )صلى اهللا عليه وآله ( ِن وا ِبملِّيهصي 

 ِليا علِّيهصي ِن ويتكْععليه السالم ( ر( ولُ اللَِّهسر راجى هتح ِر ِسِننيشةَ عدِن ميتكْعكَّةَ رِبم هعم  )

 ِفي أُموٍر لَم يكُن يقُوم ِبها أَحد غَيره و كَانَ )عليه السالم ( لَّف عِلياً  ِإلَى الْمِدينِة و خ)صلى اهللا عليه وآله 
 ِمن مكَّةَ ِفي أَوِل يوٍم ِمن رِبيٍع الْأَوِل و ذَِلك يوم الْخِميِس )صلى اهللا عليه وآله ( خروج رسوِل اللَِّه 

ن الْمبعِث و قَِدم الْمِدينةَ ِلاثْنتي عشرةَ لَيلَةً خلَت ِمن شهِر رِبيٍع الْأَوِل ِمن سنِة ثَلَاثَ عشرةَ ِم
 ِظرتنِقيماً يلْ مزي لَم ِن ثُميتكْعر رصالْع ِن ويتكْعر رلَّى الظُّها فَصلَ ِبقُبزِس فَنماِل الشوز عم

 يصلِّي الْخمس صلَواٍت ركْعتيِن ركْعتيِن و كَانَ ناِزلًا علَى عمِرو بِن عوٍف )ه السالم علي( عِلياً 
فَأَقَام ِعندهم ِبضعةَ عشر يوماً يقُولُونَ لَه أَ تِقيم ِعندنا فَنتِخذَ لَك منِزلًا و مسِجداً فَيقُولُ لَا ِإني 

ا أَنم و ِليع مقْدى يتِزلًا حنِطناً موتسم تلَس قَِني ولْحأَنْ ي هترأَم قَد أَِبي طَاِلٍب و نب ِليع ِظرت
 ِليع فَقَِدم اَء اللَّهِإنْ ش هعرعليه السالم ( أَس( ِبيالن و  ) صلى اهللا عليه وآله(ِرو بمِت عيلَ  ِفي بزٍف فَنوِن ع

 تحولَ ِمن قُبا ِإلَى بِني ساِلِم )عليه السالم (  لَما قَِدم علَيِه عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( معه ثُم ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
 ِليع ٍف ووِن عِس فَ)عليه السالم ( بمطُلُوِع الش عِة معمالْج موي هعم  بصن ِجداً وسم مطَّ لَهخ

ِقبلَته فَصلَّى ِبِهم ِفيِه الْجمعةَ ركْعتيِن و خطَب خطْبتيِن ثُم راح ِمن يوِمِه ِإلَى الْمِدينِة علَى ناقَِتِه 
 ِليع ا وهلَيع عليه السالم ( الَِّتي كَانَ قَِدم( فَاِرقُهلَا ي هعولُ اللَِّه  مسر رمي سلَي ِيِه وشِشي ِبممي ) صلى

 ِببطٍْن ِمن بطُوِن الْأَنصاِر ِإلَّا قَاموا ِإلَيِه يسأَلُونه أَنْ ينِزلَ علَيِهم فَيقُولُ لَهم خلُّوا سِبيلَ )اهللا عليه وآله 
 واِضع لَها ِزمامها حتى انتهت ِإلَى )صلى اهللا عليه وآله ( ِه و رسولُ اللَِّه الناقَِة فَِإنها مأْمورةٌ فَانطَلَقَت ِب

  الْموِضِع الَِّذي ترى و أَشار ِبيِدِه ِإلَى باِب مسِجِد 
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 الَِّذي يصلَّى ِعنده ِبالْجناِئِز فَوقَفَت ِعنده و بركَت و وضعت ِجرانها )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 
ى احتملَ رحلَه فَأَدخلَه  و أَقْبلَ أَبو أَيوب مباِدراً حت)صلى اهللا عليه وآله ( علَى الْأَرِض فَنزلَ رسولُ اللَِّه 

 معه حتى بِني لَه مسِجده بِنيت لَه )عليه السالم (  و عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( منِزلَه و نزلَ رسولُ اللَِّه 
 ِليِزلُ عنم و هاِكنسا فَ)عليه السالم ( ماِزِلِهمنلَا ِإلَى موحِن  فَتيسِن الْحب ِليِب ِلعيسالْم نب ِعيدقَالَ س

 ِحني أَقْبلَ ِإلَى الْمِدينِة فَأَين )صلى اهللا عليه وآله (  جِعلْت ِفداك كَانَ أَبو بكٍْر مع رسوِل اللَِّه )عليه السالم ( 
(  ِإلَى قُبا فَنزلَ ِبِهم ينتِظر قُدوم عِلي )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه فَارقَه فَقَالَ ِإنَّ أَبا بكٍْر لَما قَِدم رسولُ

 فَقَالَ لَه أَبو بكٍْر انهض ِبنا ِإلَى الْمِدينِة فَِإنَّ الْقَوم قَد فَِرحوا ِبقُدوِمك و هم يستِريثُونَ )عليه السالم 
نطَِلق ِبنا و لَا تقُم هاهنا تنتِظر عِلياً فَما أَظُنه يقْدم علَيك ِإلَى شهٍر فَقَالَ لَه ِإقْبالَك ِإلَيِهم فَا

 كَلَّا ما أَسرعه و لَست أَِرمي حتى يقْدم ابن عمي و أَِخي ِفي اللَِّه عز )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
 كٍْر وو بأَب ذَِلك دِعن ِضبقَالَ فَغ ِرِكنيشالْم فِْسِه ِمنقَاِني ِبنو فَقَد ِتي ِإلَييِل بأَه بأَح لَّ وج

 ِليِلع دسح ذَِلك ِمن لَهاخد و أَزماش و)عليه السالم ( وسِلر هِمن تدٍة باودلَ عأَو كَانَ ذَِلك ِل  و
 فَانطَلَق )صلى اهللا عليه وآله (  و أَولَ ِخلَاٍف علَى رسوِل اللَِّه )عليه السالم (  ِفي عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 

 قَالَ فَقُلْت )م عليه السال(  ِبقُبا ينتِظر عِلياً )صلى اهللا عليه وآله ( حتى دخلَ الْمِدينةَ و تخلَّف رسولُ اللَِّه 
 )عليه السالم (  فَاِطمةَ ِمن عِلي )صلى اهللا عليه وآله (  فَمتى زوج رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِلعِلي بِن الْحسيِن 

قَالَ ع ِسِنني عِئٍذ ِتسموا يكَانَ لَه ٍة ونِة ِبسرالِْهج دعِة بِدينِن فَقَالَ ِبالْميسالْح نب عليه السالم ( ِلي( و 
عليها السالم (  علَى ِفطْرِة الِْإسلَاِم ِإلَّا فَاِطمةُ )عليها السالم (  ِمن خِدجيةَ )صلى اهللا عليه وآله ( لَم يولَد ِلرسوِل اللَِّه 

( ٍة ونِة ِبسرلَ الِْهجقَب تاتةُ مِدجيخ تكَان قَد ا  وٍة فَلَمنةَ ِبسِدجيِت خوم دعو طَاِلٍب بأَب اتم
 سِئم الْمقَام ِبمكَّةَ و دخلَه حزنٌ شِديد و أَشفَق علَى نفِْسِه )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَدهما رسولُ اللَِّه 

   ذَِلك فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه اخرج )م عليه السال( ِمن كُفَّاِر قُريٍش فَشكَا ِإلَى جبرِئيلَ 
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يوم ِبمكَّةَ ناِصر و انِصب ِللْمشِرِكني ِمن الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها و هاِجر ِإلَى الْمِدينِة فَلَيس لَك الْ
 ِإلَى الْمِدينِة فَقُلْت لَه فَمتى فُِرضِت الصلَاةُ )صلى اهللا عليه وآله ( حرباً فَِعند ذَِلك توجه رسولُ اللَِّه 

فَقَالَ ِبالْم موِه الْيلَيع ما هلَى مع ِلِمنيسلَى الْمع و لَامالِْإس قَِوي ةُ ووعِت الدرظَه ِة ِحنيِدين
 ِفي الصلَاِة سبع )صلى اهللا عليه وآله ( كَتب اللَّه عز و جلَّ علَى الْمسِلِمني الِْجهاد و زاد رسولُ اللَِّه 

يتكْعِر رصِفي الْع ِن ويتكْعِر راٍت ِفي الظُّهكَعِة راِء الْآِخرِفي الِْعش ةً وكْعِرِب رغِفي الْم ِن و
ركْعتيِن و أَقَر الْفَجر علَى ما فُِرضت ِلتعِجيِل نزوِل ملَاِئكَِة النهاِر ِمن السماِء و ِلتعِجيِل عروِج 

صلى اهللا ( اللَّيِل و ملَاِئكَةُ النهاِر يشهدونَ مع رسوِل اللَِّه ملَاِئكَِة اللَّيِل ِإلَى السماِء و كَانَ ملَاِئكَةُ 

 صلَاةَ الْفَجِر فَِلذَِلك قَالَ اللَّه عز و جلَّ و قُرآنَ الْفَجِر ِإنَّ قُرآنَ الْفَجِر كانَ مشهوداً )عليه وآله 
  .ِئكَةُ النهاِر و ملَاِئكَةُ اللَّيِل يشهده الْمسِلمونَ و يشهده ملَا

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد -٥٣٧ 
  .كُم عنهم  قَالَ ما أَيسر ما رِضي ِبِه الناس عنكُم كُفُّوا أَلِْسنت)عليه السالم ( اللَِّه 

 ٥٣٨- نع ِريعالْأَش ِليو عأَب ى وِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
محمِد بِن عبِد الْجباِر جِميعاً عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميِل بِن دراٍج عن زرارةَ قَالَ كَانَ أَبو 

عا )عليه السالم ( فٍَر جماِبِه ِإنحأَص ضعب فَقَالَ لَه مهلَتود ةَ ويِني أُمب اِم فَذَكَررِجِد الْحسِفي الْم 
نرجو أَنْ تكُونَ صاِحبهم و أَنْ يظِْهر اللَّه عز و جلَّ هذَا الْأَمر علَى يديك فَقَالَ ما أَنا 

ِبص الَى لَمعت و كاربت ا ِإنَّ اللَّهنالز لَادأَو مهابحِإنَّ أَص مهاِحبِني أَنْ أَكُونَ صرسلَا ي و اِحِبِهم
 اللَّه عز و يخلُق منذُ خلَق السماواِت و الْأَرض ِسِنني و لَا أَياماً أَقْصر ِمن ِسِنيِنِهم و أَياِمِهم ِإنَّ

  .جلَّ يأْمر الْملَك الَِّذي ِفي يِدِه الْفَلَك فَيطِْويِه طَياً 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حماِد بِن عثْمانَ عن أَِبي عبِد -٥٣٩ 

  داِس من تقَرب ِمنهم أَكْفَروه و من تباعد ِمنهم أَفْقَروه  قَالَ ولْد الِْمر)عليه السالم ( اللَِّه 
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ه و من هرب ِمنهم أَدركُوه حتى تنقَِضي دولَتهم و من ناواهم قَتلُوه و من تحصن ِمنهم أَنزلُو
.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و أَحمد بن محمٍد الْكُوِفي عن عِلي بِن عمِرو بِن -٥٤٠ 
أَب ناٍذ ععِن مب دمِن أَحِن بسحم نِميعاً عج نمِد أَيبأَِبي ع ناِل عبِشٍري النب نانَ عثْمِن عاِن ب

 جاِلساً ِإذْ جاَءته امرأَةٌ فَرحب ِبها و أَخذَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ بينا رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( اللَِّه 
يض ِبيةُ ننقَالَ اب ا ثُمهدأَقْع ا وِدهِبي ارن تكَان وا وِمنؤا أَنْ يوفَأَب ماهعاٍن دِن ِسناِلِد بخ همقَو هع

يقَالُ لَها نار الْحدثَاِن تأِْتيِهم كُلَّ سنٍة فَتأْكُلُ بعضهم و كَانت تخرج ِفي وقٍْت معلُوٍم فَقَالَ 
ؤت كُمنا عهتددِإنْ ر مى لَهتا حهِبعت ا ثُمهدِبِه فَرا ِبثَولَهقْبتفَاس اَءتقَالَ فَج معونَ قَالُوا نِمن

 و جرداً فَخأَب جرخنَ أَلَّا يوري مه ِف واِب الْكَهلَى بوا علَسج ا وهعلَ مخد ا وفَهكَه لَتخد
 هذَا ِمن ذَا زعمت بنو عبٍس أَني لَا أَخرج و جِبيِني يندى ثُم قَالَ هو يقُولُ هذَا هذَا و كُلُّ

ُء عانةٌ  تؤِمنونَ ِبي قَالُوا لَا قَالَ فَِإني ميت يوم كَذَا و كَذَا فَِإذَا أَنا ِمت فَادِفنوِني فَِإنها ستِجي
يا عهمقْدٍر يمح ِمن اتا مفَلَم ما ِشئْتملُوِني عس وِني وشبِري فَانلَى قَبع ِقفى يتح رتأَب ر

  دفَنوه و كَانَ ذَِلك الْيوم ِإذْ جاَءِت 
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الْعانةُ اجتمعوا و جاُءوا يِريدونَ نبشه فَقَالُوا ما آمنتم ِبِه ِفي حياِتِه فَكَيف تؤِمنونَ ِبِه بعد موِتِه 
 كُوهرفَت كُوهرفَات كُملَيةً عبس نكُونلَي وهمتشبن لَِئن و.  

 ٥٤١- اِهيمرِإب نب ِليع   اِنيمالْي رمِن عب اِهيمرِإب نى عِن ِعيساِد بمح نأَِبيِه ع نع
عن سلَيِم بِن قَيٍس الِْهلَاِلي قَالَ سِمعت سلْمانَ الْفَاِرِسي رِضي اللَّه عنه يقُولُ لَما قُِبض رسولُ 

لناس ما صنعوا و خاصم أَبو بكٍْر و عمر و أَبو عبيدةَ بن الْجراِح  و صنع ا)صلى اهللا عليه وآله ( اللَِّه 
 ِليِة عجِبح موهمصفَخ ارصِلأَنَّ )عليه السالم ( الْأَن كُمِر ِمنِبالْأَم قأَح شياِر قُرصالْأَن رشعا مقَالُوا ي 

 ِمن قُريٍش و الْمهاِجِرين ِمنهم ِإنَّ اللَّه تعالَى بدأَ ِبِهم ِفي ِكتاِبِه و )هللا عليه وآله صلى ا( رسولَ اللَِّه 
 الْأَِئمةُ ِمن قُريٍش قَالَ سلْمانُ رِضي اللَّه عنه فَأَتيت )صلى اهللا عليه وآله ( فَضلَهم و قَد قَالَ رسولُ اللَِّه 

 فَأَخبرته ِبما صنع الناس و قُلْت ِإنَّ أَبا )صلى اهللا عليه وآله (  و هو يغسلُ رسولَ اللَِّه )عليه السالم ( ياً عِل
 واِحدٍة ِإنهم  و اللَِّه ما يرضى أَنْ يباِيعوه ِبيٍد)صلى اهللا عليه وآله ( بكٍْر الساعةَ علَى ِمنبِر رسوِل اللَِّه 

لَيباِيعونه ِبيديِه جِميعاً ِبيِميِنِه و ِشماِلِه فَقَالَ ِلي يا سلْمانُ هلْ تدِري من أَولُ من بايعه علَى 
ِة بِني ساِعدةَ ِحني خصمِت  قُلْت لَا أَدِري ِإلَّا أَني رأَيت ِفي ظُلَّ)صلى اهللا عليه وآله ( ِمنبِر رسوِل اللَِّه 

الْأَنصار و كَانَ أَولَ من بايعه بِشري بن سعٍد و أَبو عبيدةَ بن الْجراِح ثُم عمر ثُم ساِلم قَالَ 
صلى اهللا عليه ( ى ِمنبِر رسوِل اللَِّه لَست أَسأَلُك عن هذَا و لَِكن تدِري أَولَ من بايعه ِحني صِعد علَ

 قُلْت لَا و لَِكني رأَيت شيخاً كَِبرياً متوكِّئاً علَى عصاه بين عينيِه سجادةٌ شِديد التشِمِري )وآله 
 الَِّذي لَم يِمتِني ِمن الدنيا حتى رأَيتك صِعد ِإلَيِه أَولَ من صِعد و هو يبِكي و يقُولُ الْحمد ِللَِّه

 ِليِجِد فَقَالَ عسالْم ِمن جرلَ فَخزن ثُم هعايفَب هدطَ يسفَب كدطْ يسكَاِن ابذَا الْمعليه السالم ( ِفي ه(   
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 ِبيِت النوِبم اِمتش هكَأَن هقَالَتِني ماَءتس لَقَد لَا و قُلْت وه نِري مدلْ تفَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( ه 
 أَنَّ ِإبِليس و رؤساَء أَصحاِبِه شِهدوا )ليه وآله صلى اهللا ع( ذَاك ِإبِليس لَعنه اللَّه أَخبرِني رسولُ اللَِّه 

 ِإياي ِللناِس ِبغِديِر خم ِبأَمِر اللَِّه عز و جلَّ فَأَخبرهم أَني أَولَى )صلى اهللا عليه وآله ( نصب رسوِل اللَِّه 
 الشاِهد الْغاِئب فَأَقْبلَ ِإلَى ِإبِليس أَباِلسته و مردةُ أَصحاِبِه ِبِهم ِمن أَنفُِسِهم و أَمرهم أَنْ يبلِّغَ

 و مهاموا ِإمِلمأُع ِبيلٌ قَدس ِهملَيا علَا لَن و ا لَكم ةٌ وومصعم ةٌ وومحرةٌ مِذِه أُمفَقَالُوا ِإنَّ ه
 أَنه )صلى اهللا عليه وآله ( انطَلَق ِإبِليس لَعنه اللَّه كَِئيباً حِزيناً و أَخبرِني رسولُ اللَِّه مفْزعهم بعد نِبيِهم فَ

 ِجدسونَ الْمأْتي ونَ ثُمِصمتخا يم دعةَ باِعدِني سكٍْر ِفي ظُلَِّة با بونَ أَباِيعبي اسأَنَّ الن قُِبض لَو
ونُ أَولَ من يباِيعه علَى ِمنبِري ِإبِليس لَعنه اللَّه ِفي صورِة رجٍل شيٍخ مشمٍر يقُولُ كَذَا و فَيكُ

كَذَا ثُم يخرج فَيجمع شياِطينه و أَباِلسته فَينخر و يكْسع و يقُولُ كَلَّا زعمتم أَنْ لَيس ِلي 
 مهرا أَمم و هتطَاع لَّ وج و زاللَِّه ع ركُوا أَمرى تتح ِبِهم تعنا صم متأَير فِبيلٌ فَكَيس ِهملَيع

   .)صلى اهللا عليه وآله ( ِبِه رسولُ اللَِّه 
للَِّه بِن محمٍد الْيماِني عن   محمد بن يحيى عن أَحمد بِن سلَيمانَ عن عبِد ا-٥٤٢ 

 )عليه السالم ( ِمسمِع بِن الْحجاِج عن صباٍح الْحذَّاِء عن صباٍح الْمزِني عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
 يوم الْغِديِر صرخ ِإبِليس ِفي جنوِدِه  )عليه السالم(  ِبيِد عِلي )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ لَما أَخذَ رسولُ اللَِّه 

صرخةً فَلَم يبق ِمنهم أَحد ِفي بر و لَا بحٍر ِإلَّا أَتاه فَقَالُوا يا سيدهم و مولَاهم ما ذَا دهاك فَما 
 لَهم فَعلَ هذَا النِبي ِفعلًا ِإنْ تم لَم يعص اللَّه سِمعنا لَك صرخةً أَوحش ِمن صرخِتك هِذِه فَقَالَ

أَبداً فَقَالُوا يا سيدهم أَنت كُنت ِآلدم فَلَما قَالَ الْمناِفقُونَ ِإنه ينِطق عِن الْهوى و قَالَ أَحدهما 
 صرخ )صلى اهللا عليه وآله (  ِفي رأِْسِه كَأَنه مجنونٌ يعنونَ رسولَ اللَِّه ِلصاِحِبِه أَ ما ترى عينيِه تدوراِن

 مقَالَ آد معلُ قَالُوا نقَب ِمن مِآلد تي كُنأَن متِلما عفَقَالَ أَ م اَءهِليأَو عمٍب فَجةً ِبطَرخرص ِليسِإب
  فُر ِبالرب و هؤلَاِء نقَضوا الْعهد و كَفَروا نقَض الْعهد و لَم يكْ
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س غَير عِلي لَِبس ِإبِليس تاج الْملِْك و  و أَقَام النا)صلى اهللا عليه وآله ( ِبالرسوِل فَلَما قُِبض رسولُ اللَِّه 
 قُومى يتح اللَّه طَاعوا لَا يباطْر مقَالَ لَه ثُم لَهجر و لَهيخ عمج ِة وثْبِفي الْو دقَع راً وبِمن بصن

ق علَيِهم ِإبِليس ظَنه فَاتبعوه ِإلَّا فَِريقاً ِمن الْمؤِمِنني  و لَقَد صد)عليه السالم ( الِْإمام و تلَا أَبو جعفٍَر 
 و الظَّن ِمن )صلى اهللا عليه وآله (  كَانَ تأِْويلُ هِذِه الْآيِة لَما قُِبض رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( قَالَ أَبو جعفٍَر 

 ِإنه ينِطق عِن الْهوى فَظَن ِبِهم ِإبِليس ظَناً فَصدقُوا )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه ِإبِليس ِحني قَالُوا ِلرسوِل
 هظَن.  

 ٥٤٣- نِديٍد عِن حب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
 يوماً )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ أَصبح رسولُ اللَِّه )عليهما السالم ( عن أَحِدِهما جِميِل بِن دراٍج عن زرارةَ 
 ِليع ِزيناً فَقَالَ لَهلَا )عليه السالم ( كَِئيباً ح فكَي ِزيناً فَقَالَ وولَ اللَِّه كَِئيباً حسا ري اكا ِلي أَرم 

يت ِفي لَيلَِتي هِذِه أَنَّ بِني تيٍم و بِني عِدي و بِني أُميةَ يصعدونَ ِمنبِري أَكُونُ كَذَِلك و قَد رأَ
 ِتكوم دعِتي فَقَالَ بوم دعب اِتي أَويِفي ح با ري ى فَقُلْتقَرلَاِم الْقَهِن الِْإسع اسونَ الندرذَا يه

.  
 ٥٤٤-ِميلٌ عا   جِدِهمأَح نةَ عاررز عليهما السالم ( ن( ولُ اللَِّهسقَالَ قَالَ ر  ) صلى اهللا عليه وآله( 

لَو لَا أَني أَكْره أَنْ يقَالَ ِإنَّ محمداً استعانَ ِبقَوٍم حتى ِإذَا ظَِفر ِبعدوِه قَتلَهم لَضربت أَعناق قَوٍم 
  .كَِثٍري 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عبيِد اللَِّه الدهقَاِن عن عبِد اللَِّه بِن -٥٤٥ 
(  قَالَ كَانَ الْمِسيح )عليه السالم ( الْقَاِسِم عِن ابِن أَِبي نجرانَ عن أَباِن بِن تغِلب عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 يقُولُ ِإنَّ التاِرك ِشفَاَء الْمجروِح ِمن جرِحِه شِريك ِلجاِرِحِه لَا محالَةَ و ذَِلك أَنَّ )سالم عليه ال
الْجاِرح أَراد فَساد الْمجروِح و التاِرك ِلِإشفَاِئِه لَم يشأْ صلَاحه فَِإذَا لَم يشأْ صلَاحه فَقَد شاَء 

ادفَس وا وأْثَما فَتلَها أَهوهعنملَا ت لُوا وهجا فَتِلهأَه رِة غَيثُوا ِبالِْحكْمدحلَا ت اراً فَكَذَِلكِطراض ه
 كسِإلَّا أَم اِئِه ووِضعاً ِلدوأَى ماِوي ِإنْ ردِزلَِة الطَِّبيِب الْمنِبم كُمدأَح كُنلْي.  
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(   سهلٌ عن عبيِد اللَِّه عن أَحمد بِن عمر قَالَ دخلْت علَى أَِبي الْحسِن الرضا - ٥٤٦

أَِبي فَاِختةَ فَقُلْت لَه جِعلْت ِفداك ِإنا كُنا ِفي سعٍة ِمن الرزِق  أَنا و حسين بن ثُويِر بِن )عليه السالم 
و غَضارٍة ِمن الْعيِش فَتغيرِت الْحالُ بعض التغِيِري فَادع اللَّه عز و جلَّ أَنْ يرد ذَِلك ِإلَينا فَقَالَ 

يش كُ أَيونَ تِريدا ٍء تلَى ِخلَاِف مع كِإن ةَ وثَمره كُونَ ِمثْلَ طَاِهٍر وأَنْ ت كرسلُوكاً أَ يونَ مون
  أَنت علَيِه قُلْت لَا و اللَِّه ما يسرِني أَنَّ ِلي الدنيا ِبما ِفيها ذَهباً 
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و ِفضةً و ِإني علَى ِخلَاِف ما أَنا علَيِه قَالَ فَقَالَ فَمن أَيسر ِمنكُم فَلْيشكُِر اللَّه ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ 
هانحبقَالَ س و كُمنلَأَِزيد متكَرش قُولُ لَِئني ِعباِدي قَِليلٌ ِمن كْراً وش دلُوا آلَ داومالَى اععت و 

 كَانَ يقُولُ من حسن ظَنه ِباللَِّه كَانَ )عليه السالم ( الشكُور و أَحِسنوا الظَّن ِباللَِّه فَِإنَّ أَبا عبِد اللَِّه 
ِليِل ِمن الرزِق قَِبلَ اللَّه ِمنه الْيِسري ِمن الْعمِل و من رِضي اللَّه ِعند ظَنِه ِبِه و من رِضي ِبالْقَ

ِبالْيِسِري ِمن الْحلَاِل خفَّت مئُونته و تنعم أَهلُه و بصره اللَّه داَء الدنيا و دواَءها و أَخرجه ِمنها 
اِم قَالَ ثُم قَالَ ما فَعلَ ابن ِقياما قَالَ قُلْت و اللَِّه ِإنه لَيلْقَانا فَيحِسن اللِّقَاَء ساِلماً ِإلَى داِر السلَ

يش أَي ِإ فَقَالَ و ةً ِفي قُلُوِبِهما ِريبونالَِّذي ب مهياننزالُ بةَ ال يِذِه الْآيلَا هت ثُم ذَِلك ِمن هعنملَّا ٍء ي
يش ِري ِلأَيدقَالَ ت قَالَ ثُم مهقُلُوب قَطَّعا  أَنْ تأَب ِبعت هلَا قَالَ ِإن ا قَالَ قُلْتامِقي ناب ريحٍء ت

 فَالْتفَت )هللا عليه وآله صلى ا(  فَأَتاه عن يِميِنِه و عن ِشماِلِه و هو يِريد مسِجد النِبي )عليه السالم ( الْحسِن 
 فَقَالَ ما تِريد حيرك اللَّه قَالَ ثُم قَالَ أَ رأَيت لَو رجع ِإلَيِهم موسى )عليه السالم ( ِإلَيِه أَبو الْحسِن 

أَصوب قَولًا أَو من قَالَ لَن نبرح علَيِه فَقَالُوا لَو نصبته لَنا فَاتبعناه و اقْتصصنا أَثَره أَ هم كَانوا 
  عاِكِفني حتى يرِجع ِإلَينا موسى قَالَ قُلْت لَا بلْ 
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 فَاتبعناه و اقْتصصنا أَثَره قَالَ فَقَالَ ِمن هاهنا أُِتي ابن ِقياما و من قَالَ ِبقَوِلِه من قَالَ نصبته لَنا
  و ذَِلك أَنه أَوصى ِعند)عليه السالم ( قَالَ ثُم ذَكَر ابن السراِج فَقَالَ ِإنه قَد أَقَر ِبموِت أَِبي الْحسِن 

يش ِمن لَّفْتا خِتِه فَقَالَ كُلُّ موِن  مسثَِة أَِبي الْحرِقي ِلونذَا الَِّذي ِفي عى قَِميِصي هتعليه ( ٍء ح

و ِمما ٍء ينفَعه ِمن ذَِلك   و هذَا ِإقْرار و لَِكن أَي شي)عليه السالم (  و لَم يقُلْ هو ِلأَِبي الْحسِن )السالم 
 كسأَم قَالَ ثُم.  

 ٥٤٧- قَِريالِْمن داوِن دانَ بملَيس نٍد عمحِن مِن الْقَاِسِم بأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  
ت مع قَوٍم فَأَكِْثِر  قَالَ قَالَ لُقْمانُ ِلابِنِه ِإذَا سافَر)عليه السالم ( عن حماٍد عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 و اِدكلَى زكَِرمياً ع كُن و وِهِهمجِفي و مسبأَكِْثِر الت و وِرِهمأُم و ِركِفي أَم ماهِإي كتارِتشاس
الصمِت و كَثْرِة الصلَاِة و ِإذَا دعوك فَأَِجبهم و ِإذَا استعانوا ِبك فَأَِعنهم و اغِْلبهم ِبثَلَاٍث ِبطُوِل 

 و ملَه دهفَاش قلَى الْحع وكدهشتِإذَا اس اٍد وز اٍل أَوم ٍة أَوابد ِمن كعا مفِْس ِبماِء النخس
و ظُرنت و تثَبى تتح ِزمعلَا ت ثُم وكارشتِإذَا اس ملَه كأْير دهى اجتٍة حورشِفي م ِجبلَا ت 

تقُوم ِفيها و تقْعد و تنام و تأْكُلَ و تصلِّي و أَنت مستعِملٌ ِفكْرك و ِحكْمتك ِفي مشورِتِه فَِإنَّ 
 رأْيه و نزع عنه الْأَمانةَ و ِإذَا من لَم يمِحِض النِصيحةَ ِلمِن استشاره سلَبه اللَّه تبارك و تعالَى

 قُوا ودصِإذَا ت و مهعلْ مملُونَ فَاعمعي مهتأَيِإذَا ر و مهعِش مونَ فَامشمي كابحأَص تأَير
و ِإذَا أَمروك ِبأَمٍر و سأَلُوك فَقُلْ أَعطَوا قَرضاً فَأَعِط معهم و اسمع ِلمن هو أَكْبر ِمنك ِسناً 

نعم و لَا تقُلْ لَا فَِإنَّ لَا ِعي و لُؤم و ِإذَا تحيرتم ِفي طَِريِقكُم فَانِزلُوا و ِإذَا شكَكْتم ِفي الْقَصِد 
لُوه عن طَِريِقكُم و لَا تسترِشدوه فَِإنَّ فَِقفُوا و تآمروا و ِإذَا رأَيتم شخصاً واِحداً فَلَا تسأَ

الشخص الْواِحد ِفي الْفَلَاِة مِريب لَعلَّه أَنْ يكُونَ عيناً ِللُّصوِص أَو يكُونَ هو الشيطَانَ الَِّذي 
  رى فَِإنَّ الْعاِقلَ حيركُم و احذَروا الشخصيِن أَيضاً ِإلَّا أَنْ تروا ما لَا أَ
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 جاَء وقْت ِإذَا أَبصر ِبعيِنِه شيئاً عرف الْحق ِمنه و الشاِهد يرى ما لَا يرى الْغاِئب يا بني و ِإذَا
يا ِلشهرخؤلَاٍة فَلَا تأِْس  صلَى رع لَو ٍة واعملِّ ِفي جص و نيا دها فَِإنهِمن ِرحتاس ا ولِّهص ٍء و

حكَماِء ِإلَّا أَنْ زج و لَا تنامن علَى دابِتك فَِإنَّ ذَِلك سِريع ِفي دبِرها و لَيس ذَِلك ِمن ِفعِل الْ
 ِتكابد نِزلْ عِزِل فَاننالْم ِمن تبِإذَا قَر فَاِصِل واِء الْمخِترِلاس ددمالت كِكنمِمٍل يحكُونَ ِفي مت

 ِبأَحسِنها لَوناً و أَلْيِنها و ابدأْ ِبعلِْفها قَبلَ نفِْسك و ِإذَا أَردت النزولَ فَعلَيك ِمن ِبقَاِع الْأَرِض
تربةً و أَكْثَِرها عشباً و ِإذَا نزلْت فَصلِّ ركْعتيِن قَبلَ أَنْ تجِلس و ِإذَا أَردت قَضاَء حاجٍة فَأَبِعِد 

لْأَرض الَِّتي حلَلْت ِبها و سلِّم علَيها الْمذْهب ِفي الْأَرِض و ِإذَا ارتحلْت فَصلِّ ركْعتيِن و ودِع ا
و علَى أَهِلها فَِإنَّ ِلكُلِّ بقْعٍة أَهلًا ِمن الْملَاِئكَِة و ِإِن استطَعت أَنْ لَا تأْكُلَ طَعاماً حتى تبدأَ 

ِه عز و جلَّ ما دمت راِكباً و علَيك ِبالتسِبيِح ما فَتتصدق ِمنه فَافْعلْ و علَيك ِبِقراَءِة ِكتاِب اللَّ
 ِريِس وعِبالت كلَيع ِل وِل اللَّيأَو ِمن ريالس و اكِإي اِلياً وخ تما داِء معِبالد كلَيع اِملًا وع تمد

  .ِخِرِه و ِإياك و رفْع الصوِت ِفي مِسِريك الدلْجِة ِمن لَدنْ ِنصِف اللَّيِل ِإلَى آ
 ٥٤٨- فَِليوالن ِزيدِن يِن بيسِن الْحاِلٍد عِن خِد بمحِن مب دمأَح نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنِعد  

ِوي قَالَ و حدثَِني الْأُسيِدي و محمد عن عِلي بِن داود الْيعقُوِبي عن ِعيسى بِن عبِد اللَِّه الْعلَ
بن مبشٍر أَنَّ عبد اللَِّه بن ناِفٍع الْأَزرق كَانَ يقُولُ لَو أَني عِلمت أَنَّ بين قُطْريها أَحداً تبِلغِني 

 النهرواِن و هو لَهم غَير ظَاِلٍم لَرحلْت ِإلَيِه فَِقيلَ لَه و لَا ِإلَيِه الْمطَايا يخِصمِني أَنَّ عِلياً قَتلَ أَهلَ
 ِلكهلُ جذَا أَوه فَِقيلَ لَه اِلملِْدِه عفَقَالَ أَ ِفي و هلَدو  
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 ِليِن عِن بيسِن الْحب ِليع نب دمحِقيلَ م موالْي مهاِلمع ناِلٍم قَالَ فَمع لُونَ ِمنخي مه عليه ( و

 )عليه السالم ( ِبي جعفٍَر  قَالَ فَرحلَ ِإلَيِه ِفي صناِديِد أَصحاِبِه حتى أَتى الْمِدينةَ فَاستأْذَنَ علَى أَ)السالم 
فَِقيلَ لَه هذَا عبد اللَِّه بن ناِفٍع فَقَالَ و ما يصنع ِبي و هو يبرأُ ِمني و ِمن أَِبي طَرفَِي النهاِر فَقَالَ 

م أَنَّ بين قُطْريها أَحداً تبِلغه الْمطَايا لَه أَبو بِصٍري الْكُوِفي جِعلْت ِفداك ِإنَّ هذَا يزعم أَنه لَو عِل
 قَتلَ أَهلَ النهرواِن و هو لَهم غَير ظَاِلٍم لَرحلَ ِإلَيِه فَقَالَ لَه أَبو )عليه السالم ( ِإلَيِه يخِصمه أَنَّ عِلياً 

اِظراً قَالَ نعم قَالَ يا غُلَام اخرج فَحطَّ رحلَه و قُلْ لَه ِإذَا كَانَ  أَ تراه جاَءِني من)عليه السالم ( جعفٍَر 
عليه السالم ( الْغد فَأِْتنا قَالَ فَلَما أَصبح عبد اللَِّه بن ناِفٍع غَدا ِفي صناِديِد أَصحاِبِه و بعثَ أَبو جعفٍَر 

الْمهاِجِرين و الْأَنصاِر فَجمعهم ثُم خرج ِإلَى الناِس ِفي ثَوبيِن ممغريِن و أَقْبلَ  ِإلَى جِميِع أَبناِء )
علَى الناِس كَأَنه ِفلْقَةُ قَمٍر فَقَالَ الْحمد ِللَِّه محيِث الْحيِث و مكَيِف الْكَيِف و مؤيِن الْأَيِن 

دمالْح ِة وِض ِإلَى آِخِر الْآيا ِفي الْأَرم اِت ووما ِفي السم لَه مولَا ن ةٌ وِسن ذُهأْخِللَِّه الَِّذي لَا ت 
سولُه  عبده و ر)صلى اهللا عليه وآله ( أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه و أَشهد أَنَّ محمداً 

 رشعا مِتِه يلَايا ِبونصتاخ ِتِه ووبا ِبننمِللَِّه الَِّذي أَكْر دمِقيٍم الْحتساٍط مِإلَى ِصر اهده و اهبتاج
 فَلْيقُم و )عليه السالم ( أَبناِء الْمهاِجِرين و الْأَنصاِر من كَانت ِعنده منقَبةٌ ِفي عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب 

 اِقِب ِمننِذِه الْمى ِلهوا أَراللَِّه أَن دبفَقَالَ ع اِقبنالْم وا ِتلْكدرفَس اسالن ثْ قَالَ فَقَامدحتلْي
  هؤلَاِء و ِإنما 
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 نِطيلَأُع ربيِديِث خاِقِب ِإلَى حنا ِفي الْموهتى انتِن حيكَمِكيِمِه الْححت دعب الْكُفْر ِليثَ عدأَح
ولُهسر و اللَّه هِحبي و ولَهسر و اللَّه ِحبلًا يجةَ غَداً رايالر حفْتى يتح ِجعراٍر لَا يفَر راراً غَيكَر 

 ما تقُولُ ِفي هذَا الْحِديِث فَقَالَ هو حق لَا شك ِفيِه و )عليه السالم ( اللَّه علَى يديِه فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
 ثَِكلَتك أُمك أَخِبرِني عِن اللَِّه عز و جلَّ )ه السالم علي( لَِكن أَحدثَ الْكُفْر بعد فَقَالَ لَه أَبو جعفٍَر 

أَحب عِلي بن أَِبي طَاِلٍب يوم أَحبه و هو يعلَم أَنه يقْتلُ أَهلَ النهرواِن أَم لَم يعلَم قَالَ ابن ناِفٍع 
 أَخِبرِني عِن اللَِّه جلَّ ِذكْره أَحب عِلي بن أَِبي طَاِلٍب )عليه السالم ( ٍر أَِعد علَي فَقَالَ لَه أَبو جعفَ

 قَالَ فَقَالَ قَد تلَا كَفَر قَالَ ِإنْ قُلْت لَمعي لَم اِن أَمورهلَ النلُ أَهقْتي هأَن لَمعي وه و هبأَح موي
قَالَ فَأَح ِلملَ عمعلَى أَنْ يِتِه فَقَالَ عِصيعلَ ِبممعلَى أَنْ يع ِتِه أَولَ ِبطَاعمعلَى أَنْ يع اللَّه هب

 فَقُم مخصوماً فَقَام و هو يقُولُ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ )عليه السالم ( ِبطَاعِتِه فَقَالَ لَه أَبو جعفٍَر 
يالْأَب هالَتلُ ِرسعجثُ ييح لَمأَع ِر اللَّهالْفَج ِد ِمنوِط الْأَسيالْخ ِمن ض.  

 ٥٤٩- نع ِمييِن التسِن الْحب ِليع نِميعاً عٍد جمحم نب ِليع ٍد ومحم نب دمأَح  
وني نع اِسِطيطَّاِب الْوِن الْخِد بمحاٍد ممح نع لَِبيالْح رمِن عب دمأَح نِن عمحِد الربِن عب س

 كَيف بصرك ِبالنجوِم قَالَ قُلْت )عليه السالم ( الْأَزِدي عن ِهشاٍم الْخفَّاِف قَالَ قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه 
ِبالن رصاِق أَبِبالِْعر لَّفْتا خِتي موسقَلَن ذْتقَالَ فَأَخ كُمدانُ الْفَلَِك ِعنرود في فَقَالَ كَيوِم ِمنج

 ِي ودالْج ِش وعاِت الننالُ با بقُولُ فَما تلَى مع را قَالَ فَقَالَ ِإنْ كَانَ الْأَمهترأِْسي فَأَدر نع
ٌء لَا أَعِرفُه و لَا  يوماً ِمن الدهِر ِفي الِْقبلَِة قَالَ قُلْت هذَا و اللَِّه شيالْفَرقَديِن لَا يرونَ يدورونَ 

سِمعت أَحداً ِمن أَهِل الِْحساِب يذْكُره فَقَالَ ِلي كَِم السكَينةُ ِمن الزهرِة جزءاً ِفي ضوِئها قَالَ 
مجاللَِّه ن ذَا وه انَ اللَِّه قُلْتحبفَقَالَ س هذْكُراِس يالن داً ِمنأَح تِمعلَا س ِبِه و تِمعا سم 

فَأَسقَطْتم نجماً ِبأَسِرِه فَعلَى ما تحسبونَ ثُم قَالَ فَكَِم الزهرةُ ِمن الْقَمِر جزءاً ِفي ضوِئِه قَالَ 
يذَا شه لَ قُلْتعٌء لَا ي ِإلَّا اللَّه هم  
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 قْتدذَا قَالَ صه ِرفا أَعم ا قَالَ قُلْتِئهوِس ِفي ضمالش ءاً ِمنزج رلَّ قَالَ فَكَِم الْقَمج و زع
اِحِبِه ثُمذَا ِلصه بسحفَي اِسبذَا حِفي ه و اِسبذَا حاِن ِفي هِقيلْتِن ييكَرسالُ الْعا بقَالَ م 

 وسحِت النكَان نفَأَي را الْآخمهدأَح ِزمهاِن فَيِقيلْتي اِحِبِه ِبالظَّفَِر ثُمذَا ِلصه بسحي ِبالظَّفَِر و
فَقُلْت لَا و اللَِّه ما أَعلَم ذَِلك قَالَ فَقَالَ صدقْت ِإنَّ أَصلَ الِْحساِب حق و لَِكن لَا يعلَم قَالَ 

 لِْق كُلِِّهمالْخ اِليدوم ِلمع نِإلَّا م ذَِلك.  
 ِمِننيؤةٌ ِلأَِمِري الْمطْبعليه السالم ( خ(  

 ٥٥٠-سالْح نب ِليٍد   عمحم نب دمأَح اِلٍد وِن خِد بمحِن مب دمأَح نع بدؤِن الْم
عن عِلي بِن الْحسِن التيِمي جِميعاً عن ِإسماِعيلَ بِن ِمهرانَ قَالَ حدثَِني عبد اللَِّه بن الْحاِرِث 

 الناس ِبِصفِّني فَحِمد )عليه السالم (  قَالَ خطَب أَِمري الْمؤِمِنني )السالم عليه ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
 ِبيٍد النمحلَى ملَّى عص ِه ولَيى عأَثْن و الَى )صلى اهللا عليه وآله ( اللَّهعت لَ اللَّهعج فَقَد دعا بقَالَ أَم ثُم 

 ِبولَايِة أَمِركُم و منِزلَِتي الَِّتي أَنزلَِني اللَّه عز ِذكْره ِبها ِمنكُم و لَكُم علَي ِمن ِلي علَيكُم حقّاً
الْحق ِمثْلُ الَِّذي ِلي علَيكُم و الْحق أَجملُ الْأَشياِء ِفي التواصِف و أَوسعها ِفي التناصِف لَا 

  أَحٍد ِإلَّا جرى علَيِه و لَا يجِري علَيِه ِإلَّا يجِري ِل
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لَكَانَ ذَِلك ِللَِّه عز و جلَّ خاِلصاً جرى لَه و لَو كَانَ ِلأَحٍد أَنْ يجِري ذَِلك لَه و لَا يجِري علَيِه 
 قَّهلَ حعج لَِكن اِئِه وقَض وبرِه ضلَيع ترا جِلِه ِفي كُلِّ مدِلع اِدِه ولَى ِعبِتِه عرلِْقِه ِلقُدونَ خد

ثَّواِب تفَضلًا ِمنه و تطَولًا ِبكَرِمِه و علَى الِْعباِد أَنْ يِطيعوه و جعلَ كَفَّارتهم علَيِه ِبحسِن ال
توسعاً ِبما هو ِمن الْمِزيِد لَه أَهلًا ثُم جعلَ ِمن حقُوِقِه حقُوقاً فَرضها ِلبعِض الناِس علَى بعٍض 

ا يستوجب بعضها ِإلَّا ِببعٍض فَأَعظَم فَجعلَها تتكَافَى ِفي وجوِهها و يوِجب بعضها بعضاً و لَ
ِمما افْترض اللَّه تبارك و تعالَى ِمن ِتلْك الْحقُوِق حق الْواِلي علَى الرِعيِة و حق الرِعيِة علَى 

 فَجعلَها ِنظَام أُلْفَِتِهم و ِعزاً ِلِديِنِهم و ِقواماً الْواِلي فَِريضةٌ فَرضها اللَّه عز و جلَّ ِلكُلٍّ علَى كُلٍّ
ِلسنِن الْحق ِفيِهم فَلَيست تصلُح الرِعيةُ ِإلَّا ِبصلَاِح الْولَاِة و لَا تصلُح الْولَاةُ ِإلَّا ِباسِتقَامِة الرِعيِة 

واِلي حقَّه و أَدى ِإلَيها الْواِلي كَذَِلك عز الْحق بينهم فَقَامت مناِهج فَِإذَا أَدِت الرِعيةُ ِإلَى الْ
الديِن و اعتدلَت معاِلم الْعدِل و جرت علَى أَذْلَاِلها السنن فَصلَح ِبذَِلك الزمانُ و طَاب ِبِه 

 الدولَِة و يِئست مطَاِمع الْأَعداِء و ِإذَا غَلَبِت الرِعيةُ واِليهم و علَا الْواِلي الْعيش و طُِمع ِفي بقَاِء
 ترظَه ةُ والْكَِلم اِلكنه لَفَتتةَ اخِعيالر  
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 و طِّلَِت الْآثَارع ى ووِملَ ِبالْهِن فَعنالس اِلمعم ِركَتت يِن وغَالُ ِفي الدالِْإد كَثُر ِر ووالْج طَاِمعم
ثِّلَ فَهناِلك تِذلُّ كَثُرت ِعلَلُ النفُوِس و لَا يستوحش ِلجِسيِم حد عطِّلَ و لَا ِلعِظيِم باِطٍل أُ

 اسا النهأَي لُماِد فَهالِْعب دلَّ ِعنج و زاللَِّه ع اتِبعت ظُمعت و الِْبلَاد برخت و اررالْأَش ِعزت و اررالْأَب
 و الْوفَاِء ِبعهِدِه و الِْإنصاِف لَه ِفي جِميِع ِإلَى التعاوِن علَى طَاعِة اللَِّه عز و جلَّ و الِْقياِم ِبعدِلِه

يِإلَى ش ادالِْعب سلَي هقِِّه فَِإنح  ِه ولَيِن عاوعِن التسح و ِح ِفي ذَِلكاصنِإلَى الت مهِمن جوٍء أَح
 و هصا اللَِّه ِحرلَى ِرضع دتِإِن اش و دأَح سطَى لَيا أَعِقيقَةَ ماِلٍغ حِبب هادِتهِل اجمطَالَ ِفي الْع

اللَّه ِمن الْحق أَهلَه و لَِكن ِمن واِجِب حقُوِق اللَِّه عز و جلَّ علَى الِْعباِد النِصيحةُ لَه ِبمبلَِغ 
 ِفيِهم قِة الْحلَى ِإقَامنُ عاوعالت و ِدِهمهج و هِزلَتنم قِفي الْح تظُمِإنْ ع و ؤرام سلَي ثُم

جسمت ِفي الْحق فَِضيلَته ِبمستغٍن عن أَنْ يعانَ علَى ما حملَه اللَّه عز و جلَّ ِمن حقِِّه و لَا 
تمحاقْت و ورِبِه الْأُم أَتسخ ذَِلك عِرٍئ مِه ِلاملَيانَ ععي و لَى ذَِلكع ِعنيا أَنْ يوِن مونُ ِبديالْع ه

و أَهلُ الْفَِضيلَِة ِفي الْحاِل و أَهلُ النعِم الِْعظَاِم أَكْثَر ِفي ذَِلك حاجةً و كُلٌّ ِفي الْحاجِة ِإلَى اللَِّه 
  عز و جلَّ شرع سواٌء 

http://www.islam4u.com


  )٣٥٥( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... من الد الثا: الكايف 

فَأَجابه رجلٌ ِمن عسكَِرِه لَا يدرى من هو و يقَالُ ِإنه لَم ير ِفي عسكَِرِه قَبلَ ذَِلك الْيوِم و لَا 
الثَّن نسأَح و فَقَام هدعب و ِهملَيقِِّه عاِجِب حو ِمن مطَاهأَع و ملَاها أَبلَّ ِبمج و زلَى اللَِّه عاَء ع

 ِبك كتِعير نحن ا ونأَِمري تقَالَ أَن ثُم ِبِهم الَاِت ِبِه وِف الْحرصت ِمن ا ذَكَراِر ِبكُلِّ مالِْإقْر
زع ا اللَّهنجرأَخ كارِتيِض اخأَم ا ونلَيع رتلِّ فَاخالْغ ِمن هادِعب أَطْلَق اِزكزِبِإع الذُّلِّ و لَّ ِمنج و 

 و ائْتِمر فَأَمِض ائِْتمارك فَِإنك الْقَاِئلُ الْمصدق و الْحاِكم الْموفَّق و الْمِلك الْمخولُ لَا نستِحلُّ
يِفي  ِفي ش هنِجلُّ عي و كطَرخ ا ِفي ذَِلكندِعن ظُمعي ِعلْماً ِبِعلِْمك ِقيسلَا ن و كتِصيعٍء م

 ِمِننيؤالْم أَِمري هابفَأَج لُكا فَضفُِسنفِْس)عليه السالم ( أَنلَالُ اللَِّه ِفي نج ظُمع نم قح فَقَالَ ِإنَّ ِمن  ِه و
 نلَم كَانَ كَذَِلك نم قِإنَّ أَح و اها ِسوكُلُّ م ِلِعظَِم ذَِلك هدِعن رغصقَلِْبِه أَنْ ي ِمن هِضعولَّ مج

 ِإلَّا زاد حق اللَِّه عظُمت ِنعمةُ اللَِّه علَيِه و لَطُف ِإحسانه ِإلَيِه فَِإنه لَم تعظُم ِنعمةُ اللَِّه علَى أَحٍد
 ِر والْفَخ بح ِبِهم ظَناِس أَنْ ياِلِح النص دلَاِة ِعنالَاِت الْوِف حخأَس ِإنَّ ِمن ِه ِعظَماً ولَيع

طْراَء و اسِتماع يوضع أَمرهم علَى الِْكبِر و قَد كَِرهت أَنْ يكُونَ جالَ ِفي ظَنكُم أَني أُِحب الِْإ
  الثَّناِء 
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سبحانه عن و لَست ِبحمِد اللَِّه كَذَِلك و لَو كُنت أُِحب أَنْ يقَالَ ذَِلك لَتركْته انِحطَاطاً ِللَِّه 
تناوِل ما هو أَحق ِبِه ِمن الْعظَمِة و الِْكبِرياِء و ربما استحلَى الناس الثَّناَء بعد الْبلَاِء فَلَا تثْنوا 

 حقُوٍق لَم أَفْرغْ ِمن أَداِئها و علَي ِبجِميِل ثَناٍء ِلِإخراِجي نفِْسي ِإلَى اللَِّه و ِإلَيكُم ِمن الْبِقيِة ِفي
فَراِئض لَا بد ِمن ِإمضاِئها فَلَا تكَلِّموِني ِبما تكَلَّم ِبِه الْجباِبرةُ و لَا تتحفَّظُوا ِمني ِبما يتحفَّظُ ِبِه 

ا تظُنوا ِبي اسِتثْقَالًا ِفي حق ِقيلَ ِلي و لَا الِْتماس ِعند أَهِل الْباِدرِة و لَا تخاِلطُوِني ِبالْمصانعِة و لَ
ِإعظَاٍم ِلنفِْسي ِلما لَا يصلُح ِلي فَِإنه مِن استثْقَلَ الْحق أَنْ يقَالَ لَه أَِو الْعدلَ أَنْ يعرض علَيِه كَانَ 

فُّوا عني مقَالَةً ِبحق أَو مشورةً ِبعدٍل فَِإني لَست ِفي نفِْسي ِبفَوِق الْعملُ ِبِهما أَثْقَلَ علَيِه فَلَا تكُ
ما أَنْ أُخِطئَ و لَا آمن ذَِلك ِمن ِفعِلي ِإلَّا أَنْ يكِْفي اللَّه ِمن نفِْسي ما هو أَملَك ِبِه ِمني فَِإنما أَنا 

مم ِبيدع متأَن لُوكُونَ و  
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لَيا عنلَحا صا ِفيِه ِإلَى ما كُنا ِممنجرأَخ ا وفُِسنأَن ِمن ِلكما لَا نا مِمن ِلكمي هرغَي بلَا ر بِه ِلر
فَأَبدلَنا بعد الضلَالَِة ِبالْهدى و أَعطَانا الْبِصريةَ بعد الْعمى فَأَجابه الرجلُ الَِّذي أَجابه ِمن قَبلُ 

كْفَرا لَا يا مندِعن هلَاؤفَب ها قُلْتم قاللَِّه فَو اللَِّه و و ا قُلْتلُ مأَه تفَقَالَ أَن اللَّه لَكمح قَد و 
تبارك و تعالَى ِرعايتنا و ولَّاك ِسياسةَ أُموِرنا فَأَصبحت علَمنا الَِّذي نهتِدي ِبِه و ِإمامنا الَِّذي 

لْحياِة أَعيننا و امتلَأَت ِمن نقْتِدي ِبِه و أَمرك كُلُّه رشد و قَولُك كُلُّه أَدب قَد قَرت ِبك ِفي ا
سروٍر ِبك قُلُوبنا و تحيرت ِمن ِصفَِة ما ِفيك ِمن باِرِع الْفَضِل عقُولُنا و لَسنا نقُولُ لَك أَيها 

لَياِء عِفي الثَّن دالْقَص اِوزجلَا ن و ةً لَكِكيزت اِلحالص املَى الِْإمع نا طَعفُِسنِفي أَن كَني لَم و ك
 راً أَوبجالَى تعت و كاربِة اللَِّه تمِبِنع ثْتدكُونَ أَحأَنْ ت فوختفَن ِفي ِديِنك ِغش أَو ِقيِنكي

باً ِإلَى اللَِّه عقَرا تا قُلْنم قُولُ لَكا نلَِكن و رِكب لَكخد و فِْضيِلكعاً ِبتسوت و ِقِريكولَّ ِبتج و ز
شكْراً ِبِإعظَاِم أَمِرك فَانظُر ِلنفِْسك و لَنا و آِثر أَمر اللَِّه علَى نفِْسك و علَينا فَنحن طُوع ِفيما 

 فَقَالَ و أَنا )عليه السالم ( عنا فَأَجابه أَِمري الْمؤِمِنني أَمرتنا ننقَاد ِمن الْأُموِر مع ذَِلك ِفيما ينفَ
 ِني وعمجا قَِليٍل يمع و وِركُمأُم ِبِه ِمن لِّيتا وِفيم فِْسي ِلِعلِْمكُملَى ناللَِّه ع دِعن كُمِهدشتأَس

   عما كُنا ِفيِه ثُم يشهد بعضنا ِإياكُم الْموِقف بين يديِه و السؤالُ
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زع ونَ غَداً فَِإنَّ اللَّهاِهدش متا أَنِبِخلَاِف م مووا الْيدهشٍض فَلَا تعلَى بِه علَيفَى عخلَّ لَا يج و 
 ري قَالُ لَمي لُ وجالر هابوِر فَأَجِميِع الْأُموِر ِفي جدةُ الصحاصنِإلَّا م هدِعن وزجلَا ي ةٌ واِفيخ

 ِمِننيؤذَا ِلأَِمِري الْمكَلَاِمِه ه دعلُ بجعليه السالم ( الر( قَد و هابفَأَج  ِرِه فَقَالَ ودالَ الَِّذي ِفي صع
الْبكَاُء يقْطَع منِطقَه و غُصص الشجا تكِْسر صوته ِإعظَاماً ِلخطَِر مرِزئَِتِه و وحشةً ِمن كَوِن 

يِه ِمن الْخطَِر الْعِظيِم و الذُّلِّ فَِجيعِتِه فَحِمد اللَّه و أَثْنى علَيِه ثُم شكَا ِإلَيِه هولَ ما أَشفَى علَ
الطَِّويِل ِفي فَساِد زماِنِه و انِقلَاِب جدِه و انِقطَاِع ما كَانَ ِمن دولَِتِه ثُم نصب الْمسأَلَةَ ِإلَى اللَِّه 

فَجِبالت هنِة عافَعدالْم ِه ولَياِن عِتنلَّ ِباِلامج و زا عي اِد والِْعب اِنيبا راِء فَقَالَ يِن الثَّنسح ِع و
سكَن الِْبلَاِد أَين يقَع قَولُنا ِمن فَضِلك و أَين يبلُغُ وصفُنا ِمن ِفعِلك و أَنى نبلُغُ حِقيقَةَ حسِن 

ك جرت ِنعم اللَِّه علَينا و علَى يِدك اتصلَت أَسباب ثَناِئك أَو نحِصي جِميلَ بلَاِئك فَكَيف و ِب
 ِبك و ِتكيِل بِإلَّا ِبأَه ناناً فَِبمواِة الْكُفَّاِر ِإخصِللْع لَاذاً وِلذُلِّ الذَِّليِل م كُنت ا أَ لَمنِر ِإلَييالْخ

ظَاعِة ِتلْك الْخطَراِت أَو ِبمن فَرج عنا غَمراِت الْكُرباِت و ِبمن ِإلَّا أَخرجنا اللَّه عز و جلَّ ِمن فَ
 ا ونِر ِذكْروالْج دعانَ ببتى استا حانيند ِمن دا كَانَ فَسم لَحصتاس ا وِديِنن اِلمعم اللَّه رأَظْه ِبكُم

  الْعيِش أَعيننا ِلما قَرت ِمن رخاِء 
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تفَكُن ِدكهِميِع علَى جا علَن تقُم و ِدكعِميِع وا ِبجلَن تفَيو و كدهاِن جسا ِبالِْإحنِليتو 
 ادِعم ا واِئنالَ فُقَرِثم ا وفَاِئنعض ِعز تكُن ا وِت لَنيِل الْبأَه لَفخ ا وِمن غَاب نم اِهدش
اكنأَيساً ِإذَا را أُنلَن تفَكُن يكأَنت قا ِفي الْحلَن ِسعتي و لُكدوِر عا ِفي الْأُمنعمجا ياِئنظَمع و 

سكَناً ِإذَا ذَكَرناك فَأَي الْخيراِت لَم تفْعلْ و أَي الصاِلحاِت لَم تعملْ و لَو لَا أَنَّ الْأَمر الَِّذي 
عنك ِمنه نخاف علَيك ِمنه يبلُغُ تحِويلَه جهدنا و تقْوى ِلمدافَعِتِه طَاقَتنا أَو يجوز الِْفداُء 

ِبأَنفُِسنا و ِبمن نفِْديِه ِبالنفُوِس ِمن أَبناِئنا لَقَدمنا أَنفُسنا و أَبناَءنا ِقبلَك و لَأَخطَرناها و قَلَّ 
 نِة مافَعدِفي م و لَكاوح نلَِة ماوحا ِفي مِدنها ِبجنلَقُم و كونا دهطَرلْطَانٌ خس هلَِكن و اكاون

 و قَاِئكا ِببنلَيع محرتي و ِتكاِفيا ِبعنلَيع ننمفَِإنْ ي الَبغلَا ي بر لُ واوزلَا ي ِعز لُ واوحلَا ي
ا ولَن كٍة ِمنلَامِإلَى س اِلكح ذَا ِمنفِْريِج ها ِبتنلَيع ننحتي زِدثْ ِللَِّه عحا نِرنأَظْه نيب كقَاٍء ِمنب 

و جلَّ ِبذَِلك شكْراً نعظِّمه و ِذكْراً نِدميه و نقِْسم أَنصاف أَمواِلنا صدقَاٍت و أَنصاف رِقيِقنا 
جِميِع أُموِرنا و ِإنْ يمِض ِبك ِإلَى الِْجناِن عتقَاَء و نحِدثْ لَه تواضعاً ِفي أَنفُِسنا و نخشع ِفي 

 عِلفٍَة متخلَا م و هلَاؤب كنفُوٍع عدلَا م و هاؤقَض ٍم ِفيكهتم ريِبيِلِه فَغس متح كلَيِري عجي و
 هارِتيا ِبأَنَّ اخنقُلُوب ذَِلك  
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 ذَِليلًا و ودعلْطَاِن أَنْ يذَا السه ِر ِإثٍْم ِلِعزغَي ِكي ِمنبا نلَِكن ِفيِه و تا كُنلَى مع هدا ِعنم لَك
  . لَك خلَفاً نشكُو ِإلَيِه و لَا نِظرياً نأْملُه و لَا نِقيمه ِللديِن و الدنيا أَِكيلًا فَلَا نرى

 ِمِننيؤةٌ ِلأَِمِري الْمطْبعليه السالم ( خ(  
 ٥٥١- انَ ورِن ِمهاِعيلَ بمِإس نِميعاً عج ِليع نب دمحم أَِبيِه و نع اِهيمرِإب نب ِليع  
نب دمِن أَحب دمأَح نِن عيسالْح نب ِليع و ِمييِن التسِن الْحب ِليع نع دمِن أَحِد بمحم 

 نٍر عيِن ظُهكَِم بِن الْحفٍَر عيِن جِذِر بنِن الْمانَ عرِن ِمهاِعيلَ بمِإس نِميعاً عاِلٍد جِن خِد بمحم
 عبد اللَِّه بن )عليه السالم ( ِه بِن جِريٍر الْعبِدي عِن الْأَصبِغ بِن نباتةَ قَالَ أَتى أَِمري الْمؤِمِنني عبِد اللَّ

م و ربالِْمن ِعدفَص مفِْضيلَ لَهالت هونَ ِمنطْلُبقَّاٍص يأَِبي و نب دعس كٍْر وأَِبي ب لْدو و رمالَ ع
 اِت وِباللُّغ دحلَا ي و فَاتالص ِركُهدِم لَا تى الْكَرهتنم ِد ومالْح ِليِللَِّه و دمِه فَقَالَ الْحِإلَي اسالن

حأَنَّ م و لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش اِت وايِبالْغ فرعولَ اللَِّه لَا يسداً رصلى اهللا ( م

 نِبي الْهدى و موِضع التقْوى و رسولُ الرب الْأَعلَى جاَء ِبالْحق ِمن ِعنِد الْحق ِلينِذر )عليه وآله 
ِبِني واِب الْمِبالِْكت عدِنِري فَصتساِن الْمهرالْب ِنِري وآِن الْملُ ِبالْقُرسِه الرلَيع تضا ملَى مى عضم 

الْأَولُونَ أَما بعد أَيها الناس فَلَا يقُولَن ِرجالٌ قَد كَانِت الدنيا غَمرتهم فَاتخذُوا الْعقَار و فَجروا 
  لثِّياِب فَصار ذَِلك علَيِهم عاراً و شناراً الْأَنهار و رِكبوا أَفْره الدواب و لَِبسوا أَلْين ا
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ص ونَ ووضخوا ِفيِه يا كَانم مهتعنِإذَا م فَّارالْغ ملَه ِفرغي ونَ ِإنْ لَمِجبوتسا يِإلَى م مهتري
 ِهملَيع ا فَاللَّهقُوقَنا حنعنم ا ونمرح أَِبي طَاِلٍب و نا ابنقُولُونَ ظَلَمي أَلُونَ وسفَي ونَ ذَِلكفِْقدفَي

ينا و شِهد شهادتنا و دخلَ ِفي ِديِننا الْمستعانُ مِن استقْبلَ ِقبلَتنا و أَكَلَ ذَِبيحتنا و آمن ِبنِب
أَجرينا علَيِه حكْم الْقُرآِن و حدود الِْإسلَاِم لَيس ِلأَحٍد علَى أَحٍد فَضلٌ ِإلَّا ِبالتقْوى أَلَا و ِإنَّ 

سأَح اِب ولَ الثَّوالَى أَفْضعاللَِّه ت دِعن ِقنيتالَى ِللْمعت و كاربت ِل اللَّهعجي آِب لَمالْم اِء وزالْج ن
 اِب اللَِّه وِفي ِكت متبا أَصلَ ِديِن اللَِّه ِفيموا أَهظُراِر انرِللْأَب رياللَِّه خ دا ِعنم اباً وثَو ِقنيتا ِللْمينالد

 و جاهدتم ِبِه ِفي ذَاِت اللَِّه أَ ِبحسٍب أَم ِبنسٍب أَم ِبعمٍل )صلى اهللا عليه وآله ( تركْتم ِعند رسوِل اللَِّه 
 متالَِّتي أُِمر اللَّه كُمِحمر اِزِلكُمنوا ِإلَى ماِرعفَس اِغِبنيِفيِه ر متحبا أَصِفيم ٍة وادهز ٍة أَمِبطَاع أَم

عاِمرِة الَِّتي لَا تخرب الْباِقيِة الَِّتي لَا تنفَد الَِّتي دعاكُم ِإلَيها و حضكُم علَيها و ِبِعمارِتها الْ
الش اِئِه وِليِم ِلقَضسِبالت هِذكْر زاللَِّه ع موا ِنعِتمتا فَاسهنع هدِعن ابلَ الثَّوعج ا وِفيه كُمغَّبكِْر ر

علَى نعماِئِه فَمن لَم يرض ِبهذَا فَلَيس ِمنا و لَا ِإلَينا و ِإنَّ الْحاِكم يحكُم ِبحكِْم اللَِّه و لَا خشيةَ 
لَيِهم و لَا و ِفي نسخٍة و لَا وحشةَ و أُولَِئك لَا خوف ع[علَيِه ِمن ذَِلك أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ 

و قَالَ و قَد عاتبتكُم ِبِدرِتي الَِّتي أُعاِتب ِبها أَهِلي فَلَم تبالُوا و ضربتكُم ِبسوِطي ] هم يحزنونَ
ني أَعلَم الَِّذي تِريدونَ الَِّذي أُِقيم ِبِه حدود ربي فَلَم ترعووا أَ تِريدونَ أَنْ أَضِربكُم ِبسيِفي أَما ِإ
 لِّطُ اللَّهسلْ يفِْسي باِد نِبفَس كُملَاحِري صتلَا أَش لَِكن و كُمدأَو ِقيمي و  
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وماً فَينتِقم ِلي ِمنكُم فَلَا دنيا استمتعتم ِبها و لَا آِخرةَ ِصرتم ِإلَيها فَبعداً و سحقاً علَيكُم قَ
  .ِلأَصحاِب السِعِري 

 ٥٥٢- نع ِريعالْأَش ِليو عأَب ى وِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
عليه السالم ( محمِد بِن عبِد الْجباِر جِميعاً عن عِلي بِن حِديٍد عن جِميٍل عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر 

 فَقَالَ يا  قَالَ سأَلَه حمرانُ فَقَالَ جعلَِني اللَّه ِفداك لَو حدثْتنا متى يكُونُ هذَا الْأَمر فَسِررنا ِبِه)
 ناب كَانَ لَه اِء ولَمالْع ى ِمنضا ملًا كَانَ ِفيمجِإنَّ ر اِرفعم اناً ووِإخ ِدقَاَء وأَص انُ ِإنَّ لَكرمح

يش نع أَلُهسلَا ي ِفي ِعلِْم أَِبيِه و غَبري كُني أَلُ لَمسي أِْتيِه وي ارج كَانَ لَه ٍء و هنذُ عأْخي و ه
فَحضر الرجلَ الْموت فَدعا ابنه فَقَالَ يا بني ِإنك قَد كُنت تزهد ِفيما ِعنِدي و تِقلُّ رغْبتك ِفيِه 

يش نأَلُِني عست كُنت لَم أْ وي أَلُِني وسي أِْتيِني وكَانَ ي قَد ارِلي ج ي ٍء ونفَظُ عحي ي وذُ ِمنخ
يِإلَى ش تجتاِن  فَِإِن احمالز ذَِلك ِلكأَى مفَر هناب ِقيب لُ وجالر لَكفَه هارج فَهرع ٍء فَأِْتِه و

 فَِقيلَ لَه نعم ترك ابناً فَقَالَ رؤيا فَسأَلَ عِن الرجِل فَِقيلَ لَه قَد هلَك فَقَالَ الْمِلك هلْ ترك ولَداً
ائْتوِني ِبِه فَبِعثَ ِإلَيِه ِليأِْتي الْمِلك فَقَالَ الْغلَام و اللَِّه ما أَدِري ِلما يدعوِني الْمِلك و ما ِعنِدي 

يش نأَلَِني عس لَِئن و ا كَانَ ِعلْمم فَذَكَر نِضحلَ الَِّذي كَانَ ٍء لَأَفْتجى الرِبِه فَأَت وهأَب اهصأَو 
 قَد و ثَ ِإلَيعب ِري ِفيمأَد تلَس أَلُِني وسي ثَ ِإلَيعب قَد ِلكِإنَّ الْم أَِبيِه فَقَالَ لَه ِمن ذُ الِْعلْمأْخي

يِإلَى ش تجتِإِن اح كِني أَنْ آِتيركَانَ أَِبي أَم  كثَ ِإلَيعا بِري ِفيمي أَدلَِكن لُ وجٍء فَقَالَ الر
يش ِمن لَك اللَّه جرا أَخفَم كتربفَِإنْ أَخ  هِمن ثَقوتاس و لَفَهحتفَاس معفَقَالَ ن كنيب ِني ويب وٍء فَه

 ِإنه يِريد أَنْ يسأَلَك عن رؤيا رآها أَي زماٍن هذَا فَقُلْ لَه هذَا أَنْ يِفي لَه فَأَوثَق لَه الْغلَام فَقَالَ
زمانُ الذِّئِْب فَأَتاه الْغلَام فَقَالَ لَه الْمِلك هلْ تدِري ِلم أَرسلْت ِإلَيك فَقَالَ أَرسلْت ِإلَي تِريد أَنْ 

 رأَيتها أَي زماٍن هذَا فَقَالَ لَه الْمِلك صدقْت فَأَخِبرِني أَي زماٍن هذَا فَقَالَ لَه تسأَلَِني عن رؤيا
زمانُ الذِّئِْب فَأَمر لَه ِبجاِئزٍة فَقَبضها الْغلَام و انصرف ِإلَى منِزِلِه و أَبى أَنْ يِفي ِلصاِحِبِه و قَالَ 

ي لَا أُنِفد هذَا الْمالَ و لَا آكُلُه حتى أَهِلك و لَعلِّي لَا أَحتاج و لَا أُسأَلُ عن ِمثِْل هذَا الَِّذي لَعلِّ
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 صنع و سِئلْت عنه فَمكَثَ ما شاَء اللَّه ثُم ِإنَّ الْمِلك رأَى رؤيا فَبعثَ ِإلَيِه يدعوه فَنِدم علَى ما
 ترغَد قَد اِحِبي وِبص عنأَص فِري كَيا أَدم آِتيِه ِبِه و ِدي ِعلْما ِعناللَِّه م قَالَ و  
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ثُم أَِف لَه لَم ِبِه و اهِني فَأَتِبرخي لَّهفَلَع لَه ِلفَنلَأَح ِه ونَّ ِإلَيِذرتلَأَع اٍل ولَى كُلِّ حع هنقَالَ َآلِتي 
فَقَالَ لَه ِإني قَد صنعت الَِّذي صنعت و لَم أَِف لَك ِبما كَانَ بيِني و بينك و تفَرق ما كَانَ ِفي 

ٌء ِإلَّا  و قَِد احتجت ِإلَيك فَأَنشدك اللَّه أَنْ لَا تخذُلَِني و أَنا أُوِثق لَك أَنْ لَا يخرج ِلي شييِدي 
سأَنْ ي ِريدي هأَلُِني فَقَالَ ِإنسا يمِري عأَد تلَس و ِلكالْم ثَ ِإلَيعب قَد و كنيب ِني ويكَانَ ب أَلَك

عن رؤيا رآها أَي زماٍن هذَا فَقُلْ لَه ِإنَّ هذَا زمانُ الْكَبِش فَأَتى الْمِلك فَدخلَ علَيِه فَقَالَ ِلما 
ه صدقْت بعثْت ِإلَيك فَقَالَ ِإنك رأَيت رؤيا و ِإنك تِريد أَنْ تسأَلَِني أَي زماٍن هذَا فَقَالَ لَ

 ِزِلِه ونِإلَى م فرصان ا وهضِبِصلٍَة فَقَب لَه رِش فَأَمانُ الْكَبمذَا زذَا فَقَالَ هاٍن همز ِني أَيِبرفَأَخ
رم لَ وفْعةً أَنْ يرم مفَه لَه ِفيلَا ي اِحِبِه أَوِلص ِفيأِْيِه ِفي أَنْ يِفي ر ربدقَالَ ت لَ ثُمفْعةً أَنْ لَا ي

لَعلِّي أَنْ لَا أَحتاج ِإلَيِه بعد هِذِه الْمرِة أَبداً و أَجمع رأْيه علَى الْغدِر و ترِك الْوفَاِء فَمكَثَ ما 
ى ما صنع ِفيما بينه و بين صاِحِبِه و قَالَ شاَء اللَّه ثُم ِإنَّ الْمِلك رأَى رؤيا فَبعثَ ِإلَيِه فَنِدم علَ

 هداشفَن اهِل فَأَتجاِن الريلَى ِإتع هأْير عمأَج ثُم ِدي ِعلْمِعن سلَي و عنأَص فِن كَييترٍر مغَد دعب
 هلِّمعأَنْ ي أَلَهس الَى وعت و كاربت ِني اللَّهعدقَالَ لَا ت و لَه ثَقأَو و هِفي ِمنةَ يرِذِه الْمأَنَّ ه هربأَخ و

 أَلُكسي وكعدي هفَقَالَ ِإن هِمن ثَقوتفَاس أَِفي لَكس ِر ودِإلَى الْغ ودي لَا أَعاِل فَِإنِذِه الْحلَى هع
 هذَا فَِإذَا سأَلَك فَأَخِبره أَنه زمانُ الِْميزاِن قَالَ فَأَتى الْمِلك فَدخلَ علَيِه عن رؤيا رآها أَي زماٍن

 قْتدذَا فَقَالَ صاٍن همز أَلَِني أَيسأَنْ ت ِريدت ا ويؤر تأَير كفَقَالَ ِإن كِإلَي ثْتعب ِلم فَقَالَ لَه
أَي زماٍن هذَا فَقَالَ هذَا زمانُ الِْميزاِن فَأَمر لَه ِبِصلٍَة فَقَبضها و انطَلَق ِبها ِإلَى الرجِل فَأَخِبرِني 

انَ الْأَومِإنَّ الز اِلمالْع ِنيِه فَقَالَ لَهِلي فَقَاِسم جرا خِبم كِجئْت قَالَ قَد ِه ويدي نيا بهعضلَ كَانَ فَو
 لُ وفْعلَا ي و مهِش يانَ الْكَبمكَانَ ز انَ الثَّاِنيمِإنَّ الز الذِّئَاِب و ِمن تكُن كِإن انَ الذِّئِْب ومز

اقِْبض كَذَِلك كُنت أَنت تهم و لَا تِفي و كَانَ هذَا زمانَ الِْميزاِن و كُنت ِفيِه علَى الْوفَاِء فَ
  .مالَك لَا حاجةَ ِلي ِفيِه و رده علَيِه 
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  أَحمد بن محمِد بِن أَحمد الْكُوِفي عن عِلي بِن الْحسِن التيِمي عن عِلي بِن -٥٥٣ 
الَ بعثَ عبد اللَِّه بن الْحسِن ِإلَى أَِبي أَسباٍط عن عِلي بِن جعفٍَر قَالَ حدثَِني معتب أَو غَيره قَ

   يقُولُ لَك أَبو محمٍد أَنا أَشجع ِمنك و أَنا أَسخى ِمنك و أَنا أَعلَم ِمنك )عليه السالم ( عبِد اللَِّه 
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فَقَالَ ِلرسوِلِه أَما الشجاعةُ فَو اللَِّه ما كَانَ لَك موِقف يعرف ِفيِه جبنك ِمن شجاعِتك و أَما 
يذُ الشأْخالَِّذي ي واُء فَهخالس أَم قِِّه وِفي ح هعضِتِه فَيِجه َء ِمن نب ِليع وكأَب قتأَع فَقَد ا الِْعلْم

 أَلْف مملُوٍك فَسم لَنا خمسةً ِمنهم و أَنت عاِلم فَعاد ِإلَيِه فَأَعلَمه ثُم عاد )عليه السالم ( أَِبي طَاِلٍب 
 قُلْ لَه ِإي و اللَِّه )عليه السالم (  لَه أَبو عبِد اللَِّه ِإلَيِه فَقَالَ لَه يقُولُ لَك أَنت رجلٌ صحِفي فَقَالَ

   .)عليهم السالم ( صحف ِإبراِهيم و موسى و ِعيسى وِرثْتها عن آباِئي 
يماِني   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن حماِد بِن ِعيسى عن ِإبراِهيم بِن عمر الْ-٥٥٤ 

 ِفي قَوِل اللَِّه تبارك و تعالَى و بشِر الَِّذين آمنوا أَنَّ لَهم )عليه السالم ( عمن ذَكَره عن أَِبي عبِد اللَِّه 
   .)صلى اهللا عليه وآله ( قَدم ِصدٍق ِعند ربِهم فَقَالَ هو رسولُ اللَِّه 

 ٥٥٥- دمحِن   مِد اللَِّه ببع نكَِم عِن الْحب ِليع نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب
 ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و ما تغِني الْآيات و النذُر )عليه السالم ( يحيى الْكَاِهِلي عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 أَتاه جبرِئيلُ ِبالْبراِق فَرِكبها فَأَتى )صلى اهللا عليه وآله ( قَالَ لَما أُسِري ِبرسوِل اللَِّه عن قَوٍم ال يؤِمنونَ 
 ثُم رجع فَحدثَ أَصحابه أَني )عليهم السالم ( بيت الْمقِْدِس فَلَِقي من لَِقي ِمن ِإخواِنِه ِمن الْأَنِبياِء 

ي أَتأَن ةُ ذَِلكآي ا وهتِكباِق فَررِئيلُ ِبالْبرباَءِني جج قَد لَِة واللَّي ِمن تعجر قِْدِس والْم تيب تي
وم ِفي مررت ِبِعٍري ِلأَِبي سفْيانَ علَى ماٍء ِلبِني فُلَاٍن و قَد أَضلُّوا جملًا لَهم أَحمر و قَد هم الْقَ

 و امالش متيأَت قَد كُملَِكن و ِريعس اِكبر وه و اماَء الشا جمٍض ِإنعِلب مهضعطَلَِبِه فَقَالَ ب
امالش فولَ اللَِّه كَيسا را فَقَالُوا ياِرهجت ا واِبهوأَب ا واِقهوأَس نع لُوها فَسوهمفْترع فكَي و 

  ِء لَا يعِرفُه شق علَيِه حتى يرى   ِإذَا سِئلَ عِن الشي)صلى اهللا عليه وآله ( أَسواقُها قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه 
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 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه هِذِه الشام )عليه السالم ( ذَِلك ِفي وجِهِه قَالَ فَبينما هو كَذَِلك ِإذْ أَتاه جبرِئيلُ 
اِقها و تجاِرها  فَِإذَا هو ِبالشاِم ِبأَبواِبها و أَسو)صلى اهللا عليه وآله ( قَد رِفعت لَك فَالْتفَت رسولُ اللَِّه 

 ِفي كُلِّ ما )صلى اهللا عليه وآله ( فَقَالَ أَين الساِئلُ عِن الشاِم فَقَالُوا لَه فُلَانٌ و فُلَانٌ فَأَجابهم رسولُ اللَِّه 
 و كاربلُ اللَِّه تقَو وه ِإلَّا قَِليلٌ و مهِمن ِمنؤي فَلَم هنع أَلُوهس ذُرالن و ِني الْآياتغما ت الَى وعت

 نعوذُ ِباللَِّه أَنْ لَا نؤِمن ِباللَِّه و ِبرسوِلِه آمنا )عليه السالم ( عن قَوٍم ال يؤِمنونَ ثُم قَالَ أَبو عبِد اللَِّه 
   .)صلى اهللا عليه وآله ( ِباللَِّه و ِبرسوِلِه 

 ٥٥٦- دمِد   أَحبِن عِد بمحم نع ِمييِن التسِن الْحب ِليع نع دمِن أَحِد بمحم نب
 يقُولُ )عليه السالم ( اللَِّه عن زرارةَ عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 ِمنؤلُ ِإذَا قَالَ الْمقْبلَا ي ها ِلأَنمهدأَح ي كَفَرودع تِإذَا قَالَ أَن ِتِه ولَايو ِمن جرخ ِلأَِخيِه أُف
 وه لًا ومِمٍن عؤم لُ ِمنقْبلَا ي ةً وِصيحِمٍن نؤلَى مثِْريٍب علًا ِفي تمٍد عأَح لَّ ِمنج و زع اللَّه

لِْبِه علَى الْمؤِمِن سوءاً لَو كُِشف الِْغطَاُء عِن الناِس فَنظَروا ِإلَى وصِل ما بين اللَِّه عز يضِمر ِفي قَ
 مهتطَاع ملَه تلَان و مهورأُم ملَه لَتهست و مهِرقَاب ِمِننيؤِللْم تعضِمِن خؤالْم نيب لَّ وج و

لَو لًا ومٍد عأَح لَّ ِمنج و زع لُ اللَّهقَبتا يلَّ لَقَالُوا مج و زاللَِّه ع اِل ِمنموِد الْأَعدروا ِإلَى مظَرن 
وٍة حِمنؤكُلُّ م اتبالطَّي كُماؤِنس ونَ وبالطَّي متِة أَنيعالش ٍل ِمنجقُولُ ِلري هتِمعس و اُء ونياُء عر

كُلُّ مؤِمٍن ِصديق قَالَ و سِمعته يقُولُ ِشيعتنا أَقْرب الْخلِْق ِمن عرِش اللَِّه عز و جلَّ يوم الِْقيامِة 
ددا عِفيه هفَتنلَاِة ِإلَّا اكْتِإلَى الص قُومي دا أَحِتنِشيع ا ِمنم ا وندعلَاِئكَِة بالْم ِمن الَفَهخ نم   
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ِض الْجنِة تدعو لَه يصلُّونَ علَيِه جماعةً حتى يفْرغَ ِمن صلَاِتِه و ِإنَّ الصاِئم ِمنكُم لَيرتع ِفي ِريا
الْملَاِئكَةُ حتى يفِْطر و سِمعته يقُولُ أَنتم أَهلُ تِحيِة اللَِّه ِبسلَاِمِه و أَهلُ أُثْرِة اللَِّه ِبرحمِتِه و أَهلُ 

ابِتِه لَا ِحسِة اللَِّه ِبطَاعوعلُ دأَه ِتِه ومِفيِق اللَِّه ِبِعصوت متنٌ أَنزلَا ح و فولَا خ و كُملَيع 
 و زِن اللَِّه عا عضلُ الرأَه متأَن ونَ وِلحصالْم ونَ واِلحا الصندِعن كُماؤمأَس ةُ لَكُمنالْج ِة ونِللْج

يِفي الْخ كُمانولَاِئكَةُ ِإخالْم و كُمنع اهلَّ ِبِرضج وا ودهاج مِإذَا غَفَلْت وا وعاد متِهدِر فَِإذَا ج
أَنتم خير الْبِريِة ِدياركُم لَكُم جنةٌ و قُبوركُم لَكُم جنةٌ ِللْجنِة خِلقْتم و ِفي الْجنِة نِعيمكُم و ِإلَى 

  .الْجنِة تِصريونَ 
 ٥٥٧-نب دمِن   أَحِد بمحم نع ِديهالن دمِن أَحِد بمحم نع دمِن أَحِد بمحم 

صلى اهللا عليه (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( الْوِليِد عن أَباِن بِن عثْمانَ عِن الْفُضيِل عن أَِبي جعفٍَر 

ٍء أَعجب ما رأَيت قَالَ رأَيت حبِشيةً مرت   ِحني قَِدم ِمن الْحبشِة أَي شي)عليه السالم (  ِلجعفٍَر )وآله 
 قَالَت ثُم تلَسا فَجأِْسهر نلُ عالِْمكْت قَعو ا وهحا فَطَرهمحلٌ فَزجر رلٌ فَما ِمكْتأِْسهلَى رع و

 يوِم الديِن ِإذَا جلَس علَى الْكُرِسي و أَخذَ ِللْمظْلُوِم ِمن الظَّاِلِم فَتعجب ويلٌ لَك ِمن دياِن
   .)صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 

 ٥٥٨-أَِبي أَي ناِلٍم عِن ساِم بِهش نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع   وب
   )عليه السالم (  أَنَّ آزر أَبا ِإبراِهيم )عليه السالم ( الْخزاِز عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 
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مماً ِلنجنقُولُ كَانَ مي وه و حبوِم فَأَصجلَةً ِفي النلَي ظَرِرِه فَنأَم نِإلَّا ع ردصي كُني لَم و ودر
ِلنمرود لَقَد رأَيت عجباً قَالَ و ما هو قَالَ رأَيت مولُوداً يولَد ِفي أَرِضنا يكُونُ هلَاكُنا علَى 

لَا ي ِه ويداُء قَالَ يسِبِه الن لَتملْ حقَالَ ه و ذَِلك ِمن بجعلَ ِبِه قَالَ فَتمحى يتثُ ِإلَّا قَِليلًا حلْب
قَعو ا وهِإلَي لَصخِة لَا يِدينا ِفي الْملَهعأَةً ِإلَّا جرِع امدي اِل فَلَمجِن الراَء عسالن بجلَا قَالَ فَح 

 اِهيمرِبِإب ِلقَتِلِه فَعِبأَه رعليه السالم ( آز( اِبِل ِفي ذَِلكالْقَو اٍء ِمنلَ ِإلَى ِنسسفَأَر هاِحبص هأَن فَظَن 
يِحِم شكُونُ ِفي الراِن لَا يما ِف الزلَّ مج و زع اللَّه منَ فَأَلْزظَرِبِه فَن نِلمِحِم ِإلَى ٌء ِإلَّا عي الر

 تؤي لَم اِر وِبالن قرحيس هالِْعلِْم أَن ِمن ا أُوِتيكَانَ ِفيم ئاً ويا شطِْنهى ِفي برا نم ِر فَقُلْنالظَّه
 يذْهب ِبِه ِإلَى نمرود ِليقْتلَه ِعلْم أَنَّ اللَّه تعالَى سينِجيِه قَالَ فَلَما وضعت أُم ِإبراِهيم أَراد آزر أَنْ

فَقَالَت لَه امرأَته لَا تذْهب ِبابِنك ِإلَى نمرود فَيقْتلَه دعِني أَذْهب ِبِه ِإلَى بعِض الِْغرياِن أَجعلْه ِفيِه 
تلُ ابنك فَقَالَ لَها فَامِضي ِبِه قَالَ فَذَهبت ِبِه ِإلَى حتى يأِْتي علَيِه أَجلُه و لَا تكُونَ أَنت الَِّذي تقْ

غَاٍر ثُم أَرضعته ثُم جعلَت علَى باِب الْغاِر صخرةً ثُم انصرفَت عنه قَالَ فَجعلَ اللَّه عز و جلَّ 
بخشا فَيهصملَ يعاِمِه فَجهِفي ِإب قَهِفي ِرز هرغَي ِشبا يِم كَموِفي الْي ِشبلَ يعج ا وهنلَب 

 هرغَي ِشبا يِر كَمهِفي الش ِشبي ِر وهِفي الش هرغَي ِشبا يِة كَمعمِفي الْج ِشبي ِة وعمالْج
 كُثَ ثُممأَنْ ي اَء اللَّها شكَثَ مِة فَمنِإلَى ِفي الس بى أَذْهتِلي ح تأَِذن ِلأَِبيِه لَو قَالَت هِإنَّ أُم

 اِهيمرِبِإب فَِإذَا ِهي تبِلي فَذَهقَالَ فَافْع لْتفَع ِبيالص ا )عليه السالم ( ذَِلكمهاِن كَأَنرهزت اهنيِإذَا ع و 
هتمفَض هذَتاِن قَالَ فَأَخاجِسر فَقَالَت هنع را آزأَلَهفَس هنع فَترصان ثُم هتعضأَر ا وِرهدِإلَى ص 

 اِهيمرِإلَى ِإب بذْهت ِة واجِفي الْح جرخلُ فَتفْعت كَثَتاِب فَمرِفي الت هتيارو عليه السالم ( قَد( همضفَت 
م تنصِرف فَلَما تحرك أَتته كَما كَانت تأِْتيِه فَصنعت ِبِه كَما كَانت تصنع ِإلَيها و ترِضعه ثُ

فَلَما أَرادِت اِلانِصراف أَخذَ ِبثَوِبها فَقَالَت لَه ما لَك فَقَالَ لَها اذْهِبي ِبي معِك فَقَالَت لَه حتى 
 آزر فَأَعلَمته الِْقصةَ فَقَالَ لَها ائِْتيِني ِبِه فَأَقِْعِديِه علَى )عليه السالم ( ك قَالَ فَأَتت أُم ِإبراِهيم أَستأِْمر أَبا

  الطَِّريِق فَِإذَا مر ِبِه ِإخوته دخلَ 
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 اِهيمرةُ ِإبوكَانَ ِإخ قَالَ و فرعلَا ي و مهعا ِإلَى )عليه السالم ( مونَ ِبهبذْهي و امنلُونَ الْأَصمعي 
هتدى أَقْعتِبِه ح اَءتِه فَجِإلَي تبا قَالَ فَذَههونِبيعي اِق وولَ الْأَسخفَد هتوِإخ رم لَى الطَِّريِق وع 

معهم فَلَما رآه أَبوه وقَعت علَيِه الْمحبةُ ِمنه فَمكَثَ ما شاَء اللَّه قَالَ فَبينما ِإخوته يعملُونَ يوماً 
 اِهيمرذَ ِإبِإذَا أَخ امناِم الْأَصالْأَي ا قَطُّ )السالم عليه ( ِمنوري ماً لَمنا صهِمن رجةً فَنبشذَ خأَخ و ومالْقَد 

ِمثْلَه فَقَالَ آزر ِلأُمِه ِإني لَأَرجو أَنْ نِصيب خيراً ِببركَِة ابِنِك هذَا قَالَ فَبينما هم كَذَِلك ِإذَا أَخذَ 
رفَكَس ومالْقَد اِهيمرِإبيش أَي ِديداً فَقَالَ لَهعاً شفَز ذَِلك ِمن وهأَب فَفَِزع ِملَهالَِّذي ع منٍء   الص

 اِهيمرِإب فَقَالَ لَه ِملْتعليه السالم ( ع( اِهيمرِإب فَقَالَ لَه هدبعن رونَ ِبِه فَقَالَ آزعنصا تم و  ) أَ )عليه السالم 
  . ما تنِحتونَ فَقَالَ آزر ِلأُمِه هذَا الَِّذي يكُونُ ذَهاب ملِْكنا علَى يديِه تعبدونَ
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر عن أَباِن بِن -٥٥٩ 

 قَومه و عاب )عليه السالم (  قَالَ خالَف ِإبراِهيم )عليه السالم (  عثْمانَ عن حجٍر عن أَِبي عبِد اللَِّه
 اِهيمرفَقَالَ ِإب هماصفَخ ودرملَى نِخلَ عى أُدتح مهتعليه السالم ( آِله( ِميتي ِيي وحالَِّذي ي يبر 

ِإنَّ اللَّه يأِْتي ِبالشمِس ِمن الْمشِرِق فَأِْت ِبها ِمن الْمغِرِب قالَ أَنا أُحِيي و أُِميت قَالَ ِإبراِهيم فَ
   عاب آِلهتهم )عليه السالم ( فَبِهت الَِّذي كَفَر و اللَّه ال يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمني و قَالَ أَبو جعفٍَر 
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 و اللَِّه ما كَانَ سِقيماً و ما )عليه السالم ( فَنظَر نظْرةً ِفي النجوِم فَقالَ ِإني سِقيم قَالَ أَبو جعفٍَر 
مِإلَى ِعيٍد لَه ِبِريندم هنا علَّووا تفَلَم كَذَب اِهيمرلَ ِإبخا )عليه السالم (  دهروٍم فَكَسِبقَد ِتِهمِإلَى آِله 

 ا فَقَالُوا لَا وِبه ِنعا صوا ِإلَى مظَرفَن ِتِهموا ِإلَى آِلهعجِقِه فَرنِفي ع ومالْقَد عضو و مِإلَّا كَِبرياً لَه
لَا كَس ا وهلَيأَ عرتا اجلَةً اللَِّه مِقت وا لَهِجدي ا فَلَمهأُ ِمنربي ا وهِعيبى الَِّذي كَانَ يا ِإلَّا الْفَتهر

 لَه زرِفيِه ب قرحالَِّذي ي موى ِإذَا كَانَ الْيتح وهادجتاس و طَبالْح لَه ِمعاِر فَجالن ِمن ظَمأَع
قَد و هودنج و ودرمن اِهيمرِإب ِضعو و ارالن ذُهأْخت فِه كَيِإلَي ظُرناٌء ِليِبن لَه ِنيِفي )عليه السالم (  ب 

منجِنيٍق و قَالَِت الْأَرض يا رب لَيس علَى ظَهِري أَحد يعبدك غَيره يحرق ِبالناِر قَالَ الرب ِإنْ 
اِني كَفَيعفٍَر دعأَِبي ج نع اهور نمانَ عورِن مِد بمحم نانٌ عأَب فَذَكَر هاَء )عليه السالم ( تعأَنَّ د 

 اِهيمرعليه السالم ( ِإب( دا أَحِئٍذ كَانَ يموي ]دما صي دا أَحي [ لَم و ولَدي لَم و ِلدي لَم نا مي دما صي
يكُن لَه كُفُواً أَحد ثُم قَالَ توكَّلْت علَى اللَِّه فَقَالَ الرب تبارك و تعالَى كَفَيت فَقَالَ ِللناِر 

 اِهيمرانُ ِإبنأَس تبطَرداً قَالَ فَاضرلَّ )عليه السالم ( كُوِني بج و زع ى قَالَ اللَّهتِد حرالْب الماً  ِمنس و
 يحدثُه ِفي الناِر )عليه السالم (  و ِإذَا هو جاِلس مع ِإبراِهيم )عليه السالم ( على ِإبراِهيم و انحطَّ جبرِئيلُ 

  قَالَ نمرود مِن اتخذَ ِإلَهاً فَلْيتِخذْ ِمثْلَ 

http://www.islam4u.com


  )٣٧٠( صفحة  ............http://www.islam4u.com....  االسالمي مركز االشعاع........... الد الثامن : الكايف 

 قنذَ عقَالَ فَأَخ ِرقَهحاِر أَنْ لَا تلَى النع تمزي عِإن اِئِهمظَمع ِمن ِظيمقَالَ فَقَالَ ع اِهيمرِإلَِه ِإب
 لَه نقَالَ فَآم قَهرى أَحتح هوحاِر نالن لُوطٌ ِمن ةُ وارس و واِم هاِجراً ِإلَى الشهم جرخ لُوطٌ و.  

  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد جِميعاً عِن -٥٦٠ 
ِخياٍد الْكَرِن أَِبي ِزيب اِهيمرِإب نوٍب عبحِن مِن بسِد اللَِّه الْحبا عأَب تِمعقُولُ )عليه السالم (  قَالَ سي 

 اِهيمرعليه السالم ( ِإنَّ ِإب( أُم و اِهيمرِإب أُم تكَان ا وِلهأَه ِمن وهكَانَ أَب ا وبِبكُوثَى ر هِلدوكَانَ م 
ةَ أُخقَيٍة رخسِفي ن قَةَ ورو ةَ وارلُوٍط س لَم ِذراً وناً مِبين كَانَ اللَّاِحج اِن ِللَاِحٍج وتنا ابمه ِن ويت

 اِهيمركَانَ ِإب ولًا وسر كُنعليه السالم ( ي( لْقلَّ الْخج و زع اللَّه ِة الَِّتي فَطَرلَى الِْفطْرِتِه عِبيبِفي ش 
بت اللَّه اهدى هتا حهلَيةُ عناب ِهي ةَ لَاِحٍج ونةَ ابارس جوزت هِإن و اهبتاج الَى ِإلَى ِديِنِه وعت و كار

 لَّكَتم قَد تكَان ٍة ونساٍل حح ٍة واِسعٍض وأَر ٍة وٍة كَِثرياِشيةَ ماِحبةُ صارس تكَان الَِتِه وخ
 اِهيمرى )م عليه السال( ِإبتح عرالز ةُ واِشيِت الْمكَثُر و هلَحأَص ِفيِه و فَقَام ِلكُهمت تا كَانم ِميعج 

  لَم يكُن ِبأَرِض كُوثَى ربا رجلٌ أَحسن حالًا ِمنه و ِإنَّ 
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 اِهيمرِفيِه )عليه السالم ( ِإب لَه عمج راً ويح ِملَ لَهع و فَأُوِثق ودرمِبِه ن رأَم ودرمن امنأَص را كَسلَم 
 اِهيمرِإب قَذَف ثُم ارِفيِه الن بأَلْه و طَبى  ِفي)عليه السالم ( الْحتا حلُوهزتاع ثُم ِرقَهحاِر ِلتالن 

 اِهيمرِبِإب مِر فَِإذَا هيلَى الْحفُوا عرأَش ثُم ارِت الندمعليه السالم ( خ( ِبرثَاِقِه فَأُخو طْلَقاً ِمنِليماً مس 
 اِهيمرفُوا ِإبنأَنْ ي مهرفَأَم هربخ ودرمالسالم عليه ( ن( ِتِه واِشيوِج ِبمرالْخ ِمن وهعنمأَنْ ي ِبلَاِدِه و ِمن 

 اِهيمرِإب مهاجاِلِه فَحعليه السالم ( م( كُملَيقِّي عاِلي فَِإنَّ حم ِتي واِشيم مذْتفَقَالَ ِإنْ أَخ ذَِلك دِعن 
ي ِفي ِبلَاِدكُم و اختصموا ِإلَى قَاِضي نمرود فَقَضى علَى أَنْ تردوا علَي ما ذَهب ِمن عمِر

 اِهيمرأَنْ )عليه السالم ( ِإب ودرماِب نحلَى أَصى عقَض و ِفي ِبلَاِدِهم ابا أَصم ِميعج ِهمِإلَي لِّمسأَنْ ي 
 اِهيمرلَى ِإبوا عدرعليه السالم ( ي(با ذَهأَنْ  م مهرفَأَم ودرمن ِبذَِلك ِبرفَأُخ ِرِه ِفي ِبلَاِدِهممع ِمن 

 كُمِدين دأَفْس ِفي ِبلَاِدكُم ِقيِإنْ ب هقَالَ ِإن و وهِرجخأَنْ ي اِلِه وم ِتِه واِشيِبيلَ مس و ِبيلَهلُّوا سخي
ِإبراِهيم و لُوطاً معه صلَّى اللَّه علَيِهما ِمن ِبلَاِدِهم ِإلَى الشاِم فَخرج و أَضر ِبآِلهِتكُم فَأَخرجوا 

 تيِني بعِديِن يهيي سبِإىل ر ي ذاِهبِإن مقَالَ لَه ةُ وارس و فَاِرقُهلُوطٌ لَا ي هعم و اِهيمرِإب
 ِبماِشيِتِه و ماِلِه و عِملَ تابوتاً و جعلَ ِفيِه سارةَ و شد علَيها )عليه السالم ( يم الْمقِْدِس فَتحملَ ِإبراِه

 ٍل ِمنجلْطَاِن رِإلَى س ارص و ودرملْطَاِن نس ِمن جرى ختى حضم ا وهلَيع هةً ِمنرغَي الْأَغْلَاق
ع قَالُ لَهِط يالِْقب هعم اِشِر وى ِإلَى الْعهتا انفَلَم هعا مم رشعِلي اِشرالْع هضرتفَاع اِشٍر لَهِبع رةُ فَمارر

 اِهيمرِلِإب اِشرقَالَ الْع وتابعليه السالم ( الت(ارِإب ا ِفيِه فَقَالَ لَهم رشعى نتح وتابذَا الته حافْت  ِهيم )

 قُلْ ما ِشئْت ِفيِه ِمن ذَهٍب أَو ِفضٍة حتى نعِطي عشره و لَا نفْتحه قَالَ فَأَبى الْعاِشر ِإلَّا )عليه السالم 
 اِهيمرِإب غَِضب قَالَ و هحعليه السالم ( فَت(وم تكَان ةُ وارس لَه تدا بِحِه فَلَملَى فَتوفَةً  عص

 اِهيمرقَالَ ِإب كأَةُ ِمنرِذِه الْما هم اِشرالْع اِل قَالَ لَهمالْج ِن وسةُ )عليه السالم ( ِبالْحناب ِتي ومرح ِهي 
 الْغيرةُ )عليه السالم ( يم خالَِتي فَقَالَ لَه الْعاِشر فَما دعاك ِإلَى أَنْ خبيتها ِفي هذَا التابوِت فَقَالَ ِإبراِه

 دا أَحاهرا أَنْ يهلَيع  
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الَهح ِلكالْم ِلمى أُعتح حربت كعأَد تلَس اِشرالْع ولًا ِإلَى فَقَالَ لَهسثَ رعقَالَ فَب الَكح ا و
 اِهيمرِإب موا ِبِه فَقَالَ لَهبذْها ِليووِت فَأَتابِبالت وهأْتِلِه ِليِقب ولًا ِمنسر ِلكثَ الْمعفَب هلَمِلِك فَأَعالْم )

ق روِحي جسِدي فَأَخبروا الْمِلك ِبذَِلك فَأَرسلَ  ِإني لَست أُفَاِرق التابوت حتى تفَاِر)عليه السالم 
 اِهيمرلُوا ِإبمفَح هعم وتابالت و ِملُوهأَِن اح ِلكعليه السالم ( الْم( هعا كَانَ مم ِميعج و وتابو الت 
 أَيها الْمِلك ِإنَّ )عليه السالم ( تابوت فَقَالَ ِإبراِهيم حتى أُدِخلَ علَى الْمِلِك فَقَالَ لَه الْمِلك افْتِح ال

ِفيِه حرمِتي و ابنةَ خالَِتي و أَنا مفْتٍد فَتحه ِبجِميِع ما مِعي قَالَ فَغِضب الْمِلك ِإبراِهيم علَى 
س هِحلْم ِلكمي ةَ لَمارأَى سا رِحِه فَلَمفَت اِهيمرِإب ضرا فَأَعهِإلَي هدي دأَنْ م هِهِه )عليه السالم ( فَهجِبو 

 ا وهِإلَي هدِصلْ يت الَِتي فَلَمِة خناب ِتي ومرح نع هدي ِبساح مقَالَ اللَّه و هةً ِمنرغَي هنع ا وهنع
ه الْمِلك ِإنَّ ِإلَهك هو الَِّذي فَعلَ ِبي هذَا فَقَالَ لَه نعم ِإنَّ ِإلَِهي غَيور يكْره لَم ترِجع ِإلَيِه فَقَالَ لَ

 لَيع دري كِإلَه عفَاد ِلكالْم اِم فَقَالَ لَهرالْح ِمن تدا أَرم نيب و كنيالَ بالَِّذي ح وه و امرالْح
 ِإلَِهي رد علَيِه يده ِليكُف عن حرمِتي )عليه السالم ( نْ أَجابك فَلَم أَعِرض لَها فَقَالَ ِإبراِهيم يِدي فَِإ

فَأَعرض قَالَ فَرد اللَّه عز و جلَّ علَيِه يده فَأَقْبلَ الْمِلك نحوها ِببصِرِه ثُم أَعاد ِبيِدِه نحوها 
 اِهيمرعليه السالم ( ِإب( لَم و هدي تِبسا قَالَ فَيهنع هدي ِبساح مقَالَ اللَّه و هةً ِمنرِهِه غَيجِبو هنع 

 اِهيمرِلِإب ِلكا فَقَالَ الْمهِصلْ ِإلَيعليه السالم ( ت(يلَغ كِإن و وريلَغ كِإنَّ ِإلَه  لَيع دري كِإلَه عفَاد ور
 اِهيمرِإب فَقَالَ لَه دأَع لَ لَمِإنْ فَع هِدي فَِإنأَلِْني )عليه السالم ( يست لَم تدِإنْ ع كلَى أَنع ذَِلك أَلُهأَس 
 اِهيمرفَقَالَ ِإب معن ِلكفَقَالَ الْم أَلَهعليه السالم( أَنْ أَس(  تعجفَر هدِه يلَيع داِدقاً فَرِإنْ كَانَ ص ماللَّه 

 اِهيمرِإب ظَّمِدِه عةَ ِفي يأَى الْآير أَى وا رِة مريالْغ ِمن ِلكالْم أَى ذَِلكا رفَلَم هدِه يعليه السالم ( ِإلَي( 
ٍء ِمما معك فَانطَِلق   لَه قَد أَِمنت ِمن أَنْ أَعِرض لَها أَو ِلشيو هابه و أَكْرمه و اتقَاه و قَالَ

 اِهيمرةٌ فَقَالَ ِإباجح كِلي ِإلَي لَِكن و ثُ ِشئْتيأْذَنَ ِلي )عليه السالم ( حأَنْ ت أُِحب فَقَالَ لَه ا ِهيم 
 فَدعا ِبها )عليه السالم ( يلَةً عاِقلَةً تكُونُ لَها خاِدماً قَالَ فَأَِذنَ لَه ِإبراِهيم أَنْ أُخِدمها ِقبِطيةً ِعنِدي جِم

 ِبجِميِع ما معه و )عليه السالم (  فَسار ِإبراِهيم )عليه السالم ( فَوهبها ِلسارةَ و ِهي هاجر أُم ِإسماِعيلَ 
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م ِلكالْم جرخ اِهيمرِإب لْفِشي خمي هعليه السالم ( ع( اِهيمرظَاماً ِلِإبِإع  ) ى )عليه السالمحفَأَو ةً لَهبيه و 
 و كاربت اللَّه  
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ى ِإلَى ِإبراِهيم أَنْ ِقف و لَا تمِش قُدام الْجباِر الْمتسلِِّط و يمِشي هو خلْفَك و لَِكِن اجعلْه تعالَ
ٍة فَوفَاِجر ٍة أَورِض بٍة ِفي الْأَررِإم ِمن دلَا ب لَّطٌ وسم هفَِإن هبه و هظِّمع ِش وام و كامأَم قَف

 اِهيمرأَنْ )عليه السالم ( ِإب و كابأَه و كظِّمةَ أَنْ أُعاعالس ى ِإلَيحِض فَِإنَّ ِإلَِهي أَوِلِك امقَالَ ِللْم و 
( ه ِإبراِهيم أُقَدمك أَماِمي و أَمِشي خلْفَك ِإجلَالًا لَك فَقَالَ لَه الْمِلك أَوحى ِإلَيك ِبهذَا فَقَالَ لَ

 نعم فَقَالَ لَه الْمِلك أَشهد ِإنَّ ِإلَهك لَرِفيق حِليم كَِرمي و ِإنك ترغِّبِني ِفي ِديِنك قَالَ و )عليه السالم 
 اِهيمرِإب ارفَس ِلكالْم هعدعليه السالم ( و(خ اِت واملَى الشلَ ِبأَعزى نتلُوطاً  ح لَّف ) ِفي )عليه السالم 

 اِهيمرِإنَّ ِإب اِت ثُمامى الشنعليه السالم ( أَد( راجِتِني هِشئِْت لَِبع ةَ لَوارقَالَ ِلس لَدِه الْولَيطَأَ عا أَبلَم 
تلَفاً فَابا خكُونَ لَنلَداً فَيا وها ِمنقَنزرأَنْ ي لَّ اللَّهلَع اِهيمرِإب عليه السالم ( اع( قَعةَ فَوارس ِمن راجه 

   .)عليه السالم ( علَيها فَولَدت ِإسماِعيلَ 
  عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه و محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى -٥٦١ 

ٍد جِميعاً عِن ابِن أَِبي عميٍر عن حسيِن بِن أَحمد الِْمنقَِري عن يونس بِن عِن الْحسيِن بِن سِعي
 أَ لَا تنهى هذَيِن الرجلَيِن عن هذَا الرجِل فَقَالَ من هذَا )عليه السالم ( ظَبيانَ قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه 

نم ِل وجِن الرِل بفَضِن الْمةَ عذَاعج نب اِمرع ةَ واِئدز نب رجى حهنأَ لَا ت ِن قُلْتلَيجِن الرذَيه 
  عمر فَقَالَ يا يونس قَد سأَلْتهما أَنْ يكُفَّا عنه فَلَم يفْعلَا فَدعوتهما و سأَلْتهما 
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و كَتبت ِإلَيِهما و جعلْته حاجِتي ِإلَيِهما فَلَم يكُفَّا عنه فَلَا غَفَر اللَّه لَهما فَو اللَِّه لَكُثَير عزةَ 
  : ِمنهما ِفيما ينتِحلَاِن ِمن مودِتي حيثُ يقُولُ أَصدق ِفي مودِتِه

   أَ لَا زعمت ِبالْغيِب أَلَّا أُِحبها ِإذَا أَنا لَم يكْرم علَي كَِرميها
أُِحب نا مباِني لَأَحبأَح اللَِّه لَو ا وأَم  

 ٥٦٢-مأَح نى عيحي نب دمحِن   ماِن عمعِن النب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب د
 يقُولُ حلَق ِفي )عليه السالم ( الْقَاِسِم شِريِك الْمفَضِل و كَانَ رجلَ ِصدٍق قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

 أُولَِئك مهفُسونَ أَنرهشي ا وونرهشِجِد يسالْم رتأَس اِري وفَأُو طَِلقأَن مهِمن نحلَا ن ا ووا ِمنسلَي
 نا مِني فَأَمأَطَاع ناٍم ِإلَّا ِلما ِبِإما أَناللَِّه م ا وأَم امقُولُونَ ِإمي مهورتس اللَّه كتِري هِتكُونَ ِستهفَي

ي اٍم ِلمِبِإم لَه تاِني فَلَسصِني ععمجاللَِّه لَا ي فَو اِهِهمأَفْو ِمي ِمنكُفُّونَ اسِمي أَ لَا يلَّقُونَ ِباسعت
  .اللَّه و ِإياهم ِفي داٍر 
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٥٦٣ -ب دمحِد   مبأَِبي ع نذَِريٍح ع نانَ عفْوص نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي ن
 قَالَ لَما خرجت قُريش ِإلَى بدٍر و أَخرجوا بِني عبِد الْمطَِّلِب معهم خرج طَاِلب )عليه السالم ( اللَِّه 

  :زهم و هم يرتِجزونَ و نزلَ طَاِلب بن أَِبي طَاِلٍب يرتِجز و يقُولُ بن أَِبي طَاِلٍب فَنزلَ رجا
ِفي ِمقْنِب الْمغاِلِب  *  ِفي ِمقْنٍب ِمن هِذِه الْمقَاِنِب*  يا رب ِإما يغزونَّ ِبطَاِلٍب 

  و جعِلِه الْمغلُوب غَير الْغاِلِب *  ِبجعِلِه الْمسلُوب غَير الساِلِب* الْمحاِرِب 
 أَنه )عليه السالم ( فَقَالَ قُريش ِإنَّ هذَا لَيغِلبنا فَردوه و ِفي ِروايٍة أُخرى عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 لَمكَانَ أَس.  
  نِدي عن أَحمد بِن الْحسِن الِْميثَِمي   حميد بن ِزياٍد عِن الْحسِن بِن محمٍد الِْك-٥٦٤ 
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 يقُولُ جاَءت )عليه السالم (  عن أَباِن بِن عثْمانَ عن محمِد بِن الْمفَضِل قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه
 قَد كَانَ )صلى اهللا عليه وآله (  ِإلَى ساِريٍة ِفي الْمسِجِد و ِهي تقُولُ و تخاِطب النِبي )عليها السالم ( فَاِطمةُ 

قَدناك فَقْد الْأَرِض واِبلَها و اختلَّ بعدك أَنباٌء و هنبثَةٌ لَو كُنت شاِهدها لَم يكْثُِر الْخطْب ِإنا فَ
 ِغبلَا ت و مهدهفَاش كمقَو.  

صلى اهللا عليه (  قَالَ بينا رسولُ اللَِّه )عليه السالم (   أَبانٌ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه -٥٦٥ 

 )عليه السالم (  رِفيٍع و رِفع لَه كُلُّ خِفيٍض حتى نظَر ِإلَى جعفٍَر  ِفي الْمسِجِد ِإذْ خِفض لَه كُلُّ)وآله 
  . قُِتلَ جعفَر و أَخذَه الْمغص ِفي بطِْنِه )صلى اهللا عليه وآله ( يقَاِتلُ الْكُفَّار قَالَ فَقُِتلَ فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 ٥٦٦-ع ناٍد عِزي نب ديمِن   حسِن الْحب ِليع نقَاِن عهالد دمِن أَحِد اللَِّه بيب
( الطَّاطَِري عن محمِد بِن ِزياٍد بياِع الساِبِري عن عجلَانَ أَِبي صاِلٍح قَالَ سِمعت أَبا عبِد اللَِّه 

  . ِبيِدِه يوم حنيٍن أَربِعني )عليه السالم (   يقُولُ قَتلَ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب)عليه السالم 
عليه السالم (  قَالَ أَتى جبرِئيلُ )عليه السالم (   أَبانٌ عن عبِد اللَِّه بِن عطَاٍء عن أَِبي جعفٍَر -٥٦٧ 

 و أَكْبر ِمن الِْحماِر مضطَِرب الْأُذُنيِن عينيِه  ِبالْبراِق أَصغر ِمن الْبغِل)صلى اهللا عليه وآله (  رسولَ اللَِّه )
ِفي حاِفِرِه و خطَاه مد بصِرِه و ِإذَا انتهى ِإلَى جبٍل قَصرت يداه و طَالَت ِرجلَاه فَِإذَا هبطَ 

  . لَه جناحاِن ِمن خلِْفِه طَالَت يداه و قَصرت ِرجلَاه أَهدب الْعرِف الْأَيمِن
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  عِلي بن ِإبراِهيم عن صاِلِح بِن السنِدي عن جعفَِر بِن بِشٍري عن فَيِض بِن - ٥٦٨
خِد اللَِّه الْمبو عاِر قَالَ قَالَ أَبكَانَ )عليه السالم ( ت لِّفُوا قَالَ لَوخ لَى الثَّالثَِة الَِّذينع أُ وقْرت فكَي 

 تووا صِمعا ساللَِّه م ا وأَم اهاِحبص انُ وثْمالَفُوا عخ مهلَِكن ٍة واِل طَاعوا ِفي حلِّفُوا لَكَانخ
وا ححبى أَصتح فوالْخ ِهملَيع لَّطَ اللَّها فَسٍر ِإلَّا قَالُوا أُِتينجةَ حقَعلَا قَع اِفٍر و.  

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمٍد عن عِلي بِن الْحكَِم عن عِلي بِن أَِبي -٥٦٩ 
  حمزةَ 
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 قَالَ تلَوت التاِئبونَ الْعاِبدونَ فَقَالَ لَا اقْرِأ التاِئِبني )عليه السالم ( عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي جعفٍَر 
  . عِن الِْعلَِّة ِفي ذَِلك فَقَالَ اشترى ِمن الْمؤِمِنني التاِئِبني الْعاِبِدين الْعاِبِدين ِإلَى آِخِرها فَسِئلَ

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن يحيى بِن الْمبارِك عن عبِد اللَِّه بِن -٥٧٠ 
 قَالَ هكَذَا أَنزلَ اللَّه تبارك و تعالَى لَقَد )عليه السالم ( ي عبِد اللَِّه جبلَةَ عن ِإسحاق بِن عماٍر عن أَِب

 ِحيمر ُءوفر ِمِننيؤا ِبالْمنلَيع ِريصا حنِنتا عِه ملَيع ِزيزا عفُِسنأَن ولٌ ِمنسا راَءنج.  
 ٥٧١-ِن فَضِن ابع دمأَح نع دمحا   مضِن الرلَى )عليه السالم ( اٍل عع هتِكينس لَ اللَّهزفَأَن 

  .رسوِلِه و أَيده ِبجنوٍد لَم تروها قُلْت هكَذَا قَالَ هكَذَا نقْرؤها و هكَذَا تنِزيلُها 
 ٥٧٢-حم نٍد عمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحِن   مِن بيسالْح اِلٍد وِن خِد بم

 تِمعٍد قَالَ سيوِن ساِر بمع نكَانَ عسِن مِن ابع لَِبيى الْحيحي نٍد عيوِن سِر بضِن النِعيٍد عس
 ما يوحى ِإلَيك و ضاِئق ِبِه  يقُولُ ِفي هِذِه الْآيِة فَلَعلَّك تاِرك بعض)عليه السالم ( أَبا عبِد اللَِّه 

 لَما )صلى اهللا عليه وآله ( صدرك أَنْ يقُولُوا لَو ال أُنِزلَ علَيِه كَنز أَو جاَء معه ملَك فَقَالَ ِإنَّ رسولَ اللَِّه 
 ِليقَالَ ِلع ديلَ قُدزعليه السالم ( ن(بر أَلْتي سِإن ِليا عي  أَلْتس لَ وفَفَع كنيب ِني ويب اِليوي أَنْ ي

 لَاِن ِمنجلَ فَقَالَ ري فَفَعِصيو لَكعجي أَنْ يبر أَلْتس لَ وفَفَع كنيب ِني ويب اِخيوي أَنْ يبر
نِإلَي باٍل أَحب نٍر ِفي شمت ِمن اعاللَِّه لَص ٍش ويلَكاً قُرم هبأَلَ رلَّا سفَه هبر دمحأَلَ ما سا ِمم

 اهعا داللَِّه م فَاقَِتِه و نِني ِبِه عغتسزاً يكَن ِه أَوودلَى عع هدضعي  
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 كوحى ِإلَيما ي ضعب تاِرك لَّكالَى فَلَععت و هانحبس لَ اللَّهزِه فَأَنِإلَي هاباِطٍل ِإلَّا أَجلَا ب و قِإلَى ح
  .و ضاِئق ِبِه صدرك ِإلَى آِخِر الْآيِة 

 ٥٧٣-ِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليِئلَ   عاٍن قَالَ سِن ِسنِد اللَِّه ببع نٍر عيمِن أَِبي ع
 عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و لَو شاَء ربك لَجعلَ الناس أُمةً واِحدةً و ال )عليه السالم ( أَبو عبِد اللَِّه 

 كَانوا أُمةً واِحدةً فَبعثَ اللَّه النِبيني ِليتِخذَ علَيِهم يزالُونَ مختِلِفني ِإلَّا من رِحم ربك فَقَالَ
  .الْحجةَ 
  عِلي بن محمٍد عن عِلي بِن الْعباِس عن عِلي بِن حماٍد عن عمِرو بِن ِشمٍر -٥٧٤ 

ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ و من يقْتِرف حسنةً نِزد لَه ِفيها  )عليه السالم ( عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
 ى ِمنضم نةَ ملَايو هِزيدي فَذَاك مهآثَار عبات ٍد ومحآِل م اَء ِمنِصيلَّى الْأَووت نناً قَالَ مسح

ح ِلنيالْأَو ِمِننيؤالْم و نيِبيالن مِإلَى آد مهتلَايِصلَ وى تعليه السالم ( ت( نلَّ مج و زلُ اللَِّه عقَو وه و 
 وٍر فَهأَج ِمن كُمأَلْتلَّ قُلْ ما سج و زلُ اللَِّه عقَو وه ةَ ونالْج ِخلُهدها يِمن ريخ ِة فَلَهنسجاَء ِبالْح

قُولُ أَجي ِم لَكُموذَاِب يع ونَ ِمنجنت ونَ ِبِه ودتهت لَكُم وفَه هرغَي أَلْكُمأَس ِة الَِّذي لَمدوالْم ر
جٍر الِْقيامِة و قَالَ ِلأَعداِء اللَِّه أَوِلياِء الشيطَاِن أَهِل التكِْذيِب و الِْإنكَاِر قُلْ ما أَسئَلُكُم علَيِه ِمن أَ

 ذَِلك داِفقُونَ ِعننِلِه فَقَالَ الْمِبأَه متا لَسم أَلَكُمكَلِّفاً أَنْ أَستقُولُ مي كَلِِّفنيتالْم ا ِمنما أَن و
 أَهلَ بيِتِه بعضهم ِلبعٍض أَ ما يكِْفي محمداً أَنْ يكُونَ قَهرنا ِعشِرين سنةً حتى يِريد أَنْ يحملَ

يِإلَّا ش وا هم ذَا وه لَ اللَّهزا أَنا فَقَالُوا ملَى ِرقَاِبنا  علَى ِرقَاِبنِتِه عيلَ بأَه فَعرأَنْ ي ِريدي لُهقَوتٌء ي
يدها ِفيِهم أَبداً و أَراد اللَّه عز و جلَّ و لَِئن قُِتلَ محمد أَو مات لَننِزعنها ِمن أَهِل بيِتِه ثُم لَا نِع

 هِبين ِلمعصلى اهللا عليه وآله ( أَنْ ي( لَّ أَمج و زاِبِه عوا ِبِه فَقَالَ ِفي ِكترأَس و وِرِهمدا ِفي صفَوالَِّذي أَخ 
  لَّه يخِتم على قَلِْبك يقُولُ لَو ِشئْت حبست يقُولُونَ افْترى علَى اللَِّه كَِذباً فَِإنْ يشِإ ال
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قَد و ِتِهمدولَا ِبم و ِتكيِل بِل أَهِبفَض كَلَّمت فَلَم يحالْو كنع اللَّه حمي لَّ وج و زع قَالَ اللَّه 
الْباِطلَ و يِحق الْحق ِبكَِلماِتِه يقُولُ الْحق ِلأَهِل بيِتك الْولَايةُ ِإنه عِليم ِبذاِت الصدوِر و يقُولُ 

و ِتكيِل بِة ِلأَهاودالْع ِمن وِرِهمدِفي ص ها أَلْقَوِبم لَّ وج و زلُ اللَِّه عقَو وه و كدعالظُّلِْم ب 
أَسروا النجوى الَِّذين ظَلَموا هلْ هذا ِإلَّا بشر ِمثْلُكُم أَ فَتأْتونَ السحر و أَنتم تبِصرونَ و ِفي 

بِض محمٍد ِإذَا قُِبض ما ضلَّ صاِحبكُم ِبتفِْضيِلِه قَوِلِه عز و جلَّ و النجِم ِإذا هوى قَالَ أُقِْسم ِبقَ
أَهلَ بيِتِه و ما غَوى و ما ينِطق عِن الْهوى يقُولُ ما يتكَلَّم ِبفَضِل أَهِل بيِتِه ِبهواه و هو قَولُ 

 قُلْ لَو أَنَّ )صلى اهللا عليه وآله ( لَّه عز و جلَّ ِلمحمٍد اللَِّه عز و جلَّ ِإنْ هو ِإلَّا وحي يوحى و قَالَ ال
 متفَيالَِّذي أَخ كُمِلمأَنْ أُع تي أُِمرأَن قَالَ لَو كُمنيب ِني ويب رالْأَم ِجلُونَ ِبِه لَقُِضيعتسِدي ما تِعن

ي ِلتظِْلموا أَهلَ بيِتي ِمن بعِدي فَكَانَ مثَلُكُم كَما قَالَ اللَّه ِفي صدوِرِكم ِمِن اسِتعجاِلكُم ِبموِت
عز و جلَّ كَمثَِل الَِّذي استوقَد ناراً فَلَما أَضاَءت ما حولَه يقُولُ أَضاَءِت الْأَرض ِبنوِر محمٍد 

 الشمس و مثَلَ الْوِصي الْقَمر و هو )صلى اهللا عليه وآله (  محمٍد ُء الشمس فَضرب اللَّه مثَلَ كَما تِضي
قَولُه عز و جلَّ جعلَ الشمس ِضياًء و الْقَمر نوراً و قَولُه و آيةٌ لَهم اللَّيلُ نسلَخ ِمنه النهار فَِإذا 

زع لُهقَو ونَ وظِْلمم مه ِني قُِبضعونَ يِصربِفي ظُلُماٍت ال ي مكَهرت و وِرِهمِبن اللَّه بلَّ ذَهج و 
 دمحِإنْ )صلى اهللا عليه وآله ( م لَّ وج و زع لُهقَو وه ِتِه ويِل بلَ أَهوا فَضِصربي ةُ فَلَمِت الظُّلْمرظَه و 

ِإلَى الْه موهعدولَ اللَِّه تسِإنَّ ر ونَ ثُمِصربال ي مه و كونَ ِإلَيظُرني مراهت وا وعمسدى ال ي )

 وضع الِْعلْم الَِّذي كَانَ ِعنده ِعند الْوِصي و هو قَولُ اللَِّه عز و جلَّ اللَّه نور )صلى اهللا عليه وآله 
الْأَر ماواِت والس وِرين وه و هتطَيثَلُ الِْعلِْم الَِّذي أَعِض مالْأَر اِت واوماِدي السا هقُولُ أَنِض ي

   و )صلى اهللا عليه وآله ( الَِّذي يهتدى ِبِه مثَلُ الِْمشكَاِة ِفيها الِْمصباح فَالِْمشكَاةُ قَلْب محمٍد 
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الِْمصباح النور الَِّذي ِفيِه الِْعلْم و قَولُه الِْمصباح ِفي زجاجٍة يقُولُ ِإني أُِريد أَنْ أَقِْبضك فَاجعِل 
جا يكَم ِصيالْو دِعن كدالَِّذي ِعن مهلَمفَأَع يرد كَبها كَوِة كَأَناججِفي الز احبلُ الِْمصع

 اِهيمركَِة ِإباربِة الْمرجلُ الشكٍَة فَأَصبارٍة مرجش ِمن وقَدي ِصيلَ الْولُ )عليه السالم ( فَضقَو وه و 
رب اللَِّه و تمحلَّ رج و زاللَِّه ع و زلُ اللَِّه عقَو وه و ِجيدم ِميدح هِت ِإنيلَ الْبأَه كُملَيع هكات

 ها ِمنضعةً بيذُر لَى الْعالَِمنيرانَ عآلَ ِعم و راِهيمآلَ ِإب وحاً ون و مطَفى آداص لَّ ِإنَّ اللَّهج
رال ش ِليمع ِميعس اللَّه ٍض وعلَا ب ِرِب وغلَ الْملُّوا ِقبصوٍد فَتهِبي متقُولُ لَسٍة يِبيال غَر ٍة وِقي

 اِهيمرلَى ِملَِّة ِإبع متأَن ِرِق وشلَ الْملُّوا ِقبصى فَتارصلَّ ما )عليه السالم ( نج و زع قَالَ اللَّه قَد و 
ا ووِديهي راِهيمكانَ ِإب لُهقَو و ِرِكنيشالْم ما كانَ ِمن ِلماً وسِنيفاً مكانَ ح لِكن ا وراِنيصال ن 

ُء و لَو لَم تمسسه نار نور على نوٍر يهِدي اللَّه ِلنوِرِه من يشاُء  عز و جلَّ يكاد زيتها يِضي
الَِّذين لَاِدكُمثَلُ أَوقُولُ مها يتيز كادوِن يتيالز ِمن رصعِت الَِّذي ييثَِل الزكَم كُمونَ ِمنولَدي 

ُء و لَو لَم تمسسه نار نور على نوٍر يهِدي اللَّه ِلنوِرِه من يشاُء يقُولُ يكَادونَ أَنْ يتكَلَّموا  يِضي
زني لَم لَو ِة ووبِبالن لَكم ِهملَيلْ ع.  

 ٥٧٥- ِليع نع ِليِن عِن بسِن الْحاِر عبِد الْجبِن عِد بمحم نع ِريعالْأَش ِليو عأَب  
 عز و جلَّ  قَالَ سأَلْته عن قَوِل اللَِّه)عليه السالم ( بِن أَِبي حمزةَ عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اللَِّه 

 خسالْم فُِسِهمِفي أَن ِريِهمقَالَ ي قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح فُِسِهمِفي أَن آياِتنا ِفي الْآفاِق و ِريِهمنس
 ِفي أَنفُِسِهم و ِفي الْآفَاِق و يِريِهم ِفي الْآفَاِق انِتقَاض الْآفَاِق علَيِهم فَيرونَ قُدرةَ اللَِّه عز و جلَّ

 اهرلَّ يج و زِد اللَِّه عِعن ِمن قالْح والْقَاِئِم ه وجرقَالَ خ قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح لَه قُلْت
 هِمن دلَا ب لْقالْخ.  

 ٥٧٦-محم نب نيسالْح ى ويحي نب دمحاِد   مبع نٍد عمحِن مفَِر بعج نِميعاً عٍد ج
بِن يعقُوب عن أَحمد بِن ِإسماِعيلَ عن عمِرو بِن كَيسانَ عن أَِبي عبِد اللَِّه الْجعِفي قَالَ قَالَ 

 ِليع نب دمحفٍَر معو جاطُ)عليه السالم ( ِلي أَببا  كَِم الراطُنِرب ونَ قَالَ لَِكنعبأَر قُلْت كُمدِعن   
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ِنهزنُ وزو ا وهنزو ةً كَانَ لَهابا دطَ ِفينبتِن ارم ِر وهاطُ الدا ِربطَ ِفينبتِن ارم و هدِعن تا كَانا م
 لَا ِمن ثَلَاٍث و لَا ِمن ِن ويترم لَا ِمن ٍة ورم وا ِمنعزجلَا ت هدا كَانَ ِعنم هنزو ِسلَاحاً كَانَ لَه

سراِئيلَ فَأَوحى اللَّه عز و جلَّ ِإلَيِه أَِن ادع أَربٍع فَِإنما مثَلُنا و مثَلُكُم مثَلُ نِبي كَانَ ِفي بِني ِإ
قَومك ِللِْقتاِل فَِإني سأَنصرك فَجمعهم ِمن رُءوِس الِْجباِل و ِمن غَيِر ذَِلك ثُم توجه ِبِهم فَما 

ا ثُم أَوحى اللَّه تعالَى ِإلَيِه أَِن ادع قَومك ِإلَى ضربوا ِبسيٍف و لَا طَعنوا ِبرمٍح حتى انهزمو
الِْقتاِل فَِإني سأَنصرك فَجمعهم ثُم توجه ِبِهم فَما ضربوا ِبسيٍف و لَا طَعنوا ِبرمٍح حتى انهزموا 

 كمقَو عِه أَِن ادِإلَي ى اللَّهحأَو ا ثُمفَم رصا الننتدعفَقَالُوا و ماهعفَد كرصأَني ساِل فَِإنِإلَى الِْقت
 ِمن ِإلَي بالُ أَحالِْقت با رفَقَالَ ي ارالَ أَِو النوا الِْقتارتخا أَنْ يِه ِإمالَى ِإلَيعت ى اللَّهحا فَأَونِصرن

أَجابه ِمنهم ثَلَاثُِمائٍَة و ثَلَاثَةَ عشر ِعدةَ أَهِل بدٍر فَتوجه ِبِهم فَما ضربوا ِبسيٍف و الناِر فَدعاهم فَ
 ملَّ لَهج و زع اللَّه حى فَتتٍح حموا ِبرنلَا طَع.  

 ٥٧٧-ب ناٍد عِن ِزيِل بهس نا عاِبنحأَص ةٌ ِمنا   ِعدِرِهمغَي و فَِليوالن اِلٍح وِن صكِْر ب
 لَا يتداوى ِمن الزكَاِم و )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( يرفَعونه ِإلَى أَِبي عبِد اللَِّه 

  .ِإذَا أَصابه الزكَام قَمعه يقُولُ ما ِمن أَحٍد ِإلَّا و ِبِه ِعرق ِمن الْجذَاِم فَ
  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن أَِبي عميٍر عن ِهشاِم -٥٧٨ 

لزكَام جند ِمن جنوِد  ا)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( بِن ساِلٍم عن أَِبي عبِد اللَِّه 
 ِزيلُهاِء فَيلَى الدلَّ عج و زع اللَّه ثُهعبلَّ يج و زاللَِّه ع.  

  محمد بن يحيى عن موسى بِن الْحسِن عن محمِد بِن عبِد الْحِميِد ِبِإسناِدِه -٥٧٩ 
 ما ِمن أَحٍد ِمن ولِْد آدم ِإلَّا )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه )عليه السالم ( ِه رفَعه ِإلَى أَِبي عبِد اللَّ

و ِفيِه ِعرقَاِن ِعرق ِفي رأِْسِه يهيج الْجذَام و ِعرق ِفي بدِنِه يهيج الْبرص فَِإذَا هاج الِْعرق الَِّذي 
الَِّذي ِفي الر قالِْعر اجِإذَا ه اِء والد ا ِفيِه ِمنِسيلَ مى يتح كَامِه الزلَيلَّ عج و زع لَّطَ اللَّهأِْس س

  ِفي 
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طَ اللَّه علَيِه الدماِميلَ حتى يِسيلَ ما ِفيِه ِمن الداِء فَِإذَا رأَى أَحدكُم ِبِه زكَاماً و الْجسِد سلَّ
  .دماِميلَ فَلْيحمِد اللَّه عز و جلَّ علَى الْعاِفيِة و قَالَ الزكَام فُضولٌ ِفي الرأِْس 

 عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى عِن ابِن محبوٍب عن رجٍل   محمد بن يحيى-٥٨٠ 
 و هو يشتِكي عينيِه فَقَالَ لَه أَين أَنت عن هِذِه )عليه السالم ( قَالَ دخلَ رجلٌ علَى أَِبي عبِد اللَِّه 

  . و الْمر فَفَعلَ الرجلُ ذَِلك فَذَهبت عنه الْأَجزاِء الثَّلَاثَِة الصِبِر و الْكَافُوِر
  عنه عن أَحمد عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح قَالَ قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَِّه -٥٨١ 

نعم و تراه ِمثْلَ الْحب قُلْت ِإنَّ  ِإنَّ لَنا فَتاةً كَانت ترى الْكَوكَب ِمثْلَ الْجرِة قَالَ )عليه السالم ( 
  .بصرها ضعف فَقَالَ اكْحلْها ِبالصِبِر و الْمر و الْكَافُوِر أَجزاًء سواًء فَكَحلْناها ِبِه فَنفَعها 

 ٥٨٢-ِن الْفَيِد بمحم نٍد عمحِن مب داود نع دمأَح نع هنِد اللَِّه   عبأَِبي ع نِض ع )

 قَالَ كُنت ِعند أَِبي جعفٍَر يعِني أَبا الدواِنيِق فَجاَءته خِريطَةٌ فَحلَّها و نظَر ِفيها فَأَخرج )عليه السالم 
 وا هم ذَا قُلْتا هِري مدِد اللَِّه أَ تبا عا أَبئاً فَقَالَ ييا شهِمنيذَا شلِْف  قَالَ هخ ى ِبِه ِمنتؤٌء ي

 اتِة قَطَرنِفي الس هِمن قْطُري اكنلٌ هبقَالَ ج وا هم قُلْت دمحم كةَ شنطُب ةَ أَوجطَن ةَ ِمنِإفِْريِقي
لُ ِبهحكْتِن ييكُونُ ِفي الْعاِض ييِللْب ديج وه و دمجفَت معن لَّ قُلْتج و زِبِإذِْن اللَِّه ع بذْهذَا فَي

أَعِرفُه و ِإنْ ِشئْت أَخبرتك ِباسِمِه و حاِلِه قَالَ فَلَم يسأَلِْني عِن اسِمِه قَالَ و ما حالُه فَقُلْت هذَا 
يلَ هاِرباً ِمن قَوِمِه يعبد اللَّه علَيِه فَعِلم ِبِه قَومه فَقَتلُوه جبلٌ كَانَ علَيِه نِبي ِمن أَنِبياِء بِني ِإسراِئ

 ِبيالن لَى ذَِلكِكي عبي وعليه السالم ( فَه( نيِر عاِنِب الْآخالْج ِمن لَه كَاِئِه وب ِمن اتِذِه الْقَطَره و 
  .لَّيِل و النهاِر و لَا يوصلُ ِإلَى ِتلْك الْعيِن تنبع ِمن ذَِلك الْماِء ِبال

    عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن ابِن أَِبي عميٍر عن سلَيٍم مولَى عِلي بِن -٥٨٣ 
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 ابِتداًء ِمن ِعنِدِه )عليه السالم ( يقِْطٍني أَنه كَانَ يلْقَى ِمن رمِد عينيِه أَذًى قَالَ فَكَتب ِإلَيِه أَبو الْحسِن 
ُء صِبٍر أُصقُوطْرى يدقَّاِن  جزُء كَافُوٍر رباِحي و جز)عليه السالم ( ما يمنعك ِمن كُحِل أَِبي جعفٍَر 

جِميعاً و ينخلَاِن ِبحِريرٍة يكْتحلُ ِمنه ِمثْلَ ما يكْتحلُ ِمن الِْإثِْمِد الْكَحلَةُ ِفي الشهِر تحدر كُلَّ 
ا اشِحلُ ِبِه فَمكْتِن قَالَ فَكَانَ يدالْب ِمن هِرجخت أِْس واٍء ِفي الرد اتى متِه حينيكَى عت.  
  حِديثُ الْعاِبِد

 ٥٨٤- نكَِم عِن الْحب ِليع نى عِن ِعيسِد بمحِن مب دمأَح نى عيحي نب دمحم  
د ِفي بِني ِإسراِئيلَ لَم  قَالَ كَانَ عاِب)عليه السالم ( محمِد بِن ِسناٍن عمن أَخبره عن أَِبي عبِد اللَِّه 

يقَاِرف ِمن أَمِر الدنيا شيئاً فَنخر ِإبِليس نخرةً فَاجتمع ِإلَيِه جنوده فَقَالَ من ِلي ِبفُلَاٍن فَقَالَ 
لَ لَست لَه لَم يجرِب النساَء فَقَالَ لَه بعضهم أَنا لَه فَقَالَ ِمن أَين تأِْتيِه فَقَالَ ِمن ناِحيِة النساِء قَا

آخر فَأَنا لَه فَقَالَ لَه ِمن أَين تأِْتيِه قَالَ ِمن ناِحيِة الشراِب و اللَّذَّاِت قَالَ لَست لَه لَيس هذَا ِبهذَا 
أِْتيِه قَالَ ِمنت نأَي قَالَ ِمن ا لَهفَأَن رِإلَى قَالَ آخ طَلَقفَان هاِحبص تفَأَن طَِلققَالَ ان ِة الِْبراِحين 

 و ِريحتسي و امنطَانُ لَا ييالش و امنلُ يجكَانَ الر لِّي قَالَ وصي ِحذَاه ِل فَأَقَامجِضِع الروم
جِه الرلَ ِإلَيوحفَت ِريحتسطَانُ لَا ييالش دبا عفَقَالَ ي لَهمع رغصتاس و هفْسِه نِإلَي ترقَاصت قَد لُ و

يش لَى  اللَِّه ِبأَيع ٍء قَِويت  
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لَاِة فَلَمِذِه الصه باً وذَن تبي أَذْناللَِّه ِإن دبا عِه فَقَالَ يلَيع ادأَع ثُم هِجبي ِه فَلَملَيع ادأَع ثُم هِجبي 
أَت و لَهمى أَعتح ِبكِني ِبذَنِبرلَاِة قَالَ فَأَخلَى الصع قَِويت بالذَّن تفَِإذَا ذَكَر هِمن اِئبا تأَن وب

فَِإذَا فَعلْته قَِويت علَى الصلَاِة قَالَ ادخِل الْمِدينةَ فَسلْ عن فُلَانةَ الْبِغيِة فَأَعِطها ِدرهميِن و نلْ 
حت طَانُ ِمنيلَ الشاونِن فَتيمهرا الدِري ما أَدِن ميمهِلي ِدر نأَي ِمن ا قَالَ وهِمِه ِمنِت قَد

 و اسالن هدشِة فَأَرِغيةَ الْبِزِل فُلَاننم نأَلُ عسلَاِبيِبِه يةَ ِبجِدينلَ الْمخفَد ا فَقَامماهِإي لَهاوِن فَنيمهِدر
را ِبالدهى ِإلَيما فَرهاَء ِإلَيفَج وهدشا فَأَرِعظُهاَء يج هوا أَنظَن لَتخفَد تقَالَ قُوِمي فَقَام ِن ويمه

 ِركبِني ِبخِبرا فَأَخى ِمثِْلي ِفي ِمثِْلهتؤي سئٍَة لَييِني ِفي هِجئْت كِإن قَالَت لْ وخقَالَِت اد ا وِزلَهنم
ِب أَهالذَّن كراللَِّه ِإنَّ ت دبا عي لَه ا فَقَالَتهربفَأَخ طَلَب نكُلُّ م سلَي ِة وبوطَلَِب الت نُ ِمنو

التوبةَ وجدها و ِإنما ينبِغي أَنْ يكُونَ هذَا شيطَاناً مثِّلَ لَك فَانصِرف فَِإنك لَا ترى شيئاً 
ها مكْتوب احضروا فُلَانةَ فَِإنها ِمن أَهِل فَانصرف و ماتت ِمن لَيلَِتها فَأَصبحت فَِإذَا علَى باِب

 ِبيلَّ ِإلَى نج و زع ى اللَّهحا فَأَوِرهاباً ِفي أَمِتيا اروهِفندي كَثُوا ثَلَاثاً لَمفَم اسالن ابتِة فَارنالْج
ِعم نى بوسِإلَّا م هلَماِء لَا أَعِبيالْأَن انَ ِمنأَنْ )عليه السالم ( ر اسِر النم ا وهلَيلِّ عةَ فَصأَِن ائِْت فُلَان 

  .يصلُّوا علَيها فَِإني قَد غَفَرت لَها و أَوجبت لَها الْجنةَ ِبتثِْبيِطها عبِدي فُلَاناً عن معِصيِتي 
عن عِلي بِن الْحسِن عن محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن ] مدبِن أَح[  أَحمد بن محمِد -٥٨٥ 

 قَالَ كَانَ ِفي بِني )عليه السالم ( زرارةَ عن محمِد بِن الْفُضيِل عن أَِبي حمزةَ عن أَِبي جعفٍَر 
هجوتفاً لَا يارحكَانَ م و اِبدلٌ عجاِئيلَ ررِإسيِفي ش   هأَترِه املَيع فَقَتئاً فَأَنيِفيِه ش ِصيبٍء فَي

يا شهدِعن قبي ى لَمتا  حم لَه قَالَت ٍل وغَز لًا ِمنصِه نِإلَي تفَعاِم فَدالْأَي ماً ِمنووا ياعٌء فَج
 هرِدي غَيِعن  
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 دجو و غُِلقَت قَد وقالس دجفَو هِبيعِل ِليزِل الْغصِبالن طَلَقفَان أْكُلْهئاً نيا شِر لَنتاش و هفَِبع طَِلقان
رصان وا وقَام قَد ِرينتشالْم و هِمن لَيع تببص و هِمن أْتضواَء فَتذَا الْمه تيأَت فُوا فَقَالَ لَو

انصرفْت فَجاَء ِإلَى الْبحِر و ِإذَا هو ِبصياٍد قَد أَلْقَى شبكَته فَأَخرجها و لَيس ِفيها ِإلَّا سمكَةٌ 
هدِعن كَثَتم ةٌ قَدِديذَا ره ِطيكأُع كَةَ ومِذِه السِني هِبع ةً فَقَالَ لَهِتننةً موِرخ تارى صتح 

الْغزلَ تنتِفع ِبِه ِفي شبكَِتك قَالَ نعم فَأَخذَ السمكَةَ و دفَع ِإلَيِه الْغزلَ و انصرف ِبالسمكَِة ِإلَى 
ز ربِزِلِه فَأَخنةٌ ملُؤا لُؤِفهوج ِمن تدا بهقَّتا شا فَلَمهِلحصكَةَ ِلتمذَِت السفَأَخ ربالْخ هتجو

 ٍم وهِدر أَلْف ِرينا ِبِعشهاعوِق فَبا ِإلَى السِبه طَلَقا فَانذَها فَأَخاهِإي هتا فَأَرهجوز تعفَد
نِإلَى م فرصان كُمِحمقُوا ردصاِر تلَ الدا أَهقُولُ يي و ابالْب قداِئلٌ يفَِإذَا س هعضاِل فَوِزِلِه ِبالْم

اللَّه علَى الِْمسِكِني فَقَالَ لَه الرجلُ ادخلْ فَدخلَ فَقَالَ لَه خذْ ِإحدى الِْكيسيِن فَأَخذَ ِإحداهما 
طَلَقان و كُني ا فَلَماِرنسِف يِبِنص تبِإذْ ذَه اِسرييم نحا نمنيانَ اللَِّه بحبس هأَترام لَه فَقَالَت 

ذَِلك ِبأَسرع ِمن أَنْ دق الساِئلُ الْباب فَقَالَ لَه الرجلُ ادخلْ فَدخلَ فَوضع الِْكيس ِفي مكَاِنِه 
الَ كُلْ هِنيئاً مِريئاً ِإنما أَنا ملَك ِمن ملَاِئكَِة ربك ِإنما أَراد ربك أَنْ يبلُوك فَوجدك شاِكراً ثُم قَ

 بذَه ثُم.  
 ِمِننيؤةٌ ِلأَِمِري الْمطْبعليه السالم ( خ(  

 ٥٨٦-نِن الْمِد بعس نٍد عمحم نب دمِد   أَحمحم نِه عدج نأَِبيِه ع نٍد عمحِن مِذِر ب
 ِمِننيؤالْم أَِمري طَبأَِبيِه قَالَ خ نِه عدج نأَِبيِه ع نِن عيسِن الْحِر  [)عليه السالم ( بيِبغ هرا غَياهور و

 فَحِمد اللَّه و أَثْنى علَيِه ثُم قَالَ أَما بعد فَِإنَّ اللَّه تبارك ]هذَا الِْإسناِد و ذَكَر أَنه خطَب ِبِذي قَاٍر
 ِبالْحق ِليخِرج ِعباده ِمن ِعبادِة ِعباِدِه ِإلَى ِعبادِتِه و ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( و تعالَى بعثَ محمداً 
ِه و ِمن طَاعِة ِعباِدِه ِإلَى طَاعِتِه و ِمن ولَايِة ِعباِدِه ِإلَى ولَايِتِه بِشرياً و عهوِد ِعباِدِه ِإلَى عهوِد

  نِذيراً و داِعياً ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه و ِسراجاً مِنرياً عوداً 
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 هنيب آٍن قَدقُر و قَهفَر قَاٍن قَدفُر و هكَمأَح فِْصيٍل قَدت و لَهفَص كٍْم قَدذْراً ِبحن ذْراً وع ءاً ودب و
و وهدحوا ِبِه ِإذْ جِقرِلي و ِهلُوهِإذْ ج مهبر ادالِْعب لَمعِلي ملَّى لَهجفَت وهكَرِإذْ أَن دعب وهثِْبتِلي 

سبحانه ِفي ِكتاِبِه ِمن غَيِر أَنْ يكُونوا رأَوه فَأَراهم ِحلْمه كَيف حلُم و أَراهم عفْوه كَيف عفَا 
 و كَيف خلَق ما خلَق ِمن الْآياِت و كَيف و أَراهم قُدرته كَيف قَدر و خوفَهم ِمن سطْوِتِه

 ى وده و قزر فكَي اِت وِقمِبالن دصتِن احم دصتاح ثُلَاِت واِة ِبالْمصالْع ِمن قحم نم قحم
مسا يم عمسى يتح ربص و كَمح فكَي هكْمح ماهأَر طَى ولَّ أَعج و زع ثَ اللَّهعى فَبري و ع

ٌء   ِبذَِلك ثُم ِإنه سيأِْتي علَيكُم ِمن بعِدي زمانٌ لَيس ِفي ذَِلك الزماِن شي)صلى اهللا عليه وآله ( محمداً 
 ِمن لَا أَكْثَر اِطِل والْب ِمن رلَا أَظْه و قالْح فَى ِمنوِلِه أَخسر الَى وعلَى اللَِّه تصلى اهللا ( الْكَِذِب ع

 و لَيس ِعند أَهِل ذَِلك الزماِن ِسلْعةٌ أَبور ِمن الِْكتاِب ِإذَا تِلي حق ِتلَاوِتِه و لَا ِسلْعةٌ أَنفَق )عليه وآله 
اِب ِإذَا حالِْكت ناً ِمنلَا أَغْلَى ثَم عاً ويبيلَا ِفي الِْبلَاِد ش اِد وِفي الِْعب سلَي اِضِعِه ووم نع فٌء  ر

 كَى ِمنةٌ أَنقُوبلَا ع و كَرةٌ أَنا فَاِحشِفيه سلَي كَِر ونالْم ِمن فرلَا أَع وِف ورعالْم ِمن كَرأَن وه
 فَقَد نبذَ الِْكتاب حملَته و تناساه حفَظَته حتى تمالَت ِبِهم الْهدى ِعند الضلَاِل ِفي ذَِلك الزماِن

  الْأَهواُء و توارثُوا ذَِلك ِمن الْآباِء و عِملُوا ِبتحِريِف الِْكتاِب كَِذباً 
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و تكِْذيباً فَباعوه ِبالْبخِس و كَانوا ِفيِه ِمن الزاِهِدين فَالِْكتاب و أَهلُ الِْكتاِب ِفي ذَِلك الزماِن 
ؤا مأِْويِهماِحٍد لَا ياِن ِفي طَِريٍق وطَِحبصاِن ماِحبص اِن وِفيناِن ماِن طَِريداِحبالص ذَا ذَاِنكبٍو فَح

 و وا ِفيِهمسلَي اِس واِن ِفي النمالز اِب ِفي ذَِلكلُ الِْكتأَه و ابفَالِْكت لَاِن لَهمعا يِلم ا وماهاً لَهو
 ى ودالْه اِفقولَالَةَ لَا تِلأَنَّ الض ذَِلك و مهعوا مسلَي و مهعلَى مع مالْقَو عمتقَِد اج ا وعمتِإِن اج

 كَِر ونالْم كِْر وِبالْم لُ ِفيِهممعي نم ِديِنِهم رأَم و مهرا أَملَّوو ِة قَداعمِن الْجقُوا عرافْت قَِة والْفُر
سلَي اِب وةُ الِْكتأَِئم مهِل كَأَنالْقَت ا وشالر و همِإلَّا اس قالْح ِمن مهدِعن قبي لَم مهامِإم ابالِْكت 

 ِئنطْمآِن فَلَا يِحكَِم الْقُر ِمن عمسا ياِخلُ ِلملُ الدخدي هربز و طَّهاِب ِإلَّا خالِْكت ِرفُوا ِمنعي لَم
نيِن يالد ِمن جرخى يتاِلساً حِة جلَايِلٍك ِإلَى وِة ملَايو ِمن ِلٍك وِلٍك ِإلَى ِديِن مِديِن م ِقلُ ِمنت

 اللَّه مهجردتِلٍك فَاسوِد مهِلٍك ِإلَى عوِد مهع ِمن ِلٍك وِة مِلٍك ِإلَى طَاعِة مطَاع ِمن ِلٍك وم
ِإنَّ كَي ونَ ولَمعثُ لَا ييح الَى ِمنعوا تاند ِة وِصيعوا ِفي الْمالَدوى تتاِء حجالر ِل وِبالْأَم ِتنيم هد

يش نع ِربضي لَم ابالِْكت ِر ووِبالْج  و زِر ِديِن اللَِّه عيوا ِبغاند قَد اِئِهنيلَّالًا تفْحاً ضص هٍء ِمن
 مساِجدهم ِفي ذَِلك الزماِن عاِمرةٌ ِمن الضلَالَِة خِربةٌ ِمن الْهدى قَد بدلَ جلَّ و أَدانوا ِلغيِر اللَِّه

  ِفيها ِمن الْهدى فَقُراؤها و عمارها أَخاِئب خلِْق اللَِّه و خِليقَِتِه ِمن ِعنِدِهم جرِت 
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 ا وهى ِإلَيشم نِظيِم ِإلَّا مِباللَِّه الْع ا كُفْرهِإلَي يشالْم و اِجِدِهمسم ورضفَح ودعت ِهمِإلَي لَالَةُ والض
اِجدسم تارفَص لَاِلِهمِبض اِرفع وةً هاِمرى عدالْه ةً ِمنِربِو خحالن لَى ذَِلكع اِلِهمِفع ِمن مه

ونَ الْفَيقِْسملَا ي ى ودونَ ِإلَى الْهعدلَا ي و هوددح تيدعت ةُ اللَِّه ونس لَتدب لَالَِة قَدالض َء  ِمن
يلَ ِمنهم علَى ذَِلك شِهيداً قَد أَتوا اللَّه ِباِلافِْتراِء و الْجحوِد و و لَا يوفُونَ ِبِذمٍة يدعونَ الْقَِت

استغنوا ِبالْجهِل عِن الِْعلِْم و ِمن قَبلُ ما مثَّلُوا ِبالصاِلِحني كُلَّ مثْلٍَة و سموا ِصدقَهم علَى اللَِّه 
لُوا ِفي الْحعج ةً ويِفر فُِسكُمأَن ولًا ِمنسر كُملَّ ِإلَيج و زع ثَ اللَّهعب قَد ئَةَ ويةَ السقُوبِة الْعنس

 ِحيمر فؤر ِمِننيؤِبالْم كُملَيع ِريصح مِنتِه ما علَيع ِزيزاباً )صلى اهللا عليه وآله ( عِه ِكتلَيلَ عزأَن و 
يأِْتيِه الْباِطلُ ِمن بيِن يديِه و ال ِمن خلِْفِه تنِزيلٌ ِمن حِكيٍم حِميٍد قُرآناً عرِبياً غَير ِذي عِزيزاً ال 

م ِعوٍج ِلينِذر من كانَ حيا و يِحق الْقَولُ علَى الْكاِفِرين فَلَا يلِْهينكُم الْأَملُ و لَا يطُولَن علَيكُ
 ودعوالْم لَ ِبِهمزى نتح مهناِل عةُ الْآجِطيغت و ِلِهمأَم دأَم لَكُمكَانَ قَب نم لَكا أَهملُ فَِإنالْأَج

ةُ وِقمالن ةُ والْقَاِرع هعلُّ محت ةُ وبوالت هنع فَعرت ةُ وِذرعالْم هنع درالَِّذي ت و زع لَغَ اللَّهأَب قَد 
 الِْعلَّةَ و ِزيحِلي اِهجنالْم لَكُم حرش ةَ ونالس كُملَّمع لَ والْقَو لَ لَكُمفَص ِد وعِبالْو كُملَّ ِإلَيج

ات ِللَِّه و حصتِن انم هِإن اِة وجلَى النلَّ عد لَى الذِّكِْر وثَّ عح مأَقْو ِللَِّتي ِهي اهدِليلًا هد لَهذَ قَوخ
 هددس اِد وشِللر فَّقَهو و  
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اللَِّه آِمن ارى فَِإنَّ جنسِللْح هرسي و و زاللَِّه ع وا ِمنِرستفَاح وررغم اِئفخ هودع فُوظٌ وحم 
 و زع قَالَ اللَّه ِجيبم قَِريب هِة فَِإنِه ِبالطَّاعوا ِإلَيبقَرت قَى وِبالت ها ِمنوشاخ ِة الذِّكِْر ولَّ ِبكَثْرج

نِعباِدي ع أَلَكِإذا س لَّ وج وا ِلي وِجيبتسعاِن فَلْياِع ِإذا دةَ الدوعد أُِجيب ي قَِريبي فَِإن
 فرع نِغي ِلمبنالَِّذي لَا ي وا اللَّهظِّمع وا ِبِه وآِمن وا ِللَِّه وِجيبتونَ فَاسدشري ملَّهوا ِبي لَعِمنؤلْي

ِإنَّ ِرفْعةَ الَِّذين يعلَمونَ ما عظَمةُ اللَِّه أَنْ يتواضعوا لَه و ِعز الَِّذين يعلَمونَ عظَمةَ اللَِّه أَنْ يتعظَّم فَ
ما جلَالُ اللَِّه أَنْ يِذلُّوا لَه و سلَامةَ الَِّذين يعلَمونَ ما قُدرةُ اللَِّه أَنْ يستسِلموا لَه فَلَا ينِكرونَ 

أَن ِحيِح ِمنالص ِنفَار قالْح وا ِمنِفرنى فَلَا تدالْه دعِضلُّونَ بلَا ي ِرفَِة وعالْم دح دعب مهفُس
و كَهرِرفُوا الَِّذي تعى تتح دشِرفُوا الرعت لَن كُموا أَنلَماع قِْم وِذي الس اِرِئ ِمنالْب ِب ورالْأَج 

 و ذَهبِرفُوا الَِّذي نعى تتكُوا ِبِه حسمت لَن و هقَضِرفُوا الَِّذي نعى تتاِب حذُوا ِبِميثَاِق الِْكتأْخت لَم
ى تتلَالَةَ حِرفُوا الضعت لَن و فَهرِرفُوا الَِّذي حعى تتِتِه حِتلَاو قح ابلُوا الِْكتتت لَن ى ودِرفُوا الْهع

 متأَير و كَلُّفالت و عالِْبد مفْترع ذَِلك مفْترى فَِإذَا عدعِرفُوا الَِّذي تعى تتى حقْوِرفُوا التعت لَن
ه فكَي متأَير اِبِه وِلِكت ِريفحالت وِلِه وسلَى رع لَى اللَِّه وةَ عيى فَلَا الِْفرده نم ى اللَّهد

يجِهلَنكُم الَِّذين لَا يعلَمونَ ِإنَّ ِعلْم الْقُرآِن لَيس يعلَم ما هو ِإلَّا من ذَاق طَعمه فَعلِّم ِبالِْعلِْم 
  فَات و حِيي ِبِه بعد ِإذْ مات جهلَه و بصر ِبِه عماه و سمع ِبِه صممه و أَدرك ِبِه ِعلْم ما 
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ناً ِمن اللَِّه تبارك و و أَثْبت ِعند اللَِّه عز ِذكْره الْحسناِت و محا ِبِه السيئَاِت و أَدرك ِبِه ِرضوا
 مه و ى ِبِهمدقْتةٌ يأَِئم اُء ِبِه وضتسي ورةً ناصخ مهةً فَِإناصِلِه خِد أَهِعن ِمن وا ذَِلكالَى فَاطْلُبعت

ِهم و صمتهم عن منِطِقِهم و عيش الِْعلِْم و موت الْجهِل هم الَِّذين يخِبركُم حكْمهم عن ِعلِْم
 اِمتص و اِدقص اِهدش مهنيب وِلفُونَ ِفيِه فَهتخلَا ي و يناِلفُونَ الدخلَا ي اِطِنِهمب نع مهظَاِهر

 الْحق و لَا يختِلفُونَ ِفيِه قَد ناِطق فَهم ِمن شأِْنِهم شهداُء ِبالْحق و مخِبر صاِدق لَا يخاِلفُونَ
خلَت لَهم ِمن اللَِّه الساِبقَةُ و مضى ِفيِهم ِمن اللَِّه عز و جلَّ حكْم صاِدق و ِفي ذَِلك ِذكْرى 

 ِقلُوهعلَا ت ٍة وايقْلَ ِرعع وهمتِمعِإذَا س قِقلُوا الْحفَاع اِب ِللذَّاِكِريناةَ الِْكتوٍة فَِإنَّ رايقْلَ ِروع
  .كَِثري و رعاته قَِليلٌ و اللَّه الْمستعانُ 

  ِعدةٌ ِمن أَصحاِبنا عن سهِل بِن ِزياٍد عن عمر بِن عِلي عن عمِه محمِد بِن -٥٨٧ 
 تِمعةَ قَالَ سنِن أُذَيِن ابع رمِن عب ِليع نوذَ عبرخ نب وفرعثَِني مدقُولُ حي ِزيدي نب رمع

 أَنه كَانَ يقُولُ ويلُمِه فَاِسقاً من لَا يزالُ مماِرئاً ويلُمِه فَاِجراً من لَا يزالُ )عليه السالم ( الْحسيِن 
  .ثُر كَلَامه ِفي غَيِر ذَاِت اللَِّه عز و جلَّ مخاِصماً ويلُمِه آِثماً من كَ

  محمد بن يحيى عن أَحمد بِن محمِد بِن ِعيسى و عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه -٥٨٨ 
انَ عثْمِن عاِن بأَب نٍر عصِن أَِبي نِد بمحِن مب دمأَح نِميعاً عٍم جيعن نةَ عارمِن عِن بسِن الْح

 اِعيالْقُض  
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ي ِلحيِتِه شعرةً بيضاَء فَقَالَ  فَرأَى ِف)عليه السالم (  قَالَ أَصبح ِإبراِهيم )عليه السالم ( عن أَِبي جعفٍَر 
  .الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني الَِّذي بلَّغِني هذَا الْمبلَغَ لَم أَعِص اللَّه طَرفَةَ عيٍن 

 قَالَ ) السالم عليه(   أَبانُ بن عثْمانَ عن محمِد بِن مروانَ عمن رواه عن أَِبي جعفٍَر -٥٨٩ 
 ابِة شورِت ِفي صوالْم لَكم اَءهلَِّة فَجِبالْخ اهرشب اهِليلًا أَتخ اِهيمرلَّ ِإبج و زع ذَ اللَّهخا اتلَم

 اِهيمرلَ ِإبخناً فَدهد اًء وم هأْسر قْطُراِن يضياِن أَببِه ثَولَيع ضيه السالم علي( أَب( لَهقْبتفَاس ارالد 
 اِهيمركَانَ ِإب اِر والد اِرجاً ِمنعليه السالم ( خ( و هابب ٍة أَغْلَقاجِفي ح جركَانَ ِإذَا خ وراً ولًا غَيجر 

م نسٍل قَاِئٍم أَحجِبر وفَِإذَا ه حفَفَت عجر ثُم هعم هاحذَ ِمفْتأَخ ِدِه وِبي ذَهاِل فَأَخجالر كُونُ ِمنا ي
قَالَ يا عبد اللَِّه من أَدخلَك داِري فَقَالَ ربها أَدخلَِنيها فَقَالَ ربها أَحق ِبها ِمني فَمن أَنت قَالَ 

 اِهيمرِإب ِت فَفَِزعوالْم لَكا مفَقَالَ)عليه السالم ( أَن  ذَ اللَّهخلَِكِن ات وِحي قَالَ لَا وِني رلُبسِني ِلتِجئْت 
عبداً خِليلًا فَِجئْت ِلِبشارِتِه قَالَ فَمن هو لَعلِّي أَخدمه حتى أَموت قَالَ أَنت هو فَدخلَ علَى 

  . و تعالَى اتخذَِني خِليلًا  فَقَالَ لَها ِإنَّ اللَّه تبارك)عليها السالم ( سارةَ 
 ٥٩٠- نع هذَكَر نماِء عٍم الْفَرلَيس نٍر عيمِن أَِبي عِن ابأَِبيِه ع نع اِهيمرِإب نب ِليع  

ما قَالَ أَدخلَِنيها ربها عرف  ِمثْلَه ِإلَّا أَنه قَالَ ِفي حِديِثِه ِإنَّ الْملَك لَ)عليه السالم ( أَِبي عبِد اللَِّه 
 اِهيمرعليه السالم ( ِإب( ِتوالْم لَكم هأَن  ) عليه السالم( لًا أَنَّ اللَّهجر رشأُب قَالَ ِجئْت طَكبا أَهم فَقَالَ لَه 

 اِهيمرِإب ِليلًا فَقَالَ لَهخ ذَهخالَى اتعت و كاربا )ليه السالم ع( تم و لَكالْم لُ فَقَالَ لَهجذَا الره نفَم 
 اِهيمرِإب فَقَالَ لَه هِمن ِريدعليه السالم ( ت( وه تفَأَن لَكالْم اِتي فَقَالَ لَهيح امأَي همدأَخ .  

 محبوٍب عن ماِلِك بِن عِطيةَ عن أَِبي   عِلي بن ِإبراِهيم عن أَِبيِه عِن الْحسِن بِن-٥٩١ 
 خرج ذَات يوٍم يِسري ِببِعٍري فَمر )عليه السالم (  أَنَّ ِإبراِهيم )عليه السالم ( حمزةَ الثُّماِلي عن أَِبي جعفٍَر 

  د قَطَع الْأَرض ِإلَى السماِء طُولُه و ِلباسه ِبفَلَاٍة ِمن الْأَرِض فَِإذَا هو ِبرجٍل قَاِئٍم يصلِّي قَ
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 اِهيمرِه ِإبلَيع قَفقَالَ فَو رععليه السالم ( ش(ي لَسج و هِمن ِجبع ِه  ولَيا طَالَ عفَلَم اغَهفَر ِظرتن
 اِهيمرِإب لَسج لُ وجالر فَّفقَالَ فَخ فِّفةً فَخاجِإنَّ ِلي ح ِدِه فَقَالَ لَهِبي كَهرفَقَالَ )عليه السالم ( ح 

 اِهيمرِإب عليه السالم ( لَه(اِهيمرلِّي فَقَالَ ِلِإلَِه ِإبصت نِلم  لَقَكفَقَالَ الَِّذي خ اِهيمرِإب ِإلَه نم و فَقَالَ لَه 
 اِهيمرِإب لَقَِني فَقَالَ لَهخ عليه السالم ( و( نِفي اللَِّه أَي كاِخيأَنْ أُو ا أُِحبأَن و كوحِني نبجأَع قَد 

الَ لَه الرجلُ منِزِلي خلْف هِذِه النطْفَِة و أَشار ِبيِدِه ِإلَى منِزلُك ِإذَا أَردت ِزيارتك و ِلقَاَءك فَقَ
الْبحِر و أَما مصلَّاي فَهذَا الْموِضع تِصيبِني ِفيِه ِإذَا أَردتِني ِإنْ شاَء اللَّه قَالَ ثُم قَالَ الرجلُ 

 اِهيمرا)عليه السالم ( ِلِإبح لَى  أَ لَكع نمأُؤ و و اللَّهعدقَالَ ت ا ِهيم و فَقَالَ لَه معن اِهيمرةٌ فَقَالَ ِإبج
 اِهيمرفَقَالَ ِإب و اللَّهعدن لُ فَِبمجاِئي فَقَالَ الرعلَى دع نمؤا فَتو أَنعأَد و اِئكععليه السالم ( د( 

الْم ِمن ذِْنِبنيِللْم اِهيمرلُ لَا فَقَالَ ِإبجفَقَالَ الر ِمِننيعليه السالم ( ؤ( اللَّه توعد ي قَدفَقَالَ ِلأَن ِلم و 
عز و جلَّ منذُ ثَلَاِث ِسِنني ِبدعوٍة لَم أَر ِإجابتها حتى الساعِة و أَنا أَستحِيي ِمن اللَِّه تعالَى أَنْ 

 فَِبم دعوته فَقَالَ لَه الرجلُ ِإني ِفي )عليه السالم ( دعوه حتى أَعلَم أَنه قَد أَجابِني فَقَالَ ِإبراِهيم أَ
خ ةٌ ِمنابذُؤ ِتِه لَههبج ِمن طْلُعي ورالن عوأَر ِبي غُلَام رٍم ِإذْ موي ذَا ذَاته لَّايصم قَرب هعم لِْفِه و

 فَقُلْت هِمن تأَيا رِني مبجساً فَأَعخد تِخسا دما كَأَنوقُهسي مغَن ناً وهد تِهنا دما كَأَنوقُهسي
 اِهيمرفَقَالَ ِلي ِلِإب منالْغ و قَرذَا الْبه نِلم ا غُلَامي ا  فَقُ)عليه السالم ( لَهفَقَالَ أَن تأَن نم و لْت

 ناِعيلُ بمِإس  

http://www.islam4u.com


  )٣٩٤( صفحة  ............http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... الد الثامن : الكايف 

عليه ( ي خِليلَه فَقَالَ لَه ِإبراِهيم ِإبراِهيم خِليِل الرحمِن فَدعوت اللَّه عز و جلَّ و سأَلْته أَنْ يِريِن

 فَأَنا ِإبراِهيم خِليلُ الرحمِن و ذَِلك الْغلَام ابِني فَقَالَ لَه الرجلُ ِعند ذَِلك الْحمد ِللَِّه الَِّذي )السالم 
 اِهيمرِإب يتفْحلُ صجلَ الرقَب ِتي ثُموعد ابيه السالم عل( أَج( عفَاد ا الْآنَ فَقُمقَالَ أَم ثُم قَهانع و 

 اِهيمرا ِإبعفَد اِئكعلَى دع نمى أُؤتِمِه )عليه السالم ( حوي ِمن ذِْنِبنيالْم اِت وِمنؤالْم و ِمِننيؤِللْم 
 فَدعوةُ )عليه السالم ( من الرجلُ علَى دعاِئِه قَالَ أَبو جعفٍَر ذَِلك ِبالْمغِفرِة و الرضا عنهم قَالَ و أَ

 اِهيمرِة )عليه السالم ( ِإبامِم الِْقيوا ِإلَى يِتنِشيع ِمن ذِْنِبنيالْم ِمِننيؤةٌ ِللْماِلغب .  
 ٥٩٢-هفَعاِبِه رحِض أَصعب نٍد عمحم نب ِليِن   عيسالْح نب ِليعليه السالم (  قَالَ كَانَ ع( 

 ٍد ِمنلْ ِفي أَحعجي لَم نانَ محبقُولُ سوها يصحةَ اللَِّه ال تموا ِنعدعِإنْ ت ةَ وِذِه الْآيأَ هِإذَا قَر
ها كَما لَم يجعلْ ِفي أَحٍد ِمن معِرفَِة ِإدراِكِه أَكْثَر معِرفَِة ِنعِمِه ِإلَّا الْمعِرفَةَ ِبالتقِْصِري عن معِرفَِت

ِمن الِْعلِْم أَنه لَا يدِركُه فَشكَر جلَّ و عز معِرفَةَ الْعاِرِفني ِبالتقِْصِري عن معِرفَِة شكِْرِه فَجعلَ 
م ِعلْم الْعاِلِمني أَنهم لَا يدِركُونه فَجعلَه ِإمياناً ِعلْماً ِمنه أَنه قَد معِرفَتهم ِبالتقِْصِري شكْراً كَما عِل

وسِع الِْعباِد فَلَا يتجاوز ذَِلك فَِإنَّ شيئاً ِمن خلِْقِه لَا يبلُغُ مدى ِعبادِتِه و كَيف يبلَغُ مدى ِعبادِتِه 
دلَا م ناً كَِبرياً ملُوع ذَِلك نع الَى اللَّهعت فلَا كَي و ى لَه.  
 ٥٩٣- ناِشٍم عِن أَِبي هِن بمحِد الربع نِن عيسِن الْحِد بمحم نى عيحي نب دمحم  

   قَالَ كُنا ِعنده و ذَكَروا سلْطَانَ )لسالم عليه ا( عنبسةَ بِن ِبجاٍد الْعاِبِد عن جاِبٍر عن أَِبي جعفٍَر 
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ا قَتلَه قَالَ و ذَكَر ملْكَه ِعشِرين  لَا يخرج علَى ِهشاٍم أَحد ِإلَّ)عليه السالم ( بِني أُميةَ فَقَالَ أَبو جعفٍَر 
 عرفَأَس لَكالْم رٍم أَملْطَانَ قَوس ِلكهلَّ أَنْ يج و زع اللَّه ادِإذَا أَر ا لَكُما فَقَالَ منِزعةً قَالَ فَجنس

 هِذِه الْمقَالَةَ فَقَالَ ِإني شِهدت ِهشاماً )عليه السالم (  ِبسيِر الْفَلَِك فَقَدر علَى ما يِريد قَالَ فَقُلْنا ِلزيٍد
 يسب ِعنده فَلَم ينِكر ذَِلك و لَم يغيره فَو اللَِّه لَو لَم يكُن ِإلَّا أَنا و )صلى اهللا عليه وآله ( و رسولُ اللَِّه 

  .ابِني لَخرجت علَيِه 
 ٥٩٤-ِد اللَِّه   وبأَِبي ع دِعن تٍس قَالَ كُنينِن خلَّى بعم نةَ عسبنع ناِد عنذَا الِْإسِبه  )

 و دمعت )عليه السالم (  ِإذْ أَقْبلَ محمد بن عبِد اللَِّه فَسلَّم ثُم ذَهب فَرق لَه أَبو عبِد اللَِّه )عليه السالم 
يع سٍر لَيِإلَى أَم بسني هِلأَن لَه قَقْتفَقَالَ ر عنصت كُنت ا لَمِبِه م تعنص كتأَير لَقَد لَه فَقُلْت اهن

 ِلياِب عِفي ِكت هأَِجد لَم ا )عليه السالم ( لَهلُوِكهم لَا ِمن ِة وِذِه الْأُملَفَاِء هخ ِمن .  
 ِلرجٍل ما الْفَتى ِعندكُم )عليه السالم (   عِلي بن ِإبراِهيم رفَعه قَالَ قَالَ أَبو عبِد اللَِّه -٥٩٥ 

 و زع اللَّه ماهموخاً فَسيوا شِف كَانالْكَه ابحِإنَّ أَص ِمنؤى الْمفَقَالَ لَا الْفَت ابالش فَقَالَ لَه
  .تيةً ِبِإمياِنِهم جلَّ ِف

  محمد عن أَحمد بِن محمٍد عِن ابِن محبوٍب عن جِميِل بِن صاِلٍح عن سِديٍر -٥٩٦ 
نا و  عن قَوِل اللَِّه عز و جلَّ فَقالُوا ربنا باِعد بين أَسفاِر)عليه السالم ( قَالَ سأَلَ رجلٌ أَبا جعفٍَر 

 ةٌ واِريج ارهأَن ٍض وعِإلَى ب مهضعب ظُرنِصلَةٌ يتى مقُر مكَانَ لَه ملَاِء قَوؤفَقَالَ ه مهفُسوا أَنظَلَم
 علَيِهم سيلَ الْعِرِم أَموالٌ ظَاِهرةٌ فَكَفَروا ِبأَنعِم اللَِّه و غَيروا ما ِبأَنفُِسِهم فَأَرسلَ اللَّه عز و جلَّ

فَغرق قُراهم و أَخرب ِديارهم و أَذْهب ِبأَمواِلِهم و أَبدلَهم مكَانَ جناِتِهم جنتيِن ذَواتي أُكٍُل 
يش أَثٍْل و ٍط ومخ لَّ ذِلكج و زع قَالَ اللَّه ٍر قَِليٍل ثُمِسد وا ٍء ِمنِبما كَفَر مناهيزج   
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 جاِزي ِإلَّا الْكَفُورلْ نه و.  
 الْوشاِء عن أَِبي بِصٍري   الْحسين بن محمٍد الْأَشعِري عن معلَّى بِن محمٍد عِن-٥٩٧ 

 و أَتاه رجلٌ فَقَالَ لَه ِإنكُم أَهلُ بيِت رحمٍة )عليه السالم ( عن أَحمد بِن عمر قَالَ قَالَ أَبو جعفٍَر 
دمالْح و نحن كَذَِلك ا فَقَالَ لَهالَى ِبهعت و كاربت اللَّه كُمصتاخ لَالٍَة وداً ِفي ضِخلُ أَحدِللَِّه لَا ن 

لَا نخِرجه ِمن هدى ِإنَّ الدنيا لَا تذْهب حتى يبعثَ اللَّه عز و جلَّ رجلًا ِمنا أَهلَ الْبيِت يعملُ 
 هكَركَراً ِإلَّا أَننم ى ِفيكُمراِب اللَِّه لَا يِبِكت.  

مت   لَّى اللَّهص و الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح و هآِخر وه الْكَاِفي و ِة ِمنضوالر ابِكت 
آِلِه الطَّاِهِرين ٍد ومحا مِدنيلَى سع.   
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