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 کتبه علی بن موسی الرضا
 السالمعلیه الرضاعیون أخبار 

 
 منتشر شد آن حضرت هجری قمری با دستخط منسوب به  1441همزمان با سالروز شهادت امام رضا علیه السالم  در سال این نسخه از کتاب عیون اخبار الرضا  

. ستا مانده جای به بسیاری آثار بزرگ عالم این از.است قمری هجری مچهار قرن شیعی بزرگ عالم صدوق، شیخ به مشهور قمی بابویه بن موسی بن حسین بن علی بن محمد12
 که دارد رساله و کتاب 452 حدود و کرده نقل روایت محدث 052 از و کبراست غیبتِ عصر در شیعه محدثان ترینبزرگ از او کهآن یکی دارد؛ اهمیت بسیار نظر دو از بابویهابن

 و متنظی و آوریجمع طوسی، شیخ از پیش و کلینی با زمانهم بابویه،ابن. است نوشته العلم،مدینة نام به را، شیعه اربعة کتب از یکی وا همچنین است، روایت هاآن همة مبنای
 المیک و عقیدتی نظام ریزیرحط و شیعی عقاید تبیین در همچنین بزرگ عالم این شد، هاآن رفتندست از و پراکندگی مانع ترتیب، بدین و کرد آغاز را شیعه روایات بندیدسته
 .است کرده ایفا مهمی بسیار نقش شیعه امامان روایات پرتو در شیعه

 .هستند تشیع جهان بزرگ عالم این آثار از« االعتقادات» و «النعمة تمام و الدینالشرایع،کمال االخبار،امالی،علل الفقیه،معانی الیحضره العلم،منمدینة»

نگهداری میشود اقتباس شده   1551به آن حضرت که از قرآن منسوب به امام رضا علیه السالم در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با شماره  این کتاب با دستخط منسوب
 نگارش شده است

بینیم که احادیث موضوعی چیده شده یم، میرسالبالغه و صحیفه سجادیه یاد کرد، در کتب حدیثی وقتی به کتاب کافی میردیف نهجباید هم« عیون اخبارالرضا»از کتاب شریف 
تألیف شیخ صدوق هم تمام کلمات امام رضا)ع( را شامل « عیون اخبارالرضا»های امام سجاد)ع( و کتاب البالغه تمام احادیث امام علی)ع(، صحیفه سجادیه تمام دعاکتاب نهج .است

های های علمیه و نه در آستان قدس رضوی جزء کتابها، نه در حوزهنه در دانشگاه  جه شده است، اما عیون اخبارالرضاالبالغه و صحیفه سجادیه توبا توجه به اینکه به نهج .شودمی
 .توجهی به مواریث اسالمی است که جای توجیه ندارددرسی نیست و این بی

 

 موضوعات در شیعه مهم منابع از اثر این. است کرده روایت خود، از پیش امامان از او هک است احادیثی یا و است( ع)رضا امام خود هایگفته یا ،عیون اخبار الرضا  کتاب احادیث
 باب به شرح زیر توسط شیخ صدوق تالیف شده است 16و در  .دارد شهرت األخبار عیون به شیعه علمای میان در و رودمی شمار به کالمی و سیره ، اخالقی فقهی،
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 به رضا الساّلم علیهما موسی بن علیّ حضرت شدن ملقّب علّت 1
 .است شده روایت ایشان اسم و الساّلم علیه حضرت آن گرامی مادر باره در آنچه 0
 .الساّلم علیه رضا حضرت والدت زمان 3
 .شد ذکرخواهد آن مورد 06 یا 05 که الساّلم علیه رضا حضرت فرزندشان وصایت و امامت باره در الساّلم علیه کاظم امام نصّ و تصریح 4
 .الساّلم علیهما جعفر بن موسی حضرت صیّتو نسخه 5
 .الساّلم علیهم امام دوازده ضمن در الساّلم علیه رضا حضرت امامت باره در تصریحات و نصوص 1
 .مهدیّ بن موسی و الرّشید هارون با الساّلم علیه کاظم امام تاریخ از گوشه هایی 7
 .است شده روایت الساّلم علیه کاظم امام وفات صحّت باره در که اخباری 5
 قتل به اوقات سائر در که هستند از ساداتی غیر اینان و رساند قتل به شب یک در را همگی الساّلم علیه کاظم امام رساندن قتل به از بعد الرّشید، هارون که ساداتی 6

 .رسیدند
 الساّلم علیه رضا امامت قبول عدم و الساّلم علیه کاظم امام واقفه بر توقّف علّت 12
 .است رسیده توحید باره در الساّلم علیه رضا حضرت از که بهایخط و اخبار 11
 مناظره امام رضا علیه السالم با اهل اذیان ذرباره توحید در حضور مامون 10
 .مأمون حضور در توحید، باره در خراسان عالم مروزیّ سلیمان با الساّلم علیه رضا امام مناظره 13
 .داده اند علیهم الساّلم انبیاء عصمت باره در جهم بن محمّد بن علیّ به که جوابی و ادیان سائر هلا با الساّلم علیه رضا امام از دیگری مناظره 14
  .انبیاء عصمت باره در مأمون با الساّلم علیه رضا حضرت از دیگری مناظره 15
 الرّسّ باره اصحاب در الساّلم علیه رضا حضرت سخنان 11
 « عَظِیمٍ بِذِبْحٍ فَدَیْناهُ وَ ».فهشری آیه باره در الساّلم علیه رضا حضرت سخنان : 17
 « الذّبیحین ابن أنا ».:نبویّ حدیث باره در الساّلم علیه رضا حضرت سخنان 15
 .امام عالمات باره در الساّلم علیه رضا حضرت سخنان 16
 .امام رتبه و امام فضل و امامت و امام صفت باره در الساّلم علیه رضا حضرت سخنان 02
 .الساّلم علیها فاطمه حضرت ازدواج باره در ساّلمال علیه رضا حضرت سخنان 01
 .جوارح و اعضاء با عمل و زبان به اقرار قلبی، معرفت از است عبارت ایمان اینکه و ایمان باره در الساّلم علیه حضرت سخنان 00
 « عترت » و « امّت ».بین فرق باره در مأمون با الساّلم علیه رضا حضرت مناظره و سخنان 03
 .الساّلم علیه المؤمنین امیر از او سؤاالت و شامی مرد باره رد حضرت سخنان 04
 .الساّلم علیه علیّ بن زید باره در الساّلم علیه رضا حضرت سخنان 05
 .مختلف موضوعات در الساّلم علیه رضا حضرت از نغز سخنانی 01
 .ماروت و هاروت باره در الساّلم علیه رضا حضرت سخنان 07
 .گوناگون مسائل در الساّلم علیه رضا حضرت سخنان 05
 .است شده نقل آله و علیه اللَّه صلی رسول حضرت وصف و نعت در الساّلم علیه رضا حضرت از آنچه 06
 .الساّلم علیه رضا حضرت از شده گردآوری سخنان 32
 .است شده بیان رضا حضرت توسّط که گوناگون مسائل فلسفه و علل 31
 .مختلف احکام فلسفه یا حکمت و علّت باره در او سؤاالت به بجوا در سنان بن محمّد به الساّلم علیه رضا حضرت نامه 30
 محمّد بن علیّ به سپس و است نموده جمع و مختلف شنیده دفعات در الساّلم علیه رضا حضرت از را آنها است گفته آن، آخر در شاذان، بن فضل که احکامی فلسفه و علّت 33

 .است داده را آن روایت اجازه نیشابوری قتیبه بن
 .حضرت آن از اخباری نیز و نوشتند مأمون برای دین احکام و ناب اسالم باره در الساّلم علیه رضا حضرت که لبیمطا 34
 .کردند منزل آنجا در حضرت آن که خانهای و محلّه و نیشابور به الساّلم علیه رضا حضرت شدن وارد 35
 .میشدند خارج بود، مرو در که مأمون قصد به بورنیشا از که حالی در نیشابور، مربعه در الساّلم علیه رضا حضرت سخنان 31
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 .الساّلم علیه رضا حضرت از نادر خبری 37
 .مرو سمت به طوس از و طوس طرف به نیشابور از الساّلم علیه رضا حضرت خروج 35
 این از که و کسانی بودند ناراحت این مسأله از که ادیافر و افتاد اتّفاق زمینه این در که مسائلی نیز و را، مأمون عهدی والیت الساّلم علیه رضا حضرت کردن قبول دلیل 36

 .دارد سخنی مطلب این در (علیهم السالم) حسین بن علیّ و دیگر، مطالب و بودند خشنود و راضی امر
 آن در حضرت معجزه منکر که کسی کردن موردنابود در و الساّلم علیه رضا حضرت دعای قبول در خداوند نمایی قدرت و الساّلم علیه رضا حضرت توسّط به مأمون استسقاء 42

 .شد روز
 .الساّلم علیه رضا دعای حضرت نیز و حضرت آن به کردن اهانت و الساّلم علیه رضا حضرت مجلس و محضر از مردم راندن برای مأمون کارهای 41
 رازداری، نیز و شود، دوست که گونهای دشمن،به به محبّت و دوستان نکردن سرزنش و نادان مردم از کردن گذشت و حلم باره در الساّلم علیه رضا حضرت که اشعاری 40

 .نموده اند استفاده آن از المثل عنوان  ضرب به و خواندهاند الساّلم علیه رضا حضرت که اشعاری نیز و .خواندند مأمون برای
 .الساّلم علیه حضرت آن عبادت کیفیّت و پسندیده خوی و خلق 43
 جلب خود به را الساّلم علیه رضا حضرت میکرد نظر سعی ترتیب این به و برمیخاست، مجادله به آنها با آن طیّ و میداد ترتیب (سنّت هلا) مخالفین با مأمون که مناظراتی 44

 .کند
 مفوّضه و غالة ردّ نیز و الساّلم علیهم ائمّه غیب علم و معجزات کیفیّت بیان در الساّلم علیه رضا امام سخنان 45
 .الساّلم یهعل رضا حضرت از معجزه چهل 41
 شد طور همان عاقبت و.نمود جفا و ظلم آن حضرت به که الزّبیر بن مصعب بن اللَّه عبد ابن ار بکّ مورد در ایشان دعای شدن مستجاب در الساّلم علیه رضا حضرت معجزه 47

 نمیبیند مرا بغداد و نمیبینم را بغداد من »، حضرت که
 .حضرت فرمودند که شد طور همان نمیبیند و عاقبت مرا بغداد و نمیبینم را بغداد فرمود من اینکه مورد در حضرت آن معجزه 45
 بدی آنها، به هارون طرف از اینکه نیز و افتاد خواهد آنها برای که اتّفاقاتی مورد در حضرت دادن معجزه آن حضرت در مستجاب شدن دعای ایشان در حق برامکه و خبر 46

 .رسید نخواهد
 .شد خواهند دفن مکان یک در هارون با که نکته این پیشگویی در حضرت آن معجزه 52
 .الرّشید هارون کنار در شدن مدفون نیز و خویش شدن شهید و مسموم باره در الساّلم علیه رضا حضرت دادن خبر 51
 .دیگر یک از نفاق اهل و ایمان اهل تشخیص و الساّلم علیه رضا حضرت فراست 50
 .نهازبا تمام به الساّلم علیه رضا حضرت آشنائی 53
 .دیگر دو معجزه و کند مطرح را خود سؤاالت او اینکه از قبل وشّاء علیّ به حسن سؤاالت به دادن پاسخ در الساّلم علیه رضا حضرت معجزه 54
 .جاثلیق دوست قرّة ابی سؤال به الساّلم علیه رضا حضرت جواب 55
 .مأمون حضور رد امامت باره در سمرقندیّ ضحّاك بن یحیی با الساّلم علیه رضا حضرت سخنان 51
 شیعه سایر با که ساداتی باره در حضرت آن سخنان  نیز و میکرد، فخرفروشی مجلس در حاضر دیگران بر او که موقعی برادرشان زید  در با الساّلم علیه رضا حضرت گفتار 57

 .نباشند خود اعمال مراقب و نمایند رفتاری بد
 .کند شهید سمّ با را الساّلم علیه رضا حضرت مأمون، تا شد باعث آنچه 55
 .الساّلم علیه تقی محمّد امام امامت مورد در الساّلم علیه رضا حضرت تصریح 56
 .مأمون دادن سمّ اثر در الساّلم علیه رضا حضرت شهادت 12
 .الساّلم علیه رضا حضرت وفات باره در شیعه طریق از دیگری خبر 11
 .خوراندند حضرت به انگور دانه در را سمّ اینکه و الساّلم علیه رضا حضرت وفات باره در هرویّ الصّلت ابو سخنان 10
 .خوراندند حضرت به انار و انگور در را سمّ اینکه و الساّلم علیه حضرت وفات باره در أعین بن هرثمة سخنان 13
 .الساّلم علیه رضا حضرت برای مرثیه چند 14
 خبر نیز و  است کرده ذکر -فرجه تعالی اللَّه ل عجّ-قائم حضرت مورد در الساّلم علیه رضا تحضر از -علیه اللَّه رحمة -خزاعیّ علیّ بن دعبل که خبری طیّ او زیارت ثواب 15

 .شد دیده دعبل قبر بر که ونوشته ای مرگش موقع در دعبل
 .فرموده اند ذکر الساّلم علیه کاظم امام دختر معصومه حضرت زیارت برای الساّلم علیه رضا حضرت که ثوابی 11
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 .طوس در الساّلم علیه ارض حضرت زیارت کیفیّت 17
 .دیگری جامعه زیارت نیز و است شده نقل الساّلم علیهم ائمّه تمام برای الساّلم علیه رضا حضرت از که زیارتی 15
 .است شده ظاهر مردم برای روزگار این در مطهّر، قبر این از که معجزاتی و دعا استجابت و برکات 16

 

 و ایدسرمی را اشعاری( ع)الرضا موسی بن علی ستایش و مدح در - دوران آن شیعی حاکم و وقت وزیر - دیلمی عباد بن صاحب که زمانی کتاب، مقدمه در صدوق شیخ گفته به بنا
 ارفمع از که کتاب این از بهتر ایهدیه:»نویسدمی شیخ خود.کندمی اهدا او به و نگاشته عباد بن صاحب زحمات پاس به را الرضا اخبار عیون کتاب نیز وی دهد،می هدیه او به را آن

 « بفرستم عباد ابن قصیدة دو پاسخ در تا نیافتم شده تألیف( ع)رضا امام بیکران

 هـ 1075 سال در مرتبه اولین برای کتاب، این است گفتنی. است رسیده چاپ به ایران و عراق لبنان، مثل اسالمی کشورهای در بارها و شده تالیف باب 16 در جلدی دو کتاب این
 .شد سنگی چاپ تهران در ،ق

 اقرب محمد بن صالح محمد مجلسی، اند؛عالمه کرده ترجمه را آن بسیاری افراد تاریخ طول در است گرفته قرار اسالمی اندیشمندان و علما توجه مورد بسیار اثر این که جهت آن از
 .بسطامی طیفور بن علی مولی و انیاصفه باقر محمد بن تقی محمد شیخ امام، اهلل اسد بن محمد بن علی سید قزوینی،

 نای مانند کتابی ایبیننده هیچ نگاه در و روزگار تمام در.زدایدمی انسان قلب از را غم زنگار که است ایجالدهنده ،الرضا اخبار عیون:»است سروده کتاب این مدح در میرداماد
 .«سازدمی برآورده را قلب آرزوی و درخشدمی هدایت نور از خورشید مانند.کندمی یازنبی را تو و است آن در بخواهی که دانشی هر.است نشده نگاشته کتاب

 دوران آن اندیشمندان دیگر با(ع)رضا امام های بحث و سخنان آوری جمع با صدوق شیخ. است شیعه عقاید از بسیاری توضیح و شرح در مفید و ارزشمند کتابی الرضااخبار عیون
 .است کرده مطرح را میاسال مهم مباحث از بسیاری

کتابخانه مرکزی آستان  1551دستخط منسوب به آن حضرت که از قرآن شماره  باهمزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السالم  عیون اخبارالرضا  کتابنسخه از  این
 استس شده توسط حمید رابعی نگارش و به آستان مقدس رضوی اهدا شده قدس رضوی  اقتبا
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 ـسم هللا الرحمن الرحیمب
الحمد هلل الواحد القهار العزیز الجبار الرحیم الغفار فاطر األرض والسماء خالق الظلمة 

لع علی واألمور باعث من فی القبور المط   والضیاء مقدر األزمنة والدهور مدبر األس
علی  هماظهر واستتر العالم بما سلف وغبر ألذی له المنة والطول والقوة والحول أحمد

کل األحوال وأستهدیه ألفضل األعمال وأعوذ به من الغی والضالل وأشکره شکرا 
د وأشهد أستوجب به المزید وأستنجز به المواعید وأستعینه علی ماینجی من الهلکة والوعی

دوم ویبقی ویعلم تداء واآلخر فالیوصف بانتهاء إلها ی  أن الإله إال هللا األول فالیوصف 
ب هد أن محمـد ا عبده المکین ورسوله األمین المعروف بالطاعةالمنتجالسر وأخفی وأش

لکافرین للشفاعة فإنه أرسله إلقامة العوج وبعثه لنصب الحجج لیکون رحمة للمؤمنین وحجة علی ا
له ومؤیدا بالمالئکة المسومین حتی أظهر دین هللا علی کره المشرکین صلی هللا علیه وآ

فة رسول رب العالمین ی طالب أمیر المؤمنین ومولی المسلمین وخلیالطیبین وأشهد أن علی بن أب
ه وأشهد أن األئمة من ولده حجج هللا إلی یوم الدین وورثة علم النبیین صلوات هللا ورحمت

 ویه  ن الحسین بن موسی بن أما بعد قال أبو جعفر محمـد  بن علی ب   وسالمه وبرکاته علیهم أجمعین 
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د الصاحب االکتاب رحمة هللا علیه وقع إلی قصیدتان من قصائالقمی الفقیه مصنف هذ
نعماءه الجلیل کافی الکفاة أبی القاسم إسماعیل بن عباد أطال هللا بقاءه وأدام دولته و

مـد  بن علی بن الحسین بن علی بن موسی بن جعفر بن مح الرضاوسلطانه وأعاله فی إهداء السالم إلی 
بقائه إذ لم أجد فصنف هذاالکتاب لخزانته المعمورة ب علی بن أبی طالب علیه السالم 

الیتهم شیئا آثر عنده وأحسن موقعا لدیه من علوم أهل البیت ع لتعلقه بحبهم واستمساکه بو
واعتقاده بفرض طاعتهم و قوله بإمامتهم وإکرامه لذریتهم أدام هللا عزه وإحسانه إلی 

لزهر عندی ومننه الغر لدی لیه ألیادیه اشیعتهم قاضیا بذلک حق إنعامه علی ومتقربا به إ
فوه عن تقصیری ومتالفیا بذلک تفریطی الواقع فی خدمة حضرته راجیا به قبوله لعذری وع

علی الخیر  حق کلمته ویدیموتحقیقه لرجائی فیه وأملی و هللا تعالی ذکره یبسط بالعدل یده ویعلی بال
هما سبب لتصنیفی صیدتین ألنقدرته یسهل المحان بکرمه وجوده وابتدأت بذکر الق

ی هللا عنه فی إهداء قال الصاحب الجلیل إسماعیل بن عباد رض   هذاالکتاب وباهلل التوفیق 
شهد طهر یاسائرا زائرا إلی طوس    م علیه أفضل الصلوات و السالم الرضاالسالم إلی 

 وحط علی    أکرم رمس لخیر مرموس  الرضاوأرض تقدیس أبلغ سالمی 
 هللا حلفة صدرت    من مخلص فی الوالء مغموس  و هللا و
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 إنی لوکنت مالکا إربی    کان بطوس الفناء تعریس 
 وکنت أمضی العزیم مرتحال    منتسفا فیه قوة العیس 
 لمشهد بالذکاء ملتحف    وبالسناء والثناء مأنوس 
 یاسیدی و ابن سادتی ضحکت    وجوه دهری بعقب تعبیس 

 ست    رایاتها فی زمان تنکیسلمارأیت النواصب انتک
      5   

 صدعت بالحق فی والئکم    والحق مذ کان غیرمنحوس 
 ر الشوس   یا ابن النبی ألذی به قمع هللا    ظهور الج

 و ابن الوصی ألذی تقدم فی الفضل    علی البزل القناعیس 
 وحائز الفخر غیرمنتقص    والبس المجد غیرتلبیس 

 د و قد    یخلط تهویدهم بتمجیس إن بنی النصب کالیهو
 کم دفنوا فی القبور من نجس    أولی به الطرح فی النواویس 
 عالمهم عند ماأباحثه    فی جلد ثور ومسک جاموس 
 إذاتأملت شوم جبهته    عرفت فیهااشتراک إبلیس 
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 لم یعلموا واألذان یرفعکم    صوت أذان أم قرع ناقوس 
 ماوصل العمر حبل تنفیس أنتم حبال الیقین أعلقها    

 کم فرقة فیکم تکفرنی    ذللت هاماتها بفطیس 
 قمعتها بالحجاج فانخذلت    تجفل عنی بطیر منحوس 
 إن ابن عباد استجار بکم    فما یخاف اللیوث فی الخیس
 کونوا أیا سادتی وسائله    یفسح له هللا فی الفرادیس 

 س کم مدحة فیکم یحیزها    کأنها حلة الطواوی
 و هذه کم یقول قارئها    قدنثر الدر فی القراطیس 
 یملک رق القریض قائلها    ملک سلیمان عرش بلقیس 
 بلغه هللا مایؤمله    حتی یزور اإلمام فی طوس

    ع الرضاو له أیضا فی إهداء السالم إلی 
 یازائرا قدنهضا    مبتدرا قدرکضا
 و قدمضی کأنه    البرق إذا ماأومضا

 الرضامی زاکیا    بطوس موالی أبلغ سال
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 سبط النبی المصطفی    و ابن الوصی المرتضی 
 من حاز عزا أقعسا    وشاد مجدا أبیضا
 وقل له من مخلص    یری الوالء مفترضا
 فی الصدر لفح حرقة    نترک قلبی حرضا
 من ناصبین غادروا    قلب الموالی ممرضا
 صرحت عنهم معرضا    و لم أکن معرضا

 تهم و لم أبل    إن قیل قدترفضانابذ
 یاحبذا رفضی لمن    نابذکم وأبغضا

      7   
 و لوقدرت زرته    و لو علی جمر الغضا
 لکننی معتقل    بقید خطب عرضا
 جعلت مدحی بدال    من قصده وعوضا

 لیرتضی  الرضاأمانة موردة    علی 
 رام ابن عباد بها    شفاعة لن تدحضا
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ی بن ابراهیم زیاد بن جعفرالهمدانی بهمدان رضی هللا عنه قال حدثنا عل حدثنا أحمد بن   2
و عبد هللا ع بن هاشم عن أبیه عن محمـد  بن أبی عمیر عن عبد هللا بن الفضل الهاشمی قال قال أب

د هللا الوراق رضی هللا عنه من قال فینا بیت شعر بنی هللا تعالی له بیتا فی الجنةحدثنا علی بن عب
عمه الحسین بن  ثنا محمـد  بن أبی عبد هللا الکوفی قال حدثنا موسی بن عمران النخعی عنقال حد

یتا من الشعر حتی یؤید یزید النوفلی عن علی بن سالم عن أبیه عن أبی عبد هللا ع قال ما قال فینا قائل ب
ی عن أحمد أب حدثناتمیم بن عبد هللا بن تمیم القرشی رضی هللا عنه قال حدثنی   3بروح القدس

نا مؤمن شعرا یمدحنا به ع یقول ما قال فی الرضابن علی األنصاری عن الحسن بن الجهم قال سمعت 
لک مقرب و إالبنی هللا تعالی له مدینة فی الجنة أوسع من الدنیا سبع مرات یزوره فیها کل م

ه الجمیلة لفأجزل هللا للصاحب الجلیل الثواب علی جمیع أقواله الحسنة وأفعا55کل نبی مرسل
وأخالقه الکریمة وسیرته الرضیة وسنته العادلة وبلغه کل مأمول وصرف عنه کل محذور 
وأظفره بکل خیر مطلوب وأجاره من کل بالء ومکروه بمن استجار به من حججه األئمة ع 

فی  و إن ابن عباد استجار بمن    یترک عنه الصروف مصروفة   بقوله فی بعض أشعاره فیهم
 إن ابن عباد استجار بکم    فکل ماخافه سیکفاه   یدة أخریقوله فی قص

 شفیع إسماعیل فی اآلخرة    محمـد  والعترة وجعل هللا شفعاءه الذین أسماؤهم علی نقش خاتمه
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مؤیدة  وجعل دولته متسعة األیام متصلة النظام مقرونة بالدوام ممتدة إلی التمام الطاهرة
ر أبواب الکتاب ذک  غایة األمد بمنه وفضله  له إلی سعادة األبد وباقیة له إلی

فی    1      الرضاالعلة التی من أجلها سمی علی بن موسی ع   2   ا   وجملتها تسعة وستون 
فی    4      ع  الرضافی ذکر مولد    3      ع واسمها الرضاذکر ماجاء فی أم 

مة والوصیة ویذکر فیهاثمانیة انص أبی الحسن موسی بن جعفر ع علی ابنه علی بن موسی ع باإلم
 الرضاالنصوص علی   6      فی ذکر نسخة وصیة موسی بن جعفر ع    5      وعشرون نصا

جمل من أخبار موسی بن جعفر ع مع هارون الرشید    ع باإلمامة فی جملة األئمة االثنا عشر ع
اهیم موسی بن راألخبار التی رویت فی صحة وفاة أبی اب  8      و مع موسی بن المهدی

ذکر من قتله الرشید   5       م علی بن أبی طالب علیه السالجعفر بن محمـد  بن علی بن الحسین بن 
ی بن جعفر ع فی لیلة واحدة بعدقتله لموس رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم من أوالد 

 قیل بالوقف علی السبب ألذی من أجله  21      سوی من قتل منهم فی سائر األیام واللیالی
خطبة من األخبار فی التوحید و علیه السالم  الرضاعن ماجاء    22      موسی بن جعفر ع 

ع مع أهل األدیان وأصحاب المقاالت  الرضاذکر مجلس   21      ع فی التوحید الرضا
ع مع سلیمان المروزی متکلم  الرضافی ذکر مجلس    23      عندالمأمون  فی التوحید
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ذکر مجلس آخر للرضا ع عندالمأمون مع أهل   24      ن عندالمأمون فی التوحیدخراسا
ذکر 25      الملل والمقاالت و ماأجاب به علی بن محمـد  بن الجهم فی عصمة األنبیاء ع 

 مجلس آخر للرضا ع 
      فی حدیث أصحاب الرس  الرضاماجاء عن    26      عندالمأمون فی عصمة األنبیاء ع 

ماجاء    28      فی قول هللا عز و جل َو َفَدیناُه بِِذبحٍ َعِظیمٍ  علیه السالم  الرضاعن ماجاء    27
   25      نا ابن الذبیحین أ النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم فی قول  علیه السالم  الرضاعن 

ی ف علیه السالم  االرضعن ماجاء    11      فی عالمات اإلمام  علیه السالم  الرضاعن ماجاء 
 علیه السالم  الرضاعن ماجاء    12      وصف اإلمامة واإلمام وذکر فضل اإلمام ورتبته 

إقرار فی اإلیمان و أنه معرفة بالقلب و الرضاماجاء عن    11     فاطمه علیها السالم فی تزویج 
 باللسان وعمل

      لعترة واألمةأمون فی الفرق بین اع مع الم الرضافی ذکر مجلس    13      باألرکان  قرآن  
   15       ن علیه السالم أمیرالمؤمنیمن خبر الشامی و ماسأل عنه  علیه السالم  الرضاعن ماجاء    14

 علیه السالم  الرضاعن ماجاء    16      علی علیه السالم  فی زید بن  علیه السالم  الرضاعن ماجاء 
فی هاروت  علیه السالم  الرضاعن ماجاء    17      ی من األخبار النادرة فی فنون شت
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عن ماجاء    15      من األخبار المتفرقة علیه السالم  الرضاعن فیما جاء   18      وماروت 
 الرضاعن ن األخبار المنثورة م النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم فی صفة  علیه السالم  الرضا

ماجاء    32      من األخبار المجموعة علیه السالم  الرضاعن اء فیما ج  31       علیه السالم 
ع إلی محمـد  بن سنان  الرضاذکر ماکتب به   31      من العلل  علیه السالم  الرضاعن 

العلل التی ذکر الفضل بن شاذان فی آخرها أنه سمعها   33      فی جواب مسائله فی العلل 
بن محمـد  بن قتیبة  رة وشیئا بعد شیءفجمعها وأطلق لعلیعلی بن موسی ع مرة بعدم الرضامن 

ع للمأمون من محض  الرضاماکتبه    34       علیه السالم  الرضاعن النیسابوری   ها عنه 
ع بنیسابور وذکر الدار  الرضادخول   35      اإلسالم وشرائع الدین و من أخباره ع 

صد ع فی مربعة النیسابور و هویرید ق رضاالماحدث به    36      التی نزل بها والمحلة
ع من  الرضاخروج   38       علیه السالم  الرضاعن خبر نادر   37      المأمون بمرو

 لرضااالسبب ألذی من أجله قبل علی بن موسی   35      نیسابور إلی طوس ومنها إلی مرو
ر ضی به و غیع والیة العهد من المأمون وذکر ماجری من ذلک و من کرهه و من ر

و ماأراه هللا عز و جل  ع الرضااستسقاء المأمون ب  ذلک ولعلی بن الحسین کالم فی هذاالنحو
ذکر ماأتاه   42      من القدرة فی االستجابة له فی إهالک من أنکر داللته فی ذلک الیوم 
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  41      ع واالستخفاف به و ما کان من دعائه ع  الرضاالمأمون من طرد الناس من مجلس 
ع للمأمون من الشعر فی الحلم والسکوت عن الجاهل وترک عتاب  الرضاذکر ماأنشد 

ع  لرضااالصدیق و فی استجالب العدو حتی یکون صدیقا و فی کتمان السر ومما أنشده 
ذکر   44      ع الکریمة ووصف عبادته  الرضاذکر أخالق   43      وتمثل به 

   45      التفضیل ع من مجادلة المخالفین فی اإلمامة و رضاالما کان یتقرب به المأمون إلی 
      ة لعنهم هللا فی وجه دالئل األئمة ع والرد علی الغالة والمفوض علیه السالم  الرضاعن ماجاء 

ع فی إجابة  الرضاداللة   47      ع وهی اثنتان وأربعون داللة الرضادالالت   46
داللته فیما   48   مه  بن مصعب بن الزبیر بن بکار لماظلهللا دعائه علی بکار بن عبد هللا

داللته ع فی إجابة   45      أخبر به من أمره أنه الیری بغداد و التراه فکان کما قال 
      ید مکروه هللا تعالی دعاه فی آل برمک وإخباره بما تجری علیهم وبأنه الیصل إلیهم من الرش

إخباره ع بأنه سیقتل   52      دفن مع هارون فی بیت واحدداللته ع فی إخباره بأنه ی  51
یمان ع ومعرفته بأهل اإل الرضاصحة فراسة   51      مسموما ویقبر إلی جنب هرون الرشید

ن داللته ع فی إجابة الحسن بن علی الوشاء ع   معرفته ع بجمیع اللغات  53      و أهل النفاق 
      بل السؤال داللة أخری له ع داللة أخری له ع المسائل التی أراد أن یسأله عنها ق
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ذکر ماتکلم به   56      ع عن سؤال أبی قرة صاحب الجاثلیق  الرضاجواب   55
ع ألخیه  الرضاقول   57      عندالمأمون  ع یحیی بن ضحاک السمرقندی فی اإلمامة الرضا

ء عشرة الشیعة من أهل بیته وبترک یزید بن موسی حین ماافتخر علی من فی مجلسه و قوله ع فیمن یس
  55      بالسم  ع الرضاالتی من أجلها قتل المأمون علی بن موسی    األس  58      المراقبة

ع  الرضاوفاة   61      باإلمامة والخالفةعلی علیه السالم  ع علی ابنه محمـد  بن  الرضانص 
      ةع من طریق الخاص الرضار فی وفاة ذکر خبر آخ  62      مسموما باغتیال المأمون إیاه 

      عنب  ع و أنه یسم فی الرضاماحدث به أبوالصلت الهروی من ذکر وفاة    61
لعنب والرمان ع و أنه یسم فی ا الرضاماحدث به هرثمة بن أعین من ذکر وفاة    63

 الرضاة ثواب زیار  65      ع  الرضاذکر بعض ماقیل من المراثی فی   64      جمیعا
لنص علی القائم عجل هللا فی ا الرضاع خبر ذکره دعبل بن علی الخزاعی رحمة هللا علیه عن 

عندوفاته وذکر ماوجد  فرجه أوردته علی أثر أخباره فی ثواب الزیارة وخبر دعبل 
سی بن فی ثواب زیارة قبر فاطمة بنت مو الرضاماجاء عن    66      علی قبر دعبل مکتوبا

 مایجزی من القول    68      ع بطوس  الرضافی کیفیة زیارة    67       جعفر ع بقم
 علیه السالم  الرضاعن عندزیارة جمیع األئمة ع 
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      23   
فی ذکر ماظهر للناس فی وقتنا    65      وزیارة أخری جامعة للرضا ع ولجمیع األئمة ع 

 ا  وستون  تسعة من برکة هذاالمشهد وعالماته واستجابة الدعاء فیه فذلک

 ع الرضاالعلة التی من أجلها سمی علی بن موسی       2

ی الفقیه مصنف هذاالکتاب ویه القم  قال أبو جعفر محمـد  بن علی بن الحسین بن موسی بن    2
ه و أحمد رحمه هللا قال حدثنا أبی و محمـد  بن موسی بن المتوکل و محمـد  بن علی بن ماجیلوی

ن جعفرالهمدانی و الحسین م بن هاشم و الحسین بن ابراهیم تاتانة و أحمد بن زیاد ببن علی بن ابراهی
لی بن بن ابراهیم بن هشام المکتب و علی بن عبد هللا الوراق رضی هللا عنهم قالوا حدثنا ع

عفر محمـد  ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن أحمد بن محمـد  بن أبی نصر البزنطی قال قلت ألبی ج
لمارضیه لوالیة  لرضااموسی ع إن قوما من مخالفیکم یزعمون أباک إنما سماه المأمون  بن علی بن

ألنه کان رضی هلل عز و  ضاالرعهده فقال کذبوا و هللا وفجروا بل هللا تبارک و تعالی سماه 
ص فی أرضه قال فقلت له أ لم یکن کل    جل فی سمائه ورضی لرسوله واألئمة من بعده

فلم سمی أبوک  ماضین ع رضی هلل تعالی ولرسوله واألئمة ع فقال بلی فقلتواحد من آبائک ال
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ولیائه و لم قال ألنه رضی به المخالفون من أعدائه کمارضی به الموافقون من أ الرضامن بینهم 
حدثنا علی بن أحمد بن محمـد   ع الرضایکن ذلک ألحد من آبائه ع فلذلک سمی من بینهم 

عن سهل بن زیاد  حدثنا محمـد  بن أبی عبد هللا الکوفی  عنه قالبن عمران الدقاق رضی هللا
ی بن األدمی عن عبدالعظیم بن عبد هللا الحسنی عن سلیمان بن حفص المروزی قال کان موس

و  الرضایسمی ولده علیا ع  م علی بن أبی طالب علیه السالجعفر بن محمـد  بن علی بن الحسین بن 
 لرضااو قال لی ولدی  الرضاو قلت لولدی  رضاالکان یقول ادعوا إلی ولدی 

  و إذاخاطبه قال یا أبا الحسن

 ع واسمها الرضاعلی بن موسی  الرضاماجاء فی أم 

اثنتین وخمسین وثالثمائة  حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی فی داره بنیسابور فی سنة   2
ع هو علی بن موسی بن جعفر  االرضل أبو الحسن قال أخبرنا محمـد  بن یحیی الصولی قراءة علیه قا

أمه أم ولد تسمی تکتم علیه استقر و علی بن أبی طالب علیه السالم بن محمـد  بن علی بن الحسین بن 
ی قال حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهق اسمها حین ملکها أبو الحسن موسی بن جعفر ع

لی بن میثم یقول و الکندی قال سمعت أبی الحسن ع حدثناالصولی قال حدثنی عون بن محمـد
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مارأیت أحدا قط أعرف بأمور األئمة ع وأخبارهم ومناکحهم منه قال اشترت 
حمیدة المصفاة وهی أم أبی الحسن موسی بن جعفر وکانت من أشراف العجم جاریة 

میدة ح مولدة واسمها تکتم وکانت من أفضل النساء فی عقلها ودینها وإعظامها لموالتها
ع یابنی إن  المصفاة حتی أنها ماجلست بین یدیها منذ ملکتها إجالال لها فقالت البنها موسی

قط أفضل منها ولست أشک أن هللا تعالی سیظهر نسلها إن  تکتم جاریة مارأیت جاریة
ع سماها الطاهرة قال  االرضکان لها نسل و قدوهبتها لک فاستوص خیرا بها فلما ولدت له 

لها أنقص الدر  ع یرتضع کثیرا و کان تام الخلق فقالت أعینونی بمرضع فقیل رضاالو کان 
فقالت ماأکذب و هللا مانقص الدر ولکن علی ورد من صالتی وتسبیحی و قدنقص منذ 
ولدت قال الحاکم أبو علی قال الصولی والدلیل علی أن اسمها تکتم قول الشاعر یمدح 

 لدا    ورهطا وأجدادا علی المعظم أال إن خیر الناس نفسا ووا ع الرضا
 أتتنا به للعلم والحلم ثامنا    إماما یؤدی حجة هللا تکتم

وایة و قدنسب قوم هذاالشعر إلی عم أبی ابراهیم بن العباس و لم أروه له و ما لم یقع لی به ر
 لهاس قووسماعا فإنی الأحققه و الأبطله بل ألذی الأشک فیه أنه لعم أبی ابراهیم بن العب

      2  254 
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 ئ عالم    علی أهله عادال شاهداکفی بفعال امر
 أری لهم طارفا مونقا    و الیشبه الطارف التالدا
 یمن علیکم بأموالکم    وتعطون من مائة واحدا

      26   
 فالیحمد هللا مستبصرا    یکون ألعدائکم حامدا
 فضلت قسیمک فی قعدد    کمافضل الوالد الوالدا

أخی لعمه  صولی وجدت هذه األبیات بخط أبی علی ظهر دفتر له یقول فیه أنشدنیقال ال
د المأمون ألن عبدالمطلب ع تعلیق متوق فنظرت فإذا هوبقسیمه فی القعد الرضافی علی یعنی 

منها فی  هوالثامن من آبائهما جمیعا وتکتم من أسماء نساء العرب قدجاءت فی األشعار کثیرا
 فهاجا سقما    خیال تکنی وخیال تکتما طاف الخیاالن قولهم

ع مدائح کثیرة أظهرها  لرضااقال الصولی وکانت إلبراهیم بن العباس الصولی عم أبی فی 
ع  لرضااثم اضطر إلی أن سترها وتتبعها فأخذها من کل مکان و قدروی قوم أن أم 

 تسمی سکن النوبیة وسمیت أروی وسمیت نجمة وسمیت سمان وتکنی أم البنین
      2  145 
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نی أبی عن أحمد حدثناتمیم بن عبد هللا بن عبد هللا بن تمیم القرشی رضی هللا عنه قال حدث   3
أم موسی بن جعفر ع  بن علی األنصاری قال حدثنی علی بن میثم عن أبیه قال لمااشترت الحمیدة

و آله یه رسول هللا صلی هللا علع نجمة ذکرت حمیدة أنها رأت فی المنام  الرضاأم 
وهبتها له فلما یقول لها یاحمیدة هبی نجمة البنک موسی فإنه سیولد له منها خیر أهل األرض ف وسلم 

ع سماها الطاهرة وکانت لها أسماء منها نجمة وأروی وسکن وسمان  الرضاولدت له 
جمة وتکتم و هوآخر أسامیها قال علی بن میثم سمعت أبی یقول سمعت أمی تقول کانت ن

 حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن أحمد   4شترتها حمیدةبکرا لماا
ی عن هشام بن بن محمـد  بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن یعقوب بن إسحاق عن أبی زکریا الواسط

أحمد قال قال أبو الحسن األول ع هل علمت أحدا من أهل المغرب قدم قلت ال فقال 
لرجل فإذا رجل طلق بنا فرکب ورکبنا معه حتی انتهینا إلی اع بلی قدقدم رجل أحمر فان

لحسن من أهل المغرب معه رقیق فقال له اعرض علینا فعرض علینا تسع جوار کل ذلک یقول أبو ا
ال ال و هللا ع الحاجة لی فیها ثم قال له اعرض علینا قال ماعندی شیء فقال له بلی اعرض علینا ق

رف ع ثم أنه أرسلنی له ماعلیک أن تعرضها فأبی علیه ثم انصماعندی إالجاریة مریضة فقال 
أتیته فقال من الغد إلیه فقال لی قل له کم غایتک فیها فإذا قال کذا وکذا فقل قدأخذتها ف
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ماأرید أن أنقصها من کذا فقلت قدأخذتها و هو لک فقال هی لک ولکن من الرجل 
 ألذی کان

بائهم فقال أرید أکثر ال من أی بنی هاشم فقلته من نقمعک باألمس فقلت رجل من بنی هاشم فق   
ی منه فقلت ماعندی أکثر من هذا فقال أخبرک عن هذه الوصیفة أنی اشتریتها من أقص

اشتریتها  بالد المغرب فلقیتنی امرأة من أهل الکتاب فقالت ما هذه الوصیفة معک فقلت
 ذه الجاریة ینبغی أن تکون عندمثلک إن ه لنفسی فقالت ماینبغی أن تکون هذه الوصیفة

غربها عندخیر أهل األرض فالتلبث عنده إالقلیال حتی تلد منه غالما یدین له شرق األرض و
وحدثنی بهذا الحدیث محمـد     5 قال فأتیته بهافلم تلبث عنده إالقلیال حتی ولدت له علیا ع

عن محمـد  بن علی الکوفی عن  مبن علی ماجیلویه رضی هللا عنه قال حدثنی عمی محمـد  بن أبی القاس
 محمـد  بن خالد عن هشام بن أحمد مثله سواء

 علی بن موسی ع الرضافی ذکر مولد       3

لی بن زکریا حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدثنی الحسن بن ع   2
ثنی أبی عن أبیه عن جده عن ال حدبمدینة السالم قال حدثنی أبو عبد هللا محمـد  بن خلیالن ق
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لی بن موسی ع بالمدینة ع الرضاغیاث بن أسید قال سمعت جماعة من أهل المدینة یقولون ولد 
یوم الخمیس إلحدی عشرة لیلة خلت من ربیع األول سنة ثالث وخمسین ومائة من الهجرة 

د من رستاق نوقان ودفن فی ابعدوفاة أبی عبد هللا ع بخمس سنین وتوفی بطوس فی قریة یقال لها سناب
ذلک فی  التی فیهاهرون الرشید إلی جانبه مما یلی القبلة و دار حمید بن قحطبة الطائی فی القبة

ن سنة وستة أشهر شهر رمضان لتسع بقین منه یوم الجمعة سنة ثالث ومائتین و قدتم عمره تسعا وأربعی
یه أیام إمامته عشرین سنة وأربعة و بعد أب منها مع أبیه موسی بن جعفر ع تسعا وعشرین سنة وشهرین

د أشهر وقام ع باألمر و له تسع وعشرون سنة وشهران و کان فی أیام إمامته ع بقیة ملک الرشی
رین یوما ثم ملک بعدالرشید محمـد المعروف باألمین و هو ابن زبیدة ثالث سنین وخمسة وعش

حمـد  بن زبیدة من ر یوما ثم أخرج مثم خلع األمین وأجلس عمه ابراهیم بن شکلة أربعة عش
عبد هللا المأمون  الحبس وبویع له ثانیة وجلس فی الملک سنة وستة أشهر وثالثة وعشرین یوما ثم ملک

ع بعهد المسلمین من  لرضااعشرین سنة وثالثة وعشرین یوما فأخذ البیعة فی ملکه لعلی بن موسی 
لها یأبی علیه حتی مرة بعدأخری فی کغیررضاه و ذلک بعد أن هدده بالقتل وألح علیه 

هلکة و أشرف من تأبیه علی الهالک فقال ع أللهم إنک قدنهیتنی عن اإللقاء بیدی إلی الت
قدأکرهت واضطررت کماأشرفت من قبل عبد هللا المأمون علی القتل متی لم أقبل 
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والیة عهده و قدأکرهت واضطررت کمااضطر یوسف ودانیال ع إذ قبل 
ما الوالیة من طاغیة زمانه أللهم العهد إالعهدک و الوالیة لی إال من قبلک کل واحد منه

ر ونعم فوفقنی إلقامة دینک وإحیاء سنة نبیک محمـد   ص فإنک أنت المولی و أنت النصی
حزین علی أن الیولی  المولی أنت ونعم النصیر ثم قبل ع والیة العهد من المأمون و هوباک

فأخذ  غیر رسما و السنة و أن یکون فی األمر مشیرا من بعیدأحدا و الیعزل أحدا و الی
ع فضل وعلم  لرضااالمأمون له البیعة علی الناس الخاص منهم والعام فکان متی ماظهر للمأمون من 

مضی وحسن تدبیر حسده علی ذلک وحقد علیه حتی ضاق صدره منه فغدر به وقتله بالسم و
 عنه قال میم بن عبد هللا بن تمیم القرشی رضی هللاحدثنی ت إلی رضوان هللا تعالی وکرامته

تقول سمعت  حدثنی أبی عن أحمد بن علی األنصاری عن علی بن میثم عن أبیه قال سمعت أمی
منامی تسبیحا وتهلیال  نی علی لم أشعر بثقل الحمل وکنت أسمع فی  ع تقول لماحملت  الرضانجمة أم 

سمع شیئا فلما وضعته وقع علی األرض إذاانتبهت لم أوتمجیدا من بطنی فیفزعنی ذلک ویهولنی ف
لی أبوه موسی واضعا یدیه علی األرض رافعا رأسه إلی السماء یحرک شفتیه کأنه یتکلم فدخل إ

ء فأذن فی أذنه بن جعفر ع فقال لی هنیئا لک یانجمة کرامة ربک فناولته إیاه فی خرقة بیضا
قال خذیه فإنه بقیة هللا تعالی فحنکه به ثم رده إلی فاألیمن وأقام فی األیسر ودعا بماء الفرات 
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سی بن جعفر ع باإلمامة علی بن مو الرضانص أبی الحسن موسی بن جعفر ع علی ابنه   فی أرضه
 والوصیة

أبیه عن الحسن  حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنی الحسن بن عبد هللا بن محمـد  بن عیسی عن   2
فیا قال حدثنی بن األصبغ عن أحمد بن الحسن المیثمی و کان واق بن موسی الخشاب عن محمـد 

ی بن جعفر ع و قداشتکی أبی الحسن موس محمـد  بن إسماعیل بن الفضل الهاشمی قال دخلت علی
تابه شکایة شدیدة فقلت له إن کان ماأسأل هللا أن الیریناه فإلی من قال إلی علی ابنی وک

 276         کتابی و هووصیی وخلیفتی من بعدی 
ن نص آخر حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  ب  1

سن بن علی الحسن الصفار وسعد بن عبد هللا جمیعا عن أحمد بن محمـد  بن عیسی األشعری عن الح
جعفر ع وعنده  بن بن یقطین عن أخیه الحسین عن أبیه علی بن یقطین قال کنت عند أبی الحسن موسی

م یعنی ابن سالم علی ابنه ع فقال یا علی هذاابنی سید ولدی و قدنحلته کنیتی قال فضرب هشا
ن أحمد بن یده علی جبهته فقال إنا هلل نعی و هللا إلیک نفسه  نص آخر حدثنا محمـد  بن الحسن ب

مـد  بن عیسی عن حالولید رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن الحسن الصفار عن عبد هللا بن م
ن الحکم و الحسن بن محبوب وعثمان بن عیسی عن الحسین بن نعیم الصحاف قال کنت أنا وهشام ب
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ن جعفر ع جالسا علی بن یقطین ببغداد فقال علی بن یقطین کنت عندالعبد الصالح موسی ب
ضرب هشام ع فقال یا علی هذاسید ولدی و قدنحلته کنیتی ف الرضافدخل علیه ابنه 

ما قلت حته جبهته ثم قال ویحک کیف قلت فقال علی بن یقطین سمعت و هللا منه کبرا
ن موسی بن نص آخر حدثنا محمـد  ب لک فقال هشام أخبرک و هللا أن األمر فیه من بعده

د هللا المتوکل رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن الحسین السعدآبادی عن أحمد بن أبی عب
ال قال لی موسی بن ماد عن داود بن زربی عن علی بن یقطین قالبرقی عن أبیه عن خلف بن ح

نص آخر  ه کنیتی ع و قدنحلت الرضاجعفرابتداء منه هذاأفقه ولدی وأشار بیده إلی 
یه عن الحسن بن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا الحسین بن محمـد  بن عبد هللا بن عیسی عن أب

نصور بن یونس بن بزرج بیه عن غنام بن القاسم قال قال لی مموسی الخشاب عن محمـد  بن األصبغ عن أ
اأحدثت فی دخلت علی أبی الحسن یعنی موسی بن جعفر ع یوما فقال لی یامنصور أ ماعلمت م

ع و قدنحلته کنیتی  لرضاایومی هذا قلت ال قال قدصیرت علیا ابنی وصیی وأشار بیده إلی 
ل فدخلت علیه لم أنی أمرتک بهذا قاوالخلف من بعدی فادخل علیه وهنئه بذلک واع

ی یده فهنیته بذلک وأعلمته أن أمرنی بذلک ثم جحد منصور فأخذ األموال التی کانت ف
ن نص آخر حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید قال حدثنا محمـد  بن الحس وکسرها
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 عن زکریا یالصفار عن الحسن بن موسی الخشاب عن أحمد بن محمـد  بن أبی نصر البزنط
لک بن آدم عن داود بن کثیر قال قلت ألبی عبد هللا جعلت فداک وقدمنی للموت قب

 إن کان کون فإلی من قال إلی ابنی موسی فکان ذلک الکون فو هللا ماشککت فی موسی
له جعلت  ع طرفة عین قط ثم مکثت نحوا من ثالثین سنة ثم أتیت أبا الحسن موسی فقلت

ت من قال علی ابنی قال فکان ذلک الکون فو هللا ماشکک فداک إن کان کون فإلی
د نص آخر حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنی سعد بن عب طرفة عین قطعلی علیه السالم  فی 

ن سنان عن هللا عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن عبد هللا بن محمـد  بن الحجال قال حدثنا محمـد  ب
بر سنی فحدثنی موسی بن جعفر ع جعلت فداک قدک داود الرقی قال قلت ألبی ابراهیم

نص  بعدی ع و قال هذاصاحبکم من الرضامن اإلمام بعدک قال فأشار إلی أبی الحسن 
ن آخر حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن الحس

مـد الحجال و أحمد بن محمـد  حالصفار قال حدثنا أحمد بن محمـد  بن عیسی عن عبد هللا بن م
عنی موسی بن أبی نصر البزنطی عن أبی علی الخزاز عن داود الرقی قال قلت ألبی ابراهیم ی

الکاظم ع فداک أبی إنی قدکبرت وخفت أن یحدث بی حدث و الألقاک 
 ن بنر حدثنا أبی و محمـد  بن الحسنص آخعلی علیه السالم  فأخبرنی من اإلمام من بعدک فقال ابنی 
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محمـد   أحمد بن الولید و محمـد  بن موسی بن المتوکل و أحمد بن محمـد  بن یحیی العطار و
أحمد بن یحیی بن  بن علی ماجیلویه رضی هللا عنهم قالوا حدثنا محمـد  بن یحیی العطار عن محمـد  بن

أسباط عن  نالحسن بن موسی الخشاب عن علی ب عمران األشعری عن عبد هللا بن محمـد الشامی عن
زید بن سلیط الحسین مولی أبی عبد هللا عن أبی الحکم عن عبد هللا بن ابراهیم الجعفری عن ی

أنت وأمی  ی  الزیدی قال لقینا أبا عبد هللا ع فی طریق مکة ونحن جماعة فقلت له 
نی فقال أنتم األئمة المطهرون والموت الیعری أحد منه فأحدث إلی شیئا ألقیه إلی من یخلف

ی نعم هؤالء ولدی و هذاسیدهم وأشار إلی ابنه موسی ع و فیه العلم والحکم والفهم ل
ه حسن الخلق وحسن الجوار والسخاء والمعرفة بما یحتاج الناس إلیه فیما اختلفوا فیه من أمر دینهم و فی

من أبواب هللا تعالی عز و جل و فیه أخری هی خیر من هذاکله فقال له أبی و    و هو 
ی أنت وأمی قال یخرج هللا منه عز و جل غوث هذه األمة وغیاثها وعلمها ونورها   ماهی 

لم به وفهمها وحکمها وخیر مولود وخیر ناشئ یحقن هللا به الدماء ویصلح به ذات البین وی
ینزل به الشعث ویشعب به الصدع ویکسو به العاری ویشبع به الجائع ویؤمن به الخائف و

لمه قوله حکم وصمته خیر کهل وخیر ناشئ یبشر به عشیرته قبل أوان ح القطر ویأتمر به العباد
یکون له ولد بعده فقال نعم ثم قطع ی أنت وأمی ف  علم یبین للناس مایختلفون فیه قال فقال أبی 
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أنت وأمی  ی  الکالم و قال یزید ثم لقیت أبا الحسن یعنی موسی بن جعفر ع بعدفقلت له 
فی زمن لیس هذامثله قال یزید  به أبوک قال فقال کان أبی ع ماأخبرنیإنی أرید أن تخبرنی بمثل 

نی خرجت فقلت من یرضی منک بهذا فعلیه لعنة هللا قال فضحک ثم قال أخبرک یابا عمارة إ
یتی فی الباطن ولقد من منزلی فأوصیت فی الظاهر إلی بنی فأشرکتهم مع ابنی علی وأفردته بوص

وسیف وعصا و  معه ومعه خاتم أمیرالمؤمنین علیه السالم رأیت رسول هللا فی المنام و 
 کتاب وعمامة فقلت له ما هذا فقال أماالعمامة فسلطان هللا تعالی عز و جل و أماالسیف
فعزة هللا عز و جل و أماالکتاب فنور هللا عز و جل و أماالعصا فقوة هللا عز و جل و 

األمر یخرج إلی علی و لی هللا علیه و آله وسلم رسول هللا صأماالخاتم فجامع هذه األمور ثم قال 
ن هللا قلبه لإلیمان ابنک قال ثم قال یایزید إنها ودیعة عندک فالتخبر بها إالعاقال أوعبدا امتح

َ أوصادقا و التکفر نعم هللا تعالی و إن سئلت عن الشهادة فأدها فإن هللا تعالی یق ول إِّن اّللّ
اناتِ إِلی أَهلِها و قال هللا عز و جل َو َمن أَظلَُم ِمّمن َکَتَم َشهاَدًة یَأُمُرُکم أَن ُتَؤدّوا األَم

ِعنَدُه ِمَن اللِّهفقلت و هللا ماکنت ألفعل هذاأبدا قال ثم قال أبو الحسن ع ثم وصفه لی 
مع بتفهیمه فقال علی ابنک ألذی ینظر بنور هللا ویس رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 

قامک معه إنما یصیب و الیخطئ ویعلم و الیجهل و قدملئ حکما وعلما و ماأقل م وینطق بحکمته
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هو شیء کان لم یکن فإذارجعت من سفرک فأصلح أمرک وافرغ مما أردت فإنک 
ال یایزید منتقل عنه ومجاور غیره فاجمع ولدک وأشهد هللا علیهم جمیعا وکفی باهلل شهیدا ثم ق

وسمی علی بن الحسین   علی بن أبی طالب علیه السالمی سمی أؤخذ فی هذه السنة و علی ابن إنی
ع أعطی فهم األول وعلمه ونصره وردائه و لیس له أن یتکلم إال بعدهارون بأربع سنین 

نص آخر حدثنا أبی رض  فإذامضت أربع سنین فاسأله عما شئت یجیبک إن شاء هللا تعالی
لنجاشی األسدی قال سی عن العباس اقال حدثنا أحمد بن إدریس عن أحمد بن محمـد  بن عی

نص آخر  قلت للرضا ع أنت صاحب هذااألمر قال إی و هللا علی اإلنس والجن
ن هاشم عن حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم ب

لحسن موسی أبیه عن محمـد  بن خالد البرقی عن سلیمان بن حفص المروزی قال دخلت علی أبی ا
ل یاسلیمان إن علیا بن جعفر ع و أناأرید أن أسأله الحجة علی الناس بعده فلما نظر إلی فابتدأنی و قا

هد له ابنی ووصیی والحجة علی الناس بعدی و هوأفضل ولدی فإن بقیت بعدی فاش
 نص آخر حدثنا أبی رضی هللا عندشیعتی و أهل والیتی المستخبرین عن خلیفتی من بعدی بذلک 

ن الحجال عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن عبد هللا بن محمـد  ب
 قال حدثناسعد بن زکریا بن آدم عن علی بن عبد هللا الهاشمی قال کنا
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د علی ابنه عندالقبر نحو ستین رجال منا و من موالینا إذ أقبل أبو ابراهیم موسی بن جعفر ع وی
فقلنا أنت موسی بن  تدرون من أناقلنا أنت سیدنا وکبیرنا فقال سمونی وانسبونیع فی یده فقال أ

ی حیاتی معی قلنا هو علی بن موسی بن جعفر قال فاشهدوا أنه وکیلی ف جعفر بن محمـد  فقال من هذا
 نص آخر حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنی سعد بن عبد هللا عن أحمد ووصیی بعدموتی
صرة أرید سی عن الحسن بن محبوب عن عبد هللا بن مرحوم قال خرجت من الببن محمـد  بن عی

بصرة المدینة فلما صرت فی بعض الطریق لقیت أبا ابراهیم ع و هویذهب به إلی ال
لی من أدفعها فأرسل إلی فدخلت علیه فدفع إلی کتبا وأمرنی أن أوصلها بالمدینة فقلت إ

نص آخر حدثنا محمـد   نیوالقیم بأمری وخیر بجعلت فداک قال إلی ابنی علی فإنه وصیی 
بن   بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن الحسن الصفار عن محمـد

فر بن أبی الحسین بن أبی الخطاب عن محمـد  بن الفضیل عن عبد هللا بن الحرث وأمه من ولد جع
تکم قلنا ال قال اشهدوا قال أتدرون لم جمع طالب قال بعث إلینا أبو ابراهیم ع فجمعنا ثم

ن فلیأخذه أن علیا ابنی هذاوصیی والقیم بأمری وخلیفتی من بعدی من کان له عندی دی
الیلقنی من ابنی هذا و من کانت له عندی عدة فلیستنجزها منه و من لم یکن له بد من لقائی ف

نه قال حدثنا رضی هللا عنص آخر حدثناالمظفر بن جعفرالعلوی السمرقندی  إالبکتابه
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ن القاسم العریضی جعفر بن محمـد  بن مسعود العیاشی عن أبیه قال حدثنایوسف بن السخت عن علی ب
یزید الهاشمی أنه قال أال أن تتخذ  عن أبیه عن صفوان بن یحیی عن حیدر بن أیوب عن محمـد  بن

وسی بن جعفر ع م الشیعة علی بن موسی ع إماما قلت وکیف ذلک قال دعاه أبو الحسن
 235  16فأوصی إلیه      

ن نص آخر حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا أحمد ب  26
یعرف بالقبا فیه  محمـد  بن عیسی عن علی بن الحکم عن حیدر بن أیوب قال کنا بالمدینة فی موضع

یه فقلنا له جعلنا هللا فداک ماحبسک فمحمـد  بن زید بن علی فجاء بعدالوقت ألذی کان یجیئنا 
بنه قال دعانا أبو ابراهیم ع الیوم سبعة عشر رجال من ولد علی وفاطمة ع فأشهدنا لعلی ا

ن زید و هللا بالوصیة والوکالة فی حیاته و بعدموته و أن أمره جائز علیه و له ثم قال محمـد  ب
در قلت بل یبقیه هللا و من بعده قال حی یاحیدر لقد عقد له اإلمامة الیوم ولیقولن الشیعة به

أی شیء هذا قال یاحیدر إذاأوصی إلیه فقد عقد له اإلمامة قال علی بن الحکم مات 
 644  241      1  2حیدر و هوشاک      

محمـد  بن  نص آخر حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه قال حدثناعمی محمـد  بن أبی القاسم عن  27
عال عن عبدالصمد بن الخلف عن یونس بن عبدالرحمن عن أسد بن أبی ال  علی الکوفی عن محمـد
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ر ع إلی بن بشیر وخلف بن حماد عن عبدالرحمن بن الحجاج قال أوصی أبو الحسن موسی بن جعف
نص آخر  ینةوکتب له کتابا أشهد فیه ستین رجال من وجوه أهل المدعلی علیه السالم  ابنه 

راهیم بن هاشم عن انی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابحدثنا أحمد بن زیاد جعفرالهمد
بن عبدالرحمن عن حسین بن بشیر 1  2أبیه عن إسماعیل بن مرار وصالح بن السندی عن یونس      

 صلی هللا علیه و آله رسول هللاقال أقام لنا أبو الحسن موسی بن جعفر ع ابنه علیا ع کماأقام 
 یی من بعدییا أهل المدینة أو قال یا أهل المسجد هذاوص علیا ع یوم غدیر خم فقال وسلم 
      41  257 

ن أحمد نص آخر حدثنا محمـد  بن موسی بن المتوکل قال حدثنا محمـد  بن یحیی العطار ع  25
زة ومعه مال بن محمـد  بن عیسی عن الحسن بن علی الخزاز قال خرجنا إلی مکة ومعنا علی بن أبی حم

وصی ذا قال هذاللعبد الصالح ع أمرنی أن أحمله إلی علی ابنه ع و قدأومتاع فقلنا ما ه
قال مصنف هذاالکتاب أن علی بن أبی حمزة أنکر ذلک بعدوفاة موسی بن 181إلیه

نص آخر حدثنا علی بن عبد هللا الوراق قال   11علیه السالم الرضاعن جعفر ع وحبس المال 
بدالرحمن عن صفوان بن یحیی عن ن عبید عن یونس بن عحدثناسعد بن عبد هللا عن محمـد  بن عیسی ب

کم  أبی أیوب الخزاز عن سلمة بن محرز قال قلت ألبی عبد هللا ع إن رجال من العجلیة قال لی
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حد تنظرون عسی أن یبقی لکم هذاالشیخ إنما هوسنة أوسنتین حتی یهلک ثم تصیرون لیس لکم أ
درک الرجال موسی بن جعفر ع قدأدرک مایإلیه فقال أبو عبد هللا ع أ ال قلت له هذا 

 و قداشترینا له جاریة تباح له فکأنک به إن شاء هللا و قدولد له فقیه خلف
          51 

ن محمـد  نص آخر حدثناالمظفر بن جعفر بن مظفر العلوی السمرقندی قال حدثنی جعفر ب  12
ه عن جعفر بن خلف عن إسماعیل یبن مسعود عن أبیه عن یوسف بن السخت عن علی بن القاسم عن أب

ویطریه ویذکر لی علیه السالم  عبن الخطاب قال کان أبو الحسن ع یبتدی بالثناء علی أبیه 
دثنا أبی رضی هللا نص آخر ح من فضله وبره ما الیذکر من غیره کأنه یرید أن یدل علیه

ونس بن عبدالرحمن عن یعنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا محمـد  بن عیسی بن عبید عن 
ری جعفر بن خلف قال سمعت أبا الحسن موسی بن جعفر ع یقول سعد امرؤ لم یمت حتی ی

نص آخر حدثنا  ع الرضامنه خلف و قدأرانی هللا من ابنی هذاخلفا وأشار إلیه یعنی 
حمد ن أمحمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن الحسن الصفار ع
ی و محمـد  بن محمـد  بن عیسی عن عبد هللا محمـد الحجال و أحمد بن محمـد  بن أبی نصر البزنط

بی بن سنان و علی بن سنان و علی عن الحکم عن الحسین بن المختار قال خرجت إلینا ألواح من أ
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 ابراهیم موسی ع و هو فی الحبس فإذا فیهامکتوب عهدی إلی أکبر ولدی
      2  1      171  368 

بن عبید  نص آخر حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن محمـد  بن عیسی  14
ت إلینا منه عن یونس بن عبدالرحمن عن الحسین بن المختار قال لمامر بنا أبو الحسن ع بالبصرة خرج

نص آخر حدثنا أبی رضی هللا  أکبر ولدی ألواح مکتوب فیهابالعرض عهدی إلی
ندی قال ه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن محمـد  بن عیسی بن عبید عن زیاد بن مروان القعن

ی وکالمه دخلت علی أبی ابراهیم ع وعنده علی ابنه فقال لی یازیاد هذاکتابه کتاب
قال مصنف هذاالکتاب إن زیاد بن مروان  کالمی ورسوله رسولی و ما قال فالقول قوله

ا کان أنکره بعدمضی موسی ع و قال بالوقف وحبس مالقندی روی هذاالحدیث ثم 
 نص آخر حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد  16عنده من مال موسی بن جعفر ع

ی الجهم عن هللا عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن عبد هللا بن محمـد الحجال قال حدثناسعید بن أب
اک ع من ألذی یکون جعفر ع إنی سألت أبنصر بن قابوس قال قلت ألبی ابراهیم موسی بن 

 و قلت بعدک فأخبرنی أنک أنت هو فلما توفی أبو عبد هللا ع ذهب الناس یمینا وشماال
نص آخر حدثنا لی علیه السالم  عأنا وأصحابی بک فأخبرنی من ألذی یکون بعدک قال ابنی 
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ن الحسن الصفار عن الحسن ب  محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنی محمـد
سمعهم لقولی بن موسی الخشاب عن نعیم بن قابوس قال قال لی أبو الحسن ع علی ابنی أکبر ولدی وأ
 ووصی نبیوأطوعهم ألمری ینظر معی فی کتابی الجفر والجامعة و لیس ینظر فیه إالنبی أ

أبی عبد 1ن    ب نص آخر حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن أحمد
بی الحسن هللا البرقی عن أبیه عن عبد هللا بن عبدالرحمن عن المفضل بن عمر قال دخلت علی أ

نه ویضعه علی عاتقه ویضمه ابنه فی حجره و هویقبله ویمص لساعلی علیه السالم  موسی بن جعفر ع و 
ت لی أنت وأمی ماأطیب ریحک وأطهر خلقک وأبین فضلک قلت جع  إلیه و یقول 

ضل هومنی فداک لقد وقع فی قلبی لهذا الغالم من المودة ما لم یقع ألحد إال لک فقال لی یامف
مر من بمنزلتی من أبی ع ذریة بعضها من بعض و هللا سمیع علیم قال قلت هوصاحب هذااأل

 518  87بعدک قال نعم من أطاعه رشد و من عصاه کفر      
ثنا علی بن فرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدنص آخر حدثنا أحمد بن زیاد بن جع  15

إلی  ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن محمـد  بن سنان قال دخلت علی أبی الحسن ع قبل أن یحمل
ون فی هذه السنة العراق بسنة و علی ابنه ع بین یدیه فقال لی یا محمـد فقلت لبیک قال إنه سیک

و هو یقول ویضل  ورفع رأسه إلی حرکة فالتجزع منها ثم أطرق ونکت بیده فی األرض
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هللا الظالمین ویفعل هللا مایشاء قلت و ماذاک جعلت فداک قال من ظلم ابنی هذاحقه 
قه وجحد ح علی بن أبی طالب علیه السالم وجحد إمامته من بعدی کان کمن      ظلم 

ئن مد لإمامته من بعد محمـد   ص فعلمت أنه قدنعی إلی نفسه ودل علی ابنه فقلت و هللا 
 هللا فی عمری ألسلمن إلیه حقه وألقرن له باإلمامة وأشهد أنه من بعدک حجة هللا تعالی علی

إمامة من خلقه والداعی إلی دینه فقال لی یا محمـد یمد هللا فی عمرک وتدعو إلی إمامته و
والتسلیم  لرضاایقوم مقامه من بعده فقلت من ذاک جعلت فداک قال محمـد ابنه قال قلت ف

نک فی شیعتنا أبین من البرق أماإ أمیرالمؤمنین علیه السالم ال نعم کذلک وجدتک فی کتاب ق
راحهما فی اللیلة الظلماء ثم قال یا محمـد  إن المفضل کان أنسی ومستراحی و أنت أنسهما ومست

 613حرام علی النار أن تمسک أبدا          

 نسخة وصیة موسی بن جعفر ع      5

الصهبان عن عبد  سین بن أحمد بن إدریس قال حدثنا أبی قال حدثنا محمـد  بن أبیحدثنا الح   2
ن أبا هللا بن محمـد الحجال أن ابراهیم بن عبد هللا الجعفری حدثه عن عدة من أهل بیته أ

ن محمـد ابراهیم موسی بن جعفر ع أشهد علی وصیته إسحاق بن جعفر بن محمـد  و ابراهیم ب
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ن زید وسعد بن عمران األنصاری صالح ومعاویة بن الجعفریین ویحیی بن الحسین بالجعفری و جعفر بن 
عد و محمـد  بن الحارث األنصاری ویزید بن سلیط األنصاری و محمـد  بن جعفراألسلمی ب

 أن أشهدهم أنه یشهد أن الإله إال هللا وحده الشریک له و أن محمـد ا عبده ورسوله
بعدالموت حق  و أن هللا یبعث من فی القبور و أن البعثو أن الساعة آتیة الریب فیها 

و أن الحساب والقصاص حق و أن الوقوف بین یدی هللا عز و جل حق و أن ماجاء 
به محمـد   ص حق حق حق و أن مانزل به الروح األمین حق علی ذلک أحیا و علیه أموت 

صیة جدی وو علیه أبعث إن شاء هللا أشهدهم أن هذه وصیتی بخطی و قدنسخت 
مـد  بن علی الباقر ووصایا الحسن و الحسین و علی بن الحسین ووصیة مح أمیرالمؤمنین علیه السالم 

نی بعده معه ووصیة جعفر بن محمـد  ع قبل ذلک حرفا بحرف وأوصیت بها إلی علی ابنی وب
إن شاء هللا فإن آنس منهم رشدا وأحب إقرارهم فذاک له و إن کرههم وأحب 

ألذی  فذاک له و الأمر لهم معه وأوصیت إلیه بصدقاتی وأموالی وصبیانیأن یخرجهم 
خلفت وولدی و إلی ابراهیم والعباس وإسماعیل و أحمد وأم أحمد و إلی علی أمر 

منه ذو المال  نسائی دونهم وثلث صدقه أبی و أهل بیتی یضعه حیث یری ویجعل منه مایجعل
فذاک إلیه و إن  فذاک إلیه و إن کرهفی ماله إن أحب أن یجیز ماذکرت فی عیالی 
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ی وصیتی أحب أن یبیع أویهب أوینحل أویتصدق علی غیر ماوصیته فذاک إلیه و هو أنا ف
بی فی مالی و فی أهلی وولدی و إن رأی أن یقر إخوته الذین سمیتهم فی صدر کتا

هذاأقرهم و إن کره فله أن یخرجهم غیرمردود علیه و إن أراد رجل منهم أن یزوج 
أخته فلیس له أن یزوجها إالبإذنه وأمره و أی سلطان کشفه عن شیء أوحال بینه و بین 

وله منه بریئان و ئ من هللا تعالی و من رسوله و هللا ورسذکرت فی کتابی فقد بر شیءمما
 ة المؤمنین و لیسعلیه لعنة هللا ولعنة الالعنین والمالئکة المقربین والنبیین والمرسلین أجمعین وجماع

ألحد من السالطین أن یکشفه عن شیء لی عنده من بضاعة و الألحد من ولدی و لی عنده 
مال و هومصدق فیما ذکر من مبلغه إن أقل أوأکثر فهو الصادق وإنما أردت بإدخال 
الدین أدخلت معه من ولدی التنویه بأسمائهم وأوالدی األصاغر وأمهات 

ی حیاتی إن أراد ه فله ما کان یجری علیه فأوالدی و من أقام منهم فی منزله و فی حجاب
تی ذلک و من خرج منهن إلی زوج فلیس لها أن ترجع إلی جرایتی إال أن یری علی ذلک وبنا

ورته مثل ذلک و الیزوج بناتی أحد من أخواتهن من أمهاتهن و السلطان و العمل لهن إالبرأیه ومش
حادوه فی ملکه و هوأعرف بمناکح ص و   فإن فعلوا ذلک فقد خالفوا هللا تعالی ورسوله

قومه إن أراد أن یزوج زوج و إن أراد أن یترک ترک و قدأوصیتهم بمثل ماذکرت 
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هی فی صدر کتابی هذا وأشهد هللا علیهم و لیس ألحد أن یکشف وصیتی و الینشرها و
یس ألحد علی ماذکرت وسمیت فمن أساء فعلیه و من أحسن فلنفسه و ماربک بظالم للعبید و ل

نة ألذی ختمت علیه أسفل فمن فعل ذلک فعلیه لع من سلطان و الغیره إن نقض کتابی هذا
ر ع هللا وغضبه والمالئکة بعد ذلک ظهیر وجماعة المسلمین و المؤمنین وختم موسی بن جعف

لطلحی قال عبد هللا بن محمـد الجعفری قال العباس بن موسی ع البن عمران القاضی ا والشهود
إالجعله  کتاب کنز لنا وجوهر یرید أن یحتجزه دوننا و لم یدع أبونا شیئاإن أسفل هذاال

سحاق بن جعفرعمه له وترکنا عیاله فوثب إلیه ابراهیم بن محمـد الجعفری فأسمعه فوثب علیه إ
قال الأفضه و الیلعننی ففعل به مثل ذلک فقال العباس للقاضی أصلحک هللا فض الخاتم واقرأ ماتحته ف

إخراجهم من الوصیة  لعباس أناأفضه قال ذلک إلیک ففض العباس الخاتم فإذا فیهأبوک فقال ا
وحده وإدخاله إیاهم فی والیة علی إن أحبوا أوکرهوا علی علیه السالم  وإقرار 

 وصاروا کاألیتام فی حجره وأخرجهم من حد الصدقة وذکرها ثم التفت علی بن موسی
ون التی علیکم إنما حملکم علی هذه الغرام والدیع إلی العباس فقال یاأخی إنی ألعلم أنه 

ال و فانطلق یاسعد فتعین لی ماعلیهم واقضه عنهم واقبض ذکر حقوقهم وخذ لهم البراءة ف
فقال  ماأصبحت وأمشی علی ظهر األرض فقولوا ماشئتم هللا الأدع مواساتکم وبرکم
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ولوا ماشئتم فالعرض عرضکم ق العباس ماتعطینا إال من فضول أموالنا و مالنا عندک أکثر فقال
أللهم أصلحهم وأصلح بهم واخسأ عنا وعنهم الشیطان وأعنهم علی طاعتک و هللا علی مانقول 

 اوکیل قال العباس ماأعرفنی بلسانک و لیس لمسحاتک عندی طین ثم إن القوم افترقو
          311 

ن أبی الصهبان عن د  بحدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن إدریس عن محمـ   1
 میرالمؤمنین علیه السالم أصفوان بن یحیی عن عبدالرحمن بن الحجاج قال بعث إلی أبو الحسن ع بوصیه 

 وبعث إلی بصدقة أبیه مع أبی إسماعیل مصادف وذکر صدقة جعفر بن محمـد  ع
دق بأرضه هذا ماتصدق به موسی بن جعفرتص بـسم هللا الرحمن الرحیم  وصدقة نفسه 

مکان کذا وکذا وحدود األرض کذا وکذا کلها ونخلها وأرضها وبیاضها 
ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء و کل حق هولها فی مرفع أومظهر أوغیض أومرفق 
أوساحة أومسیل أوعامر أوغامر تصدق بجمیع حقه من ذلک علی ولده من صلبه للرجال والنساء 

ها ومرافقها و بعدثالثین غدقا من غلتها بعد ألذی یکفیها فی عمارتیقسم وإلیها ماأخرج هللا تعالی 
إن تزوجت امرأة یقسم فی مساکین أهل القریة بین ولد موسی بن جعفرللذکر مثل حظ األنثیین ف

إن رجعت موسی بن جعفر فالحق لها فی هذه الصدقة حتی ترجع إلیها بغیر زوج ف من ولد
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ی و له ولد فولده ن بنات موسی و من توفی من ولد موسکان لها مثل حظ التی لم تتزوج قط م
ن توفی من علی سهم أبیهم للذکر مثل حظ األنثیین علی مثل ماشرط موسی بین ولده من صلبه و م

ذه ولد موسی و لم یترک ولدا رد حقه علی أهل الصدقة و لیس لولد بناتی فی صدقتی ه
وولد  قتی حق مع ولدیحق إال أن یکون آباؤهم من ولدی و لیس ألحد فی صد

أبی  ولدی وأعقابهم مابقی منهم أحد فإن انقرضوا و لم یبق منهم أحد فصدقتی علی ولد
فصدقتی  من أمی مابقی منهم أحد علی ماشرطت بین ولدی وعقبی فإن انقرض ولد أبی من أمی

ولی حتی لی فاألعلی ولد أبی وأعقابهم مابقی منهم أحد فإن لم یبق منهم أحد فصدقتی علی األو
 یرث هللا تعالی ألذی ورثها و هوخیر الوارثین تصدق موسی بن جعفربصدقة هذه و

 تعالی والدار هوصحیح صدقة حبیسا بتا بتال المثنویة فیها و الردا أبدا ابتغاء وجه هللا
 ما وضعتهاها أویغیر شیئا ماآلخرة الیحل لمؤمن یؤمن باهلل والیوم اآلخر أن یبیعها أویبتاعها أویهبها أوینحل

 علیه حتی یرث هللا األرض و من علیها وجعل صدقة هذه إلی علی و ابراهیم فإن انقرض
أحدهما دخل القاسم مع الباقی مکانه فإن انقرض أحدهما دخل إسماعیل مع الباقی منهما 
مکانه فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقی منهما فإن انقرض أحدهما فاألکبر من 

لحسن امه فإن لم یبق من ولدی إالواحد فهو ألذی یقوم به قال و قال أبو اولدی یقوم مق
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 2376ع إن أباه قدم إسماعیل فی صدقة علی العباس و هوأصغر منه          
محمـد  بن  حدثناالمظفر بن جعفرالعلوی السمرقندی رضی هللا عنه قال حدثنا جعفر بن   3

سم العریضی الحسینی عن صفوان السخت عن علی بن القامسعود العیاشی عن أبیه قال حدثنایوسف بن 
ن محمـد  ع أنهما بن یحیی عن عبدالرحمن بن الحجاج عن إسحاق و علی ابنی أبی عبد هللا جعفر ب

عهما دخال علی عبدالرحمن بن أسلم بمکة فی السنة ألذی أخذ فیها موسی بن جعفر ع وم
ذه الحوائج من هذاالوجه ال إنه أمر بهکتاب أبی الحسن ع بخطه فیه حوائج قدأمر بهافقا

فته والقیم بأمره و کان هذا فإنه خلیعلی علیه السالم  فإن کان من أمره شیءفادفعه إلی ابنه 
نا أبی عبد بعدالنفر بیوم بعد ماأخذ أبو الحسن ع بنحو من خمسین یوما وأشهد إسحاق و علی اب

سین بن محمـد صاحب وحسان بن معاویة و الحهللا ع و الحسین بن أحمدالمنقری وإسماعیل بن عمر 
ثنان بهذه الشهادة الختم علی شهادتهما أن أبا الحسن علی بن موسی ع وصی أبیه ع وخلیفته فشهد ا

 812  255عندحفص بن غیاث القاضی       واثنان قاال خلیفته ووکیله فقبلت شهادتهم 
نا علی بن ابراهیم بن هاشم قال حدث حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه   4

فی أبیک قال  عن أبیه عن بکر بن صالح قال قلت إلبراهیم بن أبی الحسن موسی بن جعفر ع ماقولک
 هوحی قلت فما قولک فی أخیک أبی الحسن ع قال ثقة صدوق قلت فإنه یقول إن أباک
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ک قال نعم قلت وقدمضی قال هوأعلم بما یقول فأعدت    علیه فأعاد علی قلت فأوصی أب
 217إلی من أوصی قال إلی خمسة منا وجعل علیا المقدم علینا          

 ع باإلمامة فی جملة األئمة االثنی عشر ع الرضاالنصوص علی       6

دثنا أبوعمرو حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی قال حدثنا الحسین بن إسماعیل قال ح   2
نا محمـد  بن ر القطان قال حدثناعبید هللا بن محمـد السلمی قال حدثسعید بن محمـد  بن نص

ن صدقة بن أبی عبدالرحیم قال حدثنا محمـد  بن سعید بن محمـد  قال حدثناالعباس بن أبی عمرو ع
 موسی عن أبی نضرة قال لمااحتضر أبو جعفر محمـد  بن علی الباقر ع 

لی علیه السالم  عدا فقال له أخوه زید بن نه الصادق ع لیعهد إلیه عه  عندالوفاة دعا 
ا أبا الحسن لوامتثلت فی تمثال الحسن و الحسین ع لرجوت أن التکون أتیت منکرا فقال له ی

ل إن األمانات لیست بالتمثال و الالعهود بالرسوم وإنما هی أمور سابقة عن حجج هللا عز و ج
من الصحیفة فقال له جابر نعم یا أبا  عاینت ثم دعا بجابر بن عبد هللا فقال له یاجابر حدثنابما

ألهنئها بمولود   رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلمجعفردخلت علی موالتی فاطمة بنت 
لصحیفة التی الحسین ع فإذابیدیها صحیفة بیضاء من درة فقلت لها یاسیدة النساء ما هذه ا
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 هاقالت یاجابر لو اللینی ألنظر فیأراها معک قالت فیهاأسماء األئمة من ولدی قلت لها ناو
ه مأذون النهی لکنت أفعل لکنه قدنهی أن یمسها إالنبی أووصی نبی أو أهل بیت نبی ولکن

ی لک أن تنظر إلی باطنها من ظاهرها قال جابر فإذا أبوالقاسم محمـد  بن عبد هللا المصطف
ن هاشم بن عبدمناف ب أمه آمنة أبو الحسن علی بن أبی طالب المرتضی أمه فاطمة بنت أسد

حمـد  أبو محمـد  أبو محمـد  الحسن بن علی البر أبو عبد هللا الحسین بن التقی أمهما فاطمة بنت م
ه أم عبد علی بن الحسین العدل أمه شهربانو بنت یزدجرد أبو جعفر محمـد  بن علی الباقر أم

عفر بن محمـد الصادق جأبو عبد هللا  علی بن أبی طالب علیه السالم هللا بنت الحسن بن 
اریة اسمها وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمـد  بن أبی بکر أبو ابراهیم موسی بن جعفرأمه ج

و جعفر محمـد  بن علی أمه جاریة اسمها نجمة أب الرضاحمیدة المصفاة أبو الحسن علی بن موسی 
ه جاریة اسمها سوسن أبو مالزکی أمه جاریة اسمها خیزران أبو الحسن علی بن محمـد  بن األمین أ

ن الحسن محمـد  الحسن بن علی الرفیق أمه جاریة اسمها سمانة وتکنی أم الحسن أبوالقاسم محمـد  ب
 هوحجة هللا القائم أمه جاریة اسمها نرجس صلوات هللا علیهم أجمعین

          571 
 قال مصنف هذاالکتاب جاء هذاالحدیث هکذا بتسمیة القائم ع و ألذی
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 حدثنا أبی و محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید قاال   1إلیه النهی عن تسمیته ع أذهب
بن أبی حماد و  حدثناسعد بن عبد هللا و عبد هللا بن جعفرالحمیری جمیعا عن أبی الخیر صالح

کل و محمـد  الحسن بن ظریف جمیعا عن بکر بن صالح و حدثنا أبی و محمـد  بن موسی بن المتو
تاتانة و أحمد بن 1نجیلویه و أحمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم و الحسین بن ابراهیم ببن علی ما

یه عن بکر بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنهم قالوا حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أب
ر بن عبد هللا صالح عن عبدالرحمن بن سالم عن أبی بصیر عن أبی عبد هللا ع قال قال أبی ع لجاب

ر فی األنصاری إن لی إلیک حاجة فمتی یخف علیک أن أخلو بک فأسألک عنها قال له جاب
ی ید أی األوقات شئت فخال به أبی ع فقال له یاجابر أخبرنی عن اللوح ألذی رأیته ف

می أن فی ذلک و ماأخبرتک به أ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم أمی فاطمة بنت 
سول هللا صلی رهد باهلل أنی دخلت علی أمک فاطمة فی حیاة اللوح مکتوبا قال جابر أش

أنه  ألهنئها بوالدة الحسین ع فرأیت فی یدها لوحا أخضر ظننت هللا علیه و آله وسلم 
رسول ت وأمی یابنت ی أن  زمرد ورأیت فیه کتابا أبیض شبه نور الشمس فقلت لها 

ل ذااللوح أهداه هللا عز و جما هذااللوح فقالت ه هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
یه أبی ص فیه اسم أبی واسم بعلی واسم ابنی وأسماء األوصیاء من ولدی فأعطان   إلی رسوله
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فهل لک یاجابر أن  ع لیسرنی بذلک قال جابر فأعطتنیه أمک فاطمة فقرأته وانتسخته فقال أبی ع
ج أبی ع صحیفة من رق قال رتعرضه علی قال نعم فمشی معه أبی ع حتی انتهی إلی منزل جابر فأخ

هذا   الرحمن الرحیم بـسم هللا جابر فأشهد باهلل أنی هکذا رأیته فی اللوح مکتوبا 
 من  کتاب من هللا العزیز الحکیم لمحمـد  نوره وسفیره وحجابه ودلیله نزل به الروح األمین

ا هللا الإله إال نعندرب العالمین عظم یا محمـد أسمائی واشکر نعمائی و التجحد آالئی إنی أ
ضلی أناقاصم الجبارین ومذل الظالمین ودیان الدین إنی أنا هللا الإله إال أنافمن رجا غیرف

لی فتوکل أوخاف غیرعذابی عذبته عذابا الأعذب أحدا من العالمین فإیای فاعبد و ع
ک علی إنی لم أبعث نبیا فأکملت أیاما وانقضت مدته إالجعلت له وصیا وإنی فضلت

الحسن و الحسین  یاء وفضلت وصیک علی األوصیاء وأکرمتک بشبلیک بعده وبسبطیکاألنب
فجعلت حسنا معدن علمی بعدانقضاء مدة أبیه وجعلت حسینا خازن وحیی وأکرمته 
بالشهادة وختمت له بالسعادة فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة عندی 

أعاقب أولهم علی سید العابدین ترته أثیب ووجعلت کلمتی التامة معه والحجة البالغة عنده بع
سیهلک  وزین أولیائی الماضین وابنه شبیه جده المحمود محمـد الباقر لعلمی والمعدن لحکمی

ه فی المرتابون فی جعفرالراد علیه کالراد علی حق القول منی ألکرمن مثوی جعفر وألسرن
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تنة عمیاء حندس ألن خیط ف أشیاعه وأنصاره وأولیائه انتجبت بعده موسی وانتحبت بعده
قد جحد نعمتی فرضی الینقطع وحجتی التخفی و إن أولیائی الیشقون إال و من جحد واحدا منهم ف

 و من غیرآیة من کتابی فقد افتری علی وویل للمفترین الجاحدین 
أولیائی  عندانقضاء مدة عبدی موسی وحبیبی وخیرتی إن المکذب بالثامن مکذب بکل

مستکبر  اصری و من أصنع علیه أعباء النبوة وأمنحه باالضطالع یقتله عفریتون3و علی ولیی 
نیه بمحمـد  یدفن بالمدینة التی بناها العبد الصالح إلی جنب شر خلقی حق القول منی ألقرن عی
ی جعلت ابنه وخلیفته من بعده فهو وارث علمی ومعدن حکمی وموضع سری وحجتی علی خلق

ختم بالسعادة البنه علی ولیی عین من أهل بیته کلهم قداستوجبوا النار وأالجنة مثواه وشفعته فی سب
ن لعلمی الحسن وناصری والشاهد فی خلقی وأمینی علی وحیی أخرج منه الداعی إلی سبیلی والخاز

فی زمانه  نه رحمة للعالمین علیه کمال موسی وبهاء عیسی وصبر أیوب سیذل  ثم أکمل ذلک 
حرقون ویکونون خائفین م کماتتهادی رءوس الترک والدیلم فیقتلون ویأولیائی وتتهادون رءوسه

لیائی حقا بهم أدفع مرعوبین وجلین تصبغ األرض بدمائهم ویفشو الویل والرنین فی نسائهم أولئک أو
 کل فتنة عمیاء حندس وبهم أکشف الزالزل وأرفع اآلصار واألغالل أولئک علیهم صلوات

لو لم تسمع فی  بن سالم قال أبوبصیر هتدون قال عبدالرحمنمن ربهم ورحمة وأولئک هم الم
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و حدثنا أبو محمـد  الحسن بن حمزة  دهرک إال هذاالحدیث لکفاک فصنه إال عن أهله
ر العلوی رضی هللا عنه قال حدثنا أبو جعفر محمـد  بن الحسین بن درست السروی عن جعف

ن أبی نجران وصفوان فی عن عبدالرحمن ببن محمـد  بن مالک قال حدثنا محمـد  بن عمران الکو
جعلنی هللا  بن یحیی عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد هللا ع أنه قال یاإسحاق أ الأبشرک قلت بلی

وخط  لیه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا عفداک یا ابن رسول هللا قال وجدنا صحیفة بإمالء 
من هللا العزیز العلیم  هذا کتاب الرحیم  بـسم هللا الرحمن فیها أمیرالمؤمنین علیه السالم 

وذکر الحدیث مثله سواء إال أنه قال فی حدیثه فی آخره ثم قال الصادق ع یاإسحاق 
ان هذادین المالئکة والرسل فصنه عن غیرأهله یصنک هللا تعالی ویصلح بالک ثم قال من د

إسحاق الطالقانی  اهیم بنو حدثنا أبوالعباس محمـد  بن ابر بهذا أمن من عقاب هللا عز و جل
عبد هللا  رضی هللا عنه قال حدثنا الحسن بن إسماعیل قال حدثناسعید بن محمـد القطان قال حدثنا

ن بن زید بن الحسن بن بن موسی الرویانی أبوتراب عن عبدالعظیم بن عبد هللا الحسنی عن علی بن الحس
ن جعفر بن محمـد  عن أبیه عن محمـد  بقال حدثنی عبد هللا بن  علی بن أبی طالب علیه السالم 

ثم أخرج إلیهم لیه السالم  علی عجده أن محمـد  بن علی الباقر جمع ولده وفیهم عمهم زید بن 
کتوب فیه هذا م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وإمالء علی علیه السالم  کتابا بخط 
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ول فیه وأولئک ألذی یق کتاب   من هللا العزیز الحکیم حدیث اللوح إلی الموضع
وجه هم المهتدون ثم قال فی آخره قال عبدالعظیم العجب کل العجب لمحمـد  بن جعفر وخر

ن و قدسمع أباه ع یقول هذا ویحکیه ثم قال هذاسر هللا ودینه ودین مالئکته فصنه إال ع
 173أهله وأولیائه          

ن هارون العامی رضی  عنه و أحمد بحدثنا علی بن الحسین بن شاذویه المؤدب رضی هللا   5
د  بن مالک هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن عبد هللا بن جعفرالحمیری عن أبیه عن جعفر بن محمـ

سم عن الفزاری الکوفی عن مالک بن السلولی عن درست عن عبدالحمید عن عبد هللا بن القا
ر محمـد  بن علی الباقر ع عن جابر بن فعبد هللا بن جبلة عن أبی السفاتج عن جابر الجعفی عن أبی جع
 ه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علیعبد هللا األنصاری قال دخلت علی فاطمة بنت 

ثة فی باطنه وقدامها لوح یکاد ضوؤه یغشی األبصار و فیه اثنا عشر اسما ثالثة فی ظاهره وثال
ثنا عشر قلت أسماء من هؤالء ا وثالثة أسماء فی آخره وثالثة أسماء فی طرفه فعددتها فإذاهی

قالت هذه أسماء األوصیاء أولهم ابن عمی وأحد عشر من ولدی آخرهم القائم قال جابر 
       ی أربعة مواضعفرأیت فیه محمـد ا محمـد ا محمـد ا فی ثالثة مواضع وعلیا علیا علیا علیا ف

2  1      411  781 
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الحسین بن  بی عن محمـد  بنرضی هللا عنه قال حدثنا أحدثنا أحمد بن محمـد  بن یحیی العطار    6
هللا األنصاری  أبی الخطاب عن الحسن بن محبوب عن أبی الجارود عن أبی جعفر عن جابر بن عبد

شر آخرهم قال دخلت علی فاطمة ع و بین یدیها لوح فیه أسماء األوصیاء فعددت اثنی ع
 136  224  القائم ثالثة منهم محمـد  وأربعة منهم علی    

د  بن حدثنا الحسین بن أحمد بن إدریس رضی هللا عنه قال حدثنا أبی عن أحمد بن محمـ   7
ر ع عن جابر بن عیسی و ابراهیم بن هاشم جمیعا عن الحسن بن محبوب عن أبی الجارود عن أبی جعف

ء عبد هللا األنصاری قال دخلت علی فاطمة ع و بین یدیها لوح فیه أسماء األوصیا
  123      1  2ددت اثنی عشر آخرهم القائم ع ثالثة منهم محمـد  وأربعة منهم علی ع      فع

341 
سی عن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن أحمد بن محمـد  بن عی   8

عبد لی قال سمعت محمـد  بن أبی عمیر عن عمر بن أذینة عن أبان بن أبی عیاش عن سلیم بن قیس الهال
سلمة  عندمعاویة و الحسن و الحسین ع و عبد هللا بن عباس وعمر بن أبی هللا بن جعفرالطیار یقول لنا

رسول ن سمعت وأسامة بن زید یذکر حدیثنا جری بینه وبینه و أنه قال لمعاویة بن أبی سفیا
أبی طالب علیه  لی بنعیقول أناأولی بالمؤمنین من أنفسهم ثم أخی  هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
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نفسهم ثم ابنی الحسین ع أولی بالمؤمنین من أنفسهم فإذااستشهد فابنی الحسن أولی بالمؤمنین من أ السالم 
سهم وستدرکه یا علی من أنفسهم فإذااستشهد فابنی علی بن الحسین أولی بالمؤمنین من أنف أولی بالمؤمنین

ه یا عبد هللا وتکمله اثنی عشر أنفسهم وستدرکثم ابنی محمـد  بن علی الباقر أولی بالمؤمنین من 
باس إماما تسعة من ولد الحسین قال عبد هللا ثم استشهدت الحسن و الحسین ع و عبد هللا بن ع

عندمعاویة قال سلیم بن قیس و قدکنت سمعت  وعمر بن أبی سلمة وأسامة بن زید فشهدوا لی 
 رسول هللا صلی هللاا ذلک من ذلک من سلمان و أبی ذر والمقداد وأسامة أنهم سمعو

 446          علیه و آله وسلم 
ن حدثنا أبو علی أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أبو عبد هللا أحمد بن محمـد  ب   5

ا عبدالغفار ابراهیم بن أبی الرجال البغدادی قال حدثنا محمـد  بن عبدوس الحرانی قال حدثن
یس بن عبد هللا سود عن المطرف عن الشعبی عن عمه قبن الحکم قال حدثنامنصور بن أبی األ

 بن مسعود قال کنا جلوسا فی حلقة فیها عبد هللا بن مسعود فجاء أعرابی فقال أیکم عبد هللا
ص کم یکون بعده من    فقال عبد هللا أنا عبد هللا بن مسعود قال هل حدثکم نبیکم

 488  171      1  2    الخلفاء قال نعم اثنا عشر عدة نقباء بنی إسرائیل  
 حدثنا أبو علی أحمد بن أبی الحسن بن علی بن عبدویه القطان قال حدثنا   21
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      2  1 
      45   

ألول سنة اثنتین وثالثمائة أبویزید محمـد  بن یحیی بن خالد بن یزید المروزی بالری فی شهر ربیع ا
ئتین و هوالمعروف بإسحاق بن راهویه الثین وماقال حدثناإسحاق بن ابراهیم الحنظلی فی سنة ثمان وث

 نا نحن قال حدثنایحیی بن یحیی قال حدثناهیثم عن مجالد عن الشعبی عن مسروق قال بی
کم عند عبد هللا بن مسعود نعرض مصاحفنا علیه إذ قال له فتی شاب هل عهد إلیکم نبی

ی عنه أحد قبلک لنکم یکون من بعده خلیفة قال إنک لحدیث السن و إن هذا شیء ماسأ
 یلنعم عهد إلینا نبینا  ص أنه یکون بعده اثنا عشر خلیفة بعدد نقباء بنی إسرائ

      176  535 
مـد  بن صاعد قال حدثنا أبوالقاسم غیاث بن محمـد الورامینی الحافظ قال حدثنایحیی بن مح   22

اال حدثنا عبدالغفار بن ق حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن الفضل و محمـد  بن عبد هللا بن سوار
د  قال الحکم قال حدثنامنصور بن أبی األسود عن مطرف عن الشعبی و حدثناعتاب بن محمـ
ن سوار حدثناإسحاق بن محمـد األنماطی قال حدثنایوسف بن موسی قال حدثناجریر عن أشعث ب

ثناأیوب بن محمـد دعن الشعبی و حدثناعتاب بن محمـد  قال حدثنا الحسین بن محمـد الحرانی قال ح
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یس الوزان قال حدثناسعید بن مسلمة قال حدثناأشعث بن سوار عن الشعبی کلهم قالوا عن عمه ق
 بن عبد هللا قال أبوالقاسم عتاب و هذاحدیث مطرف قال کنا جلوسا فی المسجد ومعنا

ک قال     اجتعبد هللا بن مسعود فجاء أعرابی فقال فیکم عبد هللا قال نعم أنا عبد هللا فما ح
ص کم یکون فیکون من خلیفة قال لقد سألتنی عن شیء    یا عبد هللا هل أخبرکم نبیکم

ی ماسألنی عنه منذ قدمت العراق نعم اثنا عشر عدة نقباء بنی إسرائیل و قال أبوعرویة ف
لنبی   انعم هذه عدة نقباء بنی إسرائیل و قال جریر عن أشعث عن ابن مسعود عن 81حدیثه

 ئیلقال الخلفاء بعدی اثنا عشر کعدة نقباء بنی إسرا علیه و آله و سلم  صلی هللا
یسابوری حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أبوبکر أحمد بن محمـد  بن عبیدة الن   21

مـد  عن زیاد قال حدثنا أبوالقاسم هارون بن إسحاق یعنی الهمدانی قال حدثنی عمی ابراهیم بن مح
 لملک بن عمیر عن جابر بن سمرة قال کنت مع أبی بن عالقة و عبدا

ا عشر أمیرا ثم أخفی فسمعته یقول یکون بعدی اثن النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم عند 
ال قال کلهم من ق رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم صوته فقلت ألبی ما ألذی أخفی 

 381  135      1  2قریش      
ل المروزی الحسن القطان قال حدثنا أبو علی محمـد  بن علی بن إسماعی حدثنا أحمد بن   23
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ن شقیق قال حدثنا بالری قال حدثناالفضل بن عبدالجبار المروزی قال حدثنا علی بن الحسن یعنی اب
لنبی   صلی هللا علیه االحسین بن واقد قال حدثنی سماک بن حرب عن جابر بن سمرة قال أتیت 

قال کلمة خفیة ه یقول إن هذااألمر لن ینقضی حتی یملک اثنا عشر خلیفة ففسمعت و آله و سلم 
 351  151      1  2فقلت ألبی ما قال فقال قال کلهم من قریش      

ن الجعد قال حدثنا أحمد بن محمـد  بن إسحاق القاضی قال حدثنا أبویعلی قال حدثنا علی ب   24
سمعت جابر بن سمرة یقول 1لسعید الهمدانی قال   حدثنازهیر عن زیاد بن خیثمة عن أسود بن ا

فة کلهم من یقول یکون بعدی اثنا عشر خلی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم سمعت 
 ال ثم یکون الهرجقریش فلما رجع إلی منزله فأتیته فیما بینی وبینه فقلت ثم یکون ماذا ق

      17  284 
 محمـد  بن سعید مـد الصائغ قال حدثنا أبو عبد هللاحدثنا أبوالقاسم عبد هللا بن مح   25

قال حدثنا عبد هللا  قال حدثنا الحسن بن علی قال حدثناشیخ ببغداد یقال یحیی سقط عنی اسم أبیه
اری فسمعته یقول بن بکر السهمی قال حدثناحاتم بن أبی مغیرة عن أبی بحیر قال کان أبوالخلد ج

لهم یعمل بالهدی ودین حتی تکون فیهااثنا عشر خلیفة کویحلف علیه إن هذه األمة التهدی 
 383  186      1  2       الحق
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ن سعید حدثنا أبوالقاسم عبد هللا بن محمـد الصائغ قال حدثنا أبو عبد هللا محمـد  ب   26
ح بن عبید عن قال حدثنا الحسن بن علی قال حدثناالولید بن مسلم قال حدثناصفوان بن عمرو عن شری

 و البکائی عن کعب األحبار قال فی الخلفاء هم اثنا عشر فإذا کان عمر
عندانقضائهم وأتی طبقة صالحة مد هللا لهم فی العمر کذلک وعد هللا هذه األمة ثم 
ُ الِّذیَن آَمُنوا ِمنُکم َو َعِمُلوا الصّالِحاتِ لَیَسَتخلَِفنُّهم فِی األَرضِ َکَما اسَتخلَفَ   قرأَوَعَد اّللّ

هذااألمة  ِمن َقبلِِهم قال وکذلک فعل هللا عز و جل ببنی إسرائیل و لیس بعزیز أن یجمع الِّذینَ 
 عندربک کألف سنة مما تعدون و قدأخرجت طرق یوما أونصف یوم و إن یوما

 31هذه األخبار فی کتاب الخصال          
دثنایعقوب بن ححدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا بن أبی خلف قال    27

لهاللی عن سلمان یزید عن حماد بن عیسی عن عبد هللا بن مسکان عن أبان بن خلف عن سلیم بن قیس ا
ا الحسین علی فخذیه و فإذ النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم الفارسی ره قال دخلت علی 

ة بن حجة جهویقبل عینیه ویلثم فاه و هو یقول أنت سید بن سید أنت إمام بن إمام أنت ح
 381  121      1  2أبوحجج تسعة من صلبک تاسعهم قائمهم      

علی بن أبی ن بن حدثناحمزة بن محمـد  بن أحمد بن جعفر بن محمـد  بن زید بن علی بن الحسی   28
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ن محمـد  بن سعید فی سنة رجب تسع وثالثین وثالثمائة قال أخبرنا أحمد ب طالب علیه السالم 
بن ابراهیم قال  ی هاشم قال أخبرنی القاسم بن محمـد  بن حماد قال حدثناغیاثالکوفی مولی بن

رسول قال ع قال لی علیه السالم  عحدثناحسین بن زید بن علی عن جعفر بن محمـد  عن أبیه عن آبائه عن 
مثل غیث أبشروا ثم أبشروا ثالث مرات إنما مثل أمتی ک هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 

عم منها له خیر أم آخره إنما مثل أمتی کمثل حدیقة أطعم منها فوج عاما ثم أطالیدری أو
فوج عاما لعل آخرها فوج یکون أعرضها بحرا وأعمقها طوال وفرعا وأحسنها حبا وکیف 

یسی ابن مریم والمسیح ع   تهلک أمة أناأولها واثنا عشر من بعدی من السعداء وأولو األل
  376      1  2أنتج الهرج لیسوا منی ولست منهم       آخرها ولکن یهلک من بین ذلک

755 
بی الخطاب حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن محمـد  بن الحسین بن أ   25

قال لماهلک أبوبکر 1  2عن الحکم بن مسکین الثقفی عن صالح بن عقبة عن جعفر بن محمـد  ع      
منین إنی رجل من لمسجد فقعد فدخل علیه رجل فقال یا أمیر المؤواستخلف عمر رجع عمر إلی ا

ل الیهود و أناعالمتهم و قدأردت أن أسألک عن مسائل إن أجبتنی فیهاأسلمت قال ماهی قا
ثالث وثالث وواحدة فإن شئت سألتک و إن کان فی قومک أحد أعلم منک فأرشدنی 
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فأتی علیا ع فسأله فقال له لم  الم یه السعلی بن أبی طالب علإلیه قال علیک بذلک الشاب یعنی 
اکتفیت  قلت ثالثا وثالثا وواحدة أال قلت سبعا قال أنا إذاجاهل إن لم تجبنی فی الثالث

قال فإن أجبتک تسلم قال نعم قال سل قال أسألک عن أول حجر وضع علی وجه األرض وأول عین 
ع علی وجه األرض جر وضنبعت وأول شجرة نبتت قال یایهودی أنتم تقولون إن أول ح

الحجر ألذی فی بیت المقدس وکذبتم هوالحجر ألذی نزل به آدم من الجنة قال 
صدقت و هللا إنه لبخط هارون وإمالء موسی قال وأنتم تقولون إن أول عین نبعت علی وجه 

یوشع بن نون السمکة األرض العین التی فی بیت المقدس وکذبتم هی عین الحیاة التی غسل فیها
ی العین التی شرب منها الخضر و لیس یشرب منها أحد إالحی قال صدقت و هللا إنه وه

لبخط هارون وإمالء موسی قال وأنتم تقولون إن أول شجرة نبعت علی وجه األرض الزیتون 
وکذبتم هی العجوة التی نزل بهاآدم ع من الجنة معه قال صدقت و هللا إنه لبخط هارون 

هدی الیضرهم من  األخری کم لهذه األمة من إماموإمالء موسی قال والثالث 
خذلهم قال اثنا عشر إماما قال صدقت و هللا إنه لبخط هارون وإمالء موسی قال فأین یسکن 
 نبیکم فی الجنة قال فی أعالها درجة وأشرفها مکانا فی جنات عدن قال صدقت و هللا

ماما قال صدقت و هللا ال اثنی عشر إإنه لبخط هارون وإمالء موسی قال فمن ینزل معه فی منزله ق
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ن سنة قال ثم إنه لبخط هارون وإمالء موسی ثم قال السابعة فأسألک کم یعیش وصیه بعده قال ثالثی
إنه لبخط  ماذا یموت أویقتل قال یقتل ویضرب علی قرنه فتخضب لحیته قال صدقت و هللا

مال الدین ب کهارون وإمالء موسی ولهذا الحدیث طرق أخر قدأخرجتها فی کتا
 554وتمام النعمة فی إثبات الغیبة وکشف الحیرة          

دثنابکر حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أحمد بن یحیی بن زکریا القطان قال ح   11
لهزیل وسألته عن اإلمامة بن عبد هللا بن حبیب قال حدثناتمیم بن بهلول قال حدثنا عبد هللا بن أبی ا

لمؤمنین والقائم ماعالمة من تجب له اإلمامة فقال إن الدلیل علی ذلک والحجة علی افیمن تجب و 
وصیه علیهم بأمور المسلمین والناطق بالقرآن والعالم باألحکام أخو نبی هللا وخلیفته علی أمته و

وولیه ألذی کان منه بمنزلة هارون من موسی المفروض الطاعة بقول هللا عز و جل یا أَیَّها 
َ َو أَِطیُعوا الرُّسوَل َو أُولِی األَمرِ ِمنُکمالموصوف بقوله عز و جل الّذِ  یَن آَمُنوا أَِطیُعوا اّللّ

ُ َو َرُسوُلُه َو الِّذیَن آَمُنوا الِّذیَن ُیِقیُموَن الصاّلَة َو ُیؤُتوَن الزّکاَة َو ُهم  إِنّما َولِیُّکُم اّللّ
ص عن هللا    لرسولإلمامة یوم غدیر خم بقول اراکُِعوَن والمدعو إلیه بالوالیة المثبت له ا

هم عز و جل ألست أولی بکم منکم بأنفسکم قالوا بلی قال فمن کنت مواله فعلی مواله ألل
بن  علیوال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأعن من أعانه 
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لمحجلین وأفضل الوصیین وخیر لغر اأمیر المؤمنین وإمام المتقین وقائد ا أبی طالب علیه السالم 
لی ثم الحسین سبطا وبعده الحسن بن ع رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم الخلق أجمعین بعد 

سین ثم محمـد  وابنا خیرة النسوان أجمعین ثم علی بن الح رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
ی ثم محمـد  بن علی ثم علی بن محمـد  ثم بن موسبن علی ثم جعفر بن محمـد  ثم موسی بن جعفر ثم علی 

الحسن بن علی ثم محمـد  بن الحسن ع إلی یومنا هذاواحدا بعدواحد وهم عترة الرسول ع 
ت المعروفون بالوصیة واإلمامة التخلو األرض من حجة منهم فی کل عصر وزمان و فی کل وق

رث هللا األرض لدنیا إلی أن یوأوان وهم العروة الوثقی وأئمة الهدی والحجة علی أهل ا
و من علیها و کل من خالفهم ضال مضل تارک للحق والهدی وهم المعبرون عن القرآن والناطقون 

ص من مات و الیعرفهم مات میتة جاهلیة ودینهم الورع والعفة والصدق    عن الرسول
یل لوالصالح واالجتهاد وأداء األمانة إلی البر والفاجر وطول السجود وقیام ال

ن بهلول واجتناب المحارم وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة وحسن الجوار ثم قال تمیم ب
حدثنا أبی    12مثله سواء283حدثنی أبومعاویة عن األعمش عن جعفر بن محمـد  ع فی اإلمامة 

 رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن محمـد  بن
      2  1 
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      56   
ضیل الصیرفی عن أبی بن عبید و محمـد  بن الحسین بن أبی الخطاب الزیات عن محمـد  بن الفعیسی 

حمزة الثمالی عن أبی جعفر ع قال إن هللا عز و جل أرسل محمـد ا إلی الجن واإلنس وجعل من 
ین بعده اثنی عشر وصیا منهم من سبق ومنهم من بقی و کل وصی جرت به سنة واألوصیاء الذ

میرالمؤمنین علیه أمـد   ص علی سنة أوصیاء عیسی ع وکانوا اثنی عشر و کان من بعد مح
د  بن حدثنا جعفر بن محمـد  بن مسرور قال حدثنا الحسین بن محمـ   11علی سنة المسیح ع السالم 

ن أعین قال عامر عن المعلی بن محمـد البصری عن الحسن بن علی الوشاء عن أبان بن عثمان عن زرارة ب
 ین عأبا جعفر ع یقول نحن اثنا عشر إماما منهم الحسن و الحسین ثم األئمة من ولد الحسسمعت 

      2  1      285  161 
بن الحسن الصفار   حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه قال حدثنا محمـد  بن یحیی العطار عن محمـد   13

عة بن مهران قال کنت اعن أبی طالب عبد هللا بن الصلت القمی عن عثمان بن عیسی عن سم
ن سمعت أبا أنا و أبوبصیر و محمـد  بن عمران مولی أبی جعفر ع فی منزل فقال محمـد  بن عمرا

ی عبد هللا عبد هللا ع یقول نحن اثنا عشر محدثا فقال له أبوبصیر باهلل لقد سمعت ذلک من أب
 أبی جعفر ع نع فحلفه مرة أومرتین فحلف أنه سمعته فقال له أبوبصیر لکنی سمعته م
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      2  1      277  456 
لینی قال حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن یعقوب الک   14

بن سماعة عن  حدثنا أبو علی األشعری عن الحسین بن عبید هللا عن الحسن بن موسی الخشاب عن علی
معت أبا جعفر ع یقول نحن زرارة بن أعین قال سعن أبیه عن ابن أذینة عن  علی بن الحسن بن رباط

و علی  وسلم  رسول هللا صلی هللا علیه و آلهاثنا عشر إماما من آل محمـد کلهم محدثون بعد 
 264  73بن أبی طالب منهم      

عن أبیه عن  حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم   15
یه محمـد  بن علی عن عمیر عن غیاث بن ابراهیم عن الصادق جعفر بن محمـد  عن أبمحمـد  بن أبی 

عن معنی قول  أمیرالمؤمنین علیه السالم ئل قال سعلی علیه السالم  أبیه علی بن الحسین عن أبیه الحسین بن 
رة ترتی من العتإنی مخلف فیکم الثقلین کتاب هللا وع رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 

ارقون کتاب فقال أنا و الحسن و الحسین واألئمة التسعة من ولد الحسین تاسعهم مهدیهم وقائمهم الیف
      1  2وضه      ح رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم هللا و الیفارقهم حتی یردوا علی 

146  517 
 غلب یسألتحدثنا علی بن الفضل البغدادی قال سمعت أباعمر صاحب أبی العباس    16
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 24بهما ثقیل           ص إنی تارک فیکم الثقلین لم سمیا بالثقلین قال ألن التمسک   عن معنی قوله
نا أحمد حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی قال حدثنا محمـد  بن همام قال حدث   17

عمر عن الصادق جعفر  نبن بندار قال حدثنا أحمد بن هالل عن محمـد  بن أبی عمیر عن المفضل ب
سول هللا صلی هللا علیه و آله رقال قال  أمیرالمؤمنین علیه السالم بن محمـد  عن أبیه عن آبائه عن 

إنی اطلعت إلی  فقال یا محمـد جل جاللـه لماأسری بی إلی السماء أوحی إلی ربی  وسلم 
نا المحمود و أنت أاألرض اطالعا فاخترتک منها فجعلتک نبیا وشققت لک من اسمی اسما ف

نتک و محمـد  ثم اطلعت الثانیة فاخترت منها علیا وجعلته وصیک وخلیفتک وزوج اب
سن و أباذریتک وشققت له اسما من أسمائی فأنا لعلی األعلی و هو علی وجعلت فاطمة و الح

ـد  ن یا محمالحسین من نورکما ثم عرضت والیتهم علی المالئکة فمن قبلها کان عندی من المقربی
هم ماأسکنته جنتی و لو أن عبدا عبدنی حتی ینقطع ویصیر کالشن البالی ثم أتانی جاحدا لوالیت

رأسک  الأظللته تحت عرشی یا محمـد  أتحب أن تراهم قلت نعم یاربی فقال عز و جل ارفع
 ـد  بن علی وفرفعت رأسی فإذا أنابأنوار علی وفاطمة و الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محم

الحسن بن علی  جعفر بن محمـد  و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمـد  بن علی و علی بن محمـد  و
والحجة بن الحسن القائم فی وسطهم کأنه کوکب دری قلت یارب من هؤالء قال هؤالء 
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یائی األئمة و هذاالقائم ألذی یحل حاللی ویحرم حرامی و به أنتقم من أعدائی و هوراحة ألول
والعزی  ألذی یشفی قلوب شیعتک من الظالمین والجاحدین والکافرین فیخرج الالتو هو 

 23طریین فیحرقهما فلفتنة الناس بهما یومئذ أشد من فتنة العجل والسامری          
ن حدثنا علی بن أحمد بن محمـد  بن عمران الدقاق رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  ب   18

النوفلی عن الحسن بن علی بن  وسی بن عمران النخعی عن عمه الحسین بن یزیدأبی عبد هللا الکوفی عن م
علی عن جده عن  أبی حمزة عن أبیه عن یحیی بن أبی القاسم عن الصادق جعفر بن محمـد  عن أبیه

نا عشر أولهم علی األئمة بعدی اث رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال قال علیه السالم  
أمتی بعدی  آخرهم القائم هم خلفائی وأوصیائی وأولیائی وحجج هللا علیبن أبی طالب و

 475  311      1  2المقر بهم مؤمن والمنکر لهم کافر      
ثنتین وخمسین حدثنا أبو الحسن علی بن ثابت الدوالینی رضی هللا عنه بمدینة السالم سنة ا   15

حدثنا علی بن عاصم عن محمـد  بن  لکوفی قالوثالثمائة قال حدثنا محمـد  بن علی بن عبدالصمد ا
محمـد  عن أبیه محمـد  بن  علی بن موسی عن أبیه علی بن موسی عن أبیه موسی بن جعفر عن أبیه جعفر بن

رسول قال دخلت علی  الب علیه السالم علی بن أبی طعلی عن أبیه علی بن الحسین عن أبیه الحسین بن 
 صلی هللا علیه و رسول هللاوعنده أبی بن کعب فقال لی  هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
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یکون  مرحبا بک یا أبا عبد هللا یازین السماوات واألرضین قال له أبی وکیف آله وسلم 
یا أبی     زین السماوات واألرضین أحد غیرک قال رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم یا 

نه فی األرض وإنه لمکتوب عن یمین فی السماء أکبر م و ألذی بعثنی بالحق نبیا إن الحسین بن علی
عرش هللا عز و جل مصباح هدی وسفینة نجاة وإمام خیر ویمن و عز وفخر وعلم وذخر و 
إن هللا عز و جل رکب فی صلبه نطفة طیبة مبارکة زکیة ولقد لقن دعوات مایدعو 

 عنه کربه وقضی ج هللابهن مخلوق إالحشره هللا عز و جل معه و کان شفیعه فی آخرته وفر
عب و بهادینه ویسر أمره وأوضح سبیله وقواه علی عدوه و لم یهتک ستره فقال له أبی بن ک

ت من قال تقول إذافرغ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم ما هذه الدعوات یا 
صالتک و أنت قاعد أللهم إنی أسألک بکلماتک ومعاقد عرشک وسکان سماواتک 

لی محمـد  ک أن تستجیب لی فقد رهقنی من أمری عسرا فأسألک أن تصلی عوأنبیائک ورسل
وآل محمـد  و أن تجعل لی من أمری یسرا فإن هللا عز و جل یسهل أمرک ویشرح صدرک 
ویلقنک شهادة أن الإله إال هللا عندخروج نفسک قال له أبی یا رسول هللا فما هذه النطفة 

عه هی نطفة تبیین وبیان یکون من اتبذه النطفة کمثل القمر والتی فی صلب حبیبی الحسین قال مثل ه
رشیدا و من ضل عنه هویا قال فما اسمه و مادعاؤه قال اسمه علی ودعاؤه یادائم یادیموم 
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عا بهذا یاحی یاقیوم یاکاشف الغم و یافارج الهم و یاباعث الرسل و یاصادق الوعد من د
ی یا رسول هللا ین و کان قائده إلی الجنة فقال له أبالدعاء حشره هللا عز و جل مع علی بن الحس

فهل له من خلف ووصی قال نعم له مواریث السماوات و األرض قال مامعنی مواریث 
ان السماوات و األرض یا رسول هللا قال القضاء بالحق والحکم بالدیانة وتأویل األحکام وبی

ی لتستأنس به فی السماوات و یقول ف54ما یکون قال فما اسمه قال اسمه محمـد  و إن المالئکة
وطیب  دعائه أللهم إن کان لی عندک رضوان وود فاغفر لی ولمن تبعنی من إخوانی وشیعتی
جبرئیل ع  ما فی صلبی فرکب هللا عز و جل فی صلبه نطفة طیبة مبارکة زکیة وأخبرنی

اضیا ر أن هللا عز و جل طیب هذه النطفة وسماها عنده جعفرا وجعله هادیا مهدیا
تی من النار وقاء مرضیا یدعو ربه فیقول فی دعائه یادان غیرمتوان یاأرحم الراحمین اجعل لشیع

ولهم عندک رضی واغفر ذنوبهم ویسر أمورهم واقض دیونهم واستر عوراتهم وهب لهم 
من کل غم  الکبائر التی بینک وبینهم یا من الیخاف الضیم و التأخذه سنة و النوم اجعل لی

جنة یا أبی ن دعا بهذا الدعاء حشره هللا تعالی أبیض الوجه مع جعفر بن محمـد  إلی الفرجا م
ها الرحمة إن هللا تبارک و تعالی رکب علی هذه النطفة نطفة زکیة مبارکة طیبة أنزل علی

صف وسماها عنده موسی قال له أبی یا رسول هللا کأنهم یتواصفون ویتناسلون ویتوارثون وی
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ال فهل لموسی من دعوة یدعو ق جل جاللـه وصفهم لی جبرئیل عن رب العالمین  بعضهم بعضا قال
ب والنوی بهاسوی دعاء آبائه قال نعم یقول فی دعائه یاخالق الخلق و یاباسط الرزق وفالق الح

ل بی ما أنت ئ النسم ومحیی الموتی وممیت األحیاء ودائم الثبات ومخرج النبات افعوبار
جعفر و إن  دعاء قضی هللا تعالی حوائجه وحشره یوم القیامة مع موسی بنأهله من دعا بهذا ال

ون هللا عز و جل رکب فی صلبه نطفة مبارکة زکیة رضیة مرضیة وسماها عنده علیا یک
لقیامة و له دعاء یدعو به هلل تعالی فی خلقه رضیا فی علمه وحکمه ویجعله حجة لشیعته یحتجون به یوم ا

زن و الجزع بتنی علیه واحشرنی علیه آمنا آمن من الخوف علیه و الحأللهم أعطنی الهدی وث
صلبه نطفة مبارکة  إنک أهل التقوی و أهل المغفرة و إن هللا عز و جل رکب فی

ه له عالمة طیبة زکیة رضیة مرضیة وسماها محمـد  بن علی فهو شفیع شیعته ووارث علم جد
 ه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علیمحمـد  بینة وحجة ظاهرة إذاولد یقول الإله إال هللا 

و یقول فی دعائه یا من الشبیه له و المثال أنت هللا ألذی الإله إال أنت و الخالق إال 
هذا أنت تفنی المخلوقین وتبقی أنت حلمت عمن عصاک و فی المغفرة رضاک من دعا ب

کب فی صلبه نطفة الباغیة و ر الدعاء کان محمـد  بن علی شفیعه یوم القیامة و إن هللا تعالی
ر وأودعها الطاغیه بارة مبارکة طیبة طاهرة سماها عنده علی بن محمـد فألبسها السکینة والوقا
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ئه العلوم و کل سر مکتوم من لقیه و فی صدره شیءأنبأه به وحذره من عدوه و یقول فی دعا
وأسألک النجاة یوم ینفخ  ریانور یابرهان یامنیر یامبین یارب اکفنی شر الشرور وآفات الدهو

بارک فی الصور من دعا بهذا الدعاء کان علی بن محمـد شفیعه وقائده إلی الجنة و إن هللا ت
ی أرضه وعزا و تعالی رکب فی صلبه نطفة وسماها عنده الحسن فجعله نورا فی بالده وخلیفة ف

انا لمن ة لمن وااله وبرهعندربه ونقمة علی من خالفه وحج ألمة جده وهادیا لشیعته وشفیعا لهم 
یز أعزنی بعزک اتخذه إماما یقول فی دعائه یاعزیز العز فی عزه ماأعز عزیز العز فی عزه یاعز
منعک واجعلنی وأیدنی بنصرک وأبعد عنی همزات الشیاطین وادفع عنی بدفعک وامنع عنی ب

و جل  زمن خیار خلقک یاواحد یاأحد یافرد یاصمد من دعا بهذا الدعاء حشره هللا ع
ة معه ونجاه من النار و لووجبت علیه و إن هللا تبارک و تعالی رکب فی صلب الحسن نطف
ی مبارکة زکیة طیبة طاهرة مطهرة یرضی بها کل مؤمن ممن قدأخذ هللا تعالی میثاقه ف

دل الوالیة ویکفر بها کل جاحد فهو إمام تقی نقی سار مرضی هادی مهدی یحکم بالع
ن تهامة حین تظهر الدالئل م تعالی ویصدقه هللا تعالی فی قوله یخرجویأمر به یصدق هللا 

والعالمات و له کنوز الذهب و الفضة إالخیول مطهمة ورجال مسومة یجمع هللا تعالی له 
ة فیهاعدد أصحابه من أقاصی البالد علی عدة أهل بدر ثالثمائة وثالثة عشر رجال معه صحیفة مختوم
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ته فقال له م وطبائعهم وحالهم وکناهم کدادون مجدون فی طاعبأسمائهم وأنسابهم وبلدانه
أبی و مادالئله وعالماته یا رسول هللا قال له علم إذاحان وقت خروجه انتشر ذلک العلم 

ان وعالمتان من نفسه وأنطقه هللا تعالی فناداه العلم اخرج یاولی هللا فاقتل أعداء هللا وهما رایت
ز روجه اختلع ذلک السیف من غمده وأنطقه هللا عو له سیف مغمد فإذاحان وقت خ

تل و جل فناداه السیف اخرج یاولی هللا فالیحل لک أن تقعد عن أعداء هللا فیخرج ویق
مینه أعداء هللا حیث ثقفهم ویقیم حدود هللا ویحکم بحکم هللا یخرج جبرئیل ع عن ی

مری إلی هللا أ ومیکائیل عن یساره وسوف تذکرون ماأقول لکم و لو بعدحین وأفوض
هم هللا به من الهلکة تعالی عز و جل یا أبی طوبی لمن لقیه وطوبی لمن أحبه وطوبی لمن قال به ینجی

ل المسک ألذی وباإلقرار باهلل وبرسوله وبجمیع األئمة یفتح هللا لهم الجنة مثلهم فی األرض کمث
لذی الیطفی نوره أبدا قال أیسطع ریحه و الیتغیر أبدا ومثلهم فی السماء کمثل القمر المنیر 

إن هللا عز و جل أنزل  أبی یا رسول هللا کیف بیان حال هؤالء األئمة عن هللا عز و جل قال
 51علی اثنتی عشرة صحیفة اسم کل إمام علی خاتمه وصفته فی صحیفته          

لهیثم احدثنا علی بن عبد هللا الوراق الرازی قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا   31
بغ بن بن أبی مسروق النهدی عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن سعد بن طریف عن األص
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قول أنا و علی و ی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم نباته عن عبد هللا بن عباس قال سمعت 
 321  144      1  2الحسن و الحسین وتسعة من ولد الحسین مطهرون معصومون      

ثنابکر حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أحمد بن یحیی بن زکریا القطان قال حد   32
ة عن األعمش بن عبد هللا بن حبیب قال حدثناالفضل بن الصقر العبدی قال حدثنا أبومعاوی

أناسید   علیه و آله وسلم رسول هللا صلی هللاعن عبایة بن الربعی عن عبد هللا بن عباس قال قال 
علی بن أبی ر أولهم ین و علی بن أبی طالب سید الوصیین و إن أوصیائی بعدی اثنا عشالنبی

 373  148      1  2وآخرهم القائم       طالب علیه السالم 
ل القرمیسینی حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن معق   31

یه عن أبی عبد ی قال حدثنا ابراهیم بن مهزم عن أبقال حدثنا محمـد  بن عبد هللا البصر
اثنا عشر من  م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلقال قال علی علیه السالم  هللا ع عن آبائه عن 

علیهم بعدی  أهل بیتی أعطاهم هللا فهمی وعلمی وحکمتی وخلقهم من طینتی فویل للمنکرین
 68 شفاعتی          القاطعین فیهم صلتی مالهم الأنالهم هللا

ن همام حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  ب   33
النخعی عن زید بن  أبو علی عن عبد هللا بن جعفرالحمیری عن الحسن بن موسی الخشاب عن أبی المثنی
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  صلی هللا علیه و آله وسلم هللارسول علی بن الحسین عن أبیه علی بن الحسین عن أبیه ع قال قال 
بن مریم أولها والمسیح ا   کیف تهلک أمة أنا و علی وأحد عشر من ولدی أولو األل
 421  177      1  2آخرها ولکن یهلک بین ذلک من لست منه و لیس منی      

أبی لجبار عن حدثنا أحمد بن محمـد  بن یحیی العطار قال حدثنا أبی عن محمـد  بن عبدا   34
دین علی بن أحمد محمـد  بن زیاد األزدی عن أبان بن عثمان عن ثابت بن دینار عن سید العاب

لی بن أبی طالب منین علیه السالم أمیرالمؤالحسین عن سید الشهداء الحسین بن علی عن سید األوصیاء 
ثنا عشر أولهم ی ااألئمة من بعد رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال قال لی  علیه السالم 

ارق األرض أنت یا علی وآخرهم القائم ألذی یفتح هللا تبارک و تعالی ذکره علی یدیه مش
 ومغاربها
      2  1      312  431 

عد بن حدثنا أبی و محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنهما قاال حدثناس   35
أحمد بن إدریس جمیعا  ن یحیی العطار وعبد هللا و عبد هللا بن جعفرالحمیری و محمـد  ب

جعفری قالوا حدثنا أحمد بن أبی عبد هللا البرقی قال حدثنا أبی هاشم داود بن القاسم ال
ذات یوم ومعه الحسن  لسالم أمیرالمؤمنین علیه اعن أبی جعفر محمـد  بن علی الباقر ع قال أقبل 
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متکئ علی ید سلمان  ه السالم أمیرالمؤمنین علی وسلمان الفارسی رضی هللا عنه وعلی علیه السالم  بن 
فرد  علیه السالم  أمیرالمؤمنینحسن الهیئة واللباس فسلم علی  فدخل المسجد الحرام إذ أقبل رجل

خبرتنی بهن علمت أن أسألک عن ثالث مسائل إن أ أمیرالمؤمنین علیه السالم ع فجلس ثم قال یا 
ال فی آخرتهم و  نهم لیسوا بمأمونین فی دنیاهم والقوم قدرکبوا من أمرک ماأقضی علیهم أ

لنی عما س أمیرالمؤمنین علیه السالم إن تکن األخری علمت أنک وهم شرع سواء فقال له 
بدا لک فقال أخبرنی عن الرجل إذانام أین تذهب روحه و عن الرجل کیف یذکر 

إلی  ؤمنین علیه السالم میرالمأوینسی و عن الرجل کیف یشبه ولده األعمام واألخوال فالتفت 
أما ماسألت عنه من أمر  فقال یا أبا محمـد أجبه فقال ععلی علیه السالم  أبی محمـد  الحسن بن 

قت اإلنسان إذانام أین تذهب روحه فإن روحه متعلقة بالریح والریح متعلقة بالهواء إلی و
ها جذبت تلک الریح بمایتحرک صاحبها للیقظة فإن أذن هللا تعالی برد تلک الروح علی صاح

الروح وجذبت تلک الریح الهواء فرجعت الروح فأسکنت فی بدن صاحبها و إن لم 
یأذن هللا عز و جل برد تلک الروح علی صاحبها جذب الهواء الریح وجذبت الریح 
الروح فلم ترد علی صاحبها إلی وقت مایبعث و أما ماذکرت من أمر الذکر والنسیان 

آل محمـد و علی الحق طبق فإن صلی الرجل علی ذلک علی محمـد  وفإن قلب الرجل فی حق 
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صالة تامة انکشف ذلک الطبق عن ذلک الحق فأضاء القلب وذکر الرجل ما کان 
ی نسی فإن هو لم یصل علی محمـد  وآل محمـد  أونقص من الصالة علیهم انطبق ذلک الطبق عل

د ا ماذکرت من أمر المولوالحق فأظلم القلب ونسی الرجل ما کان ذکره و أم ذلک
ألذی یشبه أعمامه وأخواله فإن الرجل إذاأتی أهله فجامعها بقلب ساکن وعروق هادئة 
وبدن غیرمضطرب فاستکنت تلک النطفة فی جوف الرحم خرج الولد یشبه أباه 
وأمه و إن هوأتاها بقلب غیرساکن وعروق غیرهادئة وبدن مضطرب اضطربت 

ق من عروق األعمام بها علی بعض العروق فإن وقعت علی عرالنطفة فوقعت فی حال اضطرا
أشبه الولد أعمامه و إن وقعت علی عرق من عروق األخوال أشبه الولد أخواله فقال 
الرجل أشهد أن الإله إال هللا و لم أزل أشهد بها وأشهد أن محمـد ا رسول هللا و لم 

 رالمؤمنین علیه السالم أمیشار إلی أزل أشهد بذلک وأشهد أنک وصی رسوله والقائم بحجته وأ
و لم أزل أشهد بها وأشهد أنک وصیه والقائم بحجته بعدک وأشار إلی الحسن ع وأشهد 

نه القائم بأمر الحسین أن الحسین بن علی وصی أبیک والقائم بحجته بعدک وأشهد علی علی بن الحسین أ
عده وأشهد علی جعفر بن محمـد  حسین ببعده وأشهد علی محمـد  بن علی أنه القائم بأمر علی بن ال

حمـد  وأشهد أنه القائم بأمر محمـد  بن علی وأشهد علی موسی بن جعفر أنه القائم بأمر جعفر بن م
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م بأمر علی بن علی علی بن موسی أنه القائم بأمر موسی بن جعفر وأشهد علی محمـد  بن علی أنه القائ
الحسن بن علی أنه القائم  بأمر محمـد  بن علی وأشهد علی موسی وأشهد علی علی بن محمـد  أنه القائم

حتی یظهر فی األرض  بأمر علی بن محمـد  وأشهد علی رجل من ولد الحسن بن علی الیکنی و الیسمی
ر المؤمنین أمره فیمألها عدال کماملئت جورا أنه القائم بأمر الحسن بن علی و السالم علیک یا أمی

ا أبا محمـد اتبعه فانظر أین ی أمیرالمؤمنین علیه السالم م ومضی فقال ورحمة هللا وبرکاته ثم قا
 یقصد فخرج الحسن ع فی أثره قال فما کان إال أن وضع رجله خارجا من المسجد فما دریت

أعلمته فقال یا أبا ف أمیرالمؤمنین علیه السالم أین أخذ من أرض هللا عز و جل فرجعت إلی 
 456  2ع       الی ورسوله و أمیر المؤمنین أعلم فقال هوالخضرمحمـد  أتعرفه فقلت هللا تع

اهیم بن حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابر   36
 هاشم عن أبیه عن عبد السالم بن صالح الهروی قال أخبرنا وکیع عن الربیع بن سعد عن

منا اثنا عشر مهدیا أولهم   ی بن أبی طالب علیه السالمعلعبدالرحمن بن سلیط قال قال الحسین بن 
اسع من ولدی و هوالقائم وآخرهم الت لی بن أبی طالب علیه السالم أمیرالمؤمنین علیه السالم 

ه و لوکره المشرکون بالحق یحیی هللا تعالی به األرض بعدموتها ویظهر به دین الحق علی الدین کل
ن فیقال لهم متی هذاالوعد إن کنتم ی الدین فیهاآخرون فیؤذوله غیبة یرتد فیهاقوم ویثبت عل
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یف بین یدی صادقین أما إن الصابر فی غیبته علی األذی والتکذیب بمنزلة المجاهد بالس
 637  141      1  2      رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 

      65   
دثنا أحمد بن محمـد ی هللا عنه قال ححدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رض   37

ن محمـد  بن الهمدانی قال حدثنا أبو عبد هللا العاصمی عن الحسین بن قاسم بن أیوب عن الحسن ب
نا عشر مهدیا سماعة عن ثابت الصباغ عن أبی بصیر عن أبی عبد هللا ع قال سمعته یقول منا اث

ألخبار التی رویتها دأخرجت اقومضی ستة وبقی ستة ویصنع هللا فی السادس ماأحب   
الحیرة و هللا  فی هذاالمعنی فی کتاب کمال الدین وتمام النعمة فی إثبات الغیبة وکشف

 جمل من أخبار موسی بن جعفر ع مع هارون الرشید و مع موسی بن المهدی تعالی أعلم

د  بن یحیی الصولی ـحدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدثنا محم   2
الح بن علی بن قال حدثنا أبوالعباس أحمد بن عبد هللا عن علی بن محمـد  بن سلیمان النوفلی عن ص

عطیة قال کان السبب فی وقوع موسی بن جعفر ع إلی بغداد أن هارون الرشید أراد 
ر منهم ثالثة محمـد  اأن یقعد األمر البنه محمـد  بن زبیدة و کان له من البنین أربعة عشر ابنا فاخت

لمؤتمن بن زبیدة وجعله ولی عهده و عبد هللا المأمون وجعل األمر له بعد ابن زبیدة والقاسم ا
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اص وجعل له األمر من بعدالمأمون فأراد أن یحکم األمر فی ذلک ویشهره شهرة یقف علیها الخ
اء والعلماء والقراء هفحج فی سنة تسع وسبعین ومائة وکتب إلی جمیع اآلفاق یأمر الفق والعام

 واألمراء أن یحضروا مکة أیام الموسم فأخذ هوطریق المدینة قال علی بن محمـد النوفلی
شید ابنه محمـد  بن فحدثنی أبی أنه کان سبب سعایة یحیی بن خالد بموسی بن جعفر ع وضع الر

وأفضی  دزبیدة فی حجر جعفر بن محمـد  بن األشعث فساء ذلک یحیی و قال إذامات الرشی
األمر إلی محمـد انقضت دولتی ودولة ولدی وتحول األمر إلی جعفر بن محمـد  بن 
األشعث وولده و کان قدعرف مذهب جعفر فی التشیع فأظهر له أنه علی مذهبه فسر 

ما وقف علی به جعفر وأفضی إلیه بجمیع أموره وذکر له ما هو علیه فی موسی بن جعفر ع فل
رة الخالفة و کان الرشید یرعی له موضعه وموضع أبیه من نص مذهبه سعی به إلی الرشید

لرشید فأظهر فکان یقدم فی أمره ویؤخر ویحیی الیألو أن یخطب علیه إلی أن دخل یوما إلی ا
الیوم  له إکراما وجری بینهما کالم مزیة جعفرلحرمته وحرمة أبیه فأمر له الرشید فی ذلک

سی ثم قال للرشید یا أمیر المؤمنین ول فیه شیئا حتی أمبعشرین ألف دینار فأمسک یحیی عن أن یق
 قدکنت أخبرتک عن جعفر ومذهبه فتکذب عنه وهاهنا أمر فیه الفیصل قال و ما هو
 قال إنه الیصل إلیه مال من جهة من الجهات إالأخرج خمسة فوجه به إلی موسی بن جعفر ولست
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فقال هارون إن فی  ت بها لهأشک أنه قدفعل ذلک فی العشرین األلف دینار التی أمر
أظهر کل واحد منهما هذالفیصال فأرسل إلی جعفرلیال و قد کان عرف سعایة یحیی به فتباینا و

ی و رسول الرشید باللیل خشی أن یکون قدسمع فیه قول یحی لصاحبه العداوة فلما طرق جعفر
بس برده فوق ثیابه وأقبل لأنه إنما دعاه لیقتله فأفاض علیه ماء ودعا بمسک وکافور فتحنط بهما و

فر ما إلی الرشید فلما وقعت علیه عینه وشم رائحة الکافور ورأی البردة علیه قال یا جع
لساعة لم هذا فقال یا أمیر المؤمنین قدعلمت أنه سعی بی عندک فلما جاءنی رسولک فی هذه ا

ن قدخبرت کآمن أن یکون قدقرح فی قلبک ما یقول علی فأرسلت إلی لتقتلنی قال کال ول
فی العشرین  أنک تبعث إلی موسی بن جعفر من کل مایصیر إلیک بخمسه وأنک قدفعلت بذلک

عض األلف دینار فأحببت أن أعلم ذلک فقال جعفر هللا أکبر یا أمیر المؤمنین تأمر ب
نطلق به حتی خدمک یذهب فیأتیک بهابخواتیمها فقال الرشید لخادم له خذ خاتم جعفر وا

ه البدر بخواتیمها فأتی لمال وسمی له جعفرجاریته التی عندها المال فدفعت إلیتأتینی بهذا ا
ا بهاالرشید فقال له جعفر هذاأول ماتعرف به کذب من سعی بی إلیک قال صدقت ی

جعفر قال النوفلی  جعفرانصرف آمنا فإنی الأقبل فیک قول أحد قال وجعل یحیی یحتال فی إسقاط
فی حجة الرشید قبل هذه الحجة  بن عمر بن علی عن بعض مشایخه و ذلکفحدثنی علی بن الحسن بن علی 
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التدبر أمور  قال لقینی علی بن إسماعیل بن جعفر بن محمـد  فقال لی ما لک قدأخملت نفسک ما لک
ن خالد الوزیر فقد أرسل إلی فعادلته وطلبت الحوائج إلیه و کان سبب ذلک أن یحیی ب

ا فأوسع له منها قال بلی نی علی رجل من آل أبی طالب له رغبة فی الدنیبن أبی مریم أ التدل قال لیحیی
ل أخبرنی عن عمک أدلک علی رجل بهذه الصفة و هو علی بن إسماعیل بن جعفرفأرسل إلیه یحیی فقا

ه أن قال من و عن شیعته والمال ألذی یحمل إلیه فقال له عندی الخبر وسعی بعمه فکان من سعایت
لما أحضر المال قال نه اشتری ضیعة تسمی البشریة بثالثین ألف دینار فکثرة المال عنده أ

أخرج البائع الأرید هذاالنقد أرید نقدا کذا وکذا فأمر بهافصبت فی بیت ماله و
کان موسی بن  منه ثالثین ألف دینار من ذلک النقد ووزنه فی ثمن الضیعة قال النوفلی قال أبی و

لی بعض شیعته بخط علی بن ثق به حتی ربما خرج الکتاب منه إجعفر ع یأمر لعلی بن إسماعیل وی
لیا ابن إسماعیل ثم استوحش منه فلما أراد الرشید الرحلة إلی العراق بلغ موسی بن جعفر أن ع

 أخیه یرید الخروج مع السلطان إلی العراق فأرسل إلیه ما لک والخروج مع السلطان قال ألن علی
إالالخروج فأرسل إلیه مع أخیه محمـد   ر عیالی قال أناأکفیهم فأبیدینا فقال دینک علی قال فتدبی

هازک و التؤتم بن إسماعیل بن جعفربثالثمائة دینار وأربعة آالف درهم فقال له اجعل هذا فی ج
 حدثنا الحسین بن ابراهیم بن أحمد بن هشام المؤدب رضی هللا عنه قال حدثنا ولدی
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جلی عن علی بن جعفر قال اهیم بن هاشم عن محمـد  بن عیسی بن عبید عن موسی بن القاسم البعلی بن ابر
رون جاءنی محمـد  بن إسماعیل بن جعفر بن محمـد  وذکر لی أن محمـد  بن جعفردخل علی ها

ت أخی موسی بن الرشید فسلم علیه بالخالفة ثم قال له ماظننت أن فی األرض خلیفتین حتی رأی
ود و کان یری سلم علیه بالخالفة و کان ممن سعی بموسی بن جعفر ع یعقوب بن داجعفر ع ی

 388  218رأی الزیدیة      
یحیی  حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن   3

وفلی قال حدثنا نالصولی قال حدثنا أبوالعباس أحمد بن عبد هللا عن علی بن محمـد  بن سلیمان ال
خلت علیه ابراهیم بن أبی البالد قال کان یعقوب بن داود یخبرنی أنه قد قال باإلمامة فد

 ل لی کنت بالمدینة فی اللیلة التی أخذ فیها موسی بن جعفر ع فی صبیحتها فقا
 عندالوزیر الساعة یعنی یحیی بن خالد فحدثنی أنه سمع الرشید یقول 

یا رسول  ی أنت وأمی  کالمخاطب له   علیه و آله وسلم رسول هللا صلی هللاعندقبر 
سه ألنی هللا إنی أعتذر إلیک من أمر قدعزمت علیه فإنی أرید أن آخذ موسی بن جعفرفأحب
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ا فلما قدخشیت أن یلقی بین أمتک حربا تسفک فیهادماؤهم و أناأحسب أنه سیأخذه غد
سول هللا صلی هللا علیه و رصلی فی مقام کان من الغد أرسل إلیه الفضل بن الربیع و هوقائم ی

 762  128      1  2فأمر بالقبض علیه وحبسه       آله وسلم 
عن أبیه عن عبد  حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم   4

 ذات هللا بن صالح قال حدثنی صاحب الفضل بن الربیع عن الفضل بن الربیع قال کنت
لمقصورة ا   لیلة فی فراشی مع بعض جواری فلما کان فی نصف اللیل سمعت حرکة 

لبیت ا   فراعنی ذلک فقالت الجاریة لعل هذا من الریح فلم یمض إالیسیر حتی رأیت 
ألذی کنت فیه قدفتح و إذامسرور الکبیر قددخل علی فقال لی أجب األمیر و لم 

سلم ما هو إالالقتل دخل إلی بال إذن و لم ی یسلم علی فأیست فی نفسی و قلت هذامسرور
 وکنت جنبا فلم أجسر أن أسأله إنظاری حتی أغتسل فقالت الجاریة لمارأت تحیری

ت الدار وتبلدی ثق باهلل عز و جل وانهض فنهضت ولبست ثیابی وخرجت معه حتی أتی
رعب  کفسلمت علی أمیر المؤمنین و هو فی مرقده فرد علی السالم فسقطت فقال تداخل

خرج موسی بن قلت نعم یا أمیر المؤمنین فترکنی ساعة حتی سکنت ثم قال لی سر إلی حبسنا فأ
الث جعفر بن محمـد  وادفع إلیه ثالثین ألف درهم فاخلع علیه خمس خلع واحمله علی ث



81 
 

عنا إلی أی بلد أراد وأحب فقلت یا أمیر  مراکب وخیره بین المقام معنا أوالرحیل
فقال لی نعم  إطالق موسی بن جعفر قال لی نعم فکررت ذلک علیه ثالث مراتالمؤمنین تأمر ب

رقدی ویلک أترید أن أنکث العهد فقلت یا أمیر المؤمنین و ماالعهد قال بینا أنا فی م
هذاإذ ساورنی أسود مارأیت من السودان أعظم منه فقعد علی صدری وقبض علی 

له وأخلع علیه فأخذ  لت فأنا أطلقه وأهبحلقی و قال لی حبست موسی بن جعفرظالما له فق
علی عهد هللا عز و جل ومیثاقه وقام عن صدری و قدکادت نفسی تخرج فخرجت من 

تی سلم ثم أبلغته عنده ووافیت موسی بن جعفر ع و هو فی حبسه فرأیته قائما یصلی فجلست ح
صله به فقال وسالم أمیر المؤمنین وأعلمته بالذی أمرنی به فی أمره وأنی قدأحضرت ماأ

لی هللا علیه رسول هللا صء غیر هذافافعله فقلت ال وحق جدک إن کنت أمرت بشی
ماأمرت إالبهذا قال الحاجة لی فی الخلع والحمالن والمال إذاکانت فیه  و آله وسلم 

خذت بیده حقوق األمة فقلت ناشدتک باهلل أن الترده فیغتاظ فقال اعمل به ماأحببت فأ
 سجن ثم قلت له یا ابن رسول هللا أخبرنی السبب ألذی نلت به هذهع وأخرجته من ال

الکرامة من هذا الرجل فقد وجب حقی علیک لبشارتی إیاک و لماأجراه هللا علی یدی 
ربعاء فی النوم فقال لی لیلة األ النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم من هذااألمر فقال ع رأیت 
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محبوس مظلوم  لم رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسم یا یا موسی أنت محبوس مظلوم فقلت نع
ا صائما فکرر علی ذلک ثالثا ثم قال و إن أدری لعله فتنة لکم ومتاع إلی حین أصبح غد

عشرة رکعة تقرأ فی  وأتبعه بصیام الخمیس والجمعة فإذاکانت وقت اإلفطار فصل اثنتی
رکعات  د فإذاصلیت منها أربعکل رکعة الحمد مرة واثنتا عشرة مرة قل هو هللا أح

لموت أسألک فاسجد ثم قل یاسابق الفوت و یاسامع کل صوت یامحیی العظام وهی رمیم بعدا
ین و أن باسمک العظیم األعظم أن تصلی علی محمـد عبدک ورسولک و علی أهل بیته الطیب

 318تعجل لی الفرج مما أنا فیه ففعلت فکان ألذی رأیت          
راهیم بن هاشم مد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابحدثنا أح   5

ال کنت قال حدثنی محمـد  بن الحسن المدنی عن أبی عبد هللا بن الفضل عن أبیه الفضل ق
رسول هللا قرابتی من أحجب الرشید فأقبل علی یوما غضبان وبیده سیف یقلبه فقال لی یافضل ب

یناک فقلت بمن ن عمی اآلن آلخذن ألذی فیه ع  لئن لم تأتنی  وسلم  صلی هللا علیه و آله
علی بن  أجیئک فقال بهذا الحجازی فقلت و أی الحجازی قال موسی بن جعفر بن محمـد  بن

ء به إلیه  عز و جل أن أجیقال الفضل فخفت من هللا علی بن أبی طالب علیه السالم الحسین بن 
الدین قال فأتیته بذلک فعل فقال ائتنی بسوطین وهسارین وجثم فکرت فی النقمة فقلت له أ
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من جرائد  ومضیت إلی منزل أبی ابراهیم موسی بن جعفر ع فأتیت إلی خربة فیهاکوخ
لیس له النخل فإذا أنابغالم أسود فقلت له استأذن لی علی موالک یرحمک هللا فقال لی لج ف

من جبینه وعرنین  یده مقص یأخذ اللحمإلیه فإذا أنابغالم أسود ب حاجب و البواب فولجت
د أنفه من کثرة سجوده فقلت له السالم علیک یا ابن رسول هللا أجب الرشید فقال ماللرشی

رسول ی و ما لی أ ماتشغله نقمته عنی ثم وثب مسرعا و هو یقول لو الأنی سمعت فی خبر عن جد
ت فقلت له جبة إذا ماجئإن طاعة السلطان للتقیة وا هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 

رة ولن یقدر استعد للعقوبة یا أبا ابراهیم رحمک هللا فقال ع أ لیس معی من یملک الدنیا واآلخ
یلوح بها علی  الیوم علی سوء بی إن شاء هللا تعالی قال فضل بن الربیع فرأیته و قدأدار یده ع
ئم حیران فلما ارأسه ع ثالث مرات فدخلت علی الرشید فإذا هوکأنه امرأة ثکلی ق

قال التکون أزعجته فقلت ال قال  ن عمی قلت نعم  رآنی قال لی یافضل فقلت لبیک فقال جئتنی 
لدخول فأذنت التکون أعلمته أنی علیه غضبان فإنی قدهیجت علی نفسی ما لم أرده ائذن له با

ثم أجلسه علی  عمتین عمی وأخی ووارث ن  له فلما رآه وثب إلیه قائما وعانقه و قال له مرحبا 
یتونی بحقة الغالیة فخذیه فقال له ما ألذی قطعک عن زیارتنا فقال سعة مملکتک وحبک للدنیا فقال ا

ال موسی بن جعفر ع و هللا لو فأتی بهافغلفه بیده ثم أمر أن یحمل بین یدیه خلع وبدرتان دنانیر فق
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تولی ع  بدا ماقبلتها ثمأالأنی أری أن أزوج بها من عزاب بنی أبی طالب لئال ینقطع نسله 
لعت علیه و هو یقول الحمد هلل رب العالمین فقال الفضل یا أمیر المؤمنین أردت أن تعاقبه فخ
داری وأکرمته فقال لی یافضل إنک لمامضیت لتجیئنی به رأیت أقواما قدأحدقوا ب

بأیدیهم حراب قدغرسوها فی أصل الدار یقولون إن أذی ابن رسول هللا خسفنا به و 
ت أمر إن أحسن إلیه انصرفنا عنه وترکناه فتبعته ع فقلت له ما ألذی قلت حتی کفی

الرشید فقال دعاء جدی علی بن أبی طالب کان إذادعا به مابرز إلی عسکر إالهزمه 
و ال إلی فارس إالقهره و هودعاء کفایة البالء قلت و ما هو قال قلت أللهم بک أسار 

ت وبک أنتصر وبک أموت وبک أحیی أسلموبک أحاول وبک أجاور وبک أصول 
نی نفسی إلیک وفوضت أمری إلیک و الحول و القوة إالباهلل العلی العظیم أللهم إنک خلقت

إذاعثرت  ورزقتنی وسترتنی عن العباد بلطف ماخولتنی وأغنیتنی إذاهویت رددتنی و
 یتنیقومتنی و إذامرضت شفیتنی و إذادعوت أجبتنی یاسیدی ارض عنی فقد أرض

          841 
ان بن عیسی عن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن عثم   6

یس أصحابه قال قال أبویوسف للمهدی وعنده موسی بن جعفر ع تأذن لی أن أسأله عن مسائل ل
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ی التظلیل للمحرم قال فعنده فیها شیء فقال له نعم فقال لموسی بن جعفر ع أسألک قال نعم قال ماتقول 
ن هذین قال أبو الیصلح قال فیضرب الخباء فی األرض ویدخل البیت قال نعم قال فما الفرق بی

قال  ماتقول فی الطامث أتقضی الصالة قال ال قال فتقضی الصوم قال نعم قال و لم الحسن ع
هکذا جاء قال أبو الحسن ع وهکذا جاء هذا فقال المهدی ألبی یوسف ماأراک 

 254صنعت شیئا قال رمانی بحجر دامغ          
ال حدثنا أحمد بن یحیی المکتب قال حدثنا أبوالطیب أحمد بن محمـد الوراق ق   7

نی أبی عن علی بن حدثنا علی بن هارون الحمیری قال حدثنا علی بن محمـد  بن سلیمان النوفلی قال حدث
عة من أهل بیته بما عزم إلیه موسی ر ع وعنده جمایقطین قال أنهی الخبر إلی أبی الحسن موسی بن جعف

یب شخصک بن المهدی فی أمره فقال ألهل بیته ماتشیرون قالوا نری أن تتباعد عنه و أن تغ
زعمت سخینة أن ستغلب ربها    ولیغلبن مغالب 415فإنه الیؤمن شره فتبسم أبو الحسن ع ثم قال

یته وأرهف لی کم من عدو شحذ لی ظبة مدثم قال رفع یده إلی السماء فقال أللهم  الغالب
تمال شبا حده وداف لی قواتل سمومه و لم تنم عنی عین حراسته فلما رأیت ضعفی عن اح

الفوادح وعجزی ذلک عن ملمات الحوائج صرفت ذلک عنی بذلک بحولک وقوتک 
مما رجاه فی  دنیاه متباعدا البحولی وقوتی فألقیته فی الحفیر ألذی احتفره لی خائبا مما أمله فی
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عنی    آخرته فلک الحمد علی ذلک قدر استحقاقک سیدی أللهم فخذه بعزتک وأقلل حده
اضرة بقدرتک واجعل له شغال فیما یلیه وعجزا عمن یناویه أللهم وأعدنی علیه من عدوی ح

 هی بالتغییر وعرفتکون من غیظی شفاء و من حقی علیه وفاء وصل أللهم دعائی باإلجابة وانظم شکایت
لعظیم عما قلیل ماوعدت الظالمین وعرفنی ماوعدت فی إجابة المضطرین إنک ذو الفضل ا

وسی والمن الکریم قال ثم تفرق القوم فما اجتمعوا إاللقراءة الکتاب الوارد علیه بموت م
 ففی ذلک یقول بعض من حضر موسی بن جعفر ع من أهل بیته شعرا بن المهدی

 محال و لم تقطع بهاالبعد قاطع    وساریة لم تسر فی األرض تبتغی 
 سرت حیث لم تجد الرکاب و لم تنخ    لورد و لم یقصر لها العبد مانع 
 تمر وراء اللیل واللیل ضارب    بجثمانه فیه سمیر وهاجع 
 تفتح أبواب السماء ودونها    إذاقرع األبواب منهن قارع 

 وسامع إذاوردت لم یرد هللا وفدها    علی أهلها و هللا راء 
 وإنی ألرجو هللا حتی کأنما    أری بجمیل الظن ما هللا صانع

 حدثنا أبو أحمدهانی بن محمـد  بن محمود العبدی رضی هللا عنه قال حدثنی   8
      2  1 
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      82   
ول هللا أبی بإسناده رفعه أن موسی بن جعفر ع دخل علی الرشید فقال له الرشید یا ابن رس

م فإنه عبدغارم ع األربع فقال موسی ع أماالریح فإنه ملک یداری و أماالدأخبرنی عن الطبائ
 وربما قتل العبد مواله و أماالبلغم فإنه خصم جدل إن سددته من جانب انفتح من آخر و

ق علی أماالمرة فإنها األرض إذااهتزت رجفت بما فوقها فقال له هارون یا ابن رسول هللا تنف
 413  11ه      الناس من کنوز هللا ورسول

ناده حدثنا أبو أحمدهانی محمـد  بن محمود العبدی قال حدثنا محمـد  بن محمود بإس   5
ثم قال  رفعه إلی موسی بن جعفر ع أنه قال لمادخلت علی الرشید سلمت علیه فرد علی السالم

تبوء بإثمی وإثمک  ذک باهلل أنیا موسی بن جعفرخلیفتین یجبی إلیهما الخراج فقلت یا أمیر المؤمنین أعی
سول هللا صلی هللا روتقبل الباطل من أعدائنا علینا فقد علمت أنه قدکذب علینا منذ قبض 

 صلی هللا علیه و رسول هللابما علم ذلک عندک فإن رأیت بقرابتک من  علیه و آله وسلم 
 سول هللا صلیرأن تأذن لی أحدثک بحدیث أخبرنی به أبی عن آبائه عن جده  آله وسلم 

سول هللا رفقال قدأذنت لک فقلت أخبرنی أبی عن آبائه عن جده  هللا علیه و آله وسلم 
أنه قال إن الرحم إذامست الرحم تحرکت واضطربت  صلی هللا علیه و آله وسلم 
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إلی نفسه  فناولنی یدک جعلنی هللا فداک فقال ادن فدنوت منه فأخذ بیدی ثم جذبنی
إلیه فإذا أنه قددمعت  لس یا موسی فلیس علیک بأس فنظرتوعانقنی طویال ثم ترکنی و قال اج

ص لقد تحرک دمی واضطربت    عیناه فرجعت إلی نفسی فقال صدقت وصدق جدک
ج فی عروقی حتی غلبت علی الرقة وفاضت عینای و أناأرید أن أسألک عن أشیاء تتلجل

قبل قول أ صدری منذ حین لم أسأل عنها أحدا فإن أنت أجبتنی عنها خلیت عنک و لم
ت ما کان أحد فیک و قدبلغنی أنک لم تکذب قط فاصدقنی عما أسألک مما فی قلبی فقل

لتی مخبرک إن أنت أمنتنی فقال لک األمان إن صدقتنی وترکت التقیة ا علمه عندی فإنی
ما شئت قال أخبرنی لم فضلتم الم أمیرالمؤمنین علیه الستعرفون بهامعشر بنی فاطمة فقلت اسأل یا 

م ولد نا ونحن فی شجرة واحدة وبنو عبدالمطلب ونحن وأنتم واحد إنا بنو العباس وأنتعلی
اء فقلت نحن وقرابتهما منه سو رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم أبی طالب وهما عما 

أقرب قال وکیف ذلک قلت ألن عبد هللا و أباطالب ألب وأم وأبوکم العباس 
لنبی   صلی اأم أبی طالب قال فلم ادعیتم أنکم ورثتم  لیس هو من أم عبد هللا و ال من

و  ه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علیوالعم یحجب ابن العم وقبض  هللا علیه و آله و سلم 
نی من هذه قدتوفی أبوطالب قبله والعباس عمه حی فقلت له إن رأی أمیر المؤمنین أن یعفی
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قال قدآمنتک قبل الکالم ال ال أوتجیب فقلت فآمنی فسواه یریده فق   المسألة ویسألنی عن کل 
صلب ذکرا کان أنه لیس مع ولد ال علی بن أبی طالب علیه السالم فقلت إن فی قول 

أوأنثی ألحد سهم إاللألبوین والزوج والزوجة و لم یثبت للعم مع ولد الصلب میراث 
الد رأیا منهم بال حقیقة و و و لم ینطق به الکتاب إال أن تیما وعدیا وبنی أمیة قالوا العم

قضایا هؤالء  من العلماء فقضایاهم خالفعلی علیه السالم  ص و من قال بقول    الأثر عن الرسول
م به و قدواله و قدحکعلی علیه السالم  هذانوح بن دراج یقول فی هذه المسألة بقول 
فأمر بإحضاره  المؤمنین قضی به فأنهی إلی أمیر أمیر المؤمنین المصرین الکوفة والبصرة و قد

اض وإحضار من یقول بخالف قوله منهم سفیان الثوری و ابراهیم المدنی والفضیل بن عی
عض العلماء من أهل الحجاز فی هذه المسألة فقال لهم فیما أبلغنی بعلی علیه السالم  فشهدوا أنه قول 

أمیرالمؤمنین أمضی دفلم التفتون به و قدقضی به نوح بن دراج فقالوا جسر نوح وجبنا و ق
أنه قال علی   النبی   صلی هللا علیه و آله و سلمقضیة یقول قدماء العامة عن  علیه السالم 

أقضاکم وکذلک قال عمر بن الخطاب علی أقضانا و هواسم جامع ألن جمیع مامدح به 
لقضاء فی ا أصحابه من القراءة والفرائض والعلم داخل النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم 

لنبی لم قال زدنی یا موسی قلت المجالس باألمانات وخاصة مجلسک فقال البأس علیک فقلت إن ا
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 تعالی َو یورث من لم یهاجر و الأثبت له والیة حتی یهاجر فقال ماحجتک فیه فقلت قول هللا
ا و إن عمی العباس لم یهاجر ُروالِّذیَن آَمُنوا َو لَم ُیهاِجُروا ما لَُکم ِمن َوالیَتِِهم ِمن َشیٍء َحتّی ُیهاجِ 

فقال لی أسألک یا موسی هل أفتیت بذلک أحدا من أعدائنا أم أخبرت أحدا من 
ن ثم قال لم جوزتم ء فقلت أللهم ال و ماسألنی عنها إال أمیر المؤمنیالفقهاء فی هذه المسألة بشی

رسول یقولون لکم یابنی و رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم للعامة والخاصة أن ینسبوکم إلی 
اطمة إنما هی وأنتم بنو علی وإنما ینسب المرء إلی أبیه وف هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 

ر المؤمنین لو جدکم من قبل أمکم فقلت یا أمی النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وعاء و 
نت تجیبه فقال کنشر فخطب إلیک کریمتک هل  النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم أن 

ص    فقلت له لکنه سبحان هللا و لم الأجیبه بل أفتخر علی العرب والعجم وقریش بذلک
ص ولدنی و لم یلدک فقال أحسنت یا    الیخطب إلی و الأزوجه فقال و لم فقلت ألنه

 النبی   صلی هللا علیه و النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم موسی ثم قال کیف قلتم إنا ذریة 
لم یعقب وإنما العقب للذکر اللألنثی وأنتم ولد البنت و ال یکون لها  و آله و سلم 

هذه المسألة  عقب فقلت أسألک یا أمیر المؤمنین بحق القرابة والقبر و من فیه إال ماأعفانی عن
هم کذا أنهی إلی فقال ال أوتخبرنی بحجتکم فیه یاولد علی و أنت یا موسی یعسوبهم وإمام زمان
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عالی وأنتم تدعون معشر ت أعفیک فی کل ماأسألک عنه حتی تأتینی فیه بحجة من کتاب هللا تولس
جتم بقوله عز ء ألف و الواو إال وتأویله عندکم واحتجولد علی أنه الیسقط عنکم منه بشی

أذن لی و جل ما َفرّطنا فِی الکِتابِ ِمن َشیٍء و قداستغنیتم عن رأی العلماء وقیاسهم فقلت ت
َو  لرحمن الرحیم بـسم هللا ا لجواب قال هات قلت أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم فی ا

ِمن ُذرّیّتِِه داُوَد َو ُسلَیماَن َو أَیّوَب َو ُیوُسَف َو ُموسی َو هاُروَن َو َکذلَِک نَجزِی الُمحِسنِیَن 
ل لیس لعیسی أب فقلت إنما ألحقناه اَو َزَکِریّا َو یَحیی َو ِعیسی َو إِلیاَس من أبوعیسی یا أمیر المؤمنین فق

صلی هللا علیه و    النبیبذراری األنبیاء ع من طریق مریم ع وکذلک ألحقنا بذراری 
من قبل أمنا فاطمة ع أزیدک یا أمیر المؤمنین قال هات قلت قول هللا عز و جل  آله و سلم 

بناَءُکم َو نِساَءنا َو نِساَءُکم الَوا نَدُع أَبناَءنا َو أَ َفَمن َحاّجَک فِیِه ِمن بَعِد ما جاَءَک ِمَن الِعلِم َفُقل تَع
ِ َعلَی الکاِذبِینَ  النبی   و لم یدع أحد أنه أدخل  َو أَنُفَسنا َو أَنُفَسُکم ُثّم نَبَتِهل َفَنجَعل لَعَنَت اّللّ

عندالمباهلة للنصاری إال علی بن أبی طالب  تحت الکساء صلی هللا علیه و آله و سلم 
علی بن أبی اطمةَو أَنُفَسنا مة و الحسن و الحسین فکان تأویل قوله تعالی أَبناَءنا الحسن و الحسین ونِساَءنافوفاط

حمـد  إن علی أن العلماء قدأجمعوا علی أن جبرئیل ع قال یوم أحد یا م طالب علیه السالم 
رسول هللا صلی هللا یا  اهذه لهی المواساة من علی قال ألنه منی و أنا منه فقال جبرئیل و أنامنکم
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 تعالی به ثم قال السیف إالذو الفقار و الفتی إال علی فکان کمامدح هللا علیه و آله وسلم 
جبرئیل أنه منا فقال  خلیله ع إذ یقول َفًتی یَذُکُرُهم ُیقاُل لَُه اِبراِهیُمإنا معشر بنی عمک نفتخر بقول

عمک أن یرجع إلی  حاجة أن تأذن البنأحسنت یا موسی ارفع إلینا حوائجک فقلت له أول 
 حرم جده و إلی عیاله فقال ننظر إن شاء هللا تعالی فروی أنه أنزله 

 777عندالسندی بن شاهک فزعم أنه توفی عنده و هللا أعلم          
ن یحیی حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  ب   21

نوفلی قال سمعت حدثنا أبوالعباس أحمد بن عبد هللا عن علی بن محمـد  بن سلیمان ال الصولی قال
 أبی یقول لماقبض الرشید علی موسی بن جعفر ع قبض علیه و هو

ته وحمل و هویبکی و قائما یصلی فقطع علیه صال النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم عندرأس 
حون فلما حمل قبل الناس من کل جانب یبکون ویصییقول أشکو إلیک یا رسول هللا ماألقی وأ

مل موسی بن جعفر ع إلی الرشید شتمه وجفاه فلما جن علیه اللیل أمر ببیتین فهیئا له فح إلی بین یدی
رة فیسلم أحدهما فی خفاء ودفعه إلی حسان السروی وأمره بأن یصیره به فی قبة إلی البص

یة نهارا إلی الکوفة معها ووجه قبة أخری عالن إلی عیسی بن جعفر بن أبی جعفر و هوأمیرها
وم فدفعه إلی جماعة لیعمی علی الناس أمر موسی بن جعفر ع فقدم حسان البصرة قبل الترویة بی



92 
 

سی فی بیت من عیسی بن جعفر بن أبی جعفرنهارا عالنیة حتی عرف ذلک وشاع خبره فحبسه عی
إال فی    کان الیفتح عنه الالعبد عنه فبیوت المجلس ألذی کان یجلس فیه وأقفل علیه وشغله 

فیض بن أبی صالح و حالتین حالة یخرج فیها إلی الطهور وحالة یدخل فیهاالطعام قال أبی فقال لی ال
 کان نصرانیا ثم أظهر اإلسالم و کان زندیقا و کان یکتب لعیسی بن جعفر و کان بی

ذه فی هذه الدار التی ی أیامه هخاصا فقال یا أبا عبد هللا لقد سمع هذا الرجل الصالح ف
بی  هو فیها من ضروب الفواحش والمناکیر ماأعلم و الأشک أنه لم یخطر بباله قال أبی وسعی

ا ن العباس بن ربیعة فی رقعة دفعهفی تلک األیام إلی عیسی بن جعفر بن أبی جعفر علی بن یعقوب بن عون ب
خ بنی هاشم و کان قوب من مشایإلیه أحمد بن أسید حاجب عیسی قال و کان علی بن یع

ل أسید إلی منزله فیحتف أکبرهم سنا و کان مع کبر سنه یشرب الشراب ویدعو أحمد بن
التی رفعها إلیه إنک تقدم  له ویأتیه بالمغنین والمغنیات یطمع فی أن یذکره لعیسی فکان فی رقعته

وأسن منه و هویدین هعلینا محمـد  بن سلیمان فی إذنک وإکرامک وتخصه بالمسک وفینا من 
   حلقة ال بطاعة موسی بن جعفرالمحبوس عندک قال أبی فإنی لقائل فی یوم قائظ إذ حرکت

بد من لقائک الساعة فقلت ماجاء یقول ال   علی فقلت ما هذا قال لی الغالم قعنب بن یحیی علی ال
قال و قد کان  ةإالألمر ائذنوا له فدخل فخبرنی عن الفیض بن أبی صالح بهذه القصة والرقع



93 
 

میر لم یجد فیه مساعا و قال لی الفیض بعد ماأخبرنی التخبر أبا عبد هللا فتحزنه فإن الرافع عنداأل
لف علی کذبه قد قلت لألمیر أ فی نفسک من هذا شیء حتی أخبر أبا عبد هللا فیأتیک ویح

ا األمیر أنت تعلم أنک هفقال التخبره فتغمه فإن ابن عمه إنما حمله علی هذاالحسد له فقلت له یاأی
التخلو بأحد خلوتک به فهل حملک علی أحد قط قال معاذ هللا قلت فلو کان له مذهب 

عوت بدابتی یخالف فیه الناس ألحب أن یحملک علیه قال أجل ومعرفتی به أکثر قال أبی فد
ت إلیه فأرسل ورکبت إلی الفیض من ساعتی فصرت إلیه ومعی قعنب فی الظهیرة فاستأذن

جالس علی شرابه  ی و قال جعلت فداک قدجلست مجلسا أرفع قدرک عنه و إذا هوإل
ه بما بلغنی فقال فأرسلت إلیه و هللا البد من لقائک فخرج إلی فی قمیص رقیق وإزار مورد فأخبرت
البأس فلیس فی  لقعنب الجزیت خیرا أ لم أتقدم إلیک أن التخبر أبا عبد هللا فتغمه ثم قال لی

ن جعفر من ذلک شیء قال فما مضت بعد ذلک إالأیام یسیرة حتی حمل موسی بقلب األمیر 
ق علیه ع سرا إلی بغداد وحبس ثم أطلق ثم حبس ثم سلم إلی السندی بن شاهک فحبسه وضی

   له منه ففعل فماتثم بعث إلیه الرشید بسم فی رطب وأمره أن یقدمه إلیه ویحتم علیه فی تناو
 488ص          

تب و علی بن عبد هللا الوراق و الحسین بن ابراهیم بن أحمد بن هشام بن المک حدثنا   22
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بن ابراهیم بن  أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی و الحسین بن ابراهیم بن تاتانة و أحمد بن علی
نا علی هاشم و محمـد  بن علی ماجیلویه و محمـد  بن موسی بن المتوکل رضی هللا عنهم قالوا حدث

وما علی رأس المأمون م بن هاشم عن أبیه عن عثمان بن عیسی عن سفیان بن نزار قال کنت یبن ابراهی
یل له وکیف فقال أتدرون من علمنی التشیع فقال القوم جمیعا ال و هللا مانعلم قال علمنیه الرشید ق

د ذلک والرشید کان یقتل أهل هذاالبیت قال کان یقتلهم علی الملک ألن الملک عقیم ولق
ل المدینة معه سنة فلما صار إلی المدینة تقدم إلی حجابه و قال الیدخلن علی رجل من أه حججت

ومکة من أهل المهاجرین واألنصار وبنی هاشم وسائر بطون قریش إالنسب نفسه و کان الرجل 
 إذادخل علیه قال أنافالن بن فالن حتی ینتهی إلی جده من هاشمی أوقرشی أومهاجری

ی قدر شرفه المال بخمسة آالف دینار و مادونها إلی مائتی دینار علأوأنصاری فیصله من 
میرالمؤمنین علیه السالم أذات یوم واقف إذ دخل الفضل بن الربیع فقال یا  وهجرة آبائه فأنا

 لی بن أبی طالب علیه السالم عرجل یزعم أنه موسی بن جعفر بن محمـد  بن علی بن الحسین بن    لی ال
لی أنفسکم ثم قال ن قیام علی رأسه واألمین والمؤتمن وسائر القواد فقال احفظوا عفأقبل علینا ونح

دة آلذنه ائذن له و الینزل إال علی بساطی فإنا کذلک إذ دخل شیخ مسخد قدأنهکته العبا
کأنه شن بال قدکلم من السجود وجهه وأنفه فلما رأی الرشید رمی بنفسه عن حمار کان 
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رنا إلیه بأجمعنا هللا إال علی بساطی فمنعه الحجاب من الترجل ونظراکبة فصاح الرشید ال و 
حدقون باإلجالل واإلعظام فما زال یسیر علی حماره حتی صار إلی البساط والحجاب والقواد م

ده حتی صیره به فنزل فقام إلیه الرشید واستقبله إلی آخر البساط فقبل وجهه وعینیه وأخذ بی
ن أحواله ثم قال له یا أبا یه وجعل یحدثه ویقبل بوجهه علیه ویسأله عفی صدر المجلس وأجلسه معه ف

ی الحسن ماعلیک من العیال فقال یزیدون علی الخمس مائة قال أوالد کلهم قال الأکثرهم موال
وثالثون والذکران منهم کذا والنسوان منهم کذا قال فلم  وحشم أماالولد فلی نیف

حال الضیعة قال  فائهن قال الید تقصر عن ذلک قال فماالتزوج النسوان من بنی عمومتهن وأک
دینار  تعطی فی وقت وتمنع فی آخر قال فهل علیک دین قال نعم قال کم قال نحو عشرة ألف

 فقال له الرشید یا ابن عم أناأعطیک من المال ماتزوج الذکران والنسوان وتقضی الدین
الجمیلة والرحم   لک هذه النیةوتعمر الضیاع فقال له وصلتک رحم یا ابن عم وشکر هللا

وصنو  ه و سلم النبی   صلی هللا علیه و آلماسة والقرابة واشجة والنسب واحد والعباس عم 
 من أن تفعل ذلک و وصنو أبیه و ماأبعدک هللا علی بن أبی طالب علیه السالم أبیه وعم 

کرامة فقال وقدبسط یدک وأکرم عنصرک وأعلی محتدک فقال أفعل ذلک یا أبا الحسن 
یا أمیر المؤمنین إن هللا عز و جل قدفرض علی والة عهده أن ینعشوا فقراء األمة ویقضوا 
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فعل ذلک عن الغارمین ویؤدوا عن المثقل ویکسوا العاری ویحسنوا إلی العانی فأنت أولی من ی
و علی األمین والمؤتمن لی فقال أفعل یا أبا الحسن ثم قام فقام الرشید لقیامه وقبل عینیه ووجهه ثم أقبل ع

یدی عمکم وسیدکم خذوا  فقال یا عبد هللا و یا محمـد  و یا ابراهیم امشوا بین
ر ع سرا بینی وبینه برکابه وسووا علیه ثیابه وشیعوه إلی منزله فأقبل علی أبو الحسن موسی بن جعف

ت فبشرنی بالخالفة فقال لی إذاملکت هذااألمر فأحسن إلی ولدی ثم انصرفنا وکن
أجری ولد أبی علیه فلما خال المجلس قلت یا أمیر المؤمنین من هذا الرجل ألذی 

ت دونه قدأعظمته وأجللته وقمت من مجلسک إلیه فاستقبلته وأقعدته فی صدر المجلس وجلس
ه ثم أمرتنا بأخذ الرکاب له قال هذاإمام الناس وحجة هللا علی خلقه وخلیفته علی عباد

م الجماعة فی أ ولیست هذه الصفات کلها لک وفیک فقال أناإمافقلت یا أمیر المؤمنین 
سول هللا صلی رالظاهر والغلبة والقهر و موسی بن جعفرإمام حق و هللا یابنی إنه ألحق بمقام 

 منی و من الخلق جمیعا و و هللا لونازعتنی هذااألمر ألخذت ألذی هللا علیه و آله وسلم 
صرة سوداء فیهامائتا اد الرحیل من المدینة إلی مکة أمر بفیه عیناک فإن الملک عقیم فلما أر

ل له یقول لک دینار ثم أقبل علی الفضل بن الربیع فقال له اذهب بهذه إلی موسی بن جعفر وق
یا أمیر المؤمنین  أمیر المؤمنین نحن فی ضیقة وسیأتیک برنا بعدالوقت فقمت فی صدره فقلت
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ه ونسبه خمسة آالف قریش وبنی هاشم و من التعرف حسب تعطی أبناء المهاجرین واألنصار وسائر
عطیة أعطیتها  دینار إلی مادونها وتعطی موسی بن جعفر و قدأعظمته وأجللته مائتی دینار أخس

أحدا من الناس فقال اسکت الأم لک فإنی لوأعطیت هذا ماضمنته له ماکنت أمنته 
و أهل بیته أسلم لی  قر هذاوجهی غدا بمائة ألف سیف من شیعته وموالیه وف أن یضرب

قام ولکم من بسط أیدیهم وأعینهم فلما نظر إلی ذلک مخارق المغنی دخله فی ذلک غیظ ف
ا و إن إلی الرشید فقال یا أمیر المؤمنین قددخلت المدینة وأکثر أهلها یطلبون منی شیئ

ومنزلتی عنده فأمر له لی لیه السالم أمیرالمؤمنین عخرجت و لم أقسم فیهم شیئا لم یتبین لهم تفضل 
یه بعشرة آالف دینار فقال یا أمیر المؤمنین هذاألهل المدینة و علی دین أحتاج أن أقض

أنامحتاج  فأمر له بعشرة آالف دینار أخری فقال له یا أمیر المؤمنین بناتی أرید أن أزوجهن و
د من غلة تعطینیها بإلی جهازهن فأمر له بعشرة آالف دینار أخری فقال له یا أمیر المؤمنین ال

ی السنة عشرة آالف ترد علی و علی عیالی وبناتی وأزواجهن القوت فأمر له بأقطاع ماتبلغ غلته ف
قال  دینار وأمر أن یعجل ذلک علیه من ساعته ثم قام مخارق من فوره وقصد موسی بن جعفر ع و

ک وأخذت لله قدوقفت علی ماعاملک به هذاالملعون و ماأمر لک به و قداحتلت علیه 
اسیدی منه صالت ثالثین ألف دینار وأقطاعا یغل فی السنة عشرة آالف دینار و ال و هللا ی
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ماأحتاج إلی شیء من ذلک ماأخذته إال لک و أناأشهد لک بهذه األقطاع و قدحملت 
المال إلیک فقال بارک هللا لک فی مالک وأحسن جزاک ماکنت آلخذ منه درهما 

و قدقبلت صلتک وبرک فانصرف راشدا و  اع شیئاواحدا و ال من هذه األقط
 75التراجعنی فی ذلک فقبل یده وانصرف          

ان بن شبیب حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن الری   21
قال سمعت المأمون یقول مازلت أحب أهل البیت ع وأظهر للرشید بغضهم تقربا إلیه 

کان  الرشید کنت و محمـد  والقاسم معه فلما کان بالمدینة استأذن علیه الناس وفلما حج 
ه آخر من أذن له موسی بن جعفر ع فدخل فلما نظر إلیه الرشید تحرک ومد بصره وعنقه إلی

م أقبل علیه حتی دخل البیت ألذی کان فیه فلما قرب جثی الرشید علی رکبتیه وعانقه ث
م ماحالکم فما زال لحسن وکیف عیالک وعیال أبیک کیف أنتفقال له کیف أنت یا أبا ا

الحسن  یسأله هذا و أبو الحسن یقول خیر خیر فلما قام أراد الرشید أن ینهض فأقسم علیه أبو
فأقعده وعانقه وسلم علیه وودعه قال المأمون وکنت أجری ولد أبی علیه فلما خرج أبو 

بهذا الرجل شیئا مارأیتک  نین لقد رأیتک عملتالحسن موسی بن جعفر قلت ألبی یا أمیر المؤم
ی هذاوارث فعلته بأحد من أبناء المهاجرین واألنصار و الببنی هاشم فمن هذا الرجل فقال یابن
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لمأمون علم النبیین هذا موسی بن جعفر بن محمـد  ع إن أردت العلم الصحیح فعند هذا قال ا
 2116  215      1  2فحینئذ انغرس فی قلبی محبتهم      

اشم عن أبیه حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن ه   23
اف ناحیة قال سمعت رجال من أصحابنا یقول لماحبس الرشید موسی بن جعفر ع جن علیه اللیل فخ

ل أربع ج فاستقبل بوجهه القبلة وصلی هلل عز و هارون أن یقتله فجدد موسی بن جعفر ع طهوره
رکعات ثم دعا بهذه الدعوات فقال یاسیدی نجنی من حبس هارون وخلصنی من یده 

ن بین مشیمة یامخلص الشجر من بین رمل وطین و یامخلص اللبن من بین فرث ودم و یامخلص الولد م
ن ورحم و یامخلص النار من الحدید والحجر و یامخلص الروح من بین األحشاء واألمعاء خلصنی م

ه رون قال فلما دعا موسی ع بهذه الدعوات أتی هارون رجل أسود فی منامه وبیدید ها
سیف قدسله ووقف علی رأس هارون و هو یقول یاهارون أطلق موسی بن جعفر و إالضربت 

له اذهب  عالوتک بسیفی هذافخاف هارون من هیبته ثم دعا الحاجب فجاء الحاجب فقال
لسجن فأجابه صاحب السجن ا   ال فخرج الحاجب فقرع إلی السجن فأطلق عن موسی بن جعفر ع ق

السجان  فقال من ذا قال إن الخلیفة یدعو موسی بن جعفر ع فأخرجه من سجنک وأطلق عنه فصاح
وف یا موسی إن الخلیفة یدعوک فقام موسی ع مذعورا فزعا و هو یقول الیدعونی فی ج
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یاته فجاء إلی هارون و هویرتعد سا من حهذااللیل إاللشر یریده بی فقام باکیا حزینا مغموما آی
ی فرائصه فقال سالم علی هارون فرد علیه السالم ثم قال له هارون ناشدتک باهلل هل دعوت ف

جوف هذااللیل بدعوات فقال نعم قال و ماهن قال جددت طهورا وصلیت هلل عز 
 و جل أربع رکعات ورفعت طرفی إلی السماء و قلت یاسیدی خلصنی من ید هارون
وشره وذکر له ما کان من دعائه فقال هارون قداستجاب هللا دعوتک یاحاجب أطلق 

علی فرسه وأکرمه وصیره ندیما لنفسه ثم قال هات  عن هذا ثم دعا بخلع علیه ثالثا وحمله
وسی الکلمات فعلمه قال فأطلق عنه وسلمه إلی الحاجب لیسلمه إلی الدار و یکون معه فصار م

لم عندهارون و کان یدخل علیه فی کل خمیس إلی أن حبسه الثانیة ف فابن جعفر ع کریما شری
 153یطلق عنه حتی سلمه إلی السندی بن شاهک وقتله بالسم          

ر الشیبانی قال حدثنا أبوبکر محمـد  بن علی بن محمـد  بن حاتم قال حدثنا عبد هللا بن بح   24
ت ألبی الحسن موسی بن جعفر ع ثوبانی قال کانحدثنی الخرزی أبوالعباس بالکوفة قال حدثناال

بضع عشرة سنة کل یوم سجدة بعدانقضاض الشمس إلی وقت الزوال فکان هارون ربما 
ن ع صعد سطحا یشرف منه علی الحبس ألذی حبس فیه أبو الحسن ع فکان یری أبا الحس
قال یا فساجدا فقال للربیع یاربیع ماذاک الثوب ألذی أراه کل یوم فی ذلک الموضع 
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س أمیر المؤمنین ماذاک بثوب وإنما هو موسی بن جعفر ع له کل یوم سجدة بعدطلوع الشم
إلی وقت الزوال قال الربیع فقال لی هارون أما إن هذا من رهبان بنی هاشم قلت فما لک 

رویت فی صحة وفاة أبی  األخبار التی قدضیقت علیه فی الحبس قال هیهات البد من ذلک
 ن أبی طالب علیه السالم علی ببن جعفر بن محمـد  بن علی بن الحسین بن ابراهیم موسی 

 حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن   2
بن یقطین عن  الحسن الصفار وسعد بن عبد هللا جمیعا عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن الحسن بن علی

ه أمر أبی الحسن موسی بن جعفر ی بن یقطین قال استدعی الرشید رجال یبطل بأخیه الحسین عن أبیه عل
علی  ع ویقطعه ویخجله فی المسجد فانتدب له رجل معزم فلما أحضرت المائدة عمل ناموسا

ز من هارون الخبز فکان کلما رام أبو الحسن ع تناول رغیف من الخبز طار من بین یدیه واستف
بعض  بث أبو الحسن ع أن رفع رأسه إلی أسد مصور علیالفرح والضحک لذلک فلم یل

اع الستور فقال له یاأسد خذ عدو هللا قال فوثبت تلک الصورة کأعظم ما یکون من السب
فا فافترست ذلک المعزم فخر هارون وندماؤه علی وجوههم مغشیا علیهم فطارت عقولهم خو

لیک لماسألت ن ع سألتک بحقی عمن هول مارأوه فلما أفاقوا من ذلک قال هارون ألبی الحس
الصورة أن ترد الرجل فقال إن کانت عصا موسی ردت ماابتلعته من حبال القوم 
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فاتة وعصیهم فأن هذه الصورة ترد ماابتلعته من هذا الرجل فکان ذلک أعمل األشیاء فی إ
 نفسه

      244  857 
بن عیسی الیقطینی عن الحسن   ـدحدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن محم   1

ممن کان یقبل قوله قال قال لی  بن محمـد  بن بشار قال حدثنی شیخ من أهل قطیعة الربیع من العامة
له قال رأیت بعض من یقرون بفضله من أهل هذاالبیت فما رأیت مثله قط فی نسکه وفض

ن رجال فأدخلنا علی وقلت من هو وکیف رأیته قال جمعنا أیام السندی بن شاهک ونحن ثمان
موسی بن جعفر ع فقال لنا السندی یاهؤالء انظروا إلی هذا الرجل هل حدث به حدث 
فإن الناس یزعمون أنه فعل به مکروه ویکثرون فی ذلک و هذامنزله وفراشه موسع علیه 

 منین وهاغیرمضیق و لم یرد به أمیر المؤمنین سوءا وإنما ینتظره أن یقدم فیناظره أمیر المؤ
ها هوذا هوصحیح فسلوه فقال أما ماذکر من التوسعة فهو علی ماذکر غیرأنی أخبرکم أی

النفر أنی قدسممت فی تسع تمرات وأنی أخضر غدا و بعدغد أموت قال فنظرت 
 خإلی السندی بن شاهک ترتعد فرائصه ویضطرب مثل السعفة قال الحسن و کان هذاالشی

 777  15عند الناس       ثقة جدامن خیار العامة شیخ صدوق مقبول القول 
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حمـد  حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن م   3
دثنا الحسن بن عامر قال حدثنی الحسن بن محمـد القطعی قال حدثنا الحسن بن علی النخاس العدل قال ح

عمر بن واقد قال أرسل إلی  قال حدثنی بن عبدالواحد الخزاز قال حدثنا علی بن جعفر بن عمر
ک لسوء یریده السندی بن شاهک فی بعض اللیل و أناببغداد یستحضرنی فخشیت أن یکون ذل

ِ َو إِنّا إِلَیِه راِجُعوَن ثم رکب ّ ت إلیه بی قال فأوصیت عیالی بما احتجت إلیه و قلت إِنّا ّللِ
قلت  عناک قلت نعم قال فلیس هناک إالخیرلعلنا أرعبناک وأفز فلما رآنی مقبال قال یا أباحفص

لم أرسلت إلیک  فرسول تبعثه إلی منزلی یخبرهم بخبری فقال نعم ثم قال یا أباحفص أتدری
داقة فقلت ال قال أتعرف موسی بن جعفر ع قلت إی و هللا إنی ألعرفه وبینی وبینه ص

ما ووقع فی نفسی أنه ع امنذ دهر فقال من هاهنا ببغداد یعرفه ممن یقبل قوله فسمیت له أقو
عفرفسموا له قوما قدمات قال فبعث فجاء بهم کماجاء بی فقال هل تعرفون قوما یعرفون موسی بن ج

قدصحبه  فجاء بهم فأصبحنا ونحن فی الدار نیف وخمسون رجال ممن یعرف موسی بن جعفر ع و
أعمالنا وحالنا و قال ثم قام ودخل وصلینا فخرج کاتبه ومعه طومار وکتب أسماءنا ومنازلنا

نهضت ثم دخل إلی السندی قال فخرج السندی فضرب یده إلی فقال لی قم یا أباحفص ف
کشفته ونهض أصحابنا ودخلنا فقال لی یا أباحفص اکشف الثوب عن وجه موسی بن جعفرف
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حد فنظروا فرأیته میتا فبکیت واسترجعت ثم قال للقوم انظروا إلیه فدنا واحد بعدوا
وسی شهدون کلکم أن هذا موسی بن جعفر بن محمـد  ع قال قلنا نعم نشهد أنه مإلیه ثم قال ت

ل أترون به بن جعفر بن محمـد  ع ثم قال یاغالم اطرح علی عورته مندیال وأکشفه قال ففعل قا
لوه وتکفنوه قال فلم أثرا تنکرونه فقلنا ال مانری به شیئا و النراه إالمیتا قال فالتبرحوا حتی تغس

و  جعنای غسل وکفن وحمل إلی المصلی فصلی علیه السندی بن شاهک ودفناه ورحت نبرح
کان عمر بن واقد یقول ماأحد هوأعلم بموسی بن جعفر ع منی کیف یقولون أنه حی و 

 أنادفنته
لی بن زکریا حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدثنا الحسن بن ع   4

ن أبیه عن جده عن قال حدثنی أبو عبد هللا محمـد  بن خلیالن قال حدثنی أبی ع بمدینة السالم
د عتاب بن أسید عن جماعه من مشایخ أهل المدینة قالوا لمامضی خمس عشرة سنة من ملک الرشی
س استشهد ولی هللا موسی بن جعفر ع مسموما سمه السندی بن شاهک بأمر الرشید فی الحب

الی الکوفة و فیه السدرة ومضی إلی رضوان هللا تع   المعروف بدار المسیب ب
وکرامته یوم الجمعة لخمس خلون من رجب سنة ثالث وثمانین ومائة من الهجرة و قدتم عمره 

لتبن فی المقبرة المعروفة بمقابر ا   أربعا وخمسین سنة وتربته بمدینة السالم فی الجانب الغربی ب
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 قریش
      2  1      147  644 
عبان سنة اثنتین دثنا عبدالواحد بن محمـد  بن عبدوس العطار النیسابوری بنیسابور فی شح   5

سابوری عن الحسن وخمسین وثالث مائة قال حدثنا علی بن محمـد  بن قتیبة عن حمدان بن سلیمان النی
 ن شاهک فحمل علی نعشبن عبد هللا الصیرفی عن أبیه قال توفی موسی بن جعفر ع فی ید السندی ب

أقام أربعة نفر فنادوا  ونودی علیه هذاإمام الرافضة فاعرفوه فلما أتی به مجلس الشرطة
عفری عن أال من أراد أن یری الخبیث بن الخبیث فلیخرج وخرج سلیمان بن أبی جعفرالج

قصره إلی الشط فسمع الصیاح والضوضاء فقال لغلمانه ولولده ما هذاقالوا السندی بن 
عل هذا به فی بن جعفر ع علی نعشه فقال لولده وغلمانه یوشک أن یفشاهک ینادی علی موسی 

اضربوهم الجانب الغربی فإذاعبر به فانزلوا مع غلمانکم فخذوه من أیدیهم فإن مانعوکم ف
وا وخرقوا ماعلیهم من السواد فلما عبروا به نزلوا إلیهم فأخذوه من أیدیهم وضربوهم وخرق

ن أراد أربعة طرق وأقام المنادین ینادی أال و معلیهم من سوادهم ووضعوه فی مفرق 
 أن یری الطیب بن الطیب موسی بن جعفر ع فلیخرج وحضر الخلق وغسل وحنط بحنوط

ن کله واحتفی فأخر وکفنه بکفن فیه حبرة استعملت له بألفین وخمس مائة دینار علیها القرآ
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ناک وکتب بخبره إلی الرشید هومشی فی جنازته متسلبا مشقوق الجیب إلی مقابر قریش فدفنه ع 
افعل فکتب الرشید إلی سلیمان بن أبی جعفروصلتک رحم یاعم وأحسن هللا جزاک و هللا م

 551السندی بن شاهک لعنة هللا تعالی مافعله عن أمرنا          
علی  حمد بنحدثناتمیم بن عبد هللا بن تمیم القرشی رضی هللا عنه قال حدثنی أبی عن أ   6

عن سلیمان بن جعفرالبصری عن عمر بن واقد قال إن هارون الرشید لماضاق  األنصاری
ه صدره مما کان یظهر له من فضل موسی بن جعفر ع و ما کان یبلغه من قول الشیعة بإمامت

السم فدعا برطب واختالفهم فی السر إلیه باللیل والنهار خشیة علی نفسه وملکه ففکر فی قتله ب
لسم وأدخله فوضع علیها عشرین رطبة وأخذ سلکا فعرکه فی اوأکل منه ثم أخذ صینیة 

یط حتی فی سم الخیاط فأخذ رطبة من ذلک الرطبة فاقبل یردد إلیها ذلک السم بذلک الخ
ل قدعلم أنه قدحصل السم فیهافاستکثر منه ثم ردها فی ذلک الرطب و قال لخادم له احم

طب وتنغص لک ؤمنین أکل من هذاالرهذه الصینیة إلی موسی بن جعفر وقل له إن أمیر الم
ترکه یبقی منها ما به و هویقسم علیک بحقه لماأکلتها عن آخر رطبة فإنی اخترتها لک بیدی و الت

اوله خالال وقام بإزائه شیئا و التطعم منه أحدا فأتاه بهاالخادم وأبلغه الرسالة فقال ایتنی بخالل فن
خرجت تجر سالسلها لیه فجذبت نفسها وو هویأکل من الرطب وکانت للرشید کلبة تعز ع



117 
 

ورمی  من ذهب وجوهر حتی حاذت موسی بن جعفر ع فبادر بالخالل إلی الرطبة المسمومة
ة قطعة بها إلی الکلبة فأکلتها فلم تلبث أن ضربت بنفسها األرض وعوت وتهرت قطع

قدأکل ه واستوفی ع باقی الرطب وحمل الغالم الصینیة حتی صار بها إلی الرشید فقال ل
أمیر  الرطب عن آخره قال نعم یا أمیر المؤمنین قال فکیف رأیته قال ماأنکرت منه شیئا یا

قلقا  المؤمنین ثم قال ثم ورد علیه خبر الکلبة بأنها قدتهرت وماتت فقلق الرشید لذلک
سیف شدیدا واستعظمه ووقف علی الکلبة فوجدها متهرئة بالسم فأحضر الخادم ودعا ب

ملت لتصدقنی عن خبر الرطب أوألقتلنک فقال له یا أمیر المؤمنین إنی ح ونطع و قال له
ه إلیه الرطب إلی موسی بن جعفر وأبلغته سالمک وقمت بإزائه وطلب منی خالال فدفعت

ی رطبة من ذلک فأقبل یغرز فی الرطبة بعدالرطبة ویأکلها حتی مرت الکلبة فغرز الخالل ف
یا أمیر المؤمنین فقال  هوباقی الرطب فکان ماتری الرطب فرمی بهافأکلتها الکلبة وأکل

ی موسی الرشید ماربحنا من موسی ع إال أناأطعمناه جید الرطب وضیعنا سمنا وقتل کلبتنا ما ف
ام و کان موکال بن جعفرحیلة ثم إن سیدنا موسی ع دعا بالمسیب و ذلک قبل وفاته بثالثة أی

لة إلی المدینة مدینة جدی ی ظاعن فی هذه اللیبه فقال له یامسیب قال لبیک یاموالی قال إن
ماعهده إلی أبی وأجعله وصیی  ألعهد إلی علی ابنی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
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بواب وخلیفتی وآمره أمری قال المسیب فقلت یاموالی کیف تأمرنی أن أفتح لک األ
عز و جل وفینا قلت ال  وأقفالها والحرس معی علی األبواب فقال یامسیب ضعف یقینک باهلل

إنی أدعو هللا  یاسیدی قال فمه قلت یاسیدی ادع هللا أن یثبتنی فقال أللهم ثبته ثم قال
لیمان عز و جل باسمه العظیم ألذی دعا آصف حتی جاء بسریر بلقیس ووضعه بین یدی س

ع یدعو ففقدته  یب فسمعتهقبل ارتداد طرفه إلیه حتی یجمع بینی و بین ابنی علی بالمدینة قال المس
رجلیه  عن مصاله فلم أزل قائما علی قدمی حتی رأیته قدعاد إلی مکانه وأعاد الحدید إلی
امسیب فخررت هلل ساجدا لوجهی شکرا علی ماأنعم به علی من معرفته فقال لی ارفع رأسک ی
یامسیب  واعلم أنی راحل إلی هللا عز و جل فی ثالث هذاالیوم قال فبکیت فقال لی التبک

ت الحمد مامک وموالک بعدی فاستمسک بوالیته فإنک لن تضل مالزمته فقل  1فإن علیا ابنی هو
ک من الرحیل إلی هلل قال ثم إن سیدی ع دعانی فی لیلة الیوم الثالث فقال لی إنی علی ماعرفت

طنی واصفر هللا عز و جل فإذادعوت بشربة من ماء فشربتها ورأیتنی قدانتفخت وارتفع ب
لحدث فإیاک ر واخضر وتلون ألوانا فخبر الطاغیة بوفاتی فإذارأیت بی هذاالونی واحم

أرقب  أن تظهر علیه أحدا و ال علی من عندی إال بعدوفاتی قال المسیب بن زهیر فلم أزل
ی بن وعده حتی دعا ع بالشربة فشربها ثم دعانی فقال لی یامسیب إن هذاالرجس السند
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ا فإذاحملت هیهات هیهات أن یکون ذلک أبدشاهک سیزعم أنه یتولی غسلی ودفنی 
ع مفرجات و بمقابر قریش فألحدونی بها و الترفعوا قبری فوق أربع أصاب إلی المقبرة المعروفة

علی علیه الحسین بن  التأخذوا من تربتی شیئا لتتبرکوا به فإن کل تربة لنا محرمة إالتربة جدی
شخصا أشبه األشخاص به جالسا إلی  ولیائنا قال ثم رأیتفإن هللا تعالی جعلها شفاء لشیعتنا وأالسالم  

دی ع و هوغالم فأردت سؤاله فصاح بی سی الرضاجانبه و کان عهدی بسیدی 
م أنهیت موسی ع فقال أ لیس قدنهیتک یامسیب فلم أزل صابرا حتی مضی وغاب الشخص ث

یظنون أنهم یغسلونه  مالخبر إلی الرشید فوافی السندی بن شاهک فو هللا لقد رأیتهم بعینی وه
رأیت ذلک فالتصل أیدیهم إلیه ویظنون أنهم یحنطونه ویکفنونه وأراهم الیصنعون به شیئا و
رغ من أمره قال الشخص یتولی غسله وتحنیطه وتکفینه و هویظهر المعاونة لهم وهم الیعرفونه فلما ف

حجة هللا ولی ذلک الشخص یامسیب مهما شککت فیه فالتشکن فی فإنی إمامک وموالک 
ن دخلوا علیه علیک بعد أبی ع یامسیب مثلی مثل یوسف الصدیق ع ومثلهم مثل إخوته حی

ما أمر به ثم فعرفهم وهم له منکرون ثم حمل ع حتی دفن فی مقابر قریش و لم یرفع قبره أکثر م
 2121رفعوا قبره بعد ذلک وبنوا علیه          

لی بن ابراهیم بن هاشم رضی هللا عنه قال حدثنا عحدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی    7
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سنة  عن أبیه عن سلیمان بن حفص المروزی قال إن هارون الرشید قبض علی موسی بن جعفر ع
ثالث وثمانین ومائة و هو  تسع وسبعین ومائة وتوفی فی حبسه ببغداد لخمس لیال بقین من رجب سنة

الثین سنة وأشهرا وأمه أم نت إمامته خمسا وثابن سبع وأربعین سنة ودفن فی مقابر قریش وکا
نه علی ولد یقال له حمیدة وهی أم أخویه إسحاق و محمـد ابنی جعفر بن محمـد  ع ونص علی اب

 145ع باإلمامة بعده           الرضابن موسی 
یم بن هاشم حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراه   8

جمع هارون  أبیه عن محمـد  بن صدقه العنبری قال لماتوفی أبو ابراهیم موسی بن جعفر ع عن
موسی  الرشید شیوخ الطالبیة وبنی العباس وسائر أهل المملکة والحکام وأحضر أبا ابراهیم

أستغفر هللا بن جعفر ع فقال هذا موسی بن جعفر قدمات حتف أنفه و ما کان بینی وبینه ما
ه فنظروا إلی موسی بن یعنی فی قتله فانظروا إلیه فدخلوا علیه سبعون رجال من شیعتمنه فی أمره 

 جعفر ع و لیس به أثر جراحة و الخنق و کان فی رجله أثر الحناء فأخذه سلیمان بن أبی
مصنف هذاالکتاب إنما أوردت قال  جعفرفتولی غسله وتکفینه وتحفی وتحسر فی جنازته

نهم یزعمون أنه حی ردا علی الواقفة علی موسی بن جعفر ع فإهذه األخبار فی هذاالکتاب 
فرإبطال ع وإمامة من بعده من األئمة ع و فی صحة وفاة موسی بن جع الرضاوینکرون إمامة 
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و  اإلمام الیغلسه إالاإلمام إن الصادق ع قال مذهبهم ولهم فی هذه األخبار کالم یقولون
ره و فی هذه األخبار أن موسی ع غسله غیع إماما کماذکرتم لغسله و  الرضالو کان 

خل الحجة لهم علینا فی ذلک ألن الصادق ع إنما نهی أن یغسل اإلمام إال من یکون إماما فإن د
ال یکون  من یغسل اإلمام فی نهیه فغسله لم یبطل بذلک إمامة اإلمام بعده و لم یقل ع أن اإلمام

نا قدروینا فی بعض هذه م علینا بذلک علی أإال ألذی یغسل من قبله من األئمة ع فبطل تعلقه
لغسله غیر من  ع قدغسل أباه موسی بن جعفر ع من حیث خفی علی الحاضرین الرضااألخبار أن 

قطع المسافة اطلع علیه و التنکر الواقفیة أن اإلمام یجوز أن یطوی هللا تعالی له البعد حتی ی
نا الحسین د  بن مسرور رضی هللا عنه قال حدثحدثنا جعفر بن محمـ   5البعیدة فی المدة الیسیرة

لی بن موسی بن محمـد  بن عامر عن المعلی بن محمـد البصری قال حدثنا علی بن رباط قال قلت لع
 ع إن عندنا رجال یذکر أن أباک ع حی وأنک تعلم من ذلک ماتعلم فقال ع سبحان الرضا

لی و هللا یمت موسی بن جعفر ع بو لم  رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم هللا مات 
 351  241      1  2لقد مات وقسمت أمواله ونکحت جواریه      

ن عیسی حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن أبی ابراهیم بن هاشم عن محمـد  ب   21
ع و هوجالس الیقطینی عن أحمد بن عبد هللا الغروی عن أبیه قال دخلت علی الفضل بن الربی
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أشرفت ادن فدنوت حتی حاذیته ثم قال لی أشرف إلی بیت فی الدار ف سطح فقال لی علی
تیقنت فقلت فقال ماتری فی البیت فقلت ثوبا مطروحا فقال انظر حسنا فتأملت ونظرت ف

قلت رجل ساجد فقال لی تعرفه قلت ال قال هذاموالک قلت و من موالی فقال تتجاهل علی ف
أتفقده اللیل والنهار  لی فقال هذا أبو الحسن موسی بن جعفر ع إنیماأتجاهل ولکنی الأعرف لی مو

یعقب ساعة فالأجده فی وقت من األوقات إال علی الحال التی أخبرک بها أنه یصلی الفجر ف
مس و فی دبر الصالة إلی أن تطلع الشمس ثم یسجد سجدة فالیزال ساجدا حتی تزول الش

إذ یثب  ی یقول الغالم قدزالت الشمسقدوکل من یترصد له الزوال فلست أدری مت
یزال إلی أن ئ الصالة من غیر أن یحدث فأعلم أنه لم ینم فی سجوده و الأغفی و الفیبتد

یفرغ من صالة العصر فإذاصلی سجد سجدة فالیزال ساجدا إلی أن تغیب الشمس 
فی  فإذاغابت الشمس وثب من سجدته فصلی المغرب من غیر أن یحدث حدثا و الیزال

ی به ثم یجدد الوضوء الته وتعقیبه إلی أن یصلی العتمة فإذاصلی العتمة أفطر علی شوی یؤتص
قوم فالیزال یصلی فی جوف ثم یسجد ثم یرفع رأسه فینام نومته خفیفة ثم یقوم فیجدد الوضوء ثم ی

هولصالة  اللیل حتی یطلع الفجر فلست أدری متی یقول الغالم إن الفجر قدطلع إذ قدوثب
فیه زوال  فهذا دأبه منذ حول إلی فقلت اتق هللا و التحدثن فی أمره حدثا یکونالفجر 
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لی تعلم أنه لم یفعل أحد بأحد منهم سوءا إالکانت نعمته زائلة فقال قدأرسلوا إ النعمة فقد
ماأجبتهم إلی  غیرمرة یأمرونی بقتله فلم أجبهم إلی ذلک وأعلمتهم أنی الأفعل ذلک و لوقتلونی

ده أیاما فکان الفضل ما کان بعد ذلک حول ع إلی الفضل بن یحیی البرمکی فحبس عنماسألونی فل
لما کانت اللیلة الرابعة بن الربیع یبعث إلیه فی کل یوم مائدة حتی مضی ثالثة أیام ولیالیها ف

لم أنی لوأکلت قدمت إلیه مائدة للفضل بن یحیی فرفع ع یده إلی السماء فقال یارب إنک تع
ب فعرض نت قدأعنت علی نفسی فأکل فمرض فلما کان من الغد جاءه الطبیقبل الیوم ک

علیه خضرة فی بطن راحته و کان السم ألذی سم به قداجتمع فی ذلک الموضع 
ذکر من قتله  فانصرف الطبیب إلیهم فقال و هللا لهو أعلم بما فعلتم به منکم ثم توفی ع

عفر ع بالسم فی بعدقتله لموسی بن ج وسلم  رسول هللا صلی هللا علیه و آلهالرشید من أوالد 
 لیلة واحدة سوی من قتل منهم فی سائر األیام واللیالی

ال حدثنا حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمـد  بن الحسین البزاز قال حدثنا أبوطاهر السامانی ق   2
 ال حدثنی عبیدبن ماهان ق أبوالقاسم بشر بن محمـد  بن بشیر قال حدثنی أبو الحسین أحمد بن سهل

لطوسی معاملة هللا البزاز النیسابوری و کان مسنا قال کان بینی و بین حمید بن قحطبة الطائی ا
یاب السفر لم أغیرها فرحلت إلیه فی بعض األیام فبلغه خبر قدومی فاستحضرنی للوقت و علی ث
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 یهو ذلک فی شهر رمضان وقت صالة الظهر فلما دخلت علیه رأیته فی بیت یجری ف
یدی  الماء فسلمت علیه وجلست فأتی بطشت وإبریق فغسل یدیه ثم أمرنی فغسلت

وأحضرت المائدة وذهب عنی أنی صائم وأنی فی شهر رمضان ثم ذکرت 
 فأمسکت یدی فقال لی حمید ما لک التأکل فقلت أیها األمیر هذاشهر رمضان ولست

وعلة توجب اإلفطار أ بمریض و البی علة توجب اإلفطار ولعل األمیر له عذر فی ذلک
لت له بعد فقال مابی علة توجب اإلفطار وإنی لصحیح البدن ثم دمعت عیناه وبکی فق

وس فی مافرغ من طعامه مایبکیک أیها األمیر فقال أنفذ إلی هارون الرشید وقت کونه بط
ر مسلوال و بین بعض اللیل أن أجب فلما دخلت علیه رأیته بین یدیه شمعة تتقد وسیفا أخض

ر المؤمنین دیه خادم واقف فلما قمت بین یدیه رفع رأسه إلی فقال کیف طاعتک ألمیی
ی عاد الرسول فقلت بالنفس والمال فأطرق ثم أذن لی فی االنصراف فلم ألبث فی منزلی حت

لی و إلی و قال أجب أمیر المؤمنین فقلت فی نفسی إنا هلل أخاف أن یکون قدعزم علی قت
ف طاعتک ألمیر المؤمنین قعدت إلی بین یدیه فرفع رأسه إلی فقال کی أنه لمارآنی استحیا منی

ا دخلت فقلت بالنفس والمال واألهل والولد فتبسم ضاحکا ثم أذن لی فی االنصراف فلم
هو علی  لم ألبث أن عاد إلی الرسول فقال أجب أمیر المؤمنین فحضرت بین یدیه و منزلی
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النفس والمال واألهل والولد ألمیر المؤمنین فقلت ب حاله فرفع رأسه إلی و قال لی کیف طاعتک
خادم والدین فضحک ثم قال لی خذ هذاالسیف وامتثل مایأمرک به الخادم قال فتناول ال

ئر فی وسطه وثالثة بیوت أبوابها ه مغلق ففتحه فإذا فیه ب  السیف وناولنیه وجاء بی إلی بیت 
لذوائب شیوخ وکهول وشبان علیهم الشعور وابیت منها فإذا فیه عشرون نفسا    مغلقة ففتح 

اطمة مقیدون فقال لی إن أمیر المؤمنین یأمرک بقتل هؤالء وکانوا کلهم علویة من ولد علی وف
 ع فجعل یخرج إلی واحدا بعدواحد فأضرب عنقه حتی أتیت علی آخرهم ثم رمی

ون نفسا من العلویة ه أیضا عشربیت آخر فإذا فی   بأجسادهم ورءوسهم فی تلک البئر ثم فتح 
خرج إلی واحدا من ولد علی وفاطمة ع مقیدون فقال لی إن أمیر المؤمنین یأمرک بقتل هؤالء فجعل ی

البیت    تح بعدواحد فأضرب عنقه ویرمی به فی تلک البئر حتی أتیت إلی آخرهم ثم ف
الذوائب و الثالث فإذا فیه مثلهم عشرون نفسا من ولد علی وفاطمة ع مقیدون علیهم الشعور

د فأضرب فقال لی إن أمیر المؤمنین یأمرک بقتل هؤالء أیضا فجعل یخرج إلی واحدا بعدواح
خ منهم علیه شعر فقال لی تبا عنقه ویرمی به فی تلک البئر حتی أتیت علی تسعة عشر نفسا منهم وبقی شی
لیه لی هللا عرسول هللا صلک یامیشوم أی عذر لک یوم القیامة إذاقدمت علیه جدنا 

 عشت یدیدولدهم علی وفاطمة ع فارتو قدقتلت من أوالده ستین نفسا ق و آله وسلم 
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فقتلته  الخادم مغضبا وزبرنی فأتیت علی ذلک الشیخ أیضا وارتعدت فرائصی فنظر إلی
سول هللا صلی هللا رورمی به فی تلک البئر فإذا کان فعلی هذا و قدقتلت ستین نفسا من ولد 

قال مصنف 13ما ینفعنی صومی وصالتی و أنا الأشک أنی مخلد فی النار  ف علیه و آله وسلم 
   1ه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علیهذاالکتاب للمنصور مثل هذه الفعلة فی ذریة 

م حدثنا أحمد بن محمـد  بن الحسین البزاز قال حدثنا أبومنصور المطرز قال سمعت الحاک
تصل ذکر أنه لمابنی اق األنماطی النیسابوری یقول بإسناد مأبا أحمد محمـد  بن محمـد  بن إسح

م فی المنصور األبنیة ببغداد جعل یطلب العلویة طلبا شدیدا ویجعل من ظفر به منه
 األسطوانات المجوفة المبنیة من الجص واآلجر فظفر ذات یوم بغالم متهم حسن الوجه

سلمه إلی البناء ألذی کان ف السالم  علی بن أبی طالب علیهعلیه شعر أسود من ولد الحسن بن 
راعی ذلک حتی یبنی له وأمره أن یجعله فی جوف أسطوانة ویبنی علیه ووکل علیه من ثقاته من ی

ه ورحمة یجعله فی جوف أسطوانة بمشهده فجعله البناء فی جوف أسطوانة فدخلته رقة علی
 علیک سله فترک فی األسطوانة فرجة یدخل منها الروح فقال للغالم البأ

      2  1      265     
      221   
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ی فاصبر فإنی سأخرجک من جوف هذه األسطوانة إذاجن اللیل فلما جن اللیل جاء البناء ف
ظلمة فأخرج ذلک العلوی من جوف تلک األسطوانة و قال له اتق هللا فی دمی ودم 

ن جوف هذه م الفعلة الذین معی وغیب شخصک فإنی إنما أخرجتک فی ظلمة هذه اللیلة
 صلی هللا علیه رسول هللااألسطوانة ألنی خفت إن ترکتک فی جوفها أن یکون جدک 

ین یوم القیامة خصمی بین یدی هللا عز و جل ثم أخذ شعره بآالت الجصاص و آله وسلم 
کماأمکن و قال غیب شخصک وانج بنفسک و الترجع إلی أمک فقال الغالم فإن کان 

اؤها و نجوت وهربت لتطیب نفسها ویقل جزعها وبکهذاهکذا فعرف أمی أنی قد
إن لم یکن لعودی إلیها وجه فهرب الغالم و الیدری أین قصد من وجه أرض هللا 
 تعالی و ال إلی أی بلد وقع قال ذلک البناء و قد کان الغالم عرفنی مکان أمه وأعطانی

النحل من البکاء  یالعالمة فانتهیت إلیها فی الموضع ألذی دلنی علیه فسمعت دویا کدو
 فعلمت أنها أمه فدنوت منها وعرفتها خبر ابنها وأعطیتها شعره وانصرفت

          874 

 السبب ألذی قیل من أجله بالوقف علی موسی بن جعفر ع      21
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نا حدثنا علی بن عبد هللا الوراق رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدث   2
هللا موسی بن جعفر  البرقی عن أبیه عن ربیع بن عبدالرحمن قال کان و أحمد بن أبی عبد هللا

ظم غیظه علیهم و ع من المتوسمین یعلم من یقف علیه بعدموته ویجحد اإلمام بعدإمامته فکان یک
 337  261      1  2الیبدی لهم مایعرفه منهم فسمی الکاظم لذلک      

العطار  مـد  بن یحییلید رضی هللا عنه قال حدثنا مححدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الو   1
الرحمن عن أحمد بن الحسین بن سعید عن محمـد  بن جمهور عن أحمد بن الفضل عن یونس بن عبد

قال لمامات أبو الحسن ع و لیس من قوامه أحد إال وعنده المال الکثیر فکان ذلک سبب 
 ألف دینار و وقفهم وجحودهم لموته و کان عندزیاد القندی سبعون

عرفت من أمر عند علی بن أبی حمزة ثالثون ألف دینار قال فلما رأیت ذلک وتبین لی الحق و
لی مایدعوک  ع ماعرفت تکلمت ودعوت الناس إلیه قال فبعثا إلی وقاال الرضاأبی الحسن 

إلی هذا إن کنت ترید المال فنحن نغنیک وضمنا لی عشرة ألف دینار وقاال لی کف 
العالم أن  ت لهما إنا روینا عن الصادقین ع أنهم قالوا إذاظهرت البدع فعلیفأبیت فقل

 یظهر علمه فإن لم یفعل سلب نور اإلیمان و ماکنت ألدع الجهاد فی أمر هللا عز و جل علی
 731  215کل حال فناصبانی وأظهرا لی العداوة      
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نه قاال حدثنا محمـد  بن یحیی  عحدثنا أبی و محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا   3
العطار عن أحمد بن الحسین بن سعید عن محمـد  بن جمهور عن أحمد بن حماد قال کان أحد 
القوام عثمان بن عیسی الرواسی و کان یکون بمصر و کان عنده مال کثیر وست 

اک لم ب إلیه أن أبع فیهن و فی المال قال فکت الرضاجواری قال فبعث إلیه أبو الحسن 
ه واحتج یمت قال فکتب إلیه أن أبی قدمات و قدقسمنا میراثه و قدصحت األخبار بموت

ات علیه فیه قال فکتب إلیه إن لم یکن أبوک مات فلیس لک من ذلک شیء و إن کان قدم
 علی ما تحکی فلم یأمرنی بدفع شیءإلیک و قدأعتقت الجواری وتزوجتهن

ل فی وقت عفر ع ممن یجمع المال ولکنه حصقال مصنف هذاالکتاب لم یکن موسی بن ج
ق بهم فی کتمان الرشید وکثر أعداؤه و لم یقدر علی تفریق ما کان یجتمع إال علی القلیل ممن یث

السر فاجتمعت هذه األموال ألجل ذلک وأراد أن الیحقق علی نفسه قول من کان یسعی به 
لی الخروج علیه و لو ال ذلک مامة ویحمل عإلی الرشید و یقول إنه تحمل علیه األموال ویعتقد له اإل

لفرق مااجتمع من هذه األموال علی أنها لم تکن أموال الفقراء وإنما کانت أمواال یصل 
 بهاموالیه لیکون له إکراما منهم له وبرا منهم به ع

 لی بن موسی ع من األخبار فی التوحیدعلیه السالم  الرضاعن ماجاء       22



121 
 

م بن هاشم عن بن موسی بن المتوکل رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیحدثنا محمـد     2
ع یقول من  لرضااأبیه عن الصقر بن دلف عن یاسر الخادم قال سمعت أبا الحسن علی بن موسی 

 155  285      1  2شبه هللا تعالی بخلقه فهو مشرک و من نسب إلیه مانهی عنه فهو کافر      
بن   حمد بن محمـد  بن عمران الدقاق رضی هللا عنه قال حدثنا محمـدحدثنا علی بن أ   1

ن عبد هللا بن علی هارون الصوفی قال حدثناعبید هللا بن موسی الرویانی قال حدثنا عبدالعظیم ب
ن ابراهیم بن أبی محمود قال قال علی ع علی بن أبی طالب علیه السالم بن الحسن بن زید بن الحسن بن 

نی مشرقة ینتظر ع فی قول هللا تعالی ُوُجوٌه یَوَمئٍِذ ناِضَرٌة إِلی َربّها ناِظَرٌة قال یع االرضبن موسی 
 ثواب ربها

          83 
یم بن هاشم حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراه   3

ع یا  الرضالعلی بن موسی  قلتعن أبیه ابراهیم بن هاشم عن عبد السالم بن صالح الهروی قال 
أهل الحدیث  ماتقول فی الحدیث ألذی یرویه رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم ابن 

و تعالی فضل  أن المؤمنین یزورون ربهم فی منازلهم فی الجنة فقال ع یا أباالصلت إن هللا تبارک
 طاعته ومتابعته متابعته وزیارته هنبیه محمـد ا  ص علی جمیع خلقه من النبیین والمالئکة وجعل طاعت
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َ و قال إِّن الِّذینَ   فی الدنیا واآلخرة زیارته فقال عز و جل َمن ُیِطعِ الرُّسوَل َفَقد أَطاَع اّللّ
ِ َفوَق أَیِدیِهم و قال  َ یَُد اّللّ من زارنی  ی   صلی هللا علیه و آله و سلم النبُیبایُِعونََک إِنّما ُیبایُِعوَن اّللّ

فی الجنة  لی هللا علیه و آله و سلم النبی   صتی أو بعدموتی فقد زار هللا تعالی ودرجة فی حیا
قال فقلت  أرفع الدرجات فمن زاره فی درجته فی الجنة من منزله فقد زار هللا تبارک و تعالی

ن ثواب الإله فما معنی الخبر ألذی رووه أ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم له یا ابن 
الوجوه هللا النظر إلی وجه هللا تعالی فقال ع یا أباالصلت من وصف هللا تعالی بوجه ک إال

ص هم الذین بهم یتوجه إلی هللا عز    فقد کفر ولکن وجه هللا تعالی أنبیاؤه ورسله وحججه
الِل َو لجَ و جل و إلی دینه ومعرفته و قال هللا تعالی ُکّل َمن َعلَیها فاٍن َو یَبقی َوجُه َربَّک ُذو ا

 و قال عز و جل ُکّل َشیٍء هالٌِک إاِّل َوجَهُهفالنظر إلی أنبیاء هللا تعالی ورسله وحججه اإِلکرامِ 
 ی   صلی هللا علیه و آله و سلم النبع فی درجاتهم ثواب عظیم للمؤمنین یوم القیامة و قد قال 

کم من الیرانی بعد أن یفارقنی یمن أبغض أهل بیتی وعترتی لم یرنی و لم أره یوم القیامة و قال إن ف
هام قال یا أباالصلت إن هللا تبارک و تعالی الیوصف بمکان و الیدرک باألبصار واألو

سول هللا رقلت له یا ابن رسول هللا فأخبرنی عن الجنة والنار أهما الیوم مخلوقتان فقال نعم و إن 
ال فقلت له به إلی السماء ققددخل الجنة ورأی النار لماعرج  صلی هللا علیه و آله وسلم 
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الجنة  إن قوما یقولون إنهما الیوم مقدرتان غیرمخلوقتین فقال ع الهم منا و النحن منهم من أنکر خلق
الیتنا علی شیء وکذبنا و لیس من و النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم والنار فقد کذب 

ِرُموَن یَُطوُفوَن بَیَنها َو بَیَن َحِمیٍم ُیَکّذُب بَِها الُمج ویخلد فی نار جهنم قال هللا تعالی هِذِه َجَهنُّم التّیِ 
دی جبرئیل ع لماعرج بی إلی السماء أخذ بی النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم آٍن و قال 

هبطت إلی األرض  فأدخلنی الجنة فناولنی من رطبها فأکلته فتحول ذلک نطفة فی صلبی فلما
إلی رائحة الجنة  ففاطمة حوراء إنسیة فکلما اشتقت واقعت خدیجة فحملت بفاطمة ع

 2165        فاطمه علیها السالم شممت رائحة ابنتی 
ن هاشم عن حدثنا محمـد  بن موسی بن المتوکل رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم ب   4

 نین علیه السالم أمیرالمؤمه عن عن أبیه عن آبائ الرضاأبیه عن الریان بن الصلت عن علی بن موسی 
سر برأیه کالمی ماآمن بی من ف جل جاللـه قال هللا  رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال قال 

 و ماعرفنی من شبهنی بخلقی و ما علی دینی من استعمل القیاس فی دینی
      2  1      135  335 

 ثنا محمـد  بنال حدحدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه ق   5
      2  1 
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      227   
ع  لرضااالحسن الصفار قال حدثنا أحمد بن محمـد  بن خالد عن بعض أصحابنا قال مر أبو الحسن 

اهیة فجهلوک بقبر من قبور أهل بیته فوضع یده علیه ثم قال إلهی بدت قدرتک و لم تبد و
الذین بالتشبیه طلبوک لیس  اإلهی منء یوقدروک والتقدیر علی غیر ما به وصفوک وإنی بری

 کمثلک شیءإلهی ولن یدرکوک وظاهر مابهم من نعمک دلیلهم علیک لوعرفوک و فی خلقک
یاتک ربا یاإلهی مندوحة أن یتناولوک بل سووک بخلقک فمن ثم لم یعرفوک واتخذوا بعض آ

 456  71       فبذلک وصفوک فتعالیت ربی عما به المشبهون نعتوک
سین أبی ا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا محمـد  بن الححدثن   6

 لرضااالخطاب عن أحمد بن محمـد  بن أبی نصر قال جاء قوم من وراء النهر إلی أبی الحسن 
فقالوا أخبرنا  ع فقالوا له جئناک نسألک عن ثالث مسائل فإن أجبتنا فیهاعلمنا أنک عالم فقال سلوا

ی تعالی أین کان کیف کان و علی أی شیء کان اعتماده فقال ع إن هللا تعال عن هللا
ه فقالوا کیف الکیف فهو بال کیف وأین األین فهو بال أین و کان اعتماده علی قدرت

ی مصنف هذاالکتاب یعنی بقوله و کان اعتماده علی قدرته أی عل قال نشهد أنک عالم
حدثنا محمـد  بن أحمدالسنانی رضی    7 لیذاته ألن القدرة من صفات ذات هللا تعا
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لبرمکی قال هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن أبی عبد هللا الکوفی قال حدثنا محمـد  بن إسماعیل ا
ا ع خلق هللا حدثنا الحسین بن الحسن قال حدثنا محمـد  بن عیسی عن محمـد  بن عرفة قال قلت للرض

الیجوز أن یکون خلق األشیاء بالقدرة ألنک إذا فقال ع  األشیاء بالقدرة أم بغیر القدرة
ألشیاء قلت خلق األشیاء بالقدرة فکأنک قدجعلت القدرة شیئا غیره وجعلتها آلة له بهاخلق ا
قدرة و هذاشرک و إذا قلت خلق األشیاء بغیر قدرة فإنما تصفه أنه جعلها باقتدار علیها و

 ر لذاته البالقدرةل هوسبحانه قادولکن لیس هوبضعیف و العاجز و المحتاج إلی غیره ب
          311 

ن المغیرة حدثنا عبد هللا بن محمـد  بن عبدالوهاب القرشی قال حدثنا أحمد بن الفضل ب   8
بد هللا قال قال حدثنا أبونصر منصور بن عبد هللا بن ابراهیم األصبهانی قال حدثنا علی بن ع

ء ألذی لم لته أیعلم هللا الشیع قال سأ الرضاموسی  حدثنا الحسین بن بشار عن أبی الحسن علی بن
ال یکن أن لو کان کیف کان یکون قال إن هللا تعالی هوالعالم باألشیاء قبل کون األشیاء ق

عز و جل إِنّا ُکنّا نَسَتنِسُخ ما ُکنُتم تَعَمُلوَن و قال ألهل النارَو لَو ُردّوا لَعاُدوا لِما ُنُهوا َعنُه َو 
اِذُبونَفقد علم عز و جل أنه لوردوهم لعادوا لمانهوا عنه و قال للمالئکة لماقالت أَ إِنُّهم لَک

ّی أَعلَُم ما ال تَعلَُمونَفلم تَجَعُل فِیها َمن ُیفِسُد فِیها َو یَسِفُک الّدماَء َو نَحنُ ُنَسبُّح بَِحمِدَک َو ُنَقّدُس لََک قاَل إنِ 
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نا و تعالی علوا کبیرا خلق ما قبل أن یخلقها فتبارک هللا ربیزل هللا عز و جل علمه سابقا لألشیاء قدی
  151      1  2األشیاء وعلمه بهاسابق لها کماشاء کذلک ربنا لم یزل عالما سمیعا بصیرا      

515 
عبان سنة اثنتین حدثنا عبدالواحد بن محمـد  بن عبدوس العطار النیسابوری بنیسابور فی ش   5

لفضل بن شاذان قال سمعت حدثنا علی بن محمـد  بن قتیبة النیسابوری عن اوخمسین وثالثمائة قال 
ل شیء منه ع یقول فی دعائه سبحان من خلق الخلق بقدرته وأتقن  ماخلق بحکمته ووضع ک الرضا

 لسمیع البصیرموضعه بعلمه سبحان من یعلم خائنة األعین و ماتخفی الصدور و لیس کمثله شیء و هوا
          233 

ن حدثنا علی بن أحمد بن محمـد  بن عمران الدقاق رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  ب   21
ان الکوفی عن أبی عبد هللا الکوفی عن محمـد  بن إسماعیل البرمکی قال حدثناالفضل بن سلیم

قدیما سمیعا بصیرا  ع یقول لم یزل هللا تعالی عالما قادرا حیا الرضاالحسین بن خالد قال سمعت 
حیاة ت له یا ابن رسول هللا إن قوما یقولون لم یزل هللا عالما بعلم وقادرا بقدرة وحیا بفقل

ذ مع هللا وقدیما بقدم وسمیعا بسمع وبصیرا ببصره فقال ع من قال ذلک ودان به فقد اتخ
یما آلهة أخری و لیس من والیتنا علی شیء ثم قال ع لم یزل هللا عز و جل علیما قادرا حیا قد
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  111      1  2بصیرا لذاته تعالی عما یقولون المشرکون والمشبهون علوا کبیرا      سمیعا 
615 
ن بن یحیی قال حدثنا الحسین بن أحمد بن إدریس عن أبیه عن محمـد  بن عبدالجبار عن صفوا   22

قلت ألبی الحسن ع أخبرنی عن اإلرادة من هللا تعالی و من الخلق فقال اإلرادة من المخلوق 
ر ضمیر و مایبدو له بعد ذلک من الفعل و أما من هللا عز و جل فإرادته إحداثه ال غیال

لق ذلک ألنه الیروی و الیهم و الیتفکر و هذه الصفات منفیة عنه وهی من صفات الخ
ان و الهمة فإرادة هللا تعالی هی الفعل ال غیر ذلک یقول له کن فیکون بال لفظ و النطق بلس

 454  56      1  2ذلک کما أنه بال کیف      و التفکر و الکیف ک
هیم بن هاشم حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابرا   21

رسول هللا صلی هللا علیه و یا ابن  عن أبیه عن علی بن معبد عن الحسین بن خالد قال قلت للرضا ع
جل  قال إن هللا عز و صلی هللا علیه و آله وسلم  رسول هللاإن الناس یروون أن  آله وسلم 

سول هللا صلی هللا رخلق آدم علی صورته فقال قاتلهم هللا لقد حذفوا أول الحدیث إن 
وجه من مر برجلین یتسابان فسمع أحدهما یقول لصاحبه قبح هللا وجهک و علیه و آله وسلم 

 لق آدم علی صورته عز و جل خیشبهک فقال   ص له یا عبد هللا التقل هذاألخیک فإن هللا
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          316 
عقوب حدثنا محمـد  بن محمـد  بن عاصم الکلینی رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن ی   23

عن محمـد  بن  الکلینی قال حدثنا أحمد بن إدریس عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن علی بن سیف
َد لِماع عن قول هللا عز و جل إل الرضاعبیدة قال سألت   َخلَقُت بیَِدیَ  بلیس ما َمَنَعَک أَن تَسجُ

قال مصنف هذاالکتاب سمعت بعض مشایخ الشیعة یذکر فی  قال ع یعنی بقدرتی وقوتی
َد لِما َخلَقُت ثم یبتدء ون بقوله هذه اآلیة أن األئمة ع کانوا یقفون علی قوله ما َمَنَعَک أَن تَسجُ

فی تقاتلنی وبرمحی ُکنَت ِمَن العالِیَن قال و هذامثل قول القائل بسی  أَسَتکبَرَت أَمعز و جل بیَِدیَ 
 ر والعصیانتطاعننی کأنه یقول عز و جل بنعمتی علیک وإحسانی إلیک قویت علی االستکبا

 122  266قرآن    237  211قرآن    
و بحدثنا الحسین بن ابراهیم بن أحمد بن هشام المکتب رضی هللا عنه قال حدثنا أ   24

حدثنا  الحسین محمـد  بن جعفرالکوفی األسدی قال حدثنا محمـد  بن إسماعیل البرمکی قال
وَم ع فی قوله عز و جل یَ  الرضاعن أبی الحسن  الحسین بن الحسن عن بکر بن صالح عن الحسن بن سعید

وِد قال حجاب من نور یکشف فیقع المؤمنون سج ا وتدمج دُیکَشُف َعن ساقٍ وَ ُیدَعوَن إِلَی الّسجُ
 285أصالب المنافقین فالیستطیعون السجود          
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نا أبوسعید حدثنا أبوالعباس محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدث   25
علیه   الرضاسی الحسن بن علی العدوی قال حدثناالهیثم بن عبد هللا الرمانی قال حدثنا علی بن مو

علی عن أبیه علی بن الحسین  بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمـد  عن أبیه محمـد  بن موسیالسالم  عن ابیه 
الناس فی  میرالمؤمنین علیه السالم أقال خطب  علی بن أبی طالب علیه السالم عن أبیه الحسین بن 

مسجد الکوفة فقال الحمد هلل ألذی ال من شیء کان و ال من شیءکون ما قد کان المستشهد 
یه من الفناء علی یاء علی أزلیته وبما وسمها به من العجز علی قدرته وبما اضطرها إلبحدوث األش

ه و لم یغب عن شیءفیعلم دوامه لم یخل منه مکان فیدرک بأینیته و ال له شبح مثال فیوصف بکیفیت
دع من تصریف بحیثیته مباین لجمیع ماأحدث فی الصفات وممتنع عن اإلدراک بما ابت

اقبات لکبریاء والعظمة من جمیع تصرف الحاالت محرم علی بوارع نالذوات وخارج با
ت النظر تصویره الفطن تجدیدها و علی غوامض ثاقبات الفکر تکییفه و علی غوائص سابحا

ه ممتنع عن األوهام التحویه األماکن لعظمته و التدرکه المقادیر لجالله و التقطعه المقاییس لکبریائ
نباط اإلحاطة تستغرقه و عن األذهان أن تمثله و قدیئست من است أن تکتنهه و عن األفهام أن

لسمو به طوامح العقول ونضبت عن اإلشارة إلیه باالکتناه بحار العلوم ورجعت بالصغر عن ا
إلی وصف قدرته لطائف الخصوم واحد ال من عدد ودائم البأمد وقائم البعمد لیس 
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لصفات قدضلت اح و الکاألشیاء فتقع علیه او البشبح فتضارعه األشب بجنس فتعادله األجناس
العقول فی أمواج تیار إدراکه وتحیرت األوهام عن إحاطة ذکر أزلیته وحصرت 

الء األفهام عن استشعار وصف قدرته وغرقت األذهان فی لجج أفالک ملکوته مقتدر باآل
حیط به و ی وممتنع بالکبریاء ومتملک علی األشیاء فالدهر یخلقه و الزمان یبلیه و الوصف

ی ف   قدخضعت له الرقاب الصعاب فی محل تخوم قرارها وأذعنت له رواصن األس
فطورها علی منتهی شواهق أقطارها مستشهد بکلیة األجناس علی ربوبیته وبعجزها علی قدرته وب

قدمته وبزوالها علی بقائه فاللها محیص عن إدراکه إیاها و الخروج من إحاطته بها و 
یة وبمرکب صائه لها و الامتناع من قدرته علیها کفی بإتقان الصنع لها آالاحتجاب عن إح

ه حد الطبع علیها داللة وبحدوث الفطر علیها قدمة وبأحکام الصنعة لها عبرة فال إلی
منسوب و ال له مثل مضروب و ال شیء عنه محجوب تعالی عن ضرب األمثال والصفات 

من أنکره وأشهد أن  هوإیمانا بربوبیته وخالفا علیالمخلوقة علوا کبیرا وأشهد أن الإله إال 
محمـد ا عبده ورسوله المقر فی خیر المستقر المتناسخ من أکارم األصالب ومطهرات 
األرحام المخرج من أکرم المعادن محتدا وأفضل المنابت منبتا من أمنع ذروة وأعز 

بة العود المعتدلة ءه الطیأرومة من الشجرة التی صاغ هللا منها أنبیاءه وانتجب منها أمنا
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الجناة فی کرم غرست و  العمود الباسقة الفروع الناضرة الغصون الیانعة الثمار الکریمة
ی فی حرم أنبتت و فیه تشعبت وأثمرت وعزت وامتنعت فسمت به وشمخت حت

افحته أکرم هللا تعالی بالروح األمین والنور المبین والکتاب المستبین وسخر له البراق وص
الئکة وأرعب به األبالیس وهدم به األصنام واآللهة المعبودة دونه سنته الرشد الم

د دعوته وسیرته العدل وحکمه الحق صدع بما أمره به ربه وبلغ ماحمله حتی أفصح بالتوحی
وأظهر فی الخلق أن الإله إال هللا وحده الشریک له حتی خلصت الوحدانیة وصفت 

ر هللا عز و جل لنبیه ماعنده ته وأعلی باإلسالم درجته واختاالربوبیة فأظهر هللا بالتوحید حج
 من الروح والدرجة والوسیلة صلی هللا علیه و علی آله الطاهرین

          614 
الکوفی  حدثنا محمـد  بن أحمدالسنانی رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن أبی عبد هللا   26

 عنه عن ابراهیم بن أبی د هللا الحسنی رضی هللاعن سهل بن زیاد األدمی عن عبدالعظیم بن عب
 ُیبِصُروَن فقال ع عن قول هللا تعالی َو تََرَکُهم فِی ُظُلماتٍ ال الرضامحمود قال سألت أبا الحسن 

رجعون عن إن هللا تبارک و تعالی الیوصف بالترک کمایوصف خلقه ولکنه متی علم أنهم الی
سألته عن قول هللا وخلی بینهم و بین اختیارهم قال و الکفر والضالل منعهم المعاونة واللطف
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ُ َعلی ُقُلوبِِهم َو َعلی َسمِعِهم قال الختم هوالطبع علی قلوب الکفار عقوب ة علی عز و جل َخَتَم اّللّ
 ُ  عز هللا َعلَیها بُِکفِرِهم َفال ُیؤِمُنوَن إاِّل َقلِیالً قال وسألته عن کفرهم کما قال عز و جل بَل طَبََع اّللّ

فهل یکلف عباده ما  و جل هل یجبر عباده علی المعاصی فقال بل یخیرهم ویمهلهم حتی یتوبوا قلت
ٍم لِلَعبِیِد ثم قال ع حد ثنی أبی موسی الیطیقون فقال کیف یفعل ذلک و هو یقول َو ما َربَّک بِظاَلّ

ده علی المعاصی أویکلفهم ابن جعفر عن أبیه جعفر بن محمـد  ع أنه قال من زعم أن هللا تعالی یجبر عب
 ن الزکاة شیئاما الیطیقون فالتأکلوا ذبیحته و التقبلوا شهادته و التصلوا وراءه و التعطوه م

          475 
علی األنصاری  حدثناتمیم بن عبد هللا بن القرشی رضی هللا عنه قال حدثنا أبی عن أحمد بن   27

بمرو فقلت له یا ابن رسول  لرضااعلی علی بن موسی  عن برید بن عمیر بن معاویة الشامی قال دخلت
ن فما هللا روی لنا عن الصادق جعفر بن محمـد  ع قال إنه الجبر و التفویض بل أمر بین أمری

ن هللا عز و جل معناه قال من زعم أن هللا یفعل أفعالنا ثم یعذبنا علیها فقد قال بالجبر و من زعم أ
افر والقائل بالتفویض مشرک ع فقد قال بالتفویض والقائل بالجبر ک فوض أمر الخلق والرزق إلی حججه

ا به وترک فقلت له یا ابن رسول هللا فما أمر بین أمرین فقال وجود السبیل إلی إتیان ماأمرو
ة مانهوا عنه فقلت له فهل هلل عز و جل مشیة وإرادة فی ذلک فقال فأما الطاعات فإراد
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ی المعاصی النهی عنها لها والمعاونة علیها وإرادته ومشیته ف رضاالهللا ومشیته فیهااألمر بها و
من خیر أوشر  والسخط لها والخذالن علیها قلت فهل هلل فیهاالقضاء قال نعم ما من فعل یفعله العباد
هم من الثواب إال وهلل فیه قضاء قلت مامعنی هذاالقضاء قال الحکم علیهم بما یستحقونه علی أفعال

 551  241      1  2دنیا واآلخرة      والعقاب فی ال
      215   

ثنا علی بن حدثنا محمـد  بن محمـد  بن عصام قال حدثنا محمـد  بن یعقوب الکلینی قال حد   28
لقاسم محمـد المعروف بعالن قال حدثنا أبوحامد عمران بن موسی بن ابراهیم عن الحسین بن ا

ع عن قول هللا عز و  الرضالعزیز بن مسلم قال سألت الرقام عن القاسم بن مسلم عن أخیه عبدا
َ َفَنِسیَُهم فقال إن هللا تعالی الینسی و الیسهو وإنما ینسی ویسهو المخلوق ال وا اّللّ محدث أ جل نَسُ

یهم أنفسهم التسمعه عز و جل یقول َو ما کاَن َربَّک نَِسیّا وإنما یجازی من نسیه ونسی لقاء یومه بأن ینس
ولئَِک ُهُم الفاِسُقوکما قال هللا

ُ
َ َفأَنساُهم أَنُفَسُهم أ وا اّللّ َن  عز و جل َو ال تَُکوُنوا َکالِّذیَن نَسُ

وا لِقاَء یَوِمِهم هذا أی نترکهم کماترکوا االستعداد  و قال تعالی َفالیَوَم نَنساُهم َکما نَسُ
و لقاء یومه یرج قال المصنف قوله نترکهم أی النجعل لهم ثواب من کان للقاء یومهم هذا

بِصُروَن أی ألن الترک الیجوز علی هللا تعالی فأما قول هللا تعالی َو تََرَکُهم فِی ُظُلماتٍ ال یُ 
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 271  231قرآن   الیعالجهم بالعقوبة وأمهلهم لیتوبوا
د حدثنا محمـد  بن أحمد بن ابراهیم المعاذی قال حدثنا أحمد بن محمـد  بن سعی   25

ع عن قول  الرضاألت ال حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه قال سالکوفی الهمدانی ق
وُبوَن فقال إن هللا تعالی الیوصف بمکان ی حل فیه هللا عز و جل َکالّ إِنُّهم َعن َربِّهم یَوَمئٍِذ لََمحجُ

جل  ل هللا عز وفیحجب عنه فیه عباده ولکنه یعنی أنهم عن ثواب ربهم محجوبون قال وسألته عن قو
ن االنتقال ء والذهاب تعالی عالیوصف بالمجی َو جاَء َربَّک َو الَملَُک َصّفا َصّفا فقال إن هللا تعالی

ُروَن إنما یعنی بذلک وجاء أمر ربک والملک صفا صفا قال وسألته عن قول هللا عز و جل َهل یَنظُ 
ُ فِی ُظلٍَل ِمَن الَغماِم َو الَمال أن یأتیهم هللا بالمالئکة  ئَِکُة قال یقول هل ینظرون إالإاِّل أَن یَأتِیَُهُم اّللّ

ُ یَست ُ ِمنُهم و عن قوله اّللّ ُئ َهزفی ظلل من الغمام وهکذا نزلت قال وسألته عن قوله تعالی َسِخَر اّللّ
َ َو ُهَو خاِدُعُهم فقال إ ُ و عن قوله ُیخاِدُعوَن اّللّ هللا  نبِِهم و عن قوله َو َمَکُروا َو َمَکَر اّللّ

ء السخریة وجزاء ئ و الیمکر و الیخادع ولکنه تعالی یجازیهم جزاتعالی الیسخر و الیستهز
 االستهزاء وجزاء المکر الخدیعة تعالی هللا عما یقول الظالمون علوا کبیرا

          648 
د  بن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا أحمد بن محمـ   11
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لی هللا علیه و آله رسول هللا صع قال إن  الرضایسی عن الحسن بن علی الخزاز عن أبی الحسن ع
ن بحجزتنا ثم قال یوم القیامة آخذ بحجزة هللا تعالی ونحن آخذون بحجزة نبینا وشیعتنا آخذو وسلم 

 والحجزة النور و قال فی حدیث آخر معنی الحجزة الدین
      2  1      245  325 
ن حدثنا علی بن أحمد بن محمـد  بن عمران الدقاق رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  ب   12

ن عبد هللا هارون الصوفی قال حدثناعبید هللا بن موسی بن أیوب الرویانی عن عبدالعظیم ب
قول فی الحسنی رضی هللا عنه عن ابراهیم بن أبی محمود قال قلت للرضا ع یا ابن رسول هللا مات

ه قال إن هللا أن رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم ی یرویه الناس عن الحدیث ألذ
م عن مواضعه و تبارک و تعالی ینزل کل لیلة جمعة إلی السماء الدنیا فقال لعن هللا المحرفین الکل

ی هللا ما قال رسول هللا کذلک إنما قال إن هللا تعالی ینزل ملکا إلی السماء الدنیا کل لیلة ف
تائب فأتوب  ولیلة الجمعة فی أول اللیل فیأمره فینادی هل من سائل فأعطیه هل من ألخیرالثلث ا

نادی بهذا علیه هل من مستغفر فأغفر له یاطالب الخیر أقبل و یاطالب الشر اقصر فالیزال ی
ی عن جدی حتی یطلع الفجر فإذاطلع الفجر عاد إلی محله من ملکوت السماء حدثنی بذلک أب

 رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم عن آبائه عن 
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          155 
علی بن  حدثنا أبو عبد هللا الحسین بن محمـد األشنانی الرازی العدل ببلخ قال حدثنا   11

عن آبائه علیه السالم  عن ابیه   االرضمهرویه القزوینی عن داود بن سلیمان الفراء عن علی بن موسی 
ن عمران لماناجی إن موسی ب سول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم رقال قال علی علیه السالم  عن 

عز و جل  ربه عز و جل قال یارب أبعید أنت منی فأنادیک أم قریب فأناجیک فأوحی هللا
 إلیه أناجلیس من ذکرنی فقال موسی ع یارب إنی أکون فی حال أجلک أن أذکرک فیها

 462  111      1  2فقال یا موسی اذکرنی علی کل حال      
هاشم عن المختار  حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن   13

معته یقول فی هللا بن محمـد  بن المختار الهمدانی عن الفتح بن یزید الجرجانی عن أبی الحسن ع قال س
لم یلد و لم  یعز و جل هواللطیف الخبیر السمیع البصیر الواحد األحد الصمد ألذ

یولد و لم یکن له کفوا أحد منشئ األشیاء ومجسم األجسام ومصور الصور لو کان 
صوره کمایقولون لم یعرف الخالق من المخلوق و الالمنشئ من المنشأ لکنه المنشئ فرق بین من جسمه و

وأنشأه إذ کان الیشبهه شیء و الیشبه هوشیئا قلت أجل جعلنی هللا فداک لکنک قلت 
الیشبه شیئا و هللا واحد واإلنسان واحد أ لیس قدتشابهت  د الصمد و قلتاألح
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أما فی األسماء فهی واحدة الواحدانیة قال یافتح أحلت ثبتک هللا تعالی إنما التشبیه فی المعانی ف
وهی داللة علی المسمی و ذلک أن اإلنسان و إن قیل واحد فإنما یخبر أنه جثة واحدة و 

لفة کثیرة غیرواحدة و ن نفسه لیست بواحدة ألن أعضاءه مختلفة وألوانه مختلیس باثنین فاإلنسا
 هوأجزاء مجزاة لیست بسواء دمه غیرلحمه ولحمه غیردمه وعصبه غیرعروقه وشعره غیربشره

ی و وسواده غیربیاضه وکذلک سائر جمع الخلق فاإلنسان واحد فی االسم الواحد فی المعن
صان یره الاختالف فیه و التفاوت و الزیادة و النقواحد الواحد غ جل جاللـه هللا 

ع فأما اإلنسان المخلوق المصنوع المؤلف من أجزاء مختلفة وجواهر شتی غیر أنه باالجتما
سره شیءواحد قلت جعلت فداک فرجت عنی فرج هللا عنک فقولک اللطیف الخبیر ف

یرأنی أحب غ لی کمافسرت الواحد فأنی أعلم أن لطفه علی خالف لطف خلقه للفصل
ء اللطیف و أن تشرح لی ذلک فقال یافتح إنما قلنا اللطیف للخلق اللطیف ولعلمه بالشی

نها غیراللطیف و فی الخلق اللطیف من الحیوان الصغار من البعوض والجرجس و ما هوأصغر م
المولود من  ما التکاد تستبینه العیون بل الیکاد یستبان لصغره الذکر من األنثی والحدث

مایصلحه لقدیم فلما رأینا صغر ذلک فی لطفه واهتدائه للسفاد والهرب من الموت والجمع لا
طقها و ماتفهم به مما فی لجج البحار و ما فی لحاء األشجار والمفاوز والقفار وفهم بعضها عن بعض من
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ا م أوالدها عنها ونقلها الغذاء إلیها ثم تألیف ألوانها حمرة مع صفرة وبیاضها مع خضرة و
خالق هذاالخلق لطیف  نالتکاد عیوننا تستبینه بتمام خلقها و التراه عیوننا و التلمسه أیدینا علمنا أ

لطف فی خلق ماسمینا بال عالج و الأداة و الآلة إن کل صانع شیءفمن شیءصنعه و هللا 
 255الخالق اللطیف الجلیل خلق وصنع ال من شیء          

د هللا عن محمـد  قال حدثنا أحمد بن إدریس عن الحسین بن عبحدثنا أبی رضی هللا عنه    14
لت أبا الحسن بن عبید هللا و موسی بن عمر و الحسن بن علی بن أبی عثمان عن محمـد  بن سنان قال سأ

ا کان محتاجا ع هل کان هللا عارفا بنفسه قبل أن یخلق الخلق قال نعم قلت یریها ویسمعها قال م الرضا
حتاج إلی أن م یکن یسألها و الیطلب منها هونفسه ونفسه هوقدرته نافذة فلیس یإلی ذلک ألنه ل

فأول  یسمی نفسه ولکنه اختار لنفسه أسماء لغیره یدعوه بهاألنه إذا لم یدع باسمه لم یعرف
هوأول  مااختاره لنفسه العلی العظیم ألنه أعلی األشیاء کلها فمعناه هللا واسمه العلی العظیم

ع عن االسم  لرضااعلی عال کل شیءوبهذا اإلسناد عن محمـد  بن سنان قال سألته یعنی أسمائه ألنه 
 58  43      1  2ما هو فقال صفة لموصوف      

مائة قال حدثنا محمـد  بن بکران النقاش رضی هللا عنه بالکوفة سنة أربع وخمسین وثالث   16
نا علی بن الحسن بن علی بن فضال شم قال حدثحدثنا أحمد بن محمـد  بن سعید الهمدانی مولی بنی ها
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لیعرف به خلقه الکتابة  ع قال إن أول ماخلق هللا تعالی الرضاعن أبیه عن أبی الحسن علی بن موسی 
 الحروف المعجم و إن الرجل إذاضرب علی رأسه بعصا فزعم أنه الیفصح ببعض الکالم

قدر ما لم یفصح منها ولقد حدثنی بالدیة  فالحکم فیه أن تعرض علیه حروف المعجم ثم یعطی
ال األلف آالء هللا فی أب ت ث ق أمیرالمؤمنین علیه السالم أبی عن أبیه عن جده عن 

الهم والباء بهجة هللا والتاء تمام األمر لقائم آل محمـد   ص والثاء ثواب المؤمنین علی أعم
لخاء خمول ذکر مذنبین واالصالحة ج ح خ فالجیم جمال هللا وجالله والحاء حلم هللا عن ال

عند هللا عز و جل د ذ فالدال دین هللا والذال من ذی الجالل ر ز  أهل المعاصی
فالراء من الرءوف الرحیم والزاء زالزل القیامة س ش فالسین سناء هللا والشین شاء هللا ماشاء 

ل مص ض فالصاد من صادق الوعد فی ح   وأراد ماأراد و ماتشاءون إال أن یشاء هللا
عندالمرصاد والضاد ضل من خالف محمـد ا وآل  الناس علی الصراط وحبس الظالمین 

محمـد   ص ط ظ فالطاء طوبی للمؤمنین وحسن مآب والظاء ظن المؤمنین باهلل خیرا وظن 
نار والقاف الکافرین سوءا ع غ فالعین من العلم والغین من الغنی ف ق فالفاء فوج من أفواج ال

رائهم علی معه وقرآنه ک ل فالکاف من الکافی والالم لغو الکافرین فی افتقرآن علی هللا ج
هللا الکذب م ن فالمیم ملک هللا یوم المالک غیره و یقول عز و جل لَِمِن الُملُک الیَوَم ثم 
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ِ الواِحِد الَقّهاِرفیقول  ّ الیَوَم ُتجزی ُکّل  ل جاللـه جینطق أرواح أنبیائه ورسله وحججه فیقولون ّللِ
َ َسِریُع الِحسابِ والنون نوال هللا للمؤمنین ونکاله بالک افرین نَفسٍ بِما َکَسبَت ال ُظلَم الیَوَم إِّن اّللّ

وه فالواو ویل لمن عصی هللا والهاء هان علی هللا من عصاه الی فالم ألف الإله إال هللا 
 فوق خلقه هللاوهی کلمة اإلخالص ما من عبدقالها مخلصا إالوجبت له الجنة والیاء ید 

القرآن بهذه باسطة بالرزق سبحانه و تعالی عما یشرکون ثم قال ع إن هللا تبارک و تعالی أنزل هذا
أُتوا بِِمثِل الحروف التی یتداولها جمیع العرب ثم قال ُقل لَئِِن اجَتَمَعِت اإِلنُس َو الجِّن َعلی أَن یَ 

 2657بَعُضُهم لِبَعضٍ ظَِهیراً          هَذا الُقرآِن ال یَأُتوَن بِِمثلِِه َو لَو کاَن 
      232   

ن محمـد  حدثنا عبدالواحد بن محمـد  بن عبدوس العطار رضی هللا عنه قال حدثنا علی ب   17
ع عن قول هللا عز  لرضاابن قتیبة النیسابوری عن حمدان بن سلیمان بن النیسابوری قال سألت 

ُ أَن یَهِدیَ  ل صدره ُه یَشَرح َصدَرُه لإِِلسالِم قال ع و من یرد أن یضله یجعو جل َفَمن ُیِرِد اّللّ
ی اآلخرة ضیقا حرجا قال من یرد هللا أن یهدیه بإیمانه فی الدنیا إلی جنته ودار کرامته ف

 َمن ُیِرد یشرح صدره للتسلیم هلل والثقة به والسکون إلی ماوعده من ثوابه حتی یطمئن إلیه وَ 
جَعل َصدَرُه َضیّقاً ودار کرامته فی اآلخرة لکفره به وعصیانه له فی الدنیایَ أَن ُیِضلُّه عن جنته 
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فِی الّسماِء  َحَرجاً حتی یشک فی کفره ویضطرب من اعتقاد قلبه حتی یصیرَکأَنّما یَصّّعدُ 
ُ الرّجَس َعلَی الِّذیَن ال ُیؤِمُنوَن        714  252      1  2َکذلَِک یَجَعُل اّللّ

ی القاسم قال مـد  بن علی ماجیلویه رضی هللا عنه قال حدثنی عمی محمـد  بن أبحدثنا مح   18
سانی خادم حدثنی أبوسمینة محمـد  بن علی الکوفی الصیرفی عن محمـد  بن عبد هللا الخرا

ع  ع وعنده جماعة فقال له أبو الحسن الرضاع قال دخل رجل من الزنادقة علی  الرضا
لیس هو کماتقولون ألسنا وإیاکم شرع سواه و الیضرنا  أرأیت إن کان القول قولکم و

ماصلینا وصمنا وزکینا وأقررنا فسکت فقال أبو الحسن ع و إن یکن القول قولنا و هوقولنا و 
کمانقول ألستم قدهلکتم ونجونا قال رحمک هللا فأوجدنی کیف هو وأین هو قال ویلک 

و کان  ین وکیف الکیفإن ألذی ذهبت إلیه غلط و هوأین األین و کان و الأ
ء قال الرجل فإذاإنه یو الکیف فالیعرف بکیفوفیة و البأینونیة و الیدرک بحاسة و الیقاس بش

ال شیء إذا لم یدرک بحاسة من الحواس فقال أبو الحسن ع ویلک لماعجزت حواسک عن 
أنه  حواسنا عن إدراکه أیقنا أنه ربنا و إدراکه أنکرت ربوبیته ونحن إذاعجزت

م یکن فأخبرک خالف األشیاء قال الرجل فأخبرنی متی کان قال أبو الحسن ع أخبرنی متی لشیءب
نی زیادة متی کان قال الرجل فما الدلیل علیه قال أبو الحسن إنی لمانظرت إلی جسدی فلم یمک
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و النقصان فی العرض وطول ودفع المکاره عنه وجر المنفعة إلیه علمت أن لهذا البنیان 
الریاح  به مع ماأری من دوران الفلک بقدرته وإنشاء السحاب وتصریف بانیا فأقررت

ومجری الشمس والقمر والنجوم و غیر ذلک من اآلیات العجیبات المتقنات علمت أن لهذا 
هم فأما مقدرا ومنشئا قال الرجل فلم احتجب فقال أبو الحسن إن الحجاب علی الخلق لکثرة ذنوب

سة األبصار قال للفرق بینه و بین اللیل والنهار قال فلم الیدرکه حا هو فالیخفی علیه خافیة فی آناء
خلقه الذین تدرکهم حاسة األبصار منهم و من غیرهم ثم هوأجل من أن یدرکه بصر 
أویحیطه وهم أویضبطه عقل قال فحده لی قال الحد له قال و لم قال ألن کل محدود متناه 

حتمل النقصان فهو و إذااحتمل الزیادة ا إلی حد و إذااحتمل التحدید احتمل الزیادة
رنی عن قولکم إنه ئ و المتوهم قال الرجل فأخبغیرمحدود و المتزائد و المتناقص و المتجز

ن واللطیف لطیف وسمیع وحکیم وبصیر وعلیم أ یکون السمیع إالبأذن والبصیر إالبالعی
لطیف منا علی حد اتخاذ الصنعة لإالبالعمل بالیدین والحکیم إالبالصنعة فقال أبو الحسن ع إن ا

ف الیقال للخالق الجلیل أ و مارأیت الرجل یتخذ شیئا یلطف فی اتخاذه فیقال ماألطف فالنا فکی
نا لطیف إذ خلق خلقا لطیفا وجلیال ورکب فی الحیوان منه أرواحها وخلق کل جنس متبای

الخبیر فی ترکیب  فمن جنسه فی الصورة الیشبه بعضه بعضا فکل له لطف من الخالق اللطی
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یف األشجار وحملها أطائبها المأکولة فقلناعند ذلک إن خالقنا لط صورته ثم نظرنا إلی
إلی الثری  الکلطف خلقه فی صنعتهم وقلنا إنه سمیع الیخفی علیه أصوات خلقه ما بین العرش

 من الذرة إلی أکبر منها فی برها وبحرها و الیشتبه علیه لغاتها فقلنا
ی اللیلة ه سمیع البأذن وقلنا إنه بصیر الببصر ألنه یری اثر الذرة السحماء فعند ذلک إن

الظلماء علی الصخرة السوداء ویری دبیب النمل فی اللیلة الدجنة ویری مضارها 
صر خلقه قال فما برح عند ذلک إنه بصیر الکب ومنافعها وأثر سفادها وفراخها ونسلها فقلنا

 516           حتی أسلم و فیه کالم غیر هذا
هاشم عن مختار  حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن   15

ألته عن أدنی المعرفة بن محمـد  بن المختار الهمدانی عن الفتح بن یزید الجرجانی عن أبی الحسن ع قال س
وجود غیرفقید و أنه ه مثبت قدیم مقال اإلقرار بأنه الإله غیره و الشبیه له و النظیر له و أن

 326  281      1  2لیس کمثله شی      
ن حدثنا علی بن أحمد بن محمـد  بن عمران الدقاق رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  ب   31

ن بن الحسن قال أبی عبد هللا الکوفی قال حدثنا محمـد  بن إسماعیل البرمکی قال حدثنی الحسی
ع عن التوحید فقال کل  رضاالن عبدالعزیز بن المهتدی قال سألت حدثنی بکر بن زیاد ع
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ها قال کمایقرأها یقرأ من قرأ قل هو هللا أحد وآمن بهافقد عرف التوحید قلت کیف
 الناس وزاد فیه کذلک هللا ربی کذلک هللا ربی کذلک هللا ربی ثالثا

          55 
نا محمـد  بن بندار عن ه عن أبیه قال حدثحدثنا الحسین بن أحمد بن إدریس رضی هللا عن   32

قال قال بعض الزنادقة ألبی  ع الرضامحمـد  بن علی الکوفی عن محمـد  بن علی الخراسانی خادم 
ٍء أَکبَُر الحسن ع هل یقال هلل إنه شیء فقال نعم و قدسمی نفسه بذلک فی کتابه فقال ُقل أَّی َشی

ُ َشِهیٌد بیَنِی وَ   362  263      1  2بَیَنُکمفهو شیء لیس کمثله شیء       َشهاَدًة ُقِل اّللّ
هللا قال  حدثنا أحمد بن محمـد  بن یحیی العطار رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد   31

ع  الرضان موسی حدثنا ابراهیم بن هاشم عن علی بن معبد عن الحسین بن خالد عن أبی الحسن علی ب
االدلیل علی حدوث م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم ن أنه دخل علیه رجل فقال له یا اب

العالم فقال أنت لم تکن ثم کنت و قدعلمت أنک لم تکون نفسک و الکونک من 
 هومثلک

      2  1      252  351 
األنصاری عن  حدثناتمیم بن عبد هللا بن تمیم القرشی قال حدثنا أبی عن أحمد بن علی   33



144 
 

ع  الرضا الم بن صالح الهروی قال سأل المأمون أبا الحسن علی بن موسیأبی الصلت عبد الس
عن قول هللا تعالی َو ُهَو ألِّذی َخلََق الّسماواتِ َو األَرَض فِی ِستِّة أَیّاٍم َو کاَن َعرُشُه َعلَی 

المالئکة قبل والماِء لِیَبُلَوُکم أَیُّکم أَحَسنُ َعَمالً فقال إن هللا تبارک و تعالی خلق العرش والماء 
ز و جل خلق السماوات و األرض فکانت المالئکة تستدل بأنفسها وبالعرش وبالماء علی هللا ع

م رفع العرش ثم جعل عرشه علی الماء لیظهر بذلک قدرته للمالئکة فتعلموا أنه علی کل شیءقدیر ث
م و ابقدرته ونقله وجعله فوق السماوات السبع ثم خلق السماوات و األرض فی ستة أی

عالی خلقها فی ستة أیام فی طرفة عین ولکنه ت هومستولی علی عرشه و کان قادرا علی أن یخلقها 
عالی مرة بعدمرة و لیظهر للمالئکة مایخلقه منها شیئا بعد شیءفیستدل بحدوث مایحدث علی هللا ت

کون علی العرش للم یخلق هللا العرش لحاجة به إلیه ألنه غنی عن العرش و عن جمیع ماخلق الیوصف با
فإنه ألنه لیس بجسم تعالی عن صفة خلقه علوا کبیرا و أما قوله عز و جل لِیَبُلَوُکم أَیُّکم أَح َسنُ َعَمالً

بة ألنه لم یزل علیما عز و جل خلقهم لیبلوهم بتکلیف طاعته وعبادته ال علی سبیل االمتحان والتجر
م قال له یا ابن رسول هللا ج هللا عنک ثبکل شیء فقال المأمون فرجت عنی یا أبا الحسن ع فر

َمَن َمن فِی األَرضِ ُکلُّهم َجِمیعاً أَ َفأَنَت ُتکِرُه ا لنّاَس فما معنی قول هللا عز و جل َو لَو شاَء َربَّک آلَ
ِ فقال  ی بن ع حدثنی أبی موس لرضااَحتّی یَُکوُنوا ُمؤِمنِیَن َو ما کاَن لَِنفسٍ أَن ُتؤِمَن إاِّل بِإِذِن اّللّ
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ن أبیه الحسین بن علی عن جعفر عن أبیه جعفر بن محمـد  عن أبیه محمـد  بن علی عن أبیه علی بن الحسین ع
  صلی هللا علیه و آله وسلم رسول هللاقال إن المسلمین قالوا ل علی بن أبی طالب علیه السالم أبیه 

وقوینا علی  ددنالوأکرهت یا رسول هللا من قدرت علیه من الناس علی اإلسالم لکثر ع
بدعة لم ماکنت أللقی هللا عز و جل ب رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم عدونا فقال 

َمَن َمن فِی یحدث إلی فیهاشیئا و ما أنا من المتکلفین فأنزل هللا تعالی علیه یا محمـد وَ   لَو شاَء َربَّک آلَ
 نون ی الدنیا کمایؤماألَرضِ ُکلُّهم َجِمیعاً علی سبیل اإللجاء واالضطرار ف

المدحا لکنی  عندالمعاینة ورؤیة البأس فی اآلخرة و لوفعلت ذلک بهم لم یستحقوا منی ثوابا و
لود فی أرید منهم أن یؤمنوا مختارین غیرمضطرین لیستحقوا منی الزلفی والکرامة ودوام الخ

ی َو ما کاَن لَِنفسٍ أَن ُتؤِمَن إاِّل ا قوله تعالجنة الخلدأَ َفأَنَت ُتکِرُه النّاَس َحتّی یَُکوُنوا ُمؤِمنِیَن و أم
تؤمن إالبإذن هللا بِإِذِن اللِّهفلیس ذلک علی سبیل تحریم اإلیمان علیها ولکن علی معنی أنها ماکانت ل

 وإذنه أمره لها باإلیمان ماکانت مکلفة متعبدة وألجأه إیاها إلی اإلیمان 
لحسن فرج هللا عنک فأخبرنی ون فرجت عنی یا أبا اعندزوال التکلیف والتبعد عنها فقال المأم

معاً عن قول هللا تعالی الِّذیَن کانَت أَعُیُنُهم فِی ِغطاٍء َعن ذِکرِی َو کاُنوا ال یَسَتِطیُعوَن َس 
فقال ع إن غطاء العین الیمنع من الذکر والذکر الیری بالعین ولکن هللا عز و جل شبه 
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النبی   صلی هللا م کانوا یستثقلون قول بالعمیان ألنه علیه السالم  علی بن أبی طالبالکافرین بوالیة 
  عنکفیه فالیستطیعون له سمعا فقال المأمون فرجت عنی فرج هللا علیه و آله و سلم 

          458 
دثنا حدثنا عبدالواحد بن محمـد  بن عبدوس النیسابوری العطار رضی هللا عنه قال ح   34

ع أسأله عن  الرضا یبة النیسابوری عن حمدان بن سلیمان قال کتبت إلیعلی بن محمـد  بن قت
ل خلق العباد أفعال العباد أمخلوقة أم غیرمخلوقة فکتب ع أفعال العباد مقدرة فی علم هللا قب

 181  248      1  2بألفی عام      
راهیم بن هاشم بحدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا علی بن ا   35

عن آبائه ع علیه السالم  عن ابیه   لرضااعن أبیه عن علی بن معبد عن الحسین بن خالد عن علی بن موسی 
ن لم یؤمن بحوضی م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال قال  أمیرالمؤمنین علیه السالم عن 

تی ثم قال ع إنما شفاعتی ألهل الکبائر اعفالأورده هللا حوضی و من لم یؤمن بشفاعتی فالأناله هللا شف
بن رسول هللا فما من أمتی فأما المحسنون فما علیهم من سبیل قال الحسین بن خالد فقلت للرضا ع یا ا

 ارتضی هللا دینه قال الیشفعون إاللمن معنی قول هللا عز و جل َو ال یَشَفُعوَن إاِّل لَِمِن ارتَضی
صلی هللا علیه و آله    النبیره حسنته وتسوؤه سیئته لقول قال المصنف المؤمن هو ألذی تس4
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وبة والتائب من سرته حسنته وساءته سیئته فهو مؤمن ومتی ساءه سیئته ندم علیها والندم ت و سلم 
تحق الشفاعة ألن مستحق للشفاعة والغفران و من لم تسؤه سیئته فلیس بمؤمن و إذا لم یکن مؤمنا لم یس

 حدثنا محمـد  بن القاسم المفسر رضی هللا عنه قال حدثنی   36ضی لدینههللا عز و جل غیرمرت
ن أبیه علی بن محمـد  یوسف بن محمـد  بن زیاد و علی بن محمـد  بن سیار عن أبویهما عن الحسن بن علی ع

ی بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمـد  عن أبیه موس الرضاعن أبیه محمـد  بن علی عن أبیه علی بن موسی 
ُکُم األَرَض أبیه محمـد  بن علی عن أبیه علی بن الحسین ع فی قول هللا عز و جل ألِّذی َجَعَل لَ  عن

الحمی  فِراشاً َو الّسماَء بِناًء قال جعلها مالئمة لطبائعکم موافقة ألجسادکم و لم یجعلها شدیدة
ع والحرارة فتحرقکم و الشدیدة البرودة فتجمدکم و الشدیدة طیب الریح فتصد

دة الصالبة اماتکم و الشدیدة النتن فتعطبکم و الشدیدة اللین کالماء فتغرقکم و الشدیه
ن المتانة ماتنتفعون فتمتنع علیکم فی دورکم وأبنیتکم وقبور موتاکم ولکنه عز و جل جعل فیها م

م وقبورکم به وتتماسکون وتتماسک علیها أبدانکم وبنیانکم وجعل فیها ماتنقاد به لدورک
ا من منافعکم فلذلک جعل األرض فراشا لکم ثم قال عز و جل َو الّسماَء بِناًءسقف وکثیر من

اِء ماًءیعنی فوقکم محفوظا یدیر فیهاشمسها وقمرها ونجومها لمنافعکم ثم قال عز و جل َو أَنَزَل ِمَن الّسم
المطر ینزله من علی لیبلغ قلل جبالکم وتاللکم وهضابکم وأوهادکم ثم فرقه رذاذا 
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یفسد و لم یجعل ذلک المطر نازال علیکم قطعة واحدة ف ال وهطال لتنشفه أرضوکموواب
أرضیکم وأشجارکم وزروعکم وثمارکم ثم قال عز و جل َفأَخَرَج بِِه ِمَن الثَّمراتِ ِرزقاً 

صنام لَُکمیعنی مما یخرجه من األرض رزقا لکم فالتجعلوا هلل أندادا أی أشباها وأمثاال من األ
ر علی شیء من هذه النعم و التسمع و التبصر و التقدر علی شیء وأنتم تعلمون أنها التقد التی التعقل

 352الجلیلة التی أنعمها علیکم ربکم تبارک و تعالی          
 الکوفی حدثنا محمـد  بن أحمدالسنانی رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن أبی عبد هللا   37

مام علی بن محمـد  عن عبدالعظیم بن عبد هللا الحسنی عن اإل قال حدثناسهل بن زیاد األدمی عن
 فة ذات یوم ع قال خرج أبوحنی الرضاأبیه محمـد  بن علی عن أبیه علی بن موسی 

ن ثالث إما أن عندالصادق ع فاستقبله موسی بن جعفر ع فقال له یاغالم ممن المعصیة قال التخلو م
ما الیکتسبه وإما أن تکون ی للکریم أن یعذب عبده بتکون من هللا تعالی ولیست منه و الینبغ

ن من هللا عز و جل و من العبد فالینبغی للشریک القوی أن یظلم الشریک الضعیف وإما أ
 ودهتکون من العبد وهی منه فإن عاقبه هللا تعالی فبذنبه و إن عفی عنه فبکرمه وج

      2  1      146  641 
ا محمـد  بن مـد  بن عمران الدقاق رضی هللا عنه قال حدثنحدثنا علی بن أحمد بن مح   38
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لکوفی قال الحسن الطائی قال حدثنی أبوسعید سهل بن زیاد األدمی الرازی عن علی بن جعفرا
علی بن موسی  لرضااسمعت سیدی علی بن محمـد  ع یقول حدثنی أبی محمـد  بن علی عن أبیه 

ن علی عن أبیه علی بن الحسین عن أبیه مـد  عن أبیه محمـد  بعن أبیه موسی بن جعفر عن أبیه جعفر بن مح
حدثنی أبوالقاسم  و حدثنا محمـد  بن عمر الحافظ البغدادی قالعلی علیه السالم  الحسین بن 

ـد القرشی عن إسحاق بن جعفرالعلوی قال حدثنی أبی جعفر بن محمـد  بن علی عن سلیمان بن محم
و علی علیه السالم  سین عن ن محمـد  عن أبیه عن جده علی بن الحإسماعیل بن أبی زیاد عن جعفر ب

سعید أحمد بن حدثنا أبو الحسین محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الفارسی الغرائمی قال حدثنا أبو
 محمـد  بن رمیح النسوی بجرجان قال حدثنا عبدالعزیز بن إسحاق بن جیفر

      2  1 
      235   

علی بن محمـد البلوی  الوهاب بن عیسی المروزی قال حدثنی الحسن بنببغداد قال حدثنی عبد
یه ع و حدثنا قال حدثنی محمـد  بن عبد هللا بن نجیح عن جعفر بن محمـد  عن أبیه عن جده عن أب

أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا الحسن بن علی السکری قال حدثنا محمـد  بن زکریا 
ن عکرمة عن ابن عباس ار الضبی قال حدثنا أبوبکر الهذلی عالجوهری قال حدثناالعباس بن بک
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ن الصفین قام إلیه شیخ م لی بن أبی طالب علیه السالم أمیرالمؤمنین علیه السالم قال لماانصرف 
قدره و من شهد معه الواقعة فقال یا أمیر المؤمنین أخبرنا عن مسیرنا هذابقضاء من هللا تعالی و

دخل رجل من أهل العراق علی   علی علیه السالمائه عن علی بن الحسین بن ع فی   ه عن آب الرضاقال 
ل له أمیر المؤمنین فقال أخبرنی عن خروجنا إلی أهل الشام أبقضاء من هللا تعالی وقدره فقا

ن واد إالبقضاء من أجل یاشیخ فو هللا ماعلوتم تلعة و الهبطتم بط أمیرالمؤمنین علیه السالم 
شیخ لعلک تظن لشیخ عند هللا أحتسب عنائی یا أمیر المؤمنین فقال ع مهال یاهللا وقدره فقال ا

قضاء حتما وقدرا الزما لو کان کذلک لبطل الثواب والعقاب واألمر والنهی والزجر 
ولکان المحسن  ء الئمة و اللمحسن محمـد ةوأسقط معنی الوعد والوعید و لم تکن علی المسی

األوثان  ذنب أولی باإلحسان من المحسن تلک مقالة عبدةأولی بالالئمة من المذنب والم
خییرا ونهی تحذیرا ت وخصماء الرحمن وقدریة هذه األمة ومجوسها یاشیخ إن هللا تعالی کلف

رض وأعطی علی القلیل کثیرا و لم یعص مغلوبا و لم یطع مکرها و لم یخلق السماوات و األ
فنهض الشیخ و هو  وا َفَویلٌ لِلِّذیَن َکَفُروا ِمَن النّاِر قالو مابینهما باطالذلَِک ظَّن الِّذیَن َکَفرُ 

 یقول
          114 
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 أنت اإلمام ألذی نرجو بطاعته    یوم النجاة من الرحمن غفرانا
 أوضحت من دیننا ما کان ملتبسا    جزاک ربک عنا فیه إحسانا
 فلیس معذرة فی فعل فاحشة    قدکنت راکبها فسقا وعصیانا

 و القائال ناهیه أوقعه    فیهاعبدت إذا یاقوم شیطاناال ال 
 و الأحب و الشاء الفسوق و ال    قتل الولی له ظلما وعدوانا
 أنی یحب و قدصحت عزیمته    ذو العرش أعلن ذاک هللا إعالنا
 و لم یذکر محمـد  بن عمر الحافظ فی آخر هذاالحدیث من الشعر إالبیتین من أوله

نا أبوإسحاق ر أحمد بن ابراهیم بن بکر الخوزی بنیسابور قال حدثحدثنا أبومنصو   35
خوزی قال ابراهیم بن محمـد  بن مروان الخوزی قال حدثنا جعفر بن محمـد  بن زیاد الفقیه ال

 عن أبیه عن آبائه عن لرضااحدثنا أحمد بن عبد هللا الجویباری الشیبانی عن علی بن موسی 
      2  1 

      242   
ل قدر المقادیر إن هللا عز و ج رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال قال لیه السالم  علی ع

 223  36ودبر التدابیر قبل أن یخلق آدم بألفی عام      
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ه القزوینی حدثنا الحسین بن محمـد األشنانی الرازی العدل ببلخ قال حدثنا علی بن مهروی   41
ن أبیه عن آبائه عن الحسین بن ع الرضاقال حدثنا علی بن موسی قال حدثناداود بن سلیمان الفراء 

فقال  ن أبی طالب علیه السالم لی بأمیرالمؤمنین علیه السالم قال إن یهودیا سأل علی علیه السالم  
أما ما الیعلمه هللا لیه السالم  علی عأخبرنی عما لیس هلل وعما لیس عند هللا وعما الیعلمه هللا فقال 

  کم یامعشر الیهود أن عزیرا ابن هللا و هللا الیعلم له ولدا و أماقولک ما لیسفذلک قول
ی عند هللا فلیس عند هللا ظلم للعباد و أماقولک ما لیس هلل فلیس هلل شریک فقال الیهود

 556  115      1  2أشهد أن الإله إال هللا وأشهد أن محمـد ا رسول هللا      
شم عن أحمد بن نه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن ابراهیم بن هاحدثنا أبی رضی هللا ع   42

سلیمان قال سأل رجل أبا الحسن ع و هو فی الطواف فقال له أخبرنی عن الجواد فقال إن 
لکالمک وجهین فإن کنت تسأل عن المخلوق فإن الجواد ألذی یؤدی ماافترض هللا 

ن کنت تعنی الخالق فهو الجواد إن أعطی لیه و إتعالی علیه والبخیل من بخل بما افترض هللا تعالی ع
 فهو الجواد إن منع ألنه إن أعطی عبدا أعطاه ما لیس له و إن منع منع ما لیس له

      2  1      217  452 
راهیم حدثنا الحسین بن ابراهیم بن أحمدالمؤدب رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن اب   41
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عن أبیه موسی بن جعفر  لرضااعن الحسین بن خالد عن علی بن موسی بن هاشم عن أبیه عن علی بن معبد 
لی عه الحسین بن علی عن أبیه عن أبیه جعفر بن محمـد  عن أبیه محمـد  بن علی عن أبیه علی بن الحسین عن أبی

قول قال هللا ی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال سمعت  بن أبی طالب علیه السالم 
سول هللا صلی رمن لم یرض بقضائی و من لم یؤمن بقدری فلیلتمس إلها غیری و قال  جل جاللـه 

 515  364      1  2فی کل قضاء هللا عز و جل خیرة للمؤمن       هللا علیه و آله وسلم 
 ی الصولیحدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحی   43

      2  1 
      241   

ع و قدسأله رجل  لرضااقال حدثنا أبوذکوان قال سمعت ابراهیم بن العباس یقول سمعت 
ه أیکلف هللا العباد ما الیطیقون فقال هوأعدل من ذلک قال أفیقدرون علی کل ماأرادو

 112  61قال هم أعجز من ذلک      
ن علی بن الحسن بن سحدثنا أبو الحسن محمـد  بن عمرو بن علی البصری قال حدثنا أبو الح   44

قال حدثنا  المیثمی قال حدثنا أبو الحسن علی بن مهرویه القزوینی قال حدثنا أبو أحمدالغازی
ا أبی جعفر بن محمـد  قال ع قال حدثنا أبی موسی بن جعفر قال حدثن الرضاأبو الحسن علی بن موسی 
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ال قعلی علیه السالم  بی الحسین بن أ حدثنا أبی محمـد  بن علی قال حدثنا أبی علی بن الحسین قال حدثنا
ة أحوال فرائض وفضائل یقول األعمال علی ثالث علی بن أبی طالب علیه السالم سمعت أبی 

مه و أماالفضائل ومعاصی فأما الفرائض فبأمر هللا وبرضاء هللا وبقضاء هللا وتقدیره ومشیته وعل
بعلمه و أماالمعاصی فلیست ومشیته و فلیست بأمر هللا ولکن برضاء هللا وبقضاء هللا وتقدیره

 722  415      1  2بأمر هللا ولکن بقدر هللا وبعلمه ثم یعاقب علیها      
بن عبد   حدثنا أحمد بن ابراهیم بن هارون الفامی فی مسجد الکوفة قال حدثنا محمـد   45

ن الحسین بن خالد عن عهللا بن جعفرالحمیری عن أبیه قال حدثنا ابراهیم بن هاشم عن علی بن معبد 
ننا إلی القول بالتشبیه ع قال قلت له یا ابن رسول هللا إن الناس ینسبو الرضاأبی الحسن علی بن موسی 

ن األخبار والجبر لماروی من األخبار فی ذلک عن آبائک األئمة ع فقال یا ابن خالد أخبرنی ع
 النبی   صلیخبار التی رویت عن ألالتی رویت عن آبائی األئمة ع فی التشبیه والجبر أکثر أم ا

ثر قال فلیقولوا إن روی عن النبی فی ذلک أک فی ذلک فقلت بل ما هللا علیه و آله و سلم 
ه إنهم یقولون إن کان یقول بالتشبیه والجبر إذافقلت ل رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 

ئی األئمة ع إنهم لم یقولوا ا فی آبارسول هللا لم یقل من ذلک شیئا وإنما روی علیه قال فلیقولو
ک ونحن من ذلک شیئا وإنما روی ذلک علیهم ثم قال ع من قال بالتشبیه والجبر فهو کافر مشر
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بر الغالة الذین منه برآء فی الدنیا واآلخرة یا ابن خالد إنما وضع األخبار عنا فی التشبیه والج
د أحبنا و من واالهم فقد أبغضهم فق صغروا عظمة هللا تعالی فمن أحبهم فقد أبغضنا و من

عادانا و من عاداهم فقد واالنا و من وصلهم فقد قطعنا و من قطعهم فقد وصلنا و من 
 جفاهم فقد برنا و من برهم فقد جفانا و من أکرمهم فقد أهاننا و من أهانهم فقد أکرمنا و

لینا و من أساء إلیهم فقد إ من قبلهم فقد ردنا و من ردهم فقد قبلنا و من أحسن إلیهم فقد أساء
أحسن إلینا و من صدقهم فقد کذبنا و من کذبهم فقد صدقنا و من أعطاهم فقد حرمنا 

 راو من حرمهم فقد أعطانا یا ابن خالد من کان من شیعتنا فالیتخذن منهم ولیا و النصی
          526 

ن بن محمـد  بن عامر عن معلی حسیحدثنا جعفر بن محمـد  بن مسرور رضی هللا عنه قال حدثنا ال   46
ال سألته فقلت هللا فوض ع ق الرضابن محمـد البصری عن الحسن بن علی الوشاء عن أبی الحسن 

 األمر إلی العباد فقال هوأعز من ذلک فقلت أجبرهم علی المعاصی قال هللا أعدل وأحکم
أنت أولی بسیئاتک  ومن ذلک ثم قال قال هللا عز و جل یا ابن آدم أناأولی بحسناتک منک 

 426  267      1  2منی عملت المعاصی بقوتی التی جعلتها فیک      
ی حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق المؤدب رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن عل   47
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ر ع األنصاری عن عبد السالم بن صالح الهروی قال سمعت أبا الحسن علی بن موسی بن جعف
 تعالی الیکلف هللا جبر فالتعطوه من الزکاة شیئا و التقبلوا له شهادة أبدا إنیقول من قال بال

ری          نفسا إالوسعها و الیحملها فوق طاقتها و التکسب کل نفس إالعلیها و التزر وازرة وزر أخ
221 

بن   حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا أحمد بن محمـد   48
ع قال ذکر عنده الجبر  لرضااالبرقی عن أبیه عن سلیمان بن جعفرالحمیری عن أبی الحسن  خالد

ه أحد إالکسرتموه والتفویض فقال أ الأعطیکم فی هذاأصال الیختلفون فیه و الیخاصمکم علی
باد فی قلنا إن رأیت ذلک فقال إن هللا تعالی لم یطع بإکراه و لم یعص بغلبة و لم یهمل الع

کن هللا لمالک لماملکهم والقادر علی ماأقدرهم علیه فإن ائتمر العباد بطاعته لم یملکه هوا
عل و إن لم یحل عنها صادا و المنها مانعا و إن ائتمروا بمعصیته فشاء أن یحول بینهم و بین ذلک ف

م ففعلوا فلیس هو ألذی أدخلهم فیه ثم قال ع من یضبط حدود هذاالکالم فقد خص
 645  268      1  2من خالفه      

 حدثنا أبی رضی هللا عنه و محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قاال   45
ر البزنطی حدثناسعد بن عبد هللا عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن أحمد بن محمـد  بن أبی نص
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االستطاعة فقال قول بع قال قلت له إن أصحابنا بعضهم یقول بالجبر وبعضهم ی الرضاعن أبی الحسن 
دیت لی لی اکتب قال هللا تعالی یا ابن آدم بمشیتی کنت أنت ألذی تشاءوبقوتی أ

ک من سیئة فمن نفسک و فرائضی وبنعمتی قویت علی معصیتی جعلتک سمیعا بصیرا قویا ماأصاب
ل وأنتم ذلک أنی أولی بحسناتک منک و أنت أولی بسیئاتک منی و ذلک أنی الأسأل عما أفع

 134و قدنظمت لک کل شیءترید          تسألون 
ن حدثنا علی بن أحمد بن محمـد  بن عمران الدقاق رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  ب   51

لحسین بن خالد یعقوب الکلینی قال حدثنا علی بن محمـد المعروف بعالن عن محمـد  بن عیسی عن ا
لی قدیم والقدم ن هللا تبارک و تعاع أنه قال اعلم علمک هللا الخیر أ الرضاعن أبی الحسن 

ر العامة معجزة صفة دلت العاقل علی أنه ال شیءقبله و ال شیءمعه فی دیمومته فقد بان لنا بإقرا
ان الصفة أنه ال شیءقبل هللا و ال شیء مع هللا فی بقائه وبطل قول من زعم أنه کان قبله أو ک

نه لم یزل معه فکیف ز أن یکون خالقا له ألمعه شیء و ذلک أنه لو کان معه شیء فی بقائه لم یج
ذا و کان ء ال هیکون خالقا لمن لم یزل معه و لو کان قبله شیء کان األول ذلک الشی

ذ خلقهم األول أولی بأن یکون خالقا لألول ثم وصف نفسه تبارک و تعالی بأسماء دعا الخلق إ
ادرا قاهرا حیا قیوما ظاهرا ق وتعبدهم وابتالهم إلی أن یدعوه بهافسمی نفسه سمیعا بصیرا
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من أسمائه  باطنا لطیفا خبیرا قویا عزیزا حکیما علیما و ماأشبه هذه األسماء فلما رأی ذلک
وا الغالون المکذبون و قدسمعونا نحدث عن هللا أنه ال شیءمثله و ال شیء من الخلق فی حاله قال

اء الحسنی فتسمیتم بجمیعها أ فی أسم کیف شارکتموه أخبرونا إذ زعمتم أنه المثل هلل و الشبه له
قدجمعتکم  فإن فی ذلک دلیال علی أنکم مثله فی حاالته کلها أو فی بعضها دون بعض إذ
الف المعانی األسماء الطیبة قیل لهم إن هللا تبارک و تعالی ألزم العباد أسماء من أسمائه علی اخت

ک قول الناس الجائز عندهم السائغ لی ذلو ذلک کمایجمع االسم الواحد معنیین مختلفین والدلیل ع
ییع و هو ألذی خاطب هللا عز و جل به الخلق فکلمهم بما یعقلون لیکون علیهم حجة فی تض

ماضیعوا و قدیقال للرجل کلب وحمار وثور وسکرة وعلقمة وأسد و کل ذلک علی 
یس بأسد و الکلب ل خالفه ألنه لم تقع األسماء علی معانیها التی کانت بنیت علیها ألن اإلنسان

فافهم ذلک یرحمک هللا وإنما یسمی هللا عز و جل بالعالم لغیر علم حادث علم به 
نیة مامضی مما أفنی من األشیاءواستعان به علی حفظ مایستقبل من أمره والرویة فیما یخلق من خلقه وتف

ء الخلق إنما سموا اخلقه مما لو لم یحضره ذلک العلم ویغیبه کان جاهال ضعیفا کما أنارأینا علم
ل وإنما بالعلم لعلم حادث إذ کانوا قبله جهلة وربما فارقهم العلم باألشیاء فصاروا إلی الجه

ی مارأیت سمی هللا عالما ألنه الیجهل شیئا فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العلم واختلف المعنی عل
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زأنا ألذی نسمع به جوسمی ربنا سمیعا الجزء فیه یسمع به الصوت و الیبصر به کما أن 
مینا النقوی علی النظر به ولکنه عز و جل أخبر أنه التخفی علیه األصوات لیس علی حد ماس

نانبصر نحن فقد جمعنا االسم بالسمیع واختلف المعنی وهکذا البصیر اللجزء به أبصر کما أ
عنا االسم واختلف مبجزء منا الینتفع به فی غیره ولکن هللا بصیر الیجهل شخصا منظورا إلیه فقد ج

اء ولکن المعنی و هوقائم لیس علی معنی انتصاب وقیام علی ساق فی کبد کماقامت األشی
ل أخبر أنه قائم یخبر أنه حافظ کقول الرجل القائم بأمرنا فالن و هو عز و جل القائم علی ک

کقولک فایة نفس بما کسبت والقائم أیضا فی کالم الناس الباقی والقائم أیضا یخبر عن الک
عنی و للرجل قم بأمر فالن أی اکفه والقائم منا قائم علی ساق فقد جمعنا االسم و لم یجمعنا الم

ناع من أن أمااللطیف فلیس علی قلة وقضافة وصغر ولکن ذلک علی النفاذ فی األشیاء واالمت
یدرک کقولک لطف عن هذااألمر ولطف فالن فی مذهبه و قوله یخبرک أنه غمض فبهر 

و  فات الطلب وعاد متعمقا متطلفا الیدرکه الوهم فهکذا لطف هللا تبارکالعقل و
 تعالی عن أن یدرک بحد أویحد بوصف واللطافة منا الصغر والقلة فقد جمعنا االسم

واالعتبار باألشیاء  واختلف المعنی و أماالخبیر فالذی الیعزب عنه شیء و الیفوته لیس للتجربة
اهال و هللا تعالی لم ا لوالهما ماعلم ألن من کان کذلک کان جفتفیده التجربة واالعتبار علم
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تلف المعنی و یزل خبیرا بما یخلق والخبیر من الناس المستخبر عن جهل المتعلم و قدجمعنا االسم واخ
أماالظاهر فلیس من أجل أنه عال لألشیاء برکوب فوقها وقعود علیها وتسنم لذراها ولکن 

هللا  قدرته علیها کقول الرجل ظهرت علی أعدائی وأظهرنیذلک لقهره ولغلبة األشیاء و
علی األشیاء ووجه آخر و     2       علی خصمی یخبر علی الفلج والغلبة فکهذا ظهور هللا

هو أنه و هوالظاهر لمن أراده الیخفی علیه شیء و أنه مدبر لکل مایری فأی ظاهر أظهر 
یک من آثاره مایغنیک حیثما توجهت وفوأوضح أمرا من هللا تعالی فإنک التعدم صنعته 

اطن فلیس علی والظاهر منا البارز بنفسه والمعلوم بحده فقد جمعنا االسم و لم یجمعنا المعنی و أماالب
وحفظا وتدبیرا  معنی االستبطان لألشیاء بأن یغور فیها ولکن ذلک منه علی استبطانه لألشیاء علما

ء المستتر نی الغائر فی الشیکتوم سره والباطن منا بمعکقول القائل أبطنته یعنی خبرته وعلمت م
ال فقد جمعنا االسم واختلف المعنی و أماالقاهر فإنه لیس علی معنی عالج ونصب واحتی

ومداراة ومکر کمایقهر العباد بعضهم بعضا فالمقهور منهم یعود قاهرا والقاهر یعود 
س به الذل لفاعله وقلة االمتناع مایخلق ملتب مقهورا ولکن ذلک من هللا تبارک و تعالی علی أن جمیع

 لماأراد به لم یخرج منه طرفة عین غیر أنه یقول له کن فیکون والقاهر منا علی ماذکرت
ووصفت فقد جمعنا االسم واختلف المعنی وهکذا جمیع األسماء و إن کنا لم نسمها 
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 عونک فی إرشادنا وتوفیقناو کلها فقد یکتفی االعتبار بما ألقینا إلیک و هللا عز و جل عوننا
          2117 

 ع فی التوحید الرضاخطبة 

حدثنا محمـد  بن عمر  حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال   52
الکاتب عن محمـد  بن زیاد القلزمی عن محمـد  بن أبی زیاد الجدی صاحب الصالة 

قال سمعت أبا الحسن  علیه السالم  علی بن أبی طالبر بن بجدة قال حدثنی محمـد  بن یحیی بن عم
د ورواه لی وأملی عندالمأمون فی التوحید قال ابن أبی زیا ع یتکلم بهذا الکالم  الرضا

ن أیضا أحمد بن عبد هللا العلوی مولی لهم وخاال لبعضهم عن القاسم بن أیوب العلوی أ
علی  الرضاستعمل اشم فقال لهم إنی أرید أن أع جمع بنی ه الرضاالمأمون لماأراد أن یستعمل 

لخالفة هذااألمر من بعدی فحسده بنو هاشم وقالوا أتولی رجال جاهال لیس له بصر بتدبیر ا
اه فقال له بنو هاشم یا أبا الحسن فابعث إلیه رجال یأتنا فتری من جهله ماتستدل به علیه فبعث إلیه فأت

ا الیتکلم مطرقا ثم  علیه فصعد ع المنبر فقعد ملیاصعد المنبر وانصب لنا علما نعبد هللا
ه و أهل بیته ثم قال أول انتفض انتفاضة واستوی قائما وحمد هللا تعالی وأثنی علیه وصلی علی نبی
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ی الصفات عنه عبادة هللا تعالی معرفته وأصل معرفة هللا توحیده ونظام توحید هللا تعالی نف
لوق وشهادة کل موصوف أن له خالقا لیس لشهادة العقول أن کل صفة وموصوف مخ

بصفة و الموصوف وشهادة کل صفة وموصوف باالقتران وشهادة االقتران 
بالحدوث وشهادة الحدوث باالمتناع من األزل الممتنع من الحدوث فلیس هللا من عرف 

و نهاه  بالتشبیه ذاته و الإیاه وحده من اکتنهه و الحقیقته أصاب من مثله و ال به صدق من
 الصمد صمده من أشار إلیه و الإیاه عنی من شبهه و ال له تذلل من بعضه

      265     
      252   

و الإیاه أراد من توهمه کل معروف بنفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلول بصنع هللا 
ه ومباینت جابا بینه وبینهمیستدل علیه وبالعقول تعتقد معرفته وبالفطرة تثبت حجته خلق هللا الخلق ح

تدأ عن ابتداء إیاهم ومفارقته أینیتهم وابتداءه إیاهم دلیلهم علی أن الابتداء له لعجز کل مب
غیره وأدوات إیاهم دلیلهم علی أن الأدوات فیه لشهادة األدوات بفاقة المادین 

واه فقد وغیوره تحدید لماس فأسماؤه تعبیر وأفعاله تفهیم وذاته حقیقة وکنهه تفریق بینه و بین خلقه
جهل هللا من استوصفه و قدتعداه من اشتمله و قدأخطأه من اکتنهه و من قال کیف فقد 
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م فقد  شبهه و من قال لم فقد علله و من قال متی فقد وقته و من قال فیم فقد ضمنه و من قال إلی
وصفه  قدنهاه و من قال حتی م فقد غیاه و من غیاه فقد غایاه و من غایاه فقد جزأه و من جزأه ف

دید المحدود أحد و من وصفه فقد ألحد فیه و الیتغیر هللا بانغیار المخلوق کما الیتحدد بتح
لة مباین البمسافة قریب البتأویل عدد ظاهر البتأویل المباشرة متجلی الباستقالل رؤیة باطن البمزای

دبر م البمداناة لطیف البتجسم موجود ال بعدعدم فاعل الباضطرار مقدر البحول فکرة
صحبه األوقات البحرکة مرید البهمامة شاء البهمة مدرک البمحسة سمیع البآلة بصیر البأداة الت

و التضمنه األماکن و التأخذه السنات و التحده الصفات و التقیده األدوات سابق 
األوقات کونه والعدم وجوده واالبتداء أزله بتشعیره المشاعر عرف أن المشعر له 

مقارنته عرف أن الجوهر له وبمضادته بین األشیاء عرف أن الضد له وبوبتجهیره الجواهر 
 بین األمور عرف أن القرین له ضاد النور بالظلمة والجالیة بالبهم والحسو

ها علی تفریقها علی مفرقها وبتألیفبالبلل والصرد بالحرور مؤلف بین متعادیاتها مفرق بین متدانیاتها دالة ب
ین قبل و بعدلیعلم أن ِمن ُکّل َشیٍء َخلَقنا َزوَجیِن لََعلُّکم تََذکُّرونَففرق بها ب مؤلفها ذلک قوله تعالی وَ 

مفاوتها مخبرة القبل له و ال بعدشاهدة بغرائزها أن الغریزة لمغرزها دالة بتفاوتها أن التفاوت ل
معنی  ها غیرها لهبتوقیتها أن الوقت لموقتها حجب بعضها عن بعض لیعلم أن الحجاب بینه وبین
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و المخلوق  الربوبیة إذ المربوب وحقیقة اإللهیة إذ المألوه ومعنی العالم و المعلوم ومعنی الخالق
اد معنی البرائیة وتأویل السمع و المسموع لیس مذ خلق استحق معنی الخالق و البإحداثه البرایا استف

له حین و التقاربه مع إنما تحد مکیف و التغیبه مذ و التدنیه قد و الیحجبه لعل و التوقته متی و الیشت
لقدیمة األدوات أنفسها وتشیر اآللة إلی نظائرها و فی األشیاء یوجد أفعالها منعتها مذ ا

عن مباینها لماتجلی  وحمتها قداألزلیة لو الالکلمة افترقت فدلت علی مفرقها وتباینت فأعربت
هاأثبت غیره ومنها أنبط و فیصانعها للعقول و بهااحتجب عن الرؤیة وإلیها تحاکم األوهام 

مان به و الدیانة إال الدلیل و بهاعرفها اإلقرار وبالعقول یعتقد التصدیق باهلل وباإلقرار یکمل اإلی
صفات للتشبیه بعدمعرفة و المعرفة إالباإلخالص و الإخالص مع التشبیه و النفی مع إثبات ال

فی صانعه التجری علیها الحرکة  تنعفکل ما فی الخلق الیوجد فی خالقه و کل مایمکن فیه یم
اته والسکون وکیف یجری علیه ما هوأجراه أویعود فیه ما هوابتدأه إذالتفاوتت ذ
راء ولتجزأ کنهه والمتنع من األزل معناه و لما کان للباری معنی غیرمعنی المبروء و لوحد له و

زل من الیمتنع من ألإذالحد له أمام و لوالتمس له التمام إذالزمه النقصان کیف یستحق ا
حول الحدوث وکیف ینشئ األشیاء من یمتنع من اإلنشاء و إذالقامت فیه آیة المصنوع ولت

فی معناه  دلیال بعد ما کان مدلوال علیه لیس فی مجال القول حجة و ال فی المسألة عنه جواب و ال
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البدأ له أن یبتدأ الإله إال  اهلل تعظیم و ال فی إبانته عن الخلق ضیم إالبامتناع األزلی أن یثنی و لم
 هللا العلی العظیم کذب العادلون وضلوا ضالال بعیدا وخسرو خسرانا مبینا وصلی هللا

حاب المقاالت ع مع أهل األدیان وأص الرضاذکر مجلس  علی محمـد  و أهل بیته الطاهرین
 عندالمأمون فی التوحید

یالقی رضی هللا عنه قال أخبرنا القمی ثم اإلحدثنا أبو محمـد  جعفر بن علی بن أحمدالفقیه    2
مر بن عبدالعزیز أبو محمـد  الحسن بن محمـد  بن علی بن صدقه القمی قال حدثنی أبوعمرو محمـد  بن ع

علی بن موسی  األنصاری الکجی قال حدثنی من سمع الحسن بن محمـد النوفلی ثم الهاشمی یقول لماقدم
ثلیق ورأس ن سهل أن یجمع له أصحاب المقاالت مثل الجاع علی المأمون أمر الفضل ب الرضا

الجالوت ورؤساء الصابئین والهربذ األکبر وأصحاب زردهشت ونسطاس الرومی 
قال أدخلهم والمتکلمین لیسمع کالمه وکالمهم فجمعهم الفضل بن سهل ثم أعلم المأمون باجتماعهم ف

 أحببت أن تناظرواکم لخیر وعلی ففعل فرحب بهم المأمون ثم قال لهم إنی إنما جمعت
      2  1      171     

      255   
د ابن عمی هذاالمدنی القادم علی فإذا کان بکرة فاغدوا علی و الیتخلف منکم أح
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لی فبینا نحن فقالوا السمع والطاعة یا أمیر المؤمنین نحن مبکرون إن شاء هللا قال الحسن بن محمـد النوف
یتولی أمر أبی  ع إذ دخل علینا یاسر الخادم و کان الرضاسن عند أبی الح فی حدیث لنا

 الحسن ع فقال له یاسیدی إن أمیر المؤمنین یقرئک السالم و یقول فداک أخوک إنه أجمع
لینا إلی أصحاب المقاالت و أهل األدیان والمتکلمون من جمیع الملل فرأیک فی البکور إ

لیک خف إن أحببت أن نصیر إإن أحببت کالمهم و إن کرهت ذلک فالتتجشم و 
ذلک علینا فقال أبو الحسن أبلغه السالم وقل له قدعلمت ماأردت و أناصائر إلیک بکرة 

نوفلی أنت عراقی إن شاء هللا قال الحسن بن محمـد النوفلی فلما مضی یاسر التفت إلینا ثم قال لی یا
ک وأصحاب المقاالت رورقة العراقی غیرغلیظة فما عندک فی جمع ابن عمک علینا أهل الش

غیروثیق  فقلت جعلت فداک یرید االمتحان ویحب أن یعرف ماعندک ولقد بنی علی أساس
ن أصحاب الکالم والبدعة قلت إ   البنیان وبئس و هللا مابنی فقال لی و مابناؤه فی هذاال

خالف العلماء و ذلک أن العالم الینکر غیرالمنکر وأصحاب المقاالت والمتکلمون و 
الشرک أصحاب إنکار ومباهتة إن احتججت علیهم بأن هللا واحد قالوا صح أهل 

ا أثبت قالو رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وحدانیته و إن قلت أن محمـد ا 
احذرهم جعلت رسالته ثم یباهتون الرجل و هویبطل علیهم بحجته ویغالطونه حتی یترک قوله ف
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 جتیأفتخاف أن یقطعوا علی حفداک قال فتبسم ثم قال لی یانوفلی 
فقلت ال و هللا ماخفت علیک قط وإنی ألرجو أن یظفرک هللا بهم إن شاء هللا تعالی 2

علی أهل  فقال لی یانوفلی أتحب أن تعلم متی یندم المأمون قلت نعم قال إذاسمع احتجاجی
ی الصابئین بعبرانیتهم لالتوراة بتوراتهم و علی أهل اإلنجیل بإنجیلهم و علی أهل الزبور بزبورهم و ع

لغاتهم و علی أهل الهرابذة بفارسیتهم و علی أهل الروم برومیتهم و علی أصحاب المقاالت ب
فإذاقطعت کل صنف ودحضت حجته وترک مقالته ورجع إلی قولی علم المأمون 
 الموضع ألذی هوسبیله لیس بمستحق له فعند ذلک یکون الندامة و الحول و القوة إالباهلل

ینظرک و  ی العظیم فلما أصبحنا أتانا الفضل بن سهل فقال له جعلت فداک إن ابن عمکالعل
إنی صائر إلی ناحیتکم إن شاء هللا ع تقدمنی ف الرضاقداجتمع القوم فما رأیک فی إتیانه فقال له 

 ثم توضأ وضوء للصالة وشرب شربة سویق وسقانا منه ثم خرج وخرجنا معه حتی دخلنا علی
والقواد  ذاالمجلس غاص بأهله و محمـد  بن جعفر وجماعة من الطالبیین والهاشمیینالمأمون و إ

زالوا وقوفا  ع قام المأمون وقام محمـد  بن جعفر وجمیع بنی هاشم فما الرضاحضور فلما دخل 
حدثه ساعة ثم ع جالس مع المأمون حتی أمرهم بالجلوس فجلسوا فلم یزل المأمون مقبال علیه ی الرضاو

ر و هو من ولد فاطمة بنت إلی الجاثلیق فقال یاجاثلیق هذا ابن عمی علی بن موسی بن جعف التفت
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أمیر  ص فأحب أن تکلمه أوتحاجه وتنصفه فقال الجاثلیق یا   نبینا و ابن علی بن أبی طالب
ع  لرضااالمؤمنین کیف أحاج رجال یحتج علی بکتاب أنامنکره ونبی الأومن به فقال له 

رفع مانطق به اإلنجیل نعم  احتججت علیک بإنجیلک أتقر به قال الجاثلیق وهل أقدر علییانصرانی فإن 
فقال الجاثلیق  ع سل عما بدا لک واسمع الجواب الرضاو هللا أقر به علی رغم أنفی فقال له 

ابه و مابشر به أنامقر بنبوة عیسی وکت الرضاتنکر منهما شیئا قال  ماتقول فی نبوة عیسی وکتابه هل
ابه و لم یبشر مته وأقرت به الحواریون وکافر بنبوة کل عیسی لم یقر بنبوة محمـد   ص وبکتأ

ین من به أمته قال الجاثلیق أ لیس إنما نقطع األحکام بشاهدی عدل قال ع بلی قال فأقم شاهد
نا غیر أهل ملتک علی نبوة محمـد   ص ممن التنکره النصرانیة وسلنا مثل ذلک من غیر أهل ملت

 ع أالن جئت بالنصفة یانصرانی أ التقبل منی العدل المقدم  الرضال قا
حنا الدیلمی قال عندالمسیح عیسی ابن مریم ع قال الجاثلیق و من هذاالعدل سمه لی قال ماتقول فی یو

بخ بخ ذکرت أحب الناس إلی المسیح قال فأقسمت علیک هل نطق اإلنجیل أن یوحنا قال 
بشرت به الحواریین فآمنوا حمـد العربی وبشرنی به أنه یکون من بعده فإنما المسیح أخبرنی بدین م

ه و لم یلخص به قال الجاثلیق قدذکر ذلک یوحنا عن المسیح وبشر بنبوة رجل وبأهل بیته ووصی
من یقرأ اإلنجیل فتال علیک ع فإن جئناک ب الرضامتی یکون ذلک و لم تسم لنا القوم فنعرفهم قال 
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طاس الرومی کیف ع لنس الرضایته وأمته أتؤمن به قال سدیدا قال ذکر محمـد  و أهل ب
قال ألست حفظک للسفر الثالث من اإلنجیل قال ماأحفظنی له ثم التفت إلی رأس الجالوت ف

یته وأمته تقرأ اإلنجیل قال بلی لعمری قال فخذ علی السفر فإن کان فیه ذکر محمـد  و أهل ب
لث حتی بلغ ذکر فالتشهدوا لی ثم قرأ ع السفر الثافاشهدوا لی و إن لم یکن فیه ذکره 

 وقف ثم قال یانصرانی إنی أسألک النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم 
یته وأمته ثم قال بحق المسیح وأمه أتعلم أنی عالم باإلنجیل قال نعم ثم تال علینا ذکر محمـد  و أهل ب

نطق به اإلنجیل فقد کذبت بما یماتقول یانصرانی هذاقول عیسی ابن مریم ع فإن کذبت 
موسی وعیسی ع ومتی أنکرت هذاالذکر وجب علیک القتل ألنک تکون قدکفرت 

ع  الرضاقر به قال بربک ونبیک وبکتابک قال الجاثلیق الأنکر ما قدبان لی فی اإلنجیل وإنی لم
عیسی ابن  یاشهدوا علی إقراره ثم قال یاجاثلیق سل عما بدا لک قال الجاثلیق أخبرنی عن حوار

لخبیر سقطت ع علی ا الرضامریم ع کم کان عدتهم و عن علماء اإلنجیل کم کانوا قال 
أماالحواریون فکانوا اثنی عشر رجال و کان أعلمهم وأفضلهم ألوقا و أماعلماء النصاری 

ز وعنده کان فکانوا ثالثة رجال یوحنا األکبر باج ویوحنا بقرقیسیا ویوحنا الدیلمی برجا
شر أمه وذکر أهل بیته وأمته و هو ألذی ب بی   صلی هللا علیه و آله و سلم النذکر 
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مـد   ص و ماننقم عیسی وبنی إسرائیل به ثم قال له یانصرانی و هللا إنا لنؤمن بعیسی ألذی آمن بمح
سدت و هللا علمک وضعفت قال الجاثلیق أف علی عیساکم شیئا إالضعفه وقلة صیامه وصالته

ع وکیف ذاک قال  الرضانت إالأنک أعلم أهل اإلسالم قال أمرک و ماکنت ظن
یوما قط و النام  الجاثلیق من قولک أن عیسی کان ضعیفا قلیل الصیام قلیل الصالة و ماأفطر عیسی

صلی قال فخرس ع فلمن کان یصوم وی الرضابلیل قط و مازال صائم الدهر وقائم اللیل قال 
علمها أجبتک  ی أسألک عن مسألة قال سل فإن کان عندیع یانصران الرضاالجاثلیق وانقطع قال 

ق أنکرت ع ماأنکرت أن عیسی ع کان یحیی الموتی بإذن هللا عز و جل قال الجاثلی الرضاقال 
ذلک من أجل أن من أحیا الموتی وأبرأ األکمه واألبرص فهو رب مستحق ألن یعبد قال 

یا الموتی وأبرأ األکمه الماء وأح ع فإن الیسع قدصنع مثل ماصنع عیسی ع مشی علی الرضا
لنبی واألبرص فلم تتخذه أمته ربا و لم یعبده أحد من دون هللا عز و جل ولقد صنع حزقیل ا

ین سنة ثم التفت إلی ع مثل ماصنع عیسی ابن مریم فأحیا خمسة وثالثین ألف رجل من بعدموتهم بست
ل فی التوراة اختارهم بنی إسرائی   رأس الجالوت فقال له یارأس الجالوت أتجد هؤالء فی ش

فأرسله هللا  ل  بخت نصر من سبی بنی إسرائیل حین غزا بیت المقدس ثم انصرف بهم إلی 
معنا عز و جل إلیهم فأحیاهم هذا فی التوراة الیدفعه إالکافر منکم قال رأس الجالوت قدس
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 ع علینا من البه وعرفناه قال صدقت ثم قال یایهودی خذ علی هذاالسفر من التوراة فت
 التوراة آیات فأقبل الیهودی یترجج لقراءته ویتعجب ثم أقبل علی النصرانی

ع  الرضاقال فقال یانصرانی أفهؤالء کانوا قبل عیسی أم عیسی کان قبلهم قال بل کانوا قبله ف
حیی لهم موتاهم فوجه فسألوه أن ی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم لقد اجتمعت قریش علی 

أسماء هؤالء الرهط فقال له اذهب إلی الجبانة فناد ب علی بن أبی طالب علیه السالم معهم 
سول هللا صلی هللا رالذین یسألون عنهم بأعلی صوتک یافالن و یافالن و یافالن یقول لکم محمـد  

ت قوموا بإذن هللا عز و جل فقاموا ینفضون التراب عن رءوسهم فأقبل علیه و آله وسلم 
ه یسألهم عن أمورهم ثم أخبروهم أن محمـد ا قدبعث نبیا فقالوا وددنا أناأدرکناقریش 

ن و لم فنؤمن به ولقد أبرأ األکمه واألبرص والمجانین وکلمه البهائم والطیر والجن والشیاطی
با جاز نتخذه ربا من دون هللا عز و جل و لم ننکر ألحد من هؤالء فضلهم فمتی اتخذتم عیسی ر

من إحیاء الموتی  وا الیسع وحزقیل ربا ألنهما قدصنعا مثل ماصنع عیسی ابن مریم علکم أن تتخذ
وغیره و إن قوما من بنی إسرائیل خرجوا من بالدهم من الطاعون وهم ألوف حذر الموت 

زالوا فیها فأماتهم هللا فی ساعة واحدة فعمد أهل تلک القریة فحظروا علیهم حظیرة فلم ی
تعجب منهم و من کثرة ا رمیما فمر بهم نبی من أنبیاء بنی إسرائیل فحتی نخرت عظامهم وصارو
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رب فأوحی العظام البالیة فأوحی هللا عز و جل إلیه أتحب أن أحییهم لک فتنذرهم قال نعم یا
أحیاء  هللا عز و جل إلیه أن نادهم فقال أیتها العظام البالیة قومی بإذن هللا عز و جل فقاموا

ر فقطعهن عن رءوسهم ثم ابراهیم خلیل الرحمن ع حین أخذ الطی أجمعون ینفضون التراب
ع وأصحابه  قطعا ثم وضع علی کل جبل منهن جزءا ثم ناداهن فأقبلن سعیا إلیه ثم موسی بن عمران

اه السبعون الذین اختارهم صاروا معه إلی الجبل فقالوا له إنک قدرأیت هللا سبحانه فأرن
 قالوا لن نؤمن لک حتی نری هللا جهرة فأخذتهم الصاعقةلهم إنی لم أره ف کمارأیته فقال

رائیل فجئت فاحترقوا عن آخرهم وبقی موسی وحیدا فقال یارب اخترت سبعین رجال من بنی إس
ل بهم وأرجع وحدی فکیف یصدقنی قومی بما أخبرهم به فلو شئت أهلکتهم من قب

دموتهم و کل شیءذکرته من بعوإیای أتهلکنا بما فعل السفهاء منا فأحیاهم هللا عز و جل 
ان لک من هذا التقدر علی دفعه ألن التوراة واإلنجیل والزبور والفرقان قدنطقت به فإن ک

هؤالء  کل من أحیا الموتی وأبرأ األکمه واألبرص والمجانین یتخذ ربا من دون هللا فاتخذ
ثم التفت إلی رأس  ا ماتقول یایهودی فقال الجاثلیق القول قولک و الإله إال هللا  کلهم أر

ن عمران ع الجالوت فقال یایهودی أقبل علی أسألک بالعشر اآلیات التی أنزلت علی موسی ب
ع هل تجد فی التوراة مکتوبا بنبإ محمـد   ص وأمته إذاجاءت األمة األخیرة أتبا



173 
 

فرغ بنو راکب البعیر یسبحون الرب جدا جدا تسبیحا جدیدا فی الکنائس الجدد فلی
من األمم الکافرة فی  لیهم و إلی ملکهم لتطمئن قلوبهم فإن بأیدیهم سیوفا ینتقمون بهاإسرائیل إ

أقطار األرض أهکذا هو فی التوراة مکتوب قال رأس الجالوت نعم إنا لنجده کذلک 
ال لهما أتعرفان ثم قال للجاثلیق یانصرانی کیف علمک بکتاب شعیا ع قال أعرفه حرفا حرفا ق

إنی رأیت صورة راکب الحمار البسا جالبیب النور ورأیت  هذا من کالمه یاقوم
هل  ع یانصرانی الرضاقد قال ذلک شعیا ع قال  راکب البعیر ضوء مثل ضوء القمر فقاال

ذی تعرف فی اإلنجیل قول عیسی ع إنی ذاهب إلی ربکم وربی والبارقلیطا جاء هو أل
ئ یبد هو ألذی یشهد لی بالحق کماشهدت له و هو ألذی یفسر لکم کل شیء و

ل إال فضائح األمم و هو ألذی یکسر عمود الکفر فقال الجاثلیق ماذکرت شیئا من اإلنجی
ع یاجاثلیق أ التخبرنی عن  لرضااونحن مقرون به فقال أتجد هذا فی اإلنجیل ثابتا یاجاثلیق قال نعم قال 

اافتقدنا یل فقال له معند من وجدتموه و من وضع لکم هذااإلنج اإلنجیل األول حین افتقدتموه 
ع  لرضاااإلنجیل إالیوما واحدا حتی وجدناه غضا طریا فأخرجه إلینا یوحنا ومتی فقال له 

نجیل وإنما وقع ماأقل معرفتک بسنن اإلنجیل وعلمائه فإن کان هذا کماتزعم فلم اختلفتم فی اإل
ل لم تختلفوا واالختالف فی هذااإلنجیل ألذی فی أیادیکم الیوم فلو کان علی العهد األ
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لی فیه ولکنی مفیدک علم ذلک اعلم أنه لماافتقد اإلنجیل األول اجتمعت النصاری إ
دکم فقال لهم ألوقا علمائهم فقالوا لهم قتل عیسی ابن مریم ع وافتقدنا اإلنجیل وأنتم العلماء فما عن

زنوا علیه و حإن اإلنجیل فی صدورنا ونحن نخرجه إلیکم سفرا سفرا فی کل أحد فالت ومرقابوس
ألوقا ومرقابوس  التخلوا الکنائس فإنا سنتلوه علیکم فی کل أحد سفرا سفرا حتی نجمعه کله فقعد

الء األربعة ویوحنا ومتی فوضعوا لکم هذااإلنجیل بعد ماافتقدتم اإلنجیل األول وإنما کان هؤ
ه اآلن و قدبان تتالمیذ تالمیذ األولین أعلمت ذلک فقال الجاثلیق أما هذافلم أعلمه و قدعلم

ثیرا من لی من فضل علمک باإلنجیل وسمعت أشیاء مما علمته شهد قلبی أنها حق فاستزدت ک
لما ع فکیف شهادة هؤالء عندک قال جائزة هؤالء علماء اإلنجیل وک الرضاالفهم فقال له 

 یهع للمأمون و من حضره من أهل بیته و من غیرهم اشهدوا عل الرضاشهدوا به فهو حق قال 
ن داود بن قالوا قدشهدنا ثم قال ع للجاثلیق بحق االبن وأمه هل تعلم أن متی قال إن المسیح هو اب

ابن مریم ع إنه  ابراهیم بن إسحاق بن یعقوب بن یهوذا بن خضرون فقال مرقابوس فی نسبة عیسی
کلمة هللا أحلها فی جسد األدمی فصارت إنسانا و قال ألوقا إن عیسی ابن مریم ع وأمه 

سه حقا کانا إنسانین من لحم ودم فدخل فیهاالروح القدس ثم إنک تقول من شهادة عیسی علی نف
م أقول لکم یامعشر الحواریین إنه الیصعد إلی السماء إال من نزل منها إالراکب البعیر خات
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ه قال ل عیسی الننکراألنبیاء فإنه یصعد إلی السماء وینزل فما تقول فی هذاالقول قال الجاثلیق هذاقو
لجاثلیق کذبوا ع فما تقول فی شهادة ألوقا ومرقابوس ومتی علی عیسی و مانسبوه إلیه قال ا الرضا

 ق فقال الجاثلیقع یاقوم أ لیس قدزکاهم وشهد أنهم علماء اإلنجیل وقولهم ح الرضاعلی عیسی فقال 
یانصرانی عما بدا علنا سل ع فإنا قدف الرضایاعالم المسلمین أحب أن تعفینی من أمر هؤالء قال 

فالتفت  لک قال الجاثلیق لیسألک غیری فال وحق المسیح ماظننت أن فی علماء المسلمین مثلک
 ع إلی رأس الجالوت فقال له تسألنی أوأسألک فقال بل أسألک ولست أقبل منک حجة الرضا

إال من التوراة أو من اإلنجیل أو من زبور داود أوبما فی صحف ابراهیم و موسی قال 
ل علی لسان عیسی ابن ع التقبل منی حجة إالبما تنطق به التوراة علی لسان موسی بن عمران واإلنجی الرضا

 لرضاامریم والزبور علی لسان داود فقال رأس الجالوت من أین تثبت نبوة محمـد   ص قال 
ل ض فقاع شهد بنبوته موسی بن عمران وعیسی ابن مریم وداود خلیفة هللا عز و جل فی األر

أوصی بنی إسرائیل  ع هل تعلم یایهودی أن موسی الرضاله ثبت قول موسی بن عمران فقال له 
بنی إسرائیل فقال لهم إنه سیأتیکم نبی من إخوانکم فیه فصدقوا و منه فاسمعوا فهل تعلم أن ل

هما إخوة غیرولد إسماعیل إن کنت تعرف قرابة إسرائیل من إسماعیل والسبب ألذی بین
 ع لرضاااهیم ع فقال رأس الجالوت هذاقول موسی الندفعه فقال له من قبل ابر
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أ و لیس قدصح  ع الرضاهل جاءکم من إخوة بنی إسرائیل نبی غیر محمـد   ص قال ال قال 
ع هل تنکر  رضاالهذاعندکم قال نعم ولکنی أحب أن تصححه إلی من التوراة فقال له 

علن علینا من جبل یناء وأضاء لنا من جبل ساعیر واستأن التوراة تقول لکم جاء النور من قبل طور س
ع  لرضاافاران قال رأس الجالوت أعرف هذه الکلمات و ماأعرف تفسیرها قال 

ی أناأخبرک به أما قوله جاء النور من قبل طور سیناء فذلک وحی هللا تبارک و تعالی ألذ
ر فهو الجبل ألذی جبل ساعی أنزله علی موسی ع علی جبل طور سیناء و أما قوله وأضاء لنا من

اران أوحی هللا عز و جل إلی عیسی ابن مریم ع و هو علیه و أما قوله واستعلن علینا من جبل ف
أصحابک فی فذاک جبل من جبال مکة بینه وبینها یوم و قال شعیاء النبی ع فیما تقول أنت و

مل فمن جالتوراة رأیت راکبین أضاء لهم األرض أحدهما علی حمار واآلخر علی 
راکب الحمار و من راکب الجمل قال رأس الجالوت الأعرفهما فخبرنی بهما قال أماراکب 
الحمار فعیسی ع و أماراکب الجمل فمحمـد   ص أتنکر هذا من التوراة قال ال ماأنکره 

ابکم ینطق ع هل تعرف حیقوق النبی ع قال نعم إنی به لعارف قال فإنه قال وکت الرضاثم قال 
أمته یحمل خیله فی  تعالی بالبیان من جبل فاران وامتألت السماوات من تسبیح أحمد وبه جاء هللا

نی بالکتاب الفرقان البحر کمایحمل فی البر یأتینا بکتاب جدید بعدخراب بیت المقدس یع
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 أتعرف هذا وتؤمن به قال رأس الجالوت قد قال ذلک حیقوق
بعث اود فی زبوره و أنت تقرأه أللهم اع فقد قال د الرضاو الننکر قوله قال 3النبی ع

ال رأس الجالوت مقیم السنة بعدالفترة فهل تعرف نبیا أقام السنة بعدالفترة غیر محمـد   ص ق
ع  لرضااهذاقول داود نعرفه و الننکر ولکن عنی بذلک عیسی وأیامه هی الفترة قال له 

فعه هللا إلیه و فی حتی رجهلت أن عیسی ع لم یخالف السنة و کان موافقا لسنة التوراة 
اإلنجیل مکتوب أن ابن البرة ذاهب والبارقلیطا جاء من بعده و هو ألذی یحفظ 

م بالتأویل اآلصار ویفسر لکم کل شیء ویشهد لی کماشهدت له أناجئتکم باألمثال و هویأتیک
بن عمران عن نبیک موسی  ع یارأس الجالوت أسألک الرضاأتؤمن بهذا فی اإلنجیل قال نعم فقال له 

به أحد من  ع فقال سل قال ماالحجة علی أن موسی ثبتت نبوته قال الیهودی إنه جاء بما لم یجئ
لحجر فانفجرت منه األنبیاء قبله قال له مثل ماذا قال مثل فلق البحر وقلبه العصا حیة تسعی وضربه ا

ع صدقت  الرضاله  لالعیون وإخراجه یده بیضاء للناظرین وعالماته الیقدر الخلق علی مثلها قا
عی أنه نبی ثم فی أنه کانت حجته علی نبوته أنه جاء بما الیقدر الخلق علی مثله أفلیس کل من اد

ر لمکانه جاء بما الیقدر الخلق علی مثله وجب علیکم تصدیقه قال الألن موسی ع لم یکن له نظی
ن األعالم بمثل ماجاء به فقال م من ربه وقربه منه و الیجب علینا اإلقرار بنبوة من ادعاها حتی یأتی
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لم یفجروا من  ع فکیف أقررتم باألنبیاء الذین کانوا قبل موسی ع و لم یفلقوا البحر و الرضا
لبوا العصا الحجر اثنتی عشرة عینا و لم یخرجوا أیدیهم مثل إخراج موسی یده بیضاء و لم یق

ات بما الیقدر الخلق علی من اآلی الیهودی قدخبرتک أنه متی ماجاءوا علی نبوتهم حیة تسعی قال
ال له مثله و لوجاءوا بما لم یجئ به موسی أو کان علی غیر ماجاء به موسی وجب تصدیقهم ق

ئ لموتی ویبرع یارأس الجالوت فما یمنعک من اإلقرار بعیسی ابن مریم و قد کان یحیی ا الرضا
ون طیرا بإذن هللا تعالی قال کاألکمه واألبرص ویخلق من الطین کهیئة الطیر ثم ینفخ فیه فی

سی من ع أرأیت ماجاء به مو الرضارأس الجالوت یقال إنه فعل ذلک و لم نشهده قال 
ی اآلیات شاهدته أ لیس إنما جاءت األخبار من ثقات أصحاب موسی أنه فعل ذلک قال بل

موسی ف صدقتم بقال فکذلک أیضا أتتکم األخبار المتواترة بما فعل عیسی ابن مریم ع فکی
و ماجاء به  ع وکذلک أمر محمـد   ص الرضاو لم تصدقوا بعیسی فلم یحر جوابا قال 

کتابا و لم یختلف  وأمر کل نبی بعثه هللا و من آیاته أنه کان یتیما فقیرا راعیا أجیرا لم یتعلم
من مضی  إلی معلم ثم جاء بالقرآن ألذی فیه قصص األنبیاء ع وأخبارهم حرفا حرفا وأخبار

ء بآیات کثیرة بقی إلی یوم القیامة ثم کان یخبرهم بأسرارهم و مایعملون فی بیوتهم وجا و من
نقر لهما  التحصی قال رأس الجالوت لم یصح عندنا خبر عیسی و الخبر محمـد   ص و الیجوز لنا أن
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حر جوابا ع فالشاهد ألذی شهد لعیسی ولمحمـد   ص شاهد زور فلم ی الرضابما الیصح قال 
زعم أنه نبی ع أخبرنی عن زردهشت ألذی ت الرضاع بالهربذ األکبر فقال له  ثم دعا

سالفنا وردت ماحجتک علی نبوته قال إنه أتی بما لم یأتنا أحد قبله و لم نشهده ولکن األخبار من أ
کذلک عتموه قال بلی قال فبأنه أحل لنا ما لم یحله غیره فاتبعناه قال أفلیس إنما أتتکم األخبار فاتب علینا

محمـد   ص فما  سائر األمم السالفة أتتهم األخبار بما أتی به النبیون وأتی به موسی وعیسی و
 عذرکم فی ترک اإلقرار لهم إذ کنتم إنما أقررتم بزردهشت من قبل األخبار المتواترة

یاقوم إن کان فیکم أحد  ع الرضابأنه جاء بما لم یجئ به غیره فانقطع الهربذ مکانه فقال 
حدا من لف اإلسالم وأراد أن یسأل فلیسأل غیرمحتشم فقام إلیه عمران الصابی و کان وایخا

لقد دخلت المتکلمین فقال یاعالم الناس لو الأنک دعوت إلی مسألتک لم أقدم علیک بالمسائل ف
لی واحدا  بالکوفة والبصرة والشام والجزیرة ولقیت المتکلمین فلم أقع علی أحد یثبت

ان فی الجماعة عمران الصابی ع أن ک الرضابوحدانیته أفتأذن لی أن أسألک قال  لیس غیره قائما
فأنت هو قال أنا هو قال سل یاعمران وعلیک بالنصفة وإیاک والخطل والجور فقال و هللا 

فالأجوزه قال سل عما بدا لک فازدحم الناس  یاسیدی ماأرید إال أن تثبت لی شیئا أتعلق به
لق فقال له سألت فقال عمران الصابی أخبرنی عن الکائن األول وعما خوانضم بعضهم إلی بعض 
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فافهم أماالواحد فلم یزل واحدا کائنا ال شیءمعه بال حدود و الأعراض و الیزال 
فی شیءحده  کذلک ثم خلق خلقا مبتدعا مختلفا بأعراض وحدود مختلفة ال فی شیءأقامه و ال

اختالفا وائتالفا ن بعد ذلک صفوة و غیرصفوة وو ال علی شیءحذاه ومثله له فجعل الخلق م
 وألوانا وذوقا وطعما اللحاجة کانت منه إلی ذلک و اللفضل منزلة لم یبلغها إال به و الأری

یاعمران  لنفسه فیما خلق زیادة و النقصانا تعقل هذا یاعمران قال نعم و هللا یاسیدی قال واعلم
بغی أن یخلق أضعاف من یستعین به علی حاجته ولکان ینأنه لو کان خلق ماخلق لحاجة لم یخلق إال 

ماخلق ألن األعوان کلما کثروا کان صاحبهم أقوی والحاجة یاعمران الیسعها ألنه کان 
لم یحدث من الخلق شیئا إالحدثت فیه حاجة أخری ولذلک أقول لم یخلق الخلق لحاجة 

ض بال حاجة منه إلی من فضل و عولکن نقل بالخلق الحوائج بعضهم إلی بعض وفضل بعضهم علی ب
 النقمة منه علی من أذل فلهذا خلق قال عمران یاسیدی هل کان الکائن معلوما فی نفسه 

ء نفسه بما نفی عنه موجودا ء لنفی خالفه ولیکون الشیع إنما یکون المعلمة بالشی الرضا عندنفسه قال
ء عن نفسه بتحدید ماعلم منها أفهمت یو لم یکن هناک شیءیخالفه فتدعوه الحاجة إلی نفی ذلک الش

 الرضالک قال یاعمران قال نعم و هللا یاسیدی فأخبرنی بأی شیءعلم ماعلم أبضمیر أم بغیر ذ
معرفة ع أرأیت إذاعلم بضمیر هل یجد بدا من أن یجعل لذلک الضمیر حدا تنتهی إلیه ال
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 الرضاحر جوابا قال لم یع فما ذلک الضمیر فانقطع و  الرضاقال عمران البد من ذلک قال 
قولک  ع البأس إن سألتک عن الضمیر نفسه تعرفه بضمیر آخر فإن قلت نعم أفسدت علیک
ه أکثر ودعواک یاعمران أ لیس ینبغی أن تعلم أن الواحد لیس یوصف بضمیر و لیس یقال ل

اعقل من فعل وعمل وصنع و لیس یتوهم منه مذاهب وتجزیة کمذاهب المخلوقین وتجزیتهم ف
 ذلک و ابن علیه ماعلمت صوابا قال عمران یاسیدی أ التخبرنی عن حدود خلقه کیف
 هی و مامعانیها و علی کم نوع یکون قال قدسألت فاعلم أن حدود خلقه علی ستة أنواع

          878 
      272   

 ملموس وموزون ومنظور إلیه و ما الذوق له و هوالروح ومنها منظور إلیه و لیس له وزن و
اللمس و الحس و اللون و الذوق والتقدیر واألعراض والصور والطول والعرض ومنها 

نقصها فأما العمل والحرکات التی تصنع األشیاء وتعملها وتغیرها من حال إلی حال وتزیدها وت
ء ن الشیاألعمال والحرکات فإنها تنطلق ألنه الوقت لها أکثر من قدر مایحتاج إلیه فإذافرغ م

مران حرکة وبقی األثر ویجری مجری الکالم ألذی یذهب ویبقی أثره قال عانطلق بال
ر بخلقه یاسیدی أ التخبرنی عن الخالق إذا کان واحدا ال شیءغیره و ال شیءمعه أ لیس قدتغی
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غیره قال عمران یاسیدی ع قدیم لم یتغیر عز و جل بخلقه الخلق ولکن الخلق یتغیر بت الرضاالخلق قال له 
ته واسمه وصفته و ماأشبه ذلک ع مشی الرضاناه قال بغیره قال فأی شیءغیره قال فبأی شیءعرف

و کل ذلک محدث مخلوق مدبر قال عمران یاسیدی فأی شیء هو قال هونور بمعنی أنه 
هاد خلقه من أهل السماء و أهل األرض و لیس لک علی أکثر من توحیدی إیاه قال عمران 

ع ال یکون السکوت  الرضاخلق الینطق ثم نطق قال یاسیدی أ لیس قد کان ساکتا قبل ال
إال عن نطق قبله والمثل فی ذلک أنه الیقال للسراج هوساکت الینطق و الیقال أن السراج 

ا هو لیس شیءغیره ء فیما یرید أن یفعل بنا ألن الضوء من السراج لیس بفعل منه و الکون وإنملیضی
ر أمرک قال عمران یاسیدی فإن ضأنا به فبهذا تستبصفلما استضاء لنا قلنا قدأضاء لنا حتی است

ع أحلت  لرضااألذی کان عندی أن الکائن قدتغیر فی فعله عن حاله بخلقه الخلق قال 
یغیره یاعمران فی قولک إن الکائن یتغیر فی وجه من الوجوه حتی یصیب الذات منه ما

ق نفسها أوهل رأیت بصیرا قط ریاعمران هل تجد النار تغیرها تغیر نفسها وهل تجد الحرارة تح
ال عمران لم أر هذا إال أن تخبرنی یاسیدی أ هو فی الخلق أم الخلق فیه ق رأی بصره قال

ک ماتعرفه ع أجل یاعمران عن ذلک لیس هو فی الخلق و الالخلق فیه تعالی عن ذلک وساء علم الرضا
یس واحد منکما فی ل و القوة إالباهلل أخبرنی عن المرآة أنت فیهاأم هی فیک فإن کان
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ع هل تری  الرضاال صاحبه فبأی شیءاستدللت بها علی نفسک یاعمران قال بضوء بینی وبینها ق
ع فأرناه فلم یحر جوابا  االرضمن ذلک الضوء فی المرآة أکثر مما تراه فی عینک قال نعم قال 

واحد  یقال فالأری النور إال و قددلک ودل المرآة علی أنفسکما من غیر أن یکون ف
فت إلی منکما ولهذا أمثال کثیرة غیر هذا الیجد الجاهل فیهامقاال وهلل المثل األعلی ثم الت

بی قال المأمون فقال الصالة قدحضرت فقال عمران یاسیدی التقطع علی مسألتی فقد رق قل
الناس خارجا  ع داخال وصلی الرضاع نصلی ونعود فنهض ونهض المأمون فصلی  الرضا

قال سل یاعمران قال ع إلی مجلسه ودعا بعمران ف الرضابن جعفر ثم خرجا فعاد خلف محمـد  
ع إن  لرضاایاسیدی أ التخبرنی عن هللا عز و جل هل یوحد بحقیقة أویوحد بوصف قال 

و  ئ الواحد الکائن األول لم یزل واحدا ال شیءمعه فردا الثانی معه المعلوماهللا المبد
ء من األشیاء غیره ابها و المذکورا و المنسیا و الشیئا یقع علیه اسم شیالمجهوال و المحکما و المتش

لی شیءاستند ء قام و ال إلی شیءیقوم و ال إو ال من وقت کان و ال إلی وقت یکون و البشی
 و ال فی شیءاستکن و ذلک کله قبل الخلق إذ ال شیءغیره و ماأوقعت

لم أن اإلبداع والمشیة من فهم واع علیه من الکل فهی صفات محدثة وترجمة یفهم بها 
واإلرادة معناها واحد وأسماؤها ثالثة و کان أول إبداعه وإرادته ومشیته الحروف 
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فریق التی جعلها أصال لکل شیء ودلیال علی کل مدرک وفاصال لکل مشکل وبتلک الحروف ت
مور کلها ألکل شیء من اسم حق وباطل أوفعل أومفعول أومعنی أو غیرمعنی وعلیها اجتمعت ا
عة باإلبداع و لم یجعل للحروف فی إبداعه لها معنی غیرأنفسها تتناهی و الوجود لها ألنها مبد

والنور فی هذاالموضع أول فعل هللا ألذی هونور السماوات و األرض والحروف 
 هی المفعول بذلک الفعل وهی الحروف التی علیها مدار الکالم والعبادات کلها من هللا

لی لغات العربیة و یها خلقه وهی ثالثة وثالثون حرفا فمنها ثمانیة وعشرون حرفا تدل ععز و جل عل
ها خمسة أحرف من الثمانیة والعشرین اثنان وعشرون حرفا تدل علی لغات السریانیة والعبرانیة ومن

من  متحرفة فی سائر اللغات من العجم واألقالیم واللغات کلها وهی خمسة أحرف تحرفت
 أما الخمسة المختلفة فیتجحخالعشرین حرفا من اللغات فصارت الحروف ثالثة وثالثین حرفا فالثمانیة و

الیجوز ذکرها أکثر مما ذکرناه ثم جعل الحروف بعدإحصائها وأحکام عدتها فعال 
و ما یکون به المصنوع فالخلق األول من هللا  منه کقوله عز و جل ُکن َفیَُکوُن وکن منه صنع

الوزن له و الحرکة و السمع و اللون و الحس والخلق الثانی الحروف  عز و جل اإلبداع
الوزن لها و اللون وهی مسموعة موصوفة غیرمنظور إلیها والخلق الثالث ما کان من األنواع 

له عز کلها محسوسا ملموسا ذا ذوق منظورا إلیه و هللا تبارک و تعالی سابق لإلبداع ألنه لیس قب
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سها قال شیء واإلبداع سابق للحروف والحروف التدل علی غیرنف و جل شیء و ال کان معه
 عالی الیجمع منها شیئا لغیر معنیع ألن هللا تبارک و ت الرضاالمأمون وکیف التدل علی غیرأنفسها قال 

ر أبدا فإذاألف منها أحرفا أربعة أوخمسة أوستة أوأکثر من ذلک أوأقل لم یؤلفها بغی
معرفة ذلک قال ث لم یکن قبل ذلک شیء قال عمران فکیف لنا بمعنی و لم یکن إاللمعنی محد

ها ع أماالمعرفة فوجه ذلک وبیانه أنک تذکر الحروف إذا لم ترد بها غیرنفس الرضا
غیرأنفسها  ذکرتها فردا فقلت ا ب ت ث ج ح خ حتی تأتی علی آخرها فلم تجد لها معنی

ووجه ماعنیت  عنی ماطلبتو إذاألفتها وجمعت منها أحرفا وجعلتها اسما وصفة لم
ع واعلم أنه  لرضااکانت دلیلة علی معانیها داعیة إلی الموصوف بها أفهمته قال نعم قال 

ء ال یکون صفة لغیر موصوف و الاسم لغیر معنی و الحد لغیر محدود والصفات واألسما
یع کلها تدل علی الکمال والوجود و التدل علی اإلحاطة کماتدل الحدود التی هی الترب

بالتحدید  والتثلیث والتسدیس ألن هللا عز و جل تدرک معرفته بالصفات واألسماء و التدرک
بالطول والعرض والقلة والکثرة واللون والوزن و ماأشبه ذلک و لیس یحل باهلل وتقدس شیء 

ذکرنا ولکن یدل علی هللا عز و  من ذلک حتی یعرفه خلقه بمعرفتهم أنفسهم بالضرورة التی
الب المرتاد إلی رؤیة ه ویدرک بأسمائه ویستدل علیه بخلقه حق الیحتاج فی ذلک الطجل بصفات
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عین و الاستماع أذن و اللمس کف و الإحاطة بقلب و لوکانت صفاته جل ثناؤه التدل 
ائه علیه وأسماؤه التدعو إلیه والمعلمة من الخلق التدرکه لمعناه کانت العبادة من الخلق ألسم

ته فلو ال أن ذلک کذلک لکان المعبود الموحد غیر هللا ألن صفاوصفاته دون معناه 
جهال من أهل العمی ع إیاک وقول ال الرضاوأسماءه غیره أفهمت قال نعم یاسیدی زدنی قال 

والضالل الذین یزعمون أن هللا جل وتقدس موجود فی اآلخرة للحساب فی الثواب 
ود هلل عز و جل نقص و لو کان فی الوجوالعقاب و لیس بموجود فی الدنیا للطاعة والرجاء 

واهتضام لم یوجد فی اآلخرة أبدا ولکن القوم تاهوا وعموا وصموا عن الحق من حیث 
یعنی الیعلمون و ذلک قوله عز و جل َو َمن کاَن فِی هِذِه أَعمی َفُهَو فِی اآلِخَرِة أَعمی َو أََضّل َسبِیالً 

کون إالبما أن االستدالل علی ماهناک ال ی   لأعمی عن الحقائق الموجودة و قدعلم ذوو األ
هاهنا و من أخذ علم ذلک برأیه وطلب وجوده وإدراکه عن نفسه دون غیرها لم 
 یزدد من علم ذلک إالبعدا ألن هللا عز و جل جعل علم ذلک خاصة

وأم غیرخلق عندقوم یعقلون ویعلمون ویفهمون قال عمران یاسیدی أ التخبرنی عن اإلبداع أخلق ه
 ع بل خلق ساکن الیدرک بالسکون وإنما صار خلقا ألنه شیءمحدث و هللا تعالی الرضاقال 

 ألذی أحدثه فصار خلقا له وإنما هو هللا عز و جل وخلقه الثالث بینهما و الثالث غیرهما
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ؤتلفا فما خلق هللا عز و جل لم یعد أن یکون خلقه و قد یکون الخلق ساکنا ومتحرکا ومختلفا وم
ومتشابها و کل ماوقع علیه حد فهو خلق هللا عز و جل واعلم أن کل ماأوجدتک  ومعلوما

الحواس فهو معنی مدرک للحواس و کل حاسة تدل علی ماجعل هللا عز و جل لها فی إدراکها 
دید والفهم من القلب بجمیع ذلک کله واعلم أن الواحد ألذی هوقائم بغیر تقدیر و التح

ر والمقدر و لیس فی یر و کان ألذی خلق خلقین اثنین التقدیخلق خلقا مقدرا بتحدید وتقد
کل واحد منهما لون و الوزن و الذوق فجعل أحدهما یدرک باآلخر وجعلهما مدرکین 

سه وإثبات بنفسها و لم یخلق شیئا فردا قائما بنفسه دون غیره للذی أراد من الداللة علی نف
عضده و الیکنه والخلق یمسک عه یقیمه و الیوجوده فاهلل تبارک و تعالی فرد واحد الثانی م

تی تاهوا وتحیروا ح   بعضه بعضا بإذن هللا تعالی ومشیته وإنما اختلف الناس فی هذاال
وا من الحق وطلبوا الخالص من الظلمة بالظلمة فی وصفهم هللا تعالی بصفة أنفسهم فازداد

صفاتهم لقالوا بالفهم والیقین و ن ببعدا و لووصفوا هللا عز و جل بصفاته ووصفوا هللا المخلوقی
صراط  لمااختلفوا فلما طلبوا من ذلک ماتحیروا فیه ارتکبوا و هللا یهدی من یشاء إلی

 مستقیم قال عمران یاسیدی أشهد أنه کماوصفت ولکن بقیت لی مسألة قال سل عما أردت
ی شیء أو به لقال أسألک عن الحکیم فی أی شیء هو وهل یحیط به شیء وهل یتحول من شیء إ
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رد علی ع أخبرک یاعمران فاعقل ماسألت عنه فإنه من أغمض مای الرضاحاجة إلی شیء قال 
نصفون و لیس یفهم المتفاوت عقله العازب حلمه و الیعجز عن فهمه أولو العقل الم الخلق فی مسائلهم

حاجته إلی ذلک ل أماأول ذلک فلو کان خلق ماخلق لحاجة منه لجاز لقائل أن یقول یتحول إلی ماخلق
خلق یمسک بعضه ولکنه عز و جل لم یخلق شیئا لحاجة و لم یزل ثابتا ال فی شیء و ال علی شیء إال أن ال

لیس  بعضا ویدخل بعضه فی بعض ویخرج منه و هللا جل وتقدس بقدرته یمسک ذلک کله و
ن الخلق م یدخل فی شیء و الیخرج منه و الیئوده حفظه و الیعجز عن إمساکه و الیعرف أحد

کیف ذلک إال هللا عز و جل و من أطلعه علیه من رسله و أهل سره والمستحفظین ألمره 
ُه ُکن وخزانه القائمین بشریعته وإنما أمره کلمح البصر أو هوأقرب إذاشاء شیئاَفإِنّما یَُقوُل لَ 
ن شیء مَفیَُکوُنبمشیته وإرادته و لیس شیء من خلقه أقرب إلیه من شیء و ال شیءأبعد منه 

أفهمت یاعمران قال نعم یاسیدی قدفهمت وأشهد أن هللا تعالی علی ماوصفت 
ووحدت وأشهد أن محمـد ا  ص عبده المبعوث بالهدی ودین الحق ثم خر ساجدا 

ی و نحو القبلة وأسلم قال الحسن بن محمـد النوفلی فلما نظر المتکلمون إلی کالم عمران الصاب
م یسألوه ع أحد منهم و ل الرضاحد منهم قط لم یدن من کان جدال لم یقطعه عن حجته أ
ة من ع فدخال وانصرف الناس وکنت مع جماع الرضاعن شیء وأمسینا فنهض المأمون و
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اجاء به صدیقک ال و أصحابنا إذ بعث إلی محمـد  بن جعفرفأتیته فقال لی یانوفلی أ مارأیت م
ناه به أنه کان هذاقط و العرف ع خاض فی شیء من الرضاهللا ماظننت أن علی بن موسی 

الکالم قلت قد کان الحاج یأتونه فیسألونه عن أشیاء من  یتکلم بالمدینة أویجتمع إلیه أصحاب
ا محمـد إنی أخاف حاللهم وحرامهم فیجیبهم وربما کلم من یأتیه یحاجه فقال محمـد  بن جعفر یا أب

لیه باإلمساک عن هذه األشیاء قلت أشر ععلیه أن یحسده علیه هذا الرجل فیسمه أویفعل به بلیة ف
قل له  إذا الیقبل منی و ماأراد الرجل إالامتحانه لیعلم هل عنده شیء من علوم آبائه ع فقال لی

وأحب أن تمسک عن هذه األشیاء لخصال شتی فلما انقلبت    إن عمک قدکره هذاال
ثم قال حفظ هللا عمی  عع أخبرته بما کان عن عمه محمـد  بن جعفرفتبسم  الرضاإلی منزل 

داک ماأعرفنی به لم کره ذلک یاغالم صر إلی عمران الصابی فأتنی به فقلت جعلت ف
رت عندبعض إخواننا من الشیعة قال فالبأس قربوا إلیه دابة فص أناأعرف موضعه و هو

ف درهم إلی عمران فأتیته به فرحب به ودعا بکسوة فخلعها علیه وحمله ودعا بعشرة آال
قال ع  ه السالم أمیرالمؤمنین علیبها قلت جعلت فداک حکیت فعل جدک فوصله 

نا قال هکذا نحب ثم دعا ع بالعشاء فأجلسنی عن یمینه وأجلس عمران عن یساره حتی إذافرغ
مع لعمران انصرف مصاحبا وبکر علینا نطعمک طعام المدینة فکان عمران بعد ذلک یجت
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له المأمون بعشرة ل أمرهم حتی اجتنبوه ووصإلیه المتکلمون من أصحاب المقاالت فیبط
ع صدقات بلخ فأصاب  الرضاآالف درهم وأعطاه الفضل ماال وحمله وواله 

 الرغائب
      2  2275 

      275   

 ع مع سلیمان المروزی متکلم خراسان  الرضافی ذکر مجلس       23

ه رضی هللا عنه قال حمدالفقیحدثنا أبو محمـد  جعفر بن علی بن أ   2عندالمأمون فی التوحید
بن عمرو   حدثنا أبو محمـد  الحسن بن محمـد  بن علی بن صدقة القمی قال حدثنا أبوعمرو محمـد

م سلیمان بن عبدالعزیز األنصاری الکجی قال حدثنی من سمع الحسن بن محمـد النوفلی یقول قد
ی علی بن موسی ابن عم المروزی متکلم خراسان علی المأمون فأکرمه ووصله ثم قال له إن

وم الترویة ع قدم علی من الحجاز و هویحب الکالم وأصحابه فالعلیک أن تصیر إلینا ی الرضا
من بنی هاشم  لمناظرته فقال سلیمان یا أمیر المؤمنین إنی أکره أن أسأل مثله فی مجلسک فی جماعة

ما وجهت إلیه لمعرفتی نفینتقض عندالقوم إذاکلمنی و الیجوز االستقصاء علیه قال المأمون إ
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لمؤمنین بقوتک و لیس مرادی إال أن تقطعه عن حجة واحدة فقط فقال سلیمان حسبک یا أمیر ا
ه قدم إلینا رجل من أهل ع فقال إن الرضااجمع بینی وبینه وخلنی والذم فوجه المأمون إلی 

 امروز و هوواحد خراسان من أصحاب الکالم فإن خف علیک أن تتجشم المصیر إلین
أخذ یاسر ف   فعلت فنهض ع للوضوء و قال لنا تقدمونی وعمران الصابی معنا فصرنا إلی ال

عالی قلت وخالد بیدی فأدخالنی علی المأمون فلما سلمت قال أین أخی أبو الحسن أبقاه هللا ت
   نتقدم ثم قلت یا أمیر المؤمنین إن عمران موالک معی و هو علی ال خلفته یلبس ثیابه وأمرنا أن

فقال و من عمران قلت الصابی ألذی أسلم علی یدک قال فلیدخل فدخل فرحب به 
بکم  المأمون ثم قال له یاعمران لم تمت حتی صرت من بنی هاشم قال الحمد هلل ألذی شرفنی

ا یا أمیر المؤمنین فقال له المأمون یاعمران هذاسلیمان المروزی متکلم خراسان قال عمران ی
ه قال عمران یزعم واحد خراسان فی النظر وینکر البداء قال فلم التناظرونأمیر المؤمنین إنه 

اسلیمان ع فقال فی أی شیءکنتم قال عمران یا ابن رسول هللا هذ الرضاذلک إلیه فدخل 
ت بقول أبی الحسن ی الحسن وبقوله فیه فقال عمران قدرضی  المروزی فقال له سلیمان أترضی 

أهل النظر قال المأمون یا أبا الحسن ماتقول  بحجة أحتج بها علی نظرائی من فی البداء علی أن یأتینی فیه
ُر فیما تشاجرا فیه قال و ماأنکرت من البداء یاسلیمان و هللا عز و جل یقول أَ َو ال یَذکُ 
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 ُثّم ُیِعیُدُه و قَ اإِلنساُن أَنّا َخلَقناُه ِمن َقبُل َو لَم یَُک َشیئاً و یقول عز و جل َو ُهَو ألِّذی یَبَدُؤا الَخل
 أَ یقول بَِدیُع الّسماواتِ َو األَرضِ و یقول عز و جل یَِزیُد فِی الَخلقِ ما یَشاُء و یقول َو بَدَ 

ِ إِّما ُیَعّذُبُهم َو إِّما یَُتوُب  َمِر اّللّ َخلَق اإِلنساِن ِمن ِطیٍن و یقول عز و جل َو آَخُروَن ُمرَجوَن ألِ
لیمان هل ما ُیَعّمُر ِمن ُمَعّمٍر َو ال ُینَقُص ِمن ُعُمِرِه إاِّل فِی کِتابٍ قال سَعلَیِهم و یقول عز و جل َو 

عز و جل  رویت فیه من آبائک شیئا قال نعم رویت عن أبی عن أبی عبد هللا ع أنه قال إن هلل
ماء العلعلمین علما مخزونا مکنونا الیعلمه إال هو من ذلک یکون البداء وعلما علمه مالئکته ورسله ف
هللا  من أهل بیت نبینا یعلمونه قال سلیمان أحب أن تنزعه لی من کتاب هللا عز و جل قال قول

کّر ص َفَتَوّل َعنُهم َفما أَنَت بَِمُلوٍمأراد هالکهم ثم بدا هلل تعالی فقال َو ذَ    عز و جل لنبیه
لقد أخبرنی أبی عن  ضالراَفإِّن الّذکری تَنَفُع الُمؤِمنِیَن قال سلیمان زدنی جعلت فداک قال 

بی من قال إن هللا عز و جل أوحی إلی ن رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم آبائه ع عن 
أخبره فدعا هللا أنبیائه أن أخبر فالنا الملک أنی متوفیه إلی کذا وکذا فأتاه ذلک النبی ف

وقضی  یالملک و هو علی سریره حتی سقط من السریر و قال یارب أجلنی حتی یشب طفل
 أمری فأوحی هللا عز و جل إلی ذلک النبی أن ائت فالنا الملک
 فأعلم أنی قدأنسیت فی أجله وزدت فی عمره إلی خمس عشرة سنة فقال ذلک النبی ع
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یارب إنک لتعلم أنی لم أکذب قط فأوحی هللا عز و جل إلیه إنما أنت عبدمأمور 
قال أحسبک ضاهیت الیهود فی سلیمان ففأبلغه ذلک و هللا الیسأل عما یفعل ثم التفت إلی 

ِ َمغُلولٌَةیعنو   هذاال ن قال أعوذ باهلل من ذلک و ماقالت الیهود قال قالَتِ الیَُهوُد یَُد اّللّ
 ُلِعُنوا بِما أن هللا تعالی قدفرغ من األمر فلیس یحدث شیئا فقال هللا عز و جل ُغلّت أَیِدیِهم وَ 

ر الناس من البداء موسی بن جعفر ع عن البداء فقال و ماینکقاُلوا ولقد سمعت قوما سألوا أبی 
 فی أی و أن یقف هللا قوما یرجیهم ألمره قال سلیمان أ التخبرنی عن إِنّا أَنَزلناُه فِی لَیلَِة الَقدرِ 

ن حیاة شیءأنزلت قال یاسلیمان لیلة القدر یقدر هللا عز و جل فیها ما یکون من السنة إلی السنة م
 ر أوشر أورزق فما قدره فی تلک اللیلة فهو من المحتوم قال سلیمان أالنأوموت أوخی

 قدفهمت جعلت فداک فزدنی قال یاسلیمان أن من األمور أمورا موقوفة
ن یقول العلم عند هللا عز و جل یقدم منها مایشاء ویؤخر مایشاء ویمحو مایشاء یاسلیمان إن علیا ع کا

یکذب نفسه و له فما علمه مالئکته ورسله فإنه یکون و العلمان فعلم علمه هللا ومالئکته ورس
نه المالئکته و الرسله وعلم عنده مخزون لم یطلع علیه أحدا من خلقه یقدم منه مایشاء ویؤخر م

عدیومی هذاالبداء مایشاء ویمحو مایشاء ویثبت مایشاء قال سلیمان للمأمون یا أمیر المؤمنین الأنکر ب
عما بدا لک وعلیک بحسن  فقال المأمون یاسلیمان سل أبا الحسن و الأکذب به إن شاء هللا
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دا لک قال ماتقول ع سل عما ب الرضااالستماع واإلنصاف قال سلیمان یاسیدی أسألک قال 
ع إنما قلتم حدثت  لرضاافیمن جعل اإلرادة اسما وصفة مثل حی وسمیع وبصیر وقدیر قال 

ألنه سمیع بصیر  وا حدثت األشیاء واختلفتاألشیاء واختلفت ألنه شاء وأراد و لم تقول
مریدا قال ع یاسلیمان  فهذا دلیل علی أنهما لیستا مثل سمیع و البصیر و القدیر قال سلیمان فإنه لم یزل

ع  الرضاقال  فإرادته غیره قال نعم قال فقد أثبت معه شیئا غیره لم یزل قال سلیمان ماأثبت
ثله یعایا أویکابر علیک فصاح به المأمون و قال یاسلیمان مأهی محدثة قال سلیمان ال ماهی محدثة 

باإلنصاف أ ماتری من حولک من أهل النظر ثم قال کلمه یا أبا الحسن فإنه متکلم خراسان 
کن أزلیا کان محدثا و إذا لم ء إذا لم یفأعاد علیه المسألة فقال هی محدثة یاسلیمان فإن الشی

ع  الرضا إرادته منه کما أن سمعه وبصره وعلمه منه قالیکن محدثا کان أزلیا قال سلیمان 
کماسمع نفسه  فأراد نفسه قال ال قال فلیس المرید مثل السمیع والبصیر قال سلیمان إنما أراد نفسه

راد أن ع مامعنی أراد نفسه أراد أن یکون شیئا وأ الرضاوأبصر نفسه وعلم نفسه قال 
ته کان ذلک قال ع أفبإراد الرضانعم قال یکون حیا أوسمیعا أوبصیرا أوقدیرا قال 

ا لم یکن ع فلیس لقولک أراد أن یکون حیا سمیعا بصیرا معنی إذ الرضاسلیمان نعم قال 
ذلک بإرادته قال سلیمان بلی قد کان ذلک بإرادته فضحک المأمون و من حوله وضحک 
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اله وتغیر عنها و ح ع ثم قال لهم ارفقوا بمتکلم خراسان یاسلیمان فقد حال عندکم عن الرضا
سألة قال سل ع یاسلیمان أسألک عن م الرضاو جل به فانقطع ثم قال  هذا ما الیوصف هللا عز

بما التفقهون جعلت فداک قال أخبرنی عنک و عن أصحابک تکلمون الناس بما تفقهون وتعرفون أو
د غیراإلرادة و أن مریع فالذی یعلم الناس أن ال الرضاو التعرفون قال بل بما نفقه ونعلم قال 

المرید قبل اإلرادة و أن الفاعل قبل المفعول و هذایبطل قولکم أن اإلرادة والمرید 
 لرضااشیءواحد قال جعلت فداک لیس ذلک منه علی مایعرف الناس و ال علی مایفقهون قال 

ع فأراکم ادعیتم علم ذلک بال معرفة وقلتم اإلرادة کالسمع والبصر إذا کان 
ع یاسلیمان هل یعلم هللا  االرضلی ما الیعرف و الیعقل فلم یحر جوابا ثم قال ذلک عندکم ع

ک قال نعم جمیع ما فی الجنة والنار قال سلیمان نعم قال أفیکون ماعلم هللا تعالی أنه یکون من ذل
زیدهم قال قال فإذا کان حتی الیبقی منه شیء إال کان أیزیدهم أویطویه عنهم قال سلیمان بل ی

غایة فی قولک قدزادهم ما لم یکن فی علمه أنه یکون قال جعلت فداک فالمرید الفأراه 
حط له قال فلیس یحیط علمه عندکم بما یکون فیهما إذا لم یعرف غایة ذلک و إذا لم ی

لک علوا کبیرا علمه بما یکون فیهما لم یعلم ما یکون فیهما قبل أن یکون تعالی هللا عز و جل عن ذ
ا أن نجعل قلت الیعلمه ألنه الغایة لهذا ألن هللا عز و جل وصفهما بالخلود وکرهنقال سلیمان إنما 
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م یزیدهم ع لیس علمه بذلک بموجب النقطاعه عنهم ألنه قدیعلم ذلک ث الرضالهما انقطاعا قال 
ثم الیقطعه عنهم وکذلک قال هللا عز و جل فی کتابه ُکلّما نَِضَجت ُجُلوُدُهم بَّدلناُهم 

یَرها لِیَُذوُقوا الَعذاَب و قال ألهل الجنةَعطاًء َغیَر َمجُذوٍذ و قال عز و جل َو ُجُلوداً غَ 
فهو عز و جل یعلم ذلک و الیقطع عنهم الزیادة  فاکَِهٍة َکثِیَرٍة ال َمقُطوَعٍة َو ال َممُنوَعةٍ 

نهم أرأیت ماأکل أهل الجنة و ماشربوا لیس یخلف مکانه قال بلی قال أفیکون یقطع ذلک ع
و قدأخلف مکانه قال سلیمان ال قال فکذلک کلما یکون فیها إذاأخلف مکانه فلیس 

إذایبید فیها و هذا یاسلیمان  ع الرضابمقطوع عنهم قال سلیمان بلی یقطعه عنهم و الیزیدهم قال 
 و إبطال الخلود وخالف الکتاب ألن هللا عز و جل یقول لَُهم ما یَشاُؤَن فِیها َو لََدینا َمِزیدٌ 

قول عز و جل َعطاًء َغیَر َمجُذوٍذ و یقول عز و جل َو ما ُهم ِمنها بُِمخَرِجیَن و یقول عز و جل ی
وابا ثم خالِِدیَن فِیها أَبَداً و یقول عز و جل َو فاکَِهٍة َکثِیَرٍة ال َمقُطوَعٍة َو ال َممُنوَعٍةفلم یحر ج

ل قال بلی هی فعل قال ع فهی محدثة رفعع یاسلیمان أ التخبرنی عن اإلرادة فعل هی أم غی الرضاقال 
نشاء قال ألن الفعل کله محدث قال لیست بفعل قال فمعه غیره لم یزل قال سلیمان اإلرادة هی اإل

یاسلیمان هذا ألذی عبتموه علی ضرار وأصحابه من قولهم إن کل ماخلق هللا عز و جل فی 
ودابة إرادة هللا أرض أوبحر أوبر من کلب أوخنزیر أوقرد أوإنسان أ سماء أو
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و إن إرادة هللا تحیا وتموت وتذهب وتأکل وتشرب وتنکح وتلذ وتظلم وتفعل 
لبصر الفواحش وتکفر وتشرک فیبرأ منها ویعاد بها و هذاحدها قال سلیمان إنها کالسمع وا

نوع ع قدرجعت إلی هذاثانیة فأخبرنی عن السمع والبصر والعلم أمص الرضاوالعلم قال 
ت بمفعول له قال ع فکیف نفیتموه قلتم لم یرد ومرة قلتم أراد ولیس الرضاقال  قال سلیمان ال

نفی المعلوم  ع لیس ذلک سواء ألن الرضاسلیمان إنما ذلک کقولنا مرة علم ومرة لم یعلم قال 
ذا لم یرد لم تکن إرادة ء إلیس بنفی العلم ونفی المراد نفی اإلرادة أن تکون إن الشی

ن بصیرا و إن لم بتا و إن لم یکن المعلوم بمنزلة البصر فقد یکون اإلنسافقد یکون العلم ثا
هی محدثة یکن المبصر و قد یکون العلم ثابتا و إن لم یکن المعلوم قال سلیمان إنها مصنوعة قال ف

فة لیست کالسمع والبصر ألن السمع والبصر لیسا بمصنوعین و هذه مصنوعة قال سلیمان إنها ص
لیمان الألنه لم یفعلها قال قال فینبغی أن یکون اإلنسان لم یزل ألن صفته لم تزل قال س من صفاته لم تزل

 قال ع یاخراسانی ماأکثر غلطک أفلیس بإرادته و قوله تکون األشیاء قال سلیمان ال الرضا
ی هللا عن فإذا لم تکن بإرادته و المشیته و الأمره و البالمباشرة فکیف یکون ذلک تعال

 ع أ التخبرنی عن قول هللا عز و جل الرضار جوابا ثم قال ذلک فلم یح
دة قال له َو إِذا أََردنا أَن ُنهلَِک َقریًَة أََمرنا ُمتَرفِیها َفَفَسُقوا فِیهایعنی بذلک أنه یحدث إرا
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نعم قال ع فإذاحدث إرادة کان قولک إن اإلرادة هی هو أو شیء منه باطال ألنه 
إنه لم یکن عنی بذلک  غیر عن حاله تعالی هللا عن ذلک قال سلیمانال یکون أن یحدث نفسه و الیت

ویلک کم تردد فی  ع الرضاء قال أنه یحدث إرادة قال فما عنی به قال عنی فعل الشی
لیس لها معنی قال ء محدث قال فهذه المسألة و قدأخبرتک أن اإلرادة محدثة ألن فعل الشی

إذا لم یکن لها معنی اإلرادة بما المعنی له فع قدوصف نفسه عندکم حتی وصفها ب الرضا
قدیم و الحدیث بطل قولکم إن هللا عز و جل لم یزل مریدا قال سلیمان إنما عنیت أنها 

ا فی حالة فعل من هللا تعالی لم یزل قال أ لم تعلم أن ما لم یزل ال یکون مفعوال وقدیما وحدیث
إن اإلرادة صفة  ألتک قال سلیمان قلتع البأس أتمم مس الرضاواحدة فلم یحر جوابا قال 

لیمان محدثة قال من صفاته قال کم تردد علی أنها صفة من صفاته فصفته محدثة أو لم تزل قال س
یئا قال ع هللا أکبر فاإلرادة محدثة و إن کانت صفة من صفاته لم تزل فلم یرد ش الرضا
 م یردیاء إرادة و لع إن ما لم یزل ال یکون مفعوال قال سلیمان لیس األش الرضا

ة من ع وسوست یاسلیمان فقد فعل وخلق ما لم یزل خلقه وفعله و هذه صف الرضاشیئا قال 
البصر الیدری مافعل تعالی هللا عن ذلک قال سلیمان یاسیدی فقد أخبرتک أنها کالسمع و

والعلم قال المأمون ویلک یاسلیمان کم هذاالغلط والترداد اقطع هذا وخذ فی غیره 
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طع علیه مسألته ع دعه یا أمیر المؤمنین التق الرضاست تقوی علی غیر هذاالرد قال إذ ل
ع البأس أخبرنی  لرضاافیجعلها حجة تکلم یاسلیمان قال قدأخبرتک أنها کالسمع والبصر والعلم قال 

ع فمعنی  لرضااعن معنی هذه أمعنی واحد أم معان مختلفة قال سلیمان معنی واحد قال 
ی واحدا ع فإن کان معناها معن الرضامعنی واحد قال سلیمان نعم قال  اإلرادات کلها

کانت إرادة القیام إرادة القعود وإرادة الحیاة إرادة الموت إذاکانت 
حدا إرادته واحدة لم تتقدم بعضها بعضا و لم یخالف بعضها بعضا وکانت شیئا وا

وغیرها قال سلیمان بل اإلرادة أقال سلیمان إن معناها مختلف قال ع فأخبرنی عن المرید أ هو
 ع فالمرید عندکم مختلف إذ کان هواإلرادة قال یا الرضاهواإلرادة قال 

ک سیدی لیس اإلرادة المرید قال فاإلرادة محدثة و إالفمعه غیره افهم وزد فی مسألت
نفسه  م یسم بهع هل سمی نفسه بذلک قال سلیمان ال ل الرضاقال سلیمان فإنها اسم من أسمائه قال 

أنه مرید قال ع فلیس لک أن تسمیه بما لم یسم به نفسه قال قدوصف نفسه ب الرضابذلک قال 
ع لیس صفته نفسه أنه مرید إخبارا عن أنه إرادة و الإخبارا عن أن اإلرادة اسم  الرضا

ء فقد أراده قال ع یاجاهل فإذاعلم الشی الرضامن أسمائه قال سلیمان ألن إرادته علمه قال 
ل علی مان أجل فقال فإذا لم یرده لم یعلمه قال سلیمان أجل قال من أین قلت ذاک و ماالدلیسلی
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 أن إرادته علمه و قدیعلم ما الیریده أبدا و ذلک قوله عز و جل َو لَئِن ِشئنا لََنذَهبَّن باِلّذیِ 
غ رأَوَحینا إِلَیَکفهو یعلم کیف یذهب به و هو الیذهب به أبدا قال سلیمان ألنه قدف

ال تعالی ادعُونِی أَسَتجِب ع هذاقول الیهود فکیف ق الرضامن األمر فلیس یزید فیه شیئا قال 
ل یَِزیُد فِی الَخلقِ ما لَُکم قال سلیمان إنما عنی بذلک أنه قادر علیه قال أفیعد ما الیفی به فکیف قا

ُ ما یَشاُء َو ُیثبُِت َو ِعنَدُه  وا اّللّ ّم الکِتابِ یَشاُء و قال عز و جل یَمحُ
ُ
 و قدفرغ من األمر فلم أ

نا أبدا و أن ع یاسلیمان هل یعلم أن إنسانا یکون و الیرید أن یخلق إنسا الرضایحر جوابا قال 
ع فیعلم أنه یکون  لرضااإنسانا یموت الیوم و الیرید أن یموت الیوم قال سلیمان نعم قال 

 الرضاما یکونان جمیعا قال ال یعلم أنهمایرید أن یکون أویعلم أنه یکون ما الیرید أن یکون ق
ع إذایعلم أن إنسانا حی میت قائم قاعد أعمی بصیر فی حالة واحدة و هذا هوالمحال 
 قال جعلت فداک فإنه یعلم أنه یکون أحدهما دون اآلخر قال البأس فأیهما یکون ألذی

ک حأراد أن یکون أو ألذی لم یردأن یکون قال سلیمان ألذی أراد أن یکون فض
علم ع غلطت وترکت قولک أنه ی الرضاع والمأمون وأصحاب المقاالت قال  الرضا

لقهم أن إنسانا یموت الیوم و هو الیرید أن یموت الیوم و أنه یخلق خلقا و أنه الیرید أن یخ
و إذا لم یجز العلم عندکم بما لم یرد أن یکون فإنما یعلم أن یکون ماأراد أن یکون 
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اهل إذا قلت لیست ع یاج الرضالی إن اإلرادة لیست هو و الغیره قال قال سلیمان فإنما قو
کیف  هوفقد جعلتها غیره و إذا قلت لیست هی غیره فقد جعلتها هو قال سلیمان فهو یعلم

أحلت ألن الرجل قدیحسن  ع الرضاء قال ء قال نعم قال سلیمان فإن ذلک إثبات للشییصنع الشی
ء و إن لم یصنعه أبدا ثم قال یاطة و إن لم یخط ویحسن صنعة الشیالبناء و إن لم یبن ویحسن الخ

ء قال ن ذلک إثباتا للشیع فیکو الرضاع له یاسلیمان هل تعلم أنه واحد ال شیءمعه قال نعم قال 
عم قال فأنت ع أفتعلم أنت ذاک قال ن الرضاسلیمان لیس یعلم أنه واحد ال شیءمعه قال 

نه سمیع یمان المسألة محال قال محال عندک أنه واحد ال شیءمعه و أیاسلیمان إذاأعلم منه قال سل
م بصیر حکیم قادر قال نعم قال فکیف أخبر عز و جل أنه واحد حی سمیع بصیر حکی

ال له قادر علیم خبیر و هو الیعلم ذلک و هذارد ما قال وتکذیبه تعالی هللا عن ذلک ثم ق
انع الیدری  ما هو و إذا کان الصع فکیف یرید صنع ما الیدری صنعه و ال الرضا

بیرا قال سلیمان فإن ء قبل أن یصنعه فإنما هومتحیر تعالی هللا عن ذلک علوا ککیف یصنع الشی
ع و هو عز و جل یقدر علی ما الیریده أبدا و البد من  الرضااإلرادة القدرة قال 

َکفلو کانت اإلرادة هی أَوَحینا إِلَی ذلک ألنه قال تبارک و تعالی َو لَئِن ِشئنا لََنذَهبَّن باِلّذیِ 
 القدرة کان قدأراد أن یذهب به لقدرته فانقطع
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قال مصنف 6سلیمان فقال المأمون عند ذلک یاسلیمان هذاأعلم هاشمی ثم تفرق القوم
الفرق واألهواء  ع من متکلمی الرضاهذاالکتاب رضی هللا عنه کان المأمون یجلب علی 

 ع عن الحجة مع واحد منهم و ذلک الرضاعلی انقطاع المضلة کل من سمع به حرصا 
ه ألن حسدا منه له ولمنزلته من العلم فکان الیکلمه أحد إالأقر له بالفضل والتزم الحجة له علی

بارک و تعالی هللا تعالی ذکره یأبی إال أن یعلی کلمته ویتم نوره وینصر حجته وهکذا وعد ت
ی بالذین آمنوا األئمة الهداة نا َو الِّذیَن آَمُنوا فِی الَحیاِة الّدنیایعنفی کتابه فقال إِنّا لََننُصُر ُرُسلَ 

ی الدنیا وکذلک وأتباعهم العارفین بهم واآلخذین عنهم بنصرهم بالحجة علی مخالفیهم ماداموا ف
 447  383قرآن   یفعل بهم فی اآلخرة و إن هللا عز و جل الیخلف المیعاد

 ع ذکر مجلس آخر للرضا       24

یاء عندالمأمون مع أهل الملل والمقاالت و ماأجاب به علی بن محمـد  بن الجهم فی عصمة األنب
ن بن حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه و الحسی   2سالم هللا علیهم أجمعین

 أحمد بن هشام المکتب و علی بن عبد هللا الوراق رضی هللا عنهم قالوا حدثنا ابراهیم بن
الهروی  علی بن ابراهیم بن هاشم قال حدثناالقاسم بن محمـد البرمکی قال حدثنا أبوالصلت
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ت من ع أهل المقاالت من أهل اإلسالم والدیانا الرضاقال لماجمع المأمون لعلی بن موسی 
الیهود والنصاری والمجوس والصابئین وسائر أهل المقاالت فلم یقم أحد إال و قدألزمه 

قول بعصمة م حجرا قام إلیه علی بن محمـد  بن الجهم فقال له یا ابن رسول هللا أتحجته کأنه ألق
وله عز و جل األنبیاء قال نعم قال فما تعمل فی قول هللا عز و جل َو َعصی آَدُم َربُّه َفَغوی و فی ق

ی یوسف ع َو ف َو َذا النّوِن إِذ َذَهَب ُمغاِضباً َفظَّن أَن لَن نَقِدَر َعلَیِه و فی قوله عز و جل
فی  لََقد َهّمت بِِه َو َهّم بِها و فی قوله عز و جل فی داودظَّن داُوُد أَنّما َفَتنّاُه و قوله تعالی

ُ ُمبِدیِه فقال  فِی فِی نَفِسَک َما اّللّ ع ویحک یا علی اتق هللا و التنسب  االرضنبیه محمـد   ص َو تخُ
جل قد قال َو ما یَعلَُم   برأیک فإن هللا عز وإلی أنبیاء هللا الفواحش و التتأول کتاب هللا

وَن و أما قوله عز و جل فی آدم َو َعصی آَدُم َربُّه َفَغوی ُ َو الرّاِسخُ  تَأِویلَُه إاِّل اّللّ
عصیة فإن هللا عز و جل خلق آدم حجة فی أرضه وخلیفة فی بالده لم یخلقه للجنة وکانت الم

م مقادیر أمر هللا فلما تجب أن یکون فی األرض لیت من آدم فی الجنة ال فی األرض وعصمته
َ اصطَفی آَدَم َو ُنوحاً  أهبط إلی األرض وجعل حجة وخلیفة عصم بقوله عز و جل إِّن اّللّ
َو آَل اِبراِهیَم َو آَل ِعمراَن َعلَی العالَِمیَن و أما قوله عز و جل َو َذا النّوِن إِذ َذَهَب 

ه أ التسمع قول هللا عز ِدَر َعلَیِهإنما ظن بمعنی استیقن أن هللا لن یضیق علیه رزقُمغاِضباً َفظَّن أَن لَن نَق
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ه و جل َو أَّما إِذا َما ابَتالُه َفَقَدَر َعلَیِه ِرزَقُه أی ضیق علیه رزقه و لوظن أن هللا الیقدر علی
مت بالمعصیة ه لکان قدکفر و أما قوله عز و جل فی یوسف َو لََقد َهّمت بِِه َو َهّم بِهافإنها

له وهم یوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ماتداخله فصرف هللا عنه قتلها والفاحشة و هو قو
عز و جل َکذلَِک لَِنصِرَف َعنُه الّسوَء َو الَفحشاَءیعنی القتل والزناء و أماداود ع فما یقول 

صلی فتصور له ی من قبلکم فیه فقال علی بن محمـد  بن الجهم یقولون إن داود ع کان فی محرابه
ر إبلیس علی صورة طیر أحسن ما یکون من الطیور فقطع داود صالته وقام لیأخذ الطی

ی دار أوریا فخرج الطیر إلی الدار فخرج الطیر إلی السطح فصعد فی طلبه فسقط الطیر ف
اها و کان بن حنان فاطلع داود فی أثر الطیر فإذابامرأة أوریا تغتسل فلما نظر إلیها هو

فقدم  ج أوریا فی بعض غزواته فکتب إلی صاحبه أن قدم أوریا أمام التابوتقدأخر
فکتب إلیه ثانیة أن قدمه أمام  فظفر أوریا بالمشرکین فصعب ذلک علی داود

ع بیده علی جبهته و  لرضااالتابوت فقدم فقتل أوریا فتزوج داود بامرأته قال فضرب 
بصالته حتی خرج فی أثر  من أنبیاء هللا إلی التهاون قال إنا هلل وإنا إلیه راجعون لقد نسبتم نبیا

یحک إن داود إنما الطیر ثم بالفاحشة ثم بالقتل فقال یا ابن رسول هللا فما کان خطیئته فقال و
ظن أن ماخلق هللا عز و جل خلقا هوأعلم منه فبعث هللا عز و جل إلیه الملکین فتسورا 
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 ال ُتشِطط َو اهِدنا إِلی َسواِء بَعضٍ َفاحُکم بَیَننا بِالَحّق وَ المحراب فقاالَخصماِن بَغی بَعُضنا َعلی 
ی الصّراِط إِّن هذا أَخِی لَُه تِسٌع َو تِسُعوَن نَعَجًة َو لَِی نَعَجٌة واِحَدٌة َفقاَل أَکِفلنِیها َو عَزنِّی فِ 

ؤاِل نَعَجتَِک إِ  ی نِعاِجِه و لم یسأل لالِخطابِفعجل داود ع علی المدعی علیه فقال لََقد ظَلََمَک بِسُ
اخطیئة رسم المدعی البینة علی ذلک و لم یقبل علی المدعی علیه فیقول له ماتقول فکان هذ

األَرِض  الحکم ال ماذهبتم إلیه أ التسمع هللا عز و جل یقول یا داُوُد إِنّا َجَعلناَک َخلِیَفًة فِی
بن رسول هللا فما قصته مع أوریا لی آخر اآلیة فقال یا اَفاحُکم بَیَن النّاِس بِالَحّق َو ال تَتّبِعِ الَهوی إ

عده ع إن المرأة فی أیام داود ع کانت إذامات بعلها أوقتل التتزوج ب الرضافقال 
یا أبدا وأول من أباح هللا له أن یتزوج بامرأة قتل بعلها کان داود ع فتزوج بامرأة أور

 ما محمـد   صمن قبل أوریا و أ لماقتل وانقضت عدتها منه فذلک ألذی شق علی الناس
ُ أََحّق أَن تَخش ُ ُمبِدیِه َو تَخَشی النّاَس َو اّللّ فِی فِی نَفِسَک َما اّللّ اُه فإن هللا وقول هللا عز و جل َو تخُ

ص أسماء أزواجه فی دار الدنیا وأسماء أزواجه فی دار    عز و جل عرف نبیه
تحت  ی له زینب بنت جحش وهی یومئذاآلخرة وإنهن أمهات المؤمنین وإحداهن من سم

إنه قال فی امرأة فی  زید بن حارثة فأخفی اسمها فی نفسه و لم یبده لکیال یقول أحد من المنافقین
بیت رجل إنها إحدی أزواجه من أمهات المؤمنین وخشی قول المنافقین فقال هللا عز و 
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ُ أََحّق أَن تَخشاُهیعنی فی اتولی تزویج أحد من نفسک و إن هللا عز و جل م جل َو تَخَشی النّاَس َو اّللّ
قوله َفلَّما ب رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم خلقه إالتزویج حواء من آدم ع وزینب من 

فبکی علی بن محمـد  بن  قالعلی علیه السالم  َقضی َزیٌد ِمنها َوطَراً َزوّجناَکهااآلیة وفاطمة من 
ء هللا ع بعدیومی اتائب إلی هللا عز و جل من أن أنطق فی أنبیاالجهم فقال یا ابن رسول هللا أن

 845هذا إالبما ذکرته          

 ذکر مجلس آخر للرضا ع       25

نه قال حدثناتمیم بن عبد هللا بن تمیم القرشی رضی هللا ع   2عندالمأمون فی عصمة األنبیاء ع
بن الجهم قال حضرت مجلس   محمـدحدثنی أبی عن حمدان بن سلیمان النیسابوری عن علی بن 

أن  علی بن موسی ع فقال له المأمون یا ابن رسول هللا أ لیس من قولک الرضاالمأمون وعنده 
قال ع إن األنبیاء معصومون قال بلی قال فما معنی قول هللا عز و جل َو َعصی آَدُم َربُّه َفَغوی ف

ُث ِشئُتما الَجنَّة َو ُکال ِمنها َرَغداً َحی هللا تبارک و تعالی قال آلدم اسُکن أَنَت َو َزوُجکَ 
أکال من َو ال تَقَربا هِذِه الّشَجَرَة وأشار لهما إلی شجرة الحنطةَفَتُکونا ِمَن الظّالِِمیَن و لم یقل لهما الت

ا هذه الشجرة و المما کان من جنسها فلم یقربا تلک الشجرة و لم یأکال منها وإنما أکال من غیره
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غیرها  س الشیطان إلیهماَو قاَل ما نَهاُکما َربُّکما َعن هِذِه الّشَجَرِة وإنما ینهاکما أن تقربالما أن وسو
ِمَن و لم ینهکما عن األکل منهاإاِّل أَن تَُکونا َملََکیِن أَو تَُکونا ِمَن الخالِِدیَن َو قاَسَمُهما إنِّی لَُکما لَ 

اّلُهما بُِغُروٍرفأکال من یحلف باهلل کاذباَفدَ  النّاِصِحیَن و لم یکن آدم وحواء شاهدا قبل ذلک
تحق به منها ثقة بیمینه باهلل و کان ذلک من آدم قبل النبوة و لم یکن ذلک بذنب کبیر اس

لیهم فلما دخول النار وإنما کان من الصغائر الموهوبة التی تجوز علی األنبیاء قبل نزول الوحی ع
یرة قال هللا عز و جل َو ما الیذنب صغیرة و الکباجتباه هللا تعالی وجعله نبیا کان معصو

َ اص طَفی َعصی آَدُم َربُّه َفَغوی ُثّم اجَتباُه َربُّه َفتاَب َعلَیِه َو َهدی و قال عز و جل إِّن اّللّ
آَدَم َو ُنوحاً َو آَل اِبراِهیَم َو آَل ِعمراَن َعلَی العالَِمیَن فقال له المأمون فما معنی قول هللا عز و 

إن حواء ولدت آلدم  ع الرضاَفلَّما آتاُهما صالِحاً َجَعال لَُه ُشَرکاَء فِیما آتاُهما فقال له  جل
خمسمائة بطن ذکرا وأنثی و إن آدم ع وحواء عاهدا هللا عز و جل ودعواه وقااللَئِن 

 ویا بریئا من الزمانة والعاهة و کانسآتَیَتنا صالِحاً لََنُکونَّن ِمَن الّشاکِِریَن َفلَّما آتاُهما صالِحاً من النسل خلقا 
اء فیما آتاهما و ماآتاهما صنفین صنفا ذکرانا وصنفا إناثا فجعل الصنفان هلل تعالی ذکره شرک 

ُ َعّما ُیشِرکُ  وَن فقال لم یشکراه کشکر أبویهما له عز و جل قال هللا تبارک و تعالی َفَتعالَی اّللّ
ن قول هللا عز حقا فأخبرنی ع  علیه و آله وسلم رسول هللا صلی هللاالمأمون أشهد أنک ابن 
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ع إن  لرضااو جل فی حق ابراهیم ع َفلَّما َجّن َعلَیِه اللّیُل َرأی َکوَکباً قاَل هذا ربَّی فقال 
عبد ابراهیم ع وقع إلی ثالثة أصناف صنف یعبد الزهرة وصنف یعبد القمر وصنف ی

فرأی الزهرة قال ه َفلَّما َجّن َعلَیِه اللّیلُ الشمس و ذلک حین خرج من السرب ألذی أخفی فی
ِحّب اآلفِلِیَنألن األفول م

ُ
لکوکب قاَل ال أ ن صفات هذا ربَّی علی اإلنکار واالستخبارَفلَّما أََفالَ

ارَفلَّما المحدث ال من صفات القدم َفلَّما َرأَی الَقَمَر باِزغاً قاَل هذا ربَّی علی اإلنکار واالستخب
من القوم الضالین  ئِن لَم یَهدنِِی ربَّی أَلَُکونَّن ِمَن الَقوِم الّضالّیَن یقول لو لم یهدنی ربی لکنتأََفَل قاَل لَ 

فلما أصبح وَرأَی الّشمَس باِزَغًة قاَل هذا ربَّی هذا أَکبَُر من الزهرة والقمر علی اإلنکار 
الثة من عبدة الزهرة والقمر لثواالستخبار ال علی اإلخبار واإلقرارَفلَّما أََفلَت قالَلألصناف ا

ماواتِ َو  للِّذِی َفطََر السّ ٌء ِمّما ُتشِرُکوَن إنِّی َوّجهُت وَجهیِ والشمس یا َقوِم إنِّی بَریِ 
ینهم األَرَض َحنِیفاً َو ما أَنَا ِمَن الُمشِرکِیَن وإنما أراد ابراهیم ع بما قال أن یبین لهم بطالن د

تحق العبادة  ق لما کان بصفة الزهرة والقمر والشمس وإنماویثبت عندهم أن العبادة التح
ا لخالقها وخالق السماوات و األرض و کان مااحتج به علی قومه مما ألهمه هللا تعالی وآتاه کم
 قال هللا عز و جل َو تِلَک ُحّجُتنا آتَیناها اِبراِهیَم َعلی َقوِمِه فقال المأمون

 الَموتی قاَل أَ َو ین قول ابراهیم ع َرّب أَرنِِی َکیَف تحُ هلل درک یا ابن رسول هللا فأخبرنی ع
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الی کان أوحی إلی ابراهیم ع إن هللا تبارک و تع الرضالَم ُتؤِمن قاَل بَلی َو لکِن لِیَطَمِئّن قلَبِی قال 
راهیم أنه ذلک ع أنی متخذ من عبادی خلیال إن سألنی إحیاء الموتی أجبته فوقع فی نفس اب

یالخلیل فقا ن لِیَطَمئِّن قلَبِی علی الخلة قال  الَموتی قاَل أَ َو لَم ُتؤِمن قاَل بَلی َو لکِ ل َرّب أَرنِِی َکیَف تحُ
ذ أَربََعًة ِمَن الطّیِر َفُصرُهّن إِلَیَک ُثّم اجَعل َعلی ُکّل َجبٍَل ِمنُهّن ُجزءاً ُثّم ادُعُهّن یَأتِ  یَنَک َسعیاً َو َفخُ

َ َعزِ  ن ثم یٌز َحکِیٌمفأخذ ابراهیم ع نسرا وطاوسا وبطا ودیکا فقطعهن وخلطهاعلَم أَّن اّللّ
ه ثم جعل علی کل جبل من الجبل التی حوله وکانت عشرة منهن جزءا وجعل مناقیرهن بین أصابع

ی استوت دعاهن بأسمائهن ووضع عنده حبا وماء فتطایرت تلک األجزاء بعضها إلی بعض حت
ناقیرهن فطرن ثم إلی رقبته ورأسه فخلی ابراهیم ع عن ماألبدان وجاء کل بدن حتی انضم 

 فقال وقعن فشربن من ذلک الماء والتقطن من ذلک الحب وقلن یانبی هللا أحییتنا أحیاک هللا
یا أبا الحسن  ابراهیم بل هللا یحیی ویمیت و هو علی کل شیءقدیر قال المأمون بارک هللا فیک

 الرضاطاِن قال ُه ُموسی َفَقضی َعلَیِه قاَل هذا ِمن َعَمِل الّشیفأخبرنی عن قول هللا عز و جل َفَوَکزَ 
ع إن موسی دخل مدینة من مدائن فرعون علی حین غفلة من أهلها و ذلک بین المغرب 
 والعشاءَفَوَجَد فِیها َرُجلَیِن یَقَتتاِلِن هذا ِمن ِشیَعتِِه َو هذا ِمن َعُدوّهِ 

بحکم هللا تعالی لَی ألِّذی ِمن َعُدوِّهفقضی موسی علی العدو وَفاسَتغاثَُه ألِّذی ِمن ِشیَعتِِه عَ 
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ن ال ذکره َفَوَکَزُهفمات قاَل هذا ِمن َعَمِل الّشیطانِیعنی االقتتال ألذی کان وقع بین الرجلی
 ول موسی َرّب إنِیّ مافعله موسی ع من قتله إِنُّهیعنی الشیطان َعُدوّ ُمِضّل ُمبِینٌ فقال المأمون فما معنی ق

ینةَفاغِفر لِی ظَلَمُت نَفسِی َفاغِفر لِی قال یقول إنی وضعت نفسی غیرموضعها بدخولی هذاالمد
 إِنُّه ُهَو الَغُفوُر الرِّحیُم قاَل موسی ع َفَغَفَر لَهُ أی استرنی من أعدائک لئال یظفروا بی فیقتلونی

یراً لِلُمجِرِمیَنبل أجاهد وَن ظَهِ َرّب بِما أَنَعمَت َعلَّی من القوة حتی قتلت رجال بوکزةَفلَن أَکُ 
فاً یََتَرقُّب َفإَِذا ألِّذی َفأَصبََح موسی ع فِی الَمِدیَنِة خائِ فی سبیلک بهذه القوة حتی رضی

قااسَتنَصَرُه بِاألَمسِ یَسَتصِرُخُه علی آخرقاَل لَُه ُموسی إِنَّک لَغَویِ  تلت رجال باألمس وتقاتل  ُمبِینٌ
ُهما راد أن یبطش به َفلَّما أَن أَراَد أَن یَبِطَش باِلّذِی ُهَو َعُدوّ لَ هذاالیوم ألوذینک وأ

 إاِّل أَن تَُکوَن َجبّاراً و هو من شیعته قاَل یا ُموسی أَ ُتِریُد أَن تَقتُلَنِی َکما َقَتلَت نَفساً بِاألَمسِ إِن ُتِریدُ 
بیائه خیرا یا أبا المأمون جزاک هللا عن أن فِی األَرضِ َو ما ُتِریُد أَن تَُکوَن ِمَن الُمصلِِحیَن قال

ع إن فرعون قال لموسی  لرضااالحسن فما معنی قول موسی لفرعون َفَعلُتها إِذاً َو أَنَا ِمَن الّضالّیَن قال 
 الّضالّینَ  قاَل موسی َفَعلُتها إِذاً َو أَنَا ِمنَ لماأتاه َو َفَعلَت َفعلََتَک التِّی َفَعلَت َو أَنَت ِمَن الکافِِریَنبی

ّی ُحکماً عن الطریق بوقوعی إلی مدینة من مدائنک َفَفَررُت ِمنُکم لَّما ِخفُتُکم َفَوَهَب لِی ربَ 
قول أ َو جَعلََنِی ِمَن الُمرَسلِیَن و قد قال هللا عز و جل لنبیه محمـد   ص أَ لَم یَجِدَک یَتِیماً َفآوی ی
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 ااّلیعنیإلیک الناس َو َوَجَدَک ضَ  لم یجدک وحیدا فآوی
ل عندقومک َفَهدی أی هدیهم إلی معرفتک َو َوَجَدَک عائاِلً َفأَغنی یقول أغناک بأن جع

ل َو لَّما دعاءک مستجابا قال المأمون بارک هللا فیک یا ابن رسول هللا فما معنی قول هللا عز و ج
کیف یجوز أن یکون َک قاَل لَن تَرانیِ جاَء ُموسی لِِمیقاتِنا َو َکلَّمُه َربُّه قاَل َرّب أَرنِِی أَنُظر إِلَی

ی یسأله کلم هللا موسی بن عمران ع الیعلم أن هللا تبارک و تعالی ذکره الیجوز علیه الرؤیة حت
ری ع إن کلیم هللا موسی بن عمران ع علم أن هللا تعالی أعز أن ی الرضاهذاالسؤال فقال 

م أن هللا عز و جل إلی قومه فأخبره باألبصار ولکنه لماکلمه هللا عز و جل وقربه نجیا رجع
کلمه وقربه وناجاه فقالوالَن ُنؤِمَن لََک حتی نستمع کالمه کماسمعت و کان القوم سبعمائة 

ئة ثم اختار ألف رجل فاختار منهم سبعین ألفا ثم اختار منهم سبعة آالف ثم اختار منهم سبعما
ی سفح الجبل وصعد موسی إلی فأقامهم فمنهم سبعین رجال لمیقات ربهم فخرج بهم إلی طور سیناء 

الطور وسأل هللا تعالی أن یکلمه ویسمعهم کالمه فکلمه هللا تعالی ذکره وسمعوا کالمه من 
نها فوق وأسفل ویمین وشمال ووراء وأمام ألن هللا عز و جل أحدثه فی الشجرة وجعله منبعثا م

 َحتّی نََری ا ألذی سمعناه کالم هللاحتی سمعوه من جمیع الوجوه فقالوالَن ُنؤِمَن لََکبأن هذ
َ َجهَرًة فلما قالوا هذاالقول العظیم واستکبروا وعتوا بعث هللا عز و جل علیهم صاعق ة اّللّ
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وقالوا إنک  فأخذتهم بظلمهم فماتوا فقال موسی یارب ماأقول لبنی إسرائیل إذارجعت إلیهم
جاة هللا عز و جل إیاک اذهبت بهم فقتلتهم ألنک لم تکن صادقا فیما ادعیت من من

فأحیاهم هللا وبعثهم معه فقالوا إنک لوسألت هللا أن یریک ننظر إلیه ألجابک وکنت 
یة له یاقوم إن هللا تعالی الیری باألبصار و الکیف تخبرنا کیف هوفنعرفه حق معرفته فقال موسی

موسی یارب إنک قدسمعت  لوإنما یعرف بآیاته ویعلم بأعالمه فقالوالَن ُنؤِمَن لََک حتی تسأله فقا
وسی سلنی ماسألوک فلن یا م جل جاللـه مقاله بنی إسرائیل و أنت أعلم بصالحهم فأوحی هللا 

أؤاخذک بجهلهم فعند ذلک قال موسی ع َرّب أَرنِِی أَنُظر إِلَیَک قاَل لَن تَرانِی َو لکِِن انُظر 
ّ  َفَسوفَ إِلَی الَجبَِل َفإِِن اسَتَقرّ َمکانَُه و هویهوی ُه لِلَجبَلِبآیة من آیاته َجَعلَُه َدکّا َو تَرانِی َفلَّما تََجلّی َرب

َو عن جهل قومی َخرّ ُموسی َصِعقاً َفلَّما أَفاَق قاَل ُسبحانََک ُتبُت إِلَیَک یقول رجعت إلی معرفتی بک
ی عن قول هللا عز و نأَنَا أَوُّل الُمؤِمنِیَنمنهم بأنک التری فقال المأمون هلل درک یا أبا الحسن فأخبر

به و لو  ع لقد همت الرضاجل َو لََقد َهّمت بِِه َو َهّم بِها لَو ال أَن َرأی ُبرهاَن َربِّه فقال 
ال أن رأی برهان ربه لهم بها کماهمت به لکنه کان معصوما والمعصوم الیهم بذنب 

أن الیفعل فقال المأمون ب و الیأتیه ولقد حدثنی أبی عن أبیه الصادق ع أنه قال همت بأن تفعل وهم
هلل درک یا أبا الحسن فأخبرنی عن قول هللا عز و جل َو َذا النّوِن إِذ َذَهَب ُمغاِضباً َفظَّن 
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معنی استیقن أَن ع ذاک یونس بن متی ع ذهب مغاضبا لقومه َفظَنّب الرضاأَن لَن نَقِدَر َعلَیِه فقال 
َقَدَر َعلَیِه ِرزَقُه نه قوله عز و جل َو أَّما إِذا َما ابَتالُه فَ لَن نَقِدَر َعلَیِه أی لن نضیق علیه رزقه و م

 أوضیق وقترَفنادی فِی الظُّلماتِ أی ظلمة اللیل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت أَن ال
تنی لها فی إِلَه إاِّل أَنَت ُسبحانََک إنِّی ُکنُت ِمَن الظّالِِمیَنبترکی مثل هذه العبادة التی قدفرغ

بَطنِِه إِلی  وت فاستجاب هللا له و قال عز و جل َفلَو ال أَنُّه کاَن ِمَن الُمَسبِّحیَن لَلَِبَث فِیبطن الح
 یَوِم ُیبَعُثوَن فقال المأمون هلل درک یا أبا الحسن ع

          2656 
      111   

د ُکِذُبوا جاَءُهم قَ فأخبرنی عن قول هللا عز و جل َحتّی إَِذا اسَتیأََس الرُّسُل َو ظَنّوا أَنُّهم 
ع یقول هللا عز و جل َحتّی إَِذا اسَتیأََس الرُّسُل من قومهم وظن قومهم أن  الرضانَصُرنا قال 

ز الرسل قدکذبوا جاء الرسل نصرنا فقال المأمون هلل درک یا أبا الحسن فأخبرنی عن قول هللا ع
ُ ما تََقّدَم ِمن َذنبَِک َو ما   حدع لم یکن أ الرضاتَأَّخَر قال و جل لِیَغِفَر لََک اّللّ

نهم کانوا أل رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم عندمشرکی أهل مکة أعظم ذنبا من 
ص بالدعوة إلی کلمة اإلخالص کبر    یعبدون من دون هللا ثالثمائة وستین صنما فلما جاءهم
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ُ ٌء ُعجاٌب َو انطَلَقَ ا لَشیَ ذلک علیهم وعظم وقالواأَ َجَعَل اآللَِهَة إِلهاً واِحداً إِّن هذ  الَمألَ
وا َو اصبُِروا َعلی آلَِهتُِکم إِّن هذا لَشیَ  ی الِملِّة اآلِخَرِة ٌء ُیراُد ما َسِمعنا بِهذا فِ ِمنُهم أَِن امشُ

ص مکة قال له یا محمـد إِنّا َفَتحنا    إِن هذا إاِّل اختاِلٌق فلما فتح هللا عز و جل علی نبیه
ُ ما تََقّدَم ِمن َذنبَِک َو ما تَأَّخرَ  لََکمکةَفتحاً   ُمبِیناً لِیَغِفَر لََک اّللّ

سلم عندمشرکی أهل مکة بدعائک إلی توحید هللا فیما تقدم و ماتأخر ألن مشرکی مکة أ
 بعضهم وخرج بعضهم عن مکة و من بقی منهم لم یقدر علی إنکار التوحید علیه إذادعا

ن هلل درک یا أبا الحسن ک مغفورا بظهوره علیهم فقال المأموالناس إلیه فصار ذنبه عندهم فی ذل
ُ َعنَک لَِم أَِذنَت لَُهم قال  هذامما نزل بإیاک  ع الرضافأخبرنی عن قول هللا عز و جل َعَفا اّللّ

أعنی واسمعی یاجارة خاطب هللا عز و جل بذلک نبیه وأراد به أمته وکذلک قوله 
ن ثَبّتناَک لََقد َعَمُلَک َو لََتُکونَّن ِمَن الخاِسِریَن و قوله عز و جل َو لَو ال أَ تعالی لَئِن أَشَرکَت لَیَحبَطَّن 

 لیه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا عکِدَت تَرَکنُ إِلَیِهم َشیئاً َقلِیالً قال صدقت یا ابن 
ُ َعلَیِه َو أَ  َت َعلَیِه أَمِسک َعلَیَک نَعمفأخبرنی عن قول هللا عز و جل َو إِذ تَُقوُل للِّذِی أَنَعَم اّللّ

ُ أََحّق أَن تَخش ُ ُمبِدیِه َو تَخَشی النّاَس َو اّللّ فِی فِی نَفِسَک َما اّللّ َ َو تخُ  الرضااُه قال َزوَجَک َو اتِّق اّللّ
لکلبی قصد دار زید بن حارثة بن شراحیل ا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم ع إن 
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ذلک تنزیه تغتسل فقال لها سبحان ألذی خلقک وإنما أراد ب فی أمر أراده فرأی امرأته
الباری عز و جل عن قول من زعم أن المالئکة بنات هللا فقال هللا عز و جل أَ َفأَصفاُکم 

سبحان مارآها تغتسل َربُّکم بِالبَنِیَن َو اتَّخَذ ِمَن الَمالئَِکِة إِناثاً إِنُّکم لََتُقوُلوَن َقواًل َعِظیماً فقال النبی ل
منزله  ألذی خلقک أن یتخذ له ولدا یحتاج إلی هذاالتطهیر واالغتسال فلما عاد زید إلی

حان ألذی خلقک و قوله لها سب رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم ء أخبرته امرأته بمجی
لنبی   صلی هللا افلم یعلم زید ماأراد بذلک وظن أنه قال ذلک لماأعجبه من حسنها فجاء إلی 

فی خلقها سوء  إن امرأتی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم و قال له یا  لیه و آله و سلم ع
لَیَک َزوَجَک َو اتّقِ أَمِسک عَ  النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وإنی أرید طالقها فقال له 

َ و قد کان هللا عز و جل عرفه عدد أزواجه و أن تلک المرأة منهن فأخفی ذلک  اّللّ
ون فی نفسه و لم یبده لزید وخشی الناس أن یقولوا إن محمـد ا یقول لمواله إن امرأتک ستک

ُ َعلَیِهیعنی ب اإلسالم َو لی زوجة یعیبونه بذلک فأنزل هللا عز و جل َو إِذ تَُقوُل للِّذِی أَنَعَم اّللّ
َ َو ت فیِ أَنَعمَت َعلَیِهیعنی بالعتق أَمِسک َعلَیَک َزوَجَک َو اتّقِ اّللّ ُ ُمبِدیِه َو تَخَشی خُ  فِی نَفِسَک َما اّللّ

ُ أََحّق أَن تَخشاُه ثم إن زید بن حارثة طلقها واعتدت منه فزوجها هللا عز و جل  النّاَس َو اّللّ
من نبیه محمـد   ص وأنزل بذلک قرآنا فقال عز و جل َفلَّما َقضی َزیٌد ِمنها َوطَراً َزوّجناَکها 
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مُر الُمؤِمنِیَن َحَرٌج فِی أَزواجِ أَدِعیائِِهم إِذا َقَضوا ِمنُهّن َوطَراً َو کاَن أَ  لکَِی ال یَُکوَن َعلَی
ِ َمفُعواًل ثم علم هللا عز و جل أن المنافقین سیعیبونه بتزویجها فأنزل هللا تعا لی ما کاَن َعلَی النّبِّی ِمن اّللّ

ُ لَهُ  َحَرجٍ فِیما لی  ری یا ابن رسول هللا وأوضحتفقال المأمون لقد شفیت صد َفَرَض اّللّ
لجهم فقام ما کان ملتبسا علی فجزاک هللا عن أنبیائه و عن اإلسالم خیرا قال علی بن محمـد  بن ا

هما فقال المأمون إلی صالة وأخذ بید محمـد  بن جعفر بن محمـد  ع و کان حاضر المجلس وتبعت
أحد من أهل العلم  یختلف إلیله المأمون کیف رأیت ابن أخیک فقال له عالم و لم نره 

لنبی   صلی هللا علیه و آله و افقال المأمون إن ابن أخیک من أهل بیت النبی الذین قال فیهم 
علموهم أال إن أبرار عترتی وأطائب أرومتی أحلم الناس صغارا وأعلم الناس کبارا فالت سلم 

 الرضاانصرف لة وضال   هدی و الیدخلونکم فی    فإنهم أعلم منکم الیخرجونکم من 
ع إلی منزله فلما کان من الغد غدوت علیه وأعلمته ما کان من قول المأمون وجواب عمه 

لنی و هللا تعالی ینتقم محمـد  بن جعفر له فضحک ع ثم قال یا ابن الجهم الیغرنک ماسمعته منه فإنه سیغتا
 751  3      1  2لی منه      

الجهم مع نصبه  من طریق علی بن محمـد  بن قال مصنف هذاالکتاب هذاالحدیث غریب
   115    وبغضه وعداوته ألهل البیت ع  
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 من حدیث أصحاب الرس علیه السالم  الرضاعن ماجاء       26

أبیه قال  حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن   2
علیه السالم    الرضا ی قال حدثنا علی بن موسیحدثنا أبوالصلت عبد السالم بن صالح الهرو

یه علی بن الحسین عن أبیه موسی بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمـد  عن أبیه محمـد  بن علی عن أبعن ابیه 
بل مقتله بثالثة أیام رجل من ق علی بن أبی طالب علیه السالم قال أتی علی علیه السالم  الحسین بن 

ی أی عصر فقال یا أمیر المؤمنین أخبرنی عن أصحاب الرس ف أشراف تمیم یقال له عمرو
کانوا وأین کانت منازلهم و من کان ملکهم وهل بعث هللا عز و جل إلیهم رسوال أم 
ی ال وبما ذا هلکوا فإنی أجد فی کتاب هللا تعالی ذکرهم و الأجد غیرهم فقال له عل

بعدی إالعنی و ما فی  به أحدلقد سألتنی عن حدیث ماسألنی عنه أحد قبلک و الیحدثک 
کتاب هللا عز و جل آیة إال و أناأعرفها وأعرف تفسیرها و فی أی مکان نزلت من 
سهل أوجبل و فی أی وقت من لیل أونهار و إن هاهنا لعلما جما وأشار إلی صدره ولکن 

بدون یع طالبه یسیر و عن قلیل یندمون لوفقدونی کان من قصتهم یاأخا تمیم أنهم کانوا قوما
وشاب شجرة صنوبرة یقال لها شاه درخت کان یافث بن نوح غرسها علی شفیر عین یقال لها د

     315      1  2کانت أنبطت لنوح ع بعدالطوفان      
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      116   
وإنما سموا أصحاب الرس ألنهم رسوا بینهم فی األرض و ذلک بعدسلیمان بن داود ع 

می ذلک النهر ئ نهر یقال لها رس من بالد المشرق وبهم سوکانت لهم اثنتا عشرة قریة علی شاط
و لم یکن یومئذ فی األرض نهر أغزر منه و الأعذب منه و القری أکثر و الأعمر منها 

ادسة تسمی إحداهن آبان والثانیة آذر والثالثة دی والرابعة بهمن والخامسة إسفندار والس
عاشرة تیر والحادیة اسعة مرداد والفروردین والسابعة اردیبهشت والثامنة خرداد والت

عشر مهر والثانیة عشر شهریور وکانت أعظم مدائنهم إسفندار وهی التی ینزلها ملکهم و 
بهاالعین  کان یسمی ترکوذ بن غابور بن یارش بن سازن بن نمرود بن کنعان فرعون ابراهیم ع و

نبتت الحبة وصارت ف والصنوبرة و قدغرسوا فی کل قریة منها حبة من طلع تلک الصنوبرة
یقولون شجرة عظیمة وحرموا ماء العین واألنهار فالیشربون منها و الأنعامهم و من فعل ذلک قتلوهم و

ذی علیه هوحیاة آلهتنا فالینبغی ألحد أن ینقص من حیاتها ویشربونهم وأنعامهم من نهر الرس أل
ه أهلها فیضربون علی یقراهم و قدجعلوا فی کل شهر من السنة فی کل قریة عیدا یجمع إل

حونها قربانا للشجرة الشجرة التی بهاکلة من یرید فیها من أنواع الصور ثم یأتون بشاة وبقر فیذب
حال بینهم و ویشعلون فیهاالنیران بالحطب فإذاسطع دخان تلک الذبائح وقتارها فی الهواء و
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رضی عنهم فکان ت بین النظر إلی السماء خروا للشجرة سجدا ویبکون ویتضرعون إلیها أن
یت عنکم عبادی ء فیحرک أغصانها ویصیح من ساقها صیاح الصبی و یقول قدرضالشیطان یجی

معازف فطیبوا نفسا وقروا عینا فیرفعون رءوسهم عند ذلک ویشربون الخمر ویضربون بال
  شهورها  فیکونون علی ذلک یومهم ولیلتهم ثم ینصرفون وإنما سمت العجم ویأخذون الدستبند

نماه وآذرماه وغیرهما اشتقاقا من أسماء تلک القری لقول أهلها بعضهم لبعض هذاعید شهر ا
کذا وعید شهر کذا حتی إذا کان عید شهر قریتهم العظمی اجتمع إلیه صغیرهم 

   کل  ا  عندالصنوبرة والعین سرادقا من دیباج علیه من أنواع الصور له اثنا عشر  فضربوا
ماقربوا  للصنوبرة خارجا من السرادق ویقربون له الذبائح أضعاف ألهل قریة منهم ویسجدون

 عند ذلک فیحرک الصنوبرة تحریکا شدیدا ویتکلم من ء إبلیس للشجرة التی فی قراهم فیجی
یرفعون رءوسهم جوفها کالما جهوریا ویعدهم ویمنیهم بأکثر مما وعدتهم ومنتهم الشیاطین کلها ف

فیکونون  شاط ما الیفیقون و الیتکلمون من الشرب والعزفمن السجود وبهم من الفرح والن
ال کفرهم باهلل علی ذلک اثنی عشر یوما ولیالیها بعدد أعیادهم سائر السنة ثم ینصرفون فلما ط

بن یعقوب  عز و جل وعبادتهم غیره بعث هللا عز و جل إلیهم نبیا من بنی إسرائیل من ولد یهود
بیته فالیتبعونه فلما رأی ی عبادة هللا عز و جل ومعرفة ربوفلبث فیهم زمانا طویال یدعوهم إل
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شدة تمادیهم فی الغی والضالل وترکهم قبول مادعاهم إلیه من الرشد والنجاح وحضر 
یعبدون  عید قریتهم العظمی قال یارب إن عبادک أبوا إالتکذیبی والکفر بک وغدوا

أصبح القوم و قدیبس لطانک فشجرة التنفع و التضر فأیبس شجرهم أجمع وأرهم قدرتک وس
شجرهم فهالهم ذلک وقطع بهم وصاروا فرقتین فرقة قالت سحر آلهتکم هذا الرجل ألذی 

وجوهکم عن آلهتکم إلی إلهه  یزعم أنه رسول رب السماء و األرض إلیکم لیصرف
کم إلی وفرقة قالت البل غضبت آلهتکم حین رأت هذا الرجل یعیبها ویقع فیها ویدعو

ع رأیهم علی قتله فاتخذوا ها فحجبت حسنها وبهائها لکی تغضبوا لها فتنتصروا منه فأجمعبادة غیر
ة أنابیب طواال من رصاص واسعة األفواه ثم أرسلوها فی قرار العین إلی أعلی الماء واحد

قة المدخل فوق واألخری مثل البرابخ ونزحوا ما فیها من الماء ثم حفروا فی قرارها بئرا ضی
ماء وقالوا وا فیهانبیهم وألقموا فاها صخرة عظیمة ثم أخرجوا األنابیب من العمیقة وأرسل

تها نرجو اآلن أن ترضی عنه آلهتنا إذ رأت أنا قدقتلنا من کان یقع فیها ویصد عن عباد
مة یومهم یسمعون ودفناه تحت کبیرها یتشفی منه فیعود لنا نورها ونضارتها کما کان فبقوا عا

رکنی  قول سیدی قدتری ضیق مکانی وشدة کربی فارحم ضعفأنین نبیهم ع و هو ی
و جل لجبرئیل  وقلة حیلتی وعجل بقبض روحی و التؤخر إجابة دعوتی حتی مات ع فقال هللا عز
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ع یاجبرئیل انظر عبادی هؤالء ألذی غرهم حلمی وأمنوا مکری وعبدوا غیری 
المنتقم ممن عصانی و لم یخش اوقتلوا رسولی أن یقوموا لغضبی أویخرجوا من سلطانی کیف و أن

یدهم ذلک إالبریح عقابی وإنی حلفت بعزتی ألجعلنهم عبرة ونکاال للعالمین فلم یرعهم وهم فی ع
رت عاصف شدیدة الحمرة فتحیروا فیها وذعروا منها وانضم بعضهم إلی بعض ثم صا

جمرا  ةاألرض من تحتهم کحجر کبریت یتوقد وأظلتهم سحابة سوداء فألقت علیهم کالقب
عالی ذکره تلتهب فذابت أبدانهم فی النار کمایذوب الرصاص فی النار فنعوذ باهلل ت

 ونزول نقمته و الحول و القوة إالباهلل العلی العظیم من غضبه
          55 

 بح عظیمفی تفسیر قول هللا عز و جل وفدیناه بذ علیه السالم  الرضاعن ماجاء       27

فی شعبان سنة اثنتین  محمـد  بن عبدوس النیسابوری العطار بنیسابورحدثنا عبدالواحد بن    2
ن الفضل بن شاذان قال وخمسین وثالثمائة قال حدثنا محمـد  بن علی بن محمـد  بن قتیبة النیسابوری ع

سماعیل ع یقول لماأمر هللا تبارک و تعالی ابراهیم ع أن یذبح مکان ابنه إ الرضاسمعت 
یده و أنه لم ه تمنی ابراهیم ع أن یکون یذبح ابنه إسماعیل ع بالکبش ألذی أنزله علی
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ز ولده یؤمر بذبح الکبش مکانه لیرجع إلی قلبه مایرجع إلی قلب الوالد ألذی یذبح أع
ل إلیه بیده فیستحق بذلک أرفع درجات أهل الثواب علی المصائب فأوحی هللا عز و ج

من حبیبک محمـد    خلقا هوأحب إلی یا ابراهیم من أحب خلقی إلیک فقال یارب ماخلقت
ص فأوحی هللا عز و جل إلیه یا ابراهیم أفهو أحب إلیک أونفسک قال بل هوأحب 

ائه إلی من نفسی قال فولده أحب إلیک أوولدک قال بل ولده قال فذبح ولده ظلما علی أعد
ع دائه أوجأوجع لقلبک أوذبح ولدک بیدک فی طاعتی قال یارب بل ذبحه علی أیدی أع

نه من بعده ظلما لقلبی قال یا ابراهیم فإن طائفة تزعم أنها من أمة محمـد   ص ستقتل الحسین ع اب
جع قلبه وعدوانا کمایذبح الکبش فیستوجبون بذلک سخطی فجزع ابراهیم ع لذلک وتو

سماعیل وأقبل یبکی فأوحی هللا عز و جل إلیه یا ابراهیم قدفدیت جزعک علی ابنک إ
ل الثواب علی زعک علی الحسین ع وقتله وأوجبت لک أرفع درجات أهلوذبحته بیدک بج

العلی 2 المصائب فذلک قول هللا عز و جل َو َفَدیناُه بِِذبحٍ َعِظیٍم و الحول و القوة إالباهلل
 العظیم

          28 

 الذبیحینأنا ابن  م النبی   صلی هللا علیه و آله و سلفی قول  علیه السالم  الرضاعن ماجاء       28
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دثنا حدثنا أحمد بن الحسین القطان قال أخبرنا أحمد بن محمـد  بن سعید الکوفی قال ح   2
النبی   ع عن معنی قول  لرضااعلی بن الحسین بن علی بن فضال عن أبیه قال سألت أبا الحسن علی بن موسی 

یم الخلیل ع و عبد هللا بن هأنا ابن الذبیحین قال یعنی إسماعیل بن ابرا صلی هللا علیه و آله و سلم 
 و ُه السّعیعبدالمطلب أماإسماعیل فهو الغالم الحلیم ألذی بشر هللا به ابراهیم َفلَّما بَلََغ َمعَ 

َک َفانُظر ما ذهو لماعمل مثل عمله قاَل یا بُنیَ  ا تَری قاَل یا أَبَِت  إنِّی أَری فِی الَمناِم أنَّی أَذبَحُ
ُ ِمَن الصّابِ افَعل ما ُتؤَمُر و لم ی ِریَن فلما عزم علی ذبحه قل یاأبت افعل مارأیت سَتَجِدُنِی إِن شاَء اّللّ

 فداه هللا بذبح عظیم بکبش أملح یأکل فی سواد ویشرب فی سواد وینظر
لک فی ریاض فی سواد ویمشی فی سواد ویبول فی سواد ویبعر فی سواد و کان یرتع قبل ذ

کان لیفدی م أنثی وإنما قال هللا له عز و جل ُکن َفیَُکوُنفالجنة أربعین عاما و ماخرج من رح
ا أحد الذبیحین و به إسماعیل فکل مایذبح فی منی فهو فدیة إلسماعیل إلی یوم القیامة فهذ

عشرة بنین ونذر  الکعبة ودعا هللا أن یرزقه   أمااآلخر فإن عبدالمطلب کان تعلق بحلقة 
ال قدوفی هللا أجاب هللا دعوته فلما بلغوا عشرة ق هلل عز و جل أن یذبح واحدا منهم متی

رسول هللا  لی فألوفین هلل عز و جل فأدخل ولده الکعبة وأسهم بینهم فخرج سهم عبد هللا أبی
هللا ثم  و کان أحب ولده إلیه ثم أجالها ثانیة فخرج سهم عبد صلی هللا علیه و آله وسلم 
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معت قریش ومنعته من سه وعزم علی ذبحه فاجتأجالها ثالثة فخرج سهم عبد هللا فأخذه وحب
اه اغدر فیما بینک ذلک واجتمع نساء عبدالمطلب یبکین ویصحن فقالت له ابنته عاتکة یاأبت

مد إلی و بین هللا عز و جل فی قتل ابنک قال وکیف أغدر یابنیة فإنک مبارکة قالت اع
اإلبل وأعط ربک حتی  یتلک السوائم التی لک فی الحرم فاضرب بالقداح علی ابنک و عل

ج سهم یرضی فبعث عبدالمطلب إلی إبله فأحضرها وأعزل منها عشرا وضرب بالسهام فخر
ل فکبرت عبد هللا فما زال یزید عشرا عشرا حتی بلغت مائة فضرب فخرج السهم علی اإلب

ثالث  قریش تکبیرة ارتجت لها جبال تهامة فقال عبدالمطلب ال حتی أضرب بالقداح
اجتذبه الزبیر  ثالثا کل ذلک یخرج السهم علی اإلبل فلما کانت فی الثالثة مرات فضرب

و أبوطالب وأخواتهما من تحت رجلیه فحملوه و قدانسلخت جلدة خده ألذی 
لمطلب أن تنحر وأقبلوا یرفعونه ویقبلونه ویمسحون عنه التراب فأمر عبدا کانت علی األرض

س من السنین مائة فکانت لعبد المطلب خماإلبل بالحزورة و الیمنع أحد منها وکانت 
ن اإلبل أجراها هللا عز و جل فی اإلسالم حرم نساء اآلباء علی األبناء وسن الدیة فی القتل مائة م

و کان یطوف بالبیت سبعة أشواط ووجد کنزا فأخرج منه الخمس وسمی زمزم حین 
لی ذبح ابنه مه کان عحفرها سقایة الحاج و لو ال أن عمل عبدالمطلب کان حجة و أن عز
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 لنبی   صلی هللا علیه و آله و سلم اعبد هللا شبیها بعزم ابراهیم علی ذبح ابنه إسماعیل لماافتخر 
هللا  ص أنا ابن الذبیحین والعلة التی من أجلها دفع   باالنتساب إلیها ألجل أنهما الذبیحان فی قوله

النبی   د هللا وهی کون دفع الذبح عن عبعز و جل الذبح عن إسماعیل هی العلة التی من أجلها 
ی   صلی هللا علیه النبص فی صلبیهما فببرکة    واألئمة المعصومین صلی هللا علیه و آله و سلم 

و لو ال  واألئمة ع دفع هللا الذبح عنهما فلم تجر السنة فی الناس بقتل أوالدهم و آله و سلم 
و کل مایتقرب   تعالی بقتل أوالدهمذلک لوجب علی الناس کل أضحی التقرب إلی هللا

  3      1  2الناس به إلی هللا عز و جل من أضحیة فهو فداء إلسماعیل ع إلی یوم القیامة      
588 

منها قال مصنف هذاالکتاب قداختلفت الروایات فی الذبح فمنها ماورد بأنه إسحاق و
ان الذبیح إسماعیل ع قها و کماورد بأنه إسماعیل ع و السبیل إلی رد األخبار متی صح طر

مر لکن إسحاق لماولد بعد ذلک تمنی أن یکون هو ألذی أمر أبوه بذبحه فکان یصبر أل
م هللا عز هللا عز و جل ویسلم له کصبر أخیه وتسلیمه فینال بذلک درجته فی الثواب فعل

لک مسندا ذ و جل ذلک من قلبه فسماه بین مالئکته ذبیحا لتمنیه لذلک و قدأخرجت الخبر فی
 فی کتاب النبوة
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 فی عالمات اإلمام علیه السالم  الرضاعن ماجاء       25

حمـد  بن م حدثنا محمـد  بن ابراهیم إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن   2
ی الحسن علی بن موسی سعید بن عقدة الکوفی قال حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه عن أب

ع قال لإلمام عالمات یکون أعلم الناس وأحکم الناس وأتقی الناس وأحلم الناس وأشجع  ضاالر
ین الناس وأسخی الناس وأعبد الناس ویلد مختونا و یکون مطهرا ویری من خلفه کمایری من ب

یدیه و ال یکون له ظل و إذاوقع إلی األرض من بطن أمه وقع علی راحتیه رافعا صوته 
رسول هللا صلی علیه درع  حتلم وینام عینه و الینام قلبه و یکون محدثا ویستویبالشهادتین و الی

الع ت  و الیری له بول و الغائط ألن هللا عز و جل قدوکل األرض  هللا علیه و آله وسلم 
أشفق مایخرج منه و یکون رائحته أطیب من رائحة المسک و یکون أولی بالناس منهم بأنفسهم و

بما  مهاتهم و یکون أشد الناس تواضعا هلل عز و جل و یکون آخذ الناسعلیهم من آبائهم وأ
رة النشقت یأمره به وأکف الناس عما ینهی عنه و یکون دعاؤه مستجابا حتی أنه لودعا علی صخ

فه ذو الفقار و یکون وسی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم بنصفین و یکون عنده سالح 
ماء أعدائهم إلی یوم القیامة و هم إلی یوم القیامة وصحیفة فیهاأسعنده صحیفة فیهاأسماء شیعت

آدم و یکون  یکون عنده الجامعة وهی صحیفة طولها سبعون ذراعا فیهاجمیع مایحتاج إلیه ولد
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عنده الجفر األکبر واألصغر وإهاب ماعز وإهاب کبش فیهما جمیع العلوم حتی أرش 
و    1ها السالم فاطمه علیعنده مصحف الخدش و حتی الجلدة ونصف الجلدة و یکون 

یری فیه  فی حدیث آخر إن اإلمام مؤید بروح القدس وبینه و بین هللا عمود من نور
یعلم واإلمام أعمال العباد وکلما احتاج إلیه لداللة اطلع علیه ویبسطه فیعلم ویقبض عنه فال

سی ویسهو ویفرح نیولد ویلد ویصح ویمرض ویأکل ویشرب ویبول ویتغوط وینکح وینام وی
سأل ویثاب ویکرم ویحزن ویضحک ویبکی ویحیی ویموت ویقبر ویزار ویحشر ویوقف ویعرض وی

وادث التی ویشفع وداللته فی خصلتین فی العلم واستجابة الدعوة و کل ماأخبر به من الح
توارثه  آله وسلم  رسول هللا صلی هللا علیه وتحدث قبل کونها فذلک بعهد معهود إلیه من 

و عن آبائه عنه ع و یکون ذلک مما عهد إلیه جبرئیل ع من عالم الغیوب عز و جل وجمیع 
السیف و هو أمیر قتلوا منهم ب النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم األئمة األحد عشر بعد 

المؤمنین و الحسین ع والباقون قتلوا بالسم قتل کل واحد منهم طاغیة زمانه وجری ذلک 
أنهم لم یقتلوا علی  یقة والصحة ال کماتقوله الغالة والمفوضة لعنهم هللا فإنهم یقولونعلیهم علی الحق

ء هللا الحقیقة و أنه شبه للناس أمرهم فکذبوا علیهم غضب هللا فإنه ماشبه أمر أحد من أنبیا
اء و وحججه للناس إالأمر عیسی ابن مریم ع وحده ألنه رفع من األرض حیا وقبض روحه بین السم
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ُ یا ِعیسی إاأل نِّی رض ثم رفع إلی السماء ورد علیه روحه و ذلک قول هللا تعالی إِذ قاَل اّللّ
امةَو ُکنُت  َو ُمطَّهُرَک و قال عز و جل حکایة لقول عیسی ع یوم القیُمَتَوفّیَک َو رافُِعَک إلِیَ 

یَب َعلَیِهم َو أَنَت َعلی ُکّل َشیٍء قِ َعلَیِهم َشِهیداً ما ُدمُت فِیِهم َفلَّما تَوَفیّتَنِی ُکنَت أَنَت الرّ 
لم َشِهیٌد ویقولون المتجاوزون للحد فی أمر األئمة ع أنه إن جاز أن یشبه أمر عیسی ع للناس ف
م الیجوز أن یشبه أمرهم أیضا و ألذی یجب أن یقال لهم أن عیسی هومولود من غیرأب فل

مذهبهم لعنهم هللا فی ذلک  علی إظهار الیجوز أن یکونوا مولودین من غیرآباء فإنهم الیجترون
و  ومتی جاز أن یکون جمیع أنبیاء هللا ورسله وحججه بعدآدم مولودین من اآلباء واألمهات

ماجاز کان عیسی ع من بینهم مولودا من غیرأب جاز أن یشبه أمر غیره من األنبیاء والحجج ع ک
لیعلم بذلک  ل أمره آیة وعالمةأن یولد من غیرأب دونهم وإنما أراد هللا عز و جل أن یجع

مام وذکر فی وصف اإلمامة واإل علیه السالم  الرضاعن ماجاء  أنه علی کل شیءقدیر
 فضل اإلمام ورتبته

ا أبو حدثنا أبوالعباس محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدثن   2
ن موسی بن ابراهیم عن حامد عمران بأحمدالقاسم بن محمـد  بن علی الهارونی قال حدثنی أبو

ی أیام الحسن بن القاسم الرقام قال حدثنی القاسم بن مسلم عن أخیه عبدالعزیز بن مسلم قال کنا ف
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ی بدء مقدمنا فإذارأی ع بمرو فاجتمعنا فی مسجد جامعها فی یوم الجمعة ف الرضاعلی بن موسی 
دی وموالئی دخلت علی سیالناس أمر اإلمامة وذکروا کثرة اختالف الناس فیهاف

دعوا عن ع فأعلمته ماخاض الناس فیه فتبسم ع ثم قال یا عبدالعزیز جهل القوم وخ الرضا
ص حتی أکمل له الدین وأنزل علیه القرآن فیه    أدیانهم إن هللا تبارک و تعالی لم یقبض نبیه

لیه کمال فقال عز إتفصیل کل شیء بین فیه الحالل والحرام والحدود واألحکام وجمیع مایحتاج 
ص الیَوَم    و جل ما َفرّطنا فِی الکِتاِب ِمن َشیٍء وأنزل فی حجة الوداع وهی آخر عمره

 أَکَملُت لَُکم ِدیَنُکم َو أَتَممُت َعلَیُکم نِعمَتِی َو َرِضیُت لَُکُم اإِلسالَم ِدیناً وأمر
یلهم وترکهم وأوضح لهم سب ص حتی بین ألمته معالم دینهم   اإلمامة من تمام الدین و لم یمض

ه فمن زعم أن علی قصد الحق وأقام لهم علیا ع علما وإماما و ماترک شیئا یحتاج إلیه األمة إالبین
هللا عز و جل لم یکمل دینه فقد رد کتاب هللا عز و جل و من رد کتاب هللا تعالی 

ن اإلمامة أجل قدرا إ فهو کافر هل یعرفون قدر اإلمامة ومحلها من األمة فیجوز فیهااختیارهم
آرائهم وأعظم شأنا وأعلی مکانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن یبلغها الناس بعقولهم أوینالوها ب
خلة مرتبة أویقیموا إماما باختیارهم إن اإلمامة خص هللا بها ابراهیم الخلیل ع بعدالنبوة وال

ُلَک لِلنّاسِ إِماماً فقال الخلیل ع اعِ ثالثة وفضیلة شرفه بها وأشاد بهاذکره فقال عز و جل إنِّی ج
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مة سرورا بهاَو ِمن ذُریّتِّی قاَل هللا عز و جل ال یَناُل عَهدِی الظّالِِمیَنفأبطلت هذه اآلیة إما
ه کل ظالم إلی یوم القیامة وصارت فی الصفوة ثم أکرمه هللا عز و جل بأن جعلها ذریت

َعلنا صالِِحیَن لَُه إِسحاَق َو یَعُقوَب نافِلًَة َو ُکالّ جَ  أهل الصفوة والطهارة فقال عز و جل َو َوَهبنا
کاِة َو َجَعلناُهم أَئِّمًة یَهُدوَن بِأَمِرنا َو أَوَحینا إِلَیِهم فِعَل الَخیراتِ َو إِقاَم الصاّلِة َو إِیتاَء الزّ 

النبی   صلی هللا علیه ها رثَو کاُنوا لَنا عابِِدیَنفلم یزل فی ذریته یرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتی و
ّی َو الِّذیَن راِهیَم لَلِّذیَن اتّبَُعوُه َو هَذا النّبِ   فقال هللا عز و جل إِّن أَولَی النّاِس  و آله و سلم 

ُ ولَیِ  سم مافرضها  الُمؤِمنِیَنفکانت له خاصة فقلدها  ص علیا بأمر هللا عز و جل علی رآَمُنواوَ اّللّ
بقوله عز و جل  ی ذریته األصفیاء الذین آتاهم هللا العلم واإلیمانهللا عز و جل فصارت ف

ِ إِلی یَوِم البَعثِف وُتوا الِعلَم َو اإِلیماَن لََقد لَبِثُتم فِی کِتابِ اّللّ
ُ
علی علیه هی فی ولد َو قاَل الِّذیَن أ

ال أن اإلمامة خاصة إلی یوم القیامة إذ النبی بعد محمـد   ص فمن أین یختار هؤالء الجهالسالم  
هی منزلة األنبیاء وإرث األوصیاء إن اإلمامة خالفة هللا عز و جل وخالفة الرسول ومقام 

نیا أمیر المؤمنین ومیراث الحسن و الحسین ع إن اإلمامة زمام الدین ونظام المسلمین وصالح الد
ة والزکاة الو عز المؤمنین إن اإلمامة أس اإلسالم النامی وفرعه السامی باإلمام تمام الص

کام ومنع ء والصدقات وإمضاء الحدود واألحوالصیام والحج والجهاد وتوفیر الفی
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الثغور واألطراف اإلمام یحل حالل هللا ویحرم حرام هللا ویقیم حدود هللا ویذب 
لشمس عن دین هللا ویدعو إلی سبیل ربه بالحکمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة اإلمام کا

نیر والسراج م وهی باألفق بحیث التنالها األیدی واألبصار اإلمام البدر المالطالعة للعال
مام الزاهر والنور الساطع والنجم الهادی فی غیاهب الدجی والبید القفار ولجج البحار اإل

 الماء العذب علی الظمأ والدال علی الهدی والمنجی من الردی واإلمام النار علی الیفاع
 لدلیل فی المهالک من فارقه فهالک اإلمامالحار لمن اصطلی به وا

السحاب الماطر والغیث الهاطل والشمس المضیئة و األرض البسیطة والعین الغزیرة 
ی والغدیر والروضة اإلمام األمین الرفیق والوالد الرقیق واألخ الشفیق ومفزع العباد ف

ده الداعی إلی هللا الداهیة اإلمام أمین هللا فی أرضه وحجته علی عباده وخلیفته فی بال
والذاب عن حرم هللا اإلمام المطهر من الذنوب المبرأ من العیوب مخصوص بالعلم 

دهره  مرسوم بالحلم نظام الدین و عزالمسلمین وغیظ المنافقین وبوار الکافرین اإلمام واحد
کله  لالیدانیه أحد و الیعادله عالم و الیوجد منه بدل و ال له مثل و النظیر مخصوص بالفع

من غیرطلب منه له و الاکتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب فمن ذا ألذی یبلغ 
معرفة اإلمام ویمکنه اختیاره هیهات هیهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت 
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وحسرت العیون وتصاغرت العظماء وتحیرت الحکماء وتقاصرت الحلماء    األل
البلغاء  عجزت األدباء وعییتوحصرت الخطباء وجهلت األلباء وکلت الشعراء و

له  عن وصف شأن من شأنه أوفضیلة من فضائله فأقرت بالعجز والتقصیر وکیف یوصف
و  أوینعت بکنهه أویفهم شیء من أمره أویوجد من یقام مقامه ویغنی غناه الکیف وأنی

ن ن العقول عهوبحیت النجم من أیدی المتناولین ووصف الواصفین فأین االختیار من هذا وأی
ص کذبتهم و    هذا وأین یوجد مثل هذا أظنوا أن یوجد ذلک فی غیرآل الرسول

إلی الحضیض أقدامهم راموا  تزل عنه هللا أنفسهم ومنتهم الباطل فارتقوا مرتقی صعبا دحضا
 ُ  أَنّی إقامة اإلمام بعقول جائرة بائرة ناقصة وآراء مضلة فلم یزدادوا منه إالبعداقاتَلَُهُم اّللّ

ترکوا  ونَلقد راموا صعبا وقالوا إفکا وَضلّوا َضالاًل بَِعیداً ووقعوا فی الحیرة إذُیؤَفکُ 
ن ورغبوا اإلمام عن بصیرةَو َزیَّن لَُهُم الّشیطاُن أَعمالَُهم َفَصّدُهم َعِن الّسبِیِل و ماکانوا مستبصری

ُق ما یَشاُء َو یَختاُر ما لُ عن اختیار هللا واختیار رسوله إلی اختیارهم والقرآن ینادیهم َو َربَّک یَخ
ِ َو تَعالی َعّما ُیشِرُکوَن و قال هللا عز و جل َو ما کاَن لُِمؤِمٍن َو ال ُمؤِمنَ  ٍة کاَن لَُهُم الِخیََرُة ُسبحاَن اّللّ

ُ َو َرُسوُلُه أَمراً أَن یَُکوَن لَُهُم الِخیََرُة ِمن أَمِرِهم و قال عز و جل ما لَُکم  إِذا َقَضی اّللّ
ٌن َعلَینا بالَِغٌة یَف تَحُکُموَن أَم لَُکم کِتاٌب فِیِه تَدُرُسوَن إِّن لَُکم فِیِه لَما تََخیُّروَن أَم لَُکم أَیماکَ 
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َرکائِِهم إِلی یَوِم الِقیاَمِة إِّن لَُکم لَما تَحُکُموَن َسلُهم أَیُّهم بِذلَِک َزِعیٌم أَم لَُهم ُشَرکاُء َفلیَأُتوا بِ  شُ
ع هللا قِیَن و قال عز و جل أَ َفال یََتَدبُّروَن الُقرآَن أَم َعلی ُقُلوبٍ أَقفاُلهاأم طبإِن کاُنوا صادِ 

 علی قلوبهم فهم الیفقهون أم قالوا سمعنا و الیسمعون إِّن َشرّ الّدَوابّ 
ُ فِیِهم َخیراً أَلَسَمَعهُ  ِ الصّّم الُبکُم الِّذیَن ال یَعِقُلوَن َو لَو َعلَِم اّللّ َو لَو أَسَمَعُهم لََتَولّوا  مِعنَد اّللّ

ُ ُذو الَفضِل  ِ ُیؤتِیِه َمن یَشاُء َو اّللّ َو ُهم ُمعِرُضوَن وقاُلوا َسِمعنا َو َعَصینابل هوَفضُل اّللّ
هارة الَعِظیِمفکیف لهم باختیار اإلمام واإلمام عالم الیجهل راع الینکل معدن القدس والط

ل ص بدعوة الرسول و هونسل المطهرة البتووالنسک والزهادة والعلم والعبادة مخصو
ن المغمز فیه فی نسب و الیدانیه ذو حسب فالنسب من قریش والذروة من هاشم والعترة م

ص والرضی من هللا شرف األشراف والفرع من عبدمناف نامی العلم    آل الرسول
جل ناصح لعباد  و کامل الحلم مضطلع باإلمامة عالم بالسیاسة مفروض الطاعة قائم بأمر هللا عز

مه ما هللا حافظ لدین هللا إن األنبیاء واألئمة  ص یوفقهم هللا ویؤتیهم من مخزون علمه وحک
 إِلَی الَحّق أََحّق الیؤتیه غیرهم فیکون علمهم فوق کل علم أهل زمانهم فی قوله تعالی أَ َفَمن یَهدیِ 

ز و جل َو َمن ُیؤَت م َکیَف تَحُکُموَن و قوله عأَن ُیتّبََع أَّمن ال یَهِدّی إاِّل أَن ُیهدی َفما لَکُ 
َ اصطَفاُه َعلَ الِحکَمَة َفَقد أُوتیِ  یُکم َو  َخیراً َکثِیراً و قوله عز و جل فی طالوت إِّن اّللّ
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ُ واِسٌع َعلِیٌم و قال عز و ج ُ یُؤتِی ُملَکُه َمن یَشاُء َو اّللّ    لنبیه لزاَدُه بَسطًَة فِی الِعلِم َو الجِسِم َو اّللّ
ِ َعلَیَک َعِظیماً و قال عز و جل فی األئمة من أهل بیته وعترته وذری ته أَم ص َو کاَن َفضُل اّللّ

ُ ِمن َفضلِِه َفَقد آتَینا آَل اِبراِهیَم الکِتاَب َو الِحکمَ  ُدوَن النّاَس َعلی ما آتاُهُم اّللّ َة َو آتَیناُهم یَحسُ
د إذااختاره بِِه َو ِمنُهم َمن َصّد َعنُه َو َکفی بَِجَهنَّم َسِعیراً و إن العبُملکاً َعِظیماً َفِمنُهم َمن آَمَن 

همه العلم لذلک وأودع قلبه ینابیع الحکمة وأل هللا عز و جل ألمور عباده شرح هللا صدره
سدد إلهاما فلم یعی بعده بجواب و الیحید فیه عن الصواب و هومعصوم مؤید موفق م

ه علی خلقه والعثار یخصه هللا بذلک لیکون حجته علی عباده وشاهدقدأمن الخطایا والزلل 
ُ ُذو الَفضِل الَعِظیِمفهل یقدرون علی مثل هذاف ِ ُیؤتِیِه َمن یَشاُء َو اّللّ یختاروه أو وذلَِک َفضُل اّللّ

راء یکون مختارهم بهذه الصفة فیقدموه تعدوا وبیت هللا الحق ونبذوا کتاب هللا و
هم علمون و فی کتاب هللا الهدی والشفاء فنبذوه واتبعوا أهواءظهورهم کأنهم الی

ِ إِّن  فذمهم هللا ومقتهم وأتعسهم فقال عز و جل َو َمن أََضّل ِمّمِن اتّبََع َهواُه بَِغیِر ُهدًی ِمَن اّللّ
َ ال یَهدِی الَقوَم الظّالِِمیَن و قال عز و جل َفَتعساً لَُهم َو أََضّل أَعمالَُهم و قا عز و جل َکُبَر  لاّللّ

ِ وَ  َمقتاً  ُ َعلی ُکّل َقلِب ُمَتَکبٍّر َجبّارٍ  ِعنَد اّللّ  ِعنَد الِّذیَن آَمُنوا َکذلَِک یَطبَُع اّللّ
          813 
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حمد بن حدثنا وحدثنی بهذا الحدیث محمـد  بن محمـد  بن عصام الکلینی و علی بن أ   1
الحسین بن  لوراق و الحسن بن أحمدالمؤدب ومحمـد  بن عمران الدقاق و علی بن عبد هللا ا

نی ابراهیم بن أحمد بن هشام المؤدب رضی هللا عنهم قالوا حدثنا محمـد  بن یعقوب الکلی
عن ن مسلم قال حدثنا أبو محمـد القاسم بن العال قال حدثناالقاسم بن مسلم عن أخیه عبدالعزیز ب

 365  364      1  2       علیه السالم  الرضا

 فی تزویج فاطمة ع الرضاماجاء عن       12

أحمد بن المظفر بن  حدثنا أبو الحسن محمـد  بن علی بن الشاه بمرورود قال حدثنا أبوالعباس   2
ابق قال الحسین قال حدثنا أبو عبد هللا محمـد  بن زکریا البصری قال حدثنی المهدی بن س

فر بن محمـد  عن أبیه عن جده ع قال یه جعحدثنا علی بن موسی بن جعفر ع قال حدثنی أبی عن أب
ئ أن أذکر ذلک لقد هممت بالتزویج فلم أجتر علی بن أبی طالب علیه السالم قال 

حتی  و إن ذلک اختلج فی صدری لیلی ونهاری رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم ل
ک یا رسول هللا فقال لی یا علی قلت لبی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم دخلت علی 

ش قال هل لک فی التزویج قلت رسول هللا أعلم وظننت أنه یرید أن یزوجنی بعض نساء قری
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ل هللا صلی هللا علیه و آله رسوء إذ دعانی وإنی لخائف علی فوت فاطمة فما شعرت بشی
برق لی بیاض أسنانه یفأتیته فی بیت أم سلمة فلما نظر إلی تهلل وجهه وتبسم حتی نظرت إ وسلم 

یجک قلت وکیف فقال لی یا علی أبشر فإن هللا تبارک و تعالی قدکفانی ما کان همنی من أمر تزو
أخذتهما فشممتهما کان ذاک یا رسول هللا قال أتانی جبرئیل ع ومعه من سنبل الجنة وقرنفلها فناولنیهما ف

سکان الجنان من  رو قلت یاجبرئیل ماسبب هذاالسنبل والقرنفل فقال إن هللا تبارک و تعالی أم
وقصورها وأمر  المالئکة و من فیها أن یزینوا الجنان کلها بمغارسها وأنهارها وثمارها وأشجارها

م ریاحها فهبت بأنواع العطر والطیب وأمر حور عینها بالقراءة فیهاطه وطس وحمعسق ث
أمر هللا عز و جل منادیا فنادی أال یامالئکتی وسکان جنتی اشهدوا أنی قدزوجت 

بارک و فاطمة بنت محمـد   ص من علی بن أبی طالب رضی منی بعضهما لبعض ثم أمر هللا ت
طبة لم یخطب تعالی ملکا من مالئکة الجنة یقال له راحیل و لیس فی المالئکة أبلغ منه فخطب بخ

بارکوا  بمثلها أهل السماء و ال أهل األرض ثم أمر منادیا فنادی أال یامالئکتی وسکان جنتی
حمـد   ص فإنی حبیب محمـد   ص وفاطمة بنت م لی بن أبی طالب علیه السالم ععلی 

نانک قدبارکت علیهما فقال راحیل یارب و مابرکتک علیهما أکثر مما رأینا لهما فی ج
جعلهما حجتی ودارک فقال هللا عز و جل یاراحیل إن من برکتی علیهما أنی أجمعهما علی مجتبی وأ
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ی أرضی ومعادن خلقن منهما خلقا وألنشأن منهما ذریة أجعلهم خزانی فعلی خلقی وعزتی وجاللی أل
جتک ابنتی فاطمة علی لحکمی بهم أحتج علی خلقی بعدالنبیین والمرسلین فأبشر یا علی فإنی قدزو

مازوجک الرحمن و قدرضیت لها بما رضی هللا لها فدونک أهلک فإنک أحق بهامنی ولقد 
الی أراد أن یتخذ ا مشتاقون إلیکما و لو ال أن هللا تبارک و تعأخبرنی جبریل ع أن الجنة وأهله

تن أنت منکما مایتخذ به علی الخلق حجة ألجاب فیکما الجنة وأهلها فنعم األخ أنت ونعم الخ
ب أوزعنی أن رعلی علیه السالم  ونعم الصاحب أنت وکفاک برضاء هللا رضی فقال 

حدثنی بهذا  مینآ صلی هللا علیه و آله وسلم  رسول هللاأشکر نعمتک التی أنعمت علی فقال 
حیی بن الحدیث علی بن أحمد بن محمـد  بن عمران الدقاق رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن ی

زکریا القطان قال حدثنا أبو محمـد بکر بن عبد هللا بن جندب قال حدثنا أحمد بن 
علی بن ه عن جده عن أبیه عن عن أبیالحرث قال حدثنا أبومعاویة عن األعمش عن جعفر بن محمـد  

لک قال لقد هممت بتزویج فاطمة ع و لم أجتر أن أذکر ذ أبی طالب علیه السالم 
لرسول هللا وذکر الحدیث مثله سواءولهذا الحدیث طریق آخر قدأخرجته فی مدینة 

ن حدثنا أبو محمـد  جعفر بن النعیم الشاذانی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد ب   3العلم
لی بن موسی إدریس حدثنا ابراهیم بن هاشم عن علی بن معبد عن الحسین بن خالد عن أبی الحسن ع
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یا  هللا علیه و آله وسلم  رسول هللا صلیقال قال لی علی علیه السالم  عن أبیه عن آبائه عن  الرضا
ت علیا فقلت زوجعلی لقد عاتبتنی رجال من قریش فی أمر فاطمة وقالوا خطبناها إلیک فمنعتنا وت

قال یا محمـد  لهم و هللا ما أنامنعتکم وزوجته بل هللا تعالی منعکم وزوجه فهبط علی جبرئیل ع ف
 یقول لو لم أخلق علیا ع لما کان لفاطمة ابنتک کفو علی وجه األرض جل جاللـه إن هللا 

 545  111      1  2آدم فمن دونه      
نه حدثنا علی بن جعفرالهمدانی رضی هللا ع حدثنابهذا الحدیث أحمد بن زیاد بن   4

علی ن آبائه عن علیه السالم  الرضان عابراهیم بن هاشم عن أبیه عن علی بن معبد عن الحسین بن خالد 
دأخرجت مارویته  و قرسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم عن  بن أبی طالب علیه السالم 

فی اإلیمان و  علیه السالم  لرضااعن ماجاء  افی هذاالمعنی فی کتاب مولد فاطمة ع وفضائله
 أنه معرفة بالجنان وإقرار باللسان وعمل باألرکان

ن خالد حدثنا أحمد بن محمـد  بن عبدالرحمن القرشی الحاکم قال حدثنا أبوبکر محمـد  ب   2
ا علی بن بن الحسن المطوعی البخاری قال حدثنا أبوبکر بن أبی داود ببغداد قال حدثن

عن أبیه موسی  لرضااالمالئی قال حدثنا أبوالصلت الهروی قال حدثنا علی بن موسی حرب 
ن أبیه الحسین بن علی عن بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمـد  عن أبیه محمـد  علی عن أبیه علی بن الحسین ع
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ن معرفة اإلیما آله وسلم  رسول هللا صلی هللا علیه وقال قال  علی بن أبی طالب علیه السالم أبیه 
 482  416      1  2بالقلب وإقرار باللسان وعمل باألرکان      

باس محمـد  بن حدثنا أبو أحمد محمـد  بن جعفر بن محمـد البندار بفرغانة قال حدثنا أبوالع   1
أبویونس  محمـد  بن جمهور الحمادی قال حدثنا محمـد  بن عمر بن منصور البلخی بمکة قال حدثنا

الح الهروی عن علی ص د  بن یزید بن عبد هللا الجمحی قال حدثنا عبد السالم بنأحمد بن محمـ
مـد  بن علی عن أبیه علی عن أبیه موسی بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمـد  عن أبیه مح الرضابن موسی 

علیه رسول هللا صلی هللا قال قال  م علی بن أبی طالب علیه السالبن الحسین عن أبیه الحسین بن علی عن 
 173  128       اإلیمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل باألرکان و آله وسلم 

سن حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن الح   3
 الصفار عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن بکر بن صالح الرازی عن أبی الصلت الهروی

لجوارح ال عن اإلیمان فقال ع اإلیمان عقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل با ع الرضاقال سألت 
من أصبهان  یکون اإلیمان إالهکذا أخبرنی سلیمان بن أحمد بن أیوب اللخمی فیما کتب إلی

لهروی قال حدثنا قال حدثنا علی بن عبدالعزیز ومعاذ بن المثنی قاال حدثنا عبد السالم بن صالح ا
فر بن محمـد  عن أبیه محمـد  بن موسی بن جعفر عن أبیه جععلیه السالم  عن ابیه   الرضاعلی بن موسی 
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رسول هللا صلی هللا علیه قال قال لیه السالم  علی ععلی عن أبیه علی بن الحسین عن أبیه الحسین بن علی عن 
 421  357      1  2اإلیمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل باألرکان       و آله وسلم 

علی بن أبی بن  حدثناحمزة بن محمـد  بن أحمد بن جعفر بن محمـد  بن زید بن علی بن الحسین   5
بو الحسن علی بن محمـد بقم فی رجب سنة تسع وثالثین وثالثمائة قال حدثنی أ طالب علیه السالم 

ع قال  الرضاالبزاز قال حدثنا أبو أحمدداود بن سلیمان الغازی قال حدثنا علی بن موسی 
حمـد  بن علی الباقر قال حدثنا أبی موسی بن جعفر قال حدثنی أبی جعفر بن محمـد  قال حدثنی أبی م

لی بن أمیرالمؤمنین علیه السالم  حدثنی أبی علی بن الحسین قال حدثنی أبی الحسین بن علی قال حدثنی أبی
یمان إقرار باللسان اإل وسلم رسول هللا صلی هللا علیه و آله قال قال  أبی طالب علیه السالم 

باألرکان قال حمزة بن محمـد العلوی رضی هللا عنه وسمعت  ومعرفة بالقلب وعمل
ن أبی الصلت وسمعت أبی یقول و قدروی هذاالحدیث ع عبدالرحمن بن أبی حاتم یقول

ئ ال أبوحاتم لوقرع بإسناده مثله ق الرضاالهروی عبد السالم بن صالح عن علی بن موسی 
نی عن حدثنا أبی رحمه هللا قال حدثنا محمـد  بن معقل القرمیسی   6ئااإلسناد علی مجنون لبرهذ

محمـد  بن عبد هللا بن طاهر قال کنت واقفا علی رأس أبی وعنده أبوالصلت الهروی 
یث فقال وإسحاق بن راهویه و أحمد بن محمـد  بن حنبل فقال أبی لیحدثنی کل رجل منکم بحد



241 
 

اسمی عن أبیه ع و کان و هللا رضی کم الرضاروی حدثنی علی بن موسی أبوالصلت اله
ن الحسین عن أبیه الحسین بن موسی بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمـد  عن أبیه محمـد  بن علی عن أبیه علی ب

اإلیمان  هللا علیه و آله وسلم  رسول هللا صلیقال قال  علی بن أبی طالب علیه السالم علی عن أبیه 
وعمل فلما خرجنا قال أحمد بن محمـد  بن حنبل ما هذااإلسناد فقال له أبی هذاسعوط  قول

 رق بین العترة واألمةع مع المأمون فی الف الرضاالمجانین إذاسعط به المجنون أفاق ذکر مجلس 

نهما قاال حدثنا علی بن الحسین بن شاذویه المؤدب و جعفر بن محمـد  بن مسرور رضی هللا ع   2
 الرضاال حضر ق ا محمـد  بن عبد هللا بن جعفرالحمیری عن أبیه عن الریان بن الصلتحدثن

ع مجلس المأمون بمرو و قداجتمع فی مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان فقال المأمون 
أراد  العلماء أخبرونی عن معنی هذه اآلیةُثّم أَوَرثَنا الکِتاَب الِّذیَن اصطََفینا ِمن ِعباِدنافقالت

ع الأقول کماقالوا  لرضااهللا عز و جل بذلک األمة کلها فقال المأمون ماتقول یا أبا الحسن فقال 
ولکنی أقول أراد هللا عز و جل بذلک العترة الطاهرة فقال المأمون وکیف عنی العترة 

 وع إنه لوأراد األمة لکانت أجمعها فی الجنة لقول هللا عز  الرضامن دون األمة فقال له 
ِ ذلَِک ُهوَ الَفضُل ا لَکبِیُر جل َفِمنُهم ظالٌِم لَِنفِسِه وَ ِمنُهم ُمقَتِصٌد وَ ِمنُهم سابِقٌ بِالَخیراتِ بِإِذِن اّللّ
َهبٍاآلیة ثم جمعهم کلهم فی الجنة فقال عز و جل َجنّاُت َعدٍن یَدُخُلونَها ُیَحلّوَن فِیها ِمن أَساِوَر ِمن ذَ 
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ع  الرضاال اهرة اللغیرهم فقال المأمون من العترة الطاهرة فقفصارت الوراثة للعترة الط
ُ لُِیذِهَب َعنُکُم الرّجَس أَهلَ   الذین وصفهم هللا فی کتابه فقال عز و جل إِنّما ُیِریُد اّللّ

إنی مخلف  سلم رسول هللا صلی هللا علیه و آله والبَیتِ َو ُیطَّهَرُکم تَطِهیراً وهم الذین قال 
ی یردا علی الحوض فانظروا کتاب هللا وعترتی أهل بیتی أال وإنهما لن یفترقا حتفیکم الثقلین 

ا أبا الحسن عن کیف تخلفون فیهما أیها الناس التعلموهم فإنهم أعلم منکم قالت العلماء أخبرنا ی
سول هللا صلی رع هم اآلل فقالت العلماء فهذا  الرضاالعترة أهم اآلل أم غیراآلل فقال 

لمستفاض ألذی یؤثر عنه أنه قال أمتی آلی وهؤالء أصحابه یقولون بالخبر ا آله وسلم  هللا علیه و
قالوا نعم الیمکن دفعه آل محمـد أمته فقال أبو الحسن ع أخبرونی فهل تحرم الصدقة علی اآلل ف

ضربتم فتحرم علی األمة قالوا ال قال هذافرق بین اآلل واألمة ویحکم أین یذهب بکم أ قال
طفین صفحا أم أنتم قوم مسرفون أ ماعلمتم أنه وقعت الوراثة والطهارة علی المص عن الذکر

اً المهتدین دون سائرهم قالوا و من أین یا أبا الحسن فقال من قول هللا عز و جل َو لََقد أَرَسلنا ُنوح
ثِیٌر ِمنُهم فاِسُقونَفصارت کَ  َو اِبراِهیَم َو َجَعلنا فِی ُذرّیّتِِهَما النُّبوَّة َو الکِتاَب َفِمنُهم ُمهَتٍد وَ 

ل َفقاَل وراثة النبوة والکتاب للمهتدین دون الفاسقین أ ماعلمتم أن نوحا حین سأل ربه عز و ج
َرّب إِّن ابنِی ِمن أَهلِی َو إِّن َوعَدَک الَحّق َو أَنَت أَحَکُم الحاکِِمیَن و ذلک أن هللا عز 
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سَئلِن ما لَیَس لََک بِِه ِعلٌم ل یا ُنوُحإِنُّه َعَملٌ َغیُر صالِحٍ َفال تَ و جل وعده أن ینجیه وأهله فقال ربه عز و ج
بو الحسن إنِّی أَِعُظَک أَن تَُکوَن ِمَن الجاِهلِیَن فقال المأمون هل فضل هللا العترة علی سائر الناس فقال أ

ن وأین ذلک وإن هللا عز و جل أبان فضل العترة علی سائر الناس فی محکم کتابه فقال له المأم
َ اصطَفی آَدَم َو ُنوحاً وَ  الرضامن کتاب هللا فقال له   ع فی قول هللا عز و جل إِّن اّللّ

ُ َسِمیعٌ َعلِیٌم و قال عز و جل فی  آَل اِبراِهیَم َو آَل ِعمراَن َعلَی العالَِمیَن ُذرّیًّة بَعُضها ِمن بَعٍض َو اّللّ
ُدوَن النّاَس َعلی ما  ُ ِمن َفضلِِه َفَقد آتَینا آَل اِبراموضع آخرأَم یَحسُ ِهیَم الکِتاَب َو آتاُهُم اّللّ

ال یا أَیَّها الِّذیَن الِحکَمَة َو آتَیناُهم ُملکاً َعِظیماً ثم رد المخاطبة فی أثر هذه إلی سائر المؤمنین فق
َ َو أَِطیُعوا الرُّسوَل َو أُولِی األَمِر ِمنُکمیعنی ألذی رنهم بالکتاب ق آَمُنوا أَِطیُعوا اّللّ

ُ ِمن َفضلِِه َفقَ  ُدوَن النّاَس َعلی ما آتاُهُم اّللّ د والحکمة وحسدوا علیهما فقوله عز و جل أَم یَحسُ
ین الطاهرین آتَینا آَل اِبراِهیَم الکِتاَب َو الِحکَمَة َو آتَیناُهم ُملکاً َعِظیماًیعنی الطاعة للمصطف

طفاء فی فأخبرنا هل فسر هللا عز و جل االص فالملک هاهنا هوالطاعة لهم فقالت العلماء
شر موطنا وموضعا ع فسر االصطفاء فی الظاهر سوی الباطن فی اثنی ع الرضاالکتاب فقال 

فأول ذلک قوله عز و جل َو أَنِذر َعِشیَرتََک األَقَربِیَن ورهطک المخلصین هکذا فی قراءة 
ه منزلة رفیعة وفضل عظیم ذأبی بن کعب وهی ثابتة فی مصحف عبد هللا بن مسعود و ه
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لیه و آله رسول هللا صلی هللا عوشرف عال حین عنی هللا عز و جل بذلک اآلل فذکره ل
ُ لُِیذ وسلم  ِهَب فهذه واحدة واآلیة الثانیة فی االصطفاء قوله عز و جل إِنّما ُیِریُد اّللّ

هله أحد ألذی الیج َعنُکُم الرّجَس أَهَل البَیِت َو ُیطَّهَرُکم تَطِهیراً و هذاالفضل
هللا الطاهرین من  إالمعاند ضال ألنه فضل بعدطهارة تنتظر فهذه الثانیة و أماالثالثة فحین میز

َک فِیِه ِمن بَعِد ما جاَءَک خلقه فأمر نبیه بالمباهلة بهم فی آیة االبتهال فقال عز و جل یا محمـد َفَمن َحاجّ 
َسُکم ُثّم نَبَتِهل َفَنجَعل ا َو أَبناَءُکم َو نِساَءنا َو نِساَءُکم َو أَنُفَسنا َو أَنفُ ِمَن الِعلِم َفُقل تَعالَوا نَدُع أَبناَءن
ِ َعلَی الکاِذبِیَنفبرز  لیا و الحسن و الحسین وفاطمة  ع النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم لَعَنَت اّللّ

قالت العلماء عنی به نفسه فقال َسُکمبنفسه فهل تدرون مامعنی قوله َو أَنُفَسنا َو أَنفُ  ص وقرن أنفسهم
مما یدل علی ذلک قول و علی بن أبی طالب علیه السالم أبو الحسن ع لقد غلطتم إنما عنی بها 
ی بن علن إلیهم رجال کنفسی یعنی حین قال لینتهین بنو ولیعة أوألبعث النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم 

اطمة ع فهذه خصوصیة لحسن و الحسین ع وعنی بالنساء فوعنی باألبناء ا أبی طالب علیه السالم 
علی علیه س الیتقدمهم فیهاأحد وفضل الیلحقهم فیه بشر وشرف الیسبقهم إلیه خلق إذ جعل نف

ص الناس من مسجده ماخال العترة حتی    کنفسه فهذه الثالثة و أماالرابعة فإخراجهالسالم  
رسول هللا خرجتنا فقال سول هللا ترکت علیا وأتکلم الناس فی ذلک وتکلم العباس فقال یا ر
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م ما أناترکته وأخرجتکم ولکن هللا عز و جل ترکه وأخرجک صلی هللا علیه و آله وسلم 
اء وأین أنت منی بمنزلة هارون من موسی قالت العلمعلی علیه السالم  ص ل   و فی هذاتبیان قوله

قال  وأقرأه علیکم قالوا هات هذا من القرآن قال أبو الحسن أوجدکم فی ذلک قرآنا
ُبُیوتَُکم  قول هللا عز و جل وَ أَوَحینا إِلی ُموسی وَ أَِخیِه أَن تَبَوّءا لَِقوِمُکما بِِمصَر ُبُیوتاً وَ اجَعُلوا

رسول هللا صلی من علیه السالم   علیقِبلًَةففی هذه اآلیة منزلة هارون من موسی و فیهاأیضا منزلة 
 آله وسلم  رسول هللا صلی هللا علیه وو مع هذادلیل واضح فی قول   هللا علیه و آله وسلم

حین قال أال إن هذاالمسجد الیحل لجنب إاللمحمـد   ص وآله قالت العلماء یا أبا الحسن 
هللا علیه و  رسول هللا صلیهذاالشرح و هذاالبیان الیوجدإالعندکم معاشر أهل بیت 

ا فمن أراد ه  سول هللا یقول أنامدینة العلم و علی فقال و من ینکر لنا ذلک و ر آله وسلم 
واالصطفاء  ها ففیما أوضحنا وشرحنا من الفضل والشرف والتقدمة  المدینة فلیأتها من 

والطهارة ما الینکره إالمعاندو هللا عز و جل والحمد علی ذلک فهذه الرابعة واآلیة 
بار بها خصوصیة خصهم هللا العزیز الجالخامسة قول هللا عز و جل َو آتِ َذا الُقربی َحّقهُ 

قال  ه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علیواصطفاهم علی األمة فلما نزلت هذه اآلیة علی 
دک مما ادعوا إلی فاطمة فدعیت له فقال یافاطمة قالت لبیک یا رسول هللا فقال هذه ف
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جعلتها لک لماأمرنی دهی لم یوجف علیه بالخیل و الرکاب وهی لی خاصة دون المسلمین و ق
هللا تعالی به فخذیها لک ولولدک فهذه الخامسة واآلیة السادسة قول هللا عز و جل ُقل ال 

ص إلی یوم القیامة   أَسَئُلُکم َعلَیِه أَجراً إاِّل الَمَودَّة فِی الُقربی و هذه خصوصیة للنبی
ی کتابه ف وخصوصیة لآلل دون غیرهم و ذلک أن هللا عز و جل حکی فی ذکر نوح

ِ َو ما أَنَا بِطاِرِد الِّذیَن آَمُنوایا َقوِم ال أَسَئُلُکم َعلَیِه مااًل إِن أَجریِ  إِنُّهم ُمالُقوا   إاِّل َعلَی اّللّ
َعلَیِه  وحکی عز و جل عن هود أنه قال یا َقوِم ال أَسَئُلُکم َربِّهم َو لکنِّی أَراُکم َقوماً تَجَهُلونَ 

ل إاِّل َعلَی ألِّذی فطََرنَِی أَ َفال تَعِقُلوَن و قال عز و جل لنبیه محمـد   ص قُ  أَجراً إِن أَجریِ 
هم إال و یا محمـد ال أَسَئُلُکم َعلَیِه أَجراً إاِّل الَمَودَّة فِی الُقربی و لم یفرض هللا تعالی مودت

 قدعلم أنهم الیرتدون عن الدین أبدا و الیرجعون إلی ضالل أبدا وأخری أن یکون
ز الرجل وادا للرجل فیکون بعض أهل بیته عدوا له فالیسلم له قلب الرجل فأحب هللا ع

نین شیءففرض علی المؤم رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم و جل أن ال یکون فی قلب 
یه و آله رسول هللا صلی هللا علعلیهم هللا مودة ذوی القربی فمن أخذ بها وأحب 

ن یبغضه و من أ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم یستطع وأحب أهل بیته لم  وسلم 
أن یبغضه  یه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علترکها و لم یأخذ بها وأبغض أهل بیته فعلی 
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ألنه قدترک فریضة من فرائض هللا عز و جل فأی فضیلة و أی شرف یتقدم هذا 
ص ُقل ال أَسَئُلُکم َعلَیِه أَجراً إاِّل الَمَودَّة    أویدانیه فأنزل هللا عز و جل هذه اآلیة علی نبیه

حمد هللا وأثنی علیه و قال یاأیها فی أصحابه ف رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم فِی الُقربیفقام 
اأیها الناس إن هللا عز و جل قدفرض لی علیکم فرضا فهل أنتم مؤدوه فلم یجبه أحد فقال ی

 ذهب و المأکول و المشروب فقالوا هات إذافتال علیهمالناس إنه لیس من فضة و ال
أوحی هذه اآلیة فقالوا أما هذه فنعم فما وفی بهاأکثرهم و مابعث هللا عز و جل نبیا إال

إلیه أن الیسأل قومه أجرا ألن هللا عز و جل یوفیه أجر األنبیاء و محمـد   ص فرض هللا عز 
ی قرابته بمعرفة أن یجعل أجره فیهم لیؤدوه فو جل طاعته ومودة قرابته علی أمته وأمره 

فضلهم ألذی أوجب هللا عز و جل لهم فی المودة إنما تکون علی قدر معرفة الفضل 
فلما أوجب هللا تعالی ذلک ثقل ذلک لثقل وجوب الطاعة فتمسک بهاقوم قدأخذ هللا 

ده ألذی      ح میثاقهم علی الوفا وعاند أهل الشقاق والنفاق وألحدوا فی ذلک فصرفوه عن
ان فقالوا القرابة هم العرب کلها و أهل دعوته فعلی أی الحالتین ک حده هللا عز و جل

أوالهم بالمودة  له و سلم النبی   صلی هللا علیه و آفقد علمنا أن المودة هی للقرابة فأقربهم من 
طته ص فی حی   وکلما قربت القرابة کانت المودة علی قدرها و ماأنصفوا نبی هللا
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ذریته  ورأفته و ما من هللا به علی أمته مما تعجز األلسن عن وصف الشکر علیه أن الیؤدوه فی
م فکیف و أهل بیته و أن یجعلوهم فیهم بمنزلة العین من الرأس حفظا لرسول هللا فیهم وحبا له
مودتهم  عالیوالقرآن ینطق به ویدعو إلیه واألخبار ثابتة بأنهم أهل المودة والذین فرض هللا ت
استوجب ووعد الجزاء علیها فما وفی أحد بهافهذه المودة الیأتی بهاأحد مؤمنا مخلصا إال

الجنة لقول هللا عز و جل فی هذه اآلیةَو الِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصّالِحاتِ فِی َروضاتِ 
ُ ِعباَدُه ألِّذی یُ  ِعنَد َربِّهم ذلَِک ُهَو الَفضُل الَکبِیُر ذلِکَ  الَجنّاتِ لَُهم ما یَشاُؤنَ  بَّشُر اّللّ

مبینا الِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصّالِحاتِ ُقل ال أَسَئُلُکم َعلَیِه أَجراً إاِّل الَمَودَّة فِی الُقربیمفسرا و
قال اجتمع لی علیه السالم  عثم قال أبو الحسن ع حدثنی أبی عن جدی عن آبائه عن الحسین بن 

رسول هللا ا فقالوا إن لک ی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم  المهاجرون واألنصار إلی
ذه أموالنا مع دمائنا مئونة فی نفقتک وفیمن یأتیک من الوفود و ه صلی هللا علیه و آله وسلم 

فاحکم فیهابارا مأجورا أعط ماشئت وأمسک ماشئت من غیرحرج قال فأنزل هللا عز و 
الُقربییعنی أن  ـد ُقل ال أَسَئُلُکم َعلَیِه أَجراً إاِّل الَمَودَّة فِیجل علیه الروح األمین فقال یا محم

 لی هللا علیه و آله وسلم رسول هللا صتودوا قرابتی من بعدی فخرجوا فقال المنافقون ماحمل 
ءافتراه فی مجلسه و کان ذلک من بعد إن هو إال شی علی ترک ماعرضنا علیه إاللیحثنا علی قرابته
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ال تَملُِکوَن لِی ِمَن یما فأنزل هللا عز و جل هذه اآلیةأَم یَُقوُلوَن افَتراُه ُقل إِِن افَتَریُتُه فَ من قولهم عظ
ِ َشیئاً ُهَو أَعلَُم بِما ُتِفیُضوَن فِیِه َکفی بِِه َشِهیداً بیَنِی َو بَیَنُکم َو ُهَو ال َغُفوُر الرِّحیُمفبعث علیهم اّللّ

هللا لقد  فقال هل من حدث فقالوا إی و هللا یا رسول سلم  النبی   صلی هللا علیه و آله و
اآلیة فبکوا  ه وسلم رسول هللا صلی هللا علیه و آلقال بعضنا کالما غلیظا کرهناه فتال علیهم 

 ّ ئاتِ َو واشتد بکاؤهم فأنزل عز و جل َو ُهَو ألِّذی یَقبَُل التّوبََة َعن ِعباِدِه َو یَعُفوا َعِن الّسی
َ َو َمالئِکَ  یَعلَُم ما َتُه ُیَصلّوَن تَفَعُلونَفهذه السادسة و أمااآلیة السابعة فقول هللا عز و جل إِّن اّللّ

نا التسلیم علیک َعلَی النّبِّی یا أَیَّها الِّذیَن آَمُنوا َصلّوا َعلَیِه َو َسلُّموا تَسلِیماًقالوا یا رسول هللا قدعرف
صلیت علی ابراهیم علی محمـد  وآل محمـد  کمافکیف الصالة علیک فقال تقولون أللهم صل 

فقال  و علی آل ابراهیم إنک حمید مجید فهل بینکم معاشر الناس فی هذاخالف فقالوا ال
المأمون هذامما الخالف فیه أصال و علیه إجماع األمة فهل عندک فی اآلل شیءأوضح من 

 الُقرآِن الَحکِیِم إِنَّک جل یس وَ  هذا فی القرآن فقال أبو الحسن نعم أخبرونی عن قول هللا عز و
ک فیه أحد لَِمَن الُمرَسلِیَن َعلی ِصراٍط ُمسَتِقیٍمفمن عنی بقوله یس قالت العلماء یس محمـد   ص لم یش

قال أبو الحسن فإن هللا عز و جل أعطی محمـد ا وآل محمـد  من ذلک فضال الیبلغ أحد 
اء  ص لم یسلم علی أحد إال علی األنبی کنه وصفه إال من عقله و ذلک أن هللا عز و جل
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براِهیَم و قال َسالٌم َعلی ُموسی َو هاُروَن و قال َسالٌم َعلی اِ  فقال تبارک و تعالی َسالٌم َعلی ُنوحٍ فِی العالَِمینَ 
و لم یقل سالم علی آل نوح و لم یقل سالم علی آل ابراهیم و ال قال سالم علی آل موسی وهارون 

ن الم علی آل یس یعنی آل محمـد   ص فقال المأمون لقد علمت أن فی معدو قال عز و جل س
م ِمن النبوة شرح هذا وبیانه فهذه السابعة و أماالثامنة فقول هللا عز و جل َو اعلَُموا أَنّما َغنِمتُ 

ِ ُخُمَسُه َو لِلرُّسوِل َو لِذِی الُقربیفقرن سهم ذی القربی بسهمه وبسهم  ّ ل هللا صلی سورَشیٍء َفأَّن ّللِ
حیز وجعل  فهذا فضل أیضا بین اآلل واألمة ألن هللا تعالی جعلهم فی هللا علیه و آله وسلم 

م ثنی برسوله ثم الناس فی حیز دون ذلک ورضی لهم مارضی لنفسه واصطفاهم فیه فبدأ بنفسه ث
رضی ز و جل لنفسه فء والغنیمة و غیر ذلک مما رضیه عبذی القربی فی کل ما کان من الفی

ِ ُخُمَسُه َو لِلرُّسوِل َو لِذِی الُقربیفه ّ ذا لهم فقال و قوله الحق َو اعلَُموا أَنّما َغنِمُتم ِمن َشیٍء َفأَّن ّللِ
یِه الباِطُل تأکید مؤکد وأثر قائم لهم إلی یوم القیامة فی کتاب هللا الناطق ألذی ال یَأتِ 

َو الَمساکِیِن فإن الیتیم  َحکِیٍم َحِمیٍد و أما قوله َو الیَتامی ِمن بَیِن یََدیِه َو ال ِمن َخلِفِه تَنِزیلٌ ِمن
نقطعت الغنائم و لم یکن له فیهانصیب وکذلک المسکین إذاا إذاانقطع یتمه خرج من

امة مسکنته لم یکن له نصیب من المغنم و الیحل له أخذه وسهم ذی القربی قائم إلی یوم القی
ل هللا صلی هللا علیه و رسوحد أغنی من هللا عز و جل و ال من فیهم للغنی والفقیر منهم ألنه الأ
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ص رضیه لهم    ص سهما فما رضیه لنفسه ولرسوله   فجعل لنفسه منها سهما ولرسوله آله وسلم 
ص رضیه لذی القربی کماأجراهم فی الغنیمة    ء مارضیه منه لنفسه ولنبیهوکذلک الفی

ص وکذلک    هم وقرن سهمهم بسهم هللا وسهم رسولهثم برسوله ثم ب جل جاللـه فبدأ بنفسه 
َ َو أَِطیُعوا الرُّسوَل َو أُولِی األَمِر ِمنُکمف بدأ فی الطاعة قال یا أَیَّها الِّذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اّللّ

ُ َو َرُسوُلُه َو الِّذی وا الِّذیَن َن آَمنُ بنفسه ثم برسوله ثم بأهل بیته کذلک آیة الوالیةإِنّما َولِیُّکُم اّللّ
ته ُیِقیُموَن الصاّلَة َو ُیؤُتوَن الزّکاَة َو ُهم راِکُعونَفجعل طاعتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاع

کذلک والیتهم مع والیة الرسول مقرونة بطاعته کماجعل سهمهم مع سهم الرسول مقرونا بسهمه 
لبیت فلما جاءت قصة اء فتبارک هللا و تعالی ماأعظم نعمته علی أهل هذافی الغنیمة والفی

یَن الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بیته فقال إِنَّما الصَّدقاُت لِلُفَقراِء َو الَمساکِیِن َو العاِملِ 
ِ َو ابِن الّسبِیِل فَ  د ِریَضًة ِمَن اللِّهفهل تجَعلَیها َو الُمَؤلَّفِة ُقُلوُبُهم َو فِی الرّقابِ َو الغاِرِمیَن َو فِی َسبِیِل اّللّ

فی شیء من ذلک أنه سمی لنفسه أولرسوله أولذی القربی ألنه لمانزه نفسه عن الصدقة ونزه 
رسوله ونزه أهل بیته البل حرم علیهم ألن الصدقة محرمه علی محمـد   ص وآله وهی أوساخ 
أیدی الناس الیحل لهم ألنهم طهروا من کل دنس ووسخ فلما طهرهم هللا عز و جل 

ماالتاسعة رضی لنفسه وکره لهم ماکره لنفسه عز و جل فهذه الثامنة و أواصطفاهم رضی لهم ما
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فنحن أهل الذکر الذین قال هللا عز و جل َفسَئُلوا أَهَل الّذکِر إِن ُکنُتم ال تَعلَُمونَفنحن أهل 
 الذکر فاسألونا إن کنتم التعلمون فقالت العلماء إنما عنی هللا بذلک الیهود والنصاری

ضل من ع سبحان هللا وهل یجوز ذلک إذایدعونا إلی دینهم ویقولون إنه أففقال أبو الحسن 
بو الحسن دین اإلسالم فقال المأمون فهل عندک فی ذلک شرح بخالف ماقالوه یا أبا الحسن فقال أ

نعم الذکر رسول هللا ونحن أهله و ذلک بین فی کتاب هللا عز و جل حیث یقول فی 
َ ی ُ إِلَیُکم ِذک   ا أُولِی األَلسورة الطالق َفاتُّقوا اّللّ راً َرُسواًل الِّذیَن آَمُنوا َقد أَنَزَل اّللّ

ِ ُمبَیّناتٍفالذکر  ونحن أهله فهذه  آله وسلم  رسول هللا صلی هللا علیه ویَتُلوا َعلَیُکم آیاتِ اّللّ
ّمهاُتکُ 

ُ
َو بَناُتُکم  مالتاسعة و أماالعاشرة فقول هللا عز و جل فی آیة التحریم ُحرَّمت َعلَیُکم أ

سول هللا صلی هللا رَو أََخواُتُکماآلیة فأخبرونی هل تصلح ابنتی وابنة ابنی و ماتناسل من صلبی ل
کم أن یتزوجها لو کان حیا قالوا ال قال فأخبرونی هل کانت ابنة أحد علیه و آله وسلم 

له ولستم من آله و آتصلح له أن یتزوجها لو کان حیا قالوا نعم قال ففی هذابیان ألنی أنا من 
أنتم من أمته فهذا فرق بین اآلل ألنی من آله و لوکنتم من آله لحرم علیه بناتکم کماحرم علیه بناتی

واألمة ألن اآلل منه واألمة إذا لم تکن من اآلل فلیست منه فهذه العاشرة و أماالحادیة 
رعون َو قاَل َرُجلٌ آل ف عشرة فقول هللا عز و جل فی سورة المؤمن حکایة عن قول رجل مؤمن من
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ُ ُمؤِمنٌ ِمن آِل فِرَعوَن یَکُتُم إِیمانَُه أَ تَقُتُلوَن َرُجالً أَن یَُقوَل ربَیّ   َو َقد جاَءُکم بِالبَیّناتِ ِمن َربُّکم  اّللّ
دینه وکذلک إلی تمام اآلیة فکان ابن خال فرعون فنسبه إلی فرعون بنسبة و لم یضفه إلیه ب

ه وعممنا الناس بوالدتنا من رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم من آل  خصصنا نحن إذ کنا
جل َو أُمر  بالدین فهذا فرق بین اآلل واألمة فهذه الحادیة عشره و أماالثانیة عشره فقوله عز و

مرنا مع أَهلََک بِالصاّلِة َو اصطَبِر َعلَیهافخصصنا هللا تبارک و تعالی بهذه الخصوصیة إذ أ
 ه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علیقامة الصالة ثم خصصنا من دون األمة فکان األمة بإ

الة علی وفاطمة ع بعدنزول هذه اآلیة تسعة أشهر کل یوم عندحضور کل ص   ء إلی یجی
خمس مرات فیقول الصالة رحمکم هللا و ماأکرم هللا أحدا من ذراری األنبیاء 

قال المأمون والعلماء خصصنا من دون جمیع أهل بیتهم فبمثل هذه الکرامة التی أکرمنا بها و
ه علینا جزاکم هللا أهل بیت نبیکم عن هذه األمة خیرا فما نجد الشرح والبیان فیما اشتب

 المؤمنین علیه السالم أمیرمن خبر الشامی و ماسأل عنه  علیه السالم  الرضاعن إالعندکم  ماجاء 
 فی جامع الکوفة

 حدثنا محمـد  بن عمرو بن علی بن عبد هللا البصری بإیالق قال حدثنا أبو الحسن   2
      2  1 
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د هللا أبو عبد هللا محمـد  بن عبد هللا بن أحمد بن جبلة الواعظ قال حدثنا أبوالقاسم عب

ع قال حدثنا أبی موسی  لرضاابن أحمد بن عامر الطائی قال حدثنا أبی قال حدثنا علی بن موسی 
ثنا أبی علی بن الحسین عفر قال حدثنا أبی جعفر بن محمـد  قال حدثنا أبی محمـد  بن علی قال حدبن ج

بالکوفة فی  الب علیه السالم علی بن أبی طقال کان علی علیه السالم  قال حدثنا أبی الحسین بن 
ال سل تفقها و قالجامع إذ قام إلیه رجل من أهل الشام فقال یا أمیر المؤمنین إنی أسألک عن أشیاء ف

قال ع خلق النور قال صارهم فقال أخبرنی عن أول ماخلق هللا تعالی ف  التسأل تعنتا فاحدق الناس 
فمم خلقت السماوات قال ع من بخار الماء قال فمم خلقت األرض قال ع من زبد الماء قال 

 ضفمم خلقت الجبال قال من األمواج قال فلم سمیت مکة أم القری قال ع ألن األر
دحیت من تحتها وسأله عن السماء الدنیا مما هی قال ع من موج مکفوف وسأله عن طول 
الشمس والقمر وعرضهما قال تسعمائة فرسخ فی تسعمائة فرسخ وسأله کم طول الکوکب 

م أسماء وعرضه قال اثنا عشر فرسخا فی مثلها وسأله عن ألوان السماوات السبع وأسمائها فقال له اس
السماء الثالثة هی من ماء ودخان واسم السماء الثانیة فیدوم وهی علی لون النحاس والدنیا رفیع و

ء اسمها الماروم وهی علی لون الشبه والسماء الرابعة اسمها أرفلون وهی علی لون الفضة والسما
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الخامسة اسمها هیعون وهی علی لون الذهب والسماء السادسة اسمها عروس وهی یاقوتة 
ه لم سابعة اسمها عجماء وهی درة بیضاء وسأله عن الثور ماباله غاض طرفخضراء والسماء ال

یرفع رأسه إلی السماءقال ع حیاء من هللا عز و جل لما عبدقوم موسی العجل نکس رأسه وسأله عن 
ذلک فأنزل َو أَن  من جمع بین األختین فقال ع یعقوب بن إسحاق جمع بین حبار وراحیل فحرم بعد

وکل بالبحار اأُلخَتیِن وسأله عن المد والجزر ماهما فقال ملک من مالئکة هللا عز و جل متَجَمُعوا بَیَن 
لجن فقال یقال له رومان فإذاوضع قدمیه فی البحر فاض فإذاأخرجهما غاض وسأله عن اسم أبی ا

شومان و هو ألذی خلق من مارج من نار وسأله هل بعث هللا عز و جل نبیا إلی الجن فقال ع 
م إبلیس ما کان إلیهم نبیا یقال له یوسف فدعاهم إلی هللا عز و جل فقتلوه وسأله عن اس نعم بعث

فی السماء قال کان اسمه الحارث وسأله لم سمی آدم آدم قال ع ألنه خلق من أدیم األرض 
ا ثالث وسأله لم صارت المیراث للذکر مثل حظ األنثیین فقال ع من قبل السنبلة کانت علیه

ک ورث إلیها حواء فأکلت منها حبة وأطعمت آدم حبتین فمن ذلحبات فبادرت 
ز و للذکر مثل حظ األنثیین وسأله من خلق هللا عز و جل من األنبیاء مختونا فقال ع خلق هللا ع

جل آدم مختونا وولد شیث مختونا وإدریس ونوح وسام بن نوح و ابراهیم وداود وسلیمان 
سعمائة د   ص وسأله کم کان عمر آدم ع فقال تولوط وإسماعیل و موسی وعیسی ع و محمـ
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سنة وثالثین سنة وسأله عن أول من قال الشعر فقال آدم ع قال و ما کان شعره قال ع لماأنزل إلی 
     3      1  2األرض من السماء فرأی تربتها وسعتها وهواها وقتل قابیل هابیل قال      

      143   
 21آدم ع          

 د و من علیها    فوجه األرض مغبر قبیح تغیرت البال
 تغیر کل ذی طعم ولون    وقل بشاشة الوجه الملیح 
 أری طول الحیاة علی غما    وهل أنا من حیاتی مستریح 
 و ما لی الأجود بسکب دمع    وهابیل تضمنه الضریح 
 قتل قابیل هابیال أخاه    فوا حزنی لقد فقد الملیح
 فأجابه إبلیس لعنه هللا

      2  18 
 تنح عن البالد وساکنیها    فبی فی الخلد ضاق بک الفسیح 
 وکنت بها وزوجک فی قرار    وقلبک من أذی الدنیا مریح 
 فلم تنفک من کیدی ومکری    إلی أن فاتک الثمن الربیح 



257 
 

من جنان  وبدل أهلها أثال وخمطا    بحبات وأبواب منیح فلو الرحمة الجبار أضحی    بکفک
قال وسأله عن بکاء آدم علی الجنة وکم کانت دموعه التی جرت من عینیه ف د ریحالخل

أله ع بکی مائة سنة أی وخرج من عینه الیمنی مثل الدجلة والعین األخری مثل الفرات س
کم حج آدم من حجة فقال ع سبعین حجة ماشیا علی قدمیه وأول حجة حجها کان معه الصرد 

عه من الجنة و قدنهی عن أکل الصرد والخطاف وسأله یدله علی مواضع الماء وخرج م
یه و لم یزل یبکی ماباله الیمشی قال ألنه ناح علی بیت المقدس فطاف حوله أربعین عاما یبکی عل

مع آدم ع فمن هناک سکن البیوت ومعه تسع آیات من کتاب هللا عز و جل مما کان 
 لقیامة ثالث آیات من أول الکهفمعه إلی یوم ا    2آدم ع یقرأها فی الجنة وهی      

ن یس إِذا َقَرأَت الُقرآَن وثالث آیات موثالث آیات من سبحان ألذی أسری وهی
ه هللا َو َجَعلنا ِمن بَیِن أَیِدیِهم َسّدا وسأله عن أول من کفر وأنشأ الکفر فقال ع إبلیس لعنوهی

لف سنة نه ناح علی قومه أوسأله عن اسم نوح ما کان فقال اسمه السکن وإنما سمی نوحا أل
إالخمسین عاما وسأله عن سفینة نوح ما کان عرضها وطولها فقال کان طولها ثمانمائة ذراع 

ر فقال یا وعرضها خمسمائة ذراع وارتفاعها فی السماء ثمانین ذراعا ثم جلس الرجل فقام إلیه آخ
ها عصا موسی ع وسأله نأمیر المؤمنین أخبرنا عن أول شجرة غرست فی األرض فقال العوسجة وم
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عن أول شجرة نبتت فی األرض فقال هی الدباء و هوالقرع وسأله عن أول من حج من أهل 
الکعبة  السماء فقال له جبرئیل وسأله عن أول بقعة بسطت من األرض أیام الطوفان فقال له موضع

وکانت زبرجدة خضراء وسأله عن أکرم واد علی وجه األرض فقال له واد یقال 
سرندیب فسقط فیه آدم ع من السماء وسأله عن شر واد علی وجه األرض فقال واد له 

یونس بالیمن یقال له برهوت و هو من أودیة جهنم وسأله عن سجن سار بصاحبه فقال الحوت سار ب
 بن متی وسأله عن ستة لم یرکضوا فی رحم فقال آدم وحوا وکبش ابراهیم وعصا موسی

ه عن له عیسی ابن مریم ع وطار بإذن هللا عز و جل وسألوناقة صالح والخفاش ألذی عم
شیءمکذوب علیه لیس من الجن و ال من اإلنس فقال الذئب ألذی کذب علیه إخوة 
 یوسف وسأله عن شیءأوحی إلیه لیس من الجن و ال من اإلنس فقال أوحی هللا عز و جل إلی النحل

بة وسأله عن موضع فقال له ظهر الکع وسأله عن أطهر موضع علی وجه األرض التحل الصالة فیه
موسی ع طلعت علیه الشمس ساعة من النهار و التطلع علیه أبدا فقال ذلک البحرحین فلقه هللا ل

فأصابت أرضه الشمس وأطیق علیه الماء فلن یصبه الشمس وسأله عن شیءشرب و هوحی 
لجن و ال من ا وأکل و هومیت فقال تلک عصا موسی ع وسأله عن نذیر أنذر قومه لیس من

 اإلنس فقال هی النملة وسأله عن أول ماأمر بالختان فقال ابراهیم ع وسأله عن أول من خفض من
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لها النساء فقال هاجر أم إسماعیل خفضتها ساره لتخرج من یمینها وسأله عن أول امرأة جرت ذی
أله عن أول سفقال هاجر لماهربت من سارة وسأله عن أول من جر ذیله من الرجال قال قارون و

عقوب إسرائیل من لبس النعلین فقال ابراهیم وسأله عن أکرم الناس نسبا فقال صدیق هللا یوسف بن ی
قال هللا بن إسحاق ذبیح هللا بن ابراهیم خلیل هللا   ص وسأله عن ستة من األنبیاء لهم اسمان ف

و هوذو  سیوشع بن نون و هوذو الکفل ویعقوب و هوإسرائیل والخضر و هوحلقیا ویون
النون وعیسی و هوالمسیح و محمـد  و هو أحمد  ص وسأله عن شیءیتنفس لیس له لحم و الدم 

هوهود  فقال له ذاک الصبح إذاتنفس وسأله عن خمسة من األنبیاء تکلموا بالعربیة فقال ع
وشعیب وصالح وإسماعیل و محمـد   ص ثم جلس وقام رجل آخر سأله وتعنته فقال یا أمیر 

ّمِه َو أَبِیِه َو صاِحبَتِهِ المؤمنی
ُ
 َو بَنِیِه ن أخبرنا عن قول هللا عز و جل یَوَم یَِفرّ الَمرُء ِمن أَِخیِه َو أ

ر من أمه موسی و ٍئ ِمنُهم یَوَمئٍِذ َشأٌن ُیغنِیِه من هم فقال ع قابیل یفر من هابیل و ألذی یفلُِکّل امر
یفر من صاحبته لوط و  الوالد و ألذیألذی یفر من أبیه ابراهیم یعنی األب المربی ال

 ألذی یفر من ابنه نوح یفر من ابنه کنعان وسأله
      2     

      146   
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عن من عن أول من مات فجأة فقال ع داود مات علی منبره یوم األربعاء وسأله عن أربعة الیشب
العلم وسأله عن  نأربع فقال و األرض من المطر واألنثی من الذکر والعین من النظر والعالم م

أول من وضع سکة الدنانیر والدراهم فقال نمرود بن کنعان بعدنوح ع وسأله عن أول من 
قال تدعو عمل عمل قوم لوط فقال ع إبلیس ألنه أمکن من نفسه وسأله عن معنی هدیر الحمام الراعبیة ف

یکنی أباهالل  ععلی أهل المعازف والقیان والمزامیر والعیدان وسأله عن کنیة البراق فقال 
ذی کان وسأله لم سمی تبع الملک تبعا فقال ع ألنه کان غالما کاتبا و کان یکتب للملک أل

قبله و کان إذاکتب کتب باسم هللا ألذی خلق صبحا وریحا فقال الملک اکتب 
 عز وابدأ باسم ملک الرعد فقال الأبدأ إالباسم إلهی ثم أعطف علی حاجتک فشکر هللا

ابال الماعز عطاه ملک ذلک الملک فتابعه الناس علی ذلک فسمی تبعا وسأله مو جل له ذلک فأ
نة مرفوعة الذنب بادیة الحیاء والعورة فقال ع ألن الماعز عصت نوحا ع لماأدخلها السفی

السفینة  فدفعها فکسر ذنبها والنعجة مستورة الحیاء والعورة ألن النعجة بادرت بالدخول إلی
لجنة فقال کالم أهل اها وذنبها فاستترت باأللیة وسأله عن کالم أهل افمسح نوح ع یده علی حی

قال الجنة بالعربیة وسأله عن کالم أهل النار فقال بالمجوسیة وسأله عن النوم علی کم وجه هو ف
یتها مستلقیة وأعینها التنام النوم علی أربعة أصناف األنبیاء تنام علی أقف أمیرالمؤمنین علیه السالم 
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ها تنام علی شمالها لوحی ربها عز و جل والمؤمن ینام علی یمینه مستقبل القبلة والملوک وأبناؤ متوقعة
ن ثم لیستمرءوا مایأکلون وإبلیس وأخواته و کل مجنون وذو عاهة ینامون علی وجوههم منبطحی

و أی  ثقلهجلس وقام إلیه رجل آخر فقال یا أمیر المؤمنین أخبرنی عن یوم األربعاء وتطیرنا منه و
وم األربعاء أربعاء هو فقال ع آخر أربعاء فی الشهور و هوالمحاق و فیه قتل قابیل هابیل أخاه و ی

 فرعون و ألقی ابراهیم ع فی النار و یوم األربعاء وضعوه فی المنجنیق و یوم األربعاء غرق هللا
ل هللا عز و جل الریح سیوم األربعاء جعل هللا عز و جل قریة لوط عالیها سافلها و یوم األربعاء أر

علی قوم عاد و یوم األربعاء أصبحت کالصریم و یوم األربعاء سلط هللا عز و جل علی 
ف من نمرود البقة و یوم األربعاء طلب فرعون موسی ع لیقتله و یوم األربعاء خر علیهم السق

وم ی فوقهم و یوم األربعاء أمر فرعون بذبح غلمان و یوم األربعاء خرب بیت المقدس و
ی بن األربعاء أحرق مسجد سلیمان بن داود بإصطخر من کورة فارس و یوم األربعاء قتل یحی

زکریا و یوم األربعاء أظل قوم فرعون أول العذاب و یوم األربعاء خسف هللا عز و 
خل جل بقارون و یوم األربعاء ابتلی أیوب ع بذهاب أهله وولده وماله و یوم األربعاء أد

بعاء یوم األربعاء قال هللا عز و جل أَنّا َدّمرناُهم وَ َقوَمُهم أَجَمِعیَن و یوم األر یوسف ع السجن و
یل أخذتهم الصیحة و یوم األربعاء عقروا الناقة و یوم األربعاء أمطرت علیهم حجارة من سج
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ه و یوم األربعاء وکسرت رباعیت النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم و یوم األربعاء شج 
 میرالمؤمنین علیه السالم أالعمالقة التابوت وسأله عن األیام و مایجوز فیها من العمل فقال أخذت 

 یوم السبت یوم مکر وخدیعة و یوم األحد
      2     

      148   
ألربعاء یوم غرس وبناء و یوم اإلثنین یوم حرب ودم و یوم الثالثاء یوم سفر وطلب و یوم ا

حوائج و یوم الجمعة یوم الخمیس یوم الدخول علی األمراء وقضاء ال یوم شؤم یتطیر فیه الناس و
 111یوم خطبة ونکاح          

لحمیری حدثنا محمـد  بن موسی بن المتوکل رضی هللا عنه قال حدثنا عبد هللا بن جعفرا   1
ول ع یق لرضااعن ابراهیم بن هاشم عن أحمد بن عامر الطائی قال سمعت أبا الحسن علی بن موسی 

یه خیف علیه یوم األربعاء یوم نحس مستمر من احتجم فیه خیف علیه أن تخضر محاجمه و من تنور ف
 البرص
      2  1      285  151 

 فی زید بن علی ع علیه السالم  الرضاعن ماجاء       15
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نا محمـد  بن حدثنا أحمد بن یحیی المکتب قال أخبرنا محمـد  بن یحیی الصولی قال حدث   2
عفر إلی المأمون یزید النحوی قال حدثنی ابن أبی عبدون عن أبیه قال لماحمل زید بن موسی بن ج

و قد کان خرج بالبصرة وأحرق دور ولد العباس وهب المأمون جرمه ألخیه علی بن 
     241      1  2ع و قال له یا أبا الحسن       الرضاموسی 

      145   
نی لقتلته فلیس ماأتاه خرج قبله زید بن علی فقتل و لو المکانک م لئن خرج أخوک وفعل مافعل لقد

فإنه کان من علماء آل  ع یا أمیر المؤمنین التقس أخی زیدا إلی زید بن علی الرضابصغیر فقال 
ی بن جعفر محمـد غضب هلل عز و جل فجاهد أعداءه حتی قتل فی سبیله ولقد حدثنی أبی موس

زیدا إنه دعا إلی  یقول رحم هللا عمیعلی علیه السالم  د  بن ع أنه سمع أباه جعفر بن محمـ
ه یاعم إن من آل محمـد  و لوظفر لوفی بما دعا إلیه ولقد استشارنی فی خروجه فقلت ل الرضا

ل لمن سمع رضیت أن تکون المقتول المصلوب بالکناسة فشأنک فلما ولی قال جعفر بن محمـد وی
اإلمامة بغیر حقها ماجاء فقال  أبا الحسن أ لیس قدجاء فیمن ادعی واعیته فلم یجبه فقال المأمون یا

کم ع إن زید بن علی لم یدع ما لیس له بحق وإنه کان أتقی هلل من ذلک إنه قال أدعو الرضا
دعو إلی من آل محمـد  ع وإنما جاء ماجاء فیمن یدعی أن هللا تعالی نص علیه ثم ی الرضاإلی 
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یةوَ جاِهُدوا بغیر علم و کان زید و هللا ممن خوطب بهذه اآلغیردین هللا ویضل عن سبیله 
ِ َحّق ِجهاِدِه ُهَو اجَتباُکم            571فِی اّللّ

ل کثیرة قال محمـد  بن علی بن الحسین مصنف هذاالکتاب رضی هللا عنه لزید بن علی فضائ
تابنا ک أحببت إیراد بعضها علی أثر هذاالحدیث لیعلم من ینظر فی الرضاعن غیر

 هذااعتقاد اإلمامیة فیه
 حدثنا أحمد بن هارون الفامی فی مسجد الکوفة سنة أربع وخمسین   1

      2  1 
      151   

ن الحسین بن أبی وثالثمائة قال حدثنا محمـد  بن عبد هللا بن جعفرالحمیری عن أبیه عن محمـد  ب
لجبار عن جابر بن یزید الجعفی بداالخطاب عن الحسین بن علوان عن عمر بن ثابت عن داود بن ع

رسول هللا صلی هللا علیه ال قال قعلی علیه السالم  عن أبی جعفر محمـد  بن علی الباقر عن آبائه عن 
ه یوم القیامة للحسین ع یاحسین یخرج من صلبک رجل یقال له زید یتخطی هو وأصحاب و آله وسلم 

 رقاب الناس غرا محجلین یدخلون الجنة بال حساب
      181  411 
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ینی قال حدثنا أحمد بن محمـد  بن رزمة القزوینی قال حدثنا أحمد بن عیسی العلوی الحس   3
 حدثناعباد بن یعقوب األسدی قال حدثناحبیب بن أرطاة عن محمـد  بن ذکوان عن

ن علی بن الحسی عمرو بن خالد قال حدثنی زید بن علی بن الحسین ع و هوآخذ بشعره قال حدثنی أبی
علی بن شعره قال حدثنی و هوآخذ بعلی علیه السالم  ع و هوآخذ بشعره قال حدثنی الحسین بن 

و  م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلو هوآخذ بشعره عن  أبی طالب علیه السالم 
هوآخذ بشعره قال من آذی شعرة منی فقد آذانی و من آذانی فقد آذی هللا عز و 

 جل لعنه هللا مأل السماء و األرضجل و من آذی هللا عز و 
      2  1      426  537 
لحسین حدثنا علی بن أحمد بن محمـد  بن عمران الدقاق رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ا   4

عن  العلوی قال حدثنی الحسین بن علی الناصری قدس هللا روحه قال حدثنی أحمد بن رشید
 عمر قال کنت جالساعمه أبی معمر سعید بن خیثم عن أخیه م

 عندالصادق جعفر بن محمـد  ع فجاء زید بن علی بن الحسین ع
      2  1      115     

      152   
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هلل أن تکون فقال له الصادق جعفر بن محمـد  ع یاعم أعیذک با   فأخذ بعضادتی ال
قال ع ف المصلوب بالکناسة فقالت أم زید و هللا الیحملک علی هذاالقول غیرالحسد البنی

جل یقال له یالیته حسدا یالیته حسدا ثالثا حدثنی أبی عن جدی ع أنه قال یخرج من ولده ر
واب السماء یبتهج به زید یقتل بالکوفة ویصلب بالکناسة یخرج من قبره حین ینشر تفتح لروحه أب

 أهل السماوات و األرض یجعل روحه فی حوصلة طیر أخضر یسرح فی الجنة حیث یشاء
          441 
قال  حدثنا الحسن بن عبد هللا بن سعید العسکری قال حدثنا عبدالعزیز بن یحیی   5

فی قال حدثنااألشعث بن محمـد الضبی قال حدثنی شعیب بن عمرو عن أبیه عن جابر الجع
دخل علیه معروف وعنده زید أخوه فعلی علیه السالم  دخلت علی أبی جعفر محمـد  بن 

 نشدهه أبو جعفر ع یامعروف أنشدنی من طرائف ماعندک فأبن خربوذ المکی قال ل
      2  1      268  312 

 لعمرک ما إن أبومالک    بوان و البضعیف قواه 
 و البألد لدی قوله    یعادی الحکیم إذا مانهاه 
 ولکنه سید بارع    کریم الطبائع حلو ثناه 



267 
 

 إذاسدته سدت مطواعة    ومهما وکلت إلیه کفاه
 نضع محمـد  بن علی یده علی کتفی زید و قال هذه صفتک یا أبا الحسقال فو
      2  75 

      151   
ن حدثنا أحمد بن الحسین القطان قال حدثنا الحسن بن علی السکری قال حدثنا محمـد  ب   6

د هللا زکریا الجوهری عن جعفر بن محمـد  بن عمارة عن أبیه عن عمرو بن خالد قال حدثنی عب
 الصادق ع فقال لنا یابة قال خرجنا ونحن سبعة نفر فأتینا المدینة فدخلنا علی أبی عبد هللابن س

ثنا أیاما أعندکم خبر عمی زید فقلنا قدخرج أو هوخارج قال فإن أتاکم خبر فأخبرونی فمک
قدخرج یوم األربعاء لی علیه السالم  عفأتی رسول بسام الصیرفی بکتاب فیه أما بعد فإن زید بن 

لی الصادق رة صفر فمکث األربعاء والخمیس وقتل یوم الجمعة وقتل معه فالن وفالن فدخلنا عغ
 ع فدفعنا إلیه الکتابة فقرأه وبکی ثم قال إنا هلل وإنا إلیه راجعون 
 عند هللا تعالی أحتسب عمی إنه کان نعم العم إن عمی کان رجال لدنیانا وآخرتنا مضی و

علی و  و رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم دوا مع هللا عمی شهیدا کشهداء استشه
 777  252      1  2ص         الحسن و الحسین
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سن حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن الح   7
هللا سنان  بدالصفار عن أحمد بن أبی عبد هللا البرقی عن أبیه عن محمـد  بن الحسن بن شمون عن ع

ج بالکوفة فسمعته یقول عن الفضیل بن یسار قال انتهیت إلی زید بن علی بن الحسین ع صبیحة یوم خر
نذیرا الیعیننی من یعیننی منکم علی قتال أنباط أهل الشام فو ألذی بعث محمـد ا بالحق بشیرا و
عز و جل فلما  منکم علی قتالهم أحد إالأخذت بیده یوم القیامة فأدخلته الجنة بإذن هللا

ی نفسی قتل اکتریت راحلة وتوجهت نحو المدینة فدخلت علی أبی عبد هللا ع فقلت ف
ید فخنقتنی العبرة فقال و هللا ألخبرنه بقتل زید بن علی فیجزع علیه فلما دخلت علیه قال مافعل عمی ز

دموعه  کیو هللا قتلوه قال فصلبوه قلت إی و هللا فصلبوه قال فأقبل یب قتلوه قلت إی
ام قلت تنحدر عن جانبی خده کأنها الجمان ثم قال یافضیل شهدت مع عمی زید قتال أهل الش

تلتهم نعم فقال فکم قتلت منهم قلت ستة قال فلعلک شاک فی دمائهم قلت لوکنت شاکا ماق
شهداء فسمعته و هو یقول أشرکنی هللا فی تلک الدماء مامضی و هللا زید عمی وأصحابه إال

نا من الحدیث موضع الحاجة و أخذ وأصحابه علی بن أبی طالب علیه السالم ی علیه مثل مامض
 فنون شتی من األخبار النادرة فی علیه السالم  الرضاعن ماجاء  هللا تعالی هوالموفق
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سی عن عباس حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنی محمـد  بن عی   2
صبح أللهم إنی ع قال سمعته یقول من قال حین یسمع أذان ال الرضای الحسن ع عن أب الرضامولی 

أسألک بإقبال نهارک وإدبار لیلک وحضور صلواتک وأصوات دعائک أن تصلی علی 
محمـد  وآل محمـد  و أن تتوب علی إنک التواب الرحیم و قال مثل ذلک إذاسمع 

 412  245      1  2      أذان المغرب ثم مات من یومه أو من لیلته مات تائبا
ل بن علی بن رزین حدثنا علی بن عیسی المجاور فی مسجد الکوفة رضی هللا عنه قال حدثناإسماعی   1

علیه   الرضان موسی أخی دعبل بن علی الخزاعی قال حدثنادعبل بن علی قال حدثنی أبو الحسن علی ب
 1  2     علی علیه السالم  عن آبائه عن السالم  عن ابیه 

      154   
لمکرم لذریتی من أربعة أنالهم شفیع یوم القیامة ا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال قال 

 بعدی والقاضی لهم حوائجهم والساعی لهم فی أمورهم 
 281  18عنداضطرارهم إلیه والمحب لهم بقلبه ولسانه      

ی رضی هللا عنه قال ی السمرقندحدثنا أبوطالب المظفر بن جعفر بن المظفر العلو   3
ل حدثنا جعفر حدثنا جعفر بن محمـد  بن مسعود عن أبیه أبی النضر محمـد  بن مسعود العیاشی قا
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عن أحمد   بن أحمد قال حدثنی علی بن محمـد  بن شجاع عن محمـد  بن عثمان عن حمید بن محمـد
ب إلی أبی الحسن ع یسأله عن رجل تبن الحسن الصالح عن أبیه عن الفتح بن یزید الجرجانی أنه ک

واقع امرأة فی شهر رمضان من حالل أوحرام فی یوم واحد عشر مرات قال علیه عشر 
  328      1  2کفارات لکل مرة کفارة فإن أکل أوشرب فکفارة یوم واحد      

457 
ل عنه قا ی الحسن الجرجانی رضی هللا  حدثنا محمـد  بن القاسم المفسر المعروف    4

عن أبیه محمـد  بن   حدثنایوسف بن محمـد  بن زیاد عن أبیه عن الحسن بن علی عن أبیه علی بن محمـد
جعفر بن محمـد  عن أبیه  علی بن موسی عن أبیه موسی بن جعفر عن أبیه الصادق الرضاعلی عن أبیه 

لب علی بن أبی طاعلی عن أبیه  نمحمـد  بن علی الباقر عن أبیه زین العابدین علی بن الحسین عن أبیه الحسین ب
بی طالب من لماجاءه جعفر بن أ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال کان  علیه السالم 

ل فما أدری بأیهما حبشة قام إلیه واستقبله اثنتی عشرة خطوة وعانقه وقبل ما بین عینیه وبکی و قا
 بر وبکی فرحا برؤیتهخی أناأشد سرورا بقدومک یا جعفرأم بفتح هللا علی ید أخیک

      2  1      423  646 
عن الحسن بن  سیحدثنا أبی قال حدثنا عبد هللا بن جعفرالحمیری عن أحمد بن محمـد  بن عی   5
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رسول هللا صلی هللا قال قال م  علی علیه السالعن أبیه عن آبائه عن  الرضاعلی الوشاء عن أبی الحسن 
ا إلی ربها فقلت إلی السماء رأیت رحما متعلقة بالعرش تشکو رحملماأسری بی  علیه و آله وسلم 

 141  217لها کم بینک وبینها من أب فقالت نلتقی فی أربعین أبا      
ـد  بن حدثناالمظفر بن جعفر بن المظفر العلوی السمرقندی قال حدثنا جعفر بن محم   6

دثنا محمـد  بن الولید عن العباس بن ال حمسعود عن أبیه قال حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال ق
ما واحدا ابتغاء ع یقول من صام من شعبان یو الرضاهالل قال سمعت أبا الحسن علی بن موسی 

 ثواب هللا دخل الجنة و من استغفر هللا سبعین مرة فی کل یوم من شعبان حشره هللا یوم
کرمة و من جبت له من هللا الوو رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم القیامة فی زمرة 

ام من تصدق فی شعبان بصدقة و لوبشق تمرة حرم هللا جسده علی النار و من صام ثالثة أی
  141      1  2شعبان ووصلها بصیام شهر رمضان کتب هللا صوم شهرین متتابعین      

581 
دریس جمیعا عن إ حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن یحیی العطار و أحمد بن   7

م بن عبد محمـد  بن أحمد بن یحیی بن عمران األشعری قال حدثنی الحسین بن عبد هللا عن آد
لصالة لها أربعة ع قال سمعته یقول ا الرضاهللا األشعری عن زکریا بن آدم عن أبی الحسن 
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   آالف 
      2  1      142  182 
لمظفر بن أحمد بن الحسن نه قال حدثنا أبوالفرج احدثنا محمـد  بن علی بن بشار رضی هللا ع   8

موسی بن جعفر قال حدثنی  القزوینی قال أخبرنا أبوالفضل العباس بن محمـد  بن القاسم بن حمزة بن
ه عن الحسن بن سهل القمی عن محمـد  بن حامد عن أبی هاشم الجعفری عن أبی الحسن ع قال سألت

لک ص صلی علی عمه قلت أعلم ذ  جدیالصالة علی المصلوب قال أ ماعلمت أن 
ه األیمن و ولکنی لم أفهمه مبینا قال نبینه لک إن کان وجه المصلوب إلی القبلة فقم علی منکب

ن کان إن کان قفاؤه إلی القبلة فقم علی منکبه األیسر فإن ما بین المشرق والمغرب قبلة و إ
یمن إلی القبلة فقم علی منکبه ان منکبه األمنکبه األیسر إلی القبلة فقم علی منکبه األیمن و إن ک

رب و األیسر وکیف کان منحرفا فالتزایلن مناکبه ولیکن وجهک إلی ما بین المشرق والمغ
قال مصنف  فهمت إن شاء هللاع قد الرضاالتستقبله و التستدبره البتة قال أبوهاشم ثم قال 

ل صوهذاالکتاب رحمه هللا هذاحدیث غریب لم أجده فی شیء من األ
حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد    5والمصنفات و الأعرفه إالبهذا اإلسناد

ن زیاد عن بن إدریس قال حدثنی محمـد  بن أحمد بن یحیی بن عمران األشعری قال حدثنی سهل ب
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مؤمنا حتی  ع قال سمعت أبا الحسن ع یقول ال یکون المؤمن الرضاالحارث بن الدلهاث مولی 
ن سره قال هللا ثالث خصال سنة من ربه وسنة من نبیه وسنة من ولیه فالسنة من ربه کتما یکون فیه

یه عز و جل عالُِم الَغیِب َفال ُیظِهُر َعلی َغیبِِه أََحداً إاِّل َمِن ارتَضی ِمن َرُسوٍل و أماالسنة من نب
لَعفَو َو أُمر ص بمداراة الناس فقال ُخِذ ا   فمداراة الناس فإن هللا عز و جل أمر نبیه

 عز و بِالُعرِف َو أَعِرض َعِن الجاِهلِیَن و أماالسنة من ولیه فالصبر فی البأساء والضراء فإن هللا
 675  111      1  2جل یقول َو الصّابِِریَن فِی البَأساِء َو الّضرّاِء      

      157   
محمـد  بن أبی القاسم عن  یحدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه رضی هللا عنه قال حدثناعم   21

ن بن جعفرالجعفری أحمد بن أبی عبد هللا البرقی عن علی بن محمـد  عن أبی أیوب المدنی عن سلیما
 هللا علیه و آله وسلم  رسول هللا صلیقال قال علی علیه السالم  ن آبائه عن علیه السالم  الرضاعن 

      1  2طلب الرزق وحذره       وره فیتعلموا من الغراب خصاال ثالثا استتاره بالسفاد وبک
146  313 
هللا عن  حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد   22

ع یقول إن  لرضااأحمد بن حمزة األشعری قال حدثنی یاسر الخادم قال سمعت أبا الحسن 
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مه فیری الدنیا و یوم ویخرج من بطن أ أوحش ما یکون هذاالخلق فی ثالثة مواطن یوم یولد
ا و قدسلم یموت فیعاین اآلخرة وأهلها و یوم یبعث فیری أحکاما لم یرها فی دار الدنی
َم ُولَِد َو هللا عز و جل علی یحیی ع فی هذه الثالثة المواطن وآمن روعته فقال َو َسالٌم َعلَیِه یَو

ی هذه الثالثة المواطن فقال عیسی ابن مریم علی نفسه ف یَوَم یَُموُت َو یَوَم ُیبَعُث َحیّا و قدسلم
بَعُث َحیّا      

ُ
 633  276      1  2َو الّسالُم َعلَّی یَوَم ُولِدُت َو یَوَم أَُموُت َو یَوَم أ

األشعری  حدثنا أبی قال حدثنا أحمد بن إدریس عن محمـد  بن أحمد بن یحیی بن عمران   21
ع قال سمعت  لرضاابن علی عن الحسین بن علی الدیلمی مولی  عن سلمة بن الخطاب عن أحمد

لم یسأله من  ع یقول من حج بثالثة من المؤمنین فقد اشتری نفسه من هللا عز و جل بالثمن و الرضا
 326  255      1  2أین اکتسب ماله من حالل أوحرام      

      158   
الشبهة ویرضی عنه  وقع فی ماله من قال مصنف هذاالکتاب یعنی بذلک أنه لم یسأله عما

ن أحمد حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه رضی هللا عنه قال حدثنی أبی ع   23خصماءه بالعوض
ع  الرضاسن بن أبی عبد هللا البرقی عن السیاری عن الحارث بن الدلهاث عن أبیه عن أبی الح

الزکاة فمن صلی و لم لصالة وقال إن هللا عز و جل أمر بثالثة مقرون بهاثالثة أخری أمر با
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أمر یزک لم یقبل منه صالته وأمر بالشکر له وللوالدین فمن لم یشکر والدیه لم یشکر هللا و
 411  276      1  2باتقاء هللا وصلة الرحم فمن لم یصل رحمه لم یتق هللا عز و جل      

ی جعفرالکمیدانی عن بحدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن موسی بن جعفر بن أ   24
ن ع من أحمد بن محمـد  بن عیسی عن أحمد بن محمـد  بن أبی نصر البزنطی قال قال أبو الحس

لصمت من أبواب الحکمة إن ا   عالمات الفقیه الحلم والعلم والصمت إن الصمت 
 311  282      1  2یکسب المحبة إنه دلیل علی کل خیر      

محمـد  بن  محمـد  بن عمران الدقاق رضی هللا عنه قال حدثنیحدثنا علی بن أحمد بن    25
ال أبی عبد هللا الکوفی عن أحمد بن محمـد  بن صالح الرازی عن حمدان الدیوانی قال ق

 128  284      1  2ئ عقله وعدوه جهله      ع صدیق کل امر الرضا
 حمـد البغدادیمحدثنا أبومنصور أحمد بن ابراهیم الخوری قال حدثنازید بن    26

نا علی بن موسی قال حدثنا أبوالقاسم عبد هللا بن محمـد الطائی بالبصرة قال حدثنا أبی قال حدث
علی علیه السالم  عاه رجل فقال له أنه د علی بن أبی طالب علیه السالم عن أبیه عن آبائه عن  الرضا

دخل علینا شیئا من خارج و تعلی أن تضمن لی ثالث خصال قال و ماهی یا أمیر المؤمنین قال ال
 لی بن أبی طالب علیه السالم عالتدخر عنا شیئا فی البیت و التجحف بالعیال قال ذلک لک فأجابه 
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      251  365 
 بن حدثنا عبد هللا بن محمـد  بن عبدالوهاب قال حدثنا أبونصر منصور بن عبد هللا   27

اداود بن سلیمان عن علی بن موسی  قال حدثنابراهیم األصفهانی قال حدثنا علی بن أبی عبد هللا
رسول هللا صلی هللا علیه و ال قال ق علی بن أبی طالب علیه السالم عن أبیه عن آبائه عن  الرضا

تی والقاضی أربعة أناشفیعهم یوم القیامة و لوأتونی بذنوب أهل األرض معین أهل بی آله وسلم 
 دهم بقلبه ولسانه والدافع عنهم بیلهم حوائجهم عند مااضطروا إلیه والمحب له

      2  1      163  418 
ن علی بن حدثنا أبی قال حدثناسعد بن عبد هللا عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن الحسن ب   28

موسی أن  فضال عن أبی الحسن ع أنه قال احتبس القمر عن بنی إسرائیل فأوحی هللا عز و جل إلی
ده طلوع القمر إذاأخرج عظامه فسأل موسی ع أخرج عظام یوسف ع من مصر ووع

دة عمیاء فقال لها أتعرفین عن من یعلم موضعه فقیل له إن هاهنا عجوز تعلم علمه فبعث إلیها فأتی بعجوز مقع
صال تطلق لی رجلی موضع قبر یوسف قالت نعم قال فأخبرینی به فقالت ال حتی تعطینی أربع خ

کبر ذلک علی موسی ع قال نی معک فی الجنة قال فی وترد إلی بصری وتجعل  وتعید إلی ش
دلته علیه فأوحی هللا عز و جل إلیه یا موسی أعطها ماسألت فإنک إنما تعطی    علی ففعل ف
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لک یحمل فاستخرجه من شاطئ النیل فی صندوق مرمر فلما أخرجه طلع القمر فحمله إلی الشام فلذ
 252أهل الکتاب موتاهم إلی الشام          

حمـد  حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن م   25
ع عن بسم هللا  لرضاابن سعید مولی بنی هاشم عن علی بن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه قال سألت 

 یةقال معنی قول القائل بسم هللا أی أسم علی نفسی بسمة من سمات هللا عز و جل وهی العبود
 54قال فقلت له ماالسمة قال العالمة          

 حدثنا عبد هللا بن محمـد  بن عبدالوهاب قال أخبرنا أبونصر منصور بن عبد هللا   11
علیه  الرضان عقال حدثناالمنذر بن محمـد  قال حدثنا الحسین بن محمـد  قال حدثناسلیمان بن جعفر 

قال فی جناح  ه السالم علی بن أبی طالب علیقال حدثنی أبی عن جدی عن آبائه عن  السالم 
  141      1  2کل هدهد خلقه هللا عز و جل مکتوب بالسریانیة آل محمـد خیر البریة      

327 
 بن حدثنا عبد هللا بن محمـد  بن عبدالوهاب قال أخبرنا أبونصر منصور بن عبد هللا   12

دثنا أبو علی أحمد بن علی سکندرانی قال حابراهیم األصفهانی قال حدثنا علی بن عبد هللا اإل
ال حدثنی أبی موسی بن جعفر ق الرضابن مهدی الرقی قال حدثنا أبی قال حدثنا علی بن موسی 
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علی بن أبی طالب علیه ه عن أبیه جعفر بن محمـد  عن أبیه محمـد  بن علی عن أبیه الحسین بن علی عن أبی
وصدق بک  یا علی طوبی لمن أحبک یه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علقال قال  السالم 

سفلی وویل لمن أبغضک وکذب بک محبوک معروفون فی السماء السابعة و األرض السابعة ال
و ما بین ذلک هم أهل الدین والورع والسمت الحسن والتواضع هلل عز و جل خاشعة 

نتهم ناطقة سأبصارهم وجلة قلوبهم لذکر هللا عز و جل و قدعرفوا حق والیتک وأل
ه فی کتابه بفضلک وأعینهم ساکبة تحننا علیک و علی األئمة من ولدک یدینون هلل بما أمرهم ب
طعین متحابون وجاءهم به البرهان من سنة نبیه عاملون بما یأمرهم به أولو األمر منهم متواصلون غیرمتقا

ذنب منهم وتشهد حضرته مغیرمتباغضین إن المالئکة لتصلی علیهم وتؤمن علی دعائهم وتستغفر لل
 2126  415      1  2وتستوحش لفقده إلی یوم القیامة      

      161   
وثالثمائة قال  حدثنا الحسن بن محمـد  بن سعید الهاشمی الکوفی بالکوفة سنة أربع وخمسین   11

لهمدانی حدثنافرات بن ابراهیم بن فرات الکوفی قال حدثنا محمـد  بن أحمد بن علی ا
ن ابراهیم بن ل حدثنی أبوالفضل العباس بن عبد هللا البخاری قال حدثنا محمـد  بن القاسم بقا

لح الهروی محمـد  بن عبد هللا بن القاسم بن محمـد  بن أبی بکر قال حدثنا عبد السالم بن صا
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ی عن ن أبیه محمـد  بن علعن أبیه موسی بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمـد  ع الرضاعن علی بن موسی 
رسول هللا قال قال  ن أبی طالب علیه السالم علی بأبیه علی بن الحسین عن أبیه الحسین بن علی عن أبیه 

لی علیه السالم  عماخلق هللا خلقا أفضل منی و الأکرم علیه منی قال  صلی هللا علیه و آله وسلم 
فضل أنبیاءه  رک و تعالیص یا علی إن هللا تبا   فقلت یا رسول هللا فأنت أفضل أم جبرئیل فقال

بعدی لک یا علی ولألئمة  المرسلین علی مالئکته المقربین وفضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین والفضل
سبحون من بعدک و إن المالئکة لخدامنا وخدام محبینا یا علی الذین یحملون العرش و من حوله ی

ن ماخلق هللا آدم ع و الالحواء و الالجنة نحبحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا بوالیتنا یا علی لو ال
 و الالنار و الالسماء و ال األرض فکیف النکون أفضل من المالئکة و قدسبقناهم إلی معرفة

ده وتمجیده ثم ربنا وتسبیحه وتهلیله وتقدیسه ألن أول ماخلق هللا عز و جل أرواحنا فأنطقها بتوحی
لم المالئکة حدا  استعظمت أمرنا فسبحنا لتعخلق المالئکة فلما شاهدوا أرواحنا نورا وا

تنا فلما شاهدوا عظم أناخلق مخلوقون و أنه منزه عن صفاتنا فسبحت المالئکة بتسبیحنا ونزهته عن صفا
ونه شأننا هللنا لتعلم المالئکة أن الإله إال هللا و أناعبید ولسنا بآلهة یجب أن نعبد معه أود

ر من أن ینال ا کبر محلنا کبرنا لتعلم المالئکة أن هللا أکبفقالوا الإله إال هللا فلما شاهدو
عظم المحل إال به فلما شاهدوا ماجعله هللا لنا من العزة والقوة فقلنا الحول و القوة إالباهلل 
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نا من لتعلم المالئکة أنه الحول لنا و القوة إالباهلل فلما شاهدوا ماأنعم هللا به علینا وأوجبه ل
لحمد علی نعمه فقالت الحمد هلل لتعلم المالئکة مایستحق هلل تعالی ذکره علینا من افرض الطاعة قلنا 

له وتحمیده وتمجیده المالئکة الحمد هلل فبنا اهتدوا إلی معرفة توحید هللا عز و جل وتسبیحه وتهلی
ما لنا ثم إن هللا تبارک و تعالی خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر المالئکة بالسجود له تعظی

اما و کان سجودهم هلل عز و جل عبودیة وآلدم إکراما وطاعة لکوننا فی صلبه وإکر
فکیف النکون أفضل من المالئکة و قدسجدوا آلدم کلهم أجمعون وإنه لماعرج بی إلی 

ت له جبرئیل أتقدم السماء أذن جبرئیل مثنی مثنی وأقام مثنی مثنی ثم قال لی تقدم یا محمـد فقل
فضلک خاصة قال تبارک و تعالی فضل أنبیاءه علی مالئکته أجمعین وعلیک قال نعم ألن هللا 

قدم یا محمـد  فتقدمت فصلیت بهم و الفحز فلما انتهیت إلی حجب النور قال لی جبرئیل ت
إن انتهاءحدی   وتخلف عنی فقلت له یاجبرئیل فی مثل هذاالموضع تفارقنی فقال یا محمـد

نحتی بتعدی لمکان فإن تجاوزته احترقت أجألذی وضعنی هللا عز و جل فیه إلی هذاا
ن علو فزخ بی النور زخة حتی انتهیت إلی ماشاء هللا عز و جل م جل جاللـه حدود ربی 

ا محمـد  أنت مکانه فنودیت فقلت لبیک ربی وسعدیک تبارکت وتعالیت فنودیت ی
قی ی إلی خلعبدی و أناربک فإیای فاعبد و علی فتوکل فإنک نوری فی عبادی ورسول
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ائک أوجبت وحجتی علی بریتی لک ولمن تبعک خلقت جنتی ولمن خالفک خلقت ناری وألوصی
محمـد أوصیاؤک  کرامتی ولشیعتهم أوجبت ثوابی فقلت یارب و من أوصیائی فنودیت یا

إلی ساق العرش فرأیت  ـه جل جاللالمکتوبون علی ساق عرشی فنظرت و أنا بین یدی ربی 
لی بن أبی طالب عسطر أخضر علیه اسم وصی من أوصیائی أولهم اثنی عشر نورا فی کل نور 

یا  وآخرهم مهدی أمتی فقلت یارب هؤالء أوصیائی بعدی فنودیت علیه السالم 
صیاؤک وخلفاؤک محمـد هؤالء أوصیائی وأحبائی وأصفیائی وحججی بعدک علی بریتی وهم أو

کلمتی وألطهرن األرض  موخیر خلقی بعدک وعزتی وجاللی ألظهرن بهم دینی وألعلین به
بآخرهم من أعدائی وألملکنه مشارق األرض ومغاربها وألسخرن له الریاح وألذللن له السحاب 

علن دعوتی ویجمع الخلق وألنصرنه بجندی وألمدنه بمالئکتی حتی ی   الصعاب وألرقینه فی األس
 مةاعلی توحیدی ثم ألدیمن ملکه وألداولن األیام بین أولیائی إلی یوم القی

 57  38      1  2ع الحیاء من اإلیمان       الرضاوبهذا اإلسناد قال قال 
هیم بن حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابرا   14

عن أبیه موسی بن  لرضااهاشم عن أبیه عن علی بن معبد عن الحسین بن خالد عن أبی الحسن علی بن موسی 
قال إن سلیمان بن داود قال م  علی علیه السالأبیه جعفر بن محمـد  عن أبیه محمـد  بن جعفر عن 
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ی سخر ذات یوم ألصحابه إن هللا تبارک و تعالی قدوهب لی ملکا الینبغی ألحد من بعد
 لی الریح واإلنس والجن والطیر والوحوش وعلمنی منطق الطیر وآتانی من کل شیء و مع جمیع

ی غد ماتم لی سرور یوم إلی اللیل قدأحببت أن أدخل قصری ف ماأوتیت من الملک
نغص علی یومی فأصعد أعاله وأنظر إلی ممالکی فالتأذنوا ألحد علی بالدخول لئال یرد علی مای

فقالوا نعم فلما کان من الغد أخذ عصاه بیده وصعد إلی أعلی موضع من قصره ووقف 
إذ نظر إلی شاب حسن  وتی فرحا بما أعطیمتکئا علی عصاه ینظر إلی ممالکه سرورا بما أ

 الوجه واللباس قدخرج علیه من بعض زوایا قصره فلما أبصر به سلیمان ع قال له من أدخلک
إلی هذاالقصر و قدأردت أن أخلو فیه الیوم فبإذن من دخلت فقال الشاب أدخلنی 

وت قال مهذاالقصر ربه وبإذنه دخلت فقال ربه أحق به منی فمن أنت قال أناملک ال
 وفیما جئت قال ألقبض روحک فقال امض بما أمرت به فی هذا یوم سروری وأبی هللا
عز و جل أن یکون لی سرورا دون لقائک فقبض ملک الموت روحه و هومتکئ علی عصاه 

نه حی فبقی سلیمان متکئا علی عصاه و هومیت ماشاء هللا و الناس ینظرون إلیه وهم یقدرون أ
عصاه هذه األیام الکثیرة و لم  فوا فمنهم من قال إن سلیمان قدبقی متکئا علیفافتتنوا فیه واختل

إن  یأکل و لم یشرب و لم یتعب و لم ینم إنه لربنا ألذی یجب علینا أن نعبده و قال قوم
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مؤمنون سلیمان لساحر وإنه یرینا أنه واقف متکئ علی عصاه یسحر أعیننا و لیس کذلک فقال ال
عز و جل األرضة   ونبیه یدبر هللا أمره بما شاء فلما اختلفوا بعث هللاإن سلیمان هو عبد هللا

فدبت فی عصاه فلما أکلت جوفها انکسرت العصا وخرت سلیمان من قصره علی 
ها وجهه فشکرت الجن األرضة علی صنیعها فألجل ذلک التوجد األرضة فی مکان إال وعند

 إاِّل َدابُّة ینا َعلَیِه الَموَت ما َدلُّهم َعلی َموتِهِ ماء وطین و ذلک قول هللا عز و جل َفلَّما َقضَ 
ا لَبُِثوا فِی األَرضِ تَأُکُل ِمنَسأَتَُهیعنی عصاه َفلَّما َخرّ تَبَیَّنِت الجِّن أَن لَو کاُنوا یَعلَُموَن الَغیَب م

الَعذابِ الُمِهیِن قال الصادق ع و مانزلت هذه اآلیة هکذا وإنما نزلت فلما خر 
 اإلنس أن الجن لوکانوا یعلمون الغیب مالبثوا فی العذاب المهین تبینت
 فی هاروت وماروت علیه السالم  الرضاعن ماجاء 

 عنه قال حدثنا ی الحسن الجرجانی رضی هللا  حدثنا محمـد  بن القاسم المفسر المعروف    2
ن علی عن أبیه علی بن محمـد  بیوسف بن محمـد  بن زیاد و علی بن محمـد  بن سیار عن أبویهما عن الحسن 

ن جعفر عن أبیه الصادق جعفر علی بن موسی عن أبیه موسی ب الرضاعن أبیه محمـد  بن علی عن أبیه 
َفَر ُسلَیماُن قال بن محمـد  فی قول هللا عز و جل َو اتّبَُعوا ما تَتُلوا الّشیاِطینُ َعلی ُملِک ُسلَیماَن َو ما کَ 

ذین یزعمون أن سلیمان به طین من السحر والنیرنجات علی ملک سلیمان الاتبعوا ماتتلو کفرة الشیا
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را ماهرا ملک ونحن أیضا به فظهر العجائب حتی ینقاد لنا الناس وقالوا کان سلیمان کافرا ساح
بسحره ملک ماملک وقدر ماقدر فرد هللا عز و جل علیهم فقال َو ما َکَفَر ُسلَیماُن و الاستعمل 

نِزَل َعلَی الَملََکیِن بِ  السحر ألذی نسبوه
ُ
 َو ماُروَت و َل هاُروتَ   إلی سلیمان و إلی ما أ

کان بعدنوح ع قدکثر السحرة والمموهون فبعث هللا عز و جل ملکین إلی نبی ذلک 
ی ع عن الزمان بذکر ماتسحر به السحرة وذکر مایبطل به سحرهم ویرد به کیدهم فتلقاه النب

حر و أن یبطلوه بأمر هللا عز و جل فأمرهم أن یقفوا به علی الس الملکین وأداه إلی عباد هللا
م قال ونهاهم أن یسحروا به الناس و هذا کمایدل علی السم ما هو و علی مایدفع به غائلة السم ث

ملکین بی ع أمر العز و جل َو ما ُیَعلّماِن ِمن أََحٍد َحتّی یَُقوال إِنّما نَحنُ فِتَنٌة َفال تَکُفریعنی أن ذلک الن
ِن ِمن أن یظهرا للناس بصورة بشرین ویعلماهم ماعلمهما هللا من ذلک فقال هللا عز و جل َو ما ُیَعلّما

عوا هللا عز و جل أََحٍد ذلک السحر وإبطاله َحتّی یَُقوالللمتعلم إِنّما نَحنُ فِتَنٌة وامتحان للعباد لیطی
تَکُفرباستعمال هذاالسحر  هم َفالفیما یتعلمون من هذا ویبطلوا به کید السحرة و الیسحرو

یقدر علیه وطلب اإلضرار به ودعاء الناس إلی أن یعتقدوا أنک به تحیی وتمیت وتفعل ما ال
نی مما کتبت إال هللا عز و جل فإن ذلک کفر قال هللا عز و جل َفیََتَعلُّمونَیعنی طالبی السحرِمنُهمایع

ن
ُ
ون من َل هاُروَت َو ماُروتَیتعلم  َعلَی الَملََکیِن بِ  ِزلَ الشیاطین علی ملک سلیمان من النیرنجات ومماأ
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ون التضریب هذین الصنفین مایفرقون به بین المرء وزوجه هذا مایتعلم اإلضرار بالناس یتعلم
مرأة بضروب الحیل والتمائم واإلبهام و أنه قددفن فی موضع کذا وعمل کذا لیحبب ال

م بِضارّیَن بِِه ی الفراق بینهما فقال عز و جل َو ما هُ إلی الرجل و الرجل إلی المرأة ویؤدی إل
ِ أی ماالمتعلمون بذلک بضارین من أحد إالبإذن هللا یعنی بت خلیة هللا ِمن أََحٍد إاِّل بِإِذِن اّللّ

ذلک  ذاتعلمواوعلمه فإنه لوشاء لمنعهم بالجبر والقهر ثم قال َو یََتَعلُّموَن ما یَُضرُّهم َو ال یَنَفُعُهمألنهم إ
نسلخون عن دین هللا السحر لیسحروا به ویضروا فقد تعلموا مایضرهم فی دینهم و الینفعهم فیه بل ی

ی اآلِخَرِة بذلک َو لََقد َعلُِمواهؤالء المتعلمون لََمِن اشَتراُهبدینه ألذی ینسلخ عنه بتعلمه ما لَُه فِ 
ا بِِه أَنُفَسُهم ورهنوها ئَس ما َشَروِمن َخالقٍ أی من نصیب فی ثواب الجنة ثم قال عز و جل َو لَبِ 

ن لهذا بالعذاب لَو کاُنوا یَعلَُمونَأنهم قدباعوا اآلخرة وترکوا نصیبهم من الجنة ألن المتعلمی
 السحر الذین یعتقدون أن ال رسول و الإله و البعث و النشور فقال َو لََقد َعلُِموا لََمِن اشَتراُه ما

رة فالخالق ألنهم یعتقدون أن الآخرة فهم یعتقدون أنها إذا لم تکن آخلَُه فِی اآلِخَرِة ِمن َخالقٍ 
یها لهم فی دار بعدالدنیا و إن کانت بعدالدنیا آخرة فهم مع کفرهم بها الخالق لهم ف

الدائم  ثم قال وَ لَبِئَس ما َشَروا بِِه أَنُفَسُهمبالعذاب إذ باعوا اآلخرة بالدنیا ورهنوا بالعذاب
هم به فلما وا یَعلَُمونَأنهم قدباعوا أنفسهم بالعذاب ولکن الیعلمون ذلک لکفرأنفسهم لَو کانُ 
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ال ترکوا النظر فی حجج هللا حتی یعلموا عذبهم علی اعتقادهم الباطل وجحدهم الحق ق
علی علیه السالم  سن بن یوسف بن محمـد  بن زیاد و علی بن محمـد  بن سیار عن أبویهما أنهما قاال فقلنا للح

 قوما عندنا یزعمون أن هاروت وماروت ملکان اختارهما هللا المالئکة لماکثر عصیانفإن 
ها وشربا بنی آدم وأنزلهما مع ثالث لهما إلی دار الدنیا وأنهما افتتنا بالزهرة وأرادا الزناء ب

هما یتعلمون السحر ل و أن السحرة من  الخمر وقتال النفس المحرمة و أن هللا عز و جل یعذبهما ب
و أن هللا تعالی مسخ تلک المرأة هذاالکوکب ألذی هوالزهرة فقال اإلمام ع 
معاذ هللا من ذلک إن مالئکة هللا معصومون محفوظون من الکفر والقبائح بألطاف هللا 

َ ما أََمَرُهم َو یَفَعُلوَن ما ُیؤَمُروَن و قال هللا عز و جل  تعالی قال هللا عز و جل فیهم ال یَعُصوَن اّللّ
 یَسَتحِسُروَن لَُه َمن فِی الّسماواتِ وَ األَرضِ وَ َمن ِعنَدُهیعنی المالئکةال یَسَتکبُِروَن َعن ِعباَدتِِه وَ ال وَ 

وَن اللّیَل َو النّهاَر ال یَفُتُروَن و قال عز و جل ونَُه بِالَقوِل فی المالئکة أیضابَل ِعباٌد ُمکَرُموَن ال یَسبِقُ  ُیَسبّحُ
َو ُهم ِمن َخشیَتِِه  یَعَمُلوَن یَعلَُم ما بَیَن أَیِدیِهم َو ما َخلَفُهم َو ال یَشَفُعوَن إاِّل لَِمِن ارتَضیَو ُهم بِأَمِرِه 

ُمشِفُقوَن ثم قال ع لو کان کمایقولون کان هللا عز و جل قدجعل هؤالء المالئکة خلفاءه فی 
األئمة ع قتل النفس والزناء و األرض وکانوا کاألنبیاء فی الدنیا أوکاالئمة فیکون من األنبیاء

ثم قال ع أ ولست تعلم أن هللا عز و جل لم یخل الدنیا من نبی قط أوإمام من البشر أ و لیس 
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هللا عز جل یقول َو ما أَرَسلنا ِمن َقبلَِک من رسول یعنی إلی الخلق إاِّل ِرجااًل نُوحِی إِلَیِهم ِمن أَهِل 
إنما کانوا أرسلوا األرض لیکونوا أئمة وحکاما و الُقریفأخبر أنه لم یبعث المالئکة إلی

ل کان من الجن أ إلی أنبیاء هللا قاال فقلنا له فعلی هذاأیضا لم یکن إبلیس أیضا ملکا فقال الب
َدَم َفَسَجُدوا إاِّل إِبلِیَس کاَن ِمَن  ُدوا آلِ ماتسمعان هللا عز و جل یقول َو إِذ ُقلنا لِلَمالئَِکِة اسجُ

ز و جل أنه کان من الجن و هو ألذی قال هللا عز و جل َو الَجاّن َخلَقناُه ِمن َقبُل ِمن الجِنّفأخبر ع
ن علیه السالم  الرضان عحدثنی أبی عن جدی علی علیه السالم  ناِر الّسُموِم قال اإلمام الحسن بن 

ز و جل ن هللا عإ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال قال علی علیه السالم  آبائه عن 
لی علم منه اختارنا معاشر آل محمـد  واختار النبیین واختار المالئکة المقربین و مااختارهم إال ع

مستحقین لعذابه بهم أنهم الیواقعون مایخرجون عن والیته وینقطعون به عن عصمته وینتمون به إلی ال
 له وسلم هللا علیه و آرسول هللا صلی لنا أن علیا ع لمانص علیه  ونقمته قاال فقلنا له قدروی

أبوها فمسخهم باإلمامة عرض هللا عز و جل والیته فی السماء علی فئام من الناس وفئام من المالئکة ف
هللا ضفادع فقال ع معاذ هللا هؤالء المکذبون لنا المفترون علینا المالئکة هم رسل هللا 

قلنا ال قال فکذلک المالئکة  هللفهم کسائر أنبیاء هللا ورسله إلی الخلق أفیکون منهم الکفر با
 375إن شأن المالئکة لعظیم و إن خطبهم لجلیل          
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حمد بن علی حدثناتمیم بن عبد هللا بن تمیم القرشی رضی هللا عنه قال حدثنی أبی عن أ   1
لی بن موسی ع عما یرویه ع الرضااألنصاری عن علی بن محمـد  بن الجهم قال سمعت المأمون یسأل 

اس من أمر الزهرة وأنها کانت امرأة فتن بهاهاروت وماروت و مایروونه من أمر سهیل الن
نتا دابتین من ع کذبوا فی قولهم إنهما کوکبان وإنما کا الرضاأنه کان عشارا بالیمن فقال 

دواب البحر فغلط الناس وظنوا أنهما الکوکبان و ما کان هللا عز و جل لیمسخ أعداءه 
ر من ثالثة بقیها مابقیت السماوات و األرض و إن المسوخ لم یبق أکثأنوارا مضیئة ثم ی

ه اسم أیام حتی ماتت و ماتناسل منها شیء و ما علی وجه األرض الیوم مسخ و إن التی وقع علی
المسوخیة مثل القرد والخنزیر والدب وأشباهها إنما هی مثل مامسخ هللا علی صورها قوما 

اروت رهم توحید هللا وتکذیبهم رسله و أماهاروت ومغضب هللا علیهم ولعنهم بإنکا
دا من فکانا ملکین علما الناس السحر لیحترزوا عن سحر السحرة ویبطلوا به کیدهم و ماعلما أح

حتراز منه وجعلوا ذلک شیئا إالقاال له إِنّما نَحنُ فِتَنٌة َفال تَکُفرفکفر قوم باستعمالهم لماأمروا باال
ٍد إاِّل بِإِذِن المرء وزوجه قال هللا عز و جل َو ما ُهم بِضارّیَن بِِه ِمن أَحَ  یفرقون بما تعلموه بین

 فیما جاء عن اإلمام علی بن موسی ع من األخبار المتفرقة بعلمه اللِّهیعنی
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ی و علی حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن أحمد بن محمـد  بن عیس   2
الهیثم عن محمـد  بن الفضل  العباس بن معروف عن علی بن مهزیار عن محمـد  بنبن إسماعیل بن عیسی عن 

 ع قال قلت له تکون األرض و الإمام فیها فقال ع ال إذالساخت الرضاعن أبی الحسن 
 بأهلها

      2  1      111  188 
ری عن شعحدثنا أبی قال حدثناسعد بن عبد هللا عن عباد بن سلیمان عن سعد بن سعد األ   1

قال ال قلت فإنا ع قال قلت له هل تبقی األرض بغیر إمام ف الرضاأحمد بن عمر عن أبی الحسن 
 قی إذالساختنروی عن أبی عبد هللا ع أنه قال التبقی إال أن یسخط هللا علی العباد فقال التب

      2  1      241  184 
بن محمـد  بن عامر عن المعلی  ثنا الحسینحدثنا جعفر بن محمـد  بن مسرور رضی هللا عنه قال حد   3

ع هل تبقی األرض بغیر  ضاالربن محمـد البصری عن الحسن بن علی الوشاء قال قلت ألبی الحسن 
 بقی إذالساختإمام فقال الفقلت فإنا نروی أنها التبقی إال أن یسخط هللا علی العباد فقال الت

      2  1      244  187 
یتونی و محمـد  بن  عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن الحسن بن علی الزحدثنا أبی رضی هللا   4
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ری قال سألت أحمد بن أبی قتادة عن أحمد بن هالل عن سعید بن سلیمان عن سلیمان بن جعفرالحمی
ع فقلت تخلو األرض من حجة فقال ع لوخلت األرض طرفة عین من حجة لساخت  الرضا
 بأهلها

      2  1      288  181 
      173   

یم بن هاشم حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراه   5
ع یا ابن رسول هللا ماتقول  االرضعن أبیه عن عبد السالم بن صالح الهروی قال قلت ألبی الحسن 

ن یفی حدیث روی عن الصادق ع أنه قال إذاخرج القائم ع قتل ذراری قتلة الحس
خری 

ُ
ع بفعال آبائهم فقال ع هوکذلک فقلت وقول هللا عز و جل وَ ال تَِزُر واِزَرٌة ِوزرَ أ

ائهم مامعناه قال صدق هللا فی جمیع أقواله ولکن ذراری قتلة الحسین ع یرضون بأفعال آب
له رجل فی ویفتخرون بها و من رضی شیئا کان کمن أتاه و لو أن رجال قتل بالمشرق فرضی بقت

 غرب لکان الراضیالم
قلت عند هللا عز و جل شریک القاتل وإنما یقتلهم القائم ع إذاخرج لرضاهم بفعل آبائهم قال ف

هم ألنهم سراق بیت له بأی شیءیبدأ القائم ع منکم إذاقام قال یبدأ ببنی شیبة فیقاطع أیدی
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 785  265      1  2هللا عز و جل      
حمدالهمدانی حاق رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن أحدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إس   6

ع أنه قال کأنی  لرضااقال حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه عن أبی الحسن علی بن موسی 
 بالشیعة

عندفقدهم الثالث من ولدی یطلبون المرعی و الیجدونه قلت له و لم ذلک یا ابن رسول 
ذاقام بالسیف    قلت و لم قال لئال یکون فی عنقه ألحد بیعة إ هللا قال ألن إمامهم یغیب عنهم

2  1      253  351 
الکمیدانی عن  حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن موسی بن جعفر بن أبی جعفر   7

إنما یغسل باألشنان  قال لیه السالم ع الرضاعن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن عبدالعزیز بن المهتدی 
 248  83الفم فأما داخل الفم فالیقبل الغمر       خارج
مد بن حدثنا الحسین بن أحمد بن إدریس رضی هللا عنه قال حدثنا أبی عن محمـد  بن أح   8

ع  الرضاالحسن  یحیی بن عمران األشعری عن ابراهیم بن هاشم وغیره عن صفوان بن یحیی عن أبی
الغائط  أن یجیب الرجل أحدا و هو علی وسلم  رسول هللا صلی هللا علیه و آلهأنه قال نهی 

 173  258      1  2أویکلمه حتی یفرغ      
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 عنه قال حدثنا ی الحسن الجرجانی رضی هللا  حدثنا محمـد  بن القاسم المفسر المعروف    5
 وسی بن جعفر ع قال قیل للصادقعن أبیه م الرضاأحمد بن الحسن الحسینی عن الحسن بن علی عن أبیه 

م کله ع صف لنا الموت قال للمؤمن کأطیب ریح یشمه فینعس لطیبه وینقطع التعب واألل
مناشیر عنه وللکافر کلسع األفاعی ولدغ العقارب وأشد قیل فإن قوما یقولون إنه أشد من نشر بال

وقرض بالمقاریض ورضخ باألحجار وتدویر قطب األرحیة علی األحداق قال کذلک هو 
لکم ألذی هوأشد الفاجرین أ الترون منهم من یعاین تلک الشدائد فذعلی بعض الکافرین و

من هذااألمر عذاب اآلخرة فإنه أشد من عذاب الدنیا قیل فما بالنا نری کافرا یسهل 
ن کذلک و علیه النزع فینطفی و هویحدث ویضحک ویتکلم و فی المؤمنین أیضا من یکو

قال ما کان من راحة ت هذه الشدائد فعندسکرات المو فی المؤمنین والکافرین من یقاسی
یا نظیفا للمؤمن هناک فهو تعجیل ثواب و ما کان من شدید فتمحیصه من ذنوبه لیرد اآلخرة نق
ر حسناته مستحقا للثواب األبد المانع له دونه و ما کان من سهولة هناک علی الکافر فلیوفی أج

ن من شدة علی الکافر اب و ما کافی الدنیا لیرد اآلخرة و لیس له إال مایوجب علیه العذ
هناک فهو ابتداء عذاب هللا له ذلکم بأن هللا عدل الیجور قال وقیل للصادق ع أخبرنا 
عن الطاعون فقال عذاب هللا لقوم ورحمة آلخرین قالوا وکیف تکون الرحمة عذابا قال 
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 ة علیهممأ ماتعرفون أن نیران جهنم عذاب علی الکافرین وخزنة جهنم معهم فیها وهی رح
          476 

بن موسی   حدثنا علی بن أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن أبی عبد هللا البرقی و محمـد   21
ر رضی هللا عنهم البرقی و محمـد  بن علی ماجیلویه و محمـد  بن علی بن هاشم و علی بن عیسی المجاو

الد عن أحمد بن محمـد خ قالوا حدثنا علی بن محمـد  بن ماجیلویه عن أحمد بن محمـد  بن
س فی السیاری عن علی بن أسباط قال قلت للرضا ع یحدث األمر الأجد بدا من معرفته و لی

ستفته فی أمرک البلد ألذی أنا فیه أحد أستفتیه من موالیک قال فقال ایت فقیه البلد فا
 451  326      1  2ء فخذ بخالفه فإن الحق فیه      فإذاأفتاک بشی

عبد هللا  نا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا أحمد بن أبیحدث   22
عن  علیه السالم  الرضان عالبرقی عن علی بن محمـد  عن أبی أیوب المدینی عن سلیمان الجعفری 

الشیب فی  سلم رسول هللا صلی هللا علیه و آله وقال قال علی علیه السالم  أبیه عن آبائه عن 
      1  2لرأس یمن و فی العارضین سخاء و فی الذوائب شجاعة و فی القفاء شؤم      مقدم ا

131  327 
بی قال أخبرنا أبو حدثنا أبوالفضل تمیم بن عبد هللا بن تمیم القرشی الحمیری قال حدثنا أ   21
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علی أحمد بن علی األنصاری قال حدثنا أبوالصلت عبد السالم بن صالح الهروی قال 
اأصبحت فأول ع یقول أوحی هللا عز و جل إلی نبی من أنبیائه إذ الرضالی بن موسی سمعت ع

بع فالتؤیسه والخامس فاهرب منه فلما أصبح والرا شیءیستقبلک فکله والثانی فاکتمه والثالث فاقبله
تحیرا مضی فاستقبله جبل أسود عظیم فوقف و قال أمرنی ربی عز و جل أن آکل هذا وبقی م

لیه لیأکله فکلما دنا منه الیأمرنی إالبما أطیق فمشی إ جل جاللـه نفسه و قال إن ربی ثم رجع إلی 
د طستا صغر حتی انتهی إلیه فوجده لقمة فأکلها فوجدها أطیب شیءأکله ثم مضی فوج
راب ثم من ذهب فقال له أمرنی ربی أن أکتم هذافحفر له حفرة وجعله فیها وألقی علیه الت

فمضی فإذا  ت قدظهر قال قدفعلت ماأمرنی ربی عز و جلمضی فالتفت فإذابالطس
تح کمه هوبطیر وخلفه بازی فطاف الطیر حوله فقال أمرنی ربی عز و جل أن أقبل هذافف

عز و  فدخل الطیر فیه فقال له البازی أخذت صیدی و أناخلفه منذ أیام فقال إن ربی
فلما مضی إذا هوبلحم  م مضیجل أمرنی أن الأؤیس هذافقطع من فخذه قطعة فألقاها إلیه ث

 میتة منتن مدود فقال أمرنی ربی عز و جل أن أهرب من هذافهرب منه ورجع فرأی فی
المنام کأنه قدقیل له إنک قدفعلت ماأمرت به فهل تدری ماذاک کان قال القیل له 
أماالجبل فهو الغضب لعبد إذاغضب لم یر نفسه وجهل قدره من عظم الغضب 
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ی أکلها و قدره وسکن غضبه کانت عاقبته کاللقمة الطیبة الت فإذاحفظ نفسه وعرف
أماالطست فهو العمل الصالح إذاکتمه العبد وأخفاه أبی هللا عز و جل إال أن یظهره 

حة فاقبله لیزینه به مع مایدخر له من ثواب اآلخرة و أماالطیر فهو الرجل ألذی یأتیک بنصی
التؤیسه و أمااللحم المنتن فهو یأتیک فی حاجة ف واقبل نصیحته و أماالبازی فهو الرجل ألذی

 الغیبة فاهرب منها

قال  حدثنا أحمد بن هارون الفامی رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن جعفر بن بطة   23
 الرضایع قال سمعت حدثنا محمـد  بن علی بن محبوب عن محمـد  بن عیسی عن محمـد  بن إسماعیل بن بز

یعة الرحم إالبخصال خمس ببخل شدیدوأمل طویل وحرص غالب وقط ع یقول الیجتمع المال
 66وإیثار الدنیا علی اآلخرة          

 البرقی حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن أحمد بن أبی عبد هللا   24
 علیه السالم  الرضان ععن علی بن محمـد القاسانی عن أبی أیوب المدینی عن سلیمان بن جعفرالجعفری 

هی عن قتل خمسة الصرد ن رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم إن علی علیه السالم  عن آبائه عن 
والصوام والهدهد والنحل والنملة والضفدع وأمر بقتل خمسة الغراب والحداء والحیة 

قال مصنف هذاالکتاب هذاأمر إطالق ورخصة  والعقرب والکلب العقور 
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  حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن إدریس عن محمـد   25الأمر وجوب وفرض
یقطینی قال قال بن أحمد بن یحیی بن عمران األشعری عن ابراهیم بن حمویه عن محمـد  بن عیسی ال

ة والغیرة ع فی الدیک األبیض خمس خصال من خصال األنبیاء معرفته بأوقات الصال الرضا
 183  273      1  2قة      والسخاء والشجاعة وکثرة الطرو

المکتب و  حدثنا الحسین بن ابراهیم بن تاتانة و الحسین بن ابراهیم بن أحمد بن هشام   26
 أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی و علی بن عبد هللا الوراق رضی هللا

 الرضاسی ن موعنهم قالوا حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن یاسر الخادم قال حدثنا علی ب
ه علی بن الحسین عن أبیه عن أبیه موسی بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمـد  عن أبیه محمـد  بن علی عن أبی

رسول هللا قال قال  ب علیه السالم لی بن أبی طالأمیرالمؤمنین علیه السالم الحسین بن علی عن أبیه 
مس خصال فأعطانی أماأولها خیا علی إنی سألت ربی عز و جل فیک  صلی هللا علیه و آله وسلم 

لثانیة فإنی فإنی سألته أن تنشق األرض عنی ونفض التراب عن رأسی و أنت معی فأعطانی و أماا
ربی عز و جل أن  عندکفة المیزان و أنت معی فأعطانی و أماالثالثة فسألت سألته أن یقضی

ئزون بالجنة فأعطانی و ایجعلک حامل لوائی و هولواء هللا األکبر علیه مکتوب المفلحون هم الف
ته أن یجعلک قائد أمتی أماالرابعة فإنی سألته أن تسقی أمتی من حوضی فأعطانی و أماالخامسة فإنی سأل
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 811  313       إلی الجنة فأعطانی والحمد هلل ألذی من علی به
ن القاسم بید عحدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن محمـد  بن عیسی بن ع   27

ی ستة وجوه بن یحیی عن جده عن یعقوب الجعفری قال سمعت أبا الحسن ع یقول البأس بالعزل ف
ع المرأة التی أیقنت أنها التلد والمسنة والمرأة السلیطة والبذیة والمرأة التی الترض

قال مصنف هذاالکتاب یجوز أن یکون أبو الحسن صاحب  ولدها واألمة
جعفری قدلقیهما ع ألن یعقوب ال الرضاع ویجوز أن یکون هذاالحدیث موسی بن جعفر 

 جمیعا
بن عبد  حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن أحمد   28

عن تکبیرة االفتتاح فقال  ع الرضاهللا الخلنجی عن أبی علی الحسن بن راشد قال سألت أبا الحسن 
دة فقال إن أنه کان یکبر واح هللا علیه و آله و سلم  النبی   صلیسبع قلت روی عن 

 125  68       کان یکبر واحدة یجهر بها ویسر ستا النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم 
ن حدثنا محمـد  بن قاسم األسترآبادی رضی هللا عنه قال حدثنی یوسف بن محمـد  ب   25

علیه السالم  عن   الرضاعلی بن موسی  د  بن علی عن أبیهزیاد عن أبیه عن الحسن بن علی عن أبیه عن محمـ
 لی هللا علیه و آله وسلم رسول هللا صقال إن علی علیه السالم  موسی بن جعفر عن آبائه عن ابیه 
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النجاشی  لماأتاه جبرئیل بنعی النجاشی بکی بکاء حزین علیه و قال إن أخاکم أصحمة و هواسم
 ی جنازته و هوبالحبشةبعا فخفض هللا له کل مرتفع حتی رأمات ثم خرج إلی الجبانة وکبر س

      2  1      131  437 
قال  حدثنا أبی رضی هللا عنه و محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنهما   11

یی بن عمران حدثنا محمـد  بن یحیی العطار و أحمد بن إدریس جمیعا عن محمـد  بن أحمد بن یح
ری قال ل حدثنا أحمد بن محمـد  بن خالد عن أبیه عن بکر بن صالح عن الجعفاألشعری قا

بوا من سمعت أبا الحسن ع یقول قلموا أظفارکم یوم الثالثاء واستحموا یوم األربعاء وأصی
 415  187      1  2الحجامة حاجتکم یوم الخمیس وتطیبوا بأطیب طیبکم یوم الجمعة      

ن محمـد  بن أحمد بن یحیی العطار رضی هللا عنه قال حدثنا أبی ع  حدثنا أحمد بن محمـد   12
ال الینبغی للرجل بن یحیی بن عمران األشعری عن معاویة بن حکیم عن معمر بن خالد عن أبی الحسن ع ق

م یقدر ففی کل جمعة و ل أن یدع الطیب فی کل یوم فإن لم یقدر فیوم و یوم ال فإن
 38الیدع ذلک          

بن علی بن رزین ابن  حدثنا أبو الحسن علی بن عیسی المجاور فی مسجد الکوفة قال حدثناإسماعیل   11
ع قال حدثنی  لرضااأخی دعبل بن علی الخزاعی عن أبیه قال حدثنااإلمام أبو الحسن علی بن موسی 
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نی أبی ن علی قال حدثأبی موسی بن جعفر قال حدثنی أبی جعفر بن محمـد  قال حدثنی أبی محمـد  ب
قال إن رسول  بن أبی طالب علیه السالم  علیعلی بن الحسین قال حدثنی أبی الحسین بن علی عن أبیه 

 هللا تال هذه اآلیةال یَستَوِی أَصحاُب النّاِر َو أَصحاُب الَجنِّة أَصحاُب الَجنِّة ُهُم الفائُِزونَ 
بعدی وأقر بوالیته  الم السعلی بن أبی طالب علیه ص أصحاب الجنة من أطاعنی وسلم ل   فقال

 631  385      1  2وأصحاب النار من سخط الوالیة ونقض العهد وقاتله بعدی      
بید عن سلیمان حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن محمـد  بن عیسی بن ع   13

را کبن حفص المروزی قال کتب إلی أبو الحسن ع قل فی سجدة الشکر مائة مرة ش
 255  241      1  2شکرا و إن شئت عفوا عفوا      

ع جمیعا و الأدری  رضاالقال مصنف هذاالکتاب لقی سلیمان بن حفص موسی بن جعفر و
قوب حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن یع   14هذاالخبر عن أیهما هو

 1  2بن یزید      
      182   

 تبارک ع یقول إذانام العبد و هوساجد قال هللا الرضاوشاء قال سمعت عن الحسن بن علی ال
 236  54و تعالی عبدی قبضت روحه و هو فی طاعتی      
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ه القزوینی حدثنا علی بن عبد هللا الوراق رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن محمـد  بن مهروی   15
عن علیه السالم  عن ابیه   رضاالوسی قال حدثناداود بن سلیمان الغازی عن أبی الحسن علی بن م

العلم کله حجة أنه قال الدنیا کلها جهل إالمواضع العلم و أمیرالمؤمنین علیه السالم آبائه عن 
ما إال ماعمل به والعمل کله ریاء إال ما کان مخلصا واإلخالص علی خطر حتی ینظر العبد ب

 373  115      1  2یختم له      
لی الممتع قال بن عمر الحافظ البغدادی قال حدثنا أبو محمـد  الحسن بن عحدثنا محمـد     16

جعفر محمـد   حدثناحمدان بن المختار قال حدثنا محمـد  بن خالد البرقی قال حدثنی سیدی أبو
بن جعفر ع قال حدثنی األجلح  موسیعلیه السالم  عن ابیه   الرضابن علی عن أبیه علی بن موسی 

ال علی إمام کل ق النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم یدة عن أبیه أن الکندی عن ابن بر
 342  325      1  2مؤمن بعدی      

ید الکوفی حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی قال حدثنا أحمد بن محمـد  بن سع   17
ال السجدة بعدالفریضة ع ق لرضااقال حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه عن أبی الحسن 

من القول  شکرا هلل تعالی ذکره علی ماوفق له العبد من أداء فریضته وأدنی مایجزی فیها
أن یقال شکرا هلل شکرا هلل ثالث مرات قلت فما معنی قوله شکرا هلل قال یقول هذه 
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السجدة منی شکرا هلل عز و جل علی ماوفقنی له من خدمته وأداء فرائضه والشکر موجب 
  276      1  2لزیادة فإن کان فی الصالة تقصیر لم یتم بالنوافل تم بهذه السجدة      ل

513 
      181   

ن إسماعیل بن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن یعقوب بن یزید ع   18
ل المتهجدین باللیل ن ع ماباعن أبیه عن جده قال سئل علی بن الحسی الرضاموسی عن أخیه علی بن موسی 

 165  251      1  2من أحسن الناس وجها قال ألنهم خلوا باهلل فکساهم هللا من نوره      
سین بن أبی حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن یحیی العطار عن محمـد  بن الح   15

ن ع فی قول هللا عز سالخطاب عن علی بن أسباط عن محمـد  بن علی بن أبی عبد هللا عن أبی الح
ِ قال صالة اللیل             1  2و جل َو َرهبانِیًّة ابَتَدُعوها ما َکَتبناها َعلَیِهم إاِّل ابتِغاَء ِرضواِن اّللّ

275  153 
ن حدثنا محمـد  بن القاسم األسترآبادی المفسر رضی هللا عنه قال حدثنایوسف ب   31

ن محمـد  بن علی بن موسی بن جعفر ار عن أبویهما عن الحسن بن علی بمحمـد  بن زیاد و علی بن محمـد  بن سی
ن أبیه عن جده ع قال جاء رجل ع علی بن أبی طالب علیه السالم بن محمـد  بن علی بن الحسین بن 
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ِ َرّب العالَِمی الرضاإلی  ّ َن ع فقال له یا ابن رسول هللا أخبرنی عن قول هللا عز و جل الَحمُد ّللِ
یه ع أن رجال جاء إلی فقال لقد حدثنی أبی عن جدی عن الباقر عن زین العابدین عن أبماتفسیره 

ِ َرّب العالَمِ  أمیرالمؤمنین علیه السالم  ّ یَن ماتفسیره فقال فقال أخبرنی عن قول هللا عز و جل الَحمُد ّللِ
التفصیل ب الحمد هلل هو أن عرف عباده بعض نعمه علیهم جمال إذ الیقدرون علی معرفة جمیعها
عالمین وهم ألنها أکثر من أن تحصی أوتعرف فقال لهم قولوا الحمد هلل علی ماأنعم به علینا رب ال

رته الجماعات من کل مخلوق من الجمادات والحیوانات و أماالحیوانات فهو یقلبها فی قد
ها مسکویغذوها من رزقه ویحوطها بکنفه ویدبر کال منها بمصلحته و أما  الجمادات فهو ی

سک السماء أن بقدرته ویمسک المتصل منها أن یتهافت ویمسک المتهافت منها أن یتالصق ویم
قال  تقع علی األرض إالبإذنه ویمسک األرض أن تنخسف إالبأمره إنه بعباده لرؤف رحیم و

ع رب العالمین مالکهم وخالقهم وسائق أرزاقهم إلیهم من حیث یعلمون و من حیث الیعلمون 
زائده و م و هویأتی ابن آدم علی أی سیرة سارها من الدنیا لیس تقوی متق بفالرزق مقسو

ه رزقه الفجور فاجر بناقصه وبینه وبینه ستر و هوطالبه فلو أن أحدکم یفر من رزقه لطلب
ذکرنا به من خیر قولوا الحمد هلل علی ماأنعم به علینا و جل جاللـه کمایطلبه الموت فقال هللا 

علی شیعتهم  ل أن نکون ففی هذاإیجاب علی محمـد  وآل محمـد   ص وفی کتب األولین قب
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ل لمابعث هللا قا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم أن یشکروه بما فضلهم و ذلک أن 
توراة عز و جل موسی بن عمران ع واصطفاه نجیا وفلق له البحر ونجی بنی إسرائیل وأعطاه ال

 جل فقال یارب لقد أکرمتنی بکرامة لم تکرمواأللواح رأی مکانه من ربه عز و 
ضل من جمیع یا موسی أ ماعلمت أن محمـد ا عندی أف جل جاللـه بهاأحدا قبلی فقال هللا 

ک مالئکتی وجمیع خلقی قال موسی ع یارب فإن کان محمـد   ص أکرم عندک من جمیع خلق
مت أن فضل آل محمـد  ماعل یا موسی أ جل جاللـه فهل فی آل األنبیاء أکرم من آلی قال هللا 

ان آل محمـد علی جمیع آل النبیین کفضل محمـد  علی جمیع المرسلین فقال موسی یارب فإن ک
هم المن کذلک فهل فی أمم األنبیاء أفضل عندک من أمتی ظللت علیهم الغمام وأنزلت علی

مة محمـد  ل أیا موسی أ ماعلمت أن فض جل جاللـه والسلوی وفلقت لهم البحر فقال هللا 
 علی جمیع األمم کفضله علی جمیع خلقی فقال موسی ع یارب لیتنی کنت أراهم
فأوحی هللا عز و جل إلیه یا موسی إنک لن تراهم و لیس هذاأوان ظهورهم ولکن سوف 

خیراتها یتبحبحون  تراهم فی الجنات جنات عدن والفردوس بحضرة محمـد  فی نعیمها یتقلبون و فی
دی واشدد مئزرک قم بین ی جل جاللـه المهم فقال نعم إلهی قال هللا أفتحب أن أسمعک ک

و جل یاأمة  قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل ففعل ذلک موسی ع فنادی ربنا عز
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ک الشریک محمـد فأجابوه کلهم وهم فی أصالب آبائهم وأرحام أمهاتهم لبیک أللهم لبیک لبی
إلجابة لک الشریک لک قال فجعل هللا عز و جل تلک ا لک لبیک إن الحمد والنعمة والملک

بی شعار الحاج ثم نادی ربنا عز و جل یاأمة محمـد  إن قضائی علیکم أن رحمتی سبقت غض
تسألونی من لقینی  وعفوی قبل عقابی فقد استجبت لکم من قبل أن تدعونی وأعطیتکم من قبل أن

و أن محمـد ا عبده ورسوله صادق منکم بشهادة أن الإله إال هللا وحده الشریک له 
لتزم طاعته فی أقواله محق فی أفعاله و أن علی بن أبی طالب أخوه ووصیه من بعده وولیه وی
ب آیات کمایلتزم طاعة محمـد  و أن أولیاءه المصطفین الطاهرین المطهرین المنبئین بعجائ

نوبه مثل زبد البحر ذهللا ودالئل حجج هللا من بعدهما أولیاؤه أدخلته جنتی و إن کانت 
قال ع فلما بعث هللا عز و جل نبینا محمـد ا  ص قال یا محمـد َو ما ُکنَت بِجانِِب الطّوِر 
إِذ ناَدیناأمتک بهذه الکرامة ثم قال عز و جل لمحمـد   ص قل الحمد هلل رب العالمین علی 

المین علی مااختصنا به عمااختصنی به من هذه الفضیلة و قال ألمته قولوا أنتم الحمد هلل رب ال
 2366  2من هذه الفضائل      

د بن محمـد  حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن أحم   32
ف صار بعضها ع عن الحرم وأعالمه کی الرضابن أبی نصر البزنطی قال سألت أبا الحسن 
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م ع من الجنة  عز و جل لما أهبط آدأقرب من بعض وبعضها أبعد من بعض فقال إن هللا
لجنة فأهبط أهبط علی أبی قبیس فشکا إلی ربه عز و جل الوحشة و أنه الیسمع ما کان یسمع فی ا

و  هللا عز و جل إلیه یاقوتة حمراء فوضعها فی موضع البیت فکان یطوف بهاآدم ع
 رماح کان ضوؤها یبلغ موضع األعالم فعلمت األعالم علی ضوئها فجعله هللا

          172 
حسن حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن ال   31

ع نحو  لرضااالصفار عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن أبی همام إسماعیل بن همام عن أبی الحسن 
ا محمـد  بن الحسن نهذا و حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدث

المه فذکر الصفار عن العباس بن معروف عن صفوان بن یحیی قال سئل أبو الحسن ع عن الحرم وأع
 377  313      1  2مثله سواء      

عدآبادی حدثنا محمـد  بن موسی بن المتوکل رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن الحسین الس   33
 الحسنی قال حدثنی أبو برقی عن عبدالعظیم بن عبد هللاقال حدثنا أحمد بن أبی عبد هللا ال

ع قال سمعت أبا الحسن موسی  علی بن موسی الرضاع قال حدثنی أبی  الرضاجعفر محمـد  بن علی 
عنده تال  بن جعفر ع یقول دخل عمرو بن عبید البصری علی أبی عبد هللا ع فلما سلم وجلس
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أبو عبد هللا ع  َتنُِبوَن َکبائَِر اإِلثِم ثم أمسک فقال لههذه اآلیة قول هللا عز و جل الِّذیَن یَج
ماأسکتک قال أحب أن أعرف الکبائر من کتاب هللا عز و جل فقال نعم یاعمرو 

ُ  أکبر الکبائر الشرک باهلل یقول هللا ِ َفَقد َحرَّم اّللّ  َعلَیِه الَجنَّة َو عز و جل إِنُّه َمن ُیشِرک بِاّللّ
ما لِلظّالِِمیَن ِمن أَنصاٍر وبعده الیأس من روح هللا ألن هللا عز و جل یقول َو ال َمأواُه النّاُر َو 

ِ إاِّل الَقوُم الکافُِروَن واألمن من مکر هللا عز و  ِ إِنُّه ال یَیأَُس ِمن َروحِ اّللّ تَیأَُسوا ِمن َروحِ اّللّ
ِ إاِّل الَقومُ  الدین ألن عز الخاِسُروَن ومنها عقوق الو جل ألن هللا عز و جل یقول َفال یَأَمنُ َمکَر اّللّ

نِی َجبّاراً َشِقیّا و جل جعل العاق جبارا شقیا فی قوله حکایة قال عیسی ع َو بَرّا بِوالِدتَِی َو لَم یَجعلَ 
 َجزاُؤُه َجَهنّمُ وقتل النفس التی حرم هللا إالبالحق ألن هللا عز و جل یقول َو َمن یَقُتل ُمؤِمناً ُمَتَعّمداً فَ 

َن یَرُموَن خالِداً فِیها إلی آخر اآلیة وقذف المحصنات ألن هللا تبارک و تعالی یقول إِّن الِّذی
الُمحَصناتِ الغافاِلتِ الُمؤِمناتِ ُلِعُنوا فِی الّدنیا َو اآلِخَرِة َو لَُهم َعذاٌب َعِظیٌم وأکل 

یَأُکُلوَن فِی ُبُطونِِهم ناراً َو  امی ُظلماً إِنّمامال الیتیم لقوله عز و جل إِّن الِّذیَن یَأُکُلوَن أَمواَل الیَت
َحرّفاً َسیَصلَوَن َسِعیراً والفرار من الزحف ألن هللا عز و جل یقول َو َمن ُیَولِّهم یَوَمئٍِذ ُدُبَرُه إاِّل ُمتَ 

ِ َو َمأواُه َجَهنُّم وَ  ئَس الَمِصیُر وأکل الربا ألن بِ  لِِقتاٍل أَو ُمَتَحیّزاً إِلی فَِئٍة َفَقد باَء بَِغَضبٍ ِمَن اّللّ
طاُن ِمَن هللا عز و جل یقول الِّذیَن یَأُکُلوَن الرّبا ال یَُقوُموَن إاِّل َکما یَُقوُم ألِّذی یََتَخبُّطُه الّشی
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 الَمّس والسحر ألن هللا عز و جل یقول َو لََقد َعلُِموا لََمِن اشَتراُه ما لَُه فِی اآلِخَرِة ِمن َخالقٍ والزناء
خُلد فِیِه ألن هللا عز و جل یقول َو َمن یَفَعل ذلَِک یَلَق أَثاماً ُیضاَعف لَُه الَعذاُب یَوَم الِقیاَمِة َو یَ 

ِ َو أَی مانِِهم ُمهاناً إاِّل َمن تاَب والیمین الغموس ألن هللا عز و جل یقول إِّن الِّذیَن یَشَتُروَن بَِعهِد اّللّ
ولئَِک ال خَ 

ُ
ُلل یَأتِ بِما َغّل الَق لَُهم فِی اآلِخَرِةاآلیة والغلول یقول هللا عز و جل َو َمن یَغثََمناً َقلِیالً أ

نَّم َفُتکوی یَوَم الِقیاَمِة ومنع الزکاة المفروضة ألن هللا عز و جل یقول یَوَم ُیحمی َعلَیها فِی نارِ َجهَ 
 َ ُتم تَکنُِزوَن نُفِسُکم َفُذوُقوا ما ُکنبِها ِجباُهُهم َو ُجُنوُبُهم َو ُظُهوُرُهم هذا ما َکَنزُتم ألِ

وشهادة الزور وکتمان الشهادة ألن هللا عز و جل یقول َو الِّذیَن ال یَشَهُدوَن الزّوَراآلیة و 
وترک  یقول َو َمن یَکُتمها َفإِنُّه آثٌِم َقلُبُه وشرب الخمر ألن هللا عز و جل عدل بهاعبادة األوثان

 و آله وسلم  رسول هللا صلی هللا علیهض هللا عز و جل ألن الصالة متعمدا أوشیئا مما فر
قض العهد ئ من ذمة هللا وذمة رسوله ونقال من ترک الصالة متعمدا من غیرعلة فقد بر

ولئَِک لَُهُم اللّعَنُة َو لَُهم ُسوُء الّداِر قال فخرج عمرو 
ُ
وقطیعة الرحم ألن هللا عز و جل یقول أ

 الفضل والعلم ه و هو یقول هلک و هللا من قال برأیه ونازعکم فیبن عبید و له صراخ من بکائ
          2153 

الحسین 1نحدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن سلیمان الرازی قال حدثنا محمـد  ب   34
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ع قال قلت  لرضاابن أبی الخطاب عن أحمد بن محمـد  بن أبی نصر البزنطی عن أبی الحسن 
ط یب فقال لی ما یقول من قبلکم فیه قلت یقولون إن آدم لماهبکیف کان أول الط

با فقال بأرض الهند فبکی علی الجنة سالت دموعه فصارت عروقا فی األرض فصارت طی
لیس کمایقولون ولکن حواء کانت تغلف قرونها من أطراف شجر الجنة فلما هبطت إلی 

ونها فبعث هللا عز و جل راألرض وبلیت بالمعصیة رأت الحیض فأمرت بالغسل فنقضت ق
  55ریحا طارت به وخفضته فذرت حیث شاء هللا عز و جل فمن ذلک الطیب      

458 
د هللا حدثنا محمـد  بن أحمد بن السنانی رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن أبی عب   35

علی بن  ثنیالکوفی قال حدثناسهل بن زیاد األدمی عن عبدالعظیم بن عبد هللا الحسنی قال حد
سی بن جعفر عن أبیه ع قال عن أبیه مو الرضامحمـد العسکری عن أبیه محمـد  بن علی عن أبیه 

رج یکره للرجل أن یجامع فی أول لیلة من الشهر و فی وسطه و فی آخره فإنه من فعل ذلک خ
الولد مجنونا أ التری أن المجنون أکثر مایصرع فی أول الشهر ووسطه وآخره و قال ع 

 ط الولدوج والقمر فی العقرب لم یر الحسنی و قال ع من تزوج فی محاق الشهر فلیسلم لسقمن تز
      2  1      178  547 
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      185   
بن  حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن إدریس قال حدثنا محمـد  بن أحمد   36

ع أنه قال الیزال  الرضای الحسن بیحیی بن عمران األشعری عن محمـد  بن عیسی بن عبید رفعه إلی أ
 148  278      1  2العبد یسرق حتی إذااستوفی ثمن دیة یده أظهره هللا علیه      

وندی عن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناالقاسم بن محمـد  بن علی بن ابراهیم النها   37
بی   صلی هللا علیه و آله و لناع قال نزل جبرئیل علی  الرضاصالح بن راهویه عن أبی حیون مولی 

ی الشجر فقال یا محمـد  إن ربک یقرئک السالم و یقول إن األبکار من النساء بمنزلة الثمر عل سلم 
کار فإذاأینع الثمر فالدواء له إالاجتناؤه و إالأفسدته الشمس وغیرته الریح و إن األب

رسول لفتنة فصعد من علیهن اإذاأدرکن مایدرکن النساء فالدواء لهن إالالبعول و إال لم یؤ
قالوا ممن یا المنبر فخطب الناس ثم أعلمهم ماأمرهم هللا به ف هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 

لم ینزل  رسول هللا فقال من األکفاء فقالوا و من األکفاء فقال المؤمنون بعضهم أکفاء بعض ثم
ال أیها الناس إنما قحتی زوج ضباعة بنت زبیر بن عبدالمطلب لمقداد بن أسود ثم 

 715  245      1  2زوجت ابنة عمی المقداد لیتضع النکاح      
      151   
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ن الصلت حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا عبد هللا بن جعفرالحمیری عن الریان ب   38
هیتهم قبیحة فلو ن ع فقالوا إن قوما من أهل بیتک یتعاطون أمورا الرضاقال جاء قوم بخراسان إلی 

 158  56      1  2عنها فقال الأفعل فقیل و لم قال ألنی سمعت أبی یقول النصیحة خشنة      
ی حیون مولی حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن أب   35
ارنا خبع قال من رد متشابه القرآن إلی محکمه هدی إلی صراط مستقیم ثم قال إن فی أ الرضا

عوا متشابهها متشابها کمتشابه القرآن ومحکما کمحکم القرآن فردوا متشابهها إلی محکمها و التتب
 316  224      1  2دون محکمها فتضلوا      

      152   
ید حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی قال حدثنا أحمد بن محمـد  بن سع   41

ع قال من صام  الرضان موسی علی بن فضال عن أبیه عن أبی الحسن علی ب الهمدانی عن علی بن الحسن بن
أول یوم من رجب رغبة فی ثواب هللا عز و جل وجبت له الجنة و من صام یوما فی وسطه 

ی أبیه شفع فی مثل ربیعة ومضر و من صام فی آخره جعله هللا عز و جل من ملوک الجنة وشفعه ف
إن کان فیهم  وعمه وعمته وخاله وخالته ومعارفه وجیرانه و وأمه وابنه وابنته وأخته وأخیه

 487  286      1  2مستوجبا للنار      
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نه قال ی الحسن المفسر الجرجانی رضی هللا ع  حدثنا محمـد  بن القاسم المعروف    42
مـد  بن علی بن مح حدثنایوسف بن محمـد  بن زیاد و علی بن محمـد  بن سیار عن أبویهما عن الحسن بن

ن آبائه ع قال قال ن أبی طالب علیه السالم علی بعلی بن موسی بن جعفر بن محمـد  بن علی بن الحسین بن 
ی هللا ألصحابه ذات یوم یا عبد هللا أحبب ف رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 

جد رجل یوأبغض فی هللا ووال فی هللا وعاد فی هللا فإنه التنال والیة هللا إالبذلک و ال
طعم اإلیمان و إن کثرت صالته وصیامه حتی یکون کذلک و قدصارت مواخاة 

غنی عنهم من الناس یومکم هذاأکثرها فی الدنیا علیها یتوادون وعلیها یتباغضون و ذلک الی
ی هللا شیئا فقال له وکیف لی أن أعلم أنی قدوالیت وعادیت فی هللا عز و جل و من ول

إلی  ه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علیدوه حتی أعادیه فأشار هللا حتی أوالیه و من ع
اعدو فقال أتری هذا فقال بلی قال ولی هذاولی هللا فواله وعدو هذعلی علیه السالم  

هللا فعاده ووال ولی هذا و لو أنه قاتل أبیک وولدک وعاد عدو هذا و لو أنه أبوک 
 وولدک

      2  1      158  514 
الهمدانی 2محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن محمـد  حدثنا   41
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ع یقول من استغفر  لرضااقال أخبرنا علی بن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه قال سمعت علی بن موسی 
 لنجومهللا تبارک و تعالی فی شعبان سبعین مرة غفر هللا له ذنوبه و لوکانت مثل عدد ا

      216  116 
علی بن أبی ن بن حدثناحمزة بن محمـد  بن أحمد بن جعفر بن محمـد  بن زید بن علی بن الحسی   43

لی بن ابراهیم بن هاشم بقم فی رجب سنة تسع وثالثین وثالثمائة قال أخبرنا ع طالب علیه السالم 
علیه   الرضالی بن موسی سنة سبع وثالثمائة عن أبیه عن علی بن معبد عن الحسین بن خالد عن أبی الحسن ع

من   علیه و آله وسلم رسول هللا صلی هللاقال قال علی علیه السالم  عن آبائه عن السالم  عن ابیه 
ین فلیوال علیا أحب أن یرکب سفینة النجاة ویستمسک بالعروة الوثقی ویعتصم بحبل هللا المت

ی وأوصیائی وحجج هللا علی ئبعدی ولیعاد عدوه ولیأتم باألئمة الهداة من ولده فإنهم خلفا
عز و  الخلق بعدی وسادة أمتی وقادة األتقیاء إلی الجنة حزبهم حزبی وحزبی حزب هللا

 653  346      1  2جل وحزب أعدائهم حزب الشیطان      
دآبادی حدثنا محمـد  بن موسی بن المتوکل رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن الحسین السع   44

مـد  بن علی بن موسی عبد هللا البرقی عن عبدالعظیم بن عبد هللا الحسنی عن محعن أحمد بن أبی 
ع قال دخل  الرضاعن أبیه  ه السالم علی بن أبی طالب علیبن جعفر بن محمـد  بن علی بن الحسین بن 
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هلل عز  موسی بن جعفر ع علی هارون الرشید و قداستحفه الغضب علی رجل فقال إنما تغضب
 428  182      1  2له بأکثر مما غضب علی نفسه      و جل فالتغضب 

حدثنا محمـد  بن بکران النقاش و محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق المؤدب رضی هللا    45
یه  قال سألت عنه قال حدثنا أحمد بن محمـد  بن الهمدانی عن علی بن الحسن بن علی بن فضال عن أب

یهاالرقاب من النار ویغفر شعبان قال هی لیلة یعتق هللا فع عن لیلة النصف من  الرضاعلی بن موسی 
س فیها شیءموظف فیهاالذنوب الکبار قلت فهل فیهاصالة زیادة علی صالة سائر اللیالی فقال لی

بی طالب ع وأکثر فیها من ء فعلیک بصالة جعفر بن أولکن إن أحببت أن تتطوع فیهابشی
هامستجاب فإن أبی ع کان یقول الدعاء فی ذکر هللا عز و جل و من االستغفار والدعاء

 قلت له إن الناس یقولون إنها لیلة الصکاک فقال تلک لیلة القدر فی شهر رمضان
قال قال علی علیه السالم  ن عن آبائه ععلیه السالم  عن ابیه   الرضاوبهذا اإلسناد عن أبی الحسن 

ه الحسنات عظیم یضاعف هللا فیإن شهر رمضان شهر  رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
ر هللا له و من ویمحو فیه السیئات ویرفع فیه الدرجات من تصدق فی هذاالشهر بصدقة غف

ه غیظه أحسن فیه إلی ماملکت یمینه غفر هللا له و من حسن فیه خلقه غفر هللا له و من کظم فی
کالشهور إنه  لیس غفر هللا له و من وصل فیه رحمه غفر هللا له ثم قال ع إن شهرکم هذا
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إذاأقبل إلیکم أقبل بالبرکة والرحمة و إذاأدبر عنکم أدبر بغفران الذنوب 
 عز و هذاشهر الحسنات فیه مضاعفة وأعمال الخیر فیه مقبولة من صلی منکم فی هذاالشهر هلل

 جل رکعتین یتطوع بهما غفر هللا له ثم قال ع إن الشقی حق الشقی من خرج عنه هذاالشهر و
 748  212      1  2فر ذنوبه فیخسر حین یفوز المحسنون بجوائز الرب الکریم      لم یغ

علی بن أبی ن بن حدثناحمزة بن محمـد  بن أحمد بن جعفر بن محمـد  بن زید بن علی بن الحسی   47
ال حدثنی أبی عن علی قال أخبرنی علی بن ابراهیم بن هاشم سنة سبع وثالثمائة ق طالب علیه السالم 

  علی علیه السالمعن آبائه عن ابیه  علیه السالم  عن  الرضابن معبد عن الحسین بن خالد عن علی بن موسی 
لوائی  یا علی أنت أخی ووزیری وصاحب رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال قال 

 فی الدنیا واآلخرة و أنت صاحب حوضی من أحبک أحبنی و من أبغضک أبغضنی
      61  271 
حاق حدثنا أحمد بن الحسن القطان و محمـد  بن بکران النقاش و محمـد  بن ابراهیم بن إس   48

سن بن علی رضی هللا عنهم قالوا حدثنا أحمد بن محمـد  بن سعید الهمدانی قال أخبرنا علی بن الح
یون عبک عینه یوم تبکی الع من تذکر مصابنا فبکی وأبکی لم ت الرضابن فضال عن أبیه قال قال 

 و من جلس مجلسا یحیا فیه أمرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلب
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      2  1      113  346 
َنُفِسُکم َو إِن أََسأُتم فَ  الرضاقال و قال    45 لَها ع فی قول هللا عز و جل إِن أَحَسنُتم أَحَسنُتم ألِ

 275  16      1  2       قال ع إن أحسنتم أحسنتم ألنفسکم و إن أسأتم فلها رب یغفر لها
 غیرعتاب ع فی قول هللا عز و جل َفاصَفحِ الصّفَح الَجِمیَل قال العفو من الرضاقال و قال    51

      2  1      16  55 
ل ع فی قول هللا عز و جل ُهَو ألِّذی ُیِریُکُم البَرَق َخوفاً َو طََمعاً قا الرضاقال و قال    52

 232  16      1  2   ع خوفا للمسافر وطمعا للمقیم   
ی محمـد  وآله ع من لم یقدر علی مایکفر به ذنوبه فلیکثر من الصالة عل الرضاقال و قال    51

 فإنها تهدم الذنوب هدما و قال الصالة علی محمـد  وآله تعدل 
 111  16      1  2عند هللا عز و جل التسبیح والتهلیل والتکبیر      

      155   
براهیم حمـد  بن بکر بن النقاش و أحمد بن الحسن القطان و محمـد  بن أحمد بن احدثنا م   53

حمـد  المعاذی و محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق المکتب قالوا حدثنا أبوالعباس أحمد بن م
بیه عن أبی الحسن علی بن سعید الهمدانی مولی بنی هاشم قال حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال عن أ
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عفر بن محمـد  عن أبیه موسی بن جعفر عن أبیه الصادق جعلیه السالم  عن ابیه   الرضا بن موسی
اء الحسین بن علی عن أبیه الباقر محمـد  بن علی عن أبیه زین العابدین علی بن الحسین عن أبیه سید الشهد

 صلی رسول هللاقال إن  م لی بن أبی طالب علیه السالأمیرالمؤمنین علیه السالم سید الوصیین 
البرکة خطبنا ذات یوم فقال أیها الناس إنه قدأقبل إلیکم شهر هللا ب هللا علیه و آله وسلم 

ضل اللیالی عند هللا أفضل الشهور وأیامه أفضل األیام ولیالیه أف والرحمة والمغفرة شهر هو
 رامةوساعاته أفضل الساعات و هوشهر دعیتم فیه إلی ضیافة هللا وجعلتم فیه من أهل ک

ه مستجاب فاسألوا هللا أنفاسکم فیه تسبیح ونومکم فیه عبادة وعملکم فیه مقبول ودعاؤکم فی
ی من هللا ربکم بنیات صادقة وقلوب طاهرة أن یوفقکم لصیامه وتالوة کتابه فإن الشق

حرم غفران هللا فی هذاالشهر العظیم واذکروا بجوعکم وعطشکم فیه جوع یوم 
فقرائکم ومساکینکم ووقروا کبارکم وارحموا القیامة وعطشه وتصدقوا علی 

صغارکم وصلوا أرحامکم واحفظوا ألسنتکم وغضوا عما الیحل االستماع إلیه أسماعکم 
ارفعوا إلیه أیدیکم وتحننوا علی أیتام الناس کمایتحنن علی أیتامکم وتوبوا إلی هللا من ذنوبکم و

ز و جل فیهابالرحمة إلی عباده  عبالدعاء فی أوقات صلواتکم فإنها أفضل الساعات ینظر هللا
مرهونة  یجیبهم إذاناجوه ویلبیهم إذانادوه ویستجیب لهم إذادعوه أیها الناس إن أنفسکم
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سجودکم  بأعمالکم ففکوها باستغفارکم وظهورکم ثقیلة من أوزارکم فخففوا عنها بطول
أن الیروعهم  و واعلموا أن هللا تعالی ذکره أقسم بعزته أن الیعذب المصلین والساجدین

کان له  بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین أیها الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذاالشهر
لنا بذلک عند هللا عز و جل عتق رقبة ومغفرة لمامضی من ذنوبه فقیل له یا رسول هللا لیس ک

ن ماء أیها الناس من م ص اتقوا النار و لوبشق تمرة اتقوا النار و لوبشربة   یقدر علی ذلک فقال
حسن منکم فی هذاالشهر خلقه کان له جوازا علی الصراط یوم تزل فیه األقدام و من 

ف خفف فی هذاالشهر عما ملکت یمینه خفف هللا علیه حسابه و من کف فیه شره کف
حمه وصله هللا عنه غضبه یوم یلقاه و من أکرم فیه یتیما أکرمه هللا یوم یلقاه و من وصل فیه ر

یه بصالة هللا برحمته یوم یلقاه و من قطع فیه رحمه قطع هللا عنه رحمته یوم یلقاه و من تطوع ف
کتب هللا له براءة من النار و من أدی فیه فرضا کان له ثواب من أدی سبعین 

الموازین  فریضة فیما سواه من الشهور و من أکثر فیه من الصالة علی ثقل هللا میزانه یوم تخف
ناس إن یه آیة من القرآن کان له مثل أجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور أیها الو من تال ف

ران مغلقة أبواب الجنان فی هذاالشهر مفتحة فاسألوا ربکم أن الیغلقها علیکم وأبواب النی
مغلولة فاسألوا ربکم أن الیسلطها علیکم قال  فاسألوا ربکم أن الیفتحها علیکم والشیاطین
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االشهر فقال یا أبا فقمت فقلت یا رسول هللا ماأفضل األعمال فی هذ علیه السالم  أمیرالمؤمنین
الحسن أفضل األعمال فی هذاالشهر الورع عن محارم هللا عز و جل ثم بکی فقلت یا رسول 

تصلی لربک و  هللا مایبکیک فقال یا علی أبکی لمایستحل منک فی هذاالشهر کأنی بک و أنت
قرنک فخضب  واآلخرین شقیق عاقر ناقة ثمود فضربک ضربة علی قدانبعث أشقی األولین

   سالمة من دینی فقال فقلت یا رسول هللا و ذلک فی أمیرالمؤمنین علیه السالم منها لحیتک قال 
ضنی و من سبک ص فی سالمة من دینک ثم قال یا علی من قتلک فقد قتلنی و من أبغضک فقد أبغ

تبارک و تعالی خلقنی  ن روحی وطینتک من طینتی إن هللافقد سبنی ألنک منی کنفسی روحک م
أنکر  وإیاک واصطفانی وإیاک واختارنی للنبوة واختارک لإلمامة فمن أنکر إمامتک فقد

ی حیاتی و بعدموتی أمرک نبوتی یا علی أنت وصیی و أبوولدی وزوج ابنتی وخلیفتی علی أمتی ف
ریة إنک لحجة هللا علی خلقه وأمینه علنی خیر البأمری ونهیک نهیی أقسم بالذی بعثنی بالنبوة وج

 577  2علی سره وخلیفته علی عباده      
ن الحسن حدثنا محمـد  بن القاسم المفسر رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن الحسن الحسینی ع   54

ی بن جعفر علی بن موسی عن موس لرضاابن علی عن أبیه علی بن محمـد  عن أبیه محمـد  بن علی عن أبیه 
أمیرالمؤمنین علیه قال قال  عن أبیه جعفر بن محمـد  عن أبیه محمـد  بن علی عن أبیه علی بن الحسین بن علی



319 
 

 ا هوموضع قبرهکم من غافل ینسج ثوبا لیلبسه وإنما هوکفنه ویبنی بیتا لیسکنه وإنم السالم 
ء الفرائض واجتناب اوبهذا اإلسناد قال قیل ألمیر المؤمنین مااالستعداد للموت قال أد

 الیبالی المحارم واالشتمال علی المکارم ثم الیبالی أن وقع علی الموت أوالموت وقع علیه و هللا
ین أمیرالمؤمنوبهذا اإلسناد قال قال  علیه ابن أبی طالب أن وقع علی الموت أوالموت وقع

ة دار بقاء فخذوا من رفی بعض خطبته أیها الناس أال إن الدنیا دار فناء واآلخ علیه السالم 
عند ما التخفی علیه أسرارکم وأخرجوا من الدنیا  ممرکم لمقرکم و التهتکوا أستارکم 

نیا کالسم قلوبکم من قبل أن تخرج منها أبدانکم ففی الدنیا حییتم ولآلخرة خلقتم إنما الد
موا دیأکله من الیعرفه إن العبد إذامات قالت المالئکة ماقدم و قال الناس ماأخر فق

فضال یکن لکم و التؤخروا کیال یکون حسرة علیکم فإن المحروم من حرم خیر ماله 
لی والمغبوط من ثقل بالصدقات والخیرات موازینه وأحسن فی الجنة بهامهاده وطیب ع

 562  63      1  2       الصراط بهامسلکه
اهیم بن إسحاق رحدثنا محمـد  بن بکران النقاش فی مسجد الکوفة و محمـد  بن اب   57

نی هاشم المکتب رضی هللا عنه بالری قاال حدثنا أحمد بن محمـد  بن سعید الهمدانی مولی ب
 ع لرضااقال حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه عن أبی الحسن علی بن موسی 
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ن اقال من ترک السعی فی حوائجه یوم عاشوراء قضی هللا له حوائج الدنیا واآلخرة و من ک
ره یوم عاشوراء یوم مصیبته وحزنه وبکائه جعل هللا عز و جل یوم القیامة یوم فرحه وسرو

م یبارک له وقرت بنا فی الجنان عینه و من سمی یوم عاشوراء یوم برکة وادخر فیه لمنزله شیئا ل
لی  تعالی إفیما ادخر وحشر یوم القیامة مع یزید وعبید هللا بن زیاد وعمر بن سعد لعنهم هللا

 388  8أسفل درکة من النار      
هاشم عن أبیه  حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن   58

ال یا ابن شبیب أصائم ع فی أول یوم من المحرم فق الرضاعن الریان بن شبیب قال دخلت علی 
ه عز و جل فقال ریا ع ربأنت قلت ال فقال إن هذاالیوم هوالیوم ألذی دعا فیه زک

َرّب َهب لِی ِمن لَُدنَک ُذرّیًّة طَیّبًَة إِنَّک َسِمیُع الّدعاِءفاستجاب هللا له وأمر المالئکة 
َ ُیبَّشُرَک بِیَحییفمن صام هذ االیوم ثم دعا فنادت زکریاَو ُهَو قائٌِم یُصلَّی فِی الِمحرابِ أَّن اّللّ

إن المحرم  اب هللا لزکریا ثم قال یا ابن شبیبهللا عز و جل استجاب هللا له کمااستج
 هوالشهر ألذی کان أهل الجاهلیة یحرمون فیه الظلم والقتال لحرمته فما عرفت هذه األمة

الغفر حرمة شهرها و الحرمة نبیها لقد قتلوا فی هذاالشهر ذریته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله ف
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علی بن أبی طالب سین بن ء فابک للحشیهللا لهم ذلک أبدا یا ابن شبیب إن کنت باکیا ل
ال مالهم فی األرض فإنه ذبح کمایذبح الکبش وقتل معه من أهل بیته ثمانیة عشر رج علیه السالم 

شبیهون ولقد بکت السماوات السبع واألرضون لقتله ولقد نزل إلی األرض من المالئکة 
یکونون أن یقوم القائم ع فعندقبره شعث غبر إلی  أربعة آالف لنصره فلم یؤذن لهم فهم 

ع  ع یا ابن شبیب لقد حدثنی أبی عن أبیه عن جده من أنصاره وشعارهم یالثارات الحسین
ص أمطرت السماء دما وترابا أحمر یا ابن شبیب إن بکیت    أنه لماقتل جدی الحسین

کان  علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیک غفر هللا لک کل ذنب أذنبته صغیرا
 ا قلیال کان أوکثیرا یا ابن شبیب إن سرک أن تلقی هللا عز و جل و الذنبأوکبیر

لنبی   صلی اعلیک فزر الحسین ع یا ابن شبیب إن سرک أن تسکن الغرف المبنیة فی الجنة مع 
ثواب مثل فالعن قتلة الحسین یا ابن شبیب إن سرک أن یکون لک من ال هللا علیه و آله و سلم 

تنی کنت معهم فأفوز فوزا عظیما فقل متی ذکرته یالیعلی علیه السالم  ین بن مالمن استشهد مع الحس
رح لفرحنا یا ابن شبیب إن سرک أن تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان فاحزن لحزننا واف

 وعلیک بوالیتنا فلو أن رجال أحب حجرا لحشره هللا عز و جل معه یوم القیامة
          726 
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بن  د  بن القاسم المفسر األسترآبادی رضی هللا عنه قال حدثنایوسفحدثنا محمـ   55
بن محمـد  عن أبیه  محمـد  بن زیاد و علی بن محمـد  بن سیار عن أبویهما عن الحسن بن علی عن أبیه علی

بیه جعفر بن محمـد  عن أبیه علی بن موسی عن أبیه موسی بن جعفر عن أ الرضامحمـد  بن علی عن أبیه 
 لی بن أبیمیرالمؤمنین علیه السالم أبن علی عن أبیه علی بن الحسین عن أبیه الحسین بن علی عن أبیه  محمـد 

و بین  قال قال رسول هللا قال هللا عز و جل قسمت فاتحة الکتاب بینی طالب علیه السالم 
 ـسم هللا الرحمن الرحیم ب عبدی فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ماسأل إذا قال العبد

اله بدا عبدی باسمی وحق علی أن أتمم له أموره وأبارک له فی أحو جل جاللـه قال هللا 
ِ َرّب العالَِمیَن قال هللا  ّ النعم التی له  حمدنی عبدی وعلم أن جل جاللـه فإذا قال الَحمُد ّللِ

لدنیا من عندی و أن البالیا التی دفعت عنه فبطولی أشهدکم أنی أضیف له إلی نعم ا
لرِّحیِم آلخرة وأدفع عنه بالیا اآلخرة کمادفعت عنه بالیا الدنیا فإذا قال الرّحمِن انعم ا

شهد لی عبدی أنی الرحمن الرحیم أشهدکم ألوفرن من رحمتی حظه  جل جاللـه قال هللا 
 أشهدکم کما لـه جل جالوألجزلن من عطائی نصیبه فإذا قال مالِِک یَوِم الّدیِن قال هللا 

      2  1      446     
      312   
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ا قال إِیّاَک اعترف أنی أنامالک یوم الدین ألسهلن یوم الحساب حسابه وألتجاوزن عن سیئاته فإذ
وابا یغبطه نَعُبُد قال هللا عز و جل صدق عبدی إیای یعبد أشهدکم ألثیبنه علی عبادته ث

 عز و جل بی استعان عبدی والتجأ کل من خالفه فی عبادته لی فإذا قال َو إِیّاَک نَسَتِعینُ قال هللا
ذا قال إلی أشهدکم ألعیننه علی أمره وألغیثنه فی شدائده وآلخذن بیده یوم نوائبه فإ

اهِدنَا الصّراطَ الُمسَتِقیَم إلی آخر السورة قال هللا عز و جل هذالعبدی ولعبدی ماسأل 
یا  میرالمؤمنین علیه السالم فقد استجبت لعبدی وأعطیته ماأمل وآمنته مما منه وجل قال وقیل أل

رسول اب فقال نعم کان أهی من فاتحة الکت بـسم هللا الرحمن الرحیم  أمیر المؤمنین أخبرنا عن 
 هی السبع المثانی یقرأها ویعدها آیة منها و یقول فاتحة الکتاب هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 

          733 
 عنه قال ی الحسن الجرجانی رضی هللا  المعروف  حدثنا محمـد  بن القاسم المفسر   61

علی عن أبیه علی بن  حدثنایوسف بن محمـد  بن زیاد و علی بن محمـد  بن سیار عن أبویهما عن الحسن بن
جعفر عن أبیه جعفر بن  ه موسی بنعلی بن موسی عن أبی الرضامحمـد  عن أبیه محمـد  بن علی عن أبیه 

ه علی علین علی عن أخیه الحسن بن علی عن أبیه علی بن الحسین عن أبیه الحسین بمحمـد  عن أبیه محمـد  بن 
یة من فاتحة الکتاب آبـسم هللا الرحمن الرحیم  إن  أمیرالمؤمنین علیه السالم قال قال السالم  
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  علیه و آله وسلم رسول هللا صلی هللاسمعت بـسم هللا الرحمن الرحیم  وهی سبع آیات تمامها
َمفأفرد هللا عز و جل قال لی یا محمـد َو لََقد آتَیناَک َسبعاً ِمَن المَثانِی َو الُقرآَن الَعِظی یقول إن

أشرف ما فی  االمتنان علی بفاتحة الکتاب وجعلها بإزاء القرآن العظیم و إن فاتحة الکتاب
کنوز العرش و إن هللا عز و جل خص محمـد ا  ص وشرفه بها و لم یشرک معه فیهاأحدا 

حکی عن بلقیس حین قالت یبـسم هللا الرحمن الرحیم  من أنبیائه ماخال سلیمان ع فإنه أعطاه منها
ال فمن قرأها معتقدا أبـسم هللا الرحمن الرحیم   کِتاٌب َکِریٌم إِنُّه ِمن ُسلَیماَن َو إِنُّه  إلِیَ أُلقیِ 

طاه هللا عز و جل باطنهما أعلمواالة محمـد  وآله الطیبین منقادا ألمرها مؤمنا بظاهرهما و
بکل حرف منها حسنة کل واحدة منها أفضل له من الدنیا و ما فیها من أصناف أموالها 

دکم من ئ یقرؤها کان له بقدر ماللقاری فلیستکثر أحوخیراتها و من استمع إلی قار
 هذاالخیر المعرض لکم فإنه غنیمة الیذهبن أوانه فتبقی قلوبکم فی الحسرة

      266  2228 
ن هاشم عن حدثنا محمـد  بن موسی بن المتوکل رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم ب   62

ه موسی بن جعفر عن أبیه جعفر لی بن موسی عن أبیعلیه السالم  الرضاعن أبیه عن الریان بن الصلت 
أمیرالمؤمنین قال رأی  لیعبن محمـد  عن أبیه محمـد  بن علی عن أبیه علی بن الحسین عن أبیه الحسین بن 
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ی مشیته فقال ع رجال من شیعته من بعدعهد طویل و قدأثر السن فیه و کان یتجلد ف علیه السالم 
لک یا أمیر  کبر سنک یا رجل قال فی طاعتک یا أمیر المؤمنین فقال ع أجد فیک بقیة قال هی

 123  8المؤمنین      
أحمد بن  مؤدب رضی هللا عنه قال حدثناحدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق ال   61

بی الحسن علی بن موسی محمـد  بن سعید الکوفی قال حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه عن أ
یه محمـد  بن علی عن أبیه موسی بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمـد  عن أبعلیه السالم  عن ابیه   الرضا

الحسن بن علی الوفاة بکی فقیل له یا  قال لماحضرتلی علیه السالم  ععلی بن الحسین عن أبیه الحسین بن 
کانک ألذی م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم ابن رسول هللا أتبکی ومکانک من 

ججت عشرین فیک ما قال و قدح رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم أنت فیه و قد قال 
ا أبکی لخصلتین ت حتی النعل والنعل فقال إنمحجة ماشیا و قدقاسمت ربک مالک ثالث مرا

 617  334      1  2       لهول المطلع وفراق األحبة
اهیم بن أبی حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا الحسین بن أحمدالمالکی عن أبیه عن ابر   63

محمـد  بن  محمـد  عن أبیه عن أبیه موسی بن جعفر عن أبیه جعفر بن الرضامحمود عن علی بن موسی 
رسول هللا صلی هللا علیه و آله قال قال   علی علیه السالمعلی عن أبیه علی بن الحسین عن أبیه الحسین بن 
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بعک یا علی أنت المظلوم من بعدی فویل لمن ظلمک واعتدی علیک وطوبی لمن ت وسلم 
یا علی أنت  عکو لم یختر علیک یا علی أنت المقاتل بعدی فویل لمن قاتلک وطوبی لمن قاتل م
ل کالمک یا علی ألذی تنطق بکالمی وتتکلم بلسانی بعدی فویل لمن رد علیک وطوبی لمن قب

قیامة و أنت سید هذه األمة بعدی و أنت إمامها وخلیفتی علیها من فارقک فارقنی یوم ال
من کان معک کان معی یوم القیامة یا علی أنت أول من آمن بی وصدقنی و أنت أول من 

لة لی أمری وجاهد معی عدوی و أنت أول من صلی معی و الناس یومئذ فی غفأعاننی ع
الجهالة یا علی أنت أول من تنشق عنه األرض معی  و أنت أول من یحوز الصراط معی و إن 

األئمة من  ربی عز و جل أقسم بعزته أنه الیجوز عقبة الصراط إال من معه براءة بوالیتک ووالیة
حوضی تسقی منه أولیاءک وتذود عنه أعداءک و أنت ولدک و أنت أول من یرد 

خل الجنة وبیدک صاحبی إذاقمت المقام المحمود تشفع لمحبینا فتشفع فیهم و أنت أول من ید
لوائی و هولواء الحمد و هوسبعون شقة الشقة منه أوسع من الشمس والقمر و أنت صاحب 

ک ومحبیک قال ابراهیم بن أبی تشجرة طوبی فی الجنة أصلها فی دارک وأغصانها فی دور شیع
 میرالمؤمنین علیه السالم أمحمود فقلت للرضا یا ابن رسول هللا إن عندنا أخبارا فی فضائل 

قال یا وفضلکم أهل البیت وهی من روایة مخالفیکم و النعرف مثلها عندکم أفندین بها ف
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 هللا علیه و آله وسلم لی رسول هللا صابن أبی محمود لقد أخبرنی أبی عن أبیه عن جده ع أن 
قال من أصغی إلی ناطق فقد عبده فإن کان الناطق عن هللا عز و جل فقد عبد هللا و إن 

حمود إن مخالفینا وضعوا أخبارا یا ابن أبی م الرضاکان الناطق عن إبلیس فقد عبدإبلیس ثم قال 
رنا وثالثها التصریح بمثالب مفی فضائلنا وجعلوها علی ثالثة أقسام أحدها الغلو وثانیها التقصیر فی أ

نا و إذاسمعوا أعدائنا فإذاسمع الناس الغلو فینا کفروا شیعتنا ونسبوهم إلی القول بربوبیت
قد قال هللا عز و  التقصیر اعتقدوه فینا و إذاسمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا و

 ِ بّوا الِّذیَن یَدُعوَن ِمن ُدوِن اّللّ َ َعدواً بَِغیِر ِعلٍم یجل َو ال تَسُ بّوا اّللّ ا ابن أبی محمود َفیَسُ
دنی مایخرج إذاأخذ الناس یمینا وشماال فالزم طریقتنا فإنه من لزمنا لزمناه و من فارقنا فارقناه إن أ

ن أبی به الرجل من اإلیمان أن یقول للحصاة هذه نواة ثم یدین بذلک ویبرأ ممن خالفه یا اب
 2532ه فقد جمعت لک خیر الدنیا واآلخرة          محمود احفظ ماحدثتک ب

مهرویه  حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمـد  بن صقر الصائغ و أبو الحسن علی بن محمـد  بن   64
أبو محمـد مولی  قاال حدثنا عبدالرحمن بن أبی حاتم قال حدثنا أبی قال حدثنا الحسن بن الفضل

بیه ع قال أرسل أبو جعفرالدوانیقی موسی بن جعفر بن محمـد  عن أالهاشمیین بالمدینة قال حدثنا علی بن 
ربت إلی جعفر بن محمـد  ع لیقتله وطرح له سیفا ونطعا و قال للربیع إذا أناکلمته ثم ض
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بإحدی یدی علی األخری فاضرب عنقه فلما دخل جعفر بن محمـد  ع ونظر إلیه من 
ک یا أبا عبد هللا ماأرسلنا إلیک رحبا وأهال ببعید یحرک شفتیه و أبو جعفر علی فراشه و قال م

ی إالرجاء أن نقضی دینک ونقضی ذمامک ثم ساءله مساءلة لطیفة عن أهل بیته و قال قدقض
لما خرج قال له هللا دینک وأخرج حائزتک یاربیع التمضین ثالثة حتی یرجع جعفر إلی أهله ف

فأی شیءرأیتک تحرک  والنطع الربیع یا أبا عبد هللا أرأیت السیف إنما کان وضع لک
لمربوبین وحسبی به شفتیک قال جعفر ع نعم یاربیع لمارأیت الشر فی وجهه قلت حسبی الرب من ا

ی حسبی الخالق من المخلوقین وحسبی الرازق من المرزوقین وحسبی هللا رب العالمین حسبی من هوحسب
  55لعظیم      العرش امن لم یزل حسبی حسبی هللا الإله إال هو علیه توکلت و هورب 

513 
ن حدثنا محمـد  بن القاسم األسترآبادی المفسر رضی هللا عنه قال حدثنایوسف ب   65

بن محمـد  عن أبیه  محمـد  بن زیاد و علی بن محمـد  بن سیار عن أبویهما عن الحسن بن علی عن أبیه علی
فر ع قال قال جعفر بن محمـد ععلی بن موسی عن أبیه موسی بن ج الرضامحمـد  بن علی عن أبیه 

الصادق ع فی قول هللا عز و جل اهِدنَا الصّراطَ الُمسَتِقیَم قال یقول أرشدنا إلی الطریق 
بع المستقیم أی أرشدنا للزوم الطریق المؤدی إلی محبتک والمبلغ دینک والمانع من أن نت
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 511  325      1  2أهواءنا فنعطب أونأخذ بآرائنا فنهلک      
      316   

اهیم بن حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابر   66
ع عن  الرضا هاشم عن أبیه عن علی بن معبد عن الحسین بن خالد قال سألت أبا الحسن علی بن موسی

یَن أَن یَحِملَنها فقال باِل َفأَبَ قول هللا عز و جل إِنّا َعَرضَنا األَمانََة َعلَی الّسماواتِ َو األَرضِ َو الجِ 
 351  122      1  2األمانة الوالیة من ادعاها بغیر حق فقد کفر      

دثنا حدثنا عبدالواحد بن محمـد  بن عبدوس النیسابوری العطار رضی هللا عنه قال ح   67
قلت للرضا  لعلی بن محمـد  بن قتیبة عن حمدان بن سلیمان عن عبد السالم بن صالح الهروی قا

ع یا ابن رسول هللا أخبرنی عن الشجرة التی أکل منها آدم وحواء ماکانت فقد اختلف 
 الناس فیهافمنهم من یروی أنها الحنطة ومنهم من یروی أنها العنب ومنهم من یروی أنها شجرة

لت الحسد فقال ع کل ذلک حق قلت فما معنی هذه الوجوه علی اختالفها فقال یا أباالص
ن رة الجنة تحمل أنواعا فکانت شجرة الحنطة و فیهاعنب ولیست کشجرة الدنیا و إإن شج

هللا  آدم ع لماأکرمه هللا تعالی ذکره بإسجاد مالئکته وبإدخاله الجنة قال فی نفسه هل خلق
لی ساق بشرا أفضل منی فعلم هللا عز و جل ماوقع فی نفسه فناداه ارفع رأسک یاآدم وانظر إ
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رسول ـد  رأسه فنظر إلی ساق العرش فوجد علیه مکتوبا الإله إال هللا محمالعرش فرفع آدم 
یر المؤمنین وزوجته فاطمة أم علی بن أبی طالب علیه السالم و  هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 

من هؤالء فقال  أهل الجنة فقال آدم ع یارب   سیدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سیدا ش
من ذریتک وهم خیر منک و من جمیع خلقی و لو الهم ماخلقتک و الخلقت عز و جل هؤالء 

الجنة والنار و الالسماء و األرض فإیاک أن تنظر إلیهم بعین الحسد فأخرجک عن جواری 
التی نهی عنها وتسلط  فنظر إلیهم بعین الحسد وتمنی منزلتهم فتسلط علیه الشیطان حتی أکل من الشجرة

 اطمة ع بعین الحسد حتی أکلت من الشجرة کماأکل آدم ععلی حواء لنظرها إلی ف
 714فأخرجهما هللا عز و جل عن جنته فأهبطهما عن جواره إلی األرض          

ن عبید بن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن یعقوب بن یزید ع   68
ا قال قلت و لمؤمن محدثع یقول إنی أحب أن یکون ا الرضاهالل قال سمعت أبا الحسن 

 111  231      1  2أی شیءالمحدث قال المفهم      
دثنا حدثنا عبدالواحد بن محمـد  بن عبدوس النیسابوری العطار رضی هللا عنه قال ح   65

ح الهروی قال علی بن محمـد  بن قتیبة النیسابوری عن حمدان بن سلیمان عن عبد السالم بن صال
لت له وکیف ع یقول رحم هللا عبدا أحیا أمرنا فق الرضابن موسی سمعت أبا الحسن علی 
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نا قال قلت یا ابن یحیی أمرکم قال یتعلم علومنا ویعلمها الناس فإن الناس لوعلموا محاسن کالمنا التبعو
باهی رسول هللا فقد روی لنا عن أبی عبد هللا ع أنه قال من تعلم علما لیماری به السفهاء أوی

ری من السفهاء لیقبل بوجوه الناس إلیه فهو فی النار فقال ع صدق جدی ع أفتدبه العلماء أو
بن فقلت ال یا ابن رسول هللا قال ع هم قصاص مخالفینا أ وتدری من العلماء فقلت ال یا ا

اعتهم فقال هم علماء آل محمـد  ع الذین فرض هللا ط رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
ال فقال ع  أ وتدری مامعنی قوله أولیقبل بوجوه الناس إلیه فقلت وأوجب مودتهم ثم قال

 41یعنی و هللا بذلک ادعاء اإلمامة بغیر حقها و من فعل ذلک فهو فی النار          
یی بن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن إدریس عن أحمد بن محمـد  بن یح   71

ی نصر عن  الرازی عن أحمد بن محمـد  بن أبعمران األشعری قال حدثنی أبو عبد هللا
 هالحسین بن خالد عن أبی الحسن ع قال سألته عن رجل أوصی بجزء من ماله فقال سبع ثلث

      2  1      121  162 
مـد  بن حدثنا أبی و محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنهما قاال حدثنا مح   72

عمران األشعری عن  ریس جمیعا عن محمـد  بن أحمد بن یحیی بنیحیی العطار و أحمد بن إد
د ابراهیم بن هاشم عن داود بن محمـد النهدی عن بعض أصحابنا قال دخل ابن أبی سعی
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له ما لک  فقال له أبلغ هللا من قدرک أن تدعی ماادعی أبوک فقال ع الرضاالمکاری علی 
عمران أنی  هللا عز و جل أوحی إلیأطفأ هللا نورک وأدخل الفقر بیتک أ ماعلمت أن 

واهب لک ذکرا فوهب له مریم ووهب لمریم عیسی فعیسی من مریم ومریم من عیسی 
ن أبی وعیسی ومریم ع شیءواحد و أنا من أبی و أبی منی و أنا و أبی شیءواحد فقال له اب

ل قال عندموته جسعید فأسألک عن مسألة فقال الإخالک تقبل منی ولست من غنمی ولکن هلمها فقال ر
ابه َحتّی عاَد کل مملوک لی قدیم فهو حر لوجه هللا فقال نعم إن هللا تبارک و تعالی یقول فی کت

افتقر َکالُعرُجوِن الَقِدیِمفما کان من ممالیکه أتی له ستة أشهر فهو قدیم حر قال فخرج الرجل ف
 617حتی مات و لم یکن عنده مبیت لیلة لعنه هللا          

د  بن عیسی حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن یحیی العطار عن أحمد بن محمـ   71
قال  علیه السالم  الرضان ععن ابراهیم بن إسحاق عن عبد هللا بن أحمد عن إسماعیل الخراسانی 

   14273  277      1  2ء اإلقالل منه      ء ترکه إنما الحمیة من الشیلیس الحمیة من الشی
ن یحیی حدثنا أبی و محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنهما قاال حدثنا محمـد  ب

عن جعفر بن  العطار و أحمد بن إدریس جمیعا عن محمـد  بن أحمد بن یحیی بن عمران األشعری
لی ابراهیم بن محمـد الهمدانی رحمهم هللا و کان معنا حاجا قال کتبت إلی أبی الحسن ع ع
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رة بصاع المدینة بی جعلت فداک إن أصحابنا اختلفوا فی الصاع فبعضهم یقول الفطید أ
العراقی وبعضهم یقول بصاع العراق فکتب إلی الصاع ستة أرطال بالمدنی وتسعة أرطال ب

 335  77قال وأخبرنی بالوزن فقال یکون ألفا ومائة وسبعین درهما      
نا عبد هللا بن لحسن بن أحمدالمالکی قال حدثحدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا ا   74

لی ابن أخ زوجته ابنتی  ع إن الرضاطاوس سنة إحدی وأربعین ومائتین قال قلت ألبی الحسن 
و هویشرب الشراب ویکثر ذکر الطالق فقال إن کان من إخوانک فال شیء علیه و إن 

یس روی عن أبی عبد ل کان من هؤالء فأبنها منه فإنه عنی الفراق قال قلت جعلت فداک أ
هللا ع أنه قال إیاکم والمطلقات ثالثة فی مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج فقال ذلک 
 ممن کان من إخوانکم الممن کان من هؤالء إنه من دان بدین قوم لزمته أحکامهم

      2  1      231  516 
ی بن الریان قال لحدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن إدریس قال حدثنی ع   75

ی الحسن حدثنی عبید هللا بن عبد هللا الدهقان الواسطی عن الحسین بن خالد الکوفی عن أب
ن ع قال قلت جعلت فداک حدیث کان یرویه عبد هللا بن بکیر عن عبید ب الرضا

زرارة قال فقال ع لی و ما هو قلت روی عن عبید بن زرارة أنه لقی أبا عبد هللا ع فی 
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ا قدآلف ی خرج فیها ابراهیم بن عبد هللا بن الحسن فقال له جعلت فداک إن هذالسنة الت
الکالم وسارع الناس إلیه فما ألذی تأمر به قال فقال اتقوا هللا واسکنوا ماسکنت السماء 
ن و األرض قال و کان عبد هللا بن بکیر یقول و هللا لئن کان عبید بن زرارة صادقا فما م

ه علی مارواه عبید و لیس علی ماتأول ل فقال لی أبو الحسن ع أن الحدیثخروج و ما من قائم قا
حبکم عبد هللا بن بکیر إنما عنی أبو عبد هللا ع بقوله ماسکنت السماء من النداء باسم صا

 267و ماسکنت األرض من الخسف بالجیش          
حمد بن محمـد  بن أ حدثنا أبی و محمـد  بن الحسن بن أحمدالولید رضی هللا عنهما و   76

نهم قالوا حدثنا یحیی العطار و محمـد  بن علی ماجیلویه و محمـد  بن موسی بن المتوکل رضی هللا ع
ن محمـد  محمـد  بن یحیی العطار و أحمد بن إدریس جمیعا عن سهل بن زیاد األدمی عن أحمد ب

بر فاطمة ع فقال دفنت عن ق ع الرضابن أبی نصر البزنطی قال سألت أبا الحسن علی بن موسی 
 424  151      1  2فی بیتها فلما زادت بنو أمیة فی المسجد صارت فی المسجد      

سی عن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن أحمد بن محمـد  بن عی   77
أمیرالمؤمنین ان کموسی بن القاسم البجلی عن علی بن أسباط عن الحسن بن الجهم قال قال أبو الحسن ع 

لس والطیب یقول الیأبی الکرامة إالحمار قلت مامعنی ذلک قال التوسعة فی المج علیه السالم 
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 154  275      1  2یعرض علیه      
حسن حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن ال   78

بن الجهم قال سمعت أبا  الحسن بن علی بن فضال عن علیالصفار عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن 
الحسن ع یقول الیأبی الکرامة إالحمار قلت أی شیءالکرامة قال مثل الطیب و مایکرم 

 151  276      1  2به الرجل الرجل      
 البرقی حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن أحمد بن أبی عبد هللا   75
امة إالحمار یعنی بن میسر عن أبی زید المالکی قال سمعت أبا الحسن ع یقول الیأبی الکر عن علی

 125  263      1  2بذلک فی الطیب والوسادة      
      321   

ـد  بن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا أحمد بن محم   81
نه قال لرجل أی شیءالسکینة أ علیه السالم  الرضاعن همام عیسی قال حدثنا أبوهمام إسماعیل بن 

ة لها عندکم فلم یدر القوم ماهی فقالوا جعلنا هللا فداک ماهی قال ریح تخرج من الجنة طیب
 صورة کصورة اإلنسان تکون مع األنبیاء ع وهی التی أنزلت علی ابراهیم ع حین بنی

 412  254      1  2ها      الکعبة فجعلت تأخذ کذا وکذا وتبنی األساس علی
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بن  حدثنا أبو الحسن محمـد  بن القاسم المفسر الجرجانی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد   82
علیه  الرضاعن أبیه  الحسن الحسینی عن الحسن بن علی عن أبیه علی بن محمـد  عن أبیه محمـد  بن علی عن

ا قال ألذی یترک لزاهد فی الدنین أبیه موسی بن جعفر ع قال سئل الصادق عن االسالم 
 313  117      1  2حاللها مخافة حسابه ویترک حرامها مخافة عقابه      

سی عن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن أحمد بن محمـد  بن عی   81
 لیَقُضوا مّ أحمد بن محمـد  بن أبی نصر البزنطی قال قال أبو الحسن ع فی قول هللا عز و جل ثُ 

 نهتََفَثُهم َو لُیوُفوا ُنُذوَرُهم قال ع التفث تقلیم األظفار وطرح الوسخ وطرح اإلحرام ع
      2  1      232  181 

مـد  بن حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا الحسن بن مح   83
بن فضال عن أبی الحسن علی بن  سی عن الحسن بن علیإسماعیل القرشی قال حدثنا أحمد بن محمـد  بن عی

هللا علیه و  رسول هللا صلیقال قال علی علیه السالم  عن آبائه عن  ع قال حدثنی أبی الرضاموسی 
 54  51دب إلیکم داء األمم قبلکم البغضاء والحسد       آله وسلم 

بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه  علیحدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه رضی هللا عنه قال حدثنا    84
وسی بن جعفر عن أبیه الصادق معلیه السالم  عن ابیه   الرضاعن داود بن سلیمان عن علی بن موسی 
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بالحسنة  جعفر بن محمـد  ع قال أوحی هللا عز و جل إلی داود ع أن العبد من عبادی لیأتینی
لوبتمرة قال فقال داود  ؤمن کربته وفأدخله الجنة قال یارب و ماتلک الحسنة قال یفرج عن الم

 424  115      1  2ع حق لمن عرفک أن الینقطع رجاءه منک      
لحسن بن حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا الحسین بن ا   85

هللا صلی رسول ع یقول قال  الرضاأبان عن الحسین بن سعید عن الحسن بن بنت إلیاس قال سمعت 
لعن هللا من أحدث حدثا أوآوی محدثا قلت و ماالحدث قال  هللا علیه و آله وسلم 

 القتل
      2  1      253  158 

نا حدثنا أبوالقاسم علی بن أحمد بن محمـد  بن عمران الدقاق رضی هللا عنه قال حدث   86
بدالعظیم بن عبد هللا ع محمـد  بن أبی عبد هللا الکوفی قال حدثناسهل بن زیاد األدمی عن

عن  الرضاه محمـد  بن علی عن أبیه عن أبی الرضاالحسنی قال حدثنی سیدی علی بن محمـد  بن علی 
کر منی   إن أ ه وسلم رسول هللا صلی هللا علیه و آلقال قال علی علیه السالم  آبائه عن الحسین بن 

د قال فلما کان من الغد ی بمنزلة الفؤابمنزلة السمع و إن عمر منی بمنزلة البصر و إن عثمان من
لت له یاأبت و أبوبکر وعمر وعثمان فق أمیرالمؤمنین علیه السالم دخلت إلیه وعنده 
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ص نعم ثم أشار إلیهم فقال هم السمع والبصر    سمعتک تقول فی أصحابک هؤالء قوال فما هو فقال
ثم قال إن هللا  لیه السالم ععلی بن أبی طالب والفؤاد وسیسألون عن وصیی هذا وأشار إلی 

ولئَِک کاَن َعنُه َمسُؤاًل ثم قال ع وعزة 
ُ
عز و جل یقول إِّن الّسمَع َو البََصَر َو الُفؤاَد ُکّل أ

ومسئولون عن والیته و ذلک قول هللا عز و جل َو قُِفوُهم  ربی إن جمیع أمتی لموقوفون یوم القیامة
 81إِنُّهم َمسُؤُلوَن          

راهیم بن ثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابحد   87
موسی علیه السالم  عن ابیه   لرضااهاشم عن أبیه عن علی بن معبد عن الحسین بن خالد عن علی بن موسی 

فقال  واللحم السمین بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمـد  ع أنه قال إن هللا تبارک و تعالی لیبغض اللحم
اللحم و ماتخلو بیوتنا منه  إنا لنحب رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم له بعض أصحابه یا ابن 

لناس فکیف ذلک فقال ع لیس حیث تذهب إنما البیت اللحم ألذی تؤکل فیه لحوم ا
 527  133      1  2بالغیبة و أمااللحم السمین فهو المتجبر المتکبر المختال فی مشیته      

دثنا حدثنا عبدالواحد بن محمـد  بن عبدوس العطار النیسابوری رضی هللا عنه قال ح   88
ح الهروی قال علی بن محمـد  بن قتیبة النیسابوری عن حمدان بن سلیمان عن عبد السالم بن صال

یه قلت للرضا ع یا ابن رسول هللا قدروی عن آبائک فیمن جامع فی شهر رمضان أوأفطر ف
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بهما  وروی عنهم أیضا کفارة واحدة فبأی الخبرین نأخذ فقال ع ثالث کفارات
ارات جمیعا قال متی جامع الرجل حراما أوأفطر علی حرام فی شهر رمضان فعلیه ثالث کف

ان نکح حالال عتق رقبة وصیام شهرین متتابعین وإطعام ستین مسکینا وقضاء ذلک الیوم و إن ک
 ال شیء علیهضاء ذلک الیوم و إن کان ناسیا فأوأفطر علی حالل فعلیه کفارة واحدة وق

      2  1      282  616 
      325   

ن عیسی حدثنا أبی قال رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن أحمد بن محمـد  ب   85
ال قلت له جعلت فداک ق علیه السالم  الرضاعن عن الحسن بن علی بن فضال عن أحمد بن أشیم 

رب أوالدهم بکلب ونمر وفهد وأشباه ذلک قال کانت العرب لم سموا الع
 أصحاب حرب فکانت تهول علی العدو بأسماء أوالدهم ویسمون عبیدهم فرج ومبارک

 361  256      1  2ومیمون وأشباه ذلک یتیمنون بها      
ا دثنحدثنا عبدالواحد بن محمـد  بن عبدوس النیسابوری العطار رضی هللا عنه قال ح   51

روی قال علی بن محمـد  بن قتیبة عن حمدان سلیمان النیسابوری عن عبد السالم بن صالح اله
یا ابن رسول هللا  ع یقول أفعال العباد مخلوقة قلت له الرضاسمعت أبا الحسن علی بن موسی 
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 158  113      1  2مامعنی مخلوقة قال مقدرة      
بن عبد هللا قال  د هللا الوراق قاال حدثناسعدحدثنا أبی رضی هللا عنه و علی بن عب   52

بد هللا بن موسی بن حدثنی علی بن الحسین الخیاط النیسابوری قال حدثنی ابراهیم بن محمـد  بن ع
ع أنه  لرضااجعفر عن یاسر الخادم عن أبی الحسن العسکری عن أبیه عن جده علی بن موسی 

ا بقدح من ماء فقرأ علیه إنا أنزلناه فی لیلة دیدا دعکان یلبس ثیابه مما یلی یمینه فإذالبس ثوبا ج
القدر عشر مرات وقل هو هللا أحد عشر مرات وقل یاأیها الکافرون عشر مرات ثم 

ن عیشه مابقی نضحه علی ذلک الثوب ثم قال من فعل هذابثوبه من قبل أن یلبسه لم یزل فی رغد م
 565  177      1  2منه سلک      

ی الحسن ع وحدیثه عن أب الرضاتاب ره یاسر الخادم قدلقی قال مصنف هذاالک
 العسکری غریب

 سلم  النبی   صلی هللا علیه و آله وفی صفة  علیه السالم  الرضاعن ماجاء    15

 حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد هللا بن سعید العسکری قال أخبرنا أبوالقاسم   2
      2  1 
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      326   
ن إسحاق بن جعفر بن محمـد  بن عبدالعزیز بن منیع قال حدثنی إسماعیل بن محمـد  ب عبد هللا بن محمـد 

بن  ص قال حدثنی علی بن موسی بن جعفر بن محمـد  عن موسی   بن علی بن الحسین ع بمدینة الرسول
سألت  ن أبی طالب علیه السالم علی بجعفر بن محمـد  عن أبیه علی بن الحسین ع قال قال الحسن بن 

ص   کان وصافا للنبی و رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم الی هند بن أبی هاله عن حلیة خ
أقصر من فقال کان رسول هللا فخما مفخما یتألأل وجهه تأللؤ القمر لیلة البدر أطول من المربوع و

 نیهالمشذب عظیم الهامة رجل الشعر إذاانفرقت عقیقته فرق و إال فالیجاوز شعره شحمة أذ
ره إذا هووفرة أزهر اللون واسع الجبین أزج الحاجبین سوابغ فی غیرقرن بینهما عرق ید

لیع الفم الغضب أقنی العرنین له نور یعلوه یحسبه من لم یتأمله أشم کث اللحیة سهل الخدین ض
لق بادنا أشنب مفلج األسنان دقیق المسربة کان عنقه جید دمیة فی صفاء الفضة معتدل الخ

رد موصول واء البطن والصدر بعید ما بین المنکبین ضخم الکرادیس أنور المتجمتماسکا س
ما بین اللبة والسرة بشعر یجری کالخط عاری الثدیین والبطن و ماسوی ذلک أشعر 
ن الذراعین والمنکبین وأعالی الصدر طویل الزندین رحب الراحة شثن الکفین والقدمی

نهما الماء إذازال فسیح القدمین ینبو ع األطراف سبط العصب خمصان األخمصین سائل
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إذاالتفت  زال تقلعا یخطو تکفیا ویمشی هونا ذریع المشیة إذامشی کأنما ینحط من صبب و
التفت جمیعا خافض الطرف نظره إلی األرض أطول من نظره إلی السماء جل نظره 

ل األحزان ص متواص   المالحظة یبدر من لقیه بالسالم قال قلت صف لی منطقه فقال کان
أشداقه یتکلم دائم الفکرة لیست له راحة و الیتکلم فی غیرحاجة یفتتح الکالم ویختمه ب

عظم عنده النعمة و إن بجوامع الکلم فصال الفضول فیه و التقصیر دمثا لیس بالجافی و البالمهین ت
ان کدقت الیذم منها شیئا غیر أنه کان الیذم ذواقا و الیمدحه و التغضبه الدنیا و ما 

ر أشار بکفه لها فإذاتعوطی الحق لم یعرفه أحد و لم یقم لغضبه شیء حتی ینتصر له و إذاأشا
امه ه  کلها و إذاتعجب قلبها و إذاتحدث قارب یده الیمنی من الیسری فضرب 

الیمنی راحة الیسری و إذاغضب أعرض بوجهه وأشاح و إذافرح غض طرفه جل 
ر عن الحسین ع زمانا ثم قال الحسن ع فکتمت هذاالخبضحکه التبسم یفتر عن مثل حب الغمام 

لنبی   صلی احدثته فوجدته قدسبقنی إلیه وسأله عما سألته عنه فوجدته قدسأل أباه عن مدخل 
ی ع ومخرجه ومجلسه وشکله فلم یدع منه شیئا قال الحسین ع سألت أب هللا علیه و آله و سلم 

ی ذلک فقال کان دخوله لنفسه مأذونا له ف لم رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسعن مدخل 
فإذاأوی إلی منزله جزأ دخوله ثالثة أجزاء جزءا هلل تعالی وجزءا ألهله وجزءا لنفسه 
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ئا و کان ثم جزأ جزأه بینه و بین الناس فیرد ذلک بالخاصة علی العامة و الیدخر عنهم منه شی
لهم فی الدین فمنهم ذو علی قدر فض من سیرته فی جزء األمة إیثار أهل الفضل بإذنه وقسمه

األمة من  الحاجة ومنهم ذو الحاجتین ومنهم ذو الحوائج فیتشاغل ویشغلهم فیما أصلحهم وأصلح
اجة من بالذی ینبغی و یقول لیبلغ الشاهد منکم الغائب وأبلغونی ح مسألته عنهم وإخبارهم

ی إبالغها ثبت هللا قدمیه یوم ر علالیقدر علی إبالغ حاجته فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من الیقد
ن القیامة الیذکر عنده إال ذلک و الیقبل من أحد غیره یدخلون روادا و الیفترقون إال ع

کیف  م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلذواق ویخرجون أدلة فقهاء فسألته عن مخرج 
سانه إالعما یعنیه ویؤلفهم لیخزن  رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم کان یصنع فیه فقال کان 

طوی و الینفرهم ویکرم کریم کل قوم ویولیه علیهم ویحذر الناس ویحترس منهم من غیر أن ی
ه ویقبح القبیح عن أحد بشره و الخلقه ویتفقد أصحابه ویسأل الناس عما فی الناس ویحسن الحسن ویقوی

وا و الیقصر عن الحق و الیجوزه الذین لویوهنه معتدل األمر غیرمختلف الیغفل مخافة أن یغفلوا أویمی
یلونه من الناس خیارهم أفضلهم عنده وأعمهم نصیحة للمسلمین وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم 

ص الیجلس و الیقوم إال علی ذکر و الیوطن    مواساة وموازرة قال فسألته عن مجلسه فقال کان
ه المجلس ویأمر بذلک ویعطی ینتهی باألماکن وینهی عن إیطانها و إذاانتهی إلی قوم جلس حیث 
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کل جلسائه نصیبه حتی الیحسب أحد من جلسائه أن أحدا أکرم علیه منه من جالسه صابره 
حتی یکون هوالمنصرف عنه من سأله حاجة لم یرجع إال بها أوبمیسور من القول قدوسع الناس 

وحیاء وصدق  حلممنه خلقه وصار لهم أبارحیما وصاروا عنده فی الحق سواء مجلسه مجلس 
ین متواصلین فیه بالتقوی وأمانة الترفع فیه األصوات و التؤبن فیه الحرم و التثنی فلتاته متعادل

فقلت  متواضعین یوقرون الکبیر ویرحمون الصغیر ویؤثرون ذا الحاجة ویحفظون الغریب
الغلیظ  و کیف کان سیرته فی جلسائه فقال کان دائم البشر سهل الخلق لین الجانب لیس بفظ

منه و الیخیب  و الصخاب و الفحاش و العیاب و المزاح و المداح یتغافل عما الیشتهی فالیؤیس
کان  فیه مؤملیه قدترک نفسه من ثالث المراء واإلکثار و ما الیعنیه وترک الناس من ثالث

م ه إذاتکلالیذم أحدا و الیعیره و الیطلب عثراته و العورته و الیتکلم إالفیما رجا ثواب
أطرق جلساؤه کأنما علی رءوسهم الطیر و إذاسکت تکلموا و الیتنازعون عنده 

کون الحدیث و إذاتکلم عنده أحد أنصتوا له حتی یفرغ من حدیثه یضحک مما یضح
تی أن کان أصحابه منه ویتعجب مما یتعجبون منه ویصبر للغریب علی الجفوة فی المسألة والمنطق ح

ل الثناء إال من مکافئ و طالب حاجة یطلبها فارفدوه و الیقب لیستجلبونهم و یقول إذارأیتم
سول هللا صلی رالیقطع علی أحد کالمه حتی یجوزه فیقطعه بنهی أوقیام قال فسألته عن سکوت 
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کر فأما فقال ع کان سکوته علی أربع الحلم والحذر والتقدیر والتف هللا علیه و آله وسلم 
بر یما یبقی ویفنی وجمع له الحلم فی الصبین الناس و أماتفکره فف التقدیر ففی تسویة النظر واالستماع

ه وترکه القبیح فکان الیغضبه شیء و الیستفزه وجمع له الحذر فی أربع أخذه الحسن لیقتدی ب
ا واآلخرة لینتهی عنه واجتهاده الرأی فی إصالح أمته والقیام فیما جمع لهم من خیر الدنی

مختلفة  و قدرویت هذه الصفة عن مشایخ بأسانید ینصلوات هللا علیه وآله الطاهر
علیه  الرضان عقدأخرجتها فی کتاب النبوة وإنما ذکرت من طرقی إلیها ما کان فیها 

 ألن هذاالکتاب مصنف فی ذکر عیون أخباره ع و قدأخرجت تفسیرها فی السالم 
بن موسی بن جعفر   علی لرضااکتاب معانی األخبار قدتم المجلد األول من کتاب عیون أخبار 

یه القمی رحمه هللا ویتلوه إن و  ص تصنیف الشیخ أبی جعفر محمـد  بن علی بن الحسین بن موسی بن 
من األخبار المنثورةالمجلد  لیه السالم ع الرضاعن الثالثین فی ماجاء    شاء هللا تعالی الجزء الثانی من 

1 

 الجزء الثانی
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 نستعینو به  بـسم هللا الرحمن الرحیم  1
 من األخبار المنثورة علیه السالم  الرضاعن فیما جاء       31

حمد بن ما حدثنا به أبو الحسن محمـد  بن القاسم المفسر الجرجانی رضی هللا عنه قال حدثنا أ   2
عن أبیه موسی بن جعفر ع قال  لرضااالحسن الحسینی عن الحسن بن علی عن أبیه عن محمـد  بن علی عن أبیه 

ن إلی الصادق جعفر بن محمـد  ع إسماعیل بن جعفر و هوأکبر أوالده و هویرید أنعی 
أکله  یأکل و قداجتمع ندماؤه فتبسم ثم دعا بطعامه وقعد مع ندمائه وجعل یأکل أحسن من

لما فرغ قالوا یا سائر األیام ویحث ندماءه ویضع بین أیدیهم ویعجبون منه أن الیرون للحزن أثرا ف
أکون لقد رأینا عجبا أصبت بمثل هذااالبن و أنت کماتری قال و ما لی ال ابن رسول هللا

کماترون و قدجاء فی خبر أصدق الصادقین أنی میت وإیاکم إن قوما عرفوا الموت 
 فجعلوه نصب أعینهم و لم ینکروا من یخطفه الموت منهم وسلموا ألمر خالقهم عز و جل

      2  1      115  735 
م من خواص عن أبیه موسی بن جعفر قال کان قو علیه السالم  الرضاعن اد وبهذا اإلسن   1

م هذه الصادق ع جلوسا بحضرته فی لیلة مقمرة مضحیة فقالوا یا ابن رسول هللا ماأحسن أدی
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 السماء وأنوار هذه النجوم والکواکب فقال الصادق ع إنکم لتقولون
      2  1      62     

      3   
ن إلی رات األربعة جبرئیل ومیکائیل وإسرافیل وملک الموت ع ینظروهذا و إن المدب

األرض فیرونکم وإخوانکم فی أقطار األرض ونورکم إلی السماوات وإلیهم أحسن 
 من أنوار هذه الکواکب وإنهم لیقولون کماتقولون ماأحسن أنوار هؤالء المؤمنین

          141 
رجل إلی  عن أبیه موسی بن جعفر ع قال جاء  علیه السالم الرضاعن وبهذا اإلسناد    3

ع اللتعصی فالن الصادق ع فقال قدسئمت الدنیا فأتمنی علی هللا الموت فقال تمن الحیاة لتطی
 111  64      1  2تعیش فتطیع خیر لک من تموت فالتعصی و التطیع      

ل قال الصادق ع إن اعن أبیه موسی بن جعفر ع ق علیه السالم  الرضاعن وبهذا اإلسناد    4
 أن یبکی الرجل لیکون بینه و بین الجنة أکثر مما بین الثری والعرش لکثرة ذنوبه فما هو إال

      1  2ه      من خشیة هللا عز و جل ندما علیها حتی یصیر بینه وبینها أقرب من جفنه إلی مقلت
75  157 
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ل قیل للصادق ع بن جعفر ع قا عن أبیه موسی علیه السالم  الرضاعن وبهذا اإلسناد    5
أخبرنا عن الطاعون قال عذاب هللا لقوم ورحمة آلخرین قالوا وکیف تکون الرحمة 

حمة عذابا قال أ ماتعرفون أن نیران جهنم عذاب علی الکفار وخزنة جهنم معهم فیهافهی ر
 158  64      1  2هللا علیهم      

لصادق ع ن أبیه موسی بن جعفر ع قال قال اع علیه السالم  الرضاعن وبهذا اإلسناد    6
ائفا کم ممن کثر ضحکه العبا یکثر یوم القیامة بکاؤه وکم ممن کثر بکاؤه علی ذنبه خ

 115  75      1  2یکثر یوم القیامة فی الجنة سروره وضحکه      
جعفر لصادق عن أبیه موسی بن جعفر ع قال سأل ا علیه السالم  الرضاعن وبهذا اإلسناد    7

 بن محمـد  ع عن بعض أهل مجلسه فقیل علیل فقصده عائدا وجلس 
ن غمی لبناتی عندرأسه فوجده دنفا فقال له أحسن ظنک باهلل تعالی فقال أماظنی باهلل فحسن  ولک
ئاتک فارجه ماأمرضنی غیررفقی بهن فقال الصادق ع ألذی ترجوه لتضعیف حسناتک ومحو سی

ال لماجاوزت ق رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم  إلصالح حال بناتک أ ماعلمت أن
قطر من سدرة المنتهی وبلغت أغصانها وقضبانها رأیت بعض ثمار قضبانها أثداؤه معلقة ی

و من  بعضها اللبن و من بعضها العسل و من بعضها الدهن ویخرج من بعضها شبه دقیق السمید
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فقلت فی نفسی أین مفر  إلی نحو األرضبعضها النبات و من بعضها کالنبق فیهوی ذلک کله 
هذه الخارجات عن هذه األثداء و ذلک أنه لم یکن معی جبرئیل ألنی کنت جاوزت 

هذاالمکان  مرتبته واختزل دونی فنادانی ربی عز و جل فی سری یا محمـد  هذه أنبتها فی
ن صدورکم علی قاألرفع ألغذو منها بنات المؤمنین من أمتک وبنیهم فقال آلباء البنات التضی

 716فاقتهن فإنی کماخلقتهن أرزقهن          
ب الصادق عن أبیه موسی بن جعفر ع قال کت علیه السالم  الرضاعن وبهذا اإلسناد    8

ألعمال فعظم ع إلی بعض الناس إن أردت أن یختم بخیر عملک حتی تقبض و أنت فی أفضل ا
ل من وجدته یذکر منا بحلمه عنک وأکرم ک هلل حقه أن التبذل نعماءه فی معاصیه و أن تغتر

      1  2أوینتحل مودتنا ثم لیس علیک صادقا کان أوکاذبا إنما لک نیتک و علیه کذبه      
64  335 

صادق ع فی ن أبیه موسی بن جعفر ع قال کان العلیه السالم  الرضاعن وبهذا اإلسناد    5
الناس فارتعدت  ی الطریق یقطعون علیطریق ومعه قوم معهم أموال وذکر لهم أن بارقة ف

ذها فرائصهم فقال لهم الصادق ع مالکم قالوا معنا أموالنا نخاف علیها أن تؤخذ منا أفتأخ
لعلکم منا فلعلهم یندفعون عنها إذارأوا أنها لک فقال و مایدریکم لعلهم الیقصدون غیری و
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فلعل طاریا یطری علیها  اتعرضونی بهاللتلف فقالوا فکیف نصنع ندفنها قال ذلک أضیع له
فظها ویدفع فیأخذها ولعلکم التغتدون إلیها بعدفقالوا کیف نصنع دلنا قال أودعوها من یح
کم أحوج عنها ویربیها ویجعل الواحد منها أعظم من الدنیا و ما فیها ثم یردها ویوفرها علی
ل تتصدقون اماتکونون إلیها قالوا من ذاک قال ذاک رب العالمین قالوا وکیف نودعه ق

تتصدقوا بثلثها  به علی ضعفاء المسلمین قالوا وأنی لنا الضعفاء بحضرتنا هذه قال فاعرضوا علی أن
مضوا فظهرت لیدفع هللا عن باقیها من تخافون قالوا قدعزمنا قال فأنتم فی أمان هللا فامضوا ف
ل فتقدم البارقة ج لهم البارقة فخافوا فقال الصادق ع کیف تخافون وأنتم فی أمان هللا عز و

ل هللا صلی هللا علیه و رسووترجلوا وقبلوا ید الصادق ع وقالوا رأینا البارحة فی منامنا 
نهم األعداء یأمرنا بعرض أنفسنا علیک فنحن بین یدیک ونصحبک وهؤالء لندفع ع آله وسلم 

ا واللصوص فقال الصادق ع الحاجة بنا إلیکم فإن ألذی دفعکم عنا یدفعهم فمضو
اأعظم برکة لمین وتصدقوا بالثلث وبورک لهم فی تجاراتهم فربحوا للدرهم عشرة فقالوا مسا

 االصادق ع فقال الصادق ع قدتعرفتم البرکة فی معاملة هللا عز و جل فدوموا علیه
          2115 

الصادق  ن أبیه موسی بن جعفر ع قال رأیعلیه السالم  الرضاعن وبهذا اإلسناد    21
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اشتد جزعه علی ولده فقال یا هذاجزعت للمصیبة الصغری وغفلت عن ع رجال قد
ک المصیبة الکبری و لوکنت لماصار إلیه ولدک مستعدا لمااشتد علیه جزعک فمصاب

 166  61      1  2بترکک االستعداد أعظم من مصابک بولدک      
محمـد  بن یحیی العطار  احدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثن   22

 ی بن موسی ع أنه قال إن لعلیه السالم  الرضاعن عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن محمـد  بن سنان 
 أقرب إلی اسم هللا األعظم من سواد العین إلی بیاضهابـسم هللا الرحمن الرحیم 

      2  1      277     
      6   

رجت خ بـسم هللا الرحمن الرحیم  من منزله قال  ع کان أبی ع إذاخرج الرضاقال و قال 
 نی به فی عافیةبحول هللا وقوته البحولی وقوتی بل بحولک وقوتک یارب متعرضا به لرزقک فأت

          286 
ی حدثنا أحمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم رضی هللا عنه قال حدثنی أبی عن جد   21

ع سمعت أبی یحدث عن  االرضسین بن خالد قال قال ابراهیم بن هاشم عن علی بن معبد عن الح
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ة اقَرأ بِاسِم َربَّک وآخر سور بـسم هللا الرحمن الرحیم  أبیه ع أن أول سورة نزلت 
ِ َو الَفتُح           31523  285      1  2نزلت إِذا جاَء نَصُر اّللّ

علی بن أبی طالب لحسین بن احدثناحمزة بن محمـد  بن أحمد بن جعفر بن محمـد  بن زید بن علی بن 
یاسر الخادم عن أبی الحسن  بقم فی رجب سنة تسع وثالثین وثالثمائة قال حدثنی أبی عن علیه السالم 
رسول هللا صلی هللا علیه قال قال الم  علی علیه السعن أبیه عن آبائه عن الحسین بن  الرضاعلی بن موسی 

لطریق إلی هللا و أنت ا   حجة هللا و أنت یا علی أنت علی علیه السالم  ل و آله وسلم 
هللا و أنت النبأ العظیم و أنت الصراط المستقیم و أنت المثل األعلی یا علی أنت 

وق األعظم و إمام المسلمین و أمیر المؤمنین وخیر الوصیین وسید الصدیقین یا علی أنت الفار
ینی و أنت منجز د أنت الصدیق األکبر یا علی أنت خلیفتی علی أمتی و أنت قاضی

محجور عداتی یا علی أنت المظلوم بعدی یا علی أنت المفارق بعدی یا علی أنت ال
بعدی أشهد هللا تعالی و من حضر من أمتی إن حزبک حزبی وحزبی حزب هللا و إن 

 751  163      1  2حزب أعدائک حزب الشیطان      
ع الحمیری عن أحمد بن ن جعفر بن جامحدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا عبد هللا ب   24

 1  2ع       الرضاهالل العبرتائی عن الحسن بن محبوب عن أبی الحسن 
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      7   
 قال قال لی البد من فتنة صماء صیلم تسفط فیها کل بطانة وولیجة و ذلک 
عندفقدان الشیعة الثالث من ولدی یبکی علیه السماء و أهل األرض و کل حری 

ن عمران ع علیه ی وأمی سمی جدی شبیهی وشبیه موسی ب  زین لهفان ثم قال وحران و کل ح
جیوب النور تتوقد بشعاع ضیاء القدس کم من حری مؤمنة وکم مؤمن متأسف حیران 

 حزین 
ن عندفقدان الماء المعین کأنی بهم آیس ماکانوا قدنودوا نداء یسمع من بعد کمایسمع م

 468  8علی الکافرین       قرب یکون رحمة علی المؤمنین وعذابا
سی عن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن أحمد بن محمـد  بن عی   25

جل و  ع یقول أقرب ما یکون العبد من هللا عز و الرضاالحسن بن علی الوشاء قال سمعت 
د َو اقَتِرب        133  238      1  2هوساجد و ذلک قوله تبارک و تعالی َو اسجُ

بی الخطاب حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن محمـد  بن الحسین بن أ   26
  246      1  2ع قال الصالة قربان کل تقی       الرضاعن محمـد  بن الفضیل عن أبی الحسن 

268 
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ار جمیعا عن طحدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا و محمـد  بن یحیی الع   27
ع جاءت ریح و أناساجد  رضاالأحمد بن محمـد  بن عیسی عن الحجال عن سلیمان الجعفری قال قال 

 وجعل کل إنسان یطلب موضعا و أناساجد ملح فی الدعاء علی ربی عز و جل حتی سکنت
      2  1      265  167 

الحسن  ثنا محمـد  بنقال حدحدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه    28
ا الحسن ع الصفار عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن محمـد  بن إسماعیل بن بزیع قال رأیت أب

عد إذاسجد یحرک ثالث أصابع من أصابعه واحدة بعدواحدة تحریکا خفیفا کأنه ی
ع کان التسبیح ثم یرفع رأسه قال ورأیته یرکع رکوعا أخفض من رکوع کل من رأیته یرک

 181  78إذارکع جنح بیدیه      
سی عن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن أحمد بن محمـد  بن عی   25

هوساجد قال هللا  ع قال سمعته یقول إذانام العبد و الرضاالحسن بن علی الوشاء عن أبی الحسن 
  254      1  2     عز و جل للمالئکة انظروا إلی عبدی قبضت روحه و هو فی طاعتی 

151 
حمـد  بن حدثنا أبی و محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنهما قاال حدثنا م   11
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ی قال قرأت یحیی العطار عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن أحمد بن محمـد  بن أبی نصر البزنط
ی إذارکبت لع إلی أبی جعفر یا أبا جعفربلغنی أن الموا الرضاکتاب أبی الحسن 

حقی علیک الصغیر فإنما ذلک من بخل بهم لئال ینال منک أحد خیرا فأسألک ب   أخرجوک من ال
الکبیر و إذارکبت فلیکن منک ذهب    الیکن مدخلک ومخرجک إال من ال

مسین وفضة ثم الیسألک أحد إالأعطیته و من سألک من عمومتک أن تبره فالتعطه أقل من خ
نارا والکثیر من سألک من عماتک فالتعطها أقل من خمسة وعشرین دی دینارا والکثیر إلیک و

  273      1  2إلیک إنی أرید أن یرفعک هللا فأنفق و التخش من ذی العرش إقتارا      
667 
لی بن جیرئیل الجرجانی حدثنا أبو علی أحمد بن أبی جعفرالبیهقی قال حدثنا أبو علی أحمد بن ع   12

ن عبد هللا بن ماعیل بن أبی عبد هللا أبوعمرو القطان قال حدثنا أحمد بالبزاز قال حدثناإس
عندجسر أبی الزنج قال حدثنی أبو أحمد بن  صقر السکری   عامر الطائی ببغداد علی 

مائة قال حدثنی أبی موسی بن ع بالمدینة سنة أربع وتسعین و الرضاسلیمان الطائی عن علی بن موسی 
ن الحسین قال حدثنی أبی الحسین بن مـد  عن أبیه محمـد  بن علی عن أبیه علی بجعفر عن أبیه جعفر بن مح

 نبی   صلی هللا علیه و آله و سلم القال قال  علی بن أبی طالب علیه السالم علی قال حدثنی أبی 
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مة من قوائم العرش تقول تحشر ابنتی فاطمة ع یوم القیامة ومعها ثیاب مصبوغة بالدماء تتعلق بقائ
رسول قال  ی طالب علیه السالم علی بن أبحکم الحاکمین احکم بینی و بین قاتل ولدی قال یاأ

 ویحکم البنتی فاطمة ورب الکعبة هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
      314  545 

 حدثنا أبوأسد عبدالصمد بن عبدالشهید األنصاری رضی هللا عنه بسمرقند قال   11
أخبرنی عمی  بن إسحاق العلوی الموسوی قال حدثنا أبی قالحدثنا أبی قال حدثنا أحمد 

ی عن أبیه عن جده عن ع یقول حدثنی أب الرضاالحسن بن إسحاق قال سمعت عمی علی بن موسی 
ن دان بغیر سماع م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال قال  أمیرالمؤمنین علیه السالم 

 عز و جل لخلقه فهو ألذی فتحه هللا   ن بسماع من غیرالألزمه هللا البتة إلی الفناء و من دا
 482  314      1  2المأمون علی وحی هللا تبارک و تعالی محمـد   ص         مشرک وال

د النسوی حدثنا أبو الحسن محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق رضی هللا عنه قال حدثنا أبوسعی   13
بلخی قال حدثنی خال ال حدثنا أحمد بن أبوالفضل القال حدثنا ابراهیم بن محمـد  بن هارون ق

ن جعفر عن أبیه جعفر بن محمـد  عن أبیه عن أبیه موسی ب الرضایحیی بن سعید البلخی عن علی بن موسی 
 لی بن أبی طالب علیه السالم عمحمـد  بن علی عن أبیه علی بن الحسین عن أبیه الحسین بن علی عن أبیه 
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      2  1 
      21   

طرقات المدینة إذ لقینا شیخ  فی بعض النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم قال بینما أناأمشی مع 
ورحب  لی هللا علیه و آله و سلم النبی   صطویل کث اللحیة بعید ما بین المنکبین فسلم علی 

یا  ذلک هوبه ثم التفت إلی فقال السالم علیک یارابع الخلفاء ورحمة هللا وبرکاته أ لیس ک
یا رسول هللا ما  بلی ثم مضی فقلت رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم رسول هللا فقال له 

هذا ألذی قال لی هذاالشیخ وتصدیقک له قال أنت کذلک والحمد هلل إن هللا عز 
 قال یا داُودُ  و جل قال فی کتابه إنِّی جاِعلٌ فِی األَرضِ َخلِیَفًة والخلیفة المجعول فیهاآدم ع و
ایة عن موسی حین إِنّا َجَعلناَک َخلِیَفًة فِی األَرضِ َفاحُکم بَیَن النّاسِ بِالَحّقفهو الثانی و قال عز و جل حک

لثالث و قال لهارون ع اخلُفنِی فِی قَومِی َو أَصلِحفهو هارون إذااستخلفه موسی ع فی قومه فهو ا
ِ َو َرُسولِِه إِلَی  غ عن النّاسِ یَوَم الَحّج األَکبَِرفکنت أنت المبلقال عز و جل َو أَذاٌن ِمَن اّللّ

هللا و عن رسوله و أنت وصیی ووزیری وقاضی دینی والمؤدی عنی و أنت منی بمنزلة 
دری هارون من موسی إال أنه النبی بعدی فأنت رابع الخلفاء کماسلم علیک الشیخ أ و الت

 2132  8من هو قلت ال قال ذاک أخوک الخضر ع فاعلم      
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 حدثنا علی بن عبد هللا الوراق رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن أبی عبد هللا   14
عن  الرضالی الکوفی عن سهل بن زیاد األدمی عن عبدالعظیم بن عبد هللا الحسنی عن محمـد  بن ع

بن بن علی عن أبیه علی   عن أبیه موسی بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمـد  عن أبیه محمـد الرضاأبیه 
قال  ی بن أبی طالب علیه السالم لأمیرالمؤمنین علیه السالم الحسین عن أبیه الحسین بن علی عن أبیه 

بکی بکاًء شدیدا فوجدته ی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم دخلت أنا وفاطمة علی 
إلی  فقلت فداک أبی وأمی یا رسول هللا ما ألذی أبکاک فقال یا علی لیلة أسری بی

ن شدة اء رأیت نساء من أمتی فی عذاب شدید فأنکرت شأنهن فبکیت لمارأیت مالسم
م عذابهن ورأیت امرأة معلقة بشعرها یغلی دماغ رأسها ورأیت امرأة معلقة بلسانها والحمی

حلقها ورأیت امرأة معلقة بثدییها ورأیت امرأة تأکل لحم جسدها والنار  یصب فی
یات والعقارب الها إلی یدیها و قدسلط علیها الحتوقد من تحتها ورأیت امرأة قدشد رج

ورأیت امرأة صماء عمیاء خرساء فی تابوت من نار یخرج دماغ رأسها من منخرها وبدنها 
قطع متقطع من الجذام والبرص ورأیت امرأة معلقة برجلیها فی تنور من نار ورأیت امرأة ت

داها وهی أة یحرق وجهها ویلحم جسدها من مقدمها ومؤخرها بمقاریض من نار ورأیت امر
تأکل أمعاءها ورأیت امرأة رأسها رأس الخنزیر وبدنها بدن الحمار وعلیها ألف ألف لون 
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من العذاب ورأیت امرأة علی صورة الکلب والنار تدخل فی دبرها وتخرج من فیها 
ی ما أخبرن والمالئکة یضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار فقالت فاطمة ع حبیبی وقرة عینی

شعرها فإنها کان عملهن وسیرتهن حتی وضع هللا علیهن هذاالعذاب فقال یابنیتی أماالمعلقة ب
قة کانت التغطی شعرها من الرجال و أماالمعلقة بلسانها فإنها کانت تؤذی زوجها و أماالمعل

ا بغیر خرج من بیتهبثدییها فإنها کانت تمتنع من فراش زوجها و أماالمعلقة برجلیها فإنها کانت ت
شد  إذن زوجها و أماالتی کانت تأکل لحم جسدها فإنها کانت تزین بدنها للناس و أماالتی

یداها إلی رجلیها وسلط علیها الحیات والعقارب فإنها کانت قذرة الوضوء قذرة 
الة و أماالصماء الثیاب وکانت التغتسل من الجنابة والحیض و التنتظف وکانت تستهین بالص

نت تقرض لحمها ء فإنها کانت تلد من الزناء فتعلقه فی عنق زوجها و أماالتی کاالعمیاء الخرسا
نها وهی بالمقاریض فإنها کانت تعرض نفسها علی الرجال و أماالتی کانت تحرق وجهها وبد

إنها تأکل أمعاءها فإنها کانت قوادة و أماالتی کان رأسها رأس الخنزیر وبدنها بدن الحمار ف
ا و أماالتی کانت علی صورة الکلب والنار تدخل فی دبرهکانت نمامة کذابة 

بی وتخرج من فیهافإنها کانت قینة نواحة حاسدة ثم قال ع ویل المرأة أغضبت زوجها وطو
 2643المرأة رضی عنها زوجها          
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سی بن عبید حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن محمـد  بن عی   15
 ع یا ابن عرفة إن الرضامحمـد  بن عرفة قال قال أبو الحسن عن 
      2  1      228     

      21   
ها النعم کاإلبل المعقولة فی عطنها علی العوم ماأحسنوا جوارها فإذاأساءوا معاملتها وإنالت

 213نفرت عنهم          
اشم عن یاسر الخادم عن أبی هحدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنی علی بن ابراهیم بن    16
عام الناس ع قال السخی یأکل من طعام الناس لیأکلوا من طعامه والبخیل الیأکل من ط الرضاالحسن 

 125  225      1  2لئال یأکلوا من طعامه      
عامر عن  حدثنا محمـد  بن جعفر بن مسرور رضی هللا عنه قال حدثنی الحسین بن محمـد  بن   17

قریب من  حمـد البصری عن الحسن بن علی الوشاء قال سمعت أبا الحسن ع یقول السخیمعلی بن م
لناس قریب من هللا قریب من الجنة قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من الجنة بعید من ا

صانها دخل النار قال وسمعته یقول السخاء شجرة فی الجنة أغصانها فی الدنیا من تعلق بغصن من أغ
 لجنةا
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      2  1      268  381 
حسن حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن ال   18

ن أسباط والحجال الصفار عن محمـد  بن الحسین بن أبی الخطاب و أحمد بن محمـد  عن أبیه عن علی ب
 ی یصمت عشر سنینیتعبد حتع یقول کان العابد من بنی إسرائیل ال الرضاأنهما سمعا 

      2  1      121  165 
ـد  بن حدثنا أبو الحسن محمـد  بن القاسم المفسر رضی هللا عنه قال حدثنایوسف بن محم   15

مـد  عن أبیه محمـد  زیاد و علی بن محمـد  بن صیاد عن أبویهما عن الحسن بن علی عن أبیه علی بن مح
جعفر بن محمـد  عن أبیه محمـد   وسی عن أبیه موسی بن جعفر عن أبیهعلی بن م الرضابن علی عن أبیه 

 فی أمیرالمؤمنین علیه السالم قال قال لسالم  علی علیه ابن علی عن أبیه علی بن الحسین عن أبیه الحسین بن 
َسوّاُهّن فَ  قول هللا عز و جل ُهَو ألِّذی َخلََق لَُکم ما فِی األَرضِ َجِمیعاً ُثّم اسَتوی إِلَی الّسماءِ 

األَرضِ َجِمیعاًلتعتبروا  َسبَع َسماواتٍ َو ُهَو بُِکّل َشیٍء َعلِیٌم قال ُهَو ألِّذی َخلََق لَُکم ما فِی
ی خلقها ولتتوصلوا به إلی رضوانه وتتوقوا به من عذاب نیرانه ُثّم اسَتوی إِلَی الّسماِءأخذ ف

الح فخلق لکم کلما َشیٍء َعلِیٌم ولعلمه بکل شیءعلم المص وإتقانهاَفَسوّاُهّن َسبَع َسماواتٍ َو ُهَو بُِکلّ 
 162فی األرض لمصالحکم یابنی آدم          
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ن زیاد حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه و أحمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم و أحمد ب   31
ی بن معبد لبن جعفرالهمدانی رضی هللا عنهم قالوا حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن ع

عفر عن أبیه جعفر بن محمـد  لی بن موسی عن أبیه موسی بن جعلیه السالم  الرضاعن عن الحسین بن خالد 
علی بن أبی طالب علیه ه عن أبیه محمـد  بن علی عن أبیه علی بن الحسین عن أبیه الحسین بن علی عن أبی

دیق مة صدیق وفاروق وصلکل أ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال قال  السالم 
حطتها وإنه یوشعها    ها و وإنه سفینة نجات علی بن أبی طالب علیه السالم هذه األمة وفاروقها 

میر المؤمنین وشمعونها وذو قرنیها معاشر الناس إن علیا خلیفة هللا وخلیفتی علیکم بعدی وإنه أل
بة فقد غالبنی و من بره فقد ن غالوخیر الوصیین من نازعه فقد نازعنی و من ظلمه فقد ظلمنی و م

نه برنی و من جفاة فقد جفانی و من عاداه فقد عادانی و من وااله فقد واالنی و ذلک أ
  426      1  2أخی ووزیری ومخلوق من طینتی وکنت أنا و هونورا واحدا      

865 
لکمیدانی و محمـد  حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن موسی بن جعفر بن أبی جعفرا   32

زنطی قال سمعت بن یحیی العطار عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن أحمد بن محمـد  بن أبی نصر الب
طریق  ع یقول إن رجال من بنی إسرائیل قتل قرابة له ثم أخذه وطرحه علی الرضاأبا الحسن 
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ل فالن آأفضل سبط من أسباط بنی إسرائیل ثم جاء یطلب بدمه فقالوا لموسی ع إن سبط 
ِ أَن أَُکوَن ِمَن الجاِهلِیَن قتلوا فالنا فأخبرنا من قتله قال ایتونی ببقرةقاُلوا أَ تَتِّخُذنا ُهُزواً قاَل أَُعوُذ بِ  اّللّ

و لوأنهم عمدوا إلی أی بقرة أجزأتهم ولکن شددوا فشدد هللا علیهم قاُلوا ادُع 
صغیرة و الکبیرةَعواٌن بَیَن وُل إِنّها بََقَرٌة ال فاِرٌض َو ال بِکٌریعنی ال قاَل إِنُّه یَقُ لَنا َربَّک ُیبَیّن لَنا ما هیِ 

 ذلَِک و لوأنهم عمدوا إلی أی بقرة أجزأتهم ولکن شددوا فشدد هللا علیهم قاُلوا
رّ  لنّاِظِریَن و لوأنهم ا ادُع لَنا َربَّک ُیبَیّن لَنا ما لَوُنها قاَل إِنُّه یَُقوُل إِنّها بََقَرٌة َصفراُء فاقٌِع لَوُنها تَسُ

عمدوا إلی أی بقرة ألجزأتهم ولکن شددوا فشدد هللا علیهم قاُلوا ادُع لَنا َربَّک 
ّ ُیبَیّن لَنا ما هیِ  ُ لَُمهَتُدوَن قاَل إِنُّه یَُقوُل إِن ها بََقَرٌة ال َذُلوٌل ُتثِیُر  إِّن البََقَر تَشابََه َعلَینا َو إِنّا إِن شاَء اّللّ
 وهاَو ال تَسقِی الَحرَث ُمَسلَّمٌة ال ِشیََة فِیها قاُلوا اآلَن ِجئَت بِالَحّقفطلبوها فوجداألَرَض 

فقالوا له ذلک فقال  عندفتی من بنی إسرائیل فقال الأبیعها إالبمإل مسکها ذهبا فجاءوا إلی موسی ع
علوا ذلک ا فاشتروها فاشتروها وجاءوا بهافأمر بذبحها ثم أمر أن یضرب المیت بذنبها فلم

وا بذلک قاتله فقال حیی المقتول و قال یا رسول هللا إن ابن عمی قتلنی دون من یدعی علیه قتلی فعلم
من  رسول هللا موسی بن عمران ع لبعض أصحابه إن هذه البقرة لها نبأ فقال و ما هو قال إن فتی

مقالید تحت رأسه لیه وإنه اشتری تبیعا فجاء إلی أبیه ورأی أن ا  بنی إسرائیل کان بارا 
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ه البقرة فکره أن یوقظه فترک ذلک البیع فاستیقظ أبوه فأخبره فقال له أحسنت خذ هذ
 بأهله فهی لک عوضا لمافاتک قال فقال له رسول هللا موسی بن عمران ع انظروا إلی البر مابلغ

          2211 
لی بن ابراهیم بن ع حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا   31

یاسیدی إن  ع یوما بخراسان فقلت الرضاهاشم قال حدثناالریان بن الصلت قال سألت 
ابراهیم بن هاشم العباسی حکی عنک أنک رخصت له فی استماع الغناء فقال کذب 

ر ع الزندیق إنما سألنی عن ذلک فقلت له إن رجال سأل أبا جعفر ع عن ذلک فقال له أبو جعف
 عفر ع قدقضیت بین الحق والباطل فأین یکون الغناء فقال مع الباطل فقال له أبو جإذامیز هللا

      2  1      231  448 
      25   

راهیم بن حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن اب   33
ل نبیا إالبتحریم ج ع یقول مابعث هللا عز و الرضاهاشم عن الریان بن الصلت قال سمعت 

 قولالخمر و أن یقر له بأن هللا یفعل مایشاء و أن یکون فی تراثه الکندر قال وسمعته ع ی
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      2  1      243  173 
 التدخلوا باللیل بیتا مظلما إال مع السراج

اهیم بن حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابر   34
ن و قال إن ع عن أکل الطی الرضایاسر الخادم قال سأل بعض القواد أبا الحسن  هاشم عن

م بعض جواریه یأکلن الطین فغضب ثم قال إن أکل الطین حرام مثل المیتة والدم ولح
الجمعة من الجامع و  ع إذارجع یوم الرضاالخنزیر فانههن عن ذلک قال وحدثنی یاسر قال کان 

الموت فعجله إلی یدیه و قال أللهم إن کان فرجی مما أنا فیه ب قدأصابه العرق والغبار رفع
ن الساعة و لم یزل مغموما مکروبا إلی أن قبض ع قال یاسر وکتب من نیسابور إلی المأمون أ

ی نیسابور علی رجال من المجوس أوصی عندموته بمال جلیل یفرق فی الفقراء والمساکین ففرقه قاض
ع إن المجوس  لرضااللرضا ع یاسیدی ماتقول فی ذلک فقال  فقراء المسلمین فقال المأمون

مین الیتصدقون علی فقراء المسلمین فاکتب إلیه أن یخرج بقدر ذلک من صدقات المسل
علیه  الرضاعن ره فیتصدق به علی فقراء المجوس و قال علی بن ابراهیم بن هاشم وحدثنی یاسر وغی

 551  228      1  2تها منذ دهر      بأحادیث کثیرة لم أذکرها ألنی سمع السالم 
د  بن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا أحمد بن محمـ   35



366 
 

ع أنه قال إذا أهل هالل ذی  االرضعیسی عن الحسن بن علی الوشاء بن بنت إلیاس عن أبی الحسن 
رسول و ألذی وقت نحرم من الشجرة و هالحجة ونحن بالمدینة لم یکن لنا أن نحرم إالبالحج ألنا 

عتمروا وأنتم إذاقدمکم من العراق فأهل الهالل فلکم أن ت هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
لیه و آله رسول هللا صلی هللا عألن بین أیدیکم ذات عرق وغیرها مما وقت لکم     

م فذهب بها محمـد  بن عفقال له الفضل فلی اآلن أن أتمتع و قدطفت بالبیت فقال له ن وسلم 
شنع علی أبی جعفر إلی سفیان بن عیینة وأصحاب سفیان فقال لهم إن فالنا قال قال کذا وکذا ف

قال مصنف هذاالکتاب رحمه هللا سفیان بن عیینة لقی الصادق ع وروی عنه  الحسن ع
نه قال عحدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا    36ع الرضاوبقی إلی أیام 

بی نصر حدثنا محمـد  بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن أحمد بن محمـد  بن أ
 البزنطی قال قلت ألبی الحسن ع کیف صنعت فی عامک فقال اعتمرت فی رجب

 166  267      1  2ودخلت متمتعا وکذلک أفعل إذااعتمرت      
حمـد  بن أحمد بن یحیی بن ـد  بن یحیی العطار عن محدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا محم   37

 الرضا عمران األشعری قال حدثنی أبوسعید األدمی عن أحمد بن موسی بن سعد عن أبی الحسن
ه ثم ع قال کنت معه فی الطواف فلما صرنا معه بحذاء الرکن الیمانی أقام ع فرفع یدی
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ل ة والمنعم بالعافیة والمنان بالعافیة والمتفضزق العافیقال یا هللا یاولی العافیة و یاخالق العافیة و یارا
آل محمـد  بالعافیة علی و علی جمیع خلقک یارحمان الدنیا واآلخرة ورحیمهما صل علی محمـد  و
رة یاأرحم وارزقنا العافیة ودوام العافیة وتمام العافیة وشکر العافیة فی الدنیا واآلخ

 الراحمین
      2  1      251  565 

ن هاشم عن حدثنا محمـد  بن موسی بن المتوکل رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم ب   38
ع فی یوم الجمعة فی وقت  لرضااأبیه عن إسحاق بن ابراهیم عن مقاتل بن مقاتل قال رأیت أبا الحسن 
 141  252      1  2الزوال علی ظهر الطریق یحتجم و هومحرم      

ة رحمه هللا فی هذاالحدیث فوائد إحداها إطالق الحجام قال مصنف هذاالکتاب
فی یوم الجمعةعندالضرورة ولیعلم أن ماورد من کراهة ذلک إنما هو فی حال االختیار 

جوز للمحرم أن یحتجم والفائدة الثانیة اإلطالق فی الحجامة فی وقت الزوال والفائدة الثالثة أنه ی
   27    إذااضطر و الیحلق مکان الحجامة  

ی محمـد  حدثناالحاکم أبو محمـد  جعفر بن نعیم بن شاذان رضی هللا عنه قال حدثنی عم   35
علی علیه ائه عن ع یحدث عن أبیه عن آب الرضابن شاذان عن الفضل بن شاذان قال سمعت 
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  275      1  2احتجم و هوصائم محرم       رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم أن السالم  
127 

قال مصنف هذاالکتاب رحمه هللا لیس هذاالخبر خالفا لخبر ألذی روی عنه ع أنه 
حاجم قال أفطر الحاجم والمحجوم ألن الحجامة مما أمر به ع وسنة واستعمله فمعنی قوله ع أفطر ال

 حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد   41والمحجوم هوأنهما دخال بذلک فی سنتی وفطرتی
أبا الحسن ع و  عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن الحسن بن علی بن فضال قال رأیتبن عبد هللا 

بی   صلی هللا علیه و آله و النهویرید أن یودع للخروج إلی العمرة فأتی القبر عن موضع رأس 
بالقبر ثم انصرف حتی  ولزق النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم بعدالمغرب فسلم علی  سلم 

ألسطوانة التی دون األسطوانة م إلی جانبه یصلی فألزق منکبه األیسر بالقبر قریبا من اأتی القبر فقا
رکعات  وصلی ست رکعات أوثمان النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم عندرأس  المخلفة

جدة فی نعلیه قال و کان مقدار رکوعه وسجوده ثالث تسبیحات أوأکثر فلما فرغ سجد س
 المسجد الحصی قال وذکر بعض أصحابه أنه ألصق خده بأرضأطال فیها حتی بل عرقه 

      2  1      212  555 
ی بن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن إدریس عن محمـد  بن أحمد بن یحی   42
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أبی الحسن  عمران األشعری قال حدثنا موسی بن عمر عن محمـد  بن إسماعیل بن بزیع قال رأیت علی
 121  263      1  2ومحرم خاتما      ع و ه الرضا
یی بن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن إدریس عن محمـد  بن أحمد بن یح   41

م قال عمران األشعری قال حدثنی محمـد  بن أحمد عن الحسن بن علی بن کیسان عن موسی بن سال
یخرج منه وقف فی صحن ین لالحناط ع فلما ودع البیت وصار إلی  الرضااعتمر أبو الحسن 

وب به الحاجة إلیه المسجد فی ظهر الکعبة ثم رفع یدیه فدعا ثم التفت إلینا فقال نعم المطل
 الصالة فیه أفضل من الصالة فی غیره ستین سنة أوشهرا فلما صار

 145قال أللهم إنی خرجت علی أن الإله إال أنت             عندال
ن عبد هللا بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثناسعد بحدثنا محمـد  بن الحسن    43

ودع البیت فلما  ع الرضاعن ابراهیم بن هاشم عن ابراهیم بن أبی محمود قال رأیت 
علی أن  المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل القبلة و قال أللهم إنی أنقلب   أراد أن یخرج من 

 185  245      1  2الإله إال هللا      
 محمـد  حدثناالحاکم أبو محمـد  جعفر بن نعیم بن شاذان قال حدثنی عمی أبو عبد هللا   44

 علیه السالم  الرضان عبن شاذان قال حدثناالفضل بن شاذان قال حدثنا محمـد  بن إسماعیل بن بزیع 
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ه کرهقال سألته عن القنوت فی الفجر والوتر فقال قبل الرکوع قال وسألته عن شرب الفقاع ف
ه عن الصبیة کراهة شدیدة وسألته عن الصالة فی الثوب المعلم فکره ما فیه التماثیل وسألت

ا التزویج یزوجها أبوها ثم یموت وهی صغیرة ثم تکبر قبل أن یدخل بهازوجها أیجوز علیه
ال ماخرج من أواألمر إلیها فقال یجوز علیها تزویج أبیها و قال ع قال أبو جعفر الینقض الوضوء إ

رفیک اللذین جعلهما هللا لک أو قال اللذین أنعم هللا علیک وسألته عن الصالة ط
اع النساء من تقصیر أوتمام فقال قصر ما لم تعزم علی مقام عشرة وسألته عن قن بمکةوالمدینة

لد لها أن تکشف الخصیان فقال کانوا یدخلون علی بنات أبی الحسن ع فالیتقنعن وسألته عن أم الو
قلت له أیدی الرجال فقال تتقنع وسألته عن آنیة الذهب والفضة فکرهها فرأسها بین 

 إنما قدروی بعض أصحابنا أنه کانت ألبی الحسن موسی ع مرآة ملبسة فضة فقال البحمد هللا
کانت لها حلقة فضة وهی عندی اآلن و قال إن العباس یعنی أخاه حین غدر عمل له عود 

ه أبو الحسن ع فکسر وسألته تکون فضته نحو عشرة دراهم فأمر بملبس فضة من نحو مایعمل للصبیان 
اقبلها بشهوة عن الرجل له الجاریة فیقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة قلت نعم قال ال ماترک شیئا إذ

ثم قال ع ابتداء منه لوجردها فنظر إلیها بشهوة حرمت علی أبیه وابنه قلت إذانظر 
إذا لم تبلغه  وسألته عن حد الجاریة الصغیرة السن التی إلی جسدها قال إذانظر إلی فرجها
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نة سبع لم یکن علی الرجل استبراؤها فقال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت و إن کانت اب
ا و بین تسع سنین فقال سنین أونحوها ممن التحمل فقال هی صغیرة و الیضرک أن التستبرئها فقلت مابینه

فسها من رجل فی ابتلیت بشرب نبیذ فسکرت فزوجت ننعم تسع سنین وسألته عن امرأة 
سکرها ثم أفاقت فأنکرت ذلک ثم ظنت أنه یلزمها فزوجت منه فأقامت مع الرجل 

ل علی ذلک التزویج أحالل هولها أم التزویج فاسد لمکان السکر و السبیل للزوج علیها قا
عم وسألته عن ا قال نرضاها قلت ویجوز ذلک التزویج علیه إذاقامت بعد مامعه أفاقت فهو

ها أو مملوکة کانت بین اثنین فأعتقاها ولها أخ غائب وهی بکر أیجوز ألحدهما أن یزوج
نعم قال  الیجوز إالبأمر أخیها فقال بلی یجوز أن یزوجها قلت فیتزوجها هو إن أراد ذلک قال

 و قال ع لی أحسن باهلل الظن فإن هللا عز و جل یقول أنا
ن مفهمون فخیر و إن شرا فشر و قال ع فی األئمة إنهم علماء صادقوعندظن عبدی إن خیرا 

          هافکتب البأس بهامحدثون قال وکتبت إلیه ع اختلف الناس علی فی الربیثا فما تأمرنی فی
471 

بن عبد  حدثنا أبی و محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قاال حدثناسعد   45
 الرضای أنه سئل حمـد  بن عبد هللا المسمعی قال حدثنی أحمد بن الحسن المیثمهللا قال حدثنی م
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رسول لفین عن ع یوما و قداجتمع عنده قوم من أصحابه و قدکانوا یتنازعون فی الحدیثین المخت
راما ء الواحد فقال ع إن هللا عز و جل حرم حفی الشی هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 

دفع فریضة ائض فما جاء فی تحلیل ماحرم هللا أوتحریم ماأحل هللا أووأحل حالال وفرض فر
سول هللا رفی کتاب هللا رسمها بین قائم بال ناسخ نسخ ذلک فذلک مما الیسع األخذ به ألن 

ر فرائض هللا لم یکن لیحرم ماأحل هللا و اللیحلل ماحرم هللا و اللیغی صلی هللا علیه و آله وسلم 
کله متبعا مسلما مؤدیا عن هللا و ذلک قول هللا عز و جل إِن  وأحکامه کان فی ذلک

یغ الرسالة قلت فإنه یرد فکان ع متبعا هلل مؤدیا عن هللا ماأمره به من تبلأَتّبُِع إاِّل ما ُیوحی إلِیَ 
لیس فی الکتاب و  مما رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم ء عن عنکم الحدیث فی الشی

عن  ه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علییرد خالفه فقال وکذلک قدنهی هو فی السنة ثم 
واجبا الزما  أشیاء نهی حرام فوافق فی ذلک نهیه نهی هللا تعالی وأمر بأشیاء فصار ذلک األمر
رسول هللا ن کعدل فرائض هللا تعالی ووافق فی ذلک أمره أمر هللا تعالی فما جاء فی النهی ع

یما أمر نهی حرام ثم جاء خالفه لم یسع استعمال ذلک وکذلک ف ه وسلم صلی هللا علیه و آل
النأمر بخالف ماأمر  و رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم به ألنا النرخص فیما لم یرخص فیه 

سول رإاللعلة خوف ضرورة فأما أن نستحل ماحرم  رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
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فال  سلم رسول هللا صلی هللا علیه و آله وأونحرم مااستحل  وسلم  هللا صلی هللا علیه و آله
لمون له کما کان مس رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم یکون ذلک أبدا ألنا تابعون ل

ا آتاُکُم تابعا ألمر ربه عز و جل مسلما له و قال عز و جل م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
ُذوُه  نهی عن  لم رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسَو ما نَهاُکم َعنُه َفانَتُهوا و إن الرُّسوُل َفخُ

ل أشیاء لیس نهی حرام بل إعافة وکراهة وأمر بأشیاء لیس أمر فرض و الواجب بل أمر فض
سول هللا صلی هللا رورجحان فی الدین ثم رخص فی ذلک للمعلول و غیرالمعلول فما کان عن 

اورد نهی إعافة أوأمر فضل فذلک ألذی یسع استعمال الرخص فیه إذ علیه و آله وسلم 
بران صحیحین معروفین علیکم عنا فیه الخبران باتفاق یرویه من یرویه فی النهی و الینکره و کان الخ
بت موسع ذلک باتفاق الناقلة فیهما یجب األخذ بأحدهما أوبهما جمیعا أوبأیهما شئت وأحب

ان تارک والرد إلیه وإلینا و ک  صلی هللا علیه و آله وسلم رسول هللاالتسلیم ل   لک من 
شرکا م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم العناد واإلنکار وترک التسلیم ل   ذلک من 

ما کان فی کتاب باهلل العظیم فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب هللا ف
تاب فاعرضوه وا ماوافق الکتاب و ما لم یکن فی الکهللا موجودا حالال أوحراما فاتبع

یا عنه نهی حرام فما کان فی السنة موجودا منه النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم علی سنن 
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رسول فق نهی أمر إلزام فاتبعوا ماوا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم أومأمورا به عن 
کان  ما کان فی السنة نهی إعافة أوکراهة ثم وأمره و هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 

وکرهه  له وسلم رسول هللا صلی هللا علیه و آالخبر اآلخر خالفه فذلک رخصة فیما عافه 
لتسلیم ا   و لم یحرمه فذلک ألذی یسع األخذ بهما جمیعا أوبأیهما شئت وسعک االختیار من 

ی شیء من هذه و ما لم تجدوه ف لم رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسواالتباع والرد إلی 
ف والتثبت الوجوه فردوا إلینا علمه فنحن أولی بذلک و التقولوا فیه بآرائکم وعلیکم بالک

قال مصنف هذاالکتاب رضی  والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا
نه سیئ الرأی فی محمـد  عهللا عنه کان شیخنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا 

هذاالخبر فی هذاالکتاب  بن عبد هللا المسمعی راوی هذاالحدیث وإنما أخرجت
 ألنه کان فی کتاب الرحمة و قدقرأته علیه فلم ینکره ورواه لی

ین بن أبی حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا محمـد  بن الحس   46
ء والرعاف ه عن القیع قال سألت الرضابن أبی محمود عن أبی الحسن الخطاب عن ابراهیم 

 133  261      1  2والمدة والدم أینقض الوضوء فقال الینقض شیئا      
بن   حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا أحمد بن محمـد   47
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قال ع إنما تنقض ع عن الناسور ف الرضا عیسی عن محمـد  بن سهل عن زکریا بن آدم قال سألت
 124  233      1  2الوضوء ثالثة البول والغائط والریح      

بن  حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن سعد بن عبد هللا قال حدثنا أحمد   48
ون علی ألته عن الدواء یکع قال س الرضامحمـد  بن عیسی عن الحسن بن علی الوشاء عن أبی الحسن 

 لیه ویجزیهیدی الرجل أیجزیه أن یمسح فی الوضوء علی الدواء المطلی علیه فقال نعم یمسح ع
      2  1      258  175 

بن   حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا أحمد بن محمـد   45
جل یبقی عن وجهه إذاتوضأ الر ع عن الرضاعیسی عن محمـد  بن سهل عن أبیه قال سألت أبا الحسن 

 125  216      1  2فقال یجزیه أن یبله من بعض جسده      
دثنا حدثنا عبدالواحد بن محمـد  بن عبدوس النیسابوری العطار رضی هللا عنه قال ح   51

علی یقول لماحمل رأس الحسین بن  ع الرضاعلی بن محمـد  بن قتیبة عن الفضل بن شاذان قال سمعت 
عنه هللا وأصحابه إلی الشام أمر یزید لعنه هللا فوضع ونصبت علیه مائدة فأقبل هولالسالم   علیه

سط علیه رقعة یأکلون ویشربون الفقاع فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع فی طست تحت سریره وب
ئ ص ویستهز   الشطرنج وجلس یزید علیه اللعنة یلعب بالشطرنج ویذکر الحسین وأباه وجده
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ه علی مایلی متی قمر صاحبه تناول الفقاع فشربه ثالث مرات ثم صب فضلتبذکرهم ف
ن الطست من األرض فمن کان من شیعتنا فلیتورع عن شرب الفقاع واللعب بالشطرنج و م

 عز و جل نظر إلی الفقاع أو إلی الشطرنج فلیذکر الحسین ع ولیلعن یزید وآل زیاد یمحو هللا
 217م          بذلک ذنوبه و لوکانت بعدد النجو

حمد بن علی حدثناتمیم بن عبد هللا بن تمیم القرشی رضی هللا عنه قال حدثنا أبی عن أ   52
ع  لرضاااألنصاری عن عبد السالم بن صالح الهروی قال سمعت أبا الحسن علی بن موسی 

علی المائدة  هو یقول أول من اتخذ له الفقاع فی اإلسالم بالشام یزید بن معاویة لعنه هللا فأحضر و
هذا شراب و قدنصبها علی رأس الحسین ع فجعل یشربه ویسقی أصحابه و یقول لعنه هللا اشربوا ف

منصوبة علیه  مبارک و لو لم یکن من برکته إال أناأول ماتناولناه ورأس عدونا بین أیدینا ومائدتنا
ن شرب الفقاع فإنه من عونحن نأکله ونفوسنا ساکنة وقلوبنا مطمئنة فمن کان من شیعتنا فلیتورع 

لی بن أبی طالب عشراب أعدائنا فإن لم یفعل فلیس منا ولقد حدثنی أبی عن أبیه عن آبائه عن 
دائی و التطعموا التلبسوا لباس أع رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال قال  علیه السالم 

ائی قال دمطاعم أعدائی و التسلکوا مسالک أعدائی فتکونوا أعدائی کماهم أع
مصنف هذاالکتاب رحمه هللا لباس األعداء هوالسواد ومطاعم األعداء النبیذ 
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المسکر والفقاع والطین والجری من السمک والمارماهی والزمیر والطافی و کل ما لم یکن 
له فلوس من السمک ولحم الضب واألرنب والثعلب و ما لم یدف من الطیر و مااستوی 

ومسالک  الجراد و هو ألذی الیستقل بالطیران والطحال طرفاه من البیض والدبی من
قضون األعداء مواضع التهمة ومجالس شرب الخمر والمجالس التی فیهاالمالهی ومجالس الذین الی

ساد والقمار بالحق والمجالس التی یعاب فیهااألئمة ع والمؤمنون ومجالس أهل المعاصی والظلم والف
 قلیله وکثیره حرامقدیسکر کثیره و ماأسکر کثیره ف و قدبلغنی أن فی أنواع الفقاع ما

ن محمـد  حدثنا عبدالواحد بن محمـد  بن عبدوس العطار رضی هللا عنه قال حدثنا علی ب   51
قول  استعمال العدل واإلحسان ع ی الرضابن قتیبة النیسابوری عن الفضل بن شاذان قال سمعت 

خبار من األ علیه السالم  الرضاعن فیما جاء  مؤذن بدوام النعمة و الحول و القوة إالباهلل
یه القمی نزیل الری و  قال الشیخ الفقیه أبو جعفر محمـد  بن علی بن الحسین بن موسی بن    2المجموعة

 قدس هللا روحه حدثنا أبی رضی هللا عنه و محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا
نا ابراهیم بن هاشم عبد هللا بن جعفرالحمیری قاال حدثعنهما قاال حدثناسعد بن عبد هللا و 

ئ عقله دیق کل امرع یقول ص الرضاعن الحسن بن الجهم قال سمعت أبا الحسن علی بن موسی 
 385  352      1  2وعدوه جهله      
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بن  حدثنا علی بن أحمد بن محمـد  بن عمران الدقاق و محمـد  بن أحمدالسنانی و الحسین   1
هللا  یم بن أحمدالمکتب رحمهم هللا قالوا حدثنا أبو الحسین محمـد  بن أبی عبدابراه

بی البالد الکوفی عن سهل بن زیاد األدمی عن عبدالعظیم بن عبد هللا الحسنی عن محمود بن أ
 ع یقول من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر هللا عز و جل الرضاقال سمعت 

      2  1      152  345 
لذی إذاأحسن ع المؤمن أ الرضاوبهذا اإلسناد عن ابراهیم بن أبی محمود قال قال    3

اره استبشر و إذاأساء استغفر والمسلم ألذی یسلم المسلمون من لسانه ویده لیس منا من لم یأمن ج
 بوائقه
      2  1      64  251 
داره قال حدثنا  ورود فیبمر حدثنا أبو الحسن محمـد  بن علی بن الشاه الفقیه المروزی   4

د بن عامر أبوبکر بن محمـد  بن عبد هللا النیسابوری قال حدثنا أبوالقاسم عبد هللا بن أحم
ع سنة  الرضاعلی بن موسی  بن سلیمان الطائی بالبصرة قال حدثنا أبی فی سنة ستین ومائتین قال حدثنی

کر الخوری بنیسابور قال حدثنا بن بأربع وتسعین ومائة و حدثنا أبومنصور أحمد بن ابراهیم 
قیه أبوإسحاق ابراهیم بن هارون بن محمـد الخوری قال حدثنا جعفر بن محمـد  بن زیاد الف
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لی بن علیه السالم  الرضان عالخوری بنیسابور قال حدثنا أحمد بن عبد هللا الهروی الشیبانی 
لعدل ببلخ قال حدثنا علی ازی اموسی ع وحدثنی أبو عبد هللا الحسین بن محمـد األشنانی الر

ع قال حدثنی  لرضاابن محمـد  بن مهرویه القزوینی عن داود بن سلیمان الفراء عن علی بن موسی 
ن علی قال حدثنی أبی أبی موسی بن جعفر قال حدثنی أبی جعفر بن محمـد  قال حدثنی أبی محمـد  ب

رسول ن ع علی بن أبی طالب علیه السالم بی أعلی بن الحسین قال حدثنی أبی الحسین بن علی قال حدثنی 
تی والقاضی لهم قال أربعة أنالهم شفیع یوم القیامة المکرم لذری هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 

وبهذا  حوائجهم والساعی لهم فی أمورهم عند مااضطروا إلیه والمحب لهم بقلبه ولسانه
ال حدثنی أبی جعفر بن محمـد  وسی بن جعفر قع قال حدثنی أبی م الرضااإلسناد عن علی بن موسی 

ماء بنت عمیس قالت قال حدثنی أبی محمـد  بن علی قال حدثنی أبی علی بن الحسین ع قال حدثنی أس
فقال   علیه و آله و سلم النبی   صلی هللاحدثتنی فاطمة ع لماحملت بالحسن ع وولدته جاء 

 النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم  فرمی بهایاأسماء هلمی ابنی فدفعته إلیه فی خرقة صفراء 
بأی شیءسمیت ابنی لسالم  علی علیه اوأذن فی أذنه الیمنی وأقام فی أذنه الیسری ثم قال ل

لنبی   اقال ماکنت أسبقک باسمه یا رسول هللا و قدکنت أحب أن أسمیه حربا فقال 
ل ع فقال یا محمـد العلی األعلی ط جبرئیو ال أناأسبق باسمه ربی ثم هب صلی هللا علیه و آله و سلم 
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بن یقرئک السالم و یقول علی منک بمنزلة هارون من موسی و النبی بعدک سم ابنک هذاباسم ا
النبی   صلی  و مااسم ابن هارون قال شبر قال النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم هارون فقال 

سماه الحسن فلما کان مه الحسن قالت أسماء فلسانی عربی قال جبرئیل ع س هللا علیه و آله و سلم 
ن وأعطی القابلة فخذا ودینارا عنه بکبشین أملحی النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم سابعه عق  یوم

یة ثم حلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا وطلی رأسه بالخلوق ثم قال یاأسماء الدم فعل الجاهل
فقال  ه و آله و سلم النبی   صلی هللا علیع وجاء  قالت أسماء فلما کان بعدحول ولد الحسین

قام فی الیسری ووضعه یاأسماء هلمی ابنی فدفعته إلیه فی خرقة بیضاء فأذن فی أذنه الیمنی وأ
هذا قلت إنه  ی أنت وأمی مم بکاؤک قال علی ابنی  فی حجره فبکی فقالت أسماء 

الهم هللا شفاعتی ثم قال یاأسماء ن بعدی الأنولد الساعة یا رسول هللا فقال تقتله الفئة الباغیة م
نی هذا قال التخبری فاطمة بهذا فإنها قریبة عهد بوالدته ثم قال لعلی أی شیءسمیت اب

لنبی   صلی اماکنت ألسبقک باسمه یا رسول هللا و قدکنت أحب أن أسمیه حربا فقال 
ع فقال یا محمـد العلی  رئیلو الأسبق باسمه ربی عز و جل ثم هبط جب هللا علیه و آله و سلم 

األعلی یقرئک السالم و یقول لک علی منک کهارون من موسی سم ابنک هذاباسم ابن هارون 
لنبی   صلی هللا علیه او مااسم ابن هارون قال شبیر قال  النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم قال 
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النبی   صلی هللا بعه عق عنه وم سالسانی عربی قال جبرئیل ع سمه الحسین فلما کان ی و آله و سلم 
صدق بوزن بکبشین أملحین وأعطی القابلة فخذا ودینارا ثم حلق رأسه وت علیه و آله و سلم 

 2225الشعر ورقا وطلی رأسه بالخلوق فقال یاأسماء الدم فعل الجاهلیة          
نتی فاطمة یوم القیامة ابتحشر  رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    6

ینی و بین قاتل ومعها ثیاب مصبوغة بالدم فتعلق بقائمة من قوائم العرش فتقول یاعدل احکم ب
ورب الکعبة و  فیحکم هللا تعالی البنتی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم ولدی قال 

 185  44      1  2إن هللا عز و جل یغضب بغضب فاطمة ویرضی لرضاها      
إلی السماء  لماأسری بی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    7

ا أقبلها أخذ جبرئیل بیدی وأقعدنی علی درنوک من درانیک الجنة ثم ناولنی سفرجلة فأن
یا  منها فقالت السالم علیکإذاانفلقت فخرجت منها جاریة حوراء لم أر أحسن 

أسفلی من  ت أناالراضیة المرضیة خلقنی الجبار من ثالثة أصناففقلت من أنت قالمحمـد
کنت مسک ووسطی من کافور وأعالی من عنبر وعجننی من ماء الحیوان و قال لی الجبار کونی ف

 128          علی بن أبی طالب علیه السالم خلقنی ألخیک و ابن عمک 
ة وریحانتای الولد ریحان آله وسلم رسول هللا صلی هللا علیه و وبهذا اإلسناد قال قال    8
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 85  44      1  2الحسن و الحسین      
قسیم الجنة  یا علی إنک رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    5

 227  44      1  2الجنة وتدخلها بال حساب         والنار وإنک لتقرع 
یتی فیکم کمثل مثل أهل ب  صلی هللا علیه و آله وسلم رسول هللاوبهذا اإلسناد قال قال    21

 215  45      1  2سفینة نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها زج فی النار      
هللا  اشتد غضب رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    22

 222  45      1  2وغضب رسوله علی من أهرق دمی وآذانی فی عترتی      
فقال یا محمـد   أتانی ملک رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    21

إن هللا یقرئک السالم و یقول لک قدزوجت فاطمة من علی فزوجها منه و قدأمرت شجرة 
طوبی أن تجمل الدر والیاقوت والمرجان و إن أهل السماء قدفرحوا بذلک وسیولد منهما 

لین واآلخرین     أهل الجنة وبهما تتزین أهل الجنة فأبشر یا محمـد فإنک خیر األو   ان سیدا شولد
الثة منها فی ستة من المروءة ث رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال 2

ساجد وعمارة م الحضر وثالثة منها فی السفر فأما التی فی الحضر فتالوة کتاب هللا عز و جل
ی هللا واتخاذ اإلخوان فی هللا و أماالتی فی السفر فبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح ف
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 غیرالمعاصی
      2  1      45  164 
هل السماء النجوم أمان أل رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    24

 57  45      1  2و أهل بیتی أمان ألمتی      
لی علیه السالم  عوبهذا اإلسناد عن جعفر بن محمـد  ع قال کان علی خاتم محمـد  بن    25

   46      1  2مکتوب ظنی باهلل حسن وبالنبی المؤتمن وبالوصی ذی المنن وبالحسین و الحسن      
ز و جل أَکّاُلوَن فی قول هللا ع علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    26

 ِت قال هو الرجل ألذی یقضی ألخیه الحاجة ثم یقبل هدیتهلِلّسح
      2  1      46  245 
ار باللسان اإلیمان إقر رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    27

 211  45      1  2ومعرفة بالقلب وعمل باألرکان      
بارک و تعالی یا یقول هللا ت  علیه و آله وسلم رسول هللا صلی هللاوبهذا اإلسناد قال قال    28

ک منزل وشرک إلی ابن آدم ماتنصفنی أتحبب إلیک بالنعم وتتمقت إلی بالمعاصی خیری إلی
ن آدم لوسمعت صاعد و الیزال ملک کریم یأتینی عنک فی کل یوم ولیلة بعمل قبیح منک یا اب
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  71      1  2مقته      وصفک من غیرک و أنت التعلم من الموصوف لسارعت إلی 
313 
دکم اختنوا أوال رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    25

 215  45      1  2یوم السابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم      
 عمال أفضل األ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    11

د و جل إیمان الشک فیه وغزو الغلول فیه وحج مبرور وأول من یدخل الجنة شهی عند هللا عز
دخل و عبدمملوک أحسن عبادة ربه ونصح لسیده و رجل عفیف متعفف ذو عیال وأول من ی

 النار أمیرمتسلط لم یعدل وذو ثروة من المال لم یعط المال حقه وفقیر فخور
      2  1      45  321 
طان ذعرا الیزال الشی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم اد قال قال وبهذا اإلسن   12

 من المؤمن ماحافظ علی الصلوات الخمس فإذاضیعهن تجرأ علیه وأوقعه فی العظائم
      2  1      45  248 
 ریضة فله من أدی ف رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    11

 87  45      1  2وة مستجابة      عند هللا دع
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ن ومفاتیحه العلم خزائ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    13
 له السؤال فاسألوا یرحمکم هللا فإنه یؤجر فیه أربعة السائل والمعلم والمستمع والمجیب

      2  1      45  255 
ل یبغض إن هللا عز و ج  صلی هللا علیه و آله وسلم رسول هللاوبهذا اإلسناد قال قال    14

 217  45      1  2رجال یدخل علیه فی بیته و الیقاتل      
      15   

ی بخیر ماتحابوا التزال أمت رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    15
آتوا ف وأقاموا الصالة ووتهادوا وأدوا األمانة واجتنبوا الحرام ووقروا الضی

 257  45      1  2الزکاة فإذا لم یفعلوا ذلک ابتلوا بالقحط والسنین      
ش مسلما لیس منا من غ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    16

 83  45      1  2أوضره أوماکره      
ارک و تعالی یا قال هللا تب  علیه و آله وسلم رسول هللا صلی هللاوبهذا اإلسناد قال قال    17

 ابن آدم الیغرنک ذنب الناس عن ذنبک و النعمة الناس عن نعمة هللا علیک و التقنط الناس من
 255  72      1  2رحمة هللا و أنت ترجوها لنفسک      
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هن علی أمتی من افثالثة أخ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    18
 بعدی الضاللة بعدالمعرفة ومضالت الفتن وشهوة البطن والفرج

      2  1      45  233 
م الولد محمـد إذاسمیت رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    15

 225  45      1  2ا فأکرموا وأوسعوا له فی المجالس و التقبحوا له وجها      
انت ما من قوم ک رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    31

      1  2لهم مشورة فحضر معهم من اسمه محمـد  و أحمدفأدخلوه فی مشورتهم األخیر لهم      
45  238 

وضعت  ما من مائدة رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    32
      1  2یها من اسمه أحمد أو محمـد  إالقدس ذلک المنزل فی کل یوم مرتین      وحضر عل

45  236 
ت التحل لنا إنا أهل بی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    31

 232  45      1  2الصدقة و قدأمرنا بإسباغ الطهور و أن الننزی حمارا علی عتیقة      
 ن مثل المؤم رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    33
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عند هللا عز و جل کمثل ملک مقرب و إن المؤمن عند هللا أعظم من ذلک و لیس 
 285  45      1  2شیءأحب إلی هللا من مؤمن تائب أومؤمنة تائبة      

      31   
س فلم یظلمهم من عامل النا ی هللا علیه و آله وسلم رسول هللا صلوبهذا اإلسناد قال قال    34

وحدثهم فلم یکذبهم ووعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروته وظهرت عدالته 
 282  45      1  2ووجبت أخوته وحرمت غیبته      

نی سألت ربی یا علی إ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    35
فض صال فأعطانی أماأولها فسألت ربی أن أکون أول من تنشق عنه األرض وأنفیک خمس خ

 التراب عن رأسی و أنت معی فأعطانی و أماالثانیة فسألت ربی أن یقضی
ائی و عندکفة المیزان و أنت معی فأعطانی و أماالثالثة فسألت ربی أن تکون حامل لو

انی و أماالرابعة فسألت ون بالجنة فأعطهولواء هللا األکبر مکتوب علیه المفلحون هم الفائز
علک قائد أمتی إلی ربی أن تسقی أمتی من حوضی بیدک فأعطانی و أماالخامسة فسألت ربی أن یج

 545  45      1  2الجنة فأعطانی فالحمد هلل ألذی من علی بذلک      
ک فقال یا محمـد  لأتانی م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    36
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إن ربک عز و جل یقرئک السالم و یقول إن شئت جعلت لک بطحاء مکة ذهبا قال فرفع 
 رأسه إلی السماء و قال یارب أشبع یوما فأحمدک وأجوع یوما فأسألک

      2  1      45  112 
یوم ذا کان یا علی إ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    37

لی الجنة القیامة کنت أنت وولدک علی خیل بلق متوجین بالدر والیاقوت فیأمر هللا بکم إ
 271  45      1  2و الناس ینظرون      

نتی فاطمة وعلیها تحشر اب رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    38
بون منها ثم تکسی أیضا من حلل الخالئق فیتعجحلة الکرامة و قدعجنت بماء الحیوان فینظر إلیها 

الجنة ألف حلة مکتوب علی کل حلة بخط أخضر أدخلوا بنت محمـد الجنة علی أحسن 
صورة وأحسن کرامة وأحسن منظر فتزف إلی الجنة کماتزف العروس فیوکل بهاسبعون 

 315  45      1  2ألف جاریة      
وم القیامة إذا کان ی صلی هللا علیه و آله وسلم رسول هللا وبهذا اإلسناد قال قال    35

لی بن عنودیت من بطنان العرش یا محمـد نعم األب أبوک ابراهیم الخلیل ونعم األخ أخوک 
 272  45      1  2      أبی طالب علیه السالم 
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عیت کأنی قدد رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    41
ود من ی تارک فیکم الثقلین أحدهما أکبر من اآلخر کتاب هللا حبل ممدفأجبت وإن

 235السماء إلی األرض وعترتی أهل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیهما          
سن الخلق فإن حسن علیکم بح رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    42

  45      1  2وء الخلق فإن سوء الخلق فی النار المحالة      الخلق فی الجنة المحالة وإیاکم وس
251 
دخل السوق من قال حین ی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    41

سبحان هللا والحمد هلل و الإله إال هللا وحده الشریک له له الملک و له الحمد یحیی ویمیت 
لق هللا ر و هو علی کل شیءقدیر أعطی من األجر عدد ماخو هوحی الیموت بیده الخی

 166  45      1  2إلی یوم القیامة      
ل عمودا إن هلل عز و ج رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    43

إذا من یاقوت أحمر رأسه تحت العرش وأسفله علی ظهر الحوت فی األرض السابعة السفلی ف
العبد الإله إال هللا وحده الشریک له اهتز العرش وتحرک العمود وتحرک الحوت  قال

یقول فیقول هللا عز و جل اسکن یاعرشی فیقول یارب کیف أسکن و أنت لم تغفر لقائلها ف
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 351  45      1  2هللا تبارک و تعالی اشهدوا سکان سماواتی أنی قدغفرت لقائلها      
ل قدر إن هللا عز و ج رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال وبهذا اإلسناد قال    44

 211  45      1  2المقادیر ودبر التدابیر قبل أن یخلق آدم بألفی عام      
وم القیامة إذا کان ی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    45

  45      1  2به فی النار       اء بهاتامة و إالزخیدعی بالعبد فأول شیءیسأل عنه الصالة فإن ج
244 

وا صالتکم فإن التضیع رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    46
ویل لمن من ضیع صالته حشر مع قارون وهامان و کان حقا علی هللا أن یدخله النار مع المنافقین فال

 115  45      1  2نبیه       لم یحافظ علی صالته وأداء سنة
أل ربه عز إن موسی ع س رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    47
صل فقال یارب اجعلنی من أمة محمـد   ص فأوحی هللا عز و جل إلیه یا موسی إنک الت و جل

بی إلی  لماأسری لم رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسوبهذا اإلسناد قال قال  إلی ذلک
یده السماء رأیت فی السماء الثالثة رجال قاعدا رجل له فی المشرق و رجل له فی المغرب وب

  45      1  2لوح ینظر فیه ویحرک رأسه فقلت یاجبرئیل من هذا قال هذاملک الموت      
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116 
لی البراق   سخرإن هللا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    45

الت وهی دابة من دواب الجنة لیست بالقصیر و البالطویل فلو أن هللا تعالی أذن لها لج
 122  45      1  2الدنیا واآلخرة فی جریة واحدة وهی أحسن الدواب لونا      

وم القیامة إذا کان ی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    51
ذیقنک هللا عز و جل لملک الموت یاملک الموت وعزتی وجاللی وارتفاعی فی علوی أل یقول

 285  45      1  2طعم الموت کماأذقت عبادی      
ه اآلیةإِنَّک لمانزلت هذ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    52

اء فنزلت ُکّل نَفسٍ ذائَِقُة ئق کلهم ویبقی األنبیَمیٌّت َو إِنُّهم َمیُّتوَن قلت یارب أتموت الخال
 116  45      1  2الَموتِ ُثّم إِلَینا ُترَجُعوَن      

لجنة علی النار اختاروا ا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    51
 232  45      1  2و التبطلوا أعمالکم فتقذفوا فی النار منکبین خالدین فیهاأبدا      

ی بحب إن هللا أمرن رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    53
 224  45      1  2وسلمان و أباذر ومقداد بن األسود      علی علیه السالم  أربعة 
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ر فی ناح طائماینقلب ج رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    54
 56  45      1  2الهواء إال وعندنا فیه علم      

وم القیامة إذا کان ی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    55
 58نادی مناد یامعشر الخالئق غضوا أبصارکم حتی تجوز فاطمة بنت محمـد           

   سین سیدا شالحسن و الح  علیه و آله وسلم رسول هللا صلی هللاوبهذا اإلسناد قال قال    56
 212  45      1  2أهل الجنة وأبوهما خیر منهما      

وم القیامة إذا کان ی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    57
ع هللا علی ذلک یطلتجلی هللا عز و جل لعبده المؤمن فیوقفه علی ذنوبه ذنبا ذنبا ثم یغفر هللا له ال

 ه کونی حسناتملکا مقربا و النبیا مرسال ویستر علیه مایکره أن یقف علیه أحد ثم یقول لسیئات
قال مصنف هذاالکتاب رحمه هللا معنی قوله تجلی هللا لعبده أی ظهر له آیة من آیاته 

 وسلم  آلهرسول هللا صلی هللا علیه و وبهذا اإلسناد قال قال    58یعلم بها أن هللا یخاطبه
      1  2من استذل مؤمنا أوحقره لفقره أوقلة ذات یده شهره هللا یوم القیامة ثم یفضحه      

45  217 
یکون  ما کان و ما رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    55
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 218  45      1  2إلی یوم القیامة مؤمن إال و له جار یؤذیه      
جل غافر  إن هللا عز و رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم هذا اإلسناد قال قال وب   61

 کل ذنب إال من أحدث دینا أوغصب أجیرا أجره أو رجل باع حرا
      2  1      45  231 
 عز و جل فی قول هللا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    62

ناٍس بِإِماِمِهم قال یدعی کل قوم بإمام زمانهم و کتاب ربهم وسنة نبییَوَم نَدُعوا کُ 
ُ
 همّل أ

      2  1      45  264 
عرف فی إن المؤمن ی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    61

 السماء کمایعرف الرجل أهله وولده وإنه ألکرم علی هللا من ملک مقرب
      2  1      45  235 

منا أومؤمنة من بهت مؤ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    63
 یهأو قال فیه ما لیس فیه أقامه هللا یوم القیامة علی تل من نار حتی یخرج مما قاله ف

      2  1      45  258 
 رئیل ع عن ربیأتانی جب وسلم  رسول هللا صلی هللا علیه و آلهوبهذا اإلسناد قال قال    64
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ن یعملون تبارک و تعالی و هو یقول إن ربک یقرئک السالم و یقول یا محمـد بشر المؤمنین الذی
 لجنةالصالحات ویؤمنون بک وبأهل بیتک بالجنة فإن لهم عندی جزاء الحسنی وسیدخلون ا

          283 
ة علی من حرمت الجن ه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علیوبهذا اإلسناد قال قال    65

ی اآلخرة و ظلم أهل بیتی و علی من قاتلهم و علی المعین علیهم و علی من سبهم أولئک الخالق لهم ف
  45      1  2الیکلمهم هللا و الینظر إلیهم یوم القیامة و الیزکیهم ولهم عذاب ألیم      

142 
ل إن هللا عز و ج  علیه و آله وسلم رسول هللا صلی هللاوبهذا اإلسناد قال قال    66

 یحاسب کل خلق إال من أشرک باهلل فإنه الیحاسب یوم القیامة ویؤمر به إلی النار
      2  1      45  246 

عوا الحمقاء و التسترض رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    67
 54  45      1  2الالعمشاء فإن اللبن یعدی      

ط من ألذی یسق رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    68
 83  45      1  2المائدة مهور حور العین      
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ی لبن خیر من لبن لیس للصب رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    65
 أمه

      2  1      45  75 
 هه فله حسنةمن حسن فق رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم اإلسناد قال قال  وبهذا   71
      2  1      45  71 
لثرید إذاأکلتم ا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    72

 211  45      1  2فکلوا من جوانبه فإن الذروة فیهاالبرکة      
لخل الیفتقر نعم اإلدام ا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال قال وبهذا اإلسناد    71

 54  45      1  2أهل بیت عندهم الخل      
ألمتی فی  أللهم بارک رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    73

 53  45      1  2بکورها یوم سبتها وخمیسها      
بنفسج فإنها ادهنوا بال رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم د قال قال وبهذا اإلسنا   74

 14بارد فی الصیف وحار فی الشتاء          
نصف الدین  التوحید رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    75
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 51  45      1  2واستنزلوا الرزق بالصدقة      
یر إلی من اصطنع الخ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم ال قال وبهذا اإلسناد ق   76

  45      1  2هوأهله و إلی من هو غیرأهله فإن لم تصب من هوأهله فأنت أهله      
235 

عداإلیمان رأس العقل ب رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    77
 217  45      1  2ع الخیر إلی کل بر وفاجر      باهلل التودد إلی الناس واصطنا

الدنیا  سید طعام رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    78
 واآلخرة اللحم وسید شراب الدنیا واآلخرة الماء و أناسید ولد آدم و الفخر

      2  1      45  235 
أهل الدنیا  سید طعام صلی هللا علیه و آله وسلم  رسول هللاوبهذا اإلسناد قال قال    75

 51  45      1  2واآلخرة اللحم ثم األرز      
ن فلیست کلوا الرما رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    81

  45      1  2منه حبة تقع فی المعدة إالأنارت القلب وأخرجت الشیطان أربعین یوما      
235 
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لزیت فإنه علیکم با رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    82
 یکشف المرة ویذهب البلغم ویشد العصب ویذهب بالضنی ویحسن الخلق ویطیب

 261  45      1  2النفس ویذهب بالغم      
حبة  لوا العنبک رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    81

 81  45      1  2حبة فإنه أهنأ وأمرأ      
ی شیءشفاء ففی إن یکن ف رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    83

 54  45      1  2شرطة حجام أوشربة عسل      
      36   

ربة العسل التردوا ش  رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلموبهذا اإلسناد قال قال    84
 85  45      1  2علی من أتاکم بها      

م فأکثروا إذاطبخت رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    85
 57  45      1  2القرع فإنه یسل القلب الحزین      

القرع فإنه یزید فی م بأنه قال علیک علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    86
 الدماغ
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      2  1      56  53 
ال أمتی أفضل أعم رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    87

 81  45      1  2انتظار فرج هللا      
ن الصالة ضعفت ع رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    88

ال فی البطش ت علی قدر من السماء فأکلت منها فزاد فی قوتی قوة أربعین رجوالجماع فنزل
 265  45      1  2والجماع و هوالهریس      

بغض إلی هللا لیس شیءأ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    85
 85  45      1  2من بطن مآلن      

ن کرامة یا علی م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    51
لیه قال و قال جعفر بن المؤمن علی هللا أنه لم یجعل ألجله وقتا حتی یهم ببائقة فإذاهم ببائقة قبضه إ

 125  45      1  2محمـد  ع تجنبوا البوائق یمد لکم فی األعمار      
طع الرجل إذا لم یست  علیه و آله وسلم رسول هللا صلی هللاوبهذا اإلسناد قال قال    52

ا رجلیه بحیال القبلة یومئ أن یصلی قائما فلیصل جالسا فإن لم یقدر أن یصلی جالسا فلیصل مستلقیا ناصب
 إیماء



399 
 

      2  1      45  277 
م الجمعة من صام یو رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    51
 صبرا

      2  1      45     
      37   

 71واحتسابا أعطی ثواب صیام عشرة أیام غر زهر التشاکل أیام الدنیا          
واحدة  من ضمن لی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    53

الجنة التی خله ضمنت له أربعة یصل رحمه فیحبه هللا ویوسع علیه فی رزقه ویزید فی عمره وید
 وعده
      2  1      45  265 

لفائی أللهم ارحم خ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    54
ی فیعلمونها ثالث مرات قیل له و من خلفاؤک قال الذین یأتون من بعدی ویروون أحادیثی وسنت

 277  45      1  2الناس من بعدی      
ح المؤمن الدعاء سال رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم سناد قال قال وبهذا اإل   55
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 213  45      1  2وعماد الدین ونور السماوات و األرض      
ئ یفسد العمل الخلق السی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    56

 51  45      1  2کمایفسد الخل العسل      
ینال بحسن خلقه إن العبد ل رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    57

 55  45      1  2درجة الصائم القائم      
ثقل فی المیزان ما من شیءأ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    58

 85  45      1  2من حسن الخلق      
أمتی أربعین  من حفظ من رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم ذا اإلسناد قال قال وبه   55

 214  45      1  2حدیثا ینتفعون بهابعثه هللا یوم القیامة فقیها عالما      
ر یوم الخمیس و یساف رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال کان    211

 211  16      1  2إلی هللا وتعقد فیه الوالیة      یقول فیه ترفع األعمال 
رسول هللا صلی هللا نا صلی ب علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد قال قال    212

یة قل هو هللا أحد صالة السفر فقرأ فی األولی قل یاأیها الکافرون و فی الثان علیه و آله وسلم 
 251  53      1  2      ثم قال قرأت لکم ثلث القرآن وربعه
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 من قرأ سورة رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    211
 إذازلزلت

      2  1      46     
      38   

 47األرض أربع مرات کان کمن قرأ القرآن کله          
 کاف إالبالصومالاعت علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد قال قال    213

      2  1      53  75 
أکملکم  علیه السالم  لی بن أبی طالبأمیرالمؤمنین علیه السالم وبهذا اإلسناد قال قال    214

 56  68      1  2إیمانا أحسنکم خلقا      
البر إخفاء العمل  من کنوز علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد قال قال    215

 226  53      1  2لی الرزایا وکتمان المصائب      والصبر ع
  51      1  2وبهذا اإلسناد قال قال علی بن أبی طالب حسن الخلق خیر قرین         216

71 
ول هللا صلی هللا علیه رسسئل  علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد قال قال    217
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مایدخل  ال تقوی هللا وحسن الخلق وسئل عن أکثرعن أکثر مایدخل به الجنة ق و آله وسلم 
 287  53      1  2به النار قال األجوفان البطن والفرج      

نی مجلسا یوم أقربکم م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    218
 215  46      1  2القیامة أحسنکم خلقا وخیرکم ألهله      

إیمانا  أحسن الناس رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم إلسناد قال قال وبهذا ا   215
 224  46      1  2أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله و أناألطفکم بأهلی      

َمئٍِذ َعِن وبهذا اإلسناد قال قال علی بن أبی طالب فی قول هللا عز و جل ُثّم لَُتسَئُلّن یَو   221
 241  51      1  2اء البارد      النِّعیِم قال الرطب والم

زدن فی الحفظ ویذهبن ثالثة ی علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد قال قال    222
 211  53      1  2بالبلغم قراءة القرآن والعسل واللبان      

فلیباکر  لبقاء و البقاءمن أراد ا علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد قال قال    221
 243  53      1  2الغداء ولیجود الحذاء ولیخفف الرداء ولیقل غشیان النساء      

النبی   صلی هللا وجحیفةأتی أب علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد قال قال    223
عا أکثرهم و هویتجشأ فقال اکفف جشاءک فإن أکثر الناس فی الدنیا شب علیه و آله و سلم 
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 245ا یوم القیامة قال فما مأل أبوجحیفة بطنه من طعام حتی لحق باهلل          جوع
لی هللا علیه و آله و النبی   صکان علی علیه السالم  وبهذا اإلسناد قال قال الحسین بن    224

ول إذاأکل طعاما یقول أللهم بارک لنا فیه وارزقنا خیرا منه و إذاأکل لبنا أوشربه یق سلم 
 285  52      1  2ارک لنا فیه وارزقنا فیه      أللهم ب
الیعرض ألحدکم نفسه  ثالثة علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد قال قال    225

 215  53      1  2لهن و هوصائم الحمام والحجامة والمرأة الحسناء      
ت سترت ات فإذازوجللمرأة عشر عورعلی علیه السالم  وبهذا اإلسناد قال قال    226

 228  35      1  2لها عورة واحدة و إذاماتت سترت عوراتها کلها      
بی   صلی هللا علیه و آله النسئل  علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد قال قال    227
صلی هللا علیه و    النبیعن امرأة قیل إنها زنت فذکرت المرأة أنها بکر فأمرنی  و سلم 

ص ماکنت    أن آمر النساء أن ینظرن إلیها فنظرن إلیها فوجدتها بکرا فقال ه و سلم آل
  53      1  2ألضرب من علیه خاتم من هللا و کان یجیز شهادة النساء فی مثل هذا      

173 
قالت فالن قال إذاسئلت المرأة من فجر بک فعلی علیه السالم  وبهذا اإلسناد عن    228
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 235  38      1  2لفریتها علی الرجل وحدا لماأقرت علی نفسها       ضربت حدین حدا
ین آمنوا إال وهی أنه قال لیس فی القرآن یاأیها الذعلی علیه السالم  وبهذا اإلسناد عن    225

 244  43      1  2فی التوراة یاأیها الناس و فی خبر آخر یاأیها المساکین      
العبد أجله  إنه لورأی علی بن أبی طالب علیه السالم ل وبهذا اإلسناد قال قا   211

 211  53      1  2وسرعته إلیه ألبغض األمل وترک طلب الدنیا      
 لحسین کانا یلعبان قال إن الحسن و ا علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    212

ال لهما انصرفا إلی أمکما لیل ثم قحتی مضی عامة ال النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم عند 
لنبی   صلی هللا علیه و آله و اء لهما حتی دخال علی فاطمة و برقة فما زالت تضی فبرقت

 224ینظر إلی البرقة فقال الحمد هلل ألذی أکرمنا أهل البیت           سلم 
 صلی رسول هللا قال ورثت عن علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    211

ا أمیر المؤمنین و کتابین کتاب هللا وکتابی فی قراب سیفی قیل ی هللا علیه و آله وسلم 
 ه لعنة هللاماالکتاب ألذی فی قراب سیفک قال من قتل غیرقاتله أوضرب غیرضاربه فعلی

      2  1      51  133 
لنبی   صلی هللا علیه اقال کنا مع  علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    213
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لنبی   صلی افی حفر الخندق إذ جاءته فاطمة ومعها کسرة خبز فدفعتها إلی  و آله و سلم 
زتها فقال النبی علیه الصالة و السالم ما هذه الکسرة قالت قرصا خب هللا علیه و آله و سلم 

أماإنه أول  و سلم  هالنبی   صلی هللا علیه و آلللحسن و الحسین جئتک منه بهذه الکسرة فقال 
 315  51      1  2طعام دخل فم أبیک منذ ثالث      

لنبی   صلی هللا علیه و آله اقال أتی  علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    214
برکة و إن  بطعام فأدخل إصبعه فیه فإذا هوحار فقال دعوه حتی یبرد فإنه أعظم و سلم 

 276  51      1  2الحارة      هللا تعالی لم یطعمنا 
حدکم الحاجة قال إذاأراد أ علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    215

 فلیبکر فی طلبها یوم الخمیس ولیقرأ إذاخرج من منزله آخر سورة آل عمران وآیة الکرسی
      1  2ة      روإنا أنزلناه فی لیلة القدر وأم الکتاب فإن فیهاقضاء حوائج الدنیا واآلخ

51  138 
 قال الطیب نشرة والعسل نشرة والرکوبعلی علیه السالم  وبهذا اإلسناد عن    216

 211  38      1  2نشرة والنظر إلی الخضرة نشرة      
خمر فإنه یقتل قال کلوا خل ال علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    217
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      1  2م      لوا خل الخمر مافسد و التأکلوا ماأفسدتموه أنتالدیدان فی البطن و قال ک
51  254 

ص بالورد  سول هللاقال حبانی ر علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    218
 81بکلتا یدیه فلما أدنیته إلی أنفی قال إنه سید ریحان الجنة بعداآلس          

اللحم فإنه ینبت اللحم و قال علیکم ب أبی طالب علیه السالم علی بن وبهذا اإلسناد عن    215
 216  51      1  2من ترک اللحم أربعین یوما ساء خلقه      

 قال ذکر علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    231
عدة تقع فی الم اللحم والشحم فقال لیس منهما بضعة النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم عند 

 264  51      1  2إالأنبتت مکانها شفاء وأخرجت من مکانها داء      
ی   صلی هللا علیه و النبقال کان  علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    232

 231  51      1  2الیأکل الکلیتین من غیر أن یحرمهما و یقول لقربهما من البول       آله و سلم 
طلحة بن عبید هللا  قال دخل علی بن أبی طالب علیه السالم اإلسناد قال قال  وبهذا   231

 ه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علیو فی ید  رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم علی 
 287  53      1  2سفرجلة قدجاء بها إلیه و قال خذها یا أبا محمـد فإنها تجم القلب      
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دی وعشرین قال من أکل إح علی بن أبی طالب علیه السالم سناد عن وبهذا اإل   233
 216  51      1  2زبیبة حمراء علی الریق لم یجد فی جسده شیئا یکرهه      

بی   صلی هللا علیه و النقال کان  علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    234
  51      1  2ر کفه ثم یقذف به      إذاأکل التمر یطرح النوی علی ظه آله و سلم 

212 
النبی   صلی ئیل ع إلی قال جاء جبر علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    235

جل ویبعد من  فقال علیکم بالبرنی فإنه خیر تمورکم یقرب من هللا عز و هللا علیه و آله و سلم 
 262  51      1  2النار      

سول هللا صلی هللا علیه رقال قال لی  علی بن أبی طالب علیه السالم سناد عن وبهذا اإل   236
یه علیکم بالعدس فإنه مبارک مقدس یرقق القلب ویکثر الدمعة و قدبارک ف و آله وسلم 

 288  51      1  2سبعون نبیا آخرهم عیسی ابن مریم ع      
بالقرع فإنه یزید  یکمقال إنه قال عل م علی بن أبی طالب علیه السالوبهذا اإلسناد عن    237

 33فی الدماغ          
علی علیه قال له أنه دعاه رجل ف علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    238
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تدخل علی قدأجبتک علی أن تضمن لی ثالث خصال قال و ماهی یا أمیر المؤمنین قال الالسالم  
ال ذاک لک یا أمیر المؤمنین فی البیت و التجحف بالعیال ق شیئا من خارج و التدخر عنی شیئا

 185  47      1  2      علی بن أبی طالب علیه السالم فأجابه 
 یتة وحیةقال الطاعون م علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    235

      2  1      51  72 
سول هللا صلی هللا رقال سمعت  لسالم علی بن أبی طالب علیه اوبهذا اإلسناد عن    241

یعة الرحم و أن یقول إنی أخاف علیکم استخفافا بالدین وبیع الحکم وقط علیه و آله وسلم 
  51      1  2تتخذوا القرآن مزامیر وتقدمون أحدکم و لیس بأفضلکم فی الدین      

118 
 صلی هللا علیه و رسول هللال قال قا علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    242

ربعین علیکم بالزیت فکله وادهن به فإن من أکله وادهن به لم یقربه الشیطان أ آله وسلم 
 یوما

      2  1      71  262 
 صلی هللا علیه و رسول هللاقال قال  علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    241
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 ذام والبرص والجنونک بالملح فإنه شفاء من سبعین داء أدناها الجعلیعلی علیه السالم  ل آله وسلم 
      2  1      51  252 

ی   صلی هللا علیه و آله النبقال إن  علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    243
 228  51      1  2أتی ببطیخ ورطب فأکل منهما و قال هذان األطیبان       و سلم 
الملح أذهب من بدأ ب رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم هذا اإلسناد قال قال وب   244

 213  46      1  2هللا عنه سبعون داء أقلها الجذام      
ع واشتق من اسم أنه سمی حسنا یوم السابعلی علیه السالم  وبهذا اإلسناد عن الحسن بن    245

 233  44      1  2حمل      الحسن حسینا وذکر أنه لم یکن بینهما إالال
بنی أمیة وبهذا اإلسناد عن جعفر بن محمـد  ع قال السبت لنا واألحد لشیعتنا واإلثنین ل   246

میعا و لیس فیه سفر قال هللا والثالثاء لشیعتهم واألربعاء لبنی العباس والخمیس لشیعتهم والجمعة لسائر الناس ج
اللِّهیعنی یوم السبت           لِ ِشُروا فِی األَرضِ َو ابَتُغوا ِمن َفضتعالی َفإِذا ُقِضیَِت الصاّلُة َفانتَ 

14 
أذن  ه و آله و سلم النبی   صلی هللا علیوبهذا اإلسناد عن علی بن الحسین ع أنه قال إن    247

 217  55      1  2فی أذن الحسن ع بالصالة یوم ولد      
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سه فلما ادهن ع قال دعا أبی بدهن لیدهن به رأوبهذا اإلسناد عن جعفر بن محمـد     248
ن به قلت ما ألذی ادهنت قال إنه البنفسج قلت و مافضل البنفسج قال حدثنی أبی ع

ضل البنفسج ف رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم جدی الحسین بن علی عن أبیه ع قال قال 
 152  47      1  2علی األدهان کفضل اإلسالم علی سائر األدیان      

لمن دان بطاعة  أنه قال الدین علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    245
 215  57      1  2المخلوق ومعصیة الخالق      

لرمان بشحمه فإنه أنه قال کلوا ا علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    251
 56  57      1  2دباغ للمعدة      

لی بن أبی طالب عوبهذا اإلسناد عن علی بن الحسین ع قال قال أبو عبد هللا الحسین بن    252
کان  له وسلم رسول هللا صلی هللا علیه و آإن عبد هللا بن عباس کان یقول إن  علیه السالم 

      1  2إذاأکل الرمان لم یشرک أحدا فیها و یقول فی کل رمانة حبة من حبات الجنة      
237  137 

 صلی هللا علیه رسول هللاأنه قال دخل علی علیه السالم  وبهذا اإلسناد عن الحسین بن    251
      1  2لغبیراء      و هومحموم فأمره بأکل ا علی بن أبی طالب علیه السالم علی  و آله وسلم 



411 
 

55  235 
علی بن أبی طالب  أنه قال اختصم إلیعلی علیه السالم  وبهذا اإلسناد عن الحسین بن    253

نحره قال رجالن أحدهما باع اآلخر بعیرا واستثنی الرأس والجلد ثم بدا له أن ی علیه السالم 
 115  55      1  2هوشریکه فی البعیر علی قدر الرأس والجلد      

وجد لقمة ملقاة أنه دخل المستراح فعلی علیه السالم  وبهذا اإلسناد عن الحسین بن    254
فلما خرج  ی غالم له فقال یاغالم اذکرنی بهذه اللقمة إذاخرجت فأکلها الغالمفدفعها إل
ت حر لوجه هللا قال یاغالم أین اللقمة قال أکلتها یاموالی قال أنعلی علیه السالم  الحسین بن 

لی هللا علیه و آله رسول هللا صتعالی قال له رجل أعتقته یاسیدی قال نعم سمعت جدی 
ه إالأعتقه لقمة ملقاة فمسح منها أوغسل ماعلیها ثم أکلها لم تستقر فی جوف یقول من وجد وسلم 

مسة لورحلتم فیهن خ علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    255هللا من النار
الجاهل إذاسئل  المطایا لم یقدروا علی مثلهن الیخاف عبد إالذنبه و الیرجو إالربه و الیستحیی

ن اإلیمان بمنزلة یقول الأعلم و الیستحیی أحدکم إذا لم یعلم أن یتعلم والصبر معما الیعلم أن 
 311  47      1  2الرأس من الجسد و الإیمان لمن الصبر له      

ة ما من صباح قال إن أعمال هذه األمعلی علیه السالم  وبهذا اإلسناد عن الحسین بن    256
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 221  51      1  2إال وتعرض علی هللا تعالی      
فی أجله ویزاد  أنه قال من سره أن ینسأعلی علیه السالم  وبهذا اإلسناد عن الحسین بن    257

 215  55      1  2فی رزقه فلیصل رحمه      
ت حائط مدینة أنه قال وجد لوح تحعلی علیه السالم  وبهذا اإلسناد عن الحسین بن    258

قن بالموت کیف ه إال أنا و محمـد نبیی وعجبت لمن أیمن المدائن فیه مکتوب أنا هللا الإل
طمئن وعجبت یفرح وعجبت لمن أیقن بالقدر کیف یحزن وعجبت لمن اختبر الدنیا کیف ی

 188  55      1  2لمن أیقن بالحساب کیف یذنب      
الم  لی علیه السعوبهذا اإلسناد عن جعفر بن محمـد  ع أنه سئل عن زیارة قبر الحسین بن    255

ا بحقه کتبه هللا فی علیین ثم قال عارفعلی علیه السالم  قال أخبرنی أبی ع أن من زار قبر الحسین بن 
      1  2إن حول قبر الحسین ع سبعین ألف ملک شعثاء غبراء یبکون علیه إلی یوم القیامة      

214  163 
وعلم هللا شیئا أف و ل وبهذا اإلسناد عن جعفر بن محمـد  ع أنه قال أدنی العقوق   261

 225  51      1  2أهون من األف لنهی عنه      
عمیس قالت کنت 1ین ع أنه قال حدثنی أسماء بنت   وبهذا اإلسناد عن علی بن الحس   262
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عنقها قالدة من  و فی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم عندفاطمة ع إذ دخل علیها 
رسول هللا صلی هللا قال لها ء فمن فی ی طالب علیه السالم علی بن أبذهب کان اشتراها لها 

ة فقطعتها وباعتها ر  یافاطمة ال یقول الناس إن فاطمة بنت محمـد تلبس لبس الج علیه و آله وسلم 
 وسلم  رسول هللا صلی هللا علیه و آلهواشترت بهارقبة فأعتقتها فسر بذلک 

      25  183 
 بن الحسین ع أنه قال فی قول هللا عز و جل لَو ال أَن َرأی وبهذا اإلسناد عن علی   261

اقالت ُبرهاَن َربِّه قال قامت امرأة العزیز إلی الصنم فألقت علیه ثوبا فقال لها یوسف ما هذ
فقه و الیأکل و أستحیی من الصنم أن یرانا فقال لها یوسف أتستحیین ممن الیسمع و الیبصر و الی

 رهاَن َربّهِ ن خلق اإلنسان وعلمه فذلک قوله عز و جل لَو ال أَن َرأی بُ الیشرب و الأستحیی أنامم
      2  1      55  383 

ئ من العلة وبهذا اإلسناد عن علی بن الحسین ع أنه کان إذارأی المریض قدبر   263
 227  45      1  2قال یهنیک الطهور من الذنوب      

ذوا الصبر عن ع قال أخذ الناس ثالثة من ثالثة أخ وبهذا اإلسناد عن علی بن الحسین   264
 235  51      1  2أیوب ع والشکر عن نوح ع والحسد من بنی یعقوب      
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عن الصالة علیه السالم   علیوبهذا اإلسناد عن جعفر بن بن محمـد  ع قال سئل محمـد  بن    265
 234  52      1  2فی السفر فذکر أن أباه ع کان یقصر الصالة فی السفر      

ی أربعین أصلع رجل سوء قال التجد ف علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    266
  51      1  2و التجد فی أربعین کوسجا رجال صالحا وصلع سوء خیر من کوسج صالح      

245 
صلی هللا علیه و  لنبی  اأنه قال رأیت علی علیه السالم  وبهذا اإلسناد عن الحسین بن    267

أنه کبر علی حمزة خمس تکبیرات وکبر علی الشهداء بعدحمزة خمس  آله و سلم 
 266  55      1  2تکبیرات فلحق حمزة سبعون تکبیرة      

 فقال میرالمؤمنین علیه السالم أأنه قال خطبنا علی علیه السالم  وبهذا اإلسناد عن الحسین بن    268
قال هللا تعالی َو ال  عضوض یعض المؤمن علی ما فی یده و لم یؤمن بذلکسیأتی علی الناس زمان 

َ بِما تَعَمُلوَن بَِصیٌر وسیأتی زمان یقدم فیه األشرار وینسی فیه األخیار  تَنَسُوا الَفضَل بَیَنُکم إِّن اّللّ
الغرر ع المضطر و عن بیع عن بی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم ویبایع المضطر و قدنهی 

وبهذا اإلسناد    265فاتقوا هللا یاأیها الناس وأصلحوا ذات بینکم واحفظونی فی أهلی
النبی   صلی هللا علیه و تم قال سئل علی بن الحسین ع لم أوعلیه السالم  عن ابیه  عن جعفر بن محمـد  
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ن ع بن الحسی وبهذا اإلسناد عن علی   271من أبویه قال لئال یجب علیه حق لمخلوق   آله و سلم 
      1  2قال إن فاطمة ع عقت عن الحسن و الحسین ع وأعطت القابلة رجل شاة ودینارا      

51  211 
 ی بن أبی طالب علیه السالم علعن علیه السالم  عن ابیه  وبهذا اإلسناد عن علی بن الحسین    272

مة فلیحمد هللا تعالی و تعالی علیه نع من أنعم هللا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم أنه قال قال 
      1  2من استبطئ علیه الرزق فلیستغفر هللا و من حزنه أمر فلیقل الحول و القوة إالباهلل      

222  152 
لی بن أبی طالب علیه عقال إن یهودیا سأل علی علیه السالم  وبهذا اإلسناد عن الحسین بن    271
أما علی علیه السالم  ال هلل وعما لیس عند هللا وعما الیعلمه هللا تعالی قفقال أخبرنی عما لیس  السالم 

ک ما ما الیعلمه هللا فذلک قولکم یامعشر الیهود عزیر ابن هللا و هللا الیعلم له ابنا و أماقول
هودی لیس هلل فلیس له شریک و أماقولک ما لیس عند هللا فلیس عند هللا ظلم للعباد فقال الی

      1  2      رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم إله إال هللا و أن محمـد ا أشهد أن ال
51  412 

هللا صلی هللا علیه  رسولقال قال  علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    273



416 
 

  71      1  2من أفتی الناس بغیر علم لعنته مالئکة السماوات و األرض       و آله وسلم 
232 

 صلی هللا علیه و رسول هللاقال قال  علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    274
 إنی سمیت ابنتی فاطمة ألن هللا عز و جل فطمها وفطم من أحبها من النار آله وسلم 

      2  1      71  245 
ن عمران سأل وسی بإن م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    275

 تعالی ربه عز و جل و قال یارب أبعید أنت منی فأنادیک أم قریب فأناجیک فأوحی هللا
رسول هللا صلی هللا علیه وبهذا اإلسناد قال قال  إلیه یا موسی بن عمران أناجلیس من ذکرنی

 هذا اإلسناد قال قالوب ویرضی لرضاها إن هللا تعالی یغضب لغضب فاطمة و آله وسلم 
ع المنافقین فی الویل لظالمی أهل بیتی کأنی بهم غدا م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 

 217  46      1  2الدرک األسفل من النار      
علی علیه لحسین بن إن قاتل ا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    278
ورجاله بسالسل  عذاب أهل الدنیا و قدشدت یداه فی تابوت من نار علیه نصفالسالم  

دة نتنه و من نار منکس فی النار حتی یقع فی قعر جهنم و له ریح یتعوذ أهل النار إلی ربهم من ش
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دل هو فیهاخالد ذائق العذاب األلیم مع جمیع من شایع علی قتله کلما نضجت جلودهم ب
ساعة ویسقون من حمیم  لیم الیفتر عنهمهللا عز و جل علیهم الجلود حتی یذوقوا العذاب األ

 471  46      1  2جهنم فالویل لهم من عذاب هللا تعالی فی النار      
ن عمران سأل إن موسی ب رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    275

ه یا موسی لوسألتنی یربه عز و جل فقال یارب إن أخی هارون مات فاغفر له فأوحی هللا تعالی إل
فإنی أنتقم له من  ی طالب علیه السالم علی بن أبفی األولین واآلخرین ألجبتک ماخال قاتل الحسین بن 

 قاتله
      2  1      46  174 

ا بالعقیق فإنه تختمو رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    281
 215  46      1  2یه      الیصیب أحدکم غم مادام ذلک عل

خر الزمان من قاتلنا آ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    282
 54  46      1  2فکأنما قاتلنا مع الدجال      

ن هللا تعالی یا علی إ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    281
ر فإنک األنزع البطین منزوع ک ولشیعتک ومحبی شیعتک ومحبی محبی شیعتک فأبشقدغفر لک وألهل
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 254  46      1  2من الشرک بطین من العلم      
واله فعلی من کنت م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    283

 من خذله مواله أللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل
      2  1      46  241 

      48   
محمود و المغبون ال رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    284
وا التمر کل رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    285المأجور

اب رحمه هللا یعنی بذلک کل االکتعلی الریق فإنه یقتل الدیدان فی البطن قال مصنف هذ
علی علیه وبهذا اإلسناد قال قال    286التمور إالالبرنی فإن أکله علی الریق یورث الفالج

 82  35      1  2الحناء بعدالنورة أمان من الجذام والبرص      السالم  
والک لماعرف یا علی ل رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    287

ا علی ی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    288المؤمنون بعدی
إنک أعطیت ثالثا لم یعطها أحد من قبلک قلت فداک أبی وأمی و ماأعطیت قال 
 أعطیت صهرا مثلی وأعطیت مثل زوجتک وأعطیت مثل ولدیک الحسن و الحسین  
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یس فی القیامة یا علی ل رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال وبهذا اإلسناد قال    285
نا راکب غیرنا ونحن أربعة فقام إلیه رجل من األنصار فقال فداک أبی وأمی و من هم قال أ

لعضباء علی دابة هللا البراق وأخی صالح علی ناقة هللا التی عقرت وعمی حمزة علی ناقتی ا
رسول هللا   ة وبیده لواء الحمد ینادی الإله إال هللا محمـدوأخی علی علی ناقة من نوق الجن

 فیقول اآلدمیون ما هذا إالملک مقرب أونبی مرسل أوحامل العرش فیجیبهم ملک من تحت
ق بطنان العرش یامعاشر اآلدمیین لیس هذاملک مقرب و النبی مرسل و الحامل عرش هذاالصدی

 558  46      1  2  علی بن أبی طالب علیه السالم األکبر هذا 
بالقصور قدشیدت  أنه قال کأنی علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    251

 حول قبر الحسین ع وکأنی بالحامل تخرج من الکوفة إلی قبر الحسین 
وان          و التذهب اللیالی واألیام حتی یسار إلیه من اآلفاق و ذلک عندانقطاع ملک بنی مر

51 
بن ابراهیم  حدثنا الحسن بن محمـد  بن سعید الهاشمی فی مسجد الکوفة قال حدثنافرات   252

ن ابن أخی بن فرات الکوفی قال حدثنا محمـد  بن ظهیر قال حدثنا أبو الحسن محمـد  بن الحسی
  الرضان موسی یونس البغدادی ببغداد قال حدثنا محمـد  بن یعقوب النهشلی قال حدثنا علی ب
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ـد  بن علی عن أبیه علی بن موسی بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمـد  عن أبیه محمالم  عن ابیه علیه الس
النبی   صلی هللا علیه و آله عن  لسالم علی بن أبی طالب علیه االحسین عن أبیه الحسین بن علی عن أبیه 

نا هللا الإله إال أنه قال أ ـه جل جاللعن جبرئیل عن میکائیل عن إسرافیل عن هللا تعالی  و سلم 
مـد ا حبیبا أناخلقت الخلق بقدرتی فاخترت منهم من شئت من أنبیائی واخترت من جمیعهم مح

صیا ووزیرا ومؤدیا وخلیال وصفیا فبعثته رسوال إلی خلقی واصطفیت له علیا فجعلت له أخا وو
جعلته العلم هم بحکمی وعنه من بعده إلی خلقی وخلیفتی إلی عبادی یبین لهم کتابی ویسیر فی

 ی ألذی أوتی منه وبیتی ألذی من دخله کان آمنا من ناری  الهادی من الضاللة و
وحصنی ألذی من لجأ إلیه حصنته من مکروه الدنیا واآلخرة ووجهی ألذی من توجه 

الأقبل  إلیه لم أصرف وجهی عنه وحجتی فی السماوات و األرض علی جمیع من فیهن من خلقی
عبادی و  إلقرار بوالیته مع نبوة محمـد رسولی و هویدی المبسوطة علیعمل عامل منهم إالبا

تولیته عرفته والیته هوالنعمة التی أنعمت بها علی من أحببته من عبادی فمن أحببته من عبادی و
ی حلفت وبجاللی ومعرفته و من أبغضته من عبادی أبغضته لعدوله عن معرفته ووالیته فبعزت

و الیبغضه عبد  بد من عبادی إالزحزحته عن النار وأدخلته الجنةقسمت أنه الیتولی علیا ع
نی علی والیته من عبادی ویعدل عن والیته إالأبغضته وأدخلته النار وبئس المصیر أللهم ثبت
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 2571  526      1  2ووالیة األئمة من ولده صلوات هللا علیهم أجمعین      
وسعید سهل بن زیاد ثنا أبی قال حدثنا أبحدثنا الحسین بن أحمد بن إدریس قال حد   251

 األدمی قال حدثنا الحسن بن علی بن النعمان عن محمـد  بن أسباط عن الحسن بن الجهم
      2  1 

      51   
 ع فقلت له جعلت فداک ماحد التوکل فقال لی أن التخاف مع هللا الرضاقال سألت 

ن یعطوک مثله قال من نفسک ماتحب أ أحدا قال قلت فما حد التواضع قال أن تعطی الناس
 قلت جعلت فداک أشتهی أن أعلم کیف أناعندک قال انظر کیف أناعندک

      8  144 
ن حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا عبد هللا ب   253

ع  الرضابن موسی  یجعفرالحمیری عن أحمد بن محمـد السیاری عن علی بن نعمان عن أبی الحسن عل
نی شیئا أنتفع قال قلت له جعلت فداک إن بی ثآلیل کثیرة قداغتممت بأمرها فأسألک أن تعلم

به فقال ع خذ لکل ثؤلول سبع شعیرات واقرأ علی کل شعیرة سبع مرات إِذا َوَقَعِت 
لجِباِل َفُقل یَنِسُفها ربَّی نَسفاً ا الواقَِعُة إلی قوله َفکانَت َهباًء ُمنبَثّا و قوله عز و جل َو یَسَئُلونََک َعنِ 
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امسح بها علی کل َفیََذُرها قاعاً َصفَصفاً ال تَری فِیها ِعَوجاً َو ال أَمتاًتأخذ الشعیر شعیرة شعیرة ف
فعلت ثؤلول ثم صیرها فی خرقه جدیدة فاربط علی الخرقة حجرا وألقها فی کنیف قال ف

 عل ذلک فی محاق الشهروینبغی أن یففنظرت إلیها یوم السابع فإذاهی مثل راحتی 
      2  1      252  751 

ن هاشم عن أبیه حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم ب   254
عن آبائه علیه السالم  عن ابیه   لرضااعن علی بن معبد عن الحسین بن خالد عن أبی الحسن علی بن موسی 

لما فالیمکر و من کان مس رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال قال سالم  علی علیه العن 
ا من غش مسلما الیخدع فإنی سمعت جبرئیل ع یقول إن المکر والخدیعة فی النار ثم قال ع لیس من

ال یا و لیس منا من خان مسلما ثم قال ع إن جبرئیل الروح األمین نزل علی من عندرب العالمین فق
سنکم خلقا      لیک بحسن الخلق فإنه یذهب بخیر الدنیا واآلخرة أال و إن أشبهکم بی أحمحمـد ع

2  1      133  546 
دثنی محمـد  حدثنا محمـد  بن موسی بن المتوکل قال حدثنی محمـد  بن یحیی العطار قال ح   255

الفقار سیف ع عن ذی  لرضاابن عیسی بن عبید عن أحمد بن عبد هللا قال سألت أبا الحسن 
ء و کان من أین هو فقال هبط به جبرئیل ع من السما رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
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 14علیه حلیة من فضة و هوعندی          
الحسن  حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنی محمـد  بن   256

 الرضابی الحسن علی بن موسی د عن الحسین بن خالد عن أالصفار عن ابراهیم بن هاشم عن علی بن معب
ة ع قال النظر إلی ذریتنا عبادة فقیل له یا ابن رسول هللا النظر إلی األئمة منکم عباد

النبی   لنظر إلی جمیع ذریة قال بل ا النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم أوالنظر إلی جمیع ذریة 
 اصیة ما لم یفارقوا منهاجه و لم یتلوثوا بالمععباد صلی هللا علیه و آله و سلم 

      2  1      111  413 
د الهمدانی حدثنا أبی رحمه هللا قال حدثنی أحمد بن علی التفلیسی عن أحمد بن محمـ   257

عفر عن الصادق ع عن اإلمام موسی بن ج الرضاعن محمـد  بن علی الهادی عن علی بن موسی 
أهل الجنة    ن عن سید شر محمـد  بن علی عن سید العابدین علی بن الحسیجعفر بن محمـد  عن الباق

ن سید األنبیاء محمـد   ص قال ع علی بن أبی طالب علیه السالم الحسین بن علی عن سید األوصیاء 
التنظروا إلی کثرة صالتهم وصومهم وکثرة الحج والمعروف وطنطنتهم باللیل ولکن 

 477  358      1  2األمانة       انظروا إلی صدق الحدیث وأداء
حمد بن علی حدثناتمیم بن عبد هللا بن تمیم القرشی قال حدثنی أبی قال حدثنی أ   258
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 لرضاااألنصاری عن عبد السالم بن صالح الهروی قال دخلت علی أبی الحسن علی بن موسی 
ذاآخر ه ع فی آخر جمعة من شعبان فقال لی یا أباالصلت إن شعبان قدمضی أکثره و

مایعنیک وترک ما  جمعة منه فتدارک فیما بقی منه تقصیرک فیما مضی منه وعلیک باإلقبال علی
ل شهر الیعنیک وأکثر من الدعاء واالستغفار وتالوة القرآن وتب إلی هللا من ذنوبک لیقب

 هللا إلیک و أنت مخلص هلل عز و جل و التدعن أمانة فی عنقک إالأدیتها و ال فی قلبک
ی سر علی مؤمن إالنزعته و الذنبا أنت مرتکبه إالقلعت عنه واتق هللا وتوکل علیه ف حقدا

ُ لُِکّل َشی َ بالُِغ أَمِرِه َقد َجَعَل اّللّ ِ َفُهَو َحسُبُه إِّن اّللّ ٍء َقدراً أمرک وعالنیتک َو َمن یََتَوکّل َعلَی اّللّ
نا فی مامضی من شعبان قدغفرت لوأکثر من أن تقول فیما بقی من هذاالشهر أللهم إن لم تکن 

 ن النار لحرمة شهر رمضانفاغفر لنا فیما بقی منه فإن هللا تبارک و تعالی یعتق فی هذاالشهر رقابا م
      2  1      237  541 

      51   
د بن حدثنا أبو الحسن محمـد  بن القاسم المفسر الجرجانی رضی هللا عنه قال حدثنا أحم   255

عن أبیه  الرضاأبیه علی  ی عن الحسن بن علی عن أبیه علی بن محمـد  عن أبیه محمـد  بن علی عنالحسن الحسن
ة موسی بن جعفر ع قال سئل الصادق ع عن الزاهد فی الدنیا قال ألذی یترک حاللها مخاف
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 317  118      1  2حسابه ویترک حرامها مخافة عذابه      
 ن أبیه ع قال رأی الصادق ع رجالالسالم علیه  الرضاعن وبهذا اإلسناد    111

ة قداشتد جزعه علی ولده فقال یا هذا أجزعت للمصیبة الصغری وغفلت عن المصیب
 الکبری لوکنت لماصار إلیه ولدک مستعدا لمااشتد جزعک علیه فمصابک بترکک

 155  48      1  2االستعداد له أعظم من مصابک بولدک      
بن هاشم عن أبیه عن الریان بن  براهیم بن تاتانة قال حدثنی علی بن ابراهیمحدثنا الحسین بن ا   112

قال علی علیه السالم  ن آبائه عن ععلیه السالم  عن ابیه   الرضاالصلت عن أبی الحسن علی بن موسی 
  115      1  2شیعة علی هم الفائزون یوم القیامة       رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال 

144 
ن محمـد  بن حدثنا الحسین بن أحمد بن إدریس رضی هللا عنه قال حدثنا أبی عن جعفر ب   111

 الرضاموسی  مالک الکوفی قال حدثنی محمـد  بن أحمدالمدائنی عن فضل بن کثیر عن علی بن
و  قیامةع قال من لقی فقیرا مسلما فسلم علیه خالف سالمه علی األغنیاء لقی هللا عز و جل یوم ال

 156  285      1  2هو علیه غضبان      
بن   حدثنا علی بن أحمد بن محمـد  بن عمران الدقاق رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد   113
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العظیم بن هارون الصوفی قال حدثنا أبوتراب عبید هللا بن موسی الرویانی قال حدثنا عبد
وسی عن أبیه موسی بن جعفر عن علی بن م ضاالرعبد هللا الحسنی عن اإلمام محمـد  بن علی عن أبیه 

إلی  أبیه الصادق جعفر بن محمـد  عن أبیه عن جده ع قال دعا سلمان أباذر رحمة هللا علیهما
ر ألی شیءتقلب هذین منزله فقدم إلیه رغیفین فأخذ أبوذر الرغیفین فقلبهما فقال سلمان یا أباذ

ضبا شدیدا ثم قال ن من ذلک غالرغیفین قال خفت أن الیکونا نضیجین فغضب سلما
     334      1  2ماأجرأک حیث تقلب هذین الرغیفین فو هللا لقد      

      53   
ح عمل فی هذاالخبز الماء ألذی تحت العرش وعملت فیه المالئکة حتی ألقوه إلی الری

ل فیه ض وعموعملت فیه الریح حتی ألقته إلی السحاب وعمل فیه السحاب حتی أمطره إلی األر
الرعد والبرق والمالئکة حتی وضعوه مواضعه وعملت فیه األرض والخشب والحدید 
والبهائم والنار والحطب والملح و ما الأحصیه أکثر فکیف لک أن تقوم بهذا الشکر 
 فقال أبوذر إلی هللا أتوب وأستغفر إلیه مما أحدثت وإلیک أعتذر مما کرهت قال

سة وبلها من ضیافة فقدم إلیه من جرابه کسرة یاب ودعا سلمان أباذر ره ذات یوم إلی
رکوته فقال أبوذر ماأطیب هذاالخبز لو کان معه ملح فقام سلمان وخرج ورهن رکوته 
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 ألذی بملح وحمله إلیه فجعل أبوذر یأکل ذلک الخبز ویذر علیه ذلک الملح و یقول الحمد هلل
 تی مرهونةرزقنا هذاالقناعة فقال سلمان لوکانت قناعة لم تکن رکو

          743 
دثنی حدثنا علی بن أحمد بن عمران الدقاق قال حدثنا محمـد  بن هارون الصوفی قال ح   114

لت ألبی جعفر أبوتراب عبید هللا بن موسی الرویانی عن عبدالعظیم بن عبد هللا الحسنی قال ق
ل حدثنی أبی عن اع یا ابن رسول هللا حدثنی بحدیث عن آبائک ع فق الرضامحمـد  بن علی 

ماتفاوتوا فإذااستووا  الیزال الناس بخیر أمیرالمؤمنین علیه السالم جدی عن آبائه ع قال قال 
ل هلکوا قال فقلت له زدنی یا ابن رسول هللا قال حدثنی أبی عن جدی عن آبائه ع قال قا

ول هللا قال حدثنی ا ابن رسلوتکاشفتم ماتدافنتم قال فقلت له زدنی ی أمیرالمؤمنین علیه السالم 
سعوا الناس بأموالکم إنکم لن ت أمیرالمؤمنین علیه السالم أبی عن جدی عن آبائه ع قال قال 

یقول  له وسلم رسول هللا صلی هللا علیه و آفسعوهم بطالقة الوجه وحسن اللقاء فإنی سمعت 
ول هللا قال سإنکم لن تسعوا الناس بأموالکم فسعوهم بأخالقکم قال فقلت له زدنی یا ابن ر

ن عتب علی الزمان م أمیرالمؤمنین علیه السالم حدثنی أبی عن جدی عن آبائه ع قال قال 
ائه ع قال طالت معتبته فقلت له زدنی یا ابن رسول هللا فقال حدثنی أبی عن جدی عن آب
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 مجالسة األشرار تورث السوء الظن باألخیار قال أمیرالمؤمنین علیه السالم قال 
      2  1      325     

      54   
میرالمؤمنین أفقلت له زدنی یا ابن رسول هللا قال حدثنی أبی عن جدی عن آبائه ع قال قال 

ن رسول هللا بئس الزاد إلی المعاد العدوان علی العباد قال فقلت له زدنی یا اب علیه السالم 
ئ مایحسنه قیمة کل امر سالم أمیرالمؤمنین علیه الفقال حدثنی أبی عن جدی عن آبائه ع قال قال 

میرالمؤمنین أقال فقلت له زدنی یا ابن رسول هللا فقال حدثنی أبی عن جدی عن آبائه ع قال قال 
نی أبی عن المرء مخبوء تحت لسانه قال فقلت له زدنی یا ابن رسول هللا فقال حدث علیه السالم 

ره قال فقلت ک امرؤ عرف قدماهل أمیرالمؤمنین علیه السالم جدی عن آبائه ع قال قال 
 میرالمؤمنین علیه السالم أله زدنی یا ابن رسول هللا قال حدثنی أبی عن جدی عن آبائه ع قال قال 

أبی عن  التدبیر قبل العمل یؤمنک من الندم قال فقلت له زدنی یا ابن رسول هللا فقال حدثنی
رع قال فقلت له زدنی بالزمان ص من وثق أمیرالمؤمنین علیه السالم جدی عن آبائه ع قال قال 

خاطر  میرالمؤمنین علیه السالم أیا ابن رسول هللا فقال حدثنی أبی عن جدی عن آبائه ع قال قال 
ن آبائه ع بنفسه من استغنی قال فقلت له زدنی یا ابن رسول هللا فقال حدثنی أبی عن جدی ع
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له زدنی یا ابن رسول هللا  رین قال فقلتقلة العیال أحد الیسا أمیرالمؤمنین علیه السالم قال قال 
من دخله العجب  سالم أمیرالمؤمنین علیه الفقال حدثنی أبی عن جدی عن آبائه ع قال قال 

ال هلک قال فقلت له زدنی یا ابن رسول هللا فقال حدثنی أبی عن جدی عن آبائه ع قال ق
لت له زدنی یا ابن رسول هللا فقال قمن أیقن بالخلف جاد بالعطیة قال ف أمیرالمؤمنین علیه السالم 

ن رضی بالعافیة ممن دونه م أمیرالمؤمنین علیه السالم حدثنی أبی عن جدی عن آبائه ع قال قال 
 2486رزق السالمة ممن فوقه قال فقلت له حسبی          

 لرضااوبهذا اإلسناد عن عبدالعظیم بن عبد هللا الحسنی قال سألت محمـد  بن علی    115
ن عن قوله عز و جل أَولی لََک َفأَولی ُثّم أَولی لََک َفأَولی قال یقول هللا عز و جل بعدا لک مع 

 118  61      1  2خیر الدنیا بعدا وبعدا لک من خیر اآلخرة      
الد حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن أحمد بن محمـد  بن خ   116

 ن خالد الصیرفیی عن الحسن بن أبی العقب الصیرفی عن الحسین بعن محمـد  بن علی الکوف
      2  1 

      55   
إصبعه ونقشه الإله إال هللا  ع الرجل یستنجی وخاتمه فی الرضاقال قلت ألبی الحسن علی بن موسی 
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لیه و آله رسول هللا صلی هللا عفقال أکره ذلک فقلت له جعلت فداک أ و لیس کان 
وا یتختمون حد من آبائک ع یفعل ذلک وخاتمه فی إصبعه فقال بلی ولکن کانو کل وا وسلم 

 میرالمؤمنین علیه السالم أفی الید الیمنی فاتقوا هللا وانظروا ألنفسکم قلت و ما کان نقش خاتم 
قال و لم التسألنی عما کان قبله قلت فأنا أسألک قال نقش خاتم آدم ع الإله إال هللا محمـد  

بط به معه و إن نوحا ع لمارکب السفینة أوحی هللا عز و جل إلیه یانوح إن رسول هللا ه
نوح و  خفت الغرق فهللنی ألفا ثم سلنی النجاة أنجیک من الغرق و من آمن معک قال فلما استوی

ه الریح فلم من معه فی السفینة ورفع القلس وعصفت الریح علیهم فلم یأمن نوح ع الغرق وأعجلت
اماریا أیقن قال فاستوی القلس هللا ألف مرة فقال بالسریانیة هیلولیا ألفا ألفا یاماریا ی یدرک له أن یهلل

ال فنقش فی واستقرت السفینة فقال نوح ع إن کالما نجانی هللا به من الغرق لحقیق أن الیفارقنی ق
یق نخاتمه الإله إال هللا ألف مرة یارب أصلحنی قال و إن ابراهیم ع لماوضع فی کفة المنج

لیلک لیس من غضب جبرئیل ع فأوحی هللا عز و جل مایغضبک یاجبرئیل قال جبرئیل یارب خ
یعبدک علی وجه األرض غیره سلطت علیه عدوک وعدوه فأوحی هللا عز و جل إلیه 
اسکت إنما یعجل العبد ألذی یخاف الفوت مثلک فأما أنافإنه عبدی آخذه 

ع فقال هل لک من حاجة قال  ابراهیم إذاشئت قال فطابت نفس جبرئیل ع فالتفت إلی
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أماإلیک فالفأهبط هللا عز و جل عنده خاتما فیه ستة أحرف الإله إال هللا محمـد  رسول 
هللا الحول و القوة إالباهلل فوضت أمری إلی هللا اشتدت ظهری إلی هللا حسبی 

بردا وسالما قال و  کهللا فأوحی هللا عز و جل إلیه أن یتختم بهذا الخاتم فإنی أجعل النار علی
کان نقش خاتم موسی ع حرفین اشتقهما من التوراة اصبر تؤجر اصدق تنج قال و کان نقش 

     8خاتم سلیمان ع سبحان من ألجم الجن بکلماته و کان نقش خاتم عیسی ع      
      56   

جله و کان أ حرفین اشتقهما من اإلنجیل طوبی لعبد ذکر هللا من أجله وویل لعبد نسی هللا من
مؤمنین علیه أمیرالنقش خاتم محمـد   ص الإله إال هللا محمـد  رسول هللا و کان نقش خاتم 

ان نقش خاتم الحسین العزة هلل و کعلی علیه السالم  الملک هلل و کان نقش خاتم الحسن بن  السالم 
علی علیه ان محمـد  بن ک ع إن هللا بالغ أمره و کان علی بن الحسین ع یتختم بخاتم أبیه الحسین ع و

جعفر بن محمـد  ع إنه ولیی وعصمتی  و کان نقش خاتمعلی علیه السالم  یتختم بخاتم الحسین بن السالم  
سط أبو من خلقه و کان نقش خاتم أبی الحسن موسی بن جعفر ع حسبی هللا قال الحسین بن خالد وب

ش وروی فی غیر هذاالحدیث لنقع کفه وخاتم أبیه ع فی إصبعه حتی أرانی ا الرضاالحسن 
 727أنه کان نقش خاتم علی بن الحسین ع خزی وشقی قاتل الحسین بن علی ع          
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لحسین بن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا محمـد  بن ا   117
علی علیه عن  یحدث عن آبائه ع الرضاأبی الخطاب عن علی بن أسباط قال سمعت علی بن موسی 

إالقول الناس  قال لم یبق من أمثال األنبیاء ع رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم أن السالم  
 182  117      1  2إذا لم تستحی فاصنع ماشئت      

بن معبد  حدثنا أحمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم قال حدثنی أبی عن جدی عن علی   118
موسی بن جعفر عن أبیه ن ابیه علیه السالم  ع  الرضاالحسن علی بن موسی  عن الحسین بن خالد عن أبی

 أمیرالمؤمنینبن علی عن أبیه  جعفر بن محمـد  عن أبیه محمـد  بن علی عن أبیه علی بن الحسین عن أبیه الحسین
برنی أخ یه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علقال قال  لی بن أبی طالب علیه السالم علیه السالم 

أخرج من صلبه  جبرئیل عن هللا عز و جل أنه قال علی بن أبی طالب حجتی علی خلقی ودیان دینی
 هم أنزل من رحمتیأئمة یقومون بأمری ویدعون إلی سبیلی بهم أدفع البالء عن عبادی وإمائی وب

      2  1      351  553 
 بن جعفرالحمیری عن عبد هللا حدثنا جعفر بن محمـد  بن مسرور قال حدثنا محمـد  بن   115

قول فی أبیه عن ابراهیم بن هاشم عن الریان بن الصلت قال قلت للرضا ع یا ابن رسول هللا مات
 القرآن فقال کالم هللا التتجاوزوه و التطلبوا الهدی فی غیره فتضلوا
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      2  1      242  157 
      57   

حمـد  بن سعید مه هللا قال حدثنا أحمد بن محدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق رح   121
ع أنه  الرضان موسی الهمدانی قال أخبرنا علی بن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه عن أبی الحسن علی ب

 138  111      1  2قال نحن سادة فی الدنیا وملوک فی األرض      
ن هاشم و الحسین بن ابراهیم بحدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه و أحمد بن علی بن ابراهیم    122

ن علی التمیمی قال بن تاتانة رضی هللا عنهم قالوا حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن محمـد  ب
   النبیعن علی علیه السالم  ائه عن عن آبعلیه السالم  عن ابیه   الرضاحدثنی سیدی علی بن موسی 

ر ألذی أن ینظر إلی القضیب الیاقوت األحم أنه قال من سره صلی هللا علیه و آله و سلم 
ز و جل غرسه هللا بیده و یکون مستمسکا به فلیتول علیا واألئمة من ولده فإنهم خیرة هللا ع

 475  154      1  2وصفوته وهم المعصومون من کل ذنب وخطیئة      
شم عن أبیه عن الریان بن احدثنا الحسین بن ابراهیم بن تاتانة قال حدثنا علی بن ابراهیم بن ه   121

وم من شعبان سبعین ع یقول من قال فی کل ی الرضاالصلت قال سمعت أبا الحسن علی بن موسی 
 مرة أستغفر هللا وأسأله التوبة کتب هللا تعالی له براءة من النار وجوازا علی الصراط
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 317  263      1  2وأحله دار القرار      
فی من حج بیت هللا الحرام أبی جعفرالبیهقی بفید بعدمنصر حدثنا أبو علی أحمد بن   123

بن محمـد  بن مهرویه  فی سنة أربع وخمسین وثالثمائة قال حدثنا علی بن جعفرالمدنی قال حدثنی علی
عن علیه السالم  عن ابیه   لرضااالقزوینی قال حدثنی داود بن سلیمان قال حدثنی علی بن موسی 

ه علی بن الحسین عن أبیه الحسین بن ر بن محمـد  عن أبیه محمـد  بن علی عن أبیموسی بن جعفر عن أبیه جعف
إذا  هللا علیه و آله وسلم  رسول هللا صلیقال قال  علی بن أبی طالب علیه السالم علی عن أبیه 

ز و جل حکمنا کان یوم القیامة ولینا حساب شیعتنا فمن کانت مظلمته فیما بینه و بین هللا ع
ت لنا و من کانت مظلمته بنا و من کانت مظلمته فیما بینه و بین الناس استوهبناها فوهبفیهافأجا

 بینه وبیننا کنا
      2  1      448     

      58   
 14أحق ممن عفی وصفح          

مـد  الحسن بن حدثنا محمـد  بن عمر بن محمـد  بن سلم بن البراء الجعابی قال حدثنی أبو مح   124
ع قال  الرضا هللا بن محمـد  بن العباس الرازی التمیمی قال حدثنی سیدی علی بن موسیعبد 
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لی بن الحسین قال حدثنی حدثنی أبی موسی بن جعفر قال حدثنی أبی محمـد  بن علی قال حدثنی أبی ع
رسول هللا صلی هللا قال قال  م علی بن أبی طالب علیه السالأبی الحسین بن علی قال حدثنی أبی 

ی من مات و لیس له إمام من ولدی مات میتة جاهلیة ویؤخذ بما عمل ف علیه و آله وسلم 
 457  365      1  2الجاهلیة واإلسالم      

لیا یوم القیامة أنا و هذایعنی ع رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبإسناده قال قال    125
 238  41      1  2مظلومنا کذلک      کهاتین وضم بین إصبعیه وشیعتنا معنا و من أعان 

سک بالعروة من أحب أن یتم رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبإسناده قال قال    126
 218  41      1  2الوثقی فلیتمسک بحب علی و أهل بیتی      

ع من سین األئمة من ولد الح رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبإسناده قال قال    127
أطاعهم فقد أطاع هللا و من عصاهم فقد عصی هللا عز و جل هم العروة الوثقی وهم 

 282  41      1  2الوسیلة إلی هللا عز و جل      
لی وولدای أنت یا ع رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    128

 88  46      1  2خیرة هللا من خلقه      
من نور  خلقت أنا و علی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم بإسناده قال قال و   125
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 واحد
      2  1      41  72 

یت حشره من أحبنا أهل الب رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبإسناده قال قال    111
 58  41      1  2هللا تعالی آمنا یوم القیامة      

ان مع النبیین لعلی من أحبک ک رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم ل وبإسناده قال قا   112
 یافی درجتهم یوم القیامة و من مات و هویبغضک فالیبالی مات یهودیا أونصران

      2  1      11  251 
      55   

 عز و جل فی قول هللا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    111
 211  46      1  2َو قُِفوُهم إِنُّهم َمسُؤُلوَن قال عن والیة علی ع      

الحسن و الحسین  لعلی وفاطمة و رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبإسناده قال قال    113
 ع والعباس بن عبدالمطلب وعقیل أناحرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم

      2  1      11  248 
هذاالکتاب رحمه هللا ذکر عقیل وعباس غریب فی هذاالحدیث لم  قال مصنف
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 أسمعه إال عن محمـد  بن عمر الجعابی فی هذاالحدیث
 له وسلم رسول هللا صلی هللا علیه و آقال علی علیه السالم  وبهذا اإلسناد قال قال    114

 75  55      1  2أنت منی و أنامنک      
أنت خیر  یا علی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم  وبهذا اإلسناد قال قال   115

 85  46      1  2البشر الیشک فیک إالکافر      
ة إال مازوجت فاطم رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال   

 85  46      1  2لماأمرنی هللا بتزویجها      
علی مواله من کنت مواله ف هللا علیه و آله وسلم  رسول هللا صلیوبهذا اإلسناد قال قال  

أللهم وال من وااله وعاد من عاداه وأعن من أعانه وانصر من نصره واخذل من خذله 
وح واخذل عدوه وکن له ولولده واخلفه فیهم بخیر وبارک لهم فیما تعطیهم وأیدهم بر

ن أطاعهم م القدس واحفظهم حیث توجهوا من األرض واجعل اإلمامة فیهم واشکر
 357  46      1  2وأهلک من عصاهم إنک قریب مجیب      

ی و هوأول من یصافحنی علی أول من اتبعن النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبإسناده قال قال  
 88  37      1  2بعدالحق      
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ذمتی و أنت  ئتبر یا علی أنت النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبهذا اإلسناد قال قال 
 51  42      1  2خلیفتی علی أمتی      

 یقوم قائم للحق التقوم الساعة حتی النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبإسناده قال قال 
      2  1      37     

      61   
 منا و ذلک حین یأذن هللا عز و جل له و من تبعه نجا و من تخلف عنه هلک هللا هللا عباد هللا

 258فأتوه و لو علی الثلج فإنه خلیفة هللا عز و جل وخلیفتی          
من علیه السالم   علیو هوآخذ بید  رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبإسناده قال قال 

 213  11      1  2زعم أنه یحبنی و الیحب هذافقد کذب      
نابر حول العرش توضع یوم القیامة م سلم رسول هللا صلی هللا علیه و آله ووبإسناده قال قال  

بادی إلی ألنشرن علیکم لشیعتی وشیعة أهل بیتی المخلصین فی والیتنا و یقول هللا عز و جل هلموا یاع
 121  41      1  2کرامتی فقد أوذیتم فی الدنیا      

ن شجرة خلقت لی مخلقت یا ع رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبإسناده عن علی قال قال  
ء منها أدخله منها أناأصلها و أنت فرعها و الحسین و الحسن أغصانها ومحبونا ورقها فمن تعلق بشی
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 254  52      1  2هللا عز و جل الجنة      
الیبغضک  له وسلم رسول هللا صلی هللا علیه و آوبإسناده عن الحسن بن علی عن أبیه ع قال قال  

لنبی   صلی اإنه لعهد علی علیه السالم  وبإسناده قال قال  صله یهودیامن األنصار إال من کان أ
 األمی إلی أنه الیحبنی إالمؤمن و الیبغضنی إالمنافق هللا علیه و آله و سلم 

      2  1      35  222 
فی هذاالمسجد إال  الیحل ألحد یجنب النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبإسناده قال قال 

 243  37      1  2ی وفاطمة و الحسن و الحسین و من کان من أهلی فإنهم منی      أنا و عل
 ر علی إالکافرالیری عورتی غی النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبإسناده قال قال  

رد شیعتک یوم القیامة ت النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم قال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن 
 غیرعطاش ویرد عدوک عطاشا یستسقون فالیسقونرواء 

   2غض بنی هاشم نفاق      بغض علی کفر وب النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبإسناده قال قال 
 فقال أللهم اهد لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سدعا لی علی علیه السالم  وبإسناده قال قال 

      2  1      35     
      62   
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 51قلبه واشرح صدره وثبت لسانه وقه الحر والبرد          
 قینأمرت بقتال الناکثین والقاسطین والمارعلی علیه السالم  وبإسناده قال قال 

      2  1      35  81 
عوذوا باهلل من حب ت النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم قال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن 

 77  45      1  2الحزن      
الیؤدی عنی  لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    143

 58  45      1  2إال علی و الیقضی عداتی إال علی      
نه قال لبنی هاشم أ النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم عن علی علیه السالم  وبإسناده عن    144
 85  43      1  2لمستضعفون بعدی      أنتم ا
خیر مال المرء  لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    145

 81  45      1  2وذخائره الصدقة      
صدقة الخیل  قال عفوت لکم عن النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبإسناده عن    146
 والرقیق

      2  1      36  72 



441 
 

علی وخیر أعمامی  أنه قال خیر إخوانی النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبإسناده عن    147
 54  42      1  2حمزة والعباس صنو أبی      

 نان و مافوقهما جماعةقال االث النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبإسناده عن علی عن    148
      2  1      45  72 

 وبإسناده عن علی عن النبی ع قال المؤذنون أطول الناس أعناقا یوم القیامة   145
      2  1      45  86 

 المؤمن ینظر بنور هللا أنه قال النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبإسناده عن علی عن    151
      2  1      51  74 

      61   
روا بالصدقة فمن قال باک النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبإسناده عن علی عن    152

 51  45      1  2باکر بها لم یتخطاه الدعاء      
ر أهل األرض الحسن و الحسین خی النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبإسناده قال    151

 بعدی و بعدأبیهما وأمهما أفضل نساء أهل األرض
      2  1      31  221 
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ن اإلبل نساء قریش قال خیر نساء رکب النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبإسناده عن    153
 85  36      1  2أحناه علی زوج      

د أن یفرق الجماعة قال من جاءکم یری النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبإسناده عن    154
 دأذن ذلکفإن هللا عز و جل قویغصب األمة أمرها ویتولی من غیرمشورة فاقتلوه 

      2  1      36  251 
لِّذیَن ُینِفُقوَن قال نزلت هذه اآلیةا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبإسناده عن    155

 238  42      1  2أَموالَُهم بِاللّیِل َو النّهاِر ِسرّا َو َعالنِیًَة فی علی      
فی قوله عز و  لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال الم  علی علیه السوبإسناده عن    156

ُذٌن واِعیٌَة قال دعوت هللا أن یجعلها أذنک یا علی      
ُ
 236  45      1  2جل َو تَِعیَها أ

 ین من رسول هللاقال مارأیت أحدا أبعد ما بین المنکبعلی علیه السالم  وبإسناده عن    157
      2  1      34  86 

أول مایسأل  لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    158
 88  45      1  2عنه العبد حبنا أهل البیت      

إنی تارک  لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    155
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 217  45      1  2الحوض       ولن یفترقا حتی یردا علیفیکم الثقلین کتاب هللا وعترتی 
      63   

یضحی  سلم  النبی   صلی هللا علیه و آله وقال کان علی علیه السالم  وبإسناده عن    161
 75  34      1  2بکبشین أملحین أقرنین      

أن یقینی هللا  له و سلم آالنبی   صلی هللا علیه و دعا لی علی علیه السالم  وبإسناده عن    162
 83  15      1  2عز و جل الحر والبرد      

ی قال أنا عبد هللا وأخو رسوله الیقولها بعدعلی علیه السالم  وبإسناده عن    161
 إالکذاب

      2  1      34  85 
فیک مثل من  آله و سلم  النبی   صلی هللا علیه وقال قال لی علی علیه السالم  وبإسناده عن    163

 عیسی أحبه النصاری حتی کفروا وأبغضه الیهود حتی کفروا فی بغضه
      2  1      34  232 

نت فرجها إن فاطمة أحص النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبإسناده قال قال    164
 88  37      1  2فحرم هللا ذریتها علی النار      
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محبک محبی  لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال   علی علیه السالموبإسناده عن    165
 76  45      1  2ومبغضک مبغضی      

الیحب علیا  لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    166
 51  45      1  2إالمؤمن و الیبغضه إالکافر      

الناس من أشجار  لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال سالم  علی علیه الوبإسناده عن    167
 216  45      1  2شتی و أنا و أنت یا علی من شجرة واحدة      

 یتختم فی یمینه م النبی   صلی هللا علیه و آله و سلقال إن علی علیه السالم  وبإسناده عن    168
      2  1      34  65 

تقتل عمارا الفئة  لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال علی علیه السالم   وبإسناده عن   165
 الباغیة
      2  1      45  75 

من تولی  سلم  النبی   صلی هللا علیه و آله وقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    171
 224  45      1  2غیرموالیه فعلیه لعنة هللا والمالئکة و الناس أجمعین      

عن وطء الحبالی  سلم  النبی   صلی هللا علیه و آله وقال نهی علی علیه السالم  وبإسناده عن    172
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 75  34      1  2حتی یضعن      
 األئمة من قریش لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    171

ن کان آخر م النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم قال قال لسالم  علی علیه اوبإسناده عن     
 213  45      1  2کالمه الصالة علی و علی علی دخل الجنة      

تتبرءوا منی فإنی علی قال إنکم ستعرضون علی البراءة منی فالعلی علیه السالم  وبإسناده عن    174
 215  15      1  2دین محمـد   ص     

ـد  أن أهل قال لقد علم المستحفظون من أصحاب محمعلی علیه السالم  بإسناده عن و   175
 234  34      1  2صفین قدلعنهم هللا علی لسان نبیه و قدخاب من افتری      

ماسلکت  له و سلم النبی   صلی هللا علیه و آقال قال لی علی علیه السالم  وبإسناده عن    176
 215  34      1  2لشیطان غیرطریقک وفجک      طریقا و الفجا إالسلک ا

یقتل الحسین شر  لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    177
 55  45      1  2األمة ویتبرأ من ولده من یکفر بی      

می قال حدثنی أبی قال یحدثنا محمـد  بن عمر الحافظ قال حدثنا الحسن بن عبد هللا التم   178
ن جعفر عن أبیه جعفر بن محمـد  موسی بعلیه السالم  عن ابیه   الرضاحدثنی سیدی علی بن موسی 
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رسول هللا صلی هللا  عن أبیه محمـد  بن علی عن أبیه علی بن الحسین عن أبیه الحسین عن فاطمة بنت
ن کنت ولیه فعلی ولیه معلیه السالم  علی إن النبی علیه الصالة و السالم قال ل علیه و آله وسلم 

 378  175      1  2و من کنت إمامه فعلی إمامه      
الرایة یوم  له و سلم النبی   صلی هللا علیه و آقال دفع علی علیه السالم  وبإسناده عن    175

 213  34      1  2خیبر إلی فما برحت حتی فتح هللا علی یدی      
أمرت أن  سلم  النبی   صلی هللا علیه و آله وقال قال ی علیه السالم  علوبإسناده عن    181

 أقاتل الناس حتی یقولوا الإله إال هللا فإذاقالوها فقد حرم علی دماؤهم وأموالهم
      2  1      45  241 

 من خبز بر له و سلم النبی   صلی هللا علیه و آقال ماشبع علی علیه السالم  وبإسناده عن    182
 52  34      1  2ثالثة أیام حتی مضی لسبیله      

سلمان منا أهل  لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    181
 72  45      1  2البیت      

      65   
أبوذر صدیق   لمالنبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    183
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 71  45      1  2هذه األمة      
من قتل  آله و سلم  النبی   صلی هللا علیه وقال قال علی علیه السالم  وبهذا اإلسناد عن    184

 82  53      1  2حیة فقد قتل کافرا      
علی التتبع یا  لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    185

 213  45      1  2النظرة النظرة فلیس لک إالأول نظرة      
لماوجهنی إلی  م النبی   صلی هللا علیه و آله و سلقال إن علی علیه السالم  وبإسناده عن    186

ککت الیمن قال إذاتقوضی إلیک فالتحکم ألحد الخصمین دون أن تسمع من اآلخر قال فما ش
 268  34      1  2  فی قضاء بعد ذلک    

ولئک ملعونون علی قال لعن هللا الذین یجادلون فی دینه أعلی علیه السالم  وبإسناده عن    187
 214  34      1  2لسان نبیه ع      

ع فی قوله عز و  قال َو الّسابُِقوَن الّسابُِقوَن فی نزلت و قالعلی علیه السالم  وبإسناده عن    188
ولئَِک ُهمُ 

ُ
 الواِرُثوَن الِّذیَن یَِرُثوَن الِفرَدوَس ُهم فِیها خالُِدوَن فی نزلت جل أ
      2  1      34  285 

من قرأ آیة  لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    185
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 218  45      1  2الکرسی مائة مرة کان کمن عبد هللا طول حیاته      
خیرکم  م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    151

 212  54      1  2من أطاب الکالم وأطعم الطعام وصلی باللیل و الناس نیام      
الء کمایدفع عن أنه ذکر الکوفة فقال یدفع عنها البعلی علیه السالم  وبإسناده عن    152
 56  15      1  2      هللا علیه و آله و سلم النبی   صلی أخبیة 

      66   
      1  2قال من کذب بشفاعة رسول هللا لم تنله      علی علیه السالم  وبإسناده عن    151

34  72 
التذهب  لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    153

  45      1  2ولد الحسین یملؤها عدال کماملئت ظلما وجورا       الدنیا حتی یقوم رجل من
216 

لنبی   صلی هللا اأنه شرب قائما و قال هکذا رأیت علی علیه السالم  وبإسناده عن    154
 76  15      1  2فعل       علیه و آله و سلم 

 54  34      1  2قال العلم ضالة المؤمن      علی علیه السالم  وبإسناده عن    155
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من غش المسلمین  لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    156
 52  45      1  2فی مشورة فقد برئت منه      

نا نزل القرآن وفینا قال نحن أهل البیت الیقاس بنا أحد فیعلی علیه السالم  وبإسناده عن    157
 214  34      1  2    معدن الرسالة  

أنامدینة   رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلمقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    158
 83  54      1  2ها        العلم و علی 

إن هللا عز  لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    155
ی فجعلک القیم األرض اطالعة فاختارنی ثم اطلع الثانیة فاختارک بعدو جل اطلع علی أهل 

 255  45      1  2بأمر أمتی من بعدی و لیس أحد بعدنا مثلنا      
ُمنَشآُت فی قول هللا عز و جل َو لَُه الَجواِر العلی علیه السالم  وبهذا اإلسناد عن    311

 225  33      1  2فِی البَحِر َکاألَعالِم قال السفن      
عمار علی الحق  لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    312

  2ة من الدین خارجة عنه      حین یقتل بین الفئتین إحدی الفئتین علی سبیلی وسنتی واألخری مارق
1      45  257 
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      67   
ب الشارعة فی سدوا األبوا لی هللا علیه و آله و سلم النبی   صوبإسناده قال قال    311

 86  37      1  2     علی علیه السالم     المسجد إال 
إذامت  سلم  النبی   صلی هللا علیه و آله وقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    313

 227  45      1  2ظهرت لک ضغائن فی صدور قوم یتمالئون علیک ویمنعونک حقک      
      1  2فی      کف علی ک النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبإسناده قال قال    314

37  51 
رسول هللا قین علی عهد قال ماکنا نعرف المنافعلی علیه السالم  وبإسناده عن الحسین بن    315

 225  46      1  2إالببغضهم علیا وولده ع       صلی هللا علیه و آله وسلم 
  علیه و آله وسلم رسول هللا صلی هللاقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن الحسین بن    316

 211  66      1  2الجنة تشتاق إلیک و إلی عمار وسلمان و أبی ذر والمقداد      
إن أمتی  سلم  النبی   صلی هللا علیه و آله وقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    317

 55  45      1  2در بک بعدی ویتبع ذلک برها وفاجرها      ستغ
فقد سبنی و من سبنی  من سب علیا النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبإسناده قال قال    318
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 85  37      1  2فقد سب هللا      
و أنت فی الجنة  أنت یا علی النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبإسناده قال قال    315

 76  37      1  2ذو قرنیها      
فقال سلونی عن  نین علیه السالم أمیرالمؤمقال خطبنا علی علیه السالم  وبإسناده عن الحسین بن    321

 235  46      1  2القرآن أخبرکم عن آیاته فیمن نزلت وأین نزلت      
      68   

إنی أحب  لم بی   صلی هللا علیه و آله و سالنقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    322
 211  45      1  2لک ماأحب لنفسی وأکره لک ماأکره لها      

سول هللا صلی هللا علیه رقال قال لی بریدة أمرنا علی علیه السالم  وبإسناده عن الحسین بن    321
 227  46      1  2أن أسلم علی أبیک بإمرة المؤمنین       و آله وسلم 

لعلی   علیه و آله وسلم رسول هللا صلی هللاقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن الحسین بن    323
 238  46      1  2بشر لشیعتک أنی الشفیع لهم یوم القیامة یوم الینفع إالشفاعتی      

وسط الجنة   رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلمقال قال علی علیه السالم  وبإسناده عن    324
 82  54      1  2لی وألهل بیتی      
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حمـد  بن حدثنا محمـد  بن عمر الجعابی الحافظ البغدادی قال حدثنی أبو جعفر م   325
بی قال حدثنی أ ی بن أبی طالب علیه السالم علعبد هللا بن علی بن الحسین بن زید بن علی بن الحسین بن 

ن علی عن أبیه عن آبائه عن ی قال حدثنی أخی إسماعیل عقال حدثنی أبی موس الرضاعلی بن موسی 
ن جبرئیل عن هللا تعالی قال من ع النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم عن علی علیه السالم  الحسین بن 

ه عذابی و من تولی عادی أولیائی فقد بارزنی بالمحاربة و من حارب أهل بیت نبیی فقد حل علی
      1  2ار      من أعز غیرهم فقد آذانی و من آذانی فله الن غیرهم فقد حل علیه غضبی و

348  511 
ن محمـد حدثنا محمـد  بن عمر الحافظ البغدادی قال حدثنی أبو عبد هللا جعفر ب   326

ال حدثنی علی الحسینی قال حدثنی عیسی بن مهران قال حدثنی أبوالصلت عبد السالم بن صالح ق
ـد  عن أبیه علی بن الحسین عن موسی عن أبیه جعفر عن أبیه محمم  عن ابیه علیه السال  الرضابن موسی 

إذا لم یستطع   رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلمقال قال علی علیه السالم  أبیه الحسین عن 
یا ناصبا رجلیه حیال الرجل أن یصلی قائما فلیصل جالسا فإن لم یستطع أن یصلی جالسا فلیصل مستلق

 453  311      1  2یومئ إیماء      القبلة 
 حدثنا أبوبکر محمـد  بن أحمد بن الحسین بن یوسف بن زریق البغدادی   327
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      2  1 
      65   

ن نهشل بن مجمع النهشلی قال حدثنی علی بن محمـد  بن عیینة مولی الرشید قال حدثنی دارم بن قبیصة ب
عن جده عن محمـد  بیه علیه السالم  عن ا  الرضاوسی الصغانی بسر من رأی قال حدثنا علی بن م

قال اصطنع  ه و آله و سلم النبی   صلی هللا علیعن علی علیه السالم  بن علی عن أبیه عن جده عن 
المعروف إلی أهله و إلی غیرأهله فإن کان أهله فهو أهله و إن لم یکن أهله فأنت أهله      

143  341 
لطانا بما من أرضی س رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال  وبهذا اإلسناد قال   328

 215  46      1  2یسخط هللا خرج عن دین هللا عز و جل      
أبیه عن جده  ع قال سمعت أبی یحدث عن الرضاوبهذا اإلسناد عن علی بن موسی    325

ی قبة أدم ورأیت ف م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلع عن جابر بن عبد هللا قال کان 
 بالل الحبشی و قدخرج من عنده ومعه فضل وضوء رسول هللا فابتدره الناس فمن أصاب منه

ک شیئا یمسح به وجهه و من لم یصب منه شیئا أخذ من یدی صاحبه فمسح به وجهه وکذل
 363  226      1  2      أمیرالمؤمنین علیه السالم فعل بفضل وضوء 
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بیانکم من اغسلوا ص رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم د قال قال وبهذا اإلسنا   311
 انالغمر فإن الشیطان یشم الغمر فیفزع الصبی فی رقاده ویتأذی بهاالکاتب

      2  1      46  241 
عز و جل  ماأخلص عبدهلل رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبإسناده قال قال    312

 214  41      1  2ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه       أربعین صباحا إالجرت
واتکم حسنوا القرآن بأص رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبإسناده قال قال    311

  41      1  2فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا وقرأ و هللا یَِزیُد فِی الَخلقِ ما یَشاُء      
243 

 1  2      مـد  بن أحمد بن الحسین بن یوسف زریق البغدادیحدثنا أبوبکر مح   313
      71   

طبری قاال قال حدثنا علی بن محمـد  بن عیینة مولی الرشید قال حدثنادارم ونعیم بن صالح ال
ن علی عن أبیه و محمـد  بن عن جده عن محمـد  بعلیه السالم  عن ابیه   الرضاحدثنا علی بن موسی 

قال من حق  ه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علیأن  بن أبی طالب علیه السالم علی الحنفیة عن 
 156  138       الضیف أن تمشی معه فتخرجه من حریمک إلی ال
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محمـد  بن  حدثنا محمـد  بن أحمد بن الحسین بن یوسف البغدادی قال حدثنا علی بن   314
لوی ودارم بن قبیصة النهشلی قاال موسی بن جعفرالععیینة قال حدثناالقاسم بن محمـد  بن العباس بن 

ن علی عن علی بن قال سمعت أبی یحدث عن أبیه عن جده محمـد  ب الرضاحدثنا علی بن موسی 
رسول هللا صلی هللا أن  الم علی بن أبی طالب علیه السالحسین عن أبیه و محمـد  بن الحنفیة عن 

لی بن محمـد  ألنهم بروا اآلباء واألبناء واإلخوان و عن عقال إنما سموا األبرار  علیه و آله وسلم 
النهشلی قاال  قال حدثنا أبوالقاسم محمـد  بن العباس بن موسی بن جعفرالعلوی ودارم بن قبیصة

بن علی عن علی   ع قال سمعت أبی یحدث عن أبیه عن جده محمـد الرضاحدثنا علی بن موسی 
رسول هللا قال سمعت  ه السالم علی بن أبی طالب علیفیة عن بن الحسین عن أبیه و محمـد  بن الحن

 711  363      1  2یقول       صلی هللا علیه و آله وسلم 
 علی بالوصیة ولشیعتک بالجنة تختموا بالعقیق فإنه أول جبل أقر هلل تعالی بالوحدانیة و لی بالنبوة و لک یا

ن ذکر أکثروا م  علیه و آله وسلم رسول هللا صلی هللاوبهذا اإلسناد قال قال    315
 74  46      1  2هادم اللذات      

نا أوحقره من أذل مؤم رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    316
 215  46      1  2لفقره وقلة ذات یده شهره هللا علی جسر جهنم یوم القیامة      
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لی بن محمـد  بن ن الحسین بن یوسف البغدادی قال حدثنا عحدثنا محمـد  بن أحمد ب   317
سی بن مالک األشج عیینة قال حدثنی أبو الحسن بکر بن أحمد بن محمـد  بن ابراهیم بن زیاد بن مو

قالت سمعت أبی علیا یحدث 1  2العصری قال حدثنافاطمة بنت علی بن موسی ع      
 علی بن أبیلحسین عن أبیه وعمه عن د عن أبیهما علی بن اعن أبیه عن جعفر بن محمـد  عن أبیه وعمه زی

 قال الیحل لمسلم أن یروع مسلما طالب علیه السالم 
      252  282 

ضبه کف قال من کف غ النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبهذا اإلسناد عن    318
 213  41      1  2هللا عنه عذابه و من حسن خلقه بلغه هللا درجة الصائم القائم      

محمـد  بن  حدثنا محمـد  بن أحمد بن الحسین بن یوسف البغدادی قال حدثنا علی بن   315
ع قال حدثنا أبی موسی بن جعفر  االرضعیینة قال حدثنادارم بن قبیصة قال حدثنا علی بن موسی 

 علیه و آله ل هللا صلی هللارسوقال کان  علی بن أبی طالب علیه السالم عن أبیه عن آبائه عن 
إذارأی الهالل قال أیها الخلق المطیع الدائب السریع المتصرف فی ملکوت  وسلم 

واإلحسان  الجبروت بالتقدیر ربی وربک هللا أللهم أهله علینا باألمن واإلیمان والسالمة واإلسالم
ه الحسنات لنا فی و کمابلغتنا أوله فبلغنا آخره واجعله شهرا مبارکا تمحو فیه السیئات وتثبت
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 563  133      1  2وترفع لنا فیه الدرجات یاعظیم الخیرات      
ل شهر إذادخ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال کان    331

مضان یفطر شعبان یصومه فی أوله ثالثا و فی وسطه ثالثا و فی آخره ثالثا و إذادخل شهر ر
 272  16      1  2قبله بیومین ثم یصوم      

 رجب شهر هللا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    332
أول لیلة  األصم یصب هللا فیه الرحمة علی عباده وشهر شعبان تنشعب فیه الخیرات و فی

ر ی لیلة القدمن شهر رمضان تغل المردة من الشیاطین ویغفر فی کل لیلة سبعین ألفا فإذا کان ف
ین أخیه غفر هللا بمثل ماغفر فی رجب وشعبان وشهر رمضان إلی ذلک الیوم إالرجال بینه و ب

 383  46      1  2شحناء فیقول هللا عز و جل أنظروا هؤالء حتی یصطلحوا      
  عز و جلیوحی هللا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    331

 عدالعصرم البررة التکتبوا علی عبدی وأمتی ضجرهم وعثرتهم بإلی الحفظة الکرا
          81 
جل  إن هلل عز و رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    333

لث األخیر دیکا عرفه تحت العرش ورجاله فی تخوم األرض السابعة السفلی إذا کان فی الث
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 إلنس فتصیح بصوت یسمعه کل شیء ماخال الثقلین الجن وا من اللیل سبح هللا تعالی ذکره
 162  46      1  2عند ذلک دیکة الدنیا      

والجمار بالتمر و  یأکل الطلع النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وبإسناده قال کان    334
 یثیقول إن إبلیس لعنه هللا یشتد غضبه و یقول عاش ابن آدم حتی أکل العتیق بالحد

      2  1      11  251 
 لساقال کنت جا علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    335

ه عندالکعبة و إذاشیخ محدودب قدسقط حاجباه علی عینیه من شدة الکبر و فی ید
صلی هللا علیه و آله    النبیعکازة و علی رأسه برنس أحمر و علیه مدرعة من الشعر فدنا إلی 

لنبی   صلی هللا اهومسند ظهره إلی الکعبة فقال یا رسول هللا ادع لی بالمغفرة فقال  و و سلم 
سن أتعرفه قلت خاب سعیک یاشیخ وضل عملک فلما تولی الشیخ قال یا أبا الح علیه و آله و سلم 

ی لحقته وصرعته إلی فعدوت خلفه حتعلی علیه السالم  أللهم ال قال ذلک اللعین إبلیس قال 
الحسن فإنی  جلست علی صدره ووضعت یدی فی حلقه ألخنقه فقال لی التفعل یا أبااألرض و

من المنظرین إلی یوم الوقت المعلوم و و هللا یا علی إنی ألحبک جدا و ماأبغضک أحد 
 إالشرکت أباه فی أمه فصار ولد الزناء فضحکت وخلیت سبیله
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      2  1      51  686 
لی بن محمـد  بن ن الحسین بن یوسف البغدادی قال حدثنا عحدثنا محمـد  بن أحمد ب   336

علی علیه ع و محمـد  بن  لرضااعیینة قال حدثنادارم بن قبیصة النهشلی قال حدثنا علی بن موسی 
قاال سمعنا المأمون یحدث عن الرشید عن المهدی عن المنصور عن أبیه عن جده قال السالم  

طمت هی وشیعتها من ت فاطمة فاطمة قال ال قال ألنها فقال ابن عباس لمعاویة أتدری لم سمی
 268  44یقوله       رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم النار سمعت 

ن محمـد  بن حدثنا محمـد  بن أحمد بن الحسین بن یوسف البغدادی قال حدثنا علی ب   337
قال حدثنا محمـد   الب علیه السالم ط علی بن أبیعیینة قال حدثنا الحسن بن سلیمان الملطی فی مشهد 

لنهشلی قالوا بن القاسم بن العباس بن موسی العلوی بقصر ابن هبیرة ودارم بن قبیصة بن نهشل ا
رسول هللا قال قال  ی طالب علیه السالم علی بن أبحدثنا علی بن موسی بن جعفر عن أبیه عن آبائه عن 

ه غیر أنه قال النبوة اربی شیئا إالسألت لک مثلیا علی ماسألت أن صلی هللا علیه و آله وسلم 
 485  371      1  2بعدک أنت خاتم النبیین و علی خاتم الوصیین      

ن محمـد  بن حدثنا محمـد  بن أحمد بن الحسین بن یوسف البغدادی قال حدثنا علی ب   338
موسی عن سالم  عن ابیه علیه ال  رضاالعیینة قال حدثنادارم بن قبیصة قال حدثنی علی بن موسی 
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رسول هللا صلی قال دخلت علی لسالم  علی علیه اأبیه جعفر عن أبیه علی عن أبیه الحسین عن أبیه 
ا علی فإنها هدیة یوما و فی یده سفرجلة فجعل یأکل ویطعمنی و یقول کل ی هللا علیه و آله وسلم 

السفرجلة ثالثة أیام علی  لالجبار إلی وإلیک قال فوجدت فیها کل لذة فقال یا علی من أک
  138      1  2الریق صفا ذهنه وامتأل جوفه حلما وعلما ووقی من کید إبلیس وجنوده      

454 
بی   صلی هللا علیه و النقال قال  علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    335

ن واغرف للجیران فإن لم ییا علی إذاطبخت شیئا فأکثر المرقة فإنها أحد اللحم آله و سلم 
 281  67      1  2یصیبوا من اللحم یصیبوا من المرق      

ل هللا صلی هللا علیه رسوقال قال  علی بن أبی طالب علیه السالم وبهذا اإلسناد عن    341
یا علی خلق الناس من شجر شتی وخلقت أنا و أنت من شجرة واحدة أناأصلها  و آله وسلم 

 انهاالحسن و الحسین أغصانها وشیعتنا أوراقها فمن تعلق بغصن من أغصو أنت فرعها و 
 12دخله هللا الجنة          ا

حمـد  بن حدثنا محمـد  بن أحمد بن الحسین بن یوسف البغدادی قال حدثنا علی بن م   342
قالوا  صة النهشلیعیینة قال حدثنا الحسن بن سلیمان الملطی ونعیم بن صالح الطبری ودارم بن قبی
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أبیه جعفر عن أبیه محمـد  بن  موسی بن جعفر عنعلیه السالم  عن ابیه   الرضاحدثنا علی بن موسی 
 هللا علیه و آله وسلم  رسول هللا صلیعن جابر بن عبد هللا األنصاری قال قال علی علیه السالم  

 412  336      1  2أناخزانة العلم و علی مفتاحها و من أراد الخزانة فلیأت المفتاح      
ال حدثنی حدثنا محمـد  بن أحمد بن الحسین بن یوسف البغدادی قال حدثناعیینة ق   341

قال علی علیه السالم  عن آبائه عن  عن أبیه الرضانعیم بن صالح الطبری قال حدثنی علی بن موسی 
 ائجء الهدیة وهی مفتاح الحونعم الشی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال 

      2  1      256  136 
ذهب الهدیة ت رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    343

 78  46      1  2الضغائن من الصدور      
حمـد  بن حدثنا محمـد  بن أحمد بن الحسین بن یوسف البغدادی قال حدثنا علی بن م   344

عن آبائه عن علیه السالم  عن ابیه   االرضال حدثنا علی بن موسی عیینة قال حدثنادارم بن قبیصة ق
 طلبوا الخیرا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال قال  علی بن أبی طالب علیه السالم 

 عندحسان الوجوه فإن فعالهم أحری أن تکون حسنا
      2  1      111  184 
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النبیین و علی  أناخاتم ی هللا علیه و آله وسلم رسول هللا صلوبهذا اإلسناد قال قال    345
 86  46      1  2خاتم الوصیین      

 والجمعة بصوم التفرد رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    346
      2  1      46  68 

ب من الذنب ئالتا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    347
 81  46      1  2کمن الذنب له      

المصابیح  أطفئوا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وبهذا اإلسناد قال قال    348
 221  46      1  2باللیل التجرها الفویسقة فتحرق البیت و ما فیه      

      75   
المن  الکمأة من ه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علیوبهذا اإلسناد قال قال    345

جنة وهی شفاء من ألذی أنزله هللا علی بنی إسرائیل وهی شفاء للعین والعجوة التی فی البرنی من ال
 السم

      2  1      46  268 
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ی ذکر ف وبهذا اإلسناد عن علی بن أبی طالب أنه ورث الخنثی من موضع مبالته   351
 العللمن  علیه السالم  الرضاعن ماجاء 

مـد  بن حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن مح   2
ع قال قلت له یا ابن  لرضااسعید الکوفی عن علی بن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه عن أبی الحسن 

قال لئال یقع فی فرسول هللا لم خلق هللا عز و جل الخلق علی أنواع شتی و لم یخلقه نوعا واحدا 
ل األوهام أنه عاجز فالتقع صورة فی وهم ملحد إال و قدخلق هللا عز و جل علیها خلقا و ال یقو

قائل هل یقدر هللا عز و جل علی إن یخلق علی صورة کذا وکذا إالوجد ذلک فی خلقه 
 تبارک و تعالی فیعلم بالنظر إلی أنواع خلقه أنه علی کل شیءقدیر

      2  1      284  543 
شم عن حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا ابراهیم بن ها   1

له یا ابن رسول هللا  قال قلت علیه السالم  الرضاعن أبیه عن عبد السالم بن صالح الهروی 
 ألی علة أغرق هللا عز و جل الدنیا کلها فی زمن نوح ع وفیهم األطفال وفیهم من الذنب

ن فقال ما کان فیهم األطفال ألن هللا عز و جل أعقم أصالب قوم نوح وأرحام نسائهم أربعی له
ب له عاما فانقطع نسلهم فغرقوا و الطفل فیهم و ما کان هللا عز و جل لیهلک بعذابه من الذن
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و أماالباقون من قوم نوح فأغرقوا لتکذیبهم لنبی هللا نوح ع وسائرهم أغرقوا برضاهم 
 مکذبین و من غاب عن أمر فرضی به کان کمن شهده وأتاهبتکذیب ال

      2  1      247  626 
سی عن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن أحمد بن محمـد  بن عی   3

بو عبد هللا ع إن قال سمعته یقول قال أبی ع قال أ علیه السالم  الرضاعن الحسن بن علی الوشاء 
بعه من أهله قال له وجعل من ات ل قال لنوح یا ُنوُح إِنُّه لَیَس ِمن أَهِلَکألنه کان مخالفاهللا عز و ج

یُر صالِحٍ وسألنی کیف یقرءون هذه اآلیة فی ابن نوح فقلت یقرؤها الناس علی وجهین إِنُّه َعَملٌ غَ 
دینه           یوإنه عمل غیرصالح فقال کذبوا هوابنه ولکن هللا عز و جل نفاه عنه حین خالفه ف

118 
م بن هاشم حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهی   4

ع قال سمعت أبی یحدث عن  االرضعن أبیه عن علی بن معبد عن الحسین بن خالد عن أبی الحسن 
لم یسأل أحدا  و أبیه ع أنه قال إنما اتخذ هللا عز و جل ابراهیم خلیال ألنه لم یرد أحدا

 315  121      1  2قط غیر هللا عز و جل      
عفر حدثناالمظفر بن جعفر بن المظفر العلوی السمرقندی رضی هللا عنه قال حدثنا ج   5
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ن محمـد بن محمـد  بن مسعود عن أبیه قال حدثنا أحمد بن عبد هللا العلوی قال حدثنی علی ب
هللا عز و جل قاُلوا  ع فی قول الرضان همام قال قال العلوی العمری قال حدثنی إسماعیل ب

حاق إِن یَسِرق َفَقد َسَرَق أٌَخ لَُه ِمن َقبُل َفأََسرّها ُیوُسُف فِی نَفِسِه َو لَم ُیبِدها لَُهم قال کانت إلس
دها النبی ع منطقة یتوارثها األنبیاء األکابر وکانت عندعمة یوسف و کان یوسف عن

ت إلیه دعه عندی ها أبوه و قال ابعثیه إلی وأرده إلیک فبعثوکانت تحبه فبعث إلی
وه اللیلة أشمه ثم أرسله إلیک غدوة قال فلما أصبحت أخذت المنطقة فربطتها فی حق

نطقة وألبسته قمیصا وبعثت به إلیه فلما خرج من عندها طلبت المنطقة وقالت سرقت الم
رقة فکان ی صاحب السفوجدت علیه و کان إذاسرق أحد فی ذلک الزمن دفع إل

 عبده
      2  1      135  757 
عن أبیه عن  حدثناالمظفر بن جعفر بن مظفر العلوی قال حدثنا جعفر بن محمـد  بن مسعود   6

ع  الرضای عبید هللا بن محمـد  بن خالد قال حدثنی الحسن بن علی الوشاء قال سمعت علی بن موس
ان یوسف ع سرق أحد شیئا استرق به و کیقول کانت الحکومة فی بنی إسرائیل إذا

 عندعمته و هوصغیر وکانت تحبه وکانت إلسحاق ع منطقة ألبسها أباه یعقوب فکانت
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ی عندابنته و إن یعقوب طلب یوسف یأخذه من عمته فاغتمت لذلک وقالت له دعه حت
وسف أرسله إلیک فأرسلته وأخذت المنطقة وشدتها فی وسطه تحت الثیاب فلما أتی ی

یوسف  ه جاءت فقالت سرقت المنطقة ففتشته فوجدتها فی وسطه فلذلک قال إخوةأبا
ن حین جعل الصاع فی وعاء أخیه إِن یَسِرق َفَقد َسَرَق أٌَخ لَُه ِمن َقبُل فقال لهم یوسف ماجزاء م

ل وعاء وجد فی رحله قالوا هوجزاءه کماجرت السنة التی تجری فیهم فبدأ بأوعیتهم قب
ا من وعاء أخیه ولذلک قال إخوة یوسف إِن یَسِرق َفَقد َسَرَق أٌَخ لَُه ِمن أخیه ثم استخرجه

 861  226َقبُلیعنون المنطقةَفأََسرّها ُیوُسُف فِی نَفِسِه َو لَم ُیبِدها لَُهم      
ثنا حدثنا عبدالواحد بن محمـد  بن عبدوس النیسابوری العطار رضی هللا عنه قال حد   7

اهیم بن محمـد الهمدانی یبة عن جذان بن سلیمان النیسابوری قال حدثنی ابرعلی بن محمـد  بن قت
ن و قدآمن به ع ألی علة أغرق هللا عز و جل فرعو الرضاقال قلت ألبی الحسن علی بن موسی 

کم وأقر بتوحیده قال ألنه آمن عندرؤیة البأس واإلیمان عندرؤیة البأس غیرمقبول و ذلک ح
ِ هللا تعالی فی السلف وال  َوحَدُه َو َکَفرنا خلف قال هللا عز و جل َفلَّما َرأَوا بَأَسنا قاُلوا آَمنّا بِاّللّ

ِی بَعُض آیاتِ بِما ُکنّا بِِه ُمشِرکِیَن َفلَم یَُک یَنَفُعُهم إِیماُنُهم لَّما َرأَوا بَأَسنا و قال عز و جل یَوَم یأَت
انِها َخیراً وهکذا فرعون ت ِمن َقبُل أَو َکَسبَت فِی إِیمَربَّک ال یَنَفُع نَفساً إِیماُنها لَم تَُکن آَمنَ 



467 
 

لماأَدَرَکُه الَغَرُق قاَل آَمنُت أَنُّه ال إِلَه إاِّل ألِّذی آَمَنت بِِه بَُنوا إِسرائِیَل َو أَنَا ِمَن 
بََدنَِک لَِتُکوَن لَِمن بِ  الُمسلِِمیَنفقیل له آآلَن َو َقد َعَصیَت َقبُل َو ُکنَت ِمَن الُمفِسِدیَن َفالیَوَم ُنَنّجیکَ 

غرق َخلَفَک آیًَة و قد کان فرعون من قرنه إلی قدمه فی الحدید و قدلبسه علی بدنه فلما أ
د علی مرتفع من ألقاه هللا علی نجوة من األرض ببدنه لتکون لمن بعده عالمة فیرونه مع تثقله بالحدی

ولعلة أخری أغرق هللا  وعالمة األرض وسبیل الثقیل أن یرسب و الیرتفع و کان ذلک آیة
 عز عز و جل فرعون وهی أنه استغاث بموسی لماأدرکه الغرق و لم یستغث باهلل فأوحی هللا

 438و جل إلیه یا موسی لم تغث فرعون ألنک لم تخلقه و لواستغاث بی ألغثته          
بد هللا عحدثنا عبد هللا بن محمـد  بن عبدالوهاب القرشی قال حدثنامنصور بن    8

مان الغازی قال األصفهانی الصوفی قال حدثنی علی بن مهرویه القزوینی قال حدثناداود بن سلی
بن محمـد  ع فی قوله  ع یقول عن أبیه موسی بن جعفر عن أبیه جعفر الرضاسمعت علی بن موسی 

دُخُلوا َمساکَِنُکم ال اعز و جل َفَتبَّسَم ضاِحکاً ِمن َقولِها و قال لماقالت النملةیا أَیَّها النّمُل 
ر یَحِطَمنُّکم ُسلَیماُن َو ُجُنوُدُه َو ُهم ال یَشُعُرونَحملت الریح صوت النملة إلی سلیمان ع و هوما

أیها النملة أ ماعلمت فی الهواء والریح قدحملته فوقف و قال علی بالنملة فلما أتی بها قال سلیمان یا
هم ظلمی فقلت یاأیها ملة بلی قال سلیمان ع فلم حذرتأنی نبی هللا وأنی الأظلم أحدا قالت الن
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بعدون عن النمل ادخلوا مساکنکم قالت النملة خشیت أن ینظر إلی زینتک فیفتتنوا بهافی
ذکر هللا تعالی ثم قالت النملة أنت أکبر أم أبوک داود قال سلیمان بل أبی داود 

داود قال  کقالت النملة فلم زید فی حروف اسمک حرف علی حروف اسم أبی
سلیمان ما لی بهذا علم قالت النملة ألن أباک داود ع داوی جرحه بود فسمی داود 

ن بین یک قالت النملة هل تدری لم سخرت لک الریح م  و أنت یاسلیمان أرجو أن تلحق 
یع سائر المملکة قال سلیمان ما لی بهذا علم قالت النملة یعنی عز و جل بذلک لوسخرت لک جم

اسخرت لک هذه الریح لکان زوالها من یدک کزوال الریح فحینئذ تبسم المملکة کم
   75    ضاحکا من قولها   

لی بن أحمد حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن یعقوب بن یزید عن ع   5
ی إسماعیل صادق الوعد ع قال أتدری لم سم الرضابن أشیم عن سلیمان الجعفری عن أبی الحسن 

 144  253      1  2ال قلت الأدری فقال وعد رجال فجلس له حوال ینتظره      ق
نا أحمد حدثنا أبوالعباس محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدث   21

قال قلت ألبی الحسن  بن محمـد  بن سعید الکوفی قال حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه
ن ألنهم کانوا عند الناس فإنهم سموا حواریی لم سمی الحواریون الحواریین قال أماع  الرضا
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می قصارین یخلصون الثیاب من الوسخ بالغسل و هواسم مشتق من الخبز الحوار و أماعندنا فس
ب بالوعظ الحواریون الحواریین ألنهم کانوا مخلصین فی أنفسهم ومخلصین لغیرهم من أوساخ الذنو

الد ل فقلت له فلم سمی النصاری نصاری قال ألنهم من قریة اسمها ناصرة من بوالتذکیر قا
 615  275      1  2الشام نزلتها مریم وعیسی ع بعدرجوعهما من مصر      

عبد هللا  حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا أحمد بن أبی   22
الطبائع أربعة فمنهن البلغم  ع قال الرضاعن أبی الحسن  عن غیرواحد عن أبی طاهر بن أبی حمزة

و هوخصم جدل ومنهن الدم و هو عبدزنجی وربما قتل العبد سیده ومنهن الریح و هوملک 
      1  2یداری ومنهن المرة وهیهات هیهات هی األرض إذاارتجت بما علیها      

261  345 
ن محمـد  بن عامر قال عنه قال حدثنا الحسین ب حدثنا جعفر بن محمـد  بن مسرور رضی هللا   21

ی الحسن حدثنا أبو عبد هللا السیاری عن أبی یعقوب البغدادی قال قال ابن السکیت ألب
عث ع لماذا بعث هللا عز و جل موسی بن عمران بالعصا ویده البیضاء وآلة السحر وب الرضا

     251      1  2عیسی ع بالطب وبعث محمـد ا  ص بالکالم والخطب      
      81   
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ره فقال له أبو الحسن ع إن هللا تبارک و تعالی لمابعث موسی ع کان األغلب علی أهل عص
ه سحرهم السحر فأتاهم من عند هللا عز و جل بما لم یکن عندالقوم و فی وسعهم مثله وبما أبطل ب

هرت فیه الزمانات ظ وأثبت به الحجة علیهم و إن هللا تبارک و تعالی بعث عیسی ع فی وقت
ا واحتاج الناس إلی الطب فأتاهم من عند هللا عز و جل بما لم یکن عندهم مثله وبما أحی

هللا  لهم الموتی وأبرأ لهم األکمه واألبرص بإذن هللا تعالی وأثبت به الحجة علیهم و إن
تبارک و تعالی بعث محمـد ا  ص فی وقت کان األغلب علی أهل عصره الخطب 

وأظنه قال والشعر فأتاهم من کتاب هللا عز و جل ومواعظه وأحکامه ماأبطل  والکالم
فما الحجة علی  به قولهم وأثبت به الحجة علیهم فقال ابن السکیت تاهلل مارأیت مثلک الیوم قط

یکذبه الخلق الیوم فقال ع العقل یعرف به الصادق علی هللا فیصدقه والکاذب علی هللا ف
 851و هللا الجواب          فقال ابن السکیت هذا 

حمـد  حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن م   23
 الرضان أبی الحسن بن سعید الکوفی الهمدانی قال حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه ع

م و ذلک الشرائع والعزائ ع قال إنما سمی أولو العزم أولی العزم ألنهم کانوا أصحاب
لخلیل ع و کل أن کل نبی بعدنوح ع کان علی شریعته ومنهاجه وتابعا لکتابه إلی زمن ابراهیم ا
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ی زمن موسی ع و نبی کان فی أیام ابراهیم وبعده کان علی شریعته ومنهاجه وتابعا لکتابه إل
کتابه إلی أیام عیسی ع ل کل نبی کان فی زمن موسی وبعده کان علی شریعة موسی ومنهاجه وتابعا

لکتابه إلی زمن نبینا  و کل نبی کان فی أیام عیسی ع وبعده کان علی منهاج عیسی وشریعته وتابعا
محمـد   ص فهؤالء الخمسة أولو العزم فهم أفضل األنبیاء والرسل ع وشریعة محمـد   ص 

نبوة أوأتی بعدالقرآن  هالتنسخ إلی یوم القیامة و النبی بعده إلی یوم القیامة فمن ادعی بعد
 853  111      1  2بکتاب فدمه مباح لکل من سمع ذلک منه      

      82   
مـد  بن حدثناالمظفر بن جعفر بن المظفر العلوی السمرقندی قال حدثنا جعفر بن مح   24

ال قال لی بن فضمسعود عن أبیه أبی النصر محمـد  بن مسعود العیاشی قال حدثنا علی بن الحسن بن ع
موسی عن علیه السالم  عن ابیه   االرضحدثنا محمـد  بن الولید عن العباس بن هالل عن علی بن موسی 

علی بن أبی طالب علیه أبیه  أبیه جعفر عن أبیه محمـد  عن أبیه علی بن الحسین عن أبیه الحسین بن علی عن
األکل  دعهن حتی المماتخمس الأ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال قال  السالم 

ف والتسلیم علی الحضیض مع العبید ورکوبی الحمار مؤکفا وحلبی العنز بیدی ولبس الصو
 555  418      1  2علی الصبیان لیکون سنة من بعدی      
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حمـد  حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن م   25
ع قال سألته  الرضابی الحسن ال حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه عن أبن سعید الکوفی ق

وسابقته ومکانه  کیف مال الناس عنه إلی غیره و قدعرفوا فضله أمیرالمؤمنین علیه السالم عن 
فضله ألنه  فقال إنما مالوا عنه إلی غیره و قدعرفوا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم من 

قتل من آبائهم وأجدادهم وإخوانهم وأعمامهم وأخوالهم وأقرباءهم المحادین  قد کان
علیهم و لم  هلل ولرسوله عددا کثیرا فکان حقدهم علیه لذلک فی قلوبهم فلم یحبوا أن یتولی

سول هللا صلی هللا علیه ریکن فی قلوبهم علی غیره مثل ذلک ألنه لم یکن له فی الجهاد بین یدی 
 672  251      1  2ل ما کان له فلذلک عدلوا عنه ومالوا إلی سواه      مث و آله وسلم 

د الحسین بن حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدثنا أبوسعی   26
ع فقلت  لرضااعلی العدوی قال حدثناالهیثم بن عبد هللا الرمانی قال سألت علی بن موسی 

لم یجاهد أعداءه خمسا  لم علی بن أبی طالب علیه السالم  أخبرنی عن له یا ابن رسول هللا
الیته فقال ألنه ثم جاهد فی أیام و رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وعشرین سنة بعد 

مکة بعدالنبوة فی ترکه جهاد المشرکین ب رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم اقتدی ب
لی علیه عة عشر شهرا و ذلک لقلة أعوانه علیهم وکذلک ثالث عشرة سنة وبالمدینة تسع
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سول هللا صلی هللا علیه و رترک مجاهدة أعدائه لقلة أعوانه علیهم فلما لم تبطل نبوة السالم  
     255      1  2مع ترکه الجهاد ثالث عشرة       آله وسلم 

      81   
وعشرین سنة  ه الجهاد خمساسنة وتسعة عشر شهرا فکذلک لم تبطل إمامة علی مع ترک

 226إذاکانت العلة المانعة لهما واحدة          
 عنه قال حدثنا علی بن أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن أبی عبد هللا البرقی رضی هللا   27

بن أبی   حدثنا أبی عن جدی أحمد بن أبی عبد هللا البرقی عن محمـد  بن عیسی عن محمـد
مامة فی ولد ع فقلت له ألی علة صارت اإل الرضاأبا الحسن یعقوب البلخی قال سألت 

ولد  الحسین ع دون ولد الحسن ع فقال ألن هللا عز و جل جعلها فی ولد الحسین ع و لم یجعلها فی
 353  112      1  2الحسن و هللا الیسأل عما یفعل      

ا محمـد  بن عیسی عن نحدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنی سعد بن عبد هللا قال حدث   28
 صلی هللا علیه و رسول هللادرست عن ابراهیم بن عبدالحمید عن أبی الحسن ع قال دخل 

أسی علی عائشة و قدوضعت قمقمتها علی الشمس فقال یاحمیراء ما هذاقالت أغسل ر آله وسلم 
 184  246      1  2وجسدی قال التعودی فإنه یورث البرص      
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ب رحمه هللا أبو الحسن صاحب هذاالحدیث یجوز أن یکون قال مصنف هذاالکتا
عا و ویجوز أن یکون موسی بن جعفر ع ألن ابراهیم بن عبدالحمید قدلقیهما جمی الرضا

ا حدثنا الحسین بن أحمد بن إدریس رضی هللا عنه قال أخبرن   25هذاالحدیث من المراسیل
ع عن  الرضاألت أبا الحسن النضر قال س أبی عن أبیه عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن الحسن بن

ی القوم یکونون فی السفر فیموت منهم میت ومعهم جنب ومعهم ماء قلیل قدر مایکتف
 نةأحدهما به أیهما یبدأ به قال یغتسل الجنب ویترک المیت ألن هذافریضة و هذاس

      2  1      233  315 
نا محمـد  بن الحسن ضی هللا عنه قال حدثحدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید ر   11

لی المیت الصفار عن محمـد  بن عیسی عن الحسن النضر قال قلت للرضا ع ماالعلة فی التکبیر ع
خمس تکبیرات قال رووا أنها اشتقت من خمس صلوات فقال هذاظاهر الحدیث فأما 

الزکاة صالة وال فی وجه آخر فإن هللا عز و جل قدفرض علی العباد خمس فرائض
یة کبر والصیام والحج والوالیة فجعل للمیت من کل فریضة تکبیرة واحدة فمن قبل الوال

ر أربعا          خمسا و من لم یقبل الوالیة کبر أربعا فمن أجل ذلک تکبرون خمسا و من خالفکم یکب
253 
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الحسین  وحدثنا علی بن أحمد بن محمـد  بن عمران الدقاق رضی هللا عنه قال حدثنا أب   12
ان بن جعفر محمـد  بن جعفراألسدی عن سهل بن زیاد األدمی عن جعفر بن عثمان الدارمی عن سلیم

هللا عز  ع عن التلبیة وعلتها فقال إن الناس إذاأحرموا ناداهم الرضاقال سألت أبا الحسن 
ک إجابة بیو جل فقال عبادی وإمائی ألحرمنکم علی النار کماأحرمتم لی فیقولون لبیک أللهم ل

 411  251      1  2هلل عز و جل علی ندائه إیاهم      
معبد عن الحسین  حدثنا أبی رحمه هللا قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن علی بن   11

قرة بن خالد عن أبی الحسن ع قال قلت له عن کم تجزی البدنة قال عن نفس واحدة قلت فالب
دنة ا یأکلون علی مائدة واحدة قلت کیف صارت البقال تجزی عن خمسة إذاکانو

ان التجزی إال عن واحدة والبقرة تجزی عن خمسة قال ألن البدنة لم تکن فیها من العلة ما ک
ت فی البقرة إن الذین أمروا قوم موسی ع بعبادة العجل کانوا خمسة أنفس وکانوا أهل بی

ته وامرأته هم ابن أخیه وابن یأکلون علی خوان واحد وهم أذینویة وأخوه مبذویة و
 بذبحها الذین أمروا بعبادة العجل وهم الذین ذبحوا البقرة التی أمر هللا تبارک و تعالی

      2  1      237  628 
لصفار حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رحمه هللا قال حدثنا محمـد  بن الحسن ا   13
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الحسن ع ألی شیءصار  ه عن الحسین بن خالد قال قلت ألبیعن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن أبی
أشهر  الحاج الیکتب علیه ذنب أربعة أشهر قال ألن هللا تعالی أباح للمشرکین الحرم أربعة

وا فِی األَرضِ أَربََعَة أَشُهرٍ  ن البیت الذنوب فمن ثم وهب لمن حج من المؤمنی إذ یقول َفِسیحُ
 63أربعة أشهر          

بن عمران  ثنا أبی رحمه هللا قال حدثنا أحمد بن إدریس عن محمـد  بن أحمد بن یحییحد   14
لیا ع األشعری عن محمـد  بن معروف عن أخیه عمر عن جعفر بن عیینة عن أبی الحسن ع قال إن ع

لم یبت بمکة بعدإذ هاجر منها حتی قبضه هللا عز و جل إلیه قال قلت له و لم ذاک 
 یت بغیرهات بأرض قدهاجر منها و کان یصلی العصر ویخرج منها ویبقال کان یکره أن یبی

      2  1      274  356 
ه عن علی بن معبد حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبی   15

 عن الحسین بن خالد قال سألت أبا الحسن ع عن مهر السنة کیف صار خمس مائة درهم فقال إن
ة تحمیدة ویسبحه هللا تبارک و تعالی أوجب علی نفسه أن الیکبره مؤمن مائة تکبیرة ویحمده مائ

وجنی من الحور العین مائة تسبیحة ویهلله مائة تهلیلة ویصلی علی محمـد  وآله مائة مرة ثم یقول أللهم ز
ص    بیهن إالزوجه هللا حوراء من الجنة وجعل ذلک مهرها فمن ثم أوحی هللا عز و جل إلی
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 له وسلم رسول هللا صلی هللا علیه و آأن یسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلک 
      2  1      215  542 
ن أبی نصر حدثنا الحسین بن أحمد بن إدریس عن أبیه عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن اب   16

ار مهور النساء ص ع جعلت فداک کیف الرضاعن الحسین بن خالد قال قلت ألبی الحسن 
خمسمائة درهم اثنتی عشرة أوقیة ونش قال إن هللا عز و جل أوجب علی نفسه أال یکبره 

 النبی   صلیهلیلة ویصلی علی مؤمن مائة تکبیرة ویسبحه مائة تسبیحة ویحمده مائة تحمیدة ویهلله مائة ت
زوجه هللا حوراء فمن ن إالمائة مرة ثم یقول أللهم زوجنی من الحور العی هللا علیه و آله و سلم 

ثم جعل مهور النساء خمسمائة درهم وأیما مؤمن خطب إلی أخیه حرمه بذل له خمسمائة 
 38من هللا عز و جل أال یزوجه حوراء           درهم و لم یزوجه فقد عقه واستحق

حمـد  م حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن   17
ع عن العلة التی من  لرضاابن سعید الهمدانی عن علی بن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه قال سألت 

إنما أذن  أجلها التحل المطلقة للعدة لزوجها حتی تنکح زوجا غیره فقال إن هللا تبارک و تعالی
 سِریٌح بِإِحسانٍیعنی فی التطلیقةتَ فی الطالق مرتین فقال عز و جل الطاّلُق َمرّتاِن َفإِمساٌک بَِمعُروٍف أَو 

من بعد  الثالثة ولدخوله فیما کره هللا عز و جل له من الطالق الثالث حرمها هللا علیه فالتحل له
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  263      1  2حتی تنکح زوجا غیره لئال یوقع الناس االستخفاف بالطالق و التضار النساء      
575 
ار عن أحمد بن محمـد  بن حدثنا محمـد  بن یحیی العط حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه قال   18

ع عن تزویج المطلقات  لرضااعیسی عن جعفر بن محمـد األشعری عن أبیه قال سألت أبا الحسن 
الث شیئا ثالثا فقال لی إن طالقکم الثالث الیحل لغیرکم وطالقهم یحل لکم ألنکم الترون الث

 152  235      1  2وهم یوجبونها      
محمـد   حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن   15

با الحسن ع فقلت بن سعید الکوفی قال حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه قال سألت أ
قاسم  ن یقال لهی القاسم فقال ألنه کان له اب   النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم له لم کنی 

رسول أن  فکنی به قال فقلت له یا ابن رسول هللا فهل ترانی أهال للزیادة فقال نعم أ ماعلمت
ت أن قال أنا و علی أبوا هذه األمة قلت بلی قال أ ماعلم هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 

ی قال أ نهم قلت بلمعلی علیه السالم  أب لجمیع أمته و  رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
ة والنار ماعلمت أن علیا ع قاسم الجنة والنار قلت بلی قال فقیل له أبوالقاسم ألنه أبوقسیم الجن

لی أمته شفقة اآلباء ع النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم فقلت له و مامعنی ذلک قال إن شفقة 
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   علیهم کشفقتهم  لیه السالعلی عو من بعده شفقة علی علیه السالم  علی األوالد وأفضل أمته 
 ص ألنه وصیه وخلیفته واإلمام بعده فلذلک قال أنا و علی

      2  1      268     
      86   

من ترک دینا أوضیاعا  المنبر فقال النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم أبوا هذه األمة وصعد 
مهاتهم وأولی بهم منهم بأنفسهم أفعلی وإلی و من ترک ماال فلورثته فصار بذلک أولی بهم من آبائهم و

سول هللا صلی ربعده جری ذلک له مثل ماجری ل أمیرالمؤمنین علیه السالم وکذلک 
 هللا علیه و آله وسلم 

          141 
لی األنصاری عن حدثناتمیم بن عبد هللا بن تمیم القرشی قال حدثنی أبی عن أحمد بن ع   31

دک أمیر یوما للرضا ع یا أبا الحسن أخبرنی عن جأبی الصلت الهروی قال قال المأمون 
 الرضال له المؤمنین بأی وجه هوقسیم الجنة والنار وبأی معنی فقد کثر فکری فی ذلک فقا
سول هللا رع یا أمیر المؤمنین أ لم ترو عن أبیک عن آبائه عن عبد هللا بن عباس أنه قال سمعت 

ع فقسمة  الرضافقال  ن وبغضه کفر فقال بلییقول حب علی إیما صلی هللا علیه و آله وسلم 
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 الجنة والنار إذاکانت علی حبه وبغضه فهو قسیم الجنة والنار فقال المأمون الأبقانی هللا
ال ق رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم بعدک یا أبا الحسن أشهد أنک وارث علم 

رسول هللا ه یا ابن لع إلی منزله أتیته فقلت  الرضاأبوالصلت الهروی فلما انصرف 
ع یا أباالصلت  لرضااماأحسن ماأجبت به أمیر المؤمنین فقال  صلی هللا علیه و آله وسلم 

أنه قال قال علیه السالم   علیإنما کلمته من حیث هو ولقد سمعت أبی یحدث عن آبائه عن 
ل للنار هذا لی و یا علی أنت قسیم الجنة یوم القیامة تقو رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 

 هذا لک
      2  1      225  857 
دثنا حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أحمد بن محمـد  بن سعید الهمدانی قال ح   32

 أمیرالمؤمنین علیه السالم قال سألته عن  ع الرضاعلی بن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه عن أبی الحسن 
ل الیأخذ لنا الناس فقال ألنا أهل بیت إذاوالنا هللا عز و ج لم لم یسترجع فدک لماولی أمر

حقوقنا ممن ظلمنا إال هو ونحن أولیاء المؤمنین إنما نحکم لهم ونأخذ لهم حقوقهم ممن یظلمهم و 
 النأخذ ألنفسنا

      2  1      261  356 
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صرت فی واقت   و قدأخرجت لذلک علل فی کتاب علل الشرائع واألحکام واألس
   87      علیه السالم  الرضاعن االکتاب علی ماروی فیه هذ

الصولی قال حدثنی  حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنا محمـد  بن یحیی   31
علیه السالم  الرضان عالقاسم بن إسماعیل أبی ذکوان قال سمعت ابراهیم بن العباس یحدث 

 ل أبا عبد هللا ع مابال القرآن الیزدادن أبیه موسی بن جعفر ع إن رجال سأ
عندالنشر والدراسة إالغضاضة فقال ألن هللا لم ینزله لزمان دون زمان و اللناس دون ناس 

 413  112      1  2عند کل قوم غض إلی یوم القیامة       فهو فی کل زمان جدید و
د  بن یحیی الصولی قال ـحدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محم   33

النبی   صلی ع عن قول  لرضااحدثنی محمـد  بن موسی بن نصر الرازی قال حدثنی أبی قال سئل 
دعوا لی أصحابی  أصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم و عن قوله ع هللا علیه و آله و سلم 

م قدغیروا أوبدلوا هفقال ع هذاصحیح یرید من لم یغیر بعده و لم یبدل قیل وکیف یعلم أن
 ص قال لیذادن برجال من أصحابی یوم القیامة عن حوضی کماتذاد   قال لمایروونه من أنه

حدثوا بعدک غرائب اإلبل عن الماء فأقول یارب أصحابی أصحابی فیقال لی إنک التدری ماأ
  2     دل فیؤخذ بهم ذات الشمال فأقول بعدا لهم وسحقا لهم أفتری هذالمن لم یغیر و لم یب
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1      248  615 
ی الصولی قال حدثنی حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحی   34

معاویة  أحمد بن محمـد  بن إسحاق الطالقانی قال حدثنی أبی قال حلف رجل بخراسان بالطالق أن
هافأفتی الفقهاء ع ب الرضا أیام کان رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم لیس من أصحاب 

ها إلیه وقالوا له من أین ع فأفتی أنها التطلق فکتب الفقهاء رقعة وأنفذو الرضابطالقها فسئل 
 قلت یا ابن رسول هللا إنها لم تطلق فوقع ع فی رقعتهم قلت هذا من   کم عن أبی سعید

      2  1      253     
      88   

روا علیه قال لمسلمة یوم الفتح و قدکث علیه و آله وسلم  رسول هللا صلی هللاالخدری أن 
ا له قال فرجعوا أنتم خیر وأصحابی خیر و الهجرة بعدالفتح فأمطل الهجرة و لم یجعل هؤالء أصحاب

 إلی قوله
          273 

اسم قال سمع حدثنا محمـد  بن یحیی الصولی قال حدثناعون بن محمـد  قال حدثناسهل بن الق   35
فقال له قل إال من  م أمیرالمؤمنین علیه السالع عن بعض أصحابه یقول لعن هللا من حارب  ضاالر
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ی ف تاب وأصلح ثم قال ذنب من تخلف عنه و لم یبت أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب
 ع إلی محمـد  بن سنان فی جواب مسائله فی العلل الرضاذکر ماکتب به 

بن علی الکوفی عن   عن عمه محمـد  بن أبی القاسم عن محمـد حدثنا محمـد  بن ماجیلویه رحمه هللا
ی محمـد  بن سنان و حدثنا علی بن أحمد بن محمـد  بن عمران الدقاق و محمـد  بن أحمدالسنان
نهم و علی بن عبد هللا الوراق و الحسین بن ابراهیم بن أحمد بن هشام المکتب رضی هللا ع

علی بن العباس قال   الکوفی عن محمـد  بن إسماعیل عنقالوا حدثنا محمـد  بن أبی عبد هللا
هللا البرقی  حدثناالقاسم بن الربیع الصحاف عن محمـد  بن سنان و حدثنا علی بن أحمد بن عبد

الری رحمهم هللا و علی بن عیسی المجاور فی مسجد الکوفة و أبو جعفر محمـد  بن موسی البرقی ب
ه عن محمـد  بن سنان أن یه عن أحمد بن محمـد  بن خالد عن أبیقالوا حدثنا محمـد  بن علی ماجیلو

وتطهیر اإلنسان  ع کتب إلیه فی جواب مسائله علة غسل الجنابة النظافة الرضاعلی بن موسی 
نفسه مما أصاب من أذاه وتطهیر سائر جسده الن الجنابة خارجة من کل جسده فلذلک 

نه أکثر وأدوم من لبول والغائط ألوجب علیه تطهیر جسده کله وعلة التخفیف فی ا
لجنابة التکون الجنابة فرضی فیه بالوضوء لکثرته ومشقته ومجیئه بغیر إرادة منهم و الشهوة وا

 إالباستلذاذ منهم واإلکراه ألنفسهم وعلة غسل العیدین والجمعة و غیر ذلک من األغسال لما
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ولیکون لهم یوم  المغفرة لذنوبه ربه واستقباله الکریم الجلیل وطلب 85فیه من تعظیم العبد
ک الیوم وتفضیال له علی عید معروف یجتمعون فیه علی ذکر هللا تعالی فجعل فیه الغسل تعظیما لذل

ة وعلة سائر األیام وزیادة فی النوافل والعبادة ولتکون تلک طهارة له من الجمعة إلی الجمع
نوف علله ألنه و ماأصابه من صغسل المیت أنه یغسل ألنه یطهر وینظف من أدناس أمراضه 

ونه یلقی المالئکة ویباشر أهل اآلخرة فیستحب إذاورد علی هللا ولقی أهل الطهارة ویماس
ری ویماسهم أن یکون طاهرا نظیفا موجها به إلی هللا عز و جل لیطلب به ویشفع له وعلة أخ

غسله أومسه فطهارة  نأنه یخرج منه المنی ألذی منه خلق فیجنب فیکون غسله له وعلة اغتسال م
لماأصابه من نضح المیت الن المیت إذاخرجت الروح منه بقی أکثر آفته فلذلک 
یتطهر منه ویطهر وعلة الوضوء التی من أجلها صار غسل الوجه والذراعین ومسح الرأس 

هاالکرام والرجلین فلقیامه بین یدی هللا عز و جل واستقباله إیاه بجوارحه الظاهرة ومالقاته ب
ویتبتل ومسح  لکاتبین فغسل الوجه للسجود والخضوع وغسل الیدین لیقلبهما ویرغب بهما ویرهبا

الخضوع والتبتل  الرأس والقدمین ألنهما ظاهران مکشوفان یستقبل بهما فی کل حاالته و لیس فیهما من
ما فی الوجه والذراعین وعلة الزکاة من أجل قوت الفقراء وتحصین أموال األغنیاء ألن 

الی  تبارک و تعالی کلف أهل الصحة القیام بشأن أهل الزمانة والبلوی کما قال هللا تعهللا
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ین األنفس لَُتبلَُوّن فِی أَموالُِکم َو أَنُفِسُکم فی أموالکم بإخراج الزکاة و فی أنفسکم بتوط
ه علی الصبر مع ما فی ذلک من أداء شکر نعم هللا عز و جل والطمع فی الزیادة مع ما فی

ن الرأفة والرحمة ألهل الضعف والعطف علی أهل المسکنة والحث لهم علی المواساة م
علی فقراء 51وتقویة الفقراء والمعونة علی أمر الدین وهم عظة ألهل الغنی وعبرة لهم لیستدلوا

اآلخرة بهم و مالهم من الحث فی ذلک علی الشکر هلل تبارک و تعالی لماخولهم وأعطاهم 
اة والخوف من أن یصیروا مثلهم فی أمور کثیرة فی أداء الزکوالدعاء والتضرع 

والصدقات وصلة األرحام واصطناع المعروف وعلة الحج الوفادة إلی هللا تعالی 
بل و ما فیه من وطلب الزیادة والخروج من کل مااقترف ولیکون تائبا مما مضی مستأنفا لمایستق

ات واللذات والتقرب استخراج األموال وتعب األبدان وحظرها عن الشهو
بالعبادة إلی هللا عز و جل والخضوع واالستکانة والذل شاخصا إلیه فی الحر والبرد 

ة والرهبة واألمن والخوف دائبا فی ذلک دائما و ما فی ذلک لجمیع الخلق من المنافع والرغب
إلی هللا عز و جل و منه ترک قساوة القلب وجسارة األنفس ونسیان الذکر وانقطاع 

ا و رجاء والعمل وتجدید الحقوق وحظر النفس عن الفساد ومنفعة من فی شرق األرض وغربهال
ن وقضاء من فی البر والبحر ممن یحج وممن الیحج من تاجر وجالب وبائع ومشتر وکاسب ومسکی
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حوائج أهل األطراف والمواضع الممکن لهم االجتماع فیهاکذلک لیشهدوا منافع لهم 
ن دة ألن هللا عز و جل وضع الفرائض علی أدنی القوم قوة فموعلة فرض الحج مرة واح

تلک الفرائض الحج المفروض واحد ثم رغب أهل القوة علی قدر طاقتهم وعلة وضع 
البیت وسط األرض أنه الموضع ألذی من تحته دحیت األرض و کل ریح تهب فی 

ألنها الوسط  ضالدنیا فإنها تخرج من تحت الرکن الشامی وهی أول بقعة وضعت فی األر
لیکون الفرض ألهل الشرق والغرب فی ذلک سواء وسمیت مکة مکة ألن الناس کانوا 
 یمکون فیها و کان یقال لمن قصدها قدمکا و ذلک قول هللا عز و جل َو ما کاَن َصالُتُهم

ت والتصدیة صفق الیدین وعلة الطواف بالبی ِعنَد البَیِت إاِّل ُمکاًء َو تَصِدیًَةفالمکاء
ها َمن ُیفِسُد فِیها َو هللا تبارک و تعالی قال للمالئکةإنِّی جاِعلٌ فِی األَرضِ َخلِیَفًة قاُلوا أَ تَجَعُل فِی أن

 یَسِفُک الّدماَءفردوا علی هللا تعالی هذاالجواب فندموا والذوا بالعرش واستغفروا
یتا بحذاء العرش بفأحب هللا عز و جل أن یتعبد بمثل ذلک العباد فوضع فی السماء الرابعة 

ضع یسمی الضراح ثم وضع فی السماء الدنیا بیتا یسمی المعمور بحذاء الضراح ثم و
یه هذاالبیت بحذاء البیت المعمور ثم أمر آدم ع فطاف به فتاب هللا عز و جل عل

خذ وجری ذلک فی ولده إلی یوم القیامة وعلة استالم الحجر أن هللا تبارک و تعالی لماأ
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 م یقال م التقمه الحجر فمن ثم کلف الناس تعاهد ذلک المیثاق و من ثمیثاق بنی آد
لیجیئن الحجر یوم القیامة  عندالحجر أمانتی أدیتها ومیثاق تعاهدته لتشهد لی بالموافاة و منه قول سلمان ره

یت منی منی أن مثل أبی قبیس له لسان وشفتان یشهد لمن وافاه بالموافاة والعلة التی من أجلها سم
ن یجعل هللا مکان یرئیل قال هناک إلبراهیم ع تمن علی ربک ماشئت فتمنی ابراهیم فی نفسه أج

والعطش  ابنه إسماعیل کبشا یأمره بذبحه فداء له فاعطی مناه وعلة الصوم لعرفان مس الجوع
ئد اآلخرة لیکون العبد ذلیال مسکینا مأجورا محتسبا صابرا فیکون ذلک دلیال له علی شدا

دة مبلغ ه من االنکسار له عن الشهوات واعظا له فی العاجل دلیال علی األجل لیعلم شمع ما فی
لخلق ذلک من أهل الفقر والمسکنة فی الدنیا واآلخرة وحرم هللا قتل النفس التی لعلة فساد ا

یه من الخروج فی تحلیله لوأحل وفنائهم وفساد التدبیر وحرم هللا عز و جل عقوق الوالدین لما ف
هللا عز و جل والتوقیر للوالدین وتجنب کفر النعمة وإبطال الشکر و  توقیر لطاعةعن ال

ان بحقهما مایدعو فی ذلک إلی قلة النسل وانقطاعه لما فی العقوق من قلة توقیر الوالدین والعرف
 وقطع األرحام والزهد من الوالدین فی الولد وترک التربیة لعلة ترک الولد برهما وحرم

ل وفساد یه من الفساد من قتل األنفس وذهاب األنساب وترک التربیة لألطفاالزناء لما ف
المواریث و ماأشبه ذلک من وجوه الفساد وحرم أکل مال الیتیم ظلما لعلل کثیرة من 
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یم وجوه الفساد أول ذلک أنه إذاأکل اإلنسان مال الیتیم ظلما فقد أعان علی قتله إذ الیت
قیام والدیه فإذاأکل ماله علیم بشأنه و ال له من یقوم علیه ویکفیه کغیرمستغن و المحتمل لنفسه و ال

قوله  فکأنه قدقتله وصیره إلی الفقر والفاقة مع ماخوف هللا عز و جل وجعل من العقوبة فی
 َ ول أبی  ولقعز و جل َو لیَخَش الِّذیَن لَو تََرُکوا ِمن َخلِفِهم ُذرّیًّة ِضعافاً خاُفوا َعلَیِهم َفلیَتُّقوا اّللّ

قوبة فی اآلخرة جعفر ع إن هللا عز و جل وعد فی أکل مال الیتیم عقوبتین عقوبة فی الدنیا وع
ن یصیبه ماأصابه لماوعد هللا ففی تحریم مال الیتیم استبقاء الیتیم واستقالله بنفسه والسالمة للعقب أ

ء والعداوة افیه من العقوبة مع ما فی ذلک من طلب الیتیم بثأره إذاأدرک ووقوع الشحن
االستخفاف والبغضاء حتی یتفانوا وحرم هللا الفرار من الزحف لما فیه من الوهن فی الدین و

یه بالرسل واألئمة العادلة ع وترک نصرتهم علی األعداء والعقوبة لهم علی إنکار مادعوا إل
العدو  ةمن اإلقرار بالربوبیة وإظهار العدل وترک الجور وإماتة الفساد لما فی ذلک من جرأ

الفساد  علی المسلمین و ما یکون فی ذلک من السبی والقتل وإبطال دین هللا عز و جل وغیره من
لک وحرم التعرب بعدالهجرة للرجوع عن الدین وترک مؤازرة األنبیاء والحجج ع و ما فی ذ

لوعرف بالرجل  من الفساد وإبطال حق کل ذی حق اللعلة سکنی البدو وکذلک
لعلم جز له مساکنة أهل الجهل والخوف علیهم ألنه الیؤمن أن یقع منه ترک االدین کامال لم ی
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والدخول مع أهل الجهل والتمادی فی ذلک وحرم ما أهل به لغیر هللا للذی أوجب 
هللا عز و جل علی خلقه من اإلقرار به وذکر اسمه علی الذبائح المحللة ولئال یسوی بین 

میة هللا عز و جل اإلقرار بربوبیته لشیاطین واألوثان ألن فی تسماتقرب به إلیه و بین ماجعل عبادة ل
 وتوحیده و ما فی اإلهالل لغیر هللا من الشرک به والتقرب به إلی غیره لیکون ذکر هللا

لوحش کلها وتسمیته علی الذبیحة فرقا بین ماأحل هللا و بین ماحرم هللا وحرم سباع الطیر وا
حل من لعذرة و ماأشبه ذلک فجعل هللا عز و جل دالئل ماأألکلها من الجیف ولحوم الناس وا

الوحش والطیر و ماحرم کما قال أبی ع کل ذی ناب من السباع وذی مخلب من 
الطیر حرام و کل ماکانت له قانصة من الطیر فحالل وعلة أخری یفرق بین ماأحل من 

نزلة السنور مالطیر و ماحرم قوله ع کل مادف و التأکل ماصف وحرم األرنب ألنها ب
ون ولها مخالیب کمخالیب السنور وسباع الوحش فجرت مجراها مع قذرها فی نفسها و ما یک
ساد منها من الدم کما یکون من النساء ألنها مسخ وعلة تحریم الربا إنما نهی هللا عنه لما فیه من ف

آلخر ا األموال ألن اإلنسان إذااشتری الدرهم بالدرهمین کان ثمن الدرهم درهما وثمن
لی الربا لعلة علی کل حال علی المشتری و علی البائع فحرم هللا تبارک و تعا باطال فبیع الربا وکس

حتی یؤنس منه  فساد األموال کماحظر علی السفیه أن یدفع ماله إلیه لمایتخوف علیه من إفساده
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الربا بعدالبینة  مرشده فلهذه العلة حرم هللا الربا وبیع الدرهم بالدرهمین یدا بید وعلة تحری
الی لها و لم یکن ذلک لما فیه من االستخفاف بالحرام المحرم وهی کبیرة بعدالبیان وتحریم هللا تع

حریم الربا بالنسیة منه إالاستخفاف بالتحریم للحرام واالستخفاف بذلک دخول فی الکفر وعلة ت
رض والفرض قلعلة ذهاب المعروف وتلف األموال ورغبة الناس فی الربح وترکهم ال

وصنائع المعروف و لما فی ذلک من الفساد والظلم وفناء األموال وحرم الخنزیر ألنه مشوه 
قذر جعله هللا عز و جل عظة للخلق وعبرة وتخویفا ودلیال علی مامسخ علی خلقته وألن غذاءه أ

 األقذار مع علل کثیرة وکذلک حرم القرد ألنه مسخ مثل الخنزیر وجعل عظة وعبرة للخلق
ق المغضوب ودلیال علی مامسخ علی خلقته وصورته وجعل فیه شبها من اإلنسان لیدل علی أنه من الخل

عل علیهم وحرمت المیتة لما فیها من فساد األبدان واآلفة و لماأراد هللا عز و جل أن یج
ا فیه من لمیتة لمتسمیته سببا للتحلیل وفرقا بین الحالل والحرام وحرم هللا عز و جل الدم کتحریم ا

ء الخلق ویورث القسوة فساد األبدان وألنه یورث الماء األصفر ویبخر الفم وینتن الریح ویسی
ن للقلب وقلة الرأفة والرحمة حتی الیؤمن أن یقتل والده وصاحبه وحرم الطحال لما فیه م

الدم وألن علته وعلة الدم والمیتة واحدة ألنه یجری مجراها فی الفساد وعلة المهر 
وبه علی الرجال و الیجب علی النساء أن یعطین أزواجهن ألن للرجل مئونة المرأة وألن ووج
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ء بغیر إعطاء الثمن مع أن إالبثمن و الالشرا المرأة بائعة نفسها و الرجل مشتر و ال یکون البیع
حریم أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل کثیرة وعلة التزویج للرجل أربعة نسوة وت

تتزوج المرأة أکثر من واحد ألن الرجل إذاتزوج أربع نسوة کان الولد منسوبا إلیه 
والمرأة لو کان لها زوجان وأکثر من ذلک لم یعرف الولد لمن هوإذ هم مشترکون 

نتین فی نکاحها و فی ذلک فساد األنساب والمواریث والمعارف وعلة التزویج العبد اث
نفق مواله لطالق والنکاح الیملک نفسه و ال له مال إنما یالأکثر منه ألنه نصف رجل حر فی ا

لطالق ثالثا علیه ولیکون ذلک فرقا بینه و بین الحر ولیکون أقل الشتغاله عن خدمة موالیه وعلة ا
ان لما فیه من المهلة فیما بین الواحدة إلی الثالث لرغبة تحدث أوسکون غضبه إن ک

استحقت المرأة الفرقة را لهن عن معصیة أزواجهن فولیکون ذلک تخویفا وتأدیبا للنساء وزج
طلیقات فالتحل له والمباینة لدخولها فیما الینبغی من معصیة زوجها وعلة ترحیم المرأة بعدتسع ت

تیقظا معتبرا أبدا عقوبة لئال یتالعب بالطالق و الیستضعف المرأة ولیکون ناظرا فی أموره م
نتین ألن طالق األمة علی تطلیقات وعلة طالق المملوک اثولیکون یأسا لهما من االجتماع بعدتسع 

لمتوفی عنها زوجها النصف فجعله اثنتین احتیاطا لکمال الفرائض وکذلک فی الفرق فی العدة ل
الق فلذلک وعلة ترک شهادة النساء فی الطالق والهالل لضعفهن عن الرؤیة ومحاباتهن فی النساء الط
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ن ینظروا إلیه رة مثل شهادة القابلة و ما الیجوز للرجال أالیجوز شهادتهن إال فی موضع ضرو
کضرورة تجویز شهادة أهل الکتاب إذا لم یوجد غیرهم و فی کتاب هللا عز و 

لقتل جل اثناِن َذوا َعدٍل ِمنُکممسلمین أَو آَخراِن ِمن َغیِرُکمکافرین ومثل شهادة الصبیان علی ا
قوق لشدة حد فی الزناء واثنین فی سائر الح والعلة فی شهادة أربعة إذا لم یوجد غیرهم

وذهاب نسب  المحصن ألن فیه القتل فجعلت الشهادة فیه مضاعفة مغلظة لما فیه من قتل نفسه
لد ولده ولفساد المیراث وعلة تحلیل مال الولد لوالده بغیر إذنه و لیس ذلک للولد ألن الو

لّذُکوَر مع أنه اُء إِناثاً َو یََهُب لَِمن یَشاُء امولود للوالد فی قول هللا عز و جل یََهُب لَِمن یَش
المأخوذ بمؤنته صغیرا أوکبیرا والمنسوب إلیه أوالمدعو له لقول هللا عز و جل ادُعوُهم 

بائِِهم ُهَو أَقَسطُ  ِ وقول  آلِ ألبیک و  أنت ومالک النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم ِعنَد اّللّ
قة ماله إالبإذنه أوبإذن األب ألن األب مأخوذ بنفلیس للوالدة کذلک التأخذ من 

دعی والیمین الولد و التؤخذ المرأة بنفقة ولدها والعلة فی أن البینة فی جمیع الحقوق علی الم
حود وألنه علی المدعی علیه ماخال الدم ألن المدعی علیه جاحد و الیمکنه إقامة البینة علی الج

ی ألنه حوط یحتاط به مدعی علیه والیمین علی المدعمجهول وصارت البینة فی الدم علی ال
بینة علیه ئ مسلم ولیکون ذلک زاجرا وناهیا للقاتل لشدة إقامة الالمسلمون لئال یبطل دم امر
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من  ألن من یشهد علی أنه لم یفعل قلیل و أماعلة القسامة أن جعلت خمسین رجال فلما فی ذلک
لیمین من السارق ألنه یباشر ئ مسلم وعلة قطع ام امرالتغلیظ والتشدید واالحتیاط لئال یهدر د

بتغوا أخذ األشیاء بیمینه وهی أفضل أعضائه وأنفعها له فجعل قطعها نکاال وعبرة للخلق لئال ی
األموال من غیرحلها وألنه أکثر مایباشر السرقة بیمینه وحرم غصب األموال وأخذها من 

 یر ذلک من وجوه الفسادمحرم لما فیه من الفناء و غغیرحلها لما فیه من أنواع الفساد والفساد 
      2     

      57   
لتغاصب من وحرمة السرقة لما فیه من فساد األموال وقتل األنفس لوکانت مباحة و لمایأتی فی ا

اقتناء القتل والتنازع والتحاسد و مایدعو إلی ترک التجارات والصناعات فی المکاسب و
ء المقتنی ال یکون أحد أحق به من أحد وعلة ضرب الزانی األموال إذا کان الشی

 علی جسده بأشد الضرب لمباشرته الزناء واستلذاذ الجسد کله به فجعل الضرب عقوبة
له وعبرة لغیره و هوأعظم الجنایات وعلة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانین جلدة ألن 

مر ألنه ب الخفی القذف نفی الولد وقطع النفس وذهاب النسب وکذلک شار
إذاشرب هذی و إذاهذی افتری فوجب علیه حد المفتری وعلة القتل 
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ضرب حتی کأنهما مطلق بعدإقامة الحد فی الثالثة علی الزانی والزانیة الستحقاقهما وقلة مباالتهما بال
دخوله ء وعلة أخری أن المستخف باهلل وبالحد کافر فوجب علیه القتل للهما ذلک الشی
و  ة تحریم الذکران للذکران واإلناث باإلناث لمارکب فی اإلناثفی الکفر وعل

ماطبع علیه الذکران و لما فی إتیان الذکران الذکران واإلناث اإلناث من انقطاع 
إلبل لکثرتها النسل وفساد التدبیر وخراب الدنیا وأحل هللا تبارک و تعالی لحوم البقر والغنم وا

ن غیرها من أصناف مایؤکل من الوحش المحللة ألوإمکان وجودها وتحلیل بقر الوحش و
ا غذاءها غیرمکروه و المحرم و الهی مضرة بعضها ببعض و المضرة باإلنس و ال فی خلقته

من  تشویه وکره کل لحوم البغال والحمیر األهلیة لحاجة الناس إلی ظهورها واستعمالها والخوف
ت باألزواج و إلی لی شعور النساء المحجوباقلتها اللقذر خلقتها و اللقذر غذائها وحرم النظر إ

 ول فیما الیحل والیجملغیرهن من النساء لما فیه من تهییج الرجال و مایدعو التهییج إلیه من الفساد والدخ
وکذلک ماأشبه الشعور إال ألذی قال هللا تعالی َو الَقواِعُد ِمَن النّساِء الالّتِی ال یَرُجوَن 

فالبأس بالنظر إلی شعور    رالجلُجناٌح أَن یََضعَن ثِیابَُهّن َغیَر ُمَتبَرّجاتٍ بِِزیَنٍة أی غی نِکاحاً َفلَیَس َعلَیِهنّ 
مثلهن وعلة إعطاء النساء نصف مایعطی الرجال من المیراث ألن المرأة إذاتزوجت 
أخذت و الرجل یعطی فلذلک وفر علی الرجال وعلة أخری فی إعطاء الذکر مثلی 
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و علیه نفقتها و لیس علی  األنثی فی عیال الذکر إن احتاجت و علیه أن یعولها مایعطی األنثی ألن
و ذلک  المرأة أن تعول الرجل و التؤخذ بنفقته إن احتاج فوفر هللا تعالی علی الرجال لذلک
ُ بَعَضُهم َعلی بَعضٍ َو بِما  نَفُقوا ِمن أَ قول هللا عز و جل الرّجاُل َقوّاُموَن َعلَی النّساِء بِما َفّضَل اّللّ

أَموالِِهم وعلة المرأة أنها الترث من العقار شیئا إالقیمة الطوب والنقض ألن العقار الیمکن 
وتبدیلها و لیس الولد  تغییره وقلبه والمرأة یجوز أن ینقطع مابینها وبینه من العصمة ویجوز تغییرها

ء هافما یجوز أن یجیب والوالد کذلک ألنه الیمکن التفصی منهما والمرأة یمکن االستبدال
مقیم علی حاله ویذهب کان میراثه فیما یجوز تبدیله وتغییره إذاأشبهه و کان الثابت ال

 2188  2کمن کان مثله فی الثبات والقیام      
ادی قال حدثنا محمـد  بن موسی بن المتوکل رحمه هللا قال حدثنا علی بن الحسین السعدآب   1

سن علی بن موسی الد عن أبیه عن محمـد  بن سنان قال سمعت أبا الححدثنا أحمد بن محمـد  بن خ
یاهم علی ع یقول حرم هللا الخمر لما فیها من الفساد و من تغییرها عقول شاربیها وحملها إ الرضا

 إنکار هللا عز و جل والفریة علیه و علی رسله وسائر ما یکون منهم من الفساد والقتل والقذف
نه از من شیء من    الحرام فبذلک قضینا علی کل مسکر من األشربة أوالزناء وقلة االحتج

هلل والیوم اآلخر ویتوالنا وینتحل حرام محرم ألنه یأتی من عاقبتها مایأتی من عاقبة الخمر فلیجتنبه من یؤمن با
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لتی ذکر الفضل بن شاذان العلل ا مودتنا کل شراب مسکر فإنه العصمة بیننا و بین شاربیها
جمعها وأطلق لعلی علی بن موسی ع مرة بعده مرة وشیئا بعد شیءف الرضاا أنه سمعها من فی آخره

 علیه السالم  الرضاعن بن محمـد  بن قتیبة النیسابوری   ها عنه 

بان سنة اثنتین حدثنا عبدالواحد بن محمـد  بن عبدوس النیسابوری العطار بنیسابور فی شع   2
لنیسابوری قال قال أبو محمـد الفضل الحسن علی بن محمـد  بن قتیبة ا وخمسین وثالثمائة قال حدثنی أبو

ی عبد بن شاذان النیسابوری و حدثناالحاکم أبو محمـد  جعفر بن نعیم بن شاذان عن عمه أب
 هللا محمـد  بن شاذان قال قال الفضل بن شاذان إن سأل سائل فقال أخبرنی هل یجوز أن یکلف

نه حکیم غیرعابث و عیل لغیر علة و المعنی قیل له الیجوز ذلک ألالحکیم عبده فعال من األفا
عن تلک العلل معروفة  الجاهل فإن قال قائل فأخبرنی لم کلف الخلق قیل لعلل کثیرة فإن قال قائل فأخبرنی

 موجودة هی أم غیرمعروفة و الموجودة قیل بل هی معروفة موجودة
منها ما النعرفه فإن قال قائل فما ونها قیل لهم منها مانعرفه وعندأهلها فإن قال أتعرفونها أنتم أم التعرف

عند هللا عز و جل فإن قال قائل  أول الفرائض قیل له اإلقرار باهلل وبرسوله وحجته وبما جاء من 
عند هللا عز و جل قیل لعلل کثیرة منها أن  لم أمر الخلق باإلقرار باهلل وبرسله وبحججه وبما جاء من 

یراقب  اهلل عز و جل و لم یجتنب معاصیه و لم ینته عن ارتکاب الکبائر و لممن لم یقر ب
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کل  أحدا فیما یشتهی ویستلذ عن الفساد والظلم و إذافعل الناس هذه األشیاء وارتکب
بعضهم  إنسان مایشتهی ویهواه من غیرمراقبة ألحد کان فی ذلک فساد الخلق أجمعین ووثوب

وأباحوا الدماء والنساء وقتل بعضهم بعضا من غیرحق و  لعلی بعض فغصبوا الفروج واألموا
الجرم فیکون فی ذلک خراب الدنیا وهالک الخلق وفساد الحرث والنسل ومنها أن هللا 
 عز و جل حکیم و ال یکون الحکیم و الیوصف بالحکمة إال ألذی یحظر الفساد ویأمر

واألمر بالصالح  الفسادبالصالح ویزجر عن الظلم وینهی عن الفواحش و ال یکون حظر 
یر والنهی عن الفواحش إال بعداإلقرار باهلل عز و جل ومعرفة اآلمر والناهی و لوترک الناس بغ
ی إقرار باهلل عز و جل و المعرفته لم یثبت أمر بصالح و النهی عن فساد إذ الآمر و الناه

إلقرار باهلل وخشیته بالغیب اومنها أناوجدنا الخلق قدیفسدون بأمور باطنة مستورة عن الخلق فلو ال
لم یکن أحد إذاخال بشهوته وإرادته یراقب أحدا فی ترک معصیة وانتهاک حرمة 
وارتکاب کبیرة إذا کان فعله ذلک مستورا عن الخلق غیرمراقب ألحد فکان یکون 

یر یعلم فی ذلک خالف الخلق أجمعین فلم یکن قوام الخلق وصالحهم إالباإلقرار منهم بعلیم خب
انزجار لهم عما  سر وأخفی آمر بالصالح ناه عن الفساد و التخفی علیه خافیة لیکون فی ذلکال

عان یخلون به من أنواع الفساد فإن قال قائل فلم وجب علیهم معرفة الرسل واإلقرار بهم واإلذ
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الیا متع لهم بالطاعة قیل ألنه لما إن لم یکن فی خلقهم وقواهم مایکملون به مصالحهم و کان الصانع
عن أن یری و کان ضعفهم وعجزهم عن إدراکه ظاهرا لم یکن بد لهم من رسول بینه 

عهم وبینهم معصوم یؤدی إلیهم أمره ونهیه وأدبه ویقفهم علی ما یکون به اجترار مناف
ء الرسول منفعة و السد حاجة ومضارهم فلو لم یجب علیهم معرفته وطاعته لم یکن لهم فی مجی

لذی أتقن کل عبثا لغیر منفعة و الصالح و لیس هذا من صفة الحکیم أ ولکان یکون إتیانه
قفوا علی شیء فإن قال قائل فلم جعل أولی األمر وأمر بطاعتهم قیل لعلل کثیرة منها أن الخلق لماو

حد محدود وأمروا أن الیتعدوا ذلک الحد لما فیه من فسادهم لم یکن یثبت ذلک و 
التعدی والدخول فیما حظر علیهم ألنه لو لم یکن  أمینا یمنعهم منالیقوم إالبأن یجعل علیهم فیه 

ساد ویقیم فیهم ذلک لکان أحد الیترک لذته ومنفعته لفساد غیره فجعل علیهم قیما یمنعهم من الف
یس الحدود واألحکام ومنها أنا النجد فرقة من الفرق و الملة من الملل بقوا وعاشوا إالبقیم ورئ

ک الخلق مما یعلم أنه فی أمر الدین والدنیا فلم یجز فی حکمة الحکیم أن یتر و لما البد لهم منه
جماعتهم البد له منه و القوام لهم إال به فیقاتلون به عدوهم ویقسمون فیئهم ویقیم لهم جمهم و

الملة  ویمنع ظالمهم من مظلومهم ومنها أنه لو لم یجعل لهم إماما قیما أمینا حافظا مستودعا لدرست
الدین وغیرت السنن واألحکام ولزاد فیه المبتدعون ونقص منه الملحدون  وذهب
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هم واختالف وشبهوا ذلک علی المسلمین ألنا وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیرکاملین مع اختالف
 ص لفسدوا علی نحو مابینا   أهوائهم وتشتت أنحائهم فلو لم یجعل لهم قیما حافظا لماجاء به الرسول

قال قائل  ئع والسنن واألحکام واإلیمان و کان فی ذلک فساد الخلق أجمعین فإنوغیرت الشرا
ن فلم الیجوز أن ال یکون فی األرض إمامان فی وقت واحد وأکثر من ذلک قیل لعلل منها أ

أنا لم نجد اثنین إالمختلفی  الواحد الیختلف فعله وتدبیره واالثنین الیتفق فعلهما وتدبیرهما و ذلک
کالهما  رادة فإذاکانا اثنین ثم اختلفت هممهما وإرادتهما وتدبیرهما وکاناالهمم واإل

تالف مفترضی الطاعة لم یکن أحدهما أولی بالطاعة من صاحبه فکان یکون فی ذلک اخ
یة الخلق والتشاجر والفساد ثم ال یکون أحد مطیعا ألحدهما إال و هوعاص لآلخر فتعم معص

توا فی السبیل إلی الطاعة واإلیمان ویکونون إنما أ أهل األرض ثم ال یکون لهم مع ذلک
اتباع االختالف والتشاجر والفساد إذ أمرهم ب   ذلک من قبل الصانع ألذی وضع لهم 

عو إلیه المختلفین ومنها أنه لوکانا إمامین لکان لکل من الخصمین أن یدعو إلی غیر ألذی ید
ه فیبطل الحقوق واألحکام بع صاحبصاحبه فی الحکومة ثم ال یکون أحدهما أولی بأن یت

أولی بالنطق والحکم واألمر والنهی من اآلخر  والحدود ومنها أنه ال یکون واحد من الحجتین
ه و إذا کان هذاکذلک وجب علیهما أن یبتدیا بالکالم و لیس ألحدهما أن یسبق صاحب
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وت کء إذاکانا فی اإلمامة شرعا واحدا فإن جاز ألحدهما السکوت جاز السبشی
لآلخر و إذاجاز لهما السکوت بطلت الحقوق واألحکام وعطلت الحدود وصار 

نها الناس کأنهم الإمام لهم فإن قال قائل فلم الیجوز أن یکون اإلمام من غیرجنس الرسول قیل لعلل م
ره وهی أنه لما کان اإلمام مفترض الطاعة لم یکن بد من داللة تدل علیه ویتمیزه بها من غی

وجاز فی لمشهورة والوصیة الظاهرة لیعرف من غیره ویهتدی إلیه بعینه ومنها أنه لالقرابة ا
غیرجنس الرسول لکان قدفضل من لیس برسول علی الرسل إذ جعل أوالد الرسول أتباعا ألوالد 

م أعدائه کأبی جهل و ابن أبی معیط ألنه قدیجوز بزعمهم أن ینتقل ذلک فی أوالده
له متبوعین د الرسول تابعین وأوالد أعداء هللا وأعداء رسوإذاکانوا مؤمنین فیصیر أوال

فکان الرسول أولی بهذه الفضیلة من غیره وأحق ومنها أن الخلق إذاأقروا للرسول بالرسالة 
عاظم ذلک وأذعنوا له بالطاعة لم یتکبر أحد منهم عن أن یتبع ولده ویطیع ذریته و لم یت

نفسه أنهم  س الرسول کان کل واحد منهم فیفی أنفس الناس و إذا کان ذلک فی غیرجن
أولی به من غیره ودخلهم من ذلک الکبر و لم تسنح أنفسهم بالطاعة لمن هوعندهم دونهم 

لیهم فکان لکون ذلک داعیة لهم إلی الفساد والنفاق واالختالف فإن قال قائل فلم وجب ع
اإلقرار والمعرفة  یجب علیهم اإلقرار والمعرفة بأن هللا واحد أحد قیل لعلل منها أنه لو لم
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لجاز لهم أن یتوهموا مدبرین أوأکثر من ذلک و إذاجاز ذلک لم یهتدوا إلی الصانع 
لهم من غیره ألن کل إنسان منهم کان الیدری ألنه إنما یعبد غیر ألذی خلقه ویطبع غیر 

نهی ناه الألذی أمره فالیکونون علی حقیقة من صانعهم وخالقهم و الیثبت عندهم أمر آمر و 
 إذا الیعرف اآلمر بعینه و الالناهی من غیره ومنها أنه لوجاز أن یکون اثنین لم یکن أحد

أن  الشریکین أولی بأن یعبد ویطاع من اآلخر و فی إجازة أن یطاع ذلک الشریک إجازة
بات کل باطل أن الیطاع هللا کفر باهلل وبجمیع کتبه ورسله وإث الیطاع هللا و فی إجازة

کل حق وتحلیل کل حرام وتحریم کل حالل والدخول فی کل معصیة والخروج من وترک 
کل طاعة وإباحة کل فساد وإبطال کل حق ومنها أنه لوجاز أن یکون أکثر من واحد 

رف العباد لجاز إلبلیس أن یدعی أنه ذلک اآلخر حتی یضاد هللا تعالی فی جمیع حکمه ویص
لم وجب علیهم اإلقرار د النفاق فإن قال قائل فإلی نفسه فیکون فی ذلک أعظم الکفر وأش

دون غیره  باهلل بأنه لیس کمثله شیءقیل لعلل منها أن الیکونوا قاصدین نحوه بالعبادة والطاعة
دروا غیرمشتبه علیهم أمر ربهم وصانعهم ورازقهم ومنها أنهم لو الیعلموا أنه لیس کمثله شیء لم ی

إذا کان  نصبها لهم آباؤهم والشمس والقمر والنیرانلعل ربهم وصانعهم هذه األصنام التی 
کاب جائزا أن یکون علیهم مشتبه و کان یکون فی ذلک الفساد وترک طاعاته کلها وارت
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یها ومنها أنه لو لم یجب وأمرها ونه   معاصیه کلها علی قدر مایتناهی إلیهم من أخبار هذه األر
علی المخلوقین من العجز  أن یجری علیه مایجریعلیهم أن یعرفوا أن لیس کمثله شیءلجاز عندهم 

والجهل والتغییر والزوال والفناء والکذب واالعتداء و من جازت علیه هذه األشیاء لم 
ه و فی یؤمن فناؤه و لم یوثق بعدله و لم یحقق قوله وأمره ونهیه ووعده ووعیده وثوابه وعقاب

لعباد ونهاهم قیل ألنه ال یکون مر هللا تعالی اذلک فساد الخلق وإبطال الربوبیة فإن قال قائل لم أ
دهم قیل لئال بقاؤهم وصالحهم إالباألمر والنهی والمنع من الفساد والتغاصب فإن قال قائل فلم تعب

یکونوا ناسین لذکره و التارکین ألدبه و الالهین عن أمره ونهیه إذا کان فیه صالحهم 
إن قال قائل فلم أمروا بالصالة مد فقست قلوبهم فوقوامهم فلو ترکوا بغیر تعبد لطال علیهم األ

ین یدی قیل ألن فی الصالة اإلقرار بالربوبیة و هوصالح عام ألن فیه خلع األنداد والقیام ب
والخشوع واالعتراف وطلب اإلقالة من سالف  الجبار بالذل واالستکانة والخضوع

را هلل غیرناس له و ذاک الذنوب ووضع الجبهة علی األرض کل یوم ولیلة لیکون العبد
نزجار عن الفساد یکون خاشعا وجال متذلال طالبا راغبا فی الزیادة للدین والدنیا مع ما فیه من اال

ی ولیکون فی وصار ذلک علیه فی کل یوم ولیلة لئال ینسی العبد مدبره وخالقه فیبطر ویطغ
نعا له عن أنواع الفساد اطاعة خالقه والقیام بین یدی ربه زاجرا له عن المعاصی وحاجزا وم
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ذاقام بین یدی ئ به قیل له ألن یکون العبد طاهرا إفإن قال قائل فلم أمروا بالوضوء وبد
هاب الکسل عندمناجاته إیاه مطیعا له فیما أمره نقیا من األدناس والنجاسة مع ما فیه من ذ الجبار و

ائل فلم وجب ذلک علی قوطرد النعاس وتزکیة الفؤاد للقیام بین یدی الجبار فإن قال 
شف عن الوجه والیدین والرأس والرجلین قیل ألن العبد إذاقام بین یدی الجبار فإنما ینک

رغب جوارحه ویظهر ماوجب فیه الوضوء و ذلک بأنه بوجهه یسجد ویخضع وبیده یسأل وی
ل فلم د فإن قال قائویرهب ویتبتل وینسک وبرأسه یستقبل فی رکوعه وسجوده وبرجلیه یقوم ویقع

وجب الغسل علی الوجه والیدین وجعل المسح علی الرأس والرجلین و لم یجعل ذلک غسال کله 
أومسحا کله قیل لعلل شتی منها أن العبادة العظمی إنما هی الرکوع والسجود وإنما یکون 

ت الرکوع والسجود بالوجه والیدین البالرأس والرجلین ومنها أن الخلق الیطیقون فی کل وق
لنهار رأس والرجلین ویشتد ذلک علیهم فی البرد والسفر والمرض وأوقات من اللیل واغسل ال

وغسل الوجه والیدین أخف من غسل الرأس والرجلین و إذاوضعت الفرائض علی قدر 
أقل الناس طاقة من أهل الصحة ثم عم فیهاالقوی والضعیف ومنها أن الرأس والرجلین لیس 

غیر ذلک فإن  الوجه والیدین لموضع العمامة والخفین وهما فی کل وقت بادیان ظاهران ک
سائر األشیاء قیل  قال قائل فلم وجب الوضوء مما خرج من الطرفین خاصة و من النوم دون
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 أمروا بالطهارةألن الطرفین هما طریق النجاسة و لیس لإلنسان طریق تصیبه النجاسة من نفسه إالمنهما ف
یه النوم یفتح کل سهم و أماالنوم فألن النائم إذاغلب علعند ماتصیبهم تلک النجاسة من أنف

وء شیء منه واسترخی فکان أغلب األشیاء علیه فی الخروج منه الریح فوجب علیه الوض
قیل ألن  لهذه العلة فإن قال قائل فلم لم یؤمروا بالغسل من هذه النجاسة کماأمروا بالغسل من الجنابة

 نفسا ال منه کلما یصیب ذلک و الیکلف هللاهذا شیءدائم غیرممکن للخلق االغتس
ها إالوسعها والجنابة لیست هی أمر دائم إنما هی شهوة تصیبها إذاأراد ویمکنه تعجیل

الغسل من وتأخیرها األیام الثالثة واألقل واألکثر و لیس ذلک هکذا فإن قال قائل فلم أمروا ب
أن الجنابة من نفس  جنابة وأقذر قیل من أجلالجنابة و لم یؤمروا بالغسل من الخالء و هوأنجس من ال

   اإلنسان و هو شیءیخرج من جمیع جسده والخالء لیس هو من نفس اإلنسان إنما هوغذاء یدخل من 
ذکیرا فإن قال قائل أخبرنی عن األذان لم أمروا قیل لعلل کثیرة منها أن یکون ت   ویخرج من 

لیکون ذلک داعیا إلی عبادة ت واشتغل عن الصالة وللساهی وتنبیها للغافل وتعریفا لمن جهل الوق
وإنما یقال مؤذن ألنه  الخالق مرغبا فیهامقرا له بالتوحید مجاهرا باإلیمان معلنا باإلسالم مؤذنا لمن نسیها
د أن یبدأ بذکره یؤذن بالصالة فإن قال قائل فلم بدأ فیه بالتکبیر قبل التهلیل قیل ألنه أرا

 فی آخر الحرف الی فی التکبیر فی أول الحرف و فی التهلیل اسم هللاواسمه ألن اسم هللا تع
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نی قیل ألن فبدأ بالحرف ألذی اسم هللا فی أوله ال فی آخره فإن قال قائل فلم جعل مثنی مث
یکون مکررا فی آذان المستمعین مؤکدا علیهم إن سها أحد عن األول لم یسه عن الثانی 

لم جعل التکبیر فی جعل األذان مثنی مثنی فإن قال قائل ف وألن الصالة رکعتان رکعتان ولذلک
ه فجعل إنما یبدأ غفلة و لیس قبله کالم ینبه المستمع ل أول األذان أربعا قیل ألن أول األذان

یر شهادتین قیل ألن أول ذلک تنبیها للمستمعین لمابعده فی األذان فإن قال قائل فلم جعل بعدالتکب
الرسالة و واإلقرار هلل عز و جل بالوحدانیة والثانی اإلقرار للرسول باإلیمان إنما هوالتوحید 

ی األذان أن طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان و أن أصل اإلیمان إنما هوالشهادة فجعل الشهادتین ف
الرسالة فقد کماجعل فی سائر الحقوق شهادتین فإذاأقر هلل تعالی بالوحدانیة واإلقرار للرسول ب

عل بعدالشهادتین ان ألن أصل اإلیمان إنما هواإلقرار باهلل وبرسوله فإن قال قائل فلم جأقر بجملة اإلیم
الدعاء إلی الصالة قیل ألن األذان إنما وضع لموضع الصالة وإنما هوالنداء إلی الصالة 

والشهادتین  فجعل النداء إلی الصالة فی وسط األذان فقدم المؤذن قبلها أربعا التکبیرتین
لعمل مرغبا فیها و أربعا یدعو إلی الفالح حثا علی البر والصالة ثم دعا إلی خیر ا وأخر بعدها

اأتم قبلها أربعا ولیختم فی عملها و فی أدائها ثم نادی بالتکبیر والتهلیل لیتم بعدها أربعا کم
لم یجعل  کالمه بذکر هللا کمافتحه بذکر هللا تعالی فإن قال قائل فلم جعل آخرها التهلیل و
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أحب هللا تعالی ها التکبیر کماجعل فی أولها التکبیر قیل ألن التهلیل اسم هللا فی آخره فآخر
سبیح والتحمید واسم أن یختم الکالم باسمه کمافتحه باسمه فإن قال قائل فلم لم یجعل بدل التهلیل الت

 و هللاهللا فی آخرهما قیل ألن التهلیل هوإقرار هلل تعالی بالتوحید وخلع األنداد من دون 
الرکوع والسجود هوأول اإلیمان وأعظم من التسبیح والتحمید فإن قال فلم بدأ فی االستفتاح و

لدعاء فی الرکعة والقیام والقعود بالتکبیر قیل لعله التی ذکرناها فی األذان فإن قال فلم جعل ا
ن یفتح أ األولی قبل القراءة و لم جعل فی رکعة الثانیة القنوت بعدالقراءة قیل ألنه أحب

 ولیکون فی القیام  قیامه لربه وعبادته بالتحمید والتقدیس والرغبة والرهبة ویختمه بمثل ذلک
 عندالقنوت أطول فأحری أن یدرک المدرک الرکوع و الیفقه الرکعة فی الجماعة

حفوظا فإن قال فلم أمروا بالقراءة فی الصالة قیل لئال یکون القراءة مهجورا مضیعا ولیکون م
ه لیس شیء فی ضمحل و الیجهل فإن قال فلم بدأ بالحمد فی کل قراءة دون سائر السور قیل ألنفالی

ی القرآن والکالم جمع فیه جوامع الخیر والحکمة ماجمع فی سورة الحمد و ذلک أن قوله تعال
 الَحمُد لِلِّهإنما هوأداء لماأوجب هللا تعالی علی خلقه من الشکر وشکره لماوفق عبده للخیرَربّ 

وذکر  العالَِمیَنتمجید له وتحمید وإقرار و أنه هوالخالق المالک الغیره الرّحمِن الرِّحیِماستعطاف
ازات آلالئه ونعمائه علی جمیع خلقه مالِِک یَوِم الّدینِإقرار له بالبعث والنشور والحساب والمج
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ی هللا عز لوإیجاب له ملک اآلخرة کماأوجب له ملک الدنیاإِیّاَک نَعُبُدرغبة وتقرب إ
دامته و جل وإخالص بالعمل له دون غیره َو إِیّاَک نَسَتِعیُناستزادة من توفیقه وعبادته واست
تزادة لماأنعم هللا علیه وبصره اهِدنَا الصّراطَ الُمسَتِقیَماسترشاد ألدبه واعتصام بحبله واس

وکید فی السؤال والرغبة تفی المعرفة بربه وبعظمته وبکبریائه ِصراطَ الِّذیَن أَنَعمَت َعلَیِهم
وبِ وذکر لماتقدم من أیادیه ونعمه علی أولیائه ورغبة فی مثل تلک النعم َغیِر الَمغضُ 

 الّضالّیَناعتصام من َعلَیِهماستعاذة من أن یکون من المعاندین الکافرین المستخفین به وبأمره ونهیه َو اَل 
ن أنهم یحسنون صنعا فقد اجتمع ة وهم یحسبوأن یکون من الضالین الذین ضلوا عن سبیله من غیرمعرف

ال فلم جعل فیه من جوامع الخیر والحکمة فی أمر اآلخرة والدنیا ما الیجمعه شیء من األشیاء فإن ق
ده التسبیح فی الرکوع والسجود قیل لعلل منها أن یکون العبد مع خضوعه وخشوعه وتعب

دا مسبحا مطیعا معظما شاکرا قدسا له ممجوتورعه واستکانته وتذهلل وتواضعه وتقربه إلی ربه م
رکعتین  لخالقه ورازقه فالیذهب به الفکر واألمانی إلی غیر هللا فإن قال فلم جعل أصل الصالة

أصل  و لم زید علی بعضها رکعة و علی بعضها رکعتان و لم یزد علی بعضها شیءقیل ألن
من واحدة الصالة إنما هی رکعة واحدة ألن أصل العدد واحد فإن نقصت 

فلیست هی صالة فعلم هللا عز و جل أن العباد الیؤدون تلک الرکعة الواحدة التی 
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أخری لیتم بالثانیة مانقص من  الصالة أقل منها بکمالها وتمامها واإلقبال علیها فقرن إلیها رکعة
هللا علیه و آله  رسول هللا صلیاألولی ففرض هللا عز و جل أصل الصالة رکعتین ثم علم 

هر والعصر أن العباد الیؤدون هاتین الرکعتین بتمام ماأمروا به وکماله فضم إلی الظ لم وس
م أن صالة المغرب والعشاء اآلخرة رکعتین رکعتین لیکون فیهاتمام الرکعتین األولیین ثم إنه عل

یکون شغل الناس فی وقتها أکثر لالنصراف إلی اإلفطار واألکل والشرب والوضوء 
کعات ت فزاد فیهارکعة واحدة لیکون أخف علیهم وألن تصیر روالتهیئة للمبی

ا أکثر الصالة فی الیوم واللیلة فردا ثم ترک الغداة علی حالها ألن االشتغال فی وقته
س باللیل ولقلة والمبادرة إلی الحوائج فیهاأعم وألن القلوب فیهاأخلی من الفکر لقلة معامالت النا

ألن الفکر أقل لعدم  بل علی صالته منه فی غیرها من الصلواتاألخذ واإلعطاء فاإلنسان فیهاأق
یل إنما جعل ذلک ألن العمل من اللیل فإن قال فلم جعلت التکبیر فی االستفتاح سبع تکبیرات ق

فتاح وتکبیرة التکبیر فی الرکعة األولی التی هی األصل سبع تکبیرات تکبیرة االست
ن للسجود فإذاکبر اإلنسان لرکوع وتکبیرتاالرکوع وتکبیرتان للسجود وتکبیرة أیضا ل

لم یدخل  أول الصالة سبع تکبیرات فقد أحرز التکبیر کله فإن سها فی شیءمنها أوترکها
ام والسجود من علیه نقص فی صالته فإن قال فلم جعل رکعة وسجدتین قیل ألن الرکوع من فعل القی
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جود لیستوی وعف السفعل القعود وصالة القاعد علی النصف من صالة القائم فض
ل التشهد بالرکوع فال یکون بینهما تفاوت ألن الصالة إنما هی رکوع وسجود فإن قال فلم جع

بعدالرکعتین قیل ألنه کماتقدم قبل الرکوع والسجود األذان والدعاء والقراءة 
 لیل الصالة وفکذلک أیضا أمر بعدها التشهد والتحمید والدعاء فإن قال فلم جعل التسلیم تح

لصالة تحریم الکالم لم یجعل بدله تکبیرا أوتسبیحا أوضربا آخر قیل ألنه لما کان فی الدخول فی ا
داء المخلوقین فی الکالم إلی الخالق کان تحلیلها کالم المخلوقین واالنتقال عنها وابت للمخلوقین والتوجه

ن یح فی األخیرتین قیل للفرق بیبإنما هوبالتسلیم فإن قال فلم جعل القراءة فی الرکعتین األولیین والتس
ون عندرسوله فإن قال فلم جعل الجماعة قیل لئال یک مافرض هللا عز و جل من عنده و مافرضه من 

اإلخالص والتوحید واإلسالم والعبادة هلل إالظاهرا مکشوفا مشهورا ألن فی إظهاره حجة 
یا لماأقر به تخف مؤدعلی أهل الشرق والغرب هلل وحده عز و جل ولیکون المنافق والمس

بظاهر اإلسالم والمراقبة ولیکون شهادات الناس باإلسالم بعضهم لبعض جائزة ممکنة مع 
ال فلم ما فیه من المساعدة علی البر والتقوی والزهد عن کثیر من معاصی هللا عز و جل فإن ق

إنما هی یهاجعل الجهر فی بعض الصلوات و لم یجعل فی بعض قیل ألن الصلوات التی یجهر ف
جماعة  صلوات تصلی فی أوقات مظلمة فوجب أن یجهر فیهاألن یمر المار فیعلم أن هاهنا
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فإذاأراد أن یصلی صلی وألنه إن لم یر جماعة تصلی سمع وعلم ذلک من جهة السماع 
رک من جهة الرؤیة والصالتان اللتان الیجهر فیهما فإنما هما بالنهار و فی أوقات مضیئة فهی تد

قدم و لم تؤخر فیها إلی السماع فإن قال فلم جعل الصلوات فی هذه األوقات و لم ت فالیحتاج
غروب  قیل ألن األوقات المشهورة المعلومة التی تعم أهل األرض فیعرفها الجاهل والعالم أربعة

الشمس معروف مشهور یجب عنده المغرب وسقوط الشفق مشهور معلوم یجب عنده العشاء 
مشهور معلوم یجب عنده الغداة وزوال الشمس مشهور معلوم یجب اآلخرة وطلوع الفجر 

 عنده الظهر و لم یکن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه األوقات فجعل وقتها
وعلة أخری أن هللا عز و جل أحب أن یبدأ الناس  عندالفراغ من الصالة التی قبلها

بعبادته ثم ینتشروا فیما أحبوا  افی کل عمل أوال بطاعته وعبادته فأمرهم أول النهار أن یبدءو
من مرمة دنیاهم فأوجب صالة الغداة علیهم فإذا کان نصف النهار وترکوا ماکانوا 

قیلولتهم فأمرهم أن فیه من الشغل و هووقت یضع الناس فیه ثیابهم ویستریحون ویشتغلون بطعامهم و
ا من ذلک ویبدءوا أوال بذکره وعبادته فأوجب علیهم الظهر ثم یتفرغوا لماأحب

روا فإذاقضوا وطرهم وأرادوا االنتشار فی العمل آلخر النهار بدءوا أیضا بطاعته ثم صا
إلی ماأحبوا من ذلک فما وجب علیهم العصر ثم ینتشرون فیما شاءوا من مرمة دنیاهم 



511 
 

یتفرغون  فإذاجاء اللیل ووضعوا زینتهم وعادوا إلی أوطانهم ابتدءوا أوال بعبادة ربهم ثم
ا من ذلک فأوجب علیهم المغرب فإذاجاء وقت النوم وفرغوا مما کانوا به لماأحبو

یروا إلیه من مشتغلین أحب أن یبدءوا أوال بعبادته وطاعته ثم یصیرون إلی ماشاءوا أن یص
إذافعلوا ذلک فیکونوا قدبدءوا فی کل عمل بطاعته وعبادته فأوجب علیهم العتمة ف

لم إذا لم یکن للعصر تقس قلوبهم و لم تقل رغبتهم فإن قال فذلک لم ینسوه و لم یغفلوا عنه و لم 
الغداة وقت مشهور مثل تلک األوقات أوجبها بین الظهر والمغرب و لم یوجبها بین العتمة و

ه و بین الغداة والظهر قیل ألنه لیس وقت علی الناس أخف و الأیسر و الأحری أن یعم فی
لون فی و ذلک أن الناس عامتهم یشتغالضعیف والقوی بهذه الصالة من هذاالوقت 

أول النهار بالتجارات والمعامالت والذهاب فی الحوائج وإقامة األسواق فأراد أن 
عرون به الیشغلهم عن طلب معاشهم ومصلحة دنیاهم و لیس یقدر الخلق کلهم علی قیام اللیل و الیش

لم یجعلها فی أشد  و و الینتبهون لوقته لو کان واجبا و الیمکنهم ذلک فخفف هللا عنهم
 ُ األوقات علیهم ولکن جعلها فی أخف األوقات علیهم کما قال هللا عز و جل ُیِریُد اّللّ

ع الیدین هوضرب فإن قال فلم یرفع الیدین فی التکبیر قیل ألن رف بُِکُم الُیسرَ وَ ال ُیِریُد بُِکُم الُعسرَ 
د فی وقت ذکره له کون العبمن االبتهال والتبتل والتضرع فأحب هللا عز و جل أن ی
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ما قال وقصده فإن  متبتال متضرعا مبتهال وألن فی رفع الیدین إحضار النیة وإقبال القلب علی
علت السنة قال فلم جعل صالة السنة أربعا وثالثین رکعة قیل ألن الفریضة سبع عشرة رکعة فج

مختلفة و لم یجعل فی وقت  تمثلی الفریضة کماال للفریضة فإن قال فلم جعل صالة السنة فی أوقا
عندزوال الشمس و بعدالمغرب وباألسحار فأحب أن  واحد قیل ألن أفضل األوقات ثالثة

یصلی له فی کل هذه األوقات الثالثة ألنه إذافرقت السنة فی أوقات شتی کان 
أداؤها أیسر وأخف من أن تجمع کلها فی وقت واحد فإن قال فلم صارت صالة الجمعة 

ل شتی منها اإلمام رکعتین و إذاکانت بغیر إمام رکعتین ورکعتین قیل لعل إذاکانت مع
 أن الناس یتخطون إلی الجمعة من بعدفأحب هللا عز و جل أن یخفف عنهم لموضع التعب
ألذی صاروا إلیه ومنها أن اإلمام یحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصالة و من أنتظر الصالة 

فقهه وعدله ها أن الصالة مع اإلمام أتم وأکمل لعلمه وفهو فی صالة فی حکم التمام ومن
ال فلم وفضله ومنها أن الجمعة عید وصالة العید رکعتان و لم تقصر لمکان الخطبتین فإن ق
بهم فی جعلت الخطبة قیل ألن الجمعة مشهد عام فأراد أن یکون لإلمام سببا لموعظتهم وترغی

نهم ودنیاهم ویخبرهم بما ماأراد من مصلحة دیالطاعة وترهیبهم عن المعصیة وتوقیفهم علی 
 ورد علیه من األوقات و من األحوال التی لهم فیهاالمضرة والمنفعة فإن قال فلم جعلت
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ائج خطبتین قیل ألن تکون واحدة للثناء والتحمید والتقدیس هلل عز و جل واألخری للحو
 الصالح والفساد یه بما فیهواإلعذار واإلنذار والدعاء و مایرید أن یعلمهم من أمره ونه

الة قیل ألن فإن قال فلم جعلت الخطبة یوم الجمعة قبل الصالة وجعلت فی العیدین بعدالص
 الجمعة أمر دائم یکون فی الشهر مرارا و فی السنة کثیرا فإذاأکثر ذلک علی الناس

صالة و الیتفرقوا لصلوا وترکوه و لم یقیموا علیه وتفرقوا عنه فجعلت قبل الصالة لیحتبسوا علی ا
أکثر  و الیذهبوا و أماالعیدان فإنما هو فی السنة مرتان وهی أعظم من الجمعة والزحام فیه

یستخفوا به قال و الناس منهم أرغب فإن تفرق بعض الناس بقی عامتهم و لیس هوبکثیر فیمیلوا و
 مصنف هذاالکتاب رحمه هللا جاء هذاالخبر هکذا والخطبتان فی الجمعة والعید

ن عفان ألنه بعدالصالة ألنهما بمنزلة الرکعتین األخیرتین و إن أول من قدم الخطبتین عثمان ب
لماأحدث ماأحدث لم یکن الناس یقفون علی خطبة ویقولون مانصنع بمواعظه و 

إن قال قدأحدث ماأحدث فقدم الخطبتین لیقف الناس انتظارا للصالة و الیتفرقوا عنه ف
یه الصالة یکون علی فرسخین الأکثر من ذلک قیل ألن مایقصر فلم وجبت الجمعة علی من 

من  بریدان ذاهب أوبرید ذاهب وجائی والبرید أربعة فراسخ فوجبت الجمعة علی
ء علی فرسخین ویذهب هو علی نصف البرید ألذی یجب فیه التقصیر و ذلک أنه یجی
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د فی الصالة السنة یوم یفرسخین فذلک أربعة فراسخ و هونصف طریق المسافر فإن قال فلم ز
إن قال فلم قصرت الجمعة أربع رکعات قیل تعظیما لذلک الیوم وتفرقة بینه و بین سائر األیام ف

ت الصالة فی السفر قیل ألن الصالة المفروضة أوال إنما هی عشر رکعات والسبع إنما زید
ه بأمر نفسه وظعنه لعلیها بعدفخفف هللا عنهم تلک الزیادة لموضع السفر وتعبه ونصبه واشتغا

معیشة رحمة من هللا عز و جل وتعطفا علیه إالصالة المغرب  وإقامته لئال یشتغل عما البد له من
یة فراسخ الأقل فإنها لم تقصر ألنها صالة مقصورة فی األصل فإن قال فلم وجب التقصیر فی ثمان

األثقال فوجب التقصیر و من ذلک و الأکثر قیل ألن ثمانیة فراسخ مسیرة یوم للعامة والقوافل
جب فی مسیرة فی مسیرة یوم فإن قال فلم وجب التقصیر فی مسیرة یوم الأکثر قیل ألنه لو لم ی

یوم لماوجب فی مسیرة سنة و ذلک أن کل یوم یکون بعد هذاالیوم فإنما هونظیر 
هما رق بینهذاالیوم فلو لم یجب فی هذاالیوم لماوجب فی نظیره إذ کان نظیره مثله و الف

راسخ مسیر الجمال فإن قال قدیختلف السیر فلم جعلت مسیرة یوم ثمانیة فراسخ قیل ألن ثمانیة ف
ترک والقوافل و هوسیر ألذی تسیره الجمالون والمکارون فإن قال فلم ترک تطوع النهار و لم ی

یر لمغرب التقصتطوع اللیل قیل ألن کل صالة التقصیر فیها فالتقصیر فی تطوعها و ذلک أن ا
ا من التطوع فإن قال فیها فالتقصیر فیما بعدها من التطوع وکذلک الغداة التقصیر فیما قبله
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مسین وإنما هی زیادة فما بال العتمة مقصورة و لیس تترک رکعتاه قیل إن تلک الرکعتین لیستا من الخ
جاز للمسافر  إن قال فلمفی الخمسین تطوعا لیتم بهابدل کل رکعة من الفریضة رکعتین من التطوع ف

لیستریح المریض فی والمریض أن یصلیا صالة اللیل فی أول اللیل قیل الشتغاله وضعفه لیحرز صالته ف
لی المیت قیل وقت راحته ویشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره فإن قال فلم أمروا بالصالة ع

إلی الشفاعة فیه  جلیشفعوا له ویدعوا له بالمغفرة ألنه لم یکن فی وقت من األوقات أحو
ون أن یکبر فإن قال فلم جعلت خمس تکبیرات د والطلب واالستغفار من تلک الساعة

لم لم أربعا أوستا قیل إن الخمس إنما أخذت من الخمس الصلوات فی الیوم واللیلة فإن قال ف
یکن فیهارکوع أوسجود قیل ألنه إنما أرید بهذه الصالة الشفاعة لهذا العبد ألذی 

ات کان عما خلف واحتاج إلی ماقدم فإن قال فلم أمر بغسل المیت قیل ألنه إذام قدتخلی
الغالب علیه النجاسة واآلفة واألذی فأحب أن یکون طاهرا إذاباشر أهل الطهارة 

یس من میت من المالئکة الذین یلونه ویماسونه فیما بینهم نظیفا موجها به إلی هللا عز و جل و ل
ن المیت ابة فلذلک أیضا وجب الغسل فإن قال فلم أمروا بکفیموت إالخرجت منه الجن

ر الناس علی بعض قیل لیلقی ربه عز و جل طاهر الجسد ولئال تبدو عورته لمن یحمله ویدفنه ولئال یظه
ساد حاله وقبح منظره وتغیر ریحه ولئال یقسو القلب من کثرة النظر إلی مثل ذلک للعاهة والف
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فالیحفظه فیما خلف  ولئال یبغضه حمیم فیلقی ذکره ومودته ولیکون أطیب ألنفس األحیاء
ساد وأوصاه وأمره به واجبا کان أوندبا فإن قال فلم أمر بدفنه قیل لئال یظهر الناس علی ف

آلفة والفساد جسده وقبح منظره وتغیر ریحه و الیتأذی به األحیاء بریحه وبما یدخل علیه من ا
ن قال فلم أمر من اء فالیشمت عدوه و الیحزن صدیقه فإولیکون مستورا عن األولیاء واألعد

قی یغسله بالغسل قیل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح المیت ألن المیت إذاخرج منه الروح ب
لطیر منه أکثر آفته فإن قال فلم لم یجب الغسل علی من مس شیئا من األموات غیراإلنسان کا

ا وشعرا ووبرا األشیاء کلها ملبسة ریشا وصوفوالبهائم والسباع و غیر ذلک قیل ألن هذه 
 لمیتء ألذی هوزکی من الحی واهذاکله زکی طاهر و الیموت وإنما یماس منه الشی

          2483 
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د وإنما هی فإن قال فلم جوزتم الصالة علی المیت بغیر وضوء قیل ألنه لیس فیهارکوع و السجو
وء فی هللا وتسأله علی أی حال کنت وإنما یجب الوضدعاء ومسألة و قدیجوز أن تدعو 

عدالفجر الصالة التی فیهاالرکوع والسجود فإن قال فلم جوزتم الصالة علیه قبل المغرب و ب
قیل ألن هذه الصالة إنما تجب فی وقت الحضور والعلة ولیست هی موقتة کسائر 



517 
 

یه اختیار وإنما فالصلوات وإنما هی صالة تجب فی وقت حدوث الحدث لیس لإلنسان 
هوحق یؤدی وجائز أن تؤدی الحقوق فی أی وقت إذا لم یکن الحق موقتا فإن قال 
فلم جعلت للکسوف صالة قیل ألنه آیة من آیات هللا عز و جل الیدری لرحمة ظهرت 

 لی خالقها وراحمهاأن یفزع أمته إ النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم أم لعذاب فأحب 
 عنهم شرها ویقیهم مکروهها کماصرف عن قوم یونس ع حین تضرعواعند ذلک لیصرف 

اء إلی هللا عز و جل فإن قال فلم جعلت عشر رکعات قیل ألن الصالة التی نزل فرضها من السم
ا إلی األرض أوال فی الیوم واللیلة فإنما هی عشر رکعات فجمعت تلک الرکعات هاهن

ن یختموا أیضا یهارکوع إال و فیهاسجود وألوإنما جعل فیهاالسجود ألنه ال یکون صالة ف
صلواتهم بالسجود والخضوع وإنما جعلت أربع سجدات ألن کل صالة نقص سجود من 
أربع سجدات ال یکون صالة ألن أقل الفرض السجود فی الصالة ال یکون إال علی أربع 

الصالة  نسجدات فإن قال فلم لم یجعل بدل الرکوع سجودا قیل ألن الصالة قائما أفضل م
قاعدا وألن القائم یری الکسوف واالنجالء والساجد الیری فإن قال فلم غیرت عن أصل 

غیرت الصالة التی افترضها هللا قیل ألنه صلی لعلة تغیر أمر من األمور و هوالکسوف فلما ت
فیه ویبرزون  ا یجتمعونالعلة تغیر المعلول فإن قال فلم جعل یوم الفطر العید قیل ألن یکون للمسلمین مجمع
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فطر و یوم  إلی هللا عز و جل فیحمدونه علی ما من علیهم فیکون یوم عید و یوم اجتماع و یوم
زکاة و یوم رغبة و یوم تضرع وألنه أول یوم من السنة یحل فیه األکل والشرب ألن أول 

أن یکون لهم فی ذلک الیوم   عند أهل الحق شهر رمضان فأحب هللا عز و جل شهور السنة
رها من الصالة قیل ألن جمع یحمدونه فیه ویقدسونه فإن قال فلم جعل التکبیر فیهاأکثر منه فی غیم

کِمُلوا الِعّدَة التکبیر إنما هوتکبیر هلل وتمجید علی ماهدی وعافی کما قال هللا عز و جل وَ لِتُ 
َ َعلی ما َهداُکم َو لََعلُّکم تَشُکُروَن فإن قال فلم یهااثنتا عشرة تکبیرة قیل جعل ف َو لُِتَکبُّروا اّللّ

کبیرة فإن قال فلم ألنه یکون فی کل رکعتین اثنتا عشرة تکبیرة فلذلک جعل فیهااثنتا عشرة ت
ة فی صالة الفریضة جعل سبع تکبیرات فی األولی وخمس فی الثانیة و لم یسو بینهما قیل ألن السن

 وجعل فی الثانیة خمس تکبیرات یراتئ هاهنا بسبع تکبأن یستفتح بسبع تکبیرات فلذلک بد
فی الرکعتین جمیعا  ألن التحریم من التکبیر فی الیوم واللیلة خمس تکبیرات ولیکون التکبیر

ا علی فقر وترا وترا فإن قال فلم أمر بالصوم قیل لکی یعرفوا ألم الجوع والعطش فلیستدلو
صابرا علی ماأصابه من الجوع  ااآلخرة ولیکون الصائم خاشعا ذلیال مستکینا مأجورا محتسبا عارف

والعطش فیستوجب الثواب مع ما فیه من االنکسار عن الشهوات ولیکون ذلک واعظا 
لغ ذلک لهم فی العاجل ورائضا لهم علی أداء ماکلفهم ودلیال لهم فی األجل ولیعرفوا شدة مب
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م فإن قال فلم هعلی أهل الفقر والمسکنة فی الدنیا فیؤدوا إلیهم ماافترض هللا لهم فی أموال
جعل الصوم فی شهر رمضان خاصة دون سائر الشهور قیل ألن شهر رمضان هوالشهر ألذی 

اَن أنزل هللا تعالی فیه القرآن و فیه فرق بین الحق والباطل کما قال هللا عز و جل َشهُر َرَمض
نِزَل فِیِه الُقرآُن ُهدًی لِلنّاسِ َو بَیّناتٍ ِمَن الُهدی َو الفُ 

ُ
یه نبئ محمـد   ص رقاِن و فألِّذی أ

قدر و فیه لیلة القدر التی هی خیر من ألف شهر و فیهایفرق کل أمر حکیم و هورأس السنة ی
شر أومضرة أومنفعة أورزق أوأجل ولذلک سمیت لیلة  فیها ما یکون فی السنة من خیر أو

وة العبادة قالقدر فإن قال فلم أمروا بصوم شهر رمضان الأقل من ذلک و الأکثر قیل ألنه 
م ألذی یعم فیهاالقوی والضعیف وإنما أوجب هللا الفرائض علی أغلب األشیاء وأع

القوی ثم رخص ألهل الضعف ورغب أهل القوة فی الفضل و لوکانوا یصلحون علی أقل 
من ذلک لنقصهم و لواحتاجوا إلی أکثر من ذلک لزادهم فإن قال فلم إذاحاضت 

إالطاهرا وألنه  نها فی حد نجاسة فأحب هللا أن التعبدهالمرأة التصوم و التصلی قیل أل
ی فمنها الصوم لمن الصالة له فإن قال فلم صارت تقضی الصوم و التقضی الصالة قیل لعلل شت

غال أن الصیام الیمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها وإصالح بیتها والقیام بأمرها واالشت
واللیلة مرارا فالتقوی  ه ألن الصالة تکون فی الیومبمرمة معیشتها والصالة تمنعها من ذلک کل
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علی ذلک والصوم لیس کذلک ومنها أن الصالة فیهاعناء وتعب واشتغال األرکان و لیس 
فی الصوم شیء من ذلک وإنما هواإلمساک عن الطعام والشراب و لیس فیه اشتغال األرکان 

ی یومها ولیلتها و لیس الصوم دة فء إالتجب علیها فیه صالة جدیومنها أنه لیس من وقت یجی
کذلک ألنه لیس کلما حدث یوم وجب علیها الصوم وکلما حدث وقت الصالة 

ره وجب علیها الصالة فإن قال فلم إذامرض الرجل أوسافر فی شهر رمضان فلم یخرج من سف
أو لم یفق من مرضه حتی یدخل علیه شهر رمضان آخر وجب علیه الفداء لألول وسقط 

 إذاأفاق بینهما أوأقام و لم یقضه وجب علیه القضاء والفداء قیل ألن ذلکالقضاء ف
مرت  الصوم إنما وجب علیه فی تلک السنة فی ذلک الشهر فأما ألذی لم یفق فإنه لما أن

کذلک علیه السنة کلها و قدغلب هللا تعالی علیه فلم یجعله له السبیل إلی أدائه سقط عنه و
جب علیه قضاء الصلوات مغمی علیه ألذی یغمی علیه یوما ولیلة فالیکلما غلب هللا علیه مثل ال

کما قال الصادق ع کلما غلب هللا علیه العبد فهو أعذر له ألنه دخل الشهر و هومریض 
ووجب علیه الفداء ألنه  فلم یجب علیه الصوم فی شهره و السنته للمرض ألذی کان فیه

ا قال هللا عز و جل وجب علیه الفداء کمبمنزلة من وجب علیه صوم فلم یستطع أداءه ف
ز و جل َفِفدیٌَة ِمن ِصیاٍم َفِصیاُم َشهَریِن ُمَتتابَِعینَِفَمن لَم یَسَتِطع َفِإطعاُم ِستّیَن ِمسکِیناً و کما قال هللا ع



521 
 

کٍفأقام الصدقة مقام الصیام إذاعسر علیه فإن قال فلم فإن لم یستطع إذ  أَو َصَدَقٍة أَو ُنسُ
ء للماضی آلن فیستطیع قیل له ألنه لمادخل علیه شهر رمضان آخر وجب علیه الفداذاک فهو ا

 ألنه کان بمنزلة من وجب علیه صوم فی کفارة فلم یستطعه فوجب علیه الفداء و
إذاوجب الفداء سقط الصوم والصوم ساقط والفداء الزم فإن أفاق فیما بینهما و 

لم جعل الصوم السنة قیل ستطاعته فإن قال فلم یصمه وجب علیه الفداء لتضییعه والصوم ال
أیام یوما قیل  لیکمل فیه الصوم الفرض فإن قال فلم جعل فی کل شهر ثالثة أیام و فی کل عشرة

أیام یوما واحدا  ألن هللا تبارک و تعالی یقول َمن جاَء بِالَحَسَنِة َفلَُه َعشُر أَمثالِهافمن صام فی کل عشرة
ی شهر صوم ما قال سلمان الفارسی رحمة هللا علیه صوم ثالثة أیام ففکأنما صام الدهر کله ک

الدهر کله فمن وجد شیئا غیرالدهر فلیصمه فإن قال فلم جعل أول خمیس من العشر األول 
 وآخر خمیس فی العشر اآلخر وأربعاء فی العشر األوسط قیل أماالخمیس فإنه قال الصادق ع

ل العبد علی هللا  عز و جل فأحب أن یعرض عمیعرض فی کل خمیس أعمال العباد علی هللا
م والعبد صائم تعالی و هوصائم فإن قال فلم جعل آخر لخمیس قیل ألنه إذاعرض علیه عمل ثمانیة أیا

کان أشرف وأفضل من أن یعرض عمل یومین و هوصائم وإنما جعل األربعاء فی العشر 
یه أهلک ار فی ذلک الیوم و فاألوسط ألن الصادق ع أخبر بأن هللا عز و جل خلق الن
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نفسه نحس ذلک الیوم بصومه  القرون األولی و هو یوم نحس مستمر فأحب أن یدفع العبد عن
الة وغیرهما فإن قال فلم وجب فی الکفارة علی من لم یجد تحریر رقبة الصیام دون الحج والص

نیاه ومصلحة معیشته مع د قیل ألن الصالة والحج وسائر الفرائض مانعة لإلنسان من التقلب فی أمر
إن قال فلم وجب تلک العلل التی ذکرناها فی الحائض التی تقضی الصیام و التقضی الصالة ف

ض ألذی علیه صوم شهرین متتابعین دون أن یجب علیه شهر واحد أوثالثة أشهر قیل ألن الفر
غلیظا فرض هللا علی الخلق و هوشهر واحد فضوعف فی هذاالشهر فی کفارته توکیدا وت

نه إذاقضاه متفرقا هان علیه فإن قال فلم جعلت متتابعین قیل لئال یهون علیه األداء فیستخف به أل
 علیه القضاء فإن قال فلم أمر بالحج قیل لعلة الوفادة إلی هللا عز و جل وطلب الزیادة

األموال  ن إخراجوالخروج من کل مااقترف العبد تائبا مما مضی مستأنفا لمایستقبل مع ما فیه م
وتعب األبدان واالشتغال عن األهل والولد وحظر األنفس عن اللذات شاخص فی الحر 

ع الخلق والبرد ثابت ذلک علیه دائم مع الخضوع واالستکانة والتذلل مع ما فی ذلک لجمی
اجر وجالب من المنافع فی شرق األرض وغربها و من فی البرد والحر ممن یحج وممن الیحج من بین ت

 ومشتر وکاسب ومسکین ومکار وفقیر وقضاء حوائج أهل األطراف فی المواضع وبائع
حیة کما الممکن لهم االجتماع فیها مع ما فیه من التفقه ونقل أخبار األئمة ع إلی کل صقع ونا
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وا َقوَمُهم إِذا َرَجُعوا رُ قال هللا تعالی َفلَو ال نََفرَ ِمن ُکّل فِرَقٍة ِمنُهم طائَِفٌة لِیََتَفّقُهوا فِی الّدیِن وَ لُِینذِ 
     2إِلَیِهم لََعلُّهم یَحَذُروَن ولِیَشَهُدوا َمنافَِع لَُهم      

      211   
لی فإن قال فلم أمروا بحجة واحدة الأکثر من ذلک قیل له ألن هللا تعالی وضع الفرائض ع

یسع له القوی نی شاة لیعأدنی القوم مرة کما قال هللا عز و جل َفَما اسَتیَسَر ِمَن الهَدی
والضعیف وکذلک سائر الفرائض إنما وضعت علی أدنی القوم قوة فکان من تلک 

وا الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم فإن قال فلم أمر
امهم و الیطول بالتمتع بالعمرة إلی الحج قیل ذلک تخفیف من ربکم ورحمة ألن یسلم الناس من إحر

طل العمرة و لیهم ذلک فتداخل علیهم الفساد وألن یکون الحج والعمرة واجبین جمیعا فالتعع
لنبی   صلی هللا علیه االتبطل وألن یکون الحج مفردا من العمرة و یکون بینهما فصل تمییز و قال 

ص کان ساق الهدی    دخلت العمرة فی الحج إلی یوم القیامة و لو ال أنه و آله و سلم 
من  یکن له أن یحل حتی یبلغ الهدی محله لفعل کماأمر الناس ولذلک قال لواستقبلتو لم 

أمری مااستدبرت لفعلت کماأمرتکم ولکنی سقت الهدی و لیس لسائق الهدی 
قطر من ماء أن یحل حتی یبلغ الهدی محله فقام إلیه رجل فقال یا رسول هللا نخرج حجاجا ورءوسنا ت
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ة قیل ألن هللا تعالی هذا أبدا فإن قال فلم جعل وقتها عشر ذی الحجالجنابة فقال إنک لن تؤمن ب
أحب أن یعبد بهذه العبادة فی أیام التشریق و کان أول ماحجت إلیه المالئکة 

نوح و وطافت به فی هذاالوقت فجعله سنة ووقتا إلی یوم القیامة فأما النبیون آدم و
هم من األنبیاء إنما حجوا فی لیهم أجمعین وغیرابراهیم و موسی وعیسی و محمـد صلی هللا علیه وع

ألن  هذاالوقت فجعلت سنة فی أوالدهم إلی یوم القیامة فإن قال فلم أمروا باإلحرام قیل
 2448           یخشعوا قبل دخول حرم هللا عز و جل وأمنه

      212   
دین فیما هم فیه قاصدین نحوه اء من أمر الدنیا وزینتها ولذاتها و یکون جولئال یلهوا ویشتغلوا بشی

 فسهم مقبلین علیه بکلیتهم مع ما فیه من التعظیم هلل تعالی ولبیته والتذلل ألن
حوه مقبلین إلیه عندقصدهم إلی هللا تعالی ووفادتهم إلیه راجین ثوابه راهبین من عقابه ماضین ن

نا عبدالواحد بن حدث   1بالذل واالستکانة والخضوع وصلی هللا علی محمـد  وآله وسلم 
یبة النیسابوری محمـد  بن عبدوس النیسابوری العطار رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن محمـد  بن قت

قال قلت للفضل بن شاذان لماسمعت منه هذه العلل أخبرنی عن هذه العلل التی ذکرتها عن 
اکنت ألعلم مراد م االستنباط واالستخراج وهی من نتائج العقل أوهی مما سمعته ورویته فقال لی
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ما شرع وسن و الأعلل ب رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم هللا تعالی بما فرض و المراد 
ع المرة بعدالمرة  لرضااذلک من ذات نفسی بل سمعتها من موالی أبی الحسن علی بن موسی 

  2نعم      قال  علیه السالم  الرضاعن ء فجمعتها فقلت له فأحدث بهاعنک ء بعدالشیوالشی
346      471  881 
مه أبی حدثناالحاکم أبو محمـد  جعفر بن نعیم بن شاذان النیسابوری رضی هللا عنه عن ع   3

عبد هللا محمـد  بن شاذان عن الفضل بن شاذان أنه قال سمعت هذه العلل من موالی أبی 
 116  247      1  2ع فجمعتها متفرقة وألفتها       الرضاالحسن بن موسی 

 ع للمأمون فی محض اإلسالم وشرائع الدین الرضاماکتبه       35

ابور فی حدثنا عبدالواحد بن محمـد  بن عبدوس النیسابوری العطار رضی هللا عنه بنیس   2
سابوری عن الفضل بن شاذان شعبان سنة اثنتین وخمسین وثالثمائة قال حدثنا علی بن محمـد  بن قتیبة النی

إلیجاز واالختصار ع أن یکتب له محض اإلسالم علی سبیل ا الرضاون علی بن موسی قال سأل المأم
فکتب ع له أن محض اإلسالم شهادة أن الإله إال هللا وحده الشریک له إلها واحدا 

را الیعجز غنیا أحدا فردا صمدا قیوما سمیعا بصیرا قدیرا قدیما قائما باقیا عالما الیجهل قاد



526 
 

ند له و و أنه خالق کل شیء و لیس کمثله شیء الشبه له و الضد له و الالیحتاج عدال الیجور 
والدعاء والرغبة والرهبة و أن محمـد ا عبده  الکف ء له و أنه المقصود بالعبادة

لمین النبی بعده ورسوله وأمینه وصفیه وصفوته من خلقه وسید المرسلین وخاتم النبیین وأفضل العا
بد هللا هوالحق المبین والتصدیق شریعته و أن جمیع ماجاء به محمـد  بن عو التبدیل لملته و التغییر ل

العزیز ألذی  به وبجمیع من مضی قبله من رسل هللا وأنبیائه وحججه والتصدیق بکتابه الصادق
لی الکتب کلها الیأتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه تنزیل من حکیم حمید و أنه المهیمن ع

یده وناسخه ته إلی خاتمته نؤمن بمحکمه ومتشابهه وخاصه وعامه ووعده ووعو أنه حق من فاتح
الحجة ومنسوخه وقصصه وأخباره الیقدر أحد من المخلوقین أن یأتی بمثله و أن الدلیل بعده و

ووصیه  علی المؤمنین والقائم بأمر المسلمین والناطق عن القرآن والعالم بأحکامه أخوه وخلیفته
أمیر المؤمنین  م علی بن أبی طالب علیه السالمنه بمنزلة هارون من موسی وولیه و ألذی کان 

وبعده الحسن  وإمام المتقین وقائد الغر المحجلین وأفضل الوصیین ووارث علم النبیین والمرسلین
لی باقر علم النبیین ثم جعفر أهل الجنة ثم علی بن الحسین زین العابدین ثم محمـد  بن ع   و الحسین سیدا ش

ثم  لرضاابن محمـد الصادق وارث علم الوصیین ثم موسی بن جعفرالکاظم ثم علی بن موسی 
هللا علیهم  محمـد  بن علی ثم علی بن محمـد  ثم الحسن بن علی ثم الحجة القائم المنتظر صلوات



527 
 

کل  أجمعین أشهد لهم بالوصیة واإلمامة و أن األرض التخلو من حجة هللا تعالی علی خلقه فی
أوان وأنهم العروة الوثقی وأئمة الهدی والحجة علی أهل الدنیا إلی أن یرث هللا عصر و

األرض و من علیها و أن کل من خالفهم ضال مضل باطل تارک للحق والهدی وأنهم المعبرون 
أن  ص بالبیان و من مات و لم یعرفهم مات میتة جاهلیة و   عن القرآن والناطقون عن الرسول

لعفة والصدق والصالح واالستقامة واالجتهاد وأداء األمانة إلی من دینهم الورع وا
 البر والفاجر وطول السجود وصیام النهار وقیام اللیل واجتناب المحارم وانتظار الفرج

جه بالصبر وحسن العزاء وکرم الصحبة ثم الوضوء کماأمر هللا تعالی فی کتابه غسل الو
بول مرة واحدة و الینقض الوضوء إالغائط أو المرفقین ومسح الرأس والرجلین والیدین من

یضة أوریح أونوم أوجنابة و أن من مسح علی الخفین فقد خالف هللا تعالی ورسوله وترک فر
ل وکتابه وغسل یوم الجمعة سنة وغسل العیدین وغسل دخول مکة والمدینة وغسل الزیارة وغس

حدی وعشرین ولیلة سع عشرة ولیلة إاإلحرام وأول لیلة من شهر رمضان ولیلة سبع عشرة ولیلة ت
الة ثالث وعشرین من شهر رمضان هذه األغسال سنة وغسل الجنابة فریضة وغسل الحیض مثله والص

الفریضة الظهر أربع رکعات والعصر أربع رکعات والمغرب ثالث رکعات 
والعشاء اآلخرة أربع رکعات والغداة رکعتان هذه سبع عشرة رکعة والسنة أربع 
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عات رکعة ثمان رکعات قبل فریضة الظهر وثمان رکعات قبل العصر وأربع رک وثالثون
الشفع بعدالمغرب ورکعتان من جلوس بعدالعتمة تعدان برکعة وثمان رکعات فی السحر و
فضل والوتر ثالث رکعات یسلم بعدالرکعتین ورکعتا الفجر والصالة فی أول الوقت أ

ی إالبأهل الوالیة صالة خلف الفاجر و الیقتدوفضل الجماعة علی الفرد أربع وعشرون و ال
ألول السالم و الیصلی فی جلود المیتة و ال فی جلود السباع و الیجوز أن یقول فی التشهد ا

مت والتقصیر علینا و علی عباد هللا الصالحین ألن تحلیل الصالة التسلیم فإذا قلت هذافقد سل
ئ عنه صومه فی جزلم یفطر لم ی فی ثمانیة فراسخ و مازاد و إذاقصرت أفطرت و من

الظهر السفر و علیه القضاء ألنه لیس علیه صوم فی السفر والقنوت سنة واجبة فی الغداة و
والعصر والمغرب والعشاء اآلخرة والصالة علی المیت خمس تکبیرات فمن نقص فقد 

 ـسم هللاب خالف سنة والمیت یسل من قبل رجلیه ویرفق به إذاأدخل قبره واإلجهار ب
مسة فی جمیع الصلوات سنة والزکاة الفریضة فی کل مأتی درهم خ الرحمن الرحیم 

ل و دراهم و الیجب فیما دون ذلک شیء و التجب الزکاة علی المال حتی یحول علیه الحو
الزبیب الیجوز أن یعطی الزکاة غیر أهل الوالیة المعروفین والعشر من الحنطة والشعیر والتمر و

ساق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد وزکاة الفطر فریضة إذابلغ خمسة أو
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 بعلی کل رأس صغیر أوکبیر حر أو عبدذکر أوأنثی من الحنطة والشعیر والتمر والزبی
صاع و هوأربعة أمداد و الیجوز دفعها إال إلی أهل الوالیة وأکثر الحیض عشرة أیام  

ض تترک الصالة و التقضی وتترک الصوم لی والحائوأقله ثالثة أیام والمستحاضة تحتشی وتغتسل وتص
التطوع فی  وتقضی وصیام شهر رمضان فریضة یصام للرؤیة ویفطر للرؤیة و الیجوز أن یصلی

جماعة ألن ذلک بدعة و کل بدعة ضاللة و کل ضاللة فی النار وصوم ثالثة أیام من کل 
سن لمن صامه و إن قضیت ح شهر سنة فی کل عشرة أیام یوم أربعا بین خمیسین وصوم شعبان

والسبیل  فوائت شهر رمضان متفرقة أجزأ وحج البیت فریضة علی من استطاع إلیه سبیال
عمله الزاد والراحلة مع الصحة و الیجوز الحج إالتمتعا و الیجوز القران واإلفراد ألذی یست

َو أَتِّموا الَحّج  یالعامة إالألهل مکة وحاضریها و الیجوز اإلحرام دون المیقات قال هللا تعال
ِ و الیجوز أن یضحی بالخصی ألنه ناقص و الیجوز الموجوء والجهاد واجب مع  ّ َو الُعمَرَة ّللِ
اإلمام العدل و من قتل دون ماله فهو شهید و الیجوز قتل أحد من الکفار والنصاب فی 

ک والتقیة دار التقیة إالقاتل أوساع فی فساد و ذلک إذا لم تخف علی نفسک و علی أصحاب
الق للسنة علی فی دار التقیة واجبة و الحنث علی من حلف تقیة یدفع بهاظلما عن نفسه والط

ص و ال یکون طالق لغیر سنة و کل طالق یخالف    ماذکره هللا تعالی فی کتابه وسنة نبیه
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جمع بین الکتاب فلیس بطالق کما أن کل نکاح یخالف الکتاب فلیس بنکاح و الیجوز أن ی
 من أربع حرائر و إذاطلقت المرأة للعدة ثالث مرات لم تحل لزوجها حتی تنکح أکثر

ا فی موضع واحد فإنهن اتقوا تزویج المطلقات ثالث أمیرالمؤمنین علیه السالم زوجا غیره و قال 
ة فی کل واجب النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم ذوات أزواج والصلوات علی 

 و غیر ذلک وحب أولیاء هللا تعالی واجب وکذلکعندالعطاس والذبائح  موطن و
بغض أعداء هللا والبراءة منهم و من أئمتهم وبر الوالدین واجب و إن کانا مشرکین 

الق وذکاة و الطاعة لهما فی معصیة هللا عز و جل و اللغیرهما فإنه الطاعة لمخلوق فی معصیة الخ
 هللا تعالی فی کتابه وسنهما رسول لتین أنزلهماالجنین ذکاة أمه إذاأشعر وأوبر وتحلیل المتعتین ال

ول فیها و هللا   ص متعة النساء ومتعة الحج والفرائض علی ماأنزل هللا تعالی فی کتابه و الع
الیرث مع الولد والوالدین أحد إالالزوج والمرأة وذو السهم أحق ممن السهم له 

نثی واجبة وکذلک للذکر واألولیست العصبة من دین هللا تعالی والعقیقة عن المولود 
ة للرجال تسمیته وحلق رأسه یوم السابع ویتصدق بوزن الشعر ذهبا أوفضة والختان سنة واجب

وقة هلل ومکرمة للنساء و أن هللا تبارک و تعالی الیکلف نفسا إالوسعها و أن أفعال العباد مخل
ر والتفویض و الیأخذ هللا بتعالی خلق تقدیر الخلق تکوین و هللا خالق کل شیء و النقول بالج
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أخری  ء بالسقیم و الیعذب هللا تعالی األطفال بذنوب اآلباء و التزر وازرة وزرالبری
ه عن ذلک و و أن لیس لإلنسان إال ماسعی وهلل أن یعفو ویتفضل و الیجور و الیظلم ألنه تعالی منز

رسالته و الیصطفی من عباده ل الیفرض هللا عز و جل طاعة من یعلم أنه یضلهم ویغویهم و الیختار
ل مؤمن مسلم من یعلم أنه یکفر به وبعبادته ویعبد الشیطان دونه و أن اإلسالم غیراإلیمان و ک

ن و لیس کل مسلم مؤمن و الیسرق السارق حین یسرق و هومؤمن و الیزنی الزانی حین یزنی و هومؤم
ر مؤمنا و قدوعده الیدخل الناوأصحاب الحدود مسلمون المؤمنون و الکافرون و هللا تعالی 

غفر الجنة و الیخرج من النار کافرا و قدأوعده النار والخلود فیها و الیغفر أن یشرک به وی
ائزة مادون ذلک لمن یشاء ومذنبو أهل التوحید الیخلدون فی النار ویخرجون منها والشفاعة ج

ان واألمر دار إیملهم و إن الدار الیوم دار تقیة وهی دار اإلسالم الدار کفر و ال
اء بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان إذاأمکن و لم یکن خیفة علی النفس واإلیمان هوأد

کبیر األمانة واجتناب جمیع الکبائر و هومعرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل باألرکان والت
ة المغرب فی العیدین واجب فی الفطر فی دبر خمس صلوات ویبدأ به فی دبر صال

نحر وبمنی فی ة الفطر و فی األضحی فی دبر عشر صلوات ویبدأ به من صالة الظهر یوم اللیل
قبل  دبر خمس عشرة صالة والنفساء التقعد عن الصالة أکثر من ثمانیة عشر یوما فإن طهرت
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مل ذلک صلت و إن لم تطهر حتی تجاوز ثمانیة عشر یوما اغتسلت وصلت وعملت ماتع
ن والصراط قبر ومنکر ونکیر والبعث بعدالموت والمیزاالمستحاضة ویؤمن بعذاب ال

والبراءة من الذین ظلموا آل محمـد   ص وهموا بإخراجهم وسنوا ظلمهم وغیروا سنة 
سول هللا صلی رمن الناکثین والقاسطین والمارقین الذین هتکوا حجاب  ص والبراءة   نبیهم

رالمؤمنین علیه أمیلمرأة وحاربوا ونکثوا بیعة إمامهم وأخرجوا ا هللا علیه و آله وسلم 
ردهم وقتلوا الشیعة المتقین رحمة هللا علیهم واجبة والبراءة ممن نفی األخیار وش السالم 

مرو وآوی الطرداء اللعناء وجعل األموال دولة بین األغنیاء واستعمل السفهاء مثل معاویة وع
عهم والذین حاربوا راءة من أشیاوالب رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم بن العاص لعینی 

سابقین وقتلوا األنصار والمهاجرین و أهل الفضل والصالح من ال أمیرالمؤمنین علیه السالم 
ی الحیاة والبراءة من أهل االستیثار و من أبی موسی األشعری و أهل والیته الذین ضل سعیهم ف

أمیرالمؤمنین ت ربهم وبوالیة االدنیا وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعا أولئک الذین کفروا بآی
لهم یوم القیامة وزنا  ولقائه کفروا بأن لقوا هللا بغیر إمامته فحبطت أعمالهم فالنقیم علیه السالم 

فهم کالب أهل النار والبراءة من األنصاب واألزالم أئمة الضاللة وقادة الجور کلهم 
ن یتوالهم ولین واآلخرین وممأولهم وآخرهم والبراءة من أشباه عاقری الناقة أشقیاء األ
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غیروا و لم یبدلوا والذین مضوا علی منهاج نبیهم ع و لم ی میرالمؤمنین علیه السالم والوالیة أل
الیمانی و  مثل سلمان الفارسی و أبی ذر الغفاری والمقداد بن األسود وعمار بن یاسر وحذیفة

بی أیوب األنصاری وخزیمة أأبی الهیثم بن التیهان وسهل بن حنیف وعبادة بن الصامت و 
لیهم بن ثابت ذی الشهادتین و أبی سعید الخدری وأمثالهم رضی هللا عنهم ورحمة هللا ع
تحریم والوالیة ألتباعهم وأشیاعهم والمهتدین بهداهم والسالکین منهاجهم رضوان هللا علیهم و

ه فقلیله حرام رالخمر قلیلها وکثیرها وتحریم کل شراب مسکر قلیله وکثیره و ماأسکر کثی
والمضطر الیشرب الخمر ألنها تقتله وتحریم کل ذی ناب من السباع و کل ذی مخلب 

ر و کل من الطیر وتحریم الطحال فإنه دم وتحریم الجری والسمک والطافی والمارماهی والزمی
ة قتل النفس التی حرم هللا تعالی والزناء والسرق سمک ال یکون له فلس واجتناب الکبائر وهی

وشرب الخمر وعقوق الوالدین والفرار من الزحف وأکل مال الیتیم ظلما وأکل المیتة 
والدم ولحم الخنزیر و ما أهل لغیر هللا به من غیرضرورة وأکل الربا بعدالبینة والسحت 
والمیسر والقمار والبخس فی المکیال والمیزان وقذف المحصنات واللواط وشهادة الزور 

ألمن من مکر هللا والقنوط من رحمة هللا ومعونة الظالمین والرکون والیأس من روح هللا وا
ر إلیهم والیمین الغموس وحبس الحقوق من غیرالعسرة والکذب والکبر واإلسراف والتبذی
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اإلصرار علی والخیانة واالستخفاف بالحج والمحاربة ألولیاء هللا تعالی واالشتغال بالمالهی و
د بن علی بن الحسین ـد  بن أحمد بن جعفر بن محمـد  بن زیحدثنی بذلک حمزة بن محم الذنوب

ن شاذان عن أبیه عن الفضل بن قال حدثنی أبونصر قنبر بن علی ب علی بن أبی طالب علیه السالم بن 
لمأمون إال أنه لم یذکر فی حدیثه أنه کتب ذلک إلی ا علیه السالم  الرضاعن شاذان 

کر فیه أن من الشعیر والتمر والزبیب وذوذکر فیه الفطرة مدین من حنطة وصاعا 
بة الوضوء مرة مرة فریضة واثنتان إسباغ وذکر فیه أن ذنوب األنبیاء ع صغائرهم موهو

والبقر  وذکر فیه أن الزکاة علی تسعة أشیاء علی الحنطة والشعیر والتمر والزبیب واإلبل
ی هللا ضوحدیث عبدالواحد بن محمـد  بن عبدوس ر527والغنم والذهب والفضة

ی و حدثناالحاکم أبو محمـد  جعفر بن نعیم بن شاذان رض عنه عندی أصح و القوة إالباهلل
 علیه السالم  الرضان عهللا عنه عن عمه أبی عبد هللا محمـد  بن شاذان عن الفضل بن شاذان 

 275  235      1  2مثل حدیث عبدالواحد بن محمـد  بن عبدوس      

 و من أخباره ع
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ی الصولی قال حدثنی ثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحیحد   4
أن موسی بن  لیه السالم ع الرضاعن المبرد قال حدثنی الریاشی قال حدثنا أبوعاصم ورواه 

لک خلفا من اآلباء جعفر ع تکلم یوما بین یدی أبیه ع فأحسن فقال له یابنی الحمد هلل ألذی جع
 315  261      1  2ا من األبناء وعوضا عن األصدقا      وسرور

      218   
الصولی قال حدثناعون  حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنا محمـد  بن یحیی   5

اع وبشرب بن محمـد الکندی قال حدثنی أبو الحسین محمـد  بن أبی عباد و کان مشتهرا بالسم
اطل واللهو ع عن السماع قال ألهل الحجاز رأی فیه و هو فی حیز الب الرضاالنبیذ قال سألت 

 346  258      1  2أ ماسمعت هللا تعالی یقول َو إِذا َمرّوا بِاللّغِو َمرّوا کِراماً      
الصولی قال حدثناعون  حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحیی   6

ع بخراسان إن بیننا  االرضالکندی قال حدثناسهل بن القاسم النوشجانی قال قال لی  بن محمـد
راسان وبینکم نسبا قلت و ما هوأیها األمیر قال إن عبد هللا بن عامر بن کریز لماافتتح خ

ن فوهب أصاب ابنتین لیزدجرد بن شهریار ملک األعاجم فبعث بهما إلی عثمان بن عفا
سین ع نفست للحسین ع فماتتا عندهما نفساوین وکانت صاحبة الح إحداهما للحسن واألخری
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یرها ثم علم أنها بعلی بن الحسین ع فکفل علیا ع بعض أمهات ولد أبیه فنشأ و هو الیعرف أماغ
موالته فکان الناس یسمونها أمه وزعموا أنه زوج أمه ومعاذ هللا إنما زوج هذه علی 

مه هذه فقال لها نسائه ثم خرج یغتسل فلقیته أ ماذکرناه و کان سبب ذلک أنه واقع بعض
لناس زوج إن کان فی نفسک من هذااألمر شیءفاتقی هللا وأعلمینی فقالت نعم فزوجها فقال ا

عنی  علی بن الحسین ع أمه و قال لی عون قال لی سهل بن القاسم مابقی طالبی عندنا إالکتب
 533  258      1  2      علیه السالم الرضاعن هذاالحدیث 

الصولی قال حدثناعون  حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنا محمـد  بن یحیی   7
ع یقول یوما یاغالم ائتنی  لرضاابن محمـد  قال حدثنا أبو الحسین محمـد  بن أبی عباد قال سمعت 

ألمیر أعلم اَءنافقلت افقرأقاَل لَِفتاُه آتِنا َغد الغداء فکأنی أنکرت ذلک فتبین اإلنکار فی
 65الناس وأفضلهم          

الصولی قال حدثنا  حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنا محمـد  بن یحیی   8
م بن عباس أبوذکوان القاسم بن إسماعیل بسیراف سنة خمس وثمانین ومائتین قال حدثنا ابراهی

ن یدی علی بن موسی ع فقال ن ومائتین قال کنا یوما بیالصولی الکاتب باألهواز سنة سبع وعشری
و جل ُثّم لَُتسَئُلّن یَوَمئٍِذ َعِن  لی لیس فی الدنیا نعیم حقیقی فقال له بعض الفقهاء ممن یحضره فیقول هللا عز
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وعال صوته کذا فسرتموه  ع الرضاالنِّعیِم أما هذاالنعیم فی الدنیا و هوالماء البارد فقال له 
یب لتموه علی ضروب فقالت طائفة هوالماء البارد و قال غیرهم هوالطعام الطأنتم وجع

د هللا ع ولقد حدثنی أبی عن أبیه أبی عب الرضاو قال آخرون هوالنوم الطیب قال 
الصادق ع أن أقوالکم هذه ذکرت عنده فی قول هللا تعالی ُثّم لَُتسَئُلّن یَوَمئٍِذ َعِن 

یمن بذلک علیهم عز و جل الیسأل عباده عما تفضل علیهم به و ال النِّعیِمفغضب ع و قال إن هللا
رضی المخلوق به واالمتنان باإلنعام مستقبح من المخلوقین فکیف یضاف إلی الخالق عز و جل ما الی

ة ألن العبد ولکن النعیم حبنا أهل البیت ومواالتنا یسأل هللا عباده عنه بعدالتوحید والنبو
عن أبیه عن  عیم الجنة ألذی الیزول ولقد حدثنی بذلک أبیإذاوفی بذلک أداه إلی ن

یا علی إن  له وسلم رسول هللا صلی هللا علیه و آأنه قال قال  أمیرالمؤمنین علیه السالم آبائه عن 
ول هللا صلی هللا رسأول مایسأل عنه العبد بعدموته شهادة أن الإله إال هللا و أن محمـد ا 

ن یعتقده المؤمنین بما جعله هللا وجعلته لک فمن أقر بذلک و کا وأنک ولی علیه و آله وسلم 
صار إلی النعیم ألذی الزوال له فقال لی أبوذکوان بعد أن حدثنی بهذا الحدیث 
مبتدیا من غیرسؤال أحدثک بهذا من جهات منها لقصدک لی من البصرة ومنها أن عمک 

النبی   صلی رأیت عول علی غیرهما فأفادنیه ومنها أنی کنت مشغوال باللغة واألشعار و الأ
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لی فقلت أ ما أنا فی النوم و الناس یسلمون علیه ویجیبهم فسلمت فما رد ع هللا علیه و آله و سلم 
من أمتک یا رسول هللا قال لی بلی ولکن حدث الناس بحدیث النعیم ألذی سمعته من 

  علیه و آله و سلم النبی   صلی هللاابراهیم قال الصولی و هذاحدیث قدرواه الناس عن 
م القیامة لیس فیه ذکر النعیم واآلیة وتفسیرها إنما رووا أن أول مایسأل عنه العبد یو إال أنه

 234          علی بن أبی طالب علیه السالم الشهادة والنبوة ومواالة 
ال حدثنا الصولی ق حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنا محمـد  بن یحیی   5

فعظم الحجة فیه  ع یوما القرآن الرضامحمـد  بن موسی الرازی قال حدثنی أبی قال ذکر 
لمؤدی إلی واآلیة والمعجزة فی نظمه قال هوحبل هللا المتین وعروته الوثقی وطریقته المثلی ا
ن زمان بل جعل والجنة والمنجی من النار الیخلق علی األزمنة و الیغث علی األلسنة ألنه لم یجعل لزمان د

 یل من حکیم حمیددلیل البرهان والحجة علی کل إنسان الیأتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه تنز
      2  1      235  486 
الصولی قال حدثنی  حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنا محمـد  بن یحیی   21

ن الزبیر للرضا ع یا ابن رسول هللا إنه یروی عن عروة ب سهل بن القاسم النوشجانی قال قال رجل
ما بعدقول هللا تعالی یا و هو فی تقیة فقال أ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم أنه قال توفی 
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ُ یَعصِ  نِزَل إِلَیَک ِمن َربَّک َو إِن لَم تَفَعل َفما بَلّغَت ِرسالََتُه َو اّللّ
ُ
َک ِمَن النّاِسفإنه مُ أَیَّها الرُّسوُل بَلّغ ما أ

بعده  أزال کل تقیة بضمان هللا عز و جل و بین أمر هللا تعالی ولکن قریشا فعلت مااشتهت
 532  215      1  2و أماقبل نزول هذه اآلیة فلعله      

الصولی قال حدثنی  حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحیی   22
عن أبیه عن جعفر بن  لرضااإسماعیل قال حدثنا ابراهیم بن العباس قال حدثنا علی بن موسی  القاسم بن

محمـد  ع أنه قال إذاأقبلت الدنیا علی إنسان أعطته محاسن غیره و إذاأدبرت عنه 
 315  111      1  2سلبته محاسن نفسه      

      232   
ـد  بن یحیی الصولی قال حدثنا قی قال حدثنا محمحدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیه   21

ع یقول مودة  لرضااأبوذکوان قال حدثنا ابراهیم بن العباس قال سمعت علی بن موسی 
 131  277      1  2عشرین سنة قرابة والعلم أجمع ألهله من اآلباء      

ن بن أحمد یحدثنا محمـد  بن أحمد بن الحسین بن یوسف البغدادی قال حدثنی الحس   23
م بن الفضل إمام جامع أهواز قال حدثنابکر بن أحمد بن محمـد  بن ابراهیم القصری غال

عن أبیه موسی بن جعفر  الخلیل المحلمی قال حدثنا الحسن بن علی عن محمـد  بن علی بن موسی عن علی بن موسی
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  314      1  2بن محمـد  ع قال ال یکون القائم إالإمام بن إمام ووصی بن وصی      
353 
النبی   قال أوصی ه السالم  علی علیوبهذا اإلسناد عن جعفر بن محمـد  عن أبیه محمـد  بن    24

ل یا أَیَّها إلی علی و الحسن و الحسین ع ثم قال فی قول هللا عز و ج صلی هللا علیه و آله و سلم 
َ َو أَِطیُعوا الرُّسوَل وَ  لد علی أُولِی األَمِر ِمنُکم قال األئمة من و الِّذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اّللّ

 157  71      1  2وفاطمة ع إلی أن تقوم الساعة      
ن و حدثنا محمـد  بن أحمد بن الحسین بن یوسف البغدادی قال حدثنی أحمد ب   25

حمـد  بن الفضل قال حدثنی بکر بن أحمدالقصری قال حدثنی أبو محمـد  الحسن بن علی بن م
یقول لیلة  له وسلم رسول هللا صلی هللا علیه و آموسی عن أبیه عن آبائه ع قال سمعت  علی بن

مایلعب أسری بی ربی عز و جل رأیت فی بطنان العرش ملکا بیده سیف من نور یلعب به ک
علی بن لی وجه بذی الفقار و إن المالئکة إذااشتاقوا إ علی بن أبی طالب علیه السالم 

لی بن أبی عنظروا إلی وجه ذلک الملک فقلت یارب هذاأخی  م أبی طالب علیه السال
بدنی فی بطنان و ابن عمی فقال یا محمـد  هذاملک خلقته علی صورة علی یع طالب علیه السالم 

 إلی یوم القیامة یه السالم علی بن أبی طالب علعرشی تکتب حسناته وتسبیحه وتقدیسه ل
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      2  1      134  631 
ن محمـد  بن محمـد  بن أحمد بن الحسین بن یوسف البغدادی قال حدثنا علی ب و حدثنا   26

ع قال حدثنا أبی موسی بن  لرضااعیینة قال حدثنا الحسن بن سلیمان الملطی قال حدثنا علی بن موسی 
رسول هللا صلی هللا علیه و آله قال  قال علی بن أبی طالب علیه السالم جعفر عن أبیه عن آبائه عن 

 152  166      1  2کاد الحسد أن یسبق القدر       م وسل
حمـد  بن و حدثنا محمـد  بن أحمد بن الحسین بن یوسف البغدادی قال حدثنا علی بن م   27

عن علیه السالم  عن ابیه   لرضااعیینة قال حدثنادارم بن قبیصة النهشلی قال حدثنی علی بن موسی 
یا علی  یه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علقال قال  الم علی بن أبی طالب علیه السآبائه عن 

الشعرة البیضاء فی الثور الیحفظنی فیک إالاألتقیاء األنقیاء األبرار األصفیاء و ماهم فی أمتی إالک
 363  131      1  2األسود فی اللیل الغابر      

نا علی بن محمـد  بن ثحدثنا محمـد  بن أحمد بن الحسین بن یوسف البغدادی قال حد   28
علیه السالم  عن   لرضااعیینة قال حدثنا الحسین بن محمـد العلوی بالجحفة قال حدثنا علی بن موسی 

سول هللا صلی هللا علیه و آله رقال خرج علینا  علی بن أبی طالب علیه السالم عن آبائه عن ابیه 
ته دفعه إلی و قال یا علی تختم به الو فی یده خاتم فصه جزع یمانی فصلی بنا فلما قضی ص وسلم 
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ستغفر وأجره فی یمینک وصل فیه أ و ماعلمت أن الصالة فی الجزع سبعون صالة و أنه یسبح وی
 464  125      1  2لصاحبه وباهلل العصمة والتوفیق      

 ع بنیسابور وذکر الدار التی نزلها والمحلة الرضادخول       36

دیجة بنت بن أحمد بن إسحاق النیسابوری قال سمعت جدتی خ حدثنا أبوواسع محمـد    2
 عرف بالشابادع بنیسابور نزل محلة الغربی ناحیة ت الرضاحمدان بن بسندة قالت لمادخل 

      2  1      215     
      233   

نما   1اس وبسندة ع ارتضاه من بین الن الرضافی دار جدی بسندة وإنما سمی بسندة ألن 
فارسیة معناها مرضی فلما نزل ع دارنا زرع لوزة فی جانب من جوانب الدار هی کلمة 

ز تلک الشجرة فنبتت وصارت شجرة وأثمرت فی سنة فعلم الناس بذلک فکانوا یستشفون بلو
ه رمد جعل ذلک اللوز فمن أصابته علة تبرک بالتناول من ذلک اللوز مستشفیا فعوفی به و من أصاب

اللوز فتخف علیها  الحامل إذاعسر علیها والدتها تناولت من ذلکعلی عینیه فعوفی وکانت 
الوالدة وتضع من ساعتها و کان إذاأخذ دابة من الدواب القولنج أخذ من قضبان 
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ع فمضت األیام  لرضااتلک الشجرة فأمر علی بطنها فتعافی ویذهب عنها ریح القولنج ببرکة 
وجاء ابن حمدان یقال له  صانها فعمیعلی تلک الشجرة فیبست فجاء جدی حمدان وقطع أغ

کان مبلغه  فارس و   أبوعمرو فقطع تلک الشجرة من وجه األرض فذهب ماله کله ب
کانا سبعین ألف درهم إلی ثمانین ألف درهم و لم یبق له شیء و کان ألبی عمرو هذاابنان و

لآلخر أبوصادق ویکتبان ألبی الحسن محمـد  بن ابراهیم بن سمجور یقال ألحدهما أبوالقاسم 
جرة فأرادا عمارة تلک الدار وانفقا علیها عشرین ألف درهم وقلعا الباقی من أصل تلک الش

سابور فی محمل وهما الیعلمان مایتولد علیهما من ذلک تولی أحدهما ضیاعا ألمیر خراسان فرد إلی نی
 قداسودت رجله الیمنی فشرحت رجله فمات من تلک العلة بعدشهر و أمااآلخر و

تاب هواألکبر فإنه کان فی دیوان سلطان نیسابور یکتب کتابا و علی رأسه قوم من الک
وقوف فقال واحد منهم دفع هللا عین السوء بمن کاتب هذاالخط فارتعشت یده من 
 ساعته وسقط القلم من یده وخرجت بیده بثرة ورجع إلی منزله فدخل إلیه أبوالعباس

د الیوم ذی أصابک من الحرارة فیجب أن تفصالکاتب مع جماعة فقالوا له هذا أل
ضا ففعل فافتصد ذلک الیوم فعادوا إلیه من الغد وقالوا له یجب أن تفتصد الیوم أی

 فاسودت یده فتشرحت ومات من ذلک و کان موتهما جمیعا فی أقل من سنة
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          2651 
      234   

 أمونقصد المع فی مربعة نیسابور و هویرید  الرضاماحدث به       37

سابور قال حدثنا أبوسعید محمـد  بن الفضل بن محمـد  بن إسحاق المذکر النیسابوری بنی   2
ن صالح حدثنی أبو علی الحسن بن علی الخزرجی األنصاری السعدی قال حدثنا عبد السالم ب

بور و ع حین رحل من نیسا الرضاأبوالصلت الهروی قال کنت مع علی بن موسی 
ی وإسحاق بن شهباء فإذا محمـد  بن رافع و أحمد بن الحرث ویحیی بن یحیهوراکب بغلة 

لطاهرین راهویه وعدة من أهل العلم قدتعلقوا بلجام بغلته فی المربعة فقالوا بحق آبائک ا
 حدثنابحدیث سمعته من أبیک فأخرج رأسه من العماریة و علیه مطرف خز ذو وجهین و

دق جعفر بن محمـد  قال ن جعفر قال حدثنی أبی الصاقال حدثنا أبی العبد الصالح موسی ب
لحسین سید العابدین قال حدثنی أبی أبو جعفر بن علی باقر علوم األنبیاء قال حدثنی أبی علی بن ا

قال سمعت  أبی طالب علیه السالم  علی بنأهل الجنة الحسین قال حدثنی أبی    حدثنی أبی سید ش
إنی أنا هللا  ل جاللـه جیقول سمعت جبرئیل یقول قال هللا  م النبی   صلی هللا علیه و آله و سل
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 الإله إال أنافاعبدونی من جاء منکم بشهادة أن الإله إال هللا باإلخالص دخل فی حصنی و
 571  258      1  2من دخل فی حصنی أمن من عذابی      

نزله بمرورود قال حدثنا محدثنا أبو الحسین محمـد  بن علی بن الشاه الفقیه المرورودی فی    1
نی علی بن موسی أبوالقاسم عبد هللا بن أحمد بن العامر الطائی بالبصرة قال حدثنی أبی قال حدث

دثنی أبی محمـد  ع قال حدثنی أبی موسی بن جعفر قال حدثنی أبی جعفر بن محمـد  قال ح الرضا
لب علی بن أبی طالی قال حدثنی أبی عبن علی قال حدثنی أبی علی بن الحسین قال حدثنی أبی الحسین بن 

له إال هللا یقول هللا عز و جل الإ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال قال  علیه السالم 
 452  441      1  2حصنی فمن دخله أمن من عذابی      

      235   
اسم محمـد  بن قحدثنا أبونصر أحمد بن الحسین بن أحمد بن عبید الضبی قال حدثنا أبوال   3

م بن هاشم ویه الرجل الصالح قال حدثنا أبو محمـد  أحمد بن محمـد  ابراهی  عبید هللا بن 
مام عصره بمکة قال حدثنا الحسن بن علی بن محمـد  بن علی بن موسی بن جعفر أبوالسید المحجوب إ

حدثنی أبی علی بن موسی  لقال حدثنی أبی علی بن محمـد النقی قال حدثنی أبی محمـد  بن علی التقی قا
لصادق قال قال حدثنی أبی موسی بن جعفرالکاظم قال حدثنی أبی جعفر بن محمـد ا الرضا
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لعابدین قال حدثنی أبی حدثنی أبی محمـد  بن علی الباقر قال حدثنی أبی علی بن الحسین السجاد زین ا
ید األوصیاء قال حدثنی س أهل الجنة قال حدثنی أبی علی بن أبی طالب   الحسین بن علی سید ش

 سید محمـد  بن عبد هللا سید األنبیاء  ص قال حدثنی جبرئیل سید المالئکة قال قال هللا
السادات عز و جل إنی أنا هللا ال إال أنافمن أقر لی بالتوحید دخل حصنی و من دخل 

 852  763      1  2حصنی أمن من عذابی      
محمـد  بن  توکل رضی هللا عنه قال حدثنا أبو الحسینحدثنا محمـد  بن موسی بن الم   4

اق بن جعفراألسدی قال حدثنا محمـد  بن الحسین الصولی قال حدثنایوسف بن عقیل عن إسح
مون اجتمع علیه ع نیسابور وأراد أن یخرج منها إلی المأ الرضاراهویه قال لماوافی أبو الحسن 

دیث فنستفیده منک و رحل عنا و التحدثنا بحأصحاب الحدیث فقالوا له یا ابن رسول هللا ت
بی جعفر کان قدقعد فی العماریة فأطلع رأسه و قال سمعت أبی موسی بن جعفر یقول سمعت أ

معت أبی الحسین بن محمـد  یقول سمعت أبی محمـد  بن علی یقول سمعت أبی علی بن الحسین یقول س
النبی   یقول سمعت  الب علیه السالم بن أبی طلی أمیرالمؤمنین علیه السالم بن علی یقول سمعت أبی 

خل یقول سمعت هللا عز و جل یقول الإله إال هللا حصنی فمن د صلی هللا علیه و آله و سلم 
 حصنی أمن من عذابی قال فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها و أنا من شروطها
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      2  1      284  761 
ل قرار للرضا ع بأنه إمام من قبل هللا عز و جقال مصنف هذاالکتاب ره من شروطها اإل

 ر نزل فیع لمادخل نیسابو الرضاعلی العباد مفترض الطاعة علیهم ویقال إن 
      236   

ع وکانت هناک  لرضاامحلة یقال لها الفروینی فیهاحمام و هوالحمام المعروف الیوم بحمام 
من خارج الدرب حوضا  وکثر واتخذعین قدقل ماؤها فأقام علیها من أخرج ماءها حتی توفر 

خرج منه وصلی علی ظهره  ع واغتسل فیه ثم الرضاینزل إلیه بالمراقی إلی هذه العین فدخله 
لی ظهره و الناس یتناوبون ذلک الحوض ویغتسلون فیه ویشربون منه التماسا للبرکة ویصلون ع

عین کهالن یقصدها الناس بویدعون هللا عز و جل فی حوائجهم فتقضی لهم وهی العین المعروفة 
 علیه السالم  الرضاعن إلی یومنا هذاخبر نادر 

محمـد  بن  حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا عبدالرحمن بن محمـد الحسینی قال حدثنی   2
و الحسن ابراهیم بن محمـد الفزاری قال حدثنا عبدالرحمن بن بحر األهوازی قال حدثنی أب

  الرضالی بن موسی نا الحسن بن محمـد  بن جمهور قال حدثنا علی بن بالل عن ععلی بن عمرو قال حدث
النبی   صلی هللا علیه و آله ن ع علی بن أبی طالب علیه السالم عن آبائه عن علیه السالم  عن ابیه 
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 ة علی بنعن جبرئیل عن میکائیل عن إسرافیل عن اللوح عن القلم قال یقول هللا عز و جل والی و سلم 
 أبی طالب حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی

      2  1      411  484 

 ع من نیسابور إلی طوس ومنها إلی مرو الرضاخروج       35

ثنا أحمد بن علی حدثناتمیم بن عبد هللا بن تمیم القرشی رضی هللا عنه قال حدثنا أبی قال حد   2
ع إلی  الرضاسی ال لماخرج علی بن مواألنصاری قال حدثنا عبد السالم بن صالح الهروی ق

نزل ع المأمون فبلغ قرب قریة الحمراء قیل له یا ابن رسول هللا قدزالت الشمس أ فالتصلی ف
وضأ به هو و من معه وأثره فقال ایتونی بماء فقیل مامعنا ماء فبحث ع بیده األرض فنبع من الماء ماء ت

ه بل ألذی تنحت منه القدور فقال أللهم أنفع بالج باق إلی الیوم فلما دخل سناباد استند إلی
یطبخ ماآکله وبارک فیما یجعل فیه وفیما ینحت منه ثم أمر ع فنحت له قدور من الجبل و قال ال

رت إال فیها و کان ع خفیف األکل قلیل الطعم فاهتدی الناس إلیه من ذلک الیوم فظه
لقبة التی فیهاقبر هارون ا برکة دعائه فیه ثم دخل دار حمید بن قحطبة الطائی ودخل

االمکان مختلف الرشید ثم خط بیده إلی جانبه ثم قال هذه تربتی و فیهاأدفن وسیجعل هللا هذ
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ران هللا شیعتی و أهل محبتی و هللا مایزورنی منهم زائر و الیسلم علی منهم مسلم إالوجب له غف
دعوات فلما فرغ سجد ب ورحمته بشفاعتنا أهل البیت ثم استقبل القبلة فصلی رکعات ودعا

 661سجدة طال مکثه فیهافأحصیت له فیهاخمسمائة تسبیحة ثم انصرف          
حسین بن أحمد حدثنا أبونصر أحمد بن الحسین بن أحمد بن عبید الضبی قال سمعت أبی ال   1

ع نیسابور أیام المأمون  ضاالریقول سمعت جدی یقول سمعت أبی یقول لماقدم علی بن موسی 
س فلما فی حوائجه والتصرف فی أمره مادام بها فلما خرج إلی مرو شیعته إلی سرخ قمت

خرج من سرخس أردت أن أشیعه إلی مرو فلما سار مرحلة أخرج رأسه من العماریة و قال 
لت بحق لی یا أبا عبد هللا انصرف راشدا فقد قمت بالواجب و لیس للتشییع غایة قال ق

ی أرجع فقال تسألنی الحدیث ماحدثتنی بحدیث تشفینی به حتالمصطفی والمرتضی والزهراء ل
و قدأخرجت من جوار رسول هللا و الأدری إلی مایصیر أمری قال قلت بحق 

ل حدثنی أبی عن المصطفی والمرتضی والزهراء لماحدثتنی بحدیث تشفینی حتی أرجع فقا
ن أبی طالب علیه لی بعجدی عن أبیه أنه سمع أباه یذکر أنه سمع أباه یقول سمعت أبی 

الإله إال  ل جاللـه جیقول قال هللا  النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم یذکر أنه سمع  السالم 
قال مصنف  هللا اسمی من قاله مخلصا من قلبه دخل حصنی و من دخل حصنی أمن من عذابی
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 هذاالکتاب رحمه هللا أن یحجزه هذاالقول عن ماحرم هللا عز و جل
ابراهیم بن هاشم عن أبیه  مـد  بن موسی المتوکل رضی هللا عنه قال حدثنا علی بنحدثنا مح   3

ن قحطبة نزع ثیابه وناولها ع قصر حمید ب الرضاعن یاسر الخادم قال لمانزل أبو الحسن علی بن موسی 
ا حمیدا وقالت حمیدا فاحتملها وناولها جاریة له لتغسلها فما لبثت أن جاءت ومعها رقعة فناولته

فداک إن الجاریة  ع فقلت جعلت الرضاوجدتها فی جیب أبی الحسن علی بن موسی 
فتنی وجدت رقعة فی جیب قمیصک فما هی قال یاحمید هذه عوذة النفارقها فقلت لوشر

بها قال ع هذه عوذة من أمسکها فی جیبه کان مدفوعا عنه وکانت له حرزا من الشیطان 
بسم هللا  لرحیم بـسم هللا الرحمن ا د العوذة وهی الرجیم و من السلطان ثم أملی علی حمی

سمعک  إنی أعوذ بالرحمن منک إن کنت تقیا أو غیرتقی أخذت باهلل السمیع البصیر علی
وبصرک السلطان لک علی و ال علی سمعی و البصری و ال علی شعری و ال علی بشری و ال 

عظامی و ال علی أهلی و ال علی مالی  علیعلی لحمی و ال علی دمی و ال علی مخی و ال علی عصبی و ال 
یاء هللا من سلطان و ال علی مارزقنی ربی سترت بینی وبینک بسترة النبوة ألذی استتر به أنب

أمامی و هللا  الفراعنة جبرئیل عن یمینی ومیکائیل عن یساری وإسرافیل من ورائی و محمـد   ص
یستفزنی ویستخفنی أللهم إلیک  جهله أناتک أن مطلع علی مایمنعک ویمنع الشیطان منی أللهم الیغلب
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السبب ألذی من أجله قبل علی بن موسی  التجأت أللهم إلیک التجأت أللهم إلیک التجأت
ع والیة العهد من المأمون وذکر ماجری فی ذلک و من کرهه و من رضی به و  الرضا

 غیر ذلک

 قال حدثنا جعفر بن هللا حدثناالمظفر بن جعفر بن المظفر العلوی السمرقندی رضی   2
وی أصحابنا محمـد  بن مسعود العیاشی عن أبیه قال حدثنا محمـد  بن نصیر عن الحسن بن موسی قال ر

أنه قال له رجل أصلحک هللا کیف صرت إلی ماصرت إلیه من  علیه السالم  الرضاعن 
ل النبی ضع یا هذاأیهما أف الرضافقال له أبو الحسن  المأمون وکأنه أنکر ذلک علیه

ز عزیز مصر أوالوصی فقال البل النبی قال فأیهما أفضل مسلم أومشرک قال البل مسلم قال فإن العزی
کان مشرکا و کان یوسف ع نبیا و إن المأمون مسلم و أناوصی ویوسف سأل العزیز أن 

لک و قال ع فی ذیولیه حین قال اجعلَنِی َعلی َخزائِِن األَرضِ إنِّی َحِفیٌظ َعلِیٌم و أناأجبرت علی 
 الم بکل لسانقوله تعالی اجعلَنِی َعلی َخزائِِن األَرضِ إنِّی َحِفیٌظ َعلِیٌم قال حافظ لما فی یدی ع

          452 
یم بن هاشم حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراه   1

ع فقلت له یا ابن رسول  الرضابن موسی عن أبیه عن الریان بن الصلت قال دخلت علی علی 
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 هللا الناس یقولون إنک قبلت والیة العهد مع إظهارک الزهد فی الدنیا فقال ع قدعلم هللا
ل ویحهم أ کراهتی لذلک فلما خیرت بین قبول ذلک و بین القتل اخترت القبول علی القت

ی خزائن العزیزقاَل اجعلَنِی لماعلموا أن یوسف ع کان نبیا ورسوال فلما دفعته الضرورة إلی تو
جبار َعلی َخزائِِن األَرضِ إنِّی َحِفیٌظ َعلِیٌم ودفعتنی الضرورة إلی قبول ذلک علی إکراه وإ

بعداإلشراف علی الهالک علی أنی مادخلت فی هذااألمر إالدخول خارج منه فإلی هللا 
 664  231      1  2المشتکی و هوالمستعان      

راهیم بن هاشم عن أبیه بن ابراهیم بن تاتانة رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن اب حدثنا الحسین   3
ابراهیم بن هاشم عن أبی الصلت الهروی قال إن المأمون قال للرضا ع یا ابن رسول هللا 
قدعرفت علمک وفضلک وزهدک وورعک وعبادتک وأراک أحق بالخالفة منی فقال 

ة من شر الدنیا وبالورع ر وبالزهد فی الدنیا أرجو النجاع بالعبودیة هلل عز و جل أفتخ الرضا
 عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم وبالتواضع فی الدنیا أرجو الرفعة
عند هللا عز و جل فقال له المأمون فإنی قدرأیت أن أعزل نفسی عن الخالفة وأجعلها لک 

الیجوز لک أن تخلع لک فع إن کانت هذه الخالفة لک و هللا جعلها  الرضاوأبایعک فقال له 
عل لی ما لباسا ألبسک هللا وتجعله لغیرک و إن کانت الخالفة     لیست لک فالیجوز لک أن تج
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لک لیس لک فقال له المأمون یا ابن رسول هللا فالبد لک من قبول هذااألمر فقال لست أفعل ذ
قبل الخالفة و لم تجب مبایعتی تطائعا أبدا فما زال یجهد به أیاما حتی یئس من قبوله فقال له فإن لم 

لقد حدثنی أبی عن  ع و هللا الرضالک فکن ولی عهدی لتکون لک الخالفة بعدی فقال 
نی أخرج من أ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم عن  أمیرالمؤمنین علیه السالم آبائه عن 

ئکة األرض وأدفن فی الدنیا قبلک مسموما مقتوال بالسم مظلوما تبکی علی مالئکة السماء ومال
أرض غربة إلی جنب هارون الرشید فبکی المأمون ثم قال له یا ابن رسول هللا و من ألذی 

اء أن أقول لقلت من ع أماإنی لوأش الرضایقتلک أویقدر علی اإلساءة إلیک و أناحی فقال 
ک ودفع فسألذی یقتلنی فقال المأمون یا ابن رسول هللا إنما ترید بقولک هذاالتخفیف عن ن

کذبت منذ ع و هللا ما الرضاهذااألمر عنک لیقول الناس إنک زاهد فی الدنیا فقال 
ماأرید قال  خلقنی ربی عز و جل و مازهدت فی الدنیا للدنیا وإنی ألعلم ماترید فقال المأمون و

ع  لرضاااألمان علی الصدق قال لک األمان قال ترید بذلک أن یقول الناس إن علی بن موسی 
ا فی الخالفة زهد فی الدنیا بل زهدت الدنیا فیه أ الترون کیف قبل والیة العهد طمعلم ی

م لئن فغضب المأمون ثم قال إنک تتلقانی أبدا بما أکرهه و قدأمنت سطوتی فباهلل أقس
ع  لرضااقبلت والیة العهد و إالأجبرتک علی ذلک فإن فعلت و إالضربت عنقک فقال 



554 
 

ل مابدا لک و أناأقبل بیدی التهلکة فإن کان األمر علی هذافافع قدنهانی هللا تعالی أن ألقی
ذلک علی أنی الأولی أحدا و الأعزل أحدا و الأنقض رسما و السنة وأکون فی األمر 
 من بعید مشیرا فرضی منه بذلک وجعله ولی عهده علی کراهة منه ع بذلک

          2511 
نا محمـد  بن أبی لدقاق رضی هللا عنه قال حدثحدثنا علی بن أحمد بن محمـد  بن عمران ا   4

قال قلت للرضا ع یا ابن  عبد هللا الکوفی عن محمـد  بن إسماعیل البرمکی عن محمـد  بن عرفة
 رالمؤمنین علیه السالم أمیرسول هللا ماحملک علی الدخول فی والیة العهد فقال ماحمل جدی 

 236  8علی الدخول فی الشوری      
اشم عن أبیه علی بن عبد هللا الوراق رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هحدثنا    5

ائعا ولقد ع فی هذااألمر ط الرضاعن عبد السالم بن صالح الهروی قال و هللا مادخل 
  235      1  2حمل إلی الکوفة مکرها ثم أشخص منها علی طریق البصرة وفارس إلی مرو      

156 
السالم قال أخبرنی  محمـد  الحسن بن یحیی العلوی الحسینی رضی هللا عنه بمدینةحدثنا أبو    6

لمة قال کنت بخراسان جدی یحیی بن الحسن بن جعفر بن عبید هللا بن الحسین قال حدثنی موسی بن س



555 
 

ا مع محمـد  بن جعفرفسمعت أن ذا الرئاستین الفضل بن سهل خرج ذات یوم و هو یقول و
میر المؤمنین ا سلونی مارأیت فقالوا مارأیت أصلحک هللا قال رأیت أعجبا لقد رأیت عجب

تی وأجعله فی قدرأیت أن أقلدک أمر المسلمین وأفسخ ما فی رقب الرضایقول لعلی بن موسی 
فه رقبتک ورأیت علی بن موسی یقول له هللا هللا الطاقة لی بذلک و القوة فما رأیت خال

بن موسی و علی بن موسی یرفضها  یتفصی فیها ویعرضها علی علیقط کانت أضیع منها أمیر المؤمنین 
 ویأبی

      2  1      281  653 
الصولی قال حدثنی  حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحیی   7

بل اهیم بن العباس ودعع العهد خرج إلیه ابر الرضاأحمد بن إسماعیل بن الخصیب قال لماولی 
وا إلی أن رکبوا إلی بن علی وکانا الیفترقان ورزین بن علی أخو دعبل فقطع علیهم الطریق فالتجئ

أعیدت بعدحمل الشوک 32الشوک فقال ابراهیم وأنشد بعض المنازل حمیرا کانت تحمل
ثم قال لرزین بن علی أجز هذا  أحماال من الخزف    نشاوی ال من الخمر بل من شدة الضعف

لی نتم علی ذاک تصیرون إلی القصف    تساوت حالکم فیه و لم تبقوا عفلو ک فقال
إذافات ألذی فات فکونوا من ذوی  ثم قال لدعبل أجز یابا علی فقال الخصف
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حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن    8الظرف    وخفوا نقصف الیوم فإنی بائع خف
ارون بن عبد هللا المهلبی قال لماوصل هأحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحیی الصولی قال حدثنی 

 یع له بالعهد أنشده دعبلع و قدبو الرضاابراهیم بن العباس ودعبل بن علی الخزاعی إلی 
      2  1      231  115 

 مدارس آیات خلت من تالوة    ومنزل وحی مقفر العرصات
 31  2وأنشده ابراهیم بن العباس      

 مصارع أوالد النبی محمـد    أزالت عناء القلب بعدالتجلد 
فوهب لهما عشرین ألف درهم من الدراهم التی علیها اسمه کان المأمون أمر بضربها فی 

م ذلک الوقت قال فأما دعبل فصار بالعشرة آالف التی حصته إلی قم فباع کل دره
بعشرة دراهم فتخلصت له مائة ألف درهم و أما ابراهیم فلم یزل عنده بعد أن 

 اها وفرق بعضها علی أهله إلی أن توفی رحمه هللا و کان کفنه وجهازه منهأهدی بعض
      2  331 
ال حدثنا أحمد بن یحیی المکتب قال حدثنا أبوالطیب أحمد بن محمـد الوراق ق   5

لمأمون لماجعل حدثنا علی بن هارون الحمیری قال حدثنا علی بن محمـد  بن سلیمان النوفلی قال إن ا
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ن ع ولی عهده و إن الشعراء قصدوا المأمون ووصلهم بأموال جمة حی الرضای علی بن موس
 ع وصوبوا رأی المأمون فی األشعار دون أبی نواس فإنه لم یقصده و لم الرضامدحوا 

منی و  لرضاایمدحه ودخل علی المأمون فقال له    یابا نواس قدعلمت مکان علی بن موسی 
 لأنت شاعر زمانک وقریع دهرک فأنشد یقوماأکرمته به فلما ذا أخرت مدحه و 

          231 
 قیل لی أنت أوحد الناس طرا    فی فنون من الکالم النبیه 
 لک من جوهر الکالم بدیع    یثمر الدر فی یدی مجتنیه 
 فعلی ماترکت مدح ابن موسی    والخصال التی تجمعن فیه 
 قلت الأهتدی لمدح إمام    کان جبرئیل خادما ألبیه
 فقال المأمون أحسنت ووصله من المال بمثل ألذی وصل به کافة الشعراء وفضله علیهم

      2  86 
ن حدثنا الحسین بن ابراهیم بن أحمد بن هشام المکتب رحمه هللا قال حدثنا علی ب   21

بی بونواس إلی أابراهیم بن هاشم عن أبیه قال حدثنا أبو الحسن محمـد  بن یحیی الفارسی قال نظر أ
 ع ذات یوم و قدخرج من  الرضاالحسن علی بن موسی 



558 
 

یک أبیاتا عندالمأمون علی بغلة له فدنا منه أبونواس فسلم علیه و قال یا ابن رسول هللا قد قلت ف
 387  265      1  2فأحب أن تسمعها منی قال هات فأنشأ یقول      

 مطهرون نقیات ثیابهم    تجری الصالة علیهم أینما ذکروا
 ن لم یکن علویا حین تنسبه    فما له من قدیم الدهر مفتخرم

 فاهلل لمابرأ خلقا فأتقنه    صفاکم واصطفاکم أیها البشر
 فأنتم المأل األعلی وعندکم    علم الکتاب و ماجاءت به السور

قتنا شیء فقال یات ماسبقک إلیها أحد ثم قال یاغالم هل معک من نف  ع قدجئتنا  الرضافقال 
 ائة دینار فقال أعطها إیاه ثم قال ع لعله استقلها یاغالم سق إلیهثالثم

      2     
      244   

ودعا للمأمون  البغلة و لماکانت سنة إحدی ومائتین حج بالناس إسحاق بن موسی بن عیسی بن موسی
ن فدعا بن عیسی بن هاما ع من بعده بوالیة العهد فوثب إلیه حمدویه بن علی الرضاولعلی بن موسی 

تکم ماأمرت إسحاق بسواده فلم یجده فأخذ علما أسود فالتحف به و قال أیها الناس إنی قدأبلغ
به ولست أعرف إال أمیر المؤمنین المأمون والفضل بن سهل ثم نزل ودخل عبد هللا بن 
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له المأمون ماتقول فی أهل  ع فقال الرضامطرف بن هامان علی المأمون یوما وعنده علی بن موسی 
نفخ منه البیت فقال عبد هللا ماقولی فی طینة عجنت بماء الرسالة وغرست بماء الوحی هل ی

 إالمسک الهدی وعنبر التقی قال فدعا المأمون بحقة فیهالؤلؤ فحشا فاه
          641 

نا أبو الحسن حدثنا أبونصر محمـد  بن الحسن بن ابراهیم الکرخی الکاتب بإیالق قال حدث   22
باالعباس محمـد  بن صقر الغسانی قال حدثنا أبوبکر محمـد  بن یحیی الصولی قال سمعت أ محمـد  بن

یزید المبرد یقول خرج أبونواس ذات یوم من داره فبصر براکب قدحاذاه فسأل 
 ع فأنشأ یقول الرضاعنه و لم یر وجهه فقیل إنه علی بن موسی 

      2  1      112  315 
 یة    وعارض فیک الشک أثبتک القلب إذاأبصرتک العین من بعدغا

 و لو أن قوما أمموک لقادهم    نسیمک حتی یستدل بک الرکب
الصولی قال حدثنا  حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنا محمـد  بن یحیی   21

رضا ع لمحمـد  بن یزید المبرد قال حدثنی الحافظ عن ثمامة بن أشرس قال عرض المأمون یوما ل
لحقیق  لیه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا عباالمتنان علیه بأن واله العهد فقال له إن من أخذ ب
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 324  258      1  2أن یعطی به ولعلی بن الحسین ع کالم فی هذاالنحو      
      245   

ی قال حدثنا ی الصولحدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحی   23
ا ستین سنة قال محمـد  بن زکریا الغالنی قال حدثنا أحمد بن عیسی بن زید بن علی و کان مستتر

إال مع رفقة  حدثناعمی قال حدثنا جعفر بن محمـد الصادق ع قال کان علی بن الحسین ع الیسافر
ة مع قوم فرآه رجل رالیعرفونه ویشترط علیهم أن یکون من خدم الرفقة فیما یحتاجون إلیه فسافر م

ده ورجله فعرفه فقال لهم أتدرون من هذاقالوا ال قال هذا علی بن الحسین ع فوثبوا فقبلوا ی
وقالوا یا ابن رسول هللا أردت أن تصلینا نار جهنم لوبدرت منا إلیک ید أولسان أ ماکنا 
قدهلکنا آخر الدهر فما ألذی یحملک علی هذا فقال إنی کنت قدسافرت مرة مع 

أستحق به فإنی أخاف أن ما ال رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم م یعرفوننی فأعطونی بقو
 755  135      1  2تعطونی مثل ذلک فصار کتمان أمری أحب إلی      

ی الصولی قال حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحی   24
ون للرضا ع بالعهد إلی حدثناهارون الفروی قال لماجاءتنا بیعة المأمحدثناالمغیرة بن محمـد  قال 

طبته أتدرون المدینة خطب بها الناس عبدالجبار بن سعید بن سلیمان المساحقی فقال فی آخر خ
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علی بن أبی ن بن من ولی عهدکم فقالوا ال قال هذا علی بن موسی بن جعفر بن محمـد  بن علی بن الحسی
 سبعة آباء هم ماهم    هم خیر من یشرب صوب الغمام طالب علیه السالم

ی الصولی قال حدثنا حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحی   25
ة لعلی بن موسی أحمد بن القاسم بن إسماعیل قال سمعت ابراهیم بن العباس یقول لماعقد المأمون البیع

من إن أمیر المؤمنین إن النصح لک واجب والغش الینبغی لمؤع یا  الرضاع قال له  الرضا
بعدنا عنک العامة تکره مافعلت بی والخاصة تکره مافعلت بالفضل بن سهل والرأی لک أن ت

حتی یصلح لک أمرک قال ابراهیم فکان و هللا قوله هذاالسبب فی ألذی آل األمر 
 إلیه  
مـد  بن یحیی الصولی قال حدثنا هقی قال حدثنی مححدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبی   26

ع بالعهد  الرضان محمـد  بن یزید النحوی قال حدثنی ابن أبی عبدون عن أبیه قال لمابایع المأمو
 أجلسه إلی جانبه فقام العباس الخطیب فتکلم فأحسن ثم ختم ذلک بأن أنشد

      2  1      261  171 
حدثناالحاکم أبو علی    27فأنت شمس و هذا ذلک القمر البد للناس من شمس و من قمر   

ن محمـد  بن إسحاق الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحیی الصولی قال حدثنی أحمد ب
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أومی إلیهم فأنصتوا ثم قال ع بالعهد اجتمع الناس إلیه یهنئونه ف الرضاقال حدثنا أبی قال لمابویع 
المعقب لحکمه و  الحمد هلل الفعال لمایشاء هللا الرحمن الرحیم  بـسم بعد أن استمع کالمهم 

لین واآلخرین الراد لقضائه یعلم خائنة األعین و ماتخفی الصدور وصلی هللا علی محمـد  فی األو
میرالمؤمنین علیه السالم أو علی آله الطیبین الطاهرین أقول و أنا علی بن موسی بن جعفر ع إن 

ن فقه للرشاد عرف من حقنا ماجهله غیره فوصل أرحاما قطعت وآمضده هللا بالسداد وو
المین الیرید نفوسا فزعت بل أحیاها و قدتلفت وأغناها إذاافتقرت مبتغیا رضی رب الع

جزاء إال من عنده وسیجزی هللا الشاکرین و الیضیع أجر المحسنین وإنه جعل إلی عهده 
وقصم عروة  هللا تعالی بشدها واإلمرة الکبری إن بقیت بعده فمن حل عقدة أمر

ا أحب هللا إیثاقها فقد أباح حریمه وأحل محرمه إذا کان بذلک زاریا علی اإلمام منتهک
 حرمة اإلسالم بذلک جری السالف فصبر منه علی الفلتات و لم یعترض بعدها علی
الغرمات خوفا علی شتات الدین واضطراب حبل المسلمین ولقرب أمر الجاهلیة ورصد 

بی و البکم إن الحکم إالهلل یقضی الحق و  افقین فرصة تنتهز وبائقة تبتدر و ماأدری مایفعلالمن
 64هوخیر الفاصلین          

ی الصولی قال حدثنا حدثنا أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی الحاکم قال حدثنی محمـد  بن یحی   28
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ع فقال أیها الناس  الرضالی بن موسی ابایع عالحسن بن الجهم قال حدثنی أبی قال صعد المأمون المنبر لم
و هللا  لی بن أبی طالب علیه السالم عجاءتکم بیعة علی بن موسی بن جعفر بن علی بن الحسین بن 

 لوقرأت هذه األسماء علی الصم البکم لبرءوا بإذن هللا عز و جل
      2  1      236  362 
مـد  بن یحیی الصولی قال حدثنی یهقی قال حدثنی مححدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالب   25

 عز و عبید هللا بن عبد هللا بن طاهر قال أشار الفضل بن سهل علی المأمون أن یتقرب إلی هللا
ع لیمحو بذلک ما کان من  الرضاص بصلة رحمه بالبقیة بالعهد لعلی بن موسی    جل و إلی رسوله

جاء بن أبی الضحاک فه فی شیءفوجه من خراسان برأمر الرشید فیهم و ما کان یقدر علی خال
ذلک فی سنة  ویاسر الخادم لیشخصا إلیه محمـد  بن جعفر بن محمـد  و علی بن موسی بن جعفر ع و

برزق سنة  مائتین فلما وصل علی بن موسی ع إلی المأمون و هوبمرو واله العهد من بعده وأمر للجند
س الخضرة ضرب الدراهم باسمه وأمر الناس بلبو الرضاوکتب إلی اآلفاق بذلک وسماه 

ابنته أم ه السالم  علی علیوترک السواد وزوجه ابنته أم حبیب وزوج ابنه محمـد  بن 
ل الفضل بنت المأمون وتزوج هوببوران بنت الحسن بن سهل زوجه بهاعمها الفضل و کان ک

لصولی و قدصح اهذا فی یوم واحد و ما کان یحب أن یتم العهد للرضا ع بعده قال 
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ضل عندی ماحدثنی به أحمد بن عبید هللا من جهات منها أن عون بن محمـد حدثنی عن الف
عتبرن بن سهل النوبختی أو عن أخ له قال لماعزم المأمون علی العقد للرضا ع بالعهد قلت و هللا أل

خادم له د ما فی نفس المأمون من هذااألمر أیحب إتمامه أو هوتصنع به فکتبت إلیه علی ی
لسرطان کان یکاتبنی بأسراره علی یده و    قدعزم ذو الرئاستین علی عقد العهد والطالع ا

و فیه المشتری والسرطان و إن کان شرف المشتری فهو برج منقلب الیتم أمر ینعقد 
اقبة و فیه و مع هذا فإن المریخ فی المیزان ألذی هوالرابع ووتد األرض فی بیت الع

ذاوقف علی المعقود له وعرفت أمیر المؤمنین ذلک لئال یعتب علی إ هذایدل علی نکبة
هذا من غیری فکتب إلی إذاقرأت جوابی إلیک فاردده إلی مع الخادم ونفسک 

لحقت أن یقف أحد علی ماعرفتنیه أو أن یرجع ذو الرئاستین عن عزمه فإنه إن فعل ذلک أ
أنی ماکنت کتبت  یتالذنب بک وعلمت أنک سببه قال فضاقت علی الدنیا وتمن

ان حسن العلم إلیه ثم بلغنی أن الفضل بن سهل ذا الرئاستین قدتنبه علی األمر ورجع عن عزمه و ک
عد من المشتری بالنجوم فخفت و هللا علی نفسی ورکبت إلیه فقلت له أتعلم فی السماء نجما أس

ها قال ال قلت فقال ال قلت أفتعلم أن فی الکواکب نجما یکون فی حال أسعد منها فی شر
مر علی فأمضی العزم علی ذلک إذ کنت تعقده وسعد الفلک فی أسعد حاالته فأمضی األ
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 575ذلک فما علمت أنی من أهل الدنیا حتی وقع العهد فزعا من المأمون          
ی الصولی قال حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحی   11

اال کان ابراهیم بن د بن محمـد  بن الفرات أبوالعباس و الحسین بن علی الباقطائی قحدثنی أحم
ره فی العباس صدیقا إلسحاق بن ابراهیم أخی زیدان الکاتب المعروف بالزمن فنسخ له شع

ع وقت منصرفه من خراسان و فیه شیءبخطه وکانت النسخة عنده إلی أن ولی  الرضا
ین أخی زیدان یاع للمتوکل و کان قدتباعد مابینه و بابراهیم بن العباس دیوان الض

عض من یثق الکاتب فعزله عن ضیاع کانت فی یده وطالبه بمال وشدد علیه فدعا إسحاق ب
ع کله عندی بخطه و  االرضبه و قال له امض إلی ابراهیم بن العباس فأعلمه أن شعره فی 

ار الرجل إلی ابراهیم برسالة وکل فصغیرخطه ولئن لم یترک بالمطالبة عنی ألوصلنه إلی المت
المطالبة عنه وأخذ جمیع ماعنده من شعره بعد أن حلف  فضاقت به الدنیا حتی أسقط

السفیر  کل واحد منهما لصاحبه قال الصولی حدثنی یحیی بن علی المنجم قال قال لی أناکنت
حدثنی أحمد بن وبینهما حتی أخذت الشعرة فأحرقه ابراهیم بن العباس بحضرتی قال الصولی 

محمـد  و أبی عبد  ی  ملحان قال کان إلبراهیم بن العباس ابنان اسمهما الحسن و الحسین یکنیان 
  ر عباسا وکناه ی محمـد  وسمی األصغ  هللا فلما ولی المتوکل سمی األکبر إسحاق وکناه 
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هیم بن ی الفضل فزعا قال الصولی حدثنی أحمد بن إسماعیل بن الخصیب قال ماشرب ابرا
عمدان أن یجمعا العباس و ال موسی بن عبدالملک النبیذ قط حتی ولی المتوکل فشرباه وکانا یت

شربهما و له أخبار کثیرة فی الکراعات والمخنثین ویشربا بین أیدیهم فی کل یوم ثالثا لیشیع الخبر ب
 731توقیه لیس هذاموضع ذکرها          

حمد بن هشام المکتب مدانی و الحسین بن ابراهیم بن أحدثنا أحمد بن زیاد بن جعفراله   12
ثنی و علی بن عبد هللا الوراق رضی هللا عنهم قالوا حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم قال حد

بطوس بأخباره کلها قال  ع الرضایاسر الخادم لمارجع المأمون من خراسان بعدوفاة أبی الحسن 
وحدثنی أبی عن  و کان من رجال الحسن بن سهلعلی بن ابراهیم وحدثنی الریان بن الصلت 

حسن محمـد  بن عرفة وصالح بن سعید الکاتب الراشدی کل هؤالء حدثوا بأخبار أبی ال
ع  لرضااع وقالوا لماانقضی أمر المخلوع واستوی أمر المأمون کتب إلی  الرضا

تبه ویسأله حتی علم ون یکاع بعلل کثیرة فما زال المأم الرضایستقدمه إلی خراسان فاعتل علیه 
أخذ علی ع أنه الیکف عنه فخرج و أبو جعفر ع له سبع سنین فکتب إلیه المأمون الت الرضا

ی مرو طریق الکوفة وقم فحمل علی طریق البصرة واألهواز وفارس حتی وافی مرو فلما واف
فی هذامخاطبات  ع ذلک وجرت الرضاعرض علیه المأمون یتقلد اإلمرة والخالفة فأبی 
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ع أن یقبل مایعرض علیه  لرضاایرة وبقوا فی ذلک نحوا من شهرین کل ذلک یأبی أبو الحسن کث
فأجابه إلی     255فلما کثر الکالم والخطاب فی هذا قال المأمون فوالیة العهد      
ع إنی أدخل  لرضااذلک و قال له علی شروط أسألها فقال المأمون سل ماشئت قالوا فکتب 

عفینی من ذلک ی أن الآمر و الأنهی و الأقضی و الأغیر شیئا مما هوقائم وتفی والیة العهد عل
کله فأجابه المأمون إلی ذلک وقبلها علی هذه الشروط ودعا المأمون الوالة والقضاة 
والقواد والشاکریة وولد العباس إلی ذلک فاضطربوا علیه فأخرج أمواال کثیرة 

لودی و اده أبوا ذلک أحدهم عیسی الجوأعطی القواد وأرضاهم إالثالثة نفر من قو
ع  الرضاع فحبسهم وبویع  لرضااعلی بن أبی عمران و أبویونس فإنهم أبوا أن یدخلوا فی بیعة 

وکتب ذلک إلی البلدان وضربت الدنانیر والدراهم باسمه وخطب له علی المنابر 
ع یسأله  لرضااوأنفق المأمون فی ذلک أمواال کثیرة فلما حضر العید بعث المأمون إلی 

لی هذه أن یرکب ویحضر العید ویخطب لیطمئن قلوب الناس ویعرفوا فضله وتقر قلوبهم ع
نک من الشروط فی ع و قال قدعلمت ما کان بینی وبی الرضاالدولة المبارکة فبعث إلیه 

دخولی فی هذااألمر فقال المأمون إنما أرید بهذا أن یرسخ فی قلوب العامة والجند 
لکالم فی ااألمر فتطمئن قلوبهم ویقروا بما فضلک هللا به فلم یزل یرده اوالشاکریة هذ
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تعفنی  ذلک فلما ألح علیه قال یا أمیر المؤمنین إن أعفیتنی من ذلک فهو أحب إلی و إن لم
رالمؤمنین أمیو کماخرج  رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم خرجت کما کان یخرج 

وأمر المأمون القواد  فقال المأمون اخرج کماتحب یه السالم لی بن أبی طالب علعلیه السالم 
ع فی الطرقات  لرضااع فقعد الناس ألبی الحسن  الرضاأبی الحسن    و الناس أن یبکروا إلی 

لما طلعت الشمس ع ف الرضا   والسطوح من الرجال والنساء والصبیان واجتمع القواد علی 
ی صدره وطرفا بین کتفه ء من قطن وألقی طرفا منها علع فاغتسل وتعمم بعمامة بیضا الرضاقام 

ین یدیه و وتشمر ثم قال لجمیع موالیه افعلوا مثل مافعلت ثم أخذ بیده عکازة وخرج ونحن ب
یه رفع هوحاف قدشمر سراویله إلی نصف الساق و علیه ثیاب مشمرة فلما قام ومشینا بین ید

ان تجاوبه والقواد و الناس أن الهواء والحیط رأسه إلی السماءوکبر أربع تکبیرات فخیل إلینا
لصورة حفاة قدتزینوا ولبسوا السالح وتهیئوا بأحسن هیئة فلما طلعنا علیهم بهذه ا   علی ال

بر علی قال هللا أکبر هللا أکبر هللا أک   ع وقف وقفة علی ال الرضاقدتشمرنا وطلع 
ورفع بذلک صوته ورفعنا  حمد هلل علی ماأبالناماهدانا هللا أکبر علی مارزقنا من بهیمة األنعام وال

أصواتنا فتزعزعت مرو من البکاء والصیاح فقالها ثالث مرات فسقط القواد عن 
ک دوابهم ورموا بخفافهم لمانظروا إلی أبی الحسن ع وصارت مرو ضجة واحدة و لم یتمال
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ت وقفة االناس من البکاء والضجیج و کان أبو الحسن ع یمشی ویقف فی کل عشر خطو
مون ذلک فقال فکبر هللا أربع مرات فتخیل إلینا أن السماء و األرض والحیطان تجاوبه وبلغ المأ

مصلی علی هذاالسبیل افتتن به الناس ال الرضاله الفضل بن سهل ذو الرئاستین یا أمیر المؤمنین إن بلغ 
حسن ع بخفه فلبسه لفالرأی أن تسأله أن یرجع فبعث إلیه المأمون فسأله الرجوع فدعا أبو ا

 ورجع
      2  857 

راهیم بن حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنی علی بن اب   11
والعامة و من لم یحب  من القواد الرضاهاشم عن الریان بن الصلت قال أکثر الناس فی بیعة 

المأمون ذلک فبعث إلی  غذلک وقالوا إن هذا من تدبیر الفضل بن سهل ذی الرئاستین فبل
ع کانت من  لرضاافی جوف اللیل فصرت إلیه فقال یاریان بلغنی أن الناس یقولون إن بیعة 

ء جسر أحد أن یجیتدبیر الفضل بن سهل فقلت یا أمیر المؤمنین یقولون ذلک قال ویحک یاریان أی
ة فیقول له ادفع فإلی خلیفة و ابن خلیفة قداستقامت له الرعیة والقواد واستوت له الخال

ن مایجسر الخالفة من یدک إلی غیرک أیجوز هذا فی العقل قال قلت له ال و هللا یا أمیر المؤمنی
علی هذاأحد قال ال و هللا ما کان کمایقولون ولکنی سأخبرک بسبب ذلک إنه 
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قیدنی أن ی ن هامان وأمرهلماکتب إلی محمـد أخی یأمرنی بالقدوم علیه فأبیت عقد لعلی بن عیسی ب
ن إلی سجستان وکرمان و بقید ویجعل الجامعة فی عنقی فورد علی بذلک الخبر وبعثت هرثمة بن أعی

ماواالها فأفسد علی أمری فانهزم هرثمة وخرج صاحب السریر وغلب علی کور خراسان 
و ال  من ناحیة فورد علی هذاکله فی أسبوع فلما ورد ذلک علی لم یکن لی قوة فی ذلک

 تقوی به ورأیت من قوادی ورجالی الفشل والجبن أردت أن ألحق بملککان لی مال أ
إلی یده فلم  کابل فقلت فی نفسی ملک کابل رجل کافر ویبذل محمـد  له األموال فیدفعنی

أستجیر أجد وجها أفضل من أن أتوب إلی هللا تعالی من ذنوبی وأستعین به علی هذه األمور و
لی الماء ولبست ثوبین ار إلی بیت فکنس وصببت عباهلل تعالی وأمرت بهذا البیت وأش

ی أبیضین وصلیت أربع رکعات فقرأت فیها من القرآن ماحضرنی ودعوت هللا تعال
انی واستجرت به وعاهدته عهدا وثیقا بنیة صادقة إن أفضی هللا بهذا األمر إلی وکف

ثم قوی  هعادیة هذه األمور الغلیظة أن أضع هذااألمر فی موضعه ألذی وضع هللا فی
ت هرثمة بن فیه قلبی فبعثت طاهرا إلی علی بن عیسی بن هامان فکان من أمره ما کان وردد

ه وبذلت له شیئا أعین إلی رافع بن أعین فظفر به وقتله وبعثت إلی صاحب السریر فهادیت
هذا حتی رجع فلم یزل أمری یتقوی حتی کان من أمر محمـد  ما کان وأفضی هللا إلی ب
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 بما عاهدته فلم أر وی لی فلما وفی هللا تعالی بما عاهدته علیه أحببت أن أفی هللااألمر واست
ا إال علی ما قدعلمت ع فوضعتها فیه فلم یقبله الرضاأحدا أحق بهذا األمر من أبی الحسن 

س فهذا کان سببها فقلت وفق هللا أمیر المؤمنین فقال یاریان إذا کان غدا وحضر النا
 ی بن أبی طالب علیه السالم لأمیرالمؤمنین علیه السالم قواد وحدثهم بفضل فاقعد بین هؤالء ال

اأجد فقلت یا أمیر المؤمنین ماأحسن من الحدیث شیئا إال ماسمعته منک فقال سبحان هللا م
أحدا یعیننی علی هذااألمر لقد هممت أن أجعل أهل قم شعاری ودثاری فقلت یا 

ی بما سمعته منی ه منک من األخبار فقال نعم حدث عنأمیر المؤمنین أناأحدث عنک بما سمعت
میرالمؤمنین علیه أمن الفضائل فلما کان من الغد قعدت بین القواد فی الدار فقلت حدثنی 

 قال من کنت مواله فهذا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم عن  ن أبیه عن آبائهالسالم 
سول هللا صلی هللا علیه و رن أبیه عن آبائه قال قال أمیرالمؤمنین علیه السالم علی مواله وحدثنی 

ه علی منی بمنزلة هارون من موسی وکنت أخلط الحدیث بعضه ببعض الأحفظ آله وسلم 
لخزاعی علی وجهه وحدثت بحدیث خیبر وبهذه األخبار المشهورة فقال عبد هللا بن مالک ا

سمع الکالم فیؤدیه ا إلی مجلسنا یرحم هللا علیا کان رجال صالحا و کان المأمون قدبعث غالم
حادیث إلیه قال الریان فبعث إلی المأمون فدخلت إلیه فلما رآنی قال یاریان ماأرواک لأل
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ان وأحفظک لها قال قدبلغنی ما قال الیهودی عبد هللا بن مالک فی قوله رحم هللا علیا ک
مدانی من لراشدی الهرجال صالحا و هللا ألقتلنه إن شاء هللا و کان هشام بن ابراهیم ا

ع  لرضااع من قبل أن یحمل و کان عالما أدیبا لبیبا وکانت أمور  الرضاأخص الناس عند
فلما  تجری من عنده و علی یده وتصیره األموال من النواحی کلها إلیه قبل حمل أبی الحسن ع

کان ینقل ف حمل أبو الحسن اتصل هشام بن ابراهیم بذی الرئاستین وقربه ذو الرئاستین وأدناه
علیهما من  ع إلی ذی الرئاستین والمأمون فحظی بذلک عندهما و کان الیخفی الرضاأخبار 

ع إال من أحب وضیق  االرضع فکان الیصل إلی  الرضاأخباره شیئا فواله المأمون حجابة 
ع فی داره  لرضااع و کان من یقصده من موالیه الیصل إلیه و کان الیتکلم  الرضاعلی 
ر هشام و أورده هشام علی المأمون وذی الرئاستین وجعل المأمون العباس ابنه فی حجء إالبشی

لحسن قال له أدبه فسمی هشام العباسی لذلک قال وأظهر ذو الرئاستین عداوة شدیدة ألبی ا
لحسن ع ع وحسده علی ما کان المأمون یفضله به فأول ماظهر لذی الرئاستین من أبی ا الرضا

رتها إلی مجلس المأمون وکانت حج   ون کانت تحبه و کان یحبها و کان ینفتح أن ابنة عم المأم
قال ذو الرئاستین حین بلغه ع وتحبه وتذکر ذا الرئاستین وتقع فیه ف الرضاتمیل إلی أبی الحسن 

و کان  دار النساء مشرعا إلی مجلسک فأمر المأمون بسده   ذکرها له الینبغی أن یکون 
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الحسن ع بجنب منزل  ع یأتی المأمون یوما و کان منزل أبی الرضاع یوما و الرضاالمأمون یأتی 
میر المؤمنین ما مسدودا قال یا أ   المأمون فلما دخل أبو الحسن ع إلی المأمون ونظر إلی ال

ألذی سددته فقال رأی الفضل ذلک وکرهه فقال ع إنا هلل وإنا إلیه    هذاال
حه والدخول إلی ابنة مؤمنین وحرمه قال فما تری قال فتراجعون ماللفضل والدخول بین أمیر ال

مه فبلغ الفضل عمک و التقبل قول الفضل فیما الیحل و الیسع فأمر المأمون بهدمه ودخل علی ابنة ع
علی بن موسی  لرضااووجدت فی بعض الکتب نسخة کتاب الحباء والشرط من  ذلک فغمه

فالحمد هلل م أرو ذلک عن أحد أما بعدع إلی العمال فی شأن الفضل بن سهل وأخیه و ل
ل ء الرفیع القادر القاهر الرقیب علی عباده المقیت علی خلقه ألذی خضع کالبدی

شیءلملکه وذل کل شیءلعزته واستسلم کل شیءلقدرته وتواضع کل شیءلسلطانه وعظمته 
وأحاط بکل شیءعلمه وأحصی عدده فالیؤده کبیر و الیعزب عنه صغیر ألذی 

ألعلی فی أبصار الناظرین و التحیط به صفة الواصفین له الخلق واألمر والمثل االتدرکه 
السماوات و األرض و هوالعزیز الحکیم والحمد هلل ألذی شرع لإلسالم دینا ففضله 
وعظمه وشرفه وکرمه وجعله الدین القیم ألذی الیقبل غیره والصراط المستقیم ألذی 

البیان وبعث وجعل فیه النور والبرهان والشفاء و الیضل من لزمه و الیهتدی من صرف عنه
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ة حتی انتهت به من اصطفی من مالئکته إلی من اجتبی من رسله فی األمم الخالیة والقرون الماضی
ن وبعثه رحمة للعالمین وبشیرا رسالته إلی محمـد المصطفی   ص فختم به النبیین وقفی به علی آثار المرسلی

لیهلک من هلک عن بینة للکافرین المکذبین لتکون له الحجة البالغة وللمؤمنین المصدقین ونذیرا 
ث النبوة ویحیی من حی عن بینة و إن هللا لسمیع علیم والحمد هلل ألذی أورث أهل بیته مواری

واستودعهم العلم والحکمة وجعلهم معدن اإلمامة والخالفة وأوجب والیتهم وشرف 
ال أَسَئُلُکم َعلَیِه أَجراً إاِّل الَمَودَّة فِی  م إذ یقول ُقلمنزلتهم فأمر رسوله بمسألة أمته مودته

 ُ  لُِیذِهَب الُقربی و ماوصفهم به من إذهابه الرجس عنهم وتطهیره إیاهم فی قوله إِنّما ُیِریُد اّللّ
 صلی هللا علیه رسول هللاَعنُکُم الرّجَس أَهَل البَیِت َو ُیطَّهَرُکم تَطِهیراً ثم إن المأمون بر 

دعهم ورتق فی عترته ووصل أرحام أهل بیته فرد ألفتهم وجمع فرقتهم ورأب ص و آله وسلم 
ة فتقهم وأذهب هللا به الضغائن واإلحن بینهم وأسکن التناصر والتواصل والمودة والمحب

معة قلوبهم فأصبحت بیمنه وحفظه وبرکته وبره وصلته أیدیهم واحدة وکلمتهم جا
نین ق ألهلها ووضع المواریث مواضعها وکافأ إحسان المحسوأهواؤهم متفقة ورعی الحقو

یم والتشریف من قدمته وحفظ بالء المبتلین وقرب وباعد علی الدین ثم اختص بالتفضیل والتقد
ه ناطقا مساعیه فکان ذلک ذی الرئاستین الفضل بن سهل إذ رآه له مؤازرا وبحقه قائما وبحجت
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اعیا ولمن أجاب إلی طاعته مدبرا ولرعیته سائسا و إلیه د ولنقبائه نقیبا ولخیوله قائدا ولحروبه
ینهه عن  مکافیا ولمن عدل عنها منابذا وبنصرته متفردا ولمرض القلوب والنیات مداویا لم

 ذلک قلة مال و العوز رجال و لم یمل به طمع و لم یلفته عن نیته وبصیرته وجل بل 
ین والمعاندین من والمرعدون وکثرة المخالفعند مایهول المهولون ویرعد ویبرق له المبرقون 

بیرا المجاهدین والمخاتلین أثبت ما یکون عزیمة وأجری جنانا وأنفذ مکیدة وأحسن تد
وقلم  وأقوی فی تثبیت حق المأمون والدعاء إلیه حتی قصم أنیاب الضاللة وفل حدهم

الوانین  هدأظفارهم وحصد شوکتهم وصرعهم مصارع الملحدین فی دینهم والناکثین لعه
فی صنوف األمم  فی أمره المستخفین بحقه اآلمنین لماحذر من سطوته وبأسه مع آثار ذی الرئاستین

من المشرکین و مازاد هللا به فی حدود دار المسلمین مما قدوردت أنباؤه علیکم 
ی وقرئت به الکتب علی منابرکم وحمله أهل اآلفاق إلیکم إلی غیرکم فانتهی شکر ذ

هجته ومهجة أخیه أبی محمـد  نده وقیامه بحقه وابتذاله مأمیرالمؤمنین علیه السالم بالء الرئاستین 
ز بهاالفائزین وانتهت الحسن بن سهل المیمون النقیبة المحمود السیاسة إلی غایة تجاوز فیهاالماضین وفا

لک ذمکافاة أمیر المؤمنین إیاه إلی ماحصل له من األموال والقطائع والجواهر و إن کان 
عنه وتوفیرا له علی  الیفی بیوم من أیامه و البمقام من مقاماته فترکه زهدا فیه وارتفاعا من همته
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منین ما لم المسلمین وإطراحا للدنیا واستصغارا لها وإیثارا لآلخرة ومنافسة فیها وسأل أمیر المؤ
معرفتنا بما جعل هللا لیزل له سائال و إلیه فیه راغبا من التخلی والتزهد فعظم ذلک عنده وعندنا 

عز و جل فی مکانه ألذی هو به من العز والدین والسلطان والقوة علی صالح المسلمین 
رأیه ونجح  وجهاد المشرکین و ماأری هللا به من تصدیق نیته ویمن نقیبته وصحة تدمیره وقوة

نه بالنظر للدین م طلبته ومعاونته علی الحق والهدی والبر والتقوی فلما وثق أمیر المؤمنین وثقنا
 وإیثار ما فیه صالحه وأعطیناه سؤله ألذی یشبه قدره وکتبنا له کتاب حباء وشرط

حابة قدنسخ فی أسفل کتابی هذا وأشهدنا هللا علیه و من حضرنا من أهل بیتنا والقواد والص
شیع ع ویوالقضاة والفقهاء والخاصة والعامة ورأی أمیر المؤمنین الکتاب به إلی اآلفاق لیذی

عندوالتها وقضاتها فسألنی أن أکتب بذلک وأشرح  فی أهلها ویقرأ علی منابرها ویثبت 
التی أوجب هللا تعالی بهاحقه  األول البیان عن کل آثاره   معانیه وهی علی ثالثة أبواب ففی ال

وأال  ی کل مادبر ودخل فیهالثانی البیان عن مرتبته فی إزاحة علته ف   علینا و علی المسلمین وال
ه و من سبیل علیه فیما ترک وکره و ذلک لما لیس لخلق ممن فی عنقه بیعة إال له وحده وألخی

طامع  ولیائنا لئال یطمعإزاحة العلة تحکیمها فی کل من بغی علیهما وسعی بفساد علینا وعلیهما و علی أ
ثالث البیان عن لا   فی خالف علیهما و المعصیة لهما و الاحتیال فی مدخل بیننا وبینهما وال
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اب اآلخرة إعطائنا إیاه ماأحب من ملک التحلی وحلیة الزهد وحجة التحقیق لماسعی فیه من ثو
 بما یتقرب فی قلب من کان شاکا فی ذلک منه و مایلزمنا له من الکرامة والعز والحباء

حتاط فی أمر یه مألذی بذلناه له وألخیه فی منعهما مانمنع منه أنفسنا و ذلک محیط بکل مایحتاط ف
شرط من هذا کتاب و بـسم هللا الرحمن الرحیم  دین ودنیا و هذه نسخة الکتاب 

الرئاستین الفضل بن سهل  لذی الرضاعبد هللا المأمون أمیر المؤمنین وولی عهده علی بن موسی 
تمم  فی یوم اإلثنین لسبع لیال خلون من شهر رمضان من سنة إحدی ومائتین و هوالیوم ألذی

ی إصالح فیه دولة أمیر المؤمنین وعقد لولی عهده وألبس الناس اللباس األخضر وبلغ أمله فهللا 
 تبارک ولیه والظفر بعدوه إنا دعوناک إلی ما فیه بعض مکافاتک علی ماقمت به من حق هللا

جی ص وحق أمیر المؤمنین وولی عهده علی بن موسی وحق هاشم التی بهایر   و تعالی وحق رسوله
العامة بذلک  دین وسالمة ذات البین بین المسلمین إلی أن یثبت النعمة علینا و علیصالح ال

األولی  وبما عاونت علیه أمیر المؤمنین من إقامة الدین والسنة وإظهار الدعوة الثانیة وإیثار
وقابل و  مع قمع المشرکین وکسر األصنام وقتل العتاة وسائر آثارک الممثلة لألمصار فی المخلوع

بن جعفرالطالبی والترک   ی السرایا و فی المسمی بالمهدی محمـد  المسمی باألصفر المکنی فی 
و فی  الحولیة و فی طبرستان وملوکها إلی بندار هرمز بن شروین و فی الدیلم وملکها مهورس
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بدار بندة وغرشستان والغور  کابل وملکها هرموس ثم ملکها األصفهبد و فی ابن البرم وجبال
فی أرمینیة  ا و فی خراسان خاقان وملون صاحب جبل التبت و فی کیمان والتغرغر ووأصنافه

ان والحجاز وصاحب السریر وصاحب الخزر و فی المغرب وحروبه وتفسیر ذلک فی دیو
السیرة و کان مادعوناک إلیه و هومعونة لک مائة ألف ألف درهم وغلة عشرة ألف 

 ین قبل ذلک وقیمة مائة ألف ألفألف درهم جوهرا سوی ماأقطعک أمیر المؤمن
درهم جوهرا یسیرا عندنا ما أنت له مستحق فقد ترکت مثل ذلک حین بذله لک المخلوع 
وآثرت هللا ودینه وإنک شکرت أمیر المؤمنین وولی عهده وآثرت توفیر ذلک کله 

هد والتخلی لزعلی المسلمین وجدت لهم به وسألتنا أن نبلغک الخصلة التی لم تزل إلیها تائقا من ا
ی فی لیصح عند من شک فی سعیک لآلخرة دون الدنیا وترکک الدنیا و ما عن مثلک یستغن

عت فیه حال و المثلک رد عن طلبه و لوأخرجتنا طلبتک عن شطر النعیم علینا فکیف نأمر رف
ک المئونة وأوجبت به الحجة علی من کان یزعم أن دعاک إلینا للدنیا اللآلخرة و قدأجبنا

غییر سألت به وجعلنا ذلک لک مؤکدا بعهد هللا ومیثاقه ألذی التبدیل له و التإلی ما
وفوضنا األمر فی وقت ذلک إلیک فما أقمت فغریز مزاح العلة مدفوع عنک الدخول 
فیما تکرهه من األعمال کائنا ما کان نمنعک مما نمنع منه أنفسنا فی الحاالت کلها و 
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طیک مما حق لبدنک بالراحة والکرامة ثم نعإذاأردت التخلی فمکرم مزاح البدن و
اجعلناه لک تتناوله مما بذلناه لک فی هذاالکتاب فترکته الیوم وجعلنا للحسن بن سهل مثل م

تح فنصف مابذلناه من العطیة و أهل ذلک هو لک وبما بذل من نفسه فی جهاد العتاة وف
یران الحروب ووقانا ن العراق مرتین وتفریق جموع الشیطان بیده حتی قوی الدین وخاض

لقه عذاب السموم بنفسه و أهل بیته و من ساس من أولیاء الحق وأشهدنا هللا ومالئکته وخیار خ
هذاالکتاب وجعلنا هللا  و کل من أعطانا بیعته وصفقة یمینه فی هذاالیوم وبعده علی ما فی

ء ینقضه فی سر و العالنیة یعلینا کفیال وأوجبنا علی أنفسنا الوفاء بما اشترطنا من غیراستثناء بش
عندشروطهم والعهد فرض مسئول وأولی الناس بالوفاء من طلب من الناس الوفاء  والمؤمنون 

ِ إِذا عاَهدُتم َو ال تَنُقُضوا األَیم اَن و کان موضعا للقدرة قال هللا تعالی َو أَوُفوا بَِعهِد اّللّ
َ َعلَیکُ  َ یَعلَُم ما تَفعَ بَعَد تَوکِیِدها َو َقد َجَعلُتُم اّللّ ُلوَن وکتب الحسن بن سهل م َکِفیالً إِّن اّللّ

لی نفسه جمیع علیه السالم  أمیرالمؤمنینقدأوجب  بـسم هللا الرحمن الرحیم  توقیع المأمون فیه 
ی صفر ما فی هذاالکتاب وأشهد هللا تعالی وجعله علیه داعیا وکفیال وکتب بخطه ف

 بـسم هللا الرحمن الرحیم  ع فیه  لرضاااء وتوکیدا للشروط توقیع سنة اثنتین ومائتین تشریفا للحب
یه فی یومه وغده نفسه بجمیع ما فی هذاالکتاب علی ماأکد ف الرضاقدألزم علی بن موسی 
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طه فی مادام حیا وجعل هللا تعالی علیه داعیا وکفیال وکفی باهلل شهیدا وکتب بخ
سبنا مین وصلی هللا علی محمـد  وآله وسلم وحهذاالشهر من هذه السنة والحمد هلل رب العال

 565هللا ونعم الوکیل          
علی بن أبی ن بن حدثناحمزة بن محمـد  بن أحمد بن جعفر بن محمـد  بن زید بن علی بن الحسی   14

لی بن ابراهیم بن هاشم بقم فی رجب سنة تسع وثالثین وثالثمائة قال أخبرنی ع طالب علیه السالم 
ع إذا کان خال  لرضااتب إلی سنة سبع وثالثمائة قال حدثنی یاسر الخادم قال کان فیما ک

جمع حشمه کلهم عنده الصغیر والکبیر فیحدثهم ویأنس بهم ویؤنسهم و کان ع إذاجلس 
ته قال یاسر علی المائدة الیدع صغیرا و الکبیرا حتی السائس والحجام إالأقعده معه علی مائد

لمأمون إلی دار أبی الحسن ا   ه یوما إذ سمعنا وقع القفل ألذی کان علی الخادم فبینا نحن عند
ع  الرضاراد ع قوموا تفرقوا فقمنا عنه فجاء المأمون ومعه کتاب طویل فأ الرضاع فقال لنا 

ال یقوم إلیه ثم جاء حتی أ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم أن یقوم فأقسم علیه المأمون بحق 
کتاب الحسن ع وقبل وجهه     وقعد بین یدیه علی وسادة فقرأ ذلک ال انکب علی أبی

 الرضاقال له  علیه فإذا هوفتح لبعض قری کابل فیه إنا فتحنا قریة کذا وکذا فلما فرغ
ع وسرک فتح قریة من قری الشرک فقال له المأمون أ و لیس فی ذلک سرور فقال یا أمیر 
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ک و ماوالک هللا من هذااألمر وخصک به فإنالمؤمنین اتق هللا فی أمة محمـد   ص 
ت قدضیعت أمور المسلمین وفوضت ذلک إلی غیرک یحکم فیهم بغیر حکم هللا وقعد

فی هذه البالد وترکت بیت الهجرة ومهبط الوحی و إن المهاجرین واألنصار یظلمون 
یعجز عن نفقته دونک و الیرقبون فی مؤمن إال و الذمة ویأتی علی المظلوم دهر یتعب فیه نفسه و
سلمین وارجع و الیجد من یشکو إلیه حاله و الیصل إلیک فاتق هللا یا أمیر المؤمنین فی أمور الم

مین مثل إلی بیت النبوة ومعدن المهاجرین واألنصار أ ماعلمت یا أمیر المؤمنین أن والی المسل
ری أ العمود فی وسط الفسطاط من أراده أخذه قال المأمون یاسیدی فما تری قال

ن و أن تخرج من هذه البالد وتتحول إلی موضع آبائک وأجدادک وتنظر فی أمور المسلمی
اسیدی التکلهم إلی غیرک فإن هللا تعالی سائلک عما والک فقام المأمون فقال نعم ما قلت ی

هذا هوالرأی فخرج وأمر أن یقدم النوائب وبلغ ذلک ذا الرئاستین فغمه غما شدیدا 
 األمر و لم یکن للمأمون عنده رأی فلم یجسر أن یکاشفه ثم قوی و قد کان غلب علی

أی ألذی ع جدا فجاء ذو الرئاستین إلی المأمون فقال له یا أمیر المؤمنین ما هذاالر الرضاب
أمرت به قال أمرنی سیدی أبو الحسن ع بذلک و هوالصواب فقال یا أمیر المؤمنین ما 

ک وجمیع الفة عنه وبنو أبیک معادون لهذاالصواب قتلت باألمس أخاک وأزلت الخ
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أهل العراق و أهل بیتک والعرب ثم أحدثت هذاالحدث الثانی إنک ولیت والیة 
ضون بذلک العهد ألبی الحسن وأخرجتها من بنی أبیک والعامة والفقهاء والعلماء وآل العباس الیر

ی هذا ویتناسوا ما لوقلوبهم متنافرة عنک فالرأی أن تقیم بخراسان حتی تسکن قلوب الناس ع
 کان من أمر محمـد أخیک وهاهنا یا أمیر المؤمنین مشایخ قدخدموا

          2745 
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ل من قال الرشید وعرفوا األمر فاستشرهم فی ذلک فإن أشاروا بذلک فأمضه فقال المأمون مث
لحسن ع و لم یرضوا امثل علی بن أبی عمران و أبویونس والجلودی وهؤالء الذین نقموا بیعة أبی 

دخل به فحبسهم المأمون بهذا السبب فقال المأمون نعم فلما کان من الغد جاء أبو الحسن ع ف
أمون بهؤالء علی المأمون فقال یا أمیر المؤمنین ماصنعت فحکی له ما قال ذو الرئاستین ودعا الم

ع بجنب المأمون  لرضااالنفر فأخرجهم من الحبس فأول من أدخل ع علی بن أبی عمران فنظر إلی 
 فقال أعیذک باهلل یا أمیر المؤمنین أن تخرج هذااألمر ألذی جعله هللا لکم وخصکم به

المأمون یا  وتجعله فی أیدی أعدائکم و من کان آباؤک یقتلهم ویشردونهم فی البالد فقال
 ویونسابن الزانیة و أنت بعد علی هذاقدمه یاحرسی فاضرب عنقه فضرب عنقه فأدخل أب
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و هللا صنم  ع بجنب المأمون فقال یا أمیر المؤمنین هذا ألذی بجنبک الرضافلما نظر إلی 
اضرب یعبد من دون هللا قال له المأمون یا ابن الزانیة و أنت بعد علی هذا یاحرسی قدمه ف

عنقه فضرب عنقه ثم أدخل الجلودی و کان الجلودی فی خالفة الرشید لماخرج محمـد  
أن یغیر علی دور  د بالمدینة بعثه الرشید وأمره إن ظفر به أن یضرب عنقه وبن جعفر بن محمـ

آل أبی طالب و أن یسلب نساءهم و الیدع علی واحدة منهن إالثوبا واحدا ففعل 
ار د   الجلودی ذلک و قد کان مضی أبو الحسن موسی بن جعفر ع فصار الجلودی إلی 

النساء کلهن فی بیت  جعل الرضاما نظر إلیه ع هجم علی داره مع خیله فل الرضاأبی الحسن 
أسلبهن البیت فقال الجلودی ألبی الحسن ع البد من أن أدخل البیت ف   ووقف علی 

هن شیئا إالأخذته ع أناأسلبهن لک وأحلف أنی الأدع علی الرضاکماأمرنی أمیر المؤمنین فقال 
ع فلم یدع علیهن شیئا حتی  االرضفلم یزل یطلب إلیه ویحلف له حتی سکن فدخل أبو الحسن 

أقراطهن وخالخیلهن وأزرارهن إالأخذه منهن وجمیع ما کان فی الدار من قلیل وکثیر فلما 
لمؤمنین هب لی ع یا أمیر ا الرضاکان فی هذاالیوم وأدخل الجلودی علی المأمون قال 

نظر فهذاالشیخ فقال المأمون یاسیدی هذا ألذی فعل ببنات محمـد   ص مافعل من سلبهن 
ن علیه لما المأمون ویسأله عن أن یعفو عنه ویهبه له فظن أنه یعی ع و هویکلم الرضاالجلودی إلی 
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ل قول هذا فی کان الجلودی فعله فقال یا أمیر المؤمنین أسألک باهلل وبخدمتی الرشید أن التقب
ک قوله ألحقوه بصاحبیه یفقال المأمون یا أبا الحسن قداستعفی ونحن نبر قسمه ثم قال ال و هللا الأقبل ف

فقدم فضرب عنقه ورجع ذو الرئاستین إلی أبیه سهل و قد کان المأمون أمر أن یقدم 
 النوائب وردها ذو الرئاستین فلما قتل المأمون هؤالء علم ذو الرئاستین أنه قدعزم علی

ی ون یاسیدع ماصنعت یا أمیر المؤمنین بتقدیم النوائب فقال المأم الرضاالخروج فقال 
مرهم أنت بذلک قال فخرج أبو الحسن ع وصاح بالناس قدموا النوائب قال فکأنما وقعت 

بعث إلیه المأمون فیهم النیران فأقبلت النوائب تتقدم وتخرج وقعد ذو الرئاستین فی منزله ف
  فأتاه فقال له ما لک قعدت فی بیتک فقال یا أمیر المؤمنین إن ذنبی عظیم

ع و الآمن  لرضااة و الناس یلوموننی بقتل أخیک المخلوع وبیعة عندالعام عند أهل بیتک و
ن النستغنی عنک السعایة والحساد و أهل البغی أن یسمعوا بی فدعنی أخلفک بخراسان فقال له المأمو

لناصح فأما ما قلت أنه یسعی بک وتبغی لک الغوائل فلست أنت عندنا إالالثقة المأمون ا
ون به مطمئنا فذهب من الضمان واألمان وأکد لنفسک ماتک المشفق فاکتب لنفسک ماتثق به

ل وکتب لنفسه کتابا وجمع علیه العلماء وأتی به إلی المأمون فقرأه وأعطاه المأمون ک
ماأحب وکتب خطه فیه وکتب له بخطه کتاب الحبوة إنی قدحبوتک بکذا 
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لرئاستین یا أمیر اوکذا من األموال والضیاع والسلطان وبسط له من الدنیا أمله فقال ذو 
عهدک  المؤمنین نحب أن یکون خط أبی الحسن ع فی هذااألمان یعطینا ماأعطیت فإنه ولی

فقال المأمون قدعلمت أن أبا الحسن ع قدشرط علینا أن الیعمل من ذلک شیئا و الیحدث 
قال  أبی الحسن ع حدثا فالنسأله مایکرهه فسله أنت فإنه الیأبی علیک فی هذافجاء واستأذن علی

ة فرفع أبو الحسن رأسه إلیه ع قوموا تنحوا فتنحینا فدخل فوقف بین یدیه ساع الرضایاسر فقال لنا 
لی أن فقال له ماحاجتک یافضل قال یاسیدی هذاأمان ماکتبه لی أمیر المؤمنین و أنت أو

اقرأه و  ع الرضاأمیر المؤمنین إذ کنت ولی عهد المسلمین فقال له  تعطینا مثل ماأعطی
ع یافضل  لرضااان کتابا فی أکبر جلد فلم یزل قائما حتی قرأه فلما فرغ قال له أبو الحسن ک

من  لک علینا هذا مااتقیت هللا عز و جل قال یاسر فنغض علیه أمره فی کلمة واحدة فخرج
عض المنازل ع فلما کان بعد ذلک بأیام ونحن فی ب الرضاعنده وخرج المأمون وخرجنا مع 

ه السنة فی رئاستین کتاب من أخیه الحسن بن سهل إنی نظرت فی تحویل هذورد علی ذی ال
حساب النجوم فوجدت فیه أنک تذوق فی شهر کذا یوم األربعاء حر الحدید وحر 

حتجم فیه وتصب و أمیر المؤمنین الحمام فی هذاالیوم فت الرضاالنار فأری أن تدخل أنت و
لیه بذلک وسأله أن لی المأمون وکتب إالدم علی بدنک لیزول نحسه عنک فبعث الفضل إ
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ع رقعة فی  لرضاایدخل الحمام معه ویسأل أبا الحسن ع أیضا ذلک فکتب المأمون إلی 
ذلک فسأله فکتب إلیه أبو الحسن ع لست بداخل غدا الحمام و الأری لک یا أمیر 

رقعة لالمؤمنین أن تدخل الحمام غدا و الأری للفضل أن یدخل الحمام غدا فأعاد إلیه ا
سول هللا صلی هللا رمرتین فکتب إلیه أبو الحسن ع لست بداخل غدا الحمام فإنی رأیت 

الأری لک یا فی النوم فی هذه اللیلة یقول لی یا علی التدخل الحمام غدا ف علیه و آله وسلم 
 أمیر المؤمنین و الللفضل أن تدخال الحمام غدا فکتب إلیه المأمون صدقت یاسیدی

هو أعلم لست بداخل الحمام غدا والفضل ف  صلی هللا علیه و آله وسلم رسول هللاوصدق 
ولوا نعوذ باهلل من شر ماینزل فی ع ق الرضاو مایفعله قال یاسر فلما أمسینا وغابت الشمس فقال لنا 

وذ باهلل من شر ماینزل فی ع الصبح قال لنا قولوا نع الرضاهذه اللیلة فأقبلنا نقول ذلک فلما صلی 
ع اصعد السطح  االرضیوم فما زلنا نقول ذلک فلما کان قریبا من طلوع الشمس قال هذاال

أمون فاستمع هل تسمع شیئا فلما صعدت سمعت الضجة والنحیب وکثر ذلک فإذابالم
 ألذی کان إلی داره من دار أبی الحسن ع یقول یاسیدی یا أبا الحسن   قددخل من ال

  2 لوه وأخذ منفدخل علیه قوم بالسیوف فقت آجرک هللا فی الفضل و کان دخل الحمام
مع القواد دخل علیه فی الحمام وکانوا ثالثة نفر أحدهم ابن خاله الفضل ذو القلمین قال واجت
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فلنطلبن بدمه فقال  المأمون فقالوا اغتاله وقتله   والجند من کان من رجال ذی الرئاستین علی 
ع و قال  الرضاب وتفرقهم قال یاسر فرکالمأمون للرضا ع یاسیدی تری أن تخرج إلیهم 

ن لیحرقوا ع إلیهم و قداجتمعوا وجاءوا بالنیرا الرضانظر    لی ارکب فلما خرجنا من ال
 یقع بعضهم علی فصاح بهم وأومی إلیهم بیده تفرقوا فتفرقوا قال یاسر فأقبل الناس و هللا   ال

 511      بعض و ماأشار إلی أحد إالرکض ومر و لم یقف له أحد    
ی الصولی قال حدثنی حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحی   15

لفضل عون بن محمـد الکندی قال حدثنا أبو الحسین محمـد  بن أبی عباد قال لما کان من أمر ا
یک یا ی إلع یبکی و قال له هذاوقت حاجت الرضابن سهل ما کان وقتل دخل المأمون إلی 

ن وعلینا الدعاء قال فلما خرج أبا الحسن فتنظر فی األمر وتعیننی فقال له علیک التدبیر یا أمیر المؤمنی
ا المأمون قلت للرضا ع لم أخرت أعزک هللا ماقاله لک أمیر المؤمنین وأبیته فقال ویحک ی

لوآل  اأباحسن لست من هذااألمر فی شیء قال فرآنی قداغتممت فقال لی و ما لک فی هذ
األمر إلی ماتقول و أنت منی کما أنت علیه اآلن ماکانت نفقتک إال فی کمک وکنت 

 662  264      1  2کواحد من الناس      
ی الصولی قال حدثنی حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحی   16
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ع یقول  الرضامن سمع  بی یقول حدثنیمحمـد  بن أبی الموج بن الحسین الرازی قال سمعت أ
فر ثمانین الحمد هلل ألذی حفظ منا ماضیع الناس ورفع منا ماوضعوه حتی لقد لعنا علی منابر الک

إال أن یعلی  عاما وکتمت فضائلنا وبذلت األموال فی الکذب علینا و هللا تعالی یأبی لنا
قرابتنا و  صلی هللا علیه و آله وسلم رسول هللاو هللا ما هذابنا وإنما هوب ذکرنا ویبین فضلنا

 منه حتی صار أمرنا و مانروی عنه أنه سیکون بعدنا من أعظم آیاته ودالالت نبوته
          237 

ی الصولی قال حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحی   17
قتل رجل فقال استبقنی فإن لی لمأمون أمر بحدثناالغالبی قال حدثنا أحمد بن عیسی بن زید إن ا
مؤمنین أنشدک هللا ع یا أمیر ال الرضاشکرا فقال و من أنت و ماشکرک فقال علی بن موسی 

 عفا عنهمتعالی أن تترفع عن شکر أحد و إن قل فإن هللا تعالی أمر عباده بشکره فشکروه ف
ع ولی عهده  الرضا علی بن موسی و قدذکر قوم أن الفضل بن سهل أشار إلی المأمون بأن یجعل

أخبار  منهم أبو علی الحسین بن أحمدالسالمی فإنه ذکر ذلک فی کتابه ألذی صنفه فی
خراسان و قال کان الفضل بن سهل ذو الرئاستین وزیر المأمون ومدبر أموره و کان مجوسیا 

لمهدی و إن فأسلم علی ید یحیی بن خالد وصحبه وقیل بل أسلم سهل والد الفضل علی یدی ا
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فاستبد باألمر دونه  الفضل اختاره یحیی بن خالد البرمکی لخدمة المأمون فضمه إلیه فتغلب علیه
لف المأمون یوما فإنما لقب بذو الرئاستین فإنه تقلد الوزارة ورئاسة الجند فقال الفضل حین استخ

اه فقال إن أبامسلم حولها من قبیلة لبعض من کان یعاشره أین یقع فعلی فیما أتیته من فعال أبی مسلم فیما أت
هل فإنی أحولها من إلی قبیلة و أنت حولتها من أخ إلی أخ و بین الحالتین ماتعلمه فقال الفضل بن س

ع ولی عهده فبایعه وأسقط بیعة  لرضااقبیلة إلی قبیلة ثم أشار إلی المأمون بأن یجعل علی بن موسی 
مائتین علی طریق  ورد علی المأمون و هوبخراسان سنة ع الرضاالمؤتمن أخیه و کان علی بن موسی 

المأمون فلما بلغ خبره  نة  ع متزوجا  الرضاالبصرة وفارس مع رجاء بن أبی الضحاک و کان 
ففیه یقول دعبل  العباسیین ببغداد ساءهم ذلک فاخرجوا ابراهیم بن المهدی وبایعوه بالخالفة

     25      1  2بن علی الخزاعی      
      266   

 یامعشر األجناد التقنطوا    خذوا عطایاکم و التسخطوا
 فسوف یعطیکم حنینیة    یلذها األمرد واألشمط
 والمعیدیات لقوادکم    التدخل الکیس و التربط
 وهکذا یرزق أصحابه    خلیقة ضجفه البربط
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          2      1     
الشرب فلما بلغ  ود منهمکا فیو ذلک ابن ابراهیم بن المهدی کان مؤلفا بضرب الع

و المأمون خبر ابراهیم علم أن الفضل بن سهل أخطأ علیه وأشار بغیر الصواب فخرج من مر
م بسرخس منصرفا إلی العراق واحتال علی الفضل بن سهل حتی قتله غالب خال المأمون فی حما

ع حتی سم فی علة  رضالامغافصة فی شعبان سنة ثالث ومائتین واحتال المأمون علی علی بن موسی 
ی کانت أصابته فمات وأمر بدفنه بسناباد من طوس بجنب قبر هارون الرشید و ذلک ف

ذا ماحکاه صفر سنة ثالث ومائتین و کان ابن اثنتین وخمسین سنة وقیل ابن خمس وخمسین سنة ه
وبایع  عهدأبو علی الحسین بن أحمدالسالمی فی کتابه والصحیح عندی أن المأمون إنما واله ال

له للنذر ألذی قدتقدم ذکره و إن الفضل بن سهل لم یزل معادیا ومبغضا له وکارها 
هر وکانت تسع وأربعون سنة وستة أش الرضاألمره ألنه کان من صنائع آل برمک ومبلغ سن 

 وفاته فی سنة ثالث ومائتین کما قدأسندته فی هذاالکتاب
          858 

ن أحمد بن ال حدثنا أحمد بن إدریس قال حدثنا محمـد  بحدثنا أبی رضی هللا عنه ق   15
 الرضاو الحسن یحیی بن عمران األشعری قال حدثنامعاویة بن حکیم عن معمر بن خالد قال قال لی أب
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دفسدت علینا ع قال لی المأمون یوما یا أبا الحسن انظر بعض من تثق به نولیه هذه البلدان التی ق
الآمر فیه و الأنهی و  إنی إنما دخلت فیما دخلت علی أنلی وأوافی لک ف فقلت له تفی

ء ماحدثت به نفسی الأعزل و الأولی و الأشیر حتی یقدمنی هللا قبلک فو هللا إن الخالفة لشی
وائج ولقد کنت بالمدینة أتردد فی طرقها علی دابتی و إن أهلها وغیرهم یسألونی الح

مصار و مازدتنی من نعمة هی علی لنافذة فی األ فأقضیها لهم فیصیرون کاألعمام لی و إن کتبی
ع فقال  االرضوروی أنه قصد الفضل بن سهل مع هشام بن ابراهیم  من ربی فقال له أفی لک

العتق والطالق وماال له یا ابن رسول هللا جئتک فی سر فأخل لی المجلس فأخرج الفضل یمینا مکتوبة ب
الحق حق وصدق و قدعلمنا أن اإلمرة أمرتکم وکفارة له وقاال له إنما جئناک لنقول کلمة 

والق حقکم یا ابن رسول هللا و ألذی نقوله بألسنتنا علیه ضمائرنا و إالینعتق مانملک والنساء ط
ک فلم یسمع و علی ثالثون حجة راجال أنا علی أن نقتل المأمون وتخلص لک األمر حتی یرجع الحق إلی

إن رضیت بما قلتما  تما النعمة فالتکون لکما السالمة و ال لیمنهما وشتمهما ولعنهما و قال لهما کفر
فلما سمع الفضل ذلک منه مع هشام علما أنهما أخطئا فقصدا المأمون بعد أن قاال للرضا ع 

لی ماأخبرتمانی به إالأنکما لم ع کذبتما فإن قلوبکما ع الرضاأردنا بما فعلنا أن نجربک فقال لهما 
ع وجربناه  الرضاا خال علی المأمون قاال یا أمیر المؤمنین إنا قصدنتجدانی کماأردتما فلما د
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 وأردنا أن نقف مایضمره لک فقلنا و قال فقال المأمون وفقتما فلما خرجا من 
لما سمع ع وأخلیا المجلس وأعلمه ماقاال وأمره أن یحفظ نفسه منهما ف الرضاعندالمأمون قصده 

اأراه هللا ع و م الرضااستسقاء المأمون ب ادقع هوالص الرضاع علم أن  الرضاذلک من 
 عز و جل من القدرة فی االستجابة له و فی إهالک من أنکر داللته فی ذلک

بن محمـد  بن زیاد  حدثنا أبو الحسن محمـد  بن القاسم المفسر رضی هللا عنه قال حدثنایوسف   2
ن أبیه علی بن محمـد  عن أبیه محمـد  ی عو علی بن محمـد  بن سیار عن أبویهما عن الحسن بن علی العسکر

س المطر فجعل بعض علی بن موسی ع لماجعله المأمون ولی عهده احتب الرضاأن علی علیه السالم  بن 
وسی ع وصار ولی عهدنا یقولون انظروا لماجاءنا علی بن م الرضاحاشیة المأمون والمتعصبین علی 

قداحتبس المطر فلو  شتد علیه فقال للرضا عفحبس هللا عنا المطر واتصل ذلک بالمأمون فا
ک و کان ذلک ع نعم قال فمتی تفعل ذل الرضادعوت هللا عز و جل أن یمطر الناس فقال 

تانی البارحة فی منامی ومعه أ رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم یوم الجمعة قال یوم اإلثنین فإن 
برز إلی الصحراء واستسق فإن هللا تظر یوم اإلثنین فالی ع و قال یابنی انأمیرالمؤمنین علیه السالم 

لک ومکانک تعالی سیسقیهم وأخبرهم بما یریک هللا مما الیعلمون من حالهم لیزداد علمهم بفض
 من ربک عز و جل فلما کان یوم اإلثنین غدا إلی الصحراء وخرج الخالئق ینظرون فصعد
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البیت فتوسلوا بنا  أنت عظمت حقنا أهل المنبر فحمد هللا وأثنی علیه ثم قال أللهم یارب
کماأمرت وأملوا فضلک ورحمتک وتوقعوا إحسانک ونعمتک فاسقهم سقیا نافعا عاما 
غیررائث و الضائر ولیکن ابتداء مطرهم بعدانصرافهم من مشهدهم هذا إلی منازلهم 

م وومقارهم قال فو ألذی بعث محمـد ا بالحق نبیا لقد نسجت الریاح فی الهواء الغی
ع علی رسلکم  لرضااوأرعدت وأبرقت وتحرک الناس کأنهم یریدون التنحی عن المطر فقال 

ت أیها الناس فلیس هذاالغیم لکم إنما هوألهل بلد کذا فمضت السحابة وعبرت ثم جاء
هل بلد سحابة أخری تشتمل علی رعد وبرق فتحرکوا فقال علی رسلکم فما هذه لکم إنما هی أل

ع فی کل  لرضااجاءت عشر سحابة وعبرت و یقول علی بن موسی کذا فما زالت حتی 
واحدة علی رسلکم لیست هذه لکم إنما هی ألهل بلد کذا ثم أقبلت سحابة حادیة 

کم عشر فقال أیها الناس هذه سحابة بعثها هللا عز و جل لکم فاشکروا هللا علی تفضله علی
سکم ممسکة عنکم إلی أن تدخلوا لرءو وقوموا إلی مقارکم ومنازلکم فإنها مسامة لکم و

وانصرف الناس  إلی مقارکم ثم یأتیکم من الخیر مایلیق بکرم هللا تعالی وجالله ونزل علی المنبر
یة فما زالت السحابة ممسکة إلی أن قربوا من منازلهم ثم جاءت بوابل المطر فملئت األود

 صلی هللا علیه و آله ول هللارسوالحیاض والغدران والفلوات فجعل الناس یقولون هنیئا لولد 
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ة منهم ع وحضرت الجماعة الکثیر الرضاکرامات هللا عز و جل ثم برز إلیهم  وسلم 
استدیموها بطاعته  فقال یاأیها الناس اتقوا هللا فی نعم هللا علیکم فالتنفروها عنکم بمعاصیه بل
عداإلیمان باهلل و ء بوشکره علی نعمه وأیادیه واعلموا أنکم التشکرون هللا تعالی بشی

أحب  له وسلم رسول هللا صلی هللا علیه و آبعداالعتراف بحقوق أولیاء هللا من آل محمـد  
إن من فعل إلیه من معاونتکم إلخوانکم المؤمنین علی دنیاهم التی هی معبر لهم إلی جنان ربهم ف

فی  آله وسلم  و رسول هللا صلی هللا علیهذلک کان من خاصة هللا تبارک و تعالی و قد قال 
ل یا رسول هللا هلک ذلک قوال ماینبغی لقائل أن یزهد فی فضل هللا علیه فیه إن تأمله وعمل علیه قی

بل قدنجا  سلم رسول هللا صلی هللا علیه و آله وفالن یعمل من الذنوب کیت وکیت فقال 
ت إنه کان یمر مرة او الیختم هللا عمله إالبالحسنی وسیمحوا هللا عنه السیئات ویبدلها من حسن

مخافة أن یخجل فی طریق عرض له مؤمن قدانکشفت عورته و هو الیشعر فسترها علیه و لم یخبره بها
ثم إن ذلک المؤمن عرفه فی مهواه فقال له أجزل هللا لک الثواب وأکرم لک المآب 

عاء ذلک ر بدو الناقشک فی الحساب فاستجاب هللا له فیه فهذا العبد الیختم هللا له إالبخی
وأناب وأقبل  بهذا الرجل فتاب رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم المؤمن فاتصل قول 

رسول هللا جه علی طاعة هللا عز و جل فلم یأت علیه سبعة أیام حتی أغیر علی سرح المدینة فو
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ال اإلمام فی أثرهم جماعة ذلک الرجل أحدهم فاستشهد فیهم ق صلی هللا علیه و آله وسلم 
ع و قد  لرضااحمـد  بن علی بن موسی ع وعظم هللا تبارک و تعالی البرکة فی البالد بدعاء م

حضرة ع وحساد کانوا ب الرضاکان للمأمون من یرید أن یکون هوولی عهده من دون 
ون تاریخ الخلفاء للمأمون بعض أولئک یا أمیر المؤمنین أعیذک باهلل أن تک المأمون للرضا ع فقال

ولد علی  ذاالشرف العمیم والفخر العظیم من بیت ولد العباس إلی بیتفی إخراجک ه
لقد أعنت علی نفسک وأهلک جئت بهذا الساحر ولد السحرة و قد کان خامال فأظهرته 

تشوقا بهذا المطر ومتضعا فرفعته ومنسیا فذکرت به ومستخفا فنوهت به قدمأل الدنیا مخرقة و
لد علی ا الرجل هذااألمر عن ولد العباس إلی وعنددعائه ماأخوفنی أن یخرج هذ الوارد

حد علی بل ماأخوفنی أن یتوصل بسحره إلی إزالة نعمتک والتواثب علی مملکتک هل جنی أ
أردنا نفسه وملکه مثل جنایتک فقال المأمون قد کان هذا الرجل مستترا عنا یدعو إلی نفسه ف

ولیعتقد فیه المفتونون به إنه لیس  الخالفة لناأن نجعله ولی عهدنا لیکون دعاؤه لنا ولیعترف بالملک و
 مما ادعی فی قلیل و الکثیر و إن هذااألمر لنا من دونه و قدخشینا إن ترکناه علی تلک

لنا به مافعلناه وأخطأنا الحالة أن ینفتق علینا منه ما النسده ویأتی علینا منه ما النطیقه واآلن فإذ قدفع
س یجوز التهاون فی أمره ولکنا الهالک بالتنویه به علی ماأشرفنا فلیفی أمره بما أخطأنا وأشرفنا من 



596 
 

یه عندالرعایا بصورة من الیستحق لهذا األمر ثم ندبر ف نحتاج أن نضع منه قلیال قلیال حتی تصوره 
وأصحابه وأضع من  بما یحسم عنا مواد بالئه قال الرجل یا أمیر المؤمنین فولنی مجادلته فإنی أفحمه

قال المأمون ما  الهیبتک فی نفسی ألنزلته منزلته وبینت للناس قصوره عما رشحته لهقدره فلو 
شیءأحب إلی من هذا قال فأجمع جماعة وجوه أهل مملکتک من القواد والقضاة وخیار 

م منهم بصواب الفقهاء ألبین نفضه بحضرتهم فیکون أخذا له عن محله ألذی أحللته فیه علی عل
ع بین یدیه فی  الرضا أقعدلفاضلین من رعیته فی مجلس وأسبع قعد فیه لهم وفعلک قال فجمع الخلق ا

ع و قال له إن الناس  لرضاامرتبته التی جعلها له فابتدأ هذاالحاجب المتضمن للوضع من 
 قدأکثروا عنک الحکایات وأسرفوا فی وصفک بما أری أنک إن وقفت علیه برئت

جعلوه آیة معجزة المطر المعتاد مجیئه فجاء ف إلیهم منه قال و ذلک أنک قددعوت هللا فی
 لک أوجبوا لک بها أن النظیر لک فی الدنیا و هذا أمیر المؤمنین أدام هللا ملکه وبقاءه
الیوازی بأحد إالرجح به و قدأحلک المحل ألذی قدعرفت فلیس من حقه علیک أن 

 عن التحدث بنعم باد هللاع ماأدفع ع الرضاتسوغ الکاذبین لک و علیه مایتکذبونه فقال 
هللا علی و إن کنت الأبغی أشرا و البطرا و أما ماذکرک صاحبک ألذی أحلنی 
ماأحلنی فما أحلنی إالالمحل ألذی أحله ملک مصر یوسف الصدیق ع وکانت حالهما 
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ما قدعلمت فغضب الحاجب عند ذلک و قال یا ابن موسی لقد عدوت طورک 
ه آیة تستطیل بها وقته الیتقدم و الیتأخر جعلت وتجاوزک قدرک إن بعث هللا بمطر مقدر

ودعا  وصولة تصول بهاکأنک جئت بمثل آیة الخلیل ابراهیم ع لماأخذ رءوس الطیر بیده
رن بإذن هللا أعضاءها التی کان فرقها علی الجبال فأتینه سعیا وترکبن علی الرءوس وخفقن وط

فإن ذلک یکون حینئذ آیة معجزة  لیتعالی فإن کنت صادقا فیما توهم فأحی هذین وسلطهما ع
دعا  فأما المطر المعتاد مجیئه فلست أنت أحق بأن یکون جاء بدعائک من غیرک ألذی

کمادعوت و کان الحاجب أشار إلی أسدین مصورین علی مسند المأمون ألذی کان 
ین دونکما مستندا إلیه وکانا متقابلین علی المسند فغضب علی بن موسی ع وصاح بالصورت

سدین فتناوال الحاجب لفاجر فافترساه و التبقیا له عینا و الأثرا فوثبت الصورتان و قدعادتا أا
ا وهشماه وأکاله ولحسا دمه والقوم ینظرون متحیرین مما یبصرون فلم    ورضاه    ورضضاه

 لنا بهذاهذا أنفعل به مافعع وقاال یاولی هللا فی أرضه ماذا تأمرنا نفعل ب الرضافرغا منه أقبال علی 
ع صبوا  الرضاقفا فوقفا قال  ع الرضایشیران إلی المأمون فغشی علی المأمون مما سمع منهما فقال 

األسدان یقوالن أتأذن لنا أن نلحقه بصاحبه ألذی  علیه ماء ورد وطیبوه ففعل ذلک به وعاد
ا إلی مقرکما دأفنیناه قال ال فإن هلل عز و جل فیه تدبیرا هوممضیه فقاال ماذا تأمرنا قال عو
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کماکنتما فصارا إلی المسند وصارا صورتین کماکانتا فقال المأمون الحمد هلل ألذی 
مر کفانی شر حمید بن مهران یعنی الرجل المفترس ثم قال للرضا ع یا ابن رسول هللا هذااأل

 الرضاقال ثم لکم فلو شئت لنزلت عنه لک ف رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم لجدکم 
یت لوشئت لماناظرتک و لم أسألک فإن هللا تعالی قدأعطانی من طاعة سائر خلقه مثل مارأع 

ه من طاعة هاتین الصورتین إالجهال بنی آدم فإنهم و إن خسروا حظوظهم فلله عز و جل فی
ماأمر تدبیر و قدأمرنی بترک االعتراض علیک وإظهار ماأظهرته من العمل من تحت یدک ک

سه إلی أن قضی فی علی ید فرعون مصر قال فما زال المأمون ضئیال فی نف یوسف بالعمل من تحت
تخفاف ع واالس الرضاذکر ماأتاه المأمون من طرد الناس عن مجلس  ع ماقضی الرضابن موسی 

 به و ما کان من دعائه ع

 حدثنا علی بن عبد هللا بن الوراق و الحسین بن ابراهیم بن أحمد بن هشام المؤدب   2
الوا ن محمـد  بن أحمدالعلوی و أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنهم قوحمزة ب

بو محمـد  أخبرنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن عبد السالم بن صالح الهروی و حدثنا أ
د السالم جعفر بن نعیم بن شاذان رضی هللا عنه عن أحمد بن إدریس عن ابراهیم بن هاشم عن عب

الم و الناس روی قال رفع إلی المأمون أن أبا الحسن علی بن موسی ع یعقد مجالس الکبن صالح اله
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ضره یفتتنون بعلمه فأمر محمـد  بن عمرو الطوسی حاجب المأمون فطرد الناس عن مجلسه وأح
م بشفتیه فلما نظر إلیه المأمون زبره واستخف به فخرج أبو الحسن ع من عنده مغضبا و هویدمد

ی علیه مصطفی والمرتضی وسیدة النساء ألستنزلن من حول هللا عز و جل بدعائو یقول وحق ال
ه وعامته ثم إنه الکورة إیاه واستخفافهم به وبخاصت ما یکون سببا لطرد کالب أهل هذه

فقال  ع انصرف إلی مرکزه واستحضر المیضاة وتوضأ وصلی رکعتین وقنت فی الثانیة
ة واألیادی لواسعة والمنن المتتابعة واآلالء المتوالیأللهم یاذا القدرة الجامعة والرحمة ا

ظهیر یا من خلق فرزق الجمیلة والمواهب الجزیلة یا من الیوصف بتمثیل و الیمثل بنظیر و الیغلب ب
وأنعم فأسبغ  وألهم فأنطق وابتدع فشرع وعال فارتفع وقدر فأحسن وصور فأتقن وأجنح فأبلغ

اللطف فجاز هواجس  ت خواطف األبصار ودنا فیوأعطی فأجزل یا من سما فی العز ففا
الضد له فی األفکار یا من تفرد بالملک فالند له فی ملکوت سلطانه وتوحد بالکبریاء ف

جبروت شأنه یا من حارت فی کبریاء هیبته دقائق اللطائف األوهام وحسرت دون 
ات ظإدراک عظمته خطائف أبصار األنام یاعالم خطرات قلوب العارفین وشاهد لح

 أبصار الناظرین یا من عنت الوجوه لهیبته وخضعت الرقاب لجاللته ووجلت القلوب من
ت یامنیع یا علی یارفیع صل علی من شرف ء یابدیع یاقویخیفته وارتعدت الفرائص من فرقه یابدی
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وأذقه مرارة  ی  الصالة بالصالة علیه وانتقم لی ممن ظلمنی واستخف بی وطرد الشیعة عن 
هوان کماأذاقنیها واجعله طرید األرجاس وشرید األنجاس قال أبوالصلت عبد الذل وال

ارتج السالم بن صالح الهروی فما استتم موالی دعاءه حتی وقعت الرجفة فی المدینة و
لم البلد وارتفعت الزعقة والصیحة واستفحلت النعرة وثارت الغبرة وهاجت القاعة ف

إنک ستری لی یا أباالصلت اصعد السطح فأزایل مکانی إلی أن سلم موالی ع فقال 
ها وتهتکها امرأة بغیة غثة رثة مهیجة األشرار متسخة األطمار یسمیها أهل هذه الکورة سمانة لغباوت

و قدأسندت مکان الرمح إلی نحرها قصبا و قدشدت وقایة لها حمراء إلی طرفه مکان 
ن ومنازل قواده المأمو اللواء فهی تقود جیوش القاعة وتسوق عساکر الطغام إلی قصر

ترضخ باألحجار ولقد رأیت  فصعدت السطح فلم أر إالنفوسا تزعزع بالعصی وهامات
 المأمون متدرعا قدبرز من قصر شاهجان متوجها للهرب فما شعرت إالبشاجرد الحجام قدرمی

عد أن شقت من بعض أعالی السطوح بلبنة ثقیلة فضرب بهارأس المأمون فأسقطت بیضته ب
ت مته فقال لقاذف اللبنة بعض من عرف المأمون ویلک هذا أمیر المؤمنین فسمعجلد ها

سمانة تقول اسکت الأم لک لیس هذا یوم التمیز والمحابات و ال یوم إنزال الناس علی 
طبقاتهم فلو کان هذا أمیر المؤمنین لماسلط ذکور الفجار علی فروج األبکار وطرد 
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ع  الرضاذکر ماأنشد  ل واستخفاف شدیدالمأمون وجنوده أسوأ طرد أبعد إذال
المأمون من الشعر فی الحلم والسکوت عن الجاهل وترک عتاب الصدیق و فی استجالب 

 العدو حتی یکون صدیقا و فی کتمان السر

و  حدثنا محمـد  بن موسی المتوکل رضی هللا عنه و محمـد  بن محمـد  بن عصام الکلینی   2
مـد  بن عمران ؤدب و علی بن عبدالوراق و علی بن أحمد بن محأبو محمـد  الحسن بن أحمدالم

براهیم الدقاق رضی هللا عنهم قالوا حدثنا محمـد  بن یعقوب الکلینی ره قال حدثنا علی بن ا
ع أن  لرضااالعلوی الجوانی عن موسی بن محمـد المحاربی عن رجل ذکر اسمه عن أبی الحسن 

ی أحسن مارویته ئا فقال قدرویت منه الکثیر فقال أنشدنالمأمون قال له هل رویت من الشعر شی
 472  354      1  2فی الحلم فقال ع      

 إذا کان دونی من بلیت بجهله    أبیت لنفسی أن تقابل بالجهل 
 و إن کان مثلی فی محلی من النهی    أخذت بحلمی کی أجل عن المثل 

 ضلحق التقدم والفو إن کنت أدنی منه فی الفضل والحجی    عرفت له 
ی السکوت عن فقال له المأمون ماأحسن هذا من قاله فقال بعض فتیاننا قال فأنشدنی أحسن مارویته ف

 238  2الجاهل وترک عتاب الصدیق فقال ع      
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 ا  إنی لیهجرنی الصدیق تجنبا    فأریه أن لهجره أس
      275   

 عتاباوأراه إن عاتبته أغربته    فأری له ترک العتاب 
 و إذابلیت بجاهل متحکم    یجد المحال من األمور صوابا
 أولیته منی السکوت وربما    کان السکوت عن الجواب جوابا

ته فی استجالب فقال المأمون ماأحسن هذا هذا من قاله فقال لبعض فتیاننا قال فأنشدنی عن أحسن ماروی
 234  2العدو حتی یکون صدیقا فقال ع      

 مة فقهرته    فأوقرته منی لعفو التحمل وذی غلة سال
 و من الیدافع سیئات عدوه    بإحسانه لم یأخذ الطول من عل 
 و لم أر فی األشیاء أسرع مهلکا    لغمر قدیم من وداد معجل

ه فی کتمان فقال المأمون ماأحسن هذا هذا من قاله فقال ع بعض فتیاننا قال فأنشدنی أحسن مارویت
 224  2السر فقال ع      

 وإنی ألنسی السر کی الأذیعه    فیا من رأی سرا یصان بأن ینسی 
 مخافة أن یجری ببالی ذکره    فینبذه قلبی إلی ملتوی الحشا
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 فیوشک من لم یفش سرا وجال فی    خواطره أن الیطیق له حبسا
فقال المأمون إذاأمرت أن یترب الکتاب کیف تقول قال ترب قال فمن السحا قال سح 

ی فمن الطین قال طن قال فقال المأمون یاغالم ترب هذاالکتاب وسحه وطنه وامض به إل قال
قال مصنف هذاالکتاب رضی 1الفضل بن سهل وخذ ألبی الحسن ع ثالثمائة ألف درهم  

لنبی   صلی هللا علیه و آله و اع من المأمون سبیل ما کان یقبله  الرضاهللا عنه کان سبیل مایقبله 
اویة وسبیل ما کان یقبله األئمة من مععلی علیه السالم  وک وسبیل ما کان یقبله الحسن بن من المل سلم 

ائز له أن من آبائه ع من الخلفاء و من کانت الدنیا کلها له فغلب علیها ثم أعطی بعضها فج
حدثنا علی بن أحمد بن محمـد  بن عمران الدقاق    1 ع وتمثل به الرضایأخذه ومما أنشده 

عن   عنه قال حدثنا محمـد  بن أبی عبد هللا الکوفی عن سهل بن زیاد األدمیرضی هللا
ن خالد عبدالعظیم بن عبد هللا الحسنی عن عبد السالم بن صالح الهروی قال حدثنی معمر ب

ر الوجه ع فقال له بعضنا جعلنا هللا فداک ما لی أراک متغی الرضاعلی  وجماعة قالوادخلنا
 ی ساهرا متفکرا فی قول مروان بن أبی حفصةفقال ع إنی بقیت لیلت

          241 
 أنی یکون و لیس ذاک بکائن    لبنی البنات وراثة األعمام
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 56  2و هو یقول         ثم نمت فإذا أنابقائل قدأخذ بعضادة ال
 أنی یکون و لیس ذاک بکائن    للمشرکین دعائم اإلسالم 

 متروک بغیر سهام لبنی البنات نصیبهم من جدهم    والعم 
 ماللطلیق وللتراث وإنما    سجد الطلیق مخافة الصمصام 
 قد کان أخبرک القرآن بفضله    فمضی القضاء به من الحکام 
 إن ابن فاطمة المنوه باسمه    حاز الوراثة عن بنی األعمام 
 وبقی ابن نثلة واقفا مترددا    یبکی ویسعده ذوو األرحام

م عن عبد هللا  عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن ابراهیم بن هاشحدثنا أبی رضی هللا   3
 241  242      1  2ع یقول       الرضابن المغیرة قال سمعت أبا الحسن 

 إنک فی دار لها مدة    یقبل فیهاعمل العامل 
 أ التری الموت محیطا بها    یکذب فیهاأمل اآلمل 

 ی قابل تعجل الذنب لماتشتهی    وتأمل التوبة ف
 والموت یأتی أهله بغتة    ماذاک فعل الحازم العاقل

د  بن حدثنا الحسن بن عبد هللا بن سعید العسکری قال أخبرنی أبوبکر أحمد بن محمـ   4
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مدالکاتب ن الخباز سنة أربع عشرة وثالثمائة قال حدثنا ابراهیم بن أح  الفضل المعروف 
نا مجلس علی بن موسی ع فشکا اض عن أبیه قال حضرقال حدثنا أحمد بن الحسین کاتب أبی الفی

 152  135      1  2رجل أخاه فأنشأ یقول      
 أعذر أخاک علی ذنوبه    واستر وغط علی عیوبه 
 واصبر علی بهت السفیه    وللزمان علی خطوبه
 ودع الجواب تفضال    و کل الظلوم إلی حسیبه

ن هاشم عن أبیه عن الریان بن حدثنا علی بن ابراهیم ب حدثنا محمـد  بن موسی بن المتوکل قال   5
 242  221      1  2ع لعبد المطلب       الرضاالصلت قال أنشدنی 

 یعیب الناس کلهم زمانا    و مالزماننا عیب سوانا
 نعیب زماننا والعیب فینا    و لونطق الزمان بنا هجانا
 یاناو إن الذئب یترک لحم ذئب    ویأکل بعضنا بعضا ع

 لبسنا للخداع مسوک طیب    وویل للغریب إذاأتانا
وسعید حدثنا أبوالعباس محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رحمه هللا قال حدثنا أب   6

علیه   الرضاموسی  الحسین بن علی العدوی قال حدثناالهیثم بن عبد هللا الرمانی قال حدثنا علی بن
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ن علی عن علی بن الحسین عن عن أبیه جعفر بن محمـد  عن أبیه محمـد  بموسی بن جعفر السالم  عن ابیه 
 331  332      1  2یقول       أمیرالمؤمنین علیه السالم أبیه ع قال کان 

 خلقت الخالئق فی قدرة    فمنهم سخی ومنهم بخیل 
 فأما السخی ففی راحة    و أماالبخیل فشوم طویل

ن یحیی الصولی قال حدثنا بن أحمدالبیهقی قال حدثنا محمـد  ب حدثناالحاکم أبو علی الحسین   7
ع یوما ینشد وقلیال ما کان ینشد  رضاالمحمـد  بن یحیی بن أبی عباد قال حدثنی عمی قال سمعت 

 شعرا
      2  1      244  251 

 کلنا نأمل مدا فی األجل    والمنایا هن آفات األمل 
 لقصد ودع عنک العلل التغرنک أباطیل المنی    والزم ا

 إنما الدنیا کظل زائل    حل فیه راکب ثم رحل
ال هات فقلت لمن هذاأعز هللا األمیر فقال لعراقی لکم قلت أنشدنیه أبوالعتاهیة لنفسه فق

 اسمه ودع عنک هذا إن هللا سبحانه و تعالی یقول َو ال تَنابَُزوا بِاألَلقابِ 
      2     
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      278   
 15کره هذا          ولعل الرجل ی

یم بن هاشم حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراه   8
ع جاریة  لرضااعن أبیه قال حدثنی ابراهیم بن محمـد الحسنی قال بعث المأمون إلی أبی الحسن 

وکتب  نفلما أدخلت إلیه اشمأزت من الشیب فلما رأی کراهیتها ردها إلی المأمو
 عندالشیب یتعظ اللبیب  نعی نفسی إلی نفسی المشیب    و إلیه بهذا األبیات شعرا

 إلی مداه    فلست أری مواضعه یئوب    فقد ولی الش
 سأبکیه وأندبه طویال    وأدعوه إلی عسی یجیب 
 وهیهات ألذی قدفات عنی    تمنینی به النفس الکذوب 

 د البقاء له یشیب وراع الغانیات بیاض رأسی    و من م
 أری البیض الحسان یجدف عنی    و فی هجرانهن لنا نصیب 

 مضی حبیبا    فإن الشیب أیضا لی حبیب    فإن یکن الش
 سأصحبه بتقوی هللا حتی    یفرق بیننا األجل القریب

ا الصولی قال حدثن حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحیی   5
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 یراع ینشد کث الرضاأبوذکوان قال حدثنا ابراهیم بن العباس قال کان 
      2  1      241  266 

 إذاکنت فی خیر فالتغترر به    ولکن قل أللهم سلم وتمم

 ع الکریمة ووصف عبادته الرضافی ذکر أخالق       44

وخمسین وثالثمائة قال حدثنا  نحدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی بنیسابور سنة اثنتی   2
ع فی  لرضاامحمـد  بن یحیی الصولی قال حدثناعون بن محمـد  عن أبی عباد قال کان جلوس 
 رز للناس تزین لهمالصیف علی حصیر و فی الشتاء علی مسح ولبسه الغلیظ من الثیاب حتی إذاب

      2  1      266  182 
      275   

حیی الصولی قال حدثناجبلة لحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنا محمـد  بن یحدثناالحاکم أبو علی ا   1
عن أبیه ع أن  علیه السالم  الرضان عبن محمـد الکوفی قال حدثناعیسی بن حماد بن عیسی عن أبیه 

تغنی عنها فالیجد جعفر بن محمـد  ع کان یقول إن الرجل لیسألنی الحاجة فأبادر بقضائها مخافة أن یس
 317  126      1  2       عا إذاجاءتهلها موق
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الصولی قال حدثتنی  حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنا محمـد  بن یحیی   3
جدتی أم أبی واسمها عذر قالت اشتریت مع عدة جوار من الکوفة وکنت من 

رب والطیب شمولداتها قالت فحملنا إلی المأمون فکنا فی داره فی جنة من األکل وال
فیه  وکثرة الدنانیر فوهبنی المأمون للرضا ع فلما صرت فی داره فقدت جمیع ماکنت
ءعلینا من النعیم وکانت علینا قیمة تنبهنا من اللیل وتأخذنا بالصالة و کان ذلک من أشد شی

لی فکنت أتمنی الخروج من داره إلی أن وهبنی لجدک عبد هللا بن العباس فلما صرت إ
کأنی قدأدخلت الجنة قال الصولی و مارأیت امرأة قط أتم من جدتی  منزله کنت

أل عن أمر هذه عقال و الأسخی کفا وتوفیت سنة سبعین ومائتین ولها نحو مائة سنة وکانت تس
السنی  ع کثیرا فتقول ماأذکر منه شیئا إالأنی کنت أراه یتبخر بالعود الهندی الرضا

أول وقت  إذاصلی الغداة و کان یصلیها فی ویستعمل بعده ماء ورد ومسکا و کان ع
م یکن أحد یقدر ثم یسجد فالیرفع رأسه إلی أن ترتفع الشمس ثم یقوم فیجلس للناس أویرکب و ل

د أن یرفع صوته فی داره کانت ما کان إنما یتکلم الناس قلیال قلیال و کان جدی عب
عباس بن األخنف الحنفی لهللا یتبرک بجدتی هذه فدبرها یوم وهبت له فدخل علیه خاله ا

أیا  ن األخنفب الشاعر فأعجبته فقال لجدی هب لی هذه الجاریة قال هی مدبرة فقال العباس
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   281    غدر زین باسمک الغدر    وأساء الیحسن بک الدهر  
الصولی قال حدثنا  حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنا محمـد  بن یحیی   4

سأل عن شیءقط إالعلم ع ی الرضان قال سمعت ابراهیم بن العباس یقول مارأیت أبوذکوا
سؤال و الرأیت أعلم منه بما کان فی الزمان األول إلی وقته وعصره و کان المأمون یمتحنه بال

عن کل شیءفیجیب فیه و کان کالمه کله وجوابه وتمثله انتزاعات من القرآن و کان 
تمت ولکنی مامررت وأردت أن أختمه فی أقرب من ثالثة تخیختمه فی کل ثالثة و یقول ل

م بآیة قط إالفکرت فیها و فی أی شیءأنزلت و فی أی وقت فلذلک صرت أخت
 571  241      1  2فی کل ثالثة أیام و من کالمه ع المشهور قوله      

کثیر و لو لم لالصغائر من الذنوب طرق إلی الکبائر و من لم یخف هللا فی القلیل لم تخفه فی ا
ه یخوف هللا الناس بجنة ونار لکان الواجب أن یطیعوه و الیعصوه لتفضله علیهم وإحسان

رشی رضی حدثناتمیم بن عبد هللا بن تمیم الق   5إلیهم و مابدأهم به من إنعامه ألذی مااستحقوه
قول یهللا عنه قال حدثنی أبی عن أحمد بن علی األنصاری قال سمعت رجاء بن أبی الضحاک 

یق البصرة بعثنی المأمون فی إشخاص علی بن موسی ع من المدینة و قدأمرنی أن آخذ به علی طر
ی أقدم واألهواز وفارس و الآخذ به علی طریق قم وأمرنی أن أحفظه بنفسی باللیل والنهار حت
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نه و به علیه فکنت معه من المدینة إلی مرو فو هللا مارأیت رجال کان أتقی هلل تعالی م
أکثر ذکرا هلل فی جمیع أوقاته منه و الأشد خوفا هلل عز و جل منه و کان إذاأصبح ال

النبی   صلی ی صلی الغداة فإذاسلم جلس فی مصاله یسبح هللا ویحمده ویکبره ویهلله ویصلی عل
 ستعالی النهار ثم أقبل علی الناحتی تطلع الشمس ثم یسجد سجدة یبقی فیها حتی ی هللا علیه و آله و سلم 

یحدثهم ویعظهم إلی قرب الزوال ثم جدد وضوءه وعاد إلی مصاله فإذازالت الشمس 
لثانیة قام فصلی ست رکعات یقرأ فی الرکعة األولی الحمد وقل یاأیها الکافرون و فی ا

الحمد وقل هو هللا ویقرأ فی األربع فی کل رکعة الحمد هلل وقل هو هللا أحد ویسلم فی 
ؤذن ویصلی رکعتین ثم ی الثانیة قبل الرکوع و بعدالقراءة ثم یکل رکعتین ویقنت فیهما ف

یقیم ویصلی الظهر فإذاسلم سبح هللا وحمده وکبره وهلله ماشاء هللا ثم سجد سجدة 
ات یقرأ فی کل فصلی ست رکع الشکر یقول فیهامائة مرة شکرا هلل فإذارفع رأسه قام

یة کل رکعتین قبل قنت فی ثانرکعة الحمد وقل هو هللا أحد ویسلم فی کل رکعتین وی
قام وصلی  الرکوع و بعدالقراءة ثم یؤذن ثم یصلی رکعتین ویقنت فی الثانیة فإذاسلم

جدة العصر فإذاسلم جلس فی مصاله یسبح هللا ویحمده ویکبره ویهلله ماشاء هللا ثم سجد س
إقامة ویقول فیهامائة مرة حمدا هلل فإذاغابت الشمس توضأ وصلی المغرب ثالثا بأذان 
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حمده وقنت فی الثانیة قبل الرکوع و بعدالقراءة فإذاسلم جلس فی مصاله یسبح هللا وی
وم ویصلی ویکبره ویهلله ماشاء هللا ثم یسجد سجدة الشکر ثم یرفع رأسه و لم یتکلم حتی یق

بعدالقراءة و کان  أربع رکعات بتسلیمتین ویقنت فی کل رکعتین فی الثانیة قبل الرکوع و
وقل هو هللا  األولی من هذه األربع الحمد وقل یاأیها الکافرون و فی الثانیة الحمد یقرأ فی

ی التعقیب ماشاء هللا أحد ویقرأ فی الرکعتین الباقیتین الحمد وقل هو هللا ثم یجلس بعدالتسلیم ف
العشاء اآلخرة أربع  ثم یفطر ثم یلبث حتی یمضی من اللیل قریب من الثلث ثم یقوم فیصلی

ذکر ویقنت فی الثانیة قبل الرکوع و بعدالقراءة فإذاسلم جلس فی مصاله ی رکعات
لشکر ثم هللا عز و جل ویسبحه ویحمده ویکبره ویهلله ماشاء هللا ویسجد بعدالتعقیب سجدة ا

حمید والتکبیر یأوی إلی فراشه فإذا کان الثلث األخیر من اللیل قام من فراشه بالتسبیح والت
ثمان رکعات ویسلم فی کل  فاستاک ثم توضأ ثم قام إلی صالة اللیل فیصلی والتهلیل واالستغفار

ة ثم یصلی رکعتین یقرأ فی األولیین منها فی کل رکعة الحمد مرة وقل هو هللا أحد ثالثین مر
رکعتین  صالة جعفر بن أبی طالب ع أربع رکعات یسلم فی کل رکعتین ویقنت فی کل

ین یل ثم یقوم فیصلی رکعتین الباقیتیح ویحتسب بها من صالة اللفی الثانیة قبل الرکوع و بعدالتسب
م یقوم فیصلی یقرأ فی األولی الحمد وسورة الملک و فی الثانیة الحمد هلل وهل أتی علی اإلنسان ث
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رکعتی الشفع یقرأ فی کل رکعة منهما الحمد هلل مرة وقل هو هللا أحد ثالث مرات 
عة الوتر یتوجه فیها القراءة فإذاسلم قام فصلی رکویقنت فی الثانیة قبل الرکوع و بعد

ویقرأ فیهاالحمد مرة وقل هو هللا أحد ثالث مرات وقل أعوذ برب الفلق مرة واحدة 
 وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة ویقنت فیهاقبل الرکوع و بعدالقراءة
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ت وعافنا فیمن عافیت د  أللهم اهدنا فیمن هدیو یقول فی قنوته أللهم صل علی محمـد  وآل محمـ
الیقضی علیک إنه  وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما أعطیت وقنا شر ماقضیت فإنک تقضی و

هللا وأسأله  الیذل من والیت و الیعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت ثم یقول أستغفر
اقرب من الفجر قام فصلی رکعتی إذالتوبة سبعین مرة فإذاسلم جلس فی التعقیب ماشاء هللا ف

حد فإذاطلع الفجر یقرأ فی األولی الحمد قل یاأیها الکافرون و فی الثانیة الحمد وقل هو هللا أ
لشمس ثم الفجر أذن وأقام وصلی الغداة رکعتین فإذاسلم جلس فی التعقیب حتی تطلع ا

ضات فی األولی الحمد ویسجد سجدة الشکر حتی یتعالی النهار و کان قراءته فی جمیع المفر
وإنا أنزلناه و فی الثانیة الحمد وقل هو هللا أحد إال فی صالة الغداة والظهر والعصر 
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الة العشاء اآلخرة یوم الجمعة فإنه کان یقرأ فیهابالحمد وسورة الجمعة والمنافقین و کان یقرأ فی ص
بح اسم ربک األعلی و کان سلیلة الجمعة فی األولی الحمد وسورة الجمعة و فی الثانیة الحمد و

اإلنسان و فی الثانیة  یقرأ فی صالة الغداة یوم اإلثنین و یوم الخمیس فی األولی الحمد وهل أتی علی
ل الحمد وهل أتاک حدیث الغاشیة و کان یجهر بالقراءة فی المغرب والعشاء وصالة اللی

بح فی األخراوین یقول سوالشفع والوتر والغداة ویخفی القراءة فی الظهر والعصر و کان ی
سبحان هللا والحمد هلل و الإله إال هللا و هللا أکبر ثالث مرات و کان قنوته فی جمیع 
صالته رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنک أنت األعز األجل األکرم و کان 

طار و کان إذاأقام فی بلدة عشرة أیام صائما الیفطر فإذاجن اللیل بدأ بالصالة قبل اإلف
الثا و الیدع نافلتها و الطریق یصلی فرائضه رکعتین رکعتین إالالمغرب فإنه کان یصلیها ث فی

من نوافل  الیدع صالة اللیل والشفع والوتر ورکعتی الفجر فی سفر و الحضر و کان الیصلی
ال النهار فی السفر شیئا و کان یقول بعد کل صالة یقصرها سبحان هللا والحمد هلل و الإله إ

فر و هللا أکبر ثالثین مرة و یقول هذاتمام الصالة و مارأیته صلی الضحی فی س هللا و
ـد  وآله الحضر و کان الیصوم فی السفر شیئا و کان ع یبدأ فی دعائه بالصالة علی محم
إذامر بآیة ویکثر من ذلک فی الصالة وغیرها و کان یکثر باللیل فی فراشه من تالوة القرآن ف
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ـسم هللا ب کی وسأل هللا الجنة وتعوذ به من النار و کان ع یجهر بفیهاذکر جنة أونار ب
 فی جمیع صالته باللیل والنهار و کان إذاقرأ قل هو هللا أحد قال سرا هللا الرحمن الرحیم 

أحد فإذافرغ منها قال کذلک هللا ربنا ثالثا و کان إذاقرأ سورة الجحد قال فی نفسه 
کان إذاقرأ والتین  ا قال ربی هللا ودینی اإلسالم ثالثا وسرا یاأیها الکافرون فإذافرغ منه

م والزیتون قال عندالفراغ منها بلی وإنا علی ذلک من الشاهدین و کان إذاقرأ الأقسم بیو
 القیامة قال عندالفراغ منها سبحانک أللهم و کان یقرأ فی سورة الجمعةُقل ما

ِ َخیٌر ِمَن اللّهوِ َو ِمَن التّجارَ  ُ َخیُر الرّاِزقِیَن و کان إذافِعنَد اّللّ رغ من الفاتحة ِةللذین اتقواَو اّللّ
قال الحمد هلل رب العالمین و إذاقرأَسبّحِ اسَم َربَّک األَعلَی قال سرا سبحان ربی األعلی و 

ناس إذاقرأیا أَیَّها الِّذیَن آَمُنوا قال لبیک أللهم لبیک سرا و کان ع الینزل بلدا إالقصده ال
رسول هللا عن علی علیه السالم  ائه عن فی معالم دینهم فیجیبهم ویحدثهم الکثیر عن أبیه عن آب یستفتونه

ه فأخبرته بما فلما وردت به علی المأمون سألنی عن حاله فی طریق صلی هللا علیه و آله وسلم 
ض األر شاهدته منه فی لیله ونهاره وظعنه وإقامته فقال لی یا ابن أبی الضحاک هذاخیر أهل

اهلل أستعین علی وأعلمهم وأعبدهم فالتخبر أحدا بما شاهدته منه لئال یظهر فضله إال علی لسانی وب
 2215ماأقوی من الرفع منه واإلساءة به          
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ن هاشم عن حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رحمه هللا قال حدثنا علی بن ابراهیم ب   6
ع بسرخس  الرضاس فیهاالدار التی حب   ی قال جئت إلی أبیه عن عبد السالم بن صالح الهرو

لی فی و قدقید ع فاستأذنت علیه السجان فقال السبیل لک إلیه ع قلت و لم قال ألنه ربما ص
 یومه ولیلته ألف رکعة وإنما ینفتل من صالته ساعة فی صدر النهار وقبل الزوال و

به قال فقلت له فاطلب ویناجی ر عنداصفرار الشمس فهو فی هذه األوقات قاعد فی مصاله
متفکرا  لی منه فی هذه األوقات إذنا علیه فاستأذن لی فدخلت علیه و هوقاعد فی مصاله

ا شیءیحکیه عنکم م رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قال أبوالصلت فقلت له یا ابن 
م فاطر السماوات هالناس قال و ما هو قلت یقولون إنکم تدعون أن الناس لکم عبید فقال ألل

و األرض عالم الغیب والشهادة أنت شاهد بأنی لم أقل ذلک قط و السمعت أحدا 
من آبائی ع قاله قط و أنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه األمة و إن هذه منها ثم أقبل 

یا  عهم قلتعلی فقال لی یا عبد السالم إذا کان الناس کلهم عبیدنا علی ماحکوه عنا فممن نبی
ابن رسول هللا صدقت ثم قال یا عبد السالم أمنکر أنت لماأوجب هللا تعالی لنا من 

 556الوالیة کماینکره غیرک قلت معاذ هللا بل أنامقر بوالیتکم          
یس عن حدثناالحاکم أبو جعفر بن نعیم بن شاذان رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن إدر   7
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ع جفا أحدا بکلمة  رضاالبن العباس قال مارأیت أبا الحسن  ابراهیم بن هاشم عن ابراهیم
 قط و الرأیته قطع علی أحد کالمه حتی یفرغ منه و مارد أحدا عن حاجة یقدر علیها و

دا المد رجله بین یدی جلیس له قط و الاتکأ بین یدی جلیس له قط و الرأیته شتم أح
ه قط بل کان ضحکه التبسم و هقه فی ضحکمن موالیه وممالیکه قط و الرأیته تفل و الرأیته یق

ئس کان إذاخال ونصب مائدته أجلس معه علی مائدته ممالیکه وموالیه حتی البواب السا
ان کثیر و کان ع قلیل النوم باللیل کثیر السهر یحیی أکثر لیالیه من أولها إلی الصبح و ک

ر و کان ع کثیر هالصیام فالیفوته صیام ثالثة أیام فی الشهر و یقول ذلک صوم الد
المعروف والصدقة فی السر وأکثر ذلک یکون منه فی اللیالی المظلمة فمن زعم أنه 

ع من مجادلة المخالفین  لرضاارأی مثله فی فضله فالتصدق  ذکر مایتقرب به المأمون إلی 
 فی اإلمامة والتفضیل

ی قال حدثنی أحمد بن بحدثناتمیم بن عبد هللا بن تمیم القرشی رضی هللا عنه قال حدثنا أ   2
هل علی األنصاری عن إسحاق بن حماد قال کان المأمون یعقد مجالس النظر ویجمع المخالفین أل

ی طالب ع وتفضیله علی جمیع لی بن  أبأمیرالمؤمنین علیه السالم البیت ع ویکلمهم فی إمامة 
ألصحابه الذین یثق بهم  ع یقول االرضع و کان  الرضاالصحابة تقربا إلی أبی الحسن علی بن موسی 
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لغ الکتاب أجله          و التغتروا منه بقوله فما یقتلنی و هللا غیره ولکنه البد لی من الصبر حتی یب
132 
ـد  بن یحیی حدثنا أبی و محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنهما قاال حدثنا محم   1

بن عمران األشعری قال  حمـد  بن أحمد بن یحییالعطار و أحمد بن إدریس جمیعا قاال حدثنا م
یحیی بن  حدثنی أبو الحسین صالح بن أبی حماد الرازی عن إسحاق بن حماد بن زید قال جمعنا

أکثم القاضی قال أمرنی المأمون بإحضار جماعة من أهل الحدیث وجماعة من أهل الکالم 
أمرتهم بالکینونة فی مجلس بهم فوالنظر فجمعت له من الصنفین زهاء أربعین رجال ثم مضیت 

ثهم ساعة وآنسهم الحاجب ألعلمه بمکانهم ففعلوا فأعلمته فأمرنی بإدخالهم فدخلوا فسلموا فحد
ة فمن کان حاقنا ثم قال إنی أرید أن أجعلکم بینی و بین هللا تبارک و تعالی فی یومی هذاحج

وا أردیتکم ففعلوا ضعأو له حاجة فلیقم إلی قضاء حاجته وانبسطوا وسلوا خفافکم و
 ماأمروا به فقال یاأیها القوم إنما استحضرتکم ألحتج بکم 

ن قول عند هللا تعالی فاتقوا هللا وانظروا ألنفسکم وإمامکم و الیمنعکم جاللتی ومکانی م
لی هللا الحق حیث کان ورد الباطل علی من أتی به وأشفقوا علی أنفسکم من النار وتقربوا إ

السلطه هللا علیه فناظرونی إیثار طاعته فما أحد تقرب إلی مخلوق بمعصیة الخالق إتعالی برضوانه و
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 ی هللا علیه و آله وسلم رسول هللا صلبجمیع عقولکم إنی رجل أزعم أن علیا ع خیر البشر بعد 
لتکم فإن کنت مصیبا فصوبوا قولی و إن کنت مخطئا فردوا علی وهلموا فإن شئتم سأ

وقلدوا کالمکم رجال  قال له الذین یقولون بالحدیث بل نسألک فقال هاتواو إن شئتم سألتمونی ف
واحدا منکم فإذاتکلم فإن کان عندأحدکم زیادة فلیزد و إن أتی بخلل فسددوه 

أبوبکر من  ه وسلم رسول هللا صلی هللا علیه و آلفقال قائل منهم إنما نحن نزعم أن خیر الناس بعد 
أنه قال اقتدوا بالذین من بعدی  ص   جاءت عن الرسول قبل أن الروایة المجمع علیها

خیر الناس فقال أبوبکر وعمر فلما أمر نبی الرحمة باالقتداء بهما علمنا أنه لم یأمر باالقتداء إالب
المأمون الروایات کثیرة و البد من أن تکون کلها حقا أوکلها باطال أوبعضها حقا 

ینقض بعضا و  لها باطال من قبل أن بعضهاوبعضها باطال فلو کانت کلها حقا کانت ک
بت لوکانت کلها باطال کان فی بطالنها بطالن الدین ودروس الشریعة فلما بطل الوجهان ث

ل الثالث باالضطرار و هو أن بعضها حق وبعضها باطل فإذا کان کذلک فالبد من دلی
کان أولی مااعتقده وأخذ  اعلی مایحق منها لیعتقد وینفی خالفه فإذا کان دلیل الخبر فی نفسه حق

سول هللا صلی هللا علیه ربه و  ک هذه من األخبار التی أدلتها باطلة فی نفسها و ذلک أن 
أحکم الحکماء وأولی الخلق بالصدق وأبعد الناس من األمر بالمحال وحمل الناس  و آله وسلم 
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قین من کل جهة أومختلفین فعلی التدین بالخالف و ذلک أن هذین الرجلین الیخلوان من أن یکونا مت
فإن کانا متفقین من کل جهة کانا واحدا فی العدد والصفة والصورة والجسم و 
هذامعدوم أن یکون اثنان بمعنی واحد من کل جهة و إن کانا مختلفین فکیف یجوز 
االقتداء بهما و هذاتکلیف ما الیطاق ألنک إذااقتدیت لواحد خالفت اآلخر 

 کر سبی أهل الردة وردهم عمر أحرارا وأشار عمر إلی  أن أ والدلیل علی اختالفهما
عتین و لم یفعل ذلک أبی بکر بعزل خالد وبقتله بمالک بن نویرة فأبی أبوبکر علیه وحرم عمر المت

عل ذلک أبوبکر ووضع عمر دیوان العطیة و لم یفعله أبوبکر واستخلف أبوبکر و لم یف
ل و لم کتاب رضی هللا عنه فی هذافصعمر ولهذا نظائر کثیرة قال مصنف هذاال
ال اقتدوا ق النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم یذکر المأمون لخصمه و هوأنهم لم یرووا أن 

ر وعمر ک  باللذین من بعدی أبی بکر وعمر وإنما رووا أبوبکر وعمر ومنهم من روی أ
بعدی کتاب  نفلو کانت الروایة صحیحة لکان معنی قوله بالنصب اقتدوا باللذین م

ر بالذین من کر وعمر ومعنی قوله بالرفع اقتدوا أیها الناس و أبوبکر وعم  هللا والعترة یا أ
بعدی کتاب هللا والعترة رجعنا إلی حدیث المأمون فقال آخر من أصحاب الحدیث 

کر خلیال فقال   أ قال لوکنت متخذا خلیال التخذت النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم فإن 
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ه فی ذلک لمأمون هذامستحیل من قبل أن روایاتکم أنه ع آخی بین أصحابه وأخر علیا ع فقال لا
 2564           فقال و ماأخرتک إاللنفسی
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ة فأی ال  ین ثبتت بطلت األخری قال اآلخر إن علیا ع قال علی المنبر خیر هذه األم

لوعلم  صلی هللا علیه و آله و سلم    النبین قبل أن بعدنبیها أبوبکر وعمر قال المأمون هذامستحیل م
ة أنهما أفضل ماولی علیهما مرة عمرو بن العاص ومرة أسامة بن زید ومما یکذب هذه الروای

ناأولی بمجلسه منی بقمیصی و أ النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم لماقبض علی علیه السالم  قول 
بدت هللا قوله ع أنی یکونان خیرا منی و قدع ولکنی أشفقت أن یرجع الناس کفارا و
لیه علی عستقیل فأقیله فقال ه و قال هل من م  کر أغلق   تعالی قبلهما وعبدته بعدهما قال آخر فإن أ

ن هذاباطل فمن ذا یؤخرک فقال المأمو رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم قدمک السالم  
قبضت فاطمة ع وأنها  ورویتم أنه قعد عنها حتیمن قبل أن علیا ع قعد عن بیعة أبی بکر 

لنبی   صلی هللا اأوصت أن تدفن لیال لئال یشهدا جنازتها ووجه آخر و هو أنه إن کان 
لکم  استخلفه فکیف کان له أن یستقیل و هو یقول لألنصار قدرضیت علیه و آله و سلم 

انبی هللا من أحب ال یأحد هذین الرجلین أباعبیدة وعمر قال آخر إن عمرو بن العاص ق
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نکم الناس إلیک من النساء قال عائشة فقال من الرجال فقال أبوها فقال المأمون هذاباطل من قبل أ
ی فقال أللهم ایتنی وضع بین یدیه طائر مشو النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم رویتم أن 

ال من فضلنی علی أبی قبأحب خلقک إلیک فکان علیا ع فأی   کم تقبل فقال آخر فإن علیا ع 
أجلد لی علیه السالم  عبکر وعمر جلدته حد المفتری قال المأمون کیف یجوز أن یقول 

و لیس  الحد علی من الیجب حد علیه فیکون متعدیا لحدود هللا عز و جل عامال بخالف أمره
رکم فأی تفضیل من فضله علیهما فریة و قدرویتم عن إمامکم أنه قال ولیتکم ولست بخی

أبی بکر مع تناقض الحدیث  علیعلی علیه السالم  الرجلین أصدق عندکم أبوبکر علی نفسه أو 
ذلک  فی نفسه و البد له فی قوله من أن یکون صادقا أوکاذبا فإن کان صادقا فأنی عرف

إن کان غیرصادق فمن  بوحی فالوحی منقطع أوبالتظنی فالمتظنی متحیر أوبالنظر فالنظر مبحث و
 یلی أمر المسلمین ویقوم بأحکامهم ویقیم حدودهم کذاب قال آخر فقد جاءالمحال أن 

ال المأمون قال أبوبکر وعمر سیدا کهول أهل الجنة ق النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم أن 
النبی   صلی انت عند ک هذاالحدیث محال ألنه ال یکون فی الجنة کهل ویروی أن أشجعیة

بی   صلی هللا علیه و آله و النل الیدخل الجنة عجوز فبکت فقال لها فقا هللا علیه و آله و سلم 
کر ینشأ   م أن أإن هللا تعالی یقول إِنّا أَنَشأناُهّن إِنشاًء َفَجَعلناُهّن أَبکاراً ُعُرباً أَتراباً فإن زعمت سلم 
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الحسین إنهما  ال للحسن وق النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم شابا إذادخل الجنة فقد رویتم أن 
لنبی   صلی اأهل الجنة من األولین واآلخرین وأبوهما خیر منهما قال آخر فقد جاء أن    سیدا ش

قال لو لم أکن أبعث فیکم لبعث عمر قال المأمون هذامحال ألن  هللا علیه و آله و سلم 
 ّ َن ِمن بَعِدِه و قال تعالی وَ إِذ أََخذنا یهللا تعالی یقول إِنّا أَوَحینا إِلَیَک َکما أَوَحینا إِلی ُنوحٍ وَ النّبِی

ن یکون من لم ِمَن النّبِیّیَن ِمیثاَقُهم َو ِمنَک َو ِمن ُنوحٍ َو اِبراِهیَم َو ُموسی َو ِعیَسی ابِن َمریََمفهل یجوز أ
لنبی   صلی هللا ایؤخذ میثاقه علی النبوة مبعوثا و من أخذ میثاقا علی النبوة مؤخرا قال آخر إن 

اهی بعباده عامة نظر إلی عمر یوم عرفة فتبسم فقال إن هللا تبارک و تعالی ب ه و آله و سلم علی
   ی بعمر ویدع نبیهوبعمر خاصة فقال المأمون هذامستحیل من قبل أن هللا تبارک و تعالی لم یکن لیباه

ذه ی العامة ولیست هف النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم ص فیکون عمر فی الخاصة و 
دخلت الجنة  قال النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم الروایات بأعجب من   کم أن 

علی علیه السالم  ة فسمعت خفق نعلین فإذابالل مولی أبی بکر سبقنی إلی الجنة وإنما قالت الشیع
ص ألن السابق أفضل من المسبوق و    خیر من أبی بکر فقلتم عبد أبی بکر خیر من الرسول

 2153ص وإنهن الغرانیق             أن الشیطان یفر من ظل عمر وألقی علی لسان نبی هللا کمارویتم
      285   
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زعمکم الکفار قال آخر ب النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم العلی ففر من عمر وألقی علی لسان 
خطاب قال للونزل العذاب مانجا إالعمر بن ا النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم قد قال 

ُ لُِیَعّذبَُهم َو    المأمون هذاخالف الکتاب أیضا ألن هللا تعالی یقول لنبیه ص َو ما کاَن اّللّ
لعمر   علیه و آله و سلم النبی   صلی هللاأَنَت فِیِهمفجعلتم عمر مثل الرسول قال آخر فقد شهد 

مر ال یقول لحذیفة ع بالجنة فی عشرة من الصحابة فقال المأمون لو کان هذا کمازعمتم لکان
أنت من  لیه و آله و سلم النبی   صلی هللا عنشدتک باهلل أ من المنافقین أنا فإن کان قد قال له 

لنبی   صلی هللا اأهل الجنة و لم یصدقه حتی زکاه حذیفة فصدق حذیفة و لم یصدق 
لیه و آله و هللا ع النبی   صلیفهذا علی غیراإلسالم و إن کان قدصدق  علیه و آله و سلم 

لنبی   صلی هللا افلم سأل حذیفة وهذان الخبران متناقضان فی أنفسهما قال اآلخر فقد قال  سلم 
جحت وضعت فی کفة المیزان ووضعت أمتی فی کفة أخری فر علیه و آله و سلم 

لمأمون هذامحال بهم ثم وضع مکانی أبوبکر فرجح بهم ثم عمر فرجح بهم ثم رفع المیزان فقال ا
ذی روح  بل أنه الیخلو من أن یکون أجسامهما أوأعمالهما فإن کانت األجسام فالیخفی علیمن ق

ترجح  أنه محال ألنه الیرجح أجسامهما بأجسام األمة و إن کانت أفعالهما فلم تکن بعدفکیف
 یرونی فممن فضل صاحبه علبما لیس فأخبرونی بما یتفاضل الناس فقال بعضهم باألعمال الصالحة قال فأخب
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هللا بأکثر من  ثم إن المفضول عمل بعدوفاة رسول النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم عهد 
إن قلتم نعم أوجدتکم فی أیلحق به ف النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم عمل الفاضل علی عهد 

عصرنا هذا من هوأکثر جهادا وحجا وصوما وصالة وصدقه من أحدهم قالوا 
قال المأمون  م النبی   صلی هللا علیه و آله و سلرنا لفاضل عصر صدقت الیلحق فاضل ده

وقیسوا لی علیه السالم  عفانظروا فیما روت أئمتکم الذین أخذتم عنهم أدیانکم فی فضائل 
ء إلیها مارووا فی فضائل تمام العشرة الذین شهدوا لهم بالجنة فإن کانت جزءا من أجزا

أکثر فخذوا عن م  علی علیه السالووا فی فضائل کثیرة فالقول قولکم و إن کانوا قدر
أئمتکم مارووا و التعدوه قال فأطرق القوم جمیعا فقال المأمون مالکم سکتم قالوا 

   نبیه قداستقصینا قال المأمون فإنی أسألکم خبرونی أی األعمال کان أفضل یوم بعث هللا
 وَن الّسابُِقونَ ص قالوا السبق إلی اإلسالم ألن هللا تعالی یقول الّسابِقُ 

ولئَِک الُمَقرُّبوَن  
ُ
سالم قالوا إنه سبق إلی اإلعلی علیه السالم  قال فهل علمتم أحدا أسبق من 14أ

ین فرق حدثا لم یجر علیه حکم و أبوبکر أسلم کهال قدجری علیه الحکم و بین هاتین الحالت
النبی   صلی هللا عالی أم بدعاء هللا ت أبإلهام من قبلعلی علیه السالم  قال المأمون فخبرونی عن إسالم 

النبی   ألن  ی هللا علیه و آله و سلم النبی   صلفإن قلتم بإلهام فقد فضلتموه علی  علیه و آله و سلم 
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ی   النبرفا فإن قلتم بدعاء لم یلهم بل أتاه جبرئیل عن هللا تعالی داعیا ومع صلی هللا علیه و آله و سلم 
من قبل نفسه فهذا  فهل دعاه من قبل نفسه أوبأمر هللا تعالی فإن قلتم سلم  صلی هللا علیه و آله و

تعالی َو ما  ص فی قوله تعالی َو ما أَنَا ِمَن الُمَتَکلِّفیَن و فی قوله   خالف ماوصف هللا تعالی به نبیه
    تعالی نبیههللا  ُیوحی و إن کان من قبل هللا تعالی فقد أمریَنِطُق َعِن الَهوی إِن ُهَو إاِّل وَحی

قة به وعلما بتأیید هللا تعالی من بین صبیان الناس وإیثاره علیهم فدعاه ثعلی علیه السالم  ص بدعاء 
قد وخلة أخری خبرونی عن الحکیم هل یجوز أن یکلف خلقه ما الیطیقون فإن قلتم نعم ف

صغره ل مایؤمر به لص بدعاء من الیمکنه قبو   کفرتم و إن قلتم الفکیف یجوز أن یأمر نبیه
 علیه و آله و سلم  النبی   صلی هللاوحداثة سنه وضعفه عن القبول وخلة أخری هل رأیتم 

إن زعمتم أنه لم یدع فعلی علیه السالم  دعا أحدا من صبیان أهله وغیرهم فیکونوا أسوة 
السبق إلی أی األعمال بعد علی جمیع صبیان الناس ثم قالعلی علیه السالم  غیره فهذه فضیلة ل

لی علیه السالم  عاإلیمان قالوا الجهاد فی سبیل هللا قال فهل تجدون ألحد من العشرة فی الجهاد مال
در قتل من المشرکین من األثر هذه ب النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم فی جمیع مواقف 

الناس فقال قائل کان عون لسائر منهم نیفا وعشرین وأربعلی علیه السالم  فیهانیف وستون رجال قتل 
قال المأمون لقد جئت بهاعجیبة فی عریشة یدبرها ف النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم أبوبکر مع 
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النبی   صلی حاجة أومعه فیشرکه أول النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم أ کان یدبر دون 
ول فقال أعوذ قإلی رأی أبی بکر أی الثالث أحب إلیک أن ت هللا علیه و آله و سلم 

ویشرکه أوبافتقار من أ النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم باهلل من أن أزعم أنه یدبر دون 
إن کانت فضیلة أبی بکر إلیه قال فما الفضیلة فی العریش ف النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم 

عز و جل  بتخلفه عن الحرب فیجب أن یکون کل متخلف فاضال أفضل من المجاهدین و هللا
ِ بِأَموالِ  یقول ال یَستَویِ  ِهم َو القاِعُدوَن ِمَن الُمؤِمنِیَن َغیُر أُولِی الّضَرِر َو الُمجاِهُدوَن فِی َسبِیِل اّللّ

ُ الحُ  ُ الُمجاِهِدیَن بِأَموالِِهم َو أَنُفِسِهم َعلَی القاِعِدیَن َدَرَجًة َو ُکالّ َوَعَد اّللّ سنی أَنُفِسِهم َفّضَل اّللّ
ُ الُمجاِهِدیَن َعلَی القاِعِدیَن أَجراً َعِظیماًاآلیة قال إسحاق بن حماد بن زید ث وَ  م قال لی َفّضَل اّللّ

 ّ ِه ِمسکِیناً اقرأَهل أَتی َعلَی اإِلنساِن ِحینٌ ِمَن الّدهِرفقرأت حتی بلغت َو ُیطِعُموَن الطّعاَم َعلی ُحب
یات فقلت فی ُکم َمشُکوراً فقال فیمن نزلت هذه اآلَو یَتِیماً َو أَِسیراً إلی قوله َو کاَن َسعیُ 

سیرإِنّما ُنطِعُمُکم قال فهل بلغک أن علیا ع قال حین أطعم المسکین والیتیم واألعلی علیه السالم  
ِ ال ُنِریُد ِمنُکم َجزاًء َو ال ُشُکوراً علی ماوصف هللا عز و جل فی کتابه فقلت  لَِوجِه اّللّ

لک فی کتابه تعریفا لخلقه أمره ونیته فأظهر ذعلی علیه السالم  عرف سریرة  ال قال فإن هللا تعالی
َرا ِمن فهل علمت أن هللا تعالی وصف فی شیءمما وصف فی الجنة ما فی هذه السورةَقواِری
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ی فِّضٍة قلت ال قال فهذه فضیلة أخری فکیف تکون القواریر من فضة فقلت الأدر
ص    ل قولهیری داخلها کمایری خارجها و هذامثقال یرید کأنها من صفائها من فضة 

ص رکبت فرس    یاإسحاق رویدا شوقک بالقواریر وعنی به نساء کأنها القواریر رقة و قوله
تِیِه أبی طلحة فوجدته بحرا أی کأنه بحر من کثرة جریه وعدوه وکقول هللا تعالی َو یَأ

لموت َورائِِه َعذاٌب َغلِیٌظ أی کأنه یأتیه االَموُت ِمن ُکّل َمکاٍن َو ما ُهَو بَِمیّتٍ َو ِمن 
و لوأتاه من مکان واحد مات ثم قال یاإسحاق ألست ممن یشهد أن العشرة فی الجنة فقلت 
بلی قال أرأیت لو أن رجال قال ماأدری أصحیح هذاالحدیث أم ال أ کان عندک 

عندک  نکافرا قلت ال قال أفرأیت لو قال ماأدری هذه السورة قرآن أم ال أ کا
کافرا قلت بلی قال أری فضل الرجل یتأکد خبرونی یاإسحاق عن حدیث الطائر 
 المشوی أصحیح عندک قلت بلی قال بان و هللا عنادک الیخلو هذا من

أوعرف  أو یکون مردودا النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم أن یکون کمادعاه    
فاضل من تزعم أن هللا لم یعرف الهللا الفاضل من خلقه و کان المفضول أحب إلیه أو

المفضول فأی الثالث أحب إلیک أن تقول به قال إسحاق فأطرقت ساعة ثم قلت یا 
ذ ُهما فِی الغاِر إِذ یَُقوُل لِصاِحبِِه ال تَحَزن  اثَنیِن إِ أمیر المؤمنین إن هللا تعالی یقول فی أبی بکرثانیِ 
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َ َمَعنافنسبه هللا عز و جل إلی ص  ماأقل علمک باللغة حبة نبیه   ص فقال المأمون سبحان هللاإِّن اّللّ
تعالی  والکتاب أ ما یکون الکافر صاحبا للمؤمن فأی فضیلة فی هذا أ ماسمعت قول هللا

قاَل لَُه صاِحُبُه َو ُهَو ُیحاِوُرُه أَ َکَفرَت باِلّذِی َخلََقَک ِمن ُترابٍ ُثّم ِمن ُنطَفٍة ُثّم َسوّاَک 
فقد جعل داء ه له صاحبا و قال الهذلی شعراولقد غدوت وصاحبی وحشیة تحت الرَرُجالً
و قال األزدی شعرا ولقد ذعرت الوحش فیه وصاحبی    محض القوائم  بصیرة بالمشرق
َ َمَعنا فإن هللا تبارک و تعالی مع ا من هجان هیکل لبر والفاجر فصیر فرسه صاحبه و أما قوله إِّن اّللّ

اِدُسُهم َو یَُکوُن ِمن نَجوی ثاَلثٍَة إاِّل ُهَو رابُِعُهم َو ال َخمَسٍة إاِّل ُهَو س أ ماسمعت قوله تعالی ما
ال أَدنی ِمن ذلَِک َو ال أَکَثَر إاِّل ُهَو َمَعُهم أَیَن ما کاُنوا و أما قوله ال تَحَزنفأخبرنی من حزن 

هللا علیه لنبی   صلی اأبی بکر أ کان طاعة أومعصیة فإن زعمت أنه طاعة فقد جعلت 
ینهی عن الطاعة و هذاخالف صفة الحکیم و إن زعمت أنه معصیة فأی  و آله و سلم 

ُ َسکِیَنَتُه َعلَیِه علی من قال إسحاق فقلت علی أبی بکر  فضیلة للعاصی وخبرنی عن قوله تعالی َفأَنَزَل اّللّ
ال فخبرنی عن قوله عز و قکان مستغنیا عن الصفة السکینة  النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم ألن 

ُض بِما جل َو یَوَم ُحَنیٍن إِذ أَعَجبَتُکم َکثَرُتُکم َفلَم ُتغِن َعنُکم َشیئاً َو ضاَقت َعلَیُکُم األَر
ُ َسکِیَنَتُه َعلی َرُسولِِه َو َعلَی الُمؤِمنِیَن أتدری من المؤمنون  َرُحبَت ُثّم َولّیُتم ُمدبِِریَن ُثّم أَنَزَل اّللّ
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حنین فلم یبق  فی هذاالموضع قال فقلت ال فقال إن الناس انهزموا یوم راد هللا تعالیالذین أ
یضرب بسیفه ه السالم  علی علیإالسبعة من بنی هاشم  النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم مع 

ص خوفا   حدقون بالنبیوالخمسة ی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم والعباس أخذ بلجام بغلة 
ص الظفر عنی بالمؤمنین فی    ن أن یناله سالح الکفار حتی أعطی هللا تبارک و تعالی رسولهم

لنبی   صلی هللا اهذاالموضع علیا ع و من حضر من بنی هاشم فمن کان أفضل أ من کان مع 
علیه أم من کان  و النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم فنزلت السکینة علی  علیه و آله و سلم 

ه یاإسحاق من أفضل من و لم یکن أهال لنزولها علی النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم لغار مع فی ا
راشه ووقاه بنفسه فی الغار أو من نام علی مهاده وف النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم کان مع 

أمر علیا ع بالنوم ص أن ی   ص ماعزم علیه من الهجرة إن هللا تبارک و تعالی أمر نبیه  حتی تم للنبی
تسلم یانبی هللا قال سمعا وطاعة ثم أتی أعلی علیه السالم  علی فراشه ووقایته بنفسه فأمره بذلک فقال 

 ی   صلی هللا علیه و آله و سلم النبمضجعه وتسجی بثوبه وأحدق المشرکون به الیشکون فی أنه 
ب الهاشمیون بدمه و یطلو قدأجمعوا علی أن یضربه من کل بطن من قریش رجل ضربة لئال 

دعه ذلک إلی الجزع کماجزع یسمع بأمر القوم فیه من التدبیر فی تلف نفسه فلم یعلی علیه السالم  
وحده فلم علیه السالم   علیو  النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم أبوبکر فی الغار و هو مع 
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یش فلما أصبح قام فنظر القوم إلیه ریزل صابرا محتسبا فبعث هللا تعالی مالئکته تمنعه من مشرکی ق
علی علیه السالم  ص فلم یزل   فقالوا أین محمـد  قال و ماعلمی به قالوا فأنت غدرتنا ثم لحق بالنبی

ه یاإسحاق أ أفضل لمابدا منه إال مایزید خیرا حتی قبضه هللا تعالی إلیه و هومحمود مغفور ل
علی علیه نه أوجب لیته فقال أ ماتری أماتروی حدیث الوالیة فقلت نعم قال اروه فرو

له علی أبی بکر وعمر من الحق ما لم یوجب لهما علیه قلت إن الناس یقولون إن هذاقاالسالم  
هذا قلت بغدیر خم   النبی   صلی هللا علیه و آله و سلمبسبب زید بن حارثة فقال وأین قال 

بموتة قال أفلیس قد کان قتل  لتبعدمنصرفه من حجة الوداع قال فمتی قتل زید بن حارثة ق
مس عشرة زید بن حارثة قبل غدیر خم قلت بلی قال أخبرنی لورأیت ابنا لک أتت علیه خ
ال أفتنزه سنة یقول موالی مولی ابن عمی أیها الناس فاقبلوا أکنت تکره له ذلک فقلت بلی ق

کم   لتم فقهاءکم أرعنه ویحکم أجع النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم ابنک عما الیتنزه 
ِ            َو ُرهبانَُهم أَر إن هللا تعالی یقول اتَّخُذوا أَحباَرُهم و هللا ماصاموا 42اً ِمن ُدوِن اّللّ

لی هللا علیه و النبی   صلهم و الصلوا لهم ولکنهم أمروا لهم فأطیعوا ثم قال أتروی قول 
اتعلم أن هارون من موسی قلت نعم قال أ م أنت منی بمنزلة هارونعلی علیه السالم  ل آله و سلم 

 قال وهارون نبی و لیس کذلک قلت العلی علیه السالم  أخو موسی ألبیه وأمه قلت بلی قال ف
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ثقاال له علی کذلک فما المنزلة الثالثة إالالخالفة و هذا کما قال المنافقون إنه استخلفه است
ث یقول لهارون اخلُفنِی موسی ع حی فأراد أن یطیب بنفسه و هذا کماحکی هللا تعالی عن

ه و هوحی ثم فِی قَومِی َو أَصِلح َو ال تَتّبِع َسبِیَل الُمفِسِدیَنفقلت إن موسی خلف هارون فی قوم
لف علیا ع حین خرج خ النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم مضی إلی میقات ربه تعالی و إن 

ی إلی میقات ربه أ کان معه حیث مضإلی غزاته فقال أخبرنی عن موسی حین خلف هارون 
فکذلک  عز و جل أحد من أصحابه فقلت نعم قال أ و لیس قداستخلفه علی جمیعهم قلت بلی قال

لی غزاته فی الضعفاء حین خرج إ النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم خلفه علی علیه السالم  
جمیعهم والدلیل  لیفة علیوالنساء والصبیان إذا کان أکثر قومه معه و إن کان قدجعله خ

ص علی منی بمنزلة هارون من    علی أنه جعله خلیفة علیهم فی حیاته إذاغاب و بعدموته قوله
یضا بهذا القول أ النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم موسی إال أنه النبی بعدی و هووزیر 

َهلِی هاُروَن أَخِی اشُدد ِمن أألن موسی ع قددعا هللا تعالی و قال فیما دعاَو اجَعل لِی َوِزیراً 
ص بمنزلة هارون من    منهعلی علیه السالم  بِِه أَزرِی َو أَشِرکُه فِی أَمرِی فإذا کان 

موسی فهو وزیره کما کان هارون وزیر موسی و هوخلیفته کما کان هارون خلیفة موسی ع 
سألک قال قولوا فقال قائل ن ثم أقبل علی أصحاب النظر والکالم فقال أسألکم أوتسألونی فقالوا بل
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ل هللا صلی هللا رسومن قبل هللا عز و جل نقل ذلک عن علی علیه السالم  منهم ألیست إمامة 
هم من نقل الفرض مثل الظهر أربع رکعات و فی مائتی درهم خمسة درا علیه و آله وسلم 

  علی علیه السالموا فی خالفة فوالحج إلی مکة فقال بلی قال فما بالهم لم یختلفوا فی جمیع الفرض واختل
ة مایقع فی الخالفة فقال آخر والرغب وحدها قال المأمون ألن جمیع الفرض الیقع فیه من التنافس

جل منهم یقوم مقامه أمرهم باختیار ر النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم ماأنکرت أن یکون 
فته فینزل بهم العذاب فقال أنکرت یرأفة بهم ورقة علیهم من غیر أن یستخلف هوبنفسه فیعصی خل

و قدبعث  لم النبی   صلی هللا علیه و آله و سذلک من قبل أن هللا تعالی أرأف بخلقه من 
ی ص إلیهم و هویعلم أن فیهم عاص ومطیع فلم یمنعه تعالی ذلک من إرساله وعلة أخر   نبیه

لو أمر الکل من عضهم فو لوأمرهم باختیار رجل منهم کان الیخلو من أن یأمرهم کلهم أوب
إن کان المختار و لوأمر بعضنا دون بعض کان الیخلو من أن یکون علی هذاالبعض عالمة ف

لنبی   صلی هللا علیه و اقلت الفقهاء فالبد من تحدید الفقیه وسمته قال آخر فقد روی أن 
وعند هللا قبیح فقال هقال مارآه المسلمون حسنا فهوعند هللا تعالی حسن و مارأوه قبیحا ف آله و سلم 

هذاالقول البد من أن یکون یرید کل المؤمنین أوالبعض فإن أراد الکل فهذا مفقود 
ألن الکل الیمکن اجتماعهم و إن کان البعض فقد روی کل فی صاحبه حسنا مثل روایة 
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زعم ة قال آخر فیجوز أن تالشیعة فی علی وروایة الحشویة فی غیره فمتی یثبت ماتریدون من اإلمام
أن أصحاب محمـد   ص أخطئوا قال کیف نزعم أنهم أخطئوا واجتمعوا علی ضاللة 
   وهم لم یعلموا فرضا و السنة ألنک تزعم أن اإلمامة الفرض من هللا تعالی و السنة من الرسول

لی علیه عص فکیف یکون فیما لیس عندک بفرض و السنة خطأ قال آخر إن کنت تدعی ل
نی مقر و البینة علی ن غیره فهات بینتک علی ماتدعی فقال ما أنابمدع ولکمن اإلمامة دوالسالم  

ن أن تکون مقر والمدعی من یزعم أن إلیه التولیة والعزل و أن إلیه االختیار والبینة التعری م
ی هذا قال من شرکائه فهم خصماء أوتکون من غیرهم والغیر معدوم فکیف یؤتی بالبینة عل

  علیه و آله وسلم رسول هللا صلی هللابعدمضی علی علیه السالم  ی آخر فما کان الواجب عل
ه فی نفسه قال مافعله قال أفما وجب علیه أن یعلم الناس أنه إمام فقال إن اإلمامة التکون بفعل من

 تعالی فیه کما و البفعل من الناس فیه من اختیار أوتفضیل أو غیر ذلک وإنها یکون بفعل من هللا
َک ع إنِّی جاِعُلَک لِلنّاسِ إِماماً و کما قال تعالی لداود ع یا داُوُد إِنّا َجَعلناقال إلبراهیم 

فاإلمام إنما َخلِیَفًة فِی األَرضِ و کما قال عز و جل للمالئکة فی آدم إنِّی جاِعلٌ فِی األَرضِ َخلِیَفةً 
ی النسب والطهارة یکون إماما من قبل هللا تعالی وباختیاره إیاه فی بدء الصنیعة والتشریف ف

الفعل مستحقا لإلمامة  فی المنشأ والعصمة فی المستقبل و لوکانت بفعل منه فی نفسه کان من فعل ذلک



635 
 

علی علیه و إذاعمل خالفها اعتزل فیکون خلیفة من قبل أفعاله قال آخر فلم أوجبت اإلمامة ل
ی   صلی هللا علیه النب ص فقال لخروجه من الطفولیة إلی اإلیمان کخروج   بعدالرسولالسالم  

 من الطفولیة إلی اإلیمان والبراءة من ضاللة قومه عن الحجة واجتنابه الشرک و آله و سلم 
لشرک ظلم من الضاللة واجتنابه الشرک ألن ا النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم کبراءة 

 تعالی محل أعدائه و ال یکون الظالم إماما و ال من عبدوثنا بإجماع و من شرک فقد حل من هللا
ء إجماع آخر مثله وألن من حکم فالحکم فیه الشهادة علیه بما اجتمعت علیه األمة حتی یجی

رق بین علیه مرة فالیجوز أن یکون حاکما فیکون الحاکم محکوما علیه فال یکون حینئذ ف
اتل معاویة فقال ر وعمر کماقک  أعلی علیه السالم  الحاکم والمحکوم علیه قال آخر فلم لم یقاتل 

ت وإنما یجب المسألة محال ألن لم اقتضاء و لم یفعل نفی والنفی ال یکون له علة إنما العلة لالثبا
ن قبل هللا تعالی أ من قبل هللا أم من قبل غیره فإن صح أنه معلی علیه السالم  أن ینظر فی أمر 

 َحتّی ُیَحکُّموَک فِیما َشَجَر بَیَنُهم ُثّم ال یَجُِدوا نَ فالشک فی تدبیره کفر لقوله تعالی َفال َو َربَّک ال ُیؤِمُنو
ان قیامه عن هللا تعالی فِی أَنُفِسِهم َحَرجاً ِمّما َقَضیَت َو ُیَسلُّموا تَسلِیماًفأفعال الفاعل تبع ألصله فإن ک

لقتال ا علیه و آله وسلم  رسول هللا صلی هللاوالتسلیم و قدترک  الرضافأفعاله عنه و علی الناس 
یوم الحدیبیة یوم صد المشرکون هدیه عن البیت فلما وجد األعوان وقوی حارب 
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شِرکِیَن َحیُث کما قال هللا تعالی فی األول َفاصَفحِ الصّفَح الَجِمیَل ثم قال عز و جل َفاقُتُلوا المُ 
 ذازعمتَوَجدُتُموُهم وَ ُخُذوُهم وَ احُصُروُهم وَ اقُعُدوا لَُهم ُکلّ َمرَصٍد قال آخر إ

إال التبلیغ والدعاء  من قبل هللا تعالی و أنه مفترض الطاعة فلم لم یجزعلی علیه السالم  أن إمامة 
زعم أن علیا لألنبیاء ع وجاز لعلی أن یترک ماأمر به من دعوة الناس إلی طاعته فقال من قبل أنا لم ن

ین خلقه فمن تبعه کان مطیعا و بع أمر بالتبلیغ فیکون رسوال ولکنه ع وضع علما بین هللا تعالی و 
یهم ال من خالفه کان عاصیا فإن وجد أعوانا یتقوی بهم جاهد و إن لم یجد أعوانا فاللوم عل

ت علی علیه ألنهم أمروا بطاعته علی کل حال و لم یؤمر هوبمجاهدتهم إالبقوة و هوبمنزلة البی
ئمة علیهم ال علی نت الالالناس الحج إلیه فإذاحجوا أدوا ماعلیهم و إذا لم یفعلوا کا

البیت و قال آخر إذاأوجب أنه البد من إمام مفترض الطاعة باالضطرار کیف 
ی الیفرض مجهوال و ال دون غیره فقال من قبل أن هللا تعالعلی علیه السالم  یجب باالضطرار أنه 

قطع ص علی الفرض لی   یکون المفروض ممتنعا إذ المجهول ممتنع فالبد من داللة الرسول
لم یعلم العذر بین هللا عز و جل و بین عباده أرأیت لوفرض هللا تعالی علی الناس صوم شهر ف

 الناس أی شهر هو و لم یوسم بوسم و کان علی الناس استخراج ذلک بعقولهم حتی یصیبوا
قل خبر ماأراد هللا تعالی فیکون الناس حینئذ مستغنین عن الرسول المبین لهم و عن اإلمام النا
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لنبی   صلی هللا الرسول إلیهم و قال آخر من أین أوجبت أن علیا ع کان بالغا حین دعاه ا
حکم و البلغ فإن الناس یزعمون أنه کان صبیا حین دعی و لم یکن جاز علیه ال علیه و آله و سلم 

لنبی   صلی امبلغ الرجال فقال من قبل أنه الیعری فی ذلک الوقت من أن یکون ممن أرسل إلیه 
اء لیدعوه فإن کان کذلک فهو محتمل التکلیف قوی علی أد  علیه و آله و سلم هللا

قول هللا  و سلم  النبی   صلی هللا علیه و آلهالفرائض و إن کان ممن لم یرسل إلیه فقد لزم 
لَوتِیَن و کان مع ذلک ا عز و جل َو لَو تََقوَّل َعلَینا بَعَض األَقاِویِل أَلََخذنا ِمنُه بِالیَِمیِن ُثّم لََقطَعنا ِمنهُ 

ن هللا تبارک و تعالی عباد هللا ما الیطیقون ع النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم فقد کلف 
ن و هذا من المحال ألذی یمتنع کونه و الیأمر به حکیم و الیدل علیه الرسول تعالی هللا ع

ة الحکیم فسکت مأن یأمر بالمحال و جل الرسول من أن یأمر بخالف مایمکن کونه فی حک
لیس  القوم عند ذلک جمیعا فقال المأمون قدسألتمونی ونقضتم علی أفأسألکم قالوا نعم قال أ

کذب علی   قال من النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم قدروت األمة بإجماع منها أن 
یة صغرت صمتعمدا فلیتبوأ مقعده من النار قالوا بلی قال ورووا عنه ع أنه قال من عصی هللا بمع

لی قال فخبرونی أوکبرت ثم اتخذها دینا ومضی مصرا علیها فهو مخلد بین أطباق الجحیم قالوا ب
 سول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم رعن رجل یختاره األمة فتنصبه خلیفة هل یجوز أن یقال له خلیفة 
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ن قلتم الوجب أن إ و من قبل هللا عز و جل و لم یستخلفه الرسول فإن قلتم نعم فقد کابرتم و
 عز و جل و ال کان من قبل هللا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم کر لم یکن خلیفة   أ

لی هللا النبی   صص فإنکم متعرضون ألن تکونوا ممن وسمه    وأنکم تکذبون علی نبی هللا
و  ی عبدخول النار وخبرونی فی أی قولیکم صدقتم أ فی قولکم مض علیه و آله و سلم 

فإن کنتم  علیه و آله وسلم  رسول هللا صلی هللالم یستخلف أو فی قولکم ألبی بکر یاخلیفة 
أحدهما  صدقتم فی القولین فهذا ما الیمکن کونه إذ کان متناقضا و إن کنتم صدقتم فی

مایقبل  بطل اآلخر فاتقوا هللا وانظروا ألنفسکم ودعوا التقلید وتجنبوا الشبهات فو هللا
ریب شک وإدمان لی إال من عبد الیأتی إالبما یعقل و الیدخل إالفیما یعلم أنه حق والهللا تعا

دا فإذاابتاعه الشک کفر باهلل تعالی وصاحبه فی النار وخبرونی هل یجوز أن یبتاع أحدکم عب
تم صار مواله وصار المشتری عبده قالوا ال قال فکیف جاز أن یکون من اجتمعتم علیه أن

اء علیه بل تؤتون خلیفة تموه صار خلیفة علیکم وأنتم ولیتموه أ الکنتم أنتم الخلفلهواکم واستخلف
لیه قتلتموه کمافعل ثم إذاأسخطتم ع رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وتقولون إنه خلیفة 

علیه  بعثمان بن عفان فقال قائل منهم ألن اإلمام وکیل المسلمین إذارضوا عنه ولوه و إذاسخطوا
عباده وبالده  ه قال فلمن المسلمون والعباد والبالد قالوا هلل تعالی فو هللا أولی أن یوکل علیعزلو
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من غیره ألن من إجماع األمة أنه من أحدث حدثا فی ملک غیره فهو ضامن و لیس له أن 
هل استخلف  لیه و آله و سلم النبی   صلی هللا عیحدث فإن فعل فآثم غارم ثم قال خبرونی عن 

لی مضی أم الفقالوا لم یستخلف قال فترکه ذلک هدی أم ضالل قالوا هدی قال فعحین 
ل فلم الناس أن یتبعوا الهدی ویترکوا الباطل ویتنکبوا الضالل قالوا قدفعلوا ذلک قا

فترک فعله ضالل ومحال أن یکون خالف الهدی 16استخلف الناس بعده و قدترکه هو  
النبی   صلی له لم استخلف أبوبکر و لم یفعهدی و إذا کان ترک االستخالف هدی ف

به ألنکم و لم جعل عمر األمر بعده شوری بین المسلمین خالفا علی صاح هللا علیه و آله و سلم 
استخلف وعمر لم  کر  لم یستخلف و أن أ النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم زعمتم أن 

زعمکم و لم یستخلف ب ه و سلم النبی   صلی هللا علیه و آلیترک االستخالف کماترکه 
النبی   صلی م فعل کمافعل أبوبکر وجاء بمعنی ثالث فخبرونی أی ذلک ترونه صوابا فإن رأیت

األقاویل  کر وکذلک القول فی بقیة  صوابا فقد أخطأتم أ هللا علیه و آله و سلم 
ترک االستخالف  زعمکم منب النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم وخبرونی أیهما أفضل مافعله 

ص    أو ماصنعت طائفة من االستخالف وخبرونی هل یجوز أن یکون ترکه من الرسول
هدی وفعله من غیره هدی فیکون هدی ضد هدی فأین الضالل حینئذ وخبرونی 
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النبی   صلی بة منذ قبض باختیار الصحا النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم هل ولی أحد بعد 
لة بعد إلی الیوم فإن قلتم الفقد أوجبتم أن الناس کلهم عملوا ضال سلم هللا علیه و آله و 

الوجود  و إن قلتم نعم کذبتم األمة وأبطل قولکم النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم 
 ِ ّ ألذی الیدفع وخبرونی عن قول هللا عز و جل ُقل لَِمن ما فِی الّسماواتِ َو األَرضِ ُقل ّللِ

ا صدق قال أفلیس ماسوی هللا هلل إذ کان محدثه ومالکه أصدق هذاأم کذب قالو
رسول ه وتسمونه خلیفة قالوا نعم قال ففی هذابطالن ماأوجبتم من اختیارکم خلیفة تفترضون طاعت

علیه وعمل  وأنتم استخلفتموه و هومعزول عنکم إذاغضبتم هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
هللا کذبا فتلقوا وبال ذلک  ویلکم التفتروا علیبخالف محبتکم ومقتول إذاأبی االعتزال 

 ی هللا علیه و آله وسلم رسول هللا صلغدا إذاقمتم بین یدی هللا تعالی و إذاوردتم علی 
نار ثم استقبل و قدکذبتم علیه متعمدین و قد قال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من ال

ب علی هم إنی قدأخرجت ماوجالقبلة ورفع یدیه و قال أللهم إنی قدأرشدتهم ألل
لیک إخراجه من عنقی أللهم إنی لم أدعهم فی ریب و ال فی شک أللهم إنی أدین بالتقرب إ

ص قال ثم افترقنا    ولکعلی الخلق بعدنبیک محمـد   ص کماأمرنا به رسعلی علیه السالم  بتقدیم 
عمران األشعری و فی  نفلم نجتمع بعد ذلک حتی قبض المأمون قال محمـد  بن أحمد بن یحیی ب
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حدیث آخر    قال فسکت القوم فقال لهم لم سکتم قالوا الندری ماتقول قال تکفینی 
فضل بن سهل هذه الحجة علیکم ثم أمر بإخراجهم قال فخرجنا متحیرین خجلین ثم نظر المأمون إلی ال

علیه  الرضاعن  اجاءم ن أن جاللتی منعتهم من النقض علیعندالقوم فالیظن ظا فقال هذاأقصی ما
 فی وجه دالئل األئمة ع والرد علی الغالة والمفوضة لعنهم هللا السالم 

دثنا أحمد بن حدثناتمیم بن عبد هللا بن تمیم القرشی رضی هللا عنه قال حدثنی أبی قال ح   2
 لرضااعلی األنصاری عن الحسن بن الجهم قال حضرت مجلس المأمون یوما وعنده علی بن موسی 

ن رسول هللا اجتمع الفقهاء و أهل الکالم من الفرق المختلفة فسأله بعضهم فقال له یا ابع و قد
ل فی العلم بأی شیءتصح اإلمامة لمدعیها قال بالنص والدلیل قال له فداللة اإلمام فیما هی قا
سول هللا رواستجابة الدعوة قال فما وجه إخبارکم بما یکون قال ذلک بعهد معهود إلینا من 

بلغک قول قال فما وجه إخبارکم بما فی قلوب الناس قال ع له أ ما هللا علیه و آله وسلم صلی 
سة ص اتقوا فراسة المؤمن فإنه ینظر بنور هللا قال بلی قال و ما من مؤمن إال و له فرا   الرسول

جمیع  یینظر بنور هللا علی قدر إیمانه ومبلغ استبصاره وعلمه و قدجمع هللا األئمة منا مافرقه ف
یاتٍ لِلُمَتَوّسِمیَنفأول المتو رسول هللا سمین المؤمنین و قال عز و جل فی محکم کتابه إِّن فِی ذلَِک آلَ

لحسن و الحسین واألئمة من من بعده ثم ا أمیرالمؤمنین علیه السالم ثم  صلی هللا علیه و آله وسلم 
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ا الحسن زدنا مما جعل هللا لکم ه یا أبولد الحسین ع إلی یوم القیامة قال فنظر إلیه المأمون فقال ل
ع إن هللا عز و جل قدأیدنا بروح منه مقدسة مطهرة لیست  الرضاأهل البیت فقال 

هی مع األئمة و رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم بملک لم تکن مع أحد ممن مضی إال مع 
له المأمون یا أبا الحسن بلغنی  لمنا تسددهم وتوفقهم و هوعمود من نور بیننا و بین هللا عز و جل قا

جعفر عن أبیه عن  ع حدثنی أبی موسی بن الرضافیکم الحد فقال  أن قوما یغلون فیکم ویتجاوزون
 علی بن أبیبن علی عن أبیه  جعفر بن محمـد  عن أبیه محمـد  بن علی عن أبیه علی بن الحسین عن أبیه الحسین

نی فوق حقی فإن هللا الترفعو ی هللا علیه و آله وسلم رسول هللا صلقال قال  طالب علیه السالم 
ُ  تبارک تعالی اتخذنی عبدا قبل أن یتخذنی نبیا قال هللا تبارک و تعالی ما کاَن لِبََشٍر أَن ُیؤتِیَُه اّللّ

ِ َو لکِن  کَم َو النُّبوَّة ُثّم یَُقوَل لِلنّاسِ ُکوُنوا ِعباداً لِی ِمن ُدوِن اّللّ وُنوا کُ الکِتاَب َو الحُ
وا الَمالئَِکَة َو َربّانِیّیَن بِما ُکنُتم ُتَعلُّموَن الکِتاَب َو بِما ُکنُتم تَدُرُسوَن َو ال یَأُمَرُکم أَن تَتِّخذُ 

یهلک فی اثنان و لیه السالم  علی عاً أَ یَأُمُرُکم بِالُکفِر بَعَد إِذ أَنُتم ُمسلُِموَن قال   النّبِیّیَن أَر
غلو فینا ویرفعنا مبغض مفرط و أناأبرأ إلی هللا تبارک و تعالی ممن یالذنب لی محب مفرط و

ُ یا ِعیَس  ی ابَن فوق حدنا کبراءة عیسی ابن مریم ع من النصاری قال هللا تعالی َو إِذ قاَل اّللّ
ِ قاَل ُسبحانََک ما یَ  وُن لِی أَن أَُقوَل کُ َمریََم أَ أَنَت ُقلَت لِلنّاِس اتّخِذُونِی َو أُمّی إِلَهیِن ِمن ُدوِن اّللّ
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ُم ما لَیَس لِی بَِحّق إِن ُکنُت ُقلُتُه َفَقد َعلِمَتُه تَعلَُم ما فِی نَفسِی َو ال أَعلَُم ما فِی نَف ِسَک إِنَّک أَنَت َعالّ
َ ربَّی َو َربُّکم َو ُکنُت َعلَیِهم َش  یداً هِ الُغُیوبِ ما ُقلُت لَُهم إاِّل ما أَمَرتَنِی بِِه أَِن اعُبُدوا اّللّ

ٌد و قال ما ُدمُت فِیِهم َفلَّما تَوَفیّتَنِی ُکنَت أَنَت الرّقِیَب َعلَیِهم َو أَنَت َعلی ُکّل َشیٍء َشِهی
ِ َو اَل الَمالئَِکُة الُمَقرُّبوَن و قال عز و جل َما  ّ عز و جل لَن یَسَتنکَِف الَمِسیُح أَن یَُکوَن َعبداً ّللِ

ّمُه ِصّدیَقٌة کانا یَأُکالِن الطّ الَمِسیُح ابنُ َمریََم إاِّل رَ 
ُ
عاَم ومعناه ُسوٌل َقد َخلَت ِمن َقبِلِه الرُّسُل وَ أ

أولغیر األئمة إمامة فنحن  أنهما کانا یتغوطان فمن ادعی لألنبیاء ربوبیة وادعی لألئمة ربوبیة أونبوة
ع إنها لحق  الرضاقال ف منه برءاء فی الدنیا واآلخرة فقال المأمون یا أبا الحسن فما تقول فی الرجعة

 یه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علقدکانت فی األمم السالفة ونطق به القرآن و قد قال 
یکون فی هذه األمة کل ما کان فی األمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة          

2537 
      111   

ال ع إن فصلی خلفه و ق قال ع إذاخرج المهدی من ولدی نزل عیسی ابن مریم ع
ذا قال ثم یرجع اإلسالم بدأ غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء قیل یا رسول هللا ثم یکون ما

ع من قال بالتناسخ فهو  لرضااالحق إلی أهله فقال المأمون یا أبا الحسن فما تقول فی القائلین بالتناسخ فقال 
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ع أولئک  الرضاخ قال أمون ماتقول فی المسوکافر باهلل العظیم مکذب بالجنة والنار قال الم
جد فی الدنیا من قوم غضب هللا علیهم فمسخهم فعاشوا ثالثة أیام ثم ماتوا و لم یتناسلوا فما یو

فاع القردة والخنازیر و غیر ذلک مما وقع علیهم اسم المسوخیة فهو مثل ما الیحل أکلها واالنت
 الصحیح إال ا الحسن فو هللا مایوجد العلمبها قال المأمون الأبقانی هللا بعدک یا أب

عند أهل هذاالبیت وإلیک انتهت علوم آبائک فجزاک هللا عن اإلسالم وأهله خیرا 
یه و قلت له یا ابن ع تبعته فانصرف إلی منزله فدخلت عل الرضاقال الحسن بن جهم فلما قام 

ماأری  احمله علیرسول هللا الحمد هلل ألذی وهب لک من جمیل رأی أمیر المؤمنین م
االستماع من إکرامه لک وقبوله لقولک فقال ع یا ابن الجهم الیغرنک ماألفیته علیه من إکرامی و

رسول هللا  منی فإنه سیقتلنی بالسم و هوظالم إلی أن أعرف ذلک بعهد معهود إلی من آبائی عن
حدثت أحدا  افأکتم هذا مادمت حیا قال الحسن بن الجهم فم صلی هللا علیه و آله وسلم 

ة الطائی بهذا الحدیث إلی أن مضی ع بطوس مقتوال بالسم ودفن فی دار حمید بن قحطب
 2318  2فی القبة التی فیهاقبر هارون الرشید إلی جانبه      

م عن أبیه حدثنا محمـد  بن موسی المتوکل رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاش   1
ع من قال بالتناسخ فهو کافر  لرضاان بن خالد الصیرفی قال قال أبو الحسن عن علی بن معبد عن الحسی
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ثم قال ع لعن هللا الغالة أال کانوا یهودا أال کانوا مجوسا أال کانوا نصاری أال 
کانوا قدریة أال کانوا مرجئة أال کانوا حروریة ثم قال ع التقاعدوهم و التصادقوهم 

 355  273      1  2 ئ هللا منهم     وابرءوا منهم بر
ه عن یاسر الخادم حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه ره قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبی   3

ص أمر دینه    بیهقال قلت للرضا ع ماتقول فی التفویض فقال إن هللا تبارک و تعالی فوض إلی ن
ُذوُه َو ما نَهاُکم َعنُه فَ  ق فال ثم قال ع إن هللا انَتُهوافأما الخلق والرزفقال ما آتاُکُم الرُّسوُل َفخُ

ُ ألِّذی َخلََقُکم ُثّم َرَزَقُکم ُثّم ُیِمیُتُکم  ُ خالُِق ُکّل َشیٍء و هو یقول اّللّ عز و جل یقول     اّللّ
 257وَن          ُثّم ُیحیِیُکم َهل ِمن ُشَرکائُِکم َمن یَفَعُل ِمن ذلُِکم ِمن َشیٍء ُسبحانَُه َو تَعالی َعّما ُیشِرکُ 

ن القزوینی قال حدثنا محمـد  بن علی بن بشار ره قال حدثنا أبوالفرج المظفر بن أحمد بن الحس   4
هل القمی عن حدثناالعباس بن محمـد  بن قاسم بن حمزة بن موسی بن جعفر ع قال حدثنا الحسن بن س

عن الغالة والمفوضة  ع الرضامحمـد  بن خالد عن أبی هاشم الجعفری قال سألت أبا الحسن 
فقال الغالة کفار والمفوضة مشرکون من جالسهم أوخالطهم أوآکلهم أوشاربهم 
أوواصلهم أوزوجهم أوتزوج منهم أوآمنهم أوائتمنهم علی أمانة أوصدق حدیثهم 

یه و آله رسول هللا صلی هللا علأوأعانهم بشطر کلمة خرج من والیة هللا عز و جل ووالیة 
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 515  138      1  2أهل البیت       ووالیتنا وسلم 
األنصاری عن أبی  حدثناتمیم بن عبد هللا بن تمیم القرشی قال حدثنی أبی عن أحمد بن علی   5

الصلت الهروی قال قلت للرضا ع یا ابن رسول هللا إن فی سواد الکوفة قوما یزعمون 
ه فقال کذبوا لعنهم هللا إن صالتلم یقع علیه السهو فی  النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم أن 

ألذی الیسهو هو هللا ألذی الإله إال هو قال قلت یا ابن رسول هللا وفیهم قوما یزعمون 
الشامی و أنه رفع إلی  لم یقتل و أنه ألقی شبهه علی حنظلة بن أسعدعلی علیه السالم  أن الحسین بن 

ُ لِلکافِِریَن َعلَی الُمؤِمنِیَن َسبِیالً فقال لَن یَجَعلَ السماء کمارفع عیسی ابن مریم ع ویحتجون بهذه اآلیةَو   اّللّ
ص فی إخباره بأن الحسین    کذبوا علیهم غضب هللا ولعنته وکفروا بتکذیبهم لنبی هللا

ن أمیر المؤمنین و سیقتل و هللا لقد قتل الحسین ع وقتل من کان خیرا من الحسیعلی علیه السالم  بن 
ال من یغتالنی أعرف ذلک و مامنا إالمقتول وإنی و هللا لمقتول بالسم باغتیلسالم  علی علیه االحسن بن 

ل عن رب العالمین أخبره به جبرئی رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم بعهد معهود إلی من 
فإ عز و جل ُ لِلکافِِریَن َعلَی الُمؤِمنِیَن َسبِیالً ه یقول لن یجعل هللا نو أماقول هللا عز و جل َو لَن یَجَعَل اّللّ

قتلهم إیاهم  لکافر علی مؤمن حجة ولقد أخبر هللا عز و جل عن کفار قتلوا النبیین بغیر الحق و مع
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 165لن یجعل هللا لهم علی أنبیائه ع سبیال من طریق الحجة          
 و قدأخرجت مارویته فی هذاالمعنی فی کتاب إبطال الغلو والتفویض

 ع الرضادالالت       47

أبیه عن عمیر  حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن   2
محمـد  ع فقال إنی  ع فذکر محمـد  بن جعفر بن الرضاعند أبی الحسن  بن یزید قال کنت

البر والصلة و یقول جعلت علی نفسی أن الیظلنی وإیاه سقف بیت فقلت فی نفسی هذایأمرنا ب
ل فی یصدقه الناس عمه فنظر إلی فقال هذا من البر والصلة إنه متی یأتینی ویدخل علی فیقوهذال

 431  222      1  2و إذا لم یدخل علی و لم أدخل علیه لم یقبل قوله إذا قال      

 داللة أخری

 بید قال إنحدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن محمـد  بن عیسی بن ع   1
ن والتلبس به ع یشکو عمه بعمل السلطا الرضامحمـد  بن عبد هللا الطاهری کتب إلی 



648 
 

ظن أنها وأمر وصیته فی یدیه فکتب ع أماالوصیة فقد کفیت أمرها فاغتم الرجل و
 153  51      1  2تؤخذ منه فمات بعد ذلک بعشرین یوما      

 داللة أخری

ر عن أحمد بن محمـد  حدثنا محمـد  بن الحسن الصفا حدثنا محمـد  بن الحسن بن الولید قال   3
 بن عیسی قال حدثنا محمـد  بن الحسن بن عالن عن محمـد  بن عبد هللا القمی قال کنت 

یا محمـد  ع وبی عطش شدید فکرهت أن أستسقی فدعا بماء وذاقه وناولنی فقال الرضاعند
 181  267      1  2اشرب فإنه بارد فشربت      

      115   

 داللة أخری

ر عن محمـد  حدثنا محمـد  بن موسی المتوکل رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن یحیی العطا   4
بن أحمداألشعری عن عمران بن موسی عن أبی الحسن داود بن محمـد النهدی عن علی بن 

أبو الحسن  دخل جعفر عن أبی الحسن الطیب قال سمعته یقول لماتوفی أبو الحسن موسی بن جعفر ع



649 
 

الخبر إلی  ع السوق فاشتری کلبا وکبشا ودیکا فلما کتب صاحب الرضاعلی بن موسی 
ه   ع قدفتح  لرضااهارون بذلک قال قدأمنا جانبه وکتب الزبیری أن علی بن موسی 

ا ودعا إلی نفسه فقال هارون وا عجبا من هذایکتب أن علی بن موسی ع قداشتری کلب
 555  112      1  2ما یکتب      وکبشا ودیکا ویکتب فیه ب

 داللة أخری

ن یزید قال حدثنا علی بن عبد هللا الوراق قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنایعقوب ب   5
ن علی بن حدثنا محمـد  بن حسان و أبو محمـد النیلی عن الحسین بن عبد هللا قال حدثنا محمـد  ب

ع إلی خراسان  االرضعن عمه قال خرجت مع شاهویه بن عبد هللا عن أبی الحسن الصائغ 
ید أؤامره فی قتل رجاء بن أبی الضحاک ألذی حمله إلی خراسان فنهانی عن ذلک و قال أتر

قصب  أن تقتل نفسا مؤمنة بنفس کافرة قال فلما صار إلی األهواز قال ألهل األهواز اطلبوا لی
وجد فی الصیف القصب الی سکر فقال بعض أهل األهواز ممن الیعقل أعرابی الیعلم أن

ی اطلبوه فقالوا یاسیدنا إن القصب الیوجد فی هذاالوقت إنما یکون فی الشتاء فقال بل
فإنکم ستجدونه فقال إسحاق بن ابراهیم و هللا ماطلب سیدی إالموجودا فأرسلوا إلی 
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جمیع النواحی فجاء أکرة إسحاق فقالوا عندنا شیءادخرناه للبذرة نزرعه فکانت هذه 
حجة دی براهینه فلما صار إلی قریة سمعته یقول فی سجوده لک الحمد إن أطعتک و الإح

     145      1  2لی إن عصیتک      
      116   

ریم و الصنع لی و اللغیری فی إحسانک و العذر لی إن أسأت ماأصابنی من حسنة فمنک یاک
نا خلفه أشهرا فما زاد فی قال فصلیاغفر لمن فی مشارق األرض ومغاربها من المؤمنین والمؤمنات 

 ةالفرائض علی الحمد وإنا أنزلناه فی األولی و علی الحمد وقل هو هللا أحد فی الثانی
          171 

 داللة أخری

ن أحمد بن یحیی حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه قال حدثنا محمـد  بن یحیی العطار عن محمـد  ب   6
سن بن هارون بن حسان الرازی عن محمـد  بن علی الکوفی عن الحبن عمران األشعری عن محمـد  

 الحارثی عن محمـد  بن داود قال کنت أنا وأخی
مضینا معه ع فأتاه من أخبره أنه قدربط ذقن محمـد  بن جعفرفمضی أبو الحسن ع و الرضاعند
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بو و إذالحیاه قدربطا و إذاإسحاق بن جعفر وولده وجماعة آل أبی طالب یبکون فجلس أ
نما تبسم شامتا الحسن ع عندرأسه ونظر فی وجهه فتبسم فنقم من کان فی المجلس علیه فقال بعضهم إ

ره حین بعمه قال وخرج لیصلی فی المسجد فقلنا له جعلت فداک قدسمعنا فیک من هؤالء مانک
یه محمـد  تبسمت فقال أبو الحسن ع إنما تعجبت من بکاء إسحاق و هویموت و هللا قبله ویبک

 722  125      1  2قال فبرأ محمـد  ومات إسحاق      

 داللة أخری

لکوفی عن حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه عن عمه محمـد  بن أبی القسم عن محمـد  بن علی ا   7
یدا فأتاه أبو الحسن بن علی الحذاء قال حدثنی یحیی بن محمـد  بن جعفر قال مرض أبی مرضا شد

حیی فالتفت عمی إسحاق جالس یبکی قدجزع علیه جزعا شدیدا قال یع یعوده و الرضاالحسن 
ی أبو الحسن ع إلی أبو الحسن ع فقال مما یبکی عمک قلت یخاف علیه ماتری قال فالتفت إل

     253      1  2قال التغتمن فإن إسحاق سیموت قبله      
      117   

 42قال یحیی فبرأ أبی محمـد  ومات إسحاق          
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یا ع ذلک بما کان عنده من کتاب علم المنا الرضاال مصنف هذاالکتاب ره علم ق
و من ذلکقال  سلم رسول هللا صلی هللا علیه و آله وو فیه مبلغ أعمار أهل بیته متوارثا عن 

      1  2خطاب      أوتیت علم المنایا والبالیا واألنساب وفصل ال أمیرالمؤمنین علیه السالم 
16  75 

 أخری داللة

الحسین بن  حدثنا علی بن عبد هللا الوراق قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا محمـد  بن   8
إلی نفسه  أبی الخطاب قال حدثنی إسحاق بن موسی قال لماخرج عمی محمـد  بن جعفربمکة ودعا

تکذب أنامعه فقال له یاعم ال ع و الرضاودعی بأمیر المؤمنین وبویع له بالخالفة ودخل علیه 
یال أباک و الأخاک فإن هذاأمر الیتم ثم خرج وخرجت معه إلی المدینة فلم یلبث إالقل

خلع نفسه و قال إن حتی أتی الجلودی فلقیه فهزمه ثم استأمن إلیه فلبس السواد وصعد المنبر ف
  241      1  2هذااألمر للمأمون و لیس لی فیه حق ثم أخرج إلی خراسان فمات بجرجان      

535 

 داللة أخری
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میعا عن محمـد  حدثنا أحمد بن محمـد  بن یحیی العطار قال حدثنی أبی وسعد بن عبد هللا ج   5
مد بن عبید بن الحسین بن أبی الخطاب عن أحمد بن محمـد  بن أبی نصر البزنطی عن عبدالص

م أبی السرایا اهللا عن محمـد  بن األثرم و کان علی شرطة محمـد  بن سلیمان العلوی بالمدینة أی
ع کان  الرضاالحسن  قال اجتمع علیه أهل بیته وغیرهم من قریش فبایعوه وقالوا له لوبعثت إلی أبی

     176      1  2معنا و کان أمرنا      
      118   

واحدا فقال محمـد  بن سلیمان اذهب إلیه فاقرأه السالم وقل له إن أهل بیتک اجتمعوا 
حمراء فأدیت ماأرسلنی به فإن رأیت أن تأتینا فافعل قال فأتیته و هوبالوأحبوا أن تکون معهم 

ته ماأرسلنی به فمکثنا إلیه فقال أقرئه منی السالم وقل له إذامضی عشرون یوما أتیتک قال فجئته فأبلغ
با نحو أیاما فلما کان یوم ثمانیة عشر جاءنا ورقاء قائد الجلودی فقاتلنا وهزمنا وخرجت هار

و هو یقول مضت  فإذاهاتف یهتف بی یاأثرم فالتفت إلیه فإذا أبو الحسن عالصورین 
ن أبی طالب علیه علی بالعشرون أم ال و هو محمـد  بن سلیمان بن داود بن حسن بن حسن بن 

 553          السالم 

 داللة أخری
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الخطاب  یحدثنا محمـد  بن أحمد بن إدریس قال حدثنی أبی عن محمـد  بن الحسین بن أب   21
بعض  عن معمر بن خالد قال قال لی الریان بن الصلت بمرو و قد کان الفضل بن سهل بعثه إلی

سونی کور خراسان فقال لی أحب أن تستأذن لی علی أبی الحسن ع فأسلم علیه وأحب أن یک
ع فقال  لرضاامن ثیابه وأحب أن یهب لی من الدراهم التی ضربت باسمه فدخلت علی 

لعطیة من دراهمنا الریان بن الصلت یرید الدخول علینا والکسوة من ثیابنا والی مبتدیا إن 
 فأذنت له فدخل فسلم فأعطاه ثوبین وثالثین درهما من الدراهم المضروبة باسمه

      2  1      221  513 

 داللة أخری

حمه هللا ر حدثنا أبوالقاسم علی بن أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن أبی عبد هللا البرقی   22
البرقی عن أبیه عن  قال حدثنی أبی و علی بن محمـد  بن ماجیلویه جمیعا عن أحمد بن أبی عبد هللا

ع ونحن شبان من بنی  لرضااالحسین بن موسی بن جعفر بن محمـد العلوی قال کنا حول أبی الحسن 
     146      1  2هاشم إذ مر علینا جعفر بن عمر      

      115   



655 
 

ع  الرضاقال و هورث الهیئة فنظر بعضنا إلی بعض وضحکنا من هیئة جعفر بن عمر فالعلوی 
نة وحسنت لترونه عن قریب کثیر المال کثیر التبع فما مضی إالشهر أونحوه حتی ولی المدی

بن عمر بن  حاله فکان یمر بنا ومعه الخصیان والحشم و جعفر هذا هو جعفر بن عمر بن الحسن بن علی
 325          علی بن أبی طالب علیه السالم بن علی بن حسین 

 داللة أخری

بید عن الحسین حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن محمـد  بن عیسی بن ع   21
قتل محمـد  بن ع إن عبد هللا یقتل محمـد ا فقلت له عبد هللا بن هارون ی الرضابن بشار قال قال 

بغداد فقتله      هللا ألذی بخراسان یقتل محمـد  بن زبیدة ألذی هوب هارون فقال لی نعم عبد
2  1      214  182 

 داللة أخری

علی بن أبی ن بن حدثناحمزة بن محمـد  بن أحمد بن جعفر بن محمـد  بن زید بن علی بن الحسی   23
ابراهیم بن هاشم  لی بنبقم فی رجب سنة تسع وثالثین وثالثمائة قال أخبرنی ع طالب علیه السالم 
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عبدالرحمن بن أبی نجران  فیما کتب إلی سنة سبع وثالثمائة قال حدثنی محمـد  بن عیسی بن عبید عن
 الرضاأذن له علی وصفوان بن یحیی قاال حدثنا الحسین بن قیاما و کان من رؤساء الواقفةفسألنا أن نست

شهد هللا أنک لست بإمام قال إنی أع ففعلنا فلما صار بین یدیه قال له أنت إمام قال نعم قال 
مام فنکت ع فی األرض طویال منکس الرأس ثم رفع رأسه إلیه فقال له ماعلمک أنی لست بإ

قال له إنا قدروینا عن أبی عبد هللا ع أن اإلمام ال یکون عقیما و أنت قدبلغت السن و 
ی أشهد هللا أنه نلیس لک ولد قال فنکس رأسه أطول من المرة األولی ثم رفع رأسه فقال إ
ن فعددنا الشهور التمضی األیام واللیالی حتی یرزقنی هللا ولدا منی قال عبدالرحمن بن أبی نجرا

 من الوقت ألذی قال فوهب هللا له أبا جعفر ع فی
      2  1      352     

      121   
لحسن األول ع ا أقل من سنة قال و کان الحسین بن قیاما هذاواقفا فی الطواف فنظر إلیه أبو

 246فقال ما لک حیرک هللا تعالی فوقف علیه بعدالدعوة          

 داللة أخری
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ـد  بن أبی یعقوب حدثنا أبی قال حدثناسعد بن عبد هللا عن محمـد  بن عیسی بن عبید عن محم   24
 ی به و قدحملع و قدنظر إلی هرثمة بالمدینة فقال کأن الرضاعن موسی بن هارون قال رأیت 

 111  211      1  2إلی مرو فضربت عنقه فکان کما قال      

 داللة أخری

ن محمـد  بن حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم ع   25
فی المنام  ه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علیعیسی عن أبی حبیب البناجی أنه قال رأیت 

ضیت إلیه زل بها فی المسجد ألذی ینزله الحاج فی کل سنة وکأنی مو قدوافی البناج ون
یحانی وسلمت علیه ووقفت بین یدیه ووجدت عنده طبقا من خوص نخل المدینة فیه تمر ص

تأولت أنی أعیش فکأنه قبض قبضة من ذلک التمر فناولنی منه فعددته فکان ثمانی عشرة تمرة ف
ین یدی للزراعة حتی وما کنت فی أرض تعمر ببعدد کل تمرة سنة فلما کان بعدعشرین ی

د ورأیت الناس ع من المدینة ونزوله ذلک المسج الرضاجاءنی من أخبرنی بقدوم أبی الحسن 
لنبی   صلی ایسعون إلیه فمضیت نحوه فإذا هوجالس فی الموضع ألذی کنت رأیت فیه 

بق خوص فیه تمر صیحانی طوتحته حصیر مثل ما کان تحته و بین یدیه  هللا علیه و آله و سلم 



658 
 

إذاعدده فسلمت علیه فرد السالم علی واستدنانی فناولنی قبضة من ذلک التمر فعددته ف
ت له زدنی منه یا فقل رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم مثل ذلک التمر ألذی ناولنی 

علیه و آله  رسول هللا صلی هللافقال ع لوزادک  رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم ابن 
 558  231      1  2لزدناک       وسلم 

قال مصنف هذاالکتاب رحمه هللا للصادق ع داللة مثل هذه الداللة و قدذکرتها 
   122    فی الدالئل  

 داللة أخری

د هللا بن حدثنا أبوحامد أحمد بن علی بن الحسین الثعالبی قال حدثنا أبو أحمد عب   26
قطع وانی قال قدخرجت قافلة من خراسان إلی کرمان فعبدالرحمن المعروف بالصف

ة اللصوص علیهم الطریق وأخذوا منهم رجال اتهموه بکثرة المال فبقی فی أیدیهم مد
ه فرحمته امرأة یعذبونه لیفتدی منهم نفسه وأقاموه فی الثلج وملئوا فاه من ذلک الثلج فشدو

لکالم ثم انصرف إلی خراسان قدر علی امن نسائهم فأطلقته وهرب فانفسد فمه ولسانه حتی لم ی
ائم کان قائال یقول له إن ابن ع و أنه بنیسابور فرأی فیما یری الن الرضاوسمع بخبر علی بن موسی 
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دواء  قدورد خراسان فسله عن علتک فربما یعلمک رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
فعت إلیه وأخبرته دتنتفع به قال فرأیت کأنی قدقصدته ع وشکوت إلیه ماکنت 

ثا فإنک تعافی بعلتی فقال لی خذ من الکمون والسعتر والملح ودقه وخذ منه فی فمک مرتین أوثال
نیسابور فقیل     فانتبه الرجل من منامه و لم یفکر فیما کان رأی فی منامه و الاعتد به حتی ورد

ع فی نفس الرجل أن یقصده قع قدارتحل من نیسابور و هوبرباط سعد فو الرضاله إن علی بن موسی 
ه فقال له ویصف له أمره لیصف له ماینتفع به من الدواء فقصده إلی رباط سعد فدخل إلی

ر یا ابن رسول هللا کان من أمری کیت وکیت و قدانفسد علی فمی ولسانی حتی الأقد
علمک اذهب فاستعمل ع أ لم أ الرضاعلی الکالم إالبجهد فعلمنی دواء أنتفع به فقال 

ال ع لی اوصفته لک فی منامک فقال له الرجل یا ابن رسول هللا إن رأیت أن تعیده علی فقم
ی قال الرجل خذ من الکمون والسعتر والملح فدقه وخذ منه فی فمک مرتین أوثالثا فإنک ستعاف

بی سمعت أبا فاستعملت ماوصف لی فعوفیت قال أبوحامد أحمد بن علی بن الحسین الثعال
 بن عبدالرحمن المعروف بالصفوانی یقول رأیت هذا الرجل وسمعتأحمد عبد هللا 

 2616  215      1  2منه هذه الحکایة      
 1  2حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم         27
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      121   
 الرضای تودیع لقال حدثنی الریان بن الصلت قال لماأردت الخروج إلی العراق وعزمت ع

اله ع فقلت فی نفسی إذاودعته سألته قمیصا من ثیاب جسده ألکفن به ودراهم من م
ذلک فلما  أصوغ بهالبناتی خواتیم فلما ودعته شغلنی البکاء واألسف علی فراقه عن مسألة
إلیک قمیصا  خرجت من بین یدیه صاح بی یاریان ارجع فرجعت فقال لی أ ماتحب أن أدفع

صوغ دی تکفن فیه إذافنی أجلک أ و ماتحب أن أدفع إلیک دراهم تمن ثیاب جس
لغم بفراقک فرفع بهالبناتک خواتیم فقلت یاسیدی قد کان فی نفسی أن أسألک ذلک فمنعنی ا

 ع الوسادة وأخرج قمیصا فدفعه إلی ورفع جانب المصلی فأخرج دراهم فدفعها إلی
 634  37وعددتها فکانت ثالثین درهما      

 أخری داللة

بن   حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا أحمد بن محمـد   28
ع  لرضااعیسی عن أحمد بن محمـد  بن أبی نصر البزنطی قال کنت شاکا فی أبی الحسن 
دخلت فکتبت إلیه کتابا أسأله فیه اإلذن علیه و قدأضمرت فی نفسی أن أسأله إذا
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به إلیه عافانا هللا  عقدت قلبی علیها قال فأتانی جواب ماکتبتعلیه عن ثالث آیات قد
وإیاک أما ماطلبت من اإلذن علی فإن الدخول إلی صعب وهؤالء قدضیقوا علی فی 
ذلک فلست تقدر علیه اآلن وسیکون إن شاء هللا وکتب ع بجواب ماأردت أن 

هن شیئا ولقد بقیت نأسأله عنه عن اآلیات الثالث فی الکتاب و ال و هللا ماذکرت له م
نی متعجبا لماذکرها فی الکتاب و لم أدر أنه جوابی إال بعد ذلک فوقفت علی مع

 671  238      1  2ماکتب به ع      

 داللة أخری

ار عن حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رض قال حدثنی محمـد  بن الحسن الصف   25
ع  الرضالبزنطی قال بعث حمـد  بن یحیی بن أبی نصر اأحمد بن محمـد  بن عیسی عن أحمد بن م

ا أراد أن ینهض إلی بحمار فرکبته وأتیته فأقمت عنده باللیل إلی أن مضی منه ماشاء هللا فلم
 قال لی الأراک تقدر علی الرجوع إلی المدینة قلت أجل جعلت فداک قال فبت

      2  1      264     
      123   
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افرشی  علی برکة هللا عز و جل قلت أفعل جعلت فداک قال یاجاریة عندنا اللیلة واغد
فقلت فی نفسی من  له فراشی واطرحی علیه ملحفتی التی أنام فیها وضعی تحت رأسه مخدتی قال

ا لم أصاب ماأصبت فی لیلتی هذه لقد جعل هللا لی من المنزلة عنده وأعطانی من الفخر م
بت فی ملحفته ووضعت ره فرکبته وفرش لی فراشه ویعطه أحدا من أصحابنا بعث إلی بحما

ل ع لی مخدته ماأصاب مثل هذاأحد من أصحابنا قال و هوقاعد معی و أناأحدث نفسی فقا
ه یعود فافتخر علی الناس أتی زید بن صوحان فی مرض أمیرالمؤمنین علیه السالم لی یا أحمد إن 

 یده فقام ع اعتمد علیبذلک فالتذهبن نفسک إلی الفخر وتذلل هلل عز و جل و
          614 

 داللة أخری

ن حدثنا علی بن أحمد بن محمـد  بن عمران الدقاق رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  ب   11
جماعة  لرضااأبی عبد هللا الکوفی قال حدثنی جریر بن حازم عن أبی مسروق قال دخل علی 

بن عمار و الحسین بن مهران و الحسن  بن إسحاق  من الواقفة فیهم علی بن أبی حمزة البطائنی و محمـد
ع ماحاله  بن أبی سعید المکاری فقال له علی بن أبی حمزة جعلت فداک أخبرنا عن أبیک
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ن آبائک فقال له إنه قدمضی فقال له فإلی من عهد فقال إلی فقال له إنک لتقول قوال ماقاله أحد م
رسول هللا صلی وأفضلهم  کن قدقاله خیر آبائیفمن دونه قال ل علی بن أبی طالب علیه السالم 

علیها معینا  فقال له أ ماتخاف هؤالء علی نفسک فقال لوخفت علیها کنت هللا علیه و آله وسلم 
سول هللا صلی هللا رأتاه أبولهب فتهدده فقال له  رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم إن 

بها  کذاب فکانت أول آیة نزع إن خدشت من قبلک خدشة فأنا علیه و آله وسلم 
وهی أول آیة أنزع لکم إن خدشت خدشة من  رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 

 قبل هارون فأنا کذاب فقال له الحسن بن مهران قدأتانا مانطلب إن أظهرت هذا
      2  1      256     

      124   
أنت لست فی  ول له إنی إمام والقول قال فتریدها ذا أترید أن أذهب إلی هارون فأق

ال ذلک فی أول أمره إنما ق رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم شیء لیس هکذا صنع 
لی من ألهله وموالیه و من یثق به فقد خصهم به دون الناس وأنتم تعتقدون اإلمامة لمن کان قب

ة فإنی الأتقیکم فی أن أقول إنی یآبائی و التقولون إنه إنما یمنع علی بن موسی أن یخبر أن أباه حی تق
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قال مصنف 415إمام فکیف أتقیکم فی أن أدعی أنه حی لو کان حیا          
 هذاالکتاب ره إنما لم یخش الرشید ألنه قد کان عهد إلیه أن صاحبه المأمون دونه

 داللة أخری

نا علی بن ثحدثنا الحسین بن أحمد بن ابراهیم بن هشام المکتب رضی هللا عنه قال حد   12
ع بعدمضی أبیه ع فجعلت  رضاالابراهیم بن هاشم عن أبیه عن یحیی بن بشار قال دخلت علی 

قب أستفهمه بعض ماکلمنی به فقال لی نعم یاسماع فقلت جعلت فداک کنت و هللا أل
 313  245      1  2بهذا فی صبای و أنا فی الکتاب قال فتبسم فی وجهی      

 داللة أخری

 الکوفی ا محمـد  بن أحمدالسنانی رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن أبی عبد هللاحدثن   11
 قال حدثنا محمـد  بن خلف قال حدثنی هرثمة بن أعین قال دخلت علی سیدی وموالی

ع قدتوفی و لم  االرضع فی دار المأمون و کان قدظهر فی دار المأمون أن  الرضایعنی 
لمأمون ن علیه قال و کان فی بعض ثقات خدم ایصح هذاالقول فدخلت أرید اإلذ
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ج فلما رآنی غالم یقال له صبیح الدیلمی و کان یتوالی سیدی حق والیته و إذاصبیح قدخر
اهرثمة أن المأمون قال لی یاهرثمة ألست تعلم أنی ثقة المأمون علی سره وعالنیته قلت بلی قال اعلم ی

ول من اللیل فدخلت علیه و قدصار نیته فی الثلث األدعانی وثالثین غالما من ثقاته علی سره وعال
الما لیله نهارا من کثرة الشموع و بین یدیه سیوف مسلولة مشحوذة مسمومة فدعا بنا غالما غ

االعهد وأخذ علینا العهد والمیثاق بلسانه و لیس بحضرتنا أحد من خلق هللا غیرنا فقال لنا هذ
      1  2ا له فقال یأخذ کل      خالفوا فیه شیئا قال فحلفنالزم لکم أنکم تفعلون ماآمرکم به و الت

247     
      125   

ع فی حجرته فإن  لرضااواحد منکم سیفا بیده وامضوا حتی تدخلوا علی علی بن موسی 
شعره وجدتموه قائما أوقاعدا أونائما فالتکلموه وضعوا أسیافکم علیه واخلطوا لحمه ودمه و

ت لکل علیه بساطه وامسحوا أسیافکم به وصیروا إلی و قدجعل وعظمه ومخه ثم اقلبوا
واحد منکم علی هذاالفعل وکتمانه عشر بدر دراهم وعشر ضیاع منتخبة والحظوظ 

ه فوجدناه عندی ماحییت وبقیت قال فأخذنا األسیاف بأیدینا ودخلنا علیه فی حجرت
إلیه بالسیوف  نمضطجعا یقلب طرف یدیه ویکلم بکالم النعرفه قال فبادر الغلما
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ا التعمل ووضعت سیفی و أناقائم أنظر إلیه وکأنه قد کان علم مصیرنا إلیه فلیس علی بدنه م
لوا فعلنا فیه السیوف فطووا علی بساطه وخرجوا حتی دخلوا علی المأمون فقال ماصنعتم قا

 ماأمرتنا به یا أمیر المؤمنین قال التعیدوا شیئا مما کان فلما کان 
عد جر خرج المأمون فجلس مجلسه مکشوف الرأس محلل األزرار وأظهر وفاته وقعندتبلج الف

ه حجرته سمع همهمته فأرعد للتعزیة ثم قام حافیا حاسرا فمشی لینظر إلیه و أنا بین یدیه فلما دخل علی
ا إلی ثم قال من عنده قلت العلم لنا یا أمیر المؤمنین فقال أسرعوا وانظروا قال صبیح فأسرعن

نین هوذا نری فإذاسیدی ع جالس فی محرابه یصلی ویسبح فقلت یا أمیر المؤمالبیت 
نکم هللا ثم التفت شخصا فی محرابه یصلی ویسبح فانتفض المأمون وارتعد ثم قال غدرتمونی لع

بیح فدخلت وتولی إلی من بین الجماعة فقال لی یاصبیح أنت تعرفه فانظر من المصلی عنده قال ص
یک یاموالی و قال ع لی یاصبیح قلت لب   رت إلیه عندعتبة الالمأمون راجعا ثم ص

 قدسقطت لوجهی فقال قم یرحمک هللا یریدون أن یطفئوا نور هللا بأفواههم و هللا متم
نوره و لوکره الکافرون قال فرجعت إلی المأمون فوجدت وجهه کقطع اللیل المظلم 

لس فی حجرته و قدنادانی و و و هللا جافقال لی یاصبیح ماوراءک فقلت له یا أمیر المؤمنین ه
قال لی کیت وکیت قال فشد أزراره وأمر برد أثوابه و قال قولوا إنه کان غشی علیه 
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وإنه قدأفاق قال هرثمة فأکثرت هلل عز و جل شکرا وحمدا ثم دخلت علی سیدی 
 قلبه رآنی قال یاهرثمة التحدث أحدا بما حدثک به صبیح إال من امتحن هللا ع فلما الرضا

ا کیدهم شیئا حتی یبلغ لإلیمان بمحبتنا ووالیتنا فقلت نعم یاسیدی ثم قال ع یاهرثمة و هللا الیضرن
 255الکتاب أجله          

 داللة أخری

األسدی  حدثنا علی بن عبد هللا الوراق قال حدثنا أبو الحسین محمـد  بن جعفرالکوفی   13
و هوبقنطرة  الرضاال أتیت ثنا جعفر بن محمـد النوفلی ققال حدثنا الحسن بن عیسی الخراط قال حد

أربق فسلمت علیه ثم جلست و قلت جعلت فداک إن أناسا یزعمون أن أباک حی فقال 
کذبوا لعنهم هللا و لو کان حیا ماقسم میراثه و النکح نساؤه ولکنه و هللا ذاق الموت 

نی محمـد  من   ال علیک أمرنی ققال فقلت له مات علی بن أبی طالب علیه السالم کماذاقه 
داد بعدی و أما أنافإنی ذاهب فی وجه األرض الأرجع منه بورک قبر بطوس وقبران ببغ

بر قال قلت جعلت فداک قدعرفنا واحدا فما الثانی قال ستعرفونه ثم قال ع قبری وق
 636  257      1  2هارون الرشید هکذا وضم بإصبعیه      



668 
 

 داللة أخری

ص عن الحسن بن أحمد بن إدریس عن أبیه عن ابراهیم بن هاشم عن محمـد  بن حف حدثنا   14
فقال    من  ع الرضاوخرج    حمزة بن جعفراألرجانی قال خرج هارون من المسجد الحرام من 

 وإیاه ع و هویعتبر لهارون ماأبعد الدار وأقرب اللقاء بطوس یاطوس یاطوس ستجمعنی الرضا
      2  1      228  176 

 داللة أخری

ریس حدثنا أبو محمـد  جعفر بن نعیم بن شاذان رضی هللا عنه قال أخبرنا أحمد بن إد   15
وسی بن جعفر عن ابراهیم بن هاشم عن محمـد  بن حفص قال حدثنی مولی العبد الصالح أبی الحسن م

لی ی خفنا عع فی مفازة فأصابنا عطش شدید ودوابنا حت الرضاع قال کنت وجماعة مع 
ه قال فأتینا الموضع فأصبنا ع ائتوا موضعا وصفه لنا فإنکم تصیبون الماء فی الرضاأنفسنا فقال لنا 

     251      1  2الماء وسقینا دوابنا حتی رویت      
      127   

البقرة اإلبل و لم وروینا و من معنا من القافلة ثم رحلنا فأمرنا ع بطلب العین فطلبناها فما أصبنا إ
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 جد للعین أثرا فذکر ذلک لرجل من ولد قنبر کان یزعم أن له مائة وعشرون سنة فأخبرنین
ری القنبری بمثل هذاالحدیث سواء قال کنت أناأیضا معه فی خدمته وأخبرنی القنب

 314أنه کان فی ذلک مصعدا إلی خراسان          

 داللة أخری

بن ابراهیم بن هاشم   قال حدثنا علیحدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رحمه هللا   16
ع إلی خراسان کنت  لرضااعن أبیه قال حدثنی محول السجستانی قال لماورد البرید بإشخاص 

ودعه مرارا کل ف رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم أنابالمدینة فدخل المسجد لیودع 
لمت علیه فرد السالم سذلک یرجع إلی القبر ویعلو صوته بالبکاء والنحیب فتقدمت إلیه و

ن فی جنب ص وأموت فی غربة وأدف  وهنأته فقال ذرنی فإنی أخرج من جوار جدی
      1  2هارون قال فخرجت متبعا لطریقه حتی مات بطوس ودفن إلی جنب هارون      

236  482 

 داللة أخری
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هللا الکوفی  دحدثنا محمـد  بن أحمدالسنانی رحمه هللا قال حدثنا محمـد  بن أبی عب   17
ف الناس فی قال حدثنی سعد بن مالک عن أبی حمزة عن ابن أبی کثیر قال لماتوفی موسی ع وق

قلت أَ بََشراً ِمنّا واِحداً ع فأضمرت فی قلبی أمرا ف الرضاأمره فحججت تلک السنة فإذا أناب
لبشر ألذی یجب علیک ا کالبرق الخاطف علی فقال أنا و هللاعلی علیه السالم  نَتّبُِعُهاآلیة فمر 

الحدیث  أن تتبعنی فقلت معذرة إلی هللا تعالی وإلیک فقال مغفور لک وحدثنی بهذا
 غیرواحد من المشایخ عن محمـد  بن أبی عبد هللا الکوفی بهذا اإلسناد

      2  1      248  523 

 داللة أخری

ال أخبرنا أحمد بن قحدثنا أبو محمـد  جعفر بن نعیم الحاکم الشاذانی رحمه هللا    18
ع إنی حیث  لرضااإدریس عن محمـد  بن عیسی بن عبید عن الحسن بن علی الوشاء قال قال لی 

م فرقت أرادوا الخروج بی من المدینة جمعت عیالی فأمرتهم أن یبکوا علی حتی أسمع ث
 فیهم اثنی عشر ألف دینار ثم قلت أماإنی الأرجع إلی عیالی أبدا

          277 



671 
 

 ة أخریدالل

نی محمـد  بن حدثنا علی بن عبد هللا الوراق قال حدثنی محمـد  بن جعفر بن بطة قال حدث   15
زمنی الحسن الصفار عن محمـد  بن عبدالرحمن الهمدانی قال حدثنی أبو محمـد الغفاری قال ل

ع فلما  لرضاادین ثقیل فقلت مالقضاء دینی غیرسیدی وموالی أبی الحسن علی بن موسی 
ا محمـد  قدعرفنا حت أتیت منزله فاستأذنت فأذن لی فلما دخلت قال لی ابتداء یا أبأصب

ا محمـد تبیت حاجتک وعلینا قضاء دینک فلما أمسینا أتی بطعام لإلفطار فأکلنا فقال یا أب
ع  أوتنصرف فقلت یاسیدی إن قضیت حاجتی فاالنصراف أحب إلی قال فتناول

ی دنانیر حمر خرجت ودنوت من السراج فإذاهمن تحت البساط قبضة فدفعها إلی ف
ة وعشرون وصفر فأول دینار وقع بیدی ورأیت نقشه کان علیه یابا محمـد الدنانیر خمسون ست
جد ذلک منها لقضاء دینک وأربع وعشرون لنفقة عیالک فلما أصبحت فتشت الدنانیر فلم أ

 753  271      1  2الدینار و إذاهی التنقص شیئا      

 أخری داللة
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ال حدثنا حدثنا أحمد بن الهارون الفامی رحمه هللا قال حدثنا محمـد  بن جعفر بن بطة ق   31
ال کان عندی محمـد  بن الحسن الصفار عن محمـد  بن عیسی بن عبید عن موسی بن عمر بن بزیع ق

ا فی تعالی أن یجعل م ع أعلمه ذلک وأسأله أن یدعو هللا الرضاجاریتان حاملتان فکتبت إلی 
ع  بطونهما ذکرین و أن یهب لی ذلک قال فوقع ع أفعل إن شاء هللا تعالی ثم ابتدأنی

حسن عافیة فی الدنیا عافانا هللا وإیاک بأ بـسم هللا الرحمن الرحیم  بکتاب مفرد نسخته 
غالم  واآلخرة برحمته األمور بید هللا عز و جل یمضی فیهامقادیره علی مایحب یولد لک

 تعالی قال فولد لی الغالم محمـد ا والجاریة فاطمة علی برکة هللا ء هللا تعالی فسموجاریة إن شا
 55غالم وجاریة علی ماقاله ع          

 داللة أخری

 حدثنا علی بن الحسین بن شاذویه المؤدب ره قال حدثنا محمـد  بن عبد هللا بن   32
ن فضال قال قال لنا عبد هللا بن المغیرة ی بجعفرالحمیری عن أبیه عن محمـد  بن عیسی عن الحسن بن عل

ت کنت واقفیا وحججت علی ذلک فلما صرت بمکة اختلج فی صدری شیءفتعلق
وقع فی نفسی أن بالملتزم ثم قلت أللهم قدعلمت طلبتی وإرادتی فأرشدنی إلی خیر األدیان ف
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ل العراق ک رجل من أهه فقلت للغالم قل لموال  ع فأتیت المدینة فوقفت ب الرضاآتی 
لی قال فسمعت نداءه ع و هو یقول ادخل یا عبد هللا بن المغیرة فدخلت فلما نظر إ   بال

قدأجاب هللا دعوتک وهداک لدینه فقلت أشهد أنک حجة هللا وأمین هللا علی 
 625  262      1  2خلقه      

 داللة أخری

ن عیسی بن عبید عن داود ب  حدثنا أبی رحمه هللا قال حدثناسعد بن عبد هللا عن محمـد   31
ک عندی بن رزین قال کان ألبی الحسن موسی بن جعفر ع عندی مال فبعث فأخذ بعضه وتر

علی  بعضه و قال من جاءک بعدی یطلب مابقی عندک فإنه صاحبک فلما مضی ع أرسل إلی
ابنه ع ابعث إلی بالذی هوعندک و هوکذا وکذا فبعثت إلیه ما کان له عندی      

2  1      214  343 

 داللة أخری
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عن محمـد   حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید قال حدثنا محمـد  بن الحسن الصفار   33
 الرضان أسأل بن عیسی عن الحسن بن علی الوشاء قال سألنی العباس بن جعفر بن محمـد  بن األشعث أ

فابتدأنی ع بکتاب قبل أن  وشاءع أن یحرق کتبه إذاقرأها مخافة أن تقع فی ید غیره قال ال
  215      1  2أسأله أن یحرق کتبه فیه أعلم صاحبک أنی إذاقرأت کتبه إلی حرقتها      

351 
      111   

 داللة أخری

بی الخطاب حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن محمـد  بن الحسین بن أ   34
خلت علی أبی الحسن بزنطی قال تمنیت فی نفسی إذادعن أحمد بن محمـد  بن أبی نصر ال

نظر ع أن أسأله کم أتی علیک من السن فلما دخلت علیه وجلست بین یدیه جعل ی الرضا
أنا إلی ویتفرس فی وجهی ثم قال کم أتی لک فقلت جعلت فداک کذا وکذا قال ف

ردت أأکبر منک و قدأتی علی اثنتان وأربعون سنة فقلت جعلت فداک قد و هللا 
 455  242      1  2أن أسألک عن هذا فقال قدأخبرتک      
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 داللة أخری

راهیم بن حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن اب   35
نی زروان المدائنی هاشم عن محمـد  بن عیسی بن عبید قال حدثنی فیض بن مالک المدائنی قال حدث

صادق قال فأخذ ع یرید أن یسأله عن عبد هللا بن جعفرال الرضالحسن بأنه دخل علی أبی ا
ن بیدی فوضعها علی صدری قبل أن أذکر له شیئا مما أردت ثم قال لی یا محمـد  ب
 آدم إن عبد هللا لم یکن إماما فأخبرنی بما أردت أن أسأله عنه قبل أن أسأله

      2  1      263  435 

 داللة أخری

ن هاشم عن محمـد  مـد  بن علی ماجیلویه رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بحدثنا مح   36
ع و أناأرید  لرضاابن عیسی الیقطینی قال سمعت الهشام العباسی یقول دخلت علی أبی الحسن 

لما دخلت أن أسأله أن یعوذنی لصداع أصابنی و أن یهب لی ثوبین من ثیابه أحرم فیهما ف
ال لی أجابنی ونسیت حوائجی فلما قمت ألخرج وأردت أن أودعه قسألت عن مسائلی ف

ن ثیابه فدفعهما إلی و قال اجلس فجلست بین یدیه فوضع یده علی رأسی وعوذنی ثم دعا لی بثوبین م
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لم أصب بمکة لی أحرم فیهما قال العباسی وطلبت بمکة ثوبین سعیدیین إحداهما البنی ف
ع  الرضاعلی أبی الحسن  بالمدینة فی منصرفی فدخلت منهما شیئا علی نحو ما أردت فمررت

لبته فلما ودعته وأردت الخروج دعا بثوبین سعیدیین علی عمل الموشی ألذی کنت ط
 261فدفعهما إلی          

 داللة أخری

حسین بن موسی حدثنا الحسین بن أحمد بن إدریس عن أبیه عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن ال   37
لما برزنا قال حملتم ع إلی بعض أمالکه فی یوم السحاب فیه ف الرضاأبی الحسن  قال خرجنا مع

معکم المماطر قلنا ال و ماحاجتنا إلی المماطر و لیس سحاب و النتخوف المطر فقال لکنی 
نا أنفسنا فما بقی منا حملته وستمطرون قال فما مضینا إالیسیرا حتی ارتفعت سحابة ومطرنا حتی أهمت

 388  213      1  2ل      أحد إالابت

 داللة أخری
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ی عن موسی بن حدثنا أحمد بن محمـد  بن یحیی العطار قال حدثنی أبی عن محمـد  بن عیس   38
 ع یسأله أن یدعو هللا البن له فکتب ع إلیه وهب هللا الرضامهران أنه کتب إلی 

 127  56      1  2لک ذکرا صالحا فمات ابنه ذلک وولد له ابن      

 داللة أخری

ی المسروق حدثنا علی بن عبد هللا الوراق قال حدثناسعد بن عبد هللا عن الهیثم بن أب   35
نبی و فی رجلی النهدی عن محمـد  بن الفضیل قال نزلت ببطن مر فأصابنی العرق المدینی فی ج

صابنی ت بطن مر أع بالمدینة فقال ما لی أراک متوجعا فقلت إنی لماأتی الرضافدخلت علی 
ط وتکلم بکالم العرق المدینی فی جنبی و فی رجلی فأشار ع إلی ألذی فی جنبی تحت اإلب

جعفر ع من  وتفل علیه ثم قال ع لیس علیک بأس من هذا ونظر إلی ألذی فی رجلی فقال قال أبو
نفسی الأبرأ  بلی من شیعتنا ببالء فصبر کتب هللا عز و جل له مثل أجر ألف شهید فقلت فی

 627  217      1  2 من رجلی أبدا قال الهیثم فما زال یعرج منها حتی مات      و هللا

 داللة أخری
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ی علی الحسن بن حدثنا أبی قال حدثناسعد بن عبد هللا عن محمـد  بن عیسی بن عبید عن أب   41
      1  2      ع قبل أن أنظر فی الکتب الرضاراشد قال قدمت علی أحمال وأتانی رسول 

215     
      111   

ی منزلی دفتر أصال قال ع سرح إلی بدفتر و لم یکن لی ف الرضاأوأوجه بها إلیه فقال لی یقول 
ی الرسول فقلت فأطلب ما الأعرف بالتصدیق له فلم أجد شیئا و لم أقع علی شیء فلما ول

 ه لمقلت مکانک فحللت بعض األحمال فتلقانی دفتر لم أکن علمت به إالأنی علمت أن
 314یطلب إالالحق فوجهت به إلیه          

 داللة أخری

سن حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن الح   42
ی عن أبی محمـد الصفار عن ابراهیم بن مهزیار عن أخیه علی عن محمـد  بن الولید بن یزید الکرمان

لی مصر ع فکتبت إلیه أسأله اإلذن فی الخروج إ الرضاالمصری قال قدم أبو الحسن 
ت إلیه أستأذنه أتجر إلیها فکتب إلی أقم ماشاء هللا قال فأقمت سنتین ثم قدم الثالثة فکتب
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بهاخیرا  فکتب إلی اخرج مبارکا لک صنع هللا لک فإن األمر یتغیر قال فخرجت فأصبت
 484  256      1  2ووقع الهرج ببغداد فسلمت من تلک الفتنة      

 داللة أخری

ـد  بن إسحاق حدثنا أحمد بن محمـد  بن یحیی العطار رضی هللا عنه قال حدثنی أبی عن محم   41
ی لی بضعة الکوفی عن عمه أحمد بن عبد هللا بن حارثة الکرخی قال کان الیعیش لی ولد وتوف

بإزار مورد  متزرع فخرج إلی و هو الرضاعشر من الولد فحججت ودخلت علی أبی الحسن 
قاء الولد فسلمت علیه وقبلت یده وسألته عن مسائل ثم شکوت إلیه بعد ذلک ماألقی من قلة ب

فأطرق طویال ودعا ملیا ثم قال لی إنی ألرجو أن تنصرف و لک حمل و أن یولد لک ولد 
عل و هو علی بعدولد وتمتع بهم أیام حیاتک فإن هللا تعالی إذاأراد أن یستجیب الدعاء ف

ولدت لی شیءقدیر قال فانصرفت من الحج إلی منزلی فأصبت أهلی ابنة خالی حامال فکل 
ی   ه غالما سمیته ابراهیم ثم حملت بعد ذلک فولدت لی غالما سمیته محمـد ا وکنیت

عتال جمیعا وخرجت الحسن فعاش ابراهیم نیفا وثالثین سنة وعاش أبو الحسن أربع وعشرین سنة ثم إنهما ا
ی أول الشهر وتوفی وهما علیالن فمکثا بعدقدومی شهرین ثم توفی ابراهیم ف حاجا وانصرفت
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محمـد  فی آخر الشهر  ثم مات بعدهما بسنة ونصف و لم یکن یعیش له قبل ذلک ولد 
 65إالأشهر          

 داللة أخری

أحمد بن  حدثنا محمـد  بن موسی بن المتوکل قال حدثنا عبد هللا بن جعفرالحمیری عن   43
رجل فقال له یا عبد هللا  ع أنه نظر إلی الرضامحمـد  بن عیسی عن سعید بن سعد عن أبی الحسن 

 امأوص بما ترید واستعد لما البد منه فکان کما قال فمات بعد ذلک بثالثة أی
      2  1      243  155 

 داللة أخری

لی بن ابراهیم بن ع حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا   44
رج من هاشم عن أبیه عن عبد هللا بن محمـد الهاشمی قال دخلت علی المأمون یوما فأجلسنی وأخ

علی بعض من کان  کان عنده ثم دعا بالطعام فطعمنا ثم طیبنا ثم أمر بستارة فضربت ثم أقبل
ا    ن أضحی بهاقطنسقیا بطوس و م35فی الستارة فقال باهلل لمارثیت لنا من بطوس فأخذت یقول  
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أهل بیتک  قال ثم بکی و قال لی یا عبد هللا أیلومنی أهل بیتی و من عترة المصطفی أبقی لنا حزنا
ئته یوما فقلت ع علما فو هللا ألحدثک بحدیث تتعجب منه ج الرضاأن نصبت أبا الحسن 

ی بن الحسین لله جعلت فداک إن آباءک موسی بن جعفر و جعفر بن محمـد  و محمـد  بن علی و ع
ع کان عندهم علم ما کان و ما هوکائن إلی یوم القیامة و أنت وصی القوم ووارثهم 
وعندک علمهم و قدبدت لی إلیک حاجة قال هاتها فقلت هذه الزاهریة خطتنی و 
الأقدم علیها من جواری قدحملت غیرمرة وأسقطت وهی اآلن حامل فدلنی علی مانتعالج 

ه و یکون له خنصر زائدة إسقاطها فإنها تسلم وتلد غالما أشبه الناس بأمبه فتسلم فقال التخف من 
فقلت فی  فی یده الیمنی لیست بالمدالة و فی رجله الیسری خنصر زائدة لیست بالمدالة

 ه الیمنینفسی أشهد أن هللا علی کل شیءقدیر فولدت الزاهریة غالما أشبه الناس بأمه فی ید
      2     

      114   
ا ر زائدة لیست بالمدالة و فی رجله الیسری خنصر زائدة لیست بالمدالة علی مخنص

یادة حذفناها و ع فمن یلومنی علی نصبی إیاه علما والحدیث فیه ز الرضاکان وصفه لی 
ع ذلک  لرضااالحول و القوة إالباهلل العلی العظیم    قال مصنف هذاالکتاب إنما علم 
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برئیل ع قد و ذلک أن ج ل هللا صلی هللا علیه و آله وسلم رسومما وصل إلیه عن آبائه عن 
تکون فی  کان نزل علیه بأخبار الخلفاء وأوالدهم من بنی أمیة وولد العباس وبالحوادث التی

إجابة هللا عز و جل دعاءه  ع فی الرضاداللة  أیامهم و مایجری علی أیدیهم و القوة إالباهلل
 الزبیر بن بکار لماظلمهعلی بکار بن عبد هللا بن مصعب بن 

الصولی قال حدثنی  حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحیی   2
لزبیر بن أحمد بن محمـد  بن إسحاق الخراسانی قال سمعت علی بن محمـد النوفلی یقول استحلف ا

نا رأیته وبساقیه وقدمیه برص أبکار رجل من الطالبیین علی شیء بین القبر والمنبر فحلف فبرص ف
ا علیه فسقط فی وقت ع فی شیءفدع الرضاکثیر و کان أبوه بکار قدظلم علی بن موسی 

یی بن دعائه علیه حجر من قصر فاندقت عنقه و أماأبوه عبد هللا بن مصعب فإنه مزق عهد یح
نه الأمان له فقال یحیی إعبد هللا بن الحسن وأهانه بین یدی الرشید و قال اقتله یا أمیر المؤمنین ف

عجیل العقوبة فحم للرشید إنه خرج مع أخی باألمس وأنشد أشعارا له فأنکرها فحلفه یحیی بالبراءة وت
 من وقته ومات بعدثالثة وانخسف قبره مرات کثیرة وذکر خبرا طویال له اختصرت

 ال عق هذا منه داللته فیما أخبر به من أمره أنه الیری بغداد و التراه فکان کما
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الصولی قال حدثناعون  115حدثنا أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحیی    2
ن شاء بن محمـد  قال حدثنا محمـد  بن أبی عباد قال قال المأمون یوما للرضا ع ندخل بغداد إ

لوت ا خهللا تعالی فنفعل کذا وکذا فقال ع له تدخل أنت بغداد یا أمیر المؤمنین فلم
غداد به قلت له إنی سمعت شیئا غمنی وذکرته له فقال یاحسین و ما أنا وبغداد الأری ب

 311  65و الترانی      

یهم داللته ع فی إجابة هللا عز و جل دعاءه فی آل برمک وإخباره بما یجری عل      51
 وبأنه الیصل إلیه من الرشید مکروه

ن عبد هللا عن محمـد  د بن الولید ره قاال حدثناسعد بحدثنا أبی و محمـد  بن الحسن بن أحم   2
ی السنة التی بطش بن عیسی بن عبید قال حدثنا علی بن الحکم عن محمـد  بن الفضیل قال لما کان ف

نزل کان أبو الحسن ع هارون بآل برمک بدأ بجعفر بن یحیی وحبس یحیی بن خالد ونزل بالبرامکة ما
 تعالی علی ه فسئل عن ذلک فقال إنی کنت أدعو هللاواقفا بعرفة یدعو ثم طأطأ رأس

یلبث إالیسیرا  ی ع فاستجاب هللا لی الیوم فیهم فلما انصرف لم  البرامکة بما فعلوا 
 511  261      1  2حتی بطش بجعفر ویحیی وتغیرت أحوالهم      
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حمد بن محمـد  أحدثنا محمـد  بن موسی المتوکل قال حدثنا عبد هللا بن جعفرالحمیری عن    1
ع بمنی فمر یحیی بن خالد  لرضاابن عیسی عن الحسن بن علی الوشاء عن مسافر قال کنت مع أبی الحسن 

مع قوم من آل برمک فقال ع مساکین هؤالء الیدرون مایحل بهم فی هذه السنة ثم قال هاه 
حدیثه  یوأعجب من هذاهارون و أناکهاتین وضم بإصبعیه قال مسافر فو هللا ماعرفت معن

 386  235      1  2حتی دفناه معه      
نتین وخمسین حدثنا عبدالواحد بن محمـد  بن عبدوس النیسابوری العطار بنیسابور سنة اث   3

ن یحیی عن محمـد  بن وثالثمائة قال حدثنا علی بن محمـد  بن قتیبة عن الفضل بن شاذان عن صفوان ب
ت عیسی بن جعفر یقول لهارون معت جعفر بن یحیی یقول سمعیعفور البلخی عن موسی بن مهران قال س

إنک حیث توجه من الرقة إلی مکة اذکر یمینک التی حلفت بها فی آل أبی طالب ف
حلفت إن ادعی أحد بعد موسی اإلمامة ضربت عنقه صبرا و هذا علی ابنه یدعی 

ید أن أقتلهم کلهم قال رهذااألمر ویقال فیه مایقال فی أبیه فنظر إلیه مغضبا فقال و ماتری ت
علی  موسی بن مهران فلما سمعت ذلک صرت إلیه فأخبرته فقال ع ما لی ولهم الیقدرون إلی

 354  34شیء      
م بن هاشم حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهی   4
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ی أبو الحسن موسی بن جعفر ع وتکلم ضعن محمـد  بن عیسی بن عبید عن صفوان بن یحیی قال لمام
ع خفنا علیه من ذلک فقلت له إنک قدأظهرت أمرا عظیما وإنا نخاف من  الرضا

ی بن خالد قال للطاغی هذاالطاغی فقال لیجهد جهده فالسبیل له علی قال صفوان فأخبرنا الثقة أن یحی
ه ترید أن نقتلهم جمیعا ولقد ی  هذا علی ابنه قدقعد وادعی األمر لنفسه فقال مایکفینا ماصنعنا 

 ظهرین لهمم رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم کانت البرامکة مبغضین علی بیت 
 داللته ع فی أخباره بأنه یدفن مع هارون فی بیت واحد  العداوة

أبیه عن موسی  حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن   2
فقال أتروننی  ع فی مسجد المدینة وهارون یخطب الرضاهران قال رأیت علی بن موسی بن م

 125  225      1  2وإیاه ندفن فی بیت واحد      
ثنی محمـد  حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه رضی هللا عنه عن عمه محمـد  بن أبی القاسم قال حد   1

و هوینظر إلی هارون بمنی  ع الرضای من سمع بن علی القرشی عن محمـد  بن الفضیل قال أخبرن
حتی کان  أوبعرفات فقال أنا وهارون هکذا وضم بین إصبعیه فکنا الندری مایعنی بذلک

إخباره ع بأنه سیقتل  ع إلی جنب هارون الرضامن أمره بطوس ما کان فأمر المأمون بدفن 
 مسموما ویقبر إلی جنب هارون الرشید
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هاشم عن أبیه عن  م بنماجیلویه رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیحدثنا محمـد  بن علی    2
لوما وأقبر إلی ع یقول إنی سأقتل بالسم مظ الرضاعبد السالم بن صالح الهروی قال سمعت 

بتی وجبت له زیارتی جنب هارون ویجعل هللا تربتی مختلف شیعتی و أهل محبتی فمن زارنی فی غر
یصلی أحد محمـد ا  ص بالنبوة واصطفاه علی جمیع الخلیقة الیوم القیامة و ألذی أکرم 

عندقبری رکعتین إالاستحق المغفرة من هللا عز و جل یوم یلقاه و ألذی أکرمنا  منکم
بعد محمـد   ص باإلمامة وخصنا بالوصیة إن زوار قبری ألکرم الوفود علی هللا یوم 

تعالی جسده علی النار  هللا لماء إالحرمالقیامة و ما من مؤمن یزورنی فیصیب وجهه قطرة من ا
 ع ومعرفته بأهل اإلیمان و أهل النفاق الرضاصحة فراسة 

مر بن سعد حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا عبد هللا بن عا   2
نا سالة إلی بعض أصحابع وأقرأنیه ر الرضاعن عبدالرحمن بن أبی نجران قال کتب أبو الحسن 

 غاتإنا لنعرف الرجل إذارأیناه بحقیقة اإلیمان وبحقیقة النفاق  معرفته ع بجمیع الل

لخادم حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن محمـد  بن جزک عن یاسر ا   2
منهم فسمعهم  قال کان غلمان ألبی الحسن ع فی البیت الصقالبة ورومیة و کان أبو الحسن ع قریبا
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ی بالدنا ثم لیس نفتصد للیل یتراطنون بالصقلبیة والرومیة ویقولون إنا کنا نفتصد فی کل سنة فبا
ا هاهنا فلما کان من الغد وجه أبو الحسن إلی بعض األطباء فقال له افصد فالنا عرق کذ

وافصد فالنا عرق کذا وافصد فالنا عرق کذا وافصد هذاعرق کذا ثم قال 
ل لی یایاسر ما لک افتصدت فورمت یدی واحمرت فقایایاسر التفتصد أنت قال ف

نی أن الأتعشی فأخبرته فقال أ لم أنهک عن ذلک هلم یدک فمسح یده علیها وتفل فیها ثم أوصا
 382فمکثت بعد ذلک ماشاء هللا الأتعشی ثم أغافل فأتعشی فیضرب علی          

نا أحمد بن أبی عبد هللا حدث حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال   1
ن ع البرقی قال حدثنا أبوهاشم داود بن القاسم الجعفری قال کنت أتغدی مع أبی الحس

ء من الفارسیة فیعلمه وربما کان فیدعو بعض غلمانه بالصقلبیة والفارسیة وربما بعثت غالمی هذابشی
 335  252      1  2ینغلق الکالم علی غالمه بالفارسیة فیفتح هو علی غالمه      

یم بن هاشم حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراه   3
صح ع یکلم الناس بلغاتهم و کان و هللا أف الرضاعن أبی الصلت الهروی قال کان 

ه هذالناس وأعلمهم بکل لسان ولغة فقلت له یوما یا ابن رسول هللا إنی ألعجب من معرفتک ب
ذ حجة علی اللغات علی اختالفها فقال یا أباالصلت أناحجة هللا علی خلقه و ما کان هللا لیتخ
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فهل وتینا فصل الخطاب أ أمیرالمؤمنین علیه السالم قوم و هو الیعرف لغاتهم أ و مابلغک قول 
أراد شاء عن المسائل التی داللته ع فی إجابته الحسن بن علی الوفصل الخطاب إالمعرفة اللغات 

 أن یسأله عنها قبل السؤال

 1  2حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا أبوالخیر         2
      115   

ل أن أقطع صالح بن أبی حماد عن الحسن بن علی الوشاء قال کنت کتبت معی مسائل کثیرة قب
ر ذلک وأحببت أن غی علی أبی الحسن ع وجمعتها فی کتاب مما روی عن آبائه ع و

أثبت فی أمره وأختبره فحملت الکتاب فی کمی وصرت إلی منزله وأردت أن 
   الآخذ منه خلوة فأناوله الکتاب فجلست ناحیة و أنامتفکر فی طلب اإلذن علیه وب

إذ أنابغالم  جماعة جلوس یتحدثون فبینا أناکذلک فی الفکرة فی االحتیال للدخول علیه
إلیاس  یده کتاب فنادی أیکم الحسن بن علی الوشاء ابن بنت قدخرج من الدار فی

رت البغدادی فقمت إلیه فقلت أنا الحسن بن علی فما حاجتک فقال هذاالکتاب أم
اب مسألة مسألة بدفعه إلیک فهاک خذه فأخذته وتنحیت ناحیة فقرأته فإذا و هللا فیه جو

 داللة أخری له ع4فعند ذلک قطعت علیه وترکت الوقف  
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بن أبی  حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدثنا أبوالخیر صالح   2
معه رقعة فیهاابعث إلی ع غالمه و الرضاحماد عن الحسن بن علی الوشاء قال بعث إلی أبو الحسن 

بثوب من ثیاب موضع کذا وکذا من ضرب کذا فکتبت إلیه و قلت للرسول 
رسول إلی ماأعرف هذاالضرب من الثیاب فأعاد ال لیس عندی ثوب بهذه الصفة و

و قال فاطلبه فأعدت إلیه الرسول و قلت لیس عندی من هذاالضرب شیءفأعاد إلی 
 الرسول اطلبه فإنه عندک منه قال الحسن بن علی الوشاء و قد کان أبضع منی رجل ثوبا منها

ط تحت الثیاب فوأمرنی ببیعه وکنت قدنسیته فطلبت کل شیء کان معی فوجدته فی س
 615  215      1  2کلها فحملته إلیه      

 داللة أخری له ع

م بن هاشم حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهی   2
     231      1  2       ع فدخل علیه الرضاعن أبیه عن صفوان بن یحیی قال کنت عند

      131   
قال حیث خالد الصیرفی فقال له جعلت فداک إنی أرید الخروج إلی األعوض فالحسین بن 
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ریق وأخذ کل ماظفرت بالعافیة فالزمه فلم یقنعه ذلک فخرج یرید األعوض فقطع علیه الط
 111شیء کان معه من المال          

 ع عن سؤال أبی قرة صاحب الجاثلیق الرضاجواب       56

بن هاشم المکتب  جعفرالهمدانی و الحسین بن ابراهیم بن أحمد حدثنا أحمد بن زیاد بن   2
یه عن و علی بن عبد هللا الوراق رضی هللا عنهم قالوا حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أب

 الرضا صفوان بن یحیی صاحب السابری قال سألنی أبوقرة صاحب الجاثلیق أن أوصله إلی
اطه و قال هکذا علینا فی دیننا لما دخل علیه قبل بسع فاستأذنته فی ذلک فقال ع أدخله علی ف

 أن نفعل بأشراف أهل زماننا ثم قال أصلحک هللا ماتقول فی فرقة ادعت دعوی فشهدت
لهم فرقة أخری معدلون قال الدعوی لهم قال فادعت فرقة أخری دعوی فلم 

 وکلمته ألقاها هللایجدوا شهودا من غیرهم قال ال شیءلهم قال فإنا نحن ادعینا أن عیسی روح 
معنا علیه خیر فوافقنا علی ذلک المسلمون وادعی المسلمون أن محمـد ا نبی فلم نتابعهم علیه و ماأج

عیسی ابن مریم ع روح ع مااسمک قال یوحنا قال یایوحنا إنا آمنا ب الرضامما افترقنا فیه فقال له 
سه أنه عبدمربوب فإن نف هللا وکلمته ألذی کان یؤمن بمحمـد   ص ویبشر به ویقر علی



691 
 

کان عیسی ألذی هوعندک روح هللا وکلمته لیس هو ألذی آمن بمحمـد   ص وبشر به 
قام و قال و ال هو ألذی أقر هلل عز و جل بالعبودیة والربوبیة فنحن منه برءاء فأین اجتمعنا ف

 2213  113      1  2لصفوان بن یحیی قم فما کان أغنانا عن هذاالمجلس      
      132   

 ع یحیی بن الضحاک السمرقندی فی اإلمامة الرضاذکر ماکلم به       57

 عندالمأمون
عن الصولی قال یحکی  حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحیی   2

لفاظ تلفت أخبر مختلف األلفاظ لم تقع لی   ه بإسناد أعمل علیه و قداخ علیه السالم  الرضا
ب سقطات من رواه إالأنی سآتی به وبمعانیه و إن اختلفت ألفاظه کان المأمون فی باطنه یح

دس ع و أن یعلوه المحتج و إن أظهر غیر ذلک فاجتمع عنده الفقهاء والمتکلمون ف الرضا
لزمکم مایلزمه ع اقتصروا علی واحد منکم ی الرضاإلیهم أن ناظروه فی اإلمامة فقال لهم 

ع  الرضاقال له ل یعرف بیحیی بن الضحاک السمرقندی و لم یکن بخراسان مثله ففرضوا برج
من أم ووقع  یایحیی سل عما شئت فقال نتکلم فی اإلمامة کیف ادعیت لمن لم یؤم وترکت
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لی نفسه أ به فقال له یایحیی أخبرنی عمن صدق کاذبا علی نفسه أوکذب صادقا ع الرضا
ه فقال یعفینی أمیر المؤمنین من فسکت یحیی فقال له المأمون أجبیکون محقا مصیبا أومبطال مخطئا 

من أن یخبر عن أئمته  جوابه فقال المأمون یا أبا الحسن عرفنا الغرض فی هذه المسألة فقال البد لیحیی
أنهم کذبوا علی أنفسهم أوصدقوا فإن زعم أنهم کذبوا فالأمانة لکذاب و إن زعم 

ته فلتة فمن عاد تکم ولست بخیرکم و قال تالیه کانت بیعأنهم صدقوا فقد قال أولهم ولی
الناس والخیریة التقع إالبنعوت  لمثلها فاقتلوه فو هللا مارضی لمن فعل مثل فعلهم إالبالقتل فمن لم یکن بخیر

     51      1  2منها العلم ومنها الجهاد ومنها سائر الفضائل ولیست فیه و من کانت بیعته      
      131   

م یقول علی المنبر إن فلتة یجب القتل علی من فعل مثلها کیف یقبل عهده إلی غیره و هذه صورته ث
ئمة بقولهم إن صدقوا لی شیطانا یعترینی فإذامال بی فقومونی و إذاأخطأت فأرشدونی فلیسوا أ

ا فی أوکذبوا فماعندیحیی فی هذاجواب فعجب المأمون من کالمه و قال یا أبا الحسن م
 318           رض من یحسن هذاسواکاأل

ء عشرة یمن یسیع ألخیه زید بن موسی حین افتخر علی من فی مجلسه و قوله ع ف الرضاقول       58
 الشیعة من أهل بیته ویترک المراقبة
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دثنا حدثنا محمـد  بن أحمدالسنانی قال حدثنا محمـد  بن أبی عبد هللا الکوفی قال ح   2
حماد قال حدثنا الحسن  حمد قال حدثناسهل بن زیاد قال حدثناصالح بن أبیأبوالفیض صالح بن أ

ع فی مجلسه  لرضاابن موسی بن علی الوشاء البغدادی قال کنت بخراسان مع علی بن موسی 
أبو الحسن ع مقبل  وزید بن موسی حاضر قدأقبل علی جماعة فی المجلس یفتخر علیهم و یقول نحن ونحن و

اقلی الکوفة أن فاطمة ع ع مقالة زید فالتفت إلیه فقال یازید أغرک قول نعلی قوم یحدثهم فسم
نها أحصنت فرجها فحرم هللا ذریتها علی النار فو هللا ماذاک إالللحسن و الحسین وولد بط

أنت ثم  خاصة فأما أن یکون موسی بن جعفر ع یطیع هللا ویصوم نهاره ویقوم لیله وتعصیه
کان یقول لمحسننا  نت أعز علی هللا عز و جل منه إن علی بن الحسین عتجیئان یوم القیامة سواء أل

یاحسن  کفالن من األجر ولمسیئنا ضعفان من العذاب قال الحسن الوشاء ثم التفت إلی فقال لی
کیف تقرءون هذه اآلیة قال یانوح إنه لیس من أهلک إنه عمل غیرصالح فقلت من الناس من 

قد نفاه عن أبیه حٍ ومنهم من یقرأ إنه عمل غیرصالح فمن قرأإِنُّه َعَملٌ َغیُر صالٍِحفیقرأإِنُّه َعَملٌ َغیُر صالِ 
فقال ع کال لقد کان ابنه ولکن لماعصی هللا عز و جل نفاه عن أبیه کذا من کان منا لم 

یطع هللا عز و جل فلیس منا و أنت إذاأطعت هللا عز و جل فأنت منا أهل البیت      
2  1      112  2111 
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 الصولی حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحیی   1
      2  1 

      133   
ء بزید بن موسی قال حدثنا محمـد  بن یزید النحوی قال حدثنی ابن أبی عبدون عن أبیه قال لماجی

لک فی سنة تسع ذع إلی المأمون و قدخرج بالبصرة وأحرق دور العباسیین و  الرضاأخی 
بدأ بدور وتسعین ومائة فسمی زید النار قال له المأمون یازید خرجت بالبصرة وترکت أن ت

أعدائنا من بنی أمیة وثقیف وعدی وباهلة وآل زیاد وقصدت دور بنی عمک قال و 
کان مزاحا أخطأت یا أمیر المؤمنین من کل جهة و إن عدت بدأت بأعدائنا فضحک 

نفه وخلی ع و قال قدوهبت جرمه لک فلما جاءوا به ع الرضای أخیه المأمون وبعث به إل
 555  77سبیله وحلف أن الیکلمه أبدا ماعاش      

مستنصر و حدثنا أبوالخیر علی بن أحمدالنسابة عن مشایخه أن زید بن موسی کان ینادم ال   3
و هو  اکان فی لسانه فضل و کان زیدیا و کان زید هذاینزل بغداد علی نهر کرخای

یون فتواری ألذی کان بالکوفة أیام أبی السرایا فواله فلما قتل أبوالسرایا تفرق الطالب
د بن بعضهم ببغداد وبعضهم بالکوفة وصار بعضهم إلی المدینة و کان ممن تواری زی
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ضرب عنقه موسی هذافطلبه الحسن بن سهل حتی دل علیه فأتی به فحبسه ثم أحضره علی أن ی
ها األمیر سیف لیضرب عنقه و کان حضر هناک الحجاج بن خثیمة فقال أیوجرد السیاف ال

ا دنا منه إن رأیت أن التعجل وتدعونی إلیک فإن عندی نصیحة ففعل وأمسک السیاف فلم
تل ابن عم أمیر قال أیها األمیر أتاک بما ترید أن تفعله أمر من أمیر المؤمنین قال ال قال فعالم تق

د هللا بن أفطس و مره واستطالع رأیه فیه ثم حدثه بحدیث أبی عبالمؤمنین من غیرإذنه وأ
برأسه إلیه فی طبق  إن الرشید حبسه عند جعفر بن یحیی فأقدم علیه جعفرفقتله من غیرأمره وبعث

سألک جعفر مع هدایا النیروز و إن الرشید لماأمر مسرور الکبیر بقتل جعفر بن یحیی قال له إذا
قتلته من غیرأمری ثم  ن عمی ابن األفطس ألذی  قل له إنما أقتلک عن ذنبه ألذی تقتله به ف

ینک و بین أمیر المؤمنین و أفتأمن أیها األمیر حادثة تحدث ب قال الحجاج بن خثیمة للحسن بن سهل
ی فقال الحسن للحجاج قدقتلت هذا الرجل فیحتج علیک بمثل مااحتج به الرشید علی جعفر بن یحی

ن ظهر أمر ر برفع زید و أن یرد إلی محبسه فلم یزل محبوسا إلی أجزاک هللا خیرا ثم أم
وسا حتی حمل إلی ابراهیم بن المهتدی فخیر أهل بغداد بالحسن بن سهل فأخرجوه عنها فلم یزل محب

ر خالفة المتوکل ع فأطلقه وعاش زید بن موسی إلی آخ الرضاالمأمون فبعث به إلی أخیه 
 ومات بسر من رأی
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          447 
عفرالهمدانی حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه و محمـد  بن موسی المتوکل و أحمد بن زیاد بن ج   4

ن موسی رضی هللا عنهم قالوا حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم قال حدثنی یاسر أنه خرج زید ب
مل أسر وحأخو أبی الحسن ع بالمدینة وأحرق وقتل و کان یسمی زید النار فبعث إلیه المأمون ف
و الحسن ع إلی المأمون فقال المأمون اذهبوا به إلی أبی الحسن قال یاسر فلما أدخل إلیه قال له أب

 یازید أغرک قول سفلة أهل الکوفة إن فاطمة ع أحصنت فرجها فحرم هللا ذریتها علی
النار ذلک للحسن و الحسین خاصة إن کنت تری أنک تعصی هللا عز و جل وتدخل الجنة 

عفر ع أطاع هللا ودخل الجنة فأنت إذاأکرم علی هللا عز و جل من موسی و موسی بن ج
 بن جعفر ع و هللا ماینال أحد ما

د عند هللا عز و جل إالبطاعته وزعمت أنک تناله بمعصیته فبئس مازعمت فقال له زی
أناأخوک و ابن أبیک فقال له أبو الحسن ع أنت أخی ماأطعت هللا عز و جل إن نوحا 

إِّن ابنِی ِمن أَهلِی َو إِّن َوعَدَک الَحّق َو أَنَت أَحَکُم الحاکِِمیَن فقال هللا عز و  ع قال َربّ 
جل یا ُنوُح إِنُّه لَیَس ِمن أَهلَِک إِنُّه َعَملٌ َغیُر صالٍِحفأخرجه هللا عز و جل من أن یکون من أهله 

 بمعصیته
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      2  1      251  2162 
بو علی أحمد بن علی میم القرشی رضی هللا عنه قال حدثنا أحدثناتمیم بن عبد هللا بن ت   5

ن إسماعیل ع یحدث عن أبیه أ الرضااألنصاری عن أبی الصلت الهروی قال سمعت 
 أَهِل  أَمانیِ قال للصادق ع یاأبتاه ماتقول فی المذنب منا و من غیرنا فقال ع لَیَس بِأَمانِیُّکم َو ال

 56َز بِِه          الکِتابِ َمن یَعَمل ُسوءاً ُیج
أبی  حدثنا علی بن أحمد بن محمـد  بن عمران الدقاق رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن   6

 نت عبد هللا الکوفی قال حدثنا أبوالخیر صالح بن أبی حماد عن الحسن بن الجهم قال ک
لغنا بالتقوی فمن بع وعنده زید بن موسی أخوه و هو یقول یازید اتق هللا فإنه بلغنا ما الرضاعند

عتنا فیذهب لم یتق هللا و لم یراقبه فلیس منا ولسنا منه یازید إیاک أن تهین من به تصول من شی
نا نورک یازید إن شیعتنا إنما أبغضهم الناس وعادوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم لمحبتهم ل

سن بن حواعتقادهم لوالیتنا فإن أنت أسأت إلیهم ظلمت نفسک وأبطلت حقک قال ال
ن کان من الجهم ثم التفت ع إلی فقال لی یا ابن الجهم من خالف دین هللا فابرأ منه کائنا م

 أی قبیلة کان و من عادی هللا فالتواله کائنا من کان من أی قبیلة کان فقلت له یا
 756  275      1  2ابن رسول هللا و من ألذی یعادی هللا تعالی قال من یعصیه      
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دریس قال أبو محمـد  جعفر بن نعیم الشاذانی رضی هللا عنه قال أخبرنا أحمد بن إ حدثنا   7
ع یقول من أحب  لرضااحدثنا ابراهیم بن هاشم عن ابراهیم بن محمـد الهمدانی قال سمعت 

عاصیا فهو عاص و من أحب مطیعا فهو مطیع و من أعان ظالما فهو ظالم و من خذل عادال 
اعة ولقد قال  و بین أحد قرابة و الینال أحد والیة هللا إالبالطفهو ظالم إنه لیس بین هللا

بأحسابکم وأنسابکم لبنی عبدالمطلب ایتونی بأعمالکم ال رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
ت َمواِزیُنُه َمن ثَُقلَ قال هللا تعالی َفِإذا ُنِفَخ فِی الصّوِر َفال أَنساَب بَیَنُهم یَوَمئٍِذ َو ال یََتساَءُلوَن فَ 

ولئَِک الِّذیَن َخِسُروا أَنُفَسُهم فِی َجَهنَّم خ
ُ
وَن َو َمن َخّفت َمواِزیُنُه َفأ ولئَِک ُهُم الُمفلِحُ

ُ
 الُِدونَ َفأ

      2  1      272  667 
      136   

شعیب  حدثنا أبو الحسن محمـد  بن عمرو بن علی البصری قال حدثنا أبو الحسن صالح بن   8
ن نی من قری الغازیات قال حدثنازید بن محمـد البغدادی قال حدثنا علی بالغریا

أحمدالعسکری قال حدثنا عبد هللا بن داود بن قبیصة األنصاری عن موسی بن علی 
ف ذاک قال ألنهم ع قال رفع القلم عن شیعتنا فقلت یاسیدی کی الرضاالقرشی عن أبی الحسن 

کفرون فینا و النکفر فیهم ویقتلون اطل یأمن الناس ویخوفون ویأخذ علیهم العهد بالتقیة فی دولة الب
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ص عنه بنا و النقتل بهم ما من أحد من شیعتنا ارتکب ذنبا أوخطأ إالناله فی ذلک غم یمح
ذنوبه و لو أنه أتی بذنوب بعدد القطر والمطر وبعدد الحصی والرمل وبعدد الشوک 

تم نیاه و مایغتم به تخایل له فی منامه مایغإن لم ینله فی أمر دوالشجر فإن لم ینله فی نفسه ففی أهله وماله ف
 756  183      1  2به فیکون ذلک تمحیصا لذنوبه      

نی حدثنا علی بن عبد هللا الوراق رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا قال حدث   5
إنا أهل بیت وجب حقنا  ع الرضاالحسین بن أبی قتادة عن محمـد  بن سنان قال قال أبو الحسن 

نفسه مثله  فمن أخذ برسول هللا حقا و لم یعط الناس من رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم ب
 فالحق له

      2  1      262  166 
ی الصولی قال حدثنی حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحی   21

ا ع و موسی بن نصر الرازی قال سمعت أبی یقول قال رجل للرضأبو عبد هللا محمـد  بن 
هللا ما علی وجه األرض أشرف منک أبا فقال التقوی شرفهم وطاعة هللا أحظتهم فقال 

أطوع له آخر أنت و هللا خیر الناس فقال له التحلف یا هذاخیر منی من کان أتقی هلل تعالی و
 ُشُعوباً َو َقبائَِل لَِتعاَرُفوا إِّن أَکَرَمُکمله و هللا مانسخت هذه اآلیةَو َجَعلناُکم 
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ِ أَتقاُکم        478  261      1  2ِعنَد اّللّ
      137   

الصولی قال حدثنا  حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحیی   22
ع یقول حلفت  لرضااأبوذکوان قال سمعت ابراهیم بن العباس یقول سمعت علی بن موسی 

ری أنه بالعتق أال أحلف بالعتق إالأعتقت رقبة وأعتقت بعدها جمیع ماأملک إن کان ی
 هللا علیه و آله وسلم  رسول هللا صلیخیر من هذا وأومی إلی عبدأسود من غلمانه بقرابتی من 

 351  277      1  2إال أن یکون لی عمل صالح فأکون أفضل به منه      

 ع بالسم الرضاالتی من أجلها قتل المأمون علی بن موسی    ساأل      55

حدثنا الحسین بن ابراهیم بن أحمد بن هشام المؤدب و علی بن عبد هللا الوراق و    2
شم عن أبیه أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنهم قالوا حدثنا علی بن ابراهیم بن ها

علی یمینه  ع بخراسان و کان المأمون یقعده الرضاعن محمـد  بن سنان قال کنت عندموالی 
أمر إذاقعد للناس یوم اإلثنین و یوم الخمیس فرفع إلی المأمون أن رجال من الصوفیة سرق ف

ار الجمیلة بإحضاره فلما نظر إلیه وجده متقشفا بین عینیه أثر السجود فقال له سوأة لهذه اآلث



711 
 

قال فعلت  ماأری من جمیل آثارک وظاهرکولهذا الفعل القبیح أتنسب إلی السرقة مع 
ل المأمون أی حق لک فی ء فقاذلک اضطرارا الاختیارا حین منعتنی حقی من الخمس والفی

نِمُتم ِمن َشیٍء ء قال إن هللا تعالی قسم الخمس ستة أقسام و قال هللا تعالی َو اعلَُموا أَنّما غَ الخمس والفی
ِ ُخُمَسُه َو لِلرُّسو ّ ِ ِل َو لِذِی الُقربی َو الیَتامی َو الَمساکِیِن َو ابِن الّسبِیِل إِن کُ َفأَّن ّللِ نُتم آَمنُتم بِاّللّ

ء علی ستة أقسام فقال هللا تعالی ما َو ما أَنَزلنا َعلی َعبِدنا یَوَم الُفرقاِن یَوَم الَتَقی الَجمعاِن وقسم الفی
ُ َعلی َرُسولِِه ِمن أَهِل الُقری َفلِ       117      1  2لِّه َو لِلرُّسوِل      أَفاَء اّللّ

      138   
اِء ِمنُکم قال َو لِذِی الُقربی َو الیَتامی َو الَمساکِیِن َو ابِن الّسبِیِل کَی ال یَُکوَن ُدولًَة بَیَن األَغنِی

 ن حملة القرآن فقالالصوفی فمنعتنی حقی و أنا ابن السبیل منقطع بی ومسکین الأرجع علی شیء و م
له المأمون أعطل حدا من حدود هللا وحکما من أحکامه فی السارق من أجل أساطیرک 

یرک هذه فقال الصوفی ابدأ بنفسک تطهرها ثم طهر غیرک وأقم حد هللا علیها ثم علی غ
سرق فسرق فغضب المأمون  ع فقال ما یقول فقال إنه یقول الرضافالتفت المأمون إلی أبی الحسن 

ت عبد لی فقال للصوفی و هللا ألقطعنک فقال الصوفی أتقطعنی و أنغضبا شدیدا ثم قال 
المأمون ویلک و من أین صرت عبدا لک قال ألن أمک اشتریت من مال المسلمین فأنت 
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ذلک  عبدلمن فی المشرق والمغرب حتی یعتقوک و أنا لم أعتقک ثم بلعت الخمس و بعد
خبیث الیطهر خبیثا واألخری أن ال فالأعطیت آل الرسول حقا و الأعطیتنی ونظرائی حقنا

نفسه أ ماسمعت مثله إنما یطهره طاهر و من فی جنبه الحد الیقیم الحدود علی غیره حتی یبدأ ب
ال تَعِقُلونَفالتفت هللا تعالی یقول أَ تَأُمُروَن النّاَس بِالِبرّ َو تَنَسوَن أَنُفَسُکم َو أَنُتم تَتُلوَن الکِتاَب أَ فَ 

ّجُة ع فقال ماتری فی أمره فقال ع إن هللا تعالی قال لمحمـد   ص قُ  ضاالرالمأمون إلی  ل َفلِلِّه الحُ
نیا واآلخرة قائمتان بالحجة البالَِغُة وهی التی لم تبلغ الجاهل فیعلمها علی جهله کمایعلمها العالم بعلمه والد

 و قداحتج الرجل فأمر المأمون 
ی سمه فقتله و قد کان ع حت الرضااشتغل بعند ذلک بإطالق الصوفی واحتجب عن الناس و

 2421قتل الفضل بن سهل وجماعة من الشیعة          
ء من عهدة قال مصنف هذاالکتاب ره روی هذاالحدیث کماحکیته و أنابری

ر سنة حدثنا أبوالطیب الحسین بن أحمد بن محمـد الرازی رضی هللا عنه بنیسابو   1صحته
نا أحمد بن محمـد  بن خالد ل حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه قال حدثاثنتین وخمسین وثالثمائة قا

 البرقی قال أخبرنی أبی قال أخبرنی الریان بن شبیب خال المعتصم أخو
      2  1 
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      135   
 الرضاوسی ماردة أن المأمون لماأراد أن یأخذ البیعة لنفسه بإمرة المؤمنین وألبی الحسن علی بن م

ا قعدوا علیها ولفضل بن سهل بالوزارة أمر بثالثة کراسی فنصبت لهم فلم ع بوالیة العهد
لی اإلبهام إلی الخنصر أذن للناس فدخلوا یبایعون فکانوا یصفقون بأیمانهم علی أیمان الثالثة من أع
خنصر إلی أعلی اإلبهام ویخرجون حتی بایع فی آخر الناس فتی من األنصار فصفق بیمینه من أعلی ال

ل یر هذاالفتی فإنه بایعنا بعقدها فقاع ثم قال کل من بایعنا بایع بفسخ البیعة غ الرضابو الحسن فتبسم أ
علی المأمون و مافسخ البیعة من عقدها قال أبو الحسن ع عقد البیعة هو من أعلی الخنصر إلی أ

ن بإعادة واإلبهام وفسخها من أعلی اإلبهام إلی أعلی الخنصر قال فماج الناس فی ذلک وأمر المأم
رف عقد الناس إلی البیعة علی ماوصفه أبو الحسن ع و قال الناس کیف یستحق اإلمامة من الیع

 البیعة إن من علم ألولی بهاممن الیعلم قال فحمله ذلک علی مافعله من سمه
      5  856 
لی مد بن عحدثناتمیم بن عبد هللا بن تمیم القرشی رضی هللا عنه قال حدثنا أبی عن أح   3

األنصاری قال سألت أباالصلت الهروی فقلت له کیف طابت نفس المأمون بقتل 
ع مع إکرامه ومحبته له و ماجعل له من والیة العهد بعده فقال إن المأمون إنما کان  الرضا
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ی الدنیا یکرمه ویحبه لمعرفته بفضله وجعل له والیة العهد من بعده لیری الناس أنه راغب ف
ندهم ومحال فی سهم فلما لم یظهر منه فی ذلک للناس إال ماازداد به فضال عفیسقط محله من نفو

  نفوسهم جلب علیه المتکلمین من البلدان طمعا فی أن یقطعه واحد منهم فیسقط محله
 عندالعلماء وبسببهم یشتهر نقصه عندالعامة فکان الیکلمه خصم من الیهود والنصاری

ن المخالفین إالقطعه ین والدهریة و الخصم من فرق المسلمیوالمجوس والصابئین والبراهمة والملحد
 وألزمه الحجة و کان الناس یقولون و هللا إنه أولی بالخالفة من المأمون و کان أصحاب األخبار

الیحابی المأمون من حق  ع الرضایرفعون ذلک إلیه فیغتاظ من ذلک ویشتد حسده له و کان 
یه و الیظهره له فلما أعیته ه فیغیظه ذلک ویحقده علو کان یجیبه بما یکره فی أکثر أحوال

 الحیلة فی أمره اغتاله فقتله بالسم
      2  1      222  2131 

      141   

 اإلمامة والخالفةبعلی علیه السالم  ع علی ابنه أبی جعفر محمـد  بن  الرضانص       61
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محمـد  بن یحیی الصولی قال حدثناعون  نیحدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدث   2
مه إلیه بن محمـد  قال حدثنا أبو الحسین بن محمـد  بن أبی عباد و کان یکتب للرضا ع ض

ر ع الفضل بن سهل قال ما کان ع یذکر محمـد ا ابنه إالبکنیته یقول کتب إلی أبو جعف
ترد کتب أبی ووکنت أکتب إلی أبی جعفر ع و هوصبی بالمدینة فیخاطبه بالتعظیم 
 ی أهلی من بعدیجعفر ع فی نهایة البالغة و الحسن فسمعته یقول أبو جعفروصیی وخلیفتی ف

      2  1      114  441 

 ع مسموما باغتیال المأمون الرضاوفاة       62

لصولی قال حدثنی حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنا محمـد  بن یحیی ا   2
مر األخباری هللا بن عبد هللا و محمـد  بن موسی بن نصر الرازی عن أبیه و الحسین بن ععبید 

م فعزم علی الفصد فرکب ع ح الرضاعن علی بن الحسین کاتب بقاء الکبیر فی آخرین أن 
ته فی صینیة ثم قال ء أخرجه من برنیة ففالمأمون و قد کان قال لغالم له فت هذابیدک الشی

یه و قال عبید هللا بل ع فجلس حتی فصد بین ید الرضال یدک ورکب إلی کن معی و التغس
أخر فصده و قال المأمون لذلک الغالم هات من ذلک الرمان و کان الرمان فی شجره فی 
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غسله ثم قال للرضا ع فقطف منه ثم قال اجلس ففته ففت منه فی جام وأمر ب الرضابستان دار 
ی و لو الخوفی أن یرطب المؤمنین فقال ال و هللا إالبحضرت ع مص منه شیئا فقال حتی یخرج أمیر

ع  لرضاامعدتی لمصصته معک فمص منه مالعق وخرج المأمون فما صلیت العصر حتی قام 
دک خمسین مجلسا فوجه إلیه المأمون و قال قدعلمت أن هذه آفة وقتار للفصد ألذی فی ی

 و ُکنُتمبه ُقل لَ  وزاد األمر فی اللیل فأصبح ع میتا فکان آخر ماتکلم
      2  1      138     

      142   
ِ َقَدراً َمقدُ  وراً وبکر فِی ُبُیوتُِکم لَبََرزَ الِّذیَن ُکتَِب َعلَیِهُم الَقتُل إِلی َمضاِجِعِهموَ کاَن أَمُر اّللّ

إلسالم لقد ثلم ا المأمون من الغد فأمر بغسله وتکفینه ومشی خلف جنازته حافیا حاسرا یقول یاأخی
بارک بموتک وغلب القدر تقدیری فیک وشق لحد الرشید فدفنه معه فقال نرجو أن هللا ت

 317و تعالی ینفعه بقربه          

 ع عن طریق الخاصة الرضاذکر خبر آخر فی وفاة       61
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م بن هاشم حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهی   2
دخلنا طوس حدثنایاسر الخادم قال لما کان بیننا و بین طوس سبعة منازل اعتل أبو الحسن ع ف قال

ین فلما کان فی آخر و قداشتدت به العلة فبقینا بطوس أیاما فکان المأمون یأتیه فی کل یوم مرت
ایاسر ماأکل یومه ألذی قبض فیه کان ضعیفا فی ذاک الیوم فقال لی بعد ماصلی الظهر ی

ا المائدة شیئا قلت یاسیدی من یأکل هاهنا مع ما أنت فیه فانتصب ع ثم قال هاتو الناس
و لم یدع من حشمه أحدا إالأقعده معه علی المائدة یتفقد واحدا واحدا فلما أکلوا 

لیه وضعف قال ابعثوا إلی النساء بالطعام فحمل الطعام إلی النساء فلما فرغوا من األکل أغمی ع
 ت جواری المأمون ونساؤه حافیات حاسرات ووقعت الوحیةفوقعت الصیحة وجاء

بکی وتسیل بطوس وجاء المأمون حافیا حاسرا یضرب علی رأسه ویقبض علی لحیته ویتأسف وی
أدری أی ع و قدأفاق فقال یاسیدی و هللا ما الرضادموعه علی خدیه فوقف علی 

اغتلتک وقتلتک قال فرفع  یالمصیبتین أعظم علی فقدی لک وفراقی إیاک أوتهمة الناس لی أن
جمع طرفه إلیه ثم قال أحسن یا أمیر المؤمنین معاشرة أبی جعفر ع فإن عمرک وعمره هکذا و

فلما أصبح اجتمع  تیه قال فلما کان من تلک اللیلة قضی علیه بعد ماذهب من اللیل بعضه  بین س
 الخلق وقالوا إن هذاقتله واغتاله یعنون المأمون
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      2  1      214     
      141   

ان محمـد  بن وأکثر القول والجلبة و ک رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وقالوا قتل ابن 
یا  جعفر بن محمـد استأمن إلی المأمون وجاء إلی خراسان و کان عم أبی الحسن ع فقال المأمون

یخرجه فتقع الفتنة فخرج  نأبا جعفراخرج إلی الناس وأعلمهم أن أبا الحسن الیخرج الیوم وکره أ
تفرق الناس وغسل محمـد  بن جعفر إلی الناس فقال أیها الناس تفرقوا فإن أبا الحسن ع الیخرج الیوم ف

فی  أبو الحسن ع فی اللیل ودفن قال علی بن ابراهیم وحدثنی یاسر بما لم أحب ذکره
 الکتاب
          463 

 عنب ع أنه سم فی الرضاوفاة ماحدث به أبوالصلت الهروی عن ذکر       63

عفرالهمدانی حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه و محمـد  بن موسی المتوکل و أحمد بن زیاد بن ج   2
بن أحمد بن هشام  و أحمد بن ابراهیم بن هاشم و الحسین بن ابراهیم بن تاتانة و الحسین بن ابراهیم

براهیم بن هاشم عن لوا حدثنا علی بن االمؤدب و علی بن عبد هللا الوراق رضی هللا عنهم قا
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ع  الرضاسی أبیه عن أبی الصلت الهروی قال بینا أناواقف بین یدی أبی الحسن علی بن مو
أربعة  إذ قال لی یا أباالصلت ادخل هذه القبة التی فیهاقبر هارون وائتنی بتراب من

االتراب و هو من ذجوانبها قال فمضیت فأتیت به فلما مثلت بین یدیه فقال لی ناولنی ه
مع علیها کل فناولته فأخذه وشمه ثم رمی به ثم قال سیحفر لی هاهنا فتظهر صخرة لوج   عندال

م معول بخراسان لم یتهیأ قلعها ثم قال فی ألذی عند الرجل و ألذی عندالرأس مثل ذلک ث
یحفروا لی سبع هم أن قال ناولنی هذاالتراب فهو من تربتی ثم قال سیحفر لی فی هذاالموضع فتامر

حد ذراعین مراقی إلی أسفل و أن یشق لی ضریحة فإن أبوا إال أن یلحدوا فتامرهم أن یجعلوا الل
 وشبرا فإن هللا سیوسعه مایشاء فإذافعلوا ذلک فإنک تری 

وتری فیه  عندرأسی نداوة فتکلم بالکالم ألذی أعلمک فإنه ینبع الماء حتی یمتلئ اللحد
بق منه شیءخرجت منه لخبز ألذی أعطیک فإنها تلتقطه فإذا لم یحیتانا صغارا ففت لها ا

إذاغابت فضع یدک حوتة کبیرةفالتقطت الحیتان الصغار حتی الیبقی منها شیء ثم تغیب ف
ذلک  علی الماء ثم تکلم بالکالم ألذی أعلمک فإنه ینضب الماء الیبقی منه و التفعل

إن أناخرجت خل علی هذاالفاجر فإالبحضرة المأمون ثم قال ع یا أباالصلت غدا أد
و أنامکشوف الرأس فتکلم أکلمک و إن أناخرجت و أنامغطی الرأس فالتکلمنی قال 
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بینما هوکذلک إذ أبوالصلت فلما أصبحنا من الغد لبس ثیابه وجلس فجعل فی محرابه ینتظر ف
و أناأتبعه  یدخل علیه غالم المأمون فقال له أجب أمیر المؤمنین فلبس نعله ورداءه وقام یمش

قدأکل  حتی دخل المأمون و بین یدیه طبق علیه عنب وأطباق فاکهة وبیده عنقود عنب
بین عینیه وأجلسه معه ثم ناوله  ع وثب إلیه فعانقه وقبل ما الرضابعضه وبقی بعضه فلما أبصر ب

عنبا ع ربما کان  االرضالعنقود و قال یا ابن رسول هللا مارأیت عنبا أحسن من هذا فقال له 
بد من ذلک و مایمنعک ع تعفینی منه فقال ال الرضاحسنا یکون من الجنة فقال له کل منه فقال له 

ع ثالث حبات ثم رمی  لرضااء فتناول العنقود فأکل منه ثم ناوله فأکل منه منه لعلک تتهمنا بشی
مه حتی لبه وقام فقال المأمون إلی أین فقال إلی حیث وجهتنی فخرج ع مغطی الرأس فلم أک

صحن الدار  فغلق ثم نام ع علی فراشه ومکثت واقفا فی   دخل الدار فأمر أن یغلق ال
مهموما محزونا فبینما أناکذلک إذ دخل علی شاب حسن الوجه قطط الشعر أشبه الناس 

ی جاء بی من مغلق فقال ألذ   ع فبادرت إلیه فقلت له من أین دخلت وال الرضاب
نت مغلق فقلت له و من أ   ذی أدخلنی الدار والالمدینة فی هذاالوقت هو أل

دخل وأمرنی فقال لی أناحجة هللا علیک یا أباالصلت أنا محمـد  بن علی ثم مضی نحو أبیه ع ف
ل ما بین عینیه ثم ع وثب إلیه فعانقه وضمه إلی صدره وقب الرضابالدخول معه فلما نظر إلیه 
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 ء لم أفهمه ورأیتقبله ویساره بشییی علیه السالم  علسحبه سحبا إلی فراشه وأکب علیه محمـد  بن 
ه بلسانه ثم أدخل یده ع زبدا أشد بیاضا من الثلج ورأیت أبا جعفر ع یلحس الرضاعلی شفتی 

ع فقال أبو  الرضار ع ومضی بین ثوبیه وصدره فاستخرج منه شیئا شبیها بالعصفور فابتلعه أبو جعف
ما فی الخزانة مغتسل و الماء و  ل والماء من الخزانة فقلتجعفر ع قم یا أباالصلت ایتنی بالمغتس

ت ثیابی ألغسله قال لی ایته إلی ماآمرک به فدخلت الخزانة فإذا فیهامغتسل وماء فأخرجته وشمر
زانة فاخرج إلی السفط فقال لی تنح یا أباالصلت فإن لی من یعیننی غیرک فغسله ثم قال لی ادخل الخ

ة قط فحملته إلیه خلت فإذا أنابسفط لم أره فی تلک الخزانألذی فیه کفنه وحنوطه فد
ی یصلح التابوت قال قم فکفنه وصلی علیه ثم قال لی ایتنی بالتابوت فقلت أمضی إلی النجار حت

ع  الرضاه به فأخذ فإن فی الخزانة تابوتا فدخلت الخزانة فوجدت تابوتا لم أره قط فأتیت
تین لم یفرغ منهما حتی عال ف قدمیه وصلی رکعبعد ماصلی علیه فوضعه فی التابوت وص

یئنا المأمون التابوت وانشق السقف فخرج منه التابوت ومضی فقلت یا ابن رسول هللا الساعة یج
ا من نبی یموت بالمشرق ع فما نصنع فقال لی اسکت فإنه سیعود یا أباالصلت م الرضاویطالبنا ب

دیث حتی ا وأجسادهما و ماأتم الحویموت وصیه بالمغرب إالجمع هللا بین أرواحهم
وضعه علی فراشه کأنه ع من التابوت و الرضاانشق السقف ونزل التابوت فقام ع فاستخرج 
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فإذاالمأمون    لمأمون ففتحت الل   لم یغسل و لم یکفن ثم قال لی یا أباالصلت قم فافتح ال
اسیداه فجعت بک ی فدخل باکیا حزینا قدشق جیبه ولطم رأسه و هو یقول   والغلمان بال

ر فحفرت الموضع فظهر عندرأسه و قال خذوا فی تجهیزه فأمر بحفر القب یاسیدی ثم دخل فجلس
لی ال یکون ع فقال له بعض جلسائه ألست تزعم أنه إمام فقال ب الرضاکل شیء علی ماوصفه 

راقی و أن أشق ماإلمام إالمقدم الناس فأمر أن یحفر له فی القبلة فقلت له أمرنی أن یحفر له سبع 
فلما رأی  له ضریحه فقال انتهوا إلی مایأمر به أبوالصلت سوی الضریح ولکن یحفر له ویلحد

رینا عجائبه فی حیاته ع ی الرضاماظهر له من النداوة والحیتان و غیر ذلک قال المأمون لم یزل 
ع قال ال  لرضااحتی أراناها بعدوفاته أیضا فقال له وزیر کان معه أتدری ماأخبرک به 

ان حتی قال إنه قدأخبرک أن ملککم یابنی العباس مع کثرتکم وطول مدتکم مثل هذه الحیت
إذافنیت آجالکم وانقطعت آثارکم وذهبت دولتکم سلط هللا تعالی علیکم 
 رجال منا فأفناکم عن آخرکم قال له صدقت ثم قال لی یا أباالصلت علمنی الکالم ألذی

حبسی یت الکالم من ساعتی و قدکنت صدقت فأمر ببه قلت و هللا لقد نس تکلمت
و تعالی  ع فحبست سنة فضاق علی الحبس وسهرت اللیلة ودعوت هللا تبارک الرضاودفن 

م بدعاء ذکرت فیه محمـد ا وآل محمـد   ص وسألت هللا بحقهم أن یفرج عنی فما استت
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یا أباالصلت ضاق صدرک  قال لیفعلی علیه السالم  دعائی حتی دخل علی أبو جعفر محمـد  بن 
کها فقلت إی و هللا قال قم فأخرجنی ثم ضرب یده إلی القیود التی کانت علی فف

 وأخذ بیدی وأخرجنی من الدار والحرسة والغلمان یروننی فلم یستطیعوا أن یکلمونی
ک الدار ثم قال لی امض فی ودائع هللا فإنک لن تصل إلیه و الیصل إلی   وخرجت من 
 614بوالصلت فلم ألتق المأمون إلی هذاالوقت          أبدا فقال أ

الصولی قال حدثنا  حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحیی   1
أبوذکوان قال سمعت ابراهیم بن العباس یقول کانت البیعة للرضا ع لخمس خلون من شهر 

ن ومائتین وتوفی سنة بیب فی أول سنة اثنتیرمضان سنة إحدی ومائتین وزوجه ابنته أم ح
ع  لرضااثالث ومائتین بطوس والمأمون متوجه إلی العراق فی رجب وروی لی غیره أن 
بقین منه یوم  توفی و له تسع وأربعون سنة وستة أشهر والصحیح أنه ع توفی فی شهر رمضان لتسع

  241      1  2      لم آله و س النبی   صلی هللا علیه والجمعة سنة ثالث ومائتین من هجرة 
456 

و أنه سم فی  ع الرضاماحدث به أبوحبیب هرثمة بن أعین من ذکر وفاة       64
 العنب والرمان جمیعا
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ثنی محمـد  بن یحیی حدثناتمیم بن عبد هللا بن تمیم القرشی رضی هللا عنه قال حدثنا أبی قال حد   2
لیلة بین یدی  حدثنی هرثمة بن أعین قال کنتقال حدثنی محمـد  بن خلف الطاطری قال 

لما مضی من المأمون حتی مضی من اللیل أربع ساعات ثم أذن لی فی االنصراف فانصرفت ف
یدک قال فقمت مسرعا غلمانی فقال له قل لهرثمة أجب س فأجابه بعض   اللیل نصفه قرع قارع ال

ین یدی ب ع فدخل الغالم الرضاوأخذت علی أثوابی وأسرعت إلی سیدی 
ک ودخلت وراءه فإذا أنابسیدی ع فی صحن داره جالس فقال لی یاهرثمة فقلت لبی

عالی ولحوقی یاموالی فقال لی اجلس فجلست فقال لی اسمع وعه یاهرثمة هذاأوان رحیلی إلی هللا ت
رمان بجدی وآبائی ع و قدبلغ الکتاب أجله و قدعزم هذاالطاغی علی سمی فی عنب و

ماالرمان فإنه یطرح ب فإنه یغمس السلک فی السم ویجذبه بالخیط بالعنب و أمفروک فأما العن
دعونی فی السم فی کف بعض غلمانه ویفرک الرمان بیده لیتلطخ حبه فی ذلک السم وإنه سی

حضر القضاء الیوم المقبل ویقرب إلی الرمان والعنب ویسألنی أکلها فآکلها ثم ینفذ الحکم وی
ینه أنه قال لی التتعرض سله بیدی فإذا قال ذلک فقل له عنی بینک وبفإذا أنامت فسیقول أناأغ

حل لغسلی و اللتکفینی و اللدفنی فإنک إن فعلت ذلک عاجلک من العذاب ماأخر عنک و
ین غسلی حتی تری بک ألیم ماتحذر فإنه سینتهی قال فقلت نعم یاسیدی قال فإذاخلی بینک و ب
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ء من غسلی حتی تری عرض یاهرثمة لشیضع غسلی لینظر فالتتفیجلس فی علو من أبنیته مشرفا علی مو
ی التی أنا فسطاطا أبیض قدضرب فی جانب الدار فإذارأیت ذلک فاحملنی فی أثواب

فیهافضعنی من وراء الفسطاط وقف من ورائه و یکون من معک دونک و التکشف عنی 
یس زعمتم أن اإلمام لالفسطاط حتی ترانی فتهلک فإنه سیشرف علیک و یقول لک یاهرثمة أ 
الد الحجاز ونحن بطوس الیغسله إالإمام مثله فمن یغسل أبا الحسن علی بن موسی وابنه محمـد بالمدینة من ب

 فإذا قال ذلک فأجبه وقل له إنا نقول إن اإلمام الیجب أن یغسله إالإمام مثله فإن تعدی
إمامة اإلمام ألذی  لتمتعد فغسل اإلمام لم تبطل إمامة اإلمام لتعدی غاسله و البط

ع بالمدینة لغسله ابنه محمـد  لرضاابعده بأن غلب علی غسل أبیه و لوترک أبو الحسن علی بن موسی 
سوف ظاهرا مکشوفا و الیغسله اآلن أیضا إال هو من حیث یخفی فإذاارتفع الفسطاط ف

ه سیجعل قبر أبیه ی فإنترانی مدرجا فی أکفانی فضعنی علی نعشی واحملنی فإذاأراد أن یحفر قبر
هارون الرشید قبلة لقبری و ال یکون ذلک أبدا فإذاضربت المعاول نبت عن األرض 

قل له عنی و لم یحفر لهم منها شیء و المثل قالمة ظفر فإذااجتهدوا فی ذلک وصعب علیهم ف
فذ أنی أمرتک أن تضرب معوال واحدا فی قبلة قبر أبیه هارون الرشید فإذاضربت ن

تی یفور من ضریحه الماء ی قبر محفور وضریح قائم فإذاانفرج القبر فالتنزلنی إلیه حفی األرض إل
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رب فیه حوت األبیض فیمتلئ منه ذلک القبر حتی یصیر الماء مساویا مع وجه األرض ثم یضط
ی ذلک بطوله فإذااضطرب فالتنزلنی إلی القبر إال إذاغاب الحوت وأغار الماء فأنزلنی ف

إن القبر ینطبق من نفسه لک الضریح و التترکهم یأتوا بتراب یلقونه علی فالقبر وألحدنی فی ذ
قلت  ویمتلئ قال قلت نعم یاسیدی ثم قال لی احفظ ماعهدت إلیک واعمل به و التخالف

أعوذ باهلل أن أخالف لک أمرا یاسیدی قال هرثمة ثم خرجت باکیا حزینا فلم أزل 
المأمون فدخلت إلیه فلم أزل قائما   هللا تعالی ثم دعانیکالحبة علی المقالة الیعلم ما فی نفسی إال

تصیر إلینا  إلی ضحی النهار ثم قال المأمون امض یاهرثمة إلی أبی الحسن ع فاقرأه منی السالم وقل له
ا اطلعت علیه أونصیر إلیک فإن قال لک بل نصیر إلیه فاسأله عنی أن یقدم ذلک قال فجئته فلم

لی فقد علمت دحفظت ماأوصیتک به قلت بلی قال قدموا إلی نعقال لی یاهرثمة أ لیس ق
قه وقبل ما بین ماأرسلک به قال فقدمت نعلیه ومشی إلیه فلما دخل المجلس قام إلیه المأمون قائما فعان

لبعض غلمانه یؤتی  عینیه وأجلسه إلی جانبه علی سریره وأقبل علیه یحادثه ساعة من النهار طویلة ثم قال
 قال هرثمة فلما سمعت ذلک لم أستطع الصبر ورأیت النفضة قدعرضتبعنب ورمان 

یت نفسی فی فی بدنی فکرهت أن یتبین ذلک فی فتراجعت القهقری حتی خرجت فرم
موضع من الدار فلما قرب زوال الشمس أحسست بسیدی قدخرج من عنده ورجع إلی 
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 داره ثم رأیت األمر قدخرج من 
ت ألبی الحسن علی بن ترفقین فقلت ما هذافقیل لی علة عرضعندالمأمون بإحضار األطباء والم

لث ع و کان الناس فی شک وکنت علی یقین لماأعرف منه قال فما کان من الث الرضاموسی 
بالمأمون  الثانی من اللیل عال الصیاح وسمعت الصیحة من الدار فأسرعت فیمن أسرع فإذانحن

ت فیمن وقف و نتحب ویبکی قال فوقفمکشوف الرأس محلل األزرار قائما علی قدمیه ی
لذی فیه سیدنا أناأتنفس الصعداء ثم أصبحنا فجلس المأمون للتعزیة ثم قام فمشی إلی الموضع أ

بب ع فقال أصلحوا لنا موضعا فإنی أرید أن أغسله فدنوت منه فقلت له ماقاله سیدی بس
مة قال فلم أزل قائما ثالغسل والتکفین والدفن فقال لی لست أعرض لذلک ثم قال شأنک یاهر

حتی رأیت الفسطاط قدضرب فوقفت من ظاهره و کل من فی الدار دونی و أناأسمع 
لم أشم  التکبیر والتهلیل والتسبیح وتردد األوانی وصب الماء وتضوع الطیب ألذی

س أطیب منه قال فإذا أنابالمأمون قدأشرف علی بعض أعالی داره فصاح یاهرثمة أ لی
رسول هللا صلی  الیغسله إالإمام مثله فأین محمـد  بن علی ابنه عنه و هوبمدینة زعمتم أن اإلمام

مام و هذابطوس خراسان قال فقلت له یا أمیر المؤمنین إنا نقول إن اإل هللا علیه و آله وسلم 
تعدی الیجب أن یغسله إالإمام مثله فإن تعدی متعد فغسل اإلمام لم تبطل إمامة اإلمام ل
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لحسن علی بن ل إمامة اإلمام ألذی بعده بأن غلب علی غسل أبیه و لوترک أبو اغاسله و التبط
یخفی  ع بالمدینة لغسله ابنه محمـد ظاهرا و الیغسله اآلن أیضا إال هو من حیث الرضاموسی 

عته علی نعشه قال فسکت عنی ثم ارتفع الفسطاط فإذا أنابسیدی ع مدرج فی أکفانه فوض
جدتهم یضربون المعاول مون وجمیع من حضر ثم جئنا إلی موضع القبر فوثم حملناه فصلی علیه المأ

رض فقال لی دون قبر هارون لیجعلوه قبلة لقبره والمعاول تنبو عنه حتی مایحفر ذرة من تراب األ
منین إنه ویحک یاهرثمة أ ماتری األرض کیف تمتنع من حفر قبر له فقلت له یا أمیر المؤ

الأضرب  دا فی قبلة قبر أمیر المؤمنین أبیک الرشید وقدأمرنی أن أضرب معوال واح
یک غیره قال فإذاضربت یاهرثمة یکون ماذا قلت إنه أخبر أنه الیجوز أن یکون قبر أب

ره وبان ضریح قبلة لقبره فإذا أناضربت هذاالمعول الواحد نفذ إلی قبر محفور من غیرید تحف
الحسن ع  م و الأعجب من أمر أبیفی وسطه قال المأمون سبحان هللا ماأعجب هذاالکال

قبلة قبر  فاضرب یاهرثمة حتی نری قال هرثمة فأخذت المعول بیدی فضربت به فی
 2513  2هارون الرشید      

      145   
إلیه فقال أنزله إلیه  قال فنفذ إلی قبر محفور من غیرید تحفره وبان ضریح فی وسطه و الناس ینظرون
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جر من أرض هذاالقبر ؤمنین إن سیدی أمرنی أن الأنزل إلیه حتی ینفیاهرثمة فقلت یا أمیر الم
ت بطول ماء أبیض فیمتلئ منه القبر حتی یکون الماء مع وجه األرض ثم یضطرب فیه حو

ده فقال القبر فإذاغاب الحوت وغار الماء وضعته علی جانب القبر وخلیت بینه و بین ملح
ظهر ثم غاب وغار رت ظهور الماء والحوت ففافعل یاهرثمة ماأمرت به قال هرثمة فانتظ

بسطه ثم الماء و الناس ینظرون ثم جعلت النعش إلی جانب قبره فغطی قبره بثوب أبیض لم أ
أنزل به إلی قبره بغیر یدی و الید أحد ممن حضر فأشار المأمون إلی الناس أن هاتوا 

قال ویحک فمن یملؤه فقلت ف التراب بأیدیکم واطرحوه فیه فقلت النفعل یا أمیر المؤمنین قال
ق ویتربع علی قدأمرنی أن الیطرح علیه التراب وأخبرنی أن القبر یمتلئ من ذات نفسه ثم ینطب

متأل وجه األرض فأشار المأمون إلی الناس أن کفوا قال فرموا ما فی أیدیهم من التراب ثم ا
المأمون وخالنی  یالقبر وانطبق وتربع علی وجه األرض فانصرف المأمون وانصرفت فدعان

نه قال فقلت ثم قال لی أسألک باهلل یاهرثمة لماصدقتنی عن أبی الحسن قدس هللا روحه بما سمعته م
یر هذا ألذی قدأخبرت یا أمیر المؤمنین بما قال لی فقال باهلل إال ماصدقتنی عما أخبرک به غ

سر إلیک شیئا غیر هذا قلت أ قلت لی قال فقلت یا أمیر المؤمنین فعما تسألنی فقال لی یاهرثمة هل
أخری  نعم قال ما هو قلت خبر العنب والرمان قال فأقبل المأمون یتلون ألوانا یصفر مرة ویحمر
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أمون من هللا ویل له ویسود أخری ثم تمدد مغشیا علیه فسمعته فی غشیته و هویجهر و یقول ویل للم
ویل للمأمون  ه السالم بن أبی طالب علی علیوویل له من  رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم من 

ون من من فاطمة الزهراء ع ویل للمأمون من الحسن و الحسین ویل للمأمون من علی بن الحسین ویل للمأم
لی بن موسی محمـد  بن علی ویل للمأمون من جعفر بن محمـد ویل له من موسی بن جعفرویل للمأمون من ع

ذلک  ین یقول هذاالقول ویکرره فلما رأیته قدأطالع هذا و هللا هوالخسران المب الرضا
 ولیت عنه وجلست فی بعض

      2     
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نواحی الدار قال فجلس ودعانی فدخلت علیه و هوجالس کالسکران فقال و هللا ما أنت 
علی أعز منه و الجمیع من فی األرض والسماء و هللا لئن بلغنی أنک أعدت مما رأیت 

ء من ذلک یکونن هالکک فیه قال فقلت یا أمیر المؤمنین إن ظهرت علی شیوسمعت شیئا ل
رک إعادته منی فأنت فی حل من دمی قال ال و هللا وتعطینی عهدا ومیثاقا علی کتمان هذا وت
َتخُفوَن ِمَن النّاِس فأخذ علی العهد والمیثاق وأکده علی قال فلما ولیت عنه صفق بیدیه و قال یَس

ُ بِماَو ال یَسَتخُفو ِ َو ُهَو َمَعُهم إِذ ُیبَیُّتوَن ما ال یَرضی ِمَن الَقوِل َو کاَن اّللّ یَعَمُلوَن ُمِحیطاً و  َن ِمَن اّللّ
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ر ع الصادق والصاب الرضاکان للرضا ع من الولد محمـد اإلمام ع و کان یقول له 
 والفاضل وقرة أعین المؤمنین وغیظ الملحدین

          715 

 ع الرضاض ماقیل من المراثی فی حق أبی الحسن ذکر بع      65

مد بن علی حدثناتمیم بن عبد هللا بن تمیم القرشی رضی هللا عنه قال حدثنا أبی عن أح   2
 کره إن شاء هللا تعالیع بشعر یأتی ذ الرضااألنصاری قال قال ابن المشیع المدنی یرثی 

      2  1      222  288 
 مثله فی الناس من سیدیابقعة مات بهاسیدی    ما

 مات الهدی من بعده والندی    وشمر الموت به یقتدی 
 الزال غیث هللا یاقبره    علیک منه رائحا مغتدی 
 کان لنا غیثا به نرتوی    و کان کالنجم به نهتدی

 قدحل والسؤدد فی ملحد    الرضاإن علیا بن موسی 
 ددیاعین فابکی بدم بعده    علی انقراض المجد والسؤ
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      152   
 ع شعر الرضاولعلی بن أبی عبد هللا الخوافی یرثی 

  55 
 یاأرض طوس سقاک هللا رحمته    ماذا حویت من الخیرات یاطوس 
 طابت بقاعک فی الدنیا وطیبها    شخص ثوی بسناباد مرموس 
 شخص عزیز علی اإلسالم مصرعه    فی رحمة هللا مغمور ومغموس 

 ه    حلم وعلم وتطهیر وتقدیس یاقبره أنت قبر قدتضمن
 فخرا فإنک مغبوط بجثته    وبالمالئکة األبرار محروس

الصولی قال حدثنی  حدثناالحاکم أبو علی الحسین بن أحمدالبیهقی قال حدثنی محمـد  بن یحیی   1
ع و أنابقم و  لرضااهارون بن عبد هللا المهلبی قال حدثنی دعبل بن علی قال جاءنی خبر موت 

 قصیدتی الرائیة فی مرثیته عقلت 
      2  1      256  117 

 أری أمیة معذورین أن قتلوا    و الأری لبنی العباس من عذر
 أوالد حرب ومروان وأسرتهم    بنو معیط والة الحقد والوغر
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 قوم قتلتم علی اإلسالم أولهم    حتی إذااستمکنوا جازوا علی الکفر
 إن کنت تربع من دین علی فطراربع بطوس علی قبر الزکی به    

 قبران فی طوس خیر الناس کلهم    وقبر شرهم هذا من العبر
 ماینفع الرجس من قرب الزکی و ما    علی الزکی بقرب الرجس من ضرر

 ئ رهن بما کسبت    له یداه فخذ ماشئت أوفذرهیهات کل امر
وطلحة قال أبو محمـد قال أبقال الصولی وأنشدنی عون بن محمـد  قال أنشدنی منصور بن طلحة 

 ع رثیته فقلت الرضاالیزیدی لمامات 
      2  217 

 مالطوس القدس هللا طوسا    کل یوم تحوز علقا نفیسا
 علی بن موسی الرضابدأت بالرشید فاقتبضته    وثنت ب

      151   
 بإمام الکاألئمة فضال    فسعود الزمان عادت نحوسا

 حبیب الضبیووجدت فی کتاب لمحمـد  بن 
      2  41 
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 قبر بطوس به أقام إمام    حتم إلیه زیارة ولمام 
 قبر أقام به السالم و إن غدا    تهدی إلیه تحیة وسالم 
 قبر سنا أنواره تجلو العمی    وبتربة قدتدفع األسقام 
 قبر یمثل للعیون محمـد ا    ووصیه والمؤمنون قیام 

 کنهها لتحیر األفهام خشع العیون لذا وذاک مهابة    فی 
 قبر إذاحل الوفود بربعه    رحلوا وحطت عنهم اآلثام 
 وتزودوا أمن العقاب وأومنوا    من أن یحل علیهم األعدام 
 هللا عنه به لهم متقبل    وبذاک عنهم جفت األقالم 
 إن یغن عن سقی الغمام فإنه    لواله لم تسق البالد غمام 

 اه یزهو الحل واإلحرام قبر علی بن موسی حله    بثر
 فرض إلیه السعی کالبیت ألذی    من دونه حق له اإلعظام 
 من زاره فی هللا عارف حقه    فالمس منه علی الجحیم حرام 
 ومقامه الشک یحمد فی غد    و له بجنات الخلود مقام 
 و له بذاک هللا أوفی ضامن    قسما إلیه تنتهی األقسام 
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 مـد     وعلت علیا نصرة وسالم صلی اإلله علی النبی مح
 وکذا علی الزهراء صلی سرمدا    رب بواجب حقها عالم 
 و علیه صلی ثم بالحسن ابتدی    و علی الحسین لوجهه اإلکرام 
 و علی علی ذی التقی و محمـد     صلی و کل سید وهمام 
 و علی المهذب والمطهر جعفر    أزکی الصالة و إن أبی األقزام 

 لمأثور عنه علم ما    فیکم به تتمسک األقوامالصادق ا
      153   

 وکذا علی موسی أبیک وبعده    صلی علیک وللصالة دوام 
 و علی محمـد الزکی فضوعفت    و علی علی مااستمر کالم 

 الحسن ألذی    عم البالد لفقده األظالم  الرضاابن  الرضاو علی 
 فکان فیه تمام  و علی خلیفته ألذی لکم به    تم النظام

 فهو المؤمل أن یعود به الهدی    غضا و أن تستوثق األحکام 
 لو الاألئمة واحد عن واحد    درس الهدی واستسلم اإلسالم 
 کل یقوم مقام صاحبه إلی    أن تنتهی بالقائم األیام 
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 یا ابن النبی وحجة هللا التی    هی للصالة وللصیام قیام 
 یقم    خلف له تشفی به األرغام ما من إمام غاب عنکم لم 

 إن األئمة تستوی فی فضلها    والعلم کهل منکم وغالم 
 أنتم إلی هللا الوسیلة واألولی    علموا الهدی فهم له أعالم 
 أنتم والة الدین والدنیا و من    هلل فیه حرمة وذمام 
 ما الناس إال من أقر بفضلکم    والجاحدون بهائم وسوام 

 عن السبیل بکفرهم    والمقتدی منهم بهم أزالم بل هم أضل 
 یدعون فی دنیاکم وکأنهم    فی جحدهم إنعامکم أنعام 
 یانعمة هللا التی تحبو بها    من یصطفی من خلقه المنعام 
 إن غاب منک الجسم عنا إنه    للروح منک إقامة ونظام 
 أرواحکم موجودة أعیانها    إن عن عیون غیبت أجسام 

 بینک و النبی نبوة    إذ بعد ذلک تستوی األقدام الفرق 
 قبران فی طوس الهدی فی واحد    والغی فی لحد یراه ضرام

      154   
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 قبران مقترنان هذاترعة    جنویة فیهایزار إمام 
 وکذاک ذلک من جهنم حفرة    فیهایجدد للغوی هیام 
 قرب الغوی من الزکی مضاعف    لعذابه وألنفه اإلرغام 
 إن یدن منه فإنه لمباعد    و علیه من خلع العذاب رکام 
 وکذاک لیس یضرک الرجس ألذی    یدنیه منک جنادل ورخام 
 البل یریک علیک أعظم حسرة    إذ أنت تکرم واللعین یسام 
 سوء العذاب مضاعف تجری به الساعات    واألیام واألعوام 

 راع حسام یالیت شعری هل بقائمکم غدا    یغدو ویکفی للق
 تطفی یدای به غلیال فیکم    بین الحشا لم ترو منه أوام 
 ولقد یهیجنی قبورکم إذا    هاجت سوای معالم وخیام 
 من کان یغرم بامتداح ذوی الغنی    فبمدحکم لی صبوة وغرام 

 أهدیتها    مرضیة تلتذها األفهام  الرضاو إلی أبی الحسن 
 علیه فیکم األلوام  خذها عن الضبی عبدکم ألذی    هانت

 إن أقض حق هللا فیک فإن لی    حق القری للضیف إذ یعتام 
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 فاجعله منک قبول قصدی إنه    غنم علیه حدانی استغنام 
 من کان بالتعلیم أدرک حبکم    فمحبتی إیاکم إلهام

 ع الرضافی ذکر ثواب زیارة اإلمام علی بن موسی       66

ن ابراهیم بن هاشم رالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بحدثنا أحمد بن زیاد بن جعف   2
 ع الرضاعن أبیه عن یاسر الخادم قال قال علی بن موسی 

      2  1      255     
      155   

ی موضع التشد الرحال إلی شیء من القبور إال إلی قبورنا أال وإنی مقتول بالسم ظلما ومدفون ف
 ی استجیب دعاؤه وغفر له ذنوبهغربة فمن شد رحله إلی زیارت

          258 
ن عبد حدثنا علی بن أحمد بن محمـد  بن عمران الدقاق و محمـد  بن أحمدالسنانی و علی ب   1

ن هللا الوراق و الحسین بن ابراهیم بن هشام المکتب رضی هللا عنهم قالوا حدثنا محمـد  ب
عن حمدان  بن صالح الرازیأبی عبد هللا الکوفی األسدی عن أحمد بن محمـد  
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ثالث مواطن حتی  ع من زارنی علی بعدداری أتیته یوم القیامة فی الرضاالدیوانی قال قال 
 أخلصه من أهوالها إذاتطایرت الکتب یمینا وشماال و
 عندالصراط و

 عندالمیزان
      2  1      184  413 
ن ابراهیم بن هاشم عن أبیه قال ا علی بحدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه رضی هللا عنه قال حدثن   3

ل سمعت أبا حدثنا عبدالرحمن بن حماد عن عبد هللا بن ابراهیم عن أبیه عن الحسین بن زید قا
میرالمؤمنین أعبد هللا جعفر بن محمـد الصادق ع یقول یخرج رجل من ولد ابنی موسی اسمه اسم 

ن فیهاغریبا من زاره عارفا بحقه أعطاه سم فیدفإلی أرض طوس وهی بخراسان یقتل فیهابال علیه السالم 
 هللا عز و جل أجر من أنفق من قبل الفتح وقاتل

      2  1      138  435 
ز بن یحیی قال حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدثنا عبدالعزی   4

یه عن الصادق جعفر بن مارة عن أبحدثنا محمـد  بن زکریا قال حدثنا جعفر بن محمـد  بن ع
سول هللا صلی هللا علیه و آله رلی ع قال قال أمیرالمؤمنین علیه السالم محمـد  عن أبیه عن آبائه عن 



731 
 

سیدفن بضعة منی بأرض خراسان الیزورها مؤمن إالأوجب هللا عز و جل له الجنة  وسلم 
 وحرم جسده علی النار

      2  1      161  363 
ن ابراهیم ا أحمد بن الحسن القطانی و محمـد  بن أحمد بن ابراهیم اللیثی و محمـد  بحدثن   5

ن سعید بن إسحاق المکتب الطالقانی و محمـد  بن بکران النقاش قالوا حدثنا أحمد بن محمـد  ب
وسی ی الحسن علی بن مالهمدانی مولی بنی هاشم قال أخبرنا علی بن الحسن بن علی بن فضال عن أبیه عن أب

زال فوج ینزل من ع أنه قال إن بخراسان لبقعة یأتی علیها زمان تصیر مختلف المالئکة و الی الرضا
ذه قال هی السماء وفوج یصعد إلی أن ینفخ فی الصور فقیل له یا ابن رسول هللا و أی بقعة ه

 بأرض طوس وهی
      2  1      321     

      156   
ول هللا صلی هللا رسزارنی فی تلک البقعة کان کمن زار و هللا روضة من ریاض الجنة من 

وکتب هللا تعالی له ثواب ألف حجة مبرورة وألف عمرة مقبولة  علیه و آله وسلم 
 وکنت أنا وآبائی شفعاءه یوم القیامة
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          283 
ن ن هاشم عحدثنا محمـد  بن موسی بن المتوکل رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم ب   6

لی علیه السالم  عأبیه عن أبی هاشم داود بن القاسم الجعفری قال سمعت أبا جعفر محمـد  بن 
 یقول إن بین جبلی طوس قبضة قبضت من الجنة من دخلها کان آمنا یوم القیامة من النار

      2  1      283  161 
اهیم بن هاشم عن أبیه عن رحدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن اب   7

ع قال ضمنت لمن زار أبی  لرضااعبدالعظیم بن عبد هللا الحسنی عن أبی جعفر محمـد  بن علی 
 ع بطوس عارفا بحقه الجنة علی هللا تعالی

      2  1      275  135 
بین زیارة  وبهذا اإلسناد عن عبدالعظیم بن عبد هللا قال قلت ألبی جعفر ع قدتحیرت   8

ثم دخل وخرج  ر أبی عبد هللا ع و بین زیارة قبر أبیک ع بطوس فما تری فقال لی مکانکقب
بطوس  ودموعه تسیل علی خدیه فقال زوار قبر أبی عبد هللا ع کثیرون وزوار قبر أبی ع

 قلیلون
      2  1      72  176 
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اهیم بن هاشم عن رحدثنا محمـد  بن موسی بن المتوکل رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن اب   5
ع یقول و هللا مامنا  االرضأبیه عن أبی الصلت عبد السالم بن صالح الهروی قال سمعت 

لنی بالسم ثم یدفننی إالمقتول شهید فقیل له و من یقتلک یا ابن رسول هللا قال شر خلق هللا فی زمانی یقت
ه أجر مائة ألف شهید لفی دار مضیقة وبالد غربة أال فمن زارنی فی غربتی کتب هللا تعالی 

ی ومائة ألف صدیق ومائة ألف حاج ومعتمر ومائة ألف مجاهد وحشر فی زمرتنا وجعل ف
 الدرجات العلی فی الجنة رفیقنا

      2  1      272  511 
      157   

حسن حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن ال   21
ال قرأت أحمد بن محمـد  بن عیسی عن أحمد بن محمـد  بن أبی نصر البزنطی ق الصفار عن

 ع أبلغ شیعتنا أن زیارتی تعدل  الرضاکتاب أبی الحسن 
عند هللا ألف حجة قال فقلت ألبی جعفر ع ابنه ألف حجة قال إی و هللا ألف ألف 
 حجة لمن زاره عارفا بحقه

      2  1      267  336 
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ن محمـد  مـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بحدثنا مح   22
عن أبی الحسن علی بن موسی  بن سعید الکوفی مولی بنی هاشم عن علی بن الحسین بن علی بن فضال عن أبیه

 علیه رسول هللا صلی هللاع أنه قال له رجل من أهل خراسان یا ابن رسول هللا رأیت  الرضا
استحفظتم فی المنام کأنه یقول لی کیف أنتم إذادفن فی أرضکم بضعتی و وسلم و آله 

ی أرضکم و أنابضعة نبیکم ع أناالمدفون ف الرضاودیعتی وغیب فی ثراکم نجمی فقال له 
طاعتی فأنا الودیعة والنجم أال و من زارنی و هویعرف ماأوجب هللا تبارک و تعالی من حقی و

زر الثقلین الجن واإلنس ولقد لقیامة و من کنا شفعاءه نجا و لو کان علیه مثل وفأنا وآبائی شفعاؤه یوم ا
قال من  ه و آله وسلم رسول هللا صلی هللا علیحدثنی أبی عن جدی عن أبیه عن آبائه ع أن 

من أوصیائی و ال  زارنی فی منامه فقد زارنی ألن الشیطان الیتمثل فی صورتی و ال فی صورة أحد
 ن شیعتهم و إن الرؤیا الصادقة جزء من سبعین جزءا من النبوةفی صورة أحد م

      2  1      123  884 
سی عن حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا عن أحمد بن محمـد  بن عی   21

 عبدالرحمن بن أبی نجران قال سألت أبا جعفر ع ماتقول لمن زار أباک قال الجنة و هللا
      2  1      211  282 
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حسن حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن ال   23
ر ع مالمن زار الصفار عن محمـد  بن الحسین بن أبی الخطاب عن علی بن أسباط قال سألت أبا جعف

 والدک ع بخراسان قال الجنة و هللا الجنة و هللا
      2  1      256  134 
هیم بن هاشم حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابرا   24

 قال حدثنا محمـد  بن عیسی بن عبید قال حدثنا محمـد  بن سلیمان
      2  1 

      158   
یزید الجعفی قال  المصری عن أبیه عن ابراهیم بن أبی حجر األسلمی قال حدثناقبیصة بن جابر بن

علی بن أبی  معت وصی األوصیاء ووارث علم األنبیاء أبا جعفر محمـد  بن علی بن الحسین بنس
اء الحسین بن علی عن یقول حدثنی سید العابدین علی بن الحسین عن سید الشهد طالب علیه السالم 

لی رسول هللا صقال قال   لی بن أبی طالب علیه السالمأمیرالمؤمنین علیه السالم سید األوصیاء 
ربته ستدفن بضعة منی بأرض خراسان مازارها مکروب إالنفس هللا ک هللا علیه و آله وسلم 

 و المذنب إالغفر هللا ذنوبه
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      354  445 
ضی هللا عنه قال حدثنا جعفر بن علی بن الحسین بن علی بن عبد هللا بن المغیرة الکوفی ر   25

لم عن محمـد  بن سلیمان قال ن محمـد  بن أسحدثنی جدی الحسین بن علی عن الحسین بن یوسف ع
تعا بالعمرة إلی ع عن رجل حج حجة اإلسالم فدخل متم الرضاسألت أبا جعفر محمـد  بن علی 

 لنبی   صلی هللا علیه و آله و سلم االحج فأعانه هللا تعالی علی حجه وعمرته ثم أتی المدینة فسلم علی 
ه ألذی یؤتی    علی خلقه وعارفا بحقه یعلم أنه حجة هللا  أمیرالمؤمنین علیه السالمثم أتی أباک 

 سلم علیه ثم أتی بغداد فسلم علی أبیفعلی علیه السالم  منه فسلم علیه ثم أتی أبا عبد هللا الحسین بن 
به فأیهما  الحسن موسی ع ثم انصرف إلی بالده فلما کان فی هذاالوقت رزقه هللا تعالی مایحج

بیک حجة اإلسالم یرجع أیضا فیحج أویخرج إلی خراسان إلی أأفضل أ هذا ألذی حج 
أبی ع أفضل ولیکن ذلک  ع فیسلم علیه قال بلی یأتی إلی خراسان فیسلم علی الرضاعلی بن موسی 

 فی رجب و الینبغی أن تفعلوا هذاالیوم فإن علینا وعلیکم من السلطان شنعة
      2  1      253  513 
ل حدثناسعد  و محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قاحدثنا أبی رحمه هللا   26

ن بن أبی بن عبد هللا بن أبی خلف قال حدثنا أحمد بن محمـد  بن عیسی و محمـد  بن الحسی
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ع یقول مازارنی أحد  الرضاالخطاب عن أحمد بن محمـد  بن أبی نصر البزنطی قال سمعت 
 له یوم القیامةمن أولیائی عارفا بحقی إالتشفعت 

      2  1      155  325 
ی خلف حدثنا علی بن عبد هللا الوراق رضی هللا عنه قال حدثناسعد بن عبد هللا بن أب   27

ن الضبی قال قال حدثناعمران بن موسی عن الحسین بن علی بن النعمان عن محمـد  بن الفضیل عن غزوا
 أخبرنی عبدالرحمن بن إسحاق عن النعمان

      2  1 
      155   

یقتل رجل من ولدی س لی بن أبی طالب علیه السالم أمیرالمؤمنین علیه السالم بن سعد قال قال 
بأرض خراسان بالسم ظلما اسمه اسمی واسم أبیه اسم ابن عمران موسی ع أال فمن زاره فی 

طر األمطار قغربته غفر هللا تعالی ذنوبه ماتقدم منها و ماتأخر و لوکانت مثل عدد النجوم و
 وورق األشجار

      57  175 
المکتب و  حدثنا الحسین بن ابراهیم بن تاتانة و الحسین بن ابراهیم بن أحمد بن هشام   28
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لمتوکل و أحمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم و محمـد  بن علی ماجیلویه و محمـد  بن موسی بن ا
ن هاشم عن أبیه عن محمـد  ا علی بن ابراهیم بعلی بن هبة هللا الوراق رضی هللا عنهم قالوا حدثن

ن فی مدینة بن أبی عمیر عن حمزة بن حمران قال قال أبو عبد هللا ع یقتل حفدتی بأرض خراسا
إن کان من  یقال لها طوس من زاره إلیها عارفا بحقه أخذته بیدی یوم القیامة فأدخلته الجنة و

رض الطاعة ه قال یعلم أنه إمام مفتأهل الکبائر قال قلت جعلت فداک و ماعرفان حق
ن یدی شهید من زاره عارفا بحقه أعطاه هللا تعالی له أجر سبعین ألف شهید ممن استشهد بی

دق ع علی حقیقة و فی حدیث آخر قال قال الصا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
 ألندر فاألندرایقتل لهذا وأومی بیده إلی موسی ع ولد بطوس و الیزوره من شیعتنا إال

      2  1      343  755 
بن نوح قال  حدثنا أحمد بن محمـد  بن یحیی العطار قال حدثناسعد بن عبد هللا عن أیوب   25

ه ماتقدم سمعت أبا جعفر محمـد  بن علی بن موسی ع یقول من زار قبر أبی ع بطوس غفر هللا ل
سول هللا صلی هللا علیه ربر بحذاء منبر من ذنبه و ماتأخر فإذا کان یوم القیامة نصب له من

 حتی یفرغ هللا تعالی من حساب العباد و آله وسلم 
      2  1      235  314 
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امر عن حدثنا جعفر بن محمـد  بن مسرور رضی هللا عنه قال حدثنا الحسین بن محمـد  بن ع   11
حسن موسی بن جعفر ع لعمه عبد هللا بن عامر عن سلیمان بن حفص المروزی قال سمعت أبا ا

 یقول من زار قبر ولدی علی کان له 
 عند هللا تعالی سبعون حجة مبرورة قلت سبعون حجة قال نعم وسبعون ألف حجة ثم قال رب
حجة التقبل و من زاره أوبات عنده لیلة کان کمن زار هللا تعالی فی عرشه قلت کمن زار 

عة من األولین وأربعة علی عرش هللا تعالی أرب هللا فی عرشه قال نعم إذا کان یوم القیامة کان
 من

      2  1      286     
      161   

و علی   اآلخرین فأما األولین فنوح و ابراهیم و موسی وعیسی ع و أمااألربعة اآلخرون فمحمـد
ص ثم یمد المطمار فتقعد معنا زوار قبور األئمة أال إن أعالهم درجة    و الحسن و الحسین

 بهم حبوة زوار قبر ولدی علیوأقر
          124 

قال مصنف هذاالکتاب رحمة هللا علیه معنی قوله ع کان کمن زار هللا تعالی فی عرشه 
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رشه کمانقول لیس بتشبیه ألن المالئکة تزور العرش وتلوذ به وتطوف حوله وتقول نزور هللا فی ع
 لی عن ذلک علوا کبیرامکان تعانحج بیت هللا ونزور هللا ألن هللا تعالی لیس بموصوف ب

دثنا أحمد بن حدثناتمیم بن عبد هللا بن تمیم القرشی رضی هللا عنه قال حدثنا أبی قال ح   12
 علی األنصاری عن أبی الصلت الهروی قال کنت 

ع  لرضااع فدخل علیه قوم من أهل قم فسلموا علیه فرد علیهم وقربهم ثم قال لهم  الرضاعند
ربتی بطوس أال فمن زارنی و هو فأنتم شیعتنا حقا وسیأتی علیکم یوم تزورونی فیه ت مرحبا بکم وأهال

 علی غسل خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه
      2  1      241  382 

حدثنا محمـد  بن أحمدالسنانی رضی هللا عنه قال حدثنا أبو الحسین محمـد  بن    11
بد هللا الحسنی قال سمعت ن عبدالعظیم بن عجعفراألسدی قال حدثنی سهل بن زیاد األدمی ع

ی علی بن محمـد العسکری ع یقول أهل قم و أهل آبة مغفور لهم لزیارتهم لجدی علی بن موس
 ع بطوس أال و من زاره فأصابه فی طریقه قطرة من السماء حرم هللا جسده علی النار الرضا
      2  1      113  352 

ن بطة قال امی رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن جعفر بحدثنا أحمد بن هارون الف   13
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ال سمعت حدثنا محمـد  بن علی بن محبوب عن ابراهیم بن هاشم عن سلیمان بن حفص المروزی ق
طوس من أبا الحسن موسی بن جعفر ع إن ابنی علی مقتول بالسم ظلما ومدفون إلی جنب هارون ب

 آله وسلم  رسول هللا صلی هللا علیه وزاره کمن زار 
      2  1      117  313 

 حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن   14
      2  1 

      162   
 الرضان الحسن الصفار عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن الحسن بن علی الوشاء قال سمعت أبا الحس

عهد وحسن األداء ولیائه وشیعته و إن من تمام الوفاء بالع یقول إن لکل إمام عهدا فی عنق أ
تهم شفعاءهم یوم زیارة قبورهم فمن زارهم رغبة فی زیارتهم وتصدیقا بما رغبوا فیه کانت أئم

 القیامة
      214  152 
طار عن حمدان حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن یحیی الع   15
ابراهیم بن عقبة قال  ان النیسابوری عن علی بن محمـد الحصینی عن علی بن محمـد  بن مروان عنبن سلیم
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رة أبی الحسن کتبت إلی أبی الحسن الثالث ع أسأله عن زیارة أبی عبد هللا الحسین ع و عن زیا
 و أبی جعفر ع فکتب إلی أبو عبد هللا ع المقدم و هذاأجمع وأعظم أجرا

      2  1      256  365 
یه عن العباس حدثنا محمـد  بن موسی بن المتوکل قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أب   16

ع جعلت  لرضاابن معروف عن علی بن مهزیار قال قلت ألبی جعفر ع یعنی محمـد  بن علی 
ی ع أفضل و ع أفضل أم زیارة أبی عبد هللا الحسین ع فقال زیارة أب الرضافداک زیارة 

 أن أبا عبد هللا ع یزوره کل الناس و أبی ع الیزوره إالالخواص من الشیعةذلک 
      2  1      277  354 

حسن حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن ال   17
ع إنی سأقتل  الرضاالصفار عن أحمد بن محمـد  بن عیسی عن الحسن بن علی الوشاء قال قال أبو الحسن 

 بالسم مظلوما فمن زارنی عارفا بحقی غفر هللا له ماتقدم من ذنبه و ماتأخر
      2  1      278  168 

      161   
یا القطان حدثنا محمـد  بن أحمدالسنانی رضی هللا عنه قال حدثنا أحمد بن یحیی بن زکر   18
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تمیم بن بهلول عن أبیه عن إسماعیل بن دثناقال حدثنا أبو محمـد بکر بن عبید هللا بن حبیب قال ح
 م الحجمهران عن جعفر بن محمـد  ع قال إذاحج أحدکم فلیختم حجه بزیارتنا ألن ذلک من تما

      2  1      111  184 
طار قال حدثنا حدثنا محمـد  بن علی ماجیلویه رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن یحیی الع   15

ن أبی جعفر ع أبی الخطاب عن محمـد  بن سنان عن عمار بن مروان عن جابر ع محمـد  بن الحسین بن
 قال تمام الحج لقاء اإلمام

      2  1      253  128 
مـد  بن أبی حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن مح   31

أتوا هذه األحجار ما أمر الناس أن یعمیر عن عمر بن أذینة عن زرارة عن أبی جعفر ع قال إن
 فیتطوفوا بها ثم یأتوننا فیخبرونا بوالیتهم ویعرضوا علینا نصرتهم

      2  1      245  152 
بن الحسین بن   حدثنا أبی رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن یحیی العطار قال حدثنا محمـد   32

زید الشحام قال قلت ألبی عبد  الح بن عقبة عنأبی الخطاب عن محمـد  بن إسماعیل بن بزیع عن ص
 رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم هللا ع مالمن زار واحدا منکم قال کمن زار 
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      2  1      275  151 
یه و حدثنا الحسین بن ابراهیم بن أحمد بن هشام المکتب و محمـد  بن علی ماجیلو   31

بن عبد هللا الوراق رضی  الحسین بن ابراهیم تاتانة و علیأحمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم و 
یدی هللا عنهم قالوا حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن الصقر بن دلف قال سمعت س

 الرضادی ع یقول من کانت له إلی هللا حاجة فلیزر قبر ج الرضاعلی بن محمـد  بن علی 
 ع بطوس و هو علی غسل ولیصل 

ی مأثم أوقطیعة رحم ن ولیسأل هللا حاجته فی قنوته فإنه یستجیب له ما لم یسأل فعندرأسه رکعتی
و إن موضع قبره لبقعة من بقاع الجنة الیزورها مؤمن إالأعتقه هللا من النار وأحله إلی دار 

 القرار
      2  1      324  551 

      163   
حدثنا أحمد بن محمـد   هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی رضی   33

معت أبا الحسن بن سعید الهمدانی مولی بنی هاشم قال حدثنا علی بن الحسن بن فضال عن أبیه قال س
د عهده إلی ع یقول أنامقتول ومسموم ومدفون بأرض غربة أعلم ذلک بعه الرضاعلی بن موسی 
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 سول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم رعن   علی بن أبی طالب علیه السالمأبی عن أبیه عن آبائه عن 
ه نجا و لو کان علیه أال فمن زارنی فی غربتی کنت أنا وآبائی شفعاءه یوم القیامة و من کنا شفعاء

 مثل وزر الثقلین
      2  1      113  473 
ضی حدثنا الحسین بن ابراهیم بن أحمد بن هشام المؤدب و علی بن عبد هللا الوراق ر   34

سالم بن صالح  عنهما قاال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه ابراهیم بن هاشم عن عبد الهللا
رسول ع بمرو فقال له یا ابن  الرضاالهروی قال دخل دعبل بن علی الخزاعی ره علی علی بن موسی 

أن الأنشدها  إنی قد قلت فیک قصیدة وآلیت علی نفسی هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
حدا قبلک فقال ع هاتها فأنشده مدارس آیات خلت من تالوة    ومنزل وحی مقفر أ

 العرصات
 فراتأری فیئهم فی غیرهم متقسما    وأیدیهم من فیئهم ص فلما بلغ إلی قوله

 ع و قال له صدقت یاخزاعی فلما بلغ إلی قوله الرضابکی أبو الحسن 
      2  72 

 عن األوتار منقبضات إذاوتروا مدوا إلی واتریهم    أکفا
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 جعل أبو الحسن ع یقلب کفیه و یقول أجل و هللا منقبضات فلما بلغ إلی قوله
      2  81 

 لقد خفت فی الدنیا وأیام سعیها    وإنی ألرجو األمن بعدوفاتی
 ع آمنک هللا یوم الفزع األکبر فلما انتهی إلی قوله الرضاقال 
      2  67 

 تضمنها الرحمن فی الغرفات وقبر ببغداد لنفس زکیة   
لی یا ابن رسول هللا ع أ فالألحق لک بهذا الموضع بیتین بهما تمام قصیدتک فقال ب الرضاقال له 

 فقال ع
      2     

      164   
 وقبر بطوس یالها من مصیبة    توقد فی األحشاء بالحرقات 
 إلی الحشر حتی یبعث هللا قائما    یفرج عنا الهم والکربات

          2      1     
ع قبری و  لرضاافقال دعبل یا ابن رسول هللا هذاالقبر ألذی بطوس قبر من هو فقال 
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نی فی غربتی بطوس التنقضی األیام واللیالی حتی تصیر طوس مختلف شیعتی وزواری أال فمن زار
اد عدفراغ دعبل من إنشع ب الرضاکان معی فی درجتی یوم القیامة مغفورا له ثم نهض 

القصیدة وأمره أن الیبرح من موضعه فدخل الدار فلما کان بعدساعة خرج الخادم إلیه 
الهذا جئت بمائة دینار رضویة فقال له یقول لک موالی اجعلها فی نفقتک فقال دعبل و هللا م

 لرضااو ال قلت هذه القصیدة طمعا فی شیءیصل إلی ورد الصرة وسأل ثوبا من ثیاب 
ال للخادم قل له خذ هذه ع جبة خز مع الصرة و ق الرضافأنفذ إلیه  ع لیتبرک ویتشرف به

وسار من  الصرة فإنک ستحتاج إلیها و التراجعنی فیهافأخذ دعبل الصرة والجبة وانصرف
فوا أهلها و مرو فی قافلة فلما بلغ میان قوهان وقع علیهم اللصوص فأخذوا القافلة بأسرها وکت

قال رجل من القوم متمثال القافلة وجعلوا یقسمونها بینهم ف کان دعبل فیمن کتف وملک اللصوص
 بقول دعبل فی قصیدته

          858 
 أری فیئهم فی غیرهم متقسما    وأیدیهم من فیئهم صفرات

أنا دعبل قائل فسمعه دعبل فقال له لمن هذاالبیت فقال لرجل من خزاعة یقال له دعبل بن علی قال ف
علی رأس تل و  االبیت فوثب الرجل إلی رئیسهم و کان یصلیهذه القصیدة التی منها هذ
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ل نعم فقال له کان من الشیعة فأخبره فجاء بنفسه حتی وقف علی دعبل و قال له أنت دعبل فقا
ع ماأخذ أنشدنی القصیدة فأنشدها فحل کتافه وکتاف جمیع أهل القافلة ورد إلیهم جمی

قصیدة فأمرهم فسأله أهل قم أن ینشدهم المنهم لکرامة دعبل وسار دعبل حتی وصل إلی قم 
صله الناس من أن یجتمعوا فی المسجد الجامع فلما اجتمعوا صعد المنبر فأنشدهم القصیدة فو

ف دینار فامتنع من ذلک ء کثیر واتصل بهم خبر الجبة فسألوه أن یبیعها منهم بألالمال والخلع بشی
فلما خرج من رستاق البلد لحق به قوم من  یهم وسار عن قمفقالوا له فبعنا شیئا منها بألف دینار فأبی عل

أحداث العرب وأخذوا الجبة منه فرجع دعبل إلی قم وسألهم رد الجبة فامتنع 
ذ ثمنها األحداث من ذلک وعصوا المشایخ فی أمرها فقالوا لدعبل السبیل لک إلی الجبة فخ

عوا إلیه شیئا منها فأجابوه إلی ذلک یدفألف دینار فأبی علیهم فلما یئس من ردهم الجبة سألهم أن 
د وأعطوه بعضها ودفعوا إلیه ثمن باقیها ألف دینار وانصرف دعبل إلی وطنه فوج

ع وصله  لرضاااللصوص قدأخذوا جمیع ما کان فی منزله فباع المائة الدینار التی کان 
قول  ربهافباع من الشیعة کل دینار بمائة درهم فحصل فی یده عشرة آالف درهم فذک

مدا ع إنک ستحتاج إلی الدنانیر وکانت له جاریة لها من قلبه محل فرمدت عینها ر الرضا
یهاحیلة و عظیما فأدخل أهل الطب علیها فنظروا إلیها فقالوا أماالعین الیمنی فلیس لنا ف
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دیدا قدذهبت و أماالیسری فنحن نعالجها ونجتهد ونرجو أن تسلم فاغتم لذلک دعبل غما ش
لجاریة ها جزعا عظیما ثم إنه ذکر ما کان معه من وصلة الجبة فمسحها علی عینی اوجزع علی

 الرضابی الحسن وعصبها بعصابة منها من أول اللیل فأصبحت وعیناها أصح ماکانتا قبل ببرکة أ
قال مصنف هذاالکتاب رحمة هللا علیه إنما ذکرت هذاالحدیث فی 18ع    

عن بل بن علی خبر ولدع   ع  الرضاثواب زیارة  لما فیه من   هذاالکتاب و فی هذاال
 ثفی النص علی القائم ع أحببت إیراده علی أثر هذاالحدی علیه السالم  الرضا

راهیم بن حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفرالهمدانی رضی هللا عنه قال حدثنا علی بن اب   35
ی الخزاعی یقول لهاشم عن أبیه عن عبد السالم بن صالح الهروی قال سمعت دعبل بن ع

 115  275      1  2ع قصیدتی التی أولها       الرضالماأنشدت موالی 
 مدارس آیات خلت من تالوة    ومنزل وحی مقفر العرصات

 15  2فلما انتهیت إلی قولی      
 خروج إمام المحالة خارج    یقوم علی اسم هللا والبرکات

 اء والنقماتیمیز فینا کل حق وباطل    ویجزی علی النعم
لی لسانک ع بکاء شدیدا ثم رفع رأسه إلی فقال لی یاخزاعی نطق روح القدس ع الرضابکی 
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سمعت بخروج  بهذین البیتین فهل تدری من هذااإلمام ومتی یقوم فقلت ال یاسیدی إالأنی
نی و إمام منکم یطهر األرض من الفساد ویملؤها عدال فقال یادعبل اإلمام بعدی محمـد اب

ظر فی غیبته المطاع حمـد ابنه علی و بعد علی ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتبعد م
ها عدال فی ظهوره لو لم یبق من الدنیا إال یوم واحد لطول هللا ذلک الیوم حتی یخرج فیمأل
علی ائه عن کماملئت جورا وظلما و أمامتی فإخبار عن الوقت ولقد حدثنی أبی عن أبیه عن آب

لی هللا علیه و آله رسول هللا صقیل له یا  النبی   صلی هللا علیه و آله و سلم أن علیه السالم  
ُقلَت فِی الّسماواتِ متی یخرج القائم من ذریتک فقال مثله مثل الساعةال ُیَجلّیها لَِوقتِها إاِّل ُهَو ثَ  وسلم 

حدثنا أبو علی أحمد بن محمـد  بن    36عندوفاته خبر دعبل7َو األَرضِ ال تَأتِیُکم إاِّل بَغَتةً 
أحمد بن ابراهیم الهرمزی البیهقی قال سمعت أبا الحسن داود البکری یقول سمعت 

سانه واسود علی بن دعبل بن علی الخزاعی یقول لما أن حضرت أبی الوفاة تغیر لونه وانعقد ل
لیه ثیاب بیض ع وجهه فکدت الرجوع من مذهبه فرأیته بعدثالثة أیام فیما یری النائم و

سوداد وقلنسوة بیضاء فقلت له یاأبت مافعل هللا بک فقال یابنی إن ألذی رأیته من ا
سول روجهی وانعقاد لسانی کان من شربی الخمر فی دار الدنیا و لم أزل کذلک حتی لقیت 

أنت دعبل قلت  و علیه ثیاب بیض وقلنسوة بیضاء فقال لی هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
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 یا رسول هللا قال فأنشدنی قولک فی أوالدی فأنشدته قولی نعم
 الأضحک هللا سن الدهر إن ضحکت    وآل أحمدمظلومون قدقهروا3

 مشردون نفوا عن عقر دارهم    کأنهم قدجنوا ما لیس یغتفر
کر ماوجد ذ قال فقال لی أحسنت وشفع فی وأعطانی ثیابه وها هی وأشار إلی ثیاب بدنه

رأیت علی قبر  کتوباسمعت أبانصر محمـد  بن الحسن الکرخی الکاتب یقولعلی قبر دعبل م
ا عساه بها    دعبل بن علی الخزاعی مکتوباأعد هلل یوم یلقاه    دعبل أن الإله إال هویقولها مخلص

عن ماجاء       67یرحمه فی القیامة هللا هللا مواله والرسول و من    بعدهما فالوصی مواله
حدثنا أبی و محمـد     2فی ثواب زیارة فاطمة بنت موسی بن جعفر ع بقم الم علیه الس الرضا

سعد بن سعد  بن موسی بن المتوکل رضی هللا عنه قاال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن
ارها فله الجنة      ع عن زیارة فاطمة بنت موسی بن جعفر ع فقال من ز الرضاقال سألت أبا الحسن 

2  1      217  126 

 ع بطوس الرضافی ذکر زیارة       68
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 ع بطوس فاغتسل  لرضااذکرها شیخنا محمـد  بن الحسن فی جامعه فقال إذاأردت زیارة   2
عندخروجک من منزلک وقل حین تغتسل أللهم طهرنی وطهر قلبی واشرح لی صدری وأجر 

جعله لی طهورا وشفاء م اعلی لسانی مدحتک والثناء علیک فإنه الحول و القوة إالبک ألله
ابن رسول هللا  بسم هللا وباهلل و إلی هللا و إلی بـسم هللا الرحمن الرحیم  وتقول حین تخرج 

حسبی هللا توکلت علی هللا أللهم إلیک توجهت وإلیک قصدت و ماعندک أردت 
ی دارک وقل أللهم إلیک وجهت وجهی وعلیک خلفت أهل   فإذاخرجت فقف علی 

الیضیع من حفظه  و ماخولتنی وبک وثقت فالتخیبنی یا من الیخیب من أراده وومالی وولدی 
یت سالما صل علی محمـد  وآل محمـد  واحفظنی بحفظک فإنه الیضیع من حفظته فإذاواف
مدحتک  فاغتسل وقل حین تغتسل أللهم طهرنی وطهر لی قلبی واشرح لی صدری وأجر علی لسانی

ک واالتباع ة إالبک و قدعلمت أن قوة دینی التسلیم ألمرالثناء علیک فإنه القو ومحبتک و
البس لسنة نبیک والشهادة علی جمیع خلقک أللهم اجعل لی شفاء ونورا إنک علی کل شیءقدیر و

د قصر خطاک أطهر ثیابک وامش حافیا وعلیک السکینة والوقار والتکبیر والتهلیل والتمجی
سول هللا صلی هللا علیه رم هللا وباهلل و علی ملة بس بـسم هللا الرحمن الرحیم  وقل حین تدخل 

أشهد أن الإله إال هللا وحده الشریک له وأشهد أن محمـد ا عبده ورسوله  و آله وسلم 
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لة بین وأشهد أن علیا ولی هللا وسر حتی تقف علی قبره ع وتستقبل وجهه بوجهک واجعل القب
ورسوله  وأشهد أن محمـد ا عبده کتفیک وقل أشهد أن الإله إال هللا وحده الشریک له

رسولک و أنه سید األولین واآلخرین و أنه سید األنبیاء والمرسلین أللهم صل علی محمـد عبدک و
میرالمؤمنین أونبیک وسید خلقک أجمعین صالة الیقوی علی إحصائها غیرک أللهم صل علی 

نتجبته بعلمک وجعلته اعبدک وأخی رسولک ألذی  لی بن أبی طالب علیه السالم علیه السالم 
صل قضائک هادیا لمن شئت من خلقک والدلیل علی من بعثته برسالتک ودیان الدین بعدلک وف

مة بین خلقک والمهیمن علی ذلک کله و السالم علیک ورحمة هللا وبرکاته أللهم صل علی فاط
هل الجنة الطهرة أ   بنت نبیک وزوجة ولیک وأم السبطین الحسن و الحسین سیدی ش

الة الطاهرة المطهرة التقیة النقیة الرضیة المرضیة الزکیة سیدة نساء أهل الجنة أجمعین ص
هل الجنة أ   الیقوی علی إحصائها غیرک أللهم صل علی الحسن و الحسین سبطی نبیک وسیدی ش

وفصلی قضائک بین خلقک  القائمین فی خلقک والدلیلین علی من بعثته برسالتک ودیانی الدین بعدلک
رسالتک ودیان الدین لهم صل علی علی بن الحسین عبدک القائم فی خلقک والدلیل علی من بعثته بأل

دک وخلیفتک بعدلک وفصل قضائک بین خلقک سید العابدین أللهم صل علی محمـد  بن علی عب
نک وحجتک فی أرضک باقر علم النبیین أللهم صل علی جعفر بن محمـد الصادق عبدک وولی دی
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نک فی معین الصادق البار أللهم صل علی موسی بن جعفرعبدک الصالح ولساعلی خلقک أج
المرتضی عبدک  االرضبریتک أللهم صل علی علی بن موسی 2خلقک الناطق بحکمک والحجة علی   

ی علی وولی دینک القائم بعدلک والداعی إلی دینک ودین آبائه الصادقین صالة الیقو
الداعی إلی سبیلک بن علی عبدک وولیک القائم بأمرک وإحصائها غیرک أللهم صل علی محمـد  

أمرک القائم أللهم صل علی علی بن محمـد عبدک وولی دینک أللهم صل علی الحسن بن علی العامل ب
 فی خلقک وحجتک المؤدی عن نبیک وشاهدک علی خلقک المخصوص بکرامتک الداعی

تک وولیک القائم فی لی حجإلی طاعتک وطاعة رسولک صلواتک علیهم أجمعین أللهم صل ع
ا واآلخرة أللهم إنی خلقک صالة تامة نامیة باقیة تعجل بهافرجه وتنصره بها وتجعلنا معه فی الدنی

أتقرب إلیک بحبهم وأوالی ولیهم وأعادی عدوهم وارزقنی بهم خیر الدنیا واآلخرة 
تقول السالم وواصرف عنی بهم شر الدنیا واآلخرة وأهوال یوم القیامة ثم تجلس عندرأسه 

سالم عیک یاولی هللا السالم علیک یاحجة هللا السالم علیک یانور هللا فی ظلمات األرض ال
جی علیک یاعمود الدین السالم علیک یاوارث آدم صفی هللا السالم علیک یاوارث نوح ن

 هللا السالم علیک یاوارث ابراهیم خلیل هللا السالم علیک یاوارث إسماعیل ذبیح هللا
ک م علیک یاوارث موسی کلیم هللا السالم علیک یاوارث عیسی روح هللا السالم علیالسال



754 
 

علی بن وارث یاوارث محمـد  بن عبد هللا خاتم النبیین وحبیب رب العالمین السالم علیک یا
لزهراء سیدة أمیر المؤمنین ولی هللا السالم علیک یاوارث فاطمة ا أبی طالب علیه السالم 

ة السالم علیک یاوارث أهل الجن   لسالم علیک یاوارث الحسن و الحسین سیدی شنساء العالمین ا
ن واآلخرین السالم علی بن الحسین سید العابدین السالم علیک یاوارث محمـد  بن علی باقر علم األولی

ن موسی علیک یاوارث جعفر بن محمـد الصادق البار األمین السالم علیک یاوارث أبی الحس
ها الصدیق م السالم علیک أیها الشهید السعید المظلوم المقتول السالم علیک أیالکاظم الحلی

الوصی البار التقی أشهد أنک قدأقمت الصالة وآتیت الزکاة وأمرت بالمعروف 
ورحمة  ونهیت عن المنکر وعبدت هللا مخلصا حتی أتاک الیقین السالم علیک یا أبا الحسن

 أمة أسست       أمة قتلتک لعن هللا أمة ظلمتک لعن هللاهللا وبرکاته إنه حمید مجید لعن هللا
ک أساس الظلم والجور والبدعة علیکم أهل البیت ثم تنکب علی القبر وتقول أللهم إلی

ء حوائجی صمدت من أرضی وقطعت البالد رجاء رحمتک فالتخیبنی و التردنی بغیر قضا
ی أتیتک زائرا وافدا ی وأم  وارحم تقلبی علی قبر ابن أخی رسولک صلواتک علیه وآله 

لی یوم حاجتی عائذا مما جنیت علی نفسی واحتطبت علی ظهری فکن لی شافعا إلی هللا تعا
لیمنی وفقری وفاقتی فلک عند هللا مقاما محمودا و أنت عند هللا وجیه ثم ترفع یدک ا
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آخرهم بما لی وتبسط الیسری علی القبر وتقول أللهم إنی أتقرب إلیک بحبهم وبوالیتهم أتو
روا تولیت به أولهم وأبرأ إلی هللا من کل ولیجة دونهم أللهم العن الذین بدلوا دینک وغی

محمـد   نعمتک واتهموا نبیک وجحدوا بآیاتک وسخروا بإمامک وحملوا الناس علی أکتاف آل
عندرجلیه حول أللهم إنی أتقرب إلیک باللعنة علیهم والبراءة منهم فی الدنیا واآلخرة یارحمان ثم ت

ق وتقول صلی هللا علیک یا أبا الحسن صلی هللا علی روحک وبدنک صبرت و أنت الصاد
ؤمنین و علی قتلة المصدق لعن هللا من قتلک باألیدی واأللسن ثم ابتهل فی اللعنة علی قاتل أمیر الم

حول ثم ت وسلم  رسول هللا صلی هللا علیه و آلهالحسن و الحسین و علی جمیع قتلة أهل بیت 
عندرأسه من خلفه وصل رکعتین تقرأ فی إحداهما الحمد ویس و فی األخری الحمد 
 والرحمن و إن لم تحفظهما فتقرأ سورة اإلخالص فی کلیهما وتدعو للمؤمنین والمؤمنات

لجمیع وخاصة لوالدیک وتجتهد فی الدعاء والتضرع وأکثر من الدعاء لنفسک ولوالدیک و
ولتکن صالتک عندالقبر الوداع فإذاأردت أن إخوانک وأقم عندرأسه ماشئت 

تودعه فقل السالم علیک یاموالی و ابن موالی ورحمة هللا وبرکاته أنت لنا جنة من 
العذاب و هذاأوان انصرافی عنک إن کنت أذنت لی غیرراغب عنک و 

ت المستبدل بک و المؤثر علیک و الزاهد فی قربک و قدجرت بنفسی للحدثان وترک
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نی عنی حمیمی و الد واألوطان فکن لی شافعا یوم حاجتی وفقری وفاقتی یوم الیغاألهل واألو
ن تنفس القریبی یوم الیغنی عنی والدی و الولدی أسأل هللا ألذی قدر علی رحیلی إلیک أ

ک بک کربتی وأسأل هللا ألذی قدر علی فراق مکانک أن الیجعله آخر العهد من زیارتی ل
أسأل هللا ألذی ی علیک عینی أن یجعله سببا لی وذخرا وورجوعی إلیک وأسأل ألذی أبک

ویرزقنی     2أرانی مکانک وهدانی للتسلیم علیک وزیارتی إیاک أن یوردنی حوضکم      
رسول رب  من مرافقتکم فی الجنان السالم علیک یاصفوة هللا السالم علی أمیر المؤمنین ووصی

هل الجنة السالم علی األئمة أ   حسن و الحسین سیدی شالعالمین وقائد الغر المحجلین السالم علی ال
وتسمیهم واحدا واحدا ع ورحمة هللا وبرکاته السالم علی مالئکة هللا الحافین السالم 

د هللا الصالحین علی مالئکة هللا المقیمین المسبحین الذین هم بأمره یعملون السالم علینا و علی عبا
ائی  آبائه   الماضین و إن إیاه فإن جعلته فاحشرنی معه و مع آب أللهم التجعله آخر العهد من زیارتی

قول أستودعک هللا أبقیتنی یارب فارزقنی زیارته أبدا ماأبقیتنی إنک علی کل شیءقدیر وت
ن أللهم وأسترعیک وأقرأ علیک السالم آمنا باهلل وبما دعوت إلیه أللهم فاکتبنا مع الشاهدی

برک یا ابن نبی هللا بقیتنی السالم علی مالئکة هللا وزوار قفارزقنی حبهم ومودتهم أبدا ماأ
لصالحین و السالم علیک منی أبدا مابقیت ودائما إذافنیت السالم علینا و علی عباد هللا ا
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إذاخرجت من القبة فالتول وجهک حتی یغیب عن بصرک إن شاء هللا تعالی          
 الرضان مایجزی من القول عندزیارة جمیع األئمة ع ع532
ن الصفار حدثنا محمـد  بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی هللا عنه قال حدثنا محمـد  بن الحس   2

لوا فی المساجد حوله ع فی إتیان قبر أبی الحسن موسی ع فقال ص الرضاعن علی بن حسان قال سئل 
أمناء هللا  یویجزی فی المواضع کلها أن تقول السالم علی أولیاء هللا وأصفیائه السالم عل

کر وأحبائه السالم علی أنصار هللا وخلفائه السالم علی محال معرفة هللا السالم علی مساکن ذ
ی هللا السالم علی مظهری أمر هللا ونهیه السالم علی الدعاة إلی هللا السالم علی المستقرین ف

 السالم علی الذین مرضاة هللا السالم علی المخلصین فی طاعة هللا السالم علی األدالء علی هللا
من واالهم فقد والی هللا و من عاداهم فقد عادی هللا و من عرفهم فقد عرف هللا 

ی من هللا و من جهلهم فقد جهل هللا و من اعتصم بهم فقد اعتصم باهلل و من تخلی منهم فقد تخل
أشهد هللا أنی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم مؤمن بسرکم وعالنیتکم مفوض فی 

لک کله إلیکم لعن هللا عدو آل محمـد  من الجن واإلنس من األولین واآلخرین وأبرأ إلی ذ
ن صلی هللا علی محمـد  وآله الطاهرین هذایجزی فی الزیارات کلها وتکثر م هللا منهم و

 الصالة علی محمـد  وآل محمـد  واألئمة وتسمی واحدا واحدا بأسمائهم وتبرأ من أعدائهم
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معة للرضا علی بن موسی زیارة أخری جاالدعاء لنفسک وللمؤمنین والمؤمنات   وتخیر ماشئت من
 ع ولجمیع األئمة ع

نی حدثنا علی بن أحمد بن محمـد  بن عمران الدقاق رضی هللا عنه و محمـد  بن أحمدالسنا   2
ا حدثنا وو علی بن عبد هللا الوراق و الحسین بن ابراهیم بن أحمد بن هشام المکتب قال
عیل المکی محمـد  بن أبی عبد هللا الکوفی و أبو الحسین األسدی قالوا حدثنا محمـد  بن إسما
بن جعفر بن  البرمکی قال حدثنا موسی بن عمران النخعی قال قلت لعلی بن محمـد  بن علی بن موسی

هللا قوال أقوله بلیغا  لمنی یا ابن رسولع علی بن أبی طالب علیه السالم محمـد  بن علی بن الحسین بن 
ین فقف واشهد الشهادت   کامال إذازرت واحدا منکم فقال إذاصرت إلی ال

لیال و أنت علی غسل فإذادخلت ورأیت القبر فقف وقل هللا أکبر ثالثین مرة ثم امش ق
وعلیک السکینة والوقار وقارب بین خطاک ثم قف وکبر هللا عز و جل ثالثین مرة ثم 

ا أهل بیت النبوة ر هللا أربعین مرة تمام مائة تکبیرة ثم قل السالم علیکم یادن من القبر وکب
وموضع الرسالة ومختلف المالئکة ومهبط الوحی ومعدن الرسالة وخزان العلم ومنتهی الحلم 
 وأصول الکرم وقادة األمم وأولیاء النعم وعناصر األبرار ودعائم األخیار

      2  1      328     
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      173   
رسلین وساسة العباد وأرکان البالد وأبواب اإلیمان وأمناء الرحمن وساللة النبیین وصفوة الم

ی وعترة خیرة رب العالمین ورحمة هللا وبرکاته السالم علی أئمة الهدی ومصابیح الدج
 وأعالم التقی وذوی النهی وأولی الحجی وکهف الوری وورثة األنبیاء والمثل األعلی

ال وحجج هللا علی أهل اآلخرة واألولی ورحمة هللا وبرکاته السالم علی محوالدعوة الحسنی 
معرفة هللا ومساکن برکة هللا ومعادن حکمة هللا وحفظة سر هللا وحملة کتاب هللا 

 وبرکاته السالم ورحمة هللا رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم وأوصیاء نبی هللا وذریة 
لتامین فی محبة علی مرضاة هللا والمستقرین فی أمر هللا ونهیه وا علی الدعاة إلی هللا واألدالء

یسبقونه هللا والمخلصین فی توحید هللا والمظهرین ألمر هللا ونهیه وعباده المکرمین الذین ال
بالقول وهم بأمره یعملون ورحمة هللا وبرکاته السالم علی أئمة الدعاة والقادة الهداة 

 ماة و أهل الذکر وأولی األمر وبقیة هللا وخیرته وحزبهوالسادة الوالة والذادة الح
وعیبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة هللا وبرکاته أشهد أن الإله إال هللا 
وحده الشریک له کماشهد هللا لنفسه وشهدت له مالئکته وأولو العلم من خلقه الإله إال 

رسله بالهدی ی ورسوله المرتضی أهوالعزیز الحکیم وأشهد أن محمـد ا عبده المصطف
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ودین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون وأشهد أنکم األئمة الراشدون 
المصطفون المطیعون هلل  المهدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون الصادقون

لمه وارتضاکم لدینه اصطفاکم بع القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بکرامته
واختارکم لسره واجتباکم بقدرته وأعزکم بهداه وخصکم ببرهانه وانتجبکم لنوره 

ة لسره وأیدکم بروحه ورضیکم خلفاء فی أرضه وحججا علی بریته وأنصارا لدینه وحفظ
ا موخزنة لعلمه ومستودعا لحکمته وتراجمة لوحیه وأرکانا لتوحیده وشهداء علی خلقه وأعال

لعباده ومنارا فی بالده وأدالء علی صراطه عصمکم هللا من الزلل وآمنکم من الفتن 
وطهرکم من الدنس وأذهب عنکم الرجس وطهرکم تطهیرا فعظمتم جالله وکبرتم 
ی شأنه ومجدتم کرمه وأدمنتم ذکره ووکدتم میثاقه وحکمتم عقد طاعته ونصحتم له ف

فسکم فی مرضاته وصبرتم کمة والموعظة الحسنة وبذلتم أنالسر والعالنیة ودعوتم إلی سبیله بالح
م عن المنکر علی ماأصابکم فی جنبه وأقمتم الصالة وآتیتم الزکاة وأمرتم بالمعروف ونهیت

نشرتم وجاهدتم فی هللا حق جهاده حتی أعلنتم دعوته وبینتم فرائضه وأقمتم حدوده و
ه القضاء وصدقتم من وسلمتم ل لرضااشرائع أحکامه وسننتم سنته وصرتم فی ذلک منه إلی 

رسله من مضی فالراغب عنکم مارق والالزم لکم الحق والمقصر فی حقکم زاهق والحق 
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معکم وفیکم ومنکم وإلیکم وأنتم أهله ومعدنه ومیراث النبوة عندکم وإیاب الخلق 
ه إلیکم وحسابه علیکم وفصل الخطاب عندکم وآیات هللا لدیکم وعزائمه فیکم ونور

هانه عندکم وأمره إلیکم من واالکم فقد والی هللا و من عاداکم فقد عادی وبر
عظم هللا و من أحبکم فقد أحب هللا و من اعتصم بکم فقد اعتصم باهلل أنتم السبیل األ

والصراط األقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصلة واآلیة 
کم هلک إلی هللا مبتلی به الناس من أتاکم نجا و من لم یأتال   المخزونة واألمانة المحفوظة وال

قوله تحکمون تدعون و علیه تدلون و به تؤمنون و له تسلمون وبأمره تعملون و إلی سبیله ترشدون وب
وهلک من عاداکم وخاب من جحدکم وضل من فارقکم 2سعد و هللا من واالکم   

ن من لجأ إلیکم وسلم من صدقکم وهدی من اعتصم بکم و موفاز من تمسک بکم وأمن 
و  اتبعکم فالجنة مأواه و من خالفکم فالنار مثواه و من جحدکم کافر و من حاربکم مشرک

م من رد علیکم فهو فی أسفل درک من الجحیم أشهد أن هذاسابق لکم فیما مضی وجار لک
عضها من بعض هرت بفیما بقی و أن أرواحکم ونورکم وطینتکم واحدة طابت وط

 أن ترفع خلقکم أنوارا فجعلکم بعرشه محدقین حتی من علینا فجعلکم هللا فی بیوت أذن هللا
رة ألنفسنا ویذکر فیما اسمه وجعل صالتنا علیکم و ماخصنا به من والیتکم طیبا لخلقنا وطها
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م فبلغ هللا ا إیاکوتزکیة لنا وکفارة لذنوبنا فکنا عنده مسلمین بفضلکم ومعروفین بتصدیقن
 بکم أشرف محل المکرمین وأعلی منازل المقربین وأرفع درجات أوصیاء المرسلین حیث

یبقی ملک مقرب الیلحقه الحق و و الیفوقه فائق و الیسبقه سابق و الیطمع فی إدراکه طامع حتی ال
 وو النبی مرسل و الصدیق و الشهید و العالم و الجاهل و الدنی و الفاضل و المؤمن صالح 

هم جاللة الفاجر طالح و الجبار عنید و الشیطان مرید و الخلق فیما بین ذلک شهید إالعرف
أمرکم وعظم خطرکم وکبر شأنکم وتمام نورکم وصدق مقاعدکم وثبات 
مقامکم وشرف محلکم ومنزلتکم عنده وکرامتکم علیه وخاصتکم لدیه وقرب 

ی مؤمن بکم هللا وأشهدکم أن ی أنتم وأمی وأهلی ومالی وأسرتی أشهد  منزلتکم منه 
الفکم موال لکم وبما أتیتم به کافر بعدوکم وبما کفرتم به مستبصر بشأنکم وبضاللة من خ

م وألولیائکم مبغض ألعدائکم ومعاد لهم وسلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم محقق لماحققت
متکم معترف مبطل لماأبطلتم مطیع لکم عارف بحقکم مقر بفضلکم محتمل لعلمکم محتجب بذ

امل بکم مؤمن بإیابکم مصدق برجعتکم منتظر ألمرکم مرتقب لدولتکم آخذ بقولکم ع
بکم  بأمرکم مستجیر بکم زائر لکم عائذ بکم الئذ بقبورکم مستشفع إلی هللا عز و جل

 یومتقرب بکم إلیه ومقدمکم أمام طلبتی وحوائجی وإرادتی فی کل أحوالی وأمور
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بسرکم وعالنیتکم وشاهدکم وغائبکم وأولکم وآخرکم ومفوض فی ذلک کله  مؤمن
یحیی هللا تعالی  إلیکم ومسلم فیه معکم وقلبی لکم مؤمن ورأیی لکم تبع ونصرتی لکم معدة حتی

ع دینه بکم ویردکم فی أیامه ویظهرکم لعدله ویمکنکم فی أرضه فمعکم معکم ال م
 تعالی من ما تولیت به أولکم وبرئت إلی هللاعدوکم آمنت بکم وتولیت آخرکم ب

أعدائکم و من الجبت والطاغوت والشیاطین وحزبهم الظالمین لکم والجاحدین لحقکم 
ولیجة دونکم  والمارقین من والیتکم والغاصبین إلرثکم الشاکین فیکم المنحرفین عنکم و من کل

 أبدا ماحییت علی نی هللاو کل مطاع سواکم و من األئمة الذین یدعون إلی النار فثبت
موالیکم  مواالتکم ومحبتکم ودینکم ووفقنی لطاعتکم ورزقنی شفاعتکم وجعلنی من خیار

هداکم ویحشر فی التابعین لمادعوتم إلیه وجعلنی ممن یقتص آثارکم ویسلک سبیلکم ویهتدی ب
ن فی أیامکم زمرتکم ویکر فی رجعتکم ویملک فی دولتکم ویشرف فی عافیتکم ویمک

دأ بکم و من ی أنتم وأمی ونفسی وأهلی ومالی من أراد هللا ب  قر عینه غدا برؤیتکم وت
وحده قبل عنکم و من قصده توجه إلیکم موالی الأحصی ثناءکم و الأبلغ من المدح 
کنهکم و من الوصف قدرکم وأنتم نور األخیار وهداة األبرار وحجج الجبار بکم 

علی األرض إالبإذنه  وبکم یمسک السماء أن تقع فتح هللا وبکم یختم وبکم ینزل الغیث
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وبکم ینفس الهم وبکم یکشف الضر وعندکم ماینزل به رسله وهبطت به مالئکته و 
فقل و  ه السالم میرالمؤمنین علیإلی جدکم بعث الروح األمین    و إن کانت الزیارة أل

مین طأطأ کل لإلی أخیک بعث الروح األمین   آتاکم هللا ما لم یؤت أحدا من العا
شریف لشرفکم وبخع کل متکبر لطاعتکم وخضع کل جبار لفضلکم وذل کل شیءلکم 

حد وأشرقت األرض بنورکم وفاز الفائزون بوالیتکم بکم یسلک إلی الرضوان و علی من ج
کرین ی أنتم وأمی ونفسی وأهلی ومالی ذکرکم فی الذا  والیتکم غضب الرحمن 

 فی األجساد وأرواحکم فی األرواح وأنفسکموأسماؤکم فی األسماء وأجسادکم 
أکرم أنفسکم وفی النفوس وآثارکم فی اآلثار وقبورکم فی القبور فما أحلی أسماءکم    

وأعظم شأنکم وأجل خطرکم وأوفی عهدکم کالمکم نور وأمرکم رشد 
کم الحق نووصیتکم التقوی وفعلکم الخیر وعادتکم اإلحسان وسجیتکم الکرم وشأ

والصدق والرفق وقولکم حکم وحتم ورأیکم علم وحلم وحزم إن ذکر الخیر کنتم 
کیف  ی أنتم وأمی ونفسی وأهلی ومالی  أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه 

أصف حسن ثنائکم وکیف أحصی جمیل بالئکم وبکم أخرجنا هللا من الذل وفرج عنا 
نفسی ی أنتم وأمی و  الهلکات و من النار غمرات الکروب وأنقذنا من شفا جرف 
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کلمة بمواالتکم علمنا هللا معالم دیننا وأصلح ما کان فسد من دنیانا وبمواالتکم تمت ال
ة وعظمت النعمة وائتلفت الفرقة وبمواالتکم تقبل الطاعة المفترضة ولکم المود

لمعلوم والجاه ا عند هللا تعالی والمکان الواجبة والدرجات الرفیعة والمقام المحمود
تبنا مع الشاهدین العظیم والشأن الرفیع والشفاعة المقبولة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاک

 ربنا التزغ قلوبنا بعدإذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب سبحان ربنا
هللا ذنوبا الیأتی علیها  نإن کان وعد ربنا لمفعوال یاولیی هللا    یاأولیاء هللا    إن بینی و بی

إالرضاکم فبحق من ائتمنکم علی سره واسترعاکم أمر خلقه وقرن طاعتکم بطاعته 
ن عصاکم لمااستوهبتم ذنوبی وکنتم شفعائی إنی لکم مطیع من أطاعکم فقد أطاع هللا و م

فقد عصی هللا و من أحبکم فقد أحب هللا و من أبغضکم فقد أبغض هللا أللهم إنی 
فعائی شفعاء أقرب إلیک من محمـد  و أهل بیته األخیار األئمة األبرار لجعلتهم شلووجدت 

م و فی زمرة فبحقهم ألذی أوجبت لهم علیک أسألک أن تدخلنی فی جملة العارفین بهم وبحقه
ل المرجوین لشفاعتهم إنک أرحم الراحمین وصلی هللا علی محمـد  وآله حسبنا هللا ونعم الوکی

االنصراف فقل السالم علیکم یا أهل بیت النبوة سالم مودع الوداع إذاأردت 
دل و ال قال ورحمة هللا وبرکاته إنک حمید مجید سالم ولی غیرراغب عنکم و المستب السئم
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بکم و المؤثر علیکم و المنحرف عنکم و الزاهد فی قربکم الجعله هللا آخر العهد من 
ی ان مشاهدکم و السالم علیکم وحشرنی هللا فی زمرتکم وأوردنزیارة قبورکم وإتی

حوضکم وجعلنی من حزبکم وأرضاکم عنی ومکننی من دولتکم وأحیانی فی رجعتکم 
حبکم وأعلی کعبی وملکنی فی أیامکم وشکر سعیی بکم وغفر ذنبی بشفاعتکم وأقال عثرتی ب

ب مفلحا منجحا غانما سالما معافا غنیا قلبمواالتکم وشرفنی بطاعتکم وأعزنی بهداکم وجعلنی ممن ان
م فائزا برضوان هللا وفضله وکفایته بأفضل ماینقلب به أحد من زوارکم وموالیک

قة وإیمان وتقوی ومحبیکم وشیعتکم ورزقنی هللا العود ثم العود أبدا ماأبقانی ربی بنیة صاد
ذکرهم و وإخبات ورزق واسع حالل طیب أللهم التجعله آخر العهد من زیارتهم

والصالة علیهم وأوجب إلی المغفرة والخیر والبرکة والنور واإلیمان وحسن اإلجابة 
ی   قربین إلیک وإلیهم کماألولیائک العارفین بحقهم الموجبین لطاعتهم والراغبین فی زیارتهم المت

 ونی فی شفاعتکمأنتم وأمی ونفسی وأهلی ومالی اجعلونی فی همتکم وصیرونی فی حزبکم وأدخل
عندربکم أللهم صل علی محمـد  وآل محمـد  وأبلغ أرواحهم وأجسادهم منی  واذکرونی

ا السالم و السالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته وصلی هللا علی سیدنا محمـد  وآله وسلم تسلیم
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عالماته مشهد وکر ماظهر للناس فی وقتنا من برکة هذاالذ کثیرا وحسبنا هللا ونعم الوکیل 
 واستجابة الدعاء فیه

لنوقانی یقول حدثنا أبوطالب الحسین بن عبد هللا بن بنان الطائی قال سمعت محمـد  بن عمر ا   2
حیة التی فیهامشهد علی بن بینما أنانائم بنوقان فی علیة لنا فی لیلة ظلماء إذاانتبهت فنظرت إلی النا

ار مضیئا کأنه نهار متأل منه المشهد وصع بسناباد فرأیت نورا قدعال حتی ا الرضاموسی 
ع و لم أکن علمت أنه حق فقالت لی أمی وکانت  الرضاوکنت شاکا فی أمر 

ساطعا قدامتأل منه المشهد فأعلمت أمی ذلک   2مخالفة ما لک یابنی فقلت لها رأیت نورا   
وامتأل المشهد  ارأیت من النوروجئت بها إلی المکان ألذی کنت فیه حتی رأت م

المشهد  منه فاستعظمت ذلک فأخذت فی الحمد هلل إالأنها لم تؤمن بهاکإیمانی فقصدت
م دفعته ث   ع حقا فافتح هذاال الرضامغلقا فقلت أللهم إن کان أمر    فوجدت ال

مکن فتحه ی علمت أنه لم یبیدی فانفتح فقلت فی نفسی لعله لم یکن مغلقا علی ماوجب فغلقته حت
م دفعته بیدی ث   ع حقا فافتح لی هذاال الرضاإالبمفاتح ثم قلت أللهم إن کان أمر 

فکنت أقصده بعد  ع الرضافانفتح فدخلت وزرت وصلیت واستبصرت فی أمر 
 ذلک فی کل لیلة جمعة زائرا من نوقان وأصلی عنده إلی وقتی هذا
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          622 
امنصور بن عبدالرزاق  بن بنان الطائی قال سمعت أبحدثنا أبوطالب الحسین بن عبد هللا   1

قصد یقول للحاکم بطوس المعروف بالبیوردی هل لک ولد فقال ال فقال له أبومنصور لم الت
حوائج  ع وتدعو هللا عنده حتی یرزقک ولدا فإنی سألت هللا تعالی هناک فی الرضامشهد 

  عز و جل م ودعوت هللافقضیت لی قال الحاکم فقصدت المشهد علی ساکنه السال
ر ع أن یرزقنی ولدا فرزقنی هللا عز و جل ولدا ذکرا فجئت إلی أبی منصو الرضاعند

انی وأکرمنی بن عبد هللا الرزاق وأخبرته باستجابة هللا تعالی فی هذاالمشهد فوهب لی وأعط
ن الدولة ید رکقال مصنف هذاالکتاب ره لمااستأذنت األمیر السع33علی ذلک 

ن وثالثمائة فلما ع فأذن لی فی ذلک فی رجب من سنة اثنتین وخمسی الرضافی زیارة مشهد 
ی انقلبت عنه ردنی فقال لی هذامشهد مبارک قدزرته وسألت هللا تعالی حوائج کانت ف

ستجاب فضمنت نفسی فقضاها لی فالتقصر فی الدعاء لی هناک والزیارة عنی فإن الدعاء فیه م
قال له ووفیت به فلما عدت من المشهد علی ساکنه التحیة و السالم ودخلت إلیه فذلک 

لی هل دعوت لنا وزرت عنا فقلت نعم فقال لی قدأحسنت قدصح لی أن الدعاء فی 
 حدثنا أبونصر أحمد بن الحسین الضبی و مالقیت أنصب منه   3ذلک المشهد مستجاب
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ة علی آله قال علی محمـد فردا ویمتنع من الصالوبلغ      من نصبه أنه کان یقول أللهم صل 
ل کر الحمامی الفراء فی سکة حرب نیسابور و کان من أصحاب الحدیث یقو  سمعت أ

ذلک مدة جاءنی  أودعنی بعض الناس ودیعة فدفنتها ونسیت موضعها فتحیرت فلما أتی علی
دیعة وصاحب الودیعة یطالبنی بهافلم أعرف موضعها وتحیرت واتهمنی صاحب ال

ع فخرجت  لرضاافخرجت من بیتی مغموما متحیرا ورأیت جماعة من الناس یتوجهون إلی مشهد 
معهم إلی المشهد وزرت ودعوت هللا عز و جل أن یبین لی موضع الودیعة فرأیت 

ذا وکذا هناک فیما یری النائم کأن آتیا أتانی فقال لی دفنت الودیعة فی موضع ک
ی المنام و أنا شدته إلی ذلک الموضع ألذی رأیته ففرجعت إلی صاحب الودیعة فأر

عة غیرمصدق بما رأیت فقصد صاحب الودیعة ذلک المکان فحفره واستخرج منه الودی
ارة بختم صاحبها فکان الرجل بعد ذلک یحدث الناس بهذا الحدیث ویحثهم علی زی
 842هذاالمشهد علی ساکنه التحیة و السالم          

لهروی ره قال سمعت ر محمـد  بن أبی القاسم بن محمـد  بن الفضل التمیمی احدثنا أبو جعف   4
ازا اسمه أبا الحسن علی بن الحسن القهستانی قال کنت بمرورود فلقیت بهارجال من أهل مصر مجت

د ع بطوس و أنه لمادخل المشه الرضاحمزة فذکر أنه خرج من مصر زائرا إلی مشهد 
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لعتمة و لم یکن ذلک الیوم زائر غیره فلما صلی ا کان قرب غروب الشمس فزار وصلی
ه فی المشهد لیصلی فیه ویدع   فسأله أن یغلق علیه ال   أراد خادم القبر أن یخرجه ویغلق ال

أنه  و   فإنه جاء من بلد شاسع و الیخرجه و أنه الحاجة له فی الخروج فترکه وغلق علیه ال
ح ساعة فلما رفع رأسه علی رکبتیه لیستری کان یصلی وحده إلی أن أعیا فجلس ووضع رأسه

 من سره أن یری قبرا برؤیته    یفرج رأی فی الجدار مواجهة وجهه رقعة علیها هذان البیتان
قال  2 فلیأت ذا القبر إن هللا أسکنه    ساللة من نبی هللا منتجبه  هللا عمن زاره کربه 

فقمت وأخذت فی الصالة إلی وقت السحر ثم جلست کجلستی األولی ووضعت 
وبا رأسی علی رکبتی فلما رفعت رأسی لم أر ما علی الجدار شیئا و کان ألذی أراه مکت

 خرجت من هناکو   رطبا کأنه کتب فی تلک الساعة قال فانفلق الصبح وفتح ال
          135 

بوری قال حدثنا أبو ن أحمد بن محمـد  بن یحیی المعاذی النیساحدثنا أبو علی محمـد  ب   5
نائم الحسن علی بن أحمد بن علی البصری المعدل قال رأی رجل من الصالحین فیما یری ال

ص إن    فقال یا رسول هللا من أزور من أوالدک فقال رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم 
من أزور منهم والدی من أتانی مقتوال قال فقلت له فمن أوالدی من أتانی مسموما و إن من أ
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یا رسول هللا مع تشتت مشاهدهم أو قال أماکنهم قال من هوأقرب منک یعنی بالمجاورة و 
ص قل صلی هللا علیه قل    لع فقا الرضاهومدفون بأرض الغربة قال فقلت یا رسول هللا تعنی 

 541  238      1  2      صلی هللا علیه ثالثا
عمرو و محمـد  حدثنا أبو علی محمـد  بن أحمد بن محمـد  بن یحیی المعاذی قال حدثنا أبو   6

ن بها بن عبد هللا الحکمی الحاکم بنوقان قال خرج علینا رجالن من الری برسالة بعض السالطی
إلی األمیر نصر بن أحمدببخارا و کان أحدهما من أهل الری واآلخر من أهل قم و کان 

ا بلغا ی المذهب ألذی کان قدیما بقم فی النصب و کان الرازی متشیعا فلمالقمی عل
لی بخارا فقال القمی قدبعثنا سلطاننا ع ثم نتوجه إ الرضابنیسابور قال الرازی للقمی أ التبدأ بزیارة 

ة ا البخارا وأدیا الرسالبرسالة إلی الحضرة ببخارا فالیجوز لنا أن نشتغل بغیرها حتی نفرغ منها فقصد
قال خرجت من ع ف الرضاورجعا حتی إذاحاذیا طوس فقال الرازی للقمی أ التزور 

لیه ورکب فسلم الرازی أمتعته ودوابه إالری مرجئا الارجع إلیها رافضیا قال      
ع و قال لخدام المشهد خلوا لی المشهد هذه اللیلة وادفعوا  الرضاحمارا وقصد مشهد 

 ع ثم قمت  لرضااوزرت    إلی مفتاحه ففعلوا ذلک قال فدخلت المشهد وغلقت ال
 عندرأسه وصلیت ماشاء هللا تعالی وابتدأت فی قراءة القرآن من أوله قال فکنت أسمع
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صوتا بالقرآن کماأقرأ فقطعت صوتی وزرت المشهد کله وطلبت نواحیه فلم أر 
 أول القرآن فکنت أسمعأحدا فعدت إلی مکانی وأخذت فی القراءة من 

الصوت کماأقرأ الینقطع فسکت هنیئة وأصغیت بأذنی فإذاالصوت من القبر 
ُر الُمتِّقیَن إِلَی الرّحمِن  فکنت أسمع مثل ماأقرأ حتی بلغت آخر سورة مریم ع فقرأت یَوَم نَحشُ

وُق الُمجِرِمیَن إِلی َجَهنَّم ِورداًفسمعت الصوت من القبر یوم ی شر المتقون إلی حَوفداً َو نَسُ
الرحمن وفدا ویساق المجرمون إلی جهنم وردا حتی ختمت القرآن وختم فلما أصبحت 

نی رجعت إلی نوقان فسألت من بها من المقرءین عن هذه القراءة فقالوا هذا فی اللفظ والمع
ذه قرءین عن همستقیم لکنا النعرفه فی قراءة أحد قال فرجعت إلی نیسابور فسألت من بها من الم

القراءة فلم یعرفها أحد منهم حتی رجعت إلی الری فسألت بعض المقرءین عن هذه 
القراءة فقلت من قرأ یوم یحشر المتقون إلی الرحمن وفدا ویساق المجرمون إلی جهنم وردا 

ی فقال هذه فقال لی من أین جئت بهذا فقلت وقع لی احتیاج إلی معرفتها فی أمر حدث ل
ی السبب من روایة أهل البیت ع ثم استحکان  علیه و آله وسلم رسول هللا صلی هللاقراءة 

   7ألذی من أجله سألت عن هذه القراءة فقصصت علیه القصة وصحت لی القراءة
ن محمـد  بن أبی حدثنا أبو علی محمـد  بن أحمد بن محمـد  بن یحیی المعاذی قال حدثنا أبو الحس



773 
 

أهل بلخ ومعه مملوک له فزار هو ومملوکه عبد هللا الهروی قال حضر المشهد رجل من 
ا من صالتهما سجدا عندرجلیه فلما فرغ ع وقام الرجل عندرأسه یصلی ومملوکه یصلی الرضا

فأطاال سجودهما فرفع الرجل رأسه من السجود قبل المملوک ودعا بالمملوک فرفع رأسه من 
ل أنت حر لوجه هللا تعالی الحریة فقال نعم فقاالسجود و قال لبیک یاموالی فقال له ترید      

ومملوکتی فالنة ببلخ حرة لوجه هللا تعالی و قدزوجتها منک بکذا وکذا من الصداق 
وضمنت لها ذلک عنک وضیعتی الفالنة وقف علیکما و علی أوالدکما وأوالد 

 تعالی وباإلمام ع أنه ما باهللأوالدکما ماتناسلوا بشهادة هذااإلمام ع فبکی الغالم وحلف 
 ذه السرعةکان یسأل فی سجوده إال هذه الحاجة بعینها و قدتعرفت اإلجابة من هللا تعالی به

         388 
نا أبوالنصر حدثنا أبو علی محمـد  بن أحمد بن محمـد  بن یحیی العطار المعاذی قال حدث   8

قدر علی الکالم فخطر ببالی أن منها لسانی فلم أالمؤذن النیسابوری قال أصابتنی علة شدیدة ثقل 
لتی ویطلق لسانی ع وأدعو هللا تعالی عنده وأجعله شفیعی إلیه حتی یعافینی من ع الرضاأزور 

 ع وقمت  الرضافرکبت حمارا وقصدت المشهد وزرت 
عندرأسه وصلیت رکعتین وسجدت وکنت فی الدعاء والتضرع مستشفعا بصاحب 



774 
 

فی النوم فی سجودی  تعالی أن یعافینی من علتی ویحل عقدة لسانی فذهبتهذاالقبر إلی هللا 
فرأیت فی المنام کان القبر قدانفرج وخرج منه رجل کهل أدم شدید األدمة فدنا 

صاح منی و قال لی یا أبانصر قل الإله إال هللا قال فأومأت إلیه کیف أقول ولسانی مغلق قال ف
له إال هللا ورجعت إله إال هللا قال فانطلق لسانی فقلت الإعلی صیحة فقال تنکر هلل قدره قل ال

 إلی منزلی راجال وکنت أقول الإله إال هللا وانطلق لسانی و لم ینغلق بعد ذلک
      2  1      223  853 
 حدثنا أبو علی محمـد  بن أحمدالمعاذی قال سمعت أباالنصر المؤدب یقول امتأل   5

قرب من المشهد الوادی أعلی من المشهد فأقبل السیل حتی إذاالسیل یوما بسناباد و کان 
ی المشهد منه خفنا علی المشهد منه فارتفع بإذن هللا ووقع فی قناة أعلی من الوادی و لم یقع ف

 شیء

نی محمـد  حدثنا أبوالفضل محمـد  بن أحمد بن إسماعیل السلیطی النیسابوری قال حدث   21
ی علی الصغانی ال کنت فی خدمة األمیر أبی نصر بن أببن أحمدالسنانی النیسابوری ق

ی میله إلی صاحب الجیش و کان محسنا إلی فصحبته إلی صغانیان و کان أصحابه یحسدوننی عل
رنی أن وإکرامه لی فسلم إلی فی بعض األوقات کیسا فیه ثالث آالف درهم وبختمه وأم
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لس فیه الحاجب ووضعت یج أسلمه فی خزانته فخرجت من عنده فجلست فی المکان ألذی
الکیس عندی وجعلت أحدث الناس فی شغل لی فسرق ذلک الکیس فلم أشعر به و کان 
 لألمیر أبی النصر غالم یقال له خطلخ تاش و کان حاضرا فلما نظرت لم أر الکیس فأنکر
اال جمیعهم أن یعرفوا له خبرا وقالوا لی ماوضعت هاهنا شیئا فما وضعت هذا إالافتع

خشیة أن  ارفا بحسدهم لی فکرهت علی تعریف األمیر أبی نصر الصغانی لذلکوکنت ع
مر یحزنه یتهمنی فبقیت متحیرا متفکرا الأدری من أخذ الکیس و کان أبی إذاوقع له أ

رج عنه ع فزاره ودعا هللا تعالی عنده و کان یکفی ذلک ویف الرضافزع إلی مشهد 
فی الخروج إلی طوس  ه أیها األمیر تأذن لیفدخلت إلی األمیر أبی نصر من الغد فقلت ل

أتهمه به فلی بهاشغل فقال لی و ما هو قلت لی غالم طوسی فهرب منی و قدفقدت الکیس و أنا
ی الکیس فقال لی انظر أن التفسد حالک عندنا فقلت أعوذ باهلل من ذلک فقال لی و من تضمن ل

ین یدیک فکتب إلی أبی ملکی بإن تأخرت فقلت له إن لم أعد بعدأربعین یوما فمنزلی و
أکتری من  ی بطوس فأذن لی فخرجت وکنت  الحسن الخزاعی بالقبض علی جمیع أس

عندرأس  منزل إلی منزل حتی وافیت المشهد علی ساکنه السالم فزرت ودعوت هللا تعالی 
سول هللا صلی هللا رالقبر أن یطلعنی علی موضع الکیس فذهب بی النوم هناک فرأیت 
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وضوء فی المنام یقول لی قم فقد قضی هللا حاجتک فقمت وجددت ال آله وسلم علیه و 
ل هللا صلی هللا علیه و رسووصلیت ماشاء هللا تعالی ودعوت فذهب بی النوم فرأیت 

ه و هوهناک فی المنام فقال لی الکیس سرقه خطلخ تاش ودفنه تحت الکانون فی بیت آله وسلم 
میعاد بثالثة أیام فلما دخلت فت إلی األمیر أبی نصر قبل البختم أبی نصر الصغانی قال فانصر

دت إلیه فقال علیه فقلت له قدقضیت لی حاجتی فقال الحمد هلل فخرجت وغیرت ثیابی وع
سول هللا رأین الکیس فقلت له الکیس مع خطلخ تاش فقال من أین علمت فقلت أخبرنی به 

 ع قال فاقشعر بدنه لذلک وأمر بإحضار ضاالرعندقبر  فی منامی صلی هللا علیه و آله وسلم 
فأمر  خطلخ تاش فقال له أین الکیس ألذی أخذته من بین یدیه فأنکر و کان من أعز غلمانه

  صلی هللا علیه و آله وسلم رسول هللاأن یهدد بالضرب فقلت أیها األمیر التأمر بضربه فإن 
یته مدفون تحت الکانون ب قدأخبرنی بالموضع ألذی وضعه فیه قال وأین هو قلت هو فی

حفر وأخرج بختم األمیر فبعث إلی منزله بثقة وأمر بحفر موضع الکانون فتوجه إلی منزله و
یا أبانصر لم أکن  الکیس مختوما فوضعه بین یدیه فلما نظر األمیر إلی الکیس وختمه علیه قال لی

ی أنک نعرفت فضلک قبل هذاالوقت وسأزید فی برک وإکرامک وتقدیمک و لوعرفت
راک أن ترید قصد المشهد لحملتک علی دابة من دوابی قال أبونصر فخشیت أولئک األت
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ور وجلست فی یحقدوا علی ماجری فیوقعونی فی بلیة فاستأذنت األمیر وجئت إلی نیساب
یل حدثنا أبوالفضل محمـد  بن أحمد بن إسماع الحانوت أبیع التبن إلی وقتی هذا و القوة إالباهلل

ل بعثنی أبو رضی هللا عنه قال سمعت الحاکم الرازی صاحب أبی جعفرالعتبی یقوالسلیطی 
 الرضاه فی زیارة جعفرالعتبی رسوال إلی أبی منصور بن عبدالرزاق فلما کان یوم الخمیس استأذنت

أتصعب علی  ی  ع فقال اسمع منی ماأحدثک به فی أمر هذاالمشهد کنت فی أیام ش
هم فخرجت ر فی الطریق وأسلب ثیابهم ونفقاتهم ومرقعاتأهل هذاالمشهد وأتعرض الزوا

المشهد  متصیدا ذات یوم وأرسلت فهدا علی غزال فما زال یتبعه حتی ألجأه إلی حائط
لم فوقف الغزال ووقف الفهد مقابله الیدنو منه فجهدنا کل الجهد بالفهد أن یدنو منه ف

لی الحائط رجع عنه فدخل التجأ إمتی فارق الغزال موضعه یتبعه الفهد فإذا ینبعث و کان
 الغزال حجرا فی حائط المشهد فدخلت الرباط فقلت ألبی النصر المقری أین الغزال

ألذی دخل هاهنا اآلن فقال لم أره فدخلت المکان ألذی دخله فرأیت بعر 
الغزال وأثر البول و لم أر الغزال وفقدته فنذرت هللا تعالی أن الأوذی الزوار بعد 

هد تعرض لهم إالبسبیل الخیر وکنت متی مادهمنی أمر فزعت إلی هذاالمشذلک و الأ
رزقنی ولدا ذکرا فزرته وسألت هللا تعالی فیه حاجتی فیقضیها لی ولقد سألت هللا تعالی أن ی
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رزقنی ولدا فرزقنی ابنا حتی إذابلغ وقتل عدت إلی مکانی من المشهد وسألت هللا تعالی أن ی
لی من  لم أسأل هللا تعالی هناک حاجة إالقضاها لی فهذا ماظهرذکرا فرزقنی ابنا آخر و 

طی حدثنا أبوالفضل محمـد  بن أحمد بن إسماعیل السلی برکة هذاالمشهد علی ساکنه السالم
خراسان  قال حدثنا أبوالطیب محمـد  بن أبی الفضل السلیطی قال خرج حمویه صاحب جیش

عقیل و    ان معه من القواد د لینظر إلی من کذات یوم بنیسابور علی میدان الحسین بن یزی
ده إلی کان قدأمر أن یبنی ویجعل بیمارستان فمر به رجل فقال لغالم له اتبع هذا الرجل ور

داری حتی أعود فلما عاد األمیر حمویه إلی الدار أجلس من کان معه من القواد علی 
ال أدخله فلما دخل ق   ل هو علی الالطعام فلما جلسوا علی المائدة فقال للغالم أین الرجل قا

أمر أمر أن یصب علی یده الماء و أن یجلس علی المائدة فلما فرغ قال له أمعک حمار قال الف
بسفرة له بحمار ثم قال له أمعک دراهم للنفقة فقال الفأمر له بألف درهم وبزوج جوالق خوزیة و

فقال لهم أتدرون من  دوبآالت ذکرها فأتی بجمیع ذلک ثم التفت حمویه إلی القوا
ة ورأیت ع و علی أطمار رث الرضای زرت   هذاقالوا ال قال اعلموا أنی کنت فی ش

معت عندالقبر أن یرزقنی والیة خراسان وس هذا الرجل هناک وکنت أدعو هللا تعالی 
عالی لی فیما ت هذا الرجل یدعو هللا تعالی ویسأله ما قدأمرت له به فرأیت حسن إجابة هللا
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ل علی ته فیه ببرکة هذاالمشهد فأحببت أن أری حسن إجابة هللا تعالی لهذا الرجدعو
لک یدی ولکن بینی وبینه قصاص فی شیءقالوا ما هو قال إن هذا الرجل لمارآنی و علی ت

رکلنی برجله و قال لی ء عظیم فصغر عنده محلی فی الوقت واألطمار الرثة وسمع طلبتی بشی
ألمیر اعف عنه والیة خراسان وقود الجیش فقال له القواد أیها ا مثلک بهذا الحال یطمع فی

 واجعله فی حل حتی تکون قدأکملت الصنیعة إلیه قال قدفعلت و کان حمویه بعد
ض ذلک یزور هذاالمشهد وزوج ابنته من زید بن محمـد  بن زید العلوی بعدقتل أبیه ر

ن برکة ذلک لما کان یعرفه م بجرجان وحوله إلی قصره وسلم إلیه ماسلم من النعمة کل
هذاالمشهد و لماخرج أبو الحسین محمـد  بن أحمد بن زیاد العلوی ره وبایع له عشرون 

ه و قال ألمیر ألف رجل بنیسابور أخذه الخلیفة بها وأنفذه إلی بخارا فدخل حمویه ورفع قید
أن تکفیهم  بوهم جیاع فیج رسول هللا صلی هللا علیه و آله وسلم خراسان هؤالء أوالد 

ر حتی الیخرجوا إلی طلب المعاش فأخرج له رسما فی کل شهر وأطلق عنه ورده إلی نیسابو
فصار ذلک سببا لماجعل ألهل الشرف ببخارا من الرسم و ذلک ببرکة هذاالمشهد علی 

 عنه حدثنا أبوالعباس أحمد بن محمـد  بن أحمد بن الحسین الحاکم رضی هللا    ساکنه السالم
 عت أبا علی عامر بن عبد هللا البیوردی الحاکم بمرو الرود و کان من أصحابقال سم
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بة ع بطوس فرأیت رجال ترکیا قددخل الق الرضاالحدیث یقول حضرت مشهد 
اجمع بینی ووقف عندالرأس وجعل یبکی ویدعو بالترکیة و یقول یارب إن کان ابنی حیا ف

عرف اللغة الترکیة ومعرفة قال وکنت أوبینه و إن کان میتا فاجعلنی من خبره علی علم 
ته و فقلت له أیها الرجل ما لک فقال کان لی ولد و کان معی فی حرب إسحاق آباد ففقد

سمعت  الأعرف خبره و له أم تدیم البکاء علیه فأنا أدعو هللا تعالی هاهنا فی ذلک ألنی
ضیفه ذلک أن الدعاء فی هذاالمشهد مستجاب قال فرحمته وأخذته بیده وأخرجته أل

ی علیه مرقعة فلما أبصر بذلک الترک الیوم فلما خرجنا من المسجد لقینا رجل شاب طوال مختط
وثب إلیه فعانقه وبکی وعرف کل واحد منهما صاحبه فإذا هوابنه ألذی کان 

ع قال فسألته کیف  لرضاایدعو هللا تعالی أن یجمع بیننا وبینه أویجعله من خبره علی علم عندقبر 
لمی إلی هذاالموضع فقال وقعت إلی طبرستان بعدحرب إسحاق آباد وربانی دیوقعت 

 هناک فاآلن لماکبرت خرجت فی طلب أبی وأمی و قد کان خفی علی خبرهما وکنت
مع قوم أخذوا الطریق إلی هاهنا فجئت معهم فقال ذلک الترکی قدظهر لی من أمر 

ذاالمشهد مابقیت والحمد الأفارق ههذاالمشهد ماصح لی به یقینی و قدآلیت علی نفسی أن 
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هلل أوال وآخرا وظاهرا وباطنا والصالة و السالم علی محمـد المصطفی وآله وسلم تسلیما 
 کثیرا

 

 

 

قی النقی اللهم صل علی علی بن موسی الرضا المرتضی االمام الت
ق و حجتک علی من فوق االرض و من تحت الثری الصدی

له متواتره متواصالشهید صلواه کثیره تامه زاکیه 
 د من اولیائکــت علی احـضل ما صلیــافـه کـمترادف


