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فضائل املرتضى
يف
ّ
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السمطَني
فرائ ُد ْ
ِ
ِ
واألئمة
والبتول والسبطني
فضائل املرتضى
يف
ّ
ذريّتهم (عليهم السالم)
من ّ
أتليف:
شيخ اإلسالم احمل ِّدث الكبري
إبراهيم بن دمحم بن املؤيّد بن عبد هللا
حممد اجلَُويين اخلراساين
ابن علي بن ّ
من أعالم القرن السابع والثامن

واملتوّف سنة ( )037اهلجريّة
املولود عام ()466
ّ
اجمللّد الثاين
ح ّققه وعلّق عليه وتص ّدى لنشره:
الشيخ دمحم ابقر احملمودي
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
وتحّقد ق ّ ّدوّقيّوه وتياليقه عقي ون يربقحن لقه
عما ال يليق كربايئهقه ،وتبقاك
احلمد هلل الذي ّ
ّ
تنزه جناب جالله ّ
ُّ
ند وو ض ّد ( )1وو مماثل وو مشاك  ،وتالّى لطفه ما وفسده عبيده مي وّحاهلم ابملياصي والطغيان وتقداك  ،وهوق
ي هقحاه ( )2هلق إم يلينقا وا وقنم كقداك  ،فققد تقحام مقد الينايق ازلليّق و اك ،
هقات رممقه علقى ر ّقل قاو هقحو ق ههق هح ّ
وجيل اإلّسان كذلك ( )3واجلنان منزلك و اك .
والصالة والسالم على خامت ازنبياء واملمّلني ،دمحم الذي واظب على طاعق ّقبنانه ،والشقفق علقى خلققه
وهدايوهم يم َّحاء الطمي وابك  ،فشمح له صقدكه ،ووضق عنقه ولكه ،وشق إد كيل ّقي ولكه ،وكفق لقه هِ ررقمه ،ونقح ي

م ققي ّق قما ب الغي ققب ّ :ققد وعلين ققا ميامل ققك ومن ققاك  ،ووعلين ققا مماتب ققك ووّ ققداك  ،وصق ق ّفينا ض ققماهم ووّق قماك  ،ورفين ققا
()4
قاي واإلّسققان وّطققاك  ،ووكققدينا كفيوققك ووخطققاك  ،وو نينققا منزلققك ومقزاك  ،وجيلنققا
مطالبققك وووطققاك ووكوينققا ابلق ّ
() 5
وّسنّا ق ييداع املربقاكم وووضقاع احلنيفيّق
الحّيل اليليإ المفيي حملّك وّماك وكسطنا ق ازهوم واآلخمة ونحاك ّ ،
السهل السمن آاثك  ،فإ ّن ملا اجوبا واصطفا [ووّبإك] واخواك  ،رأل القلقحب وازكواح حمبإوقك واالكوهقا
ّ
حتمي ( )6ممضاته؛
على
ووّ
كك واإلمساع كسنإوك ووخباك ،
ّ

____________________
( )1رذا ق خمطحط طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :وتيام [عي] ون يربحن له ن ّد وو ض ّد.)...
ولييلم و ّّن شمعنا ق رواك ما هاهنا ق ( )22مي شهم كمضان املباك مي ّن (.)1331
ي  -كضققم اهلققاء ورسققم ال قحاو  :-مققا اضفققا مققي ازك  .واّققوياكه هاهنققا للسققاّس ق وّققفل ومنياتققه الفاّققدة ،واهلالققك ق ّيققم ه قحاه،
( )2اهل قه هح ّ
والغمي ق جلإ حايوه.
( )3رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :وتداك ما هوق هقات رممقه علقى رقل قاو هقحو ق هقحاه ،وا وقنم كقداك  ،فققد تقحام
مد اليناي ازلليإ و اك  ،وجيل اإلّسان نزلك.)...
( )4رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :ورفينا خطاكك وووطاك .)...
( )5رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :وجيلنا الحّيل اليالي .)...
( )6رذا ق نسخ السيّد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :ووّ على جممو ممضاته.)...
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والرتّققي ق مي ققاك الونق ق ّ ق ِات ققه وص ققفاته ّو ققك ( )1وعل ققى اّ ققوماع رلمق ق احلق ق ّ والن ققم ق ع اه ققب ملرب ققه
وملربحت ققه مسي ققك ووكص ققاك  ،ع ق ّقزل كنص ققمه وع ق ّقزك كيحن ققه ،وويّققد ةالهرب ق ق الس ققماء وجيله ققم جن ققح ووعحان ققك
وعمققم كوضققاع الايرققا
ّسققي هخلهقققك ،وجيققل الزهققد والوقققحو شققياك و اثك ّ ،
ّسققي خلقققك ّ
وونصققاك  ،ورمققا ّ
() 2
وطهقم ووهققل
وتقحاي يمقدا اريق ا مناللققك و ئك وجيقل لينق ازرقحان وّليق الحجقح نقحك ونسققلك املبقاك ّ ،
ّققبنانه عليققه وعلققى آلققه ووصققناكه
كيوققك املربق ّقممني ،وصقلّى وابك علققيهم رمققا صقلّى عليققك وابك ( )3فصققلحا
وم ققي خ ققالفهم وّنواه ققم ج ققذب يم نفس ققه واع ققي الش قققاوة
ال ققذيي َم ققي ّ ققالفهم ووااله ققم ققا ق ال ققداكيي و ال ققكَ ،
وهتالققك ،صققالةد اهمق ازشقحابّ ،اهمق ازّقحاب ،عاليق الققمواب ،لاريق ازعقماب ،مققا تبققاكل ميشققم ق ّحمق الققح ى

و اّك ( )4وّالمه وحتيّاته الزاريا الناميقا السقاميا  ،وّنانهقهه وكتوقه الفاهنقا الغقا ئ ( )5الماهنقا عليقه
وعليهم ما تباهج كو كبرباء اإلمام وتضاّك (.)6
() 1
وكي ققد ت ققد ال ققذي خ ق إ نبيّققه دمحماد ووه ققل كيو ققه علي ققه وعل ققيهم وفض ققل الص ققلحا والوس ققليم [ب] الجوب ققاء

واالصققطفاء والوطهق والوربققمم ،وومققم ابلصققالة عليققه وعلققيهم رمققا ومققم ابلصققالة علققى يكقماهيم وآ يكقماهيم ( )8وجيققل
ميمفوهم كماءةد مي الناك ،وحمبّوهم جحالاد على الصماط ،وواليوهم ومناد مي اليذاب ازليم.

____________________
( )1رذا.
( )2رذا ق خمطحط السيد علي نقي ،وق خمطحط طهمان( :مياك و ئك ).
نلحح يليه ق الويلي ( )8اآليت فالّ ه.
( )3يشاكة يم ما ّ
س مي نسخ السيد علي نقي( :الحعى) ابليني املهمل .
( )4رذا ق نسخ طهمان ،وق ظاهم كّم اري ّ
ليل هذا هح الصحاب ،وق نسخ طهمان( :وّنا فيه وكاّ ) .وق نسخ السيد علي نقي( :وّنانه وكاّه.)...
(ّ )5
( )6هذا هح ال اهم املحاف لنسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :الغماهم).
وصلي( :واالجوباء.)...
( )1هذا هح ال اهم ،وق إ
َ
( )8يشاكة يم ما كواه مجاع رثق ة كطقمب عديقدة مقي ونقه ملقا نقز ّحلقه تيقام ق اآليق ( )56مقي ّقحكة ازّقزاب :)33( :إ َّن َّ َ
اَّلل َو َمالئِكتَهُ
ِ
ّ
َ ُّ َ َ َ َّ َ َ ُّ َ َّ
َ ُّ َ َ ْ َ َ ِّ َ
ْ
اَّل َ
يصلون لَع انل ِّ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وّالحا :ئ كّح ّ ،وما السالم عليك فقد عمفنقاه
ين َآمنوا صلوا علي ُِ وسلموا تس ِليما ّ .ألحا كّح
ِب يا أيها ِ
ِ
ٍ
صل على حممد وعلى آل دمحم)...
فربي الصالة عليك؟ ّا ( :قولوا :الل َّ
ّهم ِّ

واحلققديم مو قحاتم وّققنده ينوهققي يم مجاع ق رث ق ة مققي الصققناك مققنهم :ريققب ك قي ع ققمة ،ووكققح مسققيح ازنصققاكي ،وليققد كققي خاكج ق  ،ووكققح ّققييد
اريدكي ،واإلمام وم املؤمنني ،ووكح هميمة ،ووكح تيد الساعدي ،وكميدة اريزاعي ،واكي عبّاس ،وّاكث كي اريقزك  ،وخالقد كقي ّقلم  ،وطلنق كقي
عبيد  ،وو ّهم املؤمنني و ّهم ّلم  ،وواثل كي ازّق  ،واكي مسيح  ،ودمحم كي عبد كي ليد ازنصاكي ،وعبد كي عممو كي اليا .
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____________________
وّقد كواه كسقندهم عققي ريقب كقي ع ققمة مجاعق رثق ة مققنهم :الطقايا ،،وكواه عنقه ق تممجق وتقد كقي دمحم املققمولي مقي املي قم الصققغ 14 .1 :
ّا ّ :دثنا وتد كقي دمحم كقي عمقم وكقح كشقم كبغقدا [إبصقبهان] ّقدثنا حممقح كقي آ م املقمويّ ،قدثنا الفضقل كقي محّقى السقينا ،،عقي و هقان
عممو كي كش ّ ،دثنا احلربم كي عويب :
عي عبد المتان كي و ليلى ،عقي ريقب كقي ع قمة :و ّن كجقالد ّقأ النق ّ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فققا ّ :ومقا السقالم [عليقك] فققد عمفقف فربيق الصقالة؟ فيلّمقه
ون يقققح ( :اللّهق إم صق هّقل علققى دمحم وعلققى آ دمحم رمققا صقلإيف علققى يكقماهيم ينّققك تيققد جميققد ،وابك علققى حممققد وعلققى آ حممققد ،رمققا ابكرققف علققى
يكماهيم ينّك تي ٌد جميد).
ّا الطايا :،مل ه
يموه عي و هان يالّ الفضل كي محّى.
وّققح  :وكواه ويضقاد وكققح نيققيم ق تممج ق وتققد كققي دمحم كققي عمققمو كققي مصققيب كققي احلسققي كققي فضققال كققي عبققد كققي كاشققد الفقيققه املققمولي مققي روققاب
وخباك يصبهان ،13 ،1 :نقالد عي الطايا...،
وويضاد كواه الطايا ،ق تممج يكماهيم كي عبد النصي مي املي م الربب ّ ،85 ،1 :ا :
ّدثنا يكماهيم كي عبد النصي ّ ،دثنا ميمحن كي ازصبغّ ،دثنا وكح كربم احلنفيّ ،دثنا مسيم كي ردام ،عي ّلم كي رهيل:
عي عبد المتان كي و ليلى ،عي ريب كي ع قمةّ ،قا ّ :قا كجقل :ئ كّقح هقذا السقالم عليقك ّقد عمفنقاه ،فربيق الصقالة عليقك؟ فققا :
(ّحلقحا :اللّهق ّقم صق هّقل علقى حممققد وعلققى آ حممققد ،رمقا صقلإيف علققى يكقماهيم ينقّقك تيق ٌد جميققد ،اللّه ّقم ابك علققى حممققد وعلقى آ حممققد ،رمققا ابكرققف
على يكماهيم ينّك تي ٌد جميد).
مثّ ّا الطايا :،مل يموه عي ّلم كي رهيل يالّ مسيم ،وال عي مسيم يالّ وكح كربم احلنفي ،تفإم كه ميمقحن كقي ازصقبغ ،وال روبنقاه يالّ عقي يكقماهيم
كي عبد .
وّد كواه ويضاد عبد كي تيد الربشي ق مسنده  /الحكب  / 55ب ّ /ا ّ :دثنا ييلى كي عبيقدّ ،قدثنا ازجلقع ،عقي احلربقم كقي عهويبق [ظ] عقي
عبد المتان كي و ليلى:
َ
َّ
َ ُّ َ َ ْ َ َ ِّ
ُّ
َْ
َ
ُّ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
انل ِّ َ
اَّل َ
َ َّ
َ َ
يهن آمنهوا صهلوا عليه ُِ وسهلموا تسه ِليما [/ 56
ِب يا أيهها ِ
عي ريب كي ع مةّ ،ا  :ملقا نزلقف :إِن اَّلل ومالئِكتُ يصلون لَع ِ
ازّزابّ .]33 :مف يليه فقلف الوسليم [عليك] ّد عمفناه ،فربي الصالة عليقك ئ كّقح ؟ ّقا ّ( :قل :اللّهق إم ص هّقل علقى حممقد وعلقى آ
حممد ،رما صلإيف على يكماهيم وآ يكقماهيم ينّقك تيق ٌد جميقد ،وابك علقى حممقد وعلقى آ حممقد رمقا ابكرقف علقى يكقماهيم وآ يكقماهيم ينّقك تيق ٌد
جميد).
وكواه البخققاكي اّققانيد ق تفسق اآلي ق الربما ق مققي روققاب الوفس ق مققي صققنينه ،151 6 :وعنققه وعققي ق ه كواه ق احلققديم 3( :و )22
وتحاليه مي تفس الايهان.335 4 :
وكواه ويضاد اكي عسارم ق تممج و ييلى تزة كي دمحم كي تزة كي وتد كقي جيفقم كقي دمحم كقي ليقد كقي عل ّقي كقي احلسقني كقي عل ّقي كقي و طالقب،
مي اتكيخ مش  - 116 ،13 :وق هتذيبهّ - 452 4 :ا :
ونبققأّن وكققح دمحم عبققد كققي وتققد اكققي السققممّندي ،وهب ق كققي وتققد اكققي ازرفققاّ ،،ققا  :ونبققأّن وك قح القاّققم احلسققني كققي دمحم كققي يك قماهيم احلنققاهي
كدمش  ،ونبأّن الشمي وكح ييلى تزة كي دمحم كي تزة الزيدي القزويينّ ،دم علينا مش ّن اثنوني وتسيني وثقالث مةق  ،ونبقأّن وكقح كربقم دمحم كقي
جيفققم كققي دمحم اكققي اهليققثم ازنصققاكي ،ونبققأّن جيفققم كققي دمحم كققي شققارم الصققاهغ ،ونبققأّن ّبيص ق كققي عقب ق  ،ونبققأّن ّققفيان الثققحكي ،عققي ازعم ق  :عققي
احل َربم:
َ
َّ
ُّ
َ
ُّ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
انل ِّ َ
اَّل َ
َ َّ
َ َ
يهن آمنهوا
هِب يها أيهها ِ
عي عبد المتان كي و ليلى ،عي ريب كي ع مةّ ،ا  :ملّا نزلقف هقذه اآليق  :إِن اَّلل ومالئِكتُ يصلون لَع ِ
ُّ
َ
ِّ َ
هقذا السقالم عليقك ّقد عمفنقاه ،فربيق الصقالة؟ ّقا ّ( :قل :اللّهق إم ص هّقل
َصلوا َعليْ ُِ َو َسلموا ت ْس ِليما  ،جقاء كج ٌقل يم النق فققا  :ئ كّقح
علقى حممققد وعلقى آ حممققد ،رمقا صقلإيف علقى يكقماهيم ينّقك تيق ٌد جميقد ،وابك علققى حممقد وعلققى آ حممقد ،رمققا ابكرقف علققى يكقماهيم ينّققك تيق ٌد
جميد).
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كووٌ كّقيم ،وعلقى وخيقه يمقام
ازمي القذي هقح علقى هخلهق ع قيم ،وابملقؤمنني ٌ
والصالة والسالم على دمحم الن ّ ّ
قدي اإلم ققام مس ق ّقي ( )1خ ققامت ازنبي ققاء ،و [عل ققى] ولواج ققه
ازولي ققاء و [عل ققى] ووال ه احلنف ققاء الش ققمفاء ،و [عل ققى] امله ق ّ
وِكيّوققه [و] وهققل كيوققه وعرتتققه وصققناكوه منققاك اإلّسققان اليمققيم ،وميققا ن املق ّقي واإلفضققا اجلسققيم،
وهإمهققا املققؤمنني ّ
والوققاكيني هلققم إبّسققان يم يققحم الققديي ،وهققل الصققفاء والحفققاء واليقققني ،صققالةد تققزكي نفناهتققا كققمواهع الفققا مة ،وجتمق
هب نسيم وفاح مشيم ( )2واّويذب رحثم وتسنيم.
لقاهلها مي ّيا َ َيت الدنيا واآلخمة ،ما إ
فهذا هح السمس الثا ،مي رواب فماهد السمطني اجلزء الثا )3( ،يشومل علقى اثنقني وّقبيني ابابد مقي وّا يقم
وك م ققي ّ ققيّد الثقل ققني  -ال ققذي م ققا نطق ق ع ققي اهل ققحو  -ق فض ققاهل املمتض ققى والبو ققح واحلس ققنني وه ققل الربمامق ق
والوق ققحو[ ،و] خالص ق ازّنم ونق ققاوة البش ققم ،ال ققذيي ك ققذرمهم يس ققودف ن قحال ال ققبالء والض ققمك ،ويهس ققوياِ م ققي ّ ققحء
وشم القدك ،ويهسونز ق احملح نحاف املطم ،ويسوقضي [على] لبا اليأس جحام الحطم ( ،)4شيم (:)5
القضاء ّ
بو ه
الس َه
مجا ِي ازك رانحا ق احلياة وهم = كيد املما ه مجا ه ال هربرو ه

____________________
=
وكواه ويضاد ق تممج ليد كي جاكي ازنصاكي مي االّويياب هبام اإلصاك ّ 556 ،1 :ا :
ّققا وكققح لققج السققاجيّ :ققدثين لئ كققي عبيققد املققزّ ،،ققا ّ :ققدثين مققموان كققي مياويق ّ ،ققا ّ :ققدثين عثمققان كققي ّربققيم ،عققي خالققد كققي ّققلم
ّقد علمنقا ريق
القمشي ،عي محّى كي طلن كي عبيقد ّ ،قا ّ :قدثين ليقد كقي جاكيق وخقح كقين احلقمث اكقي اريقزك ّ ،قا ّ :لقف :ئ كّقح
السالم عليك ،فربي نصلّي عليك؟ ّا ( :صلّوا عل َّيي وقوليوا :اللّه َّيم ابر عليى آل حمم ٍيدم ميا ابر ي عليى إبيراهيم وآل إبيراهيم إ ّي
محيد جميد).

هربذا كواه خالد كي ّقلم  ،عقي محّقى كقي طلنق  ،وكواه يّقماهيل ،عقي عثمقان كقي عبقد

ّا فيه :وكاه عي وكيه ّ -لف :ئ كّح ّد علمنا السالم عليك .فذرمه.
وّح  :وّد تق ّدم احلديم كطمب مجّ ق الفاحت مي مق ّدم الربواب.24 ،1 :
وكواه ويضاد عي مصا ك رث ة ق يّقاب احل ّ  252 3 :و .524 5

كقي محهقب ،عقي محّقى كقي طلنق  ،عقي وكيقه  -وكةقا

( )1هذا هح الصحاب ،وق ازصل( :يسيى).
( )2الشميم :الماهن الطيّب  :و(فاح مشيم) وي ما انوشم ووهِييف المواهع الطيّب .
الدك وو اللؤلؤ يِا نه م وفهصل كغ ه .اجلحهمة النفيس .
املوفم الذي ال ن له .الشذكة تهفصل مي الذهب .و ّ
( )3الفماهد أتيت مجياد للفميدّ :
وويض قاد أتيت الفماهققد مجي قاد للفميققدة  -مؤنقّقم الفميققد :اجلققحهمة النفيس ق  ،يهقققا  :فققالن وتققى ابلفماهققد ،وي الفققاظ تققد ّ علققى هع َققم فصققاّوه ،وجزال ق
منطقه ،ووصال عمكيإوه.
والسمس  -رناي :ارييس ما ام اللؤلؤ  -وو اريمل  -منو ماد فيه.
( )4رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :ويسوقصي عنده عليّا الناس جحام اليطم).
( )5لف ( :شيم) محجح ة ق نسخ طهمان.
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األول
الباب ّ
فضيلة

الدر واملرجان؛ ومنقبة هبا [تزيّن ] زينة اجلنان (:)1
هلا ثار ّ
[يف أ ّن آية التطهري زل يف رسول هللا (صلّى هللا عليه وآه وسلّم) وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني (عليهم السالم)]
 )2( - 356وخققايّن اإلمققام جققال الققديي وتققد كققي دمحم كققي دمحم كققي عبققد اجلبإققاك البرب قما( ،كتققه )  -كق قماءيت

عليققه ق السققاك عشققم مققي شق ّقحا ّققن ّققب و ققانني وّققوّمة ّ -ققا  :ونبققأّن والققدي اإلمققام ققم الققديي (كتققه )
يجقالةّ ،ققا  :وخقايّن اإلمققام كضققي القديي وكققح اريق وتققد كققي يمساعيققل كقي يحّق الطالقققا( ،كتققه ) يجققالةّ ،ققا
ونبأّن الشيخان وكح ّييد ّنصم كي ّهل كي وتد البغدا ي ،ووكح دمحم دمحم كي املنوصم كقي وتقد كقي ّفق املوقحي
( .) 3
ّيلحلق  :وونبققأّن شققمٌ الققديي وكققح الفضققل وتققد كققي هبق كققي وتقد كققي عسققارم كققماءيت عليققه ةدينق مشق ،
ّلققف لققه :وخققاي اإلمققام كضققي الققديي املؤيقإقد كققي دمحم كققي علققي املقققم الطحّققي يجققالةّ ،ققا  :ونبققأّن جق ّدي ز ّهمققي وكققح
اليبّاس دمحم كي اليبّاس

____________________
ليل هذا هح الصحاب ،وق ازصل( :ومنقب كين هبا كين اجلنان).
(ّ )1
ازو  ،421ولربقي كدايق الوسلسقل مقي
ازو املمّحم ق آخقم اللّقد ّ
( )2هذا المّم وما أييت كيده ابلوسلسل ممتّب على آخم كّم مي السمس ّ
ازو ال مي مق ّدم الربواب ،فإِاد وّا يم املق ّدم  -وهي اثنا عشم ّديثاد  -خاكج عي هذا اليد.
ازو مي السمس ّ
الباب ّ
( )3رذا ق نسخ السيد علي نقي  -ومثله أييت ق احلديم - )362( :وق نسخ طهمان( :ووكح دمحم دمحم كي املنصحك كي وتد كي.)...
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() 1
الفمخقزا ي ّققا :
اليصقاكي امليقموٌ كيباّقه كسققماعي عليقهّ ،قالحا :ونبققأّن القاضقي وكقح ّقييد دمحم اكققي ّقييد ّ
ونب ققأّن ازهّ ققواِ اإلم ققام وك ققح يّ ققناب وت ققد ك ققي دمحم ك ققي يكق قماهيم الثيلق ق (كت ققه ) ّ ،ققا  :وخ ققاي ،عقي ققل ك ققي دمحم
اجلمجا ،،ونبأّن املياىف اكي لرمئ البغدا ي ،ونبأّن دمحم كي جميم [الطاياّ ]،قدثين [دمحم] كقي املثق ّ ّ ،قدثنا كربقم كقي

لج كي لابن الينزي(ّ )2دثنا مند  ،عي ازعم  ،عي عطيّ  ،عي و ّييد اريدكي ّا :
َّ
يف ويف عل ّيي وحسين وحسيني وفاطمية :إِن َمها
ّا كّح
(صلّى عليه وّلم) ( :زل هذه اآلية يف مخسةَّ :
َ
ْ
ْ
َ
ِّ ْ
َّ
اَّلل ِلذه َ
ج َس أ ْهل َ
اْليْ ِت َوي َط ِّه َرك ْم َت ْط ِهريا ) [ / 33ازّزاب.]33 :
ب َعنكم الر
ي ِريد
ِ ِ

____________________
( )1رذا ق خمطحط السيّد علي نقي ،و ّن فيهّ( :ا  :ونبأّن القاضي.)...
وق نسخ طهمانّ( :الحا :ونبأّن القاضي وكح ّييد اكي دمحم كي ّييد.)...
ازو مققي تفس ق آي ق الوطه ق مققي تفس ق الطققايي ،6 22 :وّققد علّقنققاه علققى احلققديم )664( :مققي روققاب ش قحاهد
( )2رققذا ق احلققديم ّ
الونزيل 21 2 :ط.1
ه
وصلي تصني فاّ .
وهاهنا ق رلي إ
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فضيلة

حبب أهل البي (عليهم
[أبيات منصور الفقيه يف مشروطيّة تز ية الفرائض وقبوهلا ّ

حب أهل البي (عليهم السالم) وبغض أعدائهم إن ان رفضاً فهو رافضي]
السالم)م وأ ّن َّ

 - 351وابإلّققنا املققذرحك يم الثيل ق ّققا  :ونشققد ،دمحم كققي القاّققم املققاوك ي ،ونشققد ،دمحم كققي عبققد المتققان
الزعفما ،،ونشد ،دمحم كي يكماهيم اجلمراّ ،ا  :ونشد ،منصحك الفقيه لنفسه:
() 1
فإ ،كافضي
هبي فماهضي = وكقه رغا َمي عا اهم كفضاد ّ
ين ران ّ ّ مخس لإرف ّ

____________________
ليل هذا هح الصحاب ،وق خمطحط طهمان( :نزلف هبم فماهضي) .وق نسخ السيد علي نقي( :لروا هبم فماهضي).
(ّ )1
وازكيا كواها  -ويضاد  -الطايي اإلمامي ق رواب كشاكة املصطفى ّ 342ا :
وخايّن وكقح الفضقل دمحم كقي دمحم كقي احلسقني اليلقحيّ ،قا  :ونشقد ،وكقح اريق الفاكّقي  -فيمقا وجقال ي وروقب ي هطّقه ّ -قا  :ونشقد ،رامقل كقي
وتدّ ،ا  :ونشد ،اكي كربمانّ ،ا  :ونشد ،اكي ّال ّ ،ا  :ونشد ،وكح اليبّاس املصميّ ،ا  :ونشد ،منصحك الفقيه لنفسه:
فإ ،كافضي
ين ران ّ ّ مخس لإرف هبم فماهضي = وكغا َمي عا اهم كفضاد ّ
ومثلققه كواه الطباطبققاهي  -ام هعق ّقزه  -ممّ قالد عققي اللّققد ( )4مققي روققاب رنققز الققدكك وجققام الغققمك 33 ،أتلي ق و كربققم اكققي عبققد كققي ويبققك
صن رلم ( :عا اهم) .وفيه ويضاد ون ازكيا للخبّال البلحي؟
صاّب صمخد ،ولربي ّ
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[أبيييات الصيياحب بيين عبّيياد يف قصييور عملييه وشييكره لِمييا أ ييم هللا عليييه فييوح مييا ييان نملييه ميين املنييائ واملواهييبم وأ ّن
أفضل مواهب هللا عليه حبّه ألمري املؤمنني علي (عليه السالم)م مثّ أبيات ِع ّز الدين الناصر لدين هللا يف أ ّن َمن وسيلته إىل

هللا هو النيب وصهره وابنته وسبطيه (سالم هللا عليهم)]
 - 358وخققاي ،الصققدك اإلمققام ات اإلّققالم نققحك الققديي دمحم كققي دمحم كققي دمحم كققي طققاهم كققي يك قماهيم كققي تققزة
قف] وّقوّني وّقوّمة (ّ )1ققا ّ :قدثين اإلمقام الزاهقد الناّقد كقيّق
يي منهققا ق ّقن [ّ ّ
البخقاكي يمتقه فيمقا روقب ّ

احل ّفاظ ّافظ ازندلس امليموٌ ابكي ّحل الغمّنطي (كته ) ّا :
ّربققى لنققا عق ّقز الققديي ققاح ( )2الناصققم لققديي وم ق املققؤمنني ّققا  :رنققف ّاهم قاد علققى ّاشققي كسققاطه وّحلققه
مساطقان مققي ندماهققه ،وّققد تشقيإب كققه وهبققم احلققديم ،وتفنّنقف يِ ونشققده كيققا القققاهمني للصققاّب كققي عبّققا [كتققه
]:

مناهع ه عندي جاول وملي = فليس يدكرها شربمي وال عملي
ه
لربي وفضلها عندي وورملها = حمبإيت زم ه
املؤمنني علي
َ
ّ
فه إ لذلك وك ّ  ،مثّ ف إربم هنيه وونشد لنفسه:
ّصم ه ق عملي = و ّم ،همي لما ،رثمةه ه
ازمل
ئ ِا املياك ين ّ
املؤمنني علي
وّيليت وت ٌد واكناهه واكنوههه = َ
َ
يليك مثّ وم ه

____________________
ازو
( )1ما كني امليقحفني مأخحِ مي احلديم املوق ّدم حتف المّم )352( :مي اجلزء ّ
( )2رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي ( :اح خا الناصم.)...
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 421ط.1

الباب الثاين
فضيلة
خصيصيية شييريفة فيياخرقم ومنقبيية يير زاهييرق :يف أ ّن حمبّيية علي ّيي وفاطميية وولييد ا (صييلوات هللا عليييهم) أجيير رسييالة
[أو ّ

رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)].
 - 353وخققايّن شققيخنا اليالّم ق ققم الققديي عثمققان كققي املحفّق ازِرققا( ،كتققه )  -كق قماءيت عليققه وو ّ قماءة

عليقه ،ووّن ومسق ق [شققهم] كجقب وو شققيبان ّقن مخققس وّقوّني وّققوّمة ّ -قا  :ونبققأّن الشقيخ كضققي القديي املؤيقّقد
علي الطحّي ،مثّ النيشاكحكي والشيخ اإلمام شهاب الديي وكح كربم اكي و ّقييد عبقد كقي الصق ّفاك
كي دمحم كي ّ
قنف!! ّ -ققا  :ونبققأّن
النيسققاكحكي ،كسققماعه مققي والققده وإبجالتققه مققي عبققد اجلبّققاك كققي دمحم اري قحاكي ّ -يققل :ين صق ّ
الشققيخ الققديّي عبققد اجلبّققاك كققي دمحم اري قحاكي البيهقققي مساع قاد عليققهّ ،ققا  :ونبققأّن اإلمققام وكققح احلسققي علققي كققي وتققد
الحاّدي مساعاد عليهّ ،ا  :ونبقأّن اكقي ّنّقان املزرقي ( )1ونبقأّن وكقح اليبّقاس دمحم كقي يّقنابّ ،قدثنا احلسقي كقي عل ّقي
احلماّ ،،ق ّدثنا ّسقني ازشققمّ ،ق ّدثنا ّقيسّ ،قدثنا ازعمق  ،عقي
كي لئ السميّ ،دثنا لج كي عبد احلميد ّ
ّييد كي هجب :
َ َ
َ َ ْ
ْ َْ
ّ ْ َّ َ
عي اكي عبّاس ّا  :ملا نزلف :قل ال أ ْسألك ْم َعليْ ُِ أجرا ِإال ال َم َودة ِِف القهر

ّالحا :ئ كّح

ّ
َمي هؤالء الذيي [ممن]

علي وفاطمة وولد ا) (.)2
ةح ّهتم؟ ّا ّ ( :

[ / 23الشقحكو.]42 :

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :وكح ّنّان.)...
ازو مقي تفسق اآليق الربماق مقي شقحاهد الونزيقل ،132 2 :طّ ،1قا ّ :ققدثين القاضقي وكقح كربقم احلق يّ ،ققدثين
( )2وهقذا هقح احلقديم ّ
وكح اليبّاس الضبييّ ،دثين احلسني كي علي كي لئ ون السمي...
وكواه كيده اّانيد رث ة ،وعلإقناه عليه ويضاد عي مصا ك.
وكواه ويضاد الطايا ،ق تممج وتد كي جيفم مي املي م الصغ .16 ،1 :
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[حييديث ابييوابن مييوىل رسييول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أ ّن النيييب أجلييس احلسيين واحلسييني (عليهمييا السييالم) علييى فيذيييهم وفاطميية يف

ّهم إ ّن هؤالء أهل بييت)].
حجره واعتنق عليّاً (سالم هللا عليه) مثّ قال( :الل ّ
 - 362وخققاي ،الشققيخ اإلمققام قم الققديي وكققح عمققم عثمققان كققي املحفّق (هنع هللا يضر)  -كققماءيت عليققه إبّققفمايني وواخققم

مجقا و اآلخقمة ّقن مخقس وّقوّني وّقوّمة  -واملشقايخ فميققد القديي اوو كقي دمحم كقي كولهبقان وكقح وتقد الشق الي،
ورما الديي دمحم كي عمم كي امل ّفم وكح املرباكم املمولي ،وّدوة احلربماء شمٌ الديي دمحم كقي عثمقان كقي و كربقم
اكققي احلققاّي اريحكشققاهي املوطبّققب اريحكيققدي ( )1يجققالة كققموايوهم  -كتهققم  -عققي والققدي شققيخ شققيح اإلّققالم
حممقد كقي املؤيّقد اكققي و كربقم احلمقحيين [هنع هللا يضر] ووكضقاه ،يجقالة كموايوققه
ّقلطان ازوليقاء واحمل ّقققني ّقيد احلق ّ والقديي ّ

عي شيخه شيخ اإلّالم م احل والديي و اجلناب وتد كي عمم كي دمحم كي عبد الصقحق ارييّقحّي امليقموٌ
كربققايو (هنع هللا يضر) ،يجققالةد  -ين مل يربققي مساعقاد ّ -ققا  :ونبققأّن دمحم كققي عمققم كققي علق ّقي الطحّققي كققماءيت عليققه كنيسققاكحك،
ونبققأّن وكققح اليبّققاس وتققد كققي و الفضققل الشققيايي ( )2ونبققأّن وكققح ّققييد دمحم كققي طلنق اجلناكققذي ّققا  :ونبققأّن وكققح عبققد
حممققد ازنصقاكي كدمشق ّ ،ق ّدثنا وكققح عبقد
احلسقني كققي ّ
كي عبيدّ ،دثنا جيفم كي و عثمان

وتققد كققي ( )3عطققاء القموِابكيّ ،ققدثين علق ّقي كققي دمحم

____________________
( )1ال اهم ون هذا هح الصحاب ،وق نسخ طهمان( :اريداّاهي) .وق نسخ السيد علي نقي( :اريحكاشامي).
السيا.)،
( )2رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :و الفضل ّ
( )3رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :دمحم كي عطاء المولابكي).
وللنديم مصا ك ووّانيد ،وّد ِرمّنه كطههمب ق تيلي احلديم )122( :مي رواب شحاهد الونزيل 53 2 :ط.1
وكواه ويضاد عبد كي وتد كي ّنبل رما ق احلديم )222( :مي ابب فضاهل وم املؤمنني ،مي رواب الفضاهل  ...طّ .ا :
ّدثنا عبد كي عبد الحهاب اجلمنيّ ،دثنا خالد كي احلاكثّ ،دثين طمي كي عيسى  -وهقح الينقايي ّ -قدثين يحّق كقي عبقد احلميقد،
ّا :
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الطيالسيّ ،دثنا لج كي مينيّ ،دثنا وكح عبيدةّ ّ ،دثنا طمي كي عيسى [اليناييّ ،ا ]:
(صقلّى عليقه وّقلّم) احلسقي واحلسقني
ّ ّدثين يحّق كقي عبقد احلميقدّ ،قا ّ :قا ي ثقحابن مقحم كّقح
ّهم إ ّن هؤالء أهل بييت).
على فخذيه [و] فاطم ق ّ مه واعون عليّاد ،مثّ ّا ( :الل َّ
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الباب الثالث
التمس بهم وب لي وفاطمةم واحلسن واحلسني (عليهم السالم)].
حث رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) على
[يف ّ
ّ

 - 361وخاي ،الشيخ هعّز الديي وتد كي يكماهيم الفاكوّي (كته ) ،ونبأ ،نقيب اليبّاّيني وكح طالقب اكقي
القمقي كققماءيت عليقه ،ونبقأّن دمحم كقي
عبد السمي اهلامشي ،ونبأّن الشيخ ّيد القديي وكقح عبقد شقاِان كقي جايهيقل ّ
() 1
القمي ،ونبأ ،اإلمقام وكقح عبقد دمحم كقي وتقد كقي علقي النطنقزي (كتقه ) ّقا  :ونبقأّن وكقح الفوقحح
عبد اليزيز ّ
احملسقي كقي و طققاهم ّامقد كققي دمحم كقي و الصققباح املقاه آاب ي ( )2فيمقا ّقمو عليقه مققي وصقل مساعققه ّقا ّ :ق ّدثنا
احلافظ وكح مسيح ّليمان كي يكماهيم كي ّقليمانّ ،قا ّ :قدثنا وكقح احلسقي عل ّقي كقي جيفقم اإلمقامّ ،قا ّ :قدإثنا
احلافظ وكح مسيح ّليمان كي يكماهيم كي ّقليمانّ ،قا ّ :قدثنا وكقح احلسقي عل ّقي كقي جيفقم اإلمقامّ ،قا ّ :قدإثنا

عمققم كققي علققي كققي يكقماهيم كققي عيسققى كققي جميققم كققي محّققى البغققدا ي ابلبصققمة يمققالءد ّققن ّققب ومخسققني وثال ةق ،
() 3
ّا  :وخايّن القاضي يحّ كي ييقحب كي يمساعيل كي تّا كي ليقد كقي كهقمّ ،قا  :وخقايّن عمقمو كقي مقملوب
عي شيب كي احل ّ ا  ،عي ازعم عي و عبد المتان السلمي ،عي ونس كي مالكّ ،ا :

____________________
علي نقي ،وق نسخ طهمان( :وكح الفوع).
( )1رذا ق نسخ السيد ّ
( )2رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :املاهاكي).
ْ
ْ
ْ
َ َ َ َ َْ َ َ َ
هان ق احلققديم )322( :مققي ش قحاهد
( )3هققذا هققح ال ققاهم املحافق ملققا كواه احلققافظ السققربا ،ق تفسق ّحلققه تيققام :مههر اْلحههري ِن يلت ِقيه ِ
قلي مققي فماهققد السققمطني اجلققزء الثققا:،
الونزيققل .211 2 :وكواه ويض قاد ق احلققديم )31( :منققه ق  53 .1ولربققي كسققند آخققم ،وق وصق إ
(عممو كي مماب).
وكواه ويضاد الشيخ الصدوب (كته ) ق الباب )48( :مي ميا ،ازخباك ،113 ،ط 3اّانيد وككي .
وكواه ويضاد الشيخ الطحّي ق احلديم )38( :مي اجلزء ( )18مي وماي الطحّي.
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عليه وّقلّم) ( :اطلبوا الشمس فإذا غاب فاطلبوا القمرم فإذا غاب فاطلبوا الزهيرقم فيإذا

(صلّى
ّا كّح
() 4
ومققي
ومققي القمققم؟ ّققا  :علييي ّ .لنققاَ :
ومققي الشققمس؟ ّققا  :أانّ .لنققاَ :
غابي فيياطلبوا الفرقييدينّ .لنقا ئ كّققح َ :
فمي الفمّدان؟ ّا  :احلسن واحلسني (عليهما السالم)).
الزهمة؟ ّا  :فاطمةّ .لناَ :

____________________
( )4رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي ،فيه واتليه( :وما).
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[ زول آية التطهري يف شأن علي وفاطمة واحلسن واحلسني (عليهم السالم) برواية عبد هللا بن ج فر الطيّار]

 - 362وخايّن اإلمام املفيت جال القديي وتقد كقي دمحم كقي عبقد اجلبّقاك البربقما ،ازهبقمي (كتقه )  -كققماءيت
شحا ّن ّب و انني وّقوّمة ّ -قا  :وخقاي ،اإلمقام والقدي قم القديي دمحم كقي
عليه كداكه ،ق الساك عشم مي ّ
دمحم (كته ).
ّيلحل ق  :ووخ ققاي ،اإلم ققام جمققد ال ققديي وك ققح الفض ققاهل دمحم كققي عب ققد ك ققي احلسققي اريماهط ققي اآلمل ققي (كت ققه )
() 1
قف وّققوّني وّققومة ّ ،ققا  :ونبققأّن اإلمققام م هققم الققديي وكققح الفضققاهل
مشققافه د ةدينق آمققل [مققي] طايّققوان ّققن ّق ّ
عبد كي احلسي يجالدة.
ووخققاي ،اإلمققام يمققام الققديي لققج كققي احلسققني كققي عبققد الربققمم الربمجققي (كتققه )  -هبمققدان ق شققهحك ّققن

يّققدو وّققبيني وّققوّمة ّ -ققالحا :ونبققأّن اإلمققام كضققي الققديي وكققح اريق وتققد كققي يمساعيققل الطالقققا ،القققزويين (كتققه
) يجالدةّ ،ا  :ونبأّن الشيخان وكح ّييد ّنصم كي ّهل كي وتد البغدا ي ،ووكح دمحم دمحم كقي املنوصقم كقي وتقد
الفمخقزا ي ،وخقاي[ّن] وكققح يّقناب وتقد كققي دمحم
كقي ّفق املوقحيّ ،ققا  :ونبقأّن القاضقي وكققح ّقييد دمحم كقي ّققييد ُّ
كي يكماهيم الثيل ّ ،ا  :وخاي ،احلسني كي دمحمّ ،دُّثنا اكي ّب املقم (ّ )2دثنا وكح لكع ّ ّ ،دثنا عبقد المتقان
كي عبد امللك كي شيب  ،وخاي ،اكي و فديكّ ،دثين اكي و مليرب :
(صلّى
عي يمساعيل كي عبد كي جيفم ،عي وكيه ّا  :ملا ن م كّح
ّ

____________________
ليل هذا هح الصحاب ،وق نسخ طهمان( :اريماطي ...ةدين وصل [ -وو آمل  ]-طايّوان.)...
( )1إ
ورلم ( :وصل) وو (آمل) محجح ة ق نسخ السيد علي نقي.
( )2رققذا ق ازصققل ،واحلققديم كواه احلققافظ احلسققربا ،حتققف الققمّم )613( :وتحاليققه مققي روققاب شقحاهد الونزيققل 32 2 ،ط ،1كطققمب ثالث ق ،
وّا ق الطمي الثا ،منه:
ّ ّدثنيه احلسني كي دمحم الثقفيّ ،دثين احلسني كي دمحم كي ّاجب املقم ّ ،دثنا وكح القاّم املقم ّ ،دثنا وكح لكع ّ ،قا ّ :قدثين عبقد المتقان
كي عبد امللك كي و شيب ...
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ممتني ّ -القف لينقب :وّن ئ كّقح  .فققا :
عليه وّلّم) يم المت هاكط مي السماء؛ ّا َ ( :من يدعو؟ ّ -
ادعي يل عليّياً وفاطمية واحلسين واحلسينيّ .قا [ :فقدعاهم ف قاوا] ف يقل ّسقناد عقي انقاه وّسقيناد عقي يسقماه ،وعليّقاد
ييب أهييل بيي م وهييؤالء أهلييي ( )2فققأنز عق ّقز
وفاطمق وجاهققه ،مثّ ّشققاهم رسققاءد خيق ّ
قايئد ،مثّ ّققا  :اللّهي ّيم [إ ّن] لكي ِّ
يل ي ٍّ
ْ

َ

َ ْ

َّ
ِّ ْ
َّ
ج َس أ ْههل َ ْ
اَّلل ِلذه َ
هت َوي َط ِّه َ
هرك ْم َت ْط ِههريا [ / 33ازّقزاب]33 :
ب َعهنكم الهر
وجل :إِن َما ي ِريد
ِ ِ
اْلي ِ
ّ
(صلّى عليه وّلّم) :مكا فإ ّي إىل خي ٍري إن
[و] ال و خل ميك؟ فقا كّح
فقالف لينب :ئ كّح
شاء هللا).
____________________

يب أهالً وإ ّن هؤالء أهلي.)...
ازو مي طههمب احلديم مي رواب شحاهد الونزيل( :الل َّ
( )2رذا ق ازصل ،وق الطمي ّ
ّهم إ ّن ِّ
لكل ٍّ
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الباب الرابع
ٍ
النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وتبشريه ّإّيه أ ّن احلسن واحلسني (عليهما السالم) سيّدا شباب أهل اجلنّةم وأ ُّمهما سيّدق
[ زول َملَ على ّ
ساء أهل اجلنّة].

 - 363وخقاي ،الشقيخان ازخقحان :وصقيل القديي عبقد  ،وشقهاب القديي وكقح ييلقى ّيقدكة اكنقا عبقد ازعلقى
كققي دمحم كققي دمحم كققي القاّققم ّققبس احلققافظ مشققس الققديي و عبققد دمحم املشققهحك ابكققي القطققاب ازصققفها( ،كتققه
قف وّققوني وّققوّمة  -و ّن الشققيخني اإلمققامني نققحك الققديي
) وّققلفه  -فيمققا روبققا إ
يي منهققا ق شققهم كجققب ّققن ّق ّ

حممح كي وتد كي عبد المتان كي وتد الثقفي ،وكدك الديي عبد اللطي كي دمحم كقي اثكقف كقي عبقد كقي عبقد
الققمّيم اري قحاكلمي وجققال هلمققا كواي ق مجي ق مسققمحعاهتما ومسققو الاهتماّ ،ققا  :ونبققأّن لاهققم كققي طققاهم الشققنامي -
يجالدة ين مل يربي مساعاد ّ -ا  :وخايّن احلافظ وكح كربم وتقد كقي احلسقني البيهققي ّقا  :ونبقأّن وكقح عبقد دمحم كقي
عبققد احلققافظّ ،ققا ّ :ق ّدثنا وكققح الحليققد الفقيققهّ ،ققدثنا عبققد كققي دمحم كققي شق ويهّ ،ق ّدثنا عبققد كققي عبققد
السن ميّ ّ ،دثنا ّف كي عبد المتانّ ،دثنا ّيس كي المكي  ،عقي ميسقمة كقي ّبيقب ،عقي املنهقا كقي عمقمو،
عي ّلك كي ّبي  ،عي ّذيف كي اليمانّ ،ا :
(صلّى عليه وّلّم) كجالد عليه ثياب كيا ّ ،قا  :وهقل كويوقه؟ ّلقف :نيقمّ .قا  :ذلي
كويف م كّح
يل يف زّيرن فييأذن لييهم َّ
فبشييرين ( )1أ ّن احلسيين واحلسييني سيييّدا
َملَي ميين املالئكيية يهييبض إىل األرنم اسييتأذن ربّييه عي َّيز وجي َّ
شباب أهل اجلنَّةم وأ ُّمهما سيّدق ساء أهل اجلنَّة (.)2

____________________
وجل ق لئكيت فأِن [له] يبشم.)...،
( )1إ
ليل هذا هح الصحاب ،وق نسخ طهمان( :اّوأِن ككّه ّ
عز ّ
علي نقي( :اّوأِن تيام.)...
وق نسخ السيد ّ
( )2وكواه ويضاد وكح كربم القطييي رما ق احلديم )53( :مي ابب فضاهل احلسي واحلسني (عليهما السالم) مي رواب الفضاهل
=
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____________________
=
رما كواه ويضاد اكي عسارم ق احلديم )123( :مي تممج اإلمام احلسي مي اتكيخ مش  ،ورذا ق تممج هّذيف كي اليمان منه.
وكواه ويضاد احلارم كسنديي ،وص إننه هح والذه ق ّوو ابب مناّب فاطم مي املسودك ّ ،151 3 :ا :
علي كي ع ّفان اليامميّ ،دثنا يّناب كي منصحك السلحيّ ،دثنا يّقماهيل ،عقي ميسقمة كقي
ّدثنا وكح اليبّاس دمحم كي ييقحبّ ،دثنا احلسي كي ّ
ّبيب ،عي املنها كي عممو:
عققي هلّك كققي ّبققي  ،عققي هّذيف ق ّ ،ققا ّ :ققا كّققح (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ( :ييزل َملَ ي ميين السييماء فاسييتأذن هللا أن يس يلّم علي ّيي  -ينييزل قبلهييا -
َّ
فبشرين أ ّن فاطمة سيّدق ساء أهل اجلنّة).

[مثّ ّا احلارم و] اتكيه وو ممي زنصاك [رذا] عي املنها :
علي كي عبد المتان كي عيسىّ ،دثنا احلسني كي احلربم احلايي [ظ] ّدثنا احلسقي كقي احلسقني اليقمّ ،،قدثنا وكقح مقمي ازنصقاكي ،عقي
وخايّن ّ
املنها كي عممو ،عي هلّك كي ّبي  ،عي ّذيف :
عي كّح
اجلنّة).

شيرين أ ّن فاطمية سييّدق سياء أهيل
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ّقا  ( :زل من السماء مل فاستأذن هللا أن يسيلّم عل َّيي  -ينيزل قبلهيا  -فب ّ

ّ 34ا :
وّح  :وّد وك ويضاد عي و هميمة رما كوو عنه النساهي ق احلديم )125( :ق وواّس رواب اريصاه
وخايّن دمحم كي منصحك الطحّيّ ،ا ّ :دثنا الزه ي دمحم كي عبد ّ ،ا  :وخاي ،وكح جيفم  -وامسه  -دمحم كي مقموانّ ،قا ّ :قدثين وكقح ّقالم،
عي و هميمةّ ،ا :

اليشي ّا له ّاهلنقا :ئ كّقح ّقد شق إ علينقا مل نقم اليقحمّ .قا  :إ ّن
فلما ران
وكطأ علينا كّح
(صلّى عليه وّلّم) يحماد صدك النهاكّ ،
ّ
شييرين أ ّن فاطميية بنيييت سيييّدق سيياء أ َُّميييتم وأ ّن حسييناً وحسيييناً سيييّدا
َملَكياً ميين السييماء يكيين زارين فاسييتأذن هللا يف زّيرنم فييأخّين وب ّ
شباب أهل اجلنّة.
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ييب :عليي وفاطمية واحلسين واحلسيني (علييهم السيالم) بروايية ميوىل رسيول هللا
[ يزول آيية التطهيري يف شيأن أهيل بيي الن ّ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) واابلة بن األسقع الليثي].

 - 364وخقايّن اليققد المشقيد الق ّديي اكققي و القاّقم كققي عمقم املقققم البغققدا ي كققماءيت عليققه كقهّ ،ققا  :وخققايّن

اإلمام حمي يحّ كي عبد المتان كي علي اجلحلي مساعاد عليه.
ووخاي ،مجاع منهم اإلمام ن ام الديي وكح عبد دمحم كي احلسني كي احلسقي اريليلقي القداكي املصقمي يجقالدة،
ّققالحا :وخققايّن احلققافظ وكققح الفققم عبققد المتققان كققي علققي اجلققحليّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح القاّققم هب ق كققي دمحم كققي عبققد
املذهب ،ونبأّن وكح كربقم وتقد كقي جيفقم كقي
علي كي ّ
الحاّد الشيبا[ ،البغدا ي] مساعاد ونبأّن وكح علي احلسي كي ّ
تققدان القطييققيّ ،ققا  ّ :ق ّدثنا وكققح عبققد المتققان عبققد كققي اإلمققام و عبققد وتققد كققي دمحم اكققي ّنبققلّ ،ققا :
ّ ّدثين و وتد (ّ )2ا ّ :دثنا دمحم كي مصيبّ ،ا ّ ّ :دثنا ازولاعي:
فلمقا ّقامحا،
عماك ّا  :خلف علقى واثلق كقي ازّقق وعنقده ّقحم فقذرموا عليّقاد (عليقه السقالم)ّ ،
عي ش ّدا و ّ
ّققا ي :وال وخققاي ةققا كويققف مققي كّ ققح
توجه
علي ،فقالفّ :
السالم) وّأهلا عي ّ

(ص قلّى

عليققه وّ قلّم)؟ ّل ققف :كل ققىّ .ققا  :وتيققف فاطم ق (عليه ققا

____________________
( )1هذا هح الصحاب ،وق ازصل( :السلما ،مساعاد) ولربي ران فيه كني (السلما )،و(مساعاد) كيا ّدك ما وضيناه كني امليقحفني.
والمجل مي ازجالء ،وّد عقد له اكي اجلحلي تممج ق رواب املنو م... ،12 :
(ِ )2رمه ق احلديم )122( :مي ابب فضاهل وم املؤمنني مي رواب الفضاهل .وق مسند واثل مي رواب املسند ،121 4 :ط.1
ازو  ،مي املقصد الثا ،مي اي املمام .281
ازو مي الباب ّ
وكواه عنه ق احلديم ّ
مثّ ي ّن ق ازصل ران هربذاّ( :ا ّ :دثين و وتدّ ،ا ّ :دثنا وتد) وةا و ّن الثاني رانف لاهدة ّذفناه.
واحلديم كواه احلافظ احلسربا ،اّانيد حتف المّم )683( :مي شحاهد الونزيل 41 2 :ط.1
وكواه ويضاد اكي عسارم حتف المّم )112( :مي تممج اإلمام احلسني مي اتكيخ مش  16ط.1

23

(صقلّى عليقه وّقلّم) وميقه
إىل رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم)ّ[ .ا ] ف لسف ونو مه ّىت جقاء كّقح
علي وّسي وّسني (عليهم السالم) وخذ رل واّقد منهمقا كيقده ّقىت خقل فقأ ا عليّقاد وفاطمق فأجلسقهما كقني
ّ
يديه ،ووجلس ّسقناد وّسقيناد رقل واّقد منهمقا علقى فخقذه مثّ لق إ علقيهم ثحكقه  -وو ّقا  :رسقاءه  -مثّ تقال هقذه
ْ

َ َ ْ

ِّ ْ
اآلي  :إ َّن َما يريد اهلل ِلذه َ
ج َس أ ْهل َ
اْليْ ِت َوي َط ِّه َرك ْم َت ْط ِهريا [ / 33ازّزاب.]33 :
ب َعنكم الر
ِ ِ
ِ
ِ
هم هؤالء أهل بييت وأهل بييت أح ّق).
[مثّ] ّا ( :اللَّ َّ

[إحضار رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أهل بيته عليّاً وفاطمة واحلسن واحلسني (عليهم السيالم) ليباهيل هبيم صيارى نيرانم و يل

املباهلة هبم دليالً على صدح ّبوته ورسالته].

 - 365ونبققأ ،عبققد احلميققد كققي فخققاك ،عققي و طالققب اكققي عبققد السققمي يجققالدة عققي شققاِان كققي جايهيققل ّقماء دة
عليققه ،عققي دمحم كققي عبققد اليزيققز ،عققي دمحم كققي وتققد اكققي علق ّقي ّققا  :ونبققأّن وكققح منصققحك حممققح كققي يمساعيققل كققي دمحم
الص ق ّا  :ونبأّن وكح احلسني كي فاِ شاهّ ،ا ّ ّ :دثنا ّليمان كي وتد (ّ )1ا ّ :دثنا وتقد اكقي اوو امل ّربقي

صققاٌّ ،ققا ّ :قدإثنا دمحم كققي ينققاك ،عققي اوو [كققي] و
ودمحم كققي لرققمئ الغققال ّ ،ققا ّ :ققدثنا كشققم كققي مهقمان اري إ
هند عي ه
الشي :
(صقلّى عليقه وّقلّم) الياّقب والطيّقب فقدعا ا يم اإلّقالم ،فققاال:
عقي جقاكم ّقا ّ :قدم [علقى] كّقح
وّلمنا ئ دمحم [ّبلك] ّقا  :يذبتمام إن شيمتما أخّتكميا مييا من كميا مين اإلسيالم؟ ّقاال :فهقا
الصليبم وشرب اخلمرم وأ ل حلم اخلنزير.

ّا جاكم :فدعا ا يم املالعن  ،وواعداه على ون يغا ئه ابلغداة

ونبةنقاّ .قا  :حبّكميا

() 2

____________________
( )1وهققح احلققافظ الط قايا - ،وال ققاهم ونققه كواه ق مسققند ج ققاكم مققي املي ققم الربب ق  -وكواه عن ققه وكققح نيققيم ق الفص ققل )21( :مققي الهققل النب ق ّقحة
.231
( )2رذا ق خمطحط طهمان  -ومثلها كواه احلسربا ،كسند آخم ق احلقديم )113( :مقي شقحاهد الونزيقل - 126 .1 :وق نسقخ السقيد
علي نقي( :ون يغا ئه ابلغد).
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(ص قلّى عليققه وّ قلّم) ووخققذ كيققده علق ّقي وفاطم ق واحلسققي واحلسققني؛ فأكّققل يليهمققا فأكيققا ون
فغققدا كّققح
(صلّى عليه وّلّم)( :واليذي ب ثيين ابحلي ِّق ليو ف يال ألمطير عليهميا اليوادي
وّما له [اجلهزي ] فقا كّح
جييباه ،و ّ
انراً).
َ
َ
َْ
َ
َ َ
َ
[ّا ه
الشي ]ّ :ا جاكم[ :و] فيهم نزلف [هقذه اآليق ] :ندع أ ْبناءنها َوأ ْبنهاءم ْم َوس ِ َسهاءنا َوس ِ َسهاءم ْم
َ

َ

َوأنف َسنَا( )1وأنف َسك ْم [ / 61آ عممان].
ّا ه
 صلّى عليقه وّقلّم  -وعلقي .و سسهاءناالشي ّ :ا جاكم :وأنفسنا وأنفسكم  :كّح
ّ
وسساءمم  :فاطم  .و أبناءنا وأبناءمم  :احلسي واحلسني (عليهما السالم).
____________________
وصلي ،وال ك إد منهمقا رمقا يقد ّ عليقه ِيقل الربقالم ،و قا محجقح اتن ويضقاد ق احلقديم:
( )1رلموا :وأنفسنا وأنفسكم ّد رانوا ّقطوا مي إ
( ،112و )113مي شحاهد الونزيل ،123 ،1 :و.126
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الباب اخلامس
فضيلة

[يف إعييالم رسييول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) بفياميية أميير أهييل بيتييه خييذه بيييد احلسيين واحلسييني (عليهمييا السييالم) وقولييهَ ( :ميين أحبّييين
وأحب هذين وأاب ا وأ ُّمهما ان م ي يف درجيت يوم القيامة)].
َّ

 - 366وخايّن الشيخ الصاحل رما الديي وكح الفم عبد المتان كي عبقد اللطيق كقي دمحم املققم الب ّقزاك (- )1

املرباي وكقحه جبقام القصقم كبغقدا  ،كققماءيت عليقه هبقا ق وواخقم احمل ّقمم ّقن اثنقني وّقبيني وّقوّمة
ّ
كي وتد كي صاحل كقي شقاف اجلبلقي مقي لف قه  -يقحم السقبف السقا س عشقم مقي شقيبان ّقن
 ّا ّ :دثنا دمحم كي وتقد كقي احلسقني كقي عل ّقي كقي كربقم اكقي النهقموا )2( ،ووكقح دمحم عبقدكي احلسنيّ ،قا  :ونبقأّن وكقح القاّقم نصقم اكقي نصقم كقي علقي كقي يقحنس اليربقايي القحاعظّ ،قا

 ّقا ّ :قدثنا دمحمتسق عشقم وّقوّمة
كقي املبقاك كقي وتقد
 :ونبقأّن ن قام امللقك

علي كي يّناب كض ّقي ومق املقؤمنني  -يمقالءد ق جقام املهقدي يقحم اجلميق لثمقان خلقحن مقي
وكح علي احلسي كي ّ
صفم [مي] ّن انني ووككيمة (ّ - )3ا  :ونبأّن وكح عبد المتان اكي و كربم
____________________
البزاك).
امليمي ّ
( )1رذا ق خمطحط طهمان ،وق نسخ السيد علي نقيّ ( :
( )2هذا هح ال اهم ،وق نسخ طهمان( :كربم وكي النهموا .)،وق نسخ السيد علي نقي( :وكح ّفق عمقم كقي تقد كقي احلسقني كقي عل ّقي كقي
كربمون الشهموا.)،
( )3رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :لسن انني.)...
وللنققديم مصققا ك رث ق ة جق ّداد ،وكواه عبققد كققي وتققد كققي ّنبققل حتققف الققمّم )328( :مققي ابب فضققاهل وم ق املققؤمنني مققي روققاب الفضققاهل ،وق
علي (عليه السالم) حتف المّم )516( :مي رواب املسند 11 ،1 :ط ،1وق طّ ،25 2 :2ا :
وواهل مسند ّ
علي كي جيفم...
ّدثين نصم كي علي ازل ي ،وخايّ ،
علي (عليه السالم) مي رواب الفضاهل.
وكواه ويضاد الرتمذي ق احلديم )23( :مي ابب مناّب ّ
وكواه كسنده عنه اكي ازث ق تممج وم املؤمنني مي وهّد الغاك  23 4 :ط.1
=
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املققذ ّرم (كتققه )ّ ،ققا  ّ :ق ّدثنا وكققح علققي اريالققدي اهلققمويّ ،ققا ّ :ق ّدثنا وكققح كربققم دمحم كققي لققج كققي وتققد كققي
اهلمقداّ ،،ققا ّ :ق ّدثنا لرققمئ كقي لققج السقاجي ّققا ّ :ق ّدثنا نصققم كقي علققيّ ،قا ّ :ق ّدثنا علقي كققي جيفقم كققي دمحم،
علي كي احلسي عي وكيه:
عي وخيه محّى كي جيفم ،عي وكيه عي ج ّده عي ّ

عققي علققي كققي و طالققب (عليققه السققالم) [ّققا ] :ي ّن الن ق ّ (ص قلّى عليققه وّ قلّم) وخققذ كيققد احلسققي واحلسققني
وأمهما ان م ي يف درجيت يوم القيامة).
(كضي عنهما) فقا َ ( :من أحبّين
وأحب هذين وأاب ا ّ
ّ

____________________
=
وكواه ويضاد اكي املغالي ق احلديم )411( :مي مناّبه ّ 312ا :
وخايّن وتد كي امل ّفم كي وتدّ ،دثنا وكح دمحم عبد كي دمحم كي عثمقان املقز ،املل ّققب ابكقي السق ّقاءّ ،قدثنا لرقمئ كقي لقج السقاجي ،وخالقد كقي
النضققم القمشققي ،ودمحم كققي علققي الص ق ق ،ودمحم اكققي وهميّق البص قميّحن ،ودمحم ك قي و كربققم البا نققدي ،ووكققح القاّققم اكققي مني ق  ،وعبققد كققي ّنطب ق ،
علي كي جيفم كي دمحمّ ،قدثنا وخقي محّقى كقي جيفقمّ ،قدثين و جيفقمّ ،قدثين و دمحم كقي
عليّ ،دثنا ّ
كصلع واّسّ ،الحاّ :دثنا نصم كي ّ
علق ّقيّ ،ققدثين و علق ّقي كققي احلسققنيّ ،ققدثين و احلسققني كققي علققيّ ،ققدثين و علققي كققي و طالققبّ ،ققا  :وخققذ النق (صقلّى عليققه وّقلّم) كيققد
احلسي واحلسني وّا َ :مي وّبّين...
وكواه ويضاد الطايا ،ق احلديم )126( :مي تممج اإلمام احلسي مي املي م الربب  / 1 :الحكب  / 125و  /وق طّ ،43 3 :1ا :
ّ ّدثنا لرمئ كي لج الساجيّ ،دثنا نصم كي عليّ ّ ،دثنا علي كي جيفقم كقي دمحم ،عقي وخيقه محّقى كقي جيفقم ،عقي وكيقه ،عقي جق ّده ،عقي علقي
كي احلسني ،عي وكيه ،عي علي :و ّن الن ّ (صلّى

يف درجيت يوم القيامة).

أحب هذين وأاب ا وأ ُّمهميا يان م يي
عليه وّلّم) وخذ كيد احلسي واحلسني ،فقا َ ( :من ّ

وكواه ويضاد ق تممج دمحم كي دمحم الباهلي مي املي م الصغ  12 2 :ط ،2عنه عي نصم...
ووخمجه ويضاد وكح نييم ق تممج يكماهيم كي دمحم كي كقههزك الثق مي اتكيخ وصبهان 131 ،1 :طّ ،1ا :
ّدثنا عبد كي دمحم كي جيفقمّ ،قدثنا يكقماهيم كقي دمحم كقي كقه هقزك ّ ،قدثنا نصقم كقي علقيّ ،قدثنا علقي كقي جيفقم كقي دمحمّ ،قدثين و محّقى كقي

جيفم ،عي وكيه ،عي ج ّده ،عي علي :و ّن الن (صلّى
ان م ي يف درجيت يوم القيامة).

عليه وّلّم) وخذ كيد احلسقي واحلسقني ،فققا َ ( :مين أحبّيين وأحبّهميا وأاب يا وأ ُّمهميا

ووخمجه ويضاد دمحم كي وتد اكي الغطمي ق جزء له محجح ق المحع  )13( :مي املربوب ال اهمي  ،كمواي و الطيّب الطايي.
وكواه ويضاد كسنده عنه اكي عسارم ق احلديم )36( :مي تممج اإلمام احلسي مي اتكيخ مش .
علي كي جيفم حتف المّم )5133( :مي ميزان االعودا  ،111 3 :وق طّ ،222 2 :ا :
ووخمجه ويضاد الذه ق تممج ّ
وخ ققاي ،اك قي ّدام ق يج ققالةد ،وخ ققايّن عم ققم ك ققي دمحم ،وخ ققايّن اك ققي مل ققح  ،ووك ققح كرب ققم القاض ققي ّ ،ققا  :وخ ققايّن وك ققح الطيّققب الط ققايي ،وخ ققايّن وك ققح وت ققد
الغطميفي...
قحىف عقام ( )332ق ازّا يقم املةق مقي ّديثقه املحجقح ة ق المحعق )121( :
ووخمجه ويضاد وكح دمحم عبد المتقان كقي و شقميع ازنصقاكي  -املو ّ
مي املربوب ال اهمي  -عي دمحم كي يكماهيم السن مي،
=
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____________________
=
عي عامم كي دمحم املد ،،عي نصم...
ووخمجه ويضاد البحشن ي عفي كي دمحم ق جزء مي ّديثه محجقح ق املربوبق ال اهميّق كقمّم ( )81عقي و علقي ّامقد كقي دمحم المفّقاء اهلقموي عقي
و عحان محّى كي يحّ  ،عي نصم...
وكواه اليالّم ق ازميققين ق قما ازّققفاك / 1 :الققحكب  / 12عققي المحع ق  )11( :مققي املربوب ق ال اهميّق وفيققهّ :ققا عفي ق كققي دمحم البحّققن ي:
ف يلف ِلك ن ماد وّلف:
يد احلسني وصنحه = يحماد وّا وصنبهه ق َرجمم ه
وخذ الن ُّ َ
َمي وّ ،ئ ّحم وو هذيي وو = وكحيهما فاريهرلد مسربنه ميي
وكواه ويضاد اكي ّ م ق تممج نصم كي علي  -املحثّ ابتفاّهم  -مي هتذيب الوهذيبّ ،432 ،12 :ا :

الصحاٌ ،عي عبد كقي وتقد :ملقا ّق ّدث نصقم كقي عل ّقي هبقذا احلقديم  -ييقين ّقديم عل ّقي كقي و طالقب( :إ ّن رسيول هللا
وّا وكح علي كي ّ
ّ
يب هييذين وأاب ييا وأ ُّمهمييا ييان يف درجيييت يييوم القياميية) ومققم املوحّرققل كضقمكه ولق
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أخييذ بيييد حسيين وحسيينيم فقييالَ :ميين أحبّييين وأحي ّ
ّحط ،فربلّمه فيه جيفم كي عبد الحاّد ،وجيل يقح له :هذا مي وهل السنّ فلم يز كه ّىت تمره...
وّح  :ومثله ِرمه اريطيب ق تممج نصم كي علي مي اتكيخ كغدا .281 ،13 :
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فضيلة

[يف وحدق مكان النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وأهل بيته (عليهم السالم) يف يوم القيامة]

 - 361ونبأ ،الشيخ مشس الديي وكقح دمحم عبقد الممقان [اكقي] و عمقم اكقي دمحم كقي وتقد كقي ّدامق املقدّقي،
ونبأّن ّنبل كي عبد كي ّياة املرباي المصاق مساعاد عليه ،ونبأّن وكح القاّقم اكقي احلصقني مساعقاد عليقه ،ونبقأّن وكقح

علي اكقي املقذهب ،ونبقأّن وكقح كربقم وتقد كقي جيفقم القطييقيّ ،قدثنا عبقد كقي وتقدّ ،قا ّ :ق ّدثين و (ّ )1قا :
ّ
ّ ق ّدثنا ع ّفققانّ ،ققا ّ :ققدثنا ميققاِ كققي ميققاِّ ،ققا ّ :ققدثنا ّققيس اكققي المكي ق  ،عققي و املقققدام ،ع ققي عبققد المت ققان
ازلكب:
عقي علققي [عليقه السققالم] ّقا ( :دخييل [علينيا] رسييول هللا (صيلّى هللا علييه وسيلّم) وأان انئييم عليى املنامييةم فاستسييقى

ّ

احلسيين  -أو احلسييني ّ -ققا  :فقييام رسييول هللا (ص يلّى هللا عليييه وس يلّم) إىل شيياق لنييا ب ّكي ّيي
فنحاه النيب (صلّى هللا عليه وسلّم) فقال فاطمةّ :ي رسول هللا أ ّه أحبّهما إلي ؟ قال :ال ولكنّه استسقى قبليه.
احلسني ّ
مكان ٍ
إين وإّي ِ وهذين وهذا الراقد يف ٍ
واحد يوم القيامة).
مثّ قالّ ّ :
() 3

() 2

يدرت فجيياءه
فحلبهييا في ّ

____________________
( )1كواه وتد ق احلديم )326( :مي ابب فضاهل وم املؤمنني مي رواب الفضاهل.
وكواه ويضق قاد ق احل ققديم )221( :م ققي مس ققند عل ق ّقي (علي ققه الس ققالم) حت ققف ال ققمّم )132( :م ققي رو ققاب املس ققند ،121 ،1 :ط ،1وق ط:2
.28
وكواه عنه ق المئ النضمة ،211 2 :وق جمم الزواهد.163 3 :
( )2الرت يد مي الماوي.
ّل لبنها.
( )3البربيء والبربية والب ّرب ّي والبربيّ  -مهمحلة ومش ّد ة  :-الشاة  -وو رل وهنثى  -إ
واحلديم كواه ويضاد اكي ازث ق تممج و فاخو مي وهّد الغاك .263 5 :
علي.
وكواه ويضاد وكح اوو الطيالسي حتف المّم )132( :مي مسنده  26عي عممو كي اثكف ،عي وكيه ،عي و فاخو  ،عي ّ
علي (عليه السالم) مي مسنده / 1 :الحكبّ ...ا :
وكواه ويضاد ّ
البزاك ق مسند ّ
ّدثنا وتد كي لج الربحق  -وهح الص ق ّ -قا ّ :قدثنا وتقد كقي املفضقلّ ،قا ّ :قدثنا وتقد اكقي املفضقلّ ،قا ّ :قدثنا عمقمو كقي اثكقف اكقي
عليّ ،ا :
و املقدام ،عي وكيه ،عي و فاخو  ،عي ّ
=
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الباب السادس
فضيلة

[يف] بشارق تقديس وتطهريم و رامة جازت ح ّد الوصف والتنظري [يف حتذير رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وحترمه مسجده على ل
ُج ٍ
ٍ
وحائضم إالّ على علي وفاطمة واحلسن واحلسني (عليهم السالم)].
نب

 - 368وخققاي ،اإلمققام جمققد الققديي وكققح احلسققي دمحم كققي لققج كققي احلسققني عبققد الربققمم كققماءيت عليققه  -وو يجققالة

زمققي وكققح اليبققاس دمحم كققي اليبققاس اليصققاكي مساع قاد
منققه ّ -ققا  :ونبققأّن املؤيقّقد كققي دمحم كققي علققي يجققالة ونبققأّن جق ّدي ّ
() 1
الفمخقزا ي مساعقاد عليقهّ ،قا  :وخقايّن وكقح يّقناب وتقد
عليهّ ،ا  :ونبأّن القاضقي وكقح ّقييد اكقي دمحم كقي ّقييد ّ
() 2
الومققاك،
كققي دمحم كققي يكقماهيم الثيلق ّ ،ققا  :ونبققأّن اكققي فن حيققهّ ،ققدثنا اكققي شققيب احلضققممي ّق ّدثنا لققج كققي تققزة ّ
ّا  :مسيف عطاء كي مسلم يذرم عي يمساعيل كي وهميّ  ،عي جسمة [كنف جاج ]:
عي و ّهم ّلم ّالفّ :ا كّح

(صلّى

عليه وّلّم)( :أال إ ّن مسجدي حرام عليى يل ح ٍ
يائض مين النسياءم

ٍ
ٍ
علي وفاطمة واحلسن واحلسني) (.)3
وعلى ل ُجنُب من الرجالم إالّ على حممد وأهل بيتهٍّ :

____________________
=
أاتان رسييول هللا (ص يلّى هللا عليييه وس يلّم) وأان واحلسيين واحلسييني يييام يف حلييا  -أو يف ش ي ار  -فاستسييقى احلس ينم فقييام رسييول هللا
(صلّى هللا عليه وسلّم) إىل ٍ
فصب يف القدح فجاء بهم فوابب احلسني فقال بيدهم فقالي فاطمية :أ ّيه أحبّهميا إليي ّي رسيول هللا؟
إانء لنا
َّ
مكان ٍ
وإين وإّي ِ وهذين وهذا الراقدم يف ٍ
واحد يوم القيامة.
قال :إ ّه استسقى قبلهم ّ ّ
علي ،يالّ مي هذا الحجه هبذا اإلّنا .
[ّا ّ
البزاك] :وهذا احلديم ال نيلمه يهموو عي ّ
وّح  :وّد كواه اكي عسارم ق احلديم 114( :و  )184مي تممج اإلمام احلسي مي اتكيخ مش  ،وّد كويناه ق تيليق احلقديم )184( :منقه
علي (عليه السالم).
كسنده آخم عي ّ
وويضاد كواه ق احلديم )143( :وتحاليه مي تممج اإلمام احلسني مي اتكيخ مش  ،111ط.1
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيّد علي نقيّ( :ا  :ونبأّن وكح يّناب القاضي.)...
( )2رذا ق خمطحط طهمان ،وق نسخ السيّد علي نقيّ( :دثنا اكي شيب ّ ،دثنا احلضممي.)...
واحلققديم كواه اكققي عسققارم اّققانيد حتققف الققمّم )333( :وتحاليققه مققي تممج ق اإلمققام علق ّقي كققي و طالققب (عليققه السققالم) مققي اتكيققخ مش ق ،1 :
 212ط ،1وق ط.233 .1 2
( )3وكواه ويضاد البيهقي ق السني الربايو 65 1 :عي طمي آخم ،مثّ ّا :
=
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ييب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يقييول( :أان شييجرقم وفاطمية محلهييام وعل ّيي لقاحهييام واحلسين واحلسييني رهييام
[حيديث ابيين عبّياس :مس ي الن َّ

وحمبّو أهل البي ورقها)].

قملاب
 - 363وخققاي ،اإلمامققان جمققد الققديي عبققد الصققمد كققي وتققد كققي عبققد القققا ك ،وكققدك الققديي دمحم كققي عبققد الق ّ
اكي و كربقم يجقالدة ّقا  :ونبقأّن وكقح دمحم عبقد اليزيقز كقي وتقد كقي مسقيح الناّقد يجقالدة ّقا  :ونبقأّن الشقيخ الثقق وكقح
القاّققم ّققييد كققي وتققد كققي احلسققني كققي البنّققاء ( ّ )1قماء دة عليققه ،ووّن ّاضققم ومس ق وِلققك ق آخققم حمق ّقمم ّققن تس ق
ازجل وكح نصم دمحم كي دمحم كقي عل ّقي كقي احلسقي اهلقامشي القزين ّ ،يقل لقه:
ووككيني ومخسمة ّ ،ا  :وخايّن الشمي
ّ

() 2
قحكابّ ،ققا ّ :ققدثنا وكققح كربققم دمحم كققي السققمي كققي عثمققان
وخققايرم وكققح كربققم دمحم كققي عمققم كققي علققي كققي خل ق الق ّ
الومققاكّ ،ققا ّ :ققدثنا نصققم كققي شققييب (ّ )3ققا ّ :ق ّدثنا محّققى كققي نيمققانّ ،ققا ّ :ققدثنا ليققم كققي ّققيد ،عققي اكققي
ّ
() 4
جميج عي جماهد:
فصق ّقموا وهققح يقققح ( :أان شييجرقم فاطميية
عققي اكققي عبّققاس ّققا  :مسيققف الن ق (ص قلّى عليققه وّ قلّم) اهِ ّ،ويالّ ه

وعلي لقاحهام واحلسن واحلسني رهام واحملبّون أهل البي ورقها من اجلنّة ح ّقاً ح ّقاً).
محلهام ّ

____________________
=
ونبأّن وكح نصم عمم كي عبد اليزيز كي عمم كي ّوقا ة ،ونبقأّن وكقح احلسقي دمحم كقي احلسقي كقي يمساعيقل الس ّقما ّ ،ق ّدثنا مطقنيّ ،قدثنا ليقي كقي تقزة
الوماك...
ّ
مب رث ة جتدها حتف المّم )333( :وما كيده ،وتيليقه مي تممج وم املؤمنني مي اتكيخ مش .233 .1 :
ط
للنديم
و
هٌ
ه
زو ق،1 :
( )1لف ( :البنّاء) رانف ق رلي إ
وصلي هاهنا ّ
مصنف  ،ووخذّنها ممّقا مقإم ق احلقديم )183( :ق البقاب )46( :مقي السقمس ا ّ
.235
( )2رذا ق نسخ السيّد علي نقي ،وق نسخ طهمانّ( :ا له.)...
( )3رذا ق نسخ السيّد علي نقي  -ومثلها ق اتكيخ مش  -وق نسخ طهمان( :نصم كي ّييد).
مصنف .
علي نقي واتكيخ مش  ،ونسخ طهمان هاهنا ّ
( )4هذا هح الصحاب املحاف لنسخ السيّد ّ
=
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____________________
=
واحلديم كواه ويضاد اكي عسارم حتف المّم )163( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  123طّ ،1ا :
وخايّن وكح الفم عبد اريال كي وتد كي عبد القا ك كي دمحم كي يحّ  ،ونبأّن وكح نصم دمحم اكقي دمحم كقي عل ّقي القزين  ،ونبقأّن وكقح كربقم دمحم كقي عمقم
الوماك [ظ] ونبأّن نصم كي شييب ،ونبأّن محّى كقي نيمقان ،ونبقأّن ليقم كقي ّقيد،
كي خل كي لنبحك ،ونبأّن وكح كربم دمحم كي املقم [كي] عثمان ّ
عي اكي جميج ،عي جماهد ،عي اكي عبّاس ّا :
مسيف كّح

(صلّى

فصموا  -وهح يققح ( :أان شجرقم وفاطمة محلهيام وعل ّيي لقاحهيام واحلسين واحلسيني
عليه وّلّم) اِ - ّ،و الّ ّ
ورقها من اجلنّة ح ّقاً ح ّقاً).

رهتام واحملبّون أهل البي
وان م احلديم )333( :وما علّقناه عليه مي تممج وم املؤمنني (عليه السالم) مي اتكيخ مش .413 2 :
وّميباد منه كواه اّانيد وخم ق احلديم )428( :مي شحاهد الونزيل 312 ،1 :ط.1
ازو مي وماي الطحّي.
وكواه ويضاد ق احلديم )22( :مي اجلزء ّ
وكواه ويضاد ق احلديم )16( :مي اللس )12( :مي وماي الشيخ الصدوب .426
وّميباد منه كواه اّانيد وهخم ق احلديم )333( :و( )342مي الباب ( )31مي عيحن ازخباك  62 2و.12
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الباب السابع
فضيلة

واملهدي (صلوات هللا عليهم) هم سادق أهل اجلنّة].
[يف أ ّن رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ومحزق وج فراً وعليّاً واحلسن واحلسني
ّ

 - 312وخققاي ،الشققيخ اإلمققام جمققد الققديي وكققح احلسققي دمحم كققي لققج كققي عبققد الربققمم كققماءيت عليققه ويجققالة منققه،
ّققا  :ونبققأّن املؤيّققد كققي دمحم كققي علق ّقي الطحّققي ّققا  ّ :ق ّدثين جققدي ز ّهمققي وكققح اليبّققاس دمحم كققي اليبّققاس اليصققاكي
الفمخ قزا ي ،ونب ققأّن وك ققح
الطحّ ققي املي ققموٌ كيبّاّ ققه مساع قاد علي ققه ّ ،ققا  :وخ ققايّن القاض ققي وك ققح ّ ققييد دمحم ك ققي ّ ققييد ّ
يّقناب وتققد كققي يكقماهيم الثيلق ّ ،ققا ّ :ق ّدثنا وكققح اليبّققاس ّققهل كققي دمحم كققي ّقييد املققمولي هبققاّ ،ق ّدثنا هدكق كققي
عمقاك اليمقا،
عبد الحهابّ ّ ،دثنا ّييد كي عبد اجلليقلّ ،ق ّدثنا عبقد كقي لئ اليمقاميّ ،قدثنا عربممق كقي ّ
عي يّناب كي عبد اكي و طلن  ،عي ونس كي مالك (هنع هللا يضر) ّا :
(صلّى عليه وّلّم)( :حنن ولد عبد املطّلب سادق أهل اجلنّة :أان ومحزق [وج فير] وعل ّيي واحلسين
ّا كّح
() 1

واملهدي) (.)2
واحلسني
ّ

____________________
( )1رذا ق ازصل ،وكواه ويضاد اكي املغالي حتف المّم )11( :مي مناّبه 48 ،طّ ،1ا :
وخققاي ،وكققح طققاهم دمحم كققي علق ّقي كققي دمحم كققي عب قد البي ق البغققدا يّ ،ققا ّ :ققدثنا وكققح احلسققي وتققد اكققي دمحم كققي محّققى كققي القاّققم كققي الصققلف
كشقاك ازنبقاكي الننقحي ّقا ّ :قدثنا وتقد كقي اهليقثمّ ،قا ّ :قدثين ّقيد كقي عبقد احلميقدّ ،قا :
املالربيّ ،ا ّ :دثنا وكح كربم دمحم كي القاّم كي ّ
عماك...
ّدثنا عبد كي لئ اهلماميّ ،ا ّ :دثنا عربمم كي ّ
=
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____________________
=
( )2وّميباد منه ويضاد كواه كند آخم ق تممج عبد كي احلسي ازنباكي حتف المّم )5252( :مي اتكيخ كغدا ّ 434 3 :ا :
وكاب عبقدان ّ -قدثنا عبقد
وخايّن وكح نييم احلافظّ ،قا ّ :ق ّداث احلسقني كقي دمحم كقي علقي الزعفقماّ ،،قدثنا علقي كقي دمحم كقي جيفقم كقي عنبسق ّ -
كي احلسي كي يكماهيم ازنباكيّ ّ ،دثنا عبد امللك كي ّميب  -ييين ازصميي ّ -ا  :مسيف ردام كي مسيم كقي رقدام ،لق ّدث عقي وكيقه ،عقي
ّوا ة ،عي ونس كي مالكّ ،ا :
ّا كّح

(صلّى

واملهدي).
واحلسنيم
ّ

وعميي محيزقم وج فيرم واحلسين
عليه وّلّم)( :حنن سب ة بنو عبد املطّليب سيادات أهيل اجلنّية :أان وعل ّيي أخييم ّ

وكواه ويضاد احلارم ق ابب مناّب جيفم مي املسودك ّ 211 3 :ا :
وخاي ،مربمم كي وتد القاضيّ ،قدثنا وكقح كربقم اكقي و اليقحام المئّقيّ ،ق ّدثنا ّقيد كقي عبقد احلميقدّ ،قدثنا عبقد
عماك ،عي يّناب كي عبد كي و طلن  ،عي ونس كي مالكّ ،ا :
كي ّ

كقي لئ اليمقامي ،عربممق

(صلّى عليه وّلّم) ّا ( :حنن بنو عبد املطّلب سادق أهل اجلنّة :أان وعلي وج فر ومحزق واحلسن واحلسني واملهدي).
ي ّن كّح
خيمجاه.
ّا احلارم :هذا ّديم صنيع على شمط مسلم ومل ّ
احملب الطايي ق ِخاهم اليقىب  ،15و ،83وق المئ النضمة 223 2 :وّا  :وخمجه اكي السمي.
وّح  :وّد كواه ويضاد ّ
وّميباد منه ويضاد كواه اكي و احلديد ق شمح املخواك )32( :مي هنج البال  ،181 2 :ط 2ةصم.
وكواه ويضاد الشيخ الصدوب ق اللس )...( :مي رواب ازماي .284
وويضاد كواه اهليومي ق الصحاع

 36وّا  :وخمجه الديلمي.

وكواه ويضاد ق  ،142منه وّا  :كواه اكي السدي والديلمي ق مسنده.
وكواه عنهم ومج ق فضاهل اريمس ،112 3 :وّا  :ويضاد:
املهدي مي ّننه.323 .. :
ووخمجه اكي ماج ق ابب خمو
ّ
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 - 311ونبأ ،الشقيخ وكقح طالقب علقي كقي و قب كقي عبيقد كقي اريقالن ،عقي روقاب اإلمقام كمهقان القديي و
الفققوع ّنصققم كققي و املربققاكم املطققملي ،عققي و املؤيقّقد اكققي املحفّق  ،ونبققأّن علققي كققي وتققد كققي محّققى الققدّاب (ّ )1ققا
عمه احلسني كي يزيد النحفلي ،عقي احلسقي كقي
ونبأّن دمحم كي و عبد الربحق ّا  :ونبأّن محّى كي عممان ،عي ّ

علي كي تزة ،عي وكيه:
ّ
(صقلّى عليقه وآلقه) رقان جالسقاد ِا يقحم يِ وّبقل
عي ّييد كي جب  ،عي اكي عبّاسّ ،ا  :ي ّن كّح
يين .فمققا لا يدنيققه ّققىت وجلسققه علققى فخققذه اليمق  ،مثّ
إيل ّ
فلمققا كآه كربققى ،مثّ ّققا ّ :
احلسققي (عليققه السققالم) ّ
إيل ّي بي ّ
يين .فم ققا لا يدني ققه ّ ققىت وجلس ققه عل ققى فخ ققذه
إيل ّ
وّب ققل احلس ققني (علي ققه الس ققالم) فلم ققا كآه كرب ققى ،مثّ ّ ققا ّ :
إيل ّي ب ي ّ
إيل ّي بنيّية فاطمية .فأجلسقها كقني يديقه ،مثّ
إيل ّ
فلما كآها كربى ،مثّ ّقا ّ :
اليسمو ،مثّ وّبلف فاطم (عليها السالم)ّ ،
إيل ّي أخييي .فمققا لا يدنيققه ّققىت وجلسققه يم
إيل ّ
فلمققا كآه كربققى ،مثّ ّققا ّ :
وّبققل وم ق املققؤمنني علق ّقي (عليققه السققالم) ّ
مقا تقمو واّقداد مقي هقؤالء يالّ كربيقفَ ،وو مقا فقيهم َمقي تهس ّقم كمويوقه؟!
جنبه ازاي ،فقا لقه وصقناكه :ئ كّقح
فقا (صلّى

عليه وآله) [وّلّم]:

يلم وميا عليى وجيه األرن
ابلنبوق واصطفاين على مجيع الّيّةم ّ
إين ّ
(والذي ب ثين ّ
وإّيهم أل رم اخلالئق عليى هللا ع ّيز وج ّ

إيل منهم.
سمة ّ
أحب ّ

علي بن أيب طالب (علييه السيالم) فإ ّيه أخيي وشيقيقي وصياحب األمير ب يديم وصياحب ليوائي يف اليد يا واآلخيرقم
ّأما ّ

وصاحب حوضي وشفاعيتم وهو موىل ل مسلمم

____________________
( )1المجل ليس مي مشايخ و املؤيّد املحفّ كي وتقد  -كقل هقح مقي مشقايخ اكقي ابكحيقه  -وّقد ّقذٌ مقي ازصقل الحاّقط كقني و املؤيّقد وهقذا
يويسم لنا حتقي ِلك ،وال اهم و ّن احلديم ِرمه اريحاكلمي ق مقول اإلمام احلسني (عليه السالم).
المجل ،ومل ّ
وكواه ويضقاد اكقي ابكحيققه ق احلقديم الثققا ،مقي اللقس ( )24مققي وماليقه  ،112عققي عل ّقي كققي وتقد كقي محّققى القدّاب ،عققي دمحم كقي و عبققد
الربحق...
 - 311هذا احلديم محجح ق نسخ طهقمان ،ويّمقا هقح محجقح ق نسقخ السقيد علقي نققي ،ورقان فيهقا مقذرحكاد كيقد احلقديم الوقاي ،ورقان
ق صدكه هربذا :الباب الثامي فضيل .
وخمّن عنحان الباب يم صدك احلديم الواي يِ هذا الوقدم ،والوأخ ووف كسياب مطالب الربواب.
وّ ّدمنا احلديم على احلديم الواي ،و ّ
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ومبغضييه
ييي وخليفيييت عليى أهليي وأ ُّميييت يف حييان وب يد مييونم وحمبّيه حم ِّييبم ُ
وإميام يل مييؤمنم وقائيد يل تقي ّييم وهيو وص ّ

ألين ذ رت غدر األ ُّمة
وإين بكي حني أقبل ّ
ُمبغضيم وبواليته صارت أ ُّميت مرحومةم وب داوته صارت امليالفة له مل و ة؛ ّ
به ب ديم حىت أ ّه يُزال عن مق يديم وقيد ج ليه هللا ليه ب يديم مثّ ال ييزال األمير بيه حيىت يضيرب عليى قر يه ضيربة ُ َّ
ضيب
منها حليته يف أفضل الشهور :شهر رمضان الذي أُ زل فيه القرآن.

األوليني واآلخيرينم وهيي بضي ة م ّيين وهيي يور عييين وهيي يرق فيؤاديم
ّ
وأما ابنيت فاطمية فإهّيا سييّدق سياء ال ياملني مين ّ
يل جاللييه) زهيير ورهييا ملالئكيية
ييبم وهييي احلييوراء اإل سيييّةم مييىت قامي يف حمراهبييا بييني يي َدي ّ
رهبييا (جي ّ
وهييي روحييي اليييت بييني جني ّ
وجل ملالئكتهّ :ي مالئكيت ا ظروا إىل َأميت فاطمة سيّدق إمائي
السماء ما يزهر ور الكوا ب ألهل األرنم ويقول هللا ّ
عز ّ
وإين ملّا
أين قد أمن شي تها من النارّ .
يدي ترعد فرائصها من خيفيتم وقد أقبل بقلبها على عبادنم أُشهد م ّ
قائمة بني ّ
ومن ي إرابهيام
يأين هبيا :وقيد دخيل ال ّ
رأيتها ذ رت ميا يُصينع [هبيا] ب يديم ّ
يذل بيتهيام وا تُهكي حرمتهيام وغُصيب ح ّقهيام ُ
حمميداه فيال ُ،يابم وتسيتغيث فيال تُغياثم فيال تيزال ب يدي حمزو ية مكروبية
وُ سر جنبهام وأُسقط جنينهام وهيي تنيادي ّي ّ
اب يةم فتذ ر ا قطاع الوحي من بيتها م ّرق وتتذ ّ ر فراقي أُخرىم وتستوحش إذا جنّها الليل لفقد صون اليت ا ي تسيتمع
يف ّأّيم أبيها عزيزقم وعنيد ذلي يؤ سيها هللا ت ياىل فيناديهيا مييا

هتجدت ابلقرآنم مثّ ترى فسها ذليلةً ب د أن ا
إليه إذا ّ
وطهير واصيطفا عليى سياء ال ياملنيم ّي فاطمية اقتيين لربّي
اندى به مر ابنة عمرانم فيقولّ :ي فاطمة إ ّن هللا اصطفا
ّ
مترضها وتؤ سيها يف
واسجدي وار ي مع الرا نيم مثّ يبتدئ هبا الوجع فتمرن فيب ث هللا ّ
وجل إليها مر ابنة عمران ّ
عز ّ
يل يب فتكيون
رب ّ
علّتها فتقول عند ذل ّ :ي ّ
إين قيد سيمم احليياق ّ
وتّمي هيل اليد يا فيأحلقين يبم فيلحقهيا هللا ع ّيز وج ّ
ِ
علي حمزو ة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة .يقح كّح [صلّى عليه وآله
ّأول َمن يلحقين من أهل بييتم فتقدم ّ
وذل َميين أذ ّهلييام وخلّييد يف انر َميين ضييرب جنبهييا حي ّيىت
وّقلّم] عنققد ِلققك :اللّهي ّيم ال يين َميين لمهييام وعاقِييب َميين غصييبهام ّ
ألق ولدهام فتقول املالئكة عند ذل آمني.

وقرق عيينم وضياء قليبم و رق فؤاديم وهو سيّد شباب أهل اجلنّةم
وأما احلسن (عليه السالم) فإ ّه ابين وولدي ّ
ّ
ومينم ّ
وإين إذا ظرت إليه تذ ّ رت ميا
مينم ّ
ومن عصاه فإ ّه ليس ّ
وحجة هللا على األ ُّمةم أمره أمري وقوله قويلم َمن تب ه فإ ّه ّ
ّ
مين َ
ابلسم لماً وعدواانً؛ ف ند ذلي تبكيي املالئكية والسيبع الشيداد
الذل ب ديم وال يزال األمر به حىت يُقتل
ري عليه من ّ
ّ
ٍ
جو السماء واحليتان يف
ملوتهم ويبكيه ل شيء حىت الطري يف ّ
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ومن زاره يف بق ته
ومن حزن عليه حيزن قلبه يوم حتزن القلوبم َ
فمن بكاه ت م عينه يوم ت مى ال يونم َ
جو املاءم َ
تزل فيه األقدام.
اببت قدمه على الصراط يوم ّ
رب ال املنيم
مين وهو ابين وولديم وخري اخللق ب د أخيهم وهو إمام املسلمني وخليفة ّ
وأما احلسني (عليه السالم) فإ ّه ّ
ّ

وغياث املستغيثني و هف املستجريين [و] رمحة هللا على خلقه أمج نيم وهو سيّد شباب أهل اجلنّةم وابب ناق األ ُّمةم أمره
يأين بييه وقييد
وإين مليّيا رأيتييه تييذ ّ رت مييا يُصيينع بييه ب ييدي ي ّ
وميين عصيياه فليييس مي ّيينم ّ
أمييري وطاعتييه طيياعيتم َميين تب ييه فإ ّييه مي ّيين َ

شييره ابلشييهادقم
اسييتجار حبرمييي وقييّي [ظ] فييال ُ ييارم فأضي ّيمه يف منامييه إىل صييدري وآمييره ابلرحليية عيين دار هجييرنم وأب ّ

فريحتل عنها إىل أرن مقتله وموضع مصرعه أرن ربالءم [موضع] قتل وفناءم تنصره عصابة مين املسيلمني أُولمي سيادق

أين أ ظير إلييه وقيد ُرميي بس ٍ
شهداء أ ُّميت يوم القيامةم ّ
يهم في ّير عين فرسيه صيري اًم مثّ يُيذب ميا يُيذب الكيبش مظلومياً .مثّ
(صقلّى عليققه وآلققه) [وّقلّم] وكربققي َمققي ّحلققه واكتفيققف وصقحاهتم ابلضق يج .مثّ ّققا كّققح
كربققى كّققح
إين أشكو إلي ما يلقى أهل بييت ب دي.
ّهم ّ
(صلّى عليه وآله) :الل ّ
مثّ خل منزله.
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الباب الثامن
فضيلة

[ومزيّة] شريفةم ومنقبة منيفةم و رامة زاهرقم وم جزق ابهرق [يف أ ّن رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) مسا ملَن سا أهل بيتهم وحمارب

حارب أهل بيته (عليهم السالم)].

 - 312وخاي ،اليد املقم كشيد الديي دمحم كي و القاّم كي عمقم كققماءيت عليقه كبغقدا ّ ،قا  :ونبقأّن شقيخ
اإلّالم شهاب الديي عمم كي دمحم السهموك ي (هنع هللا يضر) يجالةد ،والشيخ عبد اللطيق كقي [و ] القبيطقي ( )1يجقالةد،
ين مل يربي مساعادّ ،ا  :ونبأّن وكح لكع طاهم كي دمحم كي طاهم كي عل ّقي املقدّقيّ ،قا  :ونبقأّن وكقح منصقحك دمحم كقي
احلسني كي وتد املقحمي يجالةد ،ين مل يربي مساعاد  -وران الشيخ وكح لكع حم ّققاد مساعه فققمو عليقه رقذلك اّوياطقاد
 ّققا  :وخققايّن اكققي طلن ق القاّققم اكققي و املنققذك اريطيققبّ ،ققا  :وخققايّن وكققح احلسققي علق ّقي كققي يك قماهيم كققي ّققلمالقطّانّ ،ا  :وخايّن اإلمام وكح عبد دمحم كي يزيد كي ماج القزويين (كته ) (.)2
ّققا ّ :ق ّدثنا احلسققي كققي علق ّقي اريقالّ وعلق ّقي كققي املنققذكّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح ّسققانّ ،ق ّدثنا وّققباط كققي نصققم ،عققي
الس ّدي ،عي صبيع محم و ّهم ّلم :

____________________
جلي.
( )1رذا ق احلديم )223( :املوق ّدم و ّن لف ( :القبيطي) هنا كّم خطّها
ّ
وهاهنا لف ( :و ) ران حملّها كياضاد ،وظقاهم كّقم اريقس .فيمقا كيقده( :القسقطي)؟ وجيقيء جليّقاد ق احلقديم ( )412ق البقاب ( :)22مقي هقذا
السمس ق ( :38عبد الطي كي القبيطي) ولربي رما تمو ال يحجد فيه لفظ (و ).
( )2كواه ق احلديم )142( :مي ّننه.32 ،1 :
وكواه ويضاد اكي ّبّان ق صنينه / 2 :الحكب  / 185و ّ /ا :
وخايّن احلسي كي ّفيان ،ونبأّن وكح كربم اكقي و شقيب  ،ونبقأّن مالقك كقي يمساعيقل ،عقي وّقباط كقي نصقم ،عقي السق ّدي ،عقي صقبيع مقحم ومسقلم ،
عي ليد كي وكّم [ّا ]:
و ّن الن ّ (صلّى

عليه وّلّم) ّا لفاطم واحلسي واحلسني( :أان حرب ملَن حاربكم وسلم ملَن ساملكم).
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عققي ليققد كققي وكّققم ّققا ّ :ققا كّققح
ساملتم [و] حرب ملَن حاربتم) (.)3

(صقلّى

عليققه وّقلّم) ليلققي وفاطمق واحلسققي واحلسققني( :أان ِسيلْم مليَين
ّ

____________________
( )3رذا ق خمطحط طهمان ،وهح الصحاب املحاف ملا ق ّني اكي ماج .
وق نسخ السيد علي نقي( :وّن ّلم ملي ّاملهمّ .مب ملي ّاكهبم) وران ق النسقخوني تصقنيفا وهخقم وصقلنناها علقى ّقني اكقي ماجقه واكقي
َ
َ
ّبّان.
وكواه ويضاد الطايا ،ق تممج دمحم كي وتد ازل ي ق ّمٌ امليم مي املي م الصغ ّ 3 2 :ا :
ّققدثنا دمحم كققي وتققد كققي املنقققم ازل ي اكققي كنققف مياويق كققي عمققموّ ،ققدثنا وكققح ّسققان مالققك كققي يمساعيققل النهققديّ ،ققدثنا وّققباط كققي نصققم ،عققي
الس ّدي ،عي صبيع محم و ّهم ّلم :
ع ققي لي ققد ك ققي وكّ ققم [ّ ققا ] :ي ّن الن ق ّ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ّ ققا ليل ق ّقي وفاطم ق وّس ققي وّس ققني (عل ققيهم الس ققالم)( :أان ح ييرب ملَيين ح يياربكم [و] س ييلم ملَيين

ساملكم).

[ّا الطايا :]،مل يموه عي الس ّدي يالّ وّباط.
وكواه ويض قاد الرتم ققذي ق ابب فض ققاهل فاطمق ق (عليه ققا الس ققالم) م ققي رو ققاب املناّ ققب ،حت ققف ال ققمّم )3362( :م ققي ّ ققننه2 :

 ،313وق ط:

 ،311 ،12وق طّ ،285 ،13 :ا :
ّ ّدثنا ّليمان كقي عبقد اجلبّقاك البغقدا يّ ،قدثنا عل ّقي كقي ّقا مّ ،قدثنا وّقباط كقي نصقم اهلمقدا ،،عقي السق ّدي ،عقي صقبيع مقحم و ّهم ّقلم  ،عقي
ليلي وفاطم واحلسي واحلسني( :أان حرب ملَن حاربتم وسلم ملَن ساملتم).
(صلّى عليه وّلّم) ّا
ليد كي وكّم و ّن كّح
ّ
وكواه عنه ق المئ النضمة.183 2 :
وكواه ويضاد ق احلديم )22( :مي ِخاهم اليقىب  ،25مثّ ّا  :ووخمجه وكح ّامت وّا ( :وّن ّمب ملي ّاككربم وّلم ملي ّاملربم).
َ
َ
وكواه ويضاد كسنده عي الرتمذي اريحاكلمي ق الفصل ( )5مي مقول اإلمام احلسني (عليه السالم).61 ،1 :
وكواه ويضاد اكي ازث كسنده عي الرتمذي ق تممج فاطم (ّالم عليها) مي وهّد الغاك .225 1 :

وكواه ويضاد احلارم ق ابب مناّب وهل البيف مي املسودك ّ ،143 3 :ا :
ّققدثنا وكققح اليبّققاس دمحم كققي ييقققحبّ ،ققدثنا اليبّققاس كققي دمحم كققي ّققامت الققدوكيّ ،ققدثنا مالققك كققي يمساعيققلّ ،ققدثنا وّققباط كققي نصققم اهلمققدا ،،عققي

يمساعيل كقي عبقد المتقان السق ّدي ،عقي صقبيع مقحم و ّهم ّقلم  ،عقي ليقد كقي وكّقم ،عقي النق (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ونّقه ّقا ليل ّقي وفاطمق واحلسقي واحلسقني( :أان
حرب ملَن حاربتم وسلم ملَن ساملتم).

وكواه اريحاكلمي كسنده عنه ق الفصل )14( :مي مناّبه  31ط الغمي.
وللنققديم مصققا ك مجّق ووّقانيد رثق ة ،وّققد كواه الطقايا ،ق تممجق اإلمققام احلسققي (عليققه السققالم) مققي املي ققم الرببق  / 1 :الققحكب  ،/ 132وق
ط... 3 ،1
وكواه ويضاد احلافظ اكي عسارم اّانيد ق احلديم )161( :وتحاليه مي تممج اإلمام احلسي مي اتكيخ مش ... ،
وكواه ويضاد ق احلديم )134( :وتحاليه مي تممج اإلمام احلسني مي اتكيخ مش  ،122ط ،1وّد علّقناه عليهما عي مصا ك رث ة.
وّد وك ق مصا ك مجّ كمواي و هميمة ،رما كواه عنه وتد كي ّنبقل ق احلقديم )3( :مقي ابب فضقاهل احلسقي واحلسقني (عليهمقا السقالم) مقي
رواب الفضاهل.
وكواه ويضاد ق وواخم مسند و هميمة حتف المّم )1222( :مي رواب املسند2 :
=
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[حديث أيب بكر :رأيي رسيول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) خييّم خيميةًم ويف اخليمية :عل ّيي وفاطمية واحلسين واحلسينيم فقيال( :أان سيلْم

وويل ملن واالهم)].
ملَن سا أهل اخليمةم وحرب ملَن حارهبمم ّ

 - 313ونبأ ،الشقيخ وكقح طالقب عل ّقي كقي و قب كقي عبيقد

كقي اريقالن ،عقي روقاب اإلمقام كمهقان القديي و

الفققوع ّنصققم كققي و املربققاكم املطققملي ،عققي و املؤيقّقد املحفّق كققي وتققد امل ّربققي اري قحاكلمي (كتققه ) (ّ )1ققا  :ونبققأّن
اليالّم فخم خحاكلم وكح القاّم حممح كي عمم الزخمشمي (كته ).
ووخاي ،عي اليالّم هذا كحاّط واّدة مجاع مي مشاخيي ،منهم :شيخنا وكح عممو عثمقان كقي املحفّق (كتق

عليققه) يجققالدة ّققالحا :وخايتنققا و ّهم املؤيقّقد لينققب كنققف عبققد المتققان كققي احلسققي كققي وتققد الشققيميّ اجلمجاني ق يجققالدة
علي كي مم المالي ،ونبأّن
ّالف :وخايّن اإلمام اليالّم وكح القاّم (كته ) يجالدة ّا  :ونبأّن ازهّواِ ازمني ّ

____________________
=
 442ط.1
وكواه كسنده عنه احلارم ق ابب مناّب وهل البيف مي املسودك .143 3 :
رما كواه ويضاد عنه اكي رث ق رواب البداي والنهاي .225 8 :
وكواه ويضاد اريطيب ق تممج تليد كي ّليمان حتف المّم )3582( :مي اتكيخ كغدا .136 1 :
وكواه ويضاد اكي املغالي ق احلديم )32( :مي رواب مناّب وم املؤمنني  63ط.1
يوحّقس كقني
 - 313وّبل هذا احلديم رقان ق نسقخ السقيد علقي نققي  -ون نسقخ طهقمان ّ -قديم ّق ّدمناه علقى احلقديم )312( :رقيال ّ
هذا وما ّبله وجن ّ يقط انو امهم.
( )1كواه اريحاكلمي ق احلديم )13( :مي الفصل )13( :مي مناّبه  ،211وق الفصل )5( :مي مق ّدم مقوله .5
علي (عليه السالم) مي مسس الن حم.488 2 :
وكواه ويضاد ق احلديم )62( :مما وك ق شأن اإلمام ّ
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الشققيخ الزاهققد احلققافظ وكققح ّققييد يمساعيققل كققي علق ّقي كققي احلسققني السق ّقمانّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح ّققيد وتققد كققي دمحم
املاليين كقماءيت عليهّ ،ا ّ ّ :دثنا وكح كربم دمحم كي [ليي كي] ّيّقان القديم عقاّحي (ّ )1قا ّ :ق ّدثنا دمحم كقي احلسقني
كي ّف ازشناّ ،ا ّ ّ :دثنا دمحم كي لج الفاكّي ،عي ّليمان كي ّمب ( )2عقي يقحنس كقي ّقليمان الويمقي،

عي وكيه ،عي ليد كي يثي ّ ،ا :
(صقلّى عليققه وّ قلّم) خققيّم خيم ق د  -وهققح موّرب ق
مسيققف واب كربققم كققي و ّنافق ( )3يقققح  :كويققف كّققح
علققى ّققحس عمكيق  -وق ارييمق علققي وفاطمق واحلسققي واحلسققني (علققيهم السققالم)  -فقققا ّ( :ي م شيير املسييلمني أان
ّ

ِسيلْم ملَين سيا أهيل اخليميةم وحييرب ملَين حيارهبمم وويله ملَين واالهيمم ال حيييبّهم إالّ سي يد اجلي ّد طيّيب املوليدم وال يبغضييهم إالّ

شقي اجل ّد رديء الوالدق).
ّ

وكب الربيب .
ّا كجل :ئ ليد ونف مسيف منه؟ ّا  :يي ّ

____________________
( )1رققذا ق مناّققب اريقحاكلمي  211وق نسققخ السققيّد علق ّقي نقققي( :وكققح كربققم اكققي ّيققان) .وق نسققخ طهقمان( :وكققح كربققم اكققي دمحم كققي احليّققان
الديم عاّحي).
( )2رذا ق نسخ طهمان ومناّب اريحاكلمي ،وق نسخ السيد علي نقي( :عي ّلمان كي ّمث).
( )3رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان ومناّب اريحاكلمي( :واب كربم الصدي ).
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الباب التاسع
فضيلة

[يف أ ّن احلسن واحلسني (صلوات هللا عليهما) ا سيّدا شباب أهل اجلنّةم وأ ُّمهما سيّدق ساء أهل اجلنّة].

قب الققديي وتقد كقي عبقد كقي دمحم كققي و كربقم الطقايي (كتقه ) مشققافه د
 - 314وخقاي ،الشقيخ اإلمقام حم ّ
يِّند  -ابحلققمم الش قمي امل ّربققي ليققد شققمفاد وّدّ قاد؛ ق شققهم احل قمام ِي احل ّ ق ّققن تس ق وّققبيني وّققوّمة -
والشقيخ الصققاحل كقدك الققديي وكققح عل ّقي احلسققي كقي علق ّقي كققي علقي اكققي و كربقم اكققي يققحنس اريقالّ الدمشقققي كققماءيت
عليققه كققهّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح احلسققي علققي كققي و عبققد كققي امليق ّقرت البغققدا ي يجققالدةّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح الفضققل دمحم كققي
ّنصم السالمي يِّندّ ،ا  :ونبأّن وكح احلسي كي وتد كي يكماهيم اكي احلسي [كي] دمحم كي شاِان (ّ )1قماء دة عليقه ق
كجب ّن ثالث وعشميي

____________________
 - 314احلديم  -ابّوثناء املحجح فيه  -مي موحاتما ازّا يقم الشقميف النبحيّق  ،ولقه مصقا ك وثيقق رثق ة ،ووّقانيد مجّق ،؛ جتقد رثق اد منهقا ق
تيلي احلديم )138( :مي تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي اتكيخ مش  ... ،ط.1
وويضقاد جتقد للنقديم وّقانيد ومصقا ك ق احلقديم )15( :وتحاليققه ومقا علّقنقا عليهقا  -مقي تممجق اإلمققام احلسقني (عليقه السقالم) مقي اتكيقخ مشق
 52ط.1
 33ط ،1ةصم ّا :
وكواه ويضاد احلافظ النساهي ق احلديم )124( :ق وواخم رواب اريصاه
وخايّن يّناب كي يكماهيم كي خملد كي كاهحيهّ ،ا  :وخايّن جميم ،عي يزيد كي [و ] لئ  ،عي عبد المتان كي و نيم ،عي و ّييدّ ،ا :
(ص قلّى عليققه وّ قلّم)( :احلسققي واحلسققني ّققيّدا شققباب وهققل اجلنّق  ،وفاطم ق ّققيّدة نسققاء وهققل اجلنّق يالّ مققا رققان مققي مققمم كنققف
ّققا كّققح
عممان).
علي تقي( :دمحم كي ّلنان).
( )1رذا ق نسخ طهمان عدا ما كني امليقحفني ،وق نسخ السيد ّ
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ووككيمة ّ ،ا  :ونبقأّن وكقح عمقمو كقي عثمقان [كقي] وتقد كقي عبقد ّ -قماءة عليقه ق منزلقه كقدكب الضقفا ع ق
ازو ّققن وككق ووككيققني وثال ةق ّ -ققا ّ :ق ّدثنا دمحم كققي احلسققني احلسققيينّ ،ق ّدثنا وكققح
يققحم ازككيققاء ق شققهم ككيق ّ
ّسانّ ،دثنا ّيس ،عي يحنس ،عي عبد المتان كي و نيم:

(صلّى عليه وّلّم)( :احلسقي واحلسقني ّقيّدا شقباب وهقل اجلنّق
عي و ّييد اريدكي ّا ّ :ا كّح
 يالّ اكين اريال ليي وعيسى  -و ّومهما ّيّدة نساء وهل اجلنّ يالّ ممم كنف عممان.فضيلة

[وخصييلة] ،مييع األُصيول والفييروعم ومنقبيية لقياح حالهلييا حافلية الضييروع [يف أ ّن عليّياً شيكى إىل رسييول هللا (صيلى هللا

عليييه وآلييه وسييلم) حسييد النيياس ّإّيه؛ فقييال لييه رسييول هللا( :أمييا ترضييى أن يكييون ّأول َميين يييدخل اجلنّيية :أان وأ ي واحلسيين
وذرّّيتنا وشي تنا)].
واحلسني وأزواجنا ّ

 - 315وخايّن الشيخ اإلمام جال الديي وتد كي دمحم كي عبد اجلبّاك البربما ،ازهبمي  -كقماءيت عليقه (كتقه
شحا ّن ّب و انني وّوّمة ّ -ا  :ونبقأّن والقدي اإلمقام قم القديي دمحمّ ،قا  :ونبقأّن كض ّقي
) ق اكه هبا ق ّ

القديي وكقح اريق يمساعيقل كقي يحّق يجقالدة ،ونبقأّن اإلمامقان :وكقح ّقييد ّنصقم كقي ّقهل كقي وتقد البغقدا ي ،ووكققح
الفمخقزا ي النحّققا،
دمحم دمحم كققي املوصققم كققي وتققد كققي ّفق املوققحي ّققا  :ونبققأّن القاضققي وكققح ّققييد دمحم اكققي ّققييد ّ
ّا  :ونبأّن ازهّواِ وكح يّناب وتد كي دمحم كي يكقماهيمّ ،قا  :ونبقأّن وكقح منصقحك احلمشقاِيّ ،ق ّدثنا وكقح عبقد
احلافظ ،وخاي ،وكح كربم اكي مالك (ّ ّ )1دثنا دمحم كي يحنسّ ّ ،دثنا عبد

كي عاهش ّ ّ ،دثنا

____________________
( )1وهح امليموٌ ابلقطييي ،واحلديم كواه حتف المّم )132( :مي ابب فضاهل وم املؤمنني مي رواب الفضاهل.
وّد كويناه عي مصا ك ق تيلي احلديم )835( :مي تممج وم املؤمنني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  332 2 :ط.1
وان م ويضاد ما كواه احلارم ق احلديم الثالم مي ابب مناّب فاطم (عليها السالم) مي املسودك .151 3 :
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علي كي احلسني [عي وكيه] عي ج ّده:
يمساعيل كي عممو ،عي عمم كي محّى ،عي ليد كي ّ
عققي علققي كققي و طالققب (عليققه السققالم) ّققا ( :شييكوت إىل رسييول هللا (ص يلّى هللا عليييه وس يلّم) حسييد النيياس يل؛
ّ

فقييال :أمييا ترضييى أن تكييون رابييع أرب يية؟ ّأول َميين يييدخل اجلنّيية أان وأ ي واحلسيين واحلسيينيم وأزواجنييا عيين أما نييا و ائلنييام
وذرّّيتنا خلف أزواجنام وشي تنا ِمن ورائنا).
ّ

44

الباب ال اشر
فضيلة

[يف تفضيييل فاطميية بن ي رسييول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وأ ُّمهييا خد ييةم وميير بن ي عم يرانم وآسييية ام يرأق فرعييون علييى مجيييع سيياء
ال املني .وهذا الباب سره يف مناقب فاطمة (صلوات هللا عليها)].

 - 316وخ ققايّن اإلم ققام جم ققد ال ققديي عب ققد

ك ققي يك قماهيم ك ققي خال ققد الوايي ققزي كقق قماءيت علي ققه هب ققا ق اك الش ققفاء

الصققاّ الشمسققي ( - )1كّققم ابنيهققا ّ -ققا  :ونبققأّن الشققيخ اإلمققام ققم الققديي عبققد المتققان كققي عبققد اريققال
المومي يجقالةد كسقماعي عقي المض ّقي املؤيّقد اكقي دمحم؛ كسقماعه عقي جق ّده و اليبّقاس امليقموٌ كيبّاّقه ،عقي القاضقي
الفمخزا يّ ،ا  :ونبأّن وكح يّناب وتد كي دمحم كي يكماهيم الثيل ّ ،ا  :وخقاي ،احلسقي كقي
و ّييد اكي ّييد ّ
دمحم كققي احلسققني الققدينحكي ( ّ )2ق ّدثنا وتققد كققي دمحم كققي يّققناب السققين ّ ،ق ّدثين عبققد امللققك كققي حممققح كققي مسي ق ،
ّ ّدثنا دمحم كي ييقحب اليمجي (ّ ّ )3دثنا لرمئ كي لج كي تحيهّ ،ق ّدثنا اوو كقي الزكمّقان ،عقي دمحم كقي جنقا ة،
عي و لكع :
() 4
عققي و هميققمة و ّن الن ق (ص قلّى عليققه وّ قلّم) ّققا ّ :سققبك مققي نسققاء اليققاملني وكك ق  :مققمم كنققف عم قمان
وآّي امموة فمعحن ،وخدجي كنف خحيلد ،وفاطم كنف دمحم (عليهما السالم) (.)5

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :يكماهيم كي خالد السميمي كقماءيت عليه هبا ق اك الشفاء الصاّبيّ الشمسيّ ).
( )2رذا ق خمطحط طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :احلسني كي دمحم كي احلسني الدينحكي).
( )3رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :دمحم كي ييقحب الفمخي).
( )4رذا ق خمطحط طهمان ،وق خمطحط السيد علي نقي( :ممم اكن عممان).
( )5وكواه ويضاد اكي املغالي ق احلديم )423( :مي مناّبه  363طّ ،1ا :
قحكاب يِّند ّ ،ق ّدثنا و ّ ،ققدثنا دمحم كققي عبققد امللققك كققي ل حيققه ّ ،ق ّدثنا عبققد
وخققايّن وكققح طالققب دمحم كققي وتققد كققي عثمققان ،وخققايّن دمحم كققي يمساعيققل الق ّ
الملاب كي ّام ،وخايّن ميمم:
ّ

عي ّوا ة ،عي ونس ّا ّ :ا كّح

وخد ة بن خويلدم وفاطمة بن

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)( :حسب من سياء ال ياملني أربيع :مير بني عميرانم وآسيية بني ميزاحم اميرأق فرعيونم

دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص).
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فضيلة

األئمة فاطمة] الزهراء تفوح أنم اخلضراء ([ )1يف أ ّن فاطمة (صلوات هللا عليها) هي الغصن
النبوق وأ ُّم ّ
للبتول [سليلة ّ

امللتف املشتب بشجرق الرسالةم ينبسض رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) بفرحها وا بساطهام وينقبض اب قباضها وحزها واستيائها].
ّ

 - 311وخققايّن الشققيخ اإلمققام ققم الققديي وكققح عمققمو عثمققان كققي املحفّق كققماءيت عليققه ابّققفمايني  -ق مسق ده
يحم االثنني الثالم واليشميي مي مجا و اآلخمة ّن مخس وّوّني وّوّمة ّ -لف له :وخاي والقدي شقيخ شقيح
اإلّالم ّلطان ازولياء واحمل ّققني ّيد احل ّ والقديي دمحم كقي املؤيّقد احلمقحيين (ّق ّدس كوّقه) يجقالدة؟ ّقا  :نيقم.
ّققا  :ونبققأّن شققيخ اإلّققالم ققم الققديي وكققح اجلنققاب وتققد كققي عمققم كققي دمحم كققي عبققد ارييّققحّي امليققموٌ كربققايو
(هنع هللا يضر) يجققالدةّ ،ققا [ :وخققايّن] دمحم كققي عمققم كققي علققي الطحّققي كققماءيت عليققه كنيسققاكحك ،ونبققأّن وكققح اليبّققاس وتققد اكققي
و الفضققل الشققيا )2( ،ونبققأّن وكققح ّققيد دمحم كققي طلن ق اجلناكققذي ،ونبققأّن وكققح القاّققم عبققد المتققان كققي دمحم السق ّقما
يمققالءد ،ونبققأّن وكققح اليبّققاس دمحم كققي يّققناب ّ ،ق ّدثنا احلسققي كققي علق ّقي كققي لئ  ّ ،ق ّدثنا يّققناب كققي دمحم الفققموي
ّدثنا عبد كي جيفم كي دمحم كي عبد امللك كي دمحم اكي و كاف :
يجنَة مي ّيين يبسييطين مييا يبسييطها
عققي املسققحك كققي خممم ق ّ ،ققا ّ :ققا كّققح
(ص قلّى عليققه وّ قلّم)( :فاطميية َشي ْ
() 3

ويقبضين ما يقبضها) (.)4
قنوه مققي ّققديم مسققحك كققي خممم ق  ،ميققب ( )5مققي كوايوققه عققي جيفققم الصققا ب،
ّققا اجلناكققذي موإق َف ق علققى صق ّ
وللنديم طهمب.

____________________
ليل هذا هح الصحاب ،وق ازصل( :تفحب احلم احلصما).
( )1إ
( )2رذا.
( )3رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :اهلموي).
( )4الش ن  -كوثليم الشني وّربحن اجليم :الغصي امللو ّ املشوبك.
( )5لف  ( :ميب) مأخحِة مي نسخ السيد علي نقي ،وران حملّها كياضاد ق نسخ طهمان.
واحلديم كواه البغحي ق مي قم الصقناك  / 24 :القحكب  / 313اّقانيد وق كيقا طمّقه( :يقهمكيين مقا يهمكيقه) .وق كيضقه( :يقؤِيين مقا يؤِيهقا).
وق كغضه( :يهغضبين ما يغضبها).
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فضيلة

[يف عظيم قدر فاطمة وجليل خطرها عند هللا؛ حيث إ ّه ت اىل يغضب لغضبهام ويرضى لرضاها].

علي كي و ب كقي عبيقد اريقالن يجقالةد ،وشقمٌ القديي وتقد كقي هبق
 - 318وخاي ،الشيخ ات الديي ّ
كققي وتققد كسققماعي عليققه ،ونبققأّن املؤيقّقد كققي دمحم كققي علق ّقي ،و ّوم املؤيقّقد كققي و القاّققم اكققي احلسققي يجققالةدّ ،ققا  :ونبققأّن

لاهم كي طاهم يجالةدّ ،ا  :ونبقأّن ازهّقواِ وكقح القاّقم احلسقي كقي دمحم كقي ّبيقب ّقن مخقس ووككيمةق ّ ،قدثنا وكقح
كربققم دمحم كققي عبققد كققي دمحم ّافققد اليبّققاس كققي تققزة ّققن ّققب وثالثققني وثال ةق ّ ،ققدثنا وكققح القاّققم عبققد كققي
وتققد كققي عققامم الطققاهي ابلبصققمةّ ،ق ّدثين و ق ّققن ّققوني ومةوققنيّ ،ققا ّ :ققدثنا علققي كققي محّققى المضققا ّققن وككق

ووككيققني ومة ق (ّ )1ققا ّ :ققدثين و محّ ققى كققي جيفققمّ ،ققدثين [و ] جيف ققم ك ققي دمحم [ّ ققدثين و دمحم اكققي عل ققي]
ّ ّدثين و علي كي احلسنيّ ،دثين و احلسني ،عي وكيه علي كي و طالب (عليهم السالم) ّا :
وجل ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها) (.)2
ّا الن (صلّى عليه وّلّم)( :إ ّن هللا ّ
عز ّ

____________________
(ّ )1حلهّ( :ن وكك ووككيني ومة ) محجح ة ق نسخ طهمان ،ويّما هح مي نسخ السيد علي نقي.
( )2وكواه ويضاد اكي املغالي ق احلديم )421( :مي مناّب وم املؤمنني (عليه السالم) ّ 351ا :
وخايّن وكح طالب دمحم كي وتد كي عثمان ،وخايّن وكح كربقم وتقد كقي يكقماهيم كقي احلسقي كقي شقاِان يِّند ،وخقاي ،اكقي و اليقالء امل ّربقيّ ،قدثنا وكقح
عبيقد ّقييد كقي عبقد المتقان املخزومقي ة ّربق ق اك النقدوةّ ،ق ّدثنا ّسقني كققي ليقد اليلقحيّ ،قدثنا [علقي كقي عمقم كقي علقي ،عقي] جيفقم كققي
دمحم ،عي وكيه ،عي ج ّده:
(صلّى عليه وآله) [وّلّم] ّا ّ( :ي فاطمة إ ّن هللا ليغضب لغضب ِ ويرضى لرضا ِ ).
علي :و ّن كّح
عي ّ
وّح  :وللنديم مصا ك رث ة ،وّد ِرمه ويضاد احلارم ق ابب مناّب فاطم مي املسودك .153 :
عدي.
ووخمجه ويضاد الذه ق تممج حتف المّم )2222( :مي ميزان االعودا  ،835 ،1 :وّا  :وخمجه اكي ّ
=
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____________________
=
وكواه ويضاد اكي ازث ق تممج فاطم (ّالم عليها) مي وهّد الغاك .522 5 :
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) مي رواب اإلصاك  318 4 :وق هتذيب الوهذيب.441 ،12 :
ونقله ويضاد اكي ّ م ق تممج فاطم كنف كّح
خمجقه وكقح ّقيد ق روقاب شقمٌ النب ّقحة ،واإلمقام علقي كقي محّقى المضقا ق مسقنده،
ووخمجه ويضاد ّ
احملب الطقايي ق ِخقاهم اليققىب  33وّقا ّ :
واكي املث ّ ق مي مه.
وكواه ويضاد اكي الغطمي ق جزء مي ّديثه ميموٌ عند احمل ّدثني.
وكواه عنه ق الباب )( :مي رفاي الطالب .364
وكواه ويضاد اريحاكلمي ق ِيل احلديم )3( :مي مقول اإلمام احلسني (عليه السالم).52 ،1 :
وكواه ويضاد اهليثمي ق ابب مناّب فاطم (ّالم عليها) مي جمم الزواهد 223 3 :وّا :
كواه الطايا ،ويّنا ه ّسي.
وكواه ويضاد وكح نييم ق تممج وم املؤمنني (عليه السالم) مي رواب ميمف الصناك  / ،الحكب  / 23ب./
وّد كواه ق رواب فضاهل اريمس  ،155 3 :وما ّحهلا عي مصا ك.
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خصيصة] ملا [سواها] مابنةم ومنقبة جلميع املآابر ابئنة
[أو ّ

() 1

 - 313وخققاي ،الشققيخ الصققاحل ّنصققم الققديي عمققم كققي عبققد املققنيم كققي عمققم الققحاس الدمشقققي مساعقاد عليققه هبققا
ابريانققاه السمسقاطي ّقا  :ونبقأّن القاضقي مجقا القديي وكقح القاّقم عبقد الصقمد كقي دمحم كقي و الفضقل ازنصققاكي
احلمّقواّ ،،قماءةد عليقه ووّن ومسق ق ِي القيقدة ّققن تسق وّقوّمة  ،ةقصققحكة اريضقم (عليققه السقالم) جبققام مشق
() 2
علي كي املسقلم كقي دمحم كقي الفقوع السقلمي ّقماءةد عليقه ووّن ومسق -
 ّا  :ونبأّن اإلمام مجا الديي وكح احلسيّ
ق ِي القيدة ّن ان وعشميي ومخسمة ّ -ا  :ونبقأّن اريطيقب وكقح نصقم احلسقني كقي دمحم كقي وتقد كقي دمحم كقي
الغسقا ،احلقافظ
احلسني كي طالب ّقماءةد عليقه كدمشق ّ ،قا  :ونبقأّن احلسقني [كقي] دمحم كقي وتقد كقي دمحم كقي مجيق
ّ
ّماءةد عليه كصيدا  -ق شهحك ّن وكك وّبيني وثال ة ّ -ا ّ :دثنا قا كقي تيقد كقي يقحنس كقي عبقد وكقح
كربققم الشققي ي كبغققدا ّ ،ققدثنا وكققح عمققاكة وتققد كققي دمحمّ ،ققدثنا احلسققي كققي عمققم كققي يحّق السدوّققي (ّ )3ق ّدثنا
القاّم كي مطيبّ ،دثنا منصحك كي صدّ  ،عي و ميبد ،عي اكي عبّاسّ ،ا :

ّا الن (صلّى عليه وّلّم)( :ابنيت فاطمة حوراء آدميية حتيض و تطميث وإ ّ يا مسّاهيا ( )4فاطمية؛ أل ّن هللا ع ّيز
وجل فطمها وحمبّيها من النار) (.)5
ّ

____________________
( )1رقذا ق ازصقل  -عقدا مقا كقني امليقققحفني  -ولربقي و لقب احلقموٌ ق ّحلقه( :ماكنق  -و  -ابهنق ) رقان ق منققحط ،والربلمق الثانيق ويضقاد مل
تربي مهمحلة.
( )2رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق خمطحط طهمان( :وكح احلسني).
( )3رذا ق خمطحط طهمان ،وق نسخ السيّد علي نقي( :عمم كي ّي ).
( )4رذا.
( )5رذا ق نسخ طهمان ،وق خمطحط السيد علي نقي( :عي الناك).
وان م احلديم )384( :اآليت ق الباب.51 )12( :
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[إ رام هللا سيبحا ه وت ياىل ييوم القيامية ابنية رسيول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ومرورهيا عليى أهيل املوقيف وعبورهيا عين الصيراط ب ظمية

وجاللة].

عمي الشيخ ن ام الديي دمحم كي ازم اإلمقام ّطقب القديي عل ّقي كقي صقدك املشقايخ ميقني
 - 382وخاي ،اكي ّ
الديي مؤيّد احلمحيين (كته ) واإلمام رما الديي وكح املرباكم دمحم كقي عمقم كقي امل ّفقم املقمولي ،ووهّقواِي اإلمقام
املفققيت عمققا الققديي دمحم اكققي وتققد اريطيققب اجلققاجممي يجققالدة ،والشققيخ ققم الققديي عثم قان كققي املحفّق كق قماءيت عليققه
إبّفمايني كموايوهم عي والدي شيخ اإلّالم ّلطان ازولياء (ّ )1يد احل والديي دمحم كي املؤيّد احلمحيين يجالدة.

ووخققاي ،وّضققى القضققاة ( )2فخققم الققديي عبققد اليزيققز كققي عبققد المتققان كققي السققربمي ( )3يِّند كموايوهمققا عققي شققيخ
اإلّالم و اجلناب وتد كي عمم كي دمحم الصحق يجالدةّ ،ا  :ونبأّن دمحم كي عمقم كقي عل ّقي الطحّقي كققماءيت عليقه
كنيساكحك ،ونبأّن وكح اليبّاس وتد كي و الفضل السقاهيّ ،ا  :ونبأّن ّيد كي دمحم كي طلن اجلناكذي ،ونبقأّن وكقح
السما يمالءدّ ،دثنا وكقح القاّقم علقي كقي املؤيّقدّ ،قدثنا دمحم كقي يقحنس القمشقي ،ونبقأّن ّسقني كقي احلسقي
القاّم ّ

ازشقمّ ،دثنا ّيس كي ككي  ،عي ّيد كي طمي  ،عي ازصبغ كي نبات عي و ويّحب ازنصاكيّ ،ا :
ّا الن (صلّى عليه وّلّم)( :إذا ان يوم القيامة اندى ٍ
مناد من بطنان ال رشّ :ي أهل اجلمع ّكسوا رؤوسيكم
عليهمقا) عليى الصيراط ،فتم ّير وم هيا سيب ون أليف جاريية مين
ضوا أبصار م؛ حيىت ،يوز فاطمية بني دمحم (صقلحا
وغ ّ
احلور ال ني الّح الالّمع).

____________________
( )1رلمواّ( :لطان ازولياء) مأخحِاتن مي نسخ السيّد علي نقي.
( )2رذا ق خمطحط طهمان ،وق نسخ السيد علي نقيّ( :اضي القضاة).
( )3رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :الشربمي).
وّميباد ممّا هاهنا كواه ويضاد اكي ازعما ق اجلزء )5( :مي مي م الشيح  ،الحكب  / 38ب  /وو ّ / 126ا :
=
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منقبة راب ة وفضيلة للزهراء رائ ة [يف سؤال أ ُّم املؤمنني عائشة عن رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) عين تقبيليه ابنتيه فاطمية (صيلوات

هللا عليها) وجواب رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) هلا].

 - 381وخ ققايّن الش ققيخ الص ققاحل ققل املش ققايخ ص ققدك ال ققديي يكق قماهيم اك ققي الش ققيخ عم ققا ال ققديي دمحم اك ققي ش ققيخ
اإلّ ققالم عم ققم ك ققي دمحم ك ققي عب ققد الس ققهموك ي كق قماءيت علي ققه كبغ ققدا  -ق ّبّ ق ج ق ّده عن ققد ض ققمله املب ققاك (- )1
واملشايخّ :اضي كيف املقدس الشمي جال الديي عبد املنيم كقي و كربقم اكقي وتقد كقي عبقد المتقان ازنصقاكي
قب القديي وتقد كقي عبقد كققي دمحم كقي و كربقم الطقايي امل ّربقي  -شقافهين ابإلجقالة ق م ّربق
الشقافيي ،والشقيخ حم ّ

املق ّدّ ليد شمفاد  -والشيخ وتد كي دمحم كي عثمقان اكقي م ّربقي القحاعظ املصقمي  -اجوميقف كقه ق مدينق النق ّ
(صلّى عليه وّلّم) فأجال ي كوايق مقا جقال لقه كوايوقه  -يجقالة كقموايوهم عقي الشقيخ و احلسقي عل ّقي كقي و
قرت البغقدا ي يجقالدةّ ،قا ( :)2ونبقأّن وكقح الفضقل دمحم كقي ّنصقم السقالمي يِّندّ ،قا :
عبد اكي و احلسي اكي املي ّ
ونبأّن احلافظ وكح دمحم احلسي كي وتد السممّندي  -يجالدة ين مل يربي

____________________
=
عليّ ،ا :
ونبأّن يكماهيم [كي عبد اليبسي] ونبأّن اليبّاس كي كرباك الض ّ  ،ونبأّن [وكح] خالد الحاّطي عي كيان ،عي و جنيف  ،عي ّ
(مس النيب (صلّى هللا عليه) يقول :إذا ان يوم القيامة اندى ٍ
ضوا أبصار م عين فاطمية بني
مناد من وراء احلجبّ :ي أهل اجلمع غ ّ

متر).
ّ
حممد (صلّى هللا عليه) حىت ّ

وكواه ويضاد وكح نييم كسند آخم ق رواب ميمف الصناك .

وكواه ويضاد وتد ق احلديم )23( :مي ابب فضاهل فاطم مي رواب الفضاهل.
وكواه اكي املغالي كسنديي ق احلديم )425 - 424( :مي مناّبه  ،355وق هامشه عي مصا ك.
وكواه السيحطي كطمب مجّ ق ابب مناّب فاطم (ّالم عليها) مي الآلل املصنحع .223 ،1 :

(ّ )1حله( :عند ضمله املباك ) محجح ق نسخ طهمان ،ويّما هح مي نسخ السيد علي نقي.
( )2رلم ق ( :امليققرت) مل تربققي هاهنققا جليّ ق  ،ولربققي رانققف ق احلققديم )314( :ق البققاب )3( :مققي هققذا السققمس جليّ ق  .ورلموققا( :يجققالة ّققا )
مأخحِاتن مي نسخ السيد علي نقي.
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مساعقاد ّ -ققا ّ :ق ّدثين الشققيخ اليققاكٌ وكققح كربققم اكققي يّققناب كققي يكقماهيم الربققالاب ي (كتققه )ّ ،ققا ّ :ققدثنا
دمحم كققي علققي كققي احلسققنيّ ،ققا ّ :ققدثنا صققاحل كققي منصققحك كققي نصققمّ ،ققا ّ :ققدثنا عبقد كققي كشققم املققديينّ ،ققا :
ّدثنا وتد كي دمحم اهلامشي ،عي هشام كي عموة ،عي وكيه ،عي عاهش (اهنع هللا يضر) ّالف:
ّلققف :ئ كّققح
(صلّى عليه وّلّم):

مالققك يِا ّبّلققف فاطم ق و خلققف لسققانك ق فيهققا رأنقّقك تليقهققا ق اليسققل؟ فقققا الن ق

(ّي عائشة ليلة أُسري يب إىل السماء فأدخلين جّئيل (عليه السالم) اجلنّة انولين تفاحةً فأخذهتا فأ لتها فصارت طفةً
و وراً يف صليبم فنزل فواق خد ة ففاطمة منهم ف ُكلّما اشتق ُ [إىل] اجلنّة قبّلتهام ّي عائشة [فاطمية] حيوراء إ سييّة)

( .) 1

النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) جائ اً أّيماً مثّ طوافه يف بيوت أزواجهم مثّ يف بي ابنته فاطمةم وعيدم فيره ابلط يامم مثّ ب يث ب يض
[بقاء ّ
جارات فاطمة إليها ٍ
بلحم وخب ٍزم مثّ ب ثها إىل أبيها وحضوره عندهام مثّ اء الط ام وبر ته حىت أ ل منه أهل البي (عليهم
س].
النيبم مثّ توزي ه على جرياها وبقاء الط ام حباله أ ّه ُم ّ
السالم) وأزواج ّ

 - 382وخاي ،شيخنا اإلمام م الديي عثمان كي املحفّ ازِرا ،رواك د ،وشمٌ الديي وتقد كقي هبق كقي
وتققد كققي عسققارم ّقماء دة عليققهّ ،ققا  :ونبققأّن املؤيقّقد كققي دمحم كققي علق ّقي يجققالدة ،ونبققأّن وكققح اليبّققاس دمحم كققي اليبّققاس مساعقاد
() 2
عليه ،ونبأّن وكح ّييد دمحم اكي ّييد الفمخزا يّ ،ا  :ونبأّن ازهّواِ اإلمام وكح يّناب وتد كي دمحم
____________________
( )1مي ّحله( :فربلّما اشوقف )...وما كيده محجح ة ق نسخ السيد علي نقي.
ّص ممم مي رواب ّص
( )2وهح الثيل  ،واحلديم كواه إبّنا ه عي جاكم ق الباب )( :مي ّ
وكواه ويضاد ق تفس اآلي  )31( :مي ّحكة آ عممان 3 :مي تفس ه... ،1 :

52

ازنبياء

.513

قحلان ( )1ونبققأّن وكققح دمحم كققي عبققد املققزّ ،،ققدثنا وكققح ييلققى املحصققليّ ،ققدثنا
ّققا  :ونبققأّن عبققد كققي ّامققد الق ّ
مسهل كي ل حيه المالي ،ونبقأّن عبقد كقي صقاحلّ ،ق ّدثين اكقي هلييق عقي دمحم كقي املنربقدك ،عقي جقاكم كقي عبقد
[ّا ]:
ي ّن النق ّ (صقلّى عليققه وّقلّم) وّققام وئمقاد مل يطيققم شققيةاد ّققىت شق ّ ِلققك عليققه ،فطققاٌ ق منققال ولواجققه فلققم
يإين جييائع؟!
قنهي شققيةاد!! فققأتى فاطمق (عليهققا السققالم) فقققا ّ( :ي بنيّيية هييل عنييد شيييء آ لييه في ّ
يصققب عنققد واّققدة مق ّ
(صلّى عليه وّلّم) كيثف يليها جاكة هلا كقم يفني وكضقي حلقم
فلما خم مي عندها كّح
فقالف :ال وهللاّ .
فأخذته منها فحضيوه ق جفنق هلقا و طّقف [كوّقها] وّالقف :وهللا ألوابير ّن هبيا رسيول هللا (صيلّى هللا علييه وسيلّم) عليى
فسييي  -ورققانحا مجييقاد حموققاجني يم شققبي طيققام  -كيثققف ّسققناد  -وو ّسققيناد  -يم النق ّ (صقلّى عليققه وّقلّم)
فمجق [النق ّ] يليهققا ،فقالققف :يب أ ي وأ ُّمييي قييد أاتان هللا بشيييء فيبّأتييه لي ّ .ققا  :هلي ّيم .فأتوققه [كققه] فربشققفف عققي
اجلنفق فققإِا هققي مملققحءة خبقزاد وحلمقاد ،فلمققا ن ققم يليققه هبوققف وعمفققف و ّهنققا كمرق مققي ( )2عق ّقز وجق ّقل؛ فنمققد
تيام وصلإف على نبيّه فقا (صلّى عليه وّلّم) :من أين لي ّي بنيّية؟ فقالقف :هيو مين عنيد هللا إن هللا ييرزح مين

يشاء بغري حساب .فقا  :احلمد هلل الذي ج ل ِ شبيهة بسيّدق ساء بين إسرائيلم فإهّا ا
ِّ َّ َّ
َ ْ
اَّلل يَ ْرزق َمن ي َ َشاء بِ َغ ْ ِري ِح َساب [/ 31آ عمقمان ]3 :فبيقم النق ّ (صقلّى
ند اَّلل إن
عنيه قالي  :هو ِمن ِع ِ
فسمل
إذا رزقها هللا شيماً ُ

عليقه وّقلّم) يم علق ّقي (عليققه السقالم) ،مثّ ورققل كّققح
وفاطمق وعلقي واحلسققي واحلسققني ،ومجيق ولوا النق ّ
ووهل كيوه مجيياد  -عليه وعليهم السالم ّ -ىت شبيحاّ .الف فاطم  :وبقي اجلفنة ما هيي ( )3وأوسي منهيا عليى
وجل منها بر ةً وخرياً).
جرين وج ل هللا ّ
عز ّ

____________________
الحكاب).
( )1رذا ق نسخ طهمان وق نسخ السيد علي نقيّ ( :
وهذا كواه ويضاد اريحاكلمي ق احلديم )22( :مي الفصل )5( :مي مقولهّ 58 ،1 :ا :
وخققايّن القاضققي وكققح الفققوع عبققد الحاّققد كققي احلسققي البققاّمجي ،وخققايّن وكققح الفضققل اليبّققاس كققي و اليبّققاس الشققفاهي ّ قماءةد عليققه ،وخققايّن اإلمققام وكققح
علي كي وتد الحاّدي ،وخايّن وكح يّناب وتد كي دمحم الثيل  ،وخايّن عبد كي ّامد...
احلسي ّ
مثّ ّا كيد خوام المواي  :ومسيف هذا احلديم عي الشيخ اإلمام عبد احلميد الايايقين خموصماد كموايوه عي جاكم كي عبد ويضاد.
( )2رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان؛ (فن م يليه )...وال تحجد فيها لف ( :فلم).
( )3رلموا( :رما هي) محجح اتن ق نسخ طهمان ،ويّما ا مي نسخ السيد علي نقي.
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الباب احلادي عشر
فضيلة

تنقيياد بييذ رها ي ةل شامسييةم وتشييرح ميين ورهييا ليييايل األزمييان الدامسيية [يف أ ّن عليّياً وأهييل بيتييه (عليييهم السييالم) آابييروا

املسكني واليتيم واألسري على أ فسهم :فدف وا إليهم ل ما ان عندهم من الط يام ميع حياجتهم إلييه وجيوعهم؛ فيأ زل هللا

يف شأهم سورق هل أتى].

 - 383وخققاي ،وهّققواِي اإلمققام تيققد الققديي دمحم كققي دمحم اكققي و كربققم الفمعمققحي (( )1كتققه ) يجققالدةّ ،ققا :
ونبققأّن اإلمققام ّقما الققديي دمحم كققي و الفوققحح كققي دمحم الييقققح يجققالدة (ّ )2ققا  :ونبققأّن والققدي اإلمققام فخققم الققديي وكققح
الفوع (كته )ّ ،ا  :ونبأّن الشيخ جمد الديي وكح نصم الفضل كي احلسي كي علي كقي ّيحيقه ( )3الطحّقي (كتقه
ازجل السيد وكح كربم اكي عبد المتان كي يمساعيل كي عبد المتان الصاكح.،
)ّ ،ا  :ونبأّن الشيخ اإلمام
ّ
[ّا  ]:وونبأّن الشيخ اإلمام املقم وكقح جيفقم دمحم كقي عبقد احلميقد ازكيقحك يّ ،قا  :ونبقأّن الشقيخ اإلمقام شقيخ

اإلّالم وكح عثمان يمساعيل كي عبد المتان الصقاكح( ،ن ّقحك
يّناب كي خزا (كتهم

ّقايه) ،ونبقأّن وكقح طقاهم دمحم كقي الفضقل كقي دمحم كقي

____________________
( )1رذا هاهي ،وق الباب ( )13ق احلديم( :)43( :دمحم كي دمحم كي و كربم اكي و يزيد الفمعرتي اجلحيين))؟.
وكواه البنما ،ق احلديم )3( :مي الباب )11( :مي املقصد ( )2مي اي املمام  312عي فماهد السمطني اجلزء الثا ،،وفيه( :الفمعيح.)،
( )2ر ققذا ق نس ققخ طهق قمان املحافق ق مل ققا أييت ق احلق قديم )43( :ق الب ققاب )13( :وق نس ققخ الس ققيد عل ققي نق ققيّ( :ق قما ال ققديي دمحم ،ع ققي و
الفوحح).
( )3رذا ق خمطحط طهمان ،وق نسخ السيد علي نقيّ( :سحن ).
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) ،ووكح ّيد ( )4دمحم كقي عبقد كقي تقدانّ ،قا  :ونبقأّن وكقح ّامقد [وتقد اكقي] دمحم كقي احلسقني احلقافظ
ونبققأّن عبققد كققي عبققد الحهققاب اريقحاكلمي ،ونبققأّن وتققد كققي تّققا املققمولي ،ونبققأّن حمبققحب كققي تيققد البصققمي ،وّققأله
كوح كي عبا ة عي هذا احلديم.

() 5

املفسم  -واللفقظ لقه  -ونبقأّن وكقح عبقد دمحم كقي عل ّقي كقي
وونبأّن وكح القاّم احلسي كي دمحم كي ّيدك الحاعظ ّ
عبققد الفولققي ك ق (نسققاء) ّق ّدثنا و [ّققدثي] عبققد اكققي عبققد الحهققاب ( )6ونبققأّن وّققم كققي تققا املققمولي ،ونبققأّن
حمبحب كي تيد البصمي وّأله كوح عي هذا احلديمّ ،ا ّ :دثنا القاّم كي هبمام ،عي ليم ،عي جماهد:
َ
َ َّ ْ َ َ
َ
ون يَ ْومها ن َن َ ُّ م ُه م ْسهتَ ِطريا [ / 6القدهم] ّقا :
انلذ ِر َوَيهاف
قل :يوفون بِ
عي اكي عبّاس ق ّحله ّ
عز وج ّ

(صلّى عليه وّلّم) ،وعا قا عمحمق اليقمب ( )1فققالحا :ئ [و]
مم احلسي واحلسني فيا ا ج ّد ا كّح
اب احلسققي لققح نققذك علققى ولققديك نققذكاد .فقققا علق ّقي( :إن بييرءا صييم هلل ابالابيية أّيم شييكراً) وّالققف فاطم ق رققذلك،
فض رذلك.
وّالف جاكي هلم نحكيّ يهقا هلا ّ

____________________
( )4رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :وكح ّييد).
( )5رذا ق خمطحط طهمان ،عدا ما كني امليقحفني فإنّه مأخحِ مقي كوايق احلقافظ احلسقربا ،والثيلق اآلتيوقان ،وق نسقخ السقيد علقي نققي( :دمحم
كي احلسي احلافظ).
( )6ما كني امليقحفني لئ ة يقوضيها السياب.
وللنديم مصا ك رث ة ووّانيد عي وم املؤمنني (عليه السالم) ،واكي عبّاس.
وّد كواه وكح يّناب وتد كي دمحم كي يكماهيم الثيل كطميقني ،عي اكي عبّاسّ ،ا :
وخاي ،الشيخ وكح دمحم احلسي كي وتد كقي دمحم الشقيبا ،اليقد  ،وخقاي ،وكقح ّامقد وتقد كقي دمحم اكقي احلسقني الشقمّيّ ،قدثنا وكقح دمحم عبقد كقي
دمحم كققي عبققد الحهققاب اري قحاكلمي اكققي عق ّقم ازّن ق كققي ّققيسّ ،ققدثين وتققد كققي تققا املققمولي ّ ،ق ّدثين حممققح كققي تيققد البصققمي ،وّققأله عققي هققذا
احلديم كوح كي عبا ةّ ّ ،دثين القاّم كي هبمام ،عي ليم ،عي جماهد ،عي اكي عبّاس.
ووخايّن ويضاد عبد كي ّامد وخاي ،وتد كي عبد املزّ ،،قدثين وكقح احلسقي دمحم كقي وتقد اكقي ّقهيل كقي عل ّقي كقي مهقمان البقاهلي ابلبصقمة،
ّدثين وكح مسيح عبد المتان كي فهم كي هال ّ ،قدثين القاّقم كقي لقج ،عقي و علقي املققم  ،عقي دمحم كقي السقاهب ،عقي و صقاحل ،عقي اكقي
عبّاس...
وكواه عنه ق الفصل )11( :مي مناّب اريحاكلمي  ،188ط الغمي.
وكواه عنه وعي فماهد السمطني اجلزء الثا ،ق الباب )11( :مي اي املمام .368
وكواه احلافظ احلربسا ،ق احلديم )1242( :مي شحاهد الونزيل 233 2 :كطمب رث ة عي وم املؤمنني (عليه السالم) واكي عبّاس.
( )1رذا ق ازصل ،ومثله ق احلديم )1241( :مي شحاهد الونزيل.323 2 :
وق الفصل )11( :مي مناّب اريحاكلمي ( :188وعا ا عا إم اليمب.)...
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() 1
فيافهمقا ولققيس عنقد آ دمحم ّليققل وال رثق !! فقانطل علق ىلقي يم مشيقحن كققي ّققاّن ارييقايي  -ورققان يهققح ئد
 فاّوقم منه ثالث وصحع مي شي فحضيه ق ّنّيق البيقف فقامقف فاطمق يم صقاع منهقا فطننوقه فاخوبزتقه،علي م الن ّ (صلّى عليه وّلّم) مثّ وتقى املنقز فحضق الطيقام كقني يديقه فقأاتهم مسقربني فحّق ابلبقاب
وصلّى ّ

فقققا  :السققالم علققيربم ئ وهققل كيققف دمحم ،مسققربني مققي ووال املسققارني ،وطيمققح ،وطيمربققم
علي فأنشأ يقح :
فسميه ّ
فاطم ِا اري واليقني ( = )2ئ كنف خ الناس ومجيني
() 3
وما تميي الباهس املسربني = ّد ّام ابلباب له ّنني
ل امر ٍئ بكسبه رهني

يشربح يم

علققى محاهققد اجلنّق .

ويسوربني = يشربح يلينا جاه ّزيي

فأجاكوه فاطم ّالم عليها:
عم وطاع = ماي مي لؤم وال وضاع
ومم مس ئ اكي ّ
وطيمه وال وابي الساع = وكجح لةي وشب مي جماع

()4

ون وحل ازخياك واجلماع = وو خل اجلنّ وي شفاع
ّا  :فأعطحه الطيام ومربثحا يحمهم وليلوهم مل يذوّحا يالّ املاء.
فلما ران اليحم الثقاّ ،امقف فاطمق يم صقاع فطننوقه وخبزتقه ،وصقلّى عل ّقي مق النق ّ (عليهمقا السقالم) مث وتقى
املنققز فحض ق الطيققام كققني يديققه ،فققأاتهم يوققيم فقققا  :السققالم علققيربم ئ وهققل كيققف النبق ّقحة يوققيم مققي ووال املهققاجميي
علي فأنشأ يقح :
اّوشهد والدي يحم اليقب  .فسميه ّ

____________________
علي] يم مشيحن اكي ّاك ارييايي.)...
( )1رذا ق شحاهد الونزيل ومناّب اريحاكلمي ،وليلّه الصحاب ،وق ازصل( :انطل [ ّ
ليل هذا هح الصحاب ،وق ازصل( :فاطم  )...وق مناّب اريحاكلمي( :فاطم ِا الد واليقني).
(ّ )2
وق شحاهد الونزيل( :فاطم ِا المشد واليقني).
( )3رذا ق نسخ طهمان ومثلها ق مناّب اريحاكلمي ،وهذا املصمع محجح ق نسخ السيّد علي نقي.
وق شحاهد الونزيل:
وما تميي الباهس املسربني = جاء يلينا جاه ّزيي
ّد ّام ابلباب له ّنني = يشربح يم ويسوربني
رل امم كربسبه كهني
( )4رذا ق ازصل ،وق شحاهد الونزيل( :ما لؤم ال وال ضماع ) وق مناّب اريحاكلمي( :ما مي لؤم وال ضماع ).
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فاطم كنف السيّد الربمم = كنف ن ّ ليس ابلذميم
ّد جاءّن كذا اليويم = َمي يمّم اليحم فهح كّيم
ّد ّإمم اريلد على اللةيم = ينز ق الناك يم اجلنيم

ّا  :فأعطحه الطيام ،ومربثحا يحمني وليلوني مل يذوّحا يالّ املاء.
فلمققا ر ققان اليققحم الثال ققم ّامققف فاطم ق يم الصققاع الب ققاّي فطننوققه ووخبزت ققه ،وص قلّى عل ق ّقي م ق الن ق ّ (عليهم ققا
ّ
السالم) ،مثّ وتقى املنقز فحضق الطيقام كقني يديقه فقأاتهم وّق فحّق [علقى] البقاب ،فققا  :السقالم علقيربم ئ وهقل
() 1
علي يقح :
كيف ّ
النبحة أتّموننا وتشدوننا وال تطيمحننا؟ وطيمح ،وطيمربم فأنشأ ّ
() 2
مسح
فاطم ئ كنف الن ّ وتد = كنف ن ّ ّيّد ّ
هذا وّ للن ّ املهود = مث ّقل ق لّه مقيّد
يشربح يلينا اجلحع ّد ّد = َمي يطيم اليحم جيده ق د

فقالف فاطم :

املحّد = ما يزكع الزاكع ّحٌ لصد
اليلي الحاّد ّ
عند ّ
مل يب ممّا جةف صاع = ّد ميف رفي م الذكاع
كب ال ترترهما ضياع
اكناي و ا جياع = ئ ّ

عبل الذراعني شديد الباع

وكح ا ق املربمما ّاع = يصطن امليموٌ ابإلّماع

ّا  :فأعطحه الطيام ،ومربثحا ثالث وئم ولياليها مل يذوّحا شيةاد يالّ املاء.
(صقلّى
علي احلسي كيمناه واحلسني كشماله ووّبقل وقح كّقح
ّ
فلما ران اليحم الماك وّد ّضحا نذكهم؛ وخذ ّ
فلما كصمه الن (صقلّى عليقه وّقلّم)ّ ،قا ّ( :ي أاب
عليه وّلّم) وهم [يم] تيشحن رالفما مي ش ّدة اجلحع!! ّ

احلسيين مييا أشي ّد مييا يسييوؤين مييا أرى بكييمم ا طلييق [بنييا] إىل فاطميية .فققانطلقحا [يليهققا] وهققي ق حمماهبققا ّققد لصق كطنهققا
فلمقا كآهقا النق (صقلّى عليقه وّقلّم) ّقا  :وا غيوههم ابهلل أهيل بيي دمحم
ك همها مي ش ّدة اجلحع و اك عيناهقاّ .
َ
َ
ْ
َ
َ
ق وهل كيوك ،فققمو عليقه ههل أى َلَع
موتون جوعاً؛ فنز جايهيل (عليه السالم) فقا  :ئ دمحم ،خذها هنّأ
ْ َ ْ
َّ َ ْ
َ
هلل ال ن ِريد ِمنك ْم َج َزاء َوال شكورا يم آخم السحكة (.)3
ان  -يم ّحله - :إِنما نط ِعمكم لِوج ُِ ا ِ
اإلسس ِ
ِ

____________________
( )1رذا ق ازصل ،وق كواي اريحاكلمي( :فحّ ابلباب ،فقا  :السالم عليربم ئ آ كيف دمحم.)...
وق تذرمة اريحا ( :ف اء وّ فحّ على الباب ،وّا  :السالم عليربم ئ وهل كيف دمحم وّ =
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الباب الثاين عشر
فضيلة

تُقصييي احملبييني ميين النييار وتفضييي هبييم إىل دار الق يرار [يف أ ّن هللا ت يياىل فطييم فاطميية ابنيية رسييول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وحمبّيهييا ميين

النار].

كقي وتقد كقي

 - 384وخاي ،الشيخ املسند كقيإ ِوي ازّانيد اليالي ابلشام :وكح الفضل [وتد] كي هبق
عسققارم الشققافيي كسققماعي عليققه كدمش ق  ،واملشققايخ ازخ قحان جمققد الققديي وكققح الفضققل وحمققي الققديي وكققح اري ق اكنققا
الشققهاب اكققي و الثنققاء احلنفيققان ،وومققني القديي وكققح الققيمي عبققد الصققمد كققي عبققد الحهققاب كققي احلسققي كققي عسققارم،
وات الديي
____________________
= حموا أتّموّن فال تطيمحّن؟ وطيمحّن مي فضل ما كلّربم ).
( )2رذا ق نسخ السيّد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :فاطم كنف الن ّ وتد).
( )3وّميباد منه كواه ويضاد اكي مم ويه مي ِرم ازكيا  ،رما كواه عنه اريحاكلمي ق الفصل )11( :مي مناّبه  ،132ط الغميّ ،ا :
يي مقي قدان ،وخقاي ،الشقيخ اإلمقام
وخاي ،الشيخ اإلمام احلافظ ّيّد احل ّفاظ وكح منصقحك شقهم اك كقي شق ويه كقي شقهم اك القديلمي ،فيمقا روقب ّ
عبدوس كي عبد كي عبدوس اهلمدا ،يجالدة ،وخاي ،الشيخ الشمي وكح طالقب الفضقل كقي دمحم كقي طقاهم اجليفقمي ق اكه إبصقبهان ق ّق إرب
اريققحل؛ وخققاي ،الشققيخ احلققافظ وكققح كربققم وتققد كققي محّققى كققي مم ويققه اكققي فققحك اإلصققبهاّ ،،ققدثين دمحم كققي وتققد كققي ّققاملّ ،ققدثين يكقماهيم كققي و
طالب النيساكحكيّ ،دثين دمحم كي النيان كي شبلّ ،دثين لج كي و كوب اهلمدا ،،عي وكيه ،عي الضنا  ،عي اكي عباس...
وّح  :وكواه ويضاد عي اكي عباس اثل ما هاهنا ن ماد ونثماد  -الشيخ ازراي ق رواب املسايما .
رما كواه عنه الشبلن ي ق رواب نحك ازكصاك.122 ،
 - 384وكواه ويضاد اكي املغالي ق احلقديم )32( :مقي مناّبقه ّ ،65قا  :وخقايّن وكقح يّقناب يكقماهيم كقي ّسقان البصقمي يجقالة ،و ّن واب عل ّقي
علي كي وتد كي دمحم اكقي و ليقد ّقدإثهمّ ،قا ّ :قدثنا وكقح القاّقم عبقد كقي وتقد كقي عقامم الطقاهيّ ،قدثنا و ّ ،قدثنا وتقد كقي
احلسني كي ّ
علي كي محّى المضا...
عاممّ ،داث ّ
وكواه ويضقاد اريقحاكلمي ق الفصقل )5( :مقي مقولققه ،51 ،1 :عقي و احلسقي عل ّقي كققي وتقد الياصقمي ،عقي يمساعيققل كقي وتقد البيهققي ،عققي
وكيه وتد كي احلسني احلافظ [ّا ] :وخقايّن وكقح القاّقم احلسقي كقي دمحم كقي ّبيقب كقي املي ّقز ،وخقايّن وكقح كربقم دمحم كقي عبقد  ،وخقايّن وكقح القاّقم
عبد كي وتد كي عامم الطاهي...
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علق ّقي كققي و ققب كققي عبيققد اريققالن كتهققم يجققالة كققموايوهم عققي الشققيخ و كوح عبققد امليق ّقز كققي دمحم كققي و
الفضل اهلموي ،والشيخ و ّهم املؤيّد لينب كنف و القاّم الشيمي اجلمجا.،
ووخققاي ،املشققايخ يمققام الققديي لققج كققي احلسققني كققي عبققد الربققمم ،وكققدك الققديي دمحم كققي عبققد الققملاب كققي و كربققم،
و م القديي عبقد الغ ّفقاك كقي عبقد الربقمم كقي عبقد الغ ّفقاك ،والشقيخ عقالء القديي دمحم كقي و كربقم اكقي دمحم الطاووّقي
ووتققد كققي دمحم اكققي دمحم كققي مذرحيققه (كتهققم ) يجققالة كققموئهتم عققي اإلمققام عق ّقز الققديي عبققد المتققان اكققي امليققاي
القحاكيين ،والشققيخ ّقما الققديي و كربقم عبققد كققي يكقماهيم السق ا ي ( )1الققزويين يجققالة كققموايوهم ،عققي اإلمققام و
القاّم لاهم كي طاهم كي دمحم الشقنامي يجقالة [ّقا ] )2( :ونبقأّن وكقح عل ّقي احلسقي كقي وتقد السقرباري ّقا  :ونبقأّن

وكح القاّم احلسي كي دمحم كي ّبيقب ّ -افقد اليبقاس كقي تقزة ّقن ّقب وثالثقني وثال ةق ّ )3( -قا ّ :ق ّدثنا وكقح
كربققم دمحم كققي عبققد كققي دمحم ّافققد اليبققاس كققي تققزةّ ،ققدثنا وكققح القاّققم عبققد كققي وتققد كققي ع ققامم الط ققاهي
ابلبصمةّ ّ ،دثين و ّا ّ :دثنا علي كي محّى المضاّ ّ ،دثين و محّى كقي جيفقمّ ،ق ّدثين و جيفقم كقي دمحم،

ّققدثي و دمحم كققي علق ّقي ّ ،ق ّدثين و علققي كققي احلسققني ّ ،ق ّدثين و احلسققني كققي علق ّقي ّ ،ق ّدثين و علق ّقي كققي و
طالب (عليهم السالم)ّ ،ا :
(قال رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) :إ ّ ا ُمسّي ابنيت فاطمة أل ّن هللا فطمها وفطم َمن أحبَّها من النار) (.)4

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان هاهي ،وق ّوو الباب )33( :مي هذا السمس منه( :الشناِي).
وق نسخ السيّد علي نقي هاهي ،وق وو الباب )33( :م ( :السناوي).
رمك ق نسخ السيد علي نقي ّحله( :كموايوهم عي اإلمام و القاّم لاهم كي طاهم كي دمحم الشنامي يجالة).
( )2وهاهنا ّ
( )3ومي ّحلهّ( :افد اليباس  -يم ّحله - :ثال ة ) محجح ق نسخ طهمان ،ويما هح مي نسخ السيد علي نقي.
( )4وّميققب من ققه كواه ق ِخ ققاهم اليق ققىب  ،226وّ ققا  :وخمج ققه احل ققافظ الدمش قققي ،مثّ ّققا  :وّ ققد كواه اإلم ققام عل ققي ك ققي محّ ققى المض ققا [(علي ققه
السالم)] ق مسنده.
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الباب الثالث عشر
علي (عليه
النيب (صلى هللا عليه وآله وسلّم) ابنته فاطمة (صلوات هللا عليها) ملّا أراد أن ّ
يوجهها إىل زوجها ّ
[يف تبشري ّ

عليم وأمر املأل األعلى ابلتزيني والتفري ].
السالم) فأخذهتا رعدق؛ فسالّها وب ّ
شرها ّن هللا ت اىل هو أمره بتزو ها من ّ

 - 385وخ ققاي ،املش ققايخ ازخق قحانّ :ق قما ال ققديي عب ققد  ،وعل ققم ال ققديي وت ققد :اكن ققا عب ققد المت ققان املالربيّ ققان
() 1
علي كي دمحم كي ( )2وتد كي تزة الثيل الدمشقي ،والشقيخوان فاطمق كنقف عيسقى كقي
الشممساّيّان والشيخ ّ
اإلمققام محفّق الققديي عبققد كققي ّدامق  ،وشققاميّ كنققف احلسققي كققي دمحم كققي دمحم كققي دمحم كققي البربققمي يجققالدة ،والشققيخ

عمم كي عبد املنيم كي عمم كسماعي عليه ةدين مش  -ق شهحك ّن مخس وتسيني وّقوّمة  -كقموايوهم عقي
القاضي عبد الصمد كي دمحم ازنصاكي يجالة ّ -حو عمم كي عبد املنيم فإنّه مسيه يقمو عليقه ّ -قا  :ونبقأّن عل ّقي
كي مسلم ( )3كي دمحم السلمي ّماءة عليه ووّن ومس ّ ،ا  :ونبأّن وكح نصم احلسني كي دمحم كي وتد كقي احلسقني ّقماءة
عليهّ ،ا  :ونبأّن دمحم كي وتد كي مجي (ّ - )4ماء دة علينا كصيدا

____________________
=
وّح  :وكواه ويضاد السيحطي ق ابب مناّب وهل البيف (عليهم السالم) مي الآلي املصنحع  228 ،1 :ط كحالب.
اليما  213 6 :ط.1
وكواه ويضاد املوّقي اهلندي عي الديلمي ،عي و هميمة ّفي رنز ّ
وكواه ويضاد ق رواب فضاهل اريمس  ،126 3 :ط ك و .
وويضاد ّد تق ّدم ّميب منه ق احلديم )313( :ق الباب )12( :مي هذا السمس ق .41
ليل الصحاب( :السمماّيان) رما تق ّدم ق الباب )22( :حتف المّم ( )11مي  ،123 ،1ط.2
( )1رذا ق خمطحط طهمان ،و إ
( )2رلموا( :دمحم كي) محجح اتن ق نسخ طهمان ،ويّما ا مأخحِاتن مي نسخ السيد عليه نقي.
( )3رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق خمطحط طهمان( :عليه كي مسربي)؟
( )4رذا ق خمطحط السيّد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :ونبأّن دمحم كي وتد كي دمحم كي مجي .)...
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ق شققهحك ّققن وككق وتسققيني وثال ةق ّ -ققا  :ونبققأّن وتققد كققي ّققييد كققي عويققب ( )1وكققح ّققييد الفاكّققي كصققحك،
ّق ّدثنا دمحم كقي عل ّقي كقي كاشققدّ ،قدثنا عبيقد كقي محّققىّ ،قدثنا ّقفيان ،عقي ازعمق  ،عقي يكقماهيم ،عقي عبققد
[كي مسيح ] ّا :
ملا وكا الن ّ (صلّى
ّ
() 2

علي (عليه السالم) وخذهتا كعقدة ،فققا [هلقا النق ّ]:
عليه وّلّم) ون ّ
يحجه كفاطم يم ّ

() 3
أزوجي مين
ّي بنيّة ال
،زعن ّ
يل [ملّيا] أميرين أن ّ
علي [إ ّن هللا أمرين أن أ ّ
إين ّ
ّ
ُزوج منه] إ ّن هللا ع ّيز وج ّ
أزوج من ّ
علي أمر املالئكة أن يصطفوا صفوفاً يف اجلنّة [مثّ] أمر شجر اجلنان أن حتمل احللي واحلللم مثّ أمر جّئيل (عليه السالم)
ٍّ

فمن أخذ أحسن أو أ ثير مين
فنصب يف اجلنّة منّاً مثّ ص د [عليه] جّئيل فاختطبم ّ
فلما أن فرغ ثر عليهم من ذل م َ
صاحبه افتير به إىل يوم القيامةم يكفي ّي بنيّة.

____________________
علي نقي( :وتد كي ّيد كي عويب.)...
( )1رذا ق خمطحط طهمان ،وق نسخ السيد ّ
( )2رذا ق ازصل ،وكواه اكي عسارم حتف المّم )322( :مي تممج وم املؤمنني مقي اتكيقخ مشق  235 ،1 :ط ،1وق ط،256 2
ّا :
وخايّن وكح احلسي الفمضي ووكح القاّم اكي السممّنديّ ،ا  :ونبأّن وكح نصم اكي طقالب ،ونبقأّن وكقح احلسقني اكقي مجيق  ،ونبقأّن وكقح ّقييد وتقد كقي
ّييد كي عنب الفاكّي كصحك ،ونبقأّن دمحم كقي عل ّقي كقي كاشقد ،ونبقأّن عبيقد كقي محّقى ،ونبقأّن ّقفيان ،عقي ازعمق  ،عقي يكقماهيم ،عقي علقمق ،
عي عبد ّ ،ا :
ولوجققك مققي علق ّقي ،ي ّن ومققم ،ون
يحجققه كفاطمق يم علق ّقي وخققذهتا كعققدة فقققا  :ئ كنيّق ال جتزعققي ّ
ملققا وكا النق ّ (ص قلّى عليققه وّ قلّم) ون ّ
ي ،مل ّ
ولوجك منه ،ي ّن ملا ومم...،
ّ
ّ
مثّ كوو ّميباد منه كسنديي آخميي حتف المّم )321( :مي الرتمج  236 ،1 :ط.1
وّد كواه ّبله اريطيب ق تممج وتد كي و ازخيل السلفي حتف المّم )1825( :مي اتكيخ كغدا .128 4 :
وكواه ّبله وكح نييم ق تممج ّليمان ازعم حتف المّم )288( :مي ّلي ازولياء.53 5 :
وكواه عنه اريحاكلمي ق الفصل )22( :مي مناّبه  243ط الغمي.
وق الفصل :اريامس مي مقول احلسني (عليه السالم)  64ط.1
وكواه ويضاد عي و نييم السيحطي ق رواب الآلي املصنحع  221 ،1 :ط ابالب.
وكواه ويض قاد عمققم كققي اريضققم الشققه ة قالّ ق روققاب وّققيل املويبّققديي 2 :الققحكب  / .../وكواه عنققه ق احلققديم )62( :ممّققا وك ق شققأنه (عليققه
السالم) مي مسس الن حم.488 2 :
وكواه ويضاد اهليثمي ق جمم الزواهد.228 3 :
الملاب الصنيا ،ق احلديم )3181( :مي املصنّ .486 5 :
وكواه ّبلهم مجيياد عبد ّ
( )3ما كني امليقحفني هاهنا وما كيده  -عدا رلم ( :عليه)  -مأخحِ مي اتكيخ مش .
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األئمة فاطمة بن رسول هللا (صلّى هللا عليهما وعلى آهلما) وأهّا
رامة سابغةم و مة هنيمة سائغة [يف عظيم خطر أ ُّم ّ

ِ
يشمها ويقبّل حنرها].
ُخل َق ْ من لباب رق ال لّيّنيم وأ ّن رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) إذا ان يشتاح إىل رائحة اجلنّة ان ّ

 - 386وخققاي ،الشققيخ املقققمء رمققا الققديي وكققح الفققم عبققد المتققان كققي عبققد اللطي ق كققي دمحم البق ّقزال ،واليققد

علي كي و ب ،والشيخ وتد كقي شقيبان كقي ثيلقب الدمشققي ،ولينقب كنقف م ّربقي ( )1كقي عل ّقي
الفاضل ات الديي ّ
احلمانيّ ق يج ققالدة ك ققموايوهم ،ع ققي الش ققيخ ض ققياء ال ققديي و وت ققد عب ققد الحه ققاب ك ققي عل ق ّقي ك ققي عل ق ّقي يِّند ،كموايو ققه ع ققي
اإلمامني :و امل ّفم عبد املقنيم كقي و القاّقم اكقي عبقد الربقمم كقي هقحالن ال هق َشق ي ،وو عبقد دمحم كقي الفضقل

الصاعدي يجالدةّ ،ا  :ونبأّن ازهّواِ اإلمام ليي اإلّالم وكح القاّم عبد الربقمم القشق ي (كتقه ) مساعقاد  -ق
شيبان ّن ان ومخسني ووككيمة ّ -ا  :ونبأّن اإلمام وكح كربقم اكقي فقحك (كتقه )ّ ،قا  :ونبقأّن وكقح كربقم وتقد
كي حممح كي خملا ازهحالي كهّ ،ا ّ :دثنا عبد كي ّيد القمشيّ ،ا ّ :قدثين وتقد كقي ّقليمان كقي عبقد
امللك كي و شيب ّ ،ا ّ :دثنا عبد كي واّد ،عي ّفيان الثحكي ،عي هشام كي عموة ،عقي وكيقه ،عقي عاهشق

ّالف:
كويوقك تفيقل شقيةاد مقا
رنف وكو الن ّ (صلّى عليه وّلّم) رثق اد مقا يقبّقل وقم فاطمق ؛ فقلقف :ئ كّقح
() 2
يل يب جّئيييل
كويوققك تفيققل [مق وّققد] فقققا يّ( :ي ُمح يرياء إ ّييه مليّيا ييان ليليية أُسييري يب إىل السييماءم وّ ييل هللا عي ّيز وجي ّ

فأوقفين على شجرق مين شيجر اجلنّيةم أر يف اجلنّية شيجراً هيي أ ضير منهيا ورقية ( )3وال أحسين منهيا ليوانًم وال أطييب منهيا
فلميا هبطي إىل األرن واق ي خد ية فحملي بفاطميةم
رائحةم فتناول رق من رها فأ لتها فصارت طفة يف صليبم ّ

فإذا اشتق إىل رائحة اجلنّة م فاطمةّ .ي محرياءم إ ّن فاطمة ليس

نساء اآلدميني وال ت تل ما ي تللن).

____________________
علي) وهح تصني .
( )1هذا هح الصحاب ،وق نسخ السيد علي نقي( :لينب كنف علي كي ّ
( )2ما كني امليقحفني لئ ة منّا ،وران ق نسخ طهمان كيد ّحله( :تفيل) ازهوم كيا ةقداك رلم وو رلموني ،و ّوما نسخ السيد علقي نققي فقال
كيا فيها ،ومجل ( :شيةاد ما كويوك تفيل) مأخحِة منه.
( )3هذا هح الصحاب ،وهاهنا ق نسخ طهمان تصني .
=
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يب إىل رسيول
منبِّمة عن احملبّة زاهرق الشموس ( )1ومن ّقبة مبنيّة على ّ
املودقم انمية الغيروس [يف أ ّن أ ُّم ّ
األئمية فاطمية أح ّ

األئمة؟!].
األئمة ّ
أعز إىل رسول هللا من أ ُّم ّ
األئمةم وأبو ّ
هللا من أيب ّ

 - 381ونبأ ،الشيخ مجا الديي دمحم كقي وتقد كقي و كربقم اريليلقي الققزويين ،والشقيخ صقدك القني يكقماهيم كقي

الشققيخ عمققا الققديي دمحم اكققي شققيخ اإلّققالم شققهاب الققديي عمققم كققي دمحم السققهموك ي كق قماءيت عليققه ق ّبّق ج ق ّده،
قرت البغققدا ي يجققالةدّ ،ققا  :ونبققأّن احلققافظ دمحم كققي ّنصققم وكققح
كموايوهمققا عققي و احلسققي علققي كققي و عبققد اكققي امليق ّ
الفضققل السققالمي يجققالةد (ّ )2ققا  :ونبققأّن احلققافظ وكققح دمحم كققي احلسققي كققي وتققد السققممّندي كموايوققه عنققه يجققالةد ،ين مل
يربققي مساعقادّ ،ققا  :ونبققأّن الشققيخ اليققاكٌ وكققح كربققم دمحم كققي و يّققناب كققي يك قماهيم كققي ييقققحب الربققالاب يّ ،ققا :
ققيع عققي

ّققدثنا ّققامت كققي عقيققلّ ،ققدثنا لققج كققي يمساعيققلّ ،ق ّدثنا لققج احلمققاّ ،،ققدثنا اكققي عيينق  ،عققي اكققي و
وكيه ونّه مس كجالد مي وهل الربحف يقح :
يب
أحب إلي أم هي؟  -ي ين فاطمة  -قيال :هيي أح ّ
مسيف عليّاد على مناي الربحف يقح ( :قل ُ ّ :ي رسول هللا أان ّ
إيل من م وأ
ّ

إيل منها).
ّ
أعز ّ

____________________
=
وّميباد ممّا هاهنا كواه اكي املغالي ق احلديم 426( :و  )421مي مناّبه  351كسنده عي اكي عبّاس وّيد.
وكواه ويضاد احلارم عي ّيد ق املسودك .156 3 :
وكواه ويضاد اريحاكلمي ق الفصل اريامس مي مقوله.64 ،1 :
الدك املنثحك... ... :
وان م ويضاد تفس ّحله تيام :سبحان اَّلي أرسى مي تفس ّ
( )1هذا هح ال اهم ،وق ازصل( :عي احملبّ الزاهمة والشمحس).
( )2رذا ق نسخ طهقمان ،ومثلقه تقق ّدم حتقف القمّم )314( :ق ّوو البقاب )3( :مقي هقذا السقمس  42وق نسقخ السقيد علقي نققي هاهنقا:
(ونبأّن احلافظ وكح دمحم احلسي كي وتد كي ّنصم.)...
وللنديم مصا ك ووّانيد جتدها حتف المّم )232( :وتيليقه مي تممج وم املؤمنني (عليه السالم) مي اتكيقخ مشق 223 - 228 ،1 :
ط ،1وق ط.251 ،1 :2
وكواه اهليثمي كزئ ا عي و هميمة ق ابب مناّب وهل البيف (عليهم السالم) مي جمم الزواهد.113 3 :
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فضيلة

[ومزيَّة] وارفة الظلل [ومنقبة] سابغة احلُلل

[يف حشر فاطمة بن رسول هللا (صلّى هللا عليهما وعلى آهلما) يف أ مل ال ِ ّز واجلاللة]

 - 388وخاي ،الشيخ شمٌ الديي وتد كي هبق كسقماعي عليقه ،ونبقأّن وكقح كوح اكقي دمحم كقي و الفضقل،
و ّوم املؤيّد لينب كنف و القاّم اكي احلسي يجالةدّ ،اال :ونبأّن وكقح القاّقم اكقي و عبقد المتقان اكقي و كربقم اكقي
و نصم الشنامي يجالةدّ ،قا  :ونبقأّن ازهّقواِ وكقح القاّقم احلسقي كقي دمحم كقي ّبيقب ّ -قن مخسقني ووككيمةق -
ّ ّدثنا وكح كربم دمحم كي عبد اكي دمحم ّافد اليبّاس كي تزة ّ -ن ّب وثالثقني وثال ةق ّ -قدثنا وكقح القاّقم
عبققد كققي عققامم (ّ )1ققدثنا وكققح القاّققم دمحم اكققي عبققد كققي وتققد كققي عققامم الطققاهي ابلبصققمةّ ،ققدثين و ّ -ققن
ّوّني ومةوني ّ -ا :

____________________
( )1مي ّحلهّ( :ن ّب  -يم ّحله - :عامم) محجح ق خمطحط طهمان ،ورذا مجي ما وضيناه كني اريطحط ازهفقيّ ّبله وكيقده مقي اتكيقخ
حتمل احلديم محجح فيه ،ورلّه مي نسخ السيّد علي نقي.
وممّقا يناّقب املقققام جق ّداد مققا كواه اكقي عسقارم ق تممجق احلسقي كققي عل ّقي و علقي الشققيزكي مقي اتكيققخ مشق  - 86 ،12 :وق هتذيبققه4 :
ّ - 236ا :
ونبققأّن وكققح القاّققم عبققد املققنيم كققي علق ّقي كققي وتققد ،ونبققأّن وكققح احلسققي علق ّقي كققي اريضققم السققلمي ،ونبققأّن وكققح القاّققم عبققد كققي ّققليمان الشققاِرحّ ،ققن
وككيني ووككيمة  ،ونبأّن الشيخ وكح علي احلسي كقي علقي الشقيزكيّ ،قدم علينقا مشق  ،ونبقأّن وكقح عبقد احلسقني كقي وتقد كقي خالحيقه ،ونبقأّن عل ّقي
كي مهمويه القزويين ،ونبأّن اوو كي ّليمان الغالي ،ونبأّن علي كي محّى المضا ،ونبأّن و محّى كي جيفقم ،ونبقأّن و جيفقم كقي دمحم ،ونبقأّن و
علي ،عي وكيه علي كي و طالبّ ،ا :
علي كي احلسني ،عي وكيه احلسني كي ّ
علي ،عي وكيه ّ
دمحم كي ّ
(قيال رسييول هللا (صيلّى هللا علييه وسيلّم) :حتشيير ابنييت فاطميية وعليهييا حلّية قييد ُعجني ميياء احليييوانم فينظيير اخلالئيق إليهييا فيت ّجبييونم
بيي اجلنّة عليى أحسين صيورقم وأحسين
وتكسى أيضاً ألف حلّة من حلل اجلنّةم مكتوب على ل حلَّ ٍة منها خب ٍّ
ض أخضر :أدخلوا ابنة ّ
الكرامةم وأحسن املنظر .فتُز ّ ما تز ّ ال يروس وتت ّيوج بتياج ال ِ ّيزم ويكيون م هيا سيب ون أليف جاريية حوريّية عينيّية يف ييد يل جاري ٍية
خلقهن هللا).
منديل من إستّحم وقد زيّن ل تل اجلواري منذ
ّ
=
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ّققدثنا علق ّقي كققي محّققى المضققا ّ -ققن وككيققني ومةق (ّ - )1ققدثين و محّققى كققي جيفققمّ ،ققدثين و جيفققم كققي
دمحمّ ،ققدثين و دمحم كققي علق ّقيّ ،ققدثين و علق ّقي كققي احلسققنيّ ،ققدثين و احلسققني كققي علق ّقيّ ،ققدثين و علق ّقي كققي
و طالب (عليهم السالم) ّا :

النيب (صلّى هللا عليه وسلّم) :حتشر ابنيت فاطمة [و] عليها ُحلل الكرامةم وقد ُعجن مياء احليوانم فينظر إليها
(قال ّ
() 3
حمم ٍيد
اخلالئق فيت ّجبون منها ( )2مثّ تُكسيى أيضياً حلّية مين ُحليل اجلنّية مكتيوب عليى يل حلّ ٍية خبي ٍّ
ض أخضير أدخليوا ابنية ّ
(صلّى هللا عليه وسلّم) اجلنّة على أحسن الصورق وأحسن الكرامة وأحسن منظر [ ] تُيز ّ إىل اجلنّية ميا تُيز ّ ال يروسم
ويوِّل هبا سب ون ألف جارية).
وذريّتها (سالم هللا عليهم أمج ني) على النار].
حرم فاطمة ّ
[يف أ ّن هللا ت اىل ّ

القمقي ّقماء دة عليقه [عققي]
 - 383ونبقأ ،عبقد الصقمد كقي وتقد ،عقي و طالقب كقي عبقد السقمي  ،عقي شقاِان ّ
دمحم كي عبد اليزيز ،عي دمحم كي وتد كي عل ّقيّ ،قا  :وخقايّن قا كقي و نصقم [كقي] عبقد كقي عمقم كقي ويّقحب،
ّا ّ :دثنا وكح نييم (ّ )4ا ّ ّ :دثنا دمحم كي وتد كي احلسيّ ،ا ّ :دثنا يكماهيم كي هاشم،

____________________
=
وكواه ويضاد اكي املغالي ق احلديم )451( :مي مناّبه  422عي اإلمام المضا (عليه السالم).
وكواه ويضاد اريحاكلمي ق احلديم )5( :مي الفصل )5( :مي مقوله.52 ،1 :
وّميباد منه كواه ق رواب فضاهل اريمس  163 3 :و  ،166عي مصا ك.
وان م تممج عبد كي وتد كي عامم الطاهي ووكيه حتف المّم ...( :و )...مي اتكيخ كغدا  336 4 :و.385 1 :
( )1رذا.
( )2رذا ق خمطحط طهمان ،وق خمطحط السيد علي نقي( :فيي بحن منه).
( )3هذا هح ال اهم ،وق ازصل( :هس آخم.)...
( )4كواه ق وواخم تممج ّلك كي هّبي حتف المّم )261( :مي ّلي ازولياءّ ،188 4 :ا :
ّدثنا دمحم كي وتد كي يكماهيم القاضيّ ،دثنا دمحم كي الفضل الفسطاّ ،،دثنا وكح رميب،
=
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ّا ّ :دثنا دمحم كي عقب السدوّي ودمحم كي عممو الزهميّ ،اال (ّ :)1دثنا مياويق كقي هشقام ،عقي عمقمو كقي
ياث احلضممي ( )2عي عاصم:
لك كققي ّبققي ] ( )3عققي عبققد كققي مسققيح ّققا ّ :ققا الن ق (صقلّى عليققه وّ قلّم)( :إ ّن فاطميية (عليهييا
[عققي ّ
ّ

وذريّتها على النار) (.)4
فحرمها هللا ّ
السالم) [أ] حصن فرجها؛ ّ

____________________
=
وعلي كي املث .
ّدثنا وكح كربم الطلنيّ ،دثنا جيفم كي دمحم كي عممانّ ،دثنا هاكون كي ّامت ،ودمحم كي اليالء ّ
ّيلحل  :وّدثنا دمحم كي وتد كي احلسيّ ،دثنا يكماهيم كي هاشم القموي...
وكواه ويضاد احلارم ق املسودك  ،152 3 :اّانيد.
وكواه ويضاد الطايا ،ق املي م الربب ... :
وكواه عنه اهليثمي ق رواب جمم الزواهد 222 3 :وّا  :وكجاله ثقاة.
علي (عليهما السالم) حتف المّم )...( :مي اتكيخ كغدا .54 3 :
وكواه ويضاد اريطيب ق تممج اإلمام اجلحا دمحم كي ّ
وكواه ويضاد السيحطي كطمب ق ابب مناّب وهل البيف (عليهم السالم) مي الآلي املصنحع .228 ،1 :
وكواه ويضاد اليقيلي ق تممج عممو كي ياث مي ضيفاهه / 1 :الحكب  / 145وّا ّ :ا البخاكي :ق ّديثه ن م.
مثّ ّا اليقيلي :وهذا احلقديم ّق ّدثناه دمحم كقي عبقد احلضقمميّ ،قا ّ :قدثنا وكقح رميقبّ ،قدثنا مياويق كقي هشقام ،عقي عمقمو كقي يقاث ،عقي
وذريّتها على النار).
فحرمها هللا ّ
عليه) ّا ( :إ ّن فاطمة أحصن فرجها ّ

عاصم ،عي ّلك ،عي عبد  ،عي الن ّ (صلّى
ّا وكح رميب :هذا للنسي وللنسني وملي وطاع منهم.
َ
مثّ ّا اليقيلي[ :و] ّقدثنا دمحم كقي عطّقاك كقي عطيّق ّ ،قدثنا وتقد كقي محّقى ازل يّ ،قدثنا مياويق اكقي هشقامّ ،قا ّ :قدثنا عمقمو كقي يقاث،
وِكيّوها على الناك.
فنممها
ّ
عي عاصم ،عي ّلك ،عي عبد كي مسيح ّ ،ا  :ي ّن فاطم وّصنف فمجها ّ
ّا اليقيلي[ :هذا] محّحٌ هذا ووم.
وّح  :وِرمه ويضاد اكي املغالي ق احلديم )423( :مي مناّبه
و  ،428وق فضاهل اريمس .165 3 :
( )1رذا ق ازصل وق ّلي ازولياءّ( :الحا.):

 353ولقه مصقا ك وهخقم جتقدها ق تيليق الربوقاب ،وق الغقديم3 :

،115

( )2رلم ( :احلضممي) محجح ة ق ّلي ازولياء.
( )3وق ّلي ازولياء( :عي ّلك ،عي عبد ).
تفم كه مياوي .
( )4مثّ ّا وكح نييم :هذا ّديم ميب مي عاصم عي ( ّلك) ّ
وّققح  :وكواه ويض قاد احلققارم ق ابب مناّققب فاطم ق مققي املسققودك  ،152 3 :اّققانيد عققي مياوي ق اكققي هشققام ،وّققا  :هققذا ّققديم صققنيع
اإلّنا .
ةمة.
تفم كه مياوي  - ،وفيه ضي  -عي اكي ايم وهح واه ّ
وّا الذه ّ :لف :كل ضيي ّ
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الباب اخلامس عشر
فضيلة

ومين لَّيف عينهم
ّي ة ارها طال ة أقمارها [يف أ ّن فاطمة وب لها
واألئمة من ولد ا هم حبل هللا َمن اعتصم هبم نيام َ
ّ
هوى].

 - 332وخ ققاي ،اإلم ققام ققم ال ققديي عيس ققى ك ققي احلس ققني الط ققايي (كت ققه ) يج ققالةد جبمي ق رو ققاب مقو ققل وم ق

املؤمنني ّسني كي علي (عليهما السالم) [أتلي محفّ كي وتد اريحاكلمي] ّا  :وخاي ،السيّد النقيب احلسقيب
النسققيب كرققي الققديي وكققح طالققب لققج اكققي احلسققي احلسققيين البطنققاهي ،عققي اإلمققام مجققا الققديي اكققي ميققني ،عققي
مصقنّفه وخطققب خقحاكلم و املؤيقّقد املحفّق كققي وتققد امل ّربققي كتققه (ّ )1ققا  :وِك اإلمققام دمحم كققي وتققد كققي علق ّقي كققي
علي كي دمحم كي ّويبق  ،عقي الفضقل كقي شقاِان ،عقي دمحم كقي لئ  ،عقي
شاِان كته الهّ ّ ،دثنا احلسي كي تزة كي ّ
علي (عليهما السالم) ّا :
تيد كي صاحل ،عي جيفم كي دمحم [ّا ] ّدثين و عي وكيه ،عي احلسني كي ّ

واألئمية ِمين وليدها
(قال رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) :فاطمة هبجة قليبم وابناها رق فؤاديم وب لها ور بصريم
ّ

ومن لّف عنه هوى).
أُمناء ّ
ريب وحبله املمدود بينه وبني خلقهم َمن اعتصم به نام َ

____________________
(ِ )1رمه م الوحاي ق احلديم )24( :وتحاليه مي الفصل )5( :ومي مقوله،1 :
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 53ط الغمي.

ومن غضب عليه فاطمة غضب هللا ت اىل عليه].
[يف أ ّن َمن رضي عنه فاطمة رضي هللا ت اىل عنهم َ

ّ[ - 331قا اريقحاكلمي] :وِرقم دمحم كققي شقاِان هققذا [ّققا ّ :قدثنا وكققح الطيّقب دمحم كققي احلسقي الويملققي ،عققي
علي كي عبّاس ،عي ك ّرباك كي وتد ( )1عي نصم كي مزاّم ،عي لئ كي املنذك ،عي لاِان ،عي ّلمانّ ،ا :
ومين أبغضيها فهيو يف
أحب فاطمية بنييت فهيو يف اجلنّية م ييم َ
ّا ّ :ا الن ّ (صلّى عليه وّلّم)ّ( :ي سلمان َمن ّ
النار.

حب فاطمة ينفع يف ممة من املواطنم أيسر ذل املواطن :املوت والقّ وامليزان واحملشر والصراط واحملاسبة.
ّي سلمان ة

() 2
ومن غضبَ ْ عليه [غض ْيب ُ علييهم ومين غض ْيب ُ
ومن ْ
فمن رضيَ ْ عنه ابنيت فاطمة ْ
رضي ُ عنه هنع هللا يضرم َ
رضي ُ عنهم َ
َ
ِ
ب هللا عليه.
عليه] غَض َ

ذريّتها وشي تها).
ّي سلمان ويل ملَن يظلمها ويظلم ب لها أمري املؤمنني عليم وويل ملَن يظلم ّ

____________________
( )1رذا ق ازصل ،وق ط الغمي مي مقول اريحاكلمي( :وِرم دمحم كي شاِان هذا [ّا  ]:وخايّن ...عي كرباك كي دمحم.)...
وصلي رليهما.
ومن غضب عليها) .وما وضيناه كني امليقحفني ّد ّقس مي إ
( )2هذا هح ال اهم ،وق ازصلَ ( :
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[يف تقريض رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) عليّاً وفاطمة واحلسن واحلسنيم وأ ّه لو ان احلِلْم رجالً لكان عليّاًم ولو ان ال قل رجالً
لكان احلسنم ولو ان السياء رجالً لكان احلسنيم ولو ان احلُسن شيصاً لكان فاطمة].

[ - 332وويضاد ّا اريحاكلمي] وِرم اكي شاِان هقذا [ّقا ] ّقدثين النقيقب وكقح احلسقي دمحم كقي دمحم احلسقين
( )1عي وتقد كقي يكقماهيم ،عقي دمحم كقي لرقمئ ،عقي اليبّقاس [كقي] ك ّربقاك ،عقي و كربقم اهلقذي ،عقي عربممق  ،عقي اكقي
عبّاسّ ،ا :
(صلّى عليه وّلّم) ليبد المتان كي عحٌّ( :ي عبد الرمحانم أ تم أصحايب وعل ّيي بين أيب طياب
ّا كّح
() 2
ِ
ومن جفاين [فقد] آذاين.
ّ
فمن قاسه بغريه فقد جفاين َ
عليم َ
مين وأان من ّ

أبني للناس ما ُي ّزل إليهم ما خال علي بن أيب طالبم فإ ّه
ّي عبد الرمحانم إ ّن هللا ت اىل أ زل َّ
علي تاابً مبيّناًم وأمرين أن ّ
حيتج إىل بيان؛ أل ّن هللا ت اىل ج ل فصاحته فصاحيت ودرايته دراييت.

ولو ان احللم رجالً لكان عليم ولو ان ال قل رجالً لكان احلسنم ولو ان السياء رجالً لكان احلسيني ( )3وليو يان

احلُ ْسن شيصاً لكان فاطمةم بل هي أعظم.

إ ّن فاطمة ابنيت خري أهل األرن عنصراً وشرفاً و رماً).

____________________
( )1رذا ق نسخ السيد علي نقي ،ومثلها ق املطبحع مي مقول اريحاكلمي ،وق خمطحط طهمان( :دمحم كي دمحم كي احلسني).
فمي ّاّه كغ ي).
( )2رذا ق نسخ السيد علي نقي ،ومثلها ق مقول اريحاكلمي املطبحع ،وق خمطحط طهمانَ ( :
( )3هذا هح ال اهم املحاف ملا ق املطبحع مي مقول اريحاكلمي ،وق نسخ السيّد علي نقي( :ولح ران احلربم).
وق نسخ طهمان( :ولح ران احلارم).
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فإين أان أبوهم وعصبتهم].
[قوله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :ل بين آدم ينتمون إىل عصبتهم إالّ ولد فاطمة ّ

قؤك كغققدا
 - 333ونبققأ ،الشققيخ رمققا الققديي علق ّقي كققي دمحم كققي دمحم كققي دمحم كققي ّ
وضققاح الشققهمااب ،،ونبققأّن مق ّ
قب الققديي دمحم كققي حممققح كققي احلسققي اكققي الن ققاك يجققالدة ،ونبققأّن اإلمققام وكققح الفوققحح ّنصققم كققي و
اإلمققام احلققافظ حمق ّ
املطملي يجالدة ،ونبأّن اإلمام وخطب خحاكلم [وكح] املؤيّقد املحفّق كقي وتقد امل ّربقي اريقحاكلمي (ّ )1قا  :وخقاي،
املرباكم ّ
الشققيخ الزاهققد احلققافظ وكققح احلسققي علق ّقي كققي وتققد الياصققمي اريقحاكلميّ ،ققا  :وخققاي ،اإلمققام شققيخ القضققاة يمساعيققل

كققي وتققد القحاعظ (كتققه )ّ ،ققا  :ونبققأّن اإلمققام وكققح كربققم وتققد كققي احلسققني البيهقققي ،ونبققأّن وكققح عبققد احلققافظ،
ونبقأّن وكقح دمحم اريماّقاّ ،،قدثنا وكقح كربقم اكقي و اليقحامّ ،ققدثنا و ّ ،قدثنا جميقم كقي عبقد احلميقد ،عقي شقيب كققي
نيام  ،عي فاطم كنف احلسني ،عي فاطم الربايو ّالف:
ّا كّح
( .) 2

(صلّى

فإين أان أبوهم وعصبتهم)
عليه وّلّم)ّ ( :ل بين آدم ينتمون إىل عصبتهمم إالّ ولد فاطمة ّ

و[ويضاد وك ] ق الباب عي جاكم كي عبد

[ازنصاكي] (.)3

____________________
( )1كواه ق الفصل السا س مي مقول احلسني (عليه السالم).68 ،1 :
وكواه عنه وعي ه ق يّقاب احل ّ .648 3 :
( )2وكواه ويضاد اريطيقب البغقدا ي كيق ّدة طهقمب ق تممجق عثمقان كقي دمحم كقي يكقماهيم كقي عثمقان اليبسقي الربقحق ،حتقف القمّم )6254( :مقي اتكيقخ
كغدا .285 ،11 :
اليما  222 6 :ط.1
وكواه ويضاد ق رنز ّ
وان م ويضاد ما أييت حتف المّم )338( :ق الباب 63 )16( :مي خمطحطي وق هذه الطبي .16
ازو مي ابب مناّب احلسي واحلسني (عليهما السالم) مي املسودك ّ ،164 3 :ا :
( )3وكواه كسنده عنه احلارم ق احلديم ّ
عمقي القاّقم كقي و شقيب ّ ،قدثنا لقج كقي اليقالء ،عقي
ّداث وكح كربم اكي و اكم احلافظ ابلربحف ّ ،دثنا دمحم كي عثمان كي و شقيب ّ ،قدثين ّ
جيفم كي دمحم ،عي وكيه ،عي جاكم (هنع هللا يضر) ّا :
ّا كّح

ابين فاطمة فأان وليّهما وعصبتهما).
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)( :لكل بين أ ُّم عصبة ينتمون إليهم إالّ ّ

اليما  216 6 :ق رواب الفضاهل اريمس .143 3 :
وكواه عنه وعي رنز ّ
وكواه ويضاد احلافظ اكي عسارم ق تممج عبد اليزيز كي عبد امللك مي اتكيخ مش 34 :
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.131

[طروح أُسامة بين زييد بين حارابية ابب رسيول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وخيروج رسيول هللا إلييه مشيتمالً عليى احلسين واحلسيني وقوليه:

أين أُحبّهما فأحبّهما)].
ّهم إ ّ ت لم ّ
(هذان ابناي وابنا ابنيت الل ّ

 - 334وهبققذا اإلّققنا [الققذي تق ق ّدم آنف قاد] ( )1عققي اإلمققام و كربققم هققذا ،ونبققأّن اإلمققام وكققح عبققد

احلققافظ،

ّ ّدثنا دمحم كي ييقحبّ ّ ،دثنا عبّاس كي دمحمّ ّ ،دثنا خالد كقي خملّقدّ ،قدثنا محّقى كقي ييققحب الزميقي ،عقي عبقد
كققي و كربققم كققي ليققد ،وخققاي ،مسققلم كققي و ّققهل ،وخققاي ،احلسققي كققي وهّققام كققي ليققد كققي ّاكثق  ،وخققاي ،و
وهّام كي ليدّ ،ا :
(( )2صقلّى عليققه وّقلّم) ِا ليلق لققبيا احلاجق  ،فخققم النق ّ (صقلّى عليققه وّقلّم)
طمّققف كّققح
فلمققا فم ققف مققي ّققاجيت ّلققف :مققا هققذا الققذي ونققف مشققومل عليققه؟
وهققح مشققومل علققى شققيء ال و كي مققا هققح؟ ّ
أين أحبّهميا فأحبّهميام
ّهم إ ّي ت ليم ّ
فربش [عنه] فإِا ّسي وّسني على كربويه فقا ( :هذان ابناي وابنا ابنيتم الل ّ
أين أحبّهما فأحبّهما).
ّهم إ ّ ت لم ّ
الل ّ

وّب َمي لقبّهم) وّقا :
ووك هذا احلديم وكح عيسى الرتمذي احلافظ (هنع هللا يضر) ق جاميه ( )3ولا ق آخمه( :و ّ
(على وكريه) مربان [ّحله ق ّديثنا هذا] :هكهربَقوَقريه.

____________________
(ّ )1حله( :وهبذا اإلّنا ) ّد ّقس عي نسخ طهمان.
صَم  -طَرمّاد وطهموّاد) :واتهم ليالد .وطمب الشيء) ص ّربه .والبابّ :معه..
( )2وي وتيوه ِا ليل  ...يهقا ( :طمب ليد القحم  -مي ابب نَ َ
( )3ووك ه الرتمذي ق احلقديم الثالقم مقي ابب مناّقب احلسقي واحلسقني (عليهمقا السقالم) مقي روقاب املناّقب حتقف القمّم )3163( :مقي ّقننه:
 456 5وةنت ازّحِي.132 ،13 :
وكواه ويضاد الطايا ،ق تممج اإلمام احلسي مي املي م الربب  / 1 :الحكب  /وق ط... 3 :1
 ،36وق ط الغمي .123
وكواه ويضاد احلافظ النساهي ق احلديم )134( :مي رواب اريصاه
اليما  222 6 :و ه.
وكواه ق هامشه عي رنز ّ
=
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____________________
=
وكواه ّبلهم اكي ّيد ق احلديم )12( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي الطبقا الربايو / 8 :الحكب  / 35ب ./
وكواه عنه ق احلديم )132( :مي تممج اإلمام احلسني مي اتكيخ مش  ،34وِرمّنه ق تيليقه عي مصا ك.
وكواه ويضاد اكي املغالي ق احلديم )421( :مي مناّبه  314طّ ،1ا :
وخايّن دمحم كي وتد كي عثمان ،وخايّن وتد كي يكماهيم كي احلسي كي شاِانّ ،دثنا [اكي] مني ّ ،دثنا وكح كربقم اكقي و شقيب ّ ،قدثنا خالقد كقي
خملّدّ ،دثنا محّى كي ييقحب ،عي عبد اكي و كربم اكي ليد كي املهاجمّ ،ا  :وخقاي ،مسقلم كقي و ّقهل النبّقا ّ ،قا  :وخقايّ ،سقي كقي
وهّام  ،وخاي ،وهّام كي ليد ّا :
فلمقا فم قف مقي ّقاجيت ّلقف :مقا هقذا
طمّف كّح
(صلّى عليه وّلّم) ِا ليل حلاجق فخقم وهقح مشقومل علقى شقيء مل و هك مقا هقح؟ ّ

أين أحبّهمييا
الققذي ونققف مشققومل عليققه؟ [فربشققفه] فققإِا هققح ّسققي وّسققني علققى وكريققه وّققا ( :هييذان ابنيياي وابنييا ابنيييت اللّهي ّيم إ ّي ت لييم ّ
مما .
فأحبّهما)ّ[ .اله] ثالث ّ
وكواه ويضاد الطايا ،ق تممج علي كي جيفم الونيسي مي املي م الصغ ّ ،133 ،1 :ا :
علي كي جيفم كي مساٌ الونيسيّ ،دثين و ّ ،دثنا دمحم كي يمساعيل كي و فديكّ ،دثنا محّى كي ييقحب الزميي ،عقي عبقد كقي
ّدثنا ّ
و كربم ،عي دمحم كي ليد كي املهاجم ،عي ّنفذ الويمي ،عي دمحم كي و ّهل النبّا :
عي احلسي كي وهّام كي ليد ،عي وكيهّ ،ا  :كويف الن إ (صلّى

إين أُحبّهما [فأحبّهما]).
ّهم ّ
فاطمةم الل ّ

عليه وّلّم) مشومالد علقى احلسقي واحلسقني وهقح يققح ( :هيذان ابنياي وابنيا

ّا الطايا :،ال يهموو عي احلسي يالّ هبذا اإلّنا  ،تفإم كه اكي و فديك.
وّح  :وكواه عنه اكي عسارم ،ق تممج احلسي كي وّام كي ليد مي اتكيقخ مشق  - 85 ،11 :وق هتذيبقه - 152 4 :مثّ ووك علقى
ما ِرمه الطايا ،ق ِيل احلديم وّا :
ّلف :وق هذا القح ووهام؛ منها ّحله( :عي دمحم كي ليد) ويّما هح ([عي] اكقي دمحم كقي ليقد) ومنهقا ّحلقه( :دمحم كقي ّقهل) ويّمقا هقح( :دمحم كقي و
ّهل) .ومنها ّحله( :تفإم كه اكي و فديك) .فقد كواه خالد كي خملّد القطحا.،
علي املديين،
وّح  :مثّ كواه كسنده عي اكي السممّندي والرتمذي عي خالد كي خملّد ،مثّ كواه عي ّ
وّد ِرمّن ّحله ّمفيّاد ق تيلي احلديم )132( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي اتكيخ مش ،13 :
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 35ط.1

[دخول رحيا َي َيت رسول هللا :احلسن واحلسني (عليهما السالم) بسيتان ابين عبّياس وتناوهلميا الط يامم مثّ خروجهميا وأخيذ

ابن عبّاس الر اب هلما وقوله يف جواب َمن قال له :أمتس هلما الر اب وأ

علي به أن أمس هلما؟].
عليه وآله وسلم) َأوليس ممّا أ م هللا َّ

أ ّ منهما :هذان ابنا رسول هللا (صلى هللا

القمقي ّقماءةد عليقه ،عقي
 - 335ونبأ ،دمحم كي ييقحب ،عي عبد المتان كي عبد السمي يجالةد ،ونبأّن شقاِان ّ
دمحم كققي عبققد اليزيققز ،عققي و عبققد كققي وتققد اكققي علققيّ ،ققا  :ونبققأّن علققي كققي يكقماهيم و ّن والققده وخققايه [و] ّققا :

ّققدثنا ج ق ّديّ ،ققا ّ :ققدثنا الص ق ايي (ّ )1ققا ّ :ققدثنا دمحم كققي اليبّققاس املمّققبّ ،ققا ّ :ققدثنا عبيققد كققي يّققناب
اريشاب [محم طاكب] ،عي مدك كي لئ (ّ )2ا :
اليطّاكّ ،ا ّ :داث ّطم [ي] ّ
رنف م اكقي عبّقاس ق ّقاهس ف قاء احلسقي واحلسقني فسقأال الطيقام فقأرال مثّ ّامقا ،فأمسقك هلمقا اكقي عبّقاس
المراب ( )3فقلف :و سك [المراب] ههلذيي [وونف وراي منهما]؟ فقا :
( .) 4

وحي هذان ابنا رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) [أوليس هذا ممّا أ يم هللا عل ّيي بيه أن أمسي هلميا وأس ّيوي عليهميا]

____________________
( )1رذا ق وصلي ولربي كننح اإل ا .
( )2هققذا هققح الص قحاب املحافق ملققا كواه اكققي ّققيد ق احلققديم )35( :مققي تممج ق اإلمققام احلسققني (عليققه السققالم) مققي الطبقققا الربققايو :8 :ومققا
وضيناه كني امليقحفني ويضاد مأخحِ منه.
وق ازصل( :عي مدك كي لئ  :و ّن لئ ّا .)...
وكواه عنه  -وي عي اكي ّيد  -اكي عسارم ق احلديم )218( :مي تممج اإلمام احلسي مي اتكيخ مش ....
وكواه ويضقاد اكقي عسققارم ق احلقديم )188( :مققي تممجق اإلمققام احلسقني (عليقه السققالم) مقي اتكيققخ مشق  ،146 2 :ط ،1كسققند آخقم عققي
ّطمي اريشاب ،عي مدك كي عماكة؟...
وكواه ويضاد ق الباب )6( :مي تيس الطالب  31عي السيد و طالب ،عي و عبد دمحم كي ليد...
وكواه كسنده عنه اريحاكلمي ق الفصل السا س مي مقول احلسني (عليه السالم) ،128 ،1 :ط الغمي.
( )3رذا ق نسخ طهمان وق الطبقا الربايو ،واتكيخ مش  ،وق خمطحطق السقيد علقي نققي مقي فماهقد السقمطني اجلقزء الثقا( :،فأمسقك هلمقا
اكي عبّاس المراهب.)...
واحلديم كواه ويضاد  -ولربي كننح االخوصاك  -اكي شهم آشحب ق فصل مرباكم احلسي واحلسني (عليهمقا السقالم) مقي مناّقب آ و طالقب:
.422 3
( )4ما كني امليقحفا مأخحِ مي احلديم )35( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي الطبقا الربايو... 8 :
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الباب السادس عشر
فضيلة

حمميد
حمكمة القواعد مبيّنة ال قائد [يف أ ّن رسيول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ملّيا عُيرج بيه :رأى عليى ابب اجلنّية مكتيوابً :ال إليه إالّ هللام ّ
علي حبيب هللام احلسن واحلسني صفوق هللام وفاطمة أمة هللام على مبغضيهم ل نة هللا].
رسول هللام ه

تغمققده
 - 336ونبققأ ،احلربققيم اليالّم ق نص ق الققديي دمحم كققي دمحم كققي احلسققي الطحّققي ّ

كمتوققه ،ونبققأّن خققاي

اإلمققام نققحك الققديي علق ّقي كققي دمحم السققيدي ( )1يجققالةد ،ونبققأّن كمهققان الققديي ّنصققم كققي و املربققاكم املطق ّقملي ،ونبققأّن وكققح
() 2
ازهم ق وكققح امل ّفققم عبققد امللققك كققي علق ّقي كققي دمحم
املؤيقّقد املحفّق كققي وتققد امل ّربققي اري قحاكلمي ّققا  :ونبققأ ،مه ق ّذب ّ
علي املقم ّ ،ا  :ونبأّن دمحم كقي دمحم كقي وتقد الشقاهدّ ،قا :
اهلمدا ،نزيل كغدا ّ ،ا  :ونبأ ،دمحم كي احلسني كي ّ
ّققدثنا هققال كققي دمحم كققي جيفققمّ ،ققا ّ :ق ّدثنا وكققح احلسققي علق ّقي كققي وتققد احللقحاّ ،،ققا ّ :ققدثنا دمحم كققي يّققناب
() 3
اجلماح،
ّدثنا
:
ّا
اريشاب
علي كي تّا ّ
علي [كي دمحم] املديين ّا ّ :دثنا وري كي ّ
ّ
املقم ّ ،ا ّ ّ :دثنا ّ

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :الشيي ؟).
( )2كواه اريحاكلمي ق احلديم )13( :مي الفصل )13( :مي مناّبه .214
( )3هقذا هققح الصقحاب املحافق ملققا ق طبق الغقمي مققي مناّققب اريقحاكلمي ،وملققا ق تممجق دمحم كقي يّققناب مققي اتكيقخ كغققدا  ،253 ،1 :وتممجق
علي كي وتد املؤّب مي لسان امليزان.134 4 :
ّ
علي كي تّا احلباب).
(
:
ازصل
وق
ّ
وللنقديم شقحاهد رثق ة ِرقم كيضققها احلسققربا ،ق احلقديم )233( :وتيليقققه مققي شقحاهد الونزيققل .223 ،1 :وِرققمه ويضقاد اكققي عسققارم ق
احلديم )851( :وتيليقه ق تممج وم املؤمنني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  ،113 ،1 :وق 353 2 :ط.1
=
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ّا ّ :دثنا ّليمان كي مهمانّ ،ا ّ :دثنا جاكم:
(صلّى
عي جماهد ،عي اكي عبّاس ّا ّ :ا كّح

عليه وّقلّم)( :ملّا عُرج يب إىل السماء رأيي عليى ابب

علي حبيب هللام احلسن واحلسني صفوق هللام فاطمة َأمة هللام على مبغضيهم ل نة هللا).
اجلنّة :ال إله إالّ اله دمحم رسول هللام ّ
ّا اإلمام وخطب خحاكلم (كته ) ،وممّا ّلف ق وهل البيف (عليهم السالم):
ه
املهالك
يزيد ل دى َمي كام [ون] يوس ّفلحا ( = )1وون يرتّوا ق مهاوي
وّد كشع اليد املهيمي ّاهلم = ةنزل ّيساء فحب الربح ه
ارب
ه
السناهب
فضاهلهم ليسف تهي ّد فونوهي = وين ع ّد يحماد ّطاك

ّققا [اري قحاكلمي] :ومققي خققذالن مبغضققهم املسققونربم القحاعققد وي ابكهققم املسونصق املياّققد ( )2و قحايوهم الققيت
ّش قمهتم يم اك الب قحاك ،وشقققاوهتم الققيت ربّققوهم علققى منققاخمهم ق كرققا النققاك ([ )3ونقّقه] تلهققم كغققا وّبّققاء
[(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)][ ،و] مق ققي ِلق ققك
ووّبق ققاء كّ ق قحله علق ققى ون ونربق ققموا ون يربق ققحن ووال علق ق ّقي مق ققي فاطم ق ق ووال اد لمّق ققح

[املبغضني] احل ّ ا احمل ح احلقح احلم على ما [يولى عليك ق احلديم الواي].

____________________
=
واحلديم كواه اريحاكلمي ويضاد كسند آخم ق الفصل )6( :مي مقولهّ ،128 ،1 :ا :
وخققايّن وكققح الفققوع عبققدوس كققي عبققد يجققالةد ،وخققايّن الش قمي وكققح طالققب املفضققل كققي دمحم اجليفققمي ،وخققايّن احلققافظ وكققح كربققم دمحم كققي محّققى كققي
علي كي شهمم ّ ،دثين جيفم كي وتدّ ،دثين محّى كقي يمساعيقل كقي محّقى كقي جيفقم،
عليّ ،دثين ّ
مم ويهّ ّ ،دثين ج ّديّ ،دثين دمحم كي ّ
عي وكيه عي ج ّده محّقى كقي جيفقم ،عقي وكيقه جيفقم كقي دمحم ،عقي وكيقه دمحم كقي عل ّقي ،عقي وكيقه عل ّقي كقي احلسقني ،عقي وكيقه احلسقني كقي عل ّقي ،عقي
علي كي و طالب (عليهم السالم)ّ ،ا :
وكيه ّ
(ّقا كّقح

ويل هللام فاطميية
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)( :مليّيا أُسيري يب إىل السييماء رأيي علييى ابب اجلنّية مكتييوابً :ال إليه إالّ هللام دمحم حبيييب هللام عل ّيي ّ

َأمة هللام احلسن واحلسني صفوق هللام على مبغضيهم ل نة هللا).

ليل هذا هح الصحاب ،وازكيا ِرمها اريحاكلمي ق احلديم )6( :مي مقدم مقوله،1 :
(ّ )1

 4ط الغمي.

وفيه( :يزيد ل دى ّد كام ون يوسفإلحاّ )...ا هامشه :ابإلضاف وي يزيد الناك.
وصلي مياد هاهنا تصنيفا وصلننا كيضها على وف ما ِرمه اريحاكلمي ق املقول.
وران ق إ
( )2رذا ق مقول اريحاكلمي ،وق نسقخ السقيد علقي نققي ،ونسقخ طهقمان مقي فماهقد السقمطني اجلقزء الثقا( :،وي ابكهقا املسونصق املياّقد)...
و ّن ق نسخ طهمان( :املقاعد).
ولومققل
قب ليق ٌد فقالّند  -مققي ابب ( َمق ّد)  -علقى وجهققه ولحجهقه ربّقاد) :صقمعه .ه
( )3هقذا هقح ال ققاهم ،وق ازصقل( :يم منققاخمهم ،)...يهققا ( :ر ّ
ويض قاد ون تربققحن الربلم ق ق مش ق ّد ة كققل تربققحن المهققا اتءد  -ال البققاء  -يقققا ( :ربققف ليققد فققالّند  -علققى لن ق (ضققمب)  -ربو قاد) :صققمعه .وربوققه
لحجهه :صمعه ،وهلربه ،وخزاه ،رسمه ،وِلإه.
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[احتجاج حيىي بن ي مر (ق ّدس هللا فسه) ابلقرآن الكر على أعىت عفري مين عفاريي بيين أُميّيةم واسيتدالله ميحكيم

احلجة وإمخاد باحه].
تاب هللا على أ ّن احلسن واحلسني أوالد رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وإلقامه اخلصم ال نيد حجر ّ

ازهم ق علق ّقي كققي وتققد الياصققمي
ّ[ - 331ققا اري قحاكلمي] وخققايّن الشققيخ اإلمققام الزاهققد احلققافظ ليققي الققديي و ّ
(كته )ّ ،ا  :ونبأّن شيخ القضاة يمساعيل كقي وتقدّ ،قا  :ونبقأّن والقدي شقيخ السقنّ وتقد كقي احلسقني البيهققي
() 1
السما ّ ،قا ّ :قدثنا ّنبقل كقي يّقناب،
ّا  :ونبأّن وكح احلسني اكي كشمان اليد ّ ،ا  :ونبأّن وكح عممو اكي ّ
ّا ّ ّ :دثنا او كي عمموّ ،ا ّ[ :دثنا] صاحل كي محّىّ ،ا ّ :دثنا عاصم  -هح اكي هبدل :-
يي احل ّ ققا فقققا  :ئ لققج ونققف الققذي تققزعم و ّن ولققد علق ّقي مققي فاطمق
عققي لققج كققي ييمققم اليققاممي ّققا  :كيققم إ
(صلّى عليه وّلّم)؟ [ّا ]ّ :لف له :ين آمنوين تربلّمفّ .ا  :فأنقف آمقيّ .لقف لقه :نيقم وّقمو
ولد كّح
َ
َ ََْ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ًّ َ َ ْ َ
() 2
وب لُك هدينا َونوحا هدينا ِمن قبْل َو ِمن ذ ِّر َّي ِت ُِ
عليك رواب  ،ي ّن يقح  :ووهبنا َل ِإسحاق ويعق

____________________
( )1كواه البيهقي ق رواب .........مي السي الربايو.166 6 :
وكواه ويضاد احلارم كسنديي ق ابب مناّب احلسي واحلسني عليهما السالم مي املسودك  ،164 3 :عي عاصم كي هبدل .
 ...كطميقني :وّدهم :عي اكي و ّامت عي و ّمب كي و ازّح ...
الدك املنثحك:
وكواه ويضاد السيحطي ق تفس اآلي الربما مي ّ
واثنيهما عي و الشيخ واحلارم والبيهقي.
رما كواه عنهم ق فضاهل اريمس  241 3 :و .268
وّح  :وأييت ويضاد ق وواخم الباب )42( :حتف المّم 221 )482( :مي هذه الطبي فماج .
(ّ )2ا الطايّي ق تفس اآلي الربما مي جمم البيانّ :ا الزجا  :جيحل ون يربحن (مي ِكيّوه مي
=
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َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ
ْ ْ
َ ى َول ِْلَها َ
ع
و
 ى
ْح
و
ا
ي
ر
ك
ز
و
 َ
ي
س
ح
م
ال
ي
ز
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموَس وهارون وكذلِك ن ِ
ٌّ
ُك ِّم َن َّ
الصاِل َ
 َ [ / 85ازنيقام .]6 :وعيسقى رلمق وكوّقه ولقاهقا يم اليقذكاء البوقح وّقد نسقبه تيقام
ِِ

يم يكماهيم (عليه السالم)ّ :ا [ :فقا احل ّ ا ] ما عا يم نشم هذا وِرمه؟ ّلف :ةا اّوحجب

ع ّقز وج ّقل

ْ َ ْ ََ ْ
َ
َ
َ َ َ ْ
َ َ ِّ َّ َّ
كتمونَُ َفنَبَهذوم ُه َو َ
هو ْوا بِه ُِ ن َمنها ق ِلهيال
هور ِهم واش
ه
ُ
اء
ر
ت
ال
و
ا
لن
ِ
على وهل اليلم ق علمهقم َلبيينُ ل ِ
ِ

[ / 181آ عممانّ ]3 :ا  :صدّف ال تيح إن لذرم هذا وال نشمه.

____________________
=
ِكيّ يكماهيم [لسب ِرمه] ون ِرم ا مجيياد ّد جمو.
ِكيّ نحح [لقمكه ميه] وجيحل ون يربحن مي ّ
ّ
وومساء ازنبياء اليت جاء كيد ّحله( :ونحح) نس على نحح.
ويِا جيقل ّقنبانه عيسقى مقي ِكيّق يكقماهيم وو نقحح ففقي ِلقك اللق واضقن وّ ّ ق ّاطيق علقى ون ووال احلسقني واحلسقني [علهقيم السقالم]
ِكيّ كّح [صلّى عليه وآله وّلّم] على اإلطالب ،و ّوهنما اكنا كّح .
صع ق احلديم ونّه ّا هلما (عليهما السالم) :اكناي هذان يمامان ّاما وو ّيد .وّا للنسي [عليه السالم] :ي ّن اكين هذا ّيّد.
وّ ّد ّ
ومي ووال ا ئ اكي كّح .
صع] و ّن الصناك رانف تقح لربل منهما َ
[وّد ّ
َ ْ َ َ َْ َ ْ ََْ ََ ََ
َ
ْ
ْ
َ
وّح  :وّا الفخم المالي ق تفس ّحله تيام ق اآلي  )61( :مي آ عمقمان :فقل تعالوا ندع أبناءنها وأبنهاءمم  :هقذه اآليق الّق علقى
(صلّى عليه وّقلّم) [ّيقم] وعقد [نصقاكو قمان] ون يقدعح وكنقاءه [يم مالعنقوهم]
و ّن احلسي واحلسني (عليهما السالم) راّن اكين كّح
فدعا احلسي واحلسني (عليهما السالم) [ ون ا مي كين وكيه ووكناء املهاجميي وازنصاك] فحجب ون يربحّن اكنيه.
ِّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ
ان  -يم ّحله  -وزك ِريا وْحه ى و ِعَ ىه ّقا  :وميلقحم
مثّ ّا المالي :وممّا يؤّرد هذا ّحله تيام ق ّحكة ازنيامَ :و ِمن ذري ِت ُِ داوود وسليم
سمى اكناد.
و ّن عيسى (عليه السالم) يّما انوسب يم يكماهيم (عليه السالم) ابز ّهم ال ابزب ،فثبف و ّن اكي البنف ّد يه ّ
وويضاد ّا المالي ق تفس اآلي الربما مي ّحكة ازنيام مي تفس ه:
(صقلّى عليقه وّقلّم) ز ّن تيقام جيقل عيسقى مقي ِكيّق يكقماهيم مق
اآلي تد على و ّن احلسي واحلسني (عليهما السالم) مي ِكيّ كّح
(صلّى عليه وّقلّم) وين انوسقب يم كّقح
ونّه ال ينوسب يم يكماهيم يالّ ابز ّهم ،فربذلك احلسي واحلسني (عليهما السالم) مي ِكيّ كّح
ابز ّهم فحجب رحهنما مي ِكيّوه.
مثّ ّا  :ويقا  :ي ّن واب جيفم الباّم (عليه السالم) اّود ّ هبذه اآلي عند احل ّ ا كي يحّ .
صحك اّودال اإلمام و جيفم الباّم (عليه السالم) مذرحك ق تفس اآلي الربما  ،مي تفس علي كي يكماهيم وتفس الايهان.
وّح  :كيا َ
لقص لقج كقي ييمقم (كضقحان عليقه) ،واّقودالله ابآليق الربماق مصقا ك مجّق  ،وّقد كواهقا ويضقاد املقملاب ،ق روقاب املقوقبس ،رمقا ق تممجق
مثّ ي ّن ّ
لج كي ييمم مي رواب نحك القبس .21
وكواها ويضاد اكي خلّربان والدم ي نقالد عي المو الزاهم ،رما كوو عنهم ق تممج لج مي أتّيس الشيي .66
َ
َّ
َّ
وكواها ويضاد الفخم المالي عي ه
الشي ق تفس اآلي ( )31مي ّحكة البقمةَ :و َعل َم َآد َم األ ْس َماء ُك َها .
رما كواه عنه ق فضاهل اريمس  241 ،1 :ط.2
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يإين أان أبي ييوهم
يل ب ييين أ ُّم ينتمي ييون إىل عصي ييبتهم إالّ ول ييد فاطمي يية في ي ّ
علي ققه وّ ق قلّم) يق ققح  ( :ي ي ّ

ور ققان النق ق (صق قلّى
وعصبتهم).
وازخبقاك ق و ّن النق ّ (صقلّى

عليقه وّقلّم) رقان يس ّقمي احلسقي واحلسققني اكنيقه راحلصقى ال تهيق ّد وال هحتصققى،

وّد اكولى املرباكم احل ّ قا ابحمل قا لقج كقي ييمقم املؤيّقد مقي ابجلقحاب الصقحاب ،القذي وهويت عنقد كّقحله فصقل
اريطاب ،ومي ثقاكق ( )1فهمقه و قزاكة علمقه :ون وخقذ كرب مقه ّقني تقال عليقه آيق د فيهقا :و ّن عيسقى مقي ِكيقّ يكقماهيم
فدمف جممو ونفاّه ،وووضع لقه احل ّ ق ةثقل محضقن كوّقه ،وتمرقه يهقيم
وهح يدي يليه ا ّهمه ،وولقمه جندل ّ ّ َ
ق وا ي وّحاّه.

 - 338ونبققأ ،عبققد احلميققد كققي فخققاك املحّققحي ،عققي النقيققب و طالققب اكققي عبققد السققمي يجققالةد ،عققي شققاِان
القمي ّماءةد عليه ،عي و عبد كي عبد اليزيز ،عي و عبد دمحم كقي وتقد كقي [عل ّقي] النطنقزي،
كي جايهيل ّ
علي كي يكماهيم و ّن والده وخايهّ ،ا ّ :دثنا جق ّدي ّقا ّ :قدثنا الطقاياّ )2( ،قا ّ :قدثنا دمحم كقي عبقد
ّا  :ونبأّن ّ

احلضققممي ّققا ّ :ققدثنا دمحم كققي عثمققان كققي و شققيب [رققذا] ّققا ّ :ققدثنا جميققم كققي عبققد احلميققد ،عققي شققيب كققي
نيام ( )3عي فاطم الصغمو:
ذريّيية ييل بييين [أُم] عصييبة
يل ج ييل ّ
عققي فاطمق الربققايو ّالققفّ :ققا النق (صقلّى عليققه وّقلّم)( :إ ّن هللا عي ّيز وجي ّ
ينتمون إليهام إالّ ولد فاطمة (عليها السالم) [فأان وليّهم وأان عصبتهم]) (.)4

____________________
( )1كّم خس هذه الربلم مل يربي واضناد ،ولومل ون يهقمو( :نقاك .)...
وّققح  :وكواه ويضقاد اريقحاكلمي ق الفصققل )6( :مققي مقولققه  83مسققنداد عققي لققج كققي ييمققم ،وممّقالد عققي ه
الشققي  ،عققي ّققييد كققي هجبق (كفق
مقامه).
واحلققديم جيققيء ويض قاد كسققنديي آخ قميي حتققف الققمّم )( :ق وواخ ققم البققاب ازككي ققني مققي هققذا الس ققمس  ،136مققي خمط ققحطي ،وق طبيونققا ه ققذه
.221
( )2كواه الطايا ،ق احلديم )124( :مي تممج اإلمام احلسي مي املي م الربب  / 1 :الحكب  / 124وق طّ ... 3 :1ا :
ّدثنا دمحم كي عبد احلضمميّ ،دثين عثمان كي و شيب ّ ،دثنا جميم ،عي شيب كي نيام  ،عي فاطم كنف احلسني:
(صقلّى عليقه وّقلّم)( :رقل كقين و ّهم ينومقحن يم عصقب يالّ ولقد فاطمق فقأّن ولقيّهم ووّن عصقبوهم) وكواه
عي فاطم الربايو ّالفّ :قا كّقح
ق ابب مناّب وهل البيف (عليهم السالم) مي جمم الزواهد ،112 3 :وّا  :كواه الطايا ،ووكح ييلى.
ازهمق فاطمق كنقف كّقح
اليما  222 6 :ط ،1و ... ... :ط :.2و ّن الطايا ،كوو احلقديم كسقنديي عقي و ّهم ّ
واملسوفا مي رنز ّ
عليهما وعلى آهلما).
(صلحا
( )3هققذا هققح الص قحاب املحاف ق ملققا ق املي ققم الربب ق  ،وملققا تق ق ّدم حتققف الققمّم )333( :ق البققاب )15( :مققي هققذا السققمس  ،68ط ...،1وق
ازصل هاهناّ( :ييد كي نيام ).
( )4ما كني امليقحفا مأخحِ مي كواي الطايا ،،وممّا تق ّدم ق تيلي احلديم )333( :املوق ّدم ق .68
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الباب السابع عشر
[يف قدوم ب ض ميوايل أهيل البيي (علييهم السيالم) َحرجياً ضييّق الصيدر عليى اإلميام احلسين وأت يبيه ّإّيه عليى مسياملته

م اوية! وبيان اإلمام احلسن (عليه السالم) حكمة املساملة مع م اوية].

 - 333وخققايّن وكققح المجققاء وتققد كققي دمحم كققي عبققد اليزيققز القققاك كققماءيت عليققه ق اجلققام ّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح كربققم
س يققدهّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح كربققم وتققد كققي عبققد المتققان كققي
وتققد كققي الفضققل الباطمّققا ،امليق ّقمي (ّ )1قماء دة عليققه مققي خق ّ
وتققدّ ،ققا ّ :ققدثنا وكققح عمققمو دمحم كققي وتققد كققي تققدانّ ،ققا  ّ :ق ّدثنا وكققح اليبّققاس اكققي احلسققي كققي ّققفيانّ ،ققا :
ّدثنا دمحم كي يزيدّ ،ا ّ :دثنا دمحم كي فضلّ ،ا ّ :دثنا السمي كي يمساعيل ،عي ه
الشي :
عققي ّققفيان كققي و ليلققى (ّ )2ققا  :وتيققف ّسققناد (عليققه السققالم) ابملدين ق كيققد انص قمافه مققي عنققد مياوي ق فقلققف:
السققالم عليققك ئ مققذ ّ املققؤمنني!! ّققا ( :ومييا ذ يير هييذا؟ فققذرم مققا رققان مققي تمرققه لقوققا مياوي ق وانص قمافه يم
املدين ّ .ا  :محلين على ذل ّي سفيان
____________________
( )1رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :املقم ).
( )2ومثله ق تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي االّويياب هبام اإلصاك  ،312 ،1 :وفيه:
فلما جاء احلسي الربحف واته شيخ منّا يرب ّ واب عامم ّفيان كي و ليلى ،فقا  :السالم عليك ئ مذ ّ املؤمنني .فقا  :ال تقل ئ واب عامم...
 .133وويضقاد وشققاك يم كواي ق االّققويياب .مث كواهققا عققي هشققام علققى وجققه
وق تممجق اإلمققام احلسققي (عليققه السققالم) مققي روققاب تققذرمة اري قحا
آخم.
والقص ق كواهققا ويض قاد ةغققايمة جزهي ق ق تممج ق ّققفيان كققي الليققل مققي مي قزان االعوققدا  331 ،1 :وق لسققان املي قزانِ 53 3 :رمهققا عققي
مصا ك.
ونقلها كسنديي ق تممج اإلمام احلسي مي مقاتل الطالبيني .61
وكواها عنه ق شمح املخواك )31( :مي الباب الثا ،مي هنج البال  ،15 4 :ط القدم وق ط احلديم.44 ،16 :
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أين مس
ّ

النيب (صلّى هللا عليه وسلّم) يقول( :ال تذهب الليايل واألّيم حىت تميع أمير هيذه األ ُّمية عليى رجيل :واسيع
َّ

السرمم ضيم البل ومم ن ل وال يشبعم حىت ال يكون له من السماء عاذر وال يف األرن انصر) ف لم أ ّن هللا ابلغ أمره)

( .) 3

[ّا ّقفيان ]:مثّ وهّيمقف الصقالة فققا ي [احلسقي] :هيل لي ّي سيفيان يف املسيجد؟ ( )4فقلقف :نيقم .فانطلقنقا
مشي فممكّن حبالب لقه ،فنلقب لبنقاد ّنولقه فشقمب وهقح ّقاهم مثّ ّققا ،فشقمكف ،مثّ ّقا يّ :ي سيفيان ميا جياء بي ؟
يإهين مس ي عليياً
ّلققفّ :ققبّربم وهققل البيققف ،والققذي كيققم دمحماد ابهلققدو و يققي احلق ّ لي هققمهّ .ققا  :فأبشيير ّي سييفيان في ّ
ومن أحبّهم ( )5من ّأميت هاتني -
علي احلون أهل بييت َ
(عليه السالم) يقول :قال رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) :يرد ّ
ضييل علييى
وّق ّقحو كققني يصققبييه [ييققين السققباكوني]  -ولييو شييم قل ي هيياتني [ييققين الس قبإاك والحّققطى] إحييدا ا تف ّ
األُخرى (.)6
حممييد (( )1صيلّى هللا عليييه
مثّ ّققا ّ :ي سييفيان أبشيير فييإ ّن الييد يا تتّسييع البَ ي ّير والفيياجر حييىت يب ييث هللا إمييام احلي ّق ميين آل ّ

وسلّم).

____________________
وكواها ويضاد احلارم ق وواخم ابب مناّب اإلمام احلسي (عليه السالم) مي املسودك .161 3 :
رما كواها اكي عسارم ق احلديم )315( :مي تممج اإلمام احلسي مي اتكيخ مش ...
( )3رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :فقلف).
( )4رلموا( :ق املس د) مأخحِاتن مي نسخ السيد علي نقي و محجح اتن ق نسخ طهمان.
ومي وّبإين).
( )5هذا هح الصحاب املحاف ملقاتل الطالبيني وشمح اكي و احلديد ،وق ازصلَ ( :
( )6رذا ق مقاتل الطالبيني ،وشمح اكي و احلديد ،وق ازصل( :إلّداها فضالد عي وهخمو).
وصلي مياد( :فإ ّن الدنيا توسق علقى البَق ّقم والفقاجم .)...وق نسقخ
( )1هذا هح الصحاب املحاف ملا ق مقاتل الطالبيني وشمح اكي و احلديد ،وق إ
طهمانّ( :ىت يبيم يماماد حب .)...
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[مرور رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) على صبيان يل بيون وم هيم رحيا تيه احلسيني بين عل ّيي وتق ّدميه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) عليى القيوم وتلطّفيه ألخيذ
ابنه احلسنيم مثّ أ ْخ ِذه ّإّيه وتقبيله له].

 ّ - 422ق ّدثنا دمحم ك ققي عبققد الحاّ ققد الطققاهمي ّ ،ققا  ّ :ققدثنا دمحم كققي عب ققد الغ ّفققاك امل ققؤّبّ ،ققا  :ونب ققأّن وك ققح

احلسققي ( )1وتققد اكققي دمحم كققي وتققد كققي جيفققم امليق ّد ّ ،ققا ّ :ق ّدثنا احلسققي كققي عبققد كققي ّققييد كيسققربمّ ،ققا :
() 2
ّدثنا صاحل كقي وتقد كقي صقاحلّ ،قا ّ :ق ّدثنا ولهقم كقي مجيقلّ ،قا ّ :ق ّدثنا الفضقل كقي اليقالء ،عقي اكقي خيقثم
عي ّييد اكي و كاشد:
عي ييلقى كقي م ّقمة [اليقاممي] :و ّن النق ّ (صقلّى عليقه وّقلّم) خقم مقي منزلقه فقإِا احلسقني كقي عل ّقي (عليهمقا
السققالم) يليققب م ق صققبيان ،فاّ قوقبل الن ق ّ (( )3ص قلّى عليققه وّ قلّم) ومققام القققحم فبسققس يققده فطف ق الغققالم يفق ّقم
(صلّى عليه وّلّم) يضاّربهّ ،قىت وخقذه ف يقل يّقدو يديقه حتقف
ممة] وكّح
ممة] وهاهنا [ ّ
[ها] هنا [ ّ
ِّنه وازهخمو ق فأس كوّه مثّ وّنيه فقبّله (.)4

____________________
( )1رذا ق خمطحط السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :وكح احلسني).
( )2رذا ق ازصل ،ومثله ق احلديم )413( :اآليت ق الباب،122 ،)32( :
ولربي ق احلديم )14( :مي ابب فضاهل احلسي واحلسني (عليهما السالم) مي رواب الفضاهل ،وكواي احلارم ق املسودك .111 3 :
واحلديم اآليت عي طبقا اكي ّيد( :خثيم) كوقدم املثلث على املثناة الونوانيّ .
( )3رذا ق ازصل ،ومثله ق مسودك احلارم وق كواي وهيب ق مسند وتد ،وق كواي رواب الفضاهل( :فاشقومل) والصقحاب مقا ق كوايق اكقي
ّيد اآلتي ( :فاّونول) .يقا ( :نول ليد مقي كقني وصقناكه  -علقى لنق ضقمب  -نَقروالد ونقهوهقحالد ونَققوَالن) :تققدمهم .و(انووقل فقالن ّحمقه) .و(اّقونول
مي كني وصناكه) تق ّدمهم.
( )4فأس الموس  -مهمحلاد ،وفاّه خم ّففاد  :-طمٌ ع مه املشمٌ على القفا.
(صلّى عليه وّلّم) يضاّربه ّىت وخذه فحض
وق كواي احلارم واكي عسارم( :ف يل كّح
=
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الباب الثامن عشر
[يف أ ّن احلسيين واحلسييني (عليهمييا السييالم) يياان يقييوالن لرسييول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)ّ :ي أبييةم و ييان احلسيين يقييول ألبيييهّ( :ي أاب

تويف رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) اان يقوالن ألبيهماّ :ي أبة.
فلما ّ
احلسني) و ان احلسني يقول له (ّي أاب احلسن) ّ
ا

وأتسييفه ميين عييدول النيياس عنييهم وأ ّن بي ييتهم أليب بكيير
وأبيييات ال بّيياس بيين عبييد املطّلييب يف مييدح علي ّيي (عليييه السييالم) ّ
من ّأول الفنت].

 - 421ونبققأ ،الشققيخ اإلمققام اليققد الثق ق وكققح طالققب علق ّقي كققي و ققب اريققالن (كتققه )ّ ،ققا  :ونبققأّن اإلمققام

املطملي يجالةد [ّقا ] :ونبقأّن اليالّمق وخطقب خقحاكلم وكقح املؤيّقد املحفّق كقي
الثق كمهان الديي ّنصم اكي و املرباكم ّ
وتقد امل ّربققي ،مثّ اريقحاكلمي (ّ )1ققا  :ونبقأّن اإلمققام احلققافظ ليققي القديي وكققح منصققحك شققهم اك كقي شق ويه الققديلمي فيمققا
علي احلسي كي وتد احل ّدا  ،ونبأّن احلافظ وكح نييم وتد كي
روب ّ
يي مي دان ،ونبأّن وكح ّ
____________________
=

يب حسييناًم
يب هللا َمين أح ّ
يّدو يديه حتف ّفقاه وازهخقمو حتقف ِّنقه ،فحضق فقاه علقى فيقه فقبّلقه ،وّقا ( :حسيني م ّيين وأان مين حسينيم أح ّ
حسني سبض من األسباط)..
واحلديم كواه اكي ّيد حتف المّم )13( :مي تممج اإلمام احلسني مي الطبقا الربايوّ ... 8 :ا :
وخايّن ع ّفان كي مسلمّ ،ا ّ :دثنا وهيب كي خالدّ ،ا  :وخايّن عبد كي عثمان كي خثيم ،عي ّييد كي و كاشد ،عي ييلى الياممي:
(صقلّى عليقه وّقلّم) ومقام الققحمّ ،قا  :فقإِا ّسقني مق
(صقلّى عليقه وّقلّم) يم طيقام عقحا لقه ،فاّقونول كّقح
ونّه خم مق كّقح
(ص قلّى عليققه وّ قلّم) ون أيخققذهّ ،ققا  :فطف ق الص ق ّ يفق ّقم هاهنققا مق ّقمة وهاهنققا مق ّقمة ،وجيققل كّققح
الغلمققان يالعققبهمّ ،ققا  :فققأكا كّققح

(صلّى عليه وّلّم) يضاّربه ّىت وخذه فحض يّدو يديه حتف ّفاه وازهخمو حتف ِّنه ،ووض فقاه علقى فيقه فقبّلقه ،وّقا ( :حسيني م ّيين
أحب حسيناًم حسني سبض من األسباط).
أحب هللا من ّ
وأان منهم ّ
واحلديم أييت ويضاد عي املصنّ كسند آخم حتف المّم )423( :ق الباب.123 )32( :
ازو مي مناّبه  8ط الغمي.
( )1كواه اريحاكلمي ق احلديم )4( :مي الفصل ّ
وكواه ويض قاد احلققارم ق النققحع )11( :مققي روققاب ميمف ق علققحم احلققديم ّ .63ققا ّ :ققدثنا وكققح احلسققني مققي رواكققهّ ،ققدثنا احلسققني كققي احلربققم
احلايي...
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عبققد ازصققفهاّ ،،ققا  :وهخققاي عققي احلسققني كققي احلربققم احلققاييّ ،ققدثنا ّسققي كققي احلسققني اليهق َقميتّ ،ققدثنا
علي ،عي وكيه [عي ج ّده]:
عيسى كي عبد كي عمم كي ّ
تويف رسول هللا (صيلّى هللا علييه وسيلّم)م ياان
علي (عليه السالم) ّا (( :)1ما مسّاين احلسن واحلسني ّي أبة حىت ّ
عي ّ
يقييوالن لرسييول هللا ( -ص يلّى هللا عليييه وس يلّم)ّ :ي أبييةم و ييان احلسيين يقييول يلّ :ي أاب حسيينيم و ييان احلسييني يقييولّ :ي أاب

حسن) (.)2

[و] ّا اليبّاس كي عبد املطإلب ادح عليّاد ّني كهحي ز كربم:
مننمٌ ( = )3عي هاشم مثّ منها عي و احلس هي
وّسب و ّن ازمم
رنف
ٌ
ما ه
ه
السن هي
وليس ّوو َمي صلّى لقبلوربم = ووعلم الناس ابآلاثك و ه
ومي = جاييل عح ٌن له ق ه
الغسل والربف هي
ووّمب الناس عهداد ابلن ّ َ
هم = وليس ق الناس ما فيه مي احلَ َس هي
َمي فيه ما ق مجي الناس رلّ ه
ما ِا الذي كّرم عنه فنيمفه = ها ي ّن كييوربم مي ّوو الف ه
نت

____________________
وصلي ّذٌ.
( )1هذا هح الصحاب املحاف ملا ق مناّب اريحاكلمي ،و ّن فيه( :محّى كي عبد ) وهاهنا ق إ
( )2هذا هح الصحاب املحاف ملا ق مناّب اريحاكلمي.
وملا كواه ق مناّب آ و طالب ،113 3 :ط 3موّصالد كق (ابب خموصم مي مغاليه) ّا :
[كوو] اكقي البيّق ق وهصقح احلقديم ،واريمرحشقي ق شققمٌ [املصقطفى] النق  ،و[اكقي] شق ويه ق الفققم وس  -واللفقظ لقه  -اّقانيدهم :ونّقه رققان
قحق
احلسققي واحلسققني ق ّيققاة كّققح
فلمققا تق ّ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يدعحانققه :ئ وك ق  ،ويقققح احلسققي زكيققه :ئ واب احلسققني ،واحلسققني يقققح لققه :ئ واب احلسققيّ ،
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) عحاه ئ وابّن.
كّح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص).
تحق كّح
وق كواي عي وم املؤمنني [عليه السالم] :ما مسّا ،احلسي واحلسني ئ وك ّىت ّ
مصن .
وّح  :وق نسخيت مي فماهد السمطني اجلزء الثا( :،وران احلسي يقح ي :ئ واب احلسي ،وران يقح احلسني :ئ واب ّسني) وهح ّ
( )3رذا.
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[أبيات خزمة بن هب األ صاري (رضوان هللا عليه) يف مدح أمري املؤمنني (عليه السالم) ملّا بُويع ب د هال عثمان].

[ - 422وابإلّنا املوق ّدم ق احلديم السال ] يم وخطب خحاكلم (ّ )1ا  :ونبأّن الشقيخ الزاهقد وكقح احلسقي
علي كي وتد الياصمي ،ونبأّن يمساعيل كقي وتقد القحاعظ ،ونبقأّن والقدي وتقد كقي احلسقني البيهققي ،ونبقأّن وكقح عبقد
() 2
وضقاح
احلقافظّ ،قدثنا وكقح كربقم اكقي و اكم احلقافظ ّقدثنا وتقد كقي محّقى كقي يّقناب الوميمقيّ ،قدثنا ّ
كي لج النهشليّ ،دثنا وكح كربم اكي عياش ،عي و يّناب:
علي كي و طالب (عليه السالم) علقى منقاي كّقح
عي ازّح كي يزيد النخييّ ،ا  :ملّا كهحي ّ
يدي املناي:
عليه وّلّم)؛ ّا خزا كي اثكف ازنصاكي وهح واّ كني َ
الفنت
يِا وي ابيينا عليّاد فنسبنا = وكح ّسي ممّا خياٌ مي ر

(صقلّى

ني
وابلس ر
وجدّنه ووم الناس [ابلناس] ينّه = ّ
وطب ّمي ابلربواب ه
() 3
الضمم البد رن
وي ّن ّميشاد ما تش ّ باكه = يِا ما جمو يحماد على ّ
() 4
ه
ّسي
وفيه الذي فيهم مي اري رلّه = وما فيهم كيا الذي فيه مي ر

____________________
( )1كواه ق آخم الفصل الثالم مي مناّبه  ،16ط الغمي.
( )2هربذا كواه احلارم ق تممج وم املؤمنني (عليه السالم) مي املسودك .114 3 :
نسخيت مي فماهد السمطني اجلزء الثا ،هاهناّ :دثنا وكح كربم كي عياشّ ،دثنا وكح كربم اكي و اكم احلافظ..
وق
ّ
( )3هذا هح ال اهم املحاف ملا ق ط الغمي مي مناّب اريحاكلمي ،وق نسخيت مي فماهد السمطني اجلزء الثا( :،وي ّن ّميشاد ما يش
وصلي مي فماهد السمطني اجلزء الثا:،
( )4هذا هح ال اهم املحاف ملا ق طب
ّ
الغمي مي مناّب اريحاكلمي ،وق ّ
رل الذي فيه مي َّ َس ري
وفيه الذي فيهم مي اري رلّهم = وما فيهم ّ
وان م وخباك شيماء الشيي  ،36والباب () مي رفاي الطالب .121
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باكها).

اخلاصيية هلييا
[دخييول فاطميية علييى أبيهييا يف مييرن وفاتييهم وبكائهييام وتسييلية رسييول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ّإّيهييا ّن هللا ت يياىل ل نايتييه
ّ
وألهل بيته قد أعطاهم خصاالً ي طها غريهم؛ فهو ت اىل ال يضي هم بل دائماً يلحظهم ب ني ال ناية].

 - 423وخاي ،الشيخ اإلمام وكح عممو [عثمان] كي املحفّ ازِرا ،كقماءيت عليقه إبّقفمايني  -ق صقفم ّقن
وكك وّوّني وّوّمة ّ -لف له :وخايرم الشيخ اإلمام جمد القديي عبقد احلميقد كقي دمحم كقي يكقماهيم اريقحاكلمي (كتقه
) يجالدةّ ،قا  :ونبقأّن احلقافظ وكقح اليقالء احلسقي كقي وتقد كقي احلسقي اليطّقاك اهلمقدا( ،كتقه ) (ّ )1قا  :ونبقأّن
وكققح علققي احلسققي كققي وتققد احل ق ّدا ازصققفهاّ ،،ققا  ّ :ق ّدثنا الشققيخ وكققح نيققيم وتققد كققي عبققد احلققافظ ّ ،ق ّدثنا

ّليمان كي وتد (ّ )2دثنا دمحم كي كلي كي جام املصمي (ّ ّ )3دثنا اهليثم كي ّبيب (ّ )4دثنا ّقفيان كقي عيينق ،
علي] اهلالي ،عي وكيهّ ،ا :
علي كي [ ّ
عي ّ
خلف على الن (صلّى عليه وّلّم) وهح ق احلال اليت ّهبا فيها ( )5فإِا فاطم
____________________
( )1وكواه عنه ويضاد ق رواب ِخاهم اليقىب  ،135وّا :
املهدي ،وكواه عنه ق فضاهل اريمس .221 3 :
خمجه احلافظ وكح اليالء اهلمدا ،ق وككيني ّديثاد ق
ّ
ّ
( )2وهح احلافظ الطايا ،،واحلديم كواه حتقف القمّم )141( :مقي تممجق اإلمقام احلسقي (عليقه السقالم) مقي املي قم الرببق  / 1 :القحكب / 121
وق ط... 3 :1
وكواه عنه ق احلديم )323( :مي تممج وم املؤمنني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  233 ،1 :ط ،1وق ط.262 ،1 :2
( )3هذا هح الصحاب املحاف ملا ق اتكيخ مش  ،وق ازصل( :دمحم كي لكي عي جام املقمي).
( )4رذا ق اتكيخ مش وجمم الزواهد ،165 3 :نقالد عي الطايا،،
وق خمطحط طهمان مي فماهد السمطني اجلزء الثا( :،هشيم كي ّبيب).
وق نسخ السيد علي نقي( :هشيم كي ّيدك).
ق شرباته اليت ّهبا فيه ،فإِا فاطم عند كوّه...
( )5رذا ق نسخ طهمان ،وق اتكيخ مش  ( :خلف على كّح
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عنققد كوّققه فبربققف ّققىت اكتفق صققحهتا ،فمفق النق (صقلّى عليققه وّقلّم) طمفققه يليهققا فقققا ( :حبيبيييت فاطميية مييا
ّ
ِ
يل أطيع عليى أهيل األرن
الذي يبكيي ؟ فقالقف :أخشيى الضيي ة مين ب يد  .فققا ّ :ي حبيبييت أميا علمي أ ّن هللا ع ّيز وج ّ
إيل أن أ كح ّإّيه.
إطالعة فاختار منها أاب وب ثه برسالتهم مثّ أطلع إطالعة فاختار منها ب ل وأوحى َّ
يل سييبع خصييال ي ييض أحييداً قبلنييا وال ي طييي أحييداً ب ييدان :أان خييا
ّي فاطميية وحنيين أهييل البيي قييد أعطيياان هللا عي ّيز وجي ّ
وأحب امليلوقني إىل هللا ت اىلم وأان أبو ِ .
وجلم
النبيّني وأ رم النبيّني على هللا ّ
ّ
عز ّ
وجل وهو ب ل .
ووصيّي خري األوصياء وأحبّهم إىل هللا ّ
عز ّ
عم أبي .
وشهيدان خري الشهداء وأحبّهم إىل هللا ّ
وجل وهو محزق بن عبد املطّلب ّ
عز ّ
عم أبي وأخو ب ل .
ومنّا َمن له جناحان أخضران يطري مع املالئكة حيث يشاءم وهو ابن ّ

ومنّا سبطا هذه األ ُّمة و ا :ابنا احلسن واحلسنيم و ا سيّدا شباب أهل اجلنّةم وأبو ا  -والذي ب ثين ابحليق  -خيري
منهما (.)1
مهدي هيذه األ ُّميةم إذا ضياق اليد يا هرجياً ومرجياًم وتظياهرت الفينت وتقطّ ي
ّي فاطمة والذي ب ثين ابحلق :إ ّن منهما
ّ

يل عنيد ذلي منهميا َمين
ُ
السبلم وأغار ب ضهم على ب ض فيال بيري ييرحم صيغرياً وال صيغري ييرحم بيريم فيب يث هللا ع ّيز وج ّ

يفت حصون الضاللة وقلوابً غلفاً ( )2يقوم ابلدين يف آخير الزميان ميا قمي [بيه] يف ّأول الزميانم وميأل اليد يا عيدالً ميا
ُملم جوراً.

____________________
( )1وّميباد مي هذا الصدك كواه الطايا ،كسند آخم ق تممج وتد كي دمحم املمي القنطمي مي املي م الصغ ّ ،31 ،1 :ا :
الطنقانّ ،قدثنا ّسقني كقي احلسقي ازشققمّ ،قدثنا ّقيس كقي المكيق  ،عقي
ّدثنا وتد كي دمحم كي اليبّاس املمي القنطميّ ،دثنا ّمب كي احلسي ّ
ازعم  ،عي عباي ييين اكي ككيي:
عي و ويّحب ازنصاكيّ ،ا ّ :ا كّح

(صلّى

عليه وّلّم) لفاطم  ( :بيّنيا خيري األ بيياء وهيو أبيو م وشيهيدان خيري الشيهداء وهيو

األمية احلسين واحلسيني
عم أبي ج فرم ومنّيا سيبطا هيذه ّ
عم أبي محزقم ومنّا َمن له جناحان يطري هبما يف اجلنّة حيث يشاء وهو ابن ّ
ّ
املهدي).
و ا ابنا م ومنّا
ّ
تفم كه ّسني ازشقم.
ّا الطايا :،مل يموه عي ازعم يالّ ّيسّ ،
( )2رذا ق ازصل ،وق اتكيخ مش َ ( :مقي يفوقوع ّصقحن الضقالل  .)...و( لق ) :مجق و لق  :القذي ال ييقي شقيةاد رأنّقه ق قالٌ ال يصقل
يليه شيء.
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مين ()1؛ وذل ملكا
ّي فاطمة ال حتزين وال تبكيم فإ ّن هللا ّ
وجل أرحم ب وأرأ علي ّ
عز ّ

وموق ي مين قلييبم قيد

زوجي هللا زوجي وهييو أعظمهييم حسييباًم وأ ييرمهم منصييباًم وأرمحهييم ابلرعيّييةم وأعييدهلم ابلسييويّةم وأبصييرهم ابلقضيييّةم وقييد
ّ
ِ
وجل أن تكوين ّأول َمن يلحقين من أهل بييت).
سأل ّ
ريب ّ
عز ّ
فلما قُبض رسول هللا (صيلّى هللا علييه وسيلّم) تبيق فاطمية ب يده إالّ مخسية وسيب ني يومياً
ّا علي (عليه السقالم)ّ ( :

حىت أحلقها هللا به (عليها السالم)).

____________________
قلي مقي فماهقد السقمطني اجلقزء الثقا( :،ووكب عليقك
( )1هذا هح ال اهم املحاف ملا ق تممج وم املؤمنني (عليه السالم) مي اتكيخ مشق  ،وق وص إ
مين.)...
ّ
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الباب التاسع عشر
[يف ما أ شده أمري املؤمنني (عليه السالم) يف رهء فاطمة بن رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ملّا توفّي ].

 - 424ونبققأ ،الشققيخ الثقق وكققح علققي احلسققي كققي علق ّقي كققي و كربققم اكققي اريقالّ ّ ،ققا  :ونبققأّن الثقق وكققح طالققب
عقيققل كققي نصققم كققي عقيققل كققي الصققحق مساعقاد ،عليققه كق قماءة وتققد كققي حممققح اجلققحهمي ،ق الماك ق واليش قميي مققي
شحا ّن ّب وثالثني وّوّمة ّ ،ا  :ونبأّن الشيخ وكقح الفقم لقج كقي حممقح كقي ّقيد الثقفقي مساعقاد عنقه ،ونبقأّن
ّ

وكح علي احلسي كي وتد كي احلسقي احلق ّدا ازصقفهاّ ،قماءةد عليقه ووّن ومسق  -يقحم اجلميق احلقا ي واليشقميي مقي
شققيبان ّققن مخققس عشققمة ومخسققمة ّ -ققا  :ونبققأّن احلققافظ وكققح نيققيم وتققد كققي عبققد كققي وتققد كققي يّققناب كققي
محّى كي مهمانّ ،ا ّ ّ :دثنا وكح احلسي وتد كي القاّقم القمّابن املصقمي امليقموٌ ابللُّ ّربقي ابلبصقمة ق هنقم كقيس

(ّ - )1قماءةد عليققه فققأّإم كققه ،ق صققفم ّققن ّققب ومخسققني وثال ةق ّ -ققا ّ :ققدثنا وتققد اكققي يّققناب كققي يكقماهيم كققي
نبيس كي شميس وكح جيفقم ةصقمّ ،قا ّ :قدثين و يّقناب كقي يكقماهيم كقي نبقيسّ ،قا ّ :قدثين يكقماهيم كقي نبقيس،
عي ج ّده نبيس كي شميسّ ،ا :
(ص قلّى عليققه وّ قلّم وعليهققا) ونشققأ علق ّقي كققي و طالققب (عليققه السققالم)
ملققا تحفّيققف فاطم ق كنققف كّققح
ّ
يقح :
() 2
يب
لربل اجوماع مي ّبيبني فمّ ٌ = وي إن ممّايت كيدرم لقم ه
هّ
() 3
ّبيب
يدوم
ليل على ون ال َ
ه
وي ّن افوقا ي فاطماد كيد وتد = ٌ

____________________
( )1ال اهم و ّن هذا هح الصحاب ،وق ازصل( :ابلربي ابلبصمة ق هنم.)...
( )2رذا ق خمطحط طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي ورث مي املصا ك( :مي خليلني).
وازكيا كواها احلارم ق ابب مناّب فاطم (عليها السالم) مي املسودك  ،163 3 :ولربنّها على كوايوه الميّ .
( )3رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وهام نسخ طهمان كينحان .) ( :وق منت نسخ طهمان( :وي ّن افوقا ي واّداد كيد واّد).
ولألكيققا مصققا ك وهخققم وِرمهققا ويضقاد اكققي عسققارم كسققند آخققم ق احلققديم )1322( :مققي تممجق ومق املققؤمنني (عليققه السققالم) مققي اتكيققخ مشق :
 252 3ط.1
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[زّيرق اإلمام أمري املؤمنني قّ الزهراء (صلوات هللا عليهما) ل ٍ
يوم ب دما دفنهام وما أ شده (عليه السالم) يف ب يض

كب على قّهام وما أجابه اهلاتف يف جواب أُ شودته].
أّيم زّيرتهم وقد ا َّ

 - 425وخقاي ،اليالّمق ات القديي وكقح املفقاخم دمحم كققي و القاّقم حممقح السقديدي ( )1القزول( ،كتققه ) -
يي مي واش رممان ق كجب ّن وككق وّقوّني وّقوّمة (ّ - )2قا  :وخقاي ،اإلمقام وكقح عبقد دمحم كقي
فيما روب إ
دمحم كققي احلسققني يجققالدة ق شققيبان ّققن ثققالث و ققانني ومخسققمة  ،ونبققأّن اإلمققام اليققد الثقق المضق ّقي دمحم كققي الفضققل
ال هفقماوي يجققالدة كموايوققه ،عققي شققيخ اإلّققالم و عثمققان يمساعيققل كققي عبققد المتققان الصققاكحّ( )3( ،ق ّدس كوّهمققا)

يجققالدة ين مل يربققي مساع قاد ّ -ققا  :ونبققأّن وكققح احلسققي اكققي و يّققناب املزّرققي ّ ،ق ّدثين وتققد كققي حممققح كققي ّامققد
الفاكّققيّ ،ققدثين وكققح كربققم السمخسققيّ ،ققدثنا علق ّقي كققي يمساعيققل اإلصققبهاّ )4( ،ققدثنا علق ّقي كققي السققيدي (ّ )5ققا :
مسيف [اإلمام] محّى كي جيفم لربي عي وكيهّ ،ا :
(عليهمققا السققالم) [رقان] يققزوك ّايهقا رققل يققحم ،فيبربيهقا ،فأّبققل ِا يققحم
ملقا فققي عل ىلقي فاطمق كنققف كّقح
ّ
انربب على ّايها ( )6وونشأ [يقح ]:
ّىت إ
____________________
ازو .225 ،1 :
( )1هذا هح الصحاب املحاف ملا تق ّدم حتف المّم )162( :ق الباب )41( :مي السمس ّ
وهاهنا ق خمطحط طهمان( :السديسي).
( )2رذا ق نسخ السيد علي نقي و ّن فيه( :مي رحاش رممان.)...
ومثقل مقا ق نسققخ السقيد علققي نققي هاهنقا تقق ّدم ويضقاد حتققف القمّم )166( :ق البقاب )42( :مققي 212 ،1 :ط ،1ق ونّققه مل يقذرم هنققا
ّحله( :واش ).
ازو ق ،225 ،1 :ق و ّن هنققا رققان ق نسققخ السققيد
وّميبقاد ممقّقا هاهنققا تقق ّدم ويضقاد حتققف الققمّم )162( :ق البققاب )41( :مققي السققمس ّ
علي نقي تصني  ،ومل يذرم ويضاد هنا ّحله املذرحك هاهنا( :ق كجب ّن وكك وّوّني وّوّمة ) .رمقا و ّن هقذا الققح ّققس هاهنقا مقي نسقخ
طهمان.
( )3رذا ق خمطحط طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :يمساعيل كي عبد الصاكح،؟).
( )4رذا ق نسخ طهمان ،وق خمطحط السيد علي نقي( :يمساعيل كي علي اإلصبها.)،
( )5رذا ق خمطحط طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :املسندي؟).
انربب على ّايه) .محجح ق نسخ السيد علي نقي ،ويّما هح مي نسخ طهمان.
( )6وّحله( :رل يحم فيبربيه ،فأّبل ِا يحم ّىت ّ
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فأجاكه هات ٌ يقح :

() 1
ه
ه
احلبيب فلم يمّ جحا
ّاي
ماي ممك ه على القبحك مسلّماد = َ
() 2
ه
ازّباب
ومللف كيدي هخلّ
جتيب منا ئد = َ
وّبيب مالك ال ه

ّا احلبيب :وري ي جبحاكربم = ووّن كهني جنا وتم ه
اب
وّ بف عي وهلي وعي وتما
و َر َل الرت ه
اب حماّين فنسيوربم = ه
ه
ازّباب
مين
عين وعنربم هخلّ
السالم تقطّيف = ّ
فيليربم ّ
ه
ه

() 3

____________________
وِ ،رم ازكيا ق الباب السا س مي هنج السيا ة عي مصدك آخم  -ولربي ال لضقم ،اآلن رقي وهكاجيقه وفيقه:
( )1رذا ق ازصل ،وكباي ّ
(ماي وّفف على القبحك مسلّماد).
( )2رذا ق ازصل ،وق املصدك املشاك يليه ق الويلي السال ( :وّبيب مالك ال تمّ جحاكنا).
( )3هذا هح ال اهم املحاف ملا ق رث مي املصا ك ،وق نسخ السيد علي نقي( :وّما ) .وق نسخ طهمان( :وصنا ).
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[جميء فاطمة اب ية إىل رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وإخبارهيا ّإّيه بفقيد احلسين واحلسينيم وتسيلية رسيول هللا ّإّيهيام مثّ رف يه يدييه

وتوجيه رسيول هللا إليهميام مثّ
النجيار ّ
النيب ّهما انئمان يف حضيريق بيين ّ
ودعائه هلمم مثّ زول جّئيل (عليه السالم) وإخباره ّ
وعميةًم وخيياالً
أخيذ ا م ييه إىل املسييجدم مثّ صي وده املنييّ وإعالمييه النيياس ّهمييا خييري النيياس َجي ّداً َ
وعمياً ّ
وجي ّدقًم وأ ُّمياً وأابًم ّ
ومن أحبّهما يف اجلنّةم وأ ّن َمن أبغضهم يف النار].
وخالةًم ّ
وأهم أمج ون َ

 - 426وخققاي ،السققيد الشقمي هبققاء الققديي وكققح دمحم احلسققي اكققي الشققمي مققح و كققي احلسققي كققي لققج احلسققين
() 1
يي] ق شققهحك ّققن وكك ق وّققوّني وّققوّمة  ،والشققيخ حميققي الققديي وك ققح
اليلققحي الوققايلي (كتققه ) رواك ق د منهققا [ ّ

الايرققا عبققد المتققان  -ويققدعى عبققد احمليققي  -كققي وتققد كققي و الايرققا احلققم يجققالدةّ ،ققاال :ونبققأّن اإلمققام جمققد
الققديي لققج كققي المكيق كققي ّققلمان كققي جقماك الحاّققطي يجققالدةّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح احلسققي ( )2جققام كققي و نصققم [كققي]
عبد المتان [ونبأّن] و يّناب [كي] يكماهيم اكي و نصم الس ّقاء.
ّيلحل  :ووخايّن اإلمام وّيد الديي دمحم كي دمحم كي و كربم اكي و يزيد
____________________
ازو  ،ق.85 ،1 :
( )1ال اهم و ّن هذا هح الصحاب ،ومثله تق ّدم حتف المّم )65( :ق الباب )16( :مي السمس ّ
ازو ق.221 ،1 :
وّميباد منه تق ّدم ويضاد حتف المّم )162( :ق الباب )41( :مي السمس ّ
ازو ق 251 ،1 :و .321
وويضاد تق ّدم ابخوصاك حتف المّم ،134( :و )246ق الباب 48( :و  )51مي السمس ّ
وق نسخ طهمان هاهنا( :وكح دمحم كي احلسي كي الشمي مح و كي احلسي كي لج احلسي اليلحي الواييزي (كته ) رواك د منه.
وق نسققخ السققيد علققي نقققي( :احلسققي كققي الشقمي مققح و كققي احلسققي كققي ازّققح احلسققين القزك ي [رققذا] رواكق هبققا ق شققهحك ّققن وككق وّ قوّني
وّوّمة ).
وّحله( :ق شهحك ّن وكك وّوّني وّوّمة ) محجح ة ق نسخ طهمان.
( )2رذا ق خمطحط طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :ونبأّن وكح اري جام كي و نصم.)...
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الفزعرتي ( )1اجلقحيين (كتقه ) كققماءيت عليقه ق مجقا و ازهوم ّقن ثقالث وّقوّني وّقوّمة ّ ،قا  :ونبقأّن اإلمقام
ّما الديي دمحم كي و الفوحح الييقح (كته )ّ ،ا  :ونبأّن والدي اإلمقام فخقم القديي وكقح الفوقحح اكقي و عبقد
دمحم كققي عمققم كققي ييقققحب (كتهققم )ّ ،ققا  :ونبققأّن الشققيخ اإلمققام دمحم كققي علق ّقي كققي الفضققل الفققاكئ (ّ )2ققا :

ونبققأّن شققيخ اإلّققالم وكققح علق ّقي ( )3الفضققل كققي دمحم الفاكيققدي (هنع هللا يضر)ّ ،ققا ّ :ققدثنا اإلمققام وكققح عثمققان اكققي اإلمققام و
نصم عبد المتان املقوح ظلماد ،ونبأّن احلارم وكح عبد دمحم كي احلارم ،ونبأّن وكح كربم اكقي و كربقمّ ،قدثنا دمحم
كققي لققج كققي وتققد الفقيققه البققاكع صققاّب و اليبّققاس كققي ش قميع هبمققدان ،ونبققأّن وكققح جيفققم دمحم كققي عثمققان اليققد
ابلبصمة ،ونبأّن يّناب كي ّليمان اهلامشي [ّا ]:

مسيققف و يحمقاد لق ّدث و ّهنققم رققاّن عنققد المشققيد ف ققمو ِرققم علق ّقي كققي و طالققب (عليققه السققالم) ،فقققا المشققيد:
و ،وكغا عليّاد وهولده ،و ما ِلك رما ي نحن!!! وي ّن ييلم ش ّدة ّق ّ ليل ّقي وللنسقي واحلسقني
يوحإهم اليحام ّ
(كضحان عليهم).
و لقد ّدثين وم املقؤمنني املهقدي ،عقي ومق املقؤمنني املنصقحك ،ونّقه ّدثقه عقي وكيقه عقي جق ّده ،عقي عبقد
كي عبّاس ونّه ّا (:)4

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق خمطحط السيد علي نقي( :الفمعنحي).
وان م ما تق ّدم حتف المّم )383( :ق ّوو الباب )11( :مي هذا السمس.
علي كي الفضل القاك ّاال.)...
( )2رذا ق خمطحط طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :دمحم كي ّ
( )3رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق خمطحط طهمان( :ونبأّن الشيخ وكح علي.)...
( )4مي ّحلهّ( :دثه عي وكيه عي ج ّده) كواه اريحاكلمي كسند آخم عي ازعم ق ّوو الفصل )13( :مي مناّبه 222 ،ط الغمي.
وكواه عنه ويضاد وعي املناّب الفاخمة ق الباب )121( :مي اي املمام .653
مقامه) ق ما ازّفاك 32 2 :ولربي مل يذرم مونه ّمفيّاد كل ِرم ّنده فقس.
وكواه ويضاد اليالّم ازميين (كف
وكواه ويضاد اكي املغالي كثالث وّانيد وهخم ةنت وطح ممّا هنا ،ق احلديم )181( :مي مناّبه .58
وِرمه ويضاد اليالّم ازميين ق هام نسخوه القيت روبهقا كيقده الربماق مقي مناّقب اكقي املغقالي ،وّقا  :ووخمجقه وكقح ّقيد وتقد املقاليين ق جقزء لقه
عدي.
عي اكي ّ
كجاته) اّانيد ثالث ق اللس )61( :مي وماليه ،221
وكواه ّبلهم مجيياد الشيخ الصدوب (كف
وكواه عنه ق الباب )128( :مي اي املمام .651
وكواه ويضاد حتف المّم )62( :ق تممج ازعم مي نحك القبس .251
وكواه ويضاد اكي املغالي كسند آخم ق احلديم )426( :مي مناّبه  311طّ ،1ا :
وخايّن دمحم كي وتد كي عثمان ،وخايّن دمحم كي ليد كي مموان ابلربحف  ،وخايّن يّناب كي دمحم
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(ص قلّى عليققه وّ قلّم) يِ وّبل ققف فاطم ق (عليه ققا الس ققالم) [تبرب ققي] فق ققا هل ققا
رنّققا ِا ي ققحم م ق كّ ققح
[كّح ]( :فدا أبو ما يبكي ؟ ّالف :إ ّن احلسين واحلسيني خرجيا فميا أدري أيين ابات يا؟ فققا هلقا :ال تبكيني ّي
مين ومن ).
بنيّة [فإ ّن] الذي خلقهما ألطف هبما ّ

ّهم إن اان أخذا ّبراً [أ] و حبراً فاحفظهما وسلّمهما).
مثّ كف الن ّ (صلّى عليه وّلّم) يديه فقا ( :الل ّ
هتوم و ا فاضالن ق الدنيا واآلخقمة ووكح قا خق
فهبس جايهيل (عليه السالم) فقا  :ئ ّ
حممد ال تغوم [ظ] وال ّ
() 1
ّنهمني ،وّد وّرل هبما َملَرباد لف هما.
منهما ا ق ّ ة كين الن ّ اك َ
(ص قلّى عليققه وّ قلّم) ووصققناكه ّققىت وت قحا احل ق ة فققإِا احلسققي ميققان احلسققني ،ويِا امللَققك
فقققام كّققح
َ
قب الن ق ّ (ص قلّى عليققه وّ قلّم) [عل ققيهم]
املحّرققل هبم ققا وّ ققد جناّيققه حتوهم ققا واآلخ ققم فحّهمققا ّ ققد وظلّهم ققا فانربق ّ
يقبّلهما ّىت انوبه ،ف يل احلسي على عاتققه اليمق  ،واحلسقني علقى عاتققه اليسقمو ،وجاييقل ميقه ّقىت خمجقا مقي
احل ق ة ،والنق (صقلّى عليققه وّقلّم) يقققح ( :ألشي ّيرفنّكما مييا شي ّيرفكما هللا ت يياىل .فول ّقققاه وكققح كربققم الصق ّدي (هنع هللا يضر)
ّنولين وّد الصبيّني ّىت وتله عنك.

ّا  :ئ كّح

____________________
=
اكي مموانّ ،دثنا و ّ ،داث يّناب كي ليد ،عي ّهل كي ّليمان ،عي و هاكون اليبدي:
فلمقا كوينقا ِلقك ّمنقا
عي و ّييد اريدكيّ ،ا  :رنّقا نونقدث عنقد كّقح
(صقلّى عليقه وآلقه) [وهقح] ايقل م ّقمة عقي انقه وم ّقمة عقي مشالقهّ ،
عنه.
فلما خمجنا يم البقاب [و] يِا وقي كفاطمق كنقف كّقح
ّ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فققا هلقا عل ّقيّ( :ي فاطمية ميا أزعجي هيذه السياعة مين رحلي ؟ ّالقف:

إ ّن احلسن واحلسني فقدهتما منيذ أصيبح فليم أحسسيتهمام وميا ني

أ نّهميا إالّ عنيد رسيول هللا (صيلّى هللا علييه وآليه)ّ .قا عل ّقي:

فإها ليس
ا عند رسول هللا (صلّى هللا عليه وآله) فارج ي وال تؤذين رسول هللا (صلّى هللا عليه وآله) ّ

فسققم كّققح

بساعة إذن.

عليققه وآلققه) رققالم علققي وفاطم ق ؛ فخققم ق يلاك لققيس عليققه ق ه ،فقققا  :مييا أزعج ي هييذه السيياعة ميين رحل ي ؟

(ص قلّى

فقالققفّ :ي رسييول هللا ابنييا احلسيين واحلسييني خرجييا ميين عنييدي فلييم أر ييا حييىت السيياعةم و ن ي أحسييبهما عنييد وقييد دخلييين وجييل
شديد .فقا كّقح

(صقلّى

بُنيّة فنحن أح ّق ابلطلب).

يل وليّهميا وحافظهميا لييس عليهميا ضيي ة إن شياء هللام ارج يي ّي
عليقه وآلقه)ّ :ي فاطمية إ ّن هللا ع ّيز وج ّ

(ص قلّى عليققه وآلققه) ق وجققه وعلق ّقي ق وجققه ،فاكوغيا ققا فانوهيققا يليهمققا و ققا ق وصققل ّققاهس ّققد
فمجيققف فاطم ق يم كيوهققا ،فأخققذ كّققح
ورب عليهمقا يقبّلهمقا ،مثّ تقل احلسقي علقى منرببقه ازاقي
وّمّوهما الشمس ووّد ا ّ
موسرت كصاّبهّ ،
فلما كآ ا على تلك احلا خنقوه الياية ،و ّ
(صقلّى عليققه وآلققه) يمفق ّقدماد ويضق وهخققمو ممقّقا يرباكقد مققي ّق ّقم الممضققاء ،ورققمه ون
وتقل احلسققني علققى منرببققه ازيسقم ،مثّ وّبققل هبمققا كّققح
اشيا فيصيبهما ما وصاكه فحّا ا كنفسه.
وصلي رليهما و ّن ق نسخ السيد عليه نقي( :ووكحهبما خ منهم).
( )1رذا ق ّ
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ِ
املطي مطيّهمام و م الرا بان ا.
عليه وّلّم)َ ْ :م ّ

فقا الن (صلّى
(صقلّى عليقه
[فساك] ّىت وتقى املسق د فقأمم كقالالد فنقا و ابلنقاس فقاجوميحا ق املسق د ( )1فققام كّقح
وّلّم) و ا على عاتقه ،فققا ّ :ي م شر املسلمنيم أال أدلّكم عليى خيري النياس جي ّداً وجي ّدقً؟ ّقالحا :كلقى ئ كّقح .

فقا  )2( :احلسن واحلسني ج ّد ا رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) سيّد املرسلني وج ّدهتما خد ة سيّدق ساء ال املني.
أال أدلّكييم علييى خييري النيياس أابً وأ ُّم ياً؟ ّققالحا :كلققى ئ كّققح ّ .ققا  :احلسيين واحلسيينيم أبو ييا علييي بيين أيب طالييبم

وأُمهما فاطمة بن خد ة سيّدق ساء ال املني.
وعميةً؟ ّقالحا :كلققى ئ كّقح
عمياً ّ
أال أدلّكيم عليى خييري النياس ّ

وعمتهما أ ُّم ها ئ بن أيب طالب.
ج فر بن أيب طالبم ّ

أيّها الناس أال أخّ م خبري الناس خاالً وخالة؟ ّالحا :كلى ئ كّح

رسول هللا وخالتهما زينب بن رسول هللا.

عمهمييا
ّ .قا  :احلسيين واحلسيني (عليهمييا السيالم)م ّ
ّ .ا  :احلسن واحلسني خاهلميا [إبيراهيم] ابين

وعمتهميا
وعمهميا يف اجلنّيةم ّ
ّهم إ ّ ت لم أ ّن احلسن واحلسني يف اجلنّةم وأبو ا يف اجلنّيةم وأ ُّمهميا يف اجلنّيةم ّ
مثّ ّا  :الل ّ
ومن أبغضهما يف النار) (.)3
ومن أحبّهما يف اجلنّةم َ
يف اجلنّةم وخاهلما يف اجلنّة وخالتهما يف اجلنّةم َ

ّا ّليمان :وران هاكون المشيد ل ّدثنا وعيناه تدميان وختنقه الياية.
ّا اإلمام وكح عثمان [املي ّد ] :هذا خاي ميب ع يب.

____________________
( )1رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :فنا و ابلناس فاجوم الناس ق املس د.)...
( )2رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمانّ( :ا ).
( )3وكواه ويضاد املالّ ق وّيل املويبّديي / 1 :الحكب...
وكواه عنه ق ِخاهم اليقىب .132
وكواه عنه ويضاد ق فضاهل اريمس  ،181 3 :وان م ويضاد منه .223
وان م احلديم )181( :مي تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي اتكيخ مش  ...وان م ويضاد احلديم )113( :مقي تممجق اإلمقام احلسقني
(عليه السالم) منه  ،136ط.1
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الباب ال شرون
فضيلة

الم ة الّوح ( )1ومنقبة ابسقة ال روح [يف أمر رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ابنيه احلسن واحلسني يف الليل الدامس ابال صرا إىل

املتبسيض ورسيول
أ ُّمهما وأمر هللا ت اىل السماء ابلّح إلضاءق طريق سبطَي رسول هللام مثّ ذهاهبما إىل أ ُّمهميا يف ضيوء اليّح ّ

هللا ينظر إليهما حىت دخال على أ ُّمهم .وقوله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)( :احلمد هلل الذي أ رمنا أهل البي )].

 - 421وخقايّن الشقيخ مشقس القديي عبقد الحاّق كقي عبقد الربقاق كقي عبقد الحاّق ازهبقمي يجقالدةّ ،قا  :وخقايّن
شيخ شيح اإلّالم كري القديي وكقح ّقيد دمحم كقي وتقد اكقي و ّقيد عبقد الصقمد كقي تحيقه اجله َقحيين (كتهقم )

يجققالدةّ ،ققا  :وخققايّن الشققيخ اإلمققام صققدك املشققايخ ميققني الققديي وكققح كربققم اكققي و احلسققي كققي دمحم كققي تحيققه اجلقهقحيين
يجالدةّ ،ا  :وخايّن عبد الحهاب( )2اكي يمساعيل كقي عمقم الصق قّ ،قا  :وخقايّن الشقيخان عبقد الغقافم كقي يمساعيقل
كي عبد الغافم الفاكّي ،ووكح القاّم لاهم كي طاهم الشنامي.
ّيلحل  :ووخايّن الشيخ املسند شمٌ الديي وكح الفضل [وتد كي] هبق
عسارم الدمشقي الشافيي كسماعي عليه كدمش (.)3

كقي وتقد [كقي دمحم كقي احلسقي] اكقي

____________________
( )1هذا هح ال اهم ،وق وصلي( :الموب).
( )2رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :وخايّن وكح عبد الحهاب).
ازو  ،ق،1 :
( )3م ققا ك ققني امليقحف ققا م ققأخحِ م ققي احل ققديم )146( :ق الب ققاب )31( :واحل ققديم )253( :ق الب ققاب )53( :م ققي الس ققمس ّ
 ،183و.325
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ّققا  :وخايتنققا الشققيخ الصققاحل لينققب كنققف و القاّققم عبققد المتققان كققي احلسققي الشققيمي (ّ )1الققف :وخققايّن وكققح
القاّم لاهم كي طاهمّ ،ا  :وخايّن وكح علي احلسي كي وتقد السقرباريّ ،قا  :وخقايّن وكقح القاّقم احلسقي كقي دمحم
كي ّبيبّ ،ا ّ :دثنا وكح كربم دمحم كي عبد كي دمحم ّافد اليبّاس كي تقزة ّقن ّقب وثالثقني وثال ةق ّ ،قا :

ّ ّدثنا وكح القاّم عبد كي وتد كي عامم الطاهي [ّا ]ّ :دثين و ّن ّقوّني ومةوقنيّ ،قا ّ :ق ّدثنا علقي كقي
محّى المضا ّن وكك ووككيني ومة ّ ،دثين و محّى كي جيفقمّ ،قدثين و جيفقم كقي دمحمّ ،قدثين و دمحم كقي
علققيّ ،ققدثين و علققي كققي احلسققنيّ ،ققدثين و احلسققني كققي علققيّ ،ققدثين و علققي كققي و طالققب ّ -ققالم
عليهم ومجيني ّ[ -ا ]:

عاميية الليييلم مثّ قييال هلييم :ا صييرفا إىل
(إ ّن احلسيين واحلسييني يياان يل بييان عنييد النيييب (صيلّى هللا عليييه وسيلّم) حييىت مضييى ّ

أ ُّمكم .فّق برقة فما زال تضيء هلميا حيىت دخيال عليى فاطميةم والنييب (صيلّى هللا علييه وسيلّم) ينظير إىل الّقيةم فقيال:

احلمد هلل الذي أ رمنا أهل البي ) (.)2

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان هاهنا ،وق نسخ السيد علي نقي( :احلسي اليسربمي الشيمي؟).
ازو ( :عي و ّهم املؤيّد لينب كنف عبد المتان كي و احلسي الشيمي ).
وق احلديم )251( :املوق ّدم ق الباب )51( :مي السمس ّ
( )2وّميباد منه كواه وتد كي ّنبل ق احلديم )122( :مي مسند و هميمة مي رواب املسند .13 2 :ط ،1وق :ط... ... :2
وكواه ويضاد ق احلديم )54( :مي ابب فضاهل احلسي واحلسني (عليهما السالم) مي رواب الفضاهل.
وكواه ويضاد اكي ّيد ق احلديم )14( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي الطبقا الربايو.8 :
وللنديم شحاهد رث ة جتد رث اد منها ق احلديم )152 - 146( :وتيليقاهتا مي تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي اتكيخ مش ...
ورذا د له شحاهد وهخم ق احلديم )142 - 138( :وتيليقاهتا مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  .123ط.1
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الباب احلادي وال شرون
[يف تبيييني رسييول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فياميية مقييام ابنيييه احلسيين واحلسييني عنييد هللا ت يياىل وقولييه يف شييأهمَ :ميين أحبّهمييا أحبّييه هللا

ومن أبغضهما أو بغى عليهما أبغضه هللا وأدخله انر جهنّم].
وأدخله جنّات الن يمم َ

 - 428وخاي ،الشيخ رما الديي وكح عبد دمحم كي دمحم كقي عل ّقي الشقيذّا ،اجله َقحيين رواكق د ،ق ِي احل ّ ق
علي كي كنداك كي جيفم الطايي.
ّن ثالث وّوّني وّوّمة ّ ،ا  :وخايّن وكح احلسي ّ
ووخاي ،مجا الديي وتد كي دمحم كي دمحم كي دمحم  -يهيمٌ ةذرحيه  -يجالدة كموايوه عي يمقام القديي و القاّقم

املطهقم كقي ييلقى
عبد الربمم كي و الفضقل الققزويين يجقالدةّ ،قا  :ونبقأّن السقيد نقيقب النقبقاء شقمٌ القديي دمحم كقي ّ
كققي عققح الفققاطمي اهلققموي ،يجققالدة جبمي ق مسققمحعاته وجمالاتققه ومققا جيققحل لققه كوايوققه  -ق ِي احل ّ ق ّققن ثققالث
علي املل ّققب علقي حبسقح ( )1اهلمقداّ - ،قا الطقايي:
وّوّني ومخسمة ّ -ا  :وخايّن وكح الفوع تزة كي دمحم كي ّ
مساع قاد[ .و] ّققا الفققاطمي :يجققالدة ،ين مل يربققي [مساع قاد] ورققذا مجي ق مسققمحعاته ّ -ققا  :وخققايّن وكققح القاّققم عبققد
علي القاك هبما (ّ )2ا  :وخايّن القاضي وكح امل ّفم منصحك كي يمساعيل
الصمد كي دمحم كي ّ

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :كننح  -وو  -كننح ؟).
وان م ما أييت ق احلديم.242 )516( :
( )2واحلديم كواه ويضاد اكي عسارم حتف المّم )131( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  31 .. :طّ ،1ا :
وخايّن وكح كربم عبد المتان كي وتد اليلحي كدمش  ،ونبأّن وكح القاّم عبد الصمد كي دمحم كي علي البخاكي هبما ...
وكويناه ق تيليقه عي مصا ك...
وواه ويضاد احلارم ق ابب مناّب اإلمام احلسي (عليه السالم) مي املسودك ّ ،166 3 :ا :
=
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احلنفققي يمققالءدّ ،ققا  :وخققايّن وكققح الفضققل دمحم كققي عبققد السققيّاكي ّققا  :وخققايّن وتققد كققي ققدة القمشققي ّققا :
احلماّ ،ا ّ ّ :دثنا ّيس ،عي دمحم اكي كّوم ،عي لئ (:)1
ّ ّدثنا لج ّ
ومن أحببتيه أحبّيه هللام
عي ّلمان ّا ّ :ا الن ّ (صلّى عليه وّلّم) للنسي واحلسنيَ ( :من أحبّهما أحببتهم َ
ومن أبغضته أبغضه هللا وأدخله انر جهنَّم
ومن أبغضهما  -أو بغي عليهما  -أبغضتهم َ
ومن أحبّه هللا أدخله جنّات الن يمَ .
َ

وله عذاب مقيم).

____________________
=
وخقايّن وتققد كققي جيفققم القطييقيّ ،ققدثنا وكققح جيفققم دمحم كقي علق ّقي الشققيبا ،ابلربحفق ّ ،قدثين وكققح احلسققي دمحم كققي احلسقي السققبيييّ ،ققداث وكققح نيقيم
الفضل كي رنيّ ،دثنا ازعم عي يكماهيم ،عي و ظبيان:
عي ّلمان (هنع هللا يضر)ّ ،ا  :مسيف كّح

ومين أحبّيين أحبّيه هللام ومين أحبّيه هللا
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يقح ( :احلسن واحلسني ابناي َمن أحبّهما أحبّينم َ

ومن أبغضه هللا أدخله النار).
ومن أبغضين أبغضه هللام َ
ومن أبغضهما أبغضينم َ
أدخله اجلنّةَ .

ّا احلارم :هذا ّديم صنيع على شمط الشيخني .وانس ّد علقى القذه طميق الفقماك فربشق عقي ّقحوته ،وّقا  :هقذا ّقديم منربقم!!! ويّمقا
كواه كقي كي خملد إبّنا آخم واه عي لاِان ،عي ّلمان.
وكواه كيده ابخوصاك عي و هميمة ،وّا هح والذه صنيع.
وكواه ويضاد ق جمم الزواهد.181 3 :
وكواه عنهما ق فضاهل اريمس .226 3 :
( )1ومثله ق احلديم )131( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي اتكيخ مش 2 :
وق احلديم )132( :منه( :عي لا ان) وليلّه الصحاب..

98

 31ط.1

[قوله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)( :احلسن واحلسني سيّدا شباب أهل اجلنّة) برواية عبد هللا بن عبّاس].

 - 423وخققايّن الشققيخ عمققا الققديي عبققد احلققافظ كققي كققدكان كققي شققبل كققي طمخققان كققماءيت عليققه كنققاكلسّ ،ققا :
وخققايّن عبققد الصققمد كققي دمحم ازنصققاكي احلمّققوا ،يجققالدةّ ،ققا  :وخققايّن وكققح عبققد دمحم كققي الفضققل ال هفقماوي ،ونبققأّن
علي البيهقيّ ،ا  :وخايّن احلقارم احلقافظ وكقح عبقد دمحم كقي عبقد البيّق
اإلمام وكح كربم وتد اكي احلسني كي ّ
النيسققاكحكيّ ،ققا  :وخققايّن وكققح وتققد دمحم كققي وتققد كققي دمحم كققي عقبق القاضققي احلنفققي املققموليّ ،ققا ّ :ق ّدثنا عبققد
كققي حممققح البغققدا يّ ،ققا  ّ :ق ّدثنا دمحم كققي عبيققد اهلمققداّ ،،ققا ّ :ققدثنا يحّ ق كققي دمحم (ّ )1ققا ّ :ققدثنا ّققفيان
الثحكي ،عي ّبيب كي و اثكف ،عي ّييد كي جب :
عي اكي عبّاس :و ّن الن (صلّى عليه وّلّم) ّا ( :احلسن واحلسني سيّدا شباب أهل اجلنّة).
[و] كواه اإلمام دمحم كي يزيد كي ماج القزويين (كته ) كزئ ة فيه ق مسنده (.)2

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :دمحم كي يحّ )؟
وكواه ويضاد اكي عسارم  -ق احلديم )66( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  45 ... :طّ ،1ا :
وخايّن وكح اليالء صاعد كي و الفضل كي و عثمان املاليين ،ونبأّن وكح دمحم عبد كي و كربم كي وتد السقطي املقم  ،ونبأّن وكح الفضل...
يويسم ي اآلن املماجي يم مق ّدم ّني اكي ماج  ،وال اهم و ّن مما ه هح احلديم الواي املنقح عي اكي ماج .
( )2مل ّ
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الباب الثاين وال شرون
[يف تقريض النيب سبطيه وقوله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)( :احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنّة) برواية عبد هللا بن عمر].

 - 412وخققايّن الشققيخ اليققد الصققاحل دمحم كققي و القاّققم كققي عمققم املقققم كققماءيت عليققه ةدينق السققالم كغققدا ،
ّا  :وخايّن الشيخ عبد اللطي اكي القبيطي  -يجقالةد ين مل يربقي مساعقاد  -والشقيخ اإلمقام شقيخ اإلّقالم شقهاب
الققديي عمققم كققي دمحم السققهموك ي (هنع هللا يضر) يجققالةد ،كموايوهمققا عققي و لكع ق طققاهم كققي دمحم كققي علق ّقي املقدّققيّ ،ققا :

وخققايّن وكققح منصققحك دمحم كققي احلسققني كققي وتققد املقق ّقحمي  -يجققالةد ين مل يربققي مساع قاد ،ورققان الشققيخ وكققح لكع ق حم ّق ق
مساعققه؛ فقققم عليققه رققذلك اّوياط قاد ّ -ققا  :وخققايّن وكققح طلن ق القاّققم كققي و املنققذك اريطيققبّ ،ققا  :وخققايّن وكققح
القاّم عل ّقي كقي و قيم كقي ّقلم ّ ،قا  :وخقايّن وكقح عبقد دمحم كقي يزيقد كقي ماجق الققزويين (كتقه ) (ّ )1قا :
ّ ّدثنا دمحم كي محّى الحاّطي [ّدثنا] امليلّى كي عبد المتانّ ،ا ّ :دثنا اكي و ِهب ،عي ّنف :
(صلّى عليه وّلّم)( :احلسن واحلسني سيّدا شباب أهل اجلنّةم وأبو ا خري
عي اكي عممّ ،ا ّ :ا كّح
منهما).

____________________
( )1كواه ق احلديم )118( :مي ّننه.42 ،1 :
علي اريالّ احللحا ،،عي امليلّى...
وكواه ويضاد اكي اإلعما ق مي م الشيح  / 5 :الحكب  / 183ب  /عي احلسي كي ّ
وكواه ويضاد اكي عسارم اّانيد ق احلديم )134( :مي تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي اتكيخ مش .
وكواه ويضاد ق احلديم )68( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي اتكيخ مش 46 .. :
=
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____________________
=
واحلديم كواه مجاع رث ة مي الصناك  ،وكواه اكي عسارم عي مجاع منهم كطمب رث ة حتف المّم )62( :وتحاليه مي تممج اإلمقام احلسقني (عليقه
السالم) مي اتكيخ مش  41ط.1
وكواه ويضاد ق فضاهل اريمس .215 3 :
وكواه ويضاد البغحي ق مي م الصناك  / 22 :الحكب  / 42ب ّ /ا :
ونبققأّن دمحم كققي وشققرباب ،ونبققأّن عمقمان كققي يمققاث [رققذا] ونبققأّن مالققك كققي احلسققي كققي مالققك كققي احلققحيمثّ ،ققا ّ :ق ّدثين و عققي جق ّديّ ،ققا ّ :ققا
عليه وّلّم)( :احلسن واحلسني سيّدا شباب أهل اجلنّة).

(صلّى
كّح
وكواه اكي عسارم كسنده عنه وعي ه ق احلديم )11( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  48ط.1
وكواه ويضاد احلارم ق ابب مناّب اإلمام احلسي (عليه السالم) مي املسودك  ،161 3 :اّانيد ّا :
علي كي ع ّفانّ ،دثنا عبقد احلميقد كقي عبقد المتقان احلمقاّ ،،قدثنا احلربقم كقي عبقد المتقان
ّدثنا وكح اليبّاس دمحم كي ييقحبّ ،دثنا احلسي كي ّ
كي و نيم ،عي وكيه:

بين اخلالة).
عي و ّييد اريدكي (هنع هللا يضر) ،عي الن (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ونّه ّا ( :احلسن واحلسني سيّدا شباب أهل اجلنّة إالّ ا ّ

خيمجاه؟!
ّا احلارم :هذا ّديم ّد ّ
صع مي ووجه رث ة ،ووّن وتي ّ ب ّوهنما مل ّ
ّدثنا وكح ّييد عممو كي دمحم كقي منصقحك اليقد ّ ،قدثنا السقمي كقي خزاق ّ ،قدثنا عثمقان كقي ّقييد املقميّ ،قدثنا عل ّقي كقي صقاحل ،عقي عاصقم،
عي ّلك:
عي عبد

[كي مسيح ] (هنع هللا يضر) ّا ّ :ا كّح

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)( :احلسن واحلسني سيّدا شباب أهل اجلنّةم وأبو ا خري منهما).

خيمجاه.
وّمه الذه  :هذا ّديم صنيع هبذه الزئ ة ومل ّ
ّا احلارم  -و ّ
مثّ ّا احلارم :وشاهده ما:
ّقدثناه وكققح احلسققي دمحم كققي عبققد كققي دمحم كققي صققبيع اليمققميّ ،ققدثنا دمحم كقي يّققناب كققي خزاق اإلمققامّ ،ققدثنا دمحم كققي محّققى القطققانّ ،ققدثنا
ميلّى كي عبد المتانّ ،دثنا اكي و ِهب ،عي ّنف :

عي اكي عمم ّا ّ :ا كّح اله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)( :احلسن واحلسني سيّدا شباب أهل اجلنّةم وأبو ا خري منهما).

111

ييب عليى انقتيهم وب يث احلسين واحلسيني
[يف حشر األ بياء را باًم وحشر رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) على ُ
الّاحم وب يث صياا الن ّ
(عليهما السالم) على انقة رسول هللام وب ث بالل على ٍ
انقة من وح اجلنَّة].

 - 411وخققايّن الشققيخ اإلمققام البققاكع يمققام الققديي وكققح اري ق عبققد

اكققي و الفو قحح اوو كققي ميمققم القمشققي

وعمقي خملق
يجالدة  -ق شهم كجب ّن مخس وّوّني وّوّمة ّ -ا  :وخقايّن والقدي محفّق القديي وكقح الفوقححّ ،
الديي وكح عبقد دمحم كقي و وتقد [اكقي] ميمقمّ ،قا  :وخايتنقا فاطمق كنقف عبقد كقي وتقد اجلحل انيق ّ ،القف:
وخايّن وكح كربم دمحم كي عبد كي يكقماهيم كقي كيقذة اإلصقبهاّ ،،قا  :وخقايّن اإلمقام وكقح القاّقم ّقليمان كقي وتقد
() 1
القصقاك املصققميّ ،قا ّ :ق ّدثنا
كقي ويّقحب كققي مطق اللخمقي الطقايا( ،كتقه ) ّ ،ققا ّ :ق ّدثنا هاشقم كققي يقحنس ّ
وكح صاحل [عبد ] كي عبد كي صاحلّ ّ ،دثنا لج كي ويّحب ،عي اكي هجقميج ( ،)2عقي دمحم كقي ريقب القمظقي،
عي و هميمة ّا :
(صلّى عليه وّلّم)ُ :حيشر األ بياء يوم القيامة على الدواب ليوافوا
ّا كّح

____________________
قننناها
القصاك ق ّمٌ اهلاء مي املي م الصغ  126 2 :وران ق إ
( )1كواه الطايا ،ق تممج هاشم كي يحنس ّ
وصلي ميقاد تصقنيفا ص ّ
عليه ،ما كني امليقحفا ويضاد مأخحِ منه.
وكواه ويضقاد الطقايا ،ق احلققديم )121( :مققي تممجق اإلمققام احلسققي (عليققه السققالم) مققي املي ققم الرببق  / 1 :الققحكب  / 125و  /وق :ط3 :1
 ...ولربي ال لضم ،اآلن.
( )2هذا هح الصحاب املحاف للمي م الصغ واتكيقخ كغقدا  ،وق نسقخ طهقمان (ّسقني كقي ويّقحب ،عقي و جقميج .)...وق نسقخ السقيد علقي
نقي ويا( :عي و ّميخ.)...
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ميين قبييورهم احملشيير()1م ويُب ييث صيياا (عليييه السييالم) علييى انقتييهم ويُب ييث ابنيياي احلسيين واحلسييني علييى انقيييت ال ضييباءم
وأُب ث على الّاح :خطوها عند أقصيى طرفهيام ويب يث بيالل عليى انق ٍية مين يوح اجلنّية فينيادي ابألذان حمضياًم وابلشيهادق

ور ّدت على
حممداً رسول هللا؛ شهد له املؤمنون من ّ
ح ّقاً ح ّقاًم حىت إذا قال :أشهد أ ّن ّ
األولني واآلخرينم ف ُقبل ممّن قبل ُ

َمن ُر ّدت(.)2

____________________
قلي ،وكواه اريطي ققب حت ققف ال ققمّم ).....( :م ققي اتكي ققخ كغ ققدا  ،141 3 :وفي ققه( :ريم ققا ي قحاق ابمل ققؤمنني م ققي وص ققناكه
( )1ر ققذا ق رل ققي وص ق ّ
احملشم.)...
تفم كه وكح صاحل ،وال يهموو عي و هميمة يالّ هبذا اإلّنا .
( )2مثّ ّا الطايا ،ق املي م الصغ  :مل يموه عي اكي جميج يالّ لج كي ويّحبّ ،
وّققح  :رققان علققى الط قايا ،ون يقيّققد الربققالم وال أييت ابلنفققي املطل ق ؛ زنّققه مل ههلققس هخ قاياد جبمي ق مققا عنققد مياص قميه مققي ازّا يققم؛ يِ مل يلو ق كربث ق
منهم ،والذي الّاهم ويضاد ليلّهم مل يبذلحا له مجي ما ران عندهم ،وهربذا مل يوم ّربي الطقايا ،مقي اإلطّقالع علقى مجيق روقب احملق ّدثني وّماءتقه ّقىت
تفم كه فالن.
يسحغ له ون يقح  -حبسب عدم نقل مياصميه له ،وعدم وجدانه ق مجي روب السل  -ينّه مل يموه يالّ فالن ،وو ّ
عليها) مي املسودك ّ ،152 3 :ا :
وممّا يؤيّد ما ِرمّنه هنا :ما كواه احلارم ابخوصاك ق ابب مناّب فاطم (صلحا
وخققايّن وتققد كققي ابلحيققه اليقصققي مققي وصققل رواكققهّ ،ققدثنا دمحم كققي عثمققان كققي و شققيب ّ ،ققدثنا دمحم كققي عبققد كققي م ق ّ ،ققدثنا وكققح مسققلم ّاهققد
ازعم ّ ،دثنا ازعم  ،عي ّهيل كي و صاحل ،عي وكيه ،عي و هميمةّ ،ا :
قم علقى القاياب
ّا كّح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)( :تهبيم ازنبياء يحم القيام على الدواب ليحافحا ابملؤمنني مقي ّقحمهم احملشقم ،ويبيقم صقاحل علقى ّنّوقه ،ووهكي ه
خطحها عند وّصى طمفها ،وتهبيم فاطم ومامي).
وّد علّقنا هذا على احلديم )838( :مي تممج وم املؤمنني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  336 2 :فماجيه وكقيّ تيليقاته.
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الباب الثالث وال شرون
[يف حييديث أمسيياء بن ي عميييس يف جميييء رسييول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) إىل بي ي فاطميية عنييدما ولييدت احلسيين واحلسييني وأذا ييه يف
علي :مب مسّي ابين هيذا؟ وجيواب عل ّيي :ميا ني ألسيبق ّي رسيول هللا .و يزول جّئييل مين قِبَيل هللا
أذ يهمم وسؤاله عن ّ
سميا حسناً وحسييناً .وبكياؤه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) مليا وضيع احلسيني يف حجيره وقوليه ألمسياء :تقتليه الفمية الباغييةم ّي أمسياء ال
ت اىل ن يُ ّ
ّي فاطمة هبذا فإهّا قريبة عهد بوالدته].

 - 412وخاي ،املشايخ اإلمام ّطب الديي عبد املنيم كقي لقج كقي يكقماهيم القمشقي الزهقمي الشقافيي اريطيقب
وعز الديي عبد اليزيقز كقي عبقد املقنيم كقي عل ّقي احل ّقما ،ازصقل ،البغقدا ي ،املصقمي القداك
ابلبيف املق ّدس الشمي ّ ،
رواكق  ،ووكققح الفضققل [وتققد] كققي هبق الشققافيي كسققماعي عليققه ،كققموايوهم عققي ّوم املؤيقّقد لينققب كنققف و القاّققم
[عبققد المتققان كققي احلسققي ازشققيمي] الشققيمي  ،عققي و القاّققم لاهققم كققي طققاهم الشققنامي يجققالةدّ ،ققا  :وخققايّن وكققح
علي احلسي كي وتد السرباريّ ،ا  :وخايّن وكقح القاّقم احلسقي كقي دمحم كقي ّبيقب (ّ )1قا ّ :ق ّدثنا وكقح كربقم دمحم
كقي عبققد كققي دمحم ّافققد اليبّققاس كققي تققزة ّ -ققن ّقب وثالثققني وثال ةق ّ -ققا ّ :ق ّدثنا وكققح القاّققم عبقد كققي
وتد كي عامم الطاهي ابلبصمةّ ّ ،دثين و ق ّن ّوّني ومةوني،

____________________
ازو ق 321 ،1 :و  ،325وملققا
( )1هققذا هققح الص قحاب املحاف ق لنسققخ السققيد علققي نقققي وملققا مق ّقم ق البققاب 51( :و  )53مققي السققمس ّ
تق ق ّدم ق البققاب ،12( :و ،12و )22مققي هققذا السققمس  45و  51و  .34وملققا جيققيء ويض قاد ق البققاب 33( :و  52و  )53ق هققذا اللّققد،
 ....الباب:
وق نسخ طهمان هاهنا( :وكح علي احلسني كي وتد السرباريّ ،ا  :وخايّن وكح القاّم احلسني كي دمحم كي ّبيب.)...
ازو و ه ممّا وشمّن يليه.
وما وضيناه كني امليقحفني لئ ة تحضيني منا مأخحِة ممّا ِرمه املصن ق الباب )16( :مي السمس ّ
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ّققا ّ :ق ّدثنا علققي كققي محّققى المضققا ّققن وككق ووككيققني ومةق ّ ،ققا ّ :ققدثين و محّققى كققي جيفققمّ ،ق ّدثين و
علي كي احلسني ّا :
علي [ّا ]ّ :دثين و
ّ
جيفم كي دمحمّ ،دثين و دمحم كي ّ

ييب (صيلّى هللا
(ح ّدابتين أمساء بن عميسم قال  :قبّل ج ّدت فاطمية ابحلسين واحلسينيم ّ
فلميا ُوليد احلسين جياءين الن ّ
هلميي اببييين .فدف تيه إليييه يف خرق ٍية صييفراء فرميى هبييا النييب (صيلّى هللا علييه وسيلّم)م فقييالّ :ي
علييه وسيلّم) فقيالّ :ي أمسيياء ّ
خرقة صفراء؟ [قال  :فأخذته منه] فلففته ( )1يف ٍ
أمساء أ أعهد إليكم أن ال تل ّفوا املولود يف ٍ
خرقة بيضاء ودف ته إىل النيب

(صلّى هللا عليه وسلّم) فأذّن يف أُذ ه اليمىن وأقام يف اليسرى).

ٍ
يب أن أُمسّييه حيرابً .فقيال
علي :ما ني ألسيبق ابمسيه ّي رسيول هللام وقيد أُح ّ
ليّ :
أي شيء مسّي ابين؟ فقال ّ
فقال ل ّ
وجل.
ة
النيب (صلّى هللا عليه وسلّم) :وال أان أسبق ابمسه ّ
ريب ّ
عز ّ
مثّ هبض جّئيل (عليه السيالم) وقيال :السيالم عليي ّي دمحمم ال ل ّيي األعليى يقرئي السيالمم ويقيول :عل ّيي مني مينزلية

النيب (صلّى هللا عليه وسلّم) :وما اسم ابن هارون ّي
يب ب د م ّ
سم ابن هذا ابسم ابن هارون .قال ّ
هارون من موسى وال ّ
عريب .قال :مسّه احلسن.
جّئيل؟ قالّ :
شّ .قال النيب (صلّى هللا عليه وسلّم) :لساين ّ
() 2
ييب (صيلّى هللا عليييه وسيلّم) بكبشييني أملحيني وأعطييى
قالي أمسياء :فسي ّيماه احلسين
فلمييا يان يييوم سياب ه عي ّق عنيه الني ة
ّ
القابلة فيذاًم وحلق رأسه وتص ّدح بوزن الش ر َوِرقاًم وطال رأسه ابخللوحم مثّ قالّ :ي أمساء الدم ف ل اجلاهلية.
ٍ
ييب (صيلّى هللا علييه وسيلّم) فقيال (ّ :)3ي
قال أمساءّ :
فلما ا ي ب يد حيول مين موليد احلسين ُوليد احلسينيم فجياءين الن ّ
أمساء هلمي اببين .فدف ته إليه يف ِخر ٍ
قة بيضاء فأذّن يف أُذ ه اليمىن وأقام يف اليسرى ووض ه يف حجره وبكى!!!
ّ
ْ
مم] بكاؤ ؟ قال :على ابين هذا .قل ُ :ولد السياعة [وتبكييه]؟! قيالّ :ي أمسياء
قال أمساء :قل  :فدا أيب وأمي [ َّ
تقتله الفمة الباغية من ب دي ال أانهلم هللا شفاعيت.

____________________
( )1هذا هح ال اهم ،وق نسخ طهمان( :فل ّفوه ق خمّ .)...
فسمى احلسي).
( )2هذا هح ال اهم ،وق ازصلّ ( :
( )3رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :ف اء الن ّّ ...ا .)...
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مثّ قالّ :ي أمساء ال ّي فاطمة هبذا فإهّا قريبة ٍ
عهد بوالده) (.)2

ٍ
ُحب أن أُمسّيه حرابً!!! قال
أي شيء مسّي ابين؟ فقال :ما ن ألسبق ابمسه ّي رسول هللام وقد ن أ ّ
ليّ :
مثّ قال ل ّ
ريب.
النيب (صلّى هللا عليه وسلّم) :وال أان أسبق ابمسه ّ
حمميد ال ل ّيي األعليى يقيرأ عليي السيالم ويقيول :عل ّيي مني مينزلية هيارون مين
مثّ هبض جّئيل (عليه السالم) فقيالّ :ي ّ
ييب (صيلّى هللا علييه وسيلّم) :وميا اسيم ابين هيارون؟ قيال:
يب ب يد م فس ّيم ابني هيذا ابسيم ابين هيارون .قيال الن ّ
موسى وال ّ

عريب ّي جّئيل .قال :مسّه احلسني.
شبري .قال :لساين ّ

ييب (صيلّى هللا عليييه وسيلّم) بكبشييني أملحيينيم وأعطييى
قالي أمسيياء :فسي ّيماه احلسيينيم ّ
فلمييا ييان يييوم سيياب ه عي ّق عنييه الني ّ
القابلة فيذاًم وحلق رأسه وتص ّدح بوزن الش ر ورقاًم وطال رأسه ابخللوحم مثّ قالّ :ي أمساء الدم ف ل اجلاهلية).

____________________
( )1هذا هح ال اهم ،وق ازصلّ( :مكوه كيهد).
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الباب الرابع وال شرون
[يف ذ ر امل ىن املتق ّدم يف احلديث السالف ابختصار على ٍ
وجه غري سديد]

يي
 - 413ونبقأ ،اليالّمق عققالء القديي وكققح ّامققد دمحم كقي و كربققم اكققي دمحم الطاووّقي (كتققه ) فيمققا روققب ّ
تقي الديي دمحم كي حممح كي يكماهيم احلمامي (كتقه ) كققماءيت عليقه
مي مدين ّزوييّ ،ا  :ونبأّن اإلمام السييد ّ
قين كققي احلققافظ و اليققالء احلسققي كققي وتققد
مسققند وتققد كققي ّنبققل (هنع هللا يضر)ّ ،ققا  :ونبققأّن كققه اإلمققام وكققح دمحم عبققد الغق ّ

اليطّققاك اهلمققدا ،،والشققيخ وكققح علققي اكققي يّققناب كققي و الفققم ّ ،ققا  :وخققايّن كققه وكققح القاّققم هبق كققي احلصققني،
علي اكقي املقذهبّ ،قا  :وخقايّن كقه وكقح كربقم القطييقيّ ،قا  :وخقايّن كقه اإلمقام وكقح عبقد المتقان
ّا  :وخايّن كه وكح ّ
عبققد كققي وتققد كققي ّنبققلّ ،ققا ّ :ق ّدثين و (ّ )1ققا ّ :ققدثنا احل ّ ققا ّ ،ققا ّ :ققدثنا يّقماهيل ،عققي و يّققناب،
عي هان كي هان :
علي [عليه السقالم] ّقا ( :ملقا هولقد احلسقي (عليقه السقالم) جقاء النق (صقلّى عليقه وّقلّم) فققا  :وكو،
عي ّ
ّ
اكين ما مسّيومحه؟ ّلف :مسّيوه ّمابدّ .ا  :كل هح ّسي.
فلما هولد احلسني (عليه السالم) ّا  :وكو ،اكين ما مسّيومحه؟ ّلف :مسّيوه ّمابد .فقا  :كل هح ّسني.
ّ

فلمققا هولققد الثالققم جققاء الن ق (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ،فقققا  :وكو ،اكققين مققا مسّيومققحه؟ ّلققف ّ :قمابدّ .ققا  :هققح حمسققي .مثّ ّققا :
مسّيوهم امساء هولد هاكون شاياد وشب اد ومشاياد.
____________________
( )1كواه وتد ق مسند علي (عليه السالم) حتف المّم 163( :و  )352مي رواب املسند ... ،1 :ط ،1وق ط... 2 :2
وكواه ويضاد ق احلديم )18( :مي ابب مناّب احلسي واحلسقني (عليهمقا السقالم) مقي روقاب الفضقاهل ،وكوو ّميبقاد منقه كسقند آخقم ق احلقديم:
( )22منه.
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[صالق النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)م ووابوب سبطيه احلسن واحلسني يف حال سجوده على تفهم ومنع الناس ّإّي ا عن ذل م وإشارق
فليحب هذين)].
رسول هللا إليهم :أن دعوهم .مثّ ب د فراغه من الصالق وض ه ّإّي ا يف حجرهم وقولهَ ( :من أحبّين
ّ

 - 414وخققاي ،الشققيخ اإلمققام ال قحاعظ احلققافظ نققحك الققديي عثمققان كققي دمحم كققي و كربققم الدّققو م ي الطحّققي

يي منه ،وخايّن اإلمام عالء الديي وكح كربقم عبقد كقي عبقد ( )1اهلقامشي الطحّقيّ ،قا :
(كته ) فيما روب ّ
وخايّن اإلمام شقمٌ القديي حممقح كقي وتقد كقي عبقد المشقيد امليقموٌ كشمفشقاهّ ،قا  :وخقايّن اإلمقام شقيخ اإلّقالم
علي كي الفضل الفاكتدي.
وكح احملاّي ّ
ووخايّن اإلمام دمحم كقي وّيقد القديي دمحم كقي دمحم كقي ( )2و كربقم اكقي و يزيقد كققماءيت عليقهّ ،قا  :وخقايّن اإلمقام
دمحم كققي و الفوققحح مساع قادّ ،ققا  :وخققاي ،والققدي اإلمققام وكققح الفوققحح اكققي دمحم كققي عمققم كققي ييقققحبّ ،ققا  :وخققاي،
الشيخ اإلمقام دمحم اكقي عل ّقي كقي الفضقل الفاكّقا (ّ )3قا  :ونبقأّن شقيخ اإلّقالم وكقح علقي الفضقل كقي دمحم الفاكمقدي،
ّققا  :وخققايّن اإلمققام وكققح عثمققان يمساعيققل كققي عبققد المتققان الصققاكح ،يمققالءاد ق مدكّققوه كنيسققاكحكّ ،ققا  :وخققايّن وكققح

طققاهم اكققي خزاق ّ ،ققا  :وخققايّن جق ّديّ ،ققا  :وخققايّن دمحم كققي ككيققي القيسققي (ّ ،)4ققا ّ :ققدثنا عبيققد
ّا ّ :دثنا علي كي صاحل ،عي عصام عي ّلك:

كققي محّققى،

____________________
( )1رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :وكح كربم اكي عبد اهلامشي.)...
( )2رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :وّيد الديي دمحم كي و كربم).
( )3رذا.
وصلي ،وكواه اكي عسارم ق احلديم )116( :مي تممج اإلمام احلسقني (عليقه السقالم) مقي اتكيقخ مشق اّقانيد ثالثق  ،عقي عبيقد
( )4رذا ق ّ
كي محّى ،وّا :
=
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عققي عبققد ّ ،ققا  :رققان النق (صقلّى عليققه وّقلّم) يصقلّي فققإِا ّق د وثققب احلسققي واحلسققني علققى ظهققمه،
فليحب هذين).
فلما ّضى الصالة وضيهما ق ّ مه فقا َ ( :من أحبّين
ّ
فإِا منيح ا وشاك يليهم ون عحهمّ ،

____________________
ووخايّن وكح القاّم لاهم كي طقاهم ،ونبقأّن وتقد كقي يكقماهيم كقي محّقى ،وّقييد كقي منصقحك كقي ّقييد القشق يّ ،قا  :ونبقأّن وكقح طقاهم اكقي خزاق ،
ونبأّن ج ّدي وكح كربم ،ونبأّن دمحم كي ميمم كي ككيي الييسي ،ونبأّن عبيد كي محّى...
وكواه ويضاد ق احلديم )111( :مي تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي اتكيخ مش .. .. :
وكواه ويضاد اكي املغالي ق احلديم )424( :مي مناّبه  316طّ ،1ا :
وخايّن دمحم كي وتد كي عثمان ،وخايّن دمحم كي امل ّفم كي محّى كي عيسى احلافظ يِّندّ ،دثنا دمحم كقي دمحم كقي ّقليمان البا نقديّ ،قدثنا يحّق
كي محّى القطانّ ،دثنا وكح كربم اكي عياش ،عي عاصم ،عي ّلك:
يننقحهنم ،فققا النق (صقلّى عليقه
عي عبد كي مسيح ّ ،ا  :ران احلسي واحلسني على ظهم كّقح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وهقح يصقلّي ف يقل النقاس ّ

وأمي ا وأاب ا َمن أحبّين فليحبّهم).
وآله)( :دعو ا ّ
فإهما ممّن أُحبّهمام يب ّ
وّح  :وللربالم مصا ك رث ة ج ّداد.
وّد كواه الطايا ،ق تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي املي م الربب  / 1 :الحكب  ،133وق ط3 :1
خمجه ويضاد وكح ّامت رما ق ِخاهم اليقىب .123
وّد ّ
وِرمه ويضاد اهليثمي ق رواب جمم الزواهد3 :

...

 ،113وّا :

البزاك ،والطايا،؛ وكجا و ييلى ثقاة.
كواه وكح ييلى و ّ
وكواه ويضاد اكي ّ م ق تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي اإلصاك ّ 332 ،1 :ا :
وعند و ييلى مي طمي عاصم ،عي ّلك ،عي عبد [كي مسيح ]:
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يص قلّي فققإِا ّق د وثققب احلسققي واحلسققني علققى ظهققمه ،فققإِا وكا وا ون انيحهققا وشققاك يلققيهم ون عققحهم ،فققإِا ّضققى الصققالة
رققان كّققح
فليحب هذين).
وضيهما ق ّ مه ،فقا َ ( :من أحبّين
ّ

ّا اكي ّ م :وله شاهد ق السني ،وصنيع اكي خزا عي كميدة ،وق مي م البغحي وحه كسند صنيع عي ش ّدا كي اهلا .
وّح  :وّد كواه ويضاد البيهقي ق السني الربايو ،263 2 :ووكح نييم ق ّلي ازولياء.325 8 :
وكواه ويضاد ق فضاهل اريمس .131 3 :
وكواه ويضاد اكي ّيد ،ق احلديم )16( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي الطبقا الربايو / 8 :الحكبّ ...ا :
(صقلّى عليققه
وخققايّن عبيققد كققي محّققىّ ،ققا  :وخققايّن علققي كققي صققاحل ،عققي عاصققم ،عققي ّلك ،عققي عبققد كققي مسققيح ّ ،ققا  :رققان كّققح
فلمققا ّضققى الصققالة وضققيهما ق
وّ قلّم) يص قلّي ،فققإِا ّ ق د وثققب احلسققني واحلسققني علققى ظهققمه ،فققإِا وكا وا ون انيح ققا وشققاك يل قيهم ون عققحهمّ ،
فليحب هذين).
ّ مه ،مثّ ّا َ ( :من أحبّين
ّ
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عليقه وّقلّم) ،وّقد

[ّديم اكي عمم( :وهل اليماب يسقألحنين عقي ّوقل القذابب وّقد ّولقحا اكقين النق ّ (صقلّى
يت من الد يا)].
ّا  ( :ا رحيا َّ
 - 415أقييول  -ووّن وفقققم عبققا تيققام يم كتوققه وكققح دمحم اكققي دمحم ( - )1ونبققأّن دمحم ودمحم ّققا  :ونبققأّن دمحم،
ّققاال :ونبققأّن دمحمّ ،ققا  :وخققايّن دمحم ودمحمّ ،ققا  :وخققايّن دمحمّ ،ققا ّ :ققدثنا دمحمّ ،ققا ّ :ققدثنا شققيب  ،عققي دمحمّ ،ققا :
مسيف اكي و نيم يقح :
مسيف عبد كي عمم يقح  :وّأله كجل عي امل رن همم ّ -ا شيب  :وّسبه [ّقا  - ]:يقوقل القذابب؟ فققا :
ه
وهل اليماب يسألحنين عي ّوقل القذابب وّقد ّولقحا اكقين النق (( )2صقلّى عليقه وّقلّم) وّقد ّقا  ( :يا رحيا تياي مين
الد يا).
ه
احملم ققدان الل ققذان وكوي عنهم ققا فهم ققا :ع ققالء ال ققديي [وك ققح ّام ققد] دمحم ك ققي و كرب ققم [اريليل ققي]
[ّ ققا املؤلّق ق ] ّ
() 3
الملاب كي و كربم القزويين ( )4و ا كوئ عي دمحم الثالم وهح ع ّقز القديي دمحم
الطاووّي وكدك الديي دمحم كي عبد ّ

كي عبد المتان كي املياي الحاكيين.
و ّوما دمحم الماك فهح اإلمام فقيه احلمم رما الديي وكح عبد دمحم كي الفضل ال هفماوي.
و ّوما دمحم اريامس :فهح اإلمقام وكقح عبقد دمحم كقي عل ّقي كقي احلسقي اجلناكقذي املققم اجلمجقا ،شقيخ الققماءة ق
عصمه كنيساكحك.
و ّوما دمحم السا س :فهح الشيخ وكح ّهل دمحم كي وتد كي عبد

كي ّف

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،ولف ( :وكح) محجح ة ق نسخ السيد علي نقي.
( )2رذا ق هذا احلديم :وق رث مي طهمب هذه المواي ( :وّد ّولحا اكي الن ّ).
( )3ر ق ققذا ق احل ق ققديم )38( :ق الب ق ققاب )11( :واحل ق ققديم )32( :ق الب ق ققاب )21( :واحل ق ققديم )12( :ق الب ق ققاب 11 )23( :و ،128
ازو ط ،1ومثلهما ق احلديم 384( :و  )413ق الباب ،12( :و )24مي السمس الثا ،ق 51 2 :و .125
و ،131مي اجلزء ّ
وق احلديم )381( :ق ّوو الباب )14( :مي هذا السمس ( :61الشيخ مجا الديي دمحم كي وتد كي و كربم اريليل القزويين.)...
ازو ق 331 ،1 :ط ،1وهاهنقا ق ازصقل( :عبقد
مم ق احلديم )328( :ق البقاب )12( :مقي السقمس ّ
( )4هذا هح ال اهم املحاف ملا ّ
الملاب كي و كربم الصاكين.)...
ّ
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احلفصي املمولي ّدم كنيساكحك ،ونقز املدكّق الن اميق وّقم عليقه صقنيع البخقاكي ،مثّ كجق يم محلقده ةقمو،
وتحق هنا .
ّ
و ّوما دمحم الساك  :فهح الشيخ الثق وكح اهليثم دمحم كي م ّربي كي لكاع الربشميهين املمولي از يب.
و ّوما دمحم الثامي :فهح وكح عبد دمحم كي يحّ كي مطم كي صاحل كي كشم الفميمي.
حممد الواّ  :فهح اإلمام وكح عبد دمحم كي يمساعيل اجليفي البخاكي (.)1
و ّوما ّ
كشاك كي عثمان كي اوو اليبدي البصمي [و] يهقا له :كنداك.
ووما دمحم الياشم :فهح وكح كربم اكي ّ
ووما دمحم احلا ي عشم :فهح دمحم كي جيفم اهلذي ،صاّب الربماكيسي امللقإب كغندك.
دمحم كققي عبققد

و ّومققا دمحم الثققا ،عشققم :الققذي يققموي عنققه شققيب  ،فهققح وكققح عبققد
[الض ] وهح اكي وخي هيثم.
واكي و نقه ريم هح عبد المتان اكي و كربم شيخه؛ فموي عنه شيب [رذا].

اكققي و ييقققحب البصققمي

____________________
( )1وهح تلميذ ّميز كقي عثمقان احلمصقي الوقاك لنزعوقه ،واحلقديم ّقد كواه ق آخقم ابب مناّقب احلسقي واحلسقني (عليهمقا السقالم) مقي جاميقه:
.33 5
وكواه ويضاد وق ابب( :كت الحلد )...مي  ،8 1وكواه ويضاد ق از ب املفم ..14
 124ط الغمي.
وكواه ويضاد النساهي ق احلديم )133( :مي رواب اريصاه
وكواه اكي عسارم اّانيد ق احلديم )58( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي اتكيخ مش .
وكواه ويضاد البالِكي ق احلديم )85( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي ونساب ازشماٌ  221 3ط.1
وكواه ويضقاد الط قايا ،ق احلققديم )116( :مققي تممج ق اإلمققام احلسققني (عليققه السققالم) مققي املي ققم الربب ق  / 1 :الققحكب / ..وق ط... 3 :1
ّا :
علي كي عبد اليزيز ،ووكح مسلم الربشيّ ،ا  :ونبأّن ّ ّ ا كي املنها  ،ونبأّن مهدي كي ميمحن ،عي دمحم كي عبد كي و ييقحب:
ّ ّدثنا ّ
عي اكي و نيم ّا  :رنف عند اكي عمقم فسقأله كجقل عقي م البيقح  ،فققا  :ممّقي ونقف؟ ّقا  :مقي وهقل اليقمابّ .قا  :ان قموا يم هقذا ،يسقألين
(صلّى عليه) يقح  ( :ا كلانواي مي الدنيا).
(صلّى عليه)؟!! وّد مسيف كّح
عي م البيح وّد ّولحا اكي كّح
وكواه ويضاد اكي ّيد ق احلديم )3( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي الطبقا الربايو / 8 :الحكبّ / ...ا :
وخايّن وهب كي جميم كي ّالمّ ،ا ّ :دثين و .
=
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____________________
=
ووخايّن ع ّفان كي مسلم ،وّييد كي منصحكّ ،االّ :دثنا مهدي كي ميمحن مجيياد ،عي دمحم كي و ييقحب:
عققي اكققي و نيققمّ ،ققا  :مسيققف كجقالد ّققأ اكققي عمققم عققي م البيققح يربققحن ق ثحكققه .فقققا  :ممقّقي ونققف؟ ّققا  :مققي وهققل اليقمابّ .ققا  :ان ققموا يم
(صقلّى عليققه وّقلّم) يقققح للنسققي
(صقلّى عليققه وّقلّم)!!! وّققد مسيققف كّققح
هققذا ،يسققألين عققي م البيققح وّققد ّولقحا اكققي كّققح
واحلسني ( :ا كلا،إ مي الدنيا).
وكواه ويض قاد الرتم ققذي ق احل ققديم الماك ق م ققي ابب مناّ ققب احلس ققي واحلس ققني م ققي رو ققاب الفض ققاهل م ققي ّ ققننه 333 4 :وق ط :كش ققمح حتف ق
ازّحِيّ ،133 ،13 :ا :
اليميّ ،دثنا وهب كي جميم كي ّالمّ ،دثنا و  ،عي دمحم كي و ييقحب:
ّ ّدثنا عهقب كي مربمم ّ
عي عبقد المتقان كقي و نيقم :و ّن كجقالد مقي وهقل اليقماب ّقأ اكقي عمقم عقي م البيقح يصقيب الثقحب؟ فققا اكقي عمقم :ان قموا يم هقذا ،يسقأ
عي م البيح

وّد ّولحا اكي كّح

رحيا تاي من الد يا).

(صلّى

عليه وّلّم)؟!! ومسيف كّقح

(صقلّى

عليقه وّقلّم) يققح ( :إ ّن احلسين واحلسيني يا

ّا وكح عيسى [الرتمذي] :هذا ّديم صنيع وّد كواه شيب  ،ومهدي كي ميمحن ،عي دمحم اكي و ييقحب.
وّد كوي عي و هميمة ،عي الن (صلّى عليه وّلّم) وحه.
وكواه ويضاد وتد حتف المّم 5568( :و  5342و [ )5315مسقند اكقي عمقم] مقي روقاب املسقند ،وحتقف القمّم )43( :مقي ابب فضقاهل احلسقي
واحلسني (عليهما السالم) مي رواب الفضاهل.
وكواه عنهم وعي هم ق فضاهل اريمس 3 :

.183
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[ت ويذ رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) سبطيه احلسن واحلسني (عليهما السالم)]

يي اإلمققام يمققام الققديي وكققح اري ق عبققد كققي اإلمققام محفّق الققديي و الفوققحح او كققي ميمققم
 - 416روققب ّ
القمشققي ازصققفها ،منهققا  -ق منوص ق شققهم كجققب ّققن مخققس وّققوّني وّققوّمة ّ[ -ققا ] :ونبققأّن والققدي محفّق
وعمققي خملق الققديي وكققح عبققد دمحم كققي وتققد كققي ميمققمّ ،ققاال؛ وخايتنققا الشققيخ فاطم ق
الققديي وكققح الفوققحح او ّ ،
كنققف عبققد [كققي] وتققد كققي عقيققل اجلحل انيق  ،عققي و كربققم دمحم كققي عبققد كققي كيققذة ( )1عققي اإلمققام و القاّققم
ّققليمان كققي وتققد كققي ويقّقحب الطقاياّ )2( ،ققدثنا عمققم كققي ثققحك اجلققذامي (ّ )3ققدثنا دمحم كققي يحّق الفققمئ ّ ،ققدثنا
ّفيان [الثحكي] ،عي اكي و ليلى ،عي املنها كي عممو ،عي ّييد كي جب :
عققي اكققي عبّققاس و ّن الن ق (ص قلّى عليققه وّ قلّم) رققان ييق ّقحِ احلسققي واحلسققني ويقققح ( :أُعيييذ ما بكلمييات هللا
ّ
وهامةم ومن ل ع ٍ
المة).
ني ّ
شر [ ل] شيطان ّ
ّ
التامةم من ّ
[ّا الطايا ]،مل يمهوه عي ّفيان ،عي اكي و ليلى ،عي املنها يالّ الفمئ .

____________________
( )1تقدم تممجوه ق تيلي احلديم )181( :ق الباب )45( :مي.233 ،1 :
( )2كواه الطايا ،ق تممج عممو كي ثحك اجلذامي مي املي م الصغ  251 ،1 :ط.2
اليما  ،135 5 :ط.1
وكواه ويضاد ق ازوّس ،رما كواه عنه وعي اكي الن اك ق رنز ّ
وواه عنه وعي مصا ك رث ة وهخم ق فضاهل اريمس .111 3 :
( )3رذا ق تممج المجل مي املي م الصغ  251 ،1 :ط.2
صننناها على وف ما ق املي م الصغ .
وصلي مي فماهد السمطني اجلزء الثا ،و الطّ ،
وران ق رل واّد مي ّ
واحلديم كواه ويضاد اكي عسارم حتف المّم )115( :مي تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي اتكيخ مش ...
وكواه ويضاد وتد كي ّنبل ق احلديم )326( :مي مسند عبد كي عبّاس مي مسندهّ ،226 ،1 :ا :
(صلّى
ّدثنا يزيد ،ونبأّن ّفيان ،عي منصحك ،عي املنها  ،عي ّييد كي جب  ،عي اكي عبّاس [ّا ] :ي ّن كّح

التامةم من
ّسناد وّسيناد [و] يقح ( :أعيذ ما بكلمات هللا ّ
=
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عليقه وّقلّم) رقان يي ّقحِ

قام رققاليقمب والزنبققحك ،وّققد يق ق
فأمققا مققا يسق ّقم وال يقوققل فهققح السق ّ
اهلام ق رق ّقل ِا ّق ّقم ،واجلم ق  :اهل قح ّامّ :
[و] ّ
يدب مي احليحان وين مل يقول راحلشما .
[ويطل ] اهلح ّام على ما ّ
الم ) وي ِا ملم ،وهح طمٌ مي اجلنحن يل ّقم ابإلنسقان ،وي يققمب منقه وييرتيقه ،ولقذلك مل يققل
وّحله( :عني ّ
هام .
ملم ) ووصلها مي وملمف ابلشيء ليزوا ّحلهّ :
( ّ

____________________
=
ٍ
وهامةم ومن ل ع ٍ
المة).
ني ّ
ل شيطان ّ
ران يقح  ( :ان إبراهيم أيب ي ّوذ هبما إمساعيل وإسحاح).
الملاب ،عي ّفيان ،عي منصحك...
وكواه ويضاد ق احلديم )651( :مي هذا املسند 212 ،1 :ط ،1وق ط 2 2عي عبد ّ
وكواه ويضاد اكي ّيد ق احلديم )22( :واتليه مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي الطبقا الربايوّ ،ا :
وخايّن يزيد كي هاكون ،وييلى كي عبيد ،ووكح عامم اليقديّ ،الحاّ :دثنا ّفيان ،عي منصحك ،عي املنها  ،عي ّييد كي جب :
أعوذ ييا ميييا عي ّيوذ
يين حييىت ّ
عققي اكققي عبّققاسّ ،ققا  :رققان كّققح (صقلّى عليققه وّقلّم) ييق ّقحِ احلسققي واحلسققني و ققا صققبيّان ،فقققا ( :هيياتوا ابي ّ
وهامييةم وميين ييل ع ي ٍ
ني
التامييةم ميين ييل شيييطان ّ
إب يراهيم ابنيييه :إمساعيييل وإسييحاح ،فضق ّقمهما يم صققدكه ،مثّ ّققا  :أعيييذ ما بكلمييات هللا ّ
المة).
ّ

ييحِ اكنيه يمساعيل ويّناب.
و[ران صلّى عليه وآله وّلّم] يقح  :هربذا ران يكماهيم ّ
وكواه كيده كسند آخم عي عبد كي مسيح (كضحان عليه).
وكواه ويضاد البخاكي ق آخم ابب( :يزفحن النسالن ق املشي) مي رواب كدء اريل مي صنينهّ ،118 4 :ا :
ّقدثنا عثمققان كققي و شقيب ّ ،ققدثنا جميققم ،عقي منصققحك ،عققي املنهقا  ،عققي ّققييد كقي جبق  ،عققي اكقي عبّققاس (كضققي عنهمقا)ّ ،ققا  :رققان النق

(صلّى عليه وّقلّم) يي ّقحِ احلسقي احلسقي واحلسقني ويققح ( :إ ّن أاب ميا [إبيراهيم] يان ي ّيوذ هبيا إمساعييل وإسيحاح :أعيوذ بكلميات هللا
وهامةم ومن ل ع ٍ
المة).
ني ّ
التامةم من ل شيطان ّ
ّ
وكواه ويضاد احلارم ق ابب مناّب اإلمام احلسي (عليه السالم) مي املسودك 3 :
وّمه الذه .
وّا  :هذا ّديم صنيع على شمط الشيخيه و ّ
وكواه عنه وعي البخاكي ق الفضاهل اريمس .116 3 :

.161

قب مققي صققنيع اكققي ماج ق  ،وصققنيع و اوو 3 :
وكواه ويض قاد عققي صققنيع الرتمققذي ،1 :وعققي ابب( :مققا عق ّقحِ كققه الن ق ّ) مققي وك قحاب الطق ّ
 ،182ومس ق ققودك احل ق ققارم ،161 3 :و ،212وّليق ق ق ازولي ق ققاء 233 4 :و 45 5 :ومش ق ققربل اآلاثك ،12 4 :ورن ق ققز
اليما .135 5 :
ّ
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الباب اخلامس وال شرون
مغتمياً ميين أجيل إصيابة ال ييني لسيبطيه احلسين واحلسييني؛
[يف أ ّن جّئييل (علييه السييالم) يزل عليى النيييب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ووجيده ّ

عوذهتما هبؤالء الكلمات.]..
فقال له :أفال ّ

 - 411وخاي ،اإلمام كدك الديي دمحم كي اإلمام عما الديي دمحم كقي وّقيد البخقاكي يجقالدة كموايوقه ،عقي والقده
يجالدةّ ،ا  :ونبأّن الشيخ اإلمقام اليقامل عقالء القديي وكقح امليقاي طقاهم كقي حممقح كقي وتقد البخقاكي كبخقاكو  -يقحم
الققثالاثء اريققامس عشققم مققي شققهم كمضققان ّققن ققان عشققمة وّققوّمة ّ -ققا  :ونبققأّن الشققيخ اإلمققام القحاعظ وكققح عمققمو

عثمان كي علي كي و القاّم البيربندي ،ونبأّن الشيخ اإلمام وكح دمحم عبد الحاّد كقي عبقد المتقان القزك ي القحكري
ّماء دة عليه هباّ ،دثنا الشيخ اإلمام وكح دمحم يمساعيل اكي احلسي الزاهقد ( )1البخقاكي يمقالءدّ ،قا ّ :قدثنا ّقهل كقي
عثمقانّ ،قا ّ :قدثنا دمحم كقي دمحم كقي عبققد ّ ،قا ّ :قدثنا عبيقد كقي دمحم الصققنياّ ،،قدثنا عبقد ككّقه كقي عبققد ،
عي و كجاء ،عي شيب  ،عي و يّناب ،عي احلاكث:
مغتماًم فقالّ :ي دمحم ما
النيب (صلّى هللا عليه وسلّم) فواقفه ّ
عي علي (عليه السالم)( :أ ّن جّئيل (عليه السالم) أتى ّ

ّ

عوذهتم هبؤالء
الغم الذي أراه يف وجه ؟ قال [إ ّن] احلسن واحلسني أصابتهما ال ني .قالّ :ي دمحم فإ ّن ال ني ح ّق أفال ّ
هذا ّ
ويل
الكلمات؟ قال :وما َّ
هن ّي جّئيل؟ قيال :قيل :اللّه ّيم ذا السيلطان ال ظييم [و] ذا امل ّين القيد [و] ذا الوجيه الكير م ّ
ِ
اجلن وأعني اإل س.
الكلمات ّ
التاماتم والدعوات املستجاابتم عا احلسن واحلسني من أعني ّ

عوذوا أ فسكم و ساء م وأوالد م هبذا الت ويذم فإ ّه يت ّوذ املت ّوذون
فقاهلا ة
النيب (صلّى هللا عليه وسلّم)[ .مثّ قال]ّ :
ميثله) (.)2
____________________
( )1رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :احلسني الزاهد).
اليما  ،135 5 :عي مجاع  ،وعنه ق فضاهل اريمس  ،111 3 :ط.2
( )2وكواه ويضاد ق رنز ّ
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الباب السادس وال شرون
[يف ما ورد من طريق أهل السنّة من أ ّن رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) قال يف شيأن ابنيه احلسين :إ ّن ابيين هيذا سييّد وإ ّن هللا يصيل

على يديه بني فمتني من املسلمني].

 - 418وخقاي ،الشققيخ اإلمقام عققالء الققديي عبقد اللطيق كقي عبققد المشققيد كقي دمحم اكققي عبقد المشققيد ازصققفها،
يي منها ونّه مس واب جيفم دمحم كي وتد كقي نصقم الصقيدال - ،ق ّقن تسق ومخسقمة  -ونّقه ّقا  :وخايتنقا
رواك د ّ
فاطمق كنققف عبققد كققي وتققد اجلحل اني ق ّ ،الققف :ونبققأّن وكققح كربققم دمحم كققي عبققد كققي وتققد كققي يك قماهيم كققي كيققذة
ازصفها ،،ونبأّن اإلمقام ّقليمان كقي وتقد كقي ويّقحب اللخمقي (ّ )1قا ّ :قدثنا لؤلقؤ المومقي مقحم وتقد كقي طحلقحن
كبغققدا ّ ،ققدثنا المكي ق كققي ّققليمانّ ،ققدثنا عبققد المتققان كققي شققيب اجل ق ّديّ ،ققدثنا هشققيم ،عققي يققحنس كققي عبيققد،
ومنصحك كي لاِان ،عي احلسي ،عي و كربمةّ ،ا :
كويف الن (صلّى عليه وّلّم) على املنقاي ،وميقه احلسقي [وهقح] يققح ( :إ ّن ابيين هيذا سييّدم وإ ّن هللا سيصيل
على يديه [بني] فمتني من املسلمني عظيمتني).
تفم كه المكي .
[ّا الطايا :]،مل يمهوه عي يحنس يالّ هشيم ،وال عي هشيم يالّ اكي شيب ّ ،

____________________
( )1ال اهم ونّه كواه ق تممج عبد المتان كي شيب اجل ّدي  -وو لؤلؤ المومي  -مي املي م الصغ .

116

يب َمين حيبّيه) بروايية الصيحايب الكبيري أيب
ّهم ّ
إين أُحبّه فأحبّيهم وأح ّ
[قول النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يف شأن سبطه اإلمام احلسن( :الل ّ

س يد اخلدري].

 - 413وخققايّن الشققيخ الصققاحل كققدك الققديي احلسققي كققي علققي اكققي و كربققم اريقالّ الدمشقققي ،كققماءيت عليققه هبققا
علي كي دمحم كي عبد الصمد السخاوي مساعاد عليه ّقن وككق
ّن مخس وتسيني وّوّمة  ،ونبأّن الشيخ علم الديي ّ
وثالثني وّوّمة  ،ونبأّن احلافظ وكح طاهم وتد كي دمحم السلفي مساعاد ،ونبأّن وكقح اليقالء دمحم كقي عبقد اجلبّقاك كقي دمحم
الفمّا )1( ،مساعاد ،ونبأّن وكح احلسي علي كي لج كي جيفم كي عبقد رحيقه مساعقاد ،ونبقأّن دمحم كقي وتقد كقي املنقذك

قدي
الصيدال ،املديينّ ،دثنا دمحم كي علي كي خملّدّ ،قدثنا يمساعيقل كقي عمقموّ ،قدثنا فضقيل كقي مقملوب ،عقي ع ّ
كي اثكف:
إين أُحبّيه فأحبّيهم
عي الاياء كي عقالب (هنع هللا يضر)ّ ،قا  :ن قم النق ُّ (صقلّى عليقه وّقلّم) يم احلسقي فققا ( :اللّه ّيم ّ
وأحب َمن أحبّه) (.)2
ّ
____________________
( )1رذا ق خمطحط طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :اليمّاّي).
( )2وكواه ويضاد اكي ّيد ق احلديم 48( :و  )43مي تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي الطبقا الربايوّ ... 8 :ا :
وخايّن هشام وكح الحليد الطيالسي ،وشباك كي ّحاك ،ولج كي عبّا ّ ،الحاّ :دثنا شيب ّ ،ا  :وخاي ،عدي كي اثكفّ ،ا :
ي ،وهّبّه فأّبّه).
هم ّ
مسيف الاياء كي عالب يقح  :كويف الن ّ (صلّى عليه وّلّم) ّامالد احلسي على عاتقه وهح يقح ( :اللّ ّ
عدي اكي اثكف:
وويضاد ّا اكي ّيد :وخايّن الفضل كي رنيّ ،ا ّ :دثنا فضيل كي مملوبّ ،ا ّ :دثين ّ

عي الاياء كي عالبّ ،ا ّ :ا كّح

(صلّى

وأحب َمن حيبّه).
إين قد أحببته فأحبّه
ّهم ّ
ّ
عليه وّلّم) للنسي( :الل ّ
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____________________
ازو كواه ويضاد وتد ق مسند الاياء مي رواب املسند ،232 4 :وحتف المّم )6( :مي ابب فضاهل احلسقي واحلسقني
وّح  :ومنت احلديم ّ
مي رواب الفضاهل عي دمحم كي جيفم ،عي شيب  ،عي عدي كي اثكف...
وكواه ويضاد حتف المّم )41( :مي ابب فضاهل احلسي واحلسني مي رواب الفضاهل ،عي يكماهيم كي عبد  ،عي ّ ا  ،عي شيب ...
وكواه ويضاد البخاكي ق ابب مناّب السبطني (عليهم السالم) مي صنينهّ 33 5 :ا :
عدي...
ّدثنا ّ ا كي املنها ّ ،دثنا شيب ّ ،ا  :وخايّن ّ
وكواه ويض قاد الرتمققذي ق احلققديم )16( :مققي ابب مناّققب السققيّديي احلسققي واحلسققني (عليهمققا السققالم) مققي روققاب املناّققب،138 ،13 :
كشمح حتف ازّحِيّ ،ا :
ّدثنا دمحم كي كشاكّ ،دثنا دمحم كي جيفمّ ،داث شيب ...
وصع مي ّديم الفضيل كي مملوب.
مثّ ّا ّ :ا وكح عيسى ،هذا ّديم ّسي صنيع ،وهح ّ
وّح  :وّديم الفضيل ِرمه ّبل هذا احلديم.
وكواه ويضاد وكح كربم اكي مالك رما ق احلديم 51( :و  )52مي ابب فضاهل احلسي واحلسني (عليهما السالم) مي رواب الفضاهلّ ،ا :
ّدثنا يكماهيم [كي عبد البصمي] ونبأّن ّليمان كي ّمب ،ونبأّن شيب  ،عي عدي كي اثكفّ ،ا  :مسيف الاياءّ ،ا :
إين أُحبّه فأحبّه).
عليه وّلّم) واحلسي وو احلسني ّ -
ّهم ّ
شك وكح مسلم  -على عاتقه وهح يقح ( :الل ّ

(صلّى
كويف كّح
عدي كي اثكف:
ّدثنا يكماهيم ،ونبأّن عممو كي مملوبّ ،ا  :ونبأّن شيب  ،عي ّ

عققي ال قاياء كققي عققالبّ ،ققا  :كويققف كّققح
فأحبّه).

(صقلّى

إين أُحبّييه
عليققه وّقلّم) ّامققل احلسققي  -وو احلسققني  -علققى عاتقققه وهققح يقققح ( :اللهي ّيم ّ
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النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)].
[ب ض ما] أسند [ه اإلمام] احلسن (صلوات هللا عليه) عن ِّ

 - 422وخايّن الشيخ اإلمام يمام الديي وكقح اريق عبقد هلل كقي و الفوقحح او كقي ميمقم القمشقي ازصقفها،،
يي من ققه ّ ،ققا  :وخ ققايّن وال ققدي ع ققي و او عب ققد المت ققان ك ققي وت قد البا ب ققان ،ع ققي و القاّ ققم عب ققد
فيم ققا رو ققب إ
الحهاب اكين عبد كقي منقدةّ ،قاال :ونبقأّن والقدّن وكقح عبقد دمحم كقي يّقناب كقي منقدة
المتان ،وو عممو عبد ّ
جبمي رواب ميمف الصناك مي تصنيفهّ ،ا  :وخايّن وتد كي دمحم كقي عبقد السقالم كبق و  ،وعمقم كقي المكيق كقي
ّليمان ةصمّ ،ا ّ :دثنا لج كي ويّحبّ ،ا ّ :دثنا وكح ممم (ّ )1ا ّ :قدثنا دمحم كقي جيفقم كقي و رثق  ،عقي
محّى كي عقب  ،عي و يّناب ،عي كقهَميرد كي و ممم ( )2عي و احلحكاء [ككيي كي شيبان]:
عي احلسي كي علي (عليه السالم) ّا ( :علّمين رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) أن أقول يف الوتر:
ّ

شر ما قضي م
ّهم اهدين يف َمن هدي م وعافين يف َمن عافي م وتولَّين يف َمن تولّي م وابر يل فيما أعطي م وقين َّ
الل ّ
إ ّ تقضي وال يُقضى علي م إ ّه ال ة
يذل َمن والي م وال ي ةز َمن عادي تبار وت الي ) (.)3

____________________
( )1ال اهم و ّن هذا هح الصحاب ،وق ازصل( :و ممم).
(ّ )2ققا البخققاكي ق ابب البققاء حتققف الققمّم )1315( :مققي الوققاكيخ الربب ق  :142 2 :كميققد كققي و مققمم السققلحي البصققمي ،واّققم و مققمم
مالك كي ككيي .
( )3واحلديم كواه الداكمي يشاكة كذرم ّطي منه ق ّوو رواب البي مي ّننهّ ،245 2 :ا :
وخايّن ّييد كي عاممّ ،دثنا شيب  ،عي كهميد كي و ممم ،عي و احلحكاء السيديّ ،ا :
=
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هققذا ّققديم ميققب مققي ّققديم محّققى كققي عقب ق  ،كواه مجاع ق عققي و يّققناب ،ومققنهم :الثققحكي ،ويّ قماهيل،
الزئ  ،وشميك ،و هم.
وعماك كي كلي  ،وتزة ّ
ووكح ازّح ّ ،
وكواه عي كهميَ َد كي و ممم :شيب  ،ويحنس كي و يّناب ،واحلسي كي عماكة.
علي :عاهش  ،ووكح هميمة هنع هللا يضر [وهح] ميب.
وكواه عي احلسي كي ّ

____________________
=
(صلّى عليه وّلّم)؟ ّا ّ :أله كجل عي مسقأل مقا و كي مقا هقي فققا  :ع مقا يميبقك يم مقا
علي :ما حتفظ مي كّح
ّلف للنسي كي ّ
ال يميبك.
القصق ،
جل املصا ك منها اتكيخ الييقح  :ونّقه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) خاطقب اكنقه احلسقي هبقذا الربقالم ،فمقا ق هقذه الموايق ّيمقا مقي ابب تيق ّد
ّ
وّح  :املذرحك ق ّ
وو ونّه مي ّهح الماوي.
وكواه ويضاد الرتمذي ق صنينه.33 ،1 :
وكواه ويضاد وتد كي ّنبل ق مسنده 221 ،1 :ط ،1ولربي ّا احلسني كي ليي.
ومثله ق احلديم )31( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي ونساب ازشماٌ ،143 3 :ط.1
وكواه ويضاد ق احلديم )25( :مي تممج اإلمام احلسي (عليه السالم).13 3 :
وكواه ويضاد احلارم ق املسودك .112 3 :
رما كواه ويضاد م لئ ا رث ة ق الباب )13( :مي تيس املطالب .236
وكواه ويضاد وكح نييم ق تممج مي ّلي ازولياء.264 8 :
وواه عنهم ق فضاهل اريمس .245 3 :
وللنديم وّانيد رث ة ورثمها مذرحكة ق احلديم )61( :وتحاليه مي تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي الطبقا الربايو.8 :
وكواه ويضاد ق احلديم )182( :وتحاليه مي تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) ،مي املي م الربب  / 1 :الحكب .32 /
وكواه ويضاد ق احلديم )4 - 1( :مي تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي اتكيخ مش ... ،12 :
الذكيّ الطاهمة  /الحكب .24
وكواه ويضاد الدوال ق احلديم )121( :مي رواب ّ
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[خطبيية اإلمييام احلسيين ب ييد شييهادق أبيييه (عليهمييا السييالم)م وذ ييره ب ييض خصييائا أمييري املييؤمننيم وب ييض خصائصييه

وخصائا أهل البي (عليهم السالم)].

احلقافظ (ّ )1قا :

[ - 421وابزّانيد املوق ّدم املنوهي ] يم احلافظ و كربقم البيهققيّ ،قا  :ونبقأّن وكقح عبقد
ونبأّن وكح دمحم احلسي كي دمحم كي لج كي احلسني كي جيفم كقي عبقد كقي احلسقني كقي عل ّقي كقي احلسقني كقي علقي
كي و طالب ( )2صاّب رواب النسب كبغقدا ّ ،قا ّ :قدثنا يمساعيقل كقي دمحم كقي يّقناب كقي جيفقم كقي دمحم كقي
علي كي جيفقم كقي دمحم كقي علقيّ ،قا ّ :قدثين احلسقني كقي ليقد كقي علقي،
عليّ ،ا ّ :دثين ّ
علي كي احلسني كي ّ
ّ
علي كي احلسني ،عي وكيهّ ،ا :
عي ّ
عمه عمم كي ّ
األوليونم
خطب احلسي كي علي ّني ّهول علي (عليهما السالم) فقا ( :لقد قُبض يف هذه الليلة رجل يسيبقه ّ
وال يدر ه اآلخرونم وما تر على هر األرن صفراء وال بيضاء إالّ سب ممة درهمم فضل عن عطاّيهم أراد أن يبتياع هبيا

خادماً ألهله).
النيب وأان ابن البشريم وأان ابين النيذيرم وأان ابين
مثّ ّا ( :أال أيّها الناس َمن عرفين فقد عرفينم َ
ومن ي رفين فأان ابن ّ

الداعي إىل هللا إبذ هم وسراجاً منريم وأان من أهل البي الذي ان جّئيل (عليه السالم) ينزل فينا ويص د من عندانم وأان

يودهتم علييى ييل
وطهييرهم تطهيرياًم وأان ميين أهييل البيي الييذي افي ن هللا مي ّ
ميين أهييل البيي الييذين أذهييب هللا عيينهم الييرجس ّ
ََْ
َ
ْ
ْ
ّ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ َ َْ َ ْ
ال ال َم َو َّد َة ِف الق ْر َ َو َمن يقوْ َح َسنًَ نزد َل ف َ
يها ح ْسنا [23
إ
را
ج
أ
ُ
ي
ل
ع
م
ك
ل
مسيلم .مثّ ّقمو :قل ال أسأ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مودتنا أهل البي ) (.)3
 /الشحكو .]42 :فاق ا احلسنة ّ
____________________
( )1وهح احلارم النيساكحكي ،واحلديم كواه ق ابب مناّب اإلمام احلسي (عليه السالم) مي املسودك .112 3 :
( )2رلموا( :احلسني كي) مأخحِاتن مي نسخ السيد علي نقي.
الذكيّ الطاهمة الحكب .22
( )3وكواه ويضاد الدوال ق احلديم )115( :مي رواب ّ
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الباب السابع وال شرون

()1

سن (صلوات هللا عليه) و [على] ج ّده وأبيه وأ ُّمه وأخيه (عليهم السالم)].
[يف فضل سريق احلسنم ووصف ُخلقه احلَ َ

 - 422نقققل اإلمققام احلققافظ وك ققح نيققيم وتققد كققي عبققد كققي وتققد ازصققفها( ،كتققه ) ،ق روققاب ّلي ق
ازولياء مي تصنيفه ،وّد وخاي ،كه الشقيخ اإلمقام صقدك القديي كولهبقان كقي وتقد كقي الشقيخ القحي السقييد كولهبقان
يي] مقي شق ال  -ق كجقب ّقن ّقب وّقوّني وّقوّمة ّ -قا  :وخقاي ،الشقيخ الثقق الصقدوب
(كتهم ) رواك [ ّ

وكح ّيد اكي وتد كي ّهل السمآاب ي جبمي روابّ :لي ازولياء كموايوه عقي القاضقي خمقو القديي وكقح املربقاكم
وتد كي دمحم كي و الفم امليد ّبس نيمان كي عبد السالم (كته ) ،عي الشيخ املققم و علقي احلسقي كقي
وتد احل ّدا  ،عي احلافظ و نييم املصنّ (كته ) (ّ )2ا :
إين ألستحيي من ّريب أن ألقاه و أمش إىل بيتيه) فمشقي عشقميي م ّقمة مقي املدينق
نقل عي احلسي (هنع هللا يضر) ونّه ّا ّ ( :
على كجليه.

____________________
( )1هذا الينحان ران ق صدك احلديم الواي ،وال قاهم و ّن حملّقه هاهنقا لشق ّدة االتّصقا كقني هقذا احلقديم ومقا كيقده ،ورقان هاهنقا هربقذا( :فصقل:
ق فضل ّ ة احلسي.)...
وّيم ّ ّدمنا الينحان( :الباب الساك واليشمون) ّذفنا لف ( :فصل) ليدم احلاج يليها.
( )2وكواه ويضاد ق تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) ،مي ّلي ازولياء... ،1 :
وكواه عنه اكي عسارم ق احلديم )224( :مي تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي اتكيخ مش ... .. :
ممة.
وكواه ويضاد ق آخم الفصل السا س مي املسوطمٌ  ،12وفيه :فمشى مي املدين يم م ّرب وككيني ّ
وِرم فيه ّبله ّديم آخم ق عاء اإلمام احلسي (عليه السالم) وطحافه فماج .
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مما ّ ،ىت ران لييطي نيالد واسك نيالد.
ممتني ،وّاّم تيام ماله ثالث ّ
ونهقل ونّه خم مي ماله ّ
قزو ابم قموة فأكّققل يهليققا ةة ق جاكي ق م ق رق ّقل جاكي ق ول ق كهققم ،وموّق ام قموتني كيش قميي ول ق كهققم
ونهقققل ونقّقه تق ّ
ولّاب مي عسل ،فقالف يّدا ا :مواع ّليل مي ّبيب مفاكب (.)1
عنهما) عنقد كوّقه ،فققا ّ :ي

السم وهح جيح كنفسه ،واحلسني (كضي
وّا كيضهم :خلف عليه ملّا هّقي ّ
أخي َمن تتّهم؟ ّا َِ :؟ لتقتله؟ ّا  :مّ .قا  :إن يكن الذي أ ّن فاهلل أشي ّد سياً وأشي ّد تنكييالًم وأ [ن] ال يكين فميا
ُحب أن يقتل ّيف بريء .مثّ ّضى (كضحان عليه).
أ ّ
فضيلة

()2

حجية ماشيياً ونائبيه تُقياد م يهم وأ ّيه خيرج هلل مين ماليه م ّيرتنيم وقاسيم هللا ماليه
[يف أ ّن اإلمام احلسن ح َّ
يج مخيس عشيرق ّ

مرات].
ابالث ّ

 - 423وخققاي ،الشققيخ اإلمققام جمققد الققديي عبققد الصققمد كققي وتققد كققي عبققد القققا ك البغققدا ي (كتققه ) يجققالدة،
علي اجلحلي (كته ) يجالدةّ ،قا  :وخقايّن وكقح
ّا  :وخاي ،احلافظ اإلمام مجا الديي وكح الفم عبد المتان كي ّ
كربم دمحم كي عبد الباّيّ ،ا  :وخايّن [احلسقي كقي عل ّقي وكقح] دمحم اجلقحهميّ ،قا ّ :قدثنا اكقي ّيحيقهّ ،قا ّ :ق ّدثنا
اكي ميموٌّ ،ا  :وخايّن [احلسني] كي الفهمّ ،ا ّ :دثنا دمحم كقي ّقيد (ّ )3قا  :ونبقأّن عل ّقي كقي دمحم ،عقي خقالّ
علي كي ليد [كي
كي عبيدة ،عي ّ

____________________
( )1رذا ق نسخ السيد علقي نققي ،ومثلهقا ق احلقديم )128( :مقي تممجق اإلمقام احلسقي (عليقه السقالم) مقي الطبققا الربقايو،... 8 :
وق نسخ طهمان( :مي خليل مفاكب).
( )2وران ق وصلي ّبل هذه اللف ( :الباب الساك واليشمون) وّق ّدمناه يم صقدك احلقديم السقال رقي ال يوخلإقل كقني هقذا احلقديم ومقا ّقبقه
وجن ّ؛ ملا كني احلديم وما ّلفه مي شدة االتّصا واإلحتا .
( )3كواه ق احلديم )126( :مي تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي الطبقا الربايو8 :
=
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عبد كي جدعان] ّا :
علي مخس عشمة ّ ّ ماشياد وي ّن الن اهقب لوققا ميقه .وخقم مقي مالقه هلل م ّقمتني ،وّاّقم
ّ
ّج احلسي كي ّ
مما ّ ،ىت ون ران لييطي نيالد واسك نيالد [وييطي خ ّفاد واسك خ ّفاد].
ماله ثالث ّ

[يف جواب اإلمام احلسن (عليه السالم) ملَن المه على مساملته مع م اويةم وأ ّن الذي ف ليهُ يان خيرياً ممّيا طل ي علييه
الشمس]:

 - 424ونبأ ،السيّد جال الديي عبد احلميد كي فخاك املحّحي احللّي ،عقي والقده فخقاك كقي ميقد املحّقحي،
القمقي ،عقي جيفقم كقي دمحم الدوكّقيتّ ،قا  :ونبقأّن وكقح جيفقم دمحم كقي عل ّقي كقي احلسقني كقي
عي شقاِان كقي جايهيقل ّ
القمققي (كتققه ) (ّ )1ققا  ّ :ق ّدثنا امل ّفققم كققي جيفققم كققي امل ّفققم اليمققمي اليلققحي السققممّندي
محّققى كققي ابكحيققه ّ
(هنع هللا يضر)ّ ،ا ّ :دثنا جيفم كي دمحم كي مسيح  ،عي وكيهّ ،ا ّ :دثنا جايهيل كي وتد
____________________
=
وما وضيناه كني امليقحفا ق الوحاي مأخحِ منه.
وكواه كسنده عنه وعي ه اكي عسارم ق احلديم )228( :وتحاليه مي تممجق اإلمقام احلسقي (عليقه السقالم) مقي اتكيقخ مشق ،42 ،12 :
وق ط.. .. :1
وكواه ويضاد البالِكي ق احلديم السا س مي تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي ونسقاب ازشقماٌ / 1 :القحكب  / 213و  /وق ط3 :1
 3عي املداهين ،عي خال كي عبيدة...
وكواه ويضاد احلقارم ق احلقديم )5( :مقي ابب مناّقب اإلمقام احلسقي (عليقه السقالم) مقي املسقودك ّ ،163 3 :قا ّ :قدثنا وكقح عبقد دمحم
قج احلسقي كقي
كي ييقحب احلافظّ ،دثنا دمحم كي عبد الحهاب ،ونبأّن ييلقى كقي عبيقد كقي الحليقد ،عقي عبقد كقي عبيقد كقي عمق ّ ،قا  :لققد ّ ّ
علي مخساد وعشميي ّ ّ ماشياد وي ّن الن اهب لوقا ميه.
ّ
وكواه عنه وعي ه ق ملنقا يّقاب احل ّ .123 ،11 :
( )1كواه ق الباب )23( :مي رواب يرما الديي  328ط.2
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عققي محّققى كققي جيفققم البغققدا ي (ّ )1ققا ّ :ققدثين احلسققي كققي دمحم الص ق ق ( )2عققي ّنّققان كققي ّققديم ،عققي وكيققه
ّديم كي ّربيم ،عي وكيه:
علي كي و طالب (عليهما السقالم) مياويق كقي و ّقفيان،
عي و ّييد عقي ّ ،ا  :ملّا صاحل احلسي كي ّ
خل عليه الناس فالمه كيضهم على كييوقه!! فققا (عليقه السقالم) :وحيكيم ميا تيدرون ميا عملي م وهللا اليذي عملي
خري لشي يت مما طل

عليه الشمس أو غرب .

ينا ميين رسيول هللا صييلى هللا عليييه
أال ت لميون ّ
أين إمييامكم ومفي ن الطاعيية عليييكمم وأحيد سيييّدي شيباب أهييل اجلنّيية ب ّ

علي؟ ّالحا :كلىّ .ا :
[وآله] وسلّم ّ

أما علمتم أن اخلضر (علييه السيالم) ملّيا خيرح السيفينة وأقيام اجليدار وقتيل الغيالم يان ذلي سييطاً ملوسيى بين عميران

خفي عليه وجه احلكمة يف ذل م و ان ذل عند هللا ت اىل ذ ره حكمة وصواب.
(عليه السالم) إذ َ

أما علمتم أ ّه ما منّا أحد إالّ يقع يف عنقه بي ة لطاغية زما ه إالّ القائم الذي يصلّي روح هللا عيسى بن مر خلفهم فإ ّن
وجل خيفي والده ويغيب شيصه لمالّ يكون ألحد يف عنقه بي ة إذا خيرج [و] ذلي التاسيع مين وليد أخيي احلسيني
هللا ّ
عز ّ

شاب دون أرب ني سينة وذلي ليي لم أ ّن هللا
[و] ابن سيّدق اإلماءم يطيل هللا عمره يف غيبته مثّ يظهر [ه] بقدرته يف صورق ّ

على ل شيء قدير.

____________________
( )1رذا ق خمطحط طهمان ويرما الديي ،وق نسخ السيد علي نقي( :جايهيل كي وتد كي محّى كي جيفم.)...
( )2رذا ق نسخ السيد علي نقي والطبي الثالث مي يرما الديي ،وق خمطحط طهمان مي فماهد السميطي( :احلسني كي دمحم الص ق).
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الباب الثامن وال شرون
علي].
[فيما روي عن املقدام بن م ديكرب من أ ّن رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) قال :حسن ّ
مين وحسني من ّ

 - 425ونبأّن الشيخ عبد الصمد كي وتد كي عبقد الققا ك البغقدا ي ،وخقايّن الشقيخ مجقا القديي اكقي القدكيثي
الحّققاطي يجققالة ،ونبققأّن الايهققان اكققي و املربققاكم املطق ّقملي يجققالةّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح املؤيقّقد املحفّق كققني وّققم اريطيققب
يي
يجالة ،وخقاي ،الشقيخ اإلمقام وكقح الن يقب ّقيد كقي عبقد كقي احلسقي اهلمقدا ،امليقموٌ ابملقمولي فيمقا روقب إ

مي دان ،وخايّن وكح عبد دمحم كي عبد احلافظّ ،ا  :وخاي ،وكح يم رامقل كقي يكقماهيم كقي وتقد ارينقدّي،
ّا ّ :دثنا وكح نصم عبد كي وتد كي عبدان الش اليّ ،ا  :وخاي ،وكح كربم وتقد كقي عبقدان احلقافظّ ،قا :
ّدثنا دمحم كي دمحم كقي ّقليمان الحاّقطيّ ،قا ّ :قدثنا دمحم كقي محّقى املصقفى (ّ )1قا ّ :ق ّدثنا كقيق  ،عقي حبق كقي
ّيد ،عي خالد كي ميدان(:)2
عقي املقققدام كققي ميققديربمب :و ّن كّققح
السالم).

(صقلّى

عليققه وّقلّم) ّققا ّ :سققي مق ّقين وّسققني مققي علق ّقي (علققيهم

____________________
ليل هذا هح الصحاب ،وق نسخ السقيد عليقه نققي( :دمحم كقي محّقى الصقفي) ،وق نسقخ طهقمان وتممجق كجقل مقي وهقل ّنسقميي مقي اتكيقخ
( )1إ
مش ( :183 64 :دمحم كي محّى املصطفى) و ّن لف ( :محّى) محجح ة ق نسخيت مي اتكيخ مش .
( )2هذا هح الصحاب املحاف ملا كوينقاه اّقانيد عقي مصقا ك وعلّقنقاه علقى احلقديم )1483( :مقي تممجق اإلمقام ومق املقؤمنني (عليقه السقالم) مقي
اتكيخ مش  336 3 :ط.1
وصلي رليهما( :عي لج كي ّييد ،عي خل كي ميدان ،عي املقدام.)...
وق ّ
ومثلهما ق احلديم )165( :مي تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي اتكيخ مش  .. .. :ولربي ق اتليه( :حب كي ّيد).
وان م مسند املقدام كي ميديربمب مي مسند وتد 122 4 :ط.1
وان م ويضاد فضاهل اريمس .242 3 :
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قب احلسققي كققي علققي كيققدما كويققف الن ق (ص قلّى عليققه وّ قلّم) يصققن كققه مققا
[ّققديم و هميققمة :ال ولا وّق ّ
يصن  ،كويف احلسي ق ّ مه وهح يدخل وصاكيه ق حلي الن (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ويدخل الن لسانه ق فمقه ويققح  :اللّه ّيم
وأحب َمن حيبّه].
إين أحبّه فأحبّه
ّ
ّ

 - 426وخايّن عبد الحاّد كي دمحم كي دمحم كي شيدة كققماءيت عليقهّ ،قا  :ونبقأّن قا كقي دمحم كقي عبقد الحاّقد،
ّا  :ونبأّن والديّ ،ا  :ونبأّن وتقد كقي دمحم اكقي محّقى القايّ ،قا ّ :قدثنا وتقد كقي دمحم كقي ّقييدّ ،قا ّ :قدثنا
احلسققي كققي علق ّقي كققي ع ّفققان (ّ )1ققا ّ :ققدثنا [لققج كققي] عبققد احلميققد احلمققا ،عققي ّققفيان ،عققي نيققيم ،عققي دمحم كققي
ّ يي(:)2
() 3
علي (عليه السالم)  -كيقدما كويقف كّقح
عي و هميمة ّا  :ال ولا
ّ
وّب هذا المجل  -ييين احلسي كي ّ
و] احلسي ق ّ مه وهح يدخل وصقاكيه ق حليق
(صلّى عليه وّلّم) يصن كه ما يصن  ،كويف [كّح
النق ّ (ص قلّى عليققه وّ قلّم) فبققاك الن ق ّ ويققدخل الن ق ّ لسققانه ( )4ق فمققه [و] و لسققان احلسققي ق فيققه ( )5مث ّققا :

وأحب َمن حيبّه (.)6
إين أحبّه فأحبّه
ّهم ّ
ّ
الل ّ

____________________
( )1رذا ق نسخ السيد علي نقي واحلديم )84( :مي تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي اتكيخ مش  ،وق نسقخ طهقمان( :احلسقي كقي
علي كي عقان).
ّ
( )2هذا هح ال اهم املحاف ملا ق تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي اتكيخ مش  ،وق ازصل( :عي نييم كي دمحم كي ّ يي.)...
( )3هذا هح الصحاب ،وق ازصل( :احلسني).
( )4رذا روبوه كيدي مي ازصل وال وكو اآلن له مي منس ماد ،وال لضم ،اآلن ازصل ري وكاجيه.
وكواه احلارم ق املسودك  ،163 3 :وفيه( :وهح يدخل وصاكيه ق حلي الن ّ (صلّى عليه وّلّم) ،والنق ّ (صقلّى عليقه وّقلّم) يقدخل
لسانه ق فمه مث ّا  :اللإه إم.)...
( )5هذا هح ال اهم املحاف ملا نذرم ق الويلي الواي ،وق ازصل( :ولسان احلسي ق فيه).
( )6واحلديم كواه ويضاد اكي عسارم حتف المّم )83( :مي تممج اإلمام احلسي (عليه السالم) مي اتكيخ
=
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عميي
عميه محيزق فقيالَ :مين نتييين خبيّ ّ
علي اجلنّة إب اب النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) له يف يوم أُحد ملّا أبطأ عليه خيّ ّ
[يف استيجاب ّ
محزق فله اجلنّة .فيرج احلارث بن الصمة فوجد محزق مقتوالً وقد َّ
شق بطنه واستيرج بيده فوقيف علييه يبكيي فأبطيأ عليى
النيب خّهم فقالَ :من نتييين خبيّ احليارث فليه اجلنّية .فييرج عل ّيي (علييه السيالم) فوجيد احليارث واقفياً يبكيي عليى احلميزق
ّ
فجاء حىت وقف م ه يبكي مث رج ا إىل رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فأخّاه اخلّ].

 - 421وخاي ،الشمي وكح دمحم تزة كي اليباس اليلحي كقماءيت عليقهّ ،قا ّ :قدثنا وكقح احلسقني دمحم كقي علقي
كققي دمحم كققي صققن م ( )1رواكق ّ ،ققا  :وخققايّن وكققح دمحم احلسققني كققي علق ّقي كققي احلسققني ( )2كققي عمققمو يمققالءّ ،ققا  :ونبققأّن

وتد كي محّى كي يّناب ازنصاكي ومقا مسينقاه يالّ منقهّ ،قا ّ :ق ّدثوين جق ّديت ومسقاء كنقف احلقاكث كقي ّقيد كقي
الصم ّ ،الفّ :دثين و عي جدي ،عي وكيهّ ،ا :
الصلف كي احلاكث كي ّ

____________________
= مش ّ ... .. :ا :
وخايّن وكح الفم ّييد كي و المجاء ،ونبأّن منصقحك كقي احلسقني كقي عل ّقي ،ووتقد كقي حممقح ّ ،قاال :ونبقأّن وكقح كربقم اكقي املققم  ،ونبقأّن وكقح يّقناب
يكماهيم كي دمحم كي ّييد كي احلسي الدّوحاهي البزال الوسرتي احلافظ كوسرت ،ونبأّن احلسي كي علي كي ع ّفقان ،ونبقأّن عبقد احلميقد كقي عبقد المتقان،
ونبأّن ّفيان الثحكي.
ووخققايّن وكققح طالققب علق ّقي كققي عبققد المتققان كققي و عقيققل ،ونبققأّن وكققح احلسققي علق ّقي كققي عفققان اليققاممي ،ونبققأّن عبققد احلميققد كققي عبققد المتققان وكققح لققج
احلما ،،عي ّفيان ،عي نييم:
(ص قلّى عليققه وّ قلّم)
قب هققذا المجققل  -ييققين احلسققي كققي علق ّقي  -كيققدما كويققف كّققح
عققي دمحم كققي ّ ق يي ،عققي و هميققمةّ ،ققا  :ال ولا وّق ّ
يصقن كقه مققا صقن ّقا  :كويققف احلسقي كقي علققي ق ّ قم النق (صقلّى عليقه وّقلّم) وهقح يقدخل وصققاكيه ق حليق النق (صقلّى عليقه وّقلّم)
وأحب َمن حيبَّه.
إين أحبّه فأحبَّه
ّهم ّ
ّ
عليه وّلّم) يدخل لسانه ق فمه  -وو لسان احلسي ق فمه  -مث ّا  :الل ّ

والن (صلّى
( )1رذا ق خمطحط طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :دمحم كي صنم؟).
( )2رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :احلسي كي عممو).
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عميي محيزق
عمقه تقزة هنع هللا يضر ،فققا َ :مين نتييين خبيّ ّ
عليقه وّقلّم) خقاي ّ

هّد وكطأ على النق ّ (صقلّى
ملّا ران يحم و ه
الصم وونشأ يقح :
وجب له اجلنّة .فخم احلاكث كي ّ
ي ّن نبيّي وشهده = ق مض

لي يمّده

فقد حلمزة وّده = وكّلين يِ فقده
ئ ليوين ون وجده = ّيّاد لربيما وعضده
ّا  :فحجد تزة ّول وش ّ كطنه واّوخم ربقده فحّق عليقه يبربقي ،ووكطقأ علقى النق ّ (صقلّى عليقه وّقلّم)
خققايه وجيققل ال أيخققذه النققحم ،فقققا َ :ميين نتييين خبييّ احلييارث بيين الصي ّيمة وجبي لييه اجلنيية .فخققم علق ّقي كققي و طالققب
وجيل يقح :

ِم
ئ ّ
صم = ران وفياد وكنا ِو ّ
كب ي ّن احلاكث كي ّ
مدهلم
مهم = ق ليل ّح اء ّ
ّد اب ق مهام ّ

() 1
الغم
ئ ّ
كب فاك ّاكاثد ّ
وجل عنّا ئ يهلي ّ
كذم = ّ
ّقا  :ف ققاء فحجققد احلقاكث واّفقاد علققى تقزة وهققح مقوققح  ،فحّفقا يبربيققان ،وكجيققا يم كّقح
وّلّم) فأخاياه ارياي.

____________________
( )1رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :فاك جاكّن).
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(صقلّى

عليققه

الباب التاسع وال شرون
يب حسيييناً .احلسيين
يب هللا َميين أحي ّ
ييب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) سييبطيه وقولييه يف عظميية شييأهم :حسييني مي ّيين وأان منييهم أحي ّ
[يف تقييريض الني ّ

واحلسني سيّدا شباب أهل اجلنّة].

علي كي وتد كي عبد الحاّقد املقدّقي كموايوقه عقي و كربقم دمحم
 - 428ونبأ ،الشيخ فخم الديي وكح احلسي ّ
كققي ّامققد كققي دمحم كققي و نصققم املقققم الض قميم يجققالة ،وحمققي الققديي عمققم كققي دمحم كققي عبققد اكققي و عصققمون،
ّف الربوب نيمق كنقف علقي كقي لقج كقي علقي كقي الطقماح يجقالةّ ،قا  :وخقايّن لاهقم كقي طقاهم كقي دمحم
كموايوه عي ّ

كي وتد كي يحّ كي عبد المتان الصاكح ،،ووكح كربم دمحم كي عبد اليزيز اري ي ووكقح عثمقان ّقييد كقي دمحم كقي
وتد البن يّ ،الحا :ونبأّن احلارم وكح عبد دمحم كي عبد البي مساعاد عليه كتقه ّ ،قا  :وخقاي ،خلق كقي
دمحم كققي يمساعيققل البخققاكيّ ،ققا ّ :ققدثنا وكققح عمقمان محّققى كققي وفلققع البخققاكيّ ،ققا ّ :ققدثنا ّققييد كققي مسققلم كققي
ّويب كي مسلمّ ،دثين جيفم كي ازلهم كي ّميظ كي ( )1ميد كي كفاعق  -وميقد هقح وكقح كمثق صقاّب كّقح

عليه وّلم)(ّ - )2ا  :مسيف واب ازلهم و الهز كي ّميس [ّقا  ]:وخقايّ ،قميس ،عقي وكيقه و كمثق ،

(صلّى
[ّا ]:
ي ّن الن ّ (صلّى

أحب حسيناًم
عليه وّلّم) ّا  :حسني ّ
أحب هللا َمن ّ
مين وأان منهم و [هو] سبض من األسباطم ّ

إ ّن احلسن واحلسني سيّدا شباب أهل اجلنّة.

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :عي ميد كي كفاع ).
(ّ )2ا ق تممجوه مي رواب االّويياب هبام اإلصاك :12 4 :
واخول ق امسه اخوالفاد رث اد[ ...و] عدا ه ق الربحفيني ،كوو عنه وئ كي لقيس.
قاي ،وال اكقي ّ قم ق تيقدا ومسقاء المجقل( :ميقدي) وو
وّميباد منه ِرمه اكي ّ م ق تممج المجل مي اإلصاك  ،12 4 :ومل يقذرم اكقي عبقد ال هّ
(ميد).
 ،221ووخققم اكققي عسققارم عققي و كمث ق [عققي] الن ق ّ ص قلّى

اليمققا 6 :
وّققا ق رنققز ّ
أحب حسيناًم إ ّن احلسن واحلسني سيّدا شباب أهل اجلنّة.
أحب هللا َمن ّ
األسباطم ّ

عليققه :حسييني مي ّيين وأان منييهم هييو سييبض ميين

وكواه عنه ق فضاهل اريمس  263 3 :ط ك و .
وّح  :ي ّن احلديم مل وجده ق تممج السبطني اإلمام احلسي واحلسني (عليهما السالم) مي اتكيخ مش .
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الباب الثالابون
[وخصيصة] فضفاضة احملاسدم ومنقبة عذبة املوارد.

فضيلة

يب
[يف شف النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) عن عظمة ابنه احلسني وفيامة أمره وأ ّه بض ة منه بقوليه :حسيني م ّيين وأان مين حسيني أح ّ
أحب حسيناًم حسني سبض من األسباط].
هللا َمن ّ

يي
 - 423وخاي ،اإلمام عالء الديي عبد اللطي كقي عبقد المشقيد كقي دمحم كقي عبقد المشقيد اإلصقبها ،رواكق إ
منهّ ،ا  :ونبأّن وكح جيفم دمحم كي وتد كي نصم الصيدال ،مساعاد ق ّن ّب وتسيني ومخسماه .
ووخققاي ،اليققد عمققا الققديي عبققد الغققين كققي عبققد المتققان كققي م ّربققي البغققدا ي يجققالة كققموايوهم عققي اإلمققام محفّق
() 1
الديي و الفوحح اوو كي ميمم القمشيّ ،دثنا وتد

____________________
( )1كواه وتد ق احلديم )14( :مي ابب فضاهل احلسي واحلسني (عليهما السالم) مي رواب الفضاهل ،الحكب  / 146ب ./
وكواه ويضاد ق مسند ييلى كي ممة الياممي مي رواب املسند ،112 4 :ط.1
وكواه ويضاد اكي عسارم كسنده عي وتد ،و ه ق احلديم )112( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  82ط.1
وكواه ويضاد الطايا ،ق احلديم )62( :مي املي م الربب مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) ... 3
وكواه ويض قاد اكققي ماج ق ق احلققديم )144( :مققي ّققننه ،12 ،1 :عققي ييقققحب كققي تيققد كققي راّققب ،عققي لققج كققي ّققليم ،عققي عبققد كققي
عثمان كي خثيم...
وكواه ويضاد الرتمذي ق ابب مناّب اإلمام احلسي واحلسني مي صنينه.321 2 :
رما كواه ويضاد اكي ازث ق وّد الغاك  2 :و ،13 5و.132
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ّققا ّ :ققدثنا عفققذانّ ،ققا ّ :ققدثنا وهيققبّ ،ققا ّ :ققدثنا عبققد
كاشد:
(صق قلّى
ع ققي ييل ققى [ك ققي م ققمة] الي ققاممي ونّققه خ ققم مق ق كّ ققح

كققي عثمققان كققي خيققثم ( )1عققي ّققييد كققي و
علي ققه وّق قلّم) يم طي ققام هعهق قحا ل ققه ّ ،ققا :

(صقلّى
(صقلّى عليققه وّقلّم) ومققام القققحم وّسققني مق لمققان يليققب ،فققأكا كّققح
فاّققومثل( )2كّققح
عليققه وّقلّم) ون أيخققذه فطفق الصق ّ يفق ّقم هاهنققا مققمة وهاهنققا مققمة ،ف يققل النق (صقلّى عليققه وّقلّم) يضققاّربه
ّىت وخذهّ ،ا :
فحضق النق ّ (صقلّى عليققه وّقلّم) يّققدو يديققه حتققف ّفققاه وازخققمو حتققف ِّنققه ووضق فققاه علققى فيققه فقبّلققه

أحب حسيناً ( )3حسني سبض من األسباط.
وّا  :حسني ّ
مين وأان من حسيم أحب هللا َمن ّ
َ
َ
ّحلهّ :بس مي ازّباط :وي و ّهم مي ازهمم ق اريق  ،يحضقنه ّحلقه تيقام :أ ْسبَاطا أَما [ / 16ازعقماٌ:

 ]1تمجم عي ازّباط ابزهمم.

____________________
( )1رققذا ق ازصققل ،ومثلققه تقققدم حتققف الققمّم )422( :ق البققاب .13 )11( :وق روققاب الفضققاهل وّققني اكققي ماج ق واملسققودك والطبقققا
الربايو ِرمه كوقدم املثلث على املثناة.
( )2ومثله ق مسند وتد ،ولربي ّا ّ :ا عفانّ :ا وهيب( :فاّوقبل).
وق احلديم )14( :مي رواب الفضاهل( :فاشومل كّح ).
أحب حسيناً.)...
أحب َمن َّ
( )3رذا ق ازصل ومثله ق مسودك احلارم ،وق رواب الفضاهل( :الل َّ
ّهم ّ
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الباب احلادي والثالابون

()1

األئمة من آل دمحم صيلّى هللا علييهم أمج ينيم وخطبية رسيول هللا يف ي هللا ت ياىل وأجوبتيه (صيلى هللا علييه
[يف عصمة ّ

وآله وسلم) عن أسملة ثل اليهودي عن وحدا ية هللا ت اىل وأوصياء رسول هللا صلوات هللا عليهم أمج ني].

 - 431 - 432ونبققأ ،اإلمققام كققدك الققديي دمحم كققي و الربققمم ( )2عبققد الققملاب كققي و كربققم كققي ّيققدك ،وخققاي،
القاضي فخم الديي دمحم كي خالد احلنيفي ازهبمي رواك ّ ،ا  :ونبأّن السيد اإلمقام ضقياء القديي فضقل كقي عل ّقي
وكققح المضققا الماونققدي يجققالة ،وخققايّن السققيد وكققح الصمصققام ِو الفقققاك كققي دمحم كققي ميققد احلسققين ،ونبققأّن الشققيخ وكققح
جيفققم الطحّققي ،ونبققأّن وكققح عبققد دمحم كققي دمحم كققي النيمققان ،ووكققح عبققد احلسققني كققي عبيققد  ،ووكققح احلسققني
القمقي ،ووكقح لرقمئ دمحم كقي ّقليمان احل ّقماّ ،،قالحا رلّهقم :ونبقأّن الشقيخ وكقح عفقم دمحم
جيفم كي احلسني اكقي ّسقرب ّ
القمي(ّ )3ا  :وخايّن علي كي [دمحم كي] عبد الحكاب الماليّ ،ا  :وخايّن ّيد كي
علي كي ابكحيه ّ
كي ّ

____________________
مبيضققيت احمل ّققق مقي هاهنققا يم احلققديم )442( :اآليت ق البققاب )33( :ق  ،1455ومل و ّربققي اثنيقاد ون وعلهّق
( )1ومققي املؤّق جققداد ضققياع ّ
القحة وعدم املساعد واملياون ق هذا الا ويم املشوربى.
على هذه ازّا يم الضاهي لحهي ّ
( )2رذا ق نسخ طهمان ،ومثلها تق ّدم ق احلديم )328( :ق الباب )12( :مي السمس ازو ق 331 ،1 :ط.1
وهربقذا تقق ّدم مثققل مققا ق نسققخ طهقمان حتقف الققمّم )363( :ق البققاب )6( :مققي هققذا السققمس ق هقذا اللققد 24 ،مققي خققس يققدي وق طبيونققا
هذه .31
وتق ّدم ويضاد ق الباب )12( :حتف المّم ،43 )384( :و ّن ق املحاك املذرحكة مل يحجد لف ف( :و الربمم).
وهاهنا ق نسخ السيد علي نقي( :صدك الديي دمحم كي و الربمام).
( )3كواه ق وواخققم البققاب )24( :مققي روققاب يرمققا الققديي ،163 ،1 :ط ،1ومققا كققني امليقققحفني مققأخحِ منققه .واحلققديم كيينق جيققيء ويض قاد
املهدي (عليه السالم).
حتف المّم )564( :ق وّا يم
ّ
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عبققد ّ ،ققا  :ونبققأّن اهليققثم كققي و مسققموب النهققدي عققي احلسققني كققي عل قحان ،عمققمو كققي خالققد ،عققي ّققيد كققي
طمي  ،عي ازصبغ كي نبات :
وعلي واحلسين واحلسيني وتسي ة
عي عبد كي عباسّ ،ا  :مسيف كّح
(صلّى عليه وّلّم) يقح  :أان ّ
مطهرون م صومون (.)1
من ولد احلسني ّ
() 2
املفضققل دمحم كققي عبققد كققي عبققد املطإلققب الشققيبا،
وّققا وكققح جيفققم [دمحم كققي] علق ّقي كققي ابكحيققه  :وخققاي ،وكققح ّ
عققي وتققد كققي مطققمٌ كققي ّقحاك كققي احلسققني القاضققي احلسققين ة ّربق  ،ونبققأّن وكققح ّققامت املهلّق املغق ة كققي دمحم (ّ )3ققا :
ونبأّن عبد الغ ّفاك اكي رثم الربحق ،عي هيثم كي تيد ،عي و هاشم ،عي جماهد:

(صقلّى عليقه وّقلّم) يققا لقه :نيثقل ،فققا لقه:
عي اكي عباس  -هنع هللا يضر ّ -ا ّ :دم يهح ي علقى كّقح
ي ،وّقألك عققي وشققياء تل لقج ق صققدكي منققذ ّققني فقإن وجبوققين عنهققا وّقلمف علققى يققد ّ .ققا  :سييل ّي أاب
ئ دمحم ّ
عمارقّ .ا  :ئ دمحم ص ي ككّك .فقا (عليه السالم) :إ ّن اخلالق ال يوصف إالّ ميا وصف به فسيهم و ييف يوصيف
عمييا يصييفه
يل ّ
اخلييالق الييذي ي جييز األوصييا أن يدر ييهم واألوهييام أن تنالييه واخلطيرات أن حتي ّدهم واألبصييار اإلحاطيية بييهم جي ّ

الواصفون.

أنى يف قربييهم وقييرب يف أنيييه .يّييف الكيييف فييال يقييال لييه يييفم وأيّيين األييين فييال يقييال لييه أييينم هييو منقطييع الكيفوفيّيية
واألينو يّة.
فهو الواحد الصمد ما وصف فسهم والواصفون ال يبلغون تهم يلد و يولد و يكن له فواً أحد.

ّققا  :صققدّف ئ دمحم فققأخاي ،عققي ّحلققك( :إ ّييه واح ييد ال ش ييبيه ل ييه) ولققيس
فحّدانيّوه ّد وشبهف وّداني اإلنسان؟!.

تيققام واّققداد واإلنسققان واّ ققد؟

____________________
( )1واحلديم كيينه جييء ويضاد حتف المّم )564( :ق .311
( )2كواه ق روققاب النصققح رمققا كوو عنققه ّطي ق منققه ق احلققديم )42( :مققي البققاب )13( :وهققح ابب نفققي اجلسققم والصققحكة مققي حبققاك ازن قحاك:
 323 3ط ،2وق ط.34 ،1 :1
وكواه ويضاد ق احلديم )126( :مي الباب )41( :مي حباك ازنحاك ،133 3 :ط ،1وق ط.283 36 :2
علي كي دمحم كته ق الباب ازو مي رفاي ازثم املطبحع ق آخم اريماهج .283
وكواه ويضاد اريزالّ :
وكواه ويضاد عي رواب النصح ق احلديم )36( :مي الباب )11( :مي رواب اي املمام .33
( )3وان م تممجوه حتف المّم )1113( :مي اتكيخ كغدا .135 ،13 :
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يدي امل ييىن واإل سييان واحييد ابنييائي امل ييىن :جسييم وعييرن وبييدن وروح وإ ّ ييا
فقققا (عليققه السققالم) :هللا ت يياىل واحييد أحي ّ

التشبيه يف امل اين ال غري.

ّققا  :صققدّف ئ دمحم فققأخاي ،عققي وصققيّك َمققي هققح؟ فمققا مققي نق ّ يالّ ولقه وصق ّقي ،وي ّن نبيّنققا محّققى كققي عمقمان
ووصى يم يحش كي نحن.
فققا  :م إ ّن وصيّي واخلليفة من ب يدي عل ّيي بين أيب طاليب (علييه السيالم) وب يده سيبطاي :احلسين مث احلسيني يتليوه
تس ة من صلب احلسني أئمة أبرار.

ّققا  :ئ دمحم فسق ّقمهم يّ .ققا  :ييم إذا مضييى احلسييني فابنييه علي ّيي فييإذا مضيى علي ّيي فابنييه دمحمم فييإذا مضييى دمحم فابنييه

ج فرم فإذا مضى ج فر فابنه موسىم فإذا مضى موسى فابنه عليم فإذا مضى علي فابنيه دمحم مث ابنيه عليي مث ابنيه احلسين

أئمة عدد قباء بين إسرائيل.
مثّ ّ
احلجة بن احلسنم فهذه اابنا عشر ّ
ّا  :فأيي مرباهنم مي اجلنّ ؟ ّا  :م ي يف درجيتّ .ا  :وشهد ون ال يلقه يالّ

وونّقك كّقح

 ،ووشقهد و ّهنقم

ازوصياء مي كيد  ،ولقد وجد هقذا ق الربوقب املوق ّدمق  ،وفيمقا عهقد يلينقا محّقى كقي عمقمان ونّقه يِا رقان آخقم
وهم وكماك عد ازّباط.
الزمان خيم ن ّ يقا له :وتد خامت ازنبياء ال ن ّ كيده ،فيخم مي صلبه ّ
ي ّهنم رانحا اثين عشم ّووهلم الوي كي كمخيقا وهقح
ّا  :فقا ّ :ي أاب عمارق أت ر األسباط؟ ّا  :نيم ئ كّح
[كه] شمييوه كيد كاّوها وّاتل ّمشقطيا ( )1امللقك ّقىت

الذي اب عي كين يّماهيل يب طحيل مثّ عا فأظهم
ّوله.
فقا (عليه السالم) :يائن يف أ ُّمييت ميا يان يف بيين إسيرائيل حيذو الن يل ابلن يل والقي ّذق ابلقي ّذقم وأ ّن الثياين عشير مين

ولدي يغيب حىت ال يرىم ونن على أ ُّميت زمن ال يبقى من اإلسالم إالّ امسه و [ال] من القيرآن إالّ رمسيه فحينميذ نذن هللا
ت اىل [له] ابخلروج فيظهر اإلسالم و ّدد الدين .مث ّا (عليه السقالم) :طيو ملَين أحيبّهم والوييل ملبغضيهمم وطيو ملَين

متس هبم.
ّ

عليه وّلّم) وونشأ يقح :

(صلّى
فانوفا نيثل وّام كني يدي كّح
البشم
اليلي ِو اليلى = عليك ئ خ
ر
صلّى ّ
املفوخم
اهلامشي
َ
ر
ونف الن ّ املصطفى = و ّ

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقيّ( :ميطبا).
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ومم
كربم هداّن ككُّنا = وفيك نمجح ما ر
عشم
وميشم مسّيوهم = وهم د اثين ر
ه
ردك
ّباهم ُّ
كب اليهلى = مثّ صفاهم مي ر
ه

الزَه رم
االهم = وخاب َمي عا و ه
ّد فال َمي و ه
آخمهم يشفي ال ما = وهح اإلمام املنو َرم
ومم
عرتتك ازخياك ي = والواكيحن ما ر
() 2
ابلسقم
َمي ران عنهم ميمضاد = فسحٌ يهصلى
ر

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :فسحٌ تصاله ّقم).
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الباب الثاين والثالابون
[يف حديث اللوح الذي تب هللا فيه  -أو أمر ب ض رام الكاتبني ن يكتب فييه  -أمسياء أوصيياء رسيول هللا (صيلى

النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) إىل أ ُّم األوصياء فاطمة (صلوات هللا عليها)].
هللا عليه وآله وسلم) .مثّ أهداه إىل بيّه فأهداه ة

 - 435 - 432ونبققأ ،املشققايخ الربقمام السققيد اإلمققام مجققا الققديي كضققي اإلّققالم وتققد كققي طققاووس احلسققين،
النسققاك جقال القديي عبققد احلميقد كقي فخققاك كقي ميقد كققي فخقاك املحّقحي ،وعالّمق لمانقه قم الققديي
والسقيّد اإلمقام ّ
وكح القاّقم جيفقم كقي احلسقي كقي لقج كقي ّقييد احللّيّقحن (كتهقم ) رواكق د عقي السقيّد اإلمقام مشقس القديي شقيخ

القمققي ،عققي جيفققم كققي دمحم الدوكيسققيت ،عققي
الشققمٌ فخققاك كققي ميققد كققي فخققاك املحّققحي ،عققي شققاِان كققي جايهيققل ّ
القمققي ([ )1مهنع هللا يضر] ّققا ّ :ققدثين و ودمحم كققي
وكيققه ،عققي و جيفققم دمحم كققي علق ّقي كققي احلسققني كققي محّققى كققي ابكحيققه ّ
() 2
احلسي (كضي عنهمقا)ّ ،قاالّ :قدثنا ّقيد كقي عبقد  ،وعبقد كقي جيفقم احلمق ي مجييقاد ،عقي و اريق
صاحل كي و تا  ،واحلسي كي طمي مجيياد ،عي كربم كي صاحل.
وّققدثنا و ودمحم كققي محّققى كققي املوحّرققل ،ودمحم كققي علق ّقي ماجيلحيققه ،ووتققد كققي علققي [اكققي ماجيلحيققه ووتققد كققي
علي] كي يكماهيم ،واحلسي كي يكماهيم كي ّناتن ( )3ووتد
ّ

____________________
( )1كواه ق الباب )28( :مي رواب يرما الديي  ،113ط ،1و  321ط.3
وكواه ويضاد ق احلديم الثا ،مي الباب السا س مي رواب عيحن وخباك المضا ( -عليه السالم) .34 -
وكواه ويضاد الشيخ الطحّي كسند آخم ق اجلزء )11( :مي وماليه.231 ،1 :
( )2ومثله ق هام طب ازو مي رواب يرما الديي ،ولربي عقبه كق ( ) وق مونه( :عي و احلسي صاحل كي و تا .)...
( )3رققذا ق نسققخ السققيد علققي نقققي ،ومققنت يرمققا الققديي ،وق هامشققه عققي ( ) ومثلققه ق نسققخ طه قمان مققي فماهققد السققمطني اجلققزء الثققا:،
(واحلسني كي يكماهيم ّناتن ).
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اكي لئ اهلمدا( ،مهنع هللا يضر)ّ ،الحاّ :قدثنا عل ّقي كقي يكقماهيم ،عقي وكيقه يكقماهيم كقي هاشقم ،عقي كربقم كقي صقاحل ،عقي
عبد المتان كي ّامل ،عي و كص :
عي و عبد (عليه السالم) ّا ( :قال أيب (عليه السالم) جلابر بن عبيد هللا األ صياري إ ّن يل إليي حاجية فميىت

أي األوقيات شيم م فييال بيه أيب (علييه السيالم) فقيال ليهّ :ي
ّ
خيف علي أن أخلو ب فأسأل عنها؟ فقال له جيابر :يف ّ
يدي أ ُّمي فاطمة بن رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) وميا أخّتي بيه أ ّن يف ذلي
جابر أخّين عن اللوح الذي رأيته يف ّ

أين دخل على أ ُّم فاطمة يف حياق رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) أُهنّمها بوالدق
اللوح مكتوابً؟ قال جابر :أشهد ابهلل ّ
احلسنيم فرأي يف يدها لوحاً أخضر نن أ ّيه زم ّيردم ورأيي فييه تياابً أبييض شيبه يور الشيمسم فقلي هليا :يب وأميي ّي
جل جالليه] إىل رسيوله (صيلّى هللا علييه وسيلّم) فييه اسيم أيب
بن رسول هللا ما هذا اللوح؟ فقال  :هذا اللوح أهداه هللا [ ّ

شرين بذل ( )1قال جابر :فأعطتنيه أ ُّم فاطمة فقرأتيه
ابين وأمساء األوصياء من ولدي فأعطا يه أيب ليب ّ
واسم ب ليم واسم ّ
علي؟ قال :م .فمشى م ه أيب حيىت ا تهيى إىل منيزل جيابرم وأخيرج
وا تسيته .فقال له أيب :فهل ل ّي جابر أن ت رضه ّ
إىل أيب صحيفة من ر ّح فقال [له أيب]ّ :ي جيابر أ ظير إىل تابي ألقيرأ عليي فنظير جيابر يف سييته فقيرأه أيب فميا خيالف

() 2
أين رأيته هكذا يف اللوح مكتوب:
حر حرفا دً فقا  :قال جابر :فأشهد ابهلل ّ

حملمد ره وسفريه وحجابه ودليلهم يزل بيه اليروح األميني مين
بسمميحرلا نمحرلا هللا م هذا تاب من هللا ال زيز [احلكيم] ّ
يذل
يإين أان هللا ال إليه إالّ أان قاصيم اجلبّيارينم وم ّ
رب ال املنيم عظّم ّي دمحم أمسائيم وأشكر ميائيم وال ،حيد آالئييم ف ّ
عند ّ

الظاملني [ومبري
فمن رجا غري فضلي [أ] و خا غري عديل؛ ع ّذبته عذاابً
ودّين الدينم ّ
ّ
املتكّين] ّ
إين أان هللا ال إله إالّ أان َ
إين أب ث بيّاً فأ مل ّأّيمه وا قض م ّدته إالّ ج ل له وصيّاًم
وعلي فتوّ لم ّ
ال أع ّذبه أحداً من ال املنيم ّ
فإّيي فاعبد ّ

ضل وصيّ على األوصياءم وأ رمت بشبلي ب ده وسبطي  :حسين وحسينيم فج لي
ضلت على األ بياءم وف ّ
وإين ف ّ
ّ
حسناً م دن علمي ب يد ا قضياء مي ّدق أبييهم وج لي حسييناً خيازن وحيييم وأ رمتيه ابلشيهادقم وختمي ليه ابلسي ادقم فهيو
أفضل َمن استشهدم وأرفع

____________________
ليسم ،كذلك.)...
( )1رذا ق ازصل ،وق يرما الدييّ ( :
( )2رذا ق ازصل عدا ما كني امليقحفا  ،وق يرما الديي( :فقا له :ئ جاكم ان م ونقف ق رواكقك زّقموه وّن عليقك ،فن قم جقاكم ق نسقخوه
و ،هربذا كويوه ق اللحح مربوحابد).
فإ ،وشهد ابهلل ّ
فقموه عليه و (عليه السالم) فح ما خال ّمٌ ّمفادّ ،ا جاكمّ :
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واحلجية البالغية عنيدهم ب تيه أُابييب وأعاقيبم ّأوهليم[ :عل ّيي] سييّد ال ابيدين
التامية م يه
ّ
لمييت ّ

الشهداء درجيةًم ج لي
وزين أولياء املاضني وابنيه شيبيه ( )1جي ّده احملميود دمحم البياقر ل لمييم وامل يدن حلكميي ( )2سييهل املراتبيون يف ج فير؛ ال ّيراد
يرمن مثييوى ج ف ير وألسي ّيرّه يف أشييياعه وأ صيياره وأوليائييهم وا تجب ي ب ييده موسييىم
عليييه ييالراد علي ّيي ح ي ّق القييول مي ّيينم أل ي ّ
() 3
ومين
وألتيحن [ظ] ب ده فتنة عمياء حندس ؛ ألن خيض فرضي ال ينقطعم ّ
وحجيت ال فىم وأ ّن أوليائه ال يشقونم أال َ
ّ

ومن غ ّيري آييةً مين تيايب فقيد افي ى عل َّيي؛ ووييل للمفي ين اجلاحيدين عنيد ا قضياء
جحد واحداً منهم [فقد] جحد ميتم َ
() 4
ومين أضيع عليى
م ّدق عبدي موسيى وحبيييب وخيرينم إ ّن املكي ّذب ابلثيامن مكي ّذب ومييع أولييائي وعل ّيي ولي ّيي وانصيريم َ
[عاتقييه] أعبيياء النبي ّيوق وأمنحييه ابالضييطالع [هبييا] ( )5يقتلييه عفريي مسييتكّم يُييدفن ابملدينيية اليييت بناهييا ال بييد الصيياا [ذو
ألقر ّن عينه ميحمد ابنه وخليفته من ب ده؛ فهو وارث علمي وم دن حكمي
شر َخلْقيم ح ّق القول ّ
مين ّ
القر ني] إىل جنب ّ

() 6
وحجيت على خلقيم فج ل اجلنّة مأواهم وش ّف ته يف سب ني من أهل بيته لهم قد استوجبوا النار (.)1
سري ّ
وموضع ّ

وأخيتم ابلسي ادق البنييه علييم وليّييي وانصييريم والشياهد يف خلقيييم وأميييين عليى وحييييم وأخييرج منيه الييداعي إىل سييبيلي

واخلازن ل لمي احلسن.

ذل أولييائي يف زما يهم ويتهيادون
مثّ أ مل ذل اببنه رمحةً لل املنيم عليه مال موسىم وهباء عيسىم وصّ أيّوب .وسييُ ّ
() 8
وحيرقون ويكو ون خائفني مرعوبني َو ِجلِنيم تُصبغ األرن بدمائهمم
رؤوسهم ما يتهادون رؤوس ال والديلم فيُقتلون ُ

____________________
مسي ج ّده احملمح ي) وق هامشه( :واكنه شبه ).
( )1رذا ق ازصل ،وق يرما الديي( :واكنه ّ
( )2رذا ق ازصل ،وق يرما الديي( :حلربميت).
( )3رذا.
وق يرما الديي( :وانو بف كيده فواه؛ ز ّن ّف ه فم ال ينقط  ،وّ ّ ال ختفى ،وو ّن وولياهي ال تنقط وكداد.)...
( )4هذا هح ال اهم املحاف إلرما الديي و ّن فيه( :كربل وولياهي).
وصلي رليهما( :ي ّن املرب ّذب ابلثالث .)...
وق ّ
( )5ومثله ق منت يرما الديي ،وق هامشه( :واموننه ).
وصلي ،وق يرما الديي (ّربميت.)...
( )6رذا ق إ
وصلي( :ف يلف اجلنّ  ...وهل كييت.)...
( )1هذا هح ال اهم املحاف إلرما الديي ،وق ّ
كاج احلديم )2( :مي الباب )6( :مي عيحن ازخباك  ،34واجلزء )11( :مي وماي الطحّي.231 ،1 :
وصلي ،وق يرما الديي( :وّوذ ّ وولياهي ق لمانه ،ويوها ون [وهتا و ] كووّهم رما توها و كووس الرت والديلم).
( )8رذا ق ّ
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() 1
يل فتن ٍية عميياء حنييدسم وهبيم أ شيف الييزالزلم
[وينشيأ] الوييل والير ني يف سييائهم أُولمي أولييائي ح ّقياًم هبيم أدفيع ي َّ

وأرفع اآلصار واألغالل ( )2أُولم عليهم صلوات من ّرهبم ورمحة وأولم هم املهتدون).
فصرنهه يالّ عي وهله.
ّا عبد المتان كي ّاملّ :ا وكح كص  :لح مل تسم ق هم يالّ هذا احلديم لربفا  ،ه
() 3
[وابلسققند املوقق ّدم ّققا اكققي ابكحيققه] :وّققدثنا علق ّقي كققي احلسققني [شققاِويه] املققؤّب ،ووتققد كققي هققاكون الفققامي
(كضققي عنهمققا) ّققا ّ :ققدثنا دمحم كققي عبققد كققي جيفققم احلم ق ي ،عققي وكيققه ،عققي جيفققم كققي دمحم كققي مالققك
كققي

الفقزاكي الربققحق ،عققي مالققك السققلحي ،عققي كّققف ،عققي عبققد احلميققد ،عققي عبققد كققي القاّققم ،عققي عبققد
علي الباّم (عليه السالم):
جبل  ،عي و السفاتج ،عي جاكم اجليفي ،عي و جيفم دمحم كي ّ
(صقلّى عليقه وّقلّم)،
عي جاكم كي عبد ازنصاكيّ ،ا  :خلف على [محاليت] فاطم كنقف كّقح

وّه ّدامها لحح ( )4يربا ضحءه يغشى ازكصاك فيه اثنا عشم امساد؛ ثالث ق ظاهمه ،وثالث ق ابطنه ،وثالث ومسقاء ق
آخمه ،وثالث ومساء ق طمفه ،فيد هتا فإِا هي اثنا عشقم ،فقلقف :ومسقاء َم رقي هقذا؟ (ّ )5القف :هيذه أمسياء األوصيياءم
حممقداد ق ثالثق محاضق ،
ّأوهلم :ابن ّ
حممداد ّ
حممداد ّ
عميم وأحد عشر من ولديم آخرهم القائمّ .ا جاكم :فمويف فيها ّ
وعليّاد [و] عليّاد [و] عليّاد [و] عليّاد ق وككي محاض .
[وّا ويضاد] :وّ ّدثنا وتد كي دمحم كي لج اليطّاك (كتقه )ّ ،قا ّ :قدثنا و  ،عقي دمحم كقي احلسقني كقي و
اريطّاب ،عي احلسي كي حمبحب ( ،)6عي و اجلاكو  ،عي و جيفم (عليه السالم):
ع ققي ج ققاكم ك ققي عب ققد ازنص ققاكي ّ ققا  :خل ققف عل ققى فاطم ق (عليه ققا الس ققالم) وك ققني ي ققديها ل ققحح في ققه ومس ققاء

ازوصياء ،فيد

اثين عشم ،آخمهم القاهم ،ثالث منهم دمحم ،ووككي منهم علي (صلحا

عليهم).

____________________
( )1ما كني امليقحفني هاهنا ،وما تق ّدم مي هذا احلديم مأخحِ مي رواب يرما الديي ،وفيه ويضاد( :تصبغ ازك مي ماههم.)...
( )2ومثله ق يرما الديي ،ولربي ق نسخ منه  -رما ِرمها ق هامشه( :ووكف القيح واز ال ).
( )3رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :اليامي) .وق يرما الديي ط( :1القاضي).
( )4هذا هح ال اهم ،وق ازصل( :فق ّدامها) وق يرما الديي ( :خلف على محاليت فاطم (عليها السالم) وّ ّدامها).
( )5رذا ق ازصل ،وق يرما الديي( :فقلف :ومساء َمي هؤالء؟ ّالف :هذا ومساء ازوصياء.)...
وصلي م ( :احلسي كي حممح ).
( )6رذا ق يرما الديي ،وال اهم ونّه هح الصحاب ،وق إ
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وابإلّققنا يم و جيفققم اكققي ابكحيققه (كضققي عنهمققا)ّ ،ققا ( :)1ونبققأّن دمحم كققي يكقماهيم كققي يّققناب الطالقققا،
(كضي عنهما)ّ ،ا  :ونبأّن احلسي كي يمساعيلّ ،ا  :ونبأّن وكقح عمقم ّقييد كقي نصقم كقي دمحم كقي نصقم اليطّقاك
(ّ )2ا  :ونبأّن عبد كي دمحم السلميّ ،ا  :ونبقأّن دمحم كقي عبقد القمّيمّ ،قا  :ونبقأّن دمحم كقي ّقييد كقي دمحمّ ،قا :
ونبأّن اليباس كي و عمم ،عي صدّ كي و محّى:
علي عند الحفاة عا ابكنه الصقا ب (عليقه السقالم) لييهقد يليقه
عي و نضمة ّا  :ملا اّوضم وكح جيفم دمحم كي ّ
عهقداد ،فققا لقه وخقحه ليقد كقي عل ّقي :لققح اموثلقف ق ثقا احلسقي واحلسقني (عليهمقا السقالم) لمجقح ون ال تربققحن
وتيف منربماد! فقا لهّ( :ي أاب احلسنيم إ ّن األماانت ليس ابملثال وال ال هود ابلسومم وإ ّ ا هي أُمور سيابقة عين حجيج هللا
تبار وت اىل).
مثّ عقا جبققاكم كقي عبققد  ،فقققا لقهّ :ي جييابر حي ِّدابنا مييا عايني ميين الصيحيفةم فقققا لققه جقاكم :نيققم ئ واب جيفققم،
(صلّى عليه وآله) زهنّةها ةحلد احلسقني (عليقه السقالم) فقإِا كيقدها
خلف على محاليت فاطم كنف كّح

األئمية مين
صنيف  :مي ّكة كيضاء ،فقلف :ئ ّيّدة النسحان ما هذه الصنيف اليت وكاها ميك؟ ّالف :فيها أمساء ّ

يب أو وص ّيي
ولدي .فقلف هلاّ :نوليين زن م فيها؟ ّالفّ :ي جابر لوال النهي لكن أف لم لكنّه قد هى أن ّ
مسها إالّ ّ
يبم ولكنّه مأذون ل أن تنظر إىل بطنها من اهرها.
يب أو أهل بي
ّ
ّ

ّا جاكم :فقمو فإِا :وكح القاّم دمحم كي عبد

املصطفى وو ّهمه آمن .

علي كي و طالب املمتضى ،و ّهمه فاطم كنف وّد كي هاشم كي عبد مناٌ.
وكح احلسي ّ
وكح دمحم احلسي كي علي ،ووكح عبد احلسني كي علي الوقي ،و ّهمهما فاطم كنف دمحم.
وكح دمحم علي كي احلسني اليد  ،و ّهمه شاه ابنحيه كنف يز جم كي شاهنشاه.
علي الباّم ،و ّهمه و ّهم عبد كنف احلسي كي علي كي و طالب.
وكح جيفم دمحم كي ّ
وكح عبد جيفم كي دمحم الصا ب ،و ّهمه و ّهم فموة كنف القاّم كي دمحم كي و كربم.

____________________
( )1هذا احلديم مل يموه الشيخ الصدوب (كته ) ق ّياب ازخباك املوق ّدم ق الباب )28( :مي روقاب يرمقا القديي ،ويّمقا كواه ق احلقديم
ازو مي الباب )6( :مي رواب عيحن وخباك اإلمام المضا (عليه السالم) .32
ّ
( )2رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :دمحم كي نصم القطان.)...
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وكح يكماهيم محّى كي جيفم الثق  ،و ّهمه جاكي امسها تيدة.
علي كي محّى المضا ،و ّهمه جاكي امسها م .
وكح احلسي ّ
ري ،و ّهمه جاكي امسها خيزكان.
علي الز ّ
وكح جيفم دمحم كي ّ

علي كي دمحم ازمني ،و ّهمه جاكي امسها ّحّي.
وكح احلسي ّ
علي المفي  ،و ّهمه جاكي امسها مسان .
وكح دمحم احلسي كي ّ
عليهم ومجيني).
وكح القاّم دمحم كي احلسي هح ّ ّ القاهم ،و ّهمه جاكي امسها نمجس (صلحا
ّا الشيخ وكح جيفم اكي ابكحيه :جقاء هقذا احلقديم هربقذا كوسقمي الققاهم (عليقه السقالم) ،والقذي وِهقب يليقه
ما هكوي مي النهي عي تسميوه (.)1

____________________
صع مسوند الشيخ و جيفم اكي ابكحيه (كته ) فهح واك ق
(ّ )1ا وكح جيفم احملمح ي :ين ّ
وتحصيفه ةا ال ينطب يالّ عليه ،ويالّ يلزم نقا الغم وعدم السبيل يم ميمف ّ ّ .
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املقام ،وّنظقم يم ق مققام تيميق ّ ّ ق

الباب الثالث والثالابون
التمس ابلقرآن وأهل بيته (عليهم السالم)].
وحث رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) على
[يف حديث الثقلني ّ
ّ

 - 441 - 436ونبققأ ،اإلمققام مفيققد الققديي وك ققح جيفققم دمحم كققي علققي كققي و الغن ققاهم ،واإلمققام ّققديد الققديي
هه
يي (كتق عليهمقا) ّقاال :ونبقأّن الشقيخ مهق ّذب القديي احلسقني كقي
علي كي ّ
املطهم احللّيّان فيمقا روبقا ّ
يحّ كي ّ
و الفم كي كّة النيلي (كته ) كموايوقه عقي دمحم كقي احلسقني كقي علقي كقي دمحم كقي عبقد الصقمد ،عقي والقده ،عقي

جق ّده دمحم ،عققي وكيققه ،عققي مجاعق مققنهم :السققيّد وكققح الايرققا علققي كققي احلسققني اجلققحكي اليلققحي ،ووكققح كربققم دمحم كققي
وتققد كققي علق ّقي امليمققمي ،والفقيققه وكققح جيفققم دمحم كققي يكقماهيم القققاهينّ ،ققالحا :وخققايّن الشققيخ الفقيققه وكققح جيفققم دمحم كققي
علي كي ابكحيه (كته ) (ّ )1ا ّ :دثنا وتد كي احلسي القطقانّ ،قا ّ :قدثنا اليبّقاس كقي الفضقل املققم ّ ،قا :
ّ

ّقدثنا دمحم كققي علق ّقي كققي منصقحكّ ،ققا ّ :ققدثنا عمققمو كققي عقحنّ ،ققا ّ :ققدثنا خالققد ،عقي احلسققي كققي عبققد
و الضنى]:
إين اتر فيكم
عي ليد كي وكّم (ّ )2ا ّ :ا كّح
(صلّى عليه وّلّم)ّ ( :

[عققي

____________________
( )1وهح الشيخ الصدوب ،كوو احلديم م الوقحاي ق وواّقس البقاب )22( :مقي روقاب يرمقا القديي ،136 ،1 :ط ،1ومقا وضقيناه كقني
امليقحفني مأخحِ منه.
( )2ولزيققد كققي وكّققم (كتققه ) كوائ رثق ة ق املحضققحع ،ووطحهلققا  -حبسققب فنصققنا  -هققح مققا ِرققمه اكققي املغققالي ق احلققديم )23( :مققي مناّبققه
 ،16ط ،1وّد علقناه على احلديم )544( :مي تممج وم املؤمنني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  43 2 :ط.1
ول اج ويضاد احلديم )1( :مي الباب ( )3مي رواب اإلمام مي حباك ازنحاك 32 1 :ط.1
الربمبا ،وق ط احلديم.126 23 :
=

143

علي احلون) (.)1
الثقلني :تاب هللام وع ن؛ ّ
وإهما لن ّ
يتفرقا حىت يردا ّ

____________________
=
وّديم الثقلني هذا ،وّد كواه ويضاد وكح ييلى املحصلي ق مسنده.
وكواه ويضاد البالِكي ق احلديم )46( :مي تممج وم املؤمنني (عليه السالم) مي ونساب ازشماٌ.315 ،1 :
وّمه ويضاد الذه ق ابب مناّب وم املؤمنني (عليه السالم) مي املسودك .123 3 :
وكواه ويضاد احلارم اّانيدّ ،
وصننه و ّ
وكواه اريقحاكلمي كسققنده عنقه ق الفصققل )14( :مقي مناّققب ومق املققؤمنني (عليقه السققالم)  33ط الغقمي .رمققا تشقاهد مجيق ِلقك ق احلققديم:
( )534وتيليقاته مي تممج وم املؤمنني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  36 2 :ط.1
وّد كواه ويضاد النساهي ق احلديم )13( :مي رواب خصاه وم املؤمنني (عليه السالم)  33ط الغمي ،وق ط مصمّ 21 ،ا :
وخايّن وتد كي املث ّ ّ ،ا ّ :دثنا لج كي مياِّ ،ا  :وخايّن وكح عحان  ،عي ّليمانّ ،ا ّ :دثنا ّبيب كي و اثكف ،عي و الطفيل:

يأين ُدعي ي
عققي ليققد كققي وكّققم ّققا  :ملقّقا فق النق (صقلّى عليققه وّقلّم) مققي ّ ّ ق الققح اع ونققز ( ققديم خق ّقم) ومققم كققدوّا فقممققي مثّ ّققا  ( :ي ّ
فإهميا لين يف قيا
وإين اتر فيكم الثقلني :أحد ا أ ّ من اآلخر تاب هللا وع ن أهل بييتم فيا ظروا ييف لّفيوين فيهميا؛ ّ
فأجب م ّ
علي احلون.
حىت يردا ّ
مثّ ّققا  :إ ّن هللا مييوالي وأان ويل ييل مييؤمن .مثّ ينّققه وخققذ كيققد علققي هنع هللا يضر فقققا  :ميين ن ي وليّييه فهييذا وليّييهم اللّهييم ِ
وال َميين وااله وعيياد َميين
ّ
ّ
ّ
عاداه).
(صلّى عليه وّلّم)؟ ّا  :ما ران ق الدوّا وّد يالّ كآه كيينيه ومسيه اهِنيه.
[ّا وكح الطيفيل :فقلف لزيد[ :ونف] مسيوه مي كّح
( )1رذا ق نسخ طهمان ،ومثلها ق يرما الديي ط ،1و ّن فيه ق مجي املحاك ( :لي يفرتّا).
علي نقي( :وعرتيت وهل كييت.)...
وق نسخ السيد ّ
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وكققه ونبققأّن وكققح جيفققم اكققي ابكحيققهّ ،ققا ّ :ققدثنا احلس قي كققي علق ّقي كققي ّققييد ( )1اجلققحهمي وكققح دمحمّ ،ققا ّ :ققدثنا
عيسى كي دمحم اليلحيّ ،ا ّ :دثنا وكح َع رممو وتد كي و ّالم الغفاكيّ ،قا ّ :قدثنا عبيقد كقي محّقى ،عقي
() 2
ّسان:
شميك ،عي المرني اكي المكي  ،عي القاّم كي ّ
عي ليد كي اثكفّ ،ا ّ :ا الن ّ (صلّى

يلم وعي ن
عليقه وّقلّم)ّ ( :
إين اتر فييكم الثقليني :تياب هللا ع ّيز وج ّ

علي احلون).
أهل بييتم أال و ا اخلليفتان من ب دي ولن ّ
يتفرقا حىت يردا ّ
وكه عي اكقي ابكحيقهّ ،قا ّ :قدثنا احلسقي كقي عبقد كقي ّقييدّ ،قا  :ونبقأّن القشق يّ ،قا ّ :قدثنا املغق ة كقي
دمحم كي املهلّب (ّ )3ا ّ :دثي و ّ ،ا ّ :دثين عبد كي او  ،عي فضيل كي مملوب ( )4عي عطيّ اليحق:

إين اتر فيييكم أمييرين  -أحييد ا أطييول ميين
عليققه وّ قلّم)ّ ( :

عققي و ّققييد اريققدكيّ ،ققا ّ :ققا الن ق (ص قلّى

يتفرقييا حييىت يييردا علي ّيي
اآلخيير  :-تيياب هللا حبييل ممييدود ميين السييماء إىل األرنم طيير بيييد هللا وع ي نم أال ّ
وإهمييا ليين ّ
احلون).

____________________
( )1ال اهم ون هذا هح الصحاب ،وهربذا ِرمه ق يرمقا القديي ط ،1ولربقي روقب فيقه ق هقذا احلقديم فققس  -ون مقا ّبلقه ومقا كيقده  -فقحب
لف ّ( :ييد) هربذا( :شييب ).
علي كي شييب )...وق نسخ السيد علي نقي( :احلسي كي شييب اجلحهمي).
وق نسخ طهمان( :احلسني كي ّ
( )2رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :عي الدرني كي المكي ) .وق يرما الديي( :عي كر كي المكي .)...
واحلديم كواه ويضاد حتف المّم )56( :مي ابب فضاهل احلسي واحلسني (عليهما السالم) مي رواب الفضاهلّ ،ا :
ّدثنا وكح عممو دمحم كي حممح اإلصبها - ،جقاك و كربقم اكقي و او  -ونبقأّن عل ّقي كقي خشقمم املقمولي ،ونبقأّن الفضقل ،عقي شقميك  -هقح اكقي

عبققد

ّسققان :عققي ليققد كققي اثكققفّ ،ققا ّ :ققا كّققح
 -ييققين عققي الققمرني ،عققي القاّققم كققي ّ

علي احلون).
خليفتني :تاب هللا وع ن أهل بييتم ّ
وإهما يردان ّ

(صقلّى

إين قييد تر ي فيييكم
عليققه وّقلّم)ّ ( :

وصلي رليهمقا مقي فماهقد السقمطني (املهلقب) ك ق (امللهقب) .وق
( )3هذا هح الصحاب املحاف لنسخ طهمان ويرما الديي ،ولربي صن راتب ّ
نسخ السيد علي نقيّ( :دثنا احلسي كي امللهبّ ،ا ّ :دثين عبد كي او .)...
(ّ )4حله( :عي فضيل كي مملوب)

محجح ق يرما الديي ط.1
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فقلف ز ّييدَ :مي عرتته؟ ّا  :وهل كيوه.
ّققدثنا علق ّقي كققي الفضققل البغققدا ي ّققا  :مسيققف واب عمققمو ( )1صققاّب و اليبّققاس ققالم ثيلققب ،يقققح  :مسيققف
() 3
() 2
إين اتر فيييكم الثقلييني) :هملَ همسّيققا كثقلققني؟
واب اليبّققاس ثيلققب يسققأ
عققي مي ق ّحلققه (ص قلّى عليققه وّ قلّم)ّ ( :
الومسك هبما ثقيل.
ّا  :ز ّن ّ

____________________
وصلي م ( :مسيف عمم صاّب و اليبّاس).
( )1رذا ق يرما الديي  ،131ط ،1وق ّ
( )2رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي ،ويرما الديي طّ( :1ةل.)...
وصلي م  ،وق يرما الديي ط( :1همل مسيا الثقلني.)...
( )3رذا ق ّ
واحلديم كواه ويضاد الشيخ الصدوب ق الباب )34( :مي رواب ميا ،ازخباك 32 ،ط.3
وكواه ويضاد ق احلديم )26( :مي الباب )6( :مي رواب عيحن وخباك اإلمام المضا (عليه السالم) .46
وحلديم الثقلني مي طمي و ّييد اريدكي وّانيد ومصا ك رث ة ج ّداد ،ورث منها مذرحكة ق رواب ّديم الثقلني مي روقاب عبققا ازنقحاك،
 ...ط وصفهان ،وق ط ّم ...
وّد كواه ويضاد وكح ييلى املحصلي ق مسنده ،الحكب  / 68و  /مي نسخ تمريّ ،ا :
ّدثنا ّفيان كي وري ّ ،دثنا دمحم كي فضيل ،عي عبد امللك كي و ّليمان ،عي عطيّ اليحق ،عي و ّييد اريدكيّ ،ا :
مسيف كّح

(صلّى

إين تر
عليه وّلّم) يقح ّ( :ي أيّها الناسم ّ

فييكم الثقليني  -ميا إن أخيذ بيه لين تضيلّوا ب يدي  :-أحيد ا

علي احلون).
أ ّ من اآلخر  -تاب هللا حبل ممدود من السماء إىل األرنم وع ن أهل بييتم [و] ّإهما لن يف قا حىت يردا َّ

ي ،تمرف فيربم ما ين وخذمت كه لي تضلحا كيدي الثقلني.)...
وّح  :وران ق ازصلّ ( :
وكواه ويضاد وتد كي دمحم كي يكماهيم الثيل ق تفس اآلي  )123( :مي ّحكة آ عممان مي تفس هّ ... ،1 :ا :
ّققدثنا احلسققي كققي دمحم كققي ّبيققبّ ،ققا  :وجققد ق روققاب ج ق ّدي هطققهّ ،ققا ّ :ققدثنا الفضققل كققي محّققى الشققيبا ،،وخققايّن عبققد امللققك كققي و
ّليمان ،عي عطيّ اليحق:
عققي و ّققييدّ ،ققا  :مسيققف كّققح

(صقلّى

إين تر ي فيييكم الثقلييني خليفتييني إن أخييذ هبمييا ليين
عليققه وّقلّم) يقققح ( :أيّهييا النيياسم ّ

تضلّوا ب ديم أحد ا أ ّ من اآلخر :تياب هللا حبيل مميدود مين السيماء إىل األرن  -وو ّقا  :إىل األرن  -وعي ن أهيل بيييتم أال
علي احلون).
ّ
وإهما لن يف قا حىت يردا ّ

وّح  :هربذا كواه عنه ق احلديم 1( :مي الباب )28( :مي ي املمام .212
وكواه ويضقاد وتققد كققي ّنبققل ق احلققديم 35( :و  )36مققي ابب فضققاهل احلسققي واحلسققني (عليهمققا السققالم) مققي روققاب الفضققاهل ،وق مسققند و
ّييد اريدكي مي رواب املسند ،14 3 :و ،15طّ 1ا :
ّدثنا وّح كي عاممّ ،دثنا وكح يّماهيل ،عي عطيّ  ،عي و ّييدّ ،ا :

إين اتر فيكم الثقلني أحد ا أ يّ مين اآلخير :تياب هللا حبيل مميدود مين السيماء إىل األرنم
ّا كّح (صلّى عليه وّلّم)ّ ( :
علي احلون).
وع ن أهل بييتم ّ
وإهما لن يف قا حىت يردا ّ
[و] ّدثنا وكح النضمّ ،دثنا دمحم  -ييين اكي طلن  -عي ازعم  ،عي عطيّ اليحق ،عي و ّييد اريدكي:

وإين اتر ف يييكم الثقل ييني :ت يياب هللا وعي ي ن أه ييل بي يييتم وإ ّن
إين أوشي ي أن أُدع ييى فأُجي ييبم ّ
و ّن الن ق ّ (ص قلّى علي ققه وّ قلّم) ّ ،ققا ّ ( :
علي احلونم فا ظروا ميا لّفوين فيهما).
اللطيف اخلبري أخّينّ :أهما لن يف قا حىت يردا َّ
وكواه ويضاد اليقيلي ق تممج عبد كي اهم مي ضيفاهه ،اجلزء )6( :الحكب ّ ،124ا :
=
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وكه عي اكي ابكحيهّ ،دثنا عبد الحاّقد كقي دمحم كقي عبقدوس اليطقاك النيسقاكحكيّ ،قا ّ :قدثنا عل ّقي كقي دمحم كقي
ّويب  ،عي الفضل كي شاِانّ ،ا ّ :دثنا يّناب اكي يكماهيمّ ،ا ّ :دثنا عيسى كي يقحنسّ :قا ّ :قدثنا لرقمئ
كي و لاهدة ،عي عطيّ اليحق:
عي و ّييد اريدكيّ ،ا ّ :ا كّح

(صلّى

إين اتر فيكم الثقلني  -أحيد ا أ يّ مين
عليه وّلّم)ّ ( :

علي احلون).
اآلخر :تاب هللا حبل ممدود من السماء إىل األرنم وع ن أهل بييتم ّ
وإهما لن َّ
يتفرقا حىت يردا ّ

____________________
=
ّققدثنا وتققد كققي لققج احلل قحاّ ،،ققا ّ :ققدثنا عبققد كققي اهققمّ ،ققدثنا عبققد كققي عبققد القققدوس ،عققي ازعم ق  ،عققي عطيّ ق  ،عققي و ّققييد
اريدكيّ ،ا :
وإهما لن ييزاال مجي ياً حيىت ييردا عل َّيي احليونم
إين اتر فيكم الثقلني :تاب هللا وع نم ّ
ّا كّح (صلّى عليه [وآله] وّقلإم)ّ ( :
فا ظروا يف لّفوين فيهما).

وكواه ويض قاد ق تممج ق هققاكون كققي ّققيد مققي ضققيفاهه :اجلققزء ( )12الققحكب ّ / 228ققا ّ :ققدثنا دمحم كققي عثمققانّ ،ققدثنا لققج كققي احلسققي كققي ف قما

القزالّ ،دثنا دمحم كي و ّف اليطّاك ،عي هاكون كي ّيد ،عي عبد المتان كي و ّييد اريدكي ،عي وكيهّ ،ا :
ّ
ي ،اتك فيربم الثقلني :وّقد ا روقاب تبقاك وتيقام ّقبب طمفقه كيقد وطمفقه ايقديربم ،وعقرتيت وهقل
ّا كّح
(صلّى عليه وّلّم)ّ :
علي احلح .
كييتّ ،
ويهنما لي يفرتّا ّىت يم ا ّ
ِك الغفاكي ،وّذيف كي وّيد ،وجاكم كي عبد .
وّد كواه ويضاد مي وجالّء الصناك  :وكح ّ
رمققا كواه عققنهم الرتمققذي تصققملاد وتلحل قاد ق ابب مناّققب وهققل البيققف (علققيهم السققالم) حتققف الققمّم )( :مققي ّ قنهقنَه ... ... :وكشققمح حتف ق
ازّحِيّ ،133 ،12 :ا :
ّدثنا نصم كي عبد القمتي الربقحقّ ،قدثنا ليقد كقي احلسقي  -هقح ازمقاطي  -عقي جيفقم كقي دمحم ،عقي وكيقه ،عقي جقاكم كقي عبقد ّ ،قا  :كويقف
كّح

(صلّى

إين قيد تر ي فييكم ميا
عليه وّلّم) ق ّ ّ وه يحم عمف وهح على ّنّوه القصحاء خيطب ،فسميوه يققح ّ( :ي أيّهيا النياسم ّ

إن أخذ به لن تضلّوا :تاب هللا وع ن أهل بييت).

ِك ،وو ّييد ،وليد كي وكّم ،وّذيف كي وّيد.
مثّ ّا الرتمذي :و [وك ] ق الباب عي و ّ
وهذا ّديم ّسي ميب مي هذا الحجه ،وليد كي احلسي ّد كوو عنه ّييد كي ّليمان ،و واّد مي وهل اليلم.
وّح ّ :وما ّديم ليد كي وكّم ،وو ّييد اريدكي ،فأّانيده ومصا كه حمصحكة،
و ّوما ّديم ّذيف كي وّيد ،فقد كواه الطايا ،ق مسند ّذيف مي املي م الربب  / 1 :الحكب  / 143ب  /وق ط ، ،1 :1كسنديي.
وكواه عنه ق ابب مناّب وهل البيف مي جمم الزواهد.164 3 :
خمكققحِ ،عققي و الطفيققل ،عققي ّذيفق كققي وّققيد ،ق احلققديم )546( :مققي
وكواه اكققي عسققارم كسققند آخققم عققي ليققد كققي احلسققي ،عققي ميققموٌ كققي ّ
ِك فمذرحك.
تممج وم املؤمنني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  41 2 :ط .1و ّوما ّديم و ّ
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وكه عي اكي ابكحيقه (ّ )1قا ّ :قدثنا دمحم كقي عمقمّ ،قا ّ :قدثين احلسقي كقي عبقد كقي دمحم كقي عل ّقي الوميمقي،
علي كي محّى كي جيفقمّ ،قا ّ :قدثين و  ،عقي وكيقه جيفقم كقي دمحم ،عقي
ّا ّ :دثين و ّ ،ا ّ :دثين ّيّدي ّ
علي:
وكيه دمحم ،عي وكيه علي ،عي وكيه احلسني كي ّ
علي (عليه السالم)ّ ،ا ّ( :ا كّح
عي وكيه ّ
يتفرقا حىت يردا علَ ّي احلون) (.)2
وع نم ولن ّ

(صقلّى

إين اتر فييكم الثقليني :تياب هللا
عليقه وّقلّم)ّ ( :

[أحاديث جابر بن مسرقم عن رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يف أ ّن الدين ال يزال قائماً حيىت تقيوم السياعةم ويكيون عليى النياس اابنيا

عشر خليفة لهم من قريش].

 - 445 - 442وخ ققايّن ش ققيخنا اإلم ققام وك ققح عم ققمو عثم ققان ك ققي املحفّ ق ازِر ققا( ،كت ققه )  -كقق قماءيت علي ققه
صنيع و احلسني مسلم كي احلا ال هق َشق ي (هنع هللا يضر) ،كقصقب يّقفمايني ق جمقالس ّووهلقا كربقمة يقحم السقبف اليشقميي
مققي مجققا و اآلخققمة ّققن مخققس وّققوّني وّققوّمة  ،وآخمهققا ضققنحة يققحم اجلميق خققامس شققهم كجققب [مققي] السققن -

ّا  :ونبأّن اإلمام كضي الديي املؤيّد كي دمحم كي علي الطحّي مساعاد عليقهّ ،قا  :ونبقأّن اإلمقام وكقح عبقد دمحم كقي
الفضل الصاعدي ال هفقماوي مساعقاد عليقهّ ،قا  :ونبقأّن وكقح احلسقي عبقد الغقافم كقي دمحم كقي عبقد الغقافم الفاكّقي مساعقاد
عليه ،ونبأّن وكح
____________________
( )1وهح الشيخ الصدوب (كته ) ،واحلديم كواه ق وواّس الباب )22( :مي رواب يرما الديي ،138 ،1 :ط.1
البزاك ق مسنده / 1 :الحكب  / 15ب ّ /ا :
( )2وّميباد منه كواه ّ
علي كي اثكفّ ،ا  :ونبأّن ّيا كي ّليمان ،عي و يّناب ،عي احلاكث:
ّدثنا احلسي كي علي كي جيفمّ ،ا  :ونبأّن ّ

ع قي علق ّقيّ ،ققا ّ :ققا كّققح
تضلّوا ب د ا)...

(ص قلّى

وإين قييد تر ي فيييكم الثقلييني :تيياب هللا وأهييل بييييت وإ كييم ليين
إين مقبييونم ّ
عليققه وّ قلّم)ّ ( :

س ولقدي  -ق ليقل اريمقيس املحافق للسقاك وعشقميي وو ( )28مقي
 - 442مثّ ي ّّن كدوّن كوبييا هذا احلديم  -مي ازصل القذي رقان عنقدي هق ّ
شققهم ِي القيققدة احل قمام مققي ّققن  )1331( :ق كيققف الشققيخ دمحم ج قحا ميمف ق ق طه قمان ،وورملنققاه ق ليل ق اجلمي ق ق ج قحاك ممّققد اإلمققام المضققا
(عليه السالم) هماّان.
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وتد دمحم كقي عيسقى كقي عممويقه اجللقح ي ّقماءةد عليقه  -ق شقهحك ّقن ّقب ومخسقني وثال ةق ّ -قا  :مسيقف
واب يّناب يكماهيم كي دمحم كقي (ّ )1قفيان ،يققح  :مسيقف مسقلم كقي احل ّ قا القشق ي (هنع هللا يضر) (ّ )2قا ّ :قدثنا ّويبق
كي ّييدّ ،دثنا جميم كي ّصني ،عي جاكم كي مسمةّ ،ا  :مسيف الن ّ (صلّى عليه وّلّم) يقح :
الطنققان  -عققي
ّ

ّيلحلق  :وّققدثنا كفاعق كقي اهليققثم الحاّققطي  -واللفقظ لققه ّ -ققدثنا خالقد  -ييققين اكققي عبقد
ّصني:
(صلّى عليه وّلّم) فسقميوه يققح ( :إ ّن هيذا األمير
عي جاكم كي مسمةّ ،ا  :خلف م و على كّح
ال ينقضي حىت مضي فيها اابنا عشر خليفة).
عليّ ،ا  :فقلف ز  :ما ّا :؟ ّا ّ[ :ا ] ( :لّهم من قريش).
خفي إ
ّا  :مثّ تربلّم كربالم ّ
[وابلسقند املوقق ّدمّ ،ققا مسققلم كققي احل ققا القشق ي]ّ :ققدثنا اكققي و عمققم (ّ )3ققدثنا ّققفيان ،عققي عبققد امللققك
كي عم :
____________________
( )1رذا ق نسخ السيد علي نقي ،ولفظ( :دمحم) محجح ق نسخ طهمان.
( )2كواه مسلم ق احلديم )5( :مي رواب اإلماكة )33( :حتف المّم؛ ( )1821مي صنينه.1452 3 :
وللنديم مصا ك مجّ وطمب رث ة را ون يربحن موحاتماد.
وّد كواه ق تممج جاكم كي مسمة مي املي م الربب اّانيد.
رما كواه ويضاد ق احلديم )14( :وما كيده مي الباب )24( :مي يرما الديي  213كطمب رث ة.
رما كواه ويضاد كطمب رث ة عي مصا ك رث ة ق احلديم )13( :وما كيقده مقي البقاب )41( :مقي حبقاك ازنقحاك ،123 3 :وق ط36 :2
.234
ووك ويضاد عي و جنيف  ،رما كواه وكح نييم ق تممج دمحم كي كرب مي وخباك يصبهانّ ،116 2 :ا :
ّدثنا وكح دمحم كي ّيّانّ ،دثنا عبد كي دمحم كي لرمئّ ،دثنا دمحم كقي كربق احلضقمميّ ،قدثنا يقحنس كقي و ييفقحك اليبقدي ،عقي عقحن كقي و
جنيف  ،عي وكيهّ ،ا :
قدي ق اللقس ،فققا كّقح
(صقلّى عليقه وّقلّم) :ال تقزا و ّهمقيت صقاحلاد
وعمقي كقني ي ّ
رنف عند الن ّ (صلّى عليقه وّقلّم) وهقح خيطقبّ ،
كين [ّا ] :رلّهم مي ّمي .
ّىت اضي اثنا عشم خليف رلهم مي ّمي ّ ،ا  :وخفا هبا صحته ،فقا و ّ
ليمه :ما ّا ؟ ّا  :وي ّ
قلي مققي فماهققد السققمطني اجلققزء الثققا ،مق ق ّدماد علققى احلققديم السققال  ،وهققح مققي خطققأ الربوّققاب يِ مل يوق ّدمققه ّققند
( )3هققذا احلققديم رققان ق وصق ّ
يصع ون يقا ّ :دثنا.
املصن يم مسلم ،وال جمو ِرمه ّاكقاد ّىت ّ
ازو حتقف القمّم )5( :مقي روقاب اإلمقاكة ،وِرقم هقذا حتقف القمّم)6( :
وممّا يؤيّد ما صنيناه :أتخ ه ق صنيع مسلم عي احلديم املوق ّدم فذرم ّ
منه.
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عليه وّلّم) يقح ( :ال يزال أمر الناس ماضياً ما ولييهم اابنيا عشير

عي جاكم كي مسمة ّا  :مسيف الن (صلّى
رجالً).
[ّا اكقي مسقمة] :مثّ تربلّقم النق ّ (صقلّى عليقه وّقلّم) كربلمق خفيقف عل ّقي ،فسقألف و مقاِا ّقا كّقح

(صلّى عليه وّلم)؟ فقا ّ[ :ا ] ( :لّهم من قريش) (.)1
[وابلسققند املوقققدم ّققا مسققلم] :وّققدثنا هدك ق ( )2كققي خالققد ازل يّ ،ققدثنا تّققا كققي ّققلم  ،عققي مسققا كققي
ّمبّ ،ا :
(صقلّى عليققه وّقلّم) يقققح ( :ال ييزال اإلسييالم عزييزاً إىل اابييين
مسيققف جققاكم كققي مسققمة يقققح  :مسيققف كّققح
عشر خليفة).
مثّ ّا رلم د مل وفهمها ،فقلف ز  :ما ّا  :فقا ّ[ :ا ] ( :لهم من قريش) (.)3
اكي و شيب ّ ،ا ّ :قدثنا ّقامت  -وهقح
[وويضاد ابلسند املوق ّدم ّا مسلم]ّ :دثنا ّويب كي ّييد ،ووكح كربم ه
اكي يمساعيل  -عي املهاجم كي مسماك ،عي عامم كي ّيد كي و وّا ّ ،ا :
روبف يم جاكم كي َمسهَمة م المي ّنف  ،ون وخاي ،كشيء مسيوه مي كّح

____________________
( )1وويضاد ِرمه مسلم كيده ق صنينه كسند آخمّ ،ا :
وّ ّداث ّويب كي ّييدّ ،دثنا وكح عحانق  ،عقي مسقا  ،عقي جقاكم كقي مسقمة ،عقي النق ّ (صقلّى عليقه وّقلّم) هبقذا احلقديم ومل يقذرم( :ال يقزا ومقم
الناس ماضياد).
( )2رقذا ق ازصققل ،وهققذا هقح احلققديم )1( :مققي روققاب اإلمقاكة )33( :مققي صققنيع مسققلم ،وق النسقخ املطبحعق ّققن ( )1315كونقيق دمحم
فؤا عبد الباّي( :ه ّداب كي خالد.)...
وويضاد ّا مسلم ق احلديم الثامي وما كيده مي رواب اإلماكة:)33( :
ّدثنا وكح كربم اكي و شيب ّ ،دثنا وكح مياوي  ،عي او  ،عي ه
الشي  ،عي جاكم كي مسمةّ ،ا :
ّا الن (صلّى

عليه وّلّم)( :ال يزال هذا األمر عزيزاً إىل اابين عشر خليفة).

ّا [جاكم] :مثّ تربلّم كشيء مل وفهمه فقلف ز  :ما ّا ؟ فقا ّ[ :ا ] ( :لهم من قريش).

[و] ّدثنا نصم كي علي اجلهضميّ ،دثنا يزيد كي هلكي ّ ،دثنا اكي عحن.
ّيلحل  :وّدثنا وتد كي عثمان النحفلي  -واللفظ له ّ -دثنا ولهمّ ،دثنا اكي عحن ،عي ه
الشي  ،عي جاكم كي مسمةّ ،ا :
انطلقف يم كّح

(صلّى

عليه وّلّم) وميي و فسميوه يقح ( :ال يزال هذا الدين عزيزاً مني اً إىل اابين عشر خليفة).

صمنيها الناس ،فقلف ز  :ما ّا ؟ ّا ّ[ :ا ] ( :لهم من قريش).
فقا رلم د [و] ّ
مين.
( )3ما كني امليقحفا لئ ة ّ
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(صقلّى عليقه وّقلّم)  -يقحم مجيق عشقيّ كجقم
يي :مسيقف كّقح
(صلّى عليقه وّقلّم)؟ ّقا  :فربوقب ّ
ازّلمي  -يقح ( :ال يزال الدين قائماً حىت تقوم الساعةم ويكون عليكم اابنا عشر خليفة لّهم من قريش) (.)1
ّ

____________________
(ِ )1رمه ق احلديم )12( :مي رواب اإلماكة )33( :حتقف القمّم )1822( :مقي صقنينه ،1453 3 :ط ّقن  )1315( :كونقيق دمحم
فؤا عبد الباّي ،وفيه( :وو يربحن عليربم اثنا عشم خليف رلهم مي ّمي ).
مثّ ِرم للمواي ِيالد ممتبس ةا ّبقه ،مثّ ّا ّ :دثنا دمحم كي كاف ّ ،دثنا اكقي و فقديكّ ،قدثنا اكقي و ِهقب ،عقي مهقاجم كقي مسقماك ،عقي
(صقلّى عليقه
(صقلّى عليقه وّقلّم)؟ فققا  :مسيقف كّقح
عامم كي ّيد ونّه وكّل يم اكي َمسهمة اليدويّ :دثنا ما مسيف مي كّقح
وّلّم) يقح  :فذرم وح ّديم ّامت.
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الباب الرابع والثالابون
فضيلة

زهر رّين اب رهتا السحائب الغرر للمنيازلني بكيل م ي س ( )1وللطيبيني م اقيد األزرم ومنقبية تيال عرائسيها يف بيرود
ٍ
ملتمس مسر ال يداق وآفية احليرر [يف والدق اإلميام احلسيني
اجلالل رصيداً ألعناح ذوات ال يون اخلزرم [و] للمس فني بكل
وأمر هللا ت اىل بتزيني اجلنانم وهبوط جّئيل إىل األرن لتبشري النيب وتسليته].

املطهم احللّي (كته ) ،عي الشيخ الفقيقه مهقذب القديي
علي ّ
 - 446ونبأّن الشيخ ّديد الديي يحّ كي ّ
علي كي عبد الصقمد،
و عبد احلسني كي و الفم اكي كّة النيلي (كته ) ،كموايوه عي دمحم كي احلسني كي ّ
عي والده ،عي ج ّده دمحم ،عي وكيه ،عي مجاع منهم :السيد وكح الايرا عل ّقي كقي احلسقني اجلقحكي ،ووكقح كربقم دمحم
علي امليممي ،والفقيه وكح جيفم دمحم كي يكماهيم القايين ،كموايوهم عي الشيخ الفقيقه و جيفقم دمحم كقي
كي وتد كي ّ
القم ققي مجي ق مص قنّفاته وكوائت ققه (كت ققه ) ّ ،ققا  ّ :ق ّدثنا ( )2عل ق ّقي ك ققي
عل ق ّقي ك ققي احلس ققني ك ققي محّ ققى اك ققي ابكحي ققه ّ

عمققي دمحم كققي و القاّققم ،عققي وتققد كققي و عبققد الايّققيّ ،ققا ّ :ققدثنا دمحم كققي
ماجيلحيققه (هنع هللا يضر)ّ ،ققا ّ :ققدثنا ّ
علي القمشيّ ،ا ّ :دثنا وكح المكي الزهماّ ،،ا ّ :دثنا جميم ،عي ليم كي و ّليم ،عي جماهدّ ،ا :
ّ

____________________
كربل ميرت .)...
( )1رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :الناللني ّ
عليققه)  -وهققح البققاب )24( :مققي روققاب
( )2كواه ق احلققديم )36( :مققي ابب مققا كوي عققي الن ق ّ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)  -ق الققن ّ علققى القققاهم (صققلحا
يرما الديي 282 ،1 :وق ط.338 3
وكواه عنه ق احلديم )24( :مي الباب )11( :مي حباك ازنحاك 12 ،12 :طب الربمبا ،،وق طب احلديم.248 43 :
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ّقا اكققي عبّققاس :مسيققف النق ّ (صقلّى

عليققه وّقلّم) يققح  :إ ّن هلل تبييار وت يياىل َملَكياً يُقييال لييه :دردائيييل ييان لييه

س ّ عشر ألف جنياحم ميا بيني اجلنياح إىل اجلنياح هيواءم واهليواء ميا بيني السيماء إىل األرنم فج يل يومياً يقيول يف فسيه:
() 1
يل
جل جالله شيء ف لم هللا ما قالم فزاده أجنحةً مثلها فصار له اابنان وابالابيون أليف جنياحم مثّ أوحيى هللا ج ّ
أفوح ربّنا ّ
جالله إليه :أن طرم فطار مقدار مخسني عاماً فلم ينل رأس قائمة من قوائم ال رش.

فلميا عليم هللا إت ابيه أوحيى إلييه :أيّهيا املَلَي عيد إىل مكا ي فيأان عظييم يل عظييمم ولييس فيوقي شييء ( )2وال أُوصييف
ّ
ميكان .فسلب هللا أجنحته ومقامه من صفو املالئكة.
يل إىل
ّ
فلما ُولد احلسني بن عليي (عليهميا السيالم)  -ورقان محلقده عشقيّ اريمقيس ليلق اجلميق  -أوحيى هللا ع ّيز وج ّ
ٍ
ٍ
حملمد يف دار الد يا.
مال خازن النار :أن أمخد النريان على أهلها لكرامة مولود ُولد ّ
ٍ
حملمد [صيلّى هللا علييه وآليه] يف
وأوحى هللا ت اىل إىل رضوان خازن اجلنان :أن زخر اجلنان وطيّبها لكرامة مولود ُولد ّ
دار الد يا.
ٍ
حملمييد
وأوحييى هللا ت يياىل إىل املالئكيية :أن قومييوا صييفوفاً ابلتسييبي والتحميييد [والتمجيييد] والتكبييري لكراميية مولييود ُولييد ّ
[صلّى هللا عليه وآله] يف دار الد يا.

حممد يف ألف قبيل  -والقبيل ول ولق
وأوحى هللا ت اىل إىل جّئيل :أن أهبض إىل بيّي ّ

 -مين املالئكية عليى خييول

الدر والياقوتم وم هم مالئكة يُقال هلم :الروحا يّون يديهم حراب من ور ( )4أن يهنّموا
بلق مسرجة ملجمة عليها قباب ّ
() 5
حممد
حممداً ميولوده وأخّه ّي جّئيل ّ
أين قد مسّيته :احلسني فهنّمه ّ
وعزه!! وقل لهّ :ي ّ
ّ

____________________
قن اريققاي  -رققان ةنققا خطققحك البققا مققي ق اعوقققا يربققحن البققاكي تيققام ِا مربققان .وو امل قما
(ّ )1ققا ق البنققاك :ليق ّقل هققذا  -علققى تقققديم صق ّ
كقحله( :فحب ككّنا شيء) ،فحب عمش ككّنا ّيما مرباّند وو كتب د ،فيربحن ِلك منه تقص اد ق ميمف ع موه وجالله ،فيربحن على هذا ِرقم نفقي املربقان
ه
موحهم و اليامل.
يوحهم ّ
لمف ما كّةا ّ
وصلي كيده لفظ( :ع يم).
( )2رذا ق يرما الديي ،والبناك ،ولا ق ّ
( )3رذا ق ازصل ،وق يرما الديي ،والبناك( :تزيإ إي وتزاوكن).
( )4رذا ق ازصل ،ومثله ق البناك ،وق يرما الديي( :ايديهم وطباب).
ه
حممداد ةحلح ه).
( )5رذا ق ازصل ،وق يرما الديي ،والبناك( :ون هنّةحا ّ
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شر الدواب ( )1فويل للقاتلم وويل للسائقم وويل للقائد.
شر أ ُّمت على ّ
يقتله ّ
قاتل احلسني أان منه بريء وهو مين بريء؛ أل ّه ال نن يوم القيامية أحيد [مين امليذ بني] إالّ وقاتيل احلسيني أعظيم جرمياً
منهم قاتل احلسني يدخل النار يوم القيامة مع الذين يزعمون أ ّن مع هللا إهلاً آخرم والنار أشوح إىل قاتيل احلسيني ممّين أطياع

هللا إىل اجلنّة.

ّا  :فبينا جّئيل (عليه السالم) يهبض مين السيماء إىل اليد يا إذ م ّير بيدردائيلم فقيال ليه دردائييلّ :ي جّئييل ميا هيذه

حملمد مولود يف دار الد يام وقد ب ثين هللا ت اىل إليه
الليلة يف السماء؟ أقام القيامة على أهل الد يا؟ قال :الم ولكن ُولد ّ

ألُهنّمه ميولوده.

مين السالم ( )2وقيل ليه :حبي ّق هيذا املوليود
حممد فاقرأه ّ
فقال له املل ّ :ي جّئيل ابلذي خلق وخلقين إذا هبط إىل ّ

علي أجنحيت ومقامي من صفو املالئكة.
عينم ّ
علي إالّ ما سأل ربّ أن يرضى ّ
ويرد ّ

فهبس جايهيل (عليه السالم) على الن (صلّى عليه وّلّم) فهنّقأه رمقا ومقمه تيقام وع ّقزاه ،فققا لقه النق
(صقلّى عليققه وّقلّم [أ] تقتلييه أ ُّميييت؟ ّققا  :نيقم ئ دمحم .فقققا [النق ُّ] (صقلّى عليققه وّقلّم) :مييا هييؤالء ُّميييت أان
حممد.
بريء منهم وهللا بريء منهم .قال جّئيل :وأان بريء منهم ّي ّ

فققدخل النق ُّ (صقلّى

وعزاهققا فبربققف فاطمق  ،مثّ ّالققفّ :ي
عليققه وّقلّم) علققى فاطمق (عليهققا السققالم) فهنّأهققا ّ

ليتيين أليده .قاتييل احلسيني يف النيار؟ .فقققا النق (صقلّى

األئمة اهلادية.
حىت يكون منه إمام يكون منه ّ

عليقه وّقلّم) :وأان أشيهد بيذل ّي فاطميية؛ ولكنّيه ال يقتييل

واألئمة ب دي هم:
[مثّ] ّا (عليه السالم):
ّ
علي.
اهلادي ّ
واملهتدي احلسن.
وال دل احلسني.

والناصر علي بن احلسني.

علي.
والس ّفاح دمحم بن ّ
والن ّفاع ج فر بن دمحم.

واألمني موسى بن ج فر.

____________________
( )1رذا ق ازصل ،وق يرما الديي والبناك( :شماك و ّهموك على شماك الدواب).
وصلي هاهنا ّذٌ وتصني .
( )2هذا هح ال اهم املحاف لربواب يرما الديي ،وق ّ
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علي بن موسى.
واملؤمتن ّ
واإلمام دمحم بن علي.

حممد.
علي بن ّ
والف ّال ّ

علي.
وال الّم احلسن بن ّ

ومن يصلّي خلفه عيسى بن مر (عليه السالم).
َ

كقصق امللققك ومققا
عليققه وّقلّم) ّ

فسققربنف فاطمق (عليهققا السققالم) مققي البربققاء ،مثّ وخققاي جايهيققل النق (صقلّى
وهصيب كه.
ّا اكي عبّاس :فأخذ الن (صلّى عليه وّلّم) [احلسني] وهح ملفقحٌ ق خقمب مقي صقحٌ فأشقاك كقه يم

اللهم حب ّق هذا املولود علي م ال بل حب ّق عليه وعلى ج ّده دمحم وإبراهيم وإمساعييل وإسيحاح وي قيوبم
السماء ،مثّ ّا ّ :
ورد عليه أجنحته ومقامه من صفو املالئكة.
علي [و] ابن فاطمة عند قدر فارن عن دردائيل ّ
إن ان للحسني بن ّ

فمّ تيام وجننوه ومقامه ،فامللَك ليس يهيمٌ ق اجلنّ يالّ ان يهقا  :هقذا مقحم احلسقني كقي عل ّقي [و] اكقي
(َ ) 1
(صلّى عليه وّلّم) .
كّح

____________________
( )1مثّ ي ّّن روبنا مي كداي احلديم )442( :مي هذا السمس يم وواخم هذا احلديم ق ليلق اريمقيس املحافق للسقاك وعشقميي وو الثقامي وعشقميي
مي ِي ّيدة احلمام مي ّن ( )1331اهل مي .
كدوّن كه ق كيف الشيخ دمحم جحا ميمف ق طهمان ،وورملناه ق كيف الشيخ الحجيه علقي مقالي ق خماّقان ،وو منقاه ق يقحم االثنقني املحافق لليقحم
الثا ،مي ِي ّ ّ احلمام ق كيف اكي وخي ق ّم ،ووّن مربموب ر يم.
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الباب اخلامس والثالابون
واألئمية مين وليدهم وبييان ميا يا وا يوا بيون علييه مين األدعييةم وبييان ب يض
[يف تقريض رسيول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ابنيه احلسيني
ّ

عالمات اإلمام املنتظَر (صلوات هللا عليهم أمج ني)].

ابكحيه (ّ )1قا ّ :قدثنا وكقح احلسقي وتقد كقي اثكقف القدوالي ةدينق
 - 441وكوو الشيخ اجلليل وكح جيفم اكي َ
السققالمّ ،ققدثنا دمحم كققي الفضققل [الننققحي] ّققدثنا دمحم كققي علق ّقي كققي عبققد الصققمد الربققحقّ ،ققدثنا علق ّقي كققي عاصققم،
علي كي محّى [عليه السالم] عقي وكيقه عل ّقي كقي محّقى ،عقي وكيقه محّقى كقي جيفقم ،عقي وكيقه جيفقم
عي دمحم كي ّ

علي (عليهم السالم)ّ ،ا :
علي كي احلسني ،عي وكيه احلسني كي ّ
علي ،عي وكيه ّ
كي دمحم ،عي وكيه دمحم كي ّ

ُيب بين يبم فقيال يل [رسيول هللا] (صيلّى هللا علييه وسيلّم):
(دخل على رسول هللا (صيلّى هللا علييه وسيلّم) وعنيده أ ّ
ُيب :و يييف يكييون ّي رسييول هللا زييين السييماوات واألرن أحييد
مرحب ياً ب ي ّي أاب عبييد هللا ّي زييين السييماوات واألرن .قييال أ ّ
ُيب والذي ب ثين ابحلي ّق بيّياًم إ ّن احلسيني بين عل ّيي يف السيماء أ يّ منيه يف األرنم وإ ّيه املكتيوب عليى ميني
غري ؟ قالّ :ي أ ّ
ال رش [أ ّه] مصباح هدى ( )2وسفينة ناقم وإمام غري وهنم ِ
وع ّز وفير

____________________
( )1كواه ق احلديم )11( :مي الباب )24( :مي رواب يرما الديي  264وق ط 253 2وق ط.154 ..
وكواه ويضاد ق احلديم )23( :مي الباب السا س مي عيحن ازخباك 53 ،1 :وق ط.35 1
وكواه عنهما ق احلديم )8( :مي الباب )42( :مي حباك ازنحاك ،122 3 :وق ط احلديم.224 36 :
( )2رذا ق ازصل عدا ما وضيناه كني امليقحفني فإنّه لئ ة تحضينيّ منّا.
وق ط الغمي مي يرما الديي( :فإنّه مربوحب عي اني اليمش مصباح ها ).
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وجل رّ ب يف صلبه طفةً مبار ةً طيّبةً ز يّةً ُخلق مين قبيل أن يكيون قليوح يف األرحيامم أو
وعلم وذخر .وإ ّن هللا ّ
عز ّ
ري ماء يف األصالبم أو يكون ليل أو هار.

وفرج هللا عنه ربهم وقضى
هبن قلوح إالّ حشره هللا ّ
ولقد ل ّقن دعوات ما يدعو ّ
وجل م هم و ان شفي ه يف آخرتهم ّ
عز ّ
عدوهم و يهت س ه.
وقواه على ّ
ويسر أمرهم وأوض سبيلهم ّ
هبا دينهم ّ
قاعد:

ُيب بن ب :ما هذه الدعوات ّي رسول هللا؟ قال :تقول إذا فرغ من صلوات وأ
فقال له أ ّ
إين أسييأل بكلمات ي م وم اقييد عرش ي م وس ي ّكان مساوات ي وأرض ي م وأ بيائ ي ورسييل م أن تسييتجيب يل فقييد
اللّهي ّيم ّ
حمم ٍد وأن  ،ل يل من أمري يسراً.
رهقين عن أمري عسر فأسأل أن تصلّي على ّ
يسهل أمر ويشرح [ل ] صدر م ويل ّقن شهادق أن ال إله إالّ هللا عند خروج فس .
وجل ّ
فإ ّن هللا ّ
عز ّ
ُيبّ :ي رسول هللا فما هذه النطفية يف صيليب حبيييب احلسيني؟ قيال :مثيل هيذه النطفية [مثيل] القميرم وهيي طفية
قال له أ ّ
هوّيً.
تبيني وبيانم يكون َمن اتّب ه رشيداًم َ
ضل عنه ّ
ومن ّ
عليم ودعاؤه:
قال :فما امسه وما دعاؤه؟ قال :امسه ّ

اهلمم وّي ابعث الرسلم وّي صادح الوعد.
الغم وّي فارج ّ
حي ّي قيّومم ّي اشف ّ
ّي دائم ّي ديّومم ّي ّ

علي بن احلسني و ان قائده إىل اجلنّة.
َمن دعا هبذا الدعاء حشره هللا مع ّ
قييال لييه أُيبّ :ي رسييول هللا فهييل لييه ميين َخلَي ٍ
يف أو وصي ّيي؟ قييال :ييمم لييه مواريييث السييماوات واألرن .قييال :ومييا م ييىن
ّ
مواريث السماوات واألرن ّي رسول هللا؟ قال :القضاء ابحل ّقم واحلكم ابلدّي ةم وأتويل األحكامم وبيان ما يكون.
قال :وما امسه؟ قال :امسيه دمحمم وإ ّن املالئكية لتسيتأ س بيه يف السيماواتم ويقيول يف دعائيه :إن يان يل عنيد رضيوان

وود فاغفر يل وملَن تب ين من إخواين وشي يتم وطيّب يل ما يف صليب.
ّ

يل يف صيلبه طفيةً مبار يةً ز يّيةًم وأخيّين (علييه السيالم) أ ّن هللا ت ياىل طيّيب هيذه النطفية ومسّاهيا عنيده
فرّ ب هللا ّ
عز وج ّ

مهدّيً راضياً مرضيّاًم
ج فراًم وج لها هادّيً ّ
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يدعو ربّه ويقول يف دعائه:

ويسيير أُمييورهم
ّي ّ
ياءم وهلييم عنييد رضي ً
دّين غييري متييوان ّي أرحييم اليرامحنيم اج ييل لشييي يت ميين النييار وقي ً
ياءم واغفيير ذ ييوهبم ّ

واقض ديوهمم واس عوراهتمم وهب يل الكبائر اليت بين وبينهم.
ِ
غم فرجاً وقرجاً.
ّي َمن ال خيا الضيمم وال أتخذه سنة وال ومم اج ل يل من ل ٍّ
وجل أبيض الوجه مع ج فر بن دمحم إىل اجلنّة.
[و] َمن دعا هبذا الدعاء حشره هللا ّ
عز ّ
ُيب إ ّن هللا ت اىل رّ ب هذه النطفة طفة ز يّة مبار ة أ زل عليه الرمحة ومسّاها عنده موسى.
ّي أ ّ
ُيبّ :ي رسول هللا ّأهم ( )1يتواصفن ويتناسلون ويتوارابون ويصف ب ضهم ب ضاً .قال :وصفهم يل جّئيل (عليه
قال له أ َّ

جل جالله.
السالم) عن ّ
رب ال املني ّ

قال :فهل ملوسى دعوق يدعو هبا سوى دعاء آابئه؟ قال :م .يقول يف دعائه:

احلب وابرئ النسمم وحمي املوتى وممي األحياءم ودائم الثبيات وقيرج النبياتم
ّي خالق اخللق وّي ابسض الرزحم وفالق ّ

اف ل يب ما أ

أهله.

َمن دعا هبذا الدعاء قضى هللا حوائجهم وحشره هللا يوم القيامة مع موسى بن ج فر.

وإ ّن هللا رّ ب يف صلبه طفةً مبار ةً طيّبةً ز يّةً َم ْرضيّةًم ومسّاهيا عنيده عل ّييم يكيون هلل يف خلقيه رضييّاً يف علميه وحكميهم

حيتجون به يوم القيامةم وله دعاء يدعو به:
حجةً لشي ته ّ
و له ّ
صل على ٍ
حممدم وأعطين اهلدى واببَّتين عليهم واحشرين عليه آمناً أمن َمن ال خو عليه وال حزن وال
الل َّ
حممد وآل ّ
ّ
ّهم ِّ

جزعم إ ّ أهل التقوى وأهل املغفرق.
وجل رّ يب يف صيلبه طفيةً مبار ية طيّبية ز يّية َم ْرضييّةم ومسّاهيا دمحم بين عل ّييم فهيو شيفيع شيي ته ووارث عليم
وإ ّن هللا ّ
عز ّ
حممد رسول هللا.
ج ّدهم له عالمة بيّه ّ
وحجة اهرقم إذا ولد يقول :ال إله إالّ هللام ّ
ويقول يف دعائهّ :ي َمن ال شبيه له وال مثالم أ

هللا ال إله إالّ أ م وال خالق إالّ أ م يفىن

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي ( :هرلّهم).
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عمن عصا م ويف املغفرق رضا .
امليلوقني وتبقى أ م َحلُ ْم َ ّ
علي شفي ه يوم القيامة.
َمن دعا هبذا الدعاء ان ّ
حممد بن ّ

ابرق مبار يية طيّبيية طيياهرقم مسّاهييا عنييده علي ّيي بيين دمحمم
وإ ّن هللا تبييا وت يياىل رّ ييب يف صييلبه طف يةً ال ابغييية وال طاغيييةم ّ
يدوهم ويقيول يف
يل س ٍّير مكتيومم َمين لقييه ويف صيدره شييء أ بيأه وحي ّذره مين ع ّ
فألبسها السكينة والوقارم وأودعها ال ليوم و ّ

دعائه:

شر الشرور وآفات الدهورم وأسأل النجاق يوم ينفخ يف الصور.
ّي ور ّي برهانم ّي منري ّي مبنيم ّي ر ّ
ب ا فين ّ
علي بن دمحم شفي ه وقائده إىل اجلنّة.
َمن دعا هبذا الدعاء ان ّ
وإ ّن هللا تبا وت اىل رّ ب يف صلبه طفةً ومسّاها عنده احلسنم وج له يوراً يف بيالده وخليفيةً يف أرضيهم ِ
وع ّيزاً أل ُّمية جي ّده
() 1
وحجة ملَن واالهم وبرهاانً ملَن ا ذه إمامم يقول يف دعائه:
وهادّيً لشي تهم وشفي اً هلم عند ربّهم قمة على َمن خالفه
ّ
ِ
ِ
أعزين ب ِ ّز م وأيّدين بنصير م وأب يد ع ّيين يزات الشيياطنيم وادفيع ع ّيين بيدف م وامنيع
ّي عزيز ال ّز يف ع ّزهم وّي عزيز ّ
مين مين
ّ

م واج لين من خيار خلق م ّي واحد ّي أحد ّي فرد ّي صمد.

وجل م ه ونّاه من النارم ولو وجب عليه.
َمن دعا هبذا الدعاء حشره هللا ّ
عز ّ
() 2
مطهرقًم يرضي هبا ل مؤمن ممّن قد أخذ
وإ ّن هللا تبار وت اىل رّ ب يف صلب احلسن طفةً مبار ةً ز يّةً طيّبةً طاهرقً ّ
ٍ
جاحدم وهو إمام تقي قي سار مرضي ٍ
مهدي حيكم ابل دل ونمر بهم يصي ّدح ع ّيز
هاد
هللا ميثاقه يف الواليةم ويكفر به ّل
ّ ّ ّ
ّ
ّ

وجل [و] يص ّدقه هللا يف قوله.
ّ

مسوّمة.
خيرج من هتامة حىت يظهر الدالئل ال الماتم وله ابلطالقان نوز ال ذهب وال ف ّ
ضة إالّ خيول ورجال ّ

مع هللا له من أقاصي البالد على ع ّدق أهل بدر ابال مة وابالابة عشر رجالً.
م ييه صييحيفة قتوميية فيهييا عييدد أصييحابه :مسييائهم وأ سيياهبم وبلييداهم وصيينائ هم وطبييائ هم وحالهييم و نيياهمم ي ّدادون
جم ّدون يف طاعتهم.

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :ونقم ملي).
َ
( )2رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :وكرب ق صلبه).

159

ُيب :وما داللته وعالمته ّي رسول هللا؟ قال :له علَم إذا حان وق خروجه ا تشر ذلي ال َلَيم مين فسيهم وأ طقيه
فقال أ ّ

ويل هللا [و] اقتل أعداء هللا و ا رايتان وعالمتان.
وجل فناداه ال َلَم :اخرج ّي َّ
هللا ّ
عز ّ

وجل فناداه السيف :اخرج ّي
وله سيف ُم ْغ َمدم فإذا حان وق خروجه اقتلع ذل السيف من غمدهم وأ طقه هللا ّ
عز ّ

حيل ل أن تق د عن أعداء هللا.
ويل هللا فال ّ
ّ
فييرج ويقتل أعداء هللا حيث ابقفهمم ويقيم حدود هللام وحيكم حبكم هللا.

خيرج [و] جّئيل عن مينهم وميكائيل عن ميسرتهم وش يب بن صاا على مق ّدمته.
وجل.
ُفون أمري إىل هللا ّ
وسو تذ رون ما أقول لكم وأ ّ
عز ّ

ُيب طو ملَن لقيه وطو ملَن أحبّهم وطيو ملَين قيال بيه وليو ب يد حينيم وينجييهم مين اهللكية يف اإلقيرار ابهلل وبرسيوله
ّي أ َّ
األئمةم يفت هللا هلم اجلنّة.
ووميع ّ
ومثَيلُه يف السماء َمثل القمر املنري الذي ال يُطفئ وره أبداً.
مثلهم مثل املس الذي يسطع رحيه فال ّ
يتغري أبداًَ .

وجل؟ قيال :إ ّن هللا ت ياىل أ يزل عل ّيي اابيين عشير خامتياً
األئمة عند هللا ّ
ُيبّ :ي رسول هللام يف بيان حال هؤالء ّ
عز ّ
قال أ َّ
رب ال املني.
واابنتا عشرق صحيفةم اسم ل إمام على خامته وصفته يف صحيفتهم واحلمد هلل ّ

161

الباب السادس والثالابون
النيب
[يف تغيري اآلفاح عند قتل اإلمام احلسنيم وصريورق الورس رماداًم وذ ر ما ان مكتوابً يف نائس الروم قبل ب ث ّ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) بثال مة سنة].

علي كي و ب كي عثمقان كقي عبيقد اريقالن ،وجمقد القديي عبقد
 - 443 - 448وخاي ،املشايخ ات الديي ّ
() 1
وضقاح الشقهماب،
الصمد كي وتد كي عبد القا ك كي و اجلي
ورما الديي عل ّقي كقي دمحم كقي دمحم كقي دمحم كقي ّ
() 2
حمب الديي وكح البقاء عبد كي احلسقني كقي عبقد اليهربقاياوي
ومجاع آخمون كتهم يجالدةّ ،الحا :ونبأّن ّ

( )3يجققالدة ين مل يربققي مساعقادّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح الفققوع دمحم كققي عبققد البققاّي كققي وتققد كققي ّققليمان  -مساعقاد يققحم ازّققد
() 4
علي كي احلسني كقي ويّقحب الب ّقزاك ،ونبقأّن وكقح عل ّقي
ّلخ كجب ّن مخس وثالثني ومخسمة  -ونبأّن وكح احلسي ّ
قأّم كققهّ ،ققدثنا وكققح علق ّقي كشققم كققي محّققى،
دمحم كققي وتققد كققي احلسققي كققي يّققناب الصق ّقحاٌ ّقماء دة عليققه ووّن ومسق فق ّ
ّدثنا دمحم كي محّىّ ،دثنا ّفيان كي وري ّ ،دثنا جميم:
اتم آفقاب السقماء وككيق وشقهم وصقاك القحكس
علي (عليهما السالم) ّ
عي ازعم ّ ،ا  :ملا ّهول احلسني كي ّ
كما اد.
وابإلّقنا [املوقق ّدم آنفقاد] ّققدثنا كشقم كققي محّقىّ ،ققدثنا دمحم كققي محّقىّ ،ققدثنا ّقفيان كققي وريق ّ ،ققدثنا وكققح
ّييد الوغل ّ[ ،عي و اليمان ،عي يمام ملس د

____________________
( )1رذا ها هنا.
ازو ( :عبد القا ك كي و احلسي البغدا ي).
وق احلديم )131( :ق الباب )48( :مي السمس ّ
ازو .
( )2ومثله ق احلديم )113( :ق الباب )45( :مي السمس ّ
ازو ( :اليربايي).
( )3وق احلديم )113( :ق الباب )45( :مي السمس ّ
( )4رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :مخس ومخسني).
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كين ّليم] ( )1عي وشيا هلم زوا الموم فحجدوا ق رنيس مي رناهسهم:
ه
احلساب
وتمجح و ّهم ٌ ّولف ّسيناد ( = )2شفاع َ ج ّده يحم
[ّققالحا :فسققألناهم] فقلنققا ( :)3منققذ رققم وجققدمت هققذا الربوققاب ق هققذه الربنيسق ؟ ّققالحاّ :بققل خققمو [نبققيّربم جق ّد]
احلسني ( )4كثال ة ّن .
____________________
( )1ما كني امليقحفني مأخحِ مي احلديم )342( :وما كيده مي تممج اإلمام احلسني مي اتكيخ مش .211
( )2رققذا ق نسققخ السققيد علققي نقققي ،ومثلهققا ق املي ققم الربب ق  ،وتممج ق اإلمققام احلسققني (عليققه السققالم) مققي اتكيققخ مش ق  ،وق نسققخ طه قمان:
(ّولحا ّسني).
( )3هذا هح ال اهم املحاف للنديم )342( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  ،وق نسخ طهقمان مقي فماهقد السقمطني
اجلزء الثا( :،فقلف).
( )4مققا كققني امليقققحفني مقوققبس مققي كوائ اكققي عسققارم ،وممقّقا كواه الط قايا ،ق احلققديم )121( :مققي تممج ق اإلمققام احلسققني (عليققه السققالم) مققي
املي م الربب  / 1 :الحكبّ /..ا :
ّدثنا دمحم كي عبد احلضمميّ ،دثنا دمحم كي عحن ّدثنا وكح ّييد الوغل  ،عي لج كقي اقان ،عقي يمقام لبقين ّقليم ،عقي وشقيا لقه قزو وك
الموم فنزلحا ق رنيس مي رناهسهم فقمووا ق َّ َ م مربوحب:
ه
احلساب
ميشم ّولحا ّسيناد = شفاع َ ج ّده يحم
ويمجح ٌ
[ّالحا ]:فسألناهم منذ رم كهنيف هذه الربنيس ؟ ّالحاّ :بل ون يهبيم نبيّربم كثال ة ّن .
ّا وكح جيفم احلضممي :وّدثنا جند كي وال  ،عي دمحم كي حك ؛ مثّ مسيوه مي دمحم كي حك .
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[حديث الزهري :ملا قُتل احلسني (عليه السالم) يرفع ببي املقدس حصاق إالّ ُوجد حتتها دم عبيض].

 - 452وخ ققايّن ازمق ق املي ّققم احملق ق ّدث امل قماكس الاه ققد عم ققا ال ققديي :او ك ققي دمحم اك ققي و القاّ ققم اهلرب ققاكي
كسققماعي عليققه ابملس ق د ازّصققى ةدين ق القققدس الش قمي  -عنققد اجلانققب الغققم مققي ّبّق محّققى (عليققه السققالم)
عصم يحم االثنني كاك صفم ّن مخس وتسيني وّوّمة ّ -يل له :وخايرم الشقيخ اإلمقام مشقس القديي يحّق كقي
خليقل كقي عبقد الدمشقققي كسقماعك عليقه  -ق كاكق عشققم [مقي] شقهم كمضقانّ ،ققن وككق وثالثقني وّققوّمة -

ّققا  :ونبققأّن وكققح الفضققل يمساعيققل كققي علق ّقي كققي يك قماهيم احل ق وي ،عققي و القاّققم اريضققم كققي احلسققني كققي عبققد
ازل ي ،ع ققي و يّ ققناب يك قماهيم ك ققي ي ققحنس واكن ققه و احلس ققي وت ققد ،رال ققا ع ققي و دمحم عب ققد اليزي ققز ك ققي وت ققد
النصققي يجققالدة ،عققي و كربققم دمحم كققي وتققد اريطيققب املق ّدّققي امليققموٌ ابلحاّققطيّ ،ققدثنا الحليققدّ ،ققدثنا عبققد

كي دمحم الفمئ ّ،دثنا دمحم كي شييب السن مي ،عي عيسى كي يحنس ،عي و كربم اهلذي:
عي الزهميّ ،ا  :ملا ّوقل احلسقني كقي عل ّقي (عليهمقا السقالم) ،مل يمفق كبيقف املققدس ّصقاة يالّ وجقد حتوهقا
ّ
م عبيس (.)1

____________________
ازو 332 ،1 :
( )1وللنققديم مصققا ك ووّققانيد ،وّققد تق ق ّدم اّققانيد ق آخققم البققاب )12( :ق احلققديم )326( :وتيليقققه مققي السققمس ّ
ط.1
وكواه ويضاد البالِكي كسند آخم عقي اكقي شقهاب ،ق آخقم تممجق اإلمقام احلسقني (عليقه السقالم) مقي ونسقاب ازشقماٌ / 1 :القحكب  / 251و /
وو  ،521وق ط.228 3 :1
وكواه ويضاد اكي ّيد ق آخم تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي الطبقا الربايوّ 8 :ا :
وخايّن دمحم كي عممّ ،ا ّ :دثين يع ،عي كجل مي آ ّييد يقح  :مسيف الزهمي يقح ّ :قألين عبقد امللقك كقي مقموان ،فققا  :مقا رقان عالمق
مقول احلسني؟ ّا ّ[ :لف] :مل نربش يحمةذ ّ ماد يالّ وجدّن [ظ] حتوه ماد عبيطاد .فقا عبد امللك :وّن وونف ق هذا ميبان!!!
علي ،عي وكيهّ ،ا :
[و] ّدثين دمحم كي عمم [ّا ]ّ :دثين عمم كي دمحم كي عمم كي ّ
وكّل عبد امللك يم اكي كوس اجلالح  ،فقا  :هل ران ق ّول احلسني عالم ؟ ّا اكي كوس اجلالح  :مقا هرشق يحمةقذ ّ قم يالّ هوجقد حتوقه م
عبيس.
وّققح  :وهققذا كواه اكققي عسققارم عنققه  -م ق ّققديم آخققم كسققند آخققم عققي ق ه  -حتققف الققمّم )322 - 321( :مققي تممج ق اإلمققام احلسققني (عليققه
السالم) مي اتكيخ مش  241ط.1
وان م ويضاد ما كواه اكي عسارم ق احلديم )1424( :مي تممج وم املؤمنني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  316 3 :ط.1
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الباب السابع والثالابون
[يف جميييء غ يراب ب ييد قتييل اإلمييام احلسييني (عليييه السييالم) إىل املدينييةم و يييه ّإّيه علييى جييدار فاطميية الصييغرى بن ي

احلسنيم و ظرها إليه وبكائها وإ شادها يف مرابيّة أبيها].

 - 451وخققاي ،اليزيققز دمحم كققي و القاّققم اكققي و الفضققل يجققالدة كموايوققه ،عققي و ّهم املؤيقّقد كنققف و القاّققم عبققد
المتان كي احلسي يجالدة.
الربمقح ،القزوينيّقان،
وونبأ ،الشيخ اجلما وتد كي دمحم كي دمحم ،والقاضي عما الديي لرمئ كي دمحم كي حممقح ّ

عز الديي دمحم كي عبد المتان كي املياي الحاكيينّ ،ا  :ونبأّن لاهقم كقي طقاهم كقي دمحم الشقنامي،
ّا  :ونبأّن اإلمام ّ
() 1
ّا  :ونبأّن احلافظ وكح كربم وتد كي احلسقني البيهققيّ ،قا  :ونبقأّن احلقارم وكقح عبقد دمحم كقي عبقد احلقافظ
ّا ّ :دثنا لج كي دمحم كي وتد كي دمحم كي عبد وكح دمحم وكي لابكة اليلحيّ ،ا ّ :دثنا وكقح دمحم [احلسقني كقي
دمحم] اليلققحي صققاّب روققاب النسققب كبغققدا (ّ )2ققدثنا وكققح دمحم يك قماهيم كققي علق ّقي المافيققي مققي ولققد و كاف ق مققحم

(صقلّى عليققه وّقلّم) ّقدثنا احلسققني كققي علق ّقي احللقحا ،،عققي علق ّقي كققي ميمقم ،عققي يّققناب كققي عبققا ،
كّقح
عققي املفضققل كققي عمققم اجليفققي [ّققا ] :مسيققف جيفققم كققي دمحم يقققح  :ح يدابين أيب دمحم بيين علي ّييم ح يدابين أيب علي ّيي بيين
احلسنيم قال:

مترغم مثّ طار فق د] ابملدينة على جدار [دار]
علي (عليهما السالم) جاء غراب فوقع [يف دمهم مثّ ّ
ملّا قُتل احلسني بن ّ

() 3
علي  -وهي الصغرى -
فاطمة بن احلسني بن ّ

____________________
( )1وّد كواه اريحاكلمي كسنده عنه ق الفصل الثا ،عشم مي مقوله.32 2 :
وصلي ،و ّن ما كني امليقحفني مأخحِ مي مقول اريحاكلمي .32 2 :وفيه كيده ،هربذاّ( :دثنا وكح عل ّقي الطمطحّقيّ ،قدثين
( )2رذا ق ّ
علي كي ميمم.)...
علي احللحا ،،عي ّ
احلسي كي ّ
وصلي مي فماهد السمطني اجلزء الثا.،
( )3ما كني امليقحفا مأخحِ مي مقول اريحاكلمي ،وّد ّقس عي إ
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و ب الغراب فرف

رأسها و ظرت إليهم فبك بكاءاً شديداً وأ شدت:

ه
اب
اب ه
فقلف َمي = تنياهه ويلك ئ م ر
ب الغم ه
نَي َ
() 1
اب
ّا اإلمام .ه
فقلفَ :مي؟ = ّا  :املحفّ للصح ر
اب
ه
ّلف :احلسني؟ فقا ي؟ = ّ ّقاد لقد ّربي الرت ر
اب
ي ّن احلسني كربمكالء = كني ازّنّ والضم ر
ه
اب
فاكك
َ
احلسني كياية = تهمضي اإللهَ م الثح ر
اب
مثّ
اجلناح = فلم يهط كّ اجلح ر
اّوقل كه ه
ّ
اب
ّل = كيد
فبربيف ممّا إ
ه
الحصي املسو ر
ّ
ّا دمحم كي علي كي احلسني :فن ته ( )2ألهل املدينة فقالوا :قد جاءتنا بسحر [بيين] عبيد املطَّليب .فميا يان سيرع
ّ

من أن جاءهم اخلّ بقتل احلسني (عليه السالم).

____________________
( )1وكيده ق مناّب اريحاكلمي هربذا:
اب
ي ّن احلسني كربمكال = كني املحاضي واحلم ر
اب
ملقى على وجه الرت ر
ّلف احلسني فقا ي = د
اب
إ
مثّ
اّوقل كه اجلناح = ومل يط كإ اجلح ر
اب
فبربيف منه كياية = تمضي اإلله م الثح ر
ه
علي فنيوه.)...
( )2هذا هح ال اهم املحاف ملقول اريحاكلمي ،وق إ
علي كي احلسنيّ :ا  :وتى ّ
وصلي( :فقا  :دمحم كي ّ
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[ب ييض التقلّبييات واألحييداث الواق يية يف اآلفيياح واأل فييس ب ييد شييهادق رحيا يية رسييول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) اإلمييام احلسييني (علي يه

السالم)].

 - 452مققي روققاب [ :الهققل النبق ّقحة] لإلمققام و كربققم دمحم كققي علق ّقي كققي [يمساعيققل] الق ّفققا [الربب ق ] الشاشققي
املوحىف ّن (ّ ،])365ا (:)1
(كته ) [املحلح عام (ّ )231
ّدثنا عمم كي دمحم كي لجّ ،دثنا النصم كي طاهمّ ،دثنا ّفيان كي عيين ّ ،ا ّ ّ :دثوين ج ّديت (ّ )2الف:
مل ققا ّهو ققل احلس ققني ك ققي عل ق ّقي (عليهم ققا الس ققالم) ران ققف مي ققه يك ققل فاّ ققواّحها ليزي ققد ك ققي مياويق ق  -عليهم ققا م ققا
ّ
فلمققا وققم كوينققا حلحمهققا مثققل اليلقققم وكوينققا الققحكس كمققا اد ،ومققا كفينققا ّ قماد يالّ وجققدّن
قحكس
ق
ل
ا
قل
ق
م
ل
هما
ق
قون
يسق ّ
ّ
حتوه ماد.

____________________
( )1ما كني امليقحفا وخذّنه مي تممج المجل مي رواب :الحاق ابلحفيا  ،112 4 :وّا كيده:
لغحئد شاعماد ،مل يربي ةا وكاء النهم مثله ق وّوه للشقافيي  ،كّقل يم خماّقان واليقماب واحل قال والشقام والثغقحك،
ران [الق ّفا ] فقيهاد حم ّداثد وهصحليّاد ّ
وّاك ِرمه ق البال  ،وصنّ ابلفموع وازهصح  .ومس اكي خزا ودمحم كي جميم ،وعبد املداهين ،ودمحم كقي دمحم البا نقدي ،وواب القاّقم البغقحي،
وواب عموك وطبقوهم.
وّاب الربالم يم ون ّا  :وّا احلارم :ران الق ّفا شيخنا وعلم َمي لقيوه مي علماء عصمه.
وصلي م ّ( :دثوين ج ّدة.)...
( )2ال اهم و ّن هذا هح الصحاب ،وق إ
وكاج احلديم )52( :وتحاليه مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي ونساب ازشماٌ 223 3 :ط.1
وكاج ويضاد احلديم )323( :وتحاليه مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  248ط.1
والّظ ويضاد احلديم )433( :وتحاليه مي مناّب اكي املغالي  383ط.1
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[ - 453وابلسققند املوق ق ّدمّ ،ققا ] :وخققايّن وكققح جيفققم  -هققح اكققي ّققليمان  -عققي و ّهم ّققامل  -خال ق جليفققم كققي
ّليمان ّ -الف:
ملققا ّهوققل احلسققني (عليققه السققالم) مط قمّن مط قماد علققى البيققح واحليطققان رالققدم .فبلغققين ونقّقه رققان ابلبصققمة والربحف ق
ّ
وابلشام وهماّان ّىت رنّا ال نشك ونّه ّينز اليذاب.
ّ - 454ا  :ووخايّن دمحم البغدا ي ويضاد [ّقا ]ّ :قدثنا دمحم كقي و اليقحام  -وهقح دمحم كقي وتقد كقي و يزيقد
() 1
عماك ،عي اكي و هليي ( )2عي و ّبيلّ ،ا :
اكي و اليحام المئّي الحاّطي ّدثنا و ّ ،دثنا منصحك كي ّ
ملا ّهول احلسني كي علي (عليهما السالم) كهيم كموّه يم يزيد كقي مياويق  -عليقه اللينق والسقخس  -فنزلقحا ق
ّ
ممّل ق ف يل قحا يش قمكحن ويونيّققحن ابل قموس فيمققا كيققنهم ( )3فخمجققف علققيهم ر ق ّ مققي احلققاهس ميهققا ّلققم مققي ّديققد
فربوب ّطماد كدم:

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :المابطي الحاّطي).
عماك ،عي و هليي ).
( )2رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقيّ( :دثنا وكح منصحك كي ّ
وصلي( :ويون ّ ون.)...
( )3هذا هح الصحاب ،وق ّ
واحلديم كواه اكي املغالي حتف المّم )442( :مي مناّبه  388طّ ،1ا :
وخايّن وكح الب دمحم كي وتد كي ّهل الننحي (كته )ّ ،دثنا وكح الفضل عبد الحاّد كي عبقد اليزيقز الوميمقيّ ،قدثنا القاضقي وكقح كربقم دمحم
عماكّ ،دثنا و  ،عي و هليي  ،عي و ّبيلّ ،ا :
كي [عمم اجليا ] ّدثنا ّمي كي منصحك كي ّ
ملقا ّهوقل احلسققني كقي علق ّقي (عليهمقا السقالم) وخققذوا القموس ووّققموا كقه ،فلمقا صققاك الليقل ّيققدوا يشقمكحن ويونيّقحن ابلقموس ،فخمجقف علققيهم رق ّ مققي
ّ
ّاهس فيها ّلم مي ّديد وروبف ّطماد كدم:
ه
احلساب
يحم
وتمجح و ّهم ٌ ّولف ّسيناد = شفاع َ ج ّده َ
وّح  :وكواه ويضاد الطايا ،ق احلديم )126( :مي تممجق اإلمقام احلسقني (عليقه السقالم) مقي املي قم الرببق  /1 :القحكب  / 141وق ط3 :1
ّ ...ا :
عمقاك ،عقي وكيقه ،عقي اكقي هلييق  ،عقي و
ّدثنا لرمئ كي لج الساجي ،ونبأّن دمحم كي عبد المتان كي صاحل ازل ي ،ونبأّن السمي كقي منصقحك كقي ّ
ّبيلّ ،ا :
اّوزوا كوّقهّ ،يقدوا ق ّوو ممّلق يشقمكحن النبيقذ ويونيّقحن ابلقموس ،فخقم علقيهم ّلقم مقي ّديقد مقي ّقاهس فربوقب
علي [و] ّ
ملّا ّهول احلسني كي ّ
كسطم م:
ه
احلساب
يحم
وتمجح و ّهم ٌ ّولف ّسيناد = شفاع َ ج ّده َ
فهمكحا وتمرحا الموس.
=
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ِ
احلساب
يوم
أترجو أ ُّمة قتل حسيناً = شفاعةَ ج ّده َ

فرترحا الموس وهمكحا.
عماك ّدثين دمحم اهلاليّ ،ا :
[ - 455وابلسند املوق ّدم] ّا منصحك كي ّ
فأمقا وّقد ا فقاكولى كطقح ِرقمه ،ورقان يمرقب الفقمس فيلحيقه
شم كجالن منّقا ق ّوقل احلسقني (عليقه السقالم)ّ ،
على عن الفمس رما يلحي احلبل .و ّوما اآلخم فاكولى ابليط فربان يشمب كاوي د [مي] ماء [و] ما يموي (.)1
[ - 456وويض قاد ّققا الق ّفققا  :و] وخققاي ،وكققح جيفققم ازّققاّ )2( ،ققدثنا عبّققا كققي ييقققحبّ ،ققدثنا مققحلع كققي
ّحيد:

____________________
=
وّح  :وكواه عنه اكي عسارم ق احلديم )343( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  213 .. :ط.1
وكواه ويضاد عنه اهليثمي ق جمم الزواهد.133 3 :
وكواه ويضاد الذه ق اتكيخ اإلّالم.13 3 :
رما كواه ويضاد السيحطي ق اريصاه الربايو.121 2 :
احملب الطايي ق ِخاهم اليقىب  ،145وّا :
وكواه ويضاد ّ
عماك.
خمجه اكي منصحك كي ّ
( )1وكواه ويضاد اكي و الدنيا ق احلديم )41( :مي رواب جما الدعحة ،الحكب  / 14ب ّ /ا :
ّدثنا يّناب كي يمساعيلّ ،دثنا ّفيانّ ،دثوين ج ّديت و ّهم و ّ ،الف:
فأما وّد ا فطا ِرمه ّىت ران يل ّفه ،و ّوما اآلخم فربان يسوقبل الماوي كفيه ّىت أييت على آخمها.
و كرف كجلني ممّي شهد ّول احلسنيّ ،
وكواه ويضاد الطايا ،ق احلديم )31( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي املي م الربب  / 1 :الحكب ...وق طّ ... 3 :1ا :
علي كي عبد اليزيز ،ونبأّن يّناب كي يمساعيل ،ونبأّن ّفيانّ ،دثوين ج ّديت و ّهم و ّ ،الف:
ّدثنا ّ
شهد كجالن مقي اجليفيقني ّوقل احلسقني كقي عل ّقي [فقاكولي]ّ :ومقا وّقد ا فطقا َِ َر َقمه ّقىت رقان يل ّفقه ،و ّومقا اآلخقم فربقان يسقوقبل الماويق كفيقه ّقىت
أتيت على آخمها.
ّا ّفيان :كويف ولد و ا ران كه خبالد [] ورأنه جمنحن.
وكواه عنهما اكي عسارم ق احلديم )311 - 316( :مي تممج اإلمام احلسني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  255 .. :ط.1
( )2رذا ق ازصل.
وصلي ران ّبل هذا احلديم هربذا( :الباب الثامي والثالثحن) .وال قاهم ونّقه ّقهح مقي الرباتقب ،وّ ّققه ون يربقحن ّبقل احلقديم)451( :
مثّ ي ّن ق إ
وو اتليه.
=
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عي ّطب كي اليالءّ ،ا  :رنّا ق [مج ق] ّمي ّميب مي ّاي احلسني [عليه السالم] فقلنقا :مقا كققي وّقد ممّقي
وعان على ّول احلسني يالّ وّد وصاكوه كليّ  .فقا كجل :وّن و ممّي وعان على ّول احلسقني ومقا وصقاكين شقيء!!
يسحي السما  ،فأخذ النقاك ق يصقبيه فأ خلهقا ق فيقه مثّ خقم هقاكابد يم الفقما ّ ،قا  :فطقمح نفسقه
ّا  :فقام ّ

هم ون خيم وخذته ّىت ما (.)1
ق الفما ف يل يم س [ق املاء] والناك تمفمٌ على كوّه ،ويِا ّ
َّ َ َ َْ
َ َ َ َ ْ َ َْ
[ - 451و] مي [رواب] خالص الوفاّ  ،ق تفس ّحلقه تيقام :فما بكت علي ِهم السماء واألرض
[ / 23الدخان ]44 :وِلك و ّن املؤمي يِا ما كربف عليه السماء وازك ( )2وككيني صباّاد.
وّا عطاء :كرباوها تمة وطمافها.
علي (عليهما السالم) كربف [عليه] السماء .وكرباوها تمهتا.
وّا الس ّدي :ملّا ّهول احلسني كي ّ
وعي اكي ّ يي [ّا ] :وخايوّن و ّن احلممة اليت م الشف مل تربي ّىت ّهول احلسني (عليه السالم).

____________________
=
مثّ ي ّن ق هققام نسققخ السققيد علققي نقققي كيققد عن قحان البققاب  -وو حبققذاء عن قحان البققاب  -رققان هربققذا( :ق نسققخ ازصققل لققيس هاهنققا شققيء،
وكيّضف هذه الصفن زجله).
وّح  :ومي هنا وعين مي ّحله( :وخقاي ،وكقح جيفقم ازّقا )،يم ّحلقه ّ -بقل احلقديمّ )464( :بقل البقاب )33( :ق ( :185ق ِرقم كيقا
مناّب اإلمام الثاميّ )...د وخذّنه مي نسخ طهمان وّد ّقس عي نسخ السيد علي نقي ،رما ِرمه ق هامشه.
( )1وللنديم مصا ك ووّانيد ،وّد ِرمه احلافظ اكي عسارم اّانيد حتف المّم )313( :وتحاليه مقي تممجق اإلمقام احلسقني (عليقه السقالم) مقي
اتكيخ مش  252 .. :ط.1
( )2هذا هح الصحاب ،وق ازصل( :كربف عليه السالم وازك ).
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الباب الثامن والثالابون

َ َ َ ْ َ
هو َّ
يكهم اهلل َوه َ
السه ِمي
[يف تكلّم رأس رحيا ة رسيول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)م وقراءتيه وهيو عليى القنيا قوليه ت ياىل :فسهيك ِف

ْ
ال َع ِليم ].

 - 458وخايّن الشيخ ازصيل النبيل كدك الديي وكح علي احلسي كقي علقي كقي و كربقم اكقي يقحنس كقي يحّق
كققي اريقالّ الدمشقققي كققماءيت عليققهّ ،ققا [ :وخققايّن] وكققح الفضققل جيفققم كققي علققي كققي هبق اهلمققدا ،املقققم ّقماء دة

عليه ووّن ومس  -ليل السبف اث ،عشم مجا و اآلخمة ّن مخس وثالثني وّقوّمة ّ -يقل لقه :وخقاي احلقافظ وكقح
طققاهم وتققد كققي دمحم كققي وتققد كققي يك قماهيم السققلفي اإلصققبها ّ - ،قماء دة علي قه وونققف تسققم  ،ق صققفم ّققن يّققدو
قأّم كققه ّ -ققا  :مسيققف واب علق ّقي احلسققي كققي وتققد كققي احلسققي احلق ّدا  -كققماءيت
وّققبيني ومخسققمة ابإلّققربندكي  ،فق ّ

عليققه إبصققبهان ق ّققن اثنققني وتسققيني ووككيمةق  -يقققح  :مسيققف واب ّققييد يمساعيققل كققي علق ّقي كققي احلسققني السق ّقمان
قميّ ،ققا ّ :ققدثنا عبققد الحهققاب كققي جيفققم امليققدا ،كدمشق لف قادّ ،ققدثنا وكققح القاّققم الفضققل كققي
القمالي احلققافظ ابلق ّ
جيفققم الوميمققي املققؤِّنّ ،ققدثنا وكققح احلسققي دمحم كققي وتققد اليسقققال ،كطاييّق ّ ،ققدثنا وكققح احلسققي علققي اكققي هققاكون
ازنصاكيّ ،دثنا دمحم كي وتد املصميّ ،دثنا صاحلّ ،دثنا مياِ كقي وّقد اريماّقاّ ،،قدثنا الفضقل كقي محّقى
الشيباّ ،،دثنا ازعم ّ[ ،ا ]:
ّ ققدثنا ّ ققلم ك ققي هر َهري ققل ّ ،ققا  :كوي ققف كوس احلس ققني ك ققي عل ققي [عليهم ققا الس ققالم] عل ققى القن ققا ،وه ققح يق ققح :
ْ
َ ْ َ
ُّ
اَّلل َوه َو َّ
الس ِمي ال َع ِليم [ / 131البقمة].
ف َسيَك ِفيكهم
ليلي كي هاكون :وهلل ينّك مسيوه مي دمحم كي
ّا وكح احلسي اليسقالّ :،لف ّ

____________________
(ّ )1ققد ِر قمّن ق تيلي ق احلققديم )456( :و ّن هققذا الين قحان رققان ق صققدك احلققديم )456( :وّلنققا ينّققه ّققهح ،والصقحاب أتخ ق ه يم هققذا املحض ق
وهح احلديم.)458( :
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قاكيّ :لققف حملمققد كققي وتققد ] [ :ينقّقك مسيوققه مققي صققاحل؟
وتققد املصققمي؟ ّققا ّ :
ي ،مسيوققه منققهّ .ققا ازنصق ّ
ي ،مسيوققه
ي ،مسيوقه منقهّ .ققا دمحم كقي وتقدّ :لققف لصقاحل :ينّقك مسيوققه مقي ميقاِ كققي وّقد؟ ّقا ّ :
ّقا ّ :
ي ،مسيوققه منقهّ .ققا ازعمق :
منقهّ .ققا ميقاِ اكققي وّقد :فقلققف للفضقل :ينقّقك مسيوققه مقي ازعمق ؟ ّقا ّ :
ي ،مسيوققه منققه [ق] ابب الفقما يس ق مشق ال همثّققل وال
ّلققف لسققلم كققي هرهيققل :ينقّقك مسيوققه منققه؟ ّققا  :وهلل ّ
ْ
َ َ َ ْ َ
يكهم اهلل َوه َو َّ
الس ِمي ال َع ِليم .
شبّه ي ،وهح يقح  :فسيك ِف
ه
ي ،مسيوه منه.
علي كي هاكون؟ ّا ّ :
ّا الفضل :فقلف ز احلسي اليسقال ،،ينّك مسيوه مي ّ
ي ،مسيوه منه.
فقلنا للفضل :ينّك مسيوه مي اليسقال،؟ ّا ّ :

ي ،مسيوه [منه].
السمانّ :لف ليبد الحهاب امليدا :،ينّك مسيوه مي الفضل؟ ّا ّ :
ّا وكح ّيد ّ
ي ،مسيوه منه.
ّا وكح علي احل ّدا ّ[ :لف] ز ّيد :ينّك مسيوه مي عبد الحهاب؟ ّا ّ :
ّا شقيخنا احلقافظ ،فقلنقا [ز علقي احلسقي كقي وتقد كقي احلسقي احلق ّدا ] ( :)1ينّقك مسيوقه مقي و ّقيد؟

ي ،مسيوه منه.
ّا ّ :
علي.
ي ،مسيوه مي و
ّلنا لشيخنا احلافظ و طاهم وتد :ينّك مسيوه مي و علي احل ّدا ؟ ّا ّ :
ّ
علي احلسي كي [علي اكي و كربم] اريالّ ّ :لنا لشيخنا [و الفضل جيفم كي علقي كقي هبق
ّا شيخنا وكح ّ
ي ،مسيوه منه.
] اهلمدا ] [ :،ينّك مسيوه مي احلافظ و طاهم السلفي؟ ّا ّ :
ي ،مسيوه مي شيخنا و علي احلسي كي اريالّ (.)2
[ّا املؤلّ ّ :لفّ :

____________________
( )1ما كني امليقحفا فيه ،وق الوحاي لئ ا تحضني منّا.
( )2وّح  :واحلديم كويناه ق رواب (عايا املصطفني) عي مصدك آخم.

171

[يف إ هار هللا ت اىل بيّه ز رّي (عليه السالم) على أتويل قوله ت اىل يف ّأول سورق (مر ) :كهيعص وأ ّن أتويله هو

شأن اإلمام احلسني و امله].

() 1
القمي (كته ) ق مصنّفه املحّحم كربوقاب :رمقا
علي كي ابكهحيه
ّ
 - 453نقل الشيخ وكح جيفم دمحم كي ّ
() 2
ّص طحيل ِرمها فيه إبّنا ه:
الديي ق يثبا الغيب لصاّب الزمان [ق] وثناء ّ

 -صقلّى

عليقه وّقلّم  -وخقاي،

القميّ ،ا ّ :لف لصاّب الزمقان :ئ اكقي كّقح
و ّن ّيد كي عبد
ّ
قصيه عليى
عي أتويل :كهيعص [ / 1مممّ :]13 :ا  :هذه احليرو مين أ بياء الغييب أطليع هللا عليهيا ز يرّيم مثّ ّ

دمحم (صيلّى هللا عليييه وآلييه) وذلي أ ّن ز ييرّي (عليييه السييالم) سيأل ربّييه أن ي لّمييه أمسيياء اخلمسييةم فييأهبض [هللا] عليييه جّئيييل
حممداً وعليّاً وفاطمة واحلسن سرى عنه ّه وانليى ربيهم وإذا ذ ير اسيم
(عليه السالم) ف لّمه ّإّيهام فكان ز رّي إذا ذ ر ّ
احلسييني خنقتييه ال َييّق ووق ي عليييه البهييرق ( )3فقييال ذات يييوم :إهلييي مييا ابيل إذا ذ ييرت أرب ياً ميينهم تس يلَّي مسييائهم ميين

قصتهم فقال :كهيعص [ / 1ممم:
عيين وتثور زفرن؟ فأ بأه هللا تبار وت اىل عن ّ
وميم وإذا ذ رت احلسني تدمع ّ
 ]13فالكا اسم ربالءم واهلاء هال ال قم والياء يزيد وهو ا احلسنيم وال ني عطشهم والصاد صّه.

____________________
النسا .
( )1هذا احلديم ران ق وصلي ّ
مؤخماد عي الواي ،وال اهم ونّه مي ّهح ّ
( )2كواه ق احلديم )21( :مي الباب )43( :منه ق ّ 461 2ا :
ّدثنا دمحم كي علي كي دمحم [كي] ّامت النحفلي امليموٌ ابلربمماّ ،،ا ّ :دثنا وكقح اليبّقاس وتقد كقي عيسقى الحشقاء البغقدا يّ ،قا ّ :قدثنا وتقد
القميّ ،ا ّ :دثنا دمحم كي حبم كي ّهل الشيباّ ،،ا ّ :دثنا وتد كي مسموك ،عي ّيد كي عبد ...
كي طاهم ّ
وكواه ويضاد الطايّي ق االّو ا .233
ازو مي الباب )32( :مي حباك ازنحاك .151 ،12 :وق ط احلديم.223 44 :
وكواه عنه ق احلديم ّ
وكواه ق هامشه كسند آخم.
( )3البهق رهمة - :كضم الباء وّربحن اهلاء  -واّدة البهم وهح انقطاع النفس مي السيي الشديد وو اريحٌ وو اإلعياء.
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عمه وسبطيهم وتناوهلم مجي اً
[زّيرق رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ابنته وابن ّ
الط امم مثّ ا صباب دموع رسول هللا على األرنم وسؤال احلسني عنه عن سبب
شىت.
بكائهم وجواب رسول هللا له :إ ّن جّئيل أخّين أ ّكم قتلى ومصارعكم ّ

فمن يزوران على تشتّتنا وبُ د قبوران؟
وقول احلسنيّ :ي رسول هللا َ
وجواب رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) له :يزور م
طائفة من أ ُّميت يريدون بذل بِّري وصليت].

 - 462وخققاي ،اإلمامققان :اليالّمق ققم الققديي عبققد الغ ّفققاك كققي عبققد الربققمم كققي عبققد الغ ّفققاك ،وعققالء الققديي وكققح
ّام ققد دمحم ك ققي و كرب ققم الطاووّ ققي القزوينيّققان رواكق ق د كموايوهم ققا ع ققي الش ققيخني :هع ق ّقز ال ققديي دمحم ك ققي عب ققد المت ققان
الحاكيين ،وات الديي عبد اكي يكقماهيم الشقناِي الققزويين ( )1يجقالةدّ ،قا  :ونبقأّن الشقيخان :دمحم كقي الفضقل كقي

وتد ،ولاهقم كقي طقاهم كقي دمحم الشقنامي يجقالةدّ ،قا  :ونبقأّن احلقافظ وكقح عبقد
عليه) (ّ )2ا ّ :دثنا وتد كي يّناب كي دمحم كي علي

دمحم كقي عبقد

البيّق (كتق

____________________
قلي ميقاد موصقالد ابحلقديم )464( :اآليت ق البقاب )33( :ولربقي ال قاهم و ّن حملّقه هاهنقا ،وو ّن أتخق ه عقي هقذا
 - 462هذا احلقديم رقان ق وص إ
املحض مي ّهح الربوّاب.
وكواه ويضاد اريحاكلمي ق ّوو الفصل الماك عشم مي مقول اإلمام احلسني (عليه السالم) ،166 2 :ط الغميّ ،ا :
علي اكي و طالب الفملا ي ابلقمي ،وخقايّن الفقيقه وكقح
وخايّن اليالّم فخم خحاكلم وكح القاّم حممح كي عمم الزخمشمي ،وخايّن الفقيه وكح احلسي ّ
عمي الشيخ الزاهد وكح ّيد يمساعيل كقي عل ّقي كقي احلسقني السقمان القماليّ ،قدثين وكقح دمحم القاّقم كقي دمحم
كربم طاهم كي احلسنني المالي ،وخايّن ّ
الشققموطي يمققالءدّ ،ققدثين وكققح عبققد دمحم كققي عبققد ّ ،ققدثين وكققح كمققعّ ،ققدثين عبققد ازعلققى كققي واصققل الربققحقّ ،ققدثين علققي كققي عبققد المتققان
القطانّ ،دثين عبيد كي لج كي مهمان ،عي دمحم كي احلسقني كقي عل ّقي كقي احلسقني كقي عل ّقي كقي و طالقب (عليقه السقالم) ،عقي وكيقه ،عقي جق ّده،
علي كي و طالب (عليه السالم)ّ ،ا ...
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :السناوي).
( )2وال اهم ونّه كواه ق اتكيخ نيساكحك.

173

احملمققديّ ،قا ّ :ققدثنا عبيقد كققي لقج كققي مهقمان
اكقي خلق القمشقي ابلربحفق ّ ،قا ّ :ق ّدثنا جيفقم كققي عبقد
ّ
علي كي و طالب ،عي وكيه ،عي ج ّده:
علي كي احلسني كي ّ
القطّانّ ،ا ّ :دثنا دمحم كي احلسني كي ّ
(صقلّى عليققه وّقلّم) فيلمنققا لققه ّميق فأهققد يليققه وم واققي
عققي علق ّقي (عليققه السققالم) ّققا ( :لاكّن كّققح
وضقأر ه كّقح
ّيباد مي [لنب و] لكد [اد] وصفن مي م ،فأرل كّح
(صلّى عليه وّلّم) وورلنا ميه ،مثّ ّ

() 1
قب علقى ازخقم كقدمحع
(صلّى عليه وّلّم) فمسع كوّه وجبينه كيده واّوقبل القبل و عا مقا شقاء مثّ ور ّ
زيمة مثل املطم.
(ص قلّى
قب علققى كّققح
[ّققا  ]:فهبنققا كّققح
(صقلّى عليققه وّ قلّم) ون نسققأله فحثققب احلسققني فأرق ّ
يّ ،ققمك كربققم اليققحم ّققموكاد مل وهّق ّقم
عليققه وّقلّم) ،فقققا  :ئ وكق كويوققك تصققن مققا مل تصققن مثلققه ّق ّ
قين ّ
س؟ ّققا  :ئ كهق ّّ

مثلقه ،وي ّن ّبيق جايهيقل (عليقه السققالم) وات ،فقأخاي ،ونّربقم ّولقى ،مصققاكعربم ش ّقىت ،فقأّزنين ِلقك ،فققدعح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص):
فمققي يققزوكّن علققى تشققوّونا وتبييققد ّبققحكّن؟ [فقققا كّققح
عق ّقز وجق ّقل ابري ق  .فقققا احلسققني :ئ كّققح
َ
يزوكرم طاهف مي و ّهميت يميدون كذلك كهّمي وصليت (.)2
[فق] يِا ران يحم القيام لكهتم ابملحّ  ،فأخذ اعضا هم فأ يوهم مي وهحاهلا وشداهدها.
____________________
ما شاء.)...
وصلي م ( :و عا كّح
( )1هذا هح ال اهم ،وق ّ
وق مقول اريحاكلمي( :فدعا ما شاء .)...وما كني امليقحفني ويضاد مأخحِ منه.
وصلي مياد ،ووخذّنه مي الباب )8( :مي رواب تيس املطالب  ،112ومثله مي ق مقول اريحاكلمي.
( )2ما كني امليقحفني ران ّاّطاد مي إ
يويسم لنا مماجيوه.
واحلديم كواه ويضاد الشيخ الصدوب (كته ) ق اللس )...( :مي وماليه  ...ولربي مل ّ
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[ابواب زّيرق قّ احلسني (عليه السالم)م وقول اإلمام الصادح (عليه السالم)( :إ ّن حول قّه سب ني ألف َملَي شي ثاً
غّاًم يبكون عليه إىل أن تقوم الساعة)].

 - 461وخققايّن الصققاحل وكققح الفضققل [وتققد] كققي هبق

كققي وتققد مساعقاد عليققه؛ إبجالتققه عققي و كوح امليق ّقز كققي

دمحم اهلققموي ،و ّوم املؤيقّقد لينققب كنققف عبققد المتققان كققي احلسققي إبجققالهتم ،عققي لاهققم كققي طققاهم الشققناميّ ،ققا  :ونبققأّن
وكققح احلسققي علققي اكققي دمحم كققي علققي السققنا الققزول ،،ونبققأّن وكققح احلسققي دمحم كققي وتققد كققي دمحم كققي هققاكون الققزول،،
ّدثنا وكح كربم دمحم كي عبد كي دمحم النيساكحكي احلفيقدّ ،قدثنا وكقح القاّقم عبقد كقي وتقد كقي عقامم الطقاهي
ابلبصمةّ ،دثين و ّن ّوّني ومةونيّ ،ا ّ :دثين علي كي محّى المضا ّن وكك وتسيني ومة ّ ،ا :

(حيدابين أيب موسييى بيين ج فييرم قييالُ :سييمل ج فيير بيين دمحم عيين زّيرق قييّ احلسيينيم فقييال :أخييّين أيب قييالَ :ميين زار قييّ

احلسني بن علي (عليهما السالم) عارفاً حب ّقه تبه هللا يف علّيّني.

مثّ قال :إ ّن حول قّه سب ني ألف مل ش ثاً غّاًم يبكون عليه إىل أن تقوم الساعة) (.)1

____________________
 - 461وكواه الشيخ الصدوب (كته ) اّانيد ق احلديم )153( :مي الباب )31( :مي عيحن ازخباك 44 2 :ط.3
خمجه وكح احلسي اليويقي.
وكواه ويضاد ق ِخاهم اليقىب  ،151وّا ّ :
وكواه ويضاد اريحاكلمي ق الفصل )14( :مي مقول احلسني (عليه السالم) ،138 2 :طّ ،1ا :
ووخققايّن الشققيخ الفقيققه اليققد احلققافظ وكققح كربققم عبيققد كققي نصققم الزا ققح ،ةدينق السققالم منصققمق مققي السققفمة احل اليّق  ،وخققايّن الشققيخ اجلليققل وكققح
احلسي دمحم كي يّناب اكي الباّمجي ،وخايّن وكح عبد احلسني كقي احلسقي كقي عل ّقي كقي كنقداك ،وخقايّن وكقح كربقم وتقد كقي يكقماهيم كقي احلسقي كقي
دمحم كي شاِان ،وخايّن وكح القاّم عبد كي وتد كي عامم كقي ّقليمان كبغقدا ق ابب احملقح ّ ،قدثين و وتقد كقي عقامم كقي ّقليمان الطقاهي،
علي كي محّى المضا...
ّ ّدثين وكح احلسي ّ
( )1وّميباد مي ِيله كواه اكي املغالي حتف المّم )452( :مي مناّبه ّ 331ا :
وابإلّنا [املوق ّدم ،وي عي وتد كي دمحم كي عبد الحهاب كي طاوان ،عي و دمحم عبد كي
=
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[بيان اإلمام الباقر (عليه السالم) يفيّية زّيرق اإلميام احلسيني (علييه السيالم) بروايية احليا م النيسيابوريم واحليافا ابين

عقدق].

() 1
ِك دمحم كققي املنققذك
ّ - 462ققا [وكوو] احلققارم وكققح عبققد البيّ ق احلققافظ (كتققه )ّ ،ققا ّ :ققدثين وكققح ّ
املفيد ابلربحف  ،وروبه هطّهّ ،ا ّ :قدثنا وكقح اليبّقاس وتقد كقي دمحم كقي ّقييد اهلمقدا ،احلقافظّ ،قدثنا وكقح القاّقم
عبققد كققي عققامم احلضققممي مققي رواكققه ّققن مخققس وّققوّني ومةوققنيّ ،ققا ّ :ققدثنا عبققد كققي ميققاِ الوميمققيّ ،ققا :
عليّ ،ا :
ّدثنا ّف كي ياث النخيي ،عي دمحم كي جيفم كي دمحم الصا ب ،عي وكيه ،عي دمحم كي ّ

قي (عليهمقا السقالم)  -فاغتسيل مين الفيرات موضيع الدالييةم مثّ
(فإذا أتي قّ أيب عبيد هللا  -ييقين احلسقني كقي عل ّ
ائ وعلي السكينة والوقار حىت تنتهي إىل ابب احلري ( )2مثّ قل:
بسم هللا وابهللم وعلى ملّة رسول هللا (صلّى هللا عليه وآله).

[السالم على] أمني هللا على وحيه وعزائم أمره واخلا ملا سبقم والقائم ميا استقبل

() 3

____________________
=
لج كي محّى النصي  ،عي تيد كي مسبع ،عي و الطيّب وتد كي عبد الداكي ،عي اان كي ّييد]:
وي ّبحك الشهداء وفضل؟ ّقا ( :أوليس أفضل الشيهداء عنيد
ّدثنا المكييّ ،دثنا فضيل كي يساكّ ،ا ّ :يل ز عبد (عليه السالم)ّ :
احلسني (عليه السالم)؟ فو الذي فسي بيده :إ ّن حول قّه أرب ني ألف مل ش ثاً غّاًم يبكون عليه إىل يوم القيامة).

 ،123و.153
وّح  :وللندث طمب مجّ جتدها ق الباب ...( :و )...مي رامل الزئكا
قنوه؛ ز ّن ممجق الضقم ق ميلقحم ،ولومقل ويضقاد لئ ة لف ق ّ( :قا ) ق
( )1ما كني امليقحفني ل ّنه إلصالح الربالم ،وم ِلك ال نطمةي كص ّ
عما وضيناه كني امليقحفني ،ولربي يبقى الربالم ق الحّاهس كني املؤلّه واحلارم.
الواي وعليه يلوةم الربالم ويسوغين ّ
( )2هذا هح الصحاب ،وِرمه ق ازصل ابرياء املي م.
وصلي ،وق لئكة اإلمام وم املؤمنني (عليه السالم)( :اريامت ملا ّب  ،والقاهم ةا اّوقبل).
( )3رذا ق ّ
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لّهم والسالم عليه ورمحة هللا وبر اته.

والداعي إىل احل ّقم واملهيمن على ذل
حمم ٍيد عبيد ورسيول م وخريتي مين خلقي م وأميني عليى وحيي م أفضيل ميا صيلّي عليى أح ٍيد مين
الل َّ
صل على ّ
ّهم ِّ

أ بيائ ورسل .
يل علييى [علي ٍّيي] أميري املييؤمنني عبييد وأخيي رسييول الييذي ا تجبتييه ل لمي م وج لتييه هييادّيً ملَين شييم ِميين خلقي م
وص ِّ

واملهيمن على ذل ُ لّهم والسالم عليه ورمحة هللا وبر اته (.)1

َّ
وصل عليى احلسين بين عل ّيي ابين رسيول اليذي ا تجبتيه ل لمي م وج لتيه هيادّيً ملَين شيم ِمين خلقي م واليدليل
الل ّ
هم ّ

على َمن ب ثته برسالت م والقائم ابلدين ب دل وفصل قضائ من خلق م واملهيمن على ذل ُ لّهم والسالم عليه ورمحة

هللا وبر اته (.)2
ازهمق (صقلحا
مثّ تقح هذا لرب ّقل يمقام مقي ولقد احلسقني كقي عل ّقي (عليهمقا السقالم) ّقىت تنوهقي يم آخقم ّ

عليهم) ،مثّ تقح عندما وتيف القاي:

السييالم علي ي ّي أاب عبييد هللام ورمح ي هللا ّي أاب عبييد هللام ول يين هللا َميين قتل ي م وا ته ي حرمت ي [أشييهد أ ّن الييذين

النيب (صلّى هللا عليه وسلّم) (.)3
خالفو وحاربو وقتلو ] مل و ون على لسان ّ

و [السالم] علي وعلى أبي وأ ُّم م وأشهد أ ّ قد بلّغي مين هللا ميا أميرت بيه و يش أحيداً غيريهم وعبدتيه حيىت
أات اليقني.
ومن حت الثرى.
أشهد أ ّكم لمة التقوى وأبواب اهلدى ( )4وال روق الوابقىم
ّ
واحلجة على َمن بقيم َ
أشهد أ ّن ذل لكم سابق فيما مضىم وأ ّن ذل لكم قائم فيما بقي.

أشهد أ ّن أرواحكم وطينتكم طيّبةم طاب وطهرتم ب ضها من ب ض من هللا ومن رمحته اجتبا م (.)5

أين بكم رابق ( )6ولكم اتبع يف ذات فسيم ويف شرائع
ريب وأُشهد م ّ
أُشهد هللا ّ

____________________
وصلي ق املحك يي( :والسالم عليك.)...
( )2 - 1هذا هح ال اهم ق املحك يي ،وق ّ
( )3ما كني امليقحفني لئ ة يقوضيها السياب.
( )4رذا.
وصلي( :ومي كّنوه اجوبارم).
ليل هذا هح الصحاب ،وق إ
(ّ )5
ي ،كربم مويلّ .
صع فليلّه ةي ّ :
( )6رذا ق ازصل ،ولربي كننح اإل ا  ،فإن ّ
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يتمم ذل يل.
ديين ومنقليب ومثوايم ل ّل هللا ّ
عز وجل أن ّ
وجل ما أُمر به و شوا أحداً غريهم وعبدمتوه حىت أات م اليقني.
أشهد أ ّكم قد بلّغتم عن هللا ّ
عز ّ
ّهم ال ن الذين ب ّدلوا دين م ّ
واهتموا رسول م وص ّدوا عن سبيل م ورغبوا عن أمر .
الل َّ
ّهم احش قبورهم انراًم واحش أجوافهم انراًم واحشر حزهبم وأشياعهم إىل جهنّم.
الل ّ

ّهم ال ن طواغي هذه األ ُّمة وفراعنتها وجواليتها ( )8وال ن قتلة أمري املؤمننيم وال ن قتلة احلسنيم وع ّذهبم عيذاابً ال
الل ّ

ت ّذبه أحداً من ال املني.

حجيية هللام [أشيهد أ ّي ] قييد بلّغي
السيالم عليي ّي أاب عبييد هللام السيالم عليي ّي ابيين رسييول هللام السيالم عليي ّي ّ
انصحاًم وقُتل ص ّديقاًم ومضي على يق ٍ
نيم تُؤابّر غيّاً على هدىم و متل من ح ٍّق إىل ابطل.
أشهد أ ّ قد أقم الصالق وآتي الز اقم وأمرت ابمل رو وهي عن املنكرم وتلوت القرآن ح ّق تالوته.
املقربنيم السالم على أ بياء هللا املرسلنيم الذين هم يف خلقه مقيمني.
السالم على مالئكة هللا ّ

تنكب على القّ عند رأسه فتقول:
مثّ ّ

ومن حت
السالم علي ّي أاب عبد هللام السالم علي ّي ابن رسول هللام السالم علي ّي ّ
حجة هللا على َمن يف األرن َ

الثرى.

يل مناصييحاً صي ّديقاًم وافيي ووفيي م وجاهييدت يف
أشييهد أ ّي عبييد هللا وابيين رسييولهم وأ ّي قييد بلّغي عيين هللا عي ّيز وجي ّ
سبيل هللا ومضي على يقني من ربّ  :شهيداً وشاهداً ومشهوداًم فأقم الصالق وآتي الز اقم وأمرت ابمل يرو وهيي

عن املنكرم وعبدت ربّ حىت أات اليقني .فصلّى هللا علي [ّي] أاب عبد هللا [أان] موال ويف طاعت
____________________
صع فهح مج ( :جالح ) ،ويما منه هاهنا ّّحا الزوك ووهمماء اجلحك ،ولعماء الضالل .
( )1إ
ليل هذا هح الصحاب ،فإن ّ
وصلي مهمل ( :وّحاليوها)؟
وِرمه ق ّ
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[أان] موال الوافد إلي م ألتمس اببات القدم يف اهلجرقم و رامة املنزلة يف اآلخرق.

أتيتي  -بنفسييي وأهلييي ومييايل وولييدي  -حب ّقي عارفياً [و] مقي ّيراً ابهلييدى الييذي أ ي عليييهم م تصييماً بطاعتي م موجبياً
بفضل .
ل نة [هللا] على أ ُّم ٍة قتلت م و اهرت علي وخالفت م وجحدت ح ّق .
اللّهم ال نهم ل ناً يل نهم ل ملَ ٍ
مرسل.
َ
يب َ
ّ
ّ
مقرب [و] ّ
مثّ ترفع رأس وتستند هر إىل القّ ووجه إىل القبلةم وتقول:

أتوجه إلي ميحبّة أهل بي
ّهم] ّ
إين ّ
[الل ّ

األئمة من أهل بي
يب الرمحة صلّى هللا عليه وعلى ّ
بيّنا أمحدم ّ

يب الرمحة.
ّ

() 1
حممداً وآل دمحم من البهاء والكرامة والنضرق والشر والفضل والفضيلة والوسيلة والشفاعة عند أفضل ما
وأعض
ّ

يدوهم ميين اجلي ّين
ت طييي أحييداً ميين امليلييوقني لهييم أضي افاً مضيياعفةً ثييريق ال حيصيييها أحييد غييري م ّ
وعجييل فييرجهم واهلي عي ّ
واإل سم فإ ّ على ل ٍ
شيء قديرم وصلّى هللا على دمحم وآله ورمحة هللا وبر اته.
صل على دمحم وعلى آل دمحمم وال  ،له آخر ال هد من زّيرق قّ وليّ وابن رسول م وصلّى هللا عليه وعلى آله
الل ّ
ّهم ّ
ورمحة هللا وبر اته (.)2

____________________
وصلي( :وتيطي).
حممداد وآ ّ
هم وعس ّ
( )1هذا هح ال اهم ،وي :اللّ ّ
حممد ...وق ّ
( )2مثّ ي ّّن كيّضنا ّوو هذا احلديم ق ( )16مي شهم ِي احل ّ مي ّن ( )1331ق ّم ،وو مناه ق ليل ( )11منه ق راشان.
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ٍ
أئمة أهل البي (عليهم السالم)]
[زّيرق اجلام ة الكبريق اليت تُزار هبا ل واحد من ّ

ّ[ - 463ققا احلققارم :و] وخققاي ،علق ّقي كققي دمحم كققي محّققىّ ،ققا ّ :ققدثنا دمحم كققي [علق ّقي كققي] احلسققني الفقيققه
() 2
() 1
علي كي وتد الدّاب ق آخمييّ ،قالحاّ :قدثنا وكقح احلسقي دمحم كقي و عبقد ازّقدي
المالي ّا ّ :دثنا ّ
ّا ّ :دثنا دمحم كي يمساعيل الايمربيّ ،ا ّ :دثنا محّى كي عبد النخيي (ّ )3ا :
علي كي احلسني كي عل ّقي كقي و طالقب  -علقيهم
علي كي محّى كي جيفم كي دمحم كي ّ
ليلي كي دمحم كي ّ
ّلف ّ
ّحالد وّحله كليغاد رامالد يِا لك واّداد منربم.

الصالة والسالم  :-علّمين ئ اكي كّح
يّ فقيف وقيل( :أهلل
فقا ( :إذا
َ
صرت إىل البياب فقيف واشيهد الشيهادتني وأ ي عليى غُسيلم فيإذا دخلي َ ورأيي َ الق َ

مرقم مثّ امش قلييالً وعليي السيكينة والوقيارم وقيارب بيني خطيا م مثّ قيف و ّيّ هللا ابالابيني م ّيرقم مثّ
أ ّم أهلل أ ّ) ابالابني ّ
مرقم متام ممة تكبريقم مثّ قل:
ادن من القّ و ّّ هللا أرب ني ّ
النبوق [وموضع الرسالة] ( )4وقتليف املالئكيةم ومهيبض اليوحيم وم يدن الرمحية ( ،)5وخ ّيزان
السالم عليكم ّي أهل بي
ّ
ال لمم ومنتهى احللمم وأُصول الكرمم

____________________
( )1وهح الشيخ الصدوب (كته ) ،واحلديم كواه ق الباب )68( :ق آخم رواب عيحن ازخباك ،212 2 :وق طّ ،211 2ا :
الحكاب ،واحلسني كقي يكقماهيم كقي وتقد كقي هشقام
ّدثنا علي كي وتد كي دمحم كي عممان الدّاب (هنع هللا يضر) ،ودمحم كي وتد السنا ،،وعلي كي عبد
ّ
املربوبّ ،الحاّ :دثنا دمحم كي عبد الربحق وكح احلسني ازّدي...
يويسم ي المجحع يليهما.
واحلديم ّد هّربي عي رواب َمي ال لضمه الفقيه ،وهتذيب ازّربام ويضاد ،ولربي مل ّ
( )2رذا.
( )3رذا ق ازصل ،وق طب الغمي مي عيحن ازخباك( :محّى كي عممان النخيي).
وخمول املالهرب ).
( )4رذا ق عيحن ازخباك طب الغمي ،وق ازصل( :السالم عليربم ئ وهل كيف كّح
( )5رذا ق ازصل ،وق رواب عيحن ازخباك( :وميدن المّال ).
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وقادق األُممم وأولياء الن مم وعناصير األبيرارم ودعيائم األخييارم وساسية ال بيادم وأر يان اليبالدم وأبيواب اإلميانم وأُمنياء

رب ال املني ورمحة هللا وبر اته.
الرمحانم وساللة النبيّنيم وصفوق املرسلنيم وع ق خريق ّ
أئمة اهلدىم ومصابي اليدجىم وأعيالم التقيى وذوي النهيي وأُويل احلِجيىم و هيف اليورىم وورابية األ بيياءم
السالم على ّ

واملثل األعلى والدعوق احلسىنم وحجج هللا على أهل الد يا واآلخرق واألُوىل ( )1ورمحة هللا وبر اته.

() 2
ييب
السالم على ّ
حمال م رفة هللا ومسا ن بر ة هللام وم ادن حكمة هللام َ
وح َفظة ّ
سر هللام ومحلة تاب هللام وأوصياء ّ
وذريّة رسول هللا (صلّى هللا عليه وآله) [ورمحة هللا] وبر اته.
هللام ّ

السالم على الدعاق إىل هللا واألدالّء عليى مرضياق هللام واملسيتوفرين يف أمير هللام والثيابتني يف حمبّية هللا ( )3وامليلصيني يف

توحيد هللام وا ملظهرين ألمر هللا وهيهم وعباده املكرمني الذين ال يسبقو ه ابلقول وهم مره ي ملون ورمحة هللا وبر اته.

األئميية ال ي ُدعاق والقييادق اهليُيداقم والسييادق الي ُيوالقم وال ي ّذادق احلُميياق ( )4وأهييل الييذ ر وأُويل األمييرم وبقيّيية هللا
السييالم علييى ّ

وحجته وصراطه و وره [وبرها ه] ورمحة هللا وبر اته.
وخريته وحزبه وعيبة علمهم ّ

أشهد أن ال إله إالّ هللا وحده ال شري لهم ما شهد هللا لنفسه وشهدت له املالئكة وأولو ال لم من خلقيهم ال إليه إالّ

هو ال زيز احلكيمم وأ ّن الدين عند هللا اإلسالم (.)5

حممييداً عبييده [املنتَ َجييب] ورسييوله املرتضييىم أرسييله ابهلييدى ودييين احل ي ّق ليظهييره علييى الييدين لّييه ولييو ييره
وأشييهد أ ّن ّ

املشر ون.

قربييون املتّقييونم الصييادقون املصييطفونم املطي ييون هللم
وأشييهد أ ّكييم ّ
املكرمييونم املُ ّ
األئميية اهلييادون املهييديّونم الراشييدون ّ

القوامون مرهم ال املون إبرادتهم الفائزون بكرامته.
ّ
() 6
لسرهم واجتبا م بقدرتهم
اصطفا م ب لمهم وارتضا م لغيبه واختار م ّ

____________________
( )1رذا ق ازصل ،وق ط الغمي مي رواب عيحن ازخباك( :وّ ج على وهل اآلخمة وازهوم).
وصلي هاهنا تصني .
( )2هذا هح الصحاب املحاف لييحن ازخباك ،وق ّ
الوامني ق حمبّ ).
( )3رذا ق ازصل ،وق رواب عيحن ازخباك( :واملسوقميي ق ومم وهنيه ،و ّ
وصلي( :واهلا ة اهلداة ،والزا ة احلماة).
( )4هذا هح ال اهم املحاف لربواب عيحن وخباك المضا (عليه السالم) ،وق ّ
( )5مجل ( :وو ّن الديي عند اإلّالم) محجح ة ق طب الغمي مي عيحن ازخباك.
( )6رذا ق ازصل ،وق رواب عيحن ازخباك( :واكتضارم لدينه.)...
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وخصييكم بّها ييهم وا تجييبكم لنييورهم وأيّييد م بروحييهم ورضيييكم خلفيياء يف أرضييه وحجج ياً علييى بريّتييهم
وأع ي ّز م هبييداهم ّ

وأ صياراً لدينييهم وحفظيةً لس ّيرهم وخز يية ل لمييهم ومسييتودعاً حلكمتيهم وترامجيية لوحيييهم وأر يياانً لتوحييدهم وشييهداء علييى خلقييهم

وأعالماً ل بادهم ومناراً يف بالدهم وأدالّء على صراطه.

وطهيير م تطه يرياً .ف ظّمييتم
وطهيير م ميين الييد سم وأذهييب عيينكم الييرجس ّ
عصييمكم هللا ميين الزلييلم وآميينكم ميين الفيينتم ّ
جاللهم وأ ّ شأ هم وجمّد رمهم وأدمتم ذ رهم ووّ د ميثاقيةم وأحكميتم عقيد طاعتيهم و صيحتم ليه يف الس ّير وال ال ييةم

ودعو إىل سبيله ابحلمة واملوعظة احلسنةم وبذلتم أ فسكم يف مرضاتهم وصّ على ما أصابكم يف جنبيهم وأقميتم الصيالق

وآتيتم الز اقم وأمر ابمل رو وهيتم عن املنكرم وجاهد يف هللا ح ّق جهاده حيىت أعلنيتم دعوتيهم وبيّنيتم فرائضيهم وأقميتم
حدودهم و شر شرائع أحكامهم وسننتم سنّتهم وصر يف ذل منه إىل الرضام وسلّمتم له القضاءم وص ّدقتم من رسيله مين

مضى.

واملقصر يف ح ّقكيم زاهيقم واحلي ّق م كيم وفييكم ومينكم وإلييكمم وأ يتم أهليه
فالراغب عنكم مارحم والالّزم لكم الحقم
ّ

النبوق عند مم وإّيب اخللق إليكمم وحساهبم عليكمم وفصل اخلطاب عند م [وآّيت هللا لديكم وعزائمه
وم د هم ومرياث ّ

فيكمم و وره وبرها ه عند م]م وأمره إليكم (.)1

ومن
ومن أبْيغَ َ
ضكم فقد أبغض هللام َ
أحب هللام َ
ومن عادا م فقد عادى هللام َ
َمن واال م فقد واىل هللام َ
ومن أحبّكم فقد ّ
اعتصم بكم فقد اعتصم ابهلل.

أ تم السيب يل األعظيمم والصيراط األقيومم وشيهداء دار الفنياءم وشيف اء دار البقياءم والرمحية املوصيولةم واآليية امليزو يةم

واألما ة احملفو ةم والباب املبتلى به الناس.

ومين نتكيم هلي م إىل هللا تيدعونم وعلييه تيدلّونم وبيه تؤمنيون  ,وليه تسيلّمونم و ميره ت مليونم وإىل
َمن أات م نيام َ
سبيله ترشدونم وبقوله حتكمون.
متس بكمم وأمن َمن
وضل َمن فارقكمم وفاز َمن ّ
س د [وهللا] َمن واال مم وهل َمن عادا مم وخاب َمن جحد مم ّ
وهدي َمن اعتصم بكم.
جلأ إليكمم وسلم َمن ص ّدقكمم ُ
ومن جحد م افرم
ومن خالفكم فالنار مثواهم َ
َمن اتّب كم فاجلنّة مأواهم َ

____________________
وصلي ،ووخذّنه مي عيحن ازخباك.
( )1ما كني امليقحفني ران ّد ّقس مي ّ
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رد عليكم [فهو] يف أسفل در ٍ من اجلحيم:
ومن ّ
ومن حاربكم مشر م َ
َ
() 1
أشييهد أ ّن هييذا سييابق لكييم فيمييا مضييىم وجييا ٍر لكييم فيمييا بقيييم وأ ّن أرواحكييم [و ييور م وطينييتكم واحييدقم طاب ي

وطهرتم ب ضها] من ب ض (.)2

خلقكم هللا أ واراً فج لكم ب رشه حمدقني؛ ح ّيىت َم ّين علينيا بكيم فج لكيم يف بييوت أذن هللا أن ترفيع وييذ ر فيهيا أمسيهم
خصنا بيه مين والييتكمم طيبياً خللقنيام وطهيارق أل فسينام وتز يية لنيام و ّفيارق ليذ وبنام فكنّيا عنيده
وج ل صلواتنا عليكمم وما ّ

مسلّمني بفضلكمم وم يروفني بتصيديقنا ّإّي يم فبليغ هللا بكيم أشير حميل املك َّيرمنيم وأعليى منيازل املق َّيربنيم وأرفيع درجيات
مقربم
املرسلنيم حيث ال يلحقه الحقم وال يفوقه فائقم وال يسبقه سابقم وال يطمع يف إدرا ه طامعم حىت ال يبقى َملَ
َ
ّ

مرسييلم وال ص ي ّديق وال شييهيدم وال عييا وال جاهييلم وال دينّ وال فاضييلم وال مييؤمن صيياام وال فيياجر طيياا ( )3وال
ييب َ
وال ي ّ
عرفهم جاللة أمر مم وعظم خطر مم و ّ شيأ كمم ومتيام
جبّار عنيدم وال شيطان مريدم وال خلق فيما بني ذل شهيدم إالّ ّ
صييتكم لديييهم وقييرب
ييور مم وصييدح مقاعييد مم واببييات مقييامكمم وشيير حملّكييم ومنييزلتكم عنييدهم و يرامتكم عليييهم وخا ّ

منزلتكم منه.

يدو م وميييا فيير بييهم
يب أ يتم وأ ُّمييي وأهلييي ومييايل وأُسييرنم أُشيهد هللا وأُشييهد م ّ
أين مييؤمن بكييم وميييا آمنييتم بيهم ييافر ب ي ّ
وال لكم وألوليائكمم مبغض ألعدائكم وم ٍ
مستبصر بشأ كم وبضاللة َمن خافكمم ُم ٍ
اد هلمم سيلم ملين سياملكمم حيرب ملين

() 4
يذمتكمم
مقر بفضيلكم حمتميل ل لمكيمم حمتجيب ب ّ
حاربكمم حم ّقق ملا ح ّققتم مبطل ملا أبطلتمم مطيع لكمم عار حب ّقكم ّ

م

بكمم مؤمن إبّيبكم ( )5مص ّدح برج تكمم منتظر ألمر مم مرتقب لدولتكمم آخذ بقيولكمم عاميل مير مم مسيتجري

() 6
ومتقرب بكم إلييهم ومقي ّدمكم أميام طلبييت
وجل] بكم
بكمم زائر لكمم عائذ بكمم الئذ بقبور مم مستشفع إىل هللا [ ّ
ّ
عز ّ

وحاجيت ( )1وإرادن يف ل

____________________
( )1هذا و ال اهم املحاف لربواب عيحن ازخباك ،وق ازصل( :وجاك عليربم.)...
وصلي.
( )2ما كني امليقحفني وخذّنه مي رواب عيحن ازخباك ،وران ّد ّذٌ مي ّ
وصلي( :وال فاجم وال طاحل).
( )3هذا هح ال اهم املحاف لييحن ازخباك ،وق ّ
وصلي( :حم ّ .)..
( )4هذا هح ال اهم املحاف ملا ق رواب عيحن ازخباك ،وق ّ
وصلي( :آبئتربم).
( )5هذا هح ال اهم املحاف لييحن ازخباك ،وق ّ
وصلي( :مسوشفياد يم كربم).
( )6هذا هح ال اهم املحاف لربواب عيحن ازخباك ،وق ّ
وصلي ،وق رواب عيحن ازخباك( :وّحاه ي).
( )1رذا ق ّ
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وأولكم وآخير مم ومف ّيون يف ذلي
بسر م وعال يتكم وشاهد م وغائبكمم ّ
أحوايل وأُموريم مؤمن ّ

ليه إلييكمم ومسيلّم

فييه م كييمم وقليييب لكيم مييؤمن ( )1ورأيييي لكييم تبيعم و صييرن لكييم م يدَّق حييىت حييييي هللا [ت يياىل] دينيه بكييم وييير ّد م يف ّأّيمييهم

ويظهر م ل دلهم وم ّكنكم يف أرضه.

يدو م ( )2آمني وي ّد م (علييه السيالم) ( )3وتولّيي آخير م مييا تولّيي بيه ّأولكيمم وبرئي إىل هللا
فم كم م كم ال مع ع ّ
[ت اىل] من أعدائكم [ومن اجلِْب والطاغوت] والشياطني وإخواهم الظياملني لكيم ([ )4و] اجلاحيدين حل ّقكيم [و] امليارقني
من واليتكم ([ )5والغاصبني إلرابكم و] الشا ّ ني فيكمم املنحرفني عنكمم ومن ل وليجة دو كم [و ل مطاع سوا مم ومن
األئميية الييذين يييدعون إىل النييار] فثبّتييين هللا أبييداً مييا حيي ي علييى مييواالتكم وحمبّييتكم ودييينكمم ووفّقييين لطيياعتكمم ورزقييين
ّ

يقتا آهر م ويشكل سبيلكم ويهتيدي هبيدا مم
شفاعتكمم وج لين من خيار مواليكم التاب ني ملا دعو إليهم وج لين ممّن ّ

وحيشيير يف زم يرتكم [ويكي ّير يف رج ييتكم]م وملّ ي يف دولييتكمم ويشي ّير يف عييافيتكمم وم ّكيين يف ّأّيمكييمم وتقي ّير عينييه غييداً
برؤيتكم.

توجه إليكم (.)6
ومن قصده ّ
ومن ّ
وحده قبل عنكمم َ
يب أ تم وأ ُّمي و فسي وأهلي ومايلم َمن أراد هللا بدأ بكمم َ

موايل ال أُحصي ابناء مم وال أبلغ من املدح ُ ْني َهكمم ومن الوصف قدر مم وأ تم ور األخيار ( )1وهداق األبرارم وحجج
ّ

اجلبّار.

بكييم فييت هللا وبكييم خيييتمم وبكييم ينييزل الغيييث [وبكييم مسي السييماء أن تقييع علييى األرن إالّ إبذ ييهم وبكييم] يكشييف

الضرم وعند م ما زل به رسله وهبط به مالئكتهم وإىل ج ّد م ب ث الروح األمني.
ّ

 -وإن ان الزّيرق ألمري املؤمنني [عليه السالم] فقل( :وإىل أخي ب ث الروح األمني).

____________________
وصلي( :وّل لربم مسلّم).
( )1هذا هح ال اهم املحاف لربواب عيحن ازخباك ،وق ّ
( )2ومثله ق رواب عيحن ازخباك ،وق نسخ مي فماهد السمطني اجلزء الثا( :،فميربم ميربم ال م رم).
وصلي ،وق رواب عيحن ازخباك( :آمنف كربم وتحلّيف آخمرم ةا تحلّيف كه ّوولربم.)...
( )3رذا ق ّ
وصلي ،وق رواب عيحن ازخباك( :وّزهبم ال املني) وما كني امليقحفا ويضاد مأخحِ منه.
( )4رذا ق ّ
وصلي( :اجلاّديي حب ّقربم).
( )5هذا هح ال اهم املحاف لربواب عيحن ازخباك ،وق ّ
تحجه كربم).
وصليّ ( :
( )6هذا هح ال اهم املحاف لربواب عيحن ازخباك ،وق ّ
وصلي( :فأنوم ميدن ازخياك).
( )1رذا ق رواب عيحن ازخباك ،وهح ال اهم ،وق ّ
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آات م هللا ميا يؤتيه أحيداً مين ال ياملني ( )1طأطيأ يل شيريف لشيرفكمم وخبيع يل متك ّيّ لطياعتكمم وخضيع يل جبّيار
وذل ل شيء [لكم] وأشرق األرن بنور مم وفاز الفائزون بواليتكم.
لفضلكمم ّ

بكم يسل إىل الرضوانم وعلى َمن جحد فضلكم غضب الرمحان (.)2

يب [أ ييتم] وأ ُّم ييي و فس ييي وم ييايل وأهل يييم ذ يير م يف ال ييذا رينم وأمس يياؤ م ( )3يف األمس يياءم وأجس يياد م يف األجس ييادم

وأرواحكم يف األرواحم وأ فسكم يف النفوسم وآهر م يف اآلهرم وقبو م يف القبور.

وأجل خطر مم وأوّف عهد م.
فما أحلى أمساء مم وأ رم أ فسكمم وأعظم شأ كمم ّ

المكم ورم وأمر م رشدم ووصييَّتكم التقيوىم وف لكيم اخليريم وعيادتكم اإلحسيانم وسيجيّتكم الكيرمم وشيأ كم احليق

والرفق ( )4وقولكم حكم [وحتم] ورأيكم علم وحلم وحزم.
والصدح ّ
إن ذُ ِر اخلري نتم ّأوله وأصله وفرعه وم د ه ومأواه ومنتهاه.
يب أ تم وأ ُّمي و فسي [وأهلي ومايل] يف أصف حسن ابناء م؟ و [ يف] أحصيي مييل بالئكيم؟ وبكيم أخرجنيا هللاُ
وفرج عنّا غمرات الكروبم وأ قذان من شفا جر اهللكاتم ومن النار.
من ّ
الذلم ّ
يب أ ييتم وأ ُّمييي و فسييي [ميييواالتكم علّمنييا هللاُ م ييا ديننييام وأصييل مييا ييان فسييد ميين د ييياان] وميييواالتكم متيّ الكلمييةم
املودق الواجبةم والدرجات الرفي ةم واملقام احملمود
وعم الن مةم وائتلف الفرقةم وميواالتكم تُقبل الطاعة املف ضةم ولكم ّ
ّ
() 6
() 5
[عند هللا ت اىل] واملكان امل لوم واجلاه ال ظيمم والشأن الكبري والشفاعة املقبولة.
َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ
الشاهد َ
ين .
ربنا آ َمنا بِما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا م
ِ ِ
َ
ْ
ْ ََ َ ْ َ ْ َ َ ََْ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َ
َ
ك َر ْ َ
ْحً ِإنَّ َك أنْ َت ال َو َّهاب .
َر َّبنا ال ت ِزغ قلوبنا بعد ِإذ هديتنا وهب نلا ِمن َلن
َ ْ
َ
ْ َ َ
ان َر ِّبنَا ِإ ْن ن َن َو ْعد َر ِّبنَا ل َمفعوال .
سبح

____________________
وصلي ،وق رواب عيحن ازخباك( :ما مل يؤ .)...
( )1رذا ق ّ
وصلي ،وق رواب عيحن ازخباك( :وعلى َمي جند واليوربم ضب.)...
( )2رذا ق ّ
وصلي( :ووّاميربم.)...
( )3هذا هح ال اهم املحاف لربواب عيحن ازخباك ،وق ّ
وصلي( :المفي ).
( )4رذا ق رواب عيحن ازخباك ،وق ّ
وصلي( :واملقام امليلحم عند ).
( )5هذا هح ال اهم املحاف لربواب عيحن ازخباك ،وق ّ
وصلي مي خمطحط طهمان ،وق ط الغمي مي رواب عيحن ازخباك( :والشأن المفي ).
( )6رذا ق ّ
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يل ذ يوابً ال نن عليهيا إالّ رضيا مم فبحيق َمين ائتمينكم عليى س ّيرهم واسي عا م أمير
ويل هللام إ ّن بيين وبيني هللا ع ّيز وج ّ
ّي ّ

() 1
وميين
خلقييهم وقييرن طيياعتكم بطاعتييهم مليّيا اسييتوهبتم ذ ييويبم و نييتم شييف ائي في ّ
يإين لكييم مطيييع َميين أطيياعكم فقييد أطيياع هللام َ

ومن أبغضكم فقد أبغض هللا.
أحب هللا] َ
عصا م فقد عصى هللا [ َ
ومن أحبّكم فقد ّ
إين] لو وجدت شف اء ( )2أقرب إلي من ٍ
األئمية األبيرار جل ليتهم شيف ائيم فيبح ّقهم
ّهم [ ّ
حممد وأهل بيتيه األخييارم ّ
ّ
الل ّ
اليذي أوجبي هلييم عليي ؛ أسييأل أن تييدخلين يف مجليية ال ييارفني هبييم وحب ّقهييم [و] يف زمييرق املرحييومني بشييفاعتهم ( )3إ ّي

أرحم الرامحنيم وصلّى هللا على دمحم وآله وسلّم تسليماً ثرياً (.)4
علي اهلا ي (عليه السالم) :وإذا أردت اال صرا فقل [عند الوداع] (:)5
[مثّ ّا اإلمام ّ
سمم وال ٍ
مود ٍع ال ٍ
قال ورمحة هللا وبر اته إ ّه محيد جميد.
السالم علي سالم ِّ

ويل غري راغب عنكمم وال مستبدل بكم وال مؤابر عليكمم وال منحر عنكم
السالم عليكم ّي أهل بي
ّ
النبوقم سالم ّ

وال زاهد يف قربكمم وال ج له [هللا] ( )4آخر ال هد من زّيرق قبور م وإتيان مشاهد م.

والسييالم عليييكم [و] حشييرين هللا يف زمييرتكمم وأوردين حوضييكمم وج لييين ميين حييزبكمم وأرضييا م عي ّيينم وم ّكنييين يف

دولييتكم [وأحييياين يف رج ييتكم] وملّكييين يف ّأّيمكييمم وشييكر س ي يي [بكييم] وغفيير ذ يييب بشييفاعتكمم وأقييال عثييرن حبييبّكمم
() 2
وأعلى يب مييواالتكمم وش ّيرفين بطياعتكمم وأع ّيزين هبيدا م وج ليين ممّين أ قليب  -مفلحياً منج ياً غا ياً سياملاً م افياً غنيّياً
فائزاً برضوان هللا ت اىل وفضله و فايته  -فضل ما ينقلب

____________________
ي ،لربم مطي ).
( )1رذا ق وصلي ،وق ط الغمي مي رواب عيحن ازخباكّ ( :
وصلي( :الله إم لح وجد شفيياد).
( )2هذا هح ال اهم املحاف لربواب عيحن ازخباك ،وق ّ
( )3رققذا ق خمطحط ق طه قمان مققي فماه ققد الس ققمطني اجلققزء الث ققا ،،وق ط الغ ققمي م ققي عيققحن ازخب ققاك( :وق لم ققمة املمجق ّقحيي لش ققفاعوهم ينّققك وكّ ققم
حممد وآله [و] ّسبنا ونيم الحريل).
الماتني ،وصلّى على ّ
حممد وآله [و] ّسبنا ونيم الحريل).
وصلي ،وق رواب عيحن وخباك المضا (عليه السالم)( :وصلّى على ّ
( )4رذا ق ّ
( )5ما كني امليقحفني لئ ة تحضيني منّا ،وق ط الغمي مي رواب عيحن ازخباك( :يِا وك االنصماٌ فقل :السقالم علقيربم ئ وهقل كيقف النب ّقحة
ه
وي كا ب عنربم وال مسوبد كربم.)...
ّالم محّع ال ّةم وال ّا وكت وكمراته ينّه تيد جميدّ ،الم ّ
( )6وق ط الغمي مي عيحن ازخباك( :ال جيله آخم اليهد مي لئكة ّبحكرم.)...
وصلي ون يقمو( :هبديربم).
( )1ومثله ق ط الغمي مي رواب عيحن ازخباك ،ولومل كّم اري ّ
س مي ّ
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زوار م ومواليكم وحمبّيكم وشي تكم.
به أحد من ّ
ريب بنيّ ٍة [صادقة]م وإمان وتقوى وإخباتم ورزح واسع حالل طيّب.
ورزقين هللا ال َود مثّ ال َ ْود أبداً ما أبقاين ّ
ّهم ال  ،له آخير ال هيد مين زّيرهتيم وذ يرهم والصيالق علييهمم وأوجيب يل املغفيرق واخليري والّ ية والفيوز ( )1واإلميان
الل ّ

() 2
املتقربني إلي وإليهم.
وحسن اإلجابةم ما أوجب ألوليائ ال ارفني حب ّقهمم املؤمنني بطاعتهم والراغبني يف زّيرهتمم ّ

يب أ تم وأ ُّمي و فسيي وأهليي وميايل اج ليوين يف ّكيمم وص ّيريوين يف حيزبكمم وأدخليوين يف شيفاعتكمم واذ يروين عنيد

ربّكم.

صل على ٍ
مين السالمم والسيالم علييكم ورمحية هللا وبر اتيهم وصيلّى
حممد [وأبلغ أرواحهم وأجسادهم ّ
حممد وآل ّ
ّ
الل ّ
ّهم ِّ
حمم ٍد وآله وسلّم تسليماً ثرياً] وحسبنا هللا و م الو يلم ِ م املوىل وِ م النصري (.)3
هللا على سيّدان ّ

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان مي فماهد السمطني اجلزء الثا ،،وق رواب عيحن ازخباك( :والنحك).
( )2رذا ق وصلي مي فماهد السمطني اجلزء الثا ،،وق رواب عيحن ازخباك( :املحجبني لطاعوهم).
( )3مجلوا( :نهيم املحم ونهيم النص ) محجح اتن ق ط الغمي مي روقاب عيقحن ازخبقاك ،رمقا و ّن مجيق مقا وضقيناه كقني امليقحفقا
ق خمطحط طهمان مي فماهد السمطني اجلزء الثا ،،ويّما وخذّنه مي رواب عيحن ازخباك.
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ق محجقح

الباب التاسع والثالابون

()1

يف ذ ر ب ض مناقب اإلمام الثامن مظهر خفيّات األسرارم ومّز خبيّات األُمور الكوامنم منبع املكارم وامليامن ومتبيع

األعايل احلضارم واألّيمنم منيع اجلنابم رفيع القبابم وسيع الرحابم وم السحاب ( )2عزيز األلطا م غزير األ نا م

أمييري األش يرا م قي ّيرق عييني آل ّيسيينيم وآل عبييد منييا م السيييد الطيياهر امل صييومم وال ييار حبقييائق ال لييومم والواقييف علييى
غوامض السير املكتيومم واملي ِّيّ مييا هيو ٍ
آتم وعميا غبَي َير ومضيىم املرض ّيي عنيد هللا سيبحا ه برضياه عنيه يف مجييع األحيوالم
ّ
ِ
علي بن موسى صلوات هللا على دمحم وآله خصوصاً عليه ما س ّ سحاب و ام وطلع بات و ا.
ولذا ل ّقب ابلرضا ّ
و [يف] طيير ميين بيييان أخالقييه الشييريفةم وأعرافييه املنيفييةم ويُبَي ٍيذ ميين راماتييه البيياهرق و ائلييه الزاهييرقم و [ذ يير] ب ييض
أحاديثه اليت رواها عن آابئه حجج هللا على خلقه وآابئه سالم هللا عليهم وصلوات صلواته وحتيّات حتيّاته.

____________________
وصلي ق صدك احلديم الواي ،وال اهم ونّه ّهح مي الربوّاب ،وِرمه هاهنا ووم.
( )1هذا الينحان ران ق ّ
مثّ لققييلم و ّن مققي ّحلققهّ( :ققدثنا عبققا كققي ييقققحب )...ق وّققس احلققديم )456( :املوق ق ّدم ق البققاب )31( :مققي هققذا السققمس
وعين ّحله( :ق ِرم كيا مناّب اإلمام الثامي) مأخحِ مي نسخ طهمان فقس ،وّد ّقس عي نسخ السيد علي نقي.
( )2رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :مممع السناب).
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 ،165يم هنققا

[يف إعالم رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) بيدفن اإلميام الرضيا (علييه السيالم) خبراسيان وحثّيه عليى زّيرتيهم واستشيهاد اإلميام يف سينة

( )273من اهلجرق بقرية سناابد من خراسان].

عز القديي دمحم كقي عبقد المتقان كقي
 - 464وخايّن اإلمام اليامل دمحم اكي و القاّم يجالدةّ ،ا  :وخاي ،الشيخ ّ
مياي الحاكيينّ ،ا  :ونبأّن لاهم كي طاهم الشناميّ ،ا  :ونبأّن احلافظ وكح كربم وتقد كقي احلسقني البيهققيّ ،قا :
ونبققأّن احلققارم احلققافظ البيّق (كتققه )ّ ،ققا ّ :ققدثنا وكققح ّققييد وتققد كققي دمحم كققي عمققمو ازتسققي ابلربحف ق ّ ،ققا :
ونبأّن احلسني كي تيد كي المكي ّ ،ا  :مسيف و يقح :
( .) 1

علي كي محّى المضا هماّان كطحس ،كقمي يقا لهّ( :قنااب ) ق شقهم كمضقان ّقن ثقالث ومةوقني
اّوشهد ّ

[ - 465وابلسققند املوقق ّدم] ّققا احلققارم :ونبققأّن وكققح كربققم دمحم كققي عبققد كققي وتققد اليبسققيّ ،ققا ّ :ققدثنا دمحم
عمققاك ( - )2عققي وكيققه ،عققي جيفققم كققي دمحم الصققا ب
كققي لرققمئ الغققال ّ ،ققا ّ :ققدثنا جيفققم كققي دمحم  -ييققين اكققي ّ

علي كي احلسني ،عي وكيه:
علي ،عي وكيه] ّ
(هنع هللا يضر) ،عي وكيه [دمحم كي ّ
عققي علققي (علققيهم السققالم)ّ ،ققا ( :قييال رسييول هللا (صيلّى هللا عليييه وسيلّم) :سييتُدفن بضي ة مي ّيين خبراسييانم ال يزورهييا
ّ
وحرم جسده على النار).
مؤمن إالّ أوجب هللا له اجلنّةم ّ

____________________
ازهمق ) أتليق اكققي و الققثلجّ( :ققا نصققم كققي علق ّقي اجلهضققمي :مضققى وكققح احلسققي المضققا (عليققه السققالم)  -ولققه
( )1رققذا ق وصققلي ،وق روققاب ( ّ
(ّ )41ن وو رش ههم  -ق عام مةوني واثنوني مي اهل مة).
وصلي.
( )2رذا ق ّ
وكواه ويضاد الشيخ الصدوب ق احلديم الماك مي الباب )66( :مي رواب عيحن وخباك المضا (عليه السالم) ،258 ،وّا :
ّققدثنا دمحم كققي يك قماهيم كققي يّققناب الطالقققاّ ،،ققا ّ :ققدثنا عبققد اليزيققز كققي لققجّ ،ققا ّ :ققدثنا دمحم كققي لرققمئّ ،ققا ّ :ققدثنا جيفققم كققي دمحم كققي
عماكة...
واحلديم أييت ويضاد كسند مغايم ملا هاهنا صدكاد حتف المّم )461( :ق ّوو الباب.188 )42( :
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ذ ر سب [اإلمام] الرضا عليه [آال ] التحيّة والثناء.

ّ - 466وما نسب [اإلمام] المضا (عليه السالم) فهح [مذرحك ق] احلديم [امليموٌ كسلسقل القذهب القذي
كواه احلارم و هّ ،ا احلارم] (:)1
ّ ّدثنا وكح دمحم وتد كي دمحم كي يكماهيم كي هاشم البالِكي (ّ )2ا ّ :دثنا وكح دمحم احلسي كقي عل ّقي كقي دمحم كقي
علي اكي محّى المضا يمام عصمه ة ّرب ّ -مّها ّ -قن يّقدو ومخسقني ومةوقنيّ ،قا ّ :قدثين و علقي كقي

دمحم املفققيتّ ،ققا  ّ :ققدثين و دمحم كققي علققي الس ققيد احمل ققحب (ّ )3ققا  ّ :ققدثين و علققي كققي محّ ققى المض ققا ّ ،ققا :

(حيدابين أيب موسييى بيين ج فيير املرتضييىم قييال :حيدابين أيب ج فيير بيين دمحم الصييادحم قييال :ح يدابين أيب دمحم بيين البيياقرم قييال:

حدابين أيب علي بن احلسني زين ال ابدينم قال :حدابين أيب احلسني بن علي سيّد شباب أهيل اجلنّيةم قيال :حيدابين أيب عليي
بن أيب طالب سيّد األوصياءم قال :حدابين دمحم بن عبد هللا سيّد األ بياءم قال :حدابين جّئيل سيّد املالئكةم قال:

() 4
ومن دخل حصين أمن
وجل سيّد الساداتّ :
قال هللا ّ
أقر يل ابلتوحيد دخل حصينم َ
إين أان هللا ال إله إالّ أانم َمن ّ
عز ّ

من عذايب).

____________________
( )1ما كني امليقحفا لئ ة منّا لوصنيع الربالم ،و ّن مجلوا( :كواه احلارم و هّ ،ا احلارم) ّطييّوان.
وويضاد ران ق ازصل هربذاّ ( :وما نسب المضا (عليه السالم) ففي احلديم (فغ ّ ّن ّحله( :ففي) وك ّدلناه كقحلنا( :فهح) جتحيداد.
( )2رذا ق خمطحط طهمان ،وق نسخ السيد علي نقيّ( :دثنا وكح دمحم كي دمحم كي يكماهيم).
واحلديم كواه الشيخ الصدوب (كته ) ق الباب )31( :مي رواب عيحن ازخباك ،132 2 :اّانيد ،ويليك ن ّ السند الثالمّ ،ا :
ّدثنا وكح نصم وتد كي احلسني كقي وتقد كقي عبيقد الضق ّ ّ ،قا ّ :قدثنا وكقح القاّقم دمحم كقي عبيقد كقي ابكهحيقه المجقل الصقاحلّ ،قا ّ :قدثنا وكقح
دمحم وتد كي دمحم كي يكقماهيم كقي هاشقمّ ،قا ّ :قدثنا احلسقي كقي علقي كقي دمحم كقي علقي كقي محّقى كقي جيفقم وكقح دمحم السقيد احمل قحب يمقام عصقمه
ة ّرب ّ ،ا ّ :دثين و علي كي دمحم النقيّ ،ا ّ :دثين و دمحم كي علي الوقي...
( )3رذا.
( )4رذا ق نسخ السيد علي نقي ومثله ق رواب عيحن ازخباك ،وق خمطحط طهمان مي فماهد السبطني( :مي وّإم ي كوحّيدي).
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الباب األرب ون
مين رن خراسيانم
[يف إخبار رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) عن دفن اإلمام الرضا (عليه السالم) خبراسانم وقوله :ستُدفن بض ة ّ
ما زارها مكروب إالّ ّفس هللاُ ربَيتَهم وال مذ ب إالّ غفر هللا ذ به].

وضققاح الشققهماب ،،ونبققأّن مق ّه
قؤك كغققدا
 - 461ونبققأ ،الشققيخ رمققا الققديي علققي كققي دمحم كققي دمحم كققي دمحم ك قي ّ
حمب الديي دمحم كي حممح كي احلسني كي الن اك يجالدةّ ،ا  :ونبأّن اإلمام وكقح الفوقحح ّنصقم كقي و املربقاكم
اإلمام ّ
املطملي يجالدة ،ونبأّن اإلمام وخطقب خقحاكلم وكقح املؤيّقد املحفّق كقي وتقد امل ّربقي ،مثّ اريقحاكلميّ ،قا  :وخقاي ،الشقيخ
ّ

الزاهد احلافظ وكح احلسي علي كي وتد الياصمي اريحاكلمي ،ونبأّن اإلمقام شقيخ القضقاة يمساعيقل كقي وتقد القحاعظ
(كته )ّ ،ا  :ونبأّن اإلمام وكح كربم وتد كي احلسني البيهقيّ ،قا  :ونبقأّن احلقارم وكقح عبقد دمحم كقي عبقد
البيّق احلققافظ (كتققه )ّ ،ققا  :وخققاي ،علققي كققي دمحم كققي محّقى القحاعظّ ،ققا ّ :ققدثنا وكققح جيفققم دمحم كققي علققي كققي
احلسققني القمالي ([ )1عققي وتققد كققي لئ كققي جيفققم اهلمققداّ ]،ققا ّ :ققدثنا علققي كققي يكقماهيم كققي هشققامّ ،ققا ّ :ققدثنا
دمحم كققي عيسققى كققي عبيققدّ ،ققا ّ :ققدثنا دمحم كققي ّققليمان املصققمي ،عققي وكيققه ،عققي يكقماهيم كققي و ّ ققم ازّققلمي،
[عي ّبيص ] عي جاكم كي يزيد [اجليفي] ّا :
مسيققف واكث علققم ازنبيققاء واب جيفققم دمحم كققي علققي كققي احلسققني كققي علققي كققي و طالققب ،يقققح ( :ح يدابين سيييّد

ال ابدين عليي بين احلسينيم عين سييّد الشيهداء احلسيني بين علييم عين سييّد األوصيياء عليي بين أيب طاليب (علييه السيالم)م

() 2
مين رن خراسيانم ميا زارهيا مكيروب إالّ ّفيس هللاُ ُ ْربَتيهم
قال :قال رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم)  :ستُدفن بض ة ّ
وال مذ ب إالّ غفر هللا ذ وبه).

____________________
( )1كواه ق احلديم )14( :مي الباب )66( :مي رواب عيحن وخباك اإلمام المضا (عليه السالم) 2
وكواه ويضاد ق احلديم الثا ،مي اللس )25( :مي رواب ازماي .13
وما وضيناه كني امليقحفا وخذّنه مي رواب عيحن وخباك المضا (عليه السالم).
( )2وتق ّدم احلديم آنفاد كسند آخم حتف المّم.186 )465( :
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[يف إعييالم اإلمييام الرضييا (عليييه السييالم) ّييه (عليييه السييالم) هييو ميراد رسييول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ميين قولييه لييب ض اخلراسييا يّني:

( ييف أ يتم إذا ُدفين يف أرضيكم ب ضييم وغُيّييب يف ابيرا م نميي)؟ مثّ بيا يه (علييه السييالم) ابيواب َمين زار قيّه وهيو عييار

حب ّقه].

 - 468وكققه [ييققين ابلسققند املوقق ّدم] عققي احلققارم البيّق ّ ،ققا ّ :ققدثنا وكققح احلسققني كققي جيفققم كققي البق ّقزاك اليلققحي
ابلربحف (ّ )1ا ّ :دثنا وكح اليبّاس وتد كقي دمحم كقي ّقييد احلقافظّ ،قا ّ :قدثنا علقي كقي احلسقني كقي [علقي كقي]
فضا (ّ )2ا ّ :دثنا و ّ ،ا :
ّ
 (صلّى عليه وّلّم)  -كويقف كّقحمسيف علي كي محّى المضا وجاءه كجل فقا له :ئ كي كّح
ق املنقام رأنّقه يققح ي :ريق ونققوم يِا هفقي ق وكضقربم كيضقي ،واّققونف وم و ييقيت ،و هيّقب ق ثقمارم مققي؟

فقا المضا (عليه السالم)( :أان املدفون يف أرضكم وأان بض ة [من] بيّكمم وأان الودي ة والنجم.

ومين نّيا شيف اؤه نيا وليو يان
ومن زارين وهو ي ر ما أوجب هللا من ح ّقي وطاعيت؛ فأان وآابئي شف اؤه يوم القياميةم َ
َ
() 3
عليه مثل ِوزر الثقلني :اجلِن واإل س .
ولقييد ح يدابين أيب عيين أبيييهم عيين آابئييه أ ّن رسييول هللا (ص يلّى هللا عليييه وس يلّم) قييالَ :ميين رآين يف منامييه فقييد رآينم فييإ ّن
ٍ
النبوق) (.)4
الشيطان ال يتمثّل يف صورن وال يف صورق واحد من أوصيائيم وإ ّن الرؤّي الصادقة جزء من سب ني جزءاً من ّ

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :الربحق).
واحلديم كواه ويضاد الشيخ الصدوب (كته ) حتف المّم )11( :مي الباب )68( :مي رواب عيحن ازخباكّ 262 2 :ا :
ّدثنا دمحم كي يكماهيم كي يّناب الطالقاّ ،،ا ّ :دثنا وتد كي دمحم كي ّييد الربحق محم كين هاشم...
( )2ما كني امليقحفني ّد ّقس مي وصلي ووخذّنه مي رواب عيحن ازخباك.
عمقا وك مقي طميق شقيي وهقل
( )3وصل وخباك الشافي موقحاتم كقني املسقلمني ووّقانيدها ومصقا كها مقي طميق وهقل السقنّ رثق اتن جق ّداد ال تققالّن ّ
ومي ونربم وصل الشفاع مي جهل وهل السنّ وو املرباكميي مي النحاصب فإّما وكا المّ على الن (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص).
البيف (عليهم السالم)َ ،
( )4هلذا الذيل ويضاد مصا ك مجّ ووّانيد رث ة.
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رامة ّي هلا من رامة ابهرقم وبشيارق لشيناعة اليذ وب ماحيية غيافرق [يف إخبيار اإلميام الرضيا (علييه السيالم) ّيه يُقتيل

س ِّم ويُدفن رن غربةم مثّ بيا ه (عليه السالم) ابواب َمن زاره يف غربته].
ابل ة

 - 463وكقه عققي احلققارم [البيّق النيسققاكحكي] ّققا ّ :ققدثين وكقح ّققييد وتققد كققي عمقمو [ظ] كققي كمققيع احلققافظ،
فضققا ( ،)1عققي وكيققه،
ّققا ّ :ققدثنا وكققح اليبّققاس وتققد كققي دمحم كققي ّققييد احلققافظّ ،ققا ّ :ققدثنا علققي كققي احلسققني كققي ّ
ّا :
إين مقتيول مسيموم ميدفون رن غربيةم أعليم ذلي ب ه ٍيد عهيده
علي كي محّقى المضقا ،يققح ّ ( :
مسيف واب احلسي ّ
فمين زارين يف غيربيت
إيل أيب عن أبيه عن آابئهم عن علي بن أيب طالب (هنع هللا يضر)م عين رسيول هللا (صيلّى هللا علييه وسيلّم)؛ أال َ
ّ

ومن نّا شف اؤه نا ولو ان عليه مثل ِوْزر الثقلني).
ن أان وآابئي شف اؤه يوم القيامةم َ

____________________
( )1رذا ق وصلي مي فماهد السمطني.
وكواه ويضاد الشيخ الصدوب ق احلديم )33( :مي الباب )66( :مي رواب عيحن ازخباكّ ،266 2 :ا :
ّققدثنا دمحم كققي يك قماهيم كققي يّققناب الطالقققاّ ،،ققا ّ :ققدثنا وتققد كققي دمحم كققي ّققييد اهلمققدا ،مققحم كققين هشققامّ ،ققا ّ :ققدثنا علققي كققي احلسققي كققي
فضا ...
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[حديث اإلمام اهلادي علي بن دمحم بن علي (عليهم السالم) حول زّيرق ج ّده اإلمام الرضا (عليه السالم)].

 - 412وكه عي احلارمّ ،ا  :وخاي ،وكح القاّقم اكقي و ّقييد الصقيدالّ ،،قا ّ :قدثنا دمحم كقي [عل ّقي كقي]
احلسني المالي (ّ )1ا ّ :دثنا وتقد كقي علقي كقي [يكقماهيم كقي] هاشقمّ ،قا ّ :قدثين و  ،عقي جق ّدي ،عقي الصققم
كي ل ّ ،ا :
مسيف علي كي دمحم كي علقي المضقا ،يققح َ ( :مين ا ي ليه إىل هللا حاجية فلييزر قيّ جي ّدي الرضيا بطيوس وهيو عليى

وليصل عند رأسه ر تني ويسأل هللا ت اىل حاجته يف قنوته ( )2فإ ّه يستجاب له ما يسأله يف مأمث أو قطي ية رحيم.
غسلم
ِّ

وإ ّن موضع قّه لبق ة من بقاع اجلنّةم ال يزورها مؤمن إالّ أعتقه هللا من النار وأدخله دار القرار).

____________________
( )1كواه ق احلديم )32( :مي الباب )66( :مي رواب عيحن ازخباكّ 266 2 :ا :
ّدثنا احلسني كي يكماهيم كي وتد كي هشام املربوب ،ودمحم كي علي ماجيلحيه ،ووتد كي علي كقي يكقماهيم كقي هشقام ،واحلسقني كقي يكقماهيم ّناتنق ،
وعلي كي عبد الموكابّ ،الحاّ :دثنا علي كي يكماهيم...
( )2هذا هح الصحاب ،وق نسخيت مي فماهد السمطني اجلزء الثا ،هاهنا تصني ِ( :نحكه).
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[ما ُروي عن اإلمام الكا م موسى بن ج فر (عليه السالم) حول زّيرق قّ ولده اإلمام الرضا (عليه السالم)].

[ - 411وابلسقند املوقق ّدم عققي احلققارم ،عققي دمحم كققي علققي كققي احلسققني القمالي] (ّ )1ققا  :وّققدثنا جيفققم كققي دمحم
عمه عبد كي عقامم ( )2عقي ّقليمان كقي ّفق املقمولي،
كي مسموكّ ،ا ّ :دثنا احلسني كي دمحم كي عامم ،عي ّ
ّا :
حجيية ([ )5مثّ] ّققا :
مسيققف واب احلسققي محّققى كققي جيفققم يقققح َ ( :ميين زار قييّ ولييدي علييي ييان لييه عنييد هللا سييب ني ّ
حج ٍة ال تُقبَل.
[و] ُر َّ
ب ّ

أئمتنيا أهيل البيي
زوار ّ
َمن زاره أو ابت عنده ليلةً ان َمن زار أهل السماواتم [و] إذا ان يوم القيامةم وجد م نيا ّ

وأعالهم درجةً وأقرهبم حياقًّ :زوار ولدي علي).

____________________
( )1وهذا تلخي احلديم )22( :مي الباب )66( :مي رواب عيحن وخباك المضا (عليه السالم)2 :
( )2رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :عبيد كي عامم).
( )3رذا ق خمطحط طهمان ،وق خمطحط السيد علي نقيّ( :بيحن ّ ّ ).
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[حديث اإلمام الرضا وابنه دمحم اجلواد (عليهما السالم) يف ابواب زّيته (عليه السالم) بطوس].

 - 412وك ققه [ّ ققا احل ققارم :وخ ققاي ،وك ققح القاّ ققم اك ققي و ّ ققييد الص ققيدال ّ ،،ققا  ّ :ق ّدثنا دمحم ك ققي عل ققي ك ققي
احلسني المالي] ّا ّ :دثنا علي كي وتد كي عممان الدّابّ ،ا ّ :دثنا دمحم كي و عبقد الربقحق ،عقي وتقد
[كي دمحم] كي صاحل [المالي عي تدان الديحا( ،هنع هللا يضر)] ّا :
ّا المضا (هنع هللا يضر)َ ( :من زارين على ب د داري أتيته يوم القيامة يف ابالابة مواطنم حىت أخلّصيه مين أهواهليا :إذا تطيايرت
الكتب ميناً و االًم وعند الصراطم وعند امليزان) (.)1
 413وكه عي احلارمّ ،قا ّ :قدثنا وكقح القاّقم اكقي و ّقييد الصقيدالّ ،،قا  :وخقاي ،علقي كقي وتقد البيّق ،
ّا ّ :دثين و ّ ،ا ّ :دثين ّييد كي عبد ( )2عي ويّحب كي نحح ّا :

مسيف واب جيفم دمحم كي علي كي محّى يقح َ ( :من زار قّ أيب بطوس غفر هللا له ما تق ّدم مين ذ بيه ( )3وميا أت ّخيرم
ّ
ِ
وإذا ان يوم القيامة ينصب له منّاً حبذاء منّ رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) حىت يفرغ هللا من حساب عباده).

____________________
( )1وهذا هح احلديم الثا ،مي الباب )66( :مي رواب عيحن وخباك المضا (عليه السالم)2 :
وكواه ويضاد كننح اإلكّا ق تلخي اتكيخ نيساكحك للنارم  /الحكب  / 13ب ./
( )2رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقيّ( :دثين اكي ّييد كي عبد ).
( )3رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :مي ِنحكه).
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...

احلث على زّيرق اإلمام الرضا (عليه السالم)م
غييب؛ يف ّ
[أبيات تبَتها يد غيبيّةم وأ شدها هاتف ه
احلث على زّيرق اإلمام الرضا (عليه السالم)].
مثّ أبيات هبة هللا بن حممود بن دمحم يف ّ

 - 414وكققه عققي احلققارم ّققا ّ :ققدثين علققي كققي دمحم كققي لققج املققذ ّرم [ّققا ّ :ققدثين دمحم كققي علققي كققي احلسققني

الفقيه] ّا ّ :دثنا دمحم اكي و القاّم الوميميّ ،ا  :مسيف واب احلسي علي كي احلسي القهسوا )1( ،يقح :
رنف ةمو القمو  ،فلقيقف هبقا كجقالد مقي وهقل مصقم جموقالاد امسقه تقزة؛ وّقد ِرقم ونّقه خقم مقي مصقم لاهقماد ملشقهد
المضا [عليه السالم] كطحس ،و [ِرم] ونّه ملقا خقل املشقهد رقان ّقمب قموب الشقمس فقزاك [اإلمقام] وصقلّى ،ومل
ّ
فلمققا صقلّى اليومق وكا خققا م القققاي ون خيمجققه [و] ويغلق عليققه البققاب ،فسققأله ون
يربققي [ق] ِلققك اليققحم لاهققم ق هّ ،
قلي فيققه ،فإنّققه جققاء مققي كلققد شاّ ق  ،وال خيمجققه فإنّققه ال ّاج ق ل ققه ق
يغل ق عليققه البققاب ويدعققه ق املس ق د ليصق ّ
اريققمو ؛ فرترققه و لق عليققه البققاب ،فإنقّقه رققان يصقلّي وّققده يم ون وعيققا؛ ف لققس ووضق كوّققه علققى كربويققه ليسقرتيع
فلما كف كوّه كوو ق اجلداك محاجه وجهه كّي د عليها هذان البيوان:
ّاع دّ ،
عمي لاك [ هه] هرَمكَه
يفم ه ّ
ّمه ون يمو ّاياد كمويوه = ّ
َمي ّ
همرنقوَ َ بَه
فليأ ه ِا القاي ي ّن وّربنه = ّالل د مي كّح
ّا  :فقمف ووخذ ق الصالة يم وّف السنم ،مثّ جلسف ر لسيت ازهوم

____________________
( )1رذا ق خمطحط طهمان ،ومثله ق رواب عيحن ازخباك ط ،3وق نسخ السيد علي نقي( :مسيف واب احلسي علي كي احلسني اليها ).
وكواه ويضاد ق احلديم الماك مي الباب )63( :مي رواب عيحن وخباك المضا (عليه السالم)ّ ،285 2 :ا :
ّدثنا وكح جيفم دمحم كي و القاّم اكي دمحم كي الفضل الوميمي اهلموي...
ول اج ويضاد اللس )16( :وتحاليه مي وماي الشيخ الصدوب ،ورذا اللس )25( :منه .125
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ربيت ،فلما كفيف كوّي مل وك على اجلداك شيةاد.
ووضيف كوّي على ك ّ
وران الذي كآه مربوحابد كطباد رأنّه هروب ق تلك الساع ّ .ا  :فانفل الصبع وفوع الباب وخم مي هنا .
 - 415ووك اإلمام شهاب الديي وكح ّييد عبد امللك كي ّيد كي عممو كي دمحم كقي عمقم كقي يكقماهيم (كتقه
ري و الفوحح دمحم كي عبقد الربقمم كقي منصقحك
) ق مصنّفه املحّحم كربواب نزه ازخياك ،ونّه مس مي الشيخ الز ّ
كي النّ ،ا :
مسيف الشيخ واب احلسي دمحم كي القاّم الفاكّقي كنيسقاكحكّ ،قا  :رنقف [ونربقم علقى َمقي ّصقد املشقهد كطقحس
قأ ،رنققف كطققحس ق املشققهد [و]
و ،كويققف ليلق فيمققا يققمو النققاهم رق ّ
للققزئكة!!! ووصققمك علققى هققذا اإلنربققاك ،فققاتّف ّ
كويف كّقح
ويقح :

(صقلّى

عليقه وّقلّم) ّاهمقاد وكاء صقندوب الققاي يصقلّي فسقميف هاتفقاد مقي فقحب و [هقح] ينشقد

عمي لاكه رمكَه
يفم ه ه ّ
ّمه ون يمو ّاياد كمويوه = ّ
َمي ّ
منو َ بَه
فليأ ه ِا القاي ي ّن وّربنه = ّالل د مي كّح
قأ ،ميق ق
وران يش ق اريطقاب يم كّقح
[صقلّى عليقه وآلقه وّقلّم] ّقا  :فاّقويق ف مقي نقحمي ر ّ
ممتني.
اليمب ،فنا يف المي يسم اكيت ق احلا فمربوها وّصد الزئكةّ ،
وتيح ق رل ّن ّ
ّلققف :وكوي هققذه الققموئ ومجيق مققموئ السقالّك و احلسققي م ّربققي كققي منصققحك كققي عققالن الربمجققي ،عققي الشققيخ
حمي الديي عبد احملي كي ( )1و الايرا احلم يجالدة كموايوه ،عي اإلمام جمد الديي لج كي المكي كي ّقليمان كقي
كنيلي املقدّي ،عنه يجالدة.
ّمال الحاّطي يجالدة عي و لكع طاهم كي دمحم كي طاهم ّ
 - 416ولقد ونشدّن اإلمام الفاضل ،احلسي ازخالب والشماهل فخم الديي هب

____________________
( )1هذا هح الصحاب املحاف ملا ق نسخ السيد علي نقي ق مجي محاك النقل عنه ،ومثلها ق نسخ طهمان هاهنا.
وتق ّدم ويضاد مثل ما هاهنا حتف المّم )426( :ق الباب )213 :مي هذا السمس ق  81مي خمطحطي ،وق طبيونا هذه
وق احلديم )431( :اآليت ق ّوو الباب( :215 )42( :عبد احلميد).
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.83

ك ققي دمحم ك ققي حمم ققح از ي ققب اجلن ققدي (( )1كت ققه تي ققام) لنفس ققه ابملش ققهد املق ق ّدس المض ققحي عل ققى مش ق ّقمفه
السالم ق لئكتنا ازهوم هلا جيلها مايوكة ،وق صناه ازعما املقبحل مسطحكة:
الم
وئ َمي همناهه كضى ككهّه = هتيّأ وين منربم احلسي ر
السالم
علي كي محّى عليه
ر
فزك مشهداد لإلمام المضا = ّ

[ ترحال إمام أهل احلديث دمحم بن إسحاح بين خزميةم وأيب عليي الثقفييم ومجاعية مين علمياء أهيل السينّةم وشي ّد رحياهلم

املطهيرم وت ظييم ابين خزمية ملرقيد
متوجهني إىل خراسان ليزّيرق اإلميام الرضيا (علييه السيالم)م وتش ّيرفهم ميرقيده ّ
من يسابور ّ
وتضرعه عند قّ اإلمامم وتدوين األ ابر واألعيان ائله يف تل احلال].
اإلمام الرضا وخضوعه ّ

 - 411وكه [وي ابلسقند املوقق ّدم ق ّوو البقاب )42( :حتقف القمّم ])461( :عقي احلقارم اإلمقام و عبقد
دمحم كي عبد احلافظّ ،ا :
املؤمققل كققي احلسققني كققي عيسققى يقققح  :خمجنققا مق يمققام وهققل احلققديم و كربققم دمحم كققي
مسيققف واب كربققم دمحم كققي ّ
يّققناب كققي خزا ق  -وعديلققه ق اليماكي ق وكققح عققي الثقفققي ومجاع ق [مققي] مشققاخينا وهققم يِ ِا مو قحافمون  -يم
وتضمعه عنقد الحصقح
علي كي محّى المضا (هنع هللا يضر) ،فمويف مي تي يمه لولك الرتك وتحاضيه لهّ ،
املشهد لزئكة ّاي ّ

يليهققا مققا حت ق ّ ّن فيققه ،وِلققك ةشققهد مققي ع ق ّدة مققي آ السققلطان ( )2وآ شققاِان اكققي نيققيم وآ الشنقشققني ،وحبضققمة
فدونحا مشاهقل و كربقم دمحم كقي يّقناب عنقد القزئكة،
مجاع مي اليلحي مي وهل نيساكحك وهما وطحس وّمخسّ ،
وفمّقحا وتصق ّدّحا شققربماد هلل علققى مققا ظهققم مققي يمققام اليلمققاء عنققد ِلققك [اإلمققام و] املشققهد ،وّققالحا امجيهققم :لققح مل
ييلم هذا اإلمام ونّه ّنّ وفضيل ملا فيل هذاّ[ ،ا ] :مثّ انصمفنا مي الزئكة ق ككي اآلخم ّن تس وثال ة .

____________________
( )1رذا ق خمطحط طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :الربندي).
( )2هذا هح ال اهم ،وق ازصل( :وِلك ةشهد مي آ ع ّدة مي السلطان).
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[اتريخ ورود اإلمام الرضا (عليه السالم) يسابورم وت داد أمساء ب ض َمن روى عنه (عليه السالم) وأ ّه (عليه السالم)

ان يُفيت يف مسجد رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وهيو ابين يّيف وعشيرين سينةم واترييخ استشيهاده و ميّية عميره (علييه السيالم) حيني

استشهاده].

 - 418وخايّن وكح عممو عثمان كي املحفّ ازِرا ،كموايوه ،عي املؤيّد دمحم كي علي املقم يجقالةد كموايوقه ،عقي
و القاّققم لاهققم كققي طققاهم الشققنامي يجققالةد (ّ )1ققا  :ونبققأّن املشققايخ ازككي ق  :وكققح كربققم وتققد كققي احلسققني كققي دمحم

البيهقققي ،ووكققح كربققم دمحم كققي عبققد اليزيققز احلق ي ،ووكققح عثمققان ّققييد كققي وتققد كققي دمحم البنققمي ،ويمساعيققل كققي عبققد
المتان الصقاكحّ ،،قالحا :ونبقأّن اإلمقام وكقح عبقد دمحم كقي عبقد البيّق احلقارم (كتقه ) مساعقاد عليقه [ونّقه ّقا ]
ق اتكخيه:
ويّقناب وعليّقاد كقين

علي كي محّى وكح احلسي وك نيساكحك ّن مةوقني ،مسق وابه وعمحموقه يمساعيقل وعبقد
جيفم كي دمحم ،وعبد المتان كي و املحاي القمشي.
(صلّى عليه وّلّم) وهح اكي نيّ وعشميي ّن (.)2
وران يهفيت ق مس د كّح
وهمق ق احل ققديم :امليلّققى ك ققي منص ققحك الق قمالي ،وآ م ك ققي و يئس اليس قققال ،،ودمحم ك ققي و كاّق ق
كوو عن ققه م ققي ّ

القصمي ال هقش ي ،ونصم كي علي اجلهضمي ( )3و هم.
اّوشهد (كسنااب ) مي طحس ق [شهم] كمضان ّن ثالث ومةوني ،وهح اكي تس ووككيني ّن وّوّ وشهم.

____________________
( )1رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :وخايّن وكح القاّم لاهم كي طاهم الشنامي يجالةد).
( )2ومثله كواه اكي الن ّ اك ،ق تممج اإلمام المضا (عليه السالم) مي ِيل اتكيخ كغدا .
( )3ولا اكي الن ّ اك ق ِيل اتكيخ كغدا  :ووتد كي ّنبل ،وكوو عنه ّمفيّاد ّديثاد ق َمي (امسه وتد).
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ومن قال ّه قتلق].
[ الم اإلمام الرضا (عليه السالم) حول القرآن َ

[ - 413وابلسققند املوق ق ّدم عققي احلققارم البيّ ق ّققا ّ ]:ققدثنا وكققح يّ قناب اكققي دمحم كققي علق ّقي اهلققامشي الربققحق،
ّدثنا القاّم كي وتد اليلحي احلسيينّ ،دثين وكح الصلف عبد السالم كي صاحل [ّا ]:
ّدثين علي كي محّى المضاّ ،ا َ :مي ّا  :القمآن خملحب فهح رافم (.)1
[أبيات أيب واس يف مدح أهل البي (عليهم السالم) وإ ام اإلمام الرضا (عليه السالم) على أيب واس].

 - 482ونبأ ،الشيخ عبد المّيم كي دمحم كي وتد كي فاكس كي الزجا الثيل ( )2ونبأ ،القاضقي مجقا القديي
عبد الصمد كي دمحم كقي و الفضقل ،ونبقأّن دمحم كقي الفضقل وكقح عبقد  ،ووكقح القاّقم لاهقم كقي طقاهم يجقالدةّ ،قا :
ونبققأّن احلققافظ وكققح كربققم اتققد كققي احلسققنيّ ،ققا  :ونبققأّن اإلمققام احلققارم البّيق ّ ،ققا ّ :ققدثين علققي كققي دمحم [كققي لققج]
املذرم (ّ )3ا ّ :دثنا دمحم كي علي الفقيه (ّ )4ا ّ :دثنا
____________________
( )1رذا ق ازصل.
( )2رذا ق احلديم )562( :ق الباب )43( :اليت مي نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي ق احلديم اآليت( :اليلفي)؟
وهنا كّم اريس مي وصلي واضع ،وليلّه يقمو (اليوربي).
( )3رذا ق خمطحط طهمان هاهنا ،ومثله تق ّدم ويضاد فيها ق احلقديم )41( :ق هقذا البقاب  134وق نسقخ السقيد علقي نققي هاهنقا( :دمحم
كي علي املذرم).
( )4وهققح الشققيخ الصققدوب ،واحلققديم كواه حتققف الققمّم )12( :مققي البققاب )42( :مققي روققاب عيققحن وخبققاك المضققا (عليققه السققالم)،142 2 :
وما وضيناه كني امليقحفا مأخحِ منه.
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احلسققني كققي يكقماهيم كققي [وتققد] كققي هشققام [املربوققبّ ،ققا  :ونبققأّن علق ّقي كققي يكقماهيم اكققي هاشققم] عققي وكيققهّ ،ققا :
ّدثنا وكح احلسني دمحم كي ليي الفاكّي (ّ )1ا :
ن م وكح نحاس يم و احلسي علي كي محّى المضا (عليقه السقالم) ِا يقحم وّقد خقم مقي عنقد اريليفق علقى
قب ون تسققميها مق ّقين.
كغلق لققه ،فققدّن منققه وكققح نقحاس وّقلّم عليققه ،وّققا  :ئ اكققي كّققح
قف فيق َ
ّققد ّلق ه
قك وكيققااتد فأهّق ّ

ّا  :هات .فأنشأ [وكح نحاس] يقح :
ثياهبم = جتمي الصالةه عليهم وينما ِهرموا
ّ
مطهمون نقيّا ٌ ه
حئد ّني تنسبه = فما لهه ق ه
مفوخم
ّدم الده هم
َمي مل يربي َعلَ ّ
ه

البشم
و ملا كدا خلقاد فأتقنه =
صفارم واصطفارم ويّها ه
ه
ّ
السحك
كه
جاء
وما
الربواب
علم
=
وعندرم
ازعلى
ونوم املأل
ه
ه
و ه
فقا المضا [عليه السالم]( :قد جمي بييات ميا سيبق إليهيا أحيد ،مثّ ّقا ّ :ي غيالم هيل م ي مين فقتنيا شييء؟

فقا  :ثال ة يناك .فقا  :أعطها ّإّيه .مثّ ّا (عليه السالم) :ل لّه استقلّها؟ ّي غالم سق إليه البغلة).

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،ومثله ق رواب عيحن ازخباك ،وق نسخ السيد علي نقي( :دمحم كي علي الفاكيي)؟
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ذرييية رسييول هللا
[أبييات أُخيير أليب ييواس يف ميدح اإلمييام الرضييا (علييه السييالم)م و ييالم احليا م يف أ ّن اإلمييام الرضييا مين ّ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وإمجاع فقهاء احلجاز عليهم وأ ّن َمن خالف هذا القول فقد خالف الكتاب والسنّةم وعا د احلق].

[ - 481وابلسققند املوق ق ّدم] ّققا [احلققارم النيسققاكحكي ق اتكيققخ مدين ق نيسققاكحك] ( )1وّققدثنا وكققح نصققم دمحم كققي

() 2
الغسقاّ ،،ققا ّ :قدثنا وكقح كربققم
احلسقي كقي يكقماهيم الربمخققي الرباتقبّ ،قا ّ :ققدثين وكقح احلسقي دمحم كققي ّقفيان ّ
املاي  ،يقح :
دمحم كي لج الصحي ّا  :مسيف واب اليبّاس دمحم كي يزيد ّ
خققم وكققح نقحاس ِا يققحم مققي اكه فبصققم كمارققب ّققد ّققاِاه ( )3فسققأ عنققه ومل يققم وجهققه ،فقيققل :ينقّقه علق ّقي كققي

محّى المضا ،فأنشأ يقح :
القلب
اليني مي كيد اي = وعاك
فيك ُّ
الشك َ
َ
يِا وكصمتك ه
وثبوك ه
رب
ولح و ّن ّحماد ّوممح لقا هم = ه
نسيمك ّىت يسود َ كه الم ه
ِكيّق خق البشققم
ّققا احلققارم  -ويقّقد [ه] [ :-و] مققي وجققل فضققيل لنسققب علققي كققي محّققى المضققا ونقّقه مققي ّ
دمحم املصطفى (صلّى عليه وّلّم).
ومقي خقال هقذا الققح فققد خقال الربوقاب
وهذا مذهب وهل السنّ واجلماع  ،ويمجاع فقهقاء احل قال عليقهَ ،
وِكيوهما يم ون تقحم الساع .
والسنّ  ،وعاند احل ّ  ،ووظهم ّ
الويصب على ّيّدي شباب وهل اجلنّ ّ

____________________
( )1وكواه ويضاد الشيخ الصدوب حتف المّم )11( :مي الباب )42( :مي رواب عيحن وخباك المضا (عليه السالم).143 2 :
الغسا.)...،
( )2رذا ق نسخ السيد علي نقي ،ومثلها ق رواب عيحن وخباك المضا (عليه السالم) ،و ّن فيه( :وكح احلسي دمحم كي صقم ّ
وق نسخ طهمان مي فماهد السمطني اجلزء الثا( :،وكح احلسني.)...
وصلي مي فماهد السمطني اجلزء الثا( :،مي اك ّيصم فإِا كمارب.)...
( )3رذا ق رواب عيحن ازخباك ،وهح ال اهم ،وق ّ
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ومين يتّبيع خطواتيه مين النواصيب  -عليى أ ّن
[استدالل حيىي بين ي مير (رمحيه هللا) ابلقيرآن الكير ّ -
رداً عليى ّ
احلجياج َ
احلجياج مثّ تصيديقه ليحيىيم مثّ فييه مين ال يراح إىل
وذريتهم وإفحاميه ّ
احلسن واحلسني (عليهما السالم) من أبناء رسول هللا ّ

خراسان].

فأما الدليل على ما ِرمّنه مي الربواب :فأخايّنه وكح يّقناب وتقد كقي دمحم
ّ[ - 483 - 482ا احلارمّ ]:
الننقاس،
كي علي اهلامشي ابلربحف ّ ،ا ّ :دثنا وتد اكي محّى كي يّناب الوميميّ ،ا ّ :قدثنا دمحم كقي عبيقد ّ

ّا ّ :دثنا صاحل كي محّى الطلنيّ ،ا ّ :دثنا عاصم كي هبدل ّ ،ا :
ِكيق
اجوميحا يحماد عنقد احل ّ قا ؛ فقذرم احلسقني كقي علقي  -عليهمقا السقالم  -فققا احل ّ قا  :ينّقه مل يربقي مقي ّ
الن (صلّى عليه وّلّم)!!! وعنده لج كي ييمم فقا لقه :رقذكف ويّهقا ازمق  .فققا [احل ّ قا ] :لوقأتيين علقى

ما ّلقف ةصقداب مقي روقاب

ع ّقز وج ّقل وو زّولنّقك .فققا [لقج]ّ :قا

ع ّقز وج ّقل [ق اآليق / 85 - 84 :

ْ َ
َّ َّ َ
َّ َ َّ َ َ
َ ََ َْ َْ َ َ َ َ
َّ َ َ ْ َ َ ْ
كهيم
مقي ّقحكة ازنيقامَ :]6 :وتِلك حجتنا آتَناها إِب َرا ِهيم لَع قو ِم ُِ نرف درجهاٍ مهن سشهاء إِن ربهك ح ِ
َ
َ َ َ ََْ َ
َ ََْ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ًّ َ َ ْ َ
ان َو َأيُّهوبَ
َو ِمهن ذ ِّر َّي ِته ُِ داوود وسهليم
وب لُك هدينا َونوحا هدينا ِمن قبْل
َع ِليم ،ووهبنا َل إِسحاق ويعق
َ
َ َ َ َ َ َْ
َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ
ْ ْ
َ
َ ى  ...فأخاي
َويوسف َوموَس َوهارون [ َوكذلِك ن ِزي المح ِسيِ َ] وزك ِريا وْح ى و ِع

____________________
احملاج  ،ورقان ق ازصقل هربقذا( :فققا ّ :قا
وخل كه الماوي ق نقل الربالم و ّ
( )1مجي ما وضيناه كني امليقحفا لئ ا تحضيني وتربميلي ملا ّ
ِّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ
وجلَ :و ِمن ذري ِت ُِ داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموَس وهارون  -يم ّحلقه تيقام - :وزك ِريا وْحه ى و ِعَ ىه  .فقأخاي
ّ
عز ّ
عإز.)...
واحلديم كواه ويضاد الشيخ الصدوب ق احلديم )3( :مي اللس )32( :مي وماليه ّ ،564ا :
ّق ّدثنا و ّققا ّ :قدثنا دمحم كققي علقيّ ،ققا ّ :ققدثنا عبقد كققي احلسقي املققؤّب ،عقي وتققد كققي علقي اإلصققبها ،،عقي يكقماهيم كقي دمحم الثقفققي ،عققي
علي كي هال ازتسيّ ،ا ّ :دثنا شميك ،عي عبد امللك كي عم ّ ،ا  :كيم احل ّ ا يم لج كي ييمم فقا له...
ّ
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ِكيقّ يكقماهيم ( )1ا ّهمقه [مق الفصقل الطحيقل كينهمقا]
ّ
ِكيق يكقماهيم و [يّمقا عق ّده] مقي ّ
وجل :و ّن عيسى مي ّ
عز ّ
كققال فصققل،
ِكيّق دمحم [ص قلّى عليققه وآلققه وّقلّم] اهّمققه [ز ّن و ّهمققه كنققف كّققح
واحلسققني [ووم ان ،يهي ق ّد] مققي ّ
و ّوما و ّهم عيسى فبينها وكني يكماهيم فحاصل رث ة].
ّققا [احل ققا ] :صققدّف فم ققا تلققك علققى ترب ققذي ق جملسققي؟ ّققا  :م ققا وخ ققذ

عل ققى [ّققاملي وم ققاّن ]

ّ
َ َ َّ
َ َ َ َ َ
اَّليهنَ
ِمهم على تمره ّيم] ّا
قل :و ِلذ أخذ اهلل ِميثهاق ِ
ازنبياء لوبيّقنّنه للناس وال يربومحنه [وما ّ
ع ّقز ْوج ّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ َ ْ
َ َ َ ْ
ْ َ َ
ْ ْ َ َ َ َ ِّ َّ َّ
كتمونَُ فنَبَذوم ُه َو َ
اش َ َ
و ْوا بِ ُِ ن َمنا ق ِليال ف ِبئ َس َما يَشهوون
ور ِهم و
ه
ُ
اء
ر
ت
ال
و
ا
لن
ِ
كتاب َلبيينُ ل ِ
أوتوا ال ِ
ِ

[ / 181آ عممانّ .]3 :ا  :فنفاه يم خماّان.
[ّققا احلققارم ]:وّققدثنا وكققح وتققد احلققافظّ ،ققا ّ :ققدثنا دمحم كققي احلسققني اريثيمققيّ ،ققا ّ :ققدثنا دمحم كققي عبيققد
احملاك ّ ،ا ّ :دثنا صاحل كي محّى الطلني ،عي عاصم كي و الن ح :

يي احل ّ ا فأتيوه ،فقا  :ئ لقج ونقف القذي تق ّدعي و ّن ولقد علقي مقي
عي لج كي ييمم اليامميّ ،ا  :وكّل ّ
(صقلّى عليقه وّقلّم)؟ ّلقف :ين آمنوقين تربلّمقف؟ ّقا  :ونقف آمقي ،تربلّقمّ .لقف :وّقمو كقه
فاطم ولقد كّقح
َ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ
َ ًّ َ َ ْ َ
هوب لُك ههدينا َونوحها
حاق َو َيعق
وجل ،ي ّن تيقام يققح  -وّحلقه احلق ّ  :ووهبنا َل ِإس
عليك رواب
ّ
عز ّ

َ َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َْ
ِّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
ْ ْ
َ
َ ََْ
ان َو َأيُّ َ
 َ َو َزك ِر َّيها
وب َويوسف َوموَس َوهارون َوكذلِك ن ِزي المح ِس ِي
هدينا ِمن قبْل َو ِمن ذري ِت ُِ داوود وسليم
َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ٌّ
من َّ
الصاِل َ
ُك َ
 َ [ / 55 - 54ازنيام .]6 :مثّ ِرمه كننحه (.)3
وْح ى و ِعَ ى و ِلِلا
ِِ

____________________
ِكي آ م).
( )1هذا هح ال اهم ،وق ازصل( :مي ّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ َ َ َ
اها إب ْ َرا ِه َ
َ
يم َلَع ق ْو ِم ُِ ن ْرف د َر َجاٍ
قل :وتِلك حجتنا آتَن ِ
( )2الضم ق ّحله تيام( :له) كاج يم يكماهيم املذرحك ّبل ِلك ق ّحله ع ّقز وج ّ
َّ
َمن س َشاء إِ َّن َر َّب َك َح ِكيم َع ِليم .
( )3وكواه ويضاد اريحاكلمي على وجهني آخميي ق الفصل )6( :مي مقوله.81 ،1 :
وتق ّدم ويضاد كسند آخم عي صاحل كي محّى ...ق الباب )16( :حتف المّم )331( :مي هذا السقمس  66وق طبيونقا هقذه  ،14وِرقمّن
له ويضاد ق الويلي مصا ك.
واحلديم كواه ويضاد اكي رث ق تفس اآلي الربما مي تفس ه ،155 2 :ط ك و  ،وهبام فوع البيانّ 33 4 :ا :
ّا اكي و ّامتّ :دثنا ّهل كي لج اليسربميّ ،دثنا عبد المتان كي صاحلّ ،دثنا علي كي عاكس ،عي عبقد كقي عطقاء امل ّربقي ،عقي و
ّمب كي و ازّح ّ ،ا :
ِكي الن (صلّى
وكّل احل ّ ا يم لج كي ييمم ،فقا  :كلغين ونّك تزعم و ّن احلسي واحلسني مي ّ
=
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عليقه

ِكيق املصقطفى (صقلّى
وِكيوهمقا هقم ّ
ّ[ - 484ا احلارم ]:والدليل اآلخم على و ّن احلسي واحلسني ّ
وّلّم) مي طمي الربواب فهي وخباك رث ة ،فمنها ما (:)1
وخقايّنه وكقح احلسققني علقي كققي عبقد المتقان كققي عيسقى الققدهقان ابلربحفق مقي وصققل رواكقهّ ،ققا ّ :قدثنا احلسققني

كققي احلربققم احلققايي(ّ )2ققا ّ :ققدثنا احلسققي كققي احلسققني اليققمّ ،،ققا  ّ :ق ّدثنا ّبّققان كققي علققي الينققزيّ ،ققا ّ :ققدثنا
الربل عي و صاحل:
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َْ
َ
َ
َ َ
َ
َ
وجل :ت َعال ْوا ندع أ ْبناءنا َوأ ْبناءم ْم َوس ِ َساءنا َوس ِ َساءم ْم َوأنف َسنا وأنف َسهك ْم
عي اكي عبّاس ق ّحله ّ
عز ّْ
َ
َ
َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ِّ
اَّلل َلَع الَكذب َ
(صقلّى عليقه
 َ [ / 61آ عمقمانّ[ ]3 :قا ] :نزلقف ق كّقح
نم نبت ِهل فنجعل لعنً
ِِ

وّلّم) وعل ّقي نفسقه وسساءنا وسساءمم ق فاطمق وأبناءنها وأبنهاءمم ق ّسقي وّسقني ( )3والقدعاء
على الرباِكني نزلف ق الياّب والسيد وعبد املسيع ووصناكه (.)4
ّ[ - 485ققا احلققارم :و] وخققايّن وكققح عبققد دمحم كققي علق ّقي كققي عبققد احلميققد الصققنياّ ،،ققا ّ :ققدثنا علققي كققي
املواي الصنياّ )5( ،ا ّ :دثنا وكح عبد الصنياّ ،،ا :
َّ َ َ
َ
َ
ّدثنا دمحم كي كحك ( )6عي اكي جميج ق ّحله [تيام] :إِن َمثل ِعَ ى ِعند

____________________
= عليقه وّقلّم)؟ [و] جتقده ق روقاب
َ ََْ َ
ِكيّق يكقماهيم [مقي ّهبَقل و ّهمقه]؟ ولقيس لقه وب
وسليمان [ -فقمو اآلي الربما ] ّىت كلغ  -وْح ى وعَ ى ّا  :كلىّ .ا  :وليس عيسى مي ّ
[توصل كه إبكماهيم].
وكواه ويضاد ق رواب كقداه املقني 433 2 :عقي و عبقد دمحم كقي محّقى كقي النيمقانّ ،قا ّ :قدثنا وكقح احلسقني اإلصقبها ،احلقافظّ ،قا :
ّدثنا وكح رميبّ ،ا ّ :دثنا وكح كربمّ ،ا  :مسيف عاصمّ ،ا :
يي كينج كي ييمم...
كيم احل ّ ا يم ّويب كي ّلم ون اكيم إ
القص ةثل ما نقله اريحاكلمي ق مقول احلسني .83
وِرمه ويضاد ق يّقاب احل  633 12 :وّا  :فذرم ّ
وّح  :مثّ ِرمه اّانيد ومصا ك وهخم.
( )1هذا احلديم كواه احلارم ق النحع الساك عشم مي رواب ميمف علحم احلديم .62
وكواه عنه احلافظ احلسربا ،ق تفس اآلي  )61( :مي ّحكة آ عممان حتف المّم )111( :مي شحاهد الونزيل ،123 ،1 :ط.1
وويضاد ّا احلارم كيد ِرم احلديم ق النحع )11( :مي رواب ميمف علحم احلديم:
(صقلّى عليقه وّقلّم) وخقذ يقحم املباهلق كيقد علقي وّسقي وّسقني
وّد تحاتم ازخباك ق الوفاّ عي عبقد كقي عبّقاس و ق ه :و ّن كّقح
َ َ
؟ وّقد ّموتقه مقي ّوولقه يم آخقمه فلقم وجقده!! ّقا  :ولققيس تققمو ق ّقحكة ازنيقامَ :و ِمهن ذ ِّر َّي ِته ُِ داوود

فهلمييوا أ فسييكم وأبنيياء م و سيياء مم مثّ بتهييل فنج ييل ل نيية هللا علييى
وجيلقحا فاطمق وكاءهققم ،مثّ ّققا ( :هييؤالء أبنيياؤان وأ فسيينا و سيياؤانم ّ
الكاذبني).
( )2كواه ق احلديم )8( :مي تفس ه وو ما نز مي القمآن ق وهل البيف.
( )3رذا ق النسخ  ،وق شحاهد الونزيل( :ونساءّن) فاطم ( ،ووكناءّن) ّسي وّسني...
( )4وق احلديم )8( :مي تفس احلايي (ووصناهبم).
( )5رذا.
( )6رذا.
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َ

ِّ
اَّلل ك َمثَ ِل َآد َم [ / 58آ عممان[ :]3 :ونّه ّا ]:
كلغنققا و ّن نصققاكو قمان ّققدم وفققدهم علققى الن ق (ص قلّى عليققه وّ قلّم) املدين ق [و] فققيهم السققيّد والياّققب -
وميين
ووخققاي ون ميهمققا عبققد املسققيع  -و ققا يحمةققذ ّققيّدا وهققل قمان ،فقققالحا :ئ دمحم فققيم تشققوم صققاّبنا؟ ّققا َ :
عليه وّقلّم) :أجل هو عبد هللا و لمتيه  -ألقاهيا

صاحبكم؟ ّالحا :عيسى كي ممم تزعم ونّه عبدّ .ا الن (صلّى
إىل ميير  -وروح منييه .فغضققبحا وّققالحا :ين رنققف صققا ّاد فققأكّن عبققداد ليققي املققحتى ويشققفي ويققاي ازرمققه وازكققم
وخيل مي الطني رهية الط  ،ولربنّه !!!
فسربف الن (صلّى عليقه وّقلّم) ّقىت جقاءه جايهيقل (عليقه السقالم) فققا  :ئ دمحم (لققد رفقم القذيي ّقالحا:

ي ّن هح املسيع كي ممم) [ / 11املاهدةّ ]5 :ا الن (صلّى عليه وّلّم)( :إهّيم قيد سيألوين أن أخيّهم ميثيل
ْ
َ َ َ
َّ َ َ
َ
َ ِّ َ َ َ َ َ َ
َ
اِل َ ُّ
هُّ ِمهن
عيسيىّ .قا جايهيقلِ :إن َمثل ِعَ ى ِعند اَّلل ك َمث ِل آد َم خلقُ ِمن ت َراب ثِ َّم قال َل من فيَكون
َْ َ َ َ َ ْ ْ
ِّ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
َّ ِّ َ َ َ َ
هم ( )1فقهل ت َعهال ْوا نهدع أ ْبناءنها
م
م
ال
ن
م
ن
ك
ربك فال ت
وين فمن حآجك ِفي ُِ ِمن بع ِد ما جهاءَ ِمهن ال ِعل ِ
ِ
َ
َ
َ ْ ْ َ َ ْ َّ ْ َ َ ِّ َ ْ َ
َ َّ َ َ
َ
َ
َ َ
هذا لَه َ
هو
َوأ ْبناءم ْم َوس ِ َساءنا َوس ِ َساءم ْم [ َوأنف َسنا وأنف َسك ْم ن َّم نبتَ ِهل فنج َعل لعنً اَّلل َلَع الَك ِذ ِبه َ] ِإن ه
َْ
ْ َ ُّ َ َ ْ َ َّ ُّ
اَّلل [ / 62 - 58آ عممان.]3 :
الق َصص اِلُّ وما ِمن ِإَل ِإال

فأخقذ النق (صقلّى عليققه وّقلّم) كيقد علققي واحلسققي واحلسقني وجيلقحا فاطمق وكاءهقم ،مثّ ّققا ( :هييؤالء أبنياؤان
فهلموا أ فسكم وأبناء م و ساء م ون ل ل نة هللا على الكاذبني).
وأ فسنا و ساؤانم ّ

فققأا السققيّد [مققي املباهلق ] فقققالحا :نصققاحلك .فصققاحلحه علققى ولق ّلّق ( )2رققل عققام ،ق رققل كجققب ولق ّلّق ،
فقا الن (صلّى عليه وّلّم)( :والذي بيده فسي لوال عنوين ما حال احلول ومنهم بشر إالّ أهل هللا الكاذبني).

____________________
َّ َ َ َ
ْ َ َّ
َ
اَّلل
القصق تلخقي  ،ورقان لفقظ ازصقل هربقذاّ :قا جايهيقلِ :إن مثهل ِعَ ىه ِعنهد ِ
( )1مجي ما وضيناه كقني امليقحفقا ّذفقه القماوي مقي ّ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ َ ْ َ َّ َ
َ َ َ َ ََ
ْ
َ
ْ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
اجك ِفي ُِ  -ق عيسى ئ دمحم مقي كيقد هقذا  -فقل ت َعال ْوا ندع أ ْبناءنا َوأ ْبناءمم وسِسهاءنا
ك َمث ِل آ َد َم خلقُ ِم ْن ت َراب ّ ،ىت فمن ح
َّ َ َ َ ْ َ
ْ َ ُّ َ َ ْ َ ّ َّ
اَّلل هذه اآلي  ،فأخذ الن ّ...
َوس ِ َساءم ْم اآلي  ،إِن هذا له َو الق َصص اِلُّ وما ِمن إَِل إِال
( )2رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :ولفي ّلّ .)...
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ّ[ - 486ققا احلققارم( )1و] ّققدثنا جيفققم [كققي] دمحم كققي نص ق اريلققدي [كبغققدا ] ّققا ّ :ققدثنا محّققى كققي
هاكونّ ،ا ّ :دثنا ّويب كي ّييدّ ،ا ّ :دثنا ّامت كي يمساعيل ،عي كرب كي مسماك:
َ
َْ َ َ َ َ َ
عي عامم كي ّيد ،عي وكيهّ ،ا  :ملا نزلقف هقذه اآليق  :ندع أ ْبناءنا َوأ ْبنهاءم ْم َوس ِ َسهاءنا َوس ِ َسهاءم ْم
ّ
(صلّى عليه وّقلّم) عليّقاد وفاطمق وّسقناد وّسقيناد ،فققا ( :اللّه ّيم هيؤالء
[ / 61آ عممان ]3 :عا كّح
أهلي).
____________________
( )1وهذا احلديم كواه احلقارم ق ابب مناّقب وهقل البيقف (علقيهم السقالم) مقي املسقودك  ،152 3 :وّقا  :صقنيع علقى شقمط الشقيخني
وّمه الذه .
خيمجاه .و ّ
ومل ّ
ومثله ابخوصاك كواه احلسربا ،ق تفس آي املباهل حتف المّم )112( :مي شحاهد الونزيل ،124 ،1 :طّ ،1ا :
وخققايّن وتققد كققي علققي كققي يك قماهيمّ ،ققا  :وخققايّن يك قماهيم كققي عبققد الزاهققدّ ،ققا  :وخ قايّن دمحم كققي يّققناب [عققي] ّويب ق كققي ّققييد ،عققي ّققامت كققي
يمساعيل ،عي كرب كي مسماك:
عي عامم كي ّيد ،عي وكيهّ ،ا  :وملا نزلف هذه اآلي  :ندع أبناءنا وأبناءمم [وسساءنا وسسهاءمم وأنفسهنا وأنفسهكم] عقا كّقح
ّ
ّهم هؤالء أهلي).
ل
ال
(
:
عليّاد وفاطم وّسناد وّسيناد ،فقا
ّ
ص َحك تفصيلي ووّانيد ومصا ك.
وّح  :ولمواي ّيد كي و وّا هذه ه
وّققد كواهققا احلسققربا ،ق تفسق آيق الوطهق حتققف الققمّم )654( :مققي شقحاهد الونزيققل ،13 2 :وكوو ّبلققه وكيققده عققي مجاعق مققي الصققناك ،
لربي محك ها آي الوطه ال املباهل .
و ّ
وكواها ويضاد احلقافظ اكقي عسقارم حتقف القمّم )211( :ومقا كيقده مقي تممجق ومق املقؤمنني (عليقه السقالم) مقي اتكيقخ مشق  226 ،1 :ط1؛
كطمب.
وّد ِرمّنها ويضاد ق تيليقه عي مصا ك.
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الباب احلادي واألرب ون
وقصية اإلميام ميع زينيب الك ّذابية
سين إمامة اإلمام الرضا (عليه السالم) وأخذ املأمون البي ة له على والية ال هيدم ّ
[يف ّ

والبدويم مثّ حسد املأمون ّإّيه وسقايته اإلمام مسّاًم واستشهاد اإلمام به].

عليقه) ّووهلقا:

ليلي كي محّى المضقا (صقلحا
ّ[ - 481ا احلارم ]:ومي رماما وولياء اليت شاهدوا ّ
ما ّ ّدمنا ِرمه مي زي الصحكتني كطي تيد كي مهمان ق جملس املأمحن (.)1
[مثّ ّقا احلققارم ]:ولقققد ّق ّدثين علققي كققي دمحم كقي لققج القحاعظّ ،قا ّ :ققداث وكققح الفضقل اكققي و نصققم احلققافظ،
ّققا  ّ :قمو ق روققاب عيسققى كققي مققمم اليمققا :،و ّن محّققى كققي جيفققم ووصققى يم اكنققه علققي كققي محّققى ويرب ق ّ واب
احلسي ويل ّقب ابلمضا ،وو ّهمه تربوم النحكيّ .
ّين يماموه كقيّ ملك المشيد ،مثّ دمحم كي لكيدة وهح ازمني ،مثّ املأمحن.
وران ّ
مثّ [ي ّن املققأمحن] ق صققدك ملربققه ( )2وخققذ البييق ليلق ّقي كققي محّققى المضققا كيهققد [واليوققه زهمققحك] املسققلمني  -كيققد

وّم يصبييه الحّقطى والسقباك -
كضاه كذلك  -فقيل له ما تقح ؟ فقا  :و ال وفيل ّ
وي ،والمشيد رهاتني ّ -
ّىت هفي جبنبه فصاك ّايا ا واّد جبنب اآلخم.
فما علم مي ّحله( :وّن والمشيد رهاتني) ّ
علي المضا على املأمحن ،وعنده لينب الرب ّذاك [اليت] رانف تقزعم و ّهنقا اكنق علقي
ّ
فلما ران يحم مي ازئم خل ّ
كي و طالب ،وو ّن علياد عا هلا ابلبقاء يم يحم الساع  .فقا املأمحن ليليّ :لّم على وهخوك .فقا  :وهللا ميا هيي
ّ
أُخيت وال ولدها علي بن

____________________
صع ومل يسققس هاهنقا منقه شقيء فال قاهم ونقه ِرقمه ق تممجق اإلمقام المضقا (عليقه السقالم) مقي اتكيقخ نيسقاكحك ،ومل يصقل
( )1رذا ق وصلي ،فإن ّ
اتكيخ نيساكحك يم املصن وو فا منه ون يذرمه عنه ّمق.
وصلي( :ومملربوه).
( )2هذا هح ال اهم ،وق إ
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أيب طالييب .فقالققف لينققب :و مققا هققح وخققي وال ولققده علققي كققي و طالققب .فقققا املققأمحن :مققا مصققداب ّحلققك
() 2
() 1
تغب حلمها.
حمرمة على السباع فاطرحها إىل السباعم فإن ت صادقة فإ ّن السباع ّ
هذا؟ ّا ّ :إان أهل البي حلومنا ّ
ّالققف لينققب :اكققدو ابلشققيخ .فقققا املققأمحنّ :ققد ونصققففّ .ققا المضققا :أجييل .ف هفونققف كمرق السققباع ووضقمكف فنققز

فلمققا ون كوتققه كصبصققف ووومققأ يليققه ابلسق ح فصقلّى مققا كينهققا كريوققني ( )3وخققم منهققا ،فققأمم املققأمحن
المضققا يليهققاّ ،
لينب لونز وامونيف فطهمّف يم السباع فأرلوها.
فلمقا رقان كيقد مق ّدة خقل المضقا علقى املقأمحن فحجقد فيقه هقم ،فققا لقه:
فنسد املأمحن علي المضا على ِلكّ ،
(صقلّى
يي منه ّب شيما يزعم و ّهن ّي مي حلي كّقح
كدوي ّد ف إ
أرى في ّاً؟ فقا املأمحن :نيم ابلباب ّ

عليققه وّ قلّم) وّققد طلققب اجلققاهزة ،فققإن يققك صققا ّاد ومنيوققه اجلققاهزة ّققد هسققف شققمق ،وين يققك رققاِابد فأعطيوققه
لما كآه مشّه ،وّقا  :هيذه أرب ية
علي ابلش ر ،ف ّ
اجلاهزة فقد ّخم  ،ما و كي ما وعمل؟ ّا المضا (عليه السالم)ّ :
من حلية رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) و [ ّأما] البياقي فلييس مين حليتيه (صيلّى هللا علييه وسيلّم) .فققا املقأمحن :ومقي

ويي هذا؟ فقا  :النار والش ر .فقألقي الشقيم ق النقاك فاّرتّقف ثقالث شقيما  ،وكقيقف ازككيق القيت وخمجهقا علقي
فلمققا مثققل كققني يديققه ومققم كضققمب
كققي محّققى المضقا [و] مل يربققي للنققاك عليهققا ّققبيل .فقققا املققأمحن :علق ّقي ابلبققدويّ .
() 4
(صقلّى عليققه وّقلّم)
الشققيمّ .ققا  :وككيق مققي حليق كّققح
عنقققه فقققا البققدوي :ةققاِا؟ فقققا  :تصققدب عققي َ
وثالث مي حلييت.

فققوم ّربي ّسققد املققأمحن ق ّلبققه للمضققا ،فنفققاه يم طققحس ،مثّ ّقققاه مسّقاد فمققا علققي المضققا مسققمحماد وّققد رمققل
علي :وّن والمشيد رهاتني.
عممه ان ووككيحن ّن  ،ه
فدفي يم جانب ّاي المشيد ،فيلم ّح ّ
وي ق وكض ققه اكن ققه دمحم ك ققي عل ققي كحص ققيّ وكي ققه يلي ققه ،ول ّقب ققه:
ومل قّقا ص ققاك يم رمام ق ّ ق انه وتي ققام ،ص ققاك ّ
الوقي .وو ّهمه كلانه و ّهم احلسني ،ومحلده ابملدين ّن ّبيني ( )5ومة مي اهل مة.
صاّب الذواك  .ويقا ّ :

____________________
حممم على السباع).
( )1رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :ي ّّن وهل كيف ّ
( )2وِرمه ق نسخ السيد علي نقي ابليني املهمل .
( )3هذا هح ال اهم ،وق ازصل( :فصلّى فيما كينهما).
( )4رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :كّبوه).
( )5هذا هح الصحاب املحاف لنسخ طهمان و ّن فيه( :ومحلح ه) .وق نسخ السيد علي نقي( :ومحلده ابملدين ّن ّبيني).
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نيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وأعطاه ا ية عشر مترق.
قصة اإلمام الرضا (عليه السالم) مع َمن رأى يف املنام ال َّ
[ ّ

وقوله (عليه السالم) لرجل :أوص ميا تريد واست ّد ملا ال ب ّد منه].

ّ[ - 488ا احلارم :و] ّقدثين عل ّقي كقي دمحم كقي لقج املقذ ّرمّ ،قا ّ :قدثنا دمحم كقي علقي كقي احلسقني الفقيقه

(ّ )1ققا ّ :ققدثنا وتققد كققي لئ كققي جيفققمّ ،ققا ّ :ققدثنا علققي كققي يكقماهيم كققي هاشققم ،عققي دمحم كققي عيسققى ،عققي و
ّبيب [البناجي] ونّه ّا :
() 2
قأ،
كويققف كّققح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ق املنققام وّققد واىف البنققا ونققز ق املس ق د الققذي ينزلققه احلققا ق رققل ّققن  ،ورق ّ
مضققيف يليققه ونزلققف عنققده وّقلّمف عليققه ووّفققف كققني يديققه ،فحجققد عنققده طبققاد مققي خققح ضققل املدينق فيققه ققم
فوأولقف ونّقين وعقي كيقد
صينا ،فربأنّه ّقبا ّبضق مقي ِلقك الومقم ،فنقاولين فيد تقه فربقان انيق عشقم [ قمدة]ّ ،
قدي للزكاعق ( )3يِ جقاءَ ،مقي وخقاي ،كققدوم
رل مة ّن ّ .
فلمقا رقان كيقد عشقميي يحمقاد رنقف ق وك تيمقم كقني ي ّ
و احلسي المضا (عليقه السقالم) مقي املدينق ونزولقه ِلقك املسق د ،فمويقف النقاس يسقيحن يليقه ،فمضقيف وقحه فقإِا
هح جالس ق املحض الذي رنف كويف ( )4فيه الن إ (صلّى

عليه وّلّم) وحتوه ّص مثل ما ران

____________________
( )1وهذا كواه دمحم كي علي الفقيه ق احلديم )15( :مي الباب )41( :مي عيحن وخباك المضا ( -عليه السالم) .211 2 :-
مصنف .
( )2رذا ق ازصل ومثله ق ط 3مي رواب عيحن ازخباك ،و ّن مجل ( :وّد واىف) رانف ق ازصل ّ
املحّقدةّ ،قا ق ّقمٌ النقحن مقي
مثّ ّ
مصنف عي (النباح) ابلنحن املربسقحكة مثّ البقاء ّ
ي ،مل وجد (البنا ) ق ّمٌ الباء مي مي م البلدان ،وليلّها ّ
مي م البلدان:
ّا وكح منصحك :ق كال اليمب نباجقان ،وّقد ا علقى طميق البصقمة ،يهققا لقه نبقا كقين عقامم وهقح حبقذاء فيقد ،واآلخقم نبقا كقين ّقيد ابلققميوني.
وّا ه :النبا منز حل ا البصمة...
وصلي( :ميمم كني يدي للزكاع ).
( )3هذا هح ال اهم املحاف لييحن ازخباك ،وق ّ
( )4رذا ق نسخ السيد علي نقي ورواب عيحن ازخباك ،وق نسخ طهمان( :فإِا هح جالس ق املحض الذي كويف فيه الن ).
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حتوققه ،وكققني يديققه طب ق فيققه ققم صققينا ،فس قلّمف عليققه وكّ علق ّقي السققالم واّققودّن ،فنققاولين ّبض ق مققي ِلققك
(صقلّى عليقه وّقلّم) ،فقلقف لقه :ل  ،منقه ئ
الومم ،فيد ته فإِا عد ه مثل ِلك اليد الذي ّنولين كّقح
[(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)] فقا  :لو زاد رسول هللا  -صلّى عليه وّلّم  -لزدان .
اكي كّح

علي كي احلسني] ّا  :وّدثنا دمحم كي محّى كقي املوحّرقل،
[ - 483وابلسند املوق ّدم عي احلارم ،عي دمحم كي ّ
ّا ّ :دثنا عبد كي جيفم احلم ي ،عي وتد كي دمحم كي عيسى ،عي ّيد كي ّييد (.)1
عي و احلسي المضا (عليه السالم) ونّه ن م يم كجل فققا لقهّ :ي عبيد هللا أوص مييا ترييدم واسيت ّد مليا ال بي ّد منيه

و أن قد.

ّا  :فما كيد ِلك كثالث وئم (.)2
____________________
وصلي.
( )1رذا ق ّ
وكواه الصققدوب (كتققه ) ق احلققديم )43( :مققي البققاب )41( :مققي عيققحن وخبققاك المضققا ( -عليققه السققالم)  225 -وفيققه( :عنققه ّققييد كققي
ّيد.)...
ليل هذا هح الصحاب ،وق نسخ طهمانّ( :ا  :فما كيد ِلك) .وق نسخ السيد علي نقيّ( :ا  :ممّا كيد ِلك...
(ّ )2
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[احتباس املطر عن الناس ب د بي تهم اإلمام الرضيا بواليية ال هيدم وتط ّيري احلاسيدين بيهم مثّ استسيقاء اإلميام بطليب مين

املأمونم و زول املطر الغزير بدعاء اإلمام واستسقائه].

عليه) ّا :

 - 432وابإلّنا [املوق ّدم] يم احلارم البيّ (كت
وي
كويققف ق روققب وهققل البيققف [علققيهم السققالم] و ّن املققأمحن ملقّقا جيققل علققي كققي محّققى المضققا (عليققه السققالم) ّ
املويصبني على المضا ( )1يقحلقحن :ان قموا مقا جقاءّن علقي كقي
عهد [ه] اّوبس املطم ف يل كيا ّاشي املأمحن و ّ
وي عهققدّن فنقبس عنّققا املطققم .واتصققل ِلققك ابملققأمحن واشققو ّد عليققه ،فقققا للمضققاّ :ققد اّوققبس عنّققا
محّققى المضققا؟! ّ
تيام ون اطقم النقاسّ .قا المضقا :يمّ .قا  :فمقىت تفيقل ِلقك؟  -ورقان ِلقك يقحم اجلميق

املطم ،فلح عح
 -فقا  :يوم االابنني فإ ّن رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) أاتين البارحة يف منامي وم ه أمري املؤمنني عليي بين أيب طاليبم

يل يسيقيهمم وأخيّهم مييا يريي هللا ممّيا ال
بين ا تظر يوم االابنيني فيابرز [فييه] إىل الصيراء واستسيق فيإ ّن هللا ع ّيز وج ّ
فقالّ :ي ّ
() 2
وجل.
ي لمون ليزداد علمهم بفضل
ومكا من ربّ ّ
عز ّ
علي كي محّى المضا] يم الصنماء ،وخم ارياله ين قمون ،فصقيد املنقاي فنمقد
ّ
فلما ران يحم االثنني ،دا [ ّ
وأملُيوا فضيل ورمحتي م
ربم أ ي َ عظّمي ح ّقنيا أهيل البيي
فتوسيلوا بنيا ميا أميرتم َّ
ووث عليه ،مثّ ّا  :اللّه ّيم ّي ّ
ّ

وتوقّ وا إحسا

ومقارهم.
منازهلم ّ

عاماً غري ٍّ
ضارم وليكن ابتداء مطرهم ب د ا صرافهم ِمن مشيهدهم هيذا إىل
و مت م فاسقهم سقياً انف اً ّ

____________________
( )1رذا ق خمطحط طهمان ،ومثله ق رواب عيحن ازخباك ،وق نسخ السيد علي نقي( :املبغضني)؟
تفضقلك) .وق نسقخ
( )2هذا هح ال اهم ،املحاف لربوقاب عيقحن ازخبقاك ،وق نسقخ السقيد علقي نققي( :فقاكملوا يم الصقنماء ...ليقز ا علقيهم ّ
طهمان( :ووممهم ةا يميك مما ال ييلمحن ليز ا عليهم.)...
وان م الباب )41( :مي رواب عيحن وخباك المضا (عليه السالم) .165
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حممققداد نبيّقاد ،لقققد نس ق ف الققمئح الغيققحم ووكعققد ووكمّققف ،وحتق ّقم النققاس رققأ ّهنم يميققدون
ّققا  :فققح الققذي كيققم ّ
الونني عي املطم ،فقا المضا :على رسلكم أيّها الناس فليس هذا الغيم لكم إ ّ ا هو ألهل بلد ذا.
ّ
فونمر قحا ،فقققا [المضققا] :علييى
فمضققف السققناك وعققاي  ،مثّ جققاء ّققناك وهخققمو تشققومل علققى كعققد وكققمب ّ

رسلكم فما هذه لكم إ ّ ا هو لبلد ذا.

عشمة ّناهب وعاي [و] يققح علقي كقي محّقى المضقا (عليقه السقالم) :عليى رسيلكم

فما لالف ّىت جاء

ّ

ليس هذه لكم إ ّ ا هي لبلد ذا.

() 1
ضله عليكمم وقوموا
مثّ وّبلف ّناك ّا ي عشم فقا ّ :ي أيّها الناس هذه ب ثها هللا لكم؛ فاشكروا هللا على تف ّ

مقار مم مثّ نتيكم مين اخليري ميا يلييق بكيرم هللا ع ّيز
مقار م ومنازلكمم فإهّا مسامتة لرؤوسكم ممسكة عنكم إىل أن لوا ّ
إىل ّ
وجل.
ّ

ونز [المضا] عي املناي وانصمٌ الناس ،فما لالف السناك ممسقرب يم ون ّمكقحا مقي منقالهلم ،مثّ جقاء كحاكقل
املطم فمأل ازو ي واحليا والغدكان والفلحا .
.
(صلّى عليه وّلّم) رماما
ف يل الناس يقحلحن :هنيةاد لحلد كّح
مثّ كمل يليهم المضا (عليه السالم) ،وّضم اجلماع الربث ة منهم ،فقا :

ّي أيّها الناس :اتّقوا هللا يف ِ َم هللا عليكم فال تنفروها عنكم مي اصيهم بل استدموها بطاعته وشكره على ِ َ ِمه وأّيديهم
واعلموا أ ّكيم ال تشيكرون هللا عيز وجيل بش ٍ
ييء ب يد اإلميان ابهللم وب يد االعي ا حبقيوح أوليياء هللا مين آل دمحم رسيول هللا
ّ ّ
يب إلييه مين م ياو تكم إلخيوا كم امليؤمنني عليى د يياهم الييت هيي م يّ هليم ت يّ [هبيم] إىل جنيان
(صلّى هللا عليه وسيلّم) أح ّ
رهبمم فإ ّن َمن ف ل ذل
ّ

خاصة هللا ت اىلم وقد قال رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) يف ذلي قيوالً ينبغيي لل اقيل
ان من ّ

أن يزيد يف فضل هللا عليه فيه أن نمله وي مل علييه ( ،)2قييلّ :ي رسيول هللا هلي فيالنم ي ميل مين اليذ وب يي و يي .

فقال رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) :بل قد نام وال خيتم هللا عمله إالّ ابحلسىنم وسيمحو هللا عنيه السييّمات ويبي ّدهلا ليه

مر يف
مرق ّ
حسنات .إ ّه ان ّ

____________________
وصليّ( :اِ )...؟
( )1رذا ق رواب عيحن ازخباك ،وق ّ
( )2رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :ون يزهد).
وق ط الغققمي مققي روققاب عيققحن ازخبققاك( :وّققد ّققا كّققح [(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)] ق ِلققك ّققحالد مققا ينبغققي لقاهققل ون يزهققد ق فضققل
وعمل عليه).
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أتملققه
عليققه فيققه ين ّ

طريق [و] عرن له مؤمن قد ا كشف عورتيه وهيو ال يشي رم فسي ها علييه و خييّه هبيا قافية أن خيجيل .مثّ إ ّن ذلي
املؤمن عرفه يف مهواقٍ فقال له :أجزل هللا ( )1ل الثوابم وأ رم ل املآبم وال انقش احلساب .فهيذا ال بيد ال خييتم ليه
إالّ خبري بدعاء ذل املؤمن.

فاتّصل قول رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) هبذا الرجل فتاب وأانب وأقبل على طاعة هللام فلم نن عليه سيب ة أّيم

فوجه رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) يف أابرهم مجاعة ذل الرجل آخرهم واستشهد فيهم.
حىت أغري على سرح املدينةم ّ

في ّم تيام الاير مي البال كدعاء المضا (كضحان عليه).
وّس ققا ر ققانحا حبض ققمة امل ققأمحن للمض ققا (علي ققه
وي عه ققده ون المض ققاّ ،
وّ ققد ر ققان للم ققأمحن َم ققي يمي ققد ون يرب ققحن ّ
السققالم) ،فقققا للمققأمحن كيققا وهولةققك ،ئ وم ق املققؤمنني وهعيققذ ابهلل ون يربققحن اتكيققخ اريلفققاء ق يخماجققك هققذا

الشققمٌ اليمققيم ،والفخققم الي ققيم مققي كيققف ولققد اليبّققاس يم كيققف ولققد علققي [(عليققه السققالم)] اعوققب علققى نفسققك
ووهلققك ،جةققف هبققذا السققاّم مققي ولققد السققنمة ،وّققد رققان خققامالد فأظهمتققه ،ووضققيياد فمفيوققه ،ومنسققيّاد فققذ ّرم كققه،
ومسققوَ َخ ّفاد كققه فن إحهققف كققهّ ،ققد مققأل الققدنيا خممّق وتشق ّقمفاد ( )2هبققذا املطققم القحاك عنققد عاهققه ،مققا وخققحفين ون خيققم هققذا
ه
يوحصقل كسققنمه يم يلالق نيموقك والوحثّقب علقى مملربوققك،
ازمقم عقي ولقد اليبّقاس يم ولقد علق ّقي ،كقل مقا وخقحفين ون ّ
هل جنا وّد على نفسه وملربه مثل جنايوك؟!!
وي عهقدّن ليربقحن عقاوه يلينقا،
فقا املأمحنّ :د ران هذا المجل مسورتاد عنّا ،يدعح يم نفسه فأك ّن ون يلقه ّ
ولنيمٌ ما خيالفه وامللك لنا ،ولييوقد فيه امليرتفقحن كقه ونّقه لقيس ممّقا ا ّعقى ( )3ق ّليقل وال رثق  ،وو ّن هقذا ازمقم لنقا

مي ونه ،وّد خشينا ين تمرناه على تلك احلالق ون ينفق علينقا منقه مقا ال نسق ّده ،وأييت علينقا مقا ال نطيققه ،واآلن
() 4
ويِ ّد فيلنا كه ما ّد فيلنقا ،ووخطقأّن ق ومقمه مقا وخطقأّن ،ووشقمفنا مقي اهلقال  -ابلونحيقه كقه  -علقى مقا وشقمفنا
فليس جيحل الوهاون ق وممه ،ولربنّا ووا ون نض منه ّليالد

____________________
وصلي هاهنا تصني .
( )1هذا هح الصحاب املحاف لربواب عيحن ازخباك ،وق ّ
وي عهدّن ليربحن عاوه لنا ،ولييرتٌ ابمللك واريالف لنا ،ولييوقد فيقه املفوحنقحن
وصلي ،وق رواب عيحن ازخباك( :فأك ّن ون يله ّ
( )1رذا ق ّ
كه.)...
وتشحب).
( )2رذا ق ازصل ،وق رواب عيحن وخباك المضا (عليه السالم)ّ ( :
( )4هققذا هققح الصقحاب املحافق ملققا ق عيققحن ازخبققاك ،وق نسققخ طهقمان مققي فماهققد السققمطني اجلققزء الثققا( :،ووشققمٌ ومققم يهققال ابلسققحيّ علققى مققا
وشمفنا )...وق نسخ السيد علي نقي :ووشمٌ ومي اهلال ابلونحيه على ما وشمفنا.)...
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نصحكه عند المعائ كصحكة َمي ال يسون ّ هذا ازمم ( )1مثّ ندكّم فيه ةا لسم عنّا محا ّ كالهه.
ّليالد ّىت ّ
ه
قإ ،وفنمققه ووصققناكه ووض ق مققي ّققدكه ،فققحال هيبوققك ق صققدكي
ّققا المجققل :ئ وم ق املققؤمنني ف قحلّين جما لوققه فق ّ
يي مققي هققذاّ .ققا  :فققامج
زنزلوققه منزلوققه ،وكيّنققف للنققاس ّصققحكه ّ
عمققا ك ّشققنوه لققه .فقققا املققأمحن :مققا شققيء وّ ق ّ
ب ّ

لققه عققي حملّققه

مجاعق وجققحه وهققل مملربوققك مققي القق ّقحا القضققاة وخيققاك الفقهققاء زكق ّقني نقصققه حبضقمهتم فيربققحن أتخ ق
الذي وّللوه فيه على علم منهم كصحاب فيلك.
ّا  :ف م [املأمحن] اريل الفاضلني مي كعيّوه ق جملقس واّق ّيقد فيقه هلقم ووّيقد المضقا كقني يديقه ق ممتبوقه
الققيت جيلهققا لققه ،فاكوققدو احلاجققب املوضق ّقمي للحض ق عققي المضققا ،وّققا لققه :ي ّن النققاس ّققد ورثققموا عليققك احلربققائ
تيقام ق املطقم امليوقا جميةقه
ووّمفحا ق وصقفك ،فمقا وكو ونّقك ين وّفقف عليقه [يالّ] كمهقف منقه ،كوو عقح
( )2ف يلققحه آيق لققك [و] مي ققزة ووجبقحا لققك هبققا ون ال ن ق لققك ق الققدنيا!! وهققذا ومق املققؤمنني و ام ملربققه ال
() 3
تسحغ للربقذاكني لقك وعليقه مقا
احملل الذي ّد عمفف ،فليس مي ّ ّقه ون ّ
يحالي اّد يالّ كجع كه ،وّد وّلّك ّ
يرب ّذكحنه.
فقا المضا كضقحان

ِ
وأميا
عليقه :ميا أدفيع عبياد هللا عين التحي ّدث بين َم هللا عل ّيي وإن ني ال أبغيي أشيراً وال بطيراًم ّ
ذ ر صاحب الذي أحلّين فما أحلّين إالّ احملل الذي أحلّه مل مصر يوسف الص ّديق (عليه السالم)م و ا حاهلما ميا
قد عرف .

فغضب احلاجقب عنقد ِلقك فققا  :ئ اكقي محّقى لققد عقدو طقحك وجتقاول ّقدك ون كيقم تيقام ةطقم
قأخم [و] جيلوقه آيق تسقوطيل هبقا ،وصقحل تصقح هبقا رأنّقك جةقف ةثقل آيق اريليقل
مقدوك ق وّوه ال يوققدم وال يو ّ
يك قماهيم (عليققه السققالم) ملققا وخققذ كووس الط ق كيققده و عققا وعضققاءها الققيت رققان ّفمّهققا علققى اجلبققا فأتوققه ّققيياد علققى
ّ
المووس وّففي
____________________
( )1رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق رواب عيحن ازخباك( :مي ال يسون ّ هلذا ازمم.)...
وق نسخ طهمان هاهنا تصني .
وصلي ،وق رواب عيحن ازخباك( :ووّمفحا ق وصفك ةا وكو ونقك ين وّفقف عليقه كمهقف يلقيهم منقه،
( )2ما كني امليقحفني ل ّنه لوصنيع ما ق ّ
ق املطم امليوا جميةه ف اء ف يلحه آي مي زة لك.)...
وِلك ينك ّد عح
( )3رذا ق نسخ طهمان ،وعيحن ازخباك :وق نسخ السيد علي نقي( :ال يحالن..
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وطمن إبِن تيام ( .)1فإن رنف صا ّاد فيما تحهم فأّي هاتني الصحكتني (.)2
فأمققا املطققم امليوققا فلسققف ونققف وّ ق ّ ان يربققحن عققاء
وّ قلّطهما علق ّقي فققإ ّن ِلققك يربققحن ّينةققذ آي ق مي ققزةّ ،
الذي عا رما عح !!!
كدعحتك مي
ورققان احلاجققب وشققاك يم وّققديي مصق ّقحكيي علققى مسققند املققأمحن الققذي رققان مسققونداد يليققه [ورققاّن موقققاكلني علققى
املسند] (.)3
فغضقب علقي كقي محّقى المضقا (عليقه السقالم) وصقاح ابلصقحكتني :دو كميا الفياجر فاف سياه وال تبقييا ليه عينياً وال
أابراً.

() 4
وهتشقماه وورقاله وحلسقا مقه
كضضقا [ه] ّ
فحثب الصحكاتن  -وّد عا ات وّديي  -فوناوال احلاجقب [و] ّ

() 5

وي ق وكضققه
والقققحم ين ققمون مونق ّ يي ممقّقا يبصققمونّ .
فلمققا فم ققا منققه وّققبال علققى المضققا (عليققه السققالم) فقققاال :ئ ّ
ماِا أتممّن ون نفيل هبذا؟  -ويش ان يم املأمحن  -فغشي على املأمحن مقا مسق منهمقا ،فققا المضقا :قفيا .فحّفقا.
مث ّا [المضا] :صبّوا عليه مياء ورد وطيّبيوه .ففيقل ِلقك كقه ،وعقا ازّقدان يققحالن :وأتِن لنقا ون نلنققه كصقاّبه
مقر ميا [ ميا] نتميا .فيقا ا
الذي وفنيناه؟ ّا  :ال فإن هلل ت اىل تدبرياً هو ممضيه .فقاال :ةاِا أتمقمّن؟ ّقا  :عيودا إىل ّ
يم املسند وصاكا صحكتني رما رانف.
قرتس  -مثّ ّققا للمض ققا (عليققه
فقققا املققأمحن :احلمققد هلل الققذي رفققا ،شق ّقم تيققد كققي مه قمان  -ييققين المجققل املفق َ
السالم) :هذا ازمم جل ّدرم (صلّى عليه وّلّم) مثّ لربم فلح شةف لنزلف لك عنه (.)6

____________________
وصلي( :فأتوه ّيياد على المووس وخفا .)...وق عيقحن ازخبقاك( :فأتينقه ّقيياد واتكرقني علقى القمووس وخففقي
( )1و ّ
ليل هذا هح الصحاب ،وق ّ
وطمن.)...
علي.)...
( )2هذا هح الصحاب ،وق رواب عيحن ازخباك( :فإن رنف صا ّاد فيما تحهم فأّي هذيي وّلّطهما ّ
وصلي مي فماهد السمطني هاهنا تصني .
وق ّ
( )3رذا ق عيحن ازخباك ،وما كني امليققحفني ويضقاد منقه ،وق نسقخ السقيد علقي نققي( :القذي رقان مسقوبطماد يليقه) .وق نسقخ طهقمان( :مسقنداد
يليه).
وصلي( :وّد عا اّديي.)...
( )4رذا ق عيحن ازخباك ،وق ّ
( )5وق رواب عيحن ازخباك( :وهشماه.)...
(ّ )6مٌ الفاء ق ّحله( :فلح) مأخحِ مي رواب عيحن ازخباك ،وهذا لف ه:
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) مث لربم فلح شةف لنزلقف عنقه لقك؟! فققا المضقا ( -عليقه
مث ّا للمضا ( -عليه السالم)  -ئ اكي كّح هذا ازمم جل ّدرم كّح
السقالم)  :-لو شم ملا ان رت و أسأل م فيإ ّن هللا ت ياىل قيد أعطياين مين طاعية سيائر خلقيه ميا رأيي مين طاعية هياتني الصيورتني إالّ
عز وجل فيه تدبريم وقد أمرين ب االعي ان عليي وإ هيار ميا أ هرتيه مين ال ميل
ّ
جهال بين آدم فإهم وإن خسروا حظو هم فللّه ّ
من حت يد

ما أمر يوسف ابل مل من حت يد فرعون مصر.
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الباب الثاين واألرب ون
توسله إىل هللا ت اىل ابإلمام الرضا (عليه السالم)].
[يف ا طالح لسان أيب النضر املؤذّن بّ ة ّ

 - 431ونبأ ،الشيخ حمي الديي عبد احلميد كي ( )1و الايرا احلم  ،وومني الديي وكقح الفضقل يمساعيقل كقي
و عبد اكي تّا اليسقالّ ،،ا  :ونبأّن وكح وتد عبد الحهاب كي علي كي علي يجالة ،ونبأّن لاهقم كقي طقاهم
كي دمحم املسوملي [ظ] يجالةّ ،ا  :ونبأّن وكح كربقم احلسقني كقي علقي ،ونبقأّن دمحم كقي عبقد احلقافظّ ،قا  :مسيقف
واب القاّم اكي علي امليممي يقح  :مسيف و يقح  :مسيف واب النضم املؤِّن النيساكحكي يقح :
وصققاكوين علّق شققديدة ثقققل فيهققا لسققا ،فلققم وّققدك منهققا علققى الربققالم فخطققم كب قاي لئكة المضققا (عليققه السققالم)
الوحّققل كققه يم تيققام لييققافيين فخمجققف لاهقماد ولك المضققا وّمققف عنققد كوّققه وصقلّيف كريوققني،
والققدعاء عنققده و ّ
ورنققف ق الققدعاء والوضق ّقمع مسوشققفياد صققاّب القققاي يم عق ّقز وجق ّقل ون ييققافيين مققي علّققيت ولق ّقل عقققدة لسققا ،يِ
ِهب النقحم ق ّق ح ي ،فمويقف ( )2ق منقامي رقأ ّن القمقم ّقد انفقم فخقم منقه كجقل آ م رهقل شقديد از مق ،
مين فقا  :ئ واب النضم ّل( :ال يله يالّ ) ّا  :فأومأ يليه ري وّح ِلك ولسقا ،منغلق ؟ فصقاح عل ّقي
فدّن ّ
صين وّا  :تنربم هلل القدكة ّل( :ال يله يالّ ) ّا  :فقانطل لسقا ،فقلقف( :ال يلقه يالّ ) وكجيقف يم منقزي

كاجالد ورنف وّح ( :ال يله يالّ ) ومل ينغل لسا ،كيد ِلك.

____________________
( )1رققذا ق نسققخ طه قمان هاهنققا ،ولربققي تق ق ّدم فيهققا حتققف الققمّم )426( :ق البققاب )13( :مققي هققذا السققمس  .83وويض قاد تق ق ّدم ق وواهققل
الباب )42( :ق ِيل احلديم( :135 )415( :عبد احمليي).
ومثل ما تق ّدم ق الباب 13( :و  )42مي نسخ طهمانِ ،رمه ق نسخ السيد علي نقي ق هذا الباب.)42( :
( )2رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :فأكيف).
وهذا احلديم كواه الشيخ الصدوب كته .
كسند آخم عي و النصم املؤِن ق احلديم )8( :مي الباب ازخ مي رواب عيحن وخباك المضا ( -عليه السالم) .288 -
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[ّققح اإلمققام المضققا (عليققه السققالم) :ال تشي ّد الرحييال إىل شيييء ميين القبييور إالّ إىل قبييوران .مث خققايه عققي اّوشققها ه
ابلسم و فنه ق الغمك وثحاب مي لاكه.
شك عي ع م اإلمام المضا ابلقمآن ويلال ش ّربه].
مث تفاء كيا َمي ران ق ّ

ّ[ - 432ققا املؤلّق ] :وكققه [وي ابلسققند املوقق ّدم] وخققايّن احلققافظ وكققح عبققد دمحم كققي عبققد [البيّق ] ّققا :
ّ ققدثين عل ققي ك ققي دمحم امل ققذ ّرم ّ ،ققا  ّ :ققدثنا دمحم ك ققي عل ق ّقي الفقي ققه ( ّ )1ققا  ّ :ققدثنا [وت ققد ك ققي] لئ [ك ققي جيف ققم]
اهلمداّ ،،ا ّ :دثين علي كي يكماهيم كي هاشم ،عي وكيه ،عي ئّم اريا مّ ،ا :
ّا علي كي محّى المضا :ال تُش ّد الرحال إىل شيء من القبور إالّ إىل قبوران.
فمن ش ّد رحله إىل زّيرن استُجيب ُدعاؤه وغفر ذ وبه.
وإين مقتول
أال ّ
ابلسم لماً ومدفون يف موضع غربةم َ
ّ

 - 433وهبذا اإلّنا [الذي تق ّدم آنفاد] ّا [احلقارم] :مسيقف عل ّقي كقي دمحم كقي لقج املقذ ّرم ،يققح  :مسيقف
واب الفضل اكي و نصم الصحق يقح  :مسيف دمحم كي و علي الصاهغ يقح :
() 2
مسيققف كجقالد ِهققب عق ّقين امسققه عنققد ّققاي المضققا [يقققح  :رنققف [وفربققم ق شققمٌ القققاي وشققمٌ َمققي تقحاكو فيققه
فوخ ققاق ق ّلق ق اإلنرب ققاك عل ققى كي ققا م ققي هب ققا ( )3فضق قمكف كي ققدي يم املص ققن موف ققأالد ،فخمج ققف ه ققذه اآليق ق :

ََْ َ َ َ َ
َ َ ِّ َّ َ
ْ
ِل َ ٌّ
هُّ [ / 53يقحنسّ .]12 :قىت ضقمكف ثقالث مقما فخقم ( )4ق
نبئونك أ َح ٌُّّ ه َو قل ِإي ورِّب ِإنُ
ويس ت ِ
رلها هذه اآلي .
____________________
( )1كواه ق احلديم ازو مي الباب )66( :مي رواب عيحن ازخباك 258 2 :وما كني امليقحفا .
مأخحِ منه .وكواه ويضاد حتف المّم )161( :مي ابب الثالث مي رواب اريصا .131 :
وةيناه كوو ويضاد وّا يم ق اللس )15( :مي وماليه  56ط الغمي.
ليل هذا هح الصحاب ،وق نسخ طهمان( :مي يحلد كه) وق نسخ السيد علي نقي( :وشمٌ مي يحالي كه).
(ّ )2
ليل هذا هح الصحاب ،وق نسخ طهمان( :راإلنرباك على وخ ّ مي كه) .وق نسخ السيد علي نقي( :راإلنرباك على كيا مي كه).
(ّ )3
( )4رذا ق نسخ اليد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :خيم ق رله).

219

توسل زيد الفارسي بقّ اإلمام الرضا إىل هللا ت اىل ومسحه رجله ابلقّ الشريف وذهاب الوجع والنقرس عن رجله].
[ ّ
[شارق أمري خراسان محويه صاحبه يف ب ض اجملاالت بقضاء حاجته مث طلب منه ن يهيئ ن يصف ه قصاصاً].

[ - 434وابلسققند املوقق ّدم عققي احلققارم عققي علق ّقي كققي دمحم كققي لققج] ّققا وكققح الفضققل [اكققي و نصققم الصققحق]:

مسيف ليد الفاكّي يقح :
قلي ّاهمقاد ،فأكيقف ق املنقام :وال قم كققاي
رنف ةمو المو منقمّقاد مق ّدة ّقنوني ال اّقدك ون وّقحم ّاهمقاد وال ون وص ّ
المضققا و سققع كجليققك كققه وتققدعح تيققام عنققد القققاي ّققىت يققذهب مققا كققك؟ [ّققا ] :فاررتيققف [ اكق ] وجةققف يم

عز وج ّقل فقذهب ع ّقين ِلقك النققمس والحجق فقأّن هاهنقا منقذ ّقنوني ومقا
ّ

كجلي ابلقاي و عح
طحس ومسنف ّ
نقمّف.
() 1
عمققي واب دمحم يقققح :
 - 435وكققه ّققا احلققارم :مسيققف واب احلسققي اكققي و منصققحك اليلققحي يقققح  :مسيققف ّ
علي يقح :
مسيف واب نصم اكي و الفضل اكي دمحم يقح  :مسيف ّاجب تحيه كي ّ
رنف م تحيه كبلخ فمرب يحماد ووّن ميقه فبينقا وقي ق ّقحب كلقخ يِ كوو تحيقه كجقالد فحرقل كقه وّقا  :اتلقحه
يم البققاب مث عنققد انص قمافه ومققم إبّضققاك تققاك فققاكه وّققفمة وجبن ق ومققأيت كهققم ،فلمققا وّضققم ّققا  :هققاتحا المجققل.
() 2
وّوصققها منققك اليققحم؟! [و] تققذرم اليققحم الققذي لكّن
ف ققيء كققه فلمققا وّق كققني يديققه ّققا ّ :ققد صققفيوين صققفي ووّن ّ

مجييقاد ّققاي المضققا  -هنع هللا يضر  -فقدعح ونققف وّلققف :اللّه ّقم اكلّققين تققاكاد ومقأيت كهققم وّققفمة فيهقا جبنق وخبققزة .وّلققف
وّن :اللّهق ّقم اكلّققين ّيققا ة خماّققان .فصققفيوين وّلققف :ال تسققأ مققا ال يربققحن .فققاآلن ّققد كلغققين عق ّقز وجق ّقل مققأمحي
وكلغك مأمحلك ،والصفي ي عليك (.)3

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :مسيف واب احلسني).
( )2يقا ( :صف ليد عممواد  -مي ابب من  -صف ) :ضمب ّفاه ،وو ضمب كدنه كرب ّفه مبسحط .
( )3وكواه ويضقاد الشققيخ الصققدوب كتققه ق احلققديم )12( :مققي البققاب )63( :مققي روققاب عيققحن وخبققاك المضققا (عليققه السققالم)231 2 :
كسند آخم وتفصيل.
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والتوسيل بيه إىل
[اع ا مجاعة من علماء أهل السنّة ّن قصد زّيرق قّ اإلميام الرضيا (علييه السيالم) واليدعاء عنيده
ّ
جمرب لقضاء احلاجات].
هللا ت اىل ّ
() 1
مهم مقي ومقم
 - 436وكه ّا احلارم :مسيف واب احلسني دمحم كي علي كي ّهل الفقيه يقح  :ما عم ي ّ

عق ّقين

الققديي والققدنيا فقصققد ّققاي المضققا لولققك احلاجق  ،و عققح عنققد القققاي يالّ ّضققيف ي تلققك احلاجق  ،وفق ّقم
املهم.
ِلك ّ
مث ّا وكح احلسي كته  :وّد صاك يم هذه اليا ة ون وخم يم ِلك املشهد ق مجي مقا ييقم ي فإنّقه
جممب.
عندي ّ
موقمّقاد ال وحتق ّقم
ّ - 431قا احلققارم كتقه  :وّققد ع ّقمفين مققي رمامقا الرتكق خق رمامق  ،منقهّ :
و ،رنققف ّ
يالّ جبهققد فخمجققف ولك وانصققمفف يم نحّققان ه ّفققني مققي ر قماكيس فأصققبنف مققي الغققد كنحّققان وّققد ِهققب ِلققك
الحج وانصمفف ّاملاد يم نيساكحك.
 - 438وكقه ّقا احلقارم :مسيقف واب احلسقني كقي و كربقم الفقيقه يققح ّ :قد وهقاب
[ون يملّين ولداد] هفملّف ولداد كيد اإلئس منه.
و ،عح
هبا عند مشهد المضاّ ،ىت ّ

ي ق رقل عقحة عحتققه

____________________
( )1رذا هاهنا وق احلديم الواي ق نسخ طهمان ،ومثلها ق نسخ السيد علي نقي ق الواي ،ولربي فيها هاهنا( :واب احلسي)...؟
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الباب الثالث واألرب ون
[يف] لمات مرويّةم وفوائد مرويّة عن [اإلمام] الرضا صلوات هللا عليه.

 - 433ونبأ ،الشيخ عبد المّيم كي دمحم كي وتد كي فاكس كقي الزجقا الثيلق ( )1ونبقأّن القاضقي جقا القديي
عبد الصمد كي دمحم كي و الفضل ،ونبأّن دمحم كي الفضل وكح عبد ( )2ووكح القاّم لاهم كقي طقاهم يجقالةّ ،قا :
وخايّن احلافظ وكقح كربقم وتقد كقي احلسقني يجقالةّ ،قا  :وخقايّن احلقارم دمحم كقي عبقد البيّق ّ ،قا ّ :قدثين دمحم كقي

علي احلافظ الحاعظّ ،ا ّ :دثنا دمحم كي [عل ّقي اكقي] احلسقني الفقيقه (ّ )3قا ّ[ :قدثنا و ّقا ّ ]:قدثنا وتقد كقي
ّ
ي كيسّ ،ا ّ :دثنا دمحم كي وتد كي لج كي عممان ازشيميّ ،ا ّ :دثنا ّهل كي لئ :
عي احلاكث كي الدهلاث محم المضاّ ،ا  :مسيف المضا (عليه السالم) يقح  :ال يكون املؤمن مؤمناً ح ّيىت يكيون
فيه ابالث خصال :سنّة من ربّهم وسنّة من بيّهم وسنّة من وليّه.

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان هاهنا ،وق نسخ السيد علي نقي( :اليلفي).
وهذا الصدك ّد تقدم ويضاد ق وواهل الباب )42( :ق احلديم ،138 )382( :ولربي هنا ران كّم خس ازصل امضاد.
( )2امليموٌ ابلفماوي.
( )3وهح الشيخ الصدوب كته  ،واحلديم كواه حتف المّم )1( :مي ابب (الثالث ) مي رواب اريصا .13 ،1 :
وصلي تصنيفا صننناها عليه.
وما وضيناه كيد ِلك ما كني امليقحفا مأخحِ منه ،وران ق ّ
وكواه ويضاد ق اللس )54( :مي وماليه ّ ،233ا :
ّدثنا علي كي وتقد كقي محّقىّ ،قدثنا دمحم كقي و عبقد الربقحق ،عقي ّقهل كقي لئ اآل مقي ،عقي مبقاك مقحم المضقا عل ّقي كقي محّقىّ ،قا :
ّا  :ال يربحن املؤمي...
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ّ
ََ
َْْ َ
ْ
َْ َ
ال َ
لَع َغيْبُ أَ َ
َ
ارتىه ِمهن
هن
م
إ
دا
ح
ر
ه
ظ
ي
ال
بف
ِ
ِ
ِ
ِ
سرهم قيال هللا ت ياىلَ :علِم الغي ِ
ّ
فأما السنّة من ربّه فكتمان ّ
ِ

َّ
اجلي].
رسول [ّ / 16

َْ ْ َ َْ ْ ْ
ْ
هذ العفهو وأمهر بِهالعر ِْ
وجل أمر بيّه ميداراق الناس] فقال :خ ِ
وأما السنّة من بيّه فمداراق الناس [فإ ّن هللا ّ
ّ
عز ّ
ْ
ََ ْ ْ
َ
َ
َ
وأع ِرض ع ِن اْلا ِه ِل َ [ / 133ازعماٌ.]1 :
ْ
َ َّ
َ
اْلأ َسهاء َّ َّ
ين ِف ْ َ
والرهاء [/ 111
وأما السنّة من وليّه فالصّ على البأساء
والضراءم قيال هللا ت ياىل :والصابِ ِر ِ
ّ
ّ

البقمة.]2 :
[ - 522وابلسند املوق ّدم] ّا احلارمّ[ :دثين دمحم كي علي احلقافظّ ،قا ّ :قدثين دمحم كقي علقي كقي احلسقني
(ّ )1ا ّ ]:دثين و عي وتد كي و عبد الايّي ،عي السيّاكي ،عي احلاكث كي الدهلاث:

يل أميير بثالابيةم مقييرون هبيا ابالابيية [أخيرى] :أميير ابلصييالق
عقي و احلسقي المضققا (عليقه السققالم)ّ ،قا  :إن هللا عي ّيز وج ّ
() 2
عز وجل.
فمن صلّى و يز ِّ تقبل منه صالتهم وأمر ابلشكر له وللوالدين
فمن يشكر والديه يشكر هللا ّ
َ
والز اقم َ
() 3
فمن يصل رمحه يتّق هللا ت اىل.
وجل وصلة الرحم
وأمر ابتّقاء هللا ّ
َ
عز ّ

[ - 521وابلسند السال ] ّا احلارمّ[ :دثين دمحم كي عليّ ،ا ّ :دثين دمحم كقي عل ّقي كقي احلسقني الفقيقه

(ّ )4ققا  ]:وّققدثنا علق ّقي كققي وتققد الققدّابّ ،ققا ّ :ققدثنا دمحم كققي و عبققد
اريحاكي ،عي تدان الديماّ ،،ا :
وعدوه جهله.
ّا المضا (عليه السالم) :صديق ل امرئ عقلهم ّ

الربققحق ،عققي وتققد كققي دمحم كققي صققاحل

[ - 522وابلسند املوق ّدم] ّا احلارمّ[ :دثين دمحم كي علي (ّ )5ا ّ :دثين

____________________
( )1وهذا كواه الشيخ الصدوب كته ق احلديم )136( :مي ابب( :الثالث ) مي رواب اريصا  ،141 ،ط الغمي ،وفيه:
ّدثنا دمحم كي علي ماجيلحيهّ ،ا ّ :دثين و  ،عي وتد كي و عبد الايّي...
وّاب احلديم ةغايمة ّليل ق كغا ازلفاظ.
وجل فمي مل يشربم.)...
وصلي( :وومم ابلشربم هلل َّ
عز ّ
( )2هذا هح الصحاب املحاف ملا ق رواب اريصا  ،وق ْ ّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
( )3يشاكة يم ّحله تيام ق وو ّحكة النساءَ :و َّاتقوا َ
اَّلي تساءلون بِ ُِ َواألرحام .
اهلل ِ
( )4ويضاد كواه الشيخ الصدوب كته كسند آخم ق احلديم )1( :مي الباب )31( :مي رواب عيحن ازخباك.123 2 :
علي الفقيه ق احلديم )26( :مي الباب )31( :مي رواب عيحن ازخباك:
( )5وهذا ويضاد كواه دمحم كي ّ
=
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علي الفقيهّ ،ا ّ ]:قدثنا و ّقا ّ :قدثنا علقي كقي يكقماهيم كقي هاشقم ّقا ّ :قدثنا ئّقم اريقا م :عقي
دمحم كي ّ
السيي ن ل من ط ام الناس ليأ لوا من ط امه.
و احلسي المضا [(عليه السالم)] ّا :
ّ
() 1
[ - 523وابلسققند السققاك ] ّققا احلققارمّ[ :ققدثنا دمحم كققي علق ّقي احلققافظّ ،ققا ّ :ققدثنا دمحم كققي علق ّقي الفقيققه
ّا  ]:وّ ّدثنا و ّ ،ا ّ :دثين ّيد كي عبد  ،عقي دمحم كقي احلسقني كقي و اريطقاب ،عقي دمحم كقي و الفضقل
[رذا]:
تقي.
عي و احلسي المضا (عليه السالم) ّا  :الصالق قرابن ل ّ
[ - 524وابلسققند املوقق ّدم] ّققا احلققارمّ[ :ققدثنا دمحم كققي علققيّ ،ققا ّ :ققدثنا دمحم كققي علققي (ّ )2ققا  ]:وّققدثنا

علي الح ّشاءّ ،ا :
و ّ ،ا ّ :دثنا ّيد كي عبد  ،عي وتد كي دمحم كي عيسى ،عي احلسي كي ّ
مسيققف المضققا (عليققه السققالم) يقققح  :أقييرب مييا يكييون ال بييد ميين هللا سييبحا ه ت يياىل ( )3وهييو سيياجدم وذلي قولييه عي ّيز
ْ
امسهَ :و ْ
اسج ْد َواق َ ِو ْب [ / 13اليل .]36 :

ّققا [الحشققاء] :ومسيققف المضققا يقققح  :إذا انم ال بييد وهييو سيياجدم قييال هللا سييبحا ه للمالئكيية :ا ظييروا إىل عبييدي

قبض روحه وهو يف طاعيت.

[ - 525وابلسند املوق ّدم] ّا احلقارم :وّقدثين وكقح القاّقم اكقي و ّقييدّ ،قا ّ :قدثنا و كتقه ّ ،قا :
ّدثنا احلسني كي وتد القاضيّ ،ا ّ :دثنا
____________________
 ،11 2مث ّا :
ّدثنا دمحم كي جيفم كي مسموكّ ،ا ّ :قدثين احلسقني كقي دمحم كقي عقامم ،عقي ميلقى كقي دمحم البصقمي ،عقي احلسقي كقي عل ّقي الحشقاءّ ،قا  :مسيقف
واب احلسي [المضا (عليه السالم) يقح ]:
السيي قريب من هللام قريب من اجلنّةم قرييب مين النياس ب ييد مين النيار .والبيييل ب ييد [مين هللام ب ييد] مين اجلنّيةم ب ييد مين النياس
ّ

قريب من النارّ .ا  :ومسيوه يقح  :السياء شجرق يف اجلنّة أغصاها يف الد يام َمن ت لّق بغصن من أغصاها دخل اجلنّة.
( )1وه ققذا ويض ق قاد كواه الشق ققيخ الص ققدوب كت ققه ق احلق ققديم )16( :م ققي الب ققاب )32( :مق ققي عي ققحن ازخب ققاك  ،1 2فيق ققه( :ع ققي دمحم كق ققي
الفضيل.)...
( )2وهذا ويضاد كواه دمحم كي علي الفقيه ق احلديم ،15( :و )13مي الباب )32( :مي رواب عيحن ازخباك 1 2 :ط الغمي.
وجل وهح.)...
( )3وق رواب عيحن ازخباك( :وّمب ما يربحن اليبد مي
ّ
عز ّ
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دمحم كي لج (ّ )1ا ّ :دثنا وكح ِرحانّ ،ا ّ :قدثنا يكقماهيم كقي اليبقاسّ ،قا  :رقان ( )2المضقا  -هنع هللا يضر  -ينشقد
رث :
هم ّلم و ّم
يِا رنف ق خم فال تغرتك كه = ولربي ّل :اللّ ّ

[ - 526والسند املوقق ّدم عقي دمحم كقي عل ّقي كقي احلسقني الفقيقه (ّ )3قا ّ :قدثنا وتقد كقي لئ كقي جيفقم] ّقا :
[ّدثنا] علي كي يكماهيم كي هاشمّ ،ا ّ :دثين و ّ ،ا ّ :دثنا يكماهيم كي دمحم احلسيين (ّ )4ا :
قأل
فلمققا خلققف عليققه [وكو مققا عققاله مققي الشققيب] امشق ّ
كيققم املققأمحن يم و احلسققي المضققا  -هنع هللا يضر  -جاكيق ّ
فلما كوو رماهيوها كّها يم املأمحن وروب يليه هبذه ازكيا :
مي الشيب!! ّ
اللبيب
املشيب = وعند الشيب يوّيظ
نيا نفسي يم نفسي
ه
ه
تؤب
وم
فقد ّ
الشباب يم مداه = فلسف وكو محاضيه ه
ه
جييب
يي عسى ه
ّأكربيه ووندكه طحيالد = وو عحه ّ

الربذوب
النفس
ه
وهيها الذي ّد فا منه = نّيين كه ه
يشيب
ومي مد البقاء له
وكاع الغانيا كيا ه شي = َ
ه
ه
نصيب
اهني لنا
البيا احلسان لدن ّ
وكو َ
عين = وق ه م ّ
ه
ّبيب
وين يربي الشباب مضى ّبيباد = فإ ّن الشيب ويضاد ي
ه

يب
يفمب كيننا
ّأصنبه كوقحو ّىت = ّ
ازجل القم ه
ه
[ - 521وابلسند املوق ّدم عي احلارم ّا ]ّ :دثنا علي كي دمحم كي لج الصيدالّ ،،ا :
() 5
الحق.
علي كي محّى مي ازلقاب  :المضا ،والصاكم ،و ّ
ّمو ق روب وهل البيف :ممّا خ ّ كه ّ
وران خنت املأمحن على وخوه .ورما ف ّ خا ه وتم ،نقشهّ :س

.

____________________
( )1وكواه ق آخم الباب )43( :مي رواب عيحن ازخباك ،116 2 :وّا :
ّدثنا احلارم وكح علي احلسني كي وتد البيهقيّ ،ا ّ :دثين دمحم كي لج الصحي...
( )2هذا هح ال اهم املحاف لييحن ازخباك ،وق ازصلّ( :ا ّ :ا المضا  -هنع هللا يضر  -ينشد رث اد).
( )3كواه ق آخم الباب )43( :مي رواب عيحن ازخباك.116 2 :
( )4رذا ق نسخ طهقمان ،واحلقديم كواه ق آخقم البقاب )43( :مقي روقاب عيقحن ازخبقاك2 :
نقي( :يكماهيم كي دمحم كي احلسني.)...
( )5رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :مي ازمساء).
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( :116احلسقين) .وق نسقخ السقيد علقي

[ - 528وابلس ققند املوق ق ّدم ّ ،ققا  ّ ]:ققدثنا احل ققارم ّ ،ققا  :مسي ققف عل ققي ك ققي دمحم املي ققاِي يق ققح  :مسق ق واب دمحم
عمقي واب احلسقي عل ّقي كقي دمحم كقي ّويبق النيسقاكحكي
يقح  :مسيف لج كي لج اليلحي اليقامل الياكقد يققح  :مسيقف ّ
() 1
علي كي محّى المضا  -هنع هللا يضر  -ينشد:
مسيف
:
يقح
،
شاِان
كي
الفضل
مسيف
:
يقح
ّ
ا على عيحكه
وعذ وخا على ِنحكه = واّرت و ّ
واصاي على ثلب السفيه = وللزمان على خطحكه
تفضالد = ورل ال لحم يم ّبيبه
[و] ع اجلحاب ّ

[تفسري اإلمام الرضا (عليه السالم) وتبيينه م ىن (اجلواد) إذا ج ل تاً لليالق أو امليلوح].

علي كي عمم املذ ّرمّ ،ا  :ونبأّن دمحم كي علقي الفقيقه (ّ )2قا :
[ - 523وابلسند املوق ّدم] ّا احلارمّ :دثين ّ
ّدثنا و ّا ّ :دثنا ّييد كي عبد  ،عي يكماهيم كي هاشم ،عي وتد كي ّليمانّ ،ا :
ّققأ كجققل واب احلسققي المضققا  -وهققح ق الطقحاٌ  -فقققا لققه :وخققاي ،عققي اجلقحا ؟ فقققا  :إ ّن لكالمي وجهييني:
فإن ن تسأل عن امليلوح ( )3فإ ّن اجلواد الذي

____________________
علي كي ّويب النيساكحكي).
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :دمحم كي ّ
وهقذا احلقديم كواه ويضقاد الشقيخ الصققدوب كتقه ق احلقديم الماكق مققي البقاب )43( :مقي روقاب عيققحن وخبقاك المضقا ( -عليقه السققالم) 2 -
ّ ،114ا :
ّدثنا احلسي كي عبد كي ّييد اليسربميّ ،ا  :وخاي ،وكح كربم وتد كي دمحم كي الفضل امليموٌ ابكقي اريبقال ّ -قن وككق عشقمة وثال ةق -
ّا ّ :دثنا يكماهيم كي وتد الرباتبّ ،ا ّ :دثنا وتد كي احلسقني راتقب و الفيقا  ،عقي وكيقهّ ،قا ّ :ضقمّن جملقس عل ّقي كقي محّقى [عليهمقا
السالم] فشربى كجل وخاه فأنشأ [المضا (عليه السالم)] يقح ...
وصلي( :الص ق).
( )2هذا هح الصحاب ،وق ّ
واحلديم كواه حتف المّم )36( :مي ابب (االثنني) مي رواب اريصا  43ط الغمي.
وصلي( :املخلحّني).
( )3هذا هح ال اهم املحاف ملا ق رواب اريصا  ،وق ّ
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عليه.
عليه ،والبخيل َمي هل ةا افرت
يؤّي ما افرت
وين رنف تيين اريال فهح اجلحا ين وعطى ،وهح اجلحا ين من ؛ زنّه ين وعطى عبقداد وعطقاه مقا لقيس لقه ،وين
من [منه منيه] ما ليس منه.
[دعاء اإلمام الرضا (عليه السالم) ابملوقف].

[ - 512وابلسند املوق ّدم عي احلارم ّا ]:
ّا كيضهمّ :

ف ّن د م علي كي محّى المضا (عليه السالم) ،فسميوه ابملحّ يدعح هبذا الدعاء:

علي ما أعلم فاغفر يل ما ت لمم و ما وس ين حلم ( )1فليس ين عفو م و ما ابتدأتين ابإلحسيان
الل َّ
ّهم [ م] س ت ّ

علي] ابلغفرانم و ما أ رمتين مي رفت فاشف ها ميغفرت م و ميا ع ّيرفتين وحيدا يّت فيألزمين طواعيتي م و ميا
فأ ّ مت [ ّ
عصمتين ممّا أ ن أعتصم منه إالّ ب صمت م فاغفر يل ما لو شم عصمتين منهم ّي جواد ّي ر م ّي ذا اجلالل واإل رام.

____________________
( )1هذا هح الصحاب ،وق ازصل( :علمك).
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الباب الرابع واألرب ون
ض اإلمييام أيب بكيير ابيين دريييد [يف مبييارات هشييامي وأمييوي يف أسيييا
[يف] حكاييية ريفيية ورواييية شييريفة منقوليية ميين خ ي ّ

الطائفتنيم وغلبة اهلا ي على األموي].

املطهققم احللّققي (كتققه ) ،عققي القاضققي
 - 511ونبققأ ،جبمي ق كوائتققه الشققيخ ّققديد الققديي يحّ ق كققي علققي ّ
كحاّس شمٌ الديي و جيفم علي كي دمحم امليدا ،،عي و الفم عبد املنيم كي عبقد الحهقاب كقي رليقب احل ّقما،،
يجالدة عي و منصحك دمحم كي وتد كي اريالن ،عي القاضي و القاّم علقي كقي الونقحخي ،عقي و كربقم اكقي وتقد
ازو كققي ممثققد وكققح
كققي شققاِانّ ،ققا  :ونبققأّن القاضققي وكققح كربققم دمحم كققي احلسققني كققي كيققد (كتققه ) ،وخققايّن عبققد ّ
ييممّ ،ا ّ :دثنا وكح هال الماّ ّ ،ا ّ :دثنا تيد كي هال ّ ،ا ّ :دثنا وتد كي يكماهيمّ ،قا ّ :قداث وكقح
النيمان الم الفضل السدوّيّ ،ا :
هامشي وومحي ،فقا هذاّ :حمي وّخا .وّا هذاّ :حمي وّخا.
اجوم
ّ

____________________
 - 511وّميباد منه كواه ويضاد البالِكي حتف المّم )38( :مي تممج اإلمام احلسي (عليقه السقالم) مقي روقاب ونسقاب ازشقماٌ،442 ،1 :
وق طّ 25 3 :1ا :
رمئ الي الّ ،،ا :
[ّدثين] املداهين عي و ل ّ
ّا خممم كي نحفل :كنح هاشم ورمقل ّقخاءد مقي كقين وهميّق  ،وّقا جبق كقي مطيقم ،كنقح وهميّق وّقخا .فققا لقه خمممق  :امقوني ِلقك وموننقه .فقأتى
جب ق ّققييد كققي اليققا  ،واكققي عققامم ،ومققموان فسققأهلم فأعطققاه رققل امققم مققنهم عشققمة آالٌ ،ووتققى خممم ق احلسققي واحلسققني ،وعبققد كققي جيفققم
فأعطاه رل واّد منهم مة ول كهم ،فمّها وّا  :يّما وك امونانربم.
وِرمه ويضاد لربي على وجه آخم حتف المّم )31( :مي تممج عبد كي جيفم ق.51 2 :
وّميباد منه كواه ويضاد اريحاكلمي ق وواخم الفصل )6( :مي مقوله.128 ،1 :
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فقا  :يسأ رل كجقل منّقا عشقمة مقي ّحمقه .فقانطل ازمقحي يسقأ عشقمةد مقي ّحمقه فأعطقاه رقل كجقل [مقنهم]
عشمة آالٌ.
وانطل ق اهلققامشي فسققأ عبيققد كققي عبّققاس ،فأعطققاه مة ق ول ق  ،مثّ وتققى احلسققي كققي علق ّقي [عليهمققا الس ققالم]

كقي عبّقاس فأعطقا ،مةق ولق ّ .قا  :ليو ني بيدأت يب

فسأله ،فقا  :هل سأل أحداً قبلي؟ ّا ّ :قألف عبيقد
ألعطيت ما ال تسأل أحداً ب ديم ووعطاه مة وثالثني ولفاد.
مثّ وتى احلسني كي علي ،فقا  :هل سأل أحداً قبلي؟ فقأخايه ،فققا [احلسقني] :ال ينبغيي أن أزييد عليى سييّدي،
فأعطاه مة ول .
ف اء ازمحي وّد ّأ عشمةد مي ّحمه فأعطحه مة ول .
وجاء اهلامشي ،وّد ّأ ثالثق مقي ّحمقه فقأعطحه ثال ةق ولق وثالثقني ولفقاد ،فغضقب ازمقحي فمّهقا علقى ّحمقه
فقبحهلا!!
وج ققاء اهل ققامشي فمّه ققا عل ققيهم فل ققم يقبلحه ققا ،ووخ ققايهم ابل ققذي ر ققان ،فق ققالحا :م ققا نب ققاي ين وخ ققذهتا وم ولقيوه ققا ق
الطمي ؟!!
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الباب اخلامس واألرب ون
السجاد علي بن احلسني (عليه السالم) للزهري أقسام الصومم وأ ّه ينقسم على أربع وابالابني وجه].
[يف تبيني اإلمام ّ

 - 512وخققايّن القاضققي فاضققل ّطققمه ،كققل رامققل عصققمه هبققاء الققديي عبققد الغ ّفققاك كققي عبققد اليققد كققي وهسققحِان
المّن ،الز ا( ،كته )  -كقماءيت عليه ق اكه كز ان ّلخ شهم كمضان ويقحم عيقد الفطقم لسقن مخقس وتسقيني
وّوّمة ّ -لف لقه :وخقاي اإلمقام ضقياء القديي وكقح ّامقد دمحم كقي احلسقي كقي دمحم الغزنقحي ازصقل ،الز قا ،املحلقد
 يجالةد؟ ّا  :نيمّ ،ا  :وخايّن الشيخ وكح القاّم ِارم كي رامل كي و البّ ،ماءةد عليه ووّن ومس .حيلوليية :أقييول :ووخققاي ،جبمي ق كوائ ِارققم هققذا ،الشققيخ وكققح عبققد دمحم كققي ييقققحب كققي و الفققم يجققالةد
كموايوه عنقه ،يجقالةدّ ،قا  :ونبقأّن الشقيخ احلقافظ وكقح الغنقاهم دمحم كقي عل ّقي كقي ميمقحن النمّقيّ ،قدم علينقا ،ونبقأّن وكقح

عبد

دمحم كي

____________________
 - 513وكواه ويضقاد ثقق اإلّققالم الربليققين ق ابب( :وجققحه الصققحم) مققي روققاب الصققيام مققي الربققاق 83 4 :ط اآلخحنققدي .ومققا وضققينا كققني
امليقحفني مأخحِ منهّ ،ا :
[ّ ققدثنا] عل ققي ك ققي يك قماهيم ،ع ققي وكي ققه ،القاّ ققم ك ققي دمحم اجل ققحهمي ،ع ققي ّ ققليمان ك ققي اوو  ،ع ققي ّ ققفيان ك ققي عيين ق  ،ع ققي الزه ققمي ،ع ققي عل ق ّقي ك ققي
احلسني...
رما كواه ويضاد الشيخ الصدوب ق ابب( :وجحه الصحم).
حتف المّم )1184( :مي رواب َمي ال لضمه الفقيه 11 2 :ط احلديم.
وكواه ويضاد الشيخ املفيد ق رواب املقني  ،رما كواه شيخ الطاهف ق رواب الصحم مي هتذيب ازّربام.
وكواه عنهم مجيياد ق الباب )8( :مي رواب الصحم مي وّاهل الشيي .382 1 :
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علي كي احلسقي كقي عبقد المتقان كقي احلسقني ّقماءةد ،ونبقأّن وتقد كقي دمحم كقي علقي الصقحق الوميمقي ّقماءةد عليقه،
ّسان الز اّ ،،دثنا ّليمان [كي] او [عي ّفيان كي عيين ]:
ونبأّن وكح ييقحب يحّ كي دمحم كي ّ
عي الزهميّ ،ا  :خلقف علقى علقي كقي احلسقني فققا يّ :ي زهيري مين أيين جمي ؟ ّلقف :مقي املسق دّ .قا :
فيم نتم؟ ّلف :تذارمّن ومم الصحم فاجوم كويقي وكوي وصقنا [علقى] ونّقه لقيس شقيء مقي الصقحم واجقب ( )1يالّ
[صحم] شهم كمضان.
فقا علي كي احلسني( :ليس ما قلتمم إ ّن الصوم على أرب ة وابالابني وجهم عشر خصال منها واجبية وجيوب شيهر
رمضانم وعشر خصال منها حرامم وأرب ة عشرق خصلة منها صاحبها [فيها] ابخليار إن شاء صام وإن شاء أفطر (.)2
يام َعم أو أ يل مت ّميداً يف
ّ
ييمن ج َ
فأما عشر خصال اليت هي واجبة :فصوم شهر رمضانم و [صوم] شيهرين متتياب نيم ف َ

شهر رمضان واجب ( )3إذا

د ال تق .وصوم شهرين متتاب ني [يف] ّفارق الظهارق إذا

وصوم شهرين متتاب ني يف [قتل] اخلطاء إذا

د ال تق.

د ال تق واجب.

وصوم ابالابة أّيم متتاب ات يف ّفارق اليمنيم واجب إذا يقدر على ال تق وعلى الط ام.

____________________
ومي ال لضمه الفقيه .وفيهم( :على ونّه ليس مي الصحم شيء واجب.)...
( )1ما كني امليقحفا مأخحِ مي الرباقَ ،
( )2وق رواب الرباق والفقيه( :ليس رما ّلوم ،الصحم على وككيني وجهاد [رقذا] فيشقمة ووجقه منهقا واجبق رحجقحب شقهم كمضقان ،وعشقمة ووجقه
قيامهي ّقمام ،ووككيق عشقم منهقا صقاّبها ابرييقاك ،ين شقاء صقام وين شقاء وفطقم .وصقحم اإلِن علقى ثالثق ووجقه ،وصقحم الوأ يقب ،وصقحم
منهقا ص ّ
اإلابّ  ،وصحم السفم واملم .
ه
فس رمه إي يّ .ا ّ ( :أما الواجبية فصييام شيهر رمضيانم وصييام شيهرين متتياب ني
( )3وق الرباق والفقيهّ[( :ا الزهمي]ّ :لف :هجيلف فدا ّ
َ
َ
َ ْ َّ َ
َ
َ َ َ ََ ْ
َّ َ َ
حرير َر َقبًَ من َقبْل أن َيتَ َم َّ
اسا  -يم ّحلقه  -ف َمهن
يف ّفارق الظهار؛ لقول هللا ت ياىل:
ِ
اَّلين يظا ِهرون ِمن سسائِ ِهم نم يعودون لِما قالوا فت ِ
ِ
َ

َ

ْ ْ
َ َ ْ
ييمن أفطير يومياً مين شيهر رمضيان .وصييام شيهرين
هه َريْ ِن متَتَهابِ َع ْ ِ َ [ / 3الا لق  .]58 :وصييام شيهرين متتياب ني ف
َيد ف ِصهيام ش
لم ِ
َ
َ َ َ ُّ ْ َ َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ْ
ََ َََ ْ
َ َ ََ ْ
متتاب ني يف قتل اخلطأ ملن د ال تق واجب لقول هللا عيز وجيل :ومن قتل مؤ ِمنا خطئا فتح ِرير رقبً مؤ ِمنً و ِديً مسهلمً إِى أه ِله ُِ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ ََ َْ
 َ / 32[ ...النساء].
َيد ف ِصيام شهري ِن متتابِع ِ
وجل  -فمن لم ِ
 يم ّحله ّعز ّ

ْ َ
َّ ْ
َ َّ ُّ
ُّ
َ
َ َ
َْ َ
اخهذمم بِ َمها ققهدتم
كن يؤ ِ
يل :ال يؤ ِ
اخذمم اَّلل بِاللغ ِو ِِف أيمانِكم َول ِ
وصوم ابالابة أّيم يف ّفارق اليمني واجبم ق َيال هللا ع ّيز وج ّ
ََ
َ َْ
ْ َْ ْ َ ْ َْ َْ
َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ
َ
َشة َم َساك َ
 َ ِم ْن أ ْو َس ِط َما ت ْط ِعمون أه ِليكم أو ِكسوتهم أو ت ِرير رقبً [ / 83املاهدة].
ِ
األيمان فكفارتُ ِإطعام ع َ ِ

متفرقاً .وصيام أذى حلق الرأس واجب...
هذا ملَن ال د اإلط امم ل ذل متتابع وليس ّ
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وصوم أذى حلق الرأس واجب ما قال هللا ت ياىلَ :ف َم ْن َن َن منْك ْم َمريضا أَ ْو بُ أَذى م ْن َرأْسُ فَف ْديَهً مهنْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َْ َ َ َ َ
ْ
ِصيام أو صدقً أو سسك [فصاحبها فيها ابخليارم فإن صام صام ابالابة أّيم].
َ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ ْ َ ِّ ََ
() 1
يل :فمهن تمته بِهالعمر ِة ِإى اِلهَ فمها
[وصوم املت ة واجيب ملَين يد اهليدي وذلي َ ميا قيال هللا ع ّيز وج ّ
ْ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ ْ َ
َ َ
ْ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ
َشة ن ِملً [ذلِك ل ِ َمهن
َيد ف ِصيَام]( )2ثالث ًِ أيَّام ِِف اِلَ وسبعً ِإذا رجعتم تِلك ع
استََس ِمن الهد ِي فمن لم ِ
ْ
ْ
لَّ ْم يَك ْن أَ ْهلُ َ
اِضي ال َم ْس ِج ِد اِل َ َرامِ ] .
ح
ِ ِ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
ََ َََ
ْ
ُّ
َ
َ
ْ
آمنوا ال تقتلهوا َّ
ين َ
َ َ
اَّل َ
الصهيد َوأنهت ْم حهرم ومهن قتلهُ
وصوم جزاء الصيد [واجب] قال اله ت ياىل :يا أيها ِ
ْ َ ْ َ َ ْ َ
َ
ْ
ْ َ َ َ َ َ َّ َ ْ
منكم ُّمتَ َع ِّمدا فَ َ
ك ْعبَهً أَ ْو َك َّف َ
هارة َط َعهام
انل َع ِم ْحكم بِ ُِ ذ َوا َعدل ِّمنكم هديا با ِلغ ال
ج َزاء مثل ما قتل ِمن
ِ
ِ
َ
َ
َم َساك َ
 َ أو َع ْدل ذل ِ َك ِصيَاما [ / 35املاهدة.]5 :
ِ

يض
[مثّ ّققا  :أو] تييدري يييف يكييون عييدل الصيييام [ّي زهييري؟] ّققا ّ[ :لققف] الّ .ققا  :يقي ّيوم الصيييد [قيميية] مثّ يُفي ّ
تل ي القيميية علييى األصييوع ( )3فينظيير ييم صيياع هي ّين فصييام لكييل صييف صيياع يوم ياً [وصييوم النييذر واجييب ( .])4وصييوم

االعتكا واجب.

وأما صوم احلرام فصوم يوم األضحى ويوم الفطرم وابالابة [مين] أّيم التشيريق .وصيوم ييوم الشي ّ أميران بيه وهينيا عنيهم
ّ
أمران [به] أن صومه ش بانم وهينا [أن] فرده رمضان (.)5

____________________

َ َ ُّ ْ ْ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ ْ ْ
رهت ْم َف َمها ْ
ح ْ
َسه ِم َ
استََْ َ َ
هن
هِن أ ِ
( )1وهذه ّطي مي اآلي  )113( :مي ّحكة البقمة ،ويليك صدك اآلي الربماق  :وأتِموا اِلَ والعمرة ِ
هلل ف ِ
َ َ ْ َ َ َ َْ
َ
َ
َْ ْ َ َ
َ َ
َ َ ْ ْ َ َّ َ
ْ َ ْ
َ َ
ال َتْلقوا ْ رؤ َ
وسك ْم َح ََّّت يبْلغ ال َهدي َمِلُ ف َمن نن ِمنكم َّم ِريضا أ ْو بِ ُِ أذى من رأ ِس ُِ ف ِفديًَ من ِصيام أو صدقً أو سسهك فهِِذا
الهدي و
ِ
َ ْ ِ َ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ ْ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
ْ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ
َّ
ْ
أ ِمنتم فمن تمت بِالعمر ِة ِإى اِلََ فما استََس ِمن الهد ِي فمن لم َِيد ف ِصيام ثالث ًِ أيام ِِف اِلَ وسبعً ِإذا رجعتم .

ومي ال لضمه الفقيه.
( )2ما كني امليقحفا رلها مأخحِ مي كواي الرباقَ ،
ومي ال لضمه  -و ّن فيهما لئ ة نش يليها كيد .-
( )3هذا هح ال اهم املحاف للرباقَ ،
تقحم الصيد مثّ كيا تلك القيم على ازصحع.)...
وق ازصلّ ( :

ومققي ال لضققمه الفقيققهَ :أو تييدري يييف يكييون عييدل ذلي صييياماً ّي زهييري؟ ّققا ّ :لققف :ال و كيّ .ققا  :يقي ّيوم الصيييد قيمييةم مثّ
وق الربققاق َ
تفض تل القيمة على البُي ّرم مثّ يكال ذل البُي ّر أصواعاً فيصوم لكل صف صاع يوم.
ّ
ومي ال لضمه الفقيه.
وصلي ،ووخذّنه مي رواب :الرباقَ ،
( )4ما كني امليقحفني ّد ّقس مي ّ
الشك وممّن كه وهنينا عنه ،وممّن ون نصحم شيبان ،وهنينا نفطم كمضان.)...
وصلي( :وصحم يحم ّ
( )5هذا هح ال اهم ،وق ّ
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وصوم الوصالم وصوم الصم م وصوم الدهرم وصوم ذر امل صية ل ذل حرام.

وأما الصوم الذي صاحبه [فيه] ابخليار :فصوم يوم [اجلم ة و] يوم اخلميس ويوم االابنيني وييوم عرفيةم وييوم عاشيوراءم
ّ

وابالابة أّيم من ل شهرم وستّة ّأّيم مين ش ّيوال [ب يد شيهر رمضيان] فهيذا صياحبها ابخلييارم إن شياء صيامم وإن شياء أفطير

( .) 1

فهذه مجاع الصوم ّي ُزهري.

____________________
=
ومقي ال لضقمه الفقيققه( :وصيوم ييوم الشي ّ أميران بيه وهينييا عنيهم أميران بييه أن صيومه ميع صيييام شي بانم وهينيا عنييه أن
وق روقاب الربقاقَ ،
ينفرد الرجل بصيامه يف اليوم الذي يش ّ فيه الناس.

[ّا الزهمي ]:فقلف له :هجيلف فدا فإن مل يربقي صقام مقي شقيبان شقيةاد ريق يصقن ؟ ّقا  :ينيوي ليلية الشي ّ أ ّيه صيائم مين شي بانم فيإن
ان من شهر رمضان أجزأ عنهم وإن ان من ش بان
تطحع عي فميض ؟ فقا  :لو أن رجيالً صيام يومياً
ّ
يضره .فقلف :وري جيزي صحم ّ
تطوعاً وهو ال ي لم أ ّه من شهر رمضان مث علم ب د ذل ألجزأ عنهم ألن الفرن إ ّ ا وقع على اليوم ب ينه.
من شهر رمضان ّ
( )1وكيد هذا ق كواي الشيخ الصدوب والربليين لئ ة ويليك لفظ الربليين ق الرباق:
تطحعاد يالّ إبِن لوجها.
و ّوما صحم ازِن فاملموة ال تصحم ّ
تطحعاد يالّ إبِن محاله.
واليبد ال يصحم ّ

تطوعاً إالّ إبذهم).
تطحعاد يالّ إبِن صاّبهّ ،ا كّح (صلّى عليه وآله)َ ( :من زل على قوم فال يصوم ّ
والضي ال يصحم ّ
و ّوما صحم الوأ يب :فأن يؤخذ الص ّ يِا كاه ابلصحم أت يباد وليس كفم .
ورذلك املسافم يِا ورل مي ّوو النهاك مثّ ّدم وهله ومم ابإلمسا كقيّ يحمه وليس كفم .
تيمد ،فقد وابح له ِلك ووجزو عنه الصحم.
و ّوما صحم اإلابّ ملي ورل وو شمب ّنّياد وو ّاء مي
ّ
َ
اليام ّد اخولفف ق ِلك ،فقا ّحم :يصحم ،وّا آخمون :ال يصحم .وّا ّحم :ين شاء صام وين شاء وفطم.
ن
فإ
املم
و ّوما صحم السفم و
ّ
ّ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ْ
اَّليهن آمنهوا
و ّوما وي فنقح  :يفطم ق احلالني مجيياد ،فإن صام ق السفم وو ق ّا املم فيليه القضاء ،فإ ّن
وجل يققح [ :يا أيهها ِ
ّ
عز ّ

َ َ َ
َ َ َ َّ
َ َّ
َ
َ
َ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َّ
ْ َ
َ َ َْ
ِّ َ َ َ
هدة ْ
اَّل َ
مهن
ين ِمن قبْ ِلك ْم ل َعلك ْم ت َّتقون أيَّاما معدوداٍ] ف َمن نن ِمنكم َّم ِريضا أو لَع سهفر ف ِع
ك ِتب عليكم الصيام كما ك ِتب لَع ِ
َ
أيَّام أ َخر َ [ / 183البقمة.]2 :

فهذا تفس الصيام.
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الباب السادس واألرب ون
التمس ابلقرآن وتوصيته هل بيته].
وحث رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) على
[يف حديث الثقلنيم ّ
ّ

عمققي الشققيخ الزاهققد ن ققام الققديي دمحم كققي علق ّقي كققي املؤيقّقد احلمققحيين ،والقاضققي
 - 513وخققاي ،اإلمامققان :اكققي ّ
ظهق الققديي دمحم كققي دمحم كققي علق ّقي البنققاريت مثّ االّققفمايين (كتهمققا ) يجققالةد كموايوهمققا عققي والققدي شققيخ اإلّققالم
ّلطان ازولياء ّيد احل ّ والديي دمحم كي املؤيّد احلمحيين (هنع هللا يضر) ّ -ا البناريتّ :ماءة

____________________
 - 513وهذا احلديم أييت ويضاد كمواي البيهقي كسنده املذرحك هاهنقا كيينقه ،حتقف القمّم ( )535ق البقاب .253 )53( :مقي خمطقحطي ،وق
طبيونا هذه .265
قنها ّققنداد هققح مققا كواه البيهقققي ق كيققا روبققه ،وكواه عنققه اريقحاكلمي ق
وحلققديم الثقلققني كموايق ليققد كققي وكّققم طققمب ومصققا ك ،ووشققهمها كوايق د ووصق ّ
الفصل )14( :مي مناّبه  33ط الغمي.
وكواه ويضاد احلارم النيساكحكي ق ابب فضاهل وم املؤمنني (عليه السالم) مي املسودك .123 3 :
وكواه ويضاد وكح ييلى املحصلي رما ق احلديم )534( :مي تممج وم املؤمنني (عليه السالم) مي اتكيخ مش .36 2 :
وكواه ويض قاد الققبالِكي ق احلققديم )46( :مققي تممج ق وم ق املققؤمنني (عليققه السققالم) مققي ونسققاب ازش قماٌ  /1الققحكب ...وو  ،315وق ط:1
... 2
وكواه ويضاد احلافظ النساهي ق احلديم )13( :مي خصاه وم املؤمنني (عليه السالم)  21ط مصم ،وق ط الغمي ّ ،33ا :
وخققايّن وتققد كققي املثق ّ ّ ،ققا ّ :ققدثنا لققج كققي ميققاِّ ،ققا  :وخققايّن وكققح عحانق  ،عققي ّققليمان [ازعمق ] ّققا ّ :ققدثنا ّبيققب كققي و اثكققف عققي و
الطفيل ،عي ليد كي وكّمّ ،ا :
وإين اتر فييكم
ملا ف الن ّ (صلّى عليه وّلّم) مي ّ ّ الح اع ونقز قديم هخ ّقم؛ ومقم كقدوّا
يأين ُدعيي فأجبي م ّ
فقممقي ،مثّ ّقا ّ :
ّ
ّ
فإهما لن يف قا حىت ييردا عل ّيي احليون.
الثقلني  -أحد ا أ ّ من اآلخر :تاب هللا وع ن أهل بييتم فا ظروا يف لفوين فيهما ّ
مثّ ّقا  :إ ّن هللا ميوالي وأان ويل ييل ميؤمن .مثّ ينّقه وخقذ كيققد علقي (هنع هللا يضر) ،فققا َ :ميين ني وليةيه فهييذا وليةيه اللّهيم ِ
وال َميين وااله وعياد َميين
ّ
ّ
ّ
عاداه.
(صقلّى عليققه وّقلّم)؟ فقققا  :نيققم وينقّقه مققا رققان ق الققدوّا وّققد يالّ كآه كيينققه
[ّققا وكققح الطفيققل ]:فقلققف لزيققد[ :ونققف] مسيوققه مققي كّققح
ومسيه اهِنه.
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عليقه إبّقفمايني ّ -قا  :ونبقأّن شقيخ الشقيح عمقا القديي عمققم ،اكقي شقيخ اإلّقالم قم القديي وكقح احلسقي اكققي
ازجل ّطب الديي مسقيح كقي دمحم النيسقاكحكيّ ،قا  :ونبقأّن الشقيخ
دمحم كي تحيه (كتهم )ّ ،ا  :ونبأّن اإلمام
ّ
عبد اجلبّاك كي دمحم اريحاكيّ ،ا  :ونبأّن اإلمقام احلقافظ شقيخ السقنّ وكقح كربقم وتقد كقي احلسقني [كقي] علقي البيهققي

(ّ )1ا  :ونبأّن وكح دمحم جناح كي نذيم كي جناح القاضي ابلربحف ّ ،ا ّ :قدثنا وكقح جيفقم دمحم كقي علقي كقي ّقيم،
ّققا ّ :ققدثنا يكقماهيم كققي يّققناب الزهققميّ ،ققا ّ :ققدثنا جيفققم  -ييققين اكققي عحنققه  -وييلققى عققي و ّيّققان الويمققي،
عي يزيد كي ّيّانّ ،ا  :مسيف ليد كي وكّمّ ،ا :
(صقلّى عليقه وّقلّم) خطيبقاد فنمقد ووثق عليقه ،مثّ ّقا ّ :أميا ب يد أيّهيا النياس
ّام فينا ِا يحم كّقح
ِ
فاستمسيكوا
وإين اتر فييكم الثقلينيّ :أوهلميا تياب هللا فييه اهليدى والنيور
ريب فأجيبيهم ّ
إ ّ ا أان بشر يوش أن نتيين رسيول ّ
بكتاب هللا وخذوا به.

وجل وك ّب فيه ،مثّ ّا  :وأهل بييت أذ ّ ر م هللا يف أهل بييت (ثالث مما ).
فنم على رواب
ّ
ّ
عز ّ
() 2
فقققا لققه ّصققني :ئ ليققدَ ،مققي وهققل كيوققه؟ ولققيس نسققاوه مققي وهققل كيو قه؟ ّققا  :كلققى ي ّن نسققاءه مققي وهققل كيوققه
ومي
ّمم [عليهم] الصدّ كيدهّ .ا َ :
ولربي وهل كيوه َمي ّ

____________________
مما ).
( )1كواه البيهقي ق رواب آ اب القاضي مي السني الربايو ،113 ،12 :يم ّحله( :ثالث ّ
وكواه ويضاد ق اعوقا اته .164
(ّ )2ا ق هام مثل هذا املقام ومثل هذا احلديم مي صنيع مسلمّ :122 1 :ا القاضي :ييين ي ّن نسقاءه مقي وهقل مسقربنه ،ولقيس
املما [ق هذا احلديم النساء] ويّما املما [مي] وهل كيوه [ق هذا احلديم ووشباهه] وهله وعصبوه الذيي هّ هممقحا الصقدّ كيقده ،وي القذيي منيقوهم
خصه ّبنانه هبا ،ورانف تفمب عليهم ق ّوئمه ووئم اريلفاء ازككي لقحله( :كيده).
خلفاء كين وهميّ صدّوه اليت ّ
مفسمةد ق هذا [احلديم].
ولومل ونّه ييين الني هّممحا الصدّ اليت هي مي ووّا الناس ،وّد جاء ِلك عي ليد ّ
وّح  :ما كني امليقحفا رلها لئ ا تحضينيّ منّا ،رما و ّن لذيل القطي ازهوم مي رالم القاضي ويضاد نقد ال جما لذرمه اآلن هنا.
واحلديم كواه ويضاد مسقلم اّقانيد ق احلقديم )3( :ومقا كيقده مقي ابب فضقاهل عل ّقي (عليقه السقالم) حتقف القمّم )2248( :مقي صقنينه4 :
 ،1813وق طّ ،122 1 :ا :
ّدثين له كي ّمب ،وش اع كي خملهّد مجيياد عي اكقي عهليّق ّ ،قا لهق ّ :قدثنا يمساعيقل كقي يكقماهيمّ ،قدثين وكقح ّبّقانّ ،قدثين يزيقد كقي ّيّقان،
ّا :
قف كّقح
صه
صقني :لققد لقيقف ئ ليقد خق اد رثق اد كوي َ
فلمقا جلسقنا يليقه ّقا لقه هّ َ
وّ َ
انطلقف وّن ه
ني كي ّقاية ،وعمقم كقي مسقلم يم ليقد كقي وكّقم ّ
(صقلّى
يف خلفه ،لقد لقيف ئ ليد خ اد رث اد؛ ّدثنا ئ ليد مقا مسيقف مقي كّقح
يف ّديثه ،و زو َ ميه ،وصلإ َ
(صلّى عليه وّلّم) ومس َ
عليه وّلّم).
=
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علي وآ جيفم وآ اليبّاس وآ عقيلّ[ .ا  ]:رل هؤالء لمم [عليهم] الصدّ ؟ ّا  :نيم.
هم؟ ّا  :آ ّ

____________________
=
(ص قلّى عليققه وّ قلّم) ،فمققا
ّققا [ليققد] :ئ اكققي وخققي ،و لقققد رق هقاي ّق ّقين وّققدم عهققدي ،ونسققيف كيققا الققذي رنققف وعققي مققي كّققح
ّ ّدثوربم فاّبلحا وما ال فال تربلّفحنيه.
(صلّى عليه وّلّم) يحماد فينا خطيباد ةاء يدعى (مخهّاد) كني م ّرب واملدين  ،فنمد ووث عليه ووعظ وِ ّرم ،مثّ ّا :
مثّ ّا ّ :ام كّح
ريب فأُجييبم وأان اتر فييكم ابقلينيّ :أوهلميا تياب هللا فييه اهليدى والنيورم
ّأما ب دم أال أيّها الناس فإ ّ ا أان بشر يوش أن نتيين رسيول ّ
فيذوا بكتاب هللا واستمسكوا به.
فنم على رواب وك ّب فيه ،مثّ ّا :
ّ
وأهل بييت أُذ ّ ر م هللا يف أهل بييت أذ ّ ر م هللا يف أهل بييت أذ ّ ر م هللا يف أهل بييت.
ومي وهل كيوه ئ ليد؟ وليس نساوه مي وهل كيوه؟ ّا  :نسقاوه مقي وهقل كيوقه ،ولربقي وهقل كيوقه َمقي ّ ّقمم [علقيهم] الصقدّ كيقده.
فقا له هّ َ
صنيَ :
ّمم [عليهم] الصدّ ؟ ّا  :نيم.
ّا َ :
علي ،وآ عقيل ،وآ جيفم ،وآ عبّاسّ .ا  :رل هؤالء ّ
ومي هم؟ ّا  :هم آ ّ
وّقدثنا دمحم كقي كربقاك كقي ال ّ
قمئنّ ،ققدثنا ّ
ّسقان  -ييقين اكقي يكقماهيم  -عقي ّققييد كقي مسقموب ،عقي يزيقد كقي ّيّققان ،عقي ليقد كقي وكّقم ،عقي النق ّ
(صلّى عليه وّلّم).
وّاب احلديم كننحه ةي ّديم هلَه .
وّدثنا وكح كربم اكي و شيب ّ ،دثنا دمحم كي فضيل.
ّيلحل  :وّدثنا يّناب كي يكماهيم ،وخايّن جميم ،رال ا عي و ّيّان هبذا اإلّنا وح ّديم يمساعيل ،ولا ق ّديم جميم:
ضل.
ومي وخطأه إ
رواب فيه اهلدو والنحك؛ َمي اّومسك كه ووخذ كه ران على اهلدوَ ،
ّقدثنا دمحم كققي ك ّربقاك كقي الققمئنّ ،ققدثنا ّسقان  -ييققين اكققي يكقماهيم  -عققي ّققييد  -وهققح اكقي مسققموب  -عققي يزيقد كققي ّيّققان ،عقي ليققد كققي وكّققم،
(صلّى عليه وّلّم) وصلّيف خلفه.
ّا  :خلنا عليه فقلنا له :لقد كويف خ اد ،لقد صاّبف كّح
وّاب احلديم كننح ّديم و ّيّان ونّه ّا :
ومي تمره ران على ضالل .
ي ،اتك فيربم ثقلني :وّد ا رواب
وال و ّ
ّ
وجل ،وهح ّبل َمي اتبيه ران على اهلدوَ ،
عز ّ
وفيه :فقلنا[ :ئ ليد] َمي وهل كيوه؟ نساوه؟ ّا  :ال ،ووم ي ّن املموة تربحن م المجل اليصم.
وكواه ويضاد يحّ كي ييقحب كي ّفيان الفسحي ق رواب امليمف والواكيخّ ،536 ،1 :ا :
ّققدثنا وكققح كربققم اكققي و شققيب  ،وعلققي كققي املنققذكّ ،ققا ّ :ققدثنا اكققي فضققيل ،عققي و ّيّققان [لققج كققي ّققييد كققي ّيّققان] عققي يزيققد كققي ّيّققانّ ،ققا :
انطلقف وّن وّصني كي عقب [رذا] يم ليد كي وكّم...
مي الدهم مثّ يطلّقها فرتج يم وكيها وّحمها ،وهل كيوه وصله وعصبوه الذيي هّ هممحا الصدّ كيده.
وّح  :وّميب مي هذا احلديم وعين املنت ازخ أييت ويضاد حتف المّم )522( :ق الباب )248 )48( :كسند املصنّ عي الحاّدي.
وّسققه البيهقققي ،وجييلققه ّاع قاد صفصققفاد وهبققاءد منثققحكاد رممققا اشققو ّد كققه ال قميع ق يققحم
واحلققديم هبققذا السققند واملققنت والويليققل املققذرحك يق ّ
قدمم رققل مققا ّ
عاص .
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ّققا الشققيخ وتققد البيهقققي (كتققه )ّ :لققفّ :ققد كق ّقني ليققد كققي وكّققم و ّن نسققاءه مققي وهققل كيوققه و [و ّن] اّققم وهققل
البي ققف للنس ققاء حتقيق ق وه ققح يون ققاو اآل ( )1واّ ققم اآل لرب ققل َم ققي ّ ق ّقمم [علي ققه] الص ققدب م ققي ووال هاش ققم وووال
املطإلققبّ ،ققح الن ق (ص قلّى عليققه وّ قلّم)( :إ ّن الصييدقة ال حتييل ٍ
حممييد) ويعطاهققه [ ّيئهققم] اريمققس
حملمييد وال آلل ّ
ّ ّ

عحضهم
[الذي] ّ

____________________
=
وكواه ويضاد ،ولربي مي ِيل ،اكي املغالي حتف المّم )284( :مي مناّبه ّ ،236ا :
وخايّن وكح طالب دمحم كقي وتقد كقي عثمقان ،وخقايّن وكقح احلسقني دمحم كقي امل ّفقم كقي محّقى كقي عيسقى احلقافظ يِنّ ،قدثنا دمحم كقي دمحم كقي ّقليمان
علي كي مسهم ،عي و ّيّان الويميّ ،دثين يزيد كي ّيّانّ ،ا  :مسيف ليد كي وكّم يقح :
البا نديّ ،دثنا ّحيدّ ،دثنا ّ
ّققام فينققا كّققح

(ص قلّى

وإين اتر فيييكم
عليققه وآلققه) فخطبن قا فقققا ّ :أمييا ب ييد أيّهييا النيياس إ ّ ييا أان بشيير يوش ي أن أُدعييى فأُجيييبم ّ

قم علقى روققاب
الثقليني :و ييا تيياب هللا فيييه اهلييدى والنييور فييذوا بكتيياب هللا واستمسييكوا بييه  -فنق ّ

وك ّققب فيقه ،مثّ ّققا  :وأهييل بييييت

مما .
أذ ّ ر م هللا يف أهل بييتّ .اهلا ثالث ّ
( )1وّح  :ما هذاه البيهقي ابطل ال يلوفف يليه فهيم ،وال ييوين يليه عاّل ولبيب ،وِلك زهمحك:
ازو  :و ّن وصل ّديم الثقلني وكيا خصحصيّاته ،ممّا نش يليه كيد ِلك ،كوي كننقح الوقحاتم عقي ليقد كقي وكّقم اّقانيد خمولفق  ،وال يحجقد هقذا
ّ
الذيل( :كلى ي ّن نساءه مي وهل كيوه) يالّ ق هذا الطمي الذي ينوهي يم (و ّيان الويمي ،عي يزيد كي ّيان ،عي ليد كي وكّم.)...

فلح ران هلقذا القذيل وصقل وواّييّق لربقان ينبغقي ون يقذرم ق ق هقذا اإلّقنا ويضقاد :ومقي عقدم ِرقمه ق املوقحن وازّقانيد ازهخقم يسوشقيم ونّقه مقي
لئ ا كيا النحاصب وليس له وّاس.
ازمم الثا :،و ّن ِرم هذا الذيل هبذا السقند ميقاك كقذرم نقيضقه وضق ّده كقنفس هقذا السقند رمقا تقق ّدم ق احلقديم ازخق ممّقا كوينقاه عقي صقنيع
مسلم .فإن مل نقل اكجني ما كواه مسلم وخ اد  -مي وجل تيليله امم تقبله الفطمة ،ويؤيّد خلّح الطمب املوربثّمة املوقحاتمة عقي ِرقم خالفقه  -فهقذا
الذيل يسقس عي كج القبح كسبب الوياك فيسقس هحس البيهقي وهحاه.
عما تق ّدم ومل نقل كسقحط هذا الذيل ،مي وجقل عقدم وكو ه كغق هقذا اإلّقنا  ،وال نققح ويضقاد ا ّن مقا وك هبقذا
ازمم الثالم :و ّّن لح ّطينا الن م ّ
اإلّنا مياك كغ ه ،وال كجنان زّد ا على اآلخم ،فنقح  :ي ّن ظاهم السقياب و ّن رقالم ليقد كقي وكّقم (كتقه ) ك ع ملقا ختيّلقه ّصقني ّيقم
ومي يساري ميه ق مسربنه ،وين رانقف مقي ازجانقب ،ولقيس كينقه وكقني المجقل صقل ق صقل
لعم وختيّل و ّن املما مي وهل البيف لوج المجلَ ،
الزوا  .فأجاكه ليد ا ّن نساء الن ّ مي وهل مسربنه وكيوه ولَ رس َي مي وهل كيوه وعصبوه وعش ته.
وّد تق ّدم ِرم هذا اجلحاب عي القاضي على ما ِرمه ق هام صنيع مسلم.
ليل هذا وهم مي ليد كي وكّم (كته ) ،والحهم والسهح ق كيا ازمقحك ال خيقو كزيقد
ازمم الماك  :لح و مضنا الن م ّ
عما تق ّدم وأييت ،نقح ّ :
ومقي علقى نزعوقه علقى ون خيولققحا هلقمَ ( :مقي اجوهقد
قطم البيهققي َ
كي وكّقم (كتقه ) كقل ج ّقل مشقايخ البيهققي رقانحا يهمقحن ق وهمقحك رثق ة ّقىت اض ّ
ومي وخطأ فله وجم واّد).
فأصاب فله وجمانَ ،
ازمم اريامس :كيدما اعقرتٌ البيهققي ا ّن مقما ليقد و ّن ازلوا ق مقما للنق ّ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ق ّقديم الثقلقني ،فقال مقحك لربقالم البيهققي هاهنقا يالّ ون
يميد المّ على ليد كي وكّم.
ازمققم السققا س :لققح ّ قلّمنا و ّن عنققحان( :وهققل البيققف) وضققياد وو يطالّ قاد يشققمل النسققاء ،ويصققدب علققى الزوجققا ازجنبيققا  ،وال خيققو ابليش ق ة
ازّمكني والمهس از نني.
صب المجل مي وكيه ،ون النساء ،والقمين
فنقح  :ق مثل املقام اإلطالب منصمٌ يم خصح عه ر
=
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مي الصدّ [ولقحله :ي ّن] كين هاشم وكين املطّلب واّد (.)2
وّققد تسق ّقمى ولواجققه آالد ةيق الوشققبيه [ابلنسققب] فققأكا [ليققد] ختصققي اآل مققي وهققل البيققف ابلققذرم ( )3ولفققظ
عام ق يونققاو اآل وازلوا ( )4وّققد وم قمّن ابلصققالة [علققى] مجققييهم
الن ق (ص قلّى عليققه وّ قلّم) ق الحصققيّ هبققم ّ

[على ما يولى عليربم ق احلديم الواي] (.)5

____________________
وتقمك ِلك ،رما تماها جليّ ق ازمم الواي.
= املوصل ويضاد ّ
تيني ّ
ويهنمققا لققي يفرتّققا
ازمققم السققاك  :رمققا و ّن وصققل ّققديم الثقلققني موقحاتم هربققذاّ .حلققه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ق ِيققل هققذا احلققديم( :ين اتبيومح ققا لققي تضققلحا وكققدادّ ،
ّققىت يققم ا علق ّقي احلققح ) ،ويضقاد مو قحاتم وّققد تق ق ّدم كطققمب مجّق حتققف الققمّم )441 - 436( :ق البققاب ،141 )33( :وهققذا الققذيل مققذرحك ق
مجييه.
وّد ولّ صاّب اليبقا جملّديي ضخمني ّح احلديم ،وّلّما يحجد طمي خقا عقي القذيل املقذرحك فنينةقذ نسقأ البيهققي ونققح  :هقل رقان
ولوا النق ّ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) هبققذه املنزل ق ؟ فققإن رق ّقي هبققذه املنزلق فقوققل عثمققان رققان علققى اهلققدو وهنققج القققمآن؛ ز ّن و ّهم املققؤمنني عاهشق ّربمققف كقولققه كقحهلققا:
اّولحا نيثالد ّوله !!
قحكيهم للوح ّققل ق شققهحاهتم؟! وين رانققف عاهشق ولميلوهققا ّفصق
فمقا اب البيهقققي َ
ومققي علققى نزعوققه يمّصققحن مق مياويق  ،ويويلإقققحن كقمققي ِي نق َ
اخلوني ق ّديم الثقلني ،فما يصن البيهقي ةقا يمويقه هقح ووهقل نزعوقه عقي النق (صقلّى

عليقه وآلقه) مقي ّحلقه( :عل ّيي ميع احليق واحليق ميع

علي ّييم علي ّيي مييع القييرآن والقييرآن مييع علي ّيي) مق و ّن اريققالٌ كققني علققي وعاهشق مل يربققي وّققل ممقّقا كققني علق ّقي ووكيهققا!!! واحلق ال يربققحن ق طققمفني
موناّضني ،وو ّن الدعحتني يِا اخولفوا فإّداها ضالل .

وما وّسي ق املقام ما وفا ه اليالّم الطباطباهي ق من حموه السهم الثاّبّ ،يم ّا :
صميم ربده
واّقس اريصم السقيس ق يده = واّوهدٌ السهم َ
امليواي
ازثم = ضمي ّديم الثقلني ر
عند انضمام ما وتى مي ر
ما ين ّسربوم كيرتة اهلدو = وابلربواب لي تضلّحا وكدا

الومسربا = هبم فقي هنج الضال ّلربا
فمي تماه تم
ُّ
َ
فيل واّ ٌد وضيفا = يليهما مياد فال حتيفا
يِ هح ٌ
فمنربم الذرم الربواب املنوقى = وعرتة الن ّ لي يفرتّا
ه
اجللي ّىت يم ا = على الن ّ صاّب احلح دا
ّ
كنصه ّ
قلي ميقاد هاهنقا
( )2ما كني امليقحفا لئ ة منّا إلصالح الربقالم ،يِ مل ّ
يويسقم ي املماجيق يم السقني الربقايو إلصقالح الربقالم علقى وفققه ،وق وص ّ
مثل ما تقمو ق و ّن فيهمقا( :كققح النق ّ .)...وق احلقديم :اآليت ق البقاب 261 )53( :لققح النق (صقلّى عليقه وّقلّم) :ي ّن الصقدّ ال
عحضهم مي الصدّ  ،كين هاشم وكين عبد املطّلب شيء واّد [رذا].
حملمد وال آل ّ
حتل ّ
حممد .ويعطاههم اريمس الذي ّ
( )3هذا هح ال اهم املحاف ملا أييت ق الباب )53( :ق آخم احلديم.261 .)536( :
ازو مي وهل البيف ابلذرم).
تسمى ولواجه آالد ةي النسب  ،فأكا ختصي
ّ
وصلي( :وّد ّ
وهاهنا ق رال ّ
صع ال يفيده رما ال يفيد ازعمى تسميوه كص اد.
تسمى ازلوا آالد )...ين ّ
وّح  :وما ِرمه البيهقي مي ونّه (ّد ّ
( )4وهذا شاهد ما ِرمّنه مي و ّن البيهقي يميد المّ على رالم ليد كي وكّم مي و ّن ّديم الثقلني ق شأن آ الن ّ فققس ،وال يشقمل ولوا النق ّ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ولربي كناءد على هذا جيب على البيهققي ون يمضقى كقوقل عثمقان؛ ز ّن عاهشق ّالقف :اّولقحا نيقثالد ّولقه  .ورقذلك ق كقيق محاّق عاهشق
مي ّمب اجلمل و ها.
( )5ما كني امليقحفني ليس مي ازصل ،ويّما هح لئ ة تحضيني منّا.
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[ - 414مث ّا البيهقي ]:فقد ( )1ونبأّن وكح علي الموِابكيّ ،ا  :ونبأّن وكح كربم اكي اّ ّ ،ا ّ :قدثنا وكقح
اوو ّ ،ا ّ :دثنا محّى كي يمساعيلّ ،ا ّ :دثنا ّبّان كقي يسقاك الربقال ّ ،قا ّ :قدثين وكقح مطقمٌ عبيقد
() 2
علي اهلامشي ،عي [نييم] امل ر همم ( )3عي و هميمة:
كي
دمحم
ّدثين
:
ّا
كي طلن كي عبيد كي رميز
ّ
ه
عققي الن ق ّ (ص قلّى علي ققه وّ قلّم) [ّ ققا َ ]:م ققي ّ ق ّقمه ون يربو ققا ابملربي ققا ازوىف يِا ص قلّى علين ققا وه ققل البي ققف
() 4
وِكيوقه ووهقل كيوقه ،رمقا صقلإيف علقى يكقماهيم
ازمي وولواجقه و ّهمهقا املقؤمنني ّ
فليقل؛ :اللّ ّ
هم هّ
صل على دمحم الن ّ ّ
ينّك تيد جميد(.)5

____________________
وصلي رليهما( :فقا ) .مث ي ّن ما وضيناه كني امليقحفني لئ ة منّا.
( )1هذا هح ال اهم ،وق ّ
( )2هققذا هققح الص قحاب املحاف ق ملققا ق تممج ق ّبّققان كققي يسققاك الربققال حتققف الققمّم )325( :مققي الوققاكيخ الربب ق  -للبخققاكي 2 :مققي القسققم ()1
 85ومثله ق تممج المجل مي هتذيب الوهذيب.115 2 :
كشاك ...وكح مطمب عبد كي طلن كي عبد .)...
ّسان كي ّ
وصلي ميادّ ( :
وهاهنا ق ّ
واحلديم كيينه ّنداد وموناد أييت ويضاد حتف المّم )531( :ق الباب.268 )53( :
( )3ما كني امليقحفني مأخحِ مي تممج و كوح الربال ّبّان كي يساك ،مي الواكيخ الربب ..81 2 :
ورذلك مي تممج المجل مي رواب هتذيب الوهذيب.115 2 :
ازمي) محجح ق رواب الصالة مي السني الربايو.151 2 :
وصلي مياد ،ولفظّ ( :
( )4رذا ق ّ
( )5احلققديم ِرققمه البيهقققي ق روققاب الصققالة مققي السققني الربققايو ،151 2 :وّميبقاد منققه ِرققمه ّبلققه اّققانيد مخسق رلهققا ينوهققي يم فقيققه آ
اليباس مالك املغنّني!! وفيها ويضاد مجاع مي الضيفاء.
وِكيوه ابلقذرم علقى وجقه الوأريقد ،مث كجق يم الويمقيم
مث ّا البيهقي كيدما ِرم احلديم املذرحك هاهنا :فربأنّه صلّى عليه وّلّم وفم ولواجه ّ
الذكي مي وهل كيوه.
ليدخل فيها ازلوا و ّ
وّح  :ما ِرمه البيهقي نق على الممل وو املاء وو اهلحاء ويّها البيهقي ثبّف اليمش مث انق .
ويّهققا البيهقققي ي ّن كيققان ريفيّق الصققالة علققى دمحم وعلققى آ دمحم مققي ق ِرققم ازلوا ّققد كواه وكابب صققناّربم اّققانيد مجّق عققي رثق مققي صققناك
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص).
كّح
وكواه ويضاد وصناب الصقناح السقوّ اّقانيد الصقناح وهقح موقحاتم وو رقاملوحاتم هقالٌ هقذا احلقديم الضقيي السقند ،فإنّقه مل يقذرمه وّقد ق
الصناح ورما مل يذرمه وّد كسند ميواي.
نيم كواه البخاكي ق تممج و كوح الربال ّبّان كي يساك حتف المّم )325( :مي الواكيخ الربب  2 :مي القسم 81 )1( :وّا :
ّا الصلف :كويف ّبّان [كي يساك] آخم عهده فذرم منه االخوالط.
ومثله ِرمه ويضاد اكي ّ م ق تممج ّبّان مي هتذيب الوهذيب.115 2 :
ليل ّبّان كقيّ كواة احلديم ويضاد مي امليوحهني واملبولني ابالوماٌ واالخوالط
وّح  :و ّ
=
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____________________
=
املطب  ،ولح مل يربي ق هذا احلديم يالّ هذا املخولس ويالّ وكقح هميقمة القذي رقان مقموان كقي احلربقم يمقام البيهققي ال يقبقل ّديثقه لربقان كنفسقه رافيقاد
عمققا لققح رققان كقيق ّلسققل السققند ويض قاد مققي الضققيفاء واملننققمفني عققي وهققل البيققف (علققيهم
لضققي احلققديم وّقققحطه عققي ممّل ق االعوبققاك ،فض قالد ّ
السالم) وفضالد عما يِا رانف ازخباك البياني مياكض ومنافي له.
ويّها البيهقي ،وميامل الديي يؤخذ مي ومثا و هميمة الذي فاكب اإلمقام ومق املقؤمنني (عليقه السقالم) وكرقي يم مياويق الطا يق وّزكقه الفةق البا يق
يذمقه ،رمقا ِرقمه احلقافظ اكقي عسقارم ق
كن ّ كّح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ،وتصديقك هلقذا القن ّ ؟! ورقان هقذا اجللق يِا وعطقاه مياويق ادّقه ويِا منيقه ّ
تممج و هميمة مي اتكيخ مش .
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) حبيققم صققاك وّا يثققه املمويّق مققي
ويّهققا البيهقققي ،ومققا يربفققي لضققي كواي ق و هميققمة يِا مل تقققم ّمين ق علققى صققدّها يرثققاكه عققي كّققح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يالّ ّميبقاد مقي وككق ّقنحا  ،ومل
طميقربم وضياٌ ما تموونه عي و كربم وعمم وعثمان مجيياد مق ون واب هميقمة مل يقدك مقي ّيقاة كّقح
ّقىت
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ووخذ امليلحما منقه يالّ ّلقيالد؛ زنّقه مل يربقي حمممقاد زهقل كيقف كّقح
يربي ّ ّه ق ّوئم تلك السنحا مي الفحل كلقاء كّح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ويضقاد وكقح هميقمة رقان مقي اجلقحع يول ّقحو ظهقماد لقبطي،
عنقدما رقان أيوي يم وهلقه ،وق اللققاء اليقام لمّقح
ظ لقاء كّح
لصل له ّ ّ
(صقلى
وران ن قمه والوفاتقه يم جحانقب اللقس ليلّقه جيقد ّقبيالد يم املقأرح رقي يشقب كطنقه!! فقأيي رقان لقه ّقحاس ّقىت أيخقذ عقي كّقح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) رمققا صققدك عنققه كققال لئ ة ونقيصق ،
فمققي يقققدك ون يصق ّدّه انقّقه وخققذ مققي كّققح
عليققه وآلققه وّققلم) ،فققإن وخققذ منققه ق هققذه احلالق شققيةاد َ
واحلا و ّن ن مه ران ممدو اد يم مي عنده ذاء وو يهيّ ذاءد وو يوربلّم ّح محطي الغذاء!!!
فإن ران وكح هميمة صا ّاد ق ورثم كوائته فإِاد هح وعلم مقي صق ّديقربم وفقاكوّربم وِي نقحكيربم!! فلمقاِا تيق ّدون شقيحخربم مقي فقهقاء الصقناك وال
(صقلى
تي ّدون واب هميمة ق عمضهم؟ وملاِا مل أيخذ شيحخربم منه اليلم ري يوداكرحا كيا نحاّصهم وتفميطاهتم ق وخذ اليلم ق وئم كّقح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) مث كيقده مقي و هميقمة وومثالقه ،ولربقي لقم بوهم
عليه وآلقه وّقلم)؟ ورقان شقيحخربم ميمضقني عقي اليلقم؟ وم ّوهنقم وخقذوا اليلقم مقي كّقح
عنه نسحا ومل يب عندهم مجيياد يالّ ميشاك ما عند و هميمة!!
ورل َمي ّقايس مسقند و هميقمة مقي مسقند وتقد كقي ّنبقل ةسقند الشقيح الثالثق منقه ييلقم جليّقاد و ّن واب هميقمة رقان وعلقم مقنهم وو ّن ّ ّقه مقي نققل
احلديم ووخذه  -على تقديم صدّه  -ووفم مي ّ حظ املشايخ الثالث .
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وعدوله عنهم ال يلوفف يم ما علم وّ ّق  .ومقي مجلق مقا يقد جليّقاد علقى
والبيهقي ييلم رل ِلك ولربي الومافه عي وهل كيف كّح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وخمالفوقه لمّقح ونّقه ال يحجقد ق مقحك واّقد مقي روبقه  -علقى رثمهتقا  -ونّقه يشقم آ كّقح
اوماٌ البيهقي عي وهقل كيقف كّقح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ّح الصالة عليه وآله موحاتمة ورثق اد منهقا مقا ِرقمه البيهققي نفسقه!!!
ميه ق الصالة عليهم م و ّن وخباك البياني الحاك ة عي كّح
ووهل كيوه ّالم عليهم؟!
وهل هذا يالّ مشاّ هلل وعنا لمّح
ويّها البيهقي ..ويؤخذ ميقامل القديي عقي مثقل مالقك املغنّقني فقيقه ظلمق كقين اليبقاس القاكي هلقم ق كقدعهم واوقمافهم!! ويؤخقذ القديي مقي مالقك وهقح
الذي رقان زجقل ون يق ّقمب شخصقه يم املنصقحك اليباّقي القومس منقه ون جييقل مشقاهمته ووظيفوقه ق ومقحا عبقد كقي احلسقي كقي احلسقي القذي
صا كه و صبه املنصحك ووخذه منه ظلماد وجحكاد رما ِرمه البالِكي ق ونساب ازشماٌ.
مث ي ّن ميدان القمّ ومققام تفنيقد اومافقا البيققي واّق جق ّداد ،ويعطقاء البنقم ّ ّققه لوقا يم حتميقم روقب ورقاي مقي روقب البيهققي ،ولحضقحح ازمقم
نربوفي ةا وومأّن يليه ،ولنمجق يم اإلشقاكة يم م قا ّن ازّا يقم القحاك ة لبيقان ريفيّق الصقلحا علقى النق وآلقه صقلّى عليقه وعلقيهم ومجيقني مقي
روب وهل السنّ .
مم عي املصنّ طمب له ق احلديم )1( :وتحاليه وتيليقها مي مقدم
فنقح ّ :د ّ
=
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____________________
= هذا الربواب ق.23 ،1 :
وتقدم ويضاد طمب للنديم ق آخم مق ّدم هذا السمس ق.6 2 :
الوشهد مي رواب الصالة.
وّد ِرمها ويضاد ورثم الفقهاء  -منهم البيهقي  -ق ابب ريفي الصلحا ق ّ
وّد كواها احمل ّدثحن ةناّبا خمولف ق روب احلديم.
وكواه ويضاد النساهي ق ابب ازمم ابلصالة على الن (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) مي ّننه 45 3 :كشمح السيحطي عي عشمة ووجه وطمب.
وكواه ويض قاد وتققد ق احلققديم )16( :مققي مسققند طلن ق حتققف الققمّم )1336( :مققي روققاب املسققند ... ،1 :ط ،1وق ط365 2 :2
ّا :
جمم كي لج ازنصاكيّ ،دثنا عثمان كي محهب ،عي محّى كي طلن  ،عي وكيهّ ،ا :
ّدثنا دمحم كي كشمّ ،دثنا ّ
صل على دمحم وعليى آل دمحم ميا صيلَّي عليى إبيراهيم إ ّي محييد جمييد .وابر
ّلف :ئ كّح ري الصالة عليك؟ ّا ّ :ل :الل ّ
ّهم ِّ

على دمحم وعلى آل دمحم ما ابر على آل إبراهيم إ ّ محيد جميد.
ّققا وتققد دمحم شققارم ق تيليقققه :يّققنا ه صققنيع ،دمحم كققي كشققم هققح اكققي الفمافص ق اليبققدي[ .و] عثمققان كققي محهققب ،هققح عثمققان كققي عبققد كققي
محهب نسب يم ج ّده وهح اتكيي ثق .
مث ّا واحلديم كواه [ويضاد] النساهي [ق ّننه] ،132 ،1 :عي يّناب كي يكماهيم ،عي دمحم كي كشم.
عمه شميك ،عثمان كي محهب.
وكواه ويضاد كيده عي عبيد كي ّيد كي يكماهيم كي ّيد ،عي ّ
وّح  :وويضاد كواه وتد كي ّنبل ابخوصاك ق ّديم ليد كي خاكج حتف المّم )1114( :مي املسند ،162 3 :ط.2
وكواه وتد دمحم شارم ق تيليقه عي تممج ليد مي الواكيخ الربب للبخاكي كطمب ،ورذلك عقي ّقني النسقاهي ،132 ،1 :ووهّقد الغاكق 2 :
.221
وكواه ويضاد ق مشربل اآلاثك.11 3 :
رما كواه ويضاد عي مصا ك رث ة ق يّقاب احل ّ .513 3 :
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الباب السابع واألرب ون
[يف حديث النجومم وأ ّن أهل البي (عليهم السالم) أمان لأل ُّمة ما أ ّن النجوم أمان ألهل السماء].

 - 515وخايّن اإلمام ّطب الديي املمتضى كي حممح كي دمحم كقي دمحم احلسقين يجقالةد  -ق شقهحك ّقن يّقدو
وّبيني وّوّمة هبمدان ّ -ا  :ونبأّن والدي (كته ).
وونبأّن اإلمام جمد الديي وكح احلسي دمحم كي لج كقي احلسقني الربمجقي  -كققماءيت عليقه [ق] ظقاهم ّميق (ّهقح )
وهققي الققيت تققدعى ك ق (نقققحك ّليق ) ّققا  :وونبققأّن جق ّدي ز ّهمققي اإلمققام جمققد الققديي وكققح دمحم عبققد المتققان كققي اإلمققام جمققد
الديي و القاّم عبد كي ّيدك القزويينّ ،ا  :ونبأّن شقيخ اإلّقالم مجقا السقنّ ميقني القديي وكقح عبقد دمحم
كي تحيه اجلحيين ّ -الم عليه  -وال لالف كّاهل لطفه وكضاه موحاصل يليه ّ -ا  :ونبأّن مجا اإلّقالم وكقح
علي  -شيخ وّوقه املشقاك يليقه
علي كي الفضل الفاكيدي (هنع هللا يضر)ّ ،ا  :ونبأّن اإلمام وكح القاّم عبد كي ّ
احملاّي ّ
ق الطميقق ومقق ّدم وهققل اإلّققالم والشقميي  -هنع هللا يضر ّ -ققا  :ونبققأّن شققيخ اإلّققالم وكققح ليققد عبققد المتققان كققي دمحم كققي
قف ووككيمةق ّ -ققدثنا وكققح اليبّققاس دمحم كققي ييقققحب ازصق ّقمّ ،ققدثنا
وتققد  -يققحم الققثالاثء السققاك مققي شق ّقحا ّققن ّق ّ
اليماكّ ،دثنا هبلح كي محلونّ ،قدثنا محّقى كقي عبيقدةّ ،قدثنا يئس كقي ّقلم كقي ازرقحع ،عقي
دمحم كي شيبان ّ
وكيه [ّا ]:
ي ّن كّح

(صلّى

عليه وّلّم) ّا ( :النجوم أمان ألهل السماءم وأهل بييت أمان أل ُّميت) (.)1

____________________
( )1وللنديم طمب رث ة ووّانيد مجّ  ،وجييء ويضاد حتف المّم )522 - 521( :ق الباب)48( :
وكواه ويضاد الطايّي ق تفس اآلي  )16( :مي ّحكة الننل مي جمم البيان.
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 252عي مصدك آخم وكسند آخم.

متسي
[يف أ ّن أهل بي
النيب (صلّى هللا عليهم أمج ني سفن ناق األ ُّمةم وأ ّن مثلهم مثل ابب حطّة بين إسرائيلم َ
فمين ّ
ّ

ومن لّف عنهم غرحم ومأواه من النار أسفل الدر ].
هبم وأخذ ّ
ميحجتهم البيضاء نام َ

 - 516وخققايّن الشققيخ الصققاحل رمققا الققديي وكققح عبققد

دمحم كققي دمحم كققي علققي السققيد ّققا ،اجلققحيين (كتققه )

فيما روب ي ووجال [ي]  -ق كوايوه [عنقه] ق ِي احل ّ ق ّقن وككق وّقوّني وّقوّمة ّ -قا  :ونبقأّن اإلمقام مجقا
القديي وكقح الفضقل مجقا اكقي ميقني الطقايي ،ونبقأّن لاهقم كقي طقاهم كقي دمحم املسقوملي ( ،)2ونبقأّن وكقح الفوقحح تقزة كققي
علي املل ّقب كبنسح اهلمداّ ،،قا  :ونبقأّن اإلمقام وكقح الفقوع دمحم كقي عل ّقي كقي عبقد املقذ ّرم هبقماةّ ،قا :
دمحم كي ّ

ونبقأّن يمساعيققل كقي لاهققم النحمققاجي ( )3ق رواكقهّ ،ققا  :ونبققأّن وكقح احلسققي وتقد كققي يكقماهيم ازصقفهاّ ،،ققا ّ :ققدثنا
ّقليمان كقي وتقد الطقاياّ )4( ،قا ّ :قدثنا دمحم كققي عبقد اليزيقز الربققال [ّقدثنا و ] ّقا ّ :ققدثنا عبقد المتقان كققي
و ّبّا املقم  ،عي و ّلم الصاهغ ،عي عطيّ اليحق:
عي و ّييد اريدكيّ ،ا  :مسيف النق (صقلّى عليقه وّقلّم) يققح ( :إ ّ يا مثيل أهيل بيييت فييكم مثيل سيفينة
ّ
ومن لّف عنها غرح.
وح؛ َمن ر بها نام َ
وإ ّ ا مثل أهل بييت فيكم مثل ابب حطّة يف بين إسرائيل َمن دخله غفر له).

____________________
( )1رذا هاهنا ،وان م ما تق ّدم ق الباب )21( :مي هذا السمس حتف المّم.35 )428( :
وصلي كيا مقداك مخس رلما .
( )2وكيده ق ّ
يويم لبيان احملذوٌ.
وهذا كواه البنما ،ق الباب )32( :مي رواب اي املمام  ،231ومل ّ
ليل الصحاب( :النحّا .)،وق رواب اي املمام :البحّن،؟
( )3رذا ق وصلي ،و ّ
( )4كواه ق تممج دمحم كي عبقد اليزيقز كقي دمحم كقي ككييق الربقال و مليقل الربقحق مقي املي قم الصقغ  22 2 :ط ،2مث ّقا الطقايا :،مل يقموهه
ّ
تفم كه عبد اليزيز كي دمحم.
عي و وّام يالّ اكي و تّا ّ ،
وهذا وما كيده كواه البنما ،،عي هذا الربواب وعي ه ق الباب 32( :و  )33مي رواب اي املمام.242 - 231 :
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األئمة من ِولْد َ مثل سفينة وح ...وميثلكم مثيل نيوم
لي :أان مدينة احلكمة وأ ابهبام ومثل ومثل ّ
[قوله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ل ّ
السماء لّما غاب نم طلع نم إىل يوم القيامة].

 - 511وخققاي ،املشققايخ اجللّق مققي وهققل احللّق  :السققيّدان اإلمامققان مجققا الققديي وتققد كققي محّققى كققي طققاووس
احلسين ،وجال الديي عبد احلميقد كقي فخقاك كقي ميقد كقي فخقاك املحّقحي ،واإلمقام اليالّمق قم القديي وكقح القاّقم
جيفققم كققي احلسققي كققي احلسققني كققي لققج كققي ّققييد  -كتهققم  -كققموايوهم عققي السققيّد اإلمققام مشققس امللّق والققديي
القمقي ،عققي جيفققم كققي دمحم الدوكيسققيت،
شققيخ الشققمٌ فخققاك كققي ميققد كققي فخققاك املحّققحي ،عققي شققاِان كققي جايهيققل ّ
القمي كته (ّ )1ا ّ :دثنا علقي كقي وتقد كقي عبقد
عي وكيه ،عي و جيفم دمحم كي علي كي احلسني كي ابكحيه ّ
[ ] كي وتد اكي و عبد الايّي ،عي وكيه ،عي ج ّده وتقد كقي [و ] عبقد  ،عقي وكيقه :دمحم كقي خالقد ،عقي
ياث كي يكماهيم ،عي اثكف كي يناك ،عي ّيد كي طمي  ،عي ّييد كي جب :
(صقلّى عليققه وّقلّم)ّ( :ي علييي أان مدينيية احلكميية وأ ي ابهبييام وليين تُييؤتى
عققي اكققي عبّققاسّ ،ققا ّ :ققا كّققح

املدينة إالّ من قِبل البابم و ذب َمن زعم أ ه حيبّين [وهو] يبغض ؛ أل ّ م ّيين وأان مني م حلمي مين حلمييم ودمي مين
دميم وروح من روحيم وسريرت من سريرنم وعال يت من عال ييتم وأ إمام أ ُّميتم وخليفيت عليها ب دي؛ س د َمن

وشقي َمن عصا م ورب َمن توالّ م وخسر َمن عادا م وفاز َمن لزم م وهل َمن فارق ).
أطاع م
َ

____________________
( )1كواه ق آخم اللس )45( :مي وماليه .238
وكواه عنه ،وعي فماهد السمطني ق الباب ( )33 - 32مي رواب اي املمام
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.233 - 238

ومن لّف عنها غرح (.)1
األئمة من [ ِولْد ] ب دي مثل سفينة وح؛ َمن ر ب فيها نام َ
مثل ومثل ّ
ومثلكم مثل النجوم لّما غاب نم طلع نم إىل يوم القيامة).

[أبيات اإلمام الصادح (عليه السالم) يف استقامتهم على منهاج الكرامة والشهامةم وأ ّن الس ّيراء والض ّيراء ال يزحيزحهم

عن السيادق وال دالةم وأ ّن مثلهم مثل النجوم الثاقبة اليت يهتدي هبا املهتدون].

و،
 - 518روققب [ي] إ
النسققاك جققال الققديي عبققد احلميققد [كققي فخققاك كققي ميققد املحّققحي  -ووظققي ّ
ي السققيّد ّ
مسيوقه منقه ،وونبقأ ،كققه [شقفاهاد] ّ -قا  :وملقى علق ّقي والقدي (هنع هللا يضر)ّ ،قا  :وخقاي ،الشققيخ اليقامل احملق ّدث وكقح القاّققم

علي كقي منصقحك اريقالن احلقاهمي يمقالءدّ ،قا  :وخقاي ،الشقيخ احلقافظ وكقح القاّقم ِارقم كقي رامقل اري ّفقاٌ
علي كي ّ
ّ
ّن اثنني و انني ومخسقمة كبغقدا ّ ،قا  :وخقاي ،الشقيخ وكقح ّقييد وتقد كقي عبقد اجلبّقاك كقي وتقد الصق قّ ،قا :
وخ ققاي ،القاض ققي وك ققح القاّ ققم عل ققي ك ققي احلس ققي الون ققحخي ّ ،ققا  :وخ ققاي ،الش ققيخ وك ققح عبي ققد دمحم ك ققي عم ققم [و ّن]
املققملابّ ،،ققا  :كوو لنققا دمحم كققي لرققمئ الغققال  :و ّن ّققفيان الثققحكيّ ،ققا  :كوو لنققا اإلمققام جيفققم كققي دمحم الصققا ب
(عليهما السالم) ،هذه ازكيا لنفسه:
ال اليسم يبطمّن يحماد فيطمكنا ( = )2وال نمو العوساك ن هم اجلزعا

____________________
=
وّديم السفين  ،عي اكي عبّاس كواه اكي املغالي حتف المّم )116 - 113( :مي مناّبه .134
ازهم مي ولد مثل ّفين نحح َمي كربها.)...
( )2وق ازماي( :مثلك ومثل ّ
ليل الصحاب( :يطمكنا يحماد فيبطمّن).
وصلي ،و ّ
( )1رذا ق ّ
وكواه ق ابب مياي وهمحك اإلمام صا ب (عليه السالم) مي مناّب آ و طالب،331 2 :
=
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() 1
الدهم مل ن هم له اهلليا
ين ّ
الدهم مل نبهج كبه وه = وو ّاءّن ه
ّمّن ه
مثل الن حم على آاثك ّوولنا ( = )2ين اب هذا فهذا كيد ّد طليا

____________________
= وق ط 216 4 :3وفيه( :ال اليسم يطمّنا يحماد فيبطمّن).
وكوه ويضقاد ق ابب( :حماّققي وخققالب اإلمققام الصققا ب) (عليققه السققالم) مققي حبققاك ازنقحاك ،11 :ط ... ،1وق ط 25 41 :3نققالد عققي
رواب املناّب ،وفيه( :ال اليسم يطموّن.)...
( )1وق رواب املناّب ،والبناك( :مل نبهج لصنبوه).
( )2وق رواب مناّب آ و طالب ،وحباك ازنحاك:
مثل الن حم على مضماك ّوولنا = يِا تغيّب ٌم آخم طليا
وّح  :وكوو السيد وكح طالب ق وماليه  -رما ق الباب )8( :مي تيس الطالب ّ - 123ا :
وخققايّن وكققح اليبّققاس احلسققينّ ،ققا ّ :ققدثنا عبققد اليزيققز كققي يّققنابّ ،ققا ّ :ققدثين وكققح صققاحل وتققد كققي يحّق ّ ،ققا ّ :ققدثين نصققم كققي تّققا ّ ،ققا :
مسيف شيب يقح ّ - :ني ظهم يكماهيم كي عبد

كي احلسي كي احلسي (عليهم السقالم) ّ -قا كّقح

مثل النجومم لّما أفل نم طلع نم).
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(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)( :مثيل أهيل بيييت يف أ ُّمييت

الباب الثامن واألرب ون
ذر الغفاري (رفع هللا مقامه)].
[يف تشبيه رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أهل بيته بسفينة وحم برواية الصحايب ال ظيم أيب ّ

املفسم علي كي وتد الحاّدي اليدم [الن ] ق ونحاع الفضاهل واّقونباط امليقا ،،جقزاه
 - 513كوو اإلمام ّ
خ اد عي يي اإلّالم ،وعي وهل كيف دمحم عليه وعليهم السالم.
وّققد وخققاي[ ،كسققندهم عنققه] مجاع ق مققنهم :اليالّم ق ققم الققديي عثمققان كققي املحفّق ازِرققا - ،فيمققا وجققالوا ي

كوايوققه عققنهم ّ -ققالحا :ونبققأّن املؤيقّقد كققي دمحم كققي علققي الطحّققي ،عققي عبققد اجلبّققاك كققي دمحم اريقحاكي يجققالةدّ ،ققا  :ونبققأّن
اإلمام وكح احلسي علي [كي وتد] الحاّديّ ،ا  :ونبقأّن الفضقل كقي وتقد كقي دمحم كقي يكقماهيم ،ونبقأّن وكقح علقي كقي
املفضل اكي صاحل ،عي و يّناب السبييي:
و كربم الفقيه ،ونبأّن دمحم كي ي كيس الشافييّ ،دثنا ّ

ِك وهققح آخققذ كبققاب الربيبق  ،وهققح يقققح  :ئ ويّهققا النققاس َمققي
عققي ّققن كققي امليومققم الربنققاّ ،،ققا  :مسيققف واب ّ
(( )1صقلّى عليقه وّقلّم) يققح ( :إ ّ يا
ي ،مسيقف كّقح
ِكّ ،
عمفين فأّن َمي ّد عمفومَ ،
ومي ال ييمفين فأّن وكح ّ
ومن لّف عنها هل ).
مثل أهل بييت فيكم مثل سفينة وح؛ َمن دخلها نام َ
ّا الحاّدي [و] كواه احلارم ق صنينه ( )2عي وتد كي جيفم كي تدان،

____________________
وصلي( :مسيف الن ّ.)...
( )1هذا هح ال اهم املحاف ملا كواه ق اي املمام عي هذا الربواب ،وق ّ
( )2كواه ق آخم ابب مناّب وهل البيف مي املسودك .152 3 :
وكواه كيينه جيفم كي تدان القطييي ق لئ ا ابب مناّب احلسي واحلسني (عليهما السالم) ق احلديم:
=
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____________________
=
( )55مي رواب الفضاهل.
وويضاد كواه احلارم ق آخم تفس ّحكة (هح ) مي رواب الوفس مي املسودك ّ 343 2 :ا :
املفضل كي صاحل ،عي و يّناب:
وخايّن ميمحن كي يّناب اهلامشيّ ،دثنا وتد كي عبد اجلبّاكّ ،دثنا يحنس كي كرب ّ ،دثنا ّ
ِك ،مسيقف
ِك يقح  -وهقح آخقذ كبقاب الربيبق  :ويّهقا النقاس َمقي عقمفين فقأّن َمقي عقمفوم َ
ومقي ونربقم ،فقأّن وكقح ّ
عي ّن الربناّ ،،ا  :مسيف واب ّ
ومن لّف عنها غرح).
كّح (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يقح ( :مثل أهل بييت مثل سفينة وح؛ َمن ر بها نام َ
وكواه ويضاد الطايا ،ق تممج احلسني كي وتد كي املي م الصغ  ،133 ،1 :وق طّ 18 ..ا :
كقي اهقم القماليّ ،قدثنا عبقد

ّدثنا احلسني كي وتد كي منصحك ّ ا ة البغدا يّ ،دثنا عبد
ِك الغفاكي يقح ...:
يّناب :عي ّن كي امليومم ،ونّه مس واب ّ
وكواه ويضاد ييقحب كي ّفيان ق تممج عبد كي عبّاس مي رواب امليمف والواكيخ،1 :
عي عبيد [كي محّى] عي يّماهيل ،عي و يّناب...

كقي عبقد الققدوس ،عقي ازعمق  ،عقي و

 538ط.1

وكواه ويضاد اكي املغالي ق احلديم )115( :مي مناّبه ّ ،133ا :
وخققايّن دمحم كققي وتققد كققي عثمققان ،وخققايّن وكققح احلسققني دمحم كققي امل ّفققم كققي محّققى كققي عيسققى احلققافظ يِّندّ ،ققدثنا دمحم كققي دمحم كققي ّققليمان ّ ،قدثنا
ّحيدّ ،دثنا املفضل كي عبد  ،عي و يّناب:
ِك الغفاكيّ ،ا ّ :ا كّح
عي اكي امليومم عي و ّ
غرح).

ومين لّيف عنهيا
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)( :إ ّ ا مثل أهل بييت مثل سفينة وح؛ َمن ر ب فيها نام َ

وكواه ويضاد وتد كي ّنبل ،رما كواه عنه ق رواب مشرباة املصاكيع .513
وكواه ويضاد وكح ييلى ،رما كواه عنه اكي رث الدمشقي ق تفس اآلي  )...( :مي ّحكة ........مي تفس ه هبام فوع البيان.115 3 :
وكواه ويضاد السيحطي نقالد عي و ييلى ق رواب اريصاه الربايو.266 2 :
وكاج ويضاد رواب امليقاكٌ  -الكقي ّويبق  ،86 -وروقاب عيقحن ازخبقاك  -لقه ويضقاد  ،211 ،1 :-واملي قم الصقغ للطقايا،112 ،
واتكيخ اريلفاء  ،513ورواب الصحاع احملمّ .184
ِك الغفقاكي ،رمقا كواه كسقنده عنقه الطقايا ،ق املي قم الرببق  / 1 :القحكب  / 132وق ط احلقديم 2
وويضاد كواه ّييد كقي املسقيّب ،عقي و ّ
ّ ...ا :

علي كي ليد كي جذعان:
علي كي عبد اليزيزّ ،دثنا مسلم كي يكماهيمّ ،دثنا احلسي كي و جيفمّ ،دثنا ّ
ّدثنا ّ
ومقي ختلّق عنهقا قمب،
ِكّ ،قا ّ :قا كّقح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)( :مثقل وهقل كيقيت مثقل ّقفين نقحح؛ َمقي كرقب فيهقا قاَ ،
عي ّييد كي املسيّب ،عقي و ّ
الدجا ).
ومي ّاتلهم [ّاتلنا ( )] ق آخم الزمان فربأّما ّاتل م
ّ
َ
وكواه ويضقاد اري قحاكلمي ق الفصققل السققا س مققي مقولققه ،124 ،1 :ط ،1عققي و اليققالء احلسققي كققي وتققد اهلمققدا ،،عققي حممققح كققي يمساعيققل
اإلصبها ،،عي وتد كي دمحم كي احلسني ،عي ّليمان كي وتد الطايا...،
=
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____________________
=
البزاك ،رما كواه عنه وعي الطايا ،ق جمم الزواهد .168 3 :وكواه ق رواب ِخاهم اليقىب  22عي املالّ.
وكواه ويضاد ّ
وكواه ويضاد الذه ق تممج  .....حتف المّم )1826( :مي ميزان االعودا  224 1 :وق ط.482 ..
ِك ،اكي املغالي ق احلديم )111( :مي مناّبه  ،134طّ ،1ا :
وكواه ويضاد كسنده عي ّييد كي املسيّب عي و ّ
الطنققان يجققالدة ،عققي القاضققي و الفققم ارييققحطيّ ،ققدثنا وكققح الطيّققب اكققي فققم ّ ،ققدثنا يكقماهيمّ ،ققدثنا يّققناب كققي ّققنان،
وخققايّن وكققح نصققم اكققي ّ
ّدثنا يّناب كي ّنانّ ،دثنا مسلم كي يكماهيمّ ،داث احلسي كي و جيفمّ ،دثنا علي كي ليد:
(صقلّى

ومين
عليقه وآلقه)( :مثيل أهيل بيييت مثيل سيفينة يوح؛ َمين ر يب فيهيا نيام َ

ِك ّقا ّ :قا كّقح
عي ّييد كي املسقيّب ،عقي و ّ
ومن قاتلنام يف آخر الزمانم فكأ ّ ا قاتل مع الدجال).
لّف عنها غرحم َ

كقي اليبّقاس وّقلم كقي ازرقحع ،وونقس كقي مالقك ،وو ّقييد اريقدكي ،وعبقد

وويضاد كوو هذا احلديم مجاع وهخم مي الصقناك ريبقد
الزك  ،وو الطفيل عامم كي واثل .
ّوما ّديم اكي عبّاس فقد كواه اكي املغالي حتف المّم 113( :و  )116مي مناّبه  ،134طّ ،1ا :
وخققايّن وكققح احلسققي وتققد كققي امل ّفققم كققي وتققد اليطّققاك الفقيققه الشققافيي (كتققه )ّ ،ق ّدثنا وكققح دمحم عبققد كققي دمحم كققي عثمققان املل ّقققب ابكققي السق ّقاء
احلافظ الحاّطيّ ،ا ّ :دثين وكح كربم دمحم كي لج الصحي الننحيّ ،دثنا دمحم كي لرمئ الغال ّ ،دثنا جهم كي السقباب وكقح السقباب المئّقي،
فضلّ ،ا :
ّدثين كشم كي امل ّ
املهدي يقح  :مسيف املنصحك يقح ّ :دثين و  ،عي وكيه ،عي اكي عبّاسّ ،ا ّ :ا كّح
مسيف المشيد يقح  :مسيف
ّ
ومن لّف عنها هل ).
بييت فيكم مثل سفينة وح؛ َمن ر بها نام ّ

كقي

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)( :مثيل أهيل

وخققايّن وكققح الققب دمحم كققي وتققد كققي ّققهل الننققحي (كتققه )ّ ،ققدثنا وكققح عبققد دمحم كققي علققي السقققطي يمققالءدّ ،ققدثنا وكققح يحّ ق اكققي ّققهل
احلضمميّ ،دثنا دمحم كي عبد اليزيز كي هكلم ّ ،دثنا ّليمان كي يكماهيمّ ،دثنا احلسي كي و جيفمّ ،دثنا وكح الصهباء:
عي ّييد كي جب  ،عي اكي عبّاسّ ،ا ّ :ا كّح
لّف عنها غرح).

(صلّى

ومين
عليه وآلقه)( :مثيل أهيل بيييت مثيل سيفينة يوح؛ َمين ر يب فيهيا نيام َ

وكواه ويضاد وكح نييم ق ّلي ازولياء.326 4 :
و ّوما كواي ّلم كي ازرحع فذرمها ويضاد اكي املغالي حتف المّم )114( :مي مناّبه ّ ،132ا :
وخايّن دمحم كي وتقد كقي عثمقان ،وخقايّن وكقح احلسقني دمحم كقي امل ّفقم كقي محّقى كقي عيسقى احلقافظ يِّندّ ،قدثنا دمحم كقي دمحم كقي ّقليمان البا نقدي،
ّدثنا ّحيدّ ،دثنا عمم كي اثكف ،عي محّى كي عبيدة:

عليه وآله)( :مثل أهل بييت مثل سفينة وح؛ َمن ر بها نا).

(صلّى
عي يئس كي ّلم كي ازرحع ،عي وكيهّ ،ا ّ :ا كّح
وكواه ويضاد ق رواب ِخاهم اليقىب  ،11وّا  :وكجه وكح عممو الغفاكي.
و ّوما ّديم ونس كي مالك فمواه اريطيب ق تممج  ......حتف المّم )...( :مي اتكيخ كغدا 1 :
=
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.31

املفضل كي صاحل...
عي عبّاس كي [يكماهيم] القماطيسي ،عي دمحم كي يمساعيل ازتسي ،عي ّ
مثّ ّققا الحاّققدي (كتققه ) :ان ققم ري ق عققا اريل ق يم الوشققبّم يم والههققم ،والس ق حتققف ل قحاههم ،كضققمب
مثلهم كسفين نحح (عليه السالم) (.)1
قج كماربققه ( )2فيققحك ه مشققاكع
جيققل [(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) مققا] ق اآلخققمة مققي خمققاوٌ ازخطققاك ووهقحا النققاك رققالبنم الققذي يلق ّ
املنيّ  ،ويفيا عليه ّ ا البليّ .
وجيل وهل كيوه [عليه وعليهم السالم] ّبب اريال مي خماوفه ( )3والن قاة مقي موالفقه ،فربمقا ال يهيقاي البنقم
قحم وهقل
املهيا ( )4عند تالطم ازمحا يالّ ابلسقفين ؛ رقذلك ال أيمقي لفقع اجلنقيم ،وال يفقحل كقداك النيقيم يالّ َمقي ت ّ

كيف الن ّ (صلّى عليه وّلّم) وول هلم وّه ونصنه ( )5وو ّرد ق محاالهتم عقيدته ،فإ ّن القذيي ختلّفقحا عقي تلقك
شم مآ  ،وخمجحا مي الدنيا يم ونربا وجنيم ِا و ال .
السفين آلحا ّ
ورما ضمب مثلهم [كق] ّفين نححّ ،مهنم كربواب تيام ف يلهم اث ،الربواب وشف الونزيل ( )6وهح ما:

____________________
=
 ،462وروقاب منوخقب رنقز
و ّوما وّا يم و ّييد واكي الزك  ،وو الطفيل فن دها ق روقاب املي قم الصقغ  22 2 :واجلقام الصقغ
اليما  ،هبام مسند وتد 32 5 :ورواب الرب وازمساء  -للدوال .16 ،1 -
ّ
( )1هقذا هققح ال ققاهم ،ومثلققه ق روقاب ايق املقمام نققالد عقي فماهققد السققمطني اجلققزء الثقا .،وق خمطحطق طهقمان( :يضققمب مقثلهم ّققفين نققحح (عليققه
السالم)).
قلي( :القذي قع
( )2هذا هح ال اهم مي السقياب ،يققا  :جلّقف السقفين  :خاضقف الل ّ ق وي مي قم املقاء .وال ّ
قوج البنقم :هقا واضقطمب .وق وص ّ
كماربه) .وق رواب اي املمام( :قّ كماربه).
( )3هذا هح ال اهم ،وق خمطحط طهمان مي فماهد السمطني اجلزء الثا ،و اي املمامّ( :بب اإلخال .)...
املونم املضطمب .وق اي املمام( :البنم اهليّا ).
( )4املهيا ّ :
خصهم كه .والفيل على لن ِهب.
( )5هذا هح ال اهم ،وق خمطحط طهمان( :نصينوه .)...و (ول هلم وّه) :وعطاهم وّه وو ّ
( )6الشف  :القميي.
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[حديث الثقلني بسند علي بن أمحد الواحديم عن الصحايب الكبري زيد بن أرقم]

 - 522وخققايّن وكققح كربققم وتققد [كققي] دمحم كققي عبققد احلققافظ ( )1ونب قأّن عبققد كققي دمحم كققي جيفققم احلققافظ،
ّدثنا دمحم كي لج كقي منقدةّ ،قدثنا تيقد كقي ّقيد (ّ )2قدثنا ّيّقان الربممقا ،،عقي ّقييد كقي مسقموب ،عقي يزيقد
كي ّيّانّ ،ا :
() 3
إين اتر فيييكم الثقلييني:
خلنققا علققى ليققد كققي وكّققم ،فقققا  :خطبنققا كّققح
(صقلّى عليققه وّقلّم) فقققا ّ ( :
ومن تر ه ان على ضاللة .مثّ أهل بييت ( )4أذ ّ ر م هللا يف أهل بييت)
أحد ا تاب هللا ّ
وجلم َمن تب ه ان على اهلدى َ
عز ّ

مما .
 [ّاهلا] ثالث ّّلنا[ :ئ ليد] َمي وهل كيوه؟ نساوه؟ ّا  :ال ،وهل كيوه :وهلقه وعصقبوه القذيي هّممقحا الصقدّ كيقده ،آ عل ّقي،
وآ اليبّاس ،وآ جيفم ،وآ عقيل.
[مثّ] ّققا الحاّققدي[ :و] كواه مسققلم عققي و كربققم اكققي و شققيب  ،عققي [دمحم] كققي فضققيل ،عققي و ّيّققان ،عققي
يزيد كي ّيّان (.)6

____________________
( )1وكواه عنه ق احلديم )31( :مي الباب )28( :مي رواب اي املمام  ،215ولا كيد هذه اجلمل ّحله( :ونبأّن عبد احلافظ).
( )2رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :تيد كي ّييد) .وق رواب اي املمام( :تيد اكي مسيح ).
جلي يحضنه كواي مسلم ،واكي عسارم ،و هم.
( )3وق الربالم ّذٌ ّ
( )4رذا ق نسخ طهمان ،ومثلها ق رواب اي املمام ،وي واثنيهما وهل كييت...
وق نسخ السيد علي نقي( :مثّ ّا [ :و] وهل كييت وِ ّرمرم ق وهل كييت).
قمئن( :...فقلنققاَ :مققي وهققل كيوققه؟ نسققاوه؟ ّققا  :ال ،ووم ي ّن امل قموة تربققحن م ق المجققل اليصققم مققي
( )5وق كواي ق مسققلم عققي دمحم كققي كربققاك كققي الق ّ
الدهم ،مثّ يطلّقها فرتج يم وكيها وّحمها ،وهل كيوه وصله وعصبوه الذيي هّممحا الصدّ كيده).
(ّ )6د تق ّدمف كواي مسلم ق تيلي احلديم )513( :ق الباب )46( :مي هذا السمس 232
=
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____________________
=
واحلققديم كواه ويضقاد احلققافظ اكققي عسققارم ق تممجق ( :شققاكلما) كنققف جيفققم َومق اليزيققز الديلميق مققي اتكيققخ مشق مققي النسققخ ال اهمي ق / 13 :
الحكب  / 231ب ّ /ا :
وخققايّن وكققح دمحم اكققي ازرفققا ،،ونبققأّن عبققد اليزيققز الربوّققا ،،وخايتنققا َومق اليزيققز (شققاكلما) اكنق جيفققم الديلميق ّ -ققدمف علينققا ّ -قماءة عليققهّ ،الققف:
ونبققأّن وكققح عبققد دمحم كققي يّققناب كققي [ظ] لققج كققي منققدة ،ونبققأّن عبققد كققي ييقققحب كققي يّققناب ،ونبققأّن دمحم كققي و ييقققحب الربممققا ،،ونبققأّن
ّسان ،عي ّييد كي مسموب ،عي ّييد كي ّيّان[ :رذا]:
ّ
يف
قاّبف كّققح
(صقلّى عليققه وّقلّم) ،وصقلّ َ
عققي ليققد كققي وكّققمّ ،ققا [ّققييد] :خلنققا عليققه فقلنققا لققه[ :ئ ليققد] لقققد كويققف خق اد [رثق اد] صق َ
ف عنه فدعحه .مثّ ّا :
وخم
لشم!! ما ّ ّدثوربم كه فاّبلحه ،وما ّ َرب ىل
خلفهّ .ا  :لقد كويوه ولقد خشيف يّما ّ
ّ
وإين
ّام فينا كّح
هم [ظ]  -وّا ( :إ ّ ا أان بشر يوش أن أُدعيى فأُجييبم أال ّ
(صلّى عليه وّلّم)  -كحا كني م ّرب واملدين يهدعى ّ
اتر فيكم الثقلني :تاب هللا حبل؛ َمين اتّب يه يان عليى اهليدى ومين تر يه يان عليى ضياللة .مثّ ّقا  :وأهيل بيييت اذ يروا [رقم] هللا يف
أهل بييت) ثالث مما .

وكواه ويضاد احلافظ اكي عسقارم كسقند آخقم ق تممجق وتقد كقي علقي كقي دمحم و نصقم الطحّقي حتقف القمّم )58( :مقي مي قم الشقيح  ،القحكب 11
./
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[حديث النجوم برواية اإلمام أمري املؤمنني (عليه السالم) وسلمة بن األ وع الصحايب]

النسقاك جقال القديي
 - 521ونبقأ ،السقيّد اإلمقام مجقا القديي وتقد كقي محّقى يقي طقاووس احلسقين ،والسقيّد ّ
عبد احلميد كي فخاك كي ميد املحّحي (كتهما ) ،كموايوهما عي السيّد مشس الديي [شيخ] الشقمٌ فخقاك كقي
القمي ،عي جيفم كي دمحم الدوكيسيت ،عي وكيقه ،عقي دمحم كقي علقي
ميد كي فخاك املحّحي ،عي شاِان كي جايهيل ّ
القمقيّ ،ققا ّ :قدثنا دمحم كققي عمققم احلقافظ البغققدا يّ ،قا ّ :ققدثنا وتقد كققي عبقد اليزيققز كققي
كقي احلسققني كقي ابكحيققه ّ
كي محّى ،عقي محّقى كقي عبيقدة ،عقي

اجليد وكح كربمّ ،ا ّ :دثنا عبد المتان كي صاحلّ ،ا ّ :دثنا عبيد
يئس كي ّلم [كي ازرحع] عي وكيهّ ،ا :
(صلّى عليه وّلّم)( :النجوم أمان ألهل السماءم وأهل بييت أمان أل ُّميت) (.)1
ّا كّح

 - 522وابإلّققنا [املوقق ّدم آنفقاد] يم اكققي ابكقه َحيققه [ّققا ّ ]:ق ّدثنا دمحم كققي عمققمّ ،ققا ّ :ق ّدثنا وكققح كربققم دمحم كققي
السمي كي ّهلّ ،ا ّ :دثنا عبّاس كي احلسني،

____________________
( )1وكواه ويضاد ييقحب كي ّفيان الفسحي ق تممج عبد

كي اليبّاس ،مي رواب امليمف والواكيخ،1 :

ّدثنا عبيد ّ ،ا ّ :دثنا محّى كي عبيدة ،عي يئس كي ّلم كي ازرحع ،عي وكيهّ ،ا ّ :ا كّح
أمان ألهل السماءم وأهل بييت أمان أل ُّميت).

 538طّ ،1ا :
(صقلّى

عليقه وّقلّم)( :النجيوم

 - 522واحلديم تق ّدم حتف المّم )515( :ق الباب 233 )41( :كسند آخم عي محّى اكي عبيدة...
وكواه ويض قاد ق احلققديم )261( :مققي ابب فضققاهل وم ق املققؤمنني (عليققه السققالم) مققي روققاب الفضققاهل  -أتلي ق وتققد كققي ّنبققل واكنققه وتلميققذه -
ّا :
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ّا ّ :دثنا عبد امللك كي هاكون كي عنرتة ،عي وكيه ،عي ج ّده:
عي علي كي و طالب (عليه السالم) ّا ( :قال رسول هللا (صيلّى هللا علييه وسيلّم) :النجيوم أميان ألهيل السيماءم
ّ
فإذا ذهب النجوم ذهب السماءم وأهل بييت أمان ألهل األرنم فإذا ذهب أهل بييت ذهب أهل األرن).
[ الم اإلمام دمحم بن علي بن احلسني (عليهم السالم) يف

أئمة أهل البي (صلوات هللا عليهم أمج ني)].
ّ

 - 523وكه [وي ابلسند املوق ّدم حتف المّم ]521 :عي و جيفم كي ابكقه َحيقهّ ،قا ّ :قدثنا و ّ ،قا ّ :قدثنا

كقي عبقد المتقان البصقمي،

ّيد كي عبد  ،عي وتد كي دمحم كقي عيسقى ،عقي اليبّقاس كقي ميقموٌ ،عقي عبقد
عي و املغمو تيد اكي املث ّ الي لي ،عي و كص  ،عي خيثم اجليفي:
عقي و جيفقم (عليقه السقالم)ّ ،قا  :مسيوققه يققح ( :حنين جنيب هللام وحنين صييفوق هللام وحنين خريتيهم وحنين مسييتودع
حجية هللام وحنين أر يان اإلميانم وحنين دعيائم اإلسيالمم وحنين مين رمحية هللا
مواريث األ بياءم وحنن أُمناء هللا ّ
وجلم وحنن ّ
عز ّ

() 1
أئميية اهلييدىم وحنيين مصييابي الييدجىم وحنيين منييار اهلييدى ( )2وحنيين
علييى خلقييهم وحنيين َميين بنييا يفييت
وبنييا خيييتمم وحنيين ّ

السابقونم وحنن اآلخرونم وحنن ال لم املرفوع للح ّقم

____________________
=
وفيما روب يلينا ويضاد [دمحم كي عبد كي ّليمان احلضممي] يذرم و ّن يحّ كي نفقيس ّقدثهمّ ،قا ّ :قدثنا عبقد امللقك كقي هقاكون كقي عنقرتة،
عي وكيه ،عي ج ّده:
عي علقيّ ،قا ( :قيال رسيول هللا (صيلّى هللا علييه وسيلّم) :النجيوم أميان ألهيل السيماءم إذا ذهبي النجيوم ذهيب أهيل السيماءم وأهيل
بييت أمان ألهل األرنم فإذا ذهب أهل بييت ذهب أهل األرن).

وكواه عنه ق رواب ِخاهم اليقىب .11
( )1مجل ( :وي َمي كنا يفوع) محجح ة ق نسخ السيد علي نقي.
( )2هذا هح ال اهم املحاف لنسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :وي منال اهلدو).
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احملجلينيم وحنين خيريق هللام وحنين الطرييق الواضي م والصيراط
ومن أت ّخر عنّيا غيرحم وحنين قيادق الغ ّير ّ
متس بنا حلقم َ
َمن ّ
يل عليى خلقيهم وحنين املنهياجم وحنين م يدن النب ّيوقم وحنين موضيع الرسيالةم وحنين
املستقيم إىل هللام وحنن من مة هللا ّ
عز وج ّ
الذين إلينا قتلف املالئكةم وحنن السراج ملَن استضاء بنام وحنن السبيل ملَن اقتدى بنام وحنن اهليداق إىل اجلنّيةم وحنين عيرى
() 3
ومين لّيف عنهيا ُحميقم وحنين السينام األعظيمم وحنين اليذين
اإلسالم وحنن اجلسور والقنياطرم َمين مضيى عليهيا يُسيبَقم َ
وأبص َيران وعير ح ّقنيا وأخيذ
فمن عرفنا َ
[بنا] ينزل هللا الرمحةم وبنا يسقون الغيثم وحنن الذين بنا يصر عنكم ال ذابم َ

مران فهو منّا وإلينا).

____________________
( )3هذا هح ال اهم املحاف لنسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :ووي هعّز اإلّالم).
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الباب التاسع واألرب ون
ومن مات على بغض آل دمحم
حب آل دمحم واهتدى هبديهمم فله عند هللا ت اىل الكرامة ال ظمىم َ
[يف أ ّن َمن مات على ّ

فله من اخلزي الفاض ما يؤويه من اجلحيم الطبقة السفلى].

 - 524وخققاي ،الشققيخ الصققاحل املسققند شققمٌ الققديي وكققح الفضققل وتققد كققي هب ق كققي وتققد كققي دمحم كققي
احلسي كي عسارم الشقافيي الدمشققي كققماءيت عليقه هبقاّ ،قا  :ونبقأّن الشقيخ اإلمقام كض ّقي القديي املؤيّقد كقي دمحم كقي
زمقي وكقح اليبّقاس دمحم كقي اليبّقاس اليصقاكي امليقموٌ كيباّق مساعقاد عليقهّ ،قا :
علي الطحّي يجالدة ،ونبأّن جق ّدي ّ
ّ
() 1

الفمخ قزا يّ ،ققا  :ونبققأّن اإلمققام وتققد كققي دمحم كققي يك قماهيم وك ققح يّققناب
ونبققأّن القاضققي وكققح ّققييد دمحم كققي ّققييد ّ
الثيل ّ ،ا ّ :قدثنا عبقد كقي ّامقدّ ،قداث وكقح عبقد دمحم كقي علقي كقي احلسقني البلخقيّ ،قدثنا ييققحب كقي
يحّق كققي يّققنابّ ،ققدثنا دمحم كققي وّققلم الطحّققيّ ،ققدثنا ييلققى كققي عبيققد البلخققي ( )2عققي يمساعيققل اكققي و
خالد ،عي ّيس كي ّالم ،عي جميم كي عبد الب ليّ ،ا ّ :ا الن (صلّى عليه وّلّم):
حمم ٍد مات شهيداً.
([أال] َمن مات على حب آل ّ
حمم ٍد مات مغفوراً له.
حب آل ّ
[أال] ومن مات على ّ

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :دمحم كي دمحم كي احلسي كي عسارم.)...
( )2رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :ييلى كي عبيد).
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حمم ٍد مات اتئباً (.)1
[أال] َ
حب آل ّ
ومن مات على ّ
حمم ٍد مات مؤمناً مستكمل اإلمان.
أال َ
حب آل ّ
ومن مات على ّ
شره مل املوت ابجلنّةم مثّ منكر و كري.
حمم ٍد ب ّ
أال َ
ومن مات على حب آل ّ
حمم ٍد يُز ّ إىل اجلنّة ما تُز ّ ال روس إىل بي زوجها.
أال َ
حب آل ّ
ومن مات على ّ
أال ومن مات على حب آل ٍ
زوار قّه مالئكة الرمحان.
َ
حممد ج ل هللا ّ
ّ
ّ
ٍ
السنّة واجلماعة.
أال َ
حب آل ّ
ومن مات على ّ
حممد مات على ُ
حمم ٍد جاء يوم القيامة مكتوب بني عينيه آيس من رمحة هللا.
أال َ
ومن مات على بغض آل ّ
حمم ٍد مات افراً.
أال َ
ومن مات على بغض آل ّ
يشم رائحة اجلنّة).
حمم ٍد
أال َ
ومن مات على بغض آل ّ
ّ
[قولييه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :م رفيية آل حممي ٍيد ب يراءق ميين النييارم وحييب آل ٍ
حممي ٍيد أمييان ميين
حممييد جييواز علييى الص يراطم والوالييية آلل ّ
ّ
ّ
ّ

ال ذاب].

س جق ّدي شققيخ اإلّققالم مجققا السقنّ و عبققد دمحم كققي تَُّحيققه كققي دمحم اجلققحيين (ّق ّدس
 - 525كويققف هق ّ
كوّه) ،ونبقأّن احلقافظ وكقح دمحم احلسقي كقي وتقد كقي دمحم السقممّنديّ ،قا  :ونبقأّن اإلمقام وكقح احلسقي علقي كقي وتقد
() 2
كي صباح كي
____________________
( )1مققا كققني امليقققحفني ق هققذه الفقققمة ومققا ّبلهققا مققأخحِ مققي كواي ق الزخمشققمي ق تفسق اآليق  )23( :مققي ّققحكة الشققحكو  42وهققي آيق املققحّة مققي
تفسم الربشاٌ.
وكواه عنه المالي ق تفس ه.
وكوو اريطيب ق تممج و ّ اط دمحم كي جيفم كي دمحم حتف المّم ( )563مي اتكيخ كغدا  ،146 2 :طّ ،1ا :
الحكابّ ،ا ّ :قدثين دمحم كقي جيفقم كقي دمحم كقي احلسقي كقي جيفقم
الضمابّ ،ا [ :و] نبأّن دمحم كي يمساعيل ّ
وخايّن وكح مياِ عبد الغالب كي جيفم ّ
اليلحيّ ،ا  :ونبأّن ّليمان كي علي الرباتبّ ،ا ّ :دثين القاّم كي جيفم كي دمحم كقي عبقد كقي عمقم كقي عل ّقي كقي و طالقبّ ،قا ّ :قدثين
علي ،عي وكيه علي كي و طالبّ ،ا :
و  ،عي وكيه ،عي ج ّده دمحم كي عمم ،عي وكيه عمم كي ّ
أحب أهل بييتم وهم شي يت).
(قال رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) :شفاعيت أل ُّميتَ :من ّ
( )2رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :وتد كي جناح.)...
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ي ققحنس ك ققي عبي ققد الوميم ققي البخ ققاكي ّ ،ققا  :ونب ققأّن اإلم ققام وك ققح كرب ققم دمحم ك ققي يكق قماهيم ك ققي ييق ققحب البخ ققاكي
الربقالاب ي  -يهيققمٌ ا كربققم اكققي يّققناب  -مهنع هللا يضر ومجيققني ّ -قا ّ :ققدثنا عبققد كققي دمحمّ ،ققدثنا دمحم كققي عبيققد
كي خالدّ ،دثنا دمحم كي عثمان البصميّ ،دثنا دمحم كي الفضل ،عي دمحم كي ّيد وكح طيب :

() 1

عي املقدا كي ازّح ّ ،ا ّ :ا كّح

(صلّى

عليه وّلّم)( :م رفة آل ٍ
يب آل
ّ
حممد براءق مين النيارم وح ّ

ٍ
حمم ٍد أمان من ال ذاب).
حممد جواز على الصراطم والوالية آلل ّ
ّ
[وّد] وخايّن هبقذا احلقديم الشقيخ اإلمقام ات القديي علقي كقي و قب كقي عبيقد اكقي اريقالن يجقالةد كبغقدا -
علي يِّند.
علي كي ّ
ق ّن يّدو وّبيني وّوّمة ّ -ا  :ونبأّن الشيخ ضياء الديي وكح وتد عبد الحهاب كي ّ

ووخقايّن كقه اإلمققام جمقد الققديي وكقح احلسقي دمحم كققي لقج كققي احلسقني  -كققاكءيت عليققه ةدينق خققانقني ّ -لقف لققه:
وخاي ج ّد ز ّهمك اإلمام جمد الديي وكح دمحم يجالةدّ ،ا  :ونبأّن و الشقيخ اإلمقام جمقد القديي وكقح القاّقم عبقد
كي ّيدك الققزويينّ ،قا  :ونبقأّن الشقيخ ميقني القديي وكقح عبقد دمحم كقي تحيقه كقي دمحم اجلقحيين (ّق ّدس كوّقه)،

ّا ّ[ :ا ] القاضي اإلمام وكحالفضل عيا كي محّى كي عيا الينصق ق مصقنّفه املحّقحم كربوقاب الشقفا ق
وّققالمه عليققه) .وّققد وخققاي ،كققه ّقما الققديي عبققد كققي عبققد المتققان كققي عمققم
ّقققحب املصققطفى ( -صققلحا
املالربي رواك د مي كغدا ّ ،ا  :ونبأّن اإلمام شمٌ الديي وكح اليباس وتد كقي عمقم كقي يكقماهيم ازنصقاكي الققمط ،
مساعاد مي لف هّ ،ا  :ونبأّن وّضى القضاة وكح القاّم عبد المّيم اكي وّضى القضاة ةدينق (فقاس) امليقموٌ ابكقي
امللنحم مساعاد ّ -ا :
ونبققأّن القاضققي املص قنّ عيققا كققي محّققى (كتققه )ّ ،ققا ّ :ققا كيققا اليلمققاء :ميققمفوهم ميمف ق مربققاهنم مققي
الن ّ (صلّى عليه وّلّم) ،ويِا عمفهم كذلك عمٌ وجحب ّ ّقهم وّمموهم كسببه.

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقيّ( :ا  :ونبأّن اإلمام الربالاب ي [و] يهيمٌ ا كربم اكي يّناب.)...
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الباب اخلمسون
أحب عليّاً يقبل هللا منيه صيالته
حب أهل البي
[يف ّ
علي ّ
ّ
عامةم وأ ّن َمن ّ
خاصةم مثّ على ّ
حث النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) على ّ
حب ّ

وصيامه].

 - 526ونبأ ،المشيد دمحم كي و القاّم اكي عمم املقم  ،عقي حمقي القديي يحّق كقي و الفقم عبقد المتقان
كققي علققي اجلقحلي يجققالدة ،عققي ّنصققم كققي و املربققاكم رواكق د ،عققي و املؤيقّقد اكققي وتققد اريطيققب ( - )1يِّند ين مل يربققي
مساعقاد ّ -قا  :ونبققأّن احلقافظ احلسقي كققي وتقد وكقح اليققالء اليطّقاك ،و قم الققديي وكقح منصقحك دمحم كققي احلسقني كققي دمحم

البغدا يّ ،ا  :ونبأّن الشمي نحك اهلدو علي كي احلسي كي دمحم كقي علقي وكقح طالقب القزين ّ ،عقي اإلمقام دمحم كقي
وتققد كققي علق ّقي كققي احلسققي كققي شققاِانّ ،ققا ّ :ققدثين القاضققي وكققح دمحم احلسققي كققي دمحم كققي محّققى ،عققي علق ّقي كققي
اثكف ،عي ّف كي عمم ،عي لج كي جيفم ،عقي عبقد المتقان كقي يكقماهيم ( )2عقي مالقك كقي ونقس ،عقي ّنفق ،
عي اكي عممّ ،ا :
ّا الن ّ (صلّى

أحب عليّاً قَبِ َل هللا منه :صالتهم وصيامهم وقيامهم واستجاب دعاءه.
عليه وّلّم)َ ( :من ّ

أحب عليّاً أعطاه هللا بكل عرح يف بد ه مدينة يف اجلنّة.
أال َ
ومن ّ
حمم ٍد أمن من احلساب وامليزان والصراط.
أال َ
أحب آل ّ
ومن ّ
حمم ٍد فأان فيله ابجلنّة مع األ بياء.
أال َ
حب آل ّ
ومن مات على ّ
حمم ٍد جاء يوم القيامة مكتوابً بني عينيه آيس من رمحة هللا).
أال َ
ومن أبغض آل ّ

____________________
( )1وهح املحفّ كي وتد اريحاكلمي.
واحلديم كواه ق الفصل السا س مي مناّقب ومق املقؤمنني (عليقه السقالم) 32 ،ط الغقمي ،رمقا كواه ويضقاد ق وواّقس الفصقل )4( :مقي مقوقل
احلسني (عليه السالم) 42 ،1 :ط الغمي.
( )2رذا ق نسخ طهمان ،ومناّب اريحاكلمي ومقول احلسني (عليه السالم) له ،وق نسخ السيد علي نقي( :عي عبد كي يكماهيم).
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األئمة ِمن ِولدهم وأ ّن ّأوهلم هيو اإلميام احلسينم وب يده
[أمر رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) عليّاً بكتابة ما مليه عليهم مثّ بيان بر ات ّ
األئمة من ب ده من ِولده].
احلسنيم وأ ّن ّ

النساك جال الديي عبد احلميد ،عي وكيه اإلمام مشقس القديي شقيخ الشقمٌ فخقاك كقي
 - 521وخاي ،السيد ّ
القمقي ،عقي جيفقم كقي دمحم الدوكيسقيت ،عقي وكيقه ،عقي و جيفقم
ميد كي فخقاك املحّقحي ،عقي شقاِان كقي جايهيقل ّ
دمحم كي علي كي ابكحيقه (ّ )1قا  :ونبقأّن و ّ ،قا ّ :قدثنا ّقيد كقي عبقد ّ ،قا ّ :قدثنا وتقد كقي دمحم كقي عيسقى،
عي احلسني كي ّييد ،عي تّا كي عيسى ،عي يكماهيم كي عمم اليما ،،عي و الطفيل:

النيب (صلّى هللا عليه وسلّم) ألمري املؤمنني علي (عليه السالم) :أ تب ميا
عي و جيفم (عليه السالم) ّا ( :قال ة

يل لي أن
يب هللا و ا
علي النسيان؟ فقال :لس أخا عليي النسييان وقيد دعيوت هللا ع ّيز وج ّ
ّ
أملي علي  .قالّ :ي ّ
()2
األئمة من ولد هبم يسقى أ ُّميت
حيفظ وال ينسي
ولكن ا تب لشر ائ  .قال :قل َ :
يب هللا؟ قالّ :
ومن شر ائي ّي ّ
الغيثم وهبم يستجاب دعاؤهمم وهبم يصر هللا عنهم البالءم وهبم تنزل الرمحة مين السيماء .وهيذا ّأوهليم .وأوميأ بييده إىل

األئمة من ولده).
احلسنم مثّ أومأ بيده إىل احلسني (عليهما السالم) مثّ قال عليه وآله السالمّ :

____________________
ازو مي اللس )63( :مي وماليه  353ط الغمي ،وليس فيه ّحله( :ونبأّن و ).
( )1كواه ق احلديم ّ
( )2وهلذا الصدك شحاهد رثمة مذرحكة ق تفس ّحلقه تيقامَ :وتَ ِعيَ َها أذن َوا ِقيَهً [ / 12احلاّق ] مقي روقاب شقحاهد الونزيقل،212 2 :
وق الباب )63( :مي رواب اي املمام .366
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وإين قاتيل اببين بنتي سيب ني ألفياً
إين قتل بيحىي بن ز يرّي سيب ني ألفياًم ّ
[حديث ابن عبّاس :أوحى هللا ت اىل إىل بيّهّ :
وسب ني ألفاً].

 - 528وخققاي ،اإلمققام اليققد الثقق وكقح طالققب علققي كققي و ققب كققي عثمققان اريققالن،و ه رواكق د ويِّند ،كققموايوهم

عققي الشققيخ و وتققد كققي علق ّقي كققي و منصققحك يجققالدة ،كموايوققه عققي عبققد اجلبّققاك كققي دمحم كققي وتققد اريقحاكي ( )1يجققالة
املطملّ ،ا  :ونبأّن الشقيخ اإلمقام كرقي
مجي مسمحعاتهّ ،ا  :ونبأّن الشيخ ّهل كي يكماهيم السبيي خا م مس د ّ
اإلّالم وكح دمحم عبد كقي يحّق اجله َقحيين (كتقه )ّ ،قا  :ونبقأّن وكقح عبقد احلسقني كقي دمحم اليطقاكي ،ونبقأّن

كي ّبيقب كقي و اثكقف،

دمحم كي عبد كي يكماهيم ،ونبأّن دمحم كي شدا املسميي ،ونبأّن وكح نييم ،ونبأّن عبد
عي وكيه ،عي ّييد كي جب :
إين قتلي بيحيىي بين ز يرّي سيب ني ألفياًم
عي اكي عبّاس ّا  :ووّى
وجل يم دمحم (صلّى عليقه وّقلّم)ّ :
ّ
عز ّ

وإين قاتل اببن بنت سب ني ألفاً وسب ني ألفاً.
ّ

ّققا الشققيخ اإلمققام [وكققح دمحم اجلقه َقحيين] :هلومققل ون يربققحن ّققبيحن ولف قاد مققي ّاتليققه ووتبققاعهم ،وّققبيحن ولف قاد مققي
خاِليه ووشياعهم.
____________________
( )1رذا ق خمطحط طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :وتد كي دمحم اجلحالي).
وصننه هح والذه .
واحلديم كواه احلارم ق ابب مناّب اإلمام احلسني (عليه السالم) مي املسودك ّ ،118 3 :
وكواه ويضاد كسنديي ق تفس ّحكة آ عممان مي رواب الوفس .232 2 :
وكواه ويضاد اريطيب ق تممج اإلمام احلسقني (عليقه السقالم) مقي اتكيقخ كغقدا  ،142 ،1 :عقي وتقد كقي عثمقان كقي ميّقاح السق ّربمي ،عقي دمحم
كي عبد كي يكماهيم الشافيي ،عي دمحم كي ش ّدا املسميي...
وكواه كسنده عنه احلافظ اكي عسارم ق احلديم )286( :مي تممج اإلمام احلسني مي اتكيخ مش  241ط.1
=
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[أخذ األطفال الليوح مين احلسيني بين عليي رحيا ية رسيول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وطليبهم منيه عليى أن حيليف ابهلل عليى أ ّيه ليه حيىت

يدف وا لهم وإابء رحيا ة رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أن حيلف هلم ابهلل ،ليالً هلل ت اىل].

قب الققديي وكققح
 - 523وخققاي ،اليققد وكققح طالققب علققي كققي و ققب كققي عبيققد يجققالدةّ ،ققا  :ونبققأّن الشققيخ حمق ّ
البقققاء عبققد كققي احلسققني كققي عبققد اليه رربقاياوي يجققالدةّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح الفققوع دمحم كققي عبققد البققاّي كققي وتققد كققي
ّلمان مساعاد  -يحم ازّد ّلخ كجب ّن مخس ومخسني ومخسمة ّ -قا  :ونبقأّن وكقح احلسقي علقي كقي احلسقني
() 1
قأّم
كي ويّحب ّ
البزاكّ ،ا  :ونبأّن وكقح علقي دمحم كقي وتقد كقي احلسقي كقي يّقناب الص ّقحاٌ ّقماء دة عليقه ووّن ومسق ف ّ

كهّ ،ا  :ونبأّن كشمّ ،دثين وكح علي دمحم كي محّىّ ،دثين ييلى كي عبقد المتقان الحشقاء الربقحق ،ونبقأّن دمحم كقي
يمساعيل كي عممو ،عي ج ّدهّ ،ا :
رققان ّسققني كققي علق ّقي [عليهمققا السققالم] اق ّقم كنققا مققي الربوّققاب وميققه لحّ ق فنأخققذه [منققه] فنقققح  :هققذا لنققا!!
ّىت نصيع كه فندفيه يليه.
فيقح  :ال هذا ي .فنقح [له] :اّل !! فيدعه ق ويدينا ويذهب ّ

____________________
=
وكواه ويضاد املالّ ق رواب وّيل املويبّديي ،وكواه عنه ق رواب ِخاهم اليقىب .152
وكواه ويض قاد اري قحاكلمي ق الفصققل )12( :مققي مقوققل احلسققني (عليققه السققالم) 36 2 :ط الغققمي ّققا  :وونبققأ ،وكققح اليققالء [احلسققي كققي وتققد
اهلمققداّ ،،ققا  ]:وخققايّن وتققد كقي دمحم البخققاكي ،ووتققد كققي عبققد اجلبّققاك البغققدا ي ،وهبق كققي دمحم الشققيباّ ،،ققالحاّ :ققدثنا دمحم كققي دمحم اهلمققدا،،
ّدثنا دمحم كي عبد الشافييّ ،دثنا دمحم كي ش ّدا املسميي...
( )1هذا هح ال اهم املحجح ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :يّناب الصحاب).
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[رواية ض يفة حول دعاء اإلمام احلسني (عليه السالم) يف سجوده].

 - 532وخاي ،املشايخ جمد الديي عبد الصمد كي وتد كي عبد الققا ك احلنبلقي ،وات القديي علقي كقي و قب
كققي عبيققد اريققالن الشققافيي ،ووكققح عبققد دمحم كققي عمققم الن ّ ققاك ( )1البغققدا يحن يجققالدةّ ،ققالحا :ونبققأّن اإلمققام مجققا
الديي دمحم كي ّييد كي لج كي الدكيثي يجالدةّ ،قا  :ونبقأّن وخطقب خقحاكلم املحفّق كقي وتقد وكقح املؤيّقد (ّ[ )2قا ]:
كوي [ق املماّيل]:
و ّن شملاد ّا  :خلف مس د الن (صلّى عليه وّلّم) فإِا احلسني [كقي علقي] فيقه ّقاجد يي ّفقم خق ّده ق
ه
ه
ف ومياهي؟
الرتاب وهح يقح ّ :يّدي ومحالي وملقام احلديد هخلقف وعضاهي؟ وم ل هش رمب احلميم هخل َق ر
يهلي ين طالبوين كذنح زطالبنّك كربممك ،ولةي ّبسوين م ارياطةني زخايّهنم حب ّ لك.
تضم  ،فهقب ي مقا ال ينفيقك ،وا فقم ي مقا ال يض ّقم  ،فإنّقك وكّقم
ّيّدي ي ّن طاعيت ال تنفيك وميصييت ال ّ
الماتني.

____________________
وصلي كيا ةقداك رلم صغ ة.
( )1وكيد ّحله( :الن ّ اك) ق ّ
( )2كواه ق وواّس الفصل الساك مي مقول احلسني (عليه السالم) ،152 ،1 :ط الغمي.
جامي لشماهس احل ّ ي إلكّاهلا ،ولربحن شميع مشرتراد كني محثحب كه و ه محثحب كه ،وال ّمين على تييينه.
والمواي
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الباب احلادي واخلمسون
[يف ا تقام هللا ت اىل من قاتل احلسني وعدم ول غفرا ه له].

ّ - 531دثنا وكقح كربقم اجلنيقد (ّ )1قا ّ :قدثنا وكقح القاّقم الطقاهيّ ،قا ّ :قدثين و ّ ،قا ّ :قدثين علقي كقي
محّى المضاّ ،ا ( :حدابين أيب موسى بن ج فيرم قيال :حيدابين أيب ج فير بين دمحمم قيال :حيدابين أيب دمحم بين علييم قيال:
حدابين أيب علي بن احلسنيم قال :حدابين أيب احلسني بن عليم قال :حدابين أيب علي بن أيب طالبم قال:

رب إ ّن أخيي هيارون ميات فياغفر ليه.
قال رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) :إ ّن موسى بن عميران رفيع يدييه فقيالّ :ي ّ

فإين أ تقم له منه).
األولني واآلخرين ألجبت ما خال قاتل احلسني؛ ّ
فأوحى هللا ّ
وجل إليهّ :ي موسى لو سألتين يف ّ
عز ّ

____________________
وصلي مياد ،واحلقذٌ فيقه جل ّقي ،وال قاهم و ّن احملقذوٌ هقح مقا أييت ق صقدك احلقديم )542( :اآليت ق احلقديم الثالقم مقي البقاب:
( )1رذا ق ّ
( .212 )56مي خمطحطي ،وق كيونا هذه .216
 - 115وكواه الشيخ الصدوب اّانيد ق احلديم )113( :مي الباب )31( :مي رواب عيحن وخباك المضا (عليه السالم).41 2 :
وكواه ويضاد اكي املغالي ق احلديم )38( :مي مناّبه .68
وكواه ق هامشققه عققي مقوققل اري قحاكلمي .85 2 :وعققي ِيققل الآلل ق املصققنحع  16إبّققنا ه عققي طلن ق  ،وّققد وخمجققه اكققي الن ّ ققاكّ .ققا :
ووخمجه الديلمي عي و نييم ابإلّنا عي و الصلف عي المضا (عليه السالم).
وكواه اريحاكلمي ممّالد ق الفصل )12( :مي مقول احلسني (عليه السالم) 85 2 :ط الغميّ ،ا :
(صقلى
وخايّ ،يّد احل ّفاظ [وكح منصحك شهم اك كي ش ويه الديلمي] ّا  :وممّا مسيف ق املفاكيد كمواي علقي عليقه السقالمّ ،قا ّ :قا كّقح
عليه وآله وّلم) :ي ّن محّى كي عممان ّأ ككّه...
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 - 532وهبققذا اإلّققنا [الققذي تق ق ّدم آنف قاد] يم علق ّقي كققي و طالققب (رق ّقمم

وجهققه) ّققا ( :قييال رس ييول هللا

(صلّى هللا عليه وسلّم) :إ ّن قاتل احلسني يف اتبوت من انرم عليه صف عذاب أهل الد يام وقد ش ّد يداه ورجاله بسالسل

() 1
رهبم مين شي ّدق ريي تنيهم وهيو فيهيا خاليد
من النار من ّكس يف النار حىت يقع يف ق ر جهنّم وله ري يت ّوذ أهل النار إىل ّ

ذائق ال يذاب األلييم

() 2

لّميا ضيج جليودهم بي ّدل هللا علييهم اجلليود ح ّيىت ييذوقوا ال يذاب األلييمم ال يفي ّ عينهم سياعة

ويسقى من محيم جهنّم) (.)3

____________________
 - 532وكواه ويضاد اريحاكلمي ق ّوو الفصل )12( :مي مقول احلسني (عليه السالم)ّ 83 2 :ا :
وخايّن الشيخ الثق اليد احلافظ وكقح كربقم دمحم كقي عبقد كقي نصقم الزا قح ،ةدينق السقالم ،منصقمق عقي السقفمة احل اليق  ،وخقايّن الشقيخ اجلليقل
وكح احلسي دمحم كي يّناب اكي الساهحجي ،وخايّن وكح عبد احلسني كي احلسي كقي عل ّقي كقي كنقداك ،وخقايّن وكقح كربقم دمحم كقي يكقماهيم كقي احلسقي
البزال ،وخايّن وكح القاّم عبد كي وتد كي عقامم كقي ّقليمان كبغقدا ق ابب احملقح ّ ،قدثين و عقامم كقي ّقليمان الطقاهيّ ،قدثين
كي شاِان ّ
وكح احلسي علي كي محّى المضاّ ،دثين و محّى كي جيفم...
وكواه ويضاد اكي املغالي حتف المّم )35( :مي مناّبه ّ ،66ا :
علي احلسني كي علي كي وتد كي دمحم اكي و ليد؛ ّ ّدثهمّ ،قا ّ :ق ّدثنا وكقح القاّقم
وخايّن وكح يّناب يكماهيم كي ّسان البصمي يجالةد ،و ّن واب ّ
عبد هلل كي وتد كي عامم الطاهيّ ،دثنا و وتد كي عاممّ ،دثنا علي كي محّى المضا...
وكواه ق هامشه عي يناكي املحّة  ،261وعي احلضممي ق رواب كشقف الصقا ي  62نققالد عقي روقاب كو ازخبقاك ،وعقي الشقبلن ي ق
رواب نحك ازكصاك  ،121وعي السخاوي ق املقاصد احلسن  ،322وعي اكي الصبان ق رواب يّياٌ الما بني .186
وكواه ويضاد الشيخ الصدوب (كته ) اّانيد ق احلديم )118( :مي الباب )31( :مي رواب عيحن ازخباك.41 2 :
( )1ومثله ق مناّب اكي املغالي ،وق رواب عيحن ازخباك( :ف رس ق الناك.)...
وق مقول اريحاكلمي( :ينربس ق الناك ّىت يق ق ّيم جهنّم).
( )2يم هنا ينوهي كواي اريحاكلمي ،واجلملوني الواليوني محجح ة فيها.
وجل).
( )3وكيده ق نسخ طهمان هربذا( :الحيل هلم [مي] عذاب
ّ
عز ّ
وهذه الزئ ة محجح ة ق نسخ السيد عليه نقي:
(وق رواب عيحن ازخباك( :فالحيل هلم مي عذاب تيام ق الناك).

265

الباب الثاين واخلمسون
[يف بيان حشر ابنة رسول هللا (صلوات هللا عليهما وعلى آهلميا) بثيياب مصيبوغة بيدم احلسينيم وت لّقهيا بقيوائم ال يرش

ومطالبتها بدم ابنها احلسني .وب ده أش ار الشاف ي يف هذا امل ىن].

 - 533وخققاي ،الشققيخ شققمٌ الققديي وكققح الفضققل وتققد كققي هب ق  ّ ،قماء دة عليققه ووّن ومسق ّ ،يققل لققه :وخايتققك
قأّم
الشيخ الصاحل و ّهم املؤيّد لينب كنف عبقد [اكقي] و القاّقم عبقد المتقان كقي و احلسقي الشقيمي يجقالدة؛ ف ّ
كه.
ووخققاي ،اإلمققام اليققد مشققس الققديي عبققد الحاّ ق كققي عبققد الربققاق كققي عبققد الحاّ ق ازهبققمي ،يجققالدة كموايوققه عققي
اإلمام كري الديي و ّيد دمحم كي اإلمام ليي الديي و عبد المتان وتد كقي ليقي اإلّقالم و ّقيد عبقد الصقمد
كي تحيه اجلحيين (كت عليهم) يجقالدة ،كموايوقه عقي جق ّدي ازعلقى شقيخ اإلّقالم ميقني القديي و عبقد اكقي
و احلسققي كققي دمحم كققي تحيققه اجلققحيين (كتققه ) يجققالدةّ ،ققا  :ونبققأّن عبققد الحهققاب كققي يمساعيققل كققي عمققم الصق ق،
ّا  :ونبأّن الشيخان الزريّان وكح عبد يمساعيل كي عبد الغافم الفاكّي ،ووكح القاّم لاهم كقي طقاهم الشقنامي،
ّاال :ونبقأّن وكقح علقي احلسقي كقي وتقد السق ّرباري ،ونبقأّن اإلمقام وكقح القاّقم كقي ّبيقب ونبقأّن وكقح كربقم دمحم كقي عبقد
كققي دمحم النيسققاكحكي احلفيققد ،ونبققأّن وكققح القاّققم عبققد كققي وتققد كققي عققامم الطققاهي ابلبصققمةّ ،ققدثين و ّققن
ّققوّني ومةوققنيّ ،ققا ّ :ققدثين علققي كققي محّققى المضققاّ ،ققا ( :حيدابين أيب موسييى بيين ج فييرم ح يدابين أيب ج فيير بيين دمحمم
عليم حدابين أيب علي بن احلسنيم حدابين أيب احلسني بن عليم حدابين أيب علي ابن أيب طالبم قال:
حدابين أيب دمحم ابن ّ
قال رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم)ُ :حتشر ابنيت فاطمة يوم القيامة وم ها ابياب
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مصبوغة بدمم فتت لّق بقائمة من قوائم ال رش فتقولّ :ي عدل ( )1احكم بيين وبني قاتل ولدي.
ورب الك بة).
قال :قال رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) :فيحكم البنيت ِّ

 - 534ممك ق كيا مطاليايت على ما يه ريزو ( )2يم اإلمام الشافيي املطّل (هنع هللا يضر) [وهح] هذان البيوان:
نفخ
الص رحك ق ّشم القيام يه ه
ويل ملَي شفياوه خصماوه = و ه
ٌ
ه
ه
مضم هخ
فاطم = وّميصها كدم احلسني ّ
الكه ّد ون تم القيام َ ٌ

____________________
( )1وكواه ويضاد اكي املغالي ق احلديم )31( :مي مناّبه  64طّ ،1ا :
وخايّن وكح يّناب يكماهيم كي ّسان البصمي يجالةد ،و ّن واب علي احلسني كي علي كي وتقد كقي دمحم اكقي و ليقد ّقدثهمّ ،قا ّ :قدثنا وكقح القاّقم
عبد كي وتد كي عامم الطاهيّ ،دثنا و وتد كي عاممّ ،دثنا علي كي محّى المضا...
وكواه الشيخ الصقدوب (كتقه ) اّقانيد عقي عبقد كقي وتقد كقي عقامم الطقاهي ...رمقا ق احلقديم )21( :مقي البقاب )32( :واحلقديم ()6
مي الباب )31( :مي رواب عيحن ازخباك 8 2 :و  25ط .3وكواه ويضقاد اريقحاكلمي ق وواهقل الفصقل )5( :مقي مقولقه 52 ،1 :ط
الغمي ّا :
وخققايّن الشققيخ اإلمققام الثق ق وكققح كرب ق م دمحم كققي عبققد كققي نصققم الزا ققح ،ةدين ق السققالم ،منصققمق مققي السققفمة احل الي ق  ،وخققايّن الشققيخ اجلليققل وكققح
احلسي دمحم كي يّناب الباّمجي ،وخايّن وكح عبد احلسني كي احلسني كي عل ّقي كقي كنقداك ،وخقايّن وكقح كربقم وتقد كقي يكقماهيم كقي احلسقي كقي دمحم
البزال ،وخايّن وكح القاّم عبد كي وتد كي عامم الطاهيّ ّ ،دثين و وتد كي عامم ،وخايّن وكح احلسي...
كي شاِان ّ
وّاب احلديم يم ون ّا  :فوويلّ كقاهم مي ّحاهم اليمش فوقح  :ئ عد ئ جبّاك اّربم...
وكواه ويضاد السيحطي كسند آخم ق ابب مناّب وهل البيف (عليهم السالم) مي الآلل املصنحع  223 ،1 :ط كحالب.
مم ق كيا مطاليايت ممّا يهيزو يم اإلمام الشافيي.)...
وصليّ ( :
( )2هذا هح ال اهم ق ّ
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الباب الثالث واخلمسون
[يف حديث الثقلني  -املتقدم يف الباب - )64( :سا يد أُخر للمصنّف املنتهية إىل البيهقي بسنده املتق ّدم يف البياب

املشار إليه املتق ّدم].

 - 535وخققاي ،وّققواِي اإلمققام وّيققد الققديي دمحم كققي دمحم كققي و كربققم اكققي و يزيققد الفمعيققح ،اجلققحيين (كتققه
) مناول ق د  -ق شققهم كجققب ّققن وكك ق وّققوّني وّققوّمة ّ -ققا  :ونبققأّن اإلمققام ّ قما الققديي دمحم كققي و الفو ققحح
يجالدةّ ،ا  :ونبأّن والدي اإلمام فخم الديي وكح الفوحح اكقي دمحم الييققح يجقالدةّ ،قا  :ونبقأّن الشقيخ اإلمقام دمحم كقي

احلسققي كققي ّققهل اليبّاّققي الطحّققيّ ،ققا  :ونبققأّن شققيخ اإلّققالم مجققا الس قنّ وكققح عبققد دمحم كققي تّحيققه اجلققحيين
(ّ ّدس كوّه) مساعاد عليه  -ق شيبان ّن تس وعشقميي ومخسقمة ّ -قا  :ونبقأّن لاهقم كقي طقاهم كقي دمحم كقي
دمحم الشنامي ،ونبأّن الشيخ وتد كي احلسني (هنع هللا يضر) ( )1ونبأّن وكح دمحم جناح كي نذيم كي جناح
____________________
 - 535وكواه ويضاد الداكمي ق احلديم )12( :مي رواب فضاهل القمآن مي ّننهّ 431 2 :ا :
(صقلّى عليقه وّقلّم) يحمقاد خطيبقاد فنمقد
ّدثنا جيفم كي عحنّ ،دثنا وكح ّيّان ،عي يزيقد كقي ّيّقان ،عقي ليقد كقي وكّقمّ ،قا ّ :قام كّقح
وإين اتر فييكم الثقلينيّ :أوهلميا تياب هللا فييه
ريب فأُجيبيهم ّ
ووث عليه ،مثّ ّا ّ( :ي أيّهيا النياس إ ّ يا أان بشير يوشي أن نتييين رسيول ّ
فنم عليه وك ّب فيه  -مثّ ّا  :وأهل بييت أذ ّ ر م هللا يف أهل بييت) .ثالث مما .
فتمسكوا بكتاب هللا وخذوا به  -إ
اهلدى والنورم ّ

 236وتقق ّدم ق تيليق احلققديم )513( :ق البققاب)46( :

وكواه ويضقاد اكققي املغقالي كسققنده عقي ليققد كقي وكّققم ق احلقديم )284( :مققي مناّبقه
.234
مما ) ق رواب آ اب القاضي مي السني الربايو،12 :
( )1وهح البيهقي كواه يم ّحله( :ثالث ّ
(عليهم السالم) مي جمم الزواهد3 :

.162
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 .113ولقيالّظ ابب فضقل وهقل البيقف

الزهققمي،
القاضققي ابلربحف ق ّ ،ققدثنا وكققح جيفققم دمحم كققي علق ّقي كققي ه َّققيم الشققيباّ ،،ققدثنا يك قماهيم كققي يّققناب ه
ّدثنا جيفم  -ييين اكي عحن  -وييلى  -ييين اكي عبيد  -عي و ّيّان الويمي:
(ص قلّى عليققه وّ قلّم)
عققي يزيققد كققي ّيّققانّ ،ققا  :مسيققف ليققد كققي وكّققمّ ،ققا ّ :ققام فينققا ِا يققحم كّققح
خطيباد فنمد

ووث عليه ،مثّ ّا :

وإين اتر فييكم الثقلينيّ :أوهلميا تياب هللا فييه
ريب فأُجيبيهم ّ
( ّأما ب دم أيّها الناسم إ ّ ا أان بشير يوشي أن نتييين رسيول ّ
() 1
قم علققى روققاب وك ّققب فيققه ،مثّ ّققا  - :وأهييل بييييت
اهلييدى [والنييور] فاستمسييكوا بكتيياب هللا وخييذوا بييه  -فنق ّ

مما .
أُذ ّ ر م هللا يف أهل بييت)  -ثالث ّ
[ - 536و] وخاي ،هبذا احلديم القاضي نص القديي دمحم كقي دمحم كقي عل ّقي البنقاريت (كتقه ) يجقالدة ،واكقي

علي كي املؤيّد احلمحيين (كتقه ) يجقالدة كسقماع القاضقي،
ّ
عمي ازم اإلمام ن ام الديي خل املشايخ دمحم اكي ّ
عمققي مققي والققدي شققيخ اإلّققالم ّققيد احلق ّ والققديي دمحم كققي املؤيقّقد (هنع هللا يضر)ّ ،ققا  :ونبققأّن [هبققذا احلققديم
ويجققالة اكققي ّ
علي املؤيّقد احلمقحيين يجقالدة كسقماع القاضقي ويجقالة] اكقي ع ّقم والقدي ( )2شقيخ
القاضي نص الديي دمحم كي دمحم كي ّ
الشيح ات القديي وكقح دمحم عبقد كقي عمقم كقي و احلسقي اكقي دمحم كقي تُّحيقه (ّق ّدس وكواّهقم) ةدينق (كهقا)

ّا  :ونبأّن و شيخ الشيح عما الديي وكح ّف

عمم كي و احلسي (كت

عليهم)،

____________________
( )1ما كني امليقحفني مأخحِ ممّا تق ّدم عي املصنّ ق ّوو الباب )46( :مي هذا السمس .232
وق نسخ السيد علي نقي هاهنا( :و ّسربحا كربواب .)...
( )2مققا كققني امليقققحفني ّ قد ّقققس عققي نسققخ طه قمان ،ووخققذّنه مققي نسققخ السققيد علققي نقققي ،ورققان فيهققا( :وخققاي ،هبققذا احلققديم )...كققد ّحلققه:
(ونبأّن) املحجح ق نسخ طهمان.
الربشي ق مسنده ،الحكب ّ / 42ا :
واحلديم كواه ويضاد عبد كي تيد ّ
وخايّن جيفم كي عحن ،ونبأّن ّيّان الويمي ،عي يزيد كي ّيّانّ ،ا  :مسيف ليد كي وكّم يقح :

ريب
ّام فينا كّح (صلّى عليه وّقلّم) فنمقد ووثق عليقه ،مثّ ّقا ّ ( :أميا ب يدم أيّهيا النياسم فإ ّ يا أان بشير يوشي أن نتييين رسيول ّ
قم علقى روقاب وك ّقب
فتمسيكوا بكتياب هللا وخيذوا بيه  -فن ّ
فأُجيبهم ّ
وإين اتر فيكم الثقلينيّ :أوهلميا تياب هللا فييه اهليدى والنيور؛ ّ

فيه ،مثّ ّا  - :وأهل بييت أُذ ّ ر م هللا يف أهل بييت)  -ثالث مما .
ومي وهل كيوه؟ وليسف نساوه مي وهل كيوه؟ ّا  :كلى ي ّن نساءه مقي وهقل كيوقه ولربقي وهقل كيوقه َمقي ّ ّقمم [علقيهم] الصقدّ
فقا ّصني :ئ ليدَ ،
ّمم [عليهم] الصدّ ؟ ّا  :نيم.
كيدهّ .ا َ :
علي ،وآ جيفم ،وآ عقيل ،وآ اليبّاسّ .ا  :رل هؤالء ّ
ومي هم؟ ّا  :آ ّ
وّح  :وكواه ويضاد مسلم اّانيد ق آخم ابب فضاهل علي (عليه السالم) حتف القمّم )2248( :مقي صقنينه ،1813 ،4 :وق ط آخقم:
 ،122 1وتق ّدم ّمفياد ق علي احلديم )513( :ق الباب.232 )46( :
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ّققا  :ونبققأّن اإلمققام ّطققب الققديي مسققيح كققي دمحم النيسققاكحكيّ ،ققا  :ونبققأّن اإلمققام وكققح عبققد دمحم كققي الفضققل
ال هفماويّ ،ا  :ونبأّن ازهّواِ اإلمام وكح كربم وتد كي احلسني البيهققي احلقافظ (كتقه ) إبّقنا ه املقذرحك يم ليقد
مما ) [مثّ] ّا :
كي وكّم :وّاب احلديم رما روبناه [ ّووالد] يم ّحله (ثالث ّ

فققا لقه ّصقني :ئ ليقد َمقي وهقل كيوققه؟ ولقيس نسقاوه مقي وهقل كيوقه؟ ّققا  :كلقى ي ّن نسقاءه مقي وهقل كيوقه ولربققي
ومققي هققم؟ ّققا  :آ علق ّقي ،وآ جيفققم ،وآ اليبّققاس ،وآ عقيققل.
وهققل كيوققه َمققي ّق ّقمم [عليققه] الصققدّ كيققدهّ .ققا َ :
فقا  :رل هؤالء لمم [عليهم] الصدّ ؟ ّا  :نيم.
ّققا الشققيخ وكققح كربققم وتققد البيهقققي (هنع هللا يضر)ّ :لققفّ :ققد كق ّقني ليققد كققي وكّققم و ّن نسققاءه مققي وهققل كيوققه ،واّققم وهققل
ّمم [عليه] الصدّ مقي ووال هاشقم وووال املطإلهقب؛
البيف للنساء حتقي وهح موناو لآل  ،واّم اآل لربل َمي ّ
ه
لقح الن (صلّى عليه وّلّم)( :إ ّن الصدقة ال حتل ٍ
عحضقهم
حملمد وال آلل ّ
ّ ّ
حممد) ،ويعطاوه ّيئهم اريه رمقس القذي ّ
() 1
مي الصدّ [يد ّ على و ّن] كين هاشم وكين عبد املطّلب شيء واّد .
تسمى ولواجه آالد ةي الوشبيه ابلنسب ( )2فأكا ليد [كي وكّم] ختصي اآل مقي وهقل البيقف ابلقذرم
وّد ّ
عام تناو اآل وازلوا  ،وّد وممّن ابلصالة على مجييهم] (.)4
ولفظ الن ّ ق الحصيّ [هبم ّ

() 3

____________________
عحضهم مي الصدّ  ،كين هاشقم وكقين
( )1لف ّ ( :يئ) وما كني امليقحفني ل ّن لوصنيع الربالم ،وران ق ازصل هربذا( :ووعطاهم اريمس الذي ّ
عبد املطّلب شيء واّد).
ومقي علقى نزعوقه ،رمقا ال يفيقد يطقالب البصق علقى (ازعمقى) ال ّيئه
( )2ين ّ
صنف هقذه الوسقمي الرباِكق واإلطقالب القالي فقال يفيقد البيهققي َ
وال مي يحّه ويميد ون يربحن كص اد كاهياد لألشياء.
ازو مقي وهقل البيققف ابلقذرم )...ومقا وضقيناه هاهنققا
قلي هاهنقا ،وق احلققديم املوقق ّدم ق البقاب( :)46( :فقأكا [ليققد] ختصقي
ّ
( )3رقذا ق وص ّ
وصلي ووخذّنه ممّا ّل .
كيد ِلك كني امليقحفني ّد ّقس هاهنا مي ّ
املومم يي الذيي يشقاّحن وووليقاءه ّقىت يلقج اجلمقل
( )4هذا هحس شيطا ،للبيهقيَ ،
ومي على نزعوه ،ي ّن ال أيمم كل ال أيِن للصالة على ّ
ّم ارييّاط!!!
ق ّ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
وما ّمو البيهقي ّحله تيام ق اآلي  )3( :مي ّحكة الونممَ َ َ :
ين مفروا ام َرأة نوح َوام َرأة لوط ننتَها ت َ
هت قبهديْن م ْ
لَّل َ
هن
ِ ِ
ِضب اهلل مثال ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ ْ
اَلاخل َ
َ َ َ
ار َم َ َّ
انل َ
اِل َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ
ادخال َّ
 َ .
هلل شَئا و ِقيل
ِ ِ
 َ فخانتاهما فلم يغ ِنيا قنهما ِمن ا ِ
ِعبا ِدنا ص ِ ِ
واحلديم ابلسند املذرحك كواه ويضاد وتد كي ّنبل ق احلديم الثالم مي عنحانّ( :ديم ليقد كقي وكّقم) مقي روقاب املسقند 366 4 :ط،1
ّا :
وّصني كقي ّقاية وعمقم كقي مسقلم يم ليقد كقي
ّدثنا يمساعيل كي يكماهيم ،عي و ّيّان الويميّ ّ ،دثين يزيد كي ّيّان الويميّ ،ا  :انطلقف وّن ه
قف ّديثقه و قزو َ ميقه ،لققد
قف كّقح
(صقلّى عليقه وّقلّم) ومسي َ
قف ئ ليقد خق اد رثق اد ،كوي َ
فلما جلسنا يليه ّا له احلهصقني :لققد لقي َ
وكّمّ ،
ويف ئ ليد
ك َ
=
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[ - 531مثّ ّا البيهقي ]:ووخايّن وكح علي الموِابكيّ ،ا  :ونبأّن وكح كربقم كقي اّق ّ ،قا ّ :قدثنا وكقح او
(ّ )1ا ّ :دثنا محّى كي يمساعيلّ ،ا ّ :دثنا ّبّان كي يساك الربال (ّ )2ا ّ :دثين وكح مطقمٌ عبيقد كقي
رميرز (ّ )3ا ّ :دثين دمحم كي علي اهلامشي ،عي [نييم] امل ر مم (:)4
طلن كي عبيد كي َ
ه
ّمه ون يربوا ابملربيقا ازوىف يِا صقلّى علينقا وهقل
عي و هميمة ،عي الن ّ (صلّى عليه وّلّم)ّ ،ا َ :مي ّ
وِكيّوه ووهل كيوقه رمقا صقلّيف علقى يكقماهيم ينّقك
صل على دمحم الن ّ وولواجه و ّهمها املؤمننيّ ،
البيف فليقل :اللّ ّ
هم ّ
تيد جميد (.)5
[ّا املؤلّ  :و] وخايّن هبذا احلديم مقي ّوولقه يم هقذا املنوهقى :الشقيخ املسقند شقمٌ القديي وكقح الفضقل وتقد
كي هب

كي عسارم الدمشقي ،كقماءيت عليه هبا ق

____________________
=
خ اد رث ادّ ،دثنا ئ ليد ةا مسيف مي كّح
(صلّى
كيا الذي رنف وعي مي كّح

وّدم عهقدي ،ونسقيف
ّين ،ه
(صلّى عليه وّلّم) .فقا [ليد] :ئ اكي وخي و لقد راي ّ
(صقلّى عليقه
عليه وّلّم) فمقا ّق ّدثوربم فقاّبلحه ،ومقا ال فقال تربلّفحنيقه ،مثّ ّقا ّ :قام كّقح

خم) كني م ّربق واملدينق فنمقد تيقام ووثق عليقه ووعقظ وِ ّرقم ،مثّ ّقا ّ ( :أميا ب يد أال ّي أيّهيا النياسم إ ّ يا
وّلّم) يحماد خطيباد فينا ةاء يدعى ( ّ
يل فييه اهليدى والنيور؛ فييذوا بكتياب
يلم ّ
أان بشر يوش أن نتيين رسول ّ
وإين اتر فييكم ابقلينيّ :أوهلميا تياب هللا ع ّيز وج ّ
ريب ع ّيز وج ّ

قم علقى روقاب [مثّ] ّقا  - :وأهيل بيييت أُذ ّ ير م هللا يف أهيل بيييتم أُذ ّ ير م هللا يف أهيل بيييتم أُذ ّ ير م
هللا ت اىل واستمسيكوا بيه  -فن ّ
ومي وهل كيوه ئ ليد؟ ولقيس نسقاوه مقي وهقل كيوقه؟ ّقا  :ي ّن نسقاءه مقي وهقل كيوقه ،ولربقي وهقل كيوقه َمقي هّقمم
هللا يف أهل بييت) .فقا له ّصنيَ :
علي ،وآ عقيل ،وآ جيفم ،وآ عبّاسّ .ا  :و هر ّل هؤالء هّمم الصدّ ؟ ّا  :نيم.
الصدّ كيدهّ ،ا َ :
ومي هم؟ ّا  :هم آ ّ
( )1ومثله تق ّدم ق ّوو الباب )46( :ولف ( :وكح) هاهنا محجح ة ق نسخ السيد علي نقي ،ويّما هي مي خمطحط طهمان.
وال اهم و ّن واب او هذا هح لميل ّميز جام وّد صقناح وهقل السقنّ  ،صقاّب املقالق املشقهحكة  -املقذرحكة ق تممجوقه مقي اتكيقخ مشق ورامقل
(صلّى عليه وّلّم)!!!).
علي مي رثمة ما ران يوسلّ على ولوا كّح
اكي ّ
عدي و ا( :رانف ّد هّفإف وظاف ّ
كشاك).
ّسان كي ّ
( )2رذا ق وصلي مياد هاهنا ،وهح الصحاب ،ون ما تق ّدم فيهما مياد ق البابّ ( :)46( :
( )3رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :عبد كي طلن كي عبيد كي رميز).
( )4وكواه ويضاد البخاكي حتف المّم )325( :ق تممج ّبّان كي يساك و كوح الربال مي الواكيخ الربب ّ 2 :سم 81 )1( :وّا :
ه
وصلي هاهنا وفيا تق ّدم( :احملمم) ابملهمال .
عي نييم امله ر م رم ...وران ق رلي ّ
وويضاد ّا البخاكي فيهّ :ا الصلف :كويف ّبّان آخم عهده فذرم منه االخوالط.
وِرمه ويضاد ق تممج ّبّان مي هتذيب الوهذيب.115 2 :
( )5هذا احلديم ّد تق ّدم كيينه ،ومجي خصحصيّاته حتف المّم )414( :ق الباب.236 )46( :
وفنّدّنه هنا  ،انّه لح ران للنديم ّند وثي  ،ووصل ميواي ،ما رانف له صالّيّ وّاكليّ زن يياك
=
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الدويمة السميساطي  -يحم ازّد اليشميي مي شهم ككي اآلخمّ ،ن مخس وتسيني وّوّمة ّ -قا  :وخايتنقا
الشققيخ الصققاحل و ّهم املؤيقّقد لينققب كنققف و القاّققم عبققد المتققان اكققي و احلسققي الشققيمي اجلمجققا ،يجققالةدّ ،الققف:
ونبققأّن الشققيخان وكققح القاّققم لاهققم كققي و عبققد المتققان طققاهم الشققنامي ،ووكققح عبققد دمحم كققي الفضققل ال هف قماوي

علي البيهقي (كته ).
يجالةدّ ،اال :ونبأّن احلافظ اإلمام وكح كربم وتد اكي احلسني كي ّ

____________________
=
حممد ،فربي يِا ران ضيي السقند ،مشقربح الصقدوك ،م نقحن االخقوالب
حممد وعلى آ ّ
ازخباك البيانيّ املوحاتمة الحاك ة ق ريفيّ الصالة على ّ
مي ّهبَل النحاصب!!!
ويّها البيهقي ،ينّه ال اربي ون يهؤ ي على الديي ومثا مالك املغنّني الذيي رانحا جياكون ال َلَ َم  ،ويياونحهنم ق كدعهم ،وي اهموهنم ق ظلمهم!!!
رنف يم رذهبم؟!!!
ويها البيهقي ،ي ّن ومثا و او وّميز ّنصبيّان ،فربي ك َ
ويّها البيهقي ،ي ّن يمامك مموان كي احلربم ران مل يقبل ّديم و هميمة ،فربي خالفوم يمامربم ومقألمت روقبربم اّقات و هميقمة وكنيقوم مقذهبربم
عليها؟!!
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ق كيان ريفيّق الصقالة عليقه موقحاتمة ،وِرقمّن
مثّ ي ّّن ق محاك مي تيليقاتنا على هذا الربوابِ :رمّن و ّن ازخباك البيانيّ الحاك ة عي كّح
ازو  23 ،1 :ط.1
صحكاد منها عي مصا ك؛ ق تيلي مق ّدم السمس ّ
وويضاد ِرمّن صحكةد منها ق تيلي احلديم )414( :ق الباب )46( :مي هذا السمس .238
ولنذرم هنا ما ووك ه الرتمذي حتف المّم ( )..ق ابب( :ما جاء ق صف الصالة على الن ّ) مي ّننهّ 268 ،1 :ا :
ّدثنا حممح كقي قيالنّ ،قدثنا وكقح وهّقام  ،عقي مسقيم وازجلقع ،ومالقك كقي مغقح  ،عقي احلربقم اكقي عويبق  ،عقي عبقد المتقان كقي و ليلقى :عقي
حممييد
يل علييى ّ
ريققب كققي ع ققمةّ ،ققا ّ :لنققا :ئ كّققح هققذا السققالم عليققك ّققد علمنققا [ه] فربي ق الصققالة عليققك؟ ّققا ( :قولييوا :اللّهي ّيم صي ِّ
وعلى آل حممدم ما صلّي عليى إبيراهيم إ ّي محييد جمييدم وابر عليى ٍ
حمميدم ميا ابر ي عليى إبيراهيم إ ّي محييد
حمميد وعليى آل ّ
ّ
ّ
جميد).
ّا حممح ّ :ا وكح وهّام  :ولا  ،لاهدة عي ازعم  ،عي احلربم ،عي عبد المتان كي و ليلىّ ،ا  :ووي نقح  :وعلينا ميهم.
علي ،وو تيد ،وو مسيح  ،وو ّييد ،وطلن  ،وكهميدة ،وليد كي خاكج  -ويققا  :اكقي جاكيق
[ّا الرتمذي] :و [وك ويضاد] ق الباب عي ّ
اكي ّاكث  -وو هميمة.
ّا وكح عيسى [الرتمذي]ّ :ديم ريب كي ع مة ّديم ّسي صنيع .وعبد المتان كي و ليلى رنيوه وكح عيسى ،ووكح ليلى امسه يساك.
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الباب الرابع واخلمسون
واحلث على اتّباع تاب هللا وع ق رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) برواية أيب س يد اخلدري].
[يف ذ ر حديث الثقلني
ّ

قملاب كقي الشقيخ
 - 538وخايتنا الشيخ الصقاحل لينقب كنقف القاضقي عمقا القديي و صقاحل نصقم كقي عبقد ال ّ
عبققد القققا ك اجليلققي ّ -طققب وّوققه ( )1كتق علققيهم  -مساعقاد عليهققا  -ةدينق السققالم كغققدا  ،عصققم يققحم اجلمي ق
السا س واليشميي مي [شهم] صفم ّن اثنني وّبيني وّوّمة ّ -يل لقه :وخقاي الشقيخ وكقح احلسقي ( )2عل ّقي كقي

دمحم كققي عل ققي ك ققي الس ق ّقاء ّ قماءةد علي ققه وون ققف تسققميني؟  -ق خ ققامس كج ققب ّ ققن ّققب عش ققمة وّ ققوّمة ابملدكّ ق
القا كيّق ؟ ّ -الققف :نيققمّ .ققا  :ونبققأّن وكققح القاّققم ّققييد كققي وتققد كققي البنّققاء ،ووكققح دمحم املبققاك كققي وتققد كققي كمر ق
الربنققدي  -ق مجققا و ازهوم ّققن اثنققني ووككيققني ومخسققمة ّ -ققا  :ونبققأّن وكققح نصققم دمحم كققي دمحم كققي ال قزين ّ ،ققا :

ونبققأّن وكققح طققاهم دمحم كققي عبققد المتققان كققي اليبّققاس املخل ق (ّ )3ققا ّ :ققدثنا وكققح القاّققم عبققد
اليزيز البغحيّ ،دثنا كشم كي الحليد الربنديّ ،دثنا دمحم كي طلن  ،عي ازعم  ،عي عطيّ :
عي و ّييد اريدكي ،عي الن ّ (صلّى عليه وّلّم) ّا :

كققي دمحم كققي عبققد

يل [حبييل] ممييدود ميين السييماء إىل األرنم
إين أُوشي أن أُدعييى فأُجيييبم ّ
(ّ
وإين اتر فيييكم الثقلييني :تيياب هللا عي ّيز وجي ّ
() 4
علي احلون؛ فا ظروا ما لفوين فيهما؟).
وع ن أهل بييتم وإ ّن الطيف اخلبري أخّ [ين] ّأهما لن ّ
يتفرقا حىت يردا ّ

____________________
فأخمّن ا زنّه وجح .
وصلي موق ّدموان على ّحله( :عبد القا ك اجليلي) ّ
( )1رلمواّ( :طب وّوه) رانوا ق ّ
( )2هذا هح ال اهم املحاف لنسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقيّ( :يل هلا وخايتك الشيخ كنف وكح احلسي؟).
ومثلها ق احلديم )32( :مي الباب )28( :مي رواب اي املمام  215ونّه ليس فيه لف (ّف).
( )3رذا ق نسخ السيد علي نقي ومثلها ق رواب اي املمام ،وق خمطحط طهمان( :املخو ّ ).
وصلي ،وق رواب ي املمام( :وي ّن اللطي اريب وخايّ ،وهنما لي يفرتّا.)...
( )4رذا ق ّ
=
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____________________
=
وّققح  :وحلققديم الثقلققني عققي و ّققييد اريققدكي  -رغق ه مققي ورققاكم الصققناك طققمب رثق ة ومصققا ك ،وّققد كواه ويضقاد اريقحاكلمي ق وواّققس الفصققل:
( )6مي مقوله ،124 ،1 :ط الغميّ ،ا :
ونبأ ،احلافظ وكح اليالء [احلسي كي وتد اهلمدا ]،وخايّن لاهم كي طاهم ،وخايّن دمحم كي عبد المتان ،وخقايّن دمحم كقي دمحم احلق ي ،وخقايّن دمحم كقي
املحصليّ ،دثنا كشم كي الحليد ،عي دمحم كي طلن  ،عي ازعمشي ،عي عطيّ كي ّييد:
وي ،اتك فقيربم الثقلقني :روقاب ّبقل ممقدو كقني السقماء وازك [رقذا]
عي و ّييد :ي ّن الن (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ّا  :ي ،ووشك ون وه عى فأهجيبّ ،
علي احلح فان موا ما ختلفح ،فيهما؟
وعرتيت وهل كييت .وال وي ّن اللطي اريب وخايّ ،وهنما لي يفرتّا ّىت يم ا ّ
وكواه ويضاد اليقيلي ق تممج عبد كي اهم مي ضيفاهه / 6 :الحكب ّ ،/ 124ا :
ّدثنا وتد كي لج احللحاّ ،،ا ّ :دثنا عبد كي اهمّ ،دثنا عبد كي عبد القدوس ،عي ازعم  ،عي عطيّ :
ويهنمقا لقي يقزاال مجييقاد ّقىت يقم ا
عي و ّييد اريدكيّ ،ا ّ :ا كّح
ي ،اتك فقيربم الثقلقني :روقاب وعقرتيتّ ،
(صقلّى عليقه وّقلّم)ّ :
علي احلح فان موا ري ختلّفح ،فيهما.
ّ
وكواه ويضاد ق تممج هاكون كي ّيد 12 :م الحكب ّ ،/ 228ا :
القزالّ ،دثنا دمحم كي و ّف اليطّاك ،عي هاكون كي ّيد:
ّدثنا دمحم كي عثمانّ ،دثنا لج كي احلسي كي فما
ّ
ي ،اتك فقيربم الثقلقني :وّقد ا روقاب تبقاك
عي عبد المتان كي و ّييد اريدكي ،عي و ّ ،قا ّ :قا كّقح
(صقلّى عليقه وّقلّم)ّ ( :
علي احلح .
وتيام ّبب طمفه كيد وكفه ايديربم .وعرتيت وهل كييت ويهنما لي يفرتّا ّىت يم ا ّ
ّا اليقيلي :ال يواك عليه!!! وهذا يموو اصلع مي هذا اإلّنا .
وّح  :وكواه ويضاد الرتمذي ق ابب مناّب وهل البيقف حتقف القمّم )3186( :مقي ّقننه ،66 5 :وكشقمح حتفق ازّقحِي222 ،12 :
ّا :
رحق ّ -دثنا دمحم كي فضيلّ ،ا ّ :دثنا ازعم  ،عي عطيّ عي و ّييد.
ّدثنا علي كي املنذك ّ -
علي كي املنذك الربحقّ ،دثنا دمحم كي فضيلّ ،ا ّ ّ :دثنا] ازعم  ،عي ّبيب اكي و اثكف ،عقي ليقد كقي وكّقم (كضقي عنهمقا)،
و [ّدثنا ّ
ّاال:
ي ،اتك فيربم ما ين ّسربوم كقه لقي تضقلّحا كيقدي وّقد ا وع قم مقي اآلخقم :روقاب ّبقل ممقدو مقي
ّا كّح
(صلّى عليه وّلّم)ّ ( :
علي احلح  ،فان موا ري ختلّفح ،فيهما؟)
السماء يم ازك  ،وعرتيت وهل كييت ولي ّ
يوفمّا ّىت يم ا ّ
ّا الرتمذي :هذا ّديم ّسي ميب.
َ َ َ َ َّ ْ
ْ
َ ْ
َ
ْ
َ
َ
ِميعهها وال تفرقههوا [ / 123آ عمقمان ]3 :مققي تفسققمه/ 1 :
هلل ِ
هل ا ِ
وّققح  :وكواه ويضقاد الثيلق ق تفسق ّحلققه تيققام :واقت ِصههموا َِبه ِ
الحكبّ / ...ا :
ّققدثنا احلسققي كققي دمحم كققي ّبيققبّ ،ققا  :وجققد ق روققاب ج ق ّدي هطّققهّ ،ققا ّ :ققدثنا الفضققل كققي محّققى الشققيبا ،،وخققايّن عبققد امللققك كققي و
ّليمان ،عي عطيّ اليحق:
ي ،تمرقف فقيربم الثقلقني خليفوقني  -ين وخقذمت هبمقا لقي تضقلّحا
عي و ّييدّ ،ا  :مسيقف كّقح
(صقلّى عليقه وّقلّم) يققح ( :ويّهقا النقاس ّ
كيققدي وّققد ا ورققاي مققي اآلخققم  :-روققاب ّبققل ممققدو مققي السققماء يم ازك  -وو ّققا  :ازك  -وو ّققا  :يم ازك [رققذا]  -وعققرتيت
علي احلح ).
وهل كييت ،وال ّ
ويهنما لي يفرتّا ّىت يم ا ّ
وكواه عنه ق احلديم )1( :مي الباب )28( :مي رواب اي املمام  212وتق ّدم ويضاد كطمب وهخم ق الباب .33
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الباب اخلامس واخلمسون
[حديث الثقلني برواية الصحايب الكبري أيب الطفيل عامر بن واابلة].

 - 533وخققايّن اليققد الصققاحل كشققيد الققديي دمحم كققي و القاّققم كققي عمققم املقققم البغققدا ي كق قماءيت عليققه هبققا،
ّققا  :ونبققأّن اإلمققام السققيّد وكققح دمحم احلسققي كققي علق ّقي كققي املمتضققى احلسققين يجققالةد ،ونبققأّن احلققافظ وكققح الفضققل دمحم كققي
ّنصم السالمي يجالةد.

ّيلحل ق  :ووخققايّن اليققد وكققح طالققب علققي كققي و ققب يِّندّ ،ققا  :ونبققأّن عبققد الحهققاب كققي علققي كققي علققي يجققالةد،
ونبقأّن شقيخ اإلّققالم مجقا السقنّ ميققني القديي وكققح عبقد دمحم كقي تّحيققه اجلقحيين (هنع هللا يضر) يجقالةدّ ،ققا  :ونبقأّن اإلمققام
علي كقي وتقد [كقي] المكيق (كتقه )
وكح دمحم احلسي كي وتد كي دمحم السممّندي يجالةد ،ونبأّن اإلمام وكح احلسي ّ

يجالةدّ ،ا  :ونبأّن القاضي وكح دمحم عبد امللك كي ريبّ ،ا  :ونبأّن وكقح اليبّقاس عطقاء كقي وتقد كقي ي كيقس ،ووكقح
لرقمئ لقج كقي لرقمئ كقي ميقاِ الرتمقذيّ ،قا  :ونبقأّن الشقيخ وكقح عبقد دمحم كقي علقي احلربقيم الرتمقذيّ ،قا  :ونبقأّن
نصققم [كققي عبققد المتققان الربققحق وكققح ّققليمان الح ّشققاء] ونبققأّن ليققد كققي احلسققي ([ )1ازمققاطي] ّققا  :ونبققأّن ميققموٌ كققي
خمكحِ امل ّربي:
ّ
عققي و الطفيققل عققامم كققي واثل ق  ،عققي هّذيف ق كققي وّققيد الغفققاكيّ ،ققا  :ملققا صققدك كّققح
ّ
وّلّم) مي ّ ّ الح اع خطب ،فقا :
يب إالّ مثل صف عمر الذي
(أيّها الناسم إ ّه قد بّأين اللطيف اخلبري :أ ّه لن ي ّمر ّ

(ص قلّى

عليققه

____________________
( )1رذا ق خمطحط طهمان  -و ّن ما كني امليقحفا مأخحِ مي احلقديم )545( :مقي تممجق ومق املقؤمنني (عليقه السقالم) مقي اتكيقخ مشق
وتيليقققه - 45 2 :وق نسققخ السققيد علققي نقققي واحلققديم )33( :مققي البققاب )28( :مققي روققاب اي ق امل قمام ( :216ونبققأّن الشققيخ وكققح
نصمّ ،ا  :ونبأّن ليد كي احلسني.)...
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() 1
علي عن
وإين أ ّن أن يوش
وإين فرطكم على احلونم ّ
أن أُدعى فأُجيبم ّ
يليه من قبلم ّ
وإين سائلكم حني تردون ّ
الثقلني فا ظروا يف لّفوين فيهما؟ الثقل األ ّ تاب هللا سبب طر [منه] بيد هللا وطر يديكمم فاستمسكوا [به]
() 2
علي احلون).
وال تضلّوا وال تب ّدلوا؛ وع ن أهل بييت ّ
فإين قد بّأين اللطيف اخلبري ّأهما لن ّ
يتفرقا حىت يردا ّ

____________________
( )1وق مسند ّذيف مي املي م الربب  / 1 :الحكب  / 143ب :/
و ،محشققك ون وه عققى) وق احلققديم )545( :مققي تممج ق وم ق املققؤمنني (عليققه
وي ،زظققي ّ
ييمققم ن ق ّ يالّ نص ق عمققم الققذي يليققه مققي ّبلققهّ ،
ينّققه مل ّ
زظي ون يحشك ون وه عى).
السالم) مي اتكيخ مش ( :45 2 :يليه مي ّبله ّ
ويّ ،
قلي ،وق مسققند ّذيف ق كققي وّققيد مققي املي ققم الربب ق ( :فإ ّييه قييد بّييأين اللطيييف اخلبييريّ :أهمييا ليين ينقضيييا حييىت يييردا علي ّيي
( )2رققذا ق وصق ّ
احلون)
وللنديم مصا ك رث ة وشمّن يليها ق تيلي احلديم )545( :مي تممج وم املؤمنني (عليه السالم) مي اتكيخ مش .
وكواه ويضاد صاّب رواب ّ الصناك رما ق احلديم )13( :مي الباب )28( :مي رواب اي املمام .214
وكواه ويضاد الشيخ الصدوب اّانيد ق احلقديم )38( :مقي ابب االثنقني مقي روقاب اريصقا  66مثّ ّقا  :وازخبقاك ق هقذا امليق رثق ة ،وّقد
وخمجوها ق رواب امليمف .
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الباب السادس واخلمسون

()1

[يف حي ّ
يث رسييول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) علييى الييدفاع عيين ذُ ّريّتييهم وقضيياء حييوائجهمم والس ي ي يف مصيياحلهمم وعلييى حمبّييتهم قلب ياً
ولساانً].

قب القديي ( )2لقج كقي ّقييد احلل ّقي كققماءيت عليقه هبقا ق اكه  -ق ِي القيقدة
 - 542وخايّن الشيخ الفقيقه حم ّ
ّققن يّققدو وّققبيني وّققوّمة ّ -ققا  :ونبققأّن الشققيخ حمققي الققديي وكققح ّامققد دمحم كققي عبققد كققي علق ّقي كققي لهققمة
عمي الشمي السيّد الطاهم هع ّقز القديي وكقح املربقاكم تقزة كقي عل ّقي كقي لهقمة احلسقيين،
احلسيين احلل ّ ،ا  :وخايّ ،

وخققا والققدي الشقمي النقيققب ومققني الققديي وكققح طالققب وتققد كققي دمحم كققي جيفققم احلسققيين (كضققي عنهمققا) ّقماء دة
علي كي عبد اكقي دمحم اكقي و جقما ةّ ،قا  :وخقاي ،الشقيخ اجلليقل وكقح
عليهماّ ،ا  :ونبأّن القاضي وكح احلسي ّ
الفققوع عبققد كققي يمساعيققل كققي وتققد ،عققي وكيققه يمساعيققل كققي و عيسققىّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح يّققناب اكققي و كربققم
علي كي مهمويه القزويينّ ،ا ّ :قدثنا او كقي ّقليمان الغقاليّ ،قا ّ :قدثنا عل ّقي كقي محّقى
الماليّ ،ا  :ونبأّن ّ

المضاّ ،ا ّ ّ :دثين و محّى كي جيفم ،عي وكيه دمحم كي علي ،عي وكيقه علقي كقي احلسقني ،عقي وكيقه احلسقني كقي
علي (:)3
ّ
____________________
( )1وكيد هذا يم الباب السوني ّد ّقس عي وصلي كّم ازكحاب وحما ّهلا.
( )2رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي ( :يب الديي).
( )3وهذا كواه ويضاد اكي ّ م ق تممج او كي ّليمان الغالي مي لسان امليزان.418 2 :
اليما  211 6 :وق  ،151 8ط ،1وّا وخمه الديلمي...
وكواه ويضاد ق رنز ّ
وكواه ويضاد ق رواب ِخاهم اليقىب .18
وكواه عنه ق رواب فضاهل اريمس .11 2 :
وكواه الشيخ الصدوب اّانيد ق الباب 26( :و  )31مي رواب عيحن ازخباك 222 ،1 :وق 2

277

.24

عي علي كي و طالب (عليهما السالم) ّا ( :قال رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) :أرب ة أان شفيع هلم ولو أتوا

ّ

يطروا إلييهم
بذ وب أهل األرن :الضارب بسيف أمام ّ
ذريّيتم والقاضي هلم حوائجهمم والساعي هلم يف مصاحلهم إذا ما اض ّ

واحملب هلم بقلبه ولسا ه).
ّ
 - 541وكوي هذا احلديم كوفاو فيه:
احللي كقماءيت عليقه ،ونبقأّن السقيد حمقي القديي دمحم كقي عبقد
وخايّن كه [ويضاد] الشيخ لج كي ّييد ّ

كقي علقي

كققي لهققمة احلسققيين ،وخققاي ،الشقمي القاضققي النقيققب وكققح علققي دمحم كققي وّققيد كققي علققي كققي ميمققم احلسققيين احلق ّقما،
كققماءيت عليققهّ ،ققا  :ونبققأّن القاضققي وكققح الفضققاهل يققحنس كققي دمحم كققي احلسققي القمشققي املقدّققي يمققالءدّ ،ققا ّ :ققدثنا
جق ّدي اريطيققب وكققح دمحم احلسققي ّقماء دة عليققه ووّن ومسق ّ ،ققا  :ونبققأّن الشقمي وكققح دمحم عبققد السققاتم كققي عبيققد كققي

علي الونيسي هبا (ّ )1ا ّ :دثين الشيخ وكقح علقي احلسقي كقي علقي كقي احلسقي امل ّربقي ،والشقيخ وكقح القاّقم احملسقي
ّ
() 2
كي عمم االّربندكاّ ،،اال ّ :دثنا الشيخ وكح ّف دمحم كي عمقم كقي عل ّقي كقي قالي البلق هبقاّ ،قا ّ :قدثنا
علي اكي الربنقدي ة ّربق ق املسق د احلقمامّ ،قا ّ :قدثنا الشقيخ وكقح القاّقم
الشيخ وكح اليباس وتد كي يكماهيم كي ّ
ّف وتسيني ومةونيّ ،ا ّ ّ :دثين وكقح احلسقي علقي كقي
عبد كي وتد كي عامم الطاهيّ ،ا ّ :دثين و ّن ّ
محّققى المضققا (عليهمققا السققالم) ّققن وكك ق وتسققيني ومة ق ّ ،ققا ّ :ققدثين و محّققى كققي جيفققمّ ،ققا ّ :ققدثين و
جيفم كي دمحمّ ،قا ّ :قدثين و دمحم كقي عل ّقيّ ،قا ّ :ق ّدثين و علقي كقي احلسقني [ّقا ّ :قدثين و احلسقني] كقي
عليّ ،ا ّ :دثين علي كي و طالب (مهنع هللا يضر ومجيني)ّ ،ا :
ّا كّح

(صلّى

يذريّيتم والقاضيي هليم حيوائجهمم
عليه وّلّم)( :أرب ة أان شفيع [هلم] يوم القيامة :املكرم ل ّ

واحملب هلم بقلبه ولسا ه) (.)3
اضطروا إليهم
والساعي هلم يف أُمورهم عندما
ّ
ّ

____________________
 - 541هذا احلديم يم آخم احلديم )544( :محجح ق نسخ السيد علي نقي.
رميوه.
( )1رذا فيه وق الواي مهمالد ،وكّم اري ّ
الثلثي) وو ما يشاهبما مي ّيم احلموٌ و ّ
س فيهما ييطي على ّوهنماّ ( :
( )2هذا هح ال اهم وق ازصلّ( :ا .)...
( )3وممّا يؤيّد هذا احلديم ما كواه اريطيب ق تممج و ّ اط دمحم كي جيفم حتف المّم )563( :مي
=
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[قوله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :حرم اجلنّة على من لم أهل بييت وآذاين يف ع ن .ومن اصطنع صني ةً إىل ٍ
أحد ِمن ولد عبد املطّلب
َ
َ
ّ
ازه عليها؛ فأان أُجازيه عليها يوم القيامة].

 - 542وخايّن الشيخ اإلمام جال الديي وتد كقي دمحم كقي دمحم كقي عبقد اجلبّقاك البربقما ،ازهبقمي كققماءيت عليقه

كقداكه هبققاّ ،ققا  :ونبققأّن والققدي اإلمققام ققم الققديي دمحم كققي دمحم (كتققه )ّ ،ققا  :ونبققأّن الشققيخ كضققي الققديي وكققح اريق
يمساعيققل كققي يحّ ق الطالقققا( ،كتققه ) يجققالدةّ ،ققا  :ونبققأّن الشققيخان وكققح السققييد ّنصققم كققي ّققهل اكققي وتققد
البغدا ي ،ووكح دمحم اكي دمحم كي املنوصم كي وتد كقي ّفق املوقحيّ ،قا  :ونبقأّن القاضقي وكقح ّقييد دمحم كقي ّقييد

قمي،
الفمخزا ي النحّا( ،كته )ّ ،ا  :ونبأّن ازهّواِ اإلمام وكح يّناب وتد كي دمحمّ ،ا  :ونبأّن ييقحب كي ال ّ
ّ
ّققدثنا دمحم كققي عبققد اجلنيققدّ ،ققدثنا عبققد كققي وتققد كققي عققاممّ ،ققدثنا و ّ ،ققدثنا علققي كققي محّققى المضققا:

(حدابين أيب موسى ب ن ج فرم حدابين أيب ج فر بن دمحمم حدابين أيب دمحم بين علييم حيدابين أيب عليي بين احلسينيم حيدابين أيب
احلسني بن عليم حدابين أيب علي بن أيب طالبم قال:

ومن اصيطنع صيني ة إىل
حرم اجلنّة على َمن لم أهل بييت وآذاين يف ع نَ .
قال رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم)ّ :
ٍ
أحد من ولد عبد املطّلب ازه عليها؛ فأان أُجازه غداً إذا لقاين يوم القيامة) (.)1

____________________
=
اتكيخ كغدا ّ ،146 2 :ا :
الحكابّ ،ا ّ :قدثين دمحم كقي جيفقم كقي دمحم كقي احلسقي كقي جيفقم
الضمابّ ،ا [ :و] نبأّن دمحم كي يمساعيل ّ
وخايّن وكح مياِ عبد الغالب كي جيفم ّ
اليلحيّ ،ا  :ونبأّن ّليمان كي علي الرباتبّ ،ا ّ :دثين القاّم كي جيفم كي دمحم كقي عبقد كقي عمقم كقي علقي كقي و طالقبّ ،قا ّ :قدثين
علي:
وكيه ،عي وكيه ،عي ج ّده عبد [ظ] كي عمم ،عي وكيه عمم كي ّ
أحب أهل بييت).
عي وكيه علي كي و طالبّ ،ا ( :قال رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) :شفاعيت أل ُّميت َمن ّ

( )1وّطي مي هذا احلديم كواه الطايا ،كسنده عي عثمان ق رواب املي م ازوّسّ ،ا :
وعي عثمان ّقا ّ :قا كّقح (صقلّى عليقه وّقلّم)َ ( :مين صينع إىل أح ٍيد مين وليد عبيد املطّليب ييداً فليم يكافميه هبيا يف اليد يا؛ ف ل ّيي
مكافاته غداً إذا لقيين).
وكواه عنققه ق ابب فضققاهل وهققل البيققف (علققيهم السققالم) مققي جمم ق الزواهققد3 :
المتان كي و الزّن وهح ضيي .
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 ،113وّققا  :وكواه الط قايا ،ق املي ققم ازوّققس ،وفيققه عبققد

[قوله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)َ :من لَم أهل بييتم وقاتلهمم وأعان عليهمم وسبّهم :ال خالح له يف اآلخرق.]...

 - 543وخاي ،الشيخ شمٌ الديي وكقح الفضقل وتقد كقي هبق كقي وتقد كقي عسقارم ّقماء دة عليقه ووّن ومسق ،
ّققا  :ونبققأّن الشققيخ وكققح كوح عبققد امليق ّقز كققي دمحم كققي و الفضققل البق ّقزال الصققحق اهلققموي ،والشققيخ لينققب كنققف و
القاّم اكي احلسي الشقيميّ يجقالدةّ ،قاال :ونبقأّن وكقح القاّقم [لاهقم] كقي طقاهم اكقي و كربقم اكقي و نصقم املسقوملي
يجققالدةّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح علققي احلسققي كققي وتققد السق ّرباري ،ونبققأّن ازهّققواِ وكققح القاّققم احلسققي كققي دمحم كققي ّبيققب،
ّقا ّ :قدثنا وكقح كربقم دمحم كققي عبقد كقي دمحم ّافقد اليبققاس كقي تقزة ّ -قن ّققب وثالثقني وثال ةق ّ -قدثنا وكققح
القاّقم عبقد كقي وتقد كقي عققامم الطقاهي ابلبصقمةّ ،قدثين و ّقن ّقوّني ومةوققنيّ ،قا ّ :قدثنا علقي كقي محّققى
المضاّ ،ا ( :حدابين أيب موسى بن ج فرم قال :حدابين أيب ج فير بين دمحمم حيدابين أيب دمحم بين عل ّييم حيدابين أيب عليي بين
احلسنيم حدابين أيب احلسني بن عليم حدابين أيب علي بن أيب طالبم قال :قال رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم)َ :من لم
ومن سبّهم :أُولم ال خالح هليم يف اآلخيرقم وال يكلّمهيم هللام وال ييزّ يهم وهليم عيذاب
أهل بييتم وقاتلهمم وامل ني عليهمم َ

أليهم) (.)1

____________________
( )1وكواه ويضاد السيد وكح طالب ق وماليه رما ق الباب )8( :مي رواب تيس املطالب ّ ،121ا :
وخقايّن وكققح احلسققني لقج كققي احلسققني كقي دمحم كققي عبيققد احلسقينّ ،ققا ّ :ققدثنا عل ّقي كققي دمحم كققي مهمويقه القققزويينّ ،ققا ّ :قدثنا او كققي ّققليمان
اليال ّ ،ا ّ :دثين علي كي محّى المضا ،عي وكيه
=
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____________________
=
محّققى ،عققي وكيققه جيفققم كققي دمحم ،عققي وكيققه دمحم كققي علققي ،عققي وكيققه كققي احلسققني ،عققي وكيققه احلسققني كققي علققي ،عققي وكيققه علققي كققي و طالققب (علققيهم
السالم)ّ ،ا :
حرم ي اجلنّيية علييى َميين لييم أهييل بييييتم وقيياتلهمم وعلييى امل ييني عليييهم؛ أُولم ي ال خييالح هلييم يف اآلخييرقم وال
ّققا كّققح (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)ّ ( :
يكلّمهم هللا يوم القيامةم وال يزّ يهم وهلم عذاب أليهم).
وممقّقا يياضققد مققا هاهنققا ،مققا كواه الط قايا ،ق احلققديم )114( :وتحاليققه ق آخققم تممج ق اإلمققام احلسققني (عليققه السققالم) مققي املي ققم الربب ق / 1 :
الحكب / ...وق ط ،1حتف المّم ).....( :قّ ... 3 :ا :
ّققدثنا لققج كققي عثمققان كققي صققاحل ومطلققب كققي شققييب ازل ي ،ووتققد كققي كشققديي املصقميّحنّ ،ققالحا :ونبققأّن يكقماهيم كققي تّققا كققي و ّققالم املققديين،
ونبأّن عممان كي دمحم كي ّييد كي املسيّب ،عي وكيه ،عي ج ّده:
عي و ّييد اريدكي (هنع هللا يضر)ّ ،ا ّ :ا كّح

(صلّى

وجل حرمات ابيالثم مين حفظه ّين حفيا هللا ليه أمير
عليه وّلّم)( :إ ّن هلل ّ
عز ّ

حيفظهن حيفا هللا له شيماً :حرمة اإلسالمم وحرميتم وحرمة رمحي).
ومن
دينه ود ياهم َ
ّ
قدي ،ونبقأّن تّقا كقي املخوقاك ،عقي عطيّق اليقحق ،عقي ونقس كقي مالققك،
وّقا ويضقادّ :قدثنا وكقح الزنبقاع كوح كقي الفقم املصقمي ،ونبقأّن يحّق كقي عق ّ
ّا :
خلف على كّح

(صلّى

عليه وّلّم) فقا ( :قد أُعطي

الكوابرّ .لف :ئ كّح

ومقا الربقحثم؟ ّقا  :هير يف اجلنّية عرضيه وطوليه

ذميتم وال قتل أهل بييت).
ما بني املشرح واملغرب ال يشرب منه أحد فيظمأم وال يتو ّ
ضأ منه أحد فيش ثم ال يشربه إ سان خفر ّ
وّقا ويضقادّ :قدثنا وتققد كقي شقييب النسققاهي ،ونبقأّن ّويبق كققي ّقييد ،ونبقأّن اكقي و القحا [رقذا] عقي عبيققد كقي عبقد المتققان كقي محهقب ،عققي
عممة ،عي عاهش [ّالف]:
قونل حمقاكم ،
(صلّى عليه وّلّم)ّ ،ا ّ( :وّ لينوهم ورل ن ّ جماب :الزاهد ق رواب
ي ّن كّح
ّ
وجل ،واملربق ّذب كققدك  ،واملس ّ
عز ّ
ّمم  ،والواك للسنّ ).
و
املسونل مي عرتيت ما ّ
ّ
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سبب و ٍ
[قوله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :ل ٍ
سب ينقطع يوم القيامة إالّ حسيب و سيب].

 - 544وخايّن الشيخ اإلمام ات الديي عبد كي و القاّم [اكي] وكخم البغدا ي  -كققماءيت عليقه كبغقدا
ازو كمابط اك الذهب  -ونبأّن وكح ّف عمم كي احلسني كي امليقح
ّن اثنوني وّبيني وّوّمة ق شهم ككي ّ
مساعاد عليه  -ق ّن اثنني وعشمة وّوّمة ّ -ا  :ونبأّن وكح كربم وتد كي علي كقي عبقد الحاّقد القدالّ امليقموٌ
ابكي ازشقمّ ،ا  :ونبأّن وكح اريطيب وكح دمحم عبد كي دمحم كي عبد امليموٌ ابكي هزاك مقم الصقميفيين ّقماء دة

عليققه  -اتّ ق كجققب ّققن ثققالث وتسققيني وثال ة ق ّ -ققا  :ونبققأّن وكققح كربققم عبققد كققي دمحم كققي لئ النيسققاكحكي
يمقالءد  -ق [شقهم] صققفم ّقن ققان عشقمة وثال ةق ّ -ق ّدثنا عبققد المتقان كققي كشقم كققي احلربقمّ ،ققدثنا محّقى كققي
(صقلّى عليقه
عبد اليزيز وكح شييبّ ،داث احلربم كي وابن ،عقي عربممق  :عقي اكقي عبّقاسّ ،قا ّ :قا كّقح
سبب و ٍ
وّلّم) ( :ةل ٍ
سب ينقطع يوم القيامة إالّ حسيب و سيب) (.)1

____________________
 - 544وكواه ويضقاد اريطيققب ق تممجق عبققد المتققان كققي كشققم كققي احلربققم النيسققاكحكي حتققف الققمّم )5381( :مققي اتكيققخ كغققدا ،211 ،12 :
ّا :
وخققايّن وكققح القاّققم عبققد اليزيققز كققي دمحم كققي جيفققم اليطّققاكّ ،ققدثنا وتققد كققي ّققلمان الفقيققهّ ،ققدثنا يك قماهيم كققي يّققناب احلققم ّ ،ققا ّ :ققدثنا عبققد
المتان كي كشم النيساكحكي...
( )1ومي ّوو احلديم )541( :يم هنا محجح ق نسخ السيد علي نقي.
وكيققد هققذا ق نسققخ طهقمان هربققذا( :كوو هققذا احلققديم :رققل نسققب وصققهم ينقطق يققحم القيامق يالّ نسق وصققهمي) تربسققب ميوقققدها امليوققد هبققا
الياكٌ حب ّقها شمفاد وفخماد ،ومنقب يهدي يم منقبها ّيا ة تربحن له ق الداكيي ع ّدةد وِخماد!!
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فضيلة

تكسب م تقدها املفيد هبيام ال يار حب ّقهيا :شيرفاً وفييراًم ومنقبية هتيدي إىل منتسيبها سي ادق تكيون ليه يف اليدارين عي ّدقً
وذخراً.

 - 545وخققاي ،مجاع ق  ،عققي الشققيخ كضق ّقي الققديي املؤيقّقد كققي دمحم كققي علق ّقي املقققم الطحّققي (كتققه ) يجققالدة،
مقنهم شققيخنا اليالّمق ققم القديي عثمققان كقي املحفّق ازِرقا( ،كتققه )ّ ،قا  :ونبققأّن جق ّدي ز ّهمققي ميقني السقنّ وكققح

اليبّاس دمحم كقي اليبّقاس اليصقاكي الطحّقي امليقموٌ كيباّق مساعقاد عليقهّ ،قا [ :ونبقأّن] القاضقي وكقح ّقييد دمحم كقي
الفمخزا ي مساعاد عليهّ ،ا  :ونبأّن ازهّواِ اإلمام وكح يّناب وتقد كقي دمحم كقي يكقماهيم الثيلق ّ ،قا  :ونبقأّن
ّييد ّ
الشيخ وكح عبد الثقفيّ ،دثنا عبد كي دمحم كي شيب  ،وعبد كقي يحّق ّ ،قا  :ونبقأّن دمحم كقي عمقمان كقي
هققاكونّ ،ققدثنا دمحم كققي يّققناب الصققنيا ّ ،،ق ّدثنا وكققح عبيققد القاّققم كققي ّققالمّ ،ققدثنا عبققد كققي صققاحل ،عققي

الليم ،عي هشام كي ّيد:
(صقلّى عليقه
عي عطاء اريماّاّ ،،ا  :خطب عمم كي اريطّاب و ّهم رلثحم وهي مي فاطم كنف كّقح
(صلّى عليه وّقلّم) يققح  ( :يل
علي عليه السالم] :ي ّهنا صغ ة .فقا عمم :مسيف كّح
وّلّم) ،فقا [ ّ

() 1
وي،
سيب وصيهر منقطيع ييوم القيامية إالّ سييب وصييهري)؛ فلقذلك ك بقف ق هقذا!!! فققا [علقي عليقه السققالم]ّ :
ممّقلها يليققك ّققىت تن قم يم صققغمها .فأكّققلها يليقه ف اءتققه ،فقالققف :ي ّن و يققح لققك :هققل كضقيف احللّق ؟ ّققا :
علي ،فأصدّها عمم وككيني ول هم (.)2
كضيوها .فأنربنه ّ

____________________
( )1رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :ينقط .)...
القص كواة وهل السنّ  ،وشيي آ و ّفيان ،ووكناء َمي لب!! وّلّدهم كيا َمي ال علم له
( )2هربذا نس ف ّ
=
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____________________
=
كيلل احلحا ث وتناّبها ةيلحالهتا!!
م اشوما كيا كوائهتم على ما يسونربمه رل يحك ،ويسوقبنه رل ِي يي ،ويسوبشيه رل َمي له و ا مموءة وينسانيّ !!!
وري ران فال كيب عند ِوي البصاهم النافقذة ،ووصقناب الفطقمة السقليم واإلّساّقا املسقوقيم ون حت ّقق مثقل هقذا ازمقم  -الغق اليقا ي -
اخوياكاد .ووّحع مثل هذه القضقي الغق الطبيييق ق عقامل اريقاك ابلطقحع والم بق يسقولزم وهمقحكاد مسقونيل  ،وتقحاي فاّقدة ابطلق  ،ومقا يسقولزم الباطقل؛
فحّحع هذا ازمم ابلطحع ابطل ،وحت ّققه ق عامل ارياك ابلم ب واالخوياك مسونيل وعاطل!!!
ّوما رحن هذا ازمم عقا ي ،وون حت ّقققه وكقموله ق عقامل اريقاك يربقحن علقى خقالٌ القاكي الطبيييق واملقحاليي االعويا يق  ،فحاضقع كيقد االلوفقا
ّي عمم كي اريطاب ّني وّدم على هذا الودليس وخطب و ّهم رلثحم!
رمي ّ
وّين ّياهتا (ّالم عليها) ،و ّ
واالنوباه يم مقداك عه رمم و ّهم رلثحم ّ
اهنقا صقغ ة ،وكقدليل
علي (عليه السالم) ّ
ّوما و ّهم رلثحم (ّالم عليها) ّ
فإهنا رانف صغ ة ج ّداد ابعرتاٌ القحم ،وصميع وخاياهم الناطق ابعوذاك ّ
عدم يّدام وّد على خطبوها ّبل عمم ،م ّوهنا رانف اي آما مجي املسلمني ،ورانحا يوهافوحن على مثل هذا ازمم ،رما هتقافوحا وتسقاكقحا ّبقل
عليها) ،فخيّب آماهلم فمجيحا آيسني خاّةني.
يم خطب و ّهمها فاطم (صلحا
عليهمققا) ،ورانققف مققي محاليققد السققن الثامن ق وو الياشققمة وو ّهبيلهمققا وو كهييققد ا كقليققل ،ورققان
صققغمو كنققا فاطم ق (صققلحا
ورانققف و ّهم رلثققحم ه
وّصى عممها ّني هذه اريطب الوخدييي ثالث عشم ّن  ،وو ّنه عشم ّنحا .
و ّوما اكي اريطّاب ،فإنّه ران ّينةقذ اكقي كضق وّقوّني ّقن  ،فإنّقه عقاش مق املشقمرني مقي لمالهقه خدمق ازصقنام ّميبقاد مقي وككيقني ّقن  ،وعقاش كيقد
يظهاكه اإلّالم م الن (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ّميباد مي عشميي ّن  ،وعاش كيد الن (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) اثين عشم عاماد.
ازوليّق اإلنسقاني  ،ال صقل كقي طفلق ق ّ ّقي ثالثق عشقم ّقن وو ونقه ،وكقني
تبني هبذه املق ّدمق ونّقه حبسقب اليقا ة والغماهقز الطبيييق وامليقحال
فقد ّ
ّ
شققيخ ق ّق ّقي ّققوّني ّققن وو كيققده ،حبيققم يربققحن كويوققه ماللم ق لموي ق الربفققي والققدفي ،ويّام ق املققأمت عليققه ،وتقسققيم تمروققه ،والفربققمة ق ّققا وهلققه
وووال ه!!!
نيم ّد لدث مثل هذا ازمم ق ارياك زهمحك اعويا ي  ،وعلل ق ّقاكي علقى االّقوقام  ،والفطقمة القيت فطقم النقاس عليهقا ،وهقي حمصقحكة
ق وهمحك:
ازو  :كِال البنف ورحهنا خلقاد ه
فيهي مي اريلق والصفا .
وخلق موخلهّف ومننطّ عي وّماهنا مي البنا  ،وما وو ع
ه
ّ
ّ
ميممة حبيم ال يم ب فيها الشباب والفويان.
الثا :،رحهنا ّ
يوزو هبا.
الثالم :عدم وجح
ّ
شاب رفؤها ّ
الماك  :الطم ق املا واملنزل  ،وّيالة لخاكٌ الدنيا ،والوص ّدي للوموّ ابلدنيا وا ّخاك مواعها.
وعلح املنزل كه ،واريمو مي اريمح والملال يم انوشاك الصيف واملربان .
اريامس :اروساب الشمٌ مي الزو  ،والرتفّ
ّ
السا س :السفه واحلم  ،وعدم الومييز كني الضاك والناف  ،والصالح والفسا .
وي البنف ،وو َمي كيده اخوياكه ،وو مياندة ازهنثى ليقلها ابلزوا لغ تمهبا.
الساك  :ال لم ومرباكمة ّ
عليهقا) واكقي اريطّقاب ،فقال يربقي ق هقذه القضقي ون ييقد
ّصق القزوا املزعقحم كقني و ّهم رلثقحم (صقلحا
واليلل املذرحكة رلها رانف مفققح ة ق ّ
علي (عليه السالم) ابلطحع والم ب عي الاكي الطبييي  ،فاليدو عنها ق الفم منو ؛ فون ّق هذا الزوا منو .
ّ
=
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____________________
=
قزو مثلهقا
ّوما انوفاء اليلّ ازهوم فموّف عليقه ،فقإ ّن و ّهم رلثقحم (ّقالم عليهقا) رانقف ثقاالد ز ّهمقا (صقلحا
عليهقا) ق احملاّقي واملربقاكم ،فقال ت ّ
ةَي ران فاّداد للربما  ،وجامياد للمِال ق ّوئم شباكه ،فربي ق و ّئم نربس عممه وخمافوه!!!
تبني ةا ِرمّنه مي اتكيخ وال هتا ،ومبلغ عممها ّينما خطبها اكي اريطّاب.
و ّوما انوفاء اليلّ واملق ّدم  ،فقد ّ
و ّوما انوفاء املق ّدم واليلّ الثالث ق القضي  ،فحاضع كيد رثمة شباب املسلمني ق تلك ازئم ،الما بني للزوا هبا وال ّقيّما ك بق شقباب كقين هاشقم
خاص د هبذا ازمم ،ال ّيّما م ول الفويان مي ووال جيفم كي و طالب ،وعقيل كي و طالب (ّالم عليهم) ورل فقم مقنهم رقان خق اد مقي
ّ
صلناء آ اريطّاب ومج .
و ّوما انوفاء اليلّ واملق ّدم الماكي  ،فحاضع ج ّداد؛ يِ اإلمام علي كي و طالب (عليه السالم) رقان ّقد طلّق القدنيا ثقالاثد ،ورانقف القدنيا وهقحن عنقده
مي عمب خنزيم ق يد جمذوم!!!
علي مي ولهد الناس ق الدنيا.
وحبربم ازخباك الغ احملصحكة ،واعرتاٌ عا كين وهميّ عمم كي عبد اليزيز :ران ىل
قإهنم (علقيهم السققالم) رققانحا وشققمٌ الاييّق  ،ووفضققل اريلق واريليقق  .ووّا يققم القققحم صققمل ق
و ّومققا انوفققاء املق ّدمق واليلّق اريامسق فموّفق عليققه ،فق ّ
الوشمٌ هبم وّدم على هذا ازمم.
ِلكّ ،ىت و ّن ازخباك الحاك ة ق املحضحع  -ويضاد ّ -نطق ا ّن عمم زجل ّ
و ّومققا انوفققاء املق ّدمق السا ّق ف لق ّقي ،ورققل مسققلم ييققمٌ مقققداكاد يسق اد مققي ومققم اإلّقالم وّقاهقققهّ ،لبققه ميقققح علققى و ّن عليّقاد (عليققه السققالم) رققان
وكصقم النققاس ووعقلهقم ،نيققم ،كيقا النحاصققب ووعققداء وهقل البيققف اربقي ون ينربققم ِلقك ميانققد دة زهققل البيقف (علققيهم السقالم) وتقليققداد ز جهققل،
ورفى هلم خزئد مشاّوهم هلل وزولياهه.
و ّوما انوفاء املق ّدم الساكي وكماءة ّاّ علي (عليه السالم) مقي ال لقم ورحنقه ممرقز اليدالق  ،فقأمم كقديهي لربقل َمقي رقان لقه يملقام حبققاه اإلّقالم،
تفمب الناس عنه!!!
وخاية كس ة اإلمام وم املؤمنني وو رلماته (عليه السالم) ،وابعرتاٌ وعداهه ونّه (عليه السالم) ليدله وجماهبوه ال َلَ َم ّ
فقد حت ّق ةا ِرمّنه ونّه ال يهيقل ز ا رامل ون يقدم على مثل هذا اليمل ابلطحع والم بق  ،فربيق ةثقل ومق املقؤمنني (عليقه السقالم) القذي رقان
الفوحة ،واحلنان والمت .
حمحك املرباكم والربماال  ،وممرز اليدال و ّ
قزو عل ّقي (عليقه السقالم) اكنوقه ،وهقي ّديثق الس ّقي ،وق ّوو و ّئم ي كارهقا ،ومل تصقل كيقد يم كييقان شقباهبا كمجقل رقح ،ّ،كجلقه
ّبنان ري ي ّ
على شف القاي وو شفا جمٌ هاك!!!
يزوجها كه؟!!
وما ران ق كين وعمامها ّ
شاب وو فىت ّىت ّ
وما ران هلا وّمان ور ّفاء مي املسلمني ممّي ران على عممها ،وو ّميب منها عه رمماد ونزع د؛ ّىت ختواك واّداد منهم زن تيقي ميقه طقح احليقاة عيشقاد
هم يرتّب هالره ق ليل الزفاٌ؛ ويسوشم منه كيع الربافحك ق ليل اليمس!!!
ّييداد ،وال تبولي كشيخ ّ
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 - 546وخاي ،الشيخ جمد الديي عبد الصمد كي وتد كقي عبقد الققا ك كقي و اجلقي ( -كتقه )  -و ق ه
يجالةدّ ،الحا :ونبقأّن الشقيخ وكقح دمحم اكقي ( )1عبقد اليزيقز كقي وتقد كقي مسقيح كقي ّقيد كقي عل ّقي الناّقد يجقالةدّ ،قا :
ونبأّن وكح القاّم ّييد كي وتد كي احلسي كقي البنّقاء مساعقاد عليقه  -ق آخقم احمل ّقمم ّقن تسق ووككيقني ومخسقمة -
ّققا  :ونبققأّن الشقمي ازجق ّقل وكققح نصققم دمحم كققي علق ّقي كققي احلسققي اهلققامشي القزين ّ ،يقل لققه :وخققايرم وكققح كربققم دمحم كققي
الومقاك (ّ )2قدثنا لقج كقي و طالقب،
علي كي خل
الحكابّ ،ا ّ ّ :دثنا وكح كربم دمحم المالي كقي عثمقان ّ
ّ
عمم كي ّ
ّداث دمحم كي يكماهيم كي اليالء الدمشقيّ ،ق ّداث عمقاك [ة] كقي ّقي  ،عقي هشقام كقي عمقمو ،عقي وكيقه ،عقي عبقد
كي عممّ ،ا :
ّا كّح

(صلّى

إيل أحد
عليه وّلّم)ّ :
إين سال ّ
ريب ّ
إيل أحد من أ ُّميتم وال ي فّع ّ
وجل أ [ن] ال يرفع ّ
عز ّ

من أ ُّميت ( )3إالّ ان م ي يف اجلنّةم فأعطاين ذل .

الوماكّ ّ ،دثنا وكح عبقد صقاّب خليقلّ ،ق ّدثنا
 - 541وكه [وي ابلسند املوق ّدم آنفاد] ّ ّدثنا وكح كربم دمحم ّ
دمحم كي يكماهيم كي اليالء الدمشققيّ ،ق ّدثنا يمساعيقل كقي عيقاش ،عقي نقحك ( )4كقي يزيقد ،عقي خالقد كقي ميقدان ،عقي
مياِ كي جبلّ ،ا :
ّا كّح

(صلّى

يي] مي كّ شموط و [ن] ال وصاهم
عليه وّلّم) :شمط [ ّ

____________________
( )1لف ( :اكي) محجح ة ق نسخ السيد علي نقي ،ويّما هي مي نسخ طهمان.
الوماك).
( )2رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :وكح كربم دمحم السمي كي عثمان ّ
يي وّد.)..
يي وّد مي و ّهميت ،وال ّ
( )3رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :ون ال ّ
يوزو ّ
يزو ّ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) كناءد على ما ق نسخ طهمان .و ّوما كناءد على و ّن مونه هقح املقنت
واحلديم مضطمب املنت ،ضيي السند ،مشربح الصدوك عي كّح
املذرحك ق نسخ السيد علي نقي ،فهح مقطحع االخوالب ،وينّه مي صني وعحان الش مة املليحن ق القمآنّ ،اولحا ابفرتاههم ّيئه علقى كّقح
وّسه ال املحن.
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ونسبوه يليه تاييم وعما املنافقني ،وحتبيذ ما ّ
( )4رذا ق نسخ السيد علي نقي ،وق نسخ طهمان( :يمساعيل كي عبّاس ،عي ّحك كي يزيد).
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() 1
فمققي
يي وّققد يالّ رققانحا كفيقققايت ق اجلنّ ق فققاّف ح ،ق وصققهاكي ووصققنا َ ،
يم وّققد ،وو [ن] ال يصققاهم ّ
ومي ختلّى منه هلك (.)2
ومي مل لف ين فيهم ختلّى
ّ
وجل منهَ ،
ّف ين فيهم ران عليه مي ّافظَ ،
عز ّ

____________________
( )1رذا ق نسخ طهمان ،ولربي إب ا القاٌ والواء املثناة الفحّاني  ،وق نسخ السيد علي نقي( :كفاّيت).
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وصققهاك مققي
( )2هققذا احلققديم مق اشققوماله علققى ضققي السققند ،خمققال لضققموكة اإلّققالم وحمربمققا الربوققاب والسققنّ  ،يِ رققان لمّققح
املشققمرني واليهققح مققي عش ق ة و ّهم املققؤمنني خدجي ق (كض قحان عليهققا) ،ومققي وهّققمة و ّهم املققؤمنني صققفيّ  ،فيلققزم ون يربققحن وكحا ققا مققي كفقققاء كّققح
يسوشمحن كاهن اجلنّ ..
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ق اجلنّ  ،وضموكة اإلّالم ّاضي ا ّن املشمرني وامليانديي مي وهل الربواب ال
ّ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ابّوفاظ ّ ّققه ق عمقحم وصقناكه  -علقى مقا ّصقده خمولق هقذا احلقديم  -وفقيهم املنقافقحن القذيي رقانحا
وري اربي ون يحصي كّح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ،ويفشقحهنا يم وخقداهنم مقي املشقمرني
يرتكّصحن كه الدواهم وكيب املنحن ،ورانحا عيحن املشمرني وجحاّقيس اليهقح يماّبقحن ّقاال كّقح
واملسلمني!!!
يوحّلحا هبذه امليلحما يم القضاء على اإلّالم وكّح
واليهح ؛ ري ّ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)  -وي القذيي رقانحا حميطقني كقه  -رقانحا مقي املنقافقني فليوقدكّم آئ ّقحكة
اجلم الغفق مقي وصقناب كّقح
َ
ومي وكا ون يمو ملمحّاد و ّن ّ
وتيمفققه ونّققه مققا جق ّقم الققحيال والفققنت يم ّققاّ املسققلمني يالّ املنققافقحن ،ومل خيول ق
الوحك ق  ،وازّ قزاب ،وّققحكة املنققافقني؛ ّ
فإهنققا تغنيققه عققي هققاّ ،
إين ال أخا على أ ُّميت مؤمناً وال مشير اًم ّأميا امليؤمن فيمن يه
ويومزّحا يالّ كربيد املنافقني رما وخاي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) كذلك فقا ّ ( :
يوفمّحا ّ
املسلمحن ومل ّ
وأمييا املشيير فيقم ييه هللا بشيير هم ولكي ّيين أخييا عليييكم ييل منييافق اجلنييانم عييا اللسييانم يقييول مييا ت رفييون ويف ييل مييا
هللا إبما ييهم ّ

تنكرون)!!!

وما وّسي ما وجا ه اليالّم الطباطباهي ق من حموه الربالميّ ق اإلشاكة يم رثمة املنافقني ق املز تني ّح كّح
وهل تمو مجي َمي ران ميه = ما ّد ّحو مي الصفا مجيه
ري وق وصناكه مناف ر = وفاّ كه الربواب ّنط ر
ومي لا وللخمحك شماب = منهمرباد وللف حك اكترببا
َ
فليسف الصنب مي ّيم هيه = عاصم مي اكترباب امليصيه

وال ّبيلها ّبيل الوحكه = حبيم ال يقدح فيها احلحكه
وليس منهم َمي واتهم وفإن = ويلمزون وينا ونك مي
البشم
وفم = ورثمهم و ا كوا خ
وم عي الزّ
ومل يربي ّ
ر
ر

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)ّ ،ا :

طيي
وم ري = ق عصم الن ّ ابإلفك ر
وهل نسيف عصب اإلفك َ
وق ّديم ّحضه شها ه = تثبف كّ البيا واكتدا ه
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وِرقمه وصقناب صقناح وهقل السقنّ  :رالبخقاكي ومسقلم
وّح  :وما ِرمه اليالّمق الطباطبقاهي ق الشقطميي ازخق يي موقحاتم عقي كّقح
و ا ق صنينهما اّانيد ،وله شحاهد رث ة ج ّداد جتد كيضها حتف المّم )851( :وتحاليه مي رواب شحاهد الونزيل.152 2 :

287

____________________
وتبصم.
وِرمّن محِجاد منه ق تيلي احلديم الواي هاهنا ،فاّموه ّ
ووصقيّوه ق
وهمق الققحم ،وي ّن تيقام ختلّقى عقنهم ّيقم مل لف قحا ّق ّ كّقح
مثّ ي ّن صدب هذا احلديم والوصدي كه ماللم للوصقدي هبقال ّ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ،ومل يفقمغ منقه ّقىت
ِكيوقه الطيّبق الباّيق كقي از ّهمق  ،و ّقحا كقه اهلمقحم وهقح مشقغح كو هيقز كّقح
وفضل وصهاكه ،ولو وفضل كناتقه وو ّ
كلغه :و ّن القحم فم حا ممّا خطّطحا و كّموا ّبل ِلك اليحم ،فبيثحا يليه وّقاّحه عنفقاد يم كييقوهم وهق ّد وه ابلقوقل ين مل يبقاييهم ،ووخقذوا ه رولق كّقح
وصقف يم عل ّقي (عليقه السقالم) ون يقدفنها لقيالد وال
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) لزوجوه منها وآِوها وش ّد ييذاءد ّىت هاجمهتم وتحفيّف وهي مغضب عليهم ،ورانقف ّقد ّ
يقؤِهنم للنضقحك يم تشققيييها و فنهقا؛ فققدفنها علقي (عليققه السقالم) لققيالد م لحمق مضقطهدة ،رمققا يشقهد كققه رلمقا رثق ة مقي ومق املقؤمنني (عليققه
السالم) وشحاهد وهخم مي طمي القحم.
ومققي شققاييهم علققى ظلمهققم ونفققاّهم،
مثّ ي ّن ظلمهققم هققذا ّققد ّ
تحّ ق وانبسققس ،كسققياي وخ قالّء القققحم ووخققداهنم مققي ظَلَ َم ق كققين وميّ ق وكققين مققموانَ ،
(صقلى عليقه
(عليهم السالم) ق كيحهتم ،وّ بحا كينهم وكني القيام حبقحّهم ووظاهفهم ،رما ّاصموا جق ّدهم كّقح
فناصموا آ كّح
وآله وّلم) ق هش ريب و طالب ،وخنقحهم عند ظنّهم واّوماهلم لثحكاهتم!!!
فاحلديم املذرحك ق املنت ،وما هح كسياّه ،ابطل خمال ملبا ،الشيي والسنّ مياد؛ ورفى كه وهناد وي كاجقاد لقه ق ّقلّ ازابطيقل ،خمالفوقه حملربمقا
الشميي ووهصح الشيي والسنّ مياد.
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الباب الستّون
اجلهيالم أو امل ا يدينم اليذين آذوا آل رسيول هللا ّن قيرابتهم مين رسيول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ال
[هتديد رسيول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ب يض ّ

تنف هم يوم القيامة].

 - 548ونبققأ ،الشققيخان رمققا الققديي وكققح الفققم عبققد المتققان كققي عبققد اللطي ق كققي دمحم البق ّقزاك البغققدا ي
ومشس الديي عبد الحاّ كي عبد الرباق كي عبد الحاّ ازهبمي ،مثّ الدمشققيّ ،قا  :ونبقأّن الشقيخان وكقح ّفق
عمم كي دمحم كي دمحم كي

() 1

____________________
ازو  ،وييضقده مقا أييت حتقف القمّم / 623( :وو  )532مقي هقذا السقمس  323مقي خمطقحطي.
( )1ومثله ق احلديم )356( :مي السقمس ّ
وق هذه الطبي .336
قلي هققس يققدي فققحب لفققظ( :البغققدا ي) لفققظ( :البغققحي) وال ققاهم ونّققه مققأخحِ مققي نسققخ السققيد علققي نقققي ،وونّققه رققان فيققه:
وهاهنققا روققب ق وصق ّ
(البغحي) كدالد عي (البغدا ي) ،وال حتضم ،النسخ اآلن.
وويضاد كواه وتد هبذا السند ،وكسند آخم ق احلديم )114( :مي مسند و ّييد مي املسندّ 18 3 :ا :
ّدثنا وكح عاممّ ،دثنا له عي عبد كي دمحم ،عي تزة كي و ّييد اريدكي ،عي وكيه ّا  :مسيف النق (صقلّى عليقه وّقلّم) يققح علقى

هققذا املنققاي( :مييا ابل رجييال يقولييون :إ ّن رحييم رسييول هللا (صيلّى هللا عليييه وسيلّم) ال تنفييع قومييه؟! بلييى وهللا إ ّن رمحييي موصييولة يف الييد يا
وإين أيّها الناس فرط لكم على احليونم فيإذا جميتم قيال رجيلّ :ي رسيول هللا أان فيالن ابين فيالن .وقيال آخير :أان فيالن ابين
واآلخرقم ّ

فالن .قال هلمّ :أما النسب فقد عرفته ولكنّكم أحدابتم ب دي وارتدد القهقرى).

وكواه ويضاد ق احلديم )382( :مي مسند و ّييد مي رواب املسند 33 3 :طّ ،1ا :
ّدثنا وكح النضمّ ،دثنا شميك ،عي عبد كي دمحم كي عقي ،عي ّييد كي املسيّب:

عققي و ّققييد اريققدكي ،عققي النق (صقلّى عليققه وّقلّم) ونّققه ّققا  :تزعمققحن و ّن ّقماكيت ال تنفق ّققحمي!! و ي ّن كتققي محصقحل ق الققدنيا واآلخققمة
[و] يِا ران يحم القيام يمف ي ّحم يؤمم هبم ِا اليساك ،فيقح المجل :ئ دمحم وّن فالن اكي فقالن .ويققح اآلخقم :وّن فقالن اكقي فقالن .فقأّح :
ّوما النسب ّد عمفف ،ولربنّربم وّدثوم كيدي واكتد مت على وعقاكربم القهقمو.
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ميمققم كققي طققايل الققداك فققمي ،ووكققح الفققم دمحم كققي هبق كققي رامققل الحريققل  -يجققالةد ين مل يربققي مساعقاد ّ -ققا :
ونبققأّن وكققح القاّققم هبق كققي دمحم كققي احلصققني ،ونبققأّن وكققح علققي اكققي املققذهب ،ونبققأّن وكققح كربققم وتققد كققي جيفققم كققي
() 1
قديّ ،قا  :ونبقأّن عبيقد
تدانّ ،دثنا عبد كي وتد كي ّنبل ّا ّ :دثنا و ّ ،قا ّ :قدثنا لر ّ
قمئ كقي ع ّ

( - )2ييين اكي عممو  -عي عبد كي دمحم كي عقيل ،عي تزة كي ّييد اريدكي ،عي وكيهّ ،ا :
(صقلّى عليققه وّقلّم) يقققح علققى املنققاي( :مييا ابل قييوم يقولييون :إ ّن رحييم رسييول هللا (ص يلّى هللا
مسيققف كّققح
() 3
وإين أيّها الناس فرط لكم على احلون).
عليه وسلّم) ال تنفع يوم القيامة؟! فو هللا إ ّن رمحي ملوصولة يف الد يا واآلخرقم ّ

____________________
( )1كواه وتققد ق احلققديم )538( :ق وواهققل مسققند و ّققييد اريققدكي مققي روققاب املسققند 62 3 :ط ،1وفيققهّ( :ققدثنا عبققد ّ ،ققدثين
و .)...
وكواه عنه اكي رث ق تفس اآلي  )( :مي ّحكة )( :مي تفس ه 34 1 :ط كحالب ةنت مثل ما كويناه عي عبد كي تيد ،وّقد كوو عنقه اكقي
رث ق يّقاب احل ّ .514 3 :
( )2رذا ق رواب املسند  -هاهنا  -وق ازصل( :عبد .)...
(ص قلّى علي ققه وّ قلّم) ال تنف ق ي ققحم القيام ق ؟ و ي ّن كت ققي
قلي مق ق  ،وق املس ققند( :م ققا اب وّق قحام تق ققح  :ي ّن كّ ققم كّ ققح
( )3ر ققذا ق وص ق ّ
ملحصحل .)...
واحلديم كواه ويضاد اكي و احلديد ابخوالٌ لف ي ق شمح املخواك )32( :مي هنج البال  ،181 2 :ط 2ةصم.
وكواه ويضاد عبد كي تيد ق مسنده ،الحكب  / 128و ّ /ا :
عدي ،ونبأّن عبد كي عممو ،عي عبد كي دمحم كي عقيل ،عي تزة كي و ّييد:
ّدثين لرمئ كي ّ
عي و ّييد ّا  :مسيف كّح

(صلّى

عليه وّلّم) يقح على املناي( :أال ما ابل أقوام يقولون :إ ّن رحم رسول هللا (صيلّى هللا علييه

وإين أيّها الناس فرط لكم يوم القيامية عليى احليونم فيإذا
وسلّم) ال ينفع يوم القيامة؟! بلى وهللا إ ّن رمحي ملوصولة يف الد يا واآلخرقم ّ
جمتم قال رجلّ :ي رسول هللا أان فيالن ابين فيالن [و] يقيول آخيرّ :ي رسيول هللا أان فيالن ابين فيالن .فيأقولّ :أميا النسيب فقيد عرفتيه
ولكنّكم أحدابتم ب دي وارتدد القهقرى).

وكواه ويضاد البيهقي ق رواب االعوقا على مذهب السل

 ،165ط القاهمةّ ،ا :

ّدثنا وكح دمحم عبد كي يحّ اإلصقبها ،،ونبقأّن وكقح كربقم دمحم كقي احلسقني القطقانّ ،قدثنا يكقماهيم اكقي احلقاكث البغقدا يّ ،ق ّدثنا لقج كقي و
كرب ّ ،دثنا له كي دمحم ،عي عبد كي دمحم كي عقيل:
عقي تقزة كقي و ّققييد اريقدكي ،عقي وكيققهّ ،قا  :مسيقف كّققح

(صقلّى

عليقه وّقلّم) يققح علقى املنققاي( :ميا ابل رجييال يقوليون :إ ّن رحييم

وإين أيّهييا النيياس فييرط
رسيول هللا (صيلّى هللا عليييه وسيلّم) ال ينفييع قومييه ييوم القياميية؟! بلييى وهللا إ ّن رمحيي موصييولة يف الييد يا واآلخيرقم ّ

لكم على احلون).

علحي كي طاهم احلدا ق القح الفصل:16 2 :
وكواه ّ
عي وتد واحلارم والبيهقي والطايا ،ق الربب  ،وعبد كي تيد ،وو ييلى ،واكي و شيب .
هربذا كواه عنهم .وكواه ويضاد عي مصا ك وهخم ق يّقاب احل .514 3 :
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 - 543ونبققأ ،الشققيخ جمققد الققديي عبققد الصققمد كققي وتققد كققي عبققد القققا ك اكققي و اجلققي البغققدا ي ،والشققيخ
وضققاح الشققهمااب( )1( ،كتهمققا ) يجققالةدّ ،ققاال :ونبققأّن الشققيخ
رمققا الققديي وكققح احلسققي علق ّقي كققي دمحم كققي دمحم كققي ّ
يكماهيم كي حممح كي ّامل كي مهقدي كقي اريبق يجقالةدّ ،قا  :وخايتنقا فخقم النسقاء شقهدة كنقف وتقد كقي الفقم كقي

عمم ازكزي ،يجالةد ين مل يربي مساعاد ّ -ا  :ونبأّن الشيخ اإلمام وكقح القاّقم علقي كقي احلسقني كقي عبقد المكيقي
ّماءةد عليه ووي نسم  -ق ِي احل ّ ّن تسيني ووككيمة ّ -ا  :ونبأّن وكح احلسي دمحم كي دمحم كي يكقماهيم كقي
خملققد البق ّقزاك ّققن ّققب عشققم ووككيمة ق  ،ونبققأّن وكققح جيفققم دمحم اكققي عمققم البنققرتي الققملال يمققالءد ّققن تس ق وثالثققني
وثال ة ّ ،ا ّ ّ :دثنا وتد كي دمحمّ ّ ،دثنا عبيد كي يّنابّ ّ ،دثنا القاّم اكي دمحم (ّ ّ )2دثين عبد كي دمحم:

(صلّى عليه وّلّم) خا م ختقدمهم ،يهققا هلقا :كميقمة
ّ ّدثنا جاكم كي عبد ّ ،ا  :ران آل كّح
فلقيهققا كجققل فقققا [هلققا] :ئ كميققمة طّققي هشق َقييفاتك ( )4فققإ ّن دمحماد (ص قلّى عليققه وّ قلّم) لققي يغققين عنققك مققي
قاكة وجنويققهّ[ ،ققا جققاكم ]:ورنّققا ميشققم
شققيةاد!!! ّققا  :فققأخاي النق (صقلّى عليققه وّقلّم) فخققم جيق ّقم ك اءه حممق ّ

() 3

مقمّن ةقا شقةف ،والقذي
جبم ك اهه وتمة وجنويه ،فأخذّن السالح ،فأتيناه فقلنا :ئ كّقح
ازنصاك نيمٌ ضبه ّ
كيثك ابحل ّ لقح وممتنقا آبابهنقا و ّومهاتنقا وووال ّن ملضقينا لقحلقك فقيهم .مثّ صقيد املنقاي فنمقد ع ّقز وج ّقل ووثق عليقه
[مثّ] ّا  :ما أان؟ ّلنا :ونف كّح ّ .ا  :م ولكن َمن أان؟ ّلنا :دمحم كي عبد كي عبد املطّلب

____________________
( )1رذا.
( )2رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :حممح ).
وصلي ،ومثله ق الباب )1( :مي رواب ِخاهم اليقىب  6نقالد عي اكي البنرتي.
( )3رذا ق ّ
وِرمها اكي ّ م ق ابب البقاء مقي روقاب النسقاء حتقف القمّم )113( :مقي روقاب اإلصقاك ؛  251 4وّقا ( :كقمة) ق منسقحك [ ،مثّ ّقا ]:
ّا الطايا ،ق املي م ازوّس:
ّققدثنا دمحم كققي اليبّققاس املققؤّبّ ،ققدثنا عبيققد كققي اإلّققناب اليطّققاكّ ،ققدثنا القاّققم كققي دمحم كققي عبققد كققي عقيققلّ ،ققدثين و عبققد ّ[ -ققا
القاّم] :ورنف و عح ج ّدو و ّ -دثنا جاكم كي عبد ّ ،ا :
حممقداد لقي يهغقين عنقك مقي شقيةاد!!!
ران لمّح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) خا م ختدمه يهققا هلقا( :ك ّقمة) فلقيهقا كجقل فققا هلقا :ئ ك ّقمة طّقي شقييفاتك؛ فقإ ّن ّ
حمممة وجنواه ...احلديمّ[ :ا اكي ّ م ]:وعبيد وشيخه مرتوران.
جيم ك اءه ّ
فأخاي الن (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فخم ّ
( )4هذا هح الصحاب املحاف ملا ق رواب ِخاهم اليقىب  ،6والشيف  :الذآك ّ .قا ق ات اليقموس :الشقيف  :اريصقل ق وعلقى القموس .ويققا :
مصنف ( :شفيياتك ّيقالك).
ما ق كوّه يالّ شييفا وي يالّ شي ا مي الذواك  .وهذه اللف ق املنت والويليق مياد رانف ّ
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وأول َمن ينتقض
وأول َمن ينش ّق عنه األرن وال فيرم ّ
اكي هاشم كي عبد مناٌّ .ا  :أان سيّد ولد آدم وال فيرم ّ

يل ييوم ال
ال اب عن رأسه وال فيرم ّ
يل الرمحيان ع ّيز وج ّ
وأول داخل اجلنّة وال فيرم وصاحب لواء احلميد وال فييرم ويف ّ
ّل إالّ لّه وال فير.
ما ابل أقوام يزعمون [أ ّن] رمحي ال ينفع؟! بل [ينفيع ح ّيىت تبليغ] جياء وحكيم و يا آخير قبيلييت مين الييمن ( )1ألُش َّيفع

حىت أ ّن [ َمن] أشفع له يشفعم حىت أ ّن إبليس ليطاول طم اً يف الشفاعة (.)2
فأشفعم ّ

____________________
وصلي و ّن لفظّ( :اء) ران فيه ابجلقيم ،ومقا كقني امليققحفوني ويضقاد رقان ّقد ّققس عنقه؛ ووخقذّنه مقي روقاب ِخقاهم اليققىب ،وفيقه
( )1رذا ق ّ
كيده هربذا( :وهم يّدو ّبيلوني مي اليمي.)...
ّققا ق الغميققب :و ققا ّيّققان مققي الققيمي مققي وكاء كمققل( :يقاييي)ّ .ققا وكققح محّققى :جيققحل ون يربققحن (ّققاء) مققي احلققحة وّققد هّققذفف المققه ،وجيققحل ون
يربحن مي ّحي لحي ،وجيحل ون يربحن مقصحكاد ممدو .
النبحة) مي جمم الزواهد 216 8 :عي الطايا ،كسنده ،عي اكي عبّاسّ ،ا :
( )2وّميباد منه ج ّداد كواه اهليثمي ق ّوو (رواب عالما
ّ
(ص قلّى

عليققه وّ قلّم) فبربققف عليققه وصققاّف ،فأاتهققا الن ق (ص قلّى

عميية مييا
عليققه وّ قلّم) فقققا هلققاّ :ي ّ

عم ق كّققح
تق ّ
قحق اكققي لصققفيّ ّ
تويف له وليد يف اإلسيالم فصيّ بيىن هللا ليه بيتياً يف اجلنّية .فسقربوف ،مثّ خمجقف مقي عنقد كّقح
عمة َمن ّ
يبكي ؟ ّالفّ :
تحق اكينّ .قا ّ :ي ّ
(صقلّى عليقه وّقلّم) لقي
(صلّى عليه وّلّم) فاّوقبلها عمم كي اريطاب ،فقا  :ئ صفيّ ّد مسيف صماخك ي ّن ّماكوقك مقي كّقح

عمة أتبكني وقد قل لي ميا قلي ؟
يربممها ولبّها ،فقا ّ :ي ّ
تغين عنك مي شيةاد!!! فبربف .فسميها الن (صلّى عليه وّلّم) وران ّ
(صلّى عليه وّقلّم) لقي تغقين عنقك مقي
ّالف :ليس ِا وكربا ،ئ كّح  ،اّوقبلين عمم كي اريطاب ،فقا  :ي ّن ّماكوك مي كّح
هجيير ابلصييالقم فه ّ ققم كققال ابلصققالة فصققيد النق (صقلّى
شققيةاد!!! ّققا  :فغضققب النق (صقلّى عليققه وّقلّم) وّققا ّ :ي بييالل ّ
املنقاي فنمققد ووثق عليقه ،مثّ ّققا  :مييا ابل أقييوام يزعمييون أ ّن قيرابيت ال تنفييع؟ ييل سييبب و سييب منقطييع يييوم القياميية إالّ سييبيب و سيييب؛

عليققه وّقلّم)

فإها موصولة يف الد يا واآلخرق.
ّ
مصميي على ييذاء الن ّ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ،ورقذلك ق تممجق عبقد
وّح  :وق ِيل احلديم وّبله ويضاد شحاهد وهخم ق و ّن عمم َ
ومي ران على نزعوه رانحا ّ
كي عبّاس مي رواب امليمف والواكيخ.433 2 :
وّميباد منه كواه الطايا ،ق تممج عبيد كي جيفم مي املي م الصغ ّ 233 ،1 :ا :
ّققدثنا عبيققد كققي جيفققم كققي وعققني البغققدا يّ ،ققدثنا وكققح ازشققيم كققي املقققدام الي لققيّ ،ققدثنا وصققمم كققي ّحشققبّ ،ققدثنا يّققناب كققي واصققل
علي:
الض ّ  ،عي و جيفم دمحم كي ّ
فلمقا كووّ ،قربوحا ومقا
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فققا  :ئ كّقح
عي عبد كي جيفمّ ،ا  :وتقى اليبّقاس كقي عبقد املطّلقب كّقح
ّ
ي ،وتيقف ّحمقاد يونق ّدثحن ّ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)ّ :ققد فيلحهققا؟ والققذي نفسققي كيققده ال يققؤمي وّققدهم ّققىت لققبّربم حب ق ّ ويمجققحن ون يققدخلحا اجلنّق
ِا يالّ ّوهنققم يسققوثقلح !!،فقققا كّققح
كشفاعيت وال يمجح [ه] كنح عبد املطّلب؟!
وّح  :وِيل الربالم كواه ويضاد الطايا ،ق تممج دمحم كي عحنه الس اق مي املي م الصغ ّ 36 2 :ا :
ّدثنا دمحم كي عحن الس اق ابلبصقمةّ ،قدثنا وكقح ازشقيم وتقد كقي املققدامّ ،قدثنا وصقمم كقي ّحشقبّ ،قدثنا ّ ّقمة كقي خالقد ،عقي و جيفقم دمحم
عليّ ،ا ّ :لف ليبد كي جيفم كي و طالبّ ّ :دثنا شيةاد مسيوه...
كي ّ
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الباب احلادي والستّون

()1

النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) على حمبّة هللام وحمبّتهم وحمبّة أهل بيته]
[يف ّ
حث ّ

 - 552ونبققأّن الشققيخ ققم الققديي عثمققان كققي املحفّق  ،وازم ق ات الققديي املحفّق كققي دمحم كققي املحفّق ازِرانيققان
(كتهما ) كموايوهما ،عي اإلمام جمد الديي عبد احلميد كي دمحم كقي يكقماهيم اريقحاكلمي يجقالةدّ ،قا  :ونبقأّن اإلمقام
ّسان كي ّقييد املنييقي مساعقاد عليقه ق اجلقام املنوققى ( )2لقثالث ليقا
ات الديي وكح ّييد مسيح كي حممح كي ّ

كقني مي شهم كمضان ّن ّب وّبيني ومخسمة .
ّيلحل ق  :ووخققاي ،اليققد اإلمققام ات الققديي علققي كققي و ققب كققي عبيققد اريققالن البغققدا ي يجققالةدّ ،ققا  :ونبققأّن
شهاب كي حممح ( )3املزّري اهلموي رواك دّ ،قا  :وخقايّن اإلمقام وكقح ّقيد عبقد الربقمم كقي دمحم كقي و امل ّفقم منصقحك

كققي عبققد اجلبّققاك السققمياّ ،،ققا  :ونب قأّن الش قمي وكققح الايرققا عمققم كققي يك قماهيم كققي ت ققزة احلسققيين كق قماءيت عليققه
ابلربحف  ،ونبأّن وكح احلسني وتد كقي دمحم كقي وتقد كقي الن ّققحك الب ّقزاك ،ونبقأّن وكقح احلسقي علقي كقي عمقم احلقم  ،ونبقأّن
وتد كي احلسني الصحقّ ّ ،دثنا لج كي مينيّ ،دثنا هشام كقي يحّق  ،عقي عبقد كقي ّقليمان ،عقي دمحم كقي
علي كي عبد كي عبّاس ،عي وكيه ،عي ج ّده (مهنع هللا يضر ومجيني)ّ ،ا :
ّ
ّا كّح

(صلّى

عليه وّلّم)( :أحبّوا هللا ملا يغذو م به من مةم وأحبّوين

____________________
وصلي مي خمطحط طهمان ّحله :ابب رذا ،وابب رقذا .و ّومقا نسقخ السقيد علقي نققي فققد وهنقف املطالقب يم
( )1وكيد هذا الباب ّد ّقس عي ّ
صدك احلديم )554( :ق  235والبقيّ يم آخم الربواب ّاّط عنه.
قنف عقي
وصلي هاهنا ،ومل وجد اللف ق هقذا املقحك مقي مقحاك النققل عقي عثمقان كقي املحفّق ق هقذا الربوقاب ،وال قاهم ّوهنقا مص ّ
( )2رذا ق ّ
(املنييي).
( )3رذا ق نسخ طهمان ،وق نسخ السيد علي نقي( :حمفحظ).
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حبيب) (.)1
ّ
حبب هللام وأحبّوا أهل بييت ّ

____________________
( )1وكواه ويضاد الرتمذي ق ابب مناّب وهل البيقف (علقيهم السقالم) مقي وكقحاب املناّقب حتقف القمّم )3883( :مقي ّقننه 664 5 :وشقمح
ازّحِيّ ،221 ،12 :ا :
ّدثنا وكح او ّليمان كي ازشيمّ ،ا  :وخايّن لج كي عقنيّ ،قا ّ :قدثنا هشقام كقي يحّق  ،عقي عبقد كقي ّقليمان النقحفلي ،عقي دمحم كقي
علي كي عبد كي عبّاس ،عي وكيه ،عي اكي عبّاسّ ،ا :
حليب).
عليه وّلّم)( :أحبّوا هللا ملا يغذو م من مةم وأحبّوين ّ
حبب هللام وأحبّوا أهل بييت ّ

(صلّى
ّا كّح
ّا وكح عيسى [الرتمذي] :هذا ّديم ّسي ميب يّما نيمفه مي هذا الحجه.
وّقح  :وكواه ويضقاد الطقايا ،ق احلققديم )111( :مقي تممجق اإلمقام احلسققي (عليقه السققالم) حتقف الققمّم ( )1222مقي روققاب املي قم الرببق / 1 :
الحكب  / 125و  /وق طّ ... 3 :1ا :
ّدثنا عبد كي وتد كي ّنبلّ ،دثنا لج كي ميني...
وكواه ويضاد وكح نييم ق تممج علي كي عبد كي اليبّاس حتف المّم )231( :مي ّلي ازولياءّ 211 3 :ا :
ّدثنا دمحم كي وتد كي احلسيّ ،دثنا عبد كي وتد كي ّنبلّ ،دثنا لج كي ميني...
مثّ ّقا وكقح نيقيم :هققذا ّقديم ميقب هبققذا اللفقظ ال ييقمٌ مققأثحكاد موصقالد عقي النق (صقلّى عليقه وّقلّم) يالّ مقي ّقديم علققي كقي عبقد
حموج حبديثه وّد الثقاة:
اليبّاس ،وال عنه يالّ مي ّديم هشام كي يحّ عي عبد  .وهشام كي يحّ هح ّاضي صنياء ّ
[و] كواه ويضاد عنه علي كي حبم مثل كواي لج كي ميني...

كققي

وكواه ويضاد احلارم ق وواخم ابب مناّب وهل البيف مي املسودك ّ ،143 3 :ا :
وخايّن وكح النضم دمحم كي دمحم كي يحّ الفقيه ،ووكقح احلسقي وتقد كقي دمحم الينقايّ ،قا ّ :قدثنا عثمقان كقي ّقييد القداكميّ ،قدثنا لقج كقي ميقني،
ّققدثنا هشققام كققي يحّق ّ ،ققدثين عبققد كققي ّققليمان النققحفلي ،عققي دمحم كققي علققي كققي عبققد كققي عبّققاس ،عققي وكيققه ،عققي اكققي عبّققاسّ ،ققا ّ :ققا
ِِ
حليب).
كّح (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)( :أحبّوا هللا ملا يغذو م به من َمهم وأحبّوين ّ
حلب هللام وأحبّوا أهل بييت ّ
ّا احلارم  -وص ّدّه الذه  :-هذا ّديم صنيع اإلّنا .
وكواه ويضاد ق تممج وتد كي كلّحيه حتف المّم )1833( :مي اتكيخ كغدا ّ 153 4 :ا :
قحلانّ ،قدثنا
وخايّن احلسي كي احلسني كي اليبّاس النياي ،وخايّن وتد كي عبد كي نصم الذاكع ابلنهموانّ ،دثنا وكح اليبّاس وتقد كقي كلّحيقه ال ّ
لج كي مينيّ ،دثنا هشام كي يحّ ّ ،دثنا عبد كي ّليمان النحفلي...

مثّ ّا اريطيب :كواه عي لج كي ميني مجاع هربذا...
وكواه ويضاد الشيخ الصدوب ق اللس )58( :مي وماليه  326كسند آخم عي هشام كي يحّ ...
وكواه ويضاد يحّ كي ييقحب الفسحي ق تممج عبد كي عبّاس مي رواب امليمف والواكيخّ 431 2 :ا :
ّدثنا لئ كي ويّحبّ ،ا ّ :دثنا لجّ ،ا ّ :دثنا هشام كي يحّ الصنيا ،،عي عبد كي ّليمان النحق ّاضي صنياء...
قدك املنثققحك ،وّققا  :وخمجققه الرتمققذي وّسققنّه و
وكواه السققيحطي ق ِيققل تفس ق آي ق املققحّة  -وهققي اآلي ق  )23( :مققي ّققحكة الشققحكو مققي تفس ق الق ّ
[وخمجه ويضاد] الطايا ،واحلارم والبيهقي ق الشيب.
وكواه عنه ق فضاهل اريمس .15 2 :
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 - 551وخققاي ،اإلمققام ات الققديي علققي كققي و ققب كققي عبيققد يجققالةد ،عققي روققاب اإلمققام كمهققان الققديي ّنصققم
اكققي و املربققاكم املطق ّقمليّ ،ققا  :وخققايّن وكققح املؤيقّقد املحفّق كققي وتققد امل ّربققي اريقحاكلمي ( )1إبّققنا ه يم اإلمققام دمحم كققي
ه
وتد كي علي كي شاِان (ّ )2ا ّ ّ :دثنا وكقح عبقد احلسقني كقي دمحم  -ابحملمديق  -عقي احلسقني كقي جيفقم ،عقي

دمحم كي ييقحب ،عي دمحم كي عيسى ،عي نصم كي تّا  ،عي شيب كي احل ّ ا  ،عي ويّحب السقخويا ،،عقي ّنفق ،
عي اكي عممّ ،ا :
ومين أراد أن ينجيو مين عيذاب
(صلّى عليه وّقلّم)َ ( :من أراد التوّ ل على هللا
ّا كّح
فليحب أهل بييتم َ
ّ
فليحب أهل بييتم فوهللا
ومن أراد دخول اجلنّة بغري حساب
ومن أراد احلكمة
القّ
فليحب أهل بييتم َ
فليحب أهل بييتم َ
ّ
ّ
ّ

ما أحبّهم أحد إالّ رب الد يا واآلخرق).

 - 552وخاي ،دمحم كي ييققحب يجقالدة ،وخقايّن عبقد المتقان كقي عبقد السقمي يجقالدة ،ونبقأّن شقاِان كقي جايهيقل
كقماءيت عليقه ،ونبقأّن دمحم كقي عبقد اليزيقز ،ونبقأّن احلقارم دمحم كقي وتقد النطنقزيّ ،قا ّ :قدثنا ازهّقواِ اإلمقام وكقح دمحم
وتد كي الفضل اريحا ّ ،ا ّ :دثنا وكح ّييد الن ّققاشّ ،قا ّ :قدثنا وكقح كربقم دمحم كقي يكقماهيم الايوجقم يّ ،قا :
ّ ّدثنا وكح كربم دمحم كي وتد الطحّيّ ّ ،دثنا دمحم كي لج كي ضميس الفيدي (ّ )3ا :
ّق ّداث عيسققى كققي عبققد

 ،عققي وكيققه :عققي جق ّده علققي كققي و طالققب (عليققه السققالم) ّققا ( :جيياء رجييل إىل النيييب

حىت حتبّين يف آيل)
(صلّى هللا عليه وسلّم)م فقال :وهللا ّ
إين ألحبّ ّي رسول هللا .قال :وحدي؟ قال :م .قال :ما أحببتين ّ

( .) 4

____________________
عليها) مي مقوله 53 ،1 :ط الغمي.
( )1كواه ق احلديم )25( :مي الفصل )5( :وهح ابب فضاهل فاطم (صلحا
( )2هذا هح الصحاب املحاف لنسخ السيد علي نقي ومقول اريحاكلمي ،وق خمطحط طهمان هاهنا تصني .
( )3هذا هح الصحاب ،وق نسخ السيد علي نقي( :اليبدي).
وصلي رليهما.
( )4رذا ق ّ
واحلديم ّد كويوه ق كيا مصا ك وهخم مي مصا ك وهل السنّ  -وّد ِهب عي ابي امسه  -ورما نفيه و ّن المجل القذي واجقه كّقح
عليه وآله وّلم) هبذا القح هح عمم كي اريطّاب.
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(صقلى

وذريته اجلنّة].
[قول زيد الشهيد (رضوان هللا عليه) :إ ّن من رضى رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أن يدخل أهل بيته ّ

 - 553وخققاي ،وتققد كققي يكقماهيم [كققي عمققم الفققاكوّي] عققي عبققد المتققان كققي عبققد السققمي يجققالدة ،عققي شققاِان
ال هقمي ّماء دة عليه ،عي دمحم كقي عبقد اليزيقز ،عقي دمحم كقي وتقد كقي علقيّ ،قا  :ونبقأّن وكقح علقي احلسقي كقي وتقد كقي
احلسني احل ّدا ّ ،ا ّ ّ :دثنا وكح نييمّ ،ا ّ :دثنا وكح كربقم اكقي القاياءّ ،قا ّ :قدثنا دمحم كقي وتقد الرباتقبّ ،قا :
ّدثنا عيسى كي مهمانّ ،ا ّ :دثنا ّف كي عممّ ،ا ّ :دثنا احلربم كي ظه  ،عي و الزّن :
َ

َ

َ

َ

ْ َ َ ُّ َ
كف َ ْ
[ / 5الضقنى:
هو
قلَ :ول َس ْوْ يع ِطيك رب
عي ليد كي علي [(عليهما السقالم)] ق ّحلقه ع ّقز وج ّ
وِكيوه ق اجلنّ (.)1
 ]33فقا  :ي ّن مي كضى كّح
(صلّى عليه وّلّم) ون يدخل وهل كيوه ّ

____________________
( )1واحلديم كواه ويضاد اكي عسارم ق تممج ليد الشهيد مي اتكيخ مش ّ ،135 ،13 :ا :
وخايّن وكح القاّم هب كي عبد  ،ونبقأّن وكقح كربقم وتقد كقي علقي ،ونبقأّن وكقح ّقييد احلسقي كقي دمحم كقي عبقد كقي ّسقنحيه اإلصقبها ،،ونبقأّن
القاضي وكح كربم دمحم كي عمم كي ّلم كي الاياء كي ّاية كي ّنان اجليا احلافظ ،ونبأّن دمحم كي وتد الرباتب...
وكواه ويضاد اكي املغالي ق ِيل احلديم )362( :مي مناّبه  316طّ ،1ا :
وخايّن وتد كي دمحم كي عبد الحهاب يجالةد :و ّن واب وتقد عمقم كقي عبقد كقي شقحِب وخقايهمّ :قا ّ :قدثنا عثمقان كقي وتقد القدّابّ ،قدثنا دمحم
اليحامّ ّ ،دثنا اكي الصباح الدوال ّ ،دثنا احلربم كي ظه :
كي وتد كي و َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
عي السدي ق ّحله عز وجلَ :و َم ْن يق َوْ َح َسنًَ نَزد َل ف َ
يها ح ْسنا ّا  :املحّة ق آ المّح (صلّى عليه وآله).
ِ
ّ
ِ
ِ
ّ ّ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ ْ َ
ّا  :كضى دمحم (صلّى عليه وآله) ون يدخل وهل كيوه اجلنّ .
وق ّحله تيام :ولسوْ يع ِطيك ربك فو
وكواه ق هامشه يشاكة عي الصحاع احملمّ  ،151نقالد عي القمط ق تفس ه .مثّ ّا :
=
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____________________
=
ووخمجه ويضاد الثيل ق تفس ه إبّنا ه يم احلربم كي ظه  ،عي الس ّدي ،عي و مالك ،عي اكي عبّاس.
قدك املنثقحك .1 6 :وق روقاب مسقالك احلنفقاء  .13وق روقاب احلقاوي للفوقاوي .221 2 :وق روقاب
ووخمجه ويضاد السقيحطي ق ال ّ
السبل اجلليّ .6
ووخمجه ويضاد اكي رث الدمشقي ق تفس ه هبام تفس فوع البيان.146 ،12 :
وّح  :وكواه ويضاد الطايي ق تفس اآلي الربما مي تفس ه 232 32 :ط مصم:
عي عبا كي ييقحب ،عي احلربم كي ظه  ،عي الس ّدي ،عي اكي عبّاسّ ،ا  :مي كضاء دمحم (صلّى عليقه وّقلّم) ون ال يقدخل وّقد مقي وهقل
كيوه الناك.
وكواه ق احلديم ،1111( :و )1113مي شحاهد الونزيل عنه وعي فما كي يكماهيم ،عي جيفم كي دمحم الفقزاكي ،عقي عبقا  ،عقي نصقم ،عقي دمحم
كي مموان ،عي الربل  ،عي و صاحل ،عي وكي عبّاس...
وكواه ويض قاد السققيّد هاشققم البن قما - ،نق قالد عققي فماهققد السققمطني اجل ققزء الثققا ،،ومناّققب اكققي املغققالي  -ق الب ققاب )23( :مققي روققاب اي ق امل قمام
 325ط.1
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َ ْ َ َ ْ
اِل َ َسنًَ فَلَهُ َخ ْ
هري
ِ
[ الم أمري املؤمنني (عليه السالم) مع أيب عبد هللا اجلديل حول تفسري قوله ت ياىل :من جاء بِ
َ
السَِّئًَ فَك َّب ْ
منْ َها َوه ْم م ْن فَ َزع يَ ْو َ
اء ب َّ
ون * َو َم ْن َج َ
ت وجوهه ْم ِف َّ
ار وأن ميراد هللا ت ياىل مين احلسينة:
انل
ن
م
َ
آ
ذ
ئ
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حبّهمم ومن السيّمة :بغضهم].

 - 554وخققاي ،شققيخنا اإلمققام جمققد الققديي دمحم كققي لققج كققي احلسققني وكققح احلسققي الربمجققي كتققه وّققلفه -
يجالةد ين مل يربي مساعاد كقماءيت عليه ّ -قا  :وخقايّن المض ّقي املؤيّقد كقي دمحم كقي علقي يجقالةد ،ونبقأّن جق ّدي ز ّهمقي دمحم
الفمخقزا ي (كتقه )،
كي اليبّاس اليصاكي وكح اليبّاس مساعاد عليهّ ،ا  :ونبأّن القاضقي وكقح ّقييد دمحم كقي ّقييد ُّ
ّققا  :وخققايّن وكققح يّققناب وتققد كققي دمحم كققي يك قماهيم الثيلق (كتققه )ّ ،ققا ق تفسق ّحلققه تيققامَ :م ْ
ههن َج َ
ههاء
َ
ْ
َ
ْ َ ََ َ
ون [ / 83النمقلّ ]21 :حلقهَ :من جهاء وي َمقي واىف
بِاِل َ َسن ًِ فلُ خ ْري ِمن َها َوه ْم ِم ْن ف َزع يَ ْو َمئِذ آ َ ِمن
تيام ([ )1مثّ ّا الثيل ]:
وخققاي ،وكققح عبققد دمحم كققي عبققد كققي دمحم القققايين ( )2ونبققأّن القاض ققي وكققح احلسققني دمحم كققي عثم ققان النص ققي

اجلصقا  ،ونبقأّن ّسقني كقي
كبغدا ّ ّ ،دثنا وكح كربم دمحم كي احلسني السبييي حبلبّ ّ ،دثين احلسني [كي] يكماهيم ّ
احلربم (ّ )3دثنا يمساعيل كي وابن ،عي فضيل كي الزك  ،عي و او السبييي:
عققي و عبققد اجلققديّ ،ققا  :خلققف علققي علققي [كققي و طالققب] (عليققه السققالم) فقققا ّ( :ي أاب عبييد هللا أال

أُ بّم ابحلسنة اليت َمين جياء هبيا أدخليه [هللا] اجلنّيةم والسييّمة الييت َمين جياء هبيا أ بّيه هللا يف النيار ( )4و يقبيل م هيا عميالً؟
ّلف :كلىّ .ا  :احلسنة
____________________
( )1وكيد هذا ق نسخ السيد علي نق  ،وكقيّ املطالب يم آخم الربواب وخذّنها مي خمطحط طهمان.
س مي نسخ طهمان ،وال اهم ونّه هح الصحاب.
( )2رذا ق ظاهم كّم اري ّ
وكواه ق الباب )31( :مي رواب اي املمام  323نقالد عي فماهد السمطني اجلزء الثا ،وّا ( :الفامي).
( )3وهح احل ي ،واحلديم محجح حتف المّم )28( :مي تفس ه ،الحكب  / 22و ./
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
( )4يشاكة يم ّحله تيام ق اآليق  )83( :مقي ّقحكة النمقل (َ :)21من َجاء بِاِلَسن ًِ فلُ خري ِمنها َوهم ِمن ف َزع يومئِذ آ ِمنون * َومهن جهاء
السَِّئًَ فَك َّب ْ
ب َّ
ت وجوهه ْم ِف َّ
انل ِار .
ِ
ِ
ِ
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حبّنا والسيّمة بغضنا) (.)1
ََ
وجل] :فلُ َخ ْري ِمنْ َها وي مي هذه احلسن
[مثّ ّا الثيل ّ :حله ّ
عز ّ
القيام وهح الثحاب وازمي.

( )2وي فله مي هقذه احلسقن خق يقحم

ََ

[مثّ ّا  :و] ّا اكي عبّاس [ق مي ّحله ]:فلُ َخ ْري ِمنْ َها وي فمنها يصل يليه اري (.)3
ََ
وعي اكي عبّاس ويضاد [ق ميق الربقالم] :فلُ َخ ْري ِمنْ َها ييقين الثقحاب ( )4ز ّن الطاعق فيقل اليبقد ،والثقحاب
فيل تيام.
َ
َ
ّقبنانه
جل وعل :فلُ َخ ْري ِمنْ َها ] :هح ون تيام يقبل ياانه ّسقناته ،وّبقح
وّيل [ق مي ّحله ّ
وتيام خ مي عمل اليبد.
وّيققل [ميق ] فَلَههُ َخ ْ
ههري ِمنْ َههها  :وي كضقحان
الوحك .]3 :

تيققامّ ،ققا

تيققام( :وكضقحان مققي

ورققاي) [/ 12

ََ

وّقا دمحم كقي ريقب وعبقد المتقان كقي ليقد [املقما مقي اريق ق ّحلقه تيقام ]:فلهُ َخ ْ
هري ِمنْ َهها ازضقياٌ،
وعطاه تيام ابلحاّدة عشماد فصاعداد ،فهذا خ منها.
[ّا الثيل  ]:ولقد وّسقي اكقي ريقب ،واكقي ليقد ق أتويلهمقا [اريق ابزضقياٌ] ز ّن لألضقياٌ خصقاه ،
منها :و ّن اليبد يسأ عي عمله وال يسأ عي ازضياٌ.

ومنها :و ّن للشقيطان ّقبيالد يم عملقه وال ّقبيل [لقه] يم ازضقياٌ ،وزنّقه ال يطمق اريصقحم ق ازضقياٌ
وز ّن اك احلسققن الققدنيا ،و اك ازضققياٌ اجلنّق  ،وز ّن احلسققن علققى اّققونقاب اليبققد ،والوضققيي رمققا يلي ق كربققمم
المب ّبنانه.
ّ

() 5

____________________
( )1وكواه ويضاد احلافظ احلسربا ،ق تفس اآلي الربما حتف المّم )582( :مي شحاهد الونزيل 426 ،1 :ط ،1وّا :
وخايوّن عي القاضي و احلسني النصي ...
وكواه ّبله كسند آخم واخوصاك ق مونه ،وكوو كيد ا شحاهد هلما.
وكواه ويضاد فما كي يكماهيم ق احلديم )4( :مي تفس ّحكة النمل مي تفس ه .115
وكواه ويضاد ق احلديم )46( :مي اجلزء ( )11مي وماي الطحّي  ،121 .2ط:2
وكواه ق الباب 31( :و  )32مي رواب ايق املقمام عقي و نيقيم والربليقين والطحّقي واكقي ماهيقاك ،والايّقي والطايّقي ق تفسق اآليق الربماق مقي
جمم البيان.
( )2مجل ( :وي مي هذه احلسن ) ّقطف عي خمطحط طهمان ،ووخذّنها مي الباب )31( :مقي روقاب ايق املقمام  ،323ومقا كقني امليقحفقا
لئ ا تحضيني منّا.
( )3رلموا( :يليه اري ) ران حملّهما كياضاد ق ازصل ،ووخذّن ا مي رواب اي املمام.
( )4لف ( :الثحاب) تفس لقحله( :خ ) وي ي ّن لفاعل احلسن ما هح خ مي احلسن اليت وتى هبا وهح ثحاب .
( )5رذا ق خمطحط طهمان ،وق رواب اي املمام( :وزنّه ال يطمع للخصحم ق ازضياٌ).
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 - 555وخققاي ،وتققد كققي يكقماهيم كققي عمققم ،يجققالة عققي عققب المتققان كققي عبققد السققمي  ،يجققالة عققي شققاِان كققي
القمقي ،ونبقأّن ّقارم القديي دمحم كقي وتقد كقي عل ّقي وكقح عبقد ّ ،قا :
جايهيل ّماءة عليه ،ونبأّن دمحم كي عبد اليزيز ّ
وخققايّن وكققح علققي احلققدا ّ ،ققا ّ :ق ّدثنا وكققح نيققيمّ ،ققا ّ :ق ّدثنا اكققي ّققهلّ ،ققا ّ :ق ّدثنا وتققد كققي دمحم كققي شققيب وكققح

اليبققاسّ ،ققا  ّ :ق ّدثنا دمحم كققي احلسققني اريثيمققيّ ،ققا  ّ :ق ّدثنا وكطققأة كققي ّبيققبّ ،ققا  ّ :ق ّدثنا فضققيل كققي الققزك
المّان ،عي عبد امللك ييين لا ان ( )1وو اوو  ،عي و عبد اجلديّ ،ا :
ّققا علققي (عليققه السققالم)ّ :ي أاب عبييد هللا أال أخييّ ابحلسيينة اليييت ميين جيياء هبييا أميين ميين الفييزع األ ييّ يييوم القياميية؟
ّ
َْ َ َ َ َ َ ْ ْ
َ
َ
َ
َ
وابلسيّمة اليت من جاء هبا بّ وجوههم يف النار فلم يقبيل منهيا عميل؟ مث ّقمو :من جاء بِاِلسن ًِ فلُ خري ِمنها وهم
َ

َ

َ
السَِّئًَ فك َّب ْ
ون * َو َمن َجاء ب َّ
ت وجوهه ْم ِف َّ
انل ِار [ / 32 - 83النمل.]21 :
ِمن ف َزع يَ ْو َمئِذ آ ِمن
ِ
ِ
ِ
مث ّا ّ :ي أاب عبد هللا احلسنة حبّنا والسيّمة بغضنا.

____________________
( )1رذا ق وصلي ،وكواه ق احلديم الثا ،مي الباب )31( :مي رواب اي املمام عي فماهد السمطني اجلزء الثا ،وّا ( :عي لاِان).
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ِّ َ َ
ْ
َ
َ
َ
[قول أمري املؤمنني (عليه السالم) يف تفسر قوله ت اىلَ :ول َّن َّ ِ َ
اط نلَا ِكبون
اآلخ َر ِة ع ِن الر ِ
اَّلين ال يؤ ِمنون بِ ِ
ِ

وأهم هم الذين رفضوا والية أهل البي (عليهم السالم)].
ّ

 - 556ونبقأ ،هعق ّقز القديي وتققد كقي يكقماهيم الفقاكوّي ،ونبققأّن النقيقب عبققد المتقان اهلققامشي يجقالدة ،ونبققأّن شققاِان
القمققي كققماءيت عليققه ،ونبققأّن دمحم كققي عبققد اليزيققز ،ونبققأّن دمحم كققي وتققد كققي علققيّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح الفضققل
كققي جايهيققل ّ

حممققد كققي
جيفققم كققي عبققد الحاّققد اكققي دمحم كققي حممققح ّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح طققاهم كققي عبققد الققمّيمّ ،ققا  ّ :ق ّدثنا وكققح ّ
ّبّققابّ ،ققا  ّ :ق ّدثنا دمحم كققي علققي كققي خل ق اليطّققاكّ ،ققا  ّ :ق ّدثنا احلسققني كققي عل قحانّ ،ققا  ّ :ق ّدثنا ّققيد كققي
طمي  ،عي ازصبغ كي نبات :
َ َّ َّ
َ
ْ َ
اَّل َ
اآلخ َر ِة َعن ِّ َ
اط َ َ
ون (/ 14[ )1
نلها ِكب
ب
ون
ن
م
ؤ
ي
ال
ين
عي علي (عليه السالم) ق ّحله تيقام :و ِلن
ِ
ِ
الر ِ
ِ
ِ
ِ
املؤمنحنّ ]23 :ا ( :عن واليتنا).

____________________
( )1وي مققاثلحن عققا لحن ،يقققا  :نربققب ليققد عققي احل ق  -مققي ابب نصققم ن رربب قاد ونه هربققحابد) :عققد عنققه .و( :نربققب عققي الطمي ق  -مققي ابب علققم -
نَ َربباد) :عد عنه:
واحلديم كواه ويضاد عبّاس كي ماهياك الثق ق تفس ه فيما نز ق وهل البيف (عليهم السالم)ّ ،ا :
ّدثنا وتد كي الفضل ازهحالي ،عي كربم كي دمحم كقي يكقماهيم قالم اريليقلّ ،قا ّ :قدثنا ليقد كقي محّقى ،عقي وكيقه محّقى ،عقي وكيقه جيفقم ،عقي
وكيه دمحم ،عي وكيه علي كي احلسني ،عي وكيه احلسني:
عي وكيه علي كي و طالب [(عليهم السالم)] ق ّح
واليتنا أهل البي ).

َ
ْ
َ
َ
عز وجلَ :ول َّن َّ ِ َ
هاآلخ َر ِة َعهن ِّ َ
ون ّقا ( :عين
هاط نلَها ِكب
الر ِ
ِ
اَّلين ال يؤ ِمنهون بِ
ِ
ِ
ّ ّ

وكواه عنه وعي فماهد السمطني اجلزء الثا ،،وعي اكي شهم آشحب ق الباب 56( :و  )51مي رواب اي املمام
وكواه ويضاد فما كي يكماهيم ق احلديم [صبيع (ح)] عي احلسني كي علحان ،عي ّيد ،عي ازصبغ...
وكواه ق تفس اآلي الربما حتف المّم )551( :واتليه مي رواب شحاهد الونزيل 422 1 :ط ،1عنقه وعقي و كربقم السقبييي ،عقي وضقي
كي عبد

..263

ازنطاري ،عي جيفم كي علي ،عي احلسي كي ّسني كي علحان ،عي ّيد اإلّرباٌ ،عي ازصبغ...
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[يف أ ّه يوم القيامة ال تزول قدم عب ٍد حىت يسأل عن أرب ة أشياءم الرابع منها حب أهل البي (عليهم السالم)].

النساك ليي مسقند النقاكق جقال القديي عبقد احلميقد كقي فخقم كقي ميقد املحّقحي  -كتق
 - 551ونبأ ،السيد ّ
ييّ ،ققا  :ونبقأ ،والققدي النقيقب (كتق عليقه)ّ ،ققا  :وخقاي ،وكققح القاّقم علققي كقي علققي
عليقه  -فيمققا وهقداه ّ
كي منصحك اريالن يجالدة (.)1
ووخققاي ،الشققيخ وكققح عبققد دمحم كققي ييقققحب احلنبلققي يجققالدةّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح القاّققم ِارققم كققي ومققل ال ّفققاٌ

يجالةّ ،ا  :ونبأّن وكح عبقد احلسقني كقي عبقد امللقك اكقي احلسقني اريقالّ مساعقاد كيليقه] ّقا  :ونبقأّن الشقيخ الزر ّقي
وكح وتد تزة كي فضال اكي دمحم اهلموي هبماةّ ،ا  :وخايّن الشيخ وب يّقناب يكقماهيم كقي ( )2دمحم كقي عبقد كقي
() 3
قأّم كقه ق صقفم ّقن ّقب وّقبيني
يز ا كي علي كي عب القمالي ،مثّ البخقاكي كبخقاكا ّ -قمء عليقه ق اكه ف ّ

وثالث مأة ّ -ا ّ ّ :دثنا وكح احلسي علي كي دمحم كي مهمويه القزويين كقزوييّ ،ا ّ :ق ّدثنا او كقي ّقليمان كقي
يحّق كققي وتققد الغققالي (ّ )4ققا  ّ :ق ّدثين علققي كققي محّققى الققم ّ ،ققا  ّ :ق ّدثين و محّققى كققي جيفققم ،عققي اكيققه
جيفم كي دمحم ،عي وكيه دمحم كي علي ،عي وكيه علي كي احلسني ،عي وكيقه احلسقني كقي علقي ،عقي وكيقه علقي كقي و
طالب (عليهم السالم)ّ ،ا :

قال رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) :إذا ان يوم القيامة تزل قدما عبد حىت يسأل عن أربع :عن عمره فيم أفناه؟

و ن شبابه فيم أباله؟ وعن مال ا تسبه من أين ا تسبه ( )5ويف ماذا أ فقه؟ وعن حبّنا أهل البي .

____________________
( )1رذا ق خمطحط طهمان ،وق الباب )52( :مي رواك اي املمام ( :261احلاكي).
( )2رذا ق رواب اي املمام نقالد عي فماهد السمطني اجلزء الثا ،،وق خمطحط طهمان2( :وخايّن وكح يّناب اكي يكماهيم.)...
( )3رذا ق خمطحط طهمان ،وق رواب اي املمامّ( :ن ّب وتسيني.)...
( )4هذا هح ال اهم املحاف ملا ق رواب اي املمام ،وق خمطحط طهمان( :القاكي).
( )5رذا ق خمطحط طهمان ،وق رواب اي املمام( :وعي ماله مي ويي اروسبه؟ وق ماِا ونفقه؟).
=
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____________________
= وكواه ويضاد السيد وكح طالب ق وماليه رما ق الباب الثالم مي تمتيبه تيس املطالب ّ 13ا :
وخايّن وكح احلسي علي كي دمحم البنمي ّقا ّ :قدثنا وكقح عبقد احلسقني كقي علقي كقي احلسقي كقي علقي اكقي عمقم كقي علقي كقي احلسقني هنع هللا يضرّ ،قا :
ّقدثنا وتققد كقي لققج ازو يّ ،قا ّ :ققدثنا جنقد اكققي والق الوغلق ّ ،قا ّ :ققدثنا دمحم كقي ّبيققب الي لقي ،عققي يكقماهيم كققي احلسقي كققي لئ  ،عققي
ازصبغ اكي نبات :
وجل عن أربيع :عين عميره فيميا
عي علي (عليه السالم) ّا  :قال رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :ال تزول قدما ال بد يوم القيامة حىت يسأله هللا ّ
عز ّ
أفناهم وعن جسده فيما أبالهم وعن ماله ممّا ا تسبه وفيما أ فقهم وعن حبّنا أهل البي .

حب هذا .ووض يده على كوس علي (عليه السالم).
فقا وكح كملة ،ما عالم ّبّربم ئ كّح ؟ ّا ّ :
وكواه الطايا ،كسند آخم ق رواب الي قم ازوّقس .رمقا كواه عنقه ق جممق الزواهقد،12 :
.11 2
وكواه ويضاد الشيخ الصدوب ق احلديم )22( :مي اللس )12( :مي وماليه .35

 .346وكواه عنقه وعقي ق ه ق فضقاهل اريمسق :

 35وكواه ويضاد ق الفصل الماك مي مقوله،1 :

وّح  :وكواه ويضاد اريحاكلمي كسند آخم ق الفصل )6( :مي مناّبه
وكواه ويضاد اكي املغالي ق احلديم )151( :مي مناّبه .113
وكواه عققنهم وعققي ق هم ق البققاب 52( :و  )53مققي روققاب اي ق امل قمام  ،261وللنققديم وّققاندي ومصققا ك وهخققم ِرققم كيضققها ق احلققديم:
( )644وتيليقه مي تممج وم املؤمنني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  162 2 :ط.1
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.42

[وصييية الصييحايب الكبييري جييابر بيين عبييد هللا األ صيياري ل طيّيية ال ييويف حبفا ييه علييى حمبيية آل دمحم وحمبّيييهم وعلييى بغييض
يإين مس ي رسيول هللا (صيلى هللا
وصل ابلليل والناس يام ف ّ
أعدائهم ولو ا وا ّ
صوامني .وقوله :أط م الط ام وافش السالم ِّ

عليه وآله وسلم) يقول.]...

 - 558وخققاي ،اإلمققام ّققافظ الققديي كقيّق اليلمققاء اليققاملني دمحم كققي دمحم كققي نصققم البخققاكي كت ق الققه عليققه -
قف مقأة ّ -قا  :ونبقأّن الشقيخ اإلمقام مشقس القني دمحم كقي عبقد السقوّاك كقي دمحم
رواك ق شيبان ّقن وككق وّقوني وّ ّ
اليم ققا و الرب ققم كي الاياتفس ققي ( )1كتق ق عل ققي ّ ،ققا  :ونب ققأّن وك ققح احلس ققي عل ققي ك ققي و كرب ققم اك ققي عق قب اجللي ققل
الماشدا ،،عقي والقده كموايوقه عقي دمحم كقي وتقد كقي ّامقد البخقاكي السقاري كبغقدا  ،عقي و مالقك قيم كقي كمّقام
كققي عل ق ّقي كققي لكع ق الوميمققي اريطي ققب ك ق ق (كلققخ) ،ع ققي الش ققيخ الفقي ققه الزاه ققد و الليققم نص ققم كققي دمحم ك ققي يك قماهيم

السققممّندي كتققه (ّ )2ققا  ّ :ق ّدثنا عبققد الحهققاب كققي دمحم السققممّنديّ ،ققا ّ :ققدثنا وكققح كربققم اكققي عمققمو اكققي
ّييد ،عي علي كي ازلهم ،عي جميم ،عي ازعم  ،عي عطيّ اليحقّ ،ا :
ه
قب آ
ّا ي جقاكم كقي عبقد [ازنصقاكي] :ئ عطيّق اّفقظ وصقيّيت مقا وكا تصقاّبين ق ّقفمي هقذ ،وّ ّ
وّ ه
ه
ب آ دمحم (عليه السالم) ولح وّ ق الذنحب واريطائ.
ب هحم ّ
دمحم ،و ّ
صحاماد دً.
ووكغا مبغا آ دمحم (صلّى عليه وّلّم) ولح ران ّ
قإ ،مسيقف كّقح
وصل ابلليقل والنقاس نيقام ،ف ّ
ووطيم الطيام ووف السالم ،هّ

(صقلّى
ما ا ذ هللا إبراهيم خليالً إالّ إلط امه الط ام وإفشائه السالم وصالته ابلليل والناس يام.

عليقه وّقلّم) يققح :

____________________
( )1رذا ق ازصل هاهنا مهمل ازواخم.
( )2كواه السممّندي ق رواب تنبيه الغافلني  ،151ط القاهمة هربذا:
ّا الفقيه وكح الليم السممّندي كته ّ :دثنا دمحم كي عبد الحهاب كي دمحمّ ،دثنا وتقد اكقي علقيّ ،قدثنا وكقح اثكقف وتقد كقي و اعق ّ ،قدثنا
وكح كربم اكي عممو اكي ّييد كي علي كي ازلهم عي جميم ،عي ازعم  ،عي عطيّ اليحق...
هربذا كواه عنه ق هام ملنقا يّقاب احل ّ .526 3 :

314

ٍ
حب بيّكم وأهل بيته وقراءق القرآن.]...
[حديث أمري املؤمنني (عليه السالم)ّ :
أدبوا أوالد م على خصال ابالثّ :

 - 553وخ ققاي ،املش ققايخ مج ققا ال ققديي وك ققح الفض ققل دمحم ك ققي دمحم ك ققي عل ققي ك ققي ال ققدابب البغ ققدا ي ،والش ققيخ
الصاحل لينب كنف عممو كي رندي كيلبربيّ يجالدة ،كموايوهما عي الشيخ اإلمام ّ ّ القديي عبقد احملسقي اكقي و
قملاب كقي ّقافظ اإلمقام و
صفي القديي وكقح احملاّقي عبقد ال ّ
اليهد كي خالد ازهبمي (كته ) يجالدةّ ،ا  :وخايّن ّ
الفققم يمساعيققل كققي دمحم القحمسققاّ ،قماءة عليققه ووّن ومسق  -ق حمق ّقمم ّققن ّققب وّققبيني ومخسققمة هبمققدان ّ -ق ّدثنا

الشيخ الزاهقد وكقح دمحم عبقد المتقان كقي تقد اكقي احلسقني القدوي ،ونبقأّن وكقح ّقييد عبقد الغ ّفقاك كقي عبقد كقي دمحم
كققي ليققم ّ قماء دة عليققه ،ونبققأّن وكققح عاصققم املصققفم احلسققني النهاونققدي هبققاّ ،ققدثنا علققي كققي عققاممّ ،ققدثنا علققي كققي
اليبّقاس كقي الحليققد املققانيي ابلربحفق ّ ،ق ّدثنا جيفقم كقي دمحم كققي احلسقني الزهقميّ ،ق ّدثنا علقي كقي اليبّققاس كقي الحليققد

املقانيي ابلربحف ّ ّ ،دثنا جيفم كي دمحم كي احلسي الزهميّ ّ ،دثنا احلسي واحلسنيّ ،دثنا صاحل كقي ازّقح  ،عقي
خماكب كي عبد المتان ،عي جيفم كي دمحم ،عي وكيه [عي ج ّده]:
أدبييوا أوالد ييم علييى خصي ٍ
يال
عققي علققي كققي و طالققب (عليققه السققالم) ّققا ( :قييال رسييول هللا صيلّى هللا عليييه وسيلّمّ :
حب بيّكم وأهل بيتهم وعلى قراءق القرآن .محلة القرآن يف ّل هللا يوم ال ّل إالّ لّيه ميع أ بيائيه وأصيفيائه)
ابالث :على ّ

( .) 1

____________________
اليما  218 8 :ط ،1وّا :
( )1واحلديم كواه ويضاد املوّقي اهلندي ق رنز ّ
وخمجه وكح نصم عبد الربمم الش الي ق فحاهده ،والديلمي ق الفم وس ،واكي الن ّ اك عي علي (عليه السالم).
وكواه عنه ق فضاهل اريمس  .18 2 :وعي منت الفيا القديم ،225 ،1 :وعي اكي ّ م ق صحاعقه.
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أحب].
[قوله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يف جواب الصحايب ال ظيم أيب ّ
ذر الغفاري (رضوان هللا عليه) :املرء مع َمن ّ

 - 562وخاي ،القاضي اإلمام نص الديي دمحم كي دمحم كقي علقي البيقارين ( )1مثّ اإلّقفماييين (كتقه ) يجقالدة،
ونبققأّن اإلمققام عمققا الققديي وكققح دمحم دمحم كققي دمحم كققي دمحم اريطيققب اإلّققفماهين مساعقاد عليققهّ ،ققا  :وخققايّن اإلمققام شققمٌ
الققديي وكققح ّفق عمققم كققي و كربققم اكققي منصققحك الصق ّفاك اإلّققفمايينّ ،ق ّداث اإلمققام وكققح القاّققم حممققح كققي خلق
الربمهققحكي ،ونبققأّن وكققح اليسققاك عمققم كققي و احلسققي اكققي ّققيدويه احلققافظ الدهسققواّ ،،ققا  :وخققايّن وكققح عمققم عبققد
الحاّققد كققي وتققد كققي القاّققم امللنققي هب قماة ،و ّن واب اليبّققاس عبققد الصققمد كققي عبققد كققي الليققم امليمققمي ّ ق ّدثهم
[ّا ّ ّ ]:دثنا وكح دمحم عبد المتان كي و ّامت المالي ّن ان وعشميي وثال ة  ،ونبقأّن وكقح دمحم عبقد المتقان كقي
و ّققامت ال قمالي ّققن ققان وعش قميي وثال ة ق  ،ونبققأّن وكققح يك قماهيم يمساعيققل كققي لققج كققي يمساعيققل املققز( ،كتققه )،
ّ ّدثنا اإلمام ازع م وكح عبد دمحم كي ي كيس الشافيي (هنع هللا يضر)ّ ّ ،دثنا مالك ،عي ّنف  ،عي اكي عممّ ،ا :
أحب).
ِك ،ئ كّح
ّ
ي ،وّبّربم وهل البيفّ .ا ( :املرء مع َمن ّ
[ّا ] وكح ّ
[ّا املؤلق  :و] اعلقم و ّن وهقل البيقف وهقل ولق مدينق ( )2مقي علقم وميمفق كّقحله (صقلّى عليقه وّقلّم)
وق رققل مدين ق مل يالّ مخسققني مدين ق مققا فيهققا وم هققي المي ققد علققى الربلم ق ( )3ورق ّقل امل ققداهي رانققف مملققحءة مققي عل ققم
الضياٌ؟
فبيم تيام نحّقاد (عليقه السقالم) يم تلقك املقداهي ولبقم ق رقل مدينق ّقن  ،ون ّقحك وهلهقا ،وخقمب ّ بهقا
وهح هبا ( )4وران ميه :محّى وعيسى وخامت ازولياء ،وعلّمهم

____________________
( )1رذا ق ازصل هاهنا.
ليل هذا هح الصحاب كقمين ما أييت ق آخم الصفن الوالي  ،وق وصلي مي خمطحط طهمان( :اعلم و ّن وهل البيف ران ول مدين ).
(ّ )2
( )3رذا.
ليل هذا هح الصحاب ،وِرم ا ق ازصل كننح اإل ا .
(ّ )4
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ّققبنانه
علقم ازّقماك وهقح علققم القموس وعلققم ازجقداء ،وهققح علقم الققحاهم وعلقم االعوققداء وعلقم الققذا ّ ،قا
َْ
ْ َ َ
َْ َ َ ْ َ ْ
َ َْ ْ
ان َّ ِ َ ْ َ َ ْ َ ْ
هج ِد األق َ ه [ / 1اإلّقماء]11 :
وتيقام :سبح
اَّلي أرسى بِعب ِدم ُهِ ِلال ِمن المس ِج ِد اِلهرامِ إِى المس ِ
ْ
َ
َ
ْ
َْ َ
َ ْ
َ َْ
هدى َعلههيْك ْم [ / 134البقققمة .])2 :ووخققذ الطحفققان كجققز
هل َمهها اقته
وّحلققه تيققام :فاقتههدوا عليهه ُِ بِ ِمثه ِ
ْ َْ َ َ َ ّ
ََ َ َ
َ َْ ََ َ
َََ ْ َْ َ َْ
ال َِْس َ
ه َ ََعمها فأخهذهم
ف
هَ
ب
ل
ف
ُ
م
و
ق
ى
إ
وحا
ن
ا
تيام :ولقد أرسلن
الشيطانّ ،ا
ِ
ِ
ِ
ِ
هيهم ألهف سهنً إِ
ِ
ِ
ِ
ُّ َ
َ
َ
ون [ / 14الينرببح .]23 :
الطوفان َوه ْم ُالِم

ابلمجققز ،وكققي كجققس الشققيطان ،ووكا
فقألا [نققحح] ظقحاهم الشقياطني وخ ّقمب كيققحهتم وّصقحهنم ،وهققح امليق
ر
َ
ْ
ْ
َ
ِّ ْ
ج َس أ ْههل َ ْ
 :إ َّن َما يريد اهلل ِلذه َ
هت
ب َعنكم الهر
يطهم وهل البيف مي القمجس ويضقادّ ،قا
ِ ِ
اْلي ِ
ِ
ِ
تيام ون ّ

َوي َط ِّه َرك ْم َت ْط ِهريا [ / 33ازّزاب.]33 :
وّققد ِر قمّن و ّن صققحكة الققمجس ق اجلمققح واجلنققح  ،هققي ّ ققاب علققى صققحكة اريلققح  ،ووكا
يطهم ّمح السما  ،وكهس ازّماك وامليما .
وهل البيف مي المجس ّىت ّ

يطهققم
تيققام ون ّ

[و] اعلققم و ّن وهققل البيققف وهققل ول ق مدين ق مشققنحن كنبققأ الوحّيققد ونققحك اليقققل ،وعققي الققيقظ ق صققحكة ّق ّقم
الوسخ والومليك .والبيف الذي هح مي تسي وجح ا وهقي وجقح ا النق (صقلّى عليقه وّقلّم) وازهقل مقا
ظهم يالّ كحاّط وهل البيف وازنبياء وازولياء ( ،)1وهلل تيام كقَريوقان ( )2كيقف مقي وككيق وجقح ا  ،وكيقف مقي تسقي
وجققح ا فالبيققف [الققذي] مققي الحجققح ا ازككيق كيققف يكقماهيم اريليققل وهققح املسق د ازّصققى [و] هلققذا امليق ّققا
ْ

َ

َ

َ َ ْ

َ

َ ْ ْ ْ َ ْ َّ َ
َ َ
َ
َميد [ / 13هح .]11 :
ت ِإنُ ِ
هلل َوب َرَكتُ عليكم أهل اْلي ِ
تيام :رْحً ا ِ
ْحيد ِ
والبيققف الققذي هققح مققي املحجققح ا الوسققي كيققف ازنبيققاء وخقحا ّ ازوليققاء وولوا النق ّ (صقلّى عليققه وّقلّم)
ْ
ّ
هذه َ
َّ َ
ب َعهنكم
عربس هلذا املي ّا  :ويطهركم تطهريا  .كلفظ الوذر  ،وّا تيقامِ :إنمها ي ِريهد اهلل ِِل ِ
َ َ ْ

ِّ ْ
اْليْ
ج َس أ ْهل َ
ازو طهاكة البيف مثّ طهاكة وهله.
ويربحن
،
ا
ويض
الوذر
كلفظ
ت
الر
ِ
د
ّ
وّد ِرمّن و ّن وهله وهل ول مدين  ،رل مدين كدو مي مي ابّم مي ومساء

____________________
( )1هذا هح ال اهم ،وق وصلي( :يالّ كحاّط البيف ووهل البيف ازنبياء وازولياء).
( )2هذا هح ال اهم ،وق وصلي( :و تيام تبيان).
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تيققام ،وابّققم مققي صققفاته وهققي ول ق اّققم رققل اّققم مدين ق ( .)1واملدين ق الققيت هققي عربققس البيققف وهققي عربققس
االّم ازع قم ،فهقي مقي ثالثق وجقح ا  ،وجقح القموح ،ووجقح اليققل ،ووجقح السقيّد ،ووهقل هقذه املدينق عيسقى
املبشقمة ابجلنّق
ومحّى وخامت ازولياء .والداخل ق البيف طقاهم احلصق  ،وابب البيقف عل ّقي (هنع هللا يضر) ،ووكرانقه اليشقمة ّ

مطهقمون ّ ّقميّحن،
[و] احلسي واحلسني مثل اريليفوني على الباب ،ووهل كيف الن ّ (صقلّى عليقه وّقلّم) كجقا
ّ
املطه قميي ،فاحلبي ققب الط ققاهم ق البي ققف الط ققاهم ،وعرب ققس
يوطه ققموا و ل ققب ّ
وق البي ققف اجللي ققل كج ققا لبّققحن ون ّ
احلبيققب ال ينققز يالّ ق البيققف الطققاهم المّققل كحاّققط املخالفققا والاهققدا  ،وكيققف ازّصققى كيققف الطققاهم وابكققه
ابب مس د احلقمام مقفقح كقفلقني ،والبيقف البقاطي [هقح] كيقف احلقمام وابكقه مسقدو ال يفقوع يالّ عبقد علقم و ّن مقي
وّس ققاكه عل ققى م ققا ِر قمّن [ه] م ققي الني ققف ،ف ققيهم ازمس ققاء احلسق ق ق ع ققامل الغي ققب

خ ققل [ خ ققل] ق ّس ققب
والشها ة.
وهي على ثالث وّسامّ :سم منها مي طيم احلياة م ِا املرت ( )2مثل تزة كي عبد املطّلب.

وّسم مي ّقيق احلياة م ِا اإللحهي وهلم الصحكة الي مى مثل احلسي واحلسقني وعل ّقي كقي و طالقب ر ّقمم
وجهه ،وخامت ازولياء.
() 3
هّققد،
وّسقم مققي نقحك مق صقحكة الق ّ
قمب مثقل ّققاهم الصقناك كضقحان علقيهم ومجيققني [و َ] فقيهم ْشققهداء و ه
َ
تيقامَ :ل األ ْس َماء اِل ْس ََن ي َسهبُِّ
وق احلقيق ( )4هم ازمساء احلس حلقيق نبيّنا (صلّى عليه وّلّم) ّقا
َ

َ

ْ

ْ

َ
َّ َ َ
اٍ َواأل ْر ِض َوه َو ال َع ِزيز اِل َ ِكيم [ / 24احلشم.]53 :
َل ما ِِف السماو ِ
فأمساء ِاتي  ،وومساء صفاتي  ،وومساء خلقيّ واّد عربس صحكة ازّدي .
وازمساء احلس عربقس ّقيقق هقذا اليربقس ،فمفق صقحكته وتقم نسقخوه وّقنّوه وّالوقه ،فصقحكة ازّديقّ  :آ م

ُحيد جبيل حيبّيين وأحبّيه) والقذيي وصقاهبم الققمح هقم
ونحح ويكماهيم عليهم الصقالة ،وهلقذا امليق ّقا (عليقه السقالم)( :أ ُ
وصناب اإلكا ة
____________________
( )1كيد ّحله( :ول اّم) ق وصلي كيا ةقداك وكك رلما وو مخس رلما  ،وال اهم عدم ّقحط شيء .منه.
( )2رذا.
( )3ييين الصلناء منهم ون مثل عبد كي وه ون ماهه.
وصلي( :فيهم شهداء ق احلقيق وهم ازمساء احلس .)...
( )4ال اهم و ّن هذا هح الصحاب ،وق ّ
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واللحعق واحلمّق  ،وهققم وصققناٌ ثالث ق  :مقققمب وّققاك ووصققناب اليمققني ،فلهققم مشققاهدة ِا صققحكة الربمققا ،
ْ ْ
َّ َ ْ َ ْ
َّ َ َ ْ
ين أح َسنوا ِمنه ْم َواتقوا أجر َع ِظهيم
َّل
ومشاهدة رما الصحكة ،ومشاهدة رما ازخالبّ ،ا
تيام :ل ِ ِ
[ / 112آ عممان.]3 :
[و] الذيي طلبحا وجاهدوا وّيحا فلهم صحكة المجاء والطم كيد رماهلا.
ّققا دمحم كققي املؤيّققد احلمققحيين  ّ -ق ّدس كوّققه ووام مققي عققامل الغيققب فوحّققه  -ق مص قنّفه املحّققحم كربوققاب
مشاهدة اآلئ ق وشماط الساع وظهحك اليالما :
اعلققم ونّققه تحلّققد مققي نققداء اريققال جق ّقل جاللققه ( )1كنققداء اجلنّ ق اريل ق احلسققي هنع هللا يضر [رققذا] زنّققه ظهققم مققي الققموح
ازصلي ّناء ( )2احلياة ونق كققدك ِلقك شقأن احليقاة ( )3ومقي ِلقك السقناء ظهقم ق القلقحب كوح ،مث كجق ِلقك
الموح يم الموح ازصلي وصاك كوّاد من لياد علقى ّلبقه ،فأّيقا تيقام هبقذا القموح السقاكقني املق ّقمكني ،فهقذا ميق
ّحله :طو َ لَه ْم َوح ْسن َ
املقمب مي ووال احلسي هنع هللا يضر.
و
الساك
فيربحن
]
13
:
المعد
/
23
[
آب
م
ّ

وتحلّققد مققي نققداء خق الاييّق ّققني ّن و وهققل اجلنّق كنققداء وصققناب ازعقماٌ احلسققني هنع هللا يضر؛ زنقّقه ظهققم ق اليقققل
ازصققلي وصققاك كوح ( )4وظهققم عربسققه ق النفققحس فحجققدوا مققي مشققاهدته كاّق ولق ّذة ق القلققحب ،وهققي الققزئ ة ق
احلس .
مثّ وّيققا تيققام مققي هققذا الققموح وصققناب اليمققني ،فهققم ووال وم ق املققؤمننيّ ،سققني هنع هللا يضر ،واملش ق يليققه ّحلققه
ِّ َّ

َ

ْ ْ

َ ْ
ْ َ َ َ َ
هادة [ / 26يقحنس ]12 :ولئ ة ابحلسق ومق املقؤمنني صقلى
يهن أح َسهنوا اِلسهَن و ِزي
َّل
تيام :ل ِ
كب الياملني ( )5وعليه وعلى ووال ه ومجيني.
كّح
ّ
مثّ تحلّققد مققي النققداء كققني لسققان احلق ّ ق الققموح ازصققلي ،وتحلّققد منققه نسققل ق اليقققل ازصققلي وهققح كوح الفهققم ق

علقى

ِا القموح ازصققلي واليققل ازصققلي .وظهققم مقي هققذا النسقل تممجققان ق القلققحب يقرتجم لسققان احلق ّ فينمققل ميمفق
الموح ازصلي هبذا اللسقان السقاك واملق ّقمب زصقناب اليمقني ،وهقح صقحكة الزلفقى وهقي ّقيقق ومق املقؤمنني علقي
كي و

____________________
( )1هذا هح الصحاب ،وق وصلي( :مي نداء اريل ).
( )2ال اهم ون هذا هح الصحاب ،ولفظ ازصل واضع.
جلي.
( )3رلم ( :شأن) كّم خطّها ق ازصل
ّ
( )4رذا.
كب الياملني).
ليل هذا هح الصحاب ،وق وصلي( :على كّح كّح
ّ
(ّ )5
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َ

َ ْ

َّ
َ
ندنَا لزل ََف َوح ْس َن َمآب [ / 25صا .]38 :
رمم وجهه ،واملش يليه ق ّحله تيامَ :و ِلن َل ِع
طالب ّ
وصقحكة الزلفقى تيققدم صقحكة احل ققب ،وهلققذا امليق ّققا ومق املقؤمنني علققي (عليققه السقالم)( :لييو ُ شييف الغطيياء مييا
ازددت يقيناً) ( )1فوربحن طميقونا مي كمرا وهل البيف [وهل كيف] نبيّنا وكّحلنا (صلّى عليه وّلّم).

هم رما علّموين كفضلك وكتوك وّاكق علمك  -علم هذه ازشياء  -فاكلّين مشقاهدهتا واليمقل هبقا علقى
اللّ ّ
ّققدك مققا يوصق ّقحك علققى وّسققي ازّقحا وويسققمها ووكمرهققا ،ورققي عققحّند وميينقاد وّنصقماد وّاف قاد وورققيالد ،للضققيي فيمققا
انقلققب فيققه مققي ونقحاع كق ّقم ولطفققك وفضققلك ،فلققك احلمققد ولققك الشققربم ،ال وّصققي ثنققاءد عليققك رمققا وثنيققف علققى
نفسك ،ولك احلمد ّىت تمضى ئ وكّم الماتني.
اللّه ّقم صق هّقل علققى دمحم املبقاك امليمققحن ،املقق ّدس املط إهققم ،املصقطفى الوققىب صققالةد تيققح كمراهتقا يم و ّهموققه وتمفق و ّهموققه

يم علّيني ،واروب اّم عبد دمحم ق هقذه السقاع وعبقد عبقد عبقد المتقان ق يقحان احلربمق  ،واجيلقين ّربيمقاد
حبربم نبيّك وكّحلك ،ول ّقين ام احلربم ورما احلربم وصفاء احلربمق  ،وضقياء احلربمق  ،ونقحك احلربمق وشقياع
احلربم  ،واجيلين مسبحّاد على عمس احلربم  ،وّنولين مناول املنّ  ،وال ختمجين مي الدنيا يالّ رنف كاضياد ع ّقين كضقاد
يزي ققد وال يبي ققد ،واكلّ ققين الحّ ققيل الي م ققى عن ققد نبي ققك وكّ قحلك ،واكلّ ققين ك ققم عف ققح وّ ققالوة مغفمت ققك ،ق لب ققاس
كب الياملني.
مغفمتك ،حب ّ جايهيل ومني ّ
____________________
( )1كواه اجلاّظ ق املة اليت اخواكها مي رالم وم املؤمنني (عليه السالم).
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ذريتهم وقيامه ببسض ال دل وإمالئه الد يا
[يف قبس ممّا ورد عن رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يف البشارق بظهور املهدي املنتظَر من ّ

قسطاً ب دما ُملم

لماً وجوراً .وقد رواه عنه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) مجاعة ثريق من الصحابة منهم أبو س يد اخلدري رضوان هللا عليه].

 - 561وخاي ،اليالّم ات الديي وكح املفاخم دمحم كقي و القاّقم القزول ،رواكق  ،والشقيخ ات القديي علقي كقي
و ب كي عبيد اريالن شقفاهاد ،والشقيخ مشقس القديي وكقح دمحم عبقد المتقان كقي دمحم كقي وتقد كقي ّدامق اريطيقب
ييّ ،الحا :وخايّن جمد الديي وكح ّيد عبد كي عمم الص ّفاك النيساكحكي يجالة.
فيما روب ّ
[ووخايّن] شيخنا وكح عممو عثمان كي املحفّ كقماءيت عليه ،عي عبد احلميد كي دمحم كي يكقماهيم اريقحاكلمي يِّند،
عققي احلققافظ و اليققالء احلسققي كققي وتققد كققي احلسققي يجققالة ،كموايوهمققا عققي املقققم و علق ّقي احلسققي كققي وتققد كققي
احلسيّ ،ا  :وخايّن احلقافظ وتقد كقي عبقد كقي وتقدّ ،قا ّ :ق ّدثنا وتقد كقي جيفقم كقي مالقكّ ،ق ّدثنا عبقد
() 1
قملاب ّ ،ق ّدثنا جيفققم كققي ّققليمان ،عققي امليلّققى كققي لئ  ّ ،ق ّدثنا اليققالء كققي
كققي وتققد ّ ،ق ّدثنا و
ّ ق ّدثنا عبققد الق ّ
كشم ،عي و الصدي [الناجي كربم كي عممو].
عققي و ّققييد اريققدكيّ ،ققا ّ :ققا كّققح

(ص قلّى

اختال من الناس وزالزل فيمأل األرن قسطاً وعدالً ما ُملمي
يقسم املال صحاحاً.
ّ

يدي يب ييث يف أ ُّميييت عل ييى
عليققه وّ قلّم) :أب ّ
ش يير م ابملهي ّ
لمياً وجيوراًم يرضيى عنيه سيا ن السيماء وسيا ن األرن

____________________
( )1كواه ق احلديم )363( :مي مسند و ّييد اريدكي مي رواب املسند 31 3 :ط.1
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فقا كجل :وما صناّاد؟ ّا [ :اب] السويّة بني الناس (.)1

____________________

يىن ويسي هم عدليه حيىت نمير منيادّيً فينيادي
( )1وكيده ق رواب املسند هربذاّ :ا  :وميألُ هللا قليوب ّأمية دمحم (صيلّى هللا علييه وسيلّم) غ ً

يدي نمير أن
فيقولَ :من ليه يف ميال حاجية؟ فميا يقيوم مين النياس إالّ رجيل فيقيول :ائي السيدان  -ي يين اخليازن  -فقيل ليه :إ ّن امله ّ
ت طيين ماالً .فيقول له :أحث حيىت إذا ج ليه يف حجيره وأبيزره يدمم فيقيول :ني أجشيع ّأمية دمحم فسياً أو عجيز ع ّيين ميا وسي هم؟!

قال :فري ّده فال يقبل منه فيقال لهّ :إان ال أنخذ شيماً أعطيناه.

فيكون ذل سبع سنني أو ان سنني أو تسع سنني مث ال خري يف ال يش ب ده .وو ّا  :مثّ ال خ ق احلياة كيده.
وويضاد كواه وتد ق احلديم )422( :مي مسند و ّييد اريدكي مي رواب املسندّ 52 3 :ا :
ّدثنا ليد كي احلبابّ ،دثين تّا كي ليدّ ،دثنا امليلى كي لئ امليحي ،عي اليالء كي كش املز ،عي و صدي الناجي [كربم كي عممو]:
عي و ّييد اريدكي ّا ّ :ا كّح

(صلّى

شر م ابملهدي يب ث يف أ ُّميت عليى اخيتال مين النياس وزالزل فييمأل
عليه وّلّم) :أب ّ

يىن فيال حيتيياج
األرن قسيطاً وعيدالً مييا ُملمي جيوراً و لمياًم ويرضيى عنيه سييا ن السيماء وسيا ن األرنم ومييأل هللا قليوب ّأمية دمحم غي ً
أحد إىل أحدم فينادي ٍ
منادَ :من له يف املال حاجة؟ قال :فيقيوم رجيل فيقيول :أان .فيقيال ليه :إئي السيادن  -ييقين اريقالن  -فقيل ليه:

املهدي :أعطين .قال :فيأن السادن فيقول لهم فيقال له :احتثيي فيحتثييم فيإذا أحيرزه قيال :ني أجشيع ّأمية دمحم فسياً أو
قال ل
ّ
عين ما وس هم؟!
عجز ّ
ّا  :فيمكث سبع سنني أو ان سنني أو تسع سنني مث ال خري يف احلياق وو يف ال يش ب ده.

مثّ ّقا وتققدّ :ق ّدثنا ليقد كققي احلبققابّ ،ققدثين جيفقم كققي ّققليمانّ ،ققدثنا امليلقى كققي لئ  ،عققي اليقالء اكققي كشق املققز - ،ورقان كربققاءاد عنققد الققذرم
ش اعاد عند اللقاء  -عي و الصدي الناجي ،عي و ّييد اريدكي مثله ولا فيه:
فيندم فيأيت كه السا ن فيقح له [السا ن] :ال نقبل شيةاد وعطيناه.
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املهدي املنتظَر وإمالئه الد يا قسطاً وعدالً ب دما ُملم
[شذرق من رواّيت ابن عبّاس حول هور
ّ

لماً وجوراً].

 - 562وخاي ،مفيد القديي وكقح جيفقم دمحم كقي عل ّقي كقي و الغنقاهم اكقي اجلهقم احلل ّقي كتقه ( يجقالة)ّ ،قا :
عمقه ليقي القديي عبقد اجلبّقاك،
ونبأّن القاضي خط الديي حممقح كقي دمحم كقي احلسقني كقي عبقد اجلبّقاك الطحّقي ،عقي ّ
قفي و تقماب اكقي القداعي ،عقي و دمحم جيفقم كقي دمحم الدكيسقيت ،عقي الشقيخ املفيقد دمحم كقي دمحم
عي وكيه ،عقي الص ّ
القمققي (ّ )1قا ّ :ق ّدثنا جيفقم كقي دمحم كققي
كقي النيمقان احلقاكثي ،عقي و جيفقم دمحم كققي علقي كقي احلسقني كقي ابكحيقه ّ

مسموك (هنع هللا يضر)ّ ،ا ّ ّ :دثنا احلسني كي دمحم كي عامم ،عقي امليلّقى دمحم البصقمي ،عقي جيفقم كقي ّقليمان ،عقي عبقد
كي احلربيم ،عي وكيه ،عي ّييد كي هجب :
[صلّى عليه وآله وّلّم] :إ ّن خلفائي وأوصيائي وحجج هللا عليى
عي عبد كي عبّاسّ ،ا ّ :ا كّح
اخللق ب دي الابنا عشرم ّأوهلم أخي وآخرهم ولدي.

ّيققل :ئ كّققح
يدي الييذي ملؤهييا قسييطاً
فمققي ولققد ؟ ّققا  :املهي ّ
َ
ومققي وخققح ؟ ّققا  :علي ّيي بيين أيب طالييبّ .يققلَ :
وعدالً ما ُملم جوراً و لماً.
يديم فينيزل
لطول هللا ذل اليوم حيىت خييرج فييه وليدي امله ّ
والذي ب ثين ابحل ّق بشرياً لو يبق من الد يا إالّ يوم واحد ّ
روح هللا عيسى بن مر فيصلّي خلفهم وتشرح األرن ( )2بنور رهبام ويبلغ سلطا ه املشرح واملغرب.

____________________
( )1كواه ق وواخققم البققاب )24( :وهققح ابب مققا كوي عققي الن ق ّ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ق الققن ّ علققى القققاهم (عليققه السققالم) مققي روققاب يرمققا الققديي،1 :
 ،143ط.1
( )2كيققد رلم ق ( :ازك ) رققان ق ازصققل كيققا كقققدك رلم ق وال ققاهم عققدم ّقققس شققيء رمققا يققد ّ عليققه نقققل احلققديم هربققذا مققي الربوققاب ق
احلديم )6( :مي الباب )141( :مي رواب اي املمام .632
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[ - 564 - 563وابإلّققنا املوق ق ّدم] يم و جيفققم اكققي ابكقه َحيققهّ ،ققا  ّ :ق ّدثنا علققي كققي [دمحم كققي] عبققد
الحكاب الماليّ ،ا ّ ّ :دثنا ّيد كي عبد ّ ،ا ّ ّ :دثنا اهليثم كي و مسموب النهدي ،عي احلسقني كقي علقحان،
ّ
عي عممو كي خالد ،عي ّيد كي طمي  ،عي ازصبغ كي نبات :
(صلّى

عي عبد كي عبّاسّ ،ا  :مسيف كّح
من ولد احلسني مطهَّرون م صومون (.)1
ّا [وكح جيفم اكي ابكقه َحيه :و] ّ ّدثنا وتد كي احلسي القطّقانّ ،قا ّ :ق ّدثنا وتقد كقي لقج كقي لرقمئ القطّقان]
ّققا ّ :ققدثنا كربققم كققي عبققد كققي ّبيققب (ّ )2ققا ّ :ققدثنا الفضققل كققي الصقققم اليبققدي ّ ،ق ّدثنا وكققح مياوي ق عققي
ازعم  ،عي عباي كي ككيي:
عقي عبقد كقي عبّقاسّ ،قا ّ :قا كّقح

(صقلّى

عليه وّلّم) يقح  :أان وعلي واحلسين واحلسيني وتسي ة

عليقه وّقلّم) :أان سييّد املرسيلني ( )3وعليي بين أيب طالييب

سيّد الوصينيم وإ ّن أوصيائي ب دي اابنا عشر ّأوهلم علي بن أيب طالبم وآخرهم القائم (.)4

____________________
( )1وهذا احلديم ّد تق ّدم حتف المّم )432( :ق ّوو الباب )31( :مي هذا السمس .132
 - 564 - 563كوا ا الشقيخ الصقدوب (كتقه ) ق احلقديم )28( :واتليقه مقي البقاب )24( :مقي روقاب يرمقا القديي
وما كني امليقحفا مأخحِ منه.
وكواه عنه ق احلديم )8( :مي الباب )141( :مي رواب اي املمام.
( )2هذا هح ال اهم املحاف إلرما الديي و اي املمام ،وق وصلي( :و كربم كي عبد كي ّبيب.)...
( )3رذا ق وصلي املخطحط ،وق روا يرما الديي و اي املمام( :وّن ّيّد النبيّني).
( )4رذا ق ازصل ،ومثله ق رواب يرما الديي ،وق رواب اي املمام( :املهدي)..
وّميباد منه كواه الشيخ الصدوب (كته ) كسند آخم ق آخم اللس )32( :مي وماليه .563
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 214ط الغقمي.

[حديث أيب أُمامة الباهلي حول قيام املهدي املنتظَر (صلوات هللا وسالمه عليه) وصفتهم وفتحه مدائن الشر ].

 - 565وخايّن شيخنا اليالّمق قم القديي عثمقان كقي املحفّق كققماءيت عليقه ،كموايوقه عقي جمقد القديي عبقد احلميقد
كققي دمحم كققي يكقماهيم اريقحاكلمي يجققالدةّ ،ققا  :ونبققأّن احلققافظ وكققح اليققالء احلسققي كققي وتققد كققي احلسققي اليطّققاك اهلمققدا،
امليمققم وكققح عبققد دمحم كققي عبققد المتققان كققي عمقمان ازنصققاكي رواكق د مققي اإلّققربندكي ،
(كتققه ) ،وخققاي ،الشققيخ ّ
والشيخان ومني الديي يمساعيل اكي و عبد كي تّقا اليسققال ،وكقح الفضقل ،وكقدك القديي وتقد كقي شقيبان كقي
يي مققي مش ق [ّققالحا ]:ونبققأّن وكققح جيفققم دمحم كققي وتققد كققي نصققم الصققيدالّ ،،ققا  ّ :ق ّدثنا
تغلققب الشققيباَ ،روَقبَققا ّ
احلافظ املقم وكح علي احلسي كي وتقد كقي احلسقي احلق ّدا ازصقفها ،يجقالدةّ ،قا  :وخقايّن احلقافظ وكقح نيقيم وتقد
كي عبد كي يّناب ازصقفهاّ ،،قا ّ :ق ّدثنا ّقليمان كقي وتقد (ّ )1قدثنا علقي كقي ّقيد القماليّ ،ق ّدثنا علقي

كي احلسني املحصليّ ّ ،دثنا عنبس كي و صغ ة ( )2عي ازولاعي ،عي ّليمان كي و ّبيبّ ،ا :
(صلّى عليه وّلّم) :بينكم وبني الروم سبع سنني ( .)3فققا لقه
مسيف واب وهمام الباهلي يقح ّ :ا كّح
املهدي مين وليدي
َمي يمام الناس يحمةذ؟ ّا :
كجل مي عبد القيس ،يقا له املسوحك كي ّبالن ( :)4ئ كّح
ّ
ي يف خييده خييال أسييودم عليييه عبيياءاتن قطرا يتييان
ابيين أرب ييني سيينةم ييأ ّن وجهييه و ييب ّ
در ّ
يستيرج الكنوز ويفت مدائن الشر .

() 5

أ ّييه ميين رجييال بييين إسيرائيلم

____________________
صدو كي ع الن الباهلي مي املي م الربب .
( )1كواه ق مسند و وهمام ه
وّميباد منه كواه عنه وعي الموئيت ق الصحاع و ا  ..38رما كواه عنه ق الفضاهل اريمس .331 3
وكواه ويضاد عي الطايا ،ق تممج عنبس كي و صغ ة مي امليزان ولسان امليزان.383 4 :
وكواه ويضاد ق تممج املسوحك كي ّبالن اليبدي مي اإلصاك .421 3 :
( )2هذا هح الصحاب ،وق نسخ طهمان مي فماهد السمطني اجلزء الثا ،و اي املمام تصني .
( )3رققذا ق وصققلي ومثلققه ق احلققديم )3( :مققي البققاب )141( :مققي روققاب ايق املقمام ،وق لسققان امليقزان واإلصققاك ّ( :ققيربحن كيققنهم وكققني الققموم
وكك هه َدن ،تقحم الماكي على يد كجل مي آ همّل يدوم ّب ّنني.)...
س مي ازصل و اي املمام واضع.
( )4رذا ق رواب اإلصاك وال اهم ونّه هح الصحاب ،وكّم اري ّ
( )5رققذا ق خمطحط ق طه قمان م ققي ه ققذا الربو ققاب ،وق روققاب اي ق امل قمام  -نق قالد ع ققي فماه ققد السققمطني اجل ققزء الث ققا - ،واإلص ققاك ولس ققان املي قزان:
(ّطحانيوان).
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عجل هللا ت اىل فرجه].
[قبسات أُخر من رواّيت أيب س يد اخلدري وابن عمر حول
ّ
املهدي املنتظَر ّ

 - 563 - 566وخققاي ،الشققيخ شققهاب الققديي وكققح عبققد [دمحم كققي] ييقققحب وكققي و الفققم يجققالدة ،وخققايّن
لج كي وّيد كي يحنس الواجم ،ووكح الفقم عبقد املقنيم كقي عبقد الحهقاب كقي رليقب ،ووكقح جيفقم دمحم كقي وتقد كقي
نصم يجالدة.
ووخايّن شيخنا وكح عمم اكي املحفّ كقماءيت عليه كموايوه عي عبد احلميد كي دمحم كي يكماهيم يجقالدةّ ،قا  :وخقايّن

احلافظ وكح اليالء احلسي كقي وتقد كقي احلسقي اليطقاك ،كقموايوهم عقي و علقي احلسقي كقي وتقد احلق ّدا ازصقفها،
(كته )ّ ،ا ّ ّ :دثنا وكح دمحم اكقي دمحمّ ،ق ّدثنا دمحم كقي لقج ،عقي دمحم كقي عصقام ،عقي وكيقه ،عقي ّقفيان ،عمقمو
كي ّيس ،عي و الصدي :
عي و ّقييد اريقدكي  -هنع هللا يضر  -عقي النق ّ (صقلّى

يديم إن قصير عميره
عليقه وّقلّم) ّقا  :يكيون يف أ ُّمييت امله ّ

الّ والفاجرم يرسل السماء
فسبع سنني وإالّ فثمان سننيم وإالّ فتسع سنني .تتن ّم أ ُّميت يف زما ه يماً يتن ّموا مثله قضّم ّ
عليهم مدراراًم و[ال] تد ّخر األرن شيماً من باهتا.
____________________
 - 566وّميباد منه كواه وكح ييلى ق مسنده ،الحكب  / 61ب ّ /ا :
قحكاب ،عققي و صققدي  ،عققي و ّققييد ،عققي كّققح
قدي كققي و عمققاكةّ ،ققدثنا مطققم الق ّ
ّققدثنا ّطققي كققي نس ق [ظ] ّققدثنا عق ّ

لماً وجوراً سبع سنني.

(ص قلّى

ليقومن على أ ُّميت من أهل بييت رجل أقىن أجلى يوسع األرن عدالً ما وس
وّلّم) ّا :
ّ
اليما  ،183 1 :ط ،1وّا :
وكواه م لئ ة خموصمة ق آخمه ق رنز ّ
وخمجه الداكّطين ق ازفما  ،والطايا ،ق ازوّس ،عي و هميمة ،وعي و ّييد ،ما كواه عنه ق رواب فضاهل اريمس .336 3 :
وكواه احلارم اّانيد ق آخم رواب الفنت واملالّم مي املسودك ّ ،551 4 :ا :
=
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عليققه

كققي عبيققدة ّ ،ق ّدثنا وكققح

وهبققذا اإلّققنا [الققذي مق ّقم آنف قاد] يم احلققافظ و نيققيم (كتققه )ّ ،ققا  :ونبققأّن عبققد
الصدي الناجي:
عقي و ّققييد اريقدكي (هنع هللا يضر) ،و ّن كّققح
يدي يف أ ُّميييت يب ثييه هللا عييياانً
(صقلّى عليقه وّقلّم) ّققا  :خيييرج امله ّ
تن م [به] األ ُّمة وت يش املاشيةم و رج األرن باهتا وي طي املال صحاحاً.

وهب ققذا اإلّ ققنا يم و ني ققيم ّ ققا ّ :ق ق ّدثنا وك ققح دمحم الغطميف ققيّ ،ق ق ّدثنا دمحم ك ققي دمحم ك ققي ّ ققليمانّ ،ق ق ّدثنا عب ققد

ضنا ّ ّ ،دثنا يمساعيل كي عيّقاش ،عقي صقفحان كقي عمقمو ،عقي عبقد المتقان كقي جبق  ،عقي رثق كقي
الحهاب كي ّ
ممة ،عي عبد كي عمم  -كضي عنهما ّ -ا :
ّ
ٍ
هدي فاتب وه.
ّا كّح
(صلّى عليه وّلّم) :خيرج املهدي وعلى رأسه غمامة فيها مناد ينادي :هذا امل ّ

الحهقاب كقي قدةّ ،ق ّدثنا يمساعيقل
وكه ّ ّدثنا ّليمان كي وتدّ ،ق ّدثنا يكقماهيم كقي دمحم احلمصقيّ ،ق ّدثنا عبقد ّ
ممة ،عي عبد كي عممّ ،ا :
كي عيّاش ،عي صفحان كي عممو ،عي عبد المتان كي جب  ،عي رث كي ّ
املهدي فاتّب وه.
هدي وعلى رأسه مل ينادي :إ ّن هذا
ّا كّح
ّ
(صلّى عليه وّلّم) :خيرج امل ّ

____________________
=
ّقدثنا الشققيخ وكققح كربقم اكققي يّققناب ،وعلق ّقي كقي تشققاِ اليققد ووكققح كربقم دمحم كققي وتققد كققي ابلحيقه ّققالحاّ :ققدثنا كشققم كقي محّققى ازّققديّ ،ققدثنا
هحِة كي خليف ّ ،دثنا عحٌ كي و مجيل .
قدي ،عقي عقحٌّ ،قدثنا وكقح الصققدي
وّقدثين احلسقني كقي علقي القداكميّ ،قدثنا دمحم كقي يّقناب اإلمقامّ ،ق ّدثنا دمحم كقي ّ
كشقاكّ ،ق ّدثنا اكقي و ع ّ
الناجي.
عي و ّقييد اريقدكيّ ،قا ّ :قا كّقح

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :ال تقيوم السياعة حيىت متيأل األرن لمياً وجيوراً وعيدواانًم مث خييرج مين أهيل بيييت َمين

مألها قسطاً وعدالً ما ملم لماً وعدواانً.
املفسقم كقذلك الطميق وطقمب ّقديم عاصقم ،عقي
ّا احلارم  -و ّ
وّمه الذه  :-هذا ّديم صنيع على شمط الشيخني ومل خيمجقاه ،واحلقديم ّ
وهم املسلمني.
ّلك ،عي عبد رلها صنين على ما ّ
وصلوه ق هذا الربواب ابالّو ا اخباك عاصم اكي و الن ح يِ هح يمام مي ّ
ّدثنا وكح اليباس دمحم كي ييقحبّ ،دثنا دمحم كقي يّقناب الصقغاّ ،،قدثنا عمقمو كقي عاصقم الربقال ّ ،قدثنا عمقمان القطقانّ ،قدثنا ّوقا ة ،عقي
و نضمة:
عقي و ّققييدّ ،قا ّ :ققا كّقح
قدي منّقا وهققل البيقف وشق ّقم ازنق وّق وجلقى اققأل ازك ّسقطاد وعققدالد رمقا ملةققف جقحكاد وظلمقاد
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :املهق ّ
ييي هربذا :وكسس يساكه ويصبيني مي اينه املسبن واإلهبام وعقد ثالث .
ّا احلارم هذا ّديم صنيع على شمط مسلم ومل خيمجاه.
=
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____________________
=
وخققاي ،وكققح اليبققاس دمحم كققي وتققد احملبققح ةققمو ّققدثنا ّققييد كققي مسققيح ّ ،ققدثنا النضققم كققي مشيققلّ ،ققدثنا ّققليمان كققي عبيققدّ ،ققدثنا وكققح الصققدي
الناجي:
عققي و ّققييد اريققدكي :و ّن كّققح

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ّققا  :خيييرج يف آخيير أ ُّميييت املهييدي يسييقيه هللا الغيييثم و ييرج األرن باتييهم وي طييي املييال

صحاحم وتكثر املاشية وت ظم األ ّمة ي يش سب اً أو ا ياًم ي ين حججاً.
ّا احلارم هذا ّديم صنيع اإلّنا ومل خيمجاه .وّا الذه  :صنيع.
ّدثنا وكح اليباس دمحم كي ييقحبّ ،دثنا ّ ّ ا كي المكيق كقي ّقليمانّ ،قدثنا وّقد كقي محّقىّ ،قدثنا تّقا كقي ّقلم  ،عقي مطقم وو هقاكون،
عي و الصدي الناجي:
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ّا  :ه ال ازك جحكاد وظلماد فيخم كجل مي عرتيت .احلديم.
عي و ّييد اريدكي :ون كّح
[ّا احلارم] :هذا ّديم صنيع على شمط مسلم ومل خيمجاه.
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اهلدي من أهل البي (عليهم السالم) وأ ّه من األُمور احلتميّة قبل قيام القيامة].
[حديث أيب هريرق يف قيام
ّ

 - 512وخققاي ،شققيخنا ققم الققديي عثمققان كققي املحفّق كق قماءيت عليققه ،ونب ققأّن عبققد احلميققد كققي دمحم كققي يك قماهيم
اريحاكلمي يجالة ،ونبأّن وكح اليالء احلسي كي وتد اليطقاك اهلمقدا ،،وخقاي ،الشقيخ فخقم القديي عل ّقي كقي وتقد كقي
عبد الحاّد املقدّي يجالة كموايوه عي [عمم كي دمحم كي دمحم] ( )1والشيخ ّوم اليمب فاطم كنقف علقي كقي القاّقم
اكققي عسققارم الدمشقققي كموايوهققا عققي و جيفققم دمحم كققي وتققد كققي نصققم الصققيدال ،يجققالة كققموايوهم ( )2ثالثققوهم عققي
الشققيخ و علققي احلسققي كققي وتققد احلققدا ازصققفها ،يجققالةّ ،ققا  :ونبققأّن احلققافظ وكققح نيققيم وتققد كققي عبققد كتققه
حممققد كققي احلسققي كققي ّبيققبّ ،ق ّدثنا حبققم كققي عبققد
ّ ،ققا ّ :ق ّدثنا جيفققم كققي دمحم كققي عمققمّ ،ققدثنا وكققح ّصققني ّ
اليدّ ّ ،دثنا ّيس كي المكي  ،عي و ّسني ،عي و صاحل ،عي و هميمة هنع هللا يضر ّا :

ص قلّى عليققه وّ قلّم ]:ال يقققحم السققاع ّققىت الققك كجققل مققي وهققل كيققيت يفققوع القسققطنطيني
[ّققا كّققح
ّىت يفونها (.)3
لطح
ِلك اليحم ّ
وجبل الديلم .ولح مل يب يالّ يحم ّ

____________________
( )1ما كني امليقحفني وخذّنه مي احلديم )251( :مي السمس ازو وران حملّه ق ازصل كياضاد.
( )2هذا هح الصحاب ،وق وصلي( :كموايوهما).
وكواه عنه ق ِيل احلديم )36( :ق الباب )141( :مي رواب اي املمام  635وال اهم و ّن فيهما مياد ّذفاد.
( )3وكواه ويضاد اكي ماج ق وكحاب اجلها مي حتف المّم )1222( :مي هّننه.
وكواه عنه ق فضاهل اريمس .332 3 :
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املهدي املنتظَر صلوات هللا وسالمه عليه].
[حديث أيب سلمى يف ازدهار الد يا بقيام
ّ

 - 511وابزّ ققانيد امل ققذرحكة ( )1يم اإلم ققام الس ققييد ض ققياء ال ققديي وخط ققب اريطب ققاء محفّق ق ك ققي وت ققد امل ّرب ققي
()2
يي مقي
اريحاكلمي كته
ّا  :وخايّ ،اضي القضاة م القديي دمحم كقي احلسقني كقي دمحم البغقدا ي فيمقا روقب ّ
قدان ،ونبقأّن الشققمٌ اإلمقام نققحك اهلقدو وكقح طالققب احلسقني كققي دمحم القزين كتقه  ،عققي اإلمقام دمحم كققي وتقد كققي
علققي كققي شققاِان كتققه  ،ونبققأّن وتققد كققي دمحم كققي عبققد احلققافظ ّ ،ق ّدثين علق ّقي كققي علق ّقي كققي ّققنان املحصققلي

[ونبأّن] وتد كي دمحم كقي صقاحل ،عقي ّقلمان كقي دمحم ،عقي لئ كقي مسقلم ( )3عقي عبقد المتقان كقي يزيقد كقي جقاكم،
عي ّالم :
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يقققح (:)5
(صقلّى عليققه وّقلّم)ّ ،ققا  :مسيققف كّققح
عققي و ّققلمى ( )4كاعققي [يكققل] كّققح
َ َ

ليلة أُسري يب إىل السماء قال يل اجلليل جل جاللهَ :
الرسول ب َما أنزل إِلْهُ مهن ِّ
آم َن َّ
ربه ُِ [ / 285البققمة]2 :
ِ ِ ِ ِ
ِ
ْ
ّ

قل  :واملؤمنون قال :صدق ّي دمحم َمن خلّف يف أ ُّمت ؟ قل  :خريها .قال :علي بن أيب

____________________
( )1ق احلديم )551( :املوق ّدم ق  232ق الباب )61( :و ه ممّا تقدمه.
( )2وكواه عي اكي شاِان ق الفصل السا س مي مقول احلسني (عليه السالم)  35ط.1
( )3رذا ق مقول اريحاكلمي ،وق وصلي مي خمطحط طهمان مي فماهد السمطني اجلزء الثا( :،عي لئ كي مسلم).
(ِ )4رمه اكي ّ م حتف المّم )563( :مي ابب الرب مي رواب اإلصاك ّ 34 4 :ا :
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يقا  :امسه ّميم .ووّ مسمى عند اكي مندة و ه ،تقدم ق ازمساء...
وكح ّلمى الماعي خا م كّح
( )5م ققي ّحل ققه ّ( :ققا مسي ققف  -يم ّحل ققه  -يق ققح ) ر ققان ّ ققد ّ قققس م ققي نس ققخ طه قمان م ققي فماه ققد الس ققمطني اجل ققزء الث ققا ،،ووخ ققذّنه م ققي مقو ققل
اريحاكلمي ،وممّا كواه عنه ق احلديم )21( :مي الباب )141( :مي رواب اي املمام .635
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إين اطل ي عليى األرن إطالعية فاخ تي منهيا فشيقق لي امسياً مين أمسيائي
رب .قالّ :ي دمحم ّ
طالب؟ قل  :م ّي ِّ
فال أُذ ر غالّ ذُ ِرت م ي فأان احملميود وأ ي دمحم .مثّ اطل ي الثا يية فياخ ت منهيا عليياً وشيقق ليه امسياً مين أمسيائيم فيأان

علي.
األعلى وهو ّ

واألئمة مين وليده مين شيب يوري ([ )1و] عرضي والييتكم
إين خلقت وخلق عليّاً وفاطمة واحلسن واحلسني
ّي دمحم ّ
ّ
ومن جحدها ان [عندي] من الكافرين.
فمن قبلها ان عندي من املؤمننيم َ
على أهل السماوات وأهل األرن َ
الشن البايل مثّ أاتين جاحداً لواليتهم ما غفرت له حىت يقير
حىت ينقطع أو يصري
ّي دمحم لو أ ّن عبداً من عبيدي عبدين ّ
ّ

بواليتكم.

لي وفاطمة واحلسن
حتب أن تراهم؟ قل  :م ّي ّ
ّي دمحم [أ] ّ
رب .فقال يل :التف عن مني ال رش .فالتف ّ فإذا أان ب ّ
واحلسني وعلي بن احلسني ودمحم بن علي وج فر بن دمحم وموسى بن ج فرم وعلي بن موسى ودمحم بين عليي وعليي بين دمحمم

دري.
واملهدي يف ضحضاح من ور قياماً يصلّون [و] هو يف وسطهم  -ي ين
واحلسن بن علي
املهدي  -أ ّه و ب ّ
ّ
ّ
احلجة الواجبة ألوليائيم واملنتقم من أعدائي.
وقالّ :ي دمحم هؤالء احلججم وهو الثائر من ع ت م ّ
وعزن وجاليل إ ّه ّ

____________________
( )1رذا ق وصلي ،وق مقول اريحاكلمي( :مي ّنخ نحك مي نحكي).
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األئمة من وليدهم وأ ّن الثياين عشير
[حديث اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب (عليه السالم) املشتمل على ت داد ّ

املهدي (عليه السالم)].
منهم
ّ

 - 512ونبققأّن الشققيخ ات الققديي علققي كققي و ققب اريققالن امليققموٌ ابكققي السققاعي كتققه  ،ونبققأّن اإلمققام كمهققان

الققديي ّنصققم كققي و املربققاكم املطق ّقملي رواكق  ،ونبققأّن اإلمققام ضققياء الققديي وخطققب اريطبققاء وكققح املؤيقّقد املحفّق كققي وتققد
ه
امل ّربقي اريقحاكلمي ( - )1يجقالة ين مل يربققي مساعقاد  -وخققايّن ّاضققي القضقاة ققم القديي فخققم اإلّقالم دمحم كققي احلسققني
يي مي دان ،ونبقأّن الشقمي اإلمقام نقحك اهلقدو وكقح طالقب احلسقني كقي دمحم كقي عل ّقي
كي دمحم البغدا ي فيما روب ّ

القزين  ،عققي اإلمققام دمحم كققي وتققد كققي علق ّقي كققي شققاِان عققي [دمحم كققي] علق ّقي كققي الفضققل ،عققي دمحم كققي القاّققم ،عققي
عبّققا كققي ييقققحب ،عققي محّققى كققي عثمققان ،عققي ازعمق ّ ،ق ّدثنا وكققح يّققناب ،عققي احلققاكث ،عققي ّققييد كققي كشققم
( :) 2
عققي علققي كققي و طالققبّ ،ققا  :قييال رسييول هللا (ص يلّى هللا عليييه وس يلّم) :أان وأرد ييم علييى احلييونم وأ ي ّي علي ّيي

السيياقيم واحلسيين الرائييد ( )3واحلسييني اآلميير وعلييي بيين احلسييني الفييارطم ودمحم بيين علييي الناشييرم وج فيير بيين دمحم السييائقم

وموسى بن ج فير حمصيي احملبّيني واملبغضيني وقيامع املنيافقنيم وعليي بين موسيى م يني امليؤمنني ()4م ودمحم بين عليي منيزل أهيل
يزوجهم احليور ال ينيم واحلسين بين عليي سيراج أهيل اجلنّية يستضييمون بيهم
اجلنّة يف درجاهتمم وعلي بن دمحم خطييب شيي ته وم ّ

واملهدي ( )5شفي هم يوم القيامة حيث ال نذن هللا إالّ ملَن يشاء ويرضى.

____________________
( )1كواه ق الفصل السا س مي مقول احلسني (عليه السالم) 34 ،1 :ط.1
( )2رققذا ق وصققلي مققي خمطحط ق طهقمان مققي فماهققد السققمطني اجلققزء الثققا ،،وق مقوققل اري قحاكلميّ( :ققدثين وكققح يّققناب) ،عققي احلققمث وّققييد كققي
كش  .)...وما وضيناه كني امليقحفني ويضاد مأخحِ منه.
( )3رذا ق وصلي ،وق مقول اريحاكلمي( :لذاهد.)...
( )4رذا ق وصلي ،وق مقول اريحاكلمي( :مزيّي املؤمنني).
( )5هذا هح الصحاب املحاف ملقول اريحاكلمي ،وق وصلي( :واهلا ي).
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املهدي املنتظَر صلوات هللا وسالمه عليه].
[شذرات أُخر من أحاديث أيب س يد اخلدري حول
ّ

 - 513ونبققأ ،الشققيخ وكققح عبققد [دمحم] كققي ييقققحب كققي و الفققم كسققماعه علققى الشققيخ ّنبققل كققي []* و
ّيا ة المصاق (ّ )1ا  :ونبقأ[ّن] وكقح القاّقم هبق كقي دمحم كقي عبقد الحاّقد كقي احلصقني مساعقاد عليقهّ ،قا  :ونبقأّن
علي كي املذهب مساعاد عيهّ ،ا  :ونبقأّن جيفقم كقي تقدان القطييقي مساعقاد عليقهّ ،قا ّ :قدثنا
وكح علي احلسي كي ّ
وكح عبد المتان عبد كي اإلمام وتد كي دمحم كي ّنبقل الشقيباّ )2( ،قا ّ :ق ّدثين و ّ ،قا ّ :قدثنا احلسقني كقي

قحكاب ،عقي و الصققدي النقاجي [كربقم كققي
محّقىّ ،قا ّ :قدثنا تّققا كقي ّقلم  ،عققي و هقاكون اليبقدي ،ومطققم ال ّ
عممو]:
(صقلّى عليقه وّقلّم) :متيأل األرن جيوراً و لمياًم فيييرج رجيل مين
عي و ّييد اريقدكي ّقا ّ :قا كّقح

ع ن مل سب اً أو تس اً فيمأل األرن قسطاً وعدالً (.)3

____________________
* الفماغ كني امليقحفوني هربذا جاء ق الربواب املطبحع[ .الشبرب ].
( )1كقدك رلموني وو مثل ما وكقيناه كياضاد كني امليقحفني ران ق ازصل كيا .
( )2كواه ق احلديم )613( :مي مسند و ّييد اريدكي مي رواب املسند 12 3 :ط.1
وويضاد كواه وتد ق احلديم )262( :مي مسند و ّييد مي رواب املسند 28 3 :طّ ،1ا :
ّدثنا عبد الصمدّ ،داث تّا كي ّلم  ،ونبأّن مطمٌ امليلّى ،عي و الصدي [الناجي كربم اكي عممو]:
عققي و ّققييد [اريققدكي] :و ّن كّققح
(ص قلّى عليققه وّ قلّم) ّققا  :ه ققأل ازك ظلم قاد وجققحكاد مث خيققم كجققل مققي عققرتيت الققك مسققبياد وو تسققياد
فيمأل ازك ّسطاد وعدالد.
( )3وويضاد كواه وتد ق احلديم )351( :مي مسند و ّييد مي رواب املسندّ 36 3 :ا :
ّدثنا دمحم كي جيفمّ ّ ،دثنا عحٌ ،عي و الصدي الناجي:
(صلّى عليه وّلّم) :تقحم الساع ّقىت ولق ازك ظلمقاد وعقدواّند ّ -قا  - :مث خيقم كجقل مقي
عي و ّييد اريدكيّ ،ا ّ :ا كّح
عرتيت وو مي وهل كييت الؤها ّسطاد وعدالد رما هملةف ظلماد وعدواّند.
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____________________
وويضاد كوه وتد ق احلديم )221( :مي مسند و ّييد مي رواب املسندّ 21 3 :ا :
ّدثنا دمحم كي جيفمّ ،دثنا جيفمّ ،دثنا شيب ّ ،ا  :مسيف ليداد واب احلحاكي ّا  :مسيف واب الصدي ل ّدث عي و ّييد اريدكيّ ،ا :
(صلّى عليه وّلّم) فقا  :خيم املهقدي ق ّومقيت مخسقاد وو ّقبياد وو تسقياد  -ليقد الشقا -
خشينا ون يربحن كيد نبيّنا ّدث فسألنا كّح
قدخم ازك مققي نباهتققا شققيةاد ويربققحن املققا ردوّقادّ .ققا  :جيققيء
وي شققيء؟ ّققا ّ :ققنني .مث ّققا  :يمّققل السققماء علققيهم مققدكاكاد :وال تق ّ
ّققا ّ :لققفّ :
مهدي وعطين وعطينّ .ا  :فينثي له ق ثحكه ما اّوطاع ون لمل.
المجل يليه فيقح  :ئ
ّ
وويضاد كواه ق احلديم )252( :مي مسند و ّييد مي رواب املسند 21 3 :طّ ،1ا :
ّدثنا اكي م ّ ،دثنا محّى  -ييين اجلهين ّ -ا  :مسيف ليد اليمي ّا ّ :دثنا وكح الصدي الناجيّ ،ا :
مسيف واب ّييد اريدكيّ ،ا ّ :ا الن (صلّى

يدي إن طيال عميره أو قصير عميره عياش سيبع سينني
عليه وّقلّم) :يكيون مين أ ُّمييت امله ّ

أو ان سنني أو تسع سنني مأل األرن قسطاً وعدالً و رج األرن باهتا ومتطر السماء قطرها.
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 - 514وخققايّن اليققد املقققم وكققح دمحم :دمحم كققي و القاّققم اكققي عمققم كققي و القاّققم البغققدا ي كق قماءيت عليققه،
ّا  :ونبأّن حمي الديي يحّ كي عبد المتان اجلحلي.
ووخاي ،الشيخ جمد الديي وكح وتد عبقد الصقمد كقي وتقد كقي عبقد الققا ك البغقدا ي يجقالةّ ،قا  :ونبقأّن اإلمقام
علي اكي اجلحليّ ،ا [ :ونبأّن] جمد الديي يجالةّ ،قا  :ونبقأّن وكقح القاّقم هبق كقي
مجا الديي عبد المتان كي ّ
دمحم كي عبد الحاّد [كي] احلصني الشقيبا ،مساعقاد عليقهّ ،قا  :ونبقأّن وكقح عل ّقي احلسقي كقي علقي كقي املقذهبّ ،قا :
ونبققأّن وكققح كربققم وتققد كققي جيفققم كققي تققدان القطييققيّ ،ققا ّ :ق ّدثنا وكققح عبققد المتققان عبققد كققي وتققد كققي دمحم كققي
ّنبل الشيباّ ،،ا ّ ّ :دثين و  ،وكح عبد وتد اكي ّنبل (ّ )1دثنا وكح مياوي شقيبان ،عقي مطقم كقي طهمقان
عي و الصدي الناجي [كربم كي عممو]:
عي و ّييد اريدكي ّا ّ :ا كّح

(صلّى

عليقه وّقلّم) :ال تقيوم السياعة حيىت ملي األرن رجيل مين

أهل بييت أجلى أقىن ( )2مأل األرن عدالً ما ُملم قبله لماًم يكون سبع سنني.

ّققا الش ققيخ عب ققد المت ققان اجل ققحلي :ازجلققى :ال ققذي ّ ققد اوس ققم الش ققيم عققي جبهو ققه يم نص ق كوّ ققه .والقن ققا:
يّديداب ق ازن .
____________________
وكواه ويضاد احلارم ق آخم رواب الفنت واملالّم مي املسودك ّ 558 4 :ا :
ّققدثنا عبققد كققي ّققيد احلققافظّ ،ققدثنا يكقماهيم كققي و طالققب ،ويكقماهيم كققي يّققناب ،وجيفققم كققي دمحم كققي وتققد احلققافظّ ،ققالحاّ :ققدثنا نصققم كققي
اليمي ،عي و الصدي الناجي:
عليّ ،دثنا دمحم كي مموانّ ،دثنا عماكة كي و ّفص  ،عي ليد ّ
عي و ّييد اريدكي ،عي الن (صلّى

املهدي إن قصر فسبع وإالّ فتسع .تين م ّأمييت فييه مية
عليه وآله) وّلمّ ،ا  :يكون يف ّأميت
ّ

يدي أعطيينم فيقييول:
ين ميوا مثلهيا قيضّم تيؤن األرن أ لهييا وال تي ّدخر عينهم شيييماًم وامليال يوممييذ يدوس يقيوم الرجييل فيقيولّ :ي مهي ّ

خذ.

( )1كواه وتد ق احلديم )161( :مي مسند و ّييد اريدكي مي رواب املسند ،11 3 :ط ،1ولف ( :ازك ) محجح ة فيه.
( )2هققذا هققح ال ققاهم املحافق للمسققند ،وق ازصققل( :القق ) .وازّق مققي ازنققحٌ :مققا كققه ّنقاد وي مققا اكتفق وّققس ّصققبوه وضققاب منخققمه .واملؤنإققم
ّنحاء.
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[حديث الصحايب ال ظيم حذيفة بن اليمان حول اإلمام املهدي (علييه السيالم) وأ ّيه مين وليد اإلميام احلسيني صيلوات

هللا عليه].

كققماءيت عليقه إبّقفمايني ق

 - 515وخاي ،الشيخ اإلمام اليالّم م الديي عثمقان كقي املحفّق ازِا ،كتقه
مس ده ةنلّه كوس املق ّدم ليل السبف الماك واليشميي مي صفم ّن وككق وّقوّني وّقوّمة ّ -لقف [لقه] :وخقايرم
قأّم كققهّ ،ققا  :ونبققأّن الشققيخ اإلمققام احلققافظ
اإلمققام جمققد الققديي عبققد احلميققد كققي دمحم كققي يك قماهيم اري قحاكلمي يجققالة؟ فق ّ
ّطب الديي شيخ اإلّالم وكح اليالء احلسي كي وتد كي احلسي اليطّاك اهلمدا.،

ووخايي املشايخ وكقح عبقد دمحم كقي ييققحب ،ويكقماهيم كقي يمساعيقل القدكجي ويّقربندك كقي ّقيد كقي وتقد كقي
دمحم الطاووّققي ،وحميققي كققي احلس قني كققي عبققد ( )1يجققالة كققموايوهم عققي و ّهم هققان عفيف ق كنققف و كربققم اكققي وتققد
احلق ّدا اإلصقفها ،إبصقفهان ّ -القف عفيفق يجقالةّ - :قا (ّ :)2ق ّدثنا وكقح نيققيم وتقد كقي عبقد احلقافظّ ،ققا :
ّ ّدثنا اليباس كي كنداك (ّ ّ )3دثنا عبد كي لئ الربال  ،عي ازعم  ،عي هلّك اكي هّبَقري :
عي ّذيف هنع هللا يضرّ ،ا  :خطب كّح

(صلّى

عليه وّلّم) فذرم ما هح راهي ،مث ّا :

____________________
( )1وكواه عنه ق احلديم )11( :مي الباب )141( :مي رواب اي املمام .634
( )2رذا ق ازصل ،وال يحجد لف ّ( :ا ) هذه ق رواب اي املمام.
( )3رذا ق ازصل ،وق رواب اي املمام( :اليباس كي ك ّرباك)...؟
واحلديم كواه ويضاد ق آخم الباب )5( :مي رواب تيس املطالب  88ط.1
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لييو يبييق ميين الييد يا إالّ يييوم واحييد لطي ّيول هللا ذلي اليييوم حييىت يب ييث رجيالً ميين ولييدي امسييه امسييي .فقققام ّققلمان هنع هللا يضر
وي ولد هح؟ ّا  :من ولدي هذا .فضمب كيده على [ظهم] احلسني هنع هللا يضر(.)1
فقا  :ئ كّح
مي ّ
املهدي صلوات هللا عليه قبل قيام الساعة].
[قبسات من حديث الصحايب ال ظيم عبد هللا بن مس ود حول هور
ّ

 - 511 - 516وخاي ،الشيخ عبد الصمد كي وتد كي عبد الققا ك يجقالةّ ،قا  :وخقايّن اإلمقام مجقا القديي
وكققح الفققم عبققد المتققان كققي علق ّقي كققي اجلققحليّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح القاّققم اكققي احلصققني مساع قاد علققي ،ونبققأّن وكققح علق ّقي

علي كي املذهب مساعاد عليه ،ونبأّن وكح كربم وتد كي جيفم كي تدان مساعاد عليقهّ ،قا ّ :ق ّدثنا وكقح
[احلسي] كي ّ
عبد المتان عبد كي اإلمام وتقد كقي دمحم كقي ّنبقلّ ،قا ّ :ق ّدثين و وتقد (ّ )1قا ّ :ق ّدثنا ّقفيان كقي عيينق ،
ّا ّ ّ :دثنا عاصم ،عي هلّك:

____________________
احملب الطايي ق عنحان( :ما جاء ون
املهدي مقي ولقد احلسقني) مقي روقاب ِخقاهم اليققىب  ،136وّقا  :فينمقل مقا و مطلققاد
ّ
( )1وكواه ويضاد ّ
على هذا املقيّد.
وويضاد كوو احلارم ق آخم رواب الفنت واملالّم مي املسودك :551 4 :
وخاي ،وكح النضم الفقيهّ ،دثنا عثمقان كقي ّقييد القداكميّ ،قدثنا عبقد كقي صقاحل ،ونبقأّن وكقح امللقيع المّقيّ ،قدثين لئ كقي كيقان  -وِرقم مقي
علي كي فضيل يقح :
فضله ّ -ا  :مسيف ّ
املهدي ،فقا  :م هو ح ّق وهو من بين فاطمة.
مسيف ّييد كي املسيّب يقح  :مسيف وم ّلم تقح  :مسيف الن ّ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يذرم
ّ
وّ ّدثناه وكح وتد كربم كي دمحم الص ق ةقموّ ،ق ّدثنا وكقح ازّقح دمحم كقي اهليقثم القاضقيّ ،قدثنا عمقمو كقي خالقد احل ّقماّ ،،ق ّدثنا وكقح امللقيع ،عقي
علي كي نفيل:
لئ كي كيان ،عي ّ

املهدي فقا  :هو من ولد فاطمة.
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)
عي ّييد كي املسيّب ،عي وم ّلم اهنع هللا يضر ّالفِ :رم كّح
ّ
( )1كواه وتد ق وواهل مسند عبد كي مسيح حتف المّم )3511( :مي رواب املسند ،136 5 :مث ّا عبد :
=
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عي عبد  ،عي الن ّ (صلّى

عليه وّلّم) ّا  :ال تقوم الساعة حىت يلي [النياس] رجيل مين أهيل بيييت ييواطي

[ولققه] طمي ق آخققم [ّققا عبققد
ّ ّدثي عاصم ،عي هلّك:
عي عبد  ،عي الن (صلّى

كققي وتققد ّ ]:ق ّدثين و وتققد ّ ،ق ّدثنا لققج اكققي ّققييد ،عققي ّققفيانّ ،ققا :

امسه امسي.

عليه وّلّم) ّا  :ال تذهب الد يا  -وو [ّا ] :ال تنقضي الد يا  -حىت ملي

ال رب رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي.

____________________
=
ّا و ّ :دثنا [ّفيان] كه ق كيوه ق مفوه وكاه ّأله كيا ولد جيفم كي لج وو خالد كي لج.
مث ِرم احلديم حتف المّم )3512( :عي طمي آخم وّا :
ّدثنا عمم كي عبيد ،عي عاصم كي و الن ح  ،عي ّلك كي ّبي :

عي عبد

ّا ّ :ا كّقح

يواطئ امسي.

(صقلّى

عليقه وّقلّم) :ال تنقضيي األّيم وال ييذهب اليدهر حيىت ملي ال يرب رجيل مين أهيل بيييت امسيه

وصنع وتد دمحم شارم ازّانيد رلها مث ّا :
مث ِرم احلديم الواي حتف المّم 3513( :و ّ )4238

واحلديم كواه وكح اوو  .113 :4 :والرتمذي 231 3 :ةيناه وحه مي كب عي عاصم ،عي ّلكّ .ا الرتمقذي ّقديم ّسقي صقنيع .وّقا
ق عحن امليبح  :وّربف عنه وكح او  .واملنذكي واكي القسم.
وهم املسقلمني عقي عاصقمّ .قا  :وطقمب عاصقم عقي ّلك عقي عبقد رلهقا صقنين يِ عاصقم
وّا احلارم :كواه الثحكي وشيب ولاهدة و هم مي ّ
وهم املسلمني.
يمام مي ّ
مث ّا ومل وجد احلديم ق املسودك مي ّديم اكي مسيح  ،ولربنّقه كوو ّقديم و ّقييد ق ميق هقذا واحلقديم كواه ق 551 4 :مقي
وصننه على شمط الشيخني ،مث ّا :
طمي و الصدي الناجي عي و ّيدي اريدكي ّ
وصقلوه ق هقذا الربوقاب ابالّو قا اخبقاك عاصقم كقي و الن قح  ،يِ هقح يمقام
وطمب ّديم عاصم عي ّلك عي عبد رلهقا صقنين علقى مقا ّ
وهم املسلمني.
مي ّ
وكواه اريطيب  312 :1إبّنا ه مي طمب عي عصام عي ّلك .وّقيأيت ةينقاه ويضقاد [ق احلقديم]  3512و  3513و  4238و  4213وان قم
[احلديم  645و .113
وّح  :مث تل وتد دمحم شارم تل شيحاء على اكي خلدون ق مق ّدموه  .262 - 258فل اج رالم وتد دمحم شارم فإنّه رث الفحاهد.
وكواه ويضاد الطايا ،ق تممج لج كي يمساعيل مي املي م الصغ ّ ،148 2 :ا :
ّدثنا لج كي يمساعيل كي دمحم كي لج كي دمحم كي لئ كي جميم كي عبد الب لي الربحقّ ،دثنا جيفم كقي علقي اكقي خالقد كقي جميقم كقي عبقد
الب ليّ ،دثنا وكح ازّح ّالم كي ّليم ،عي عاصم اكي و الن ح  ،عي ّلك كي ّبي :
عي عبد

كي مسيح ّ ،ا ّ :ا كّح

(صلّى

عليه وآله) وّلم :ال تذهب الد يا حىت مل رجل من أهل بيييت ييواطئ امسيه امسيي

مأل األرن قسطاً وعدالً ما ملم جوراً و لماً.
ه
تفم كه لج كي يمساعيل.
[ّا الطايا :]،مل يموه عي و ازّح يالّ جيفم كي عليّ ،
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 - 518ونبأ ،الشيخ ات الديي علي كي و ب اريالن شفاهادّ ،ا  :وخاي ،جمد الديي وكقح ّقيد عبقد كقي
زمقي وكقح نصق عبقد القمّيم كقي عبقد الربقمم ال هق َشق ي يجقالة،
عمم الص ّفاك رواك مي نيسقاكحكّ ،قا  :ونبقأ ،جق ّدي ّ
ّا  :ونبأّن و ازّواِ اإلمام عبد الربمم كي هحالن ال هق َش ي مساعاد عليهّ ،ا  :وخقايّن وكقح ّقييد اإلمسقاعيلي كتقه
 ،ونبأّن وكقح دمحم اكقي وتقد كقي عقب املقم ّ ،ق ّدثنا عبقد كقي نّقام كقي ّفق كقي يقاثّ ،قا ّ :ق ّدثنا دمحم
كي اليالء وكح رميبّ ّ ،دثنا يّناب كي منصحكّ ّ ،دثنا ّليمان كي ّمم ،عي عاصم ،عي هلّك:
عي عبد ّا ّ :ا الن (صلّى عليقه وّقلّم) :ال تنقضيي اليد يا [ -أو] ال تيذهب اليد يا  -ح ّيىت يليي ّأمييت
رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي.

____________________
 - 518وّميباد منه كواه ويضاد ق تممج دمحم كي عيسى مي وخباك يصبهان.135 2 :
وكواه ويضاد ق تممج وتد كي دمحم كي يمساعيل و كربم اهلييت حتف المّم )2212( :مي اتكيخ كغدا ّ 388 4 :ا :
وخققايّن عبققد الغ ّفققاك كققي دمحم كققي عفققم املققؤّبّ ،ققدثنا وكققح الفققوع دمحم كققي احلسققني ازل يّ ،ققدثنا وتققد كققي دمحم كققي يمساعيققل اهليققيت وكققح كربقم ّ -ققدم
كغدا ّ -دثنا وتد كي لج الصحقّ ،دثنا يّناب كي منصحك السلحيّ ،دثنا ّليمان اكي ّمم ،عي عاصم ،عي ّلك:
عي عبقد ّ ،قا ّ :قا كّقح

(صقلّى

عليقه وّقلّم) :ال تنقضيي اليد يا  -أو ال تيذهب اليد يا  -حيىت يليي [النياس] رجيل مين أهيل

بييت يواطئ امسه امسي.
مث ِرم تحثي اهلييت وونّه ّدم كغدا ّن .311
وّح  :وكواه ويضاد ق تممج و جيفم الدوكي دمحم كي وتد حتف المّم )311( :ق .312 ،1
وويضاد كواه وكح نييم كسند آخم ق تممج ّييد كي احلسي كي ّييد مي وخباك يصبهانّ 323 ،1 :ا :
ّدثنا وتد كي كنداكّ ،دثنا عبقاس كقي تقدانّ ،قدثنا يكقماهيم كقي عقاممّ ،قدثنا و  ،عقي ييققحب ،عقي ّقييد كقي احلسقي اكقي وخقف ثيلبق  ،عقي
و كربم كي عيّاش ،عي عاصم:
األمة يف آخر زماها رجل من أهل بييت يواطئ امسه امسي.
عي هلّك ،عي عبد  ،عي الن (صلّى عليه وّلّم) ّا  :يلي أمر هذه ّ
وّميباد منه كواه ويضاد ق تممج خل كي ّحشب مي رواب ّلي ازولياءّ 51 5 :ا :
وعلي كي يّناب ،ودمحم اكي وابنّ ،الحاّ :دثنا يحّق كقي ّحشقبّ ،قا :
ّدثنا دمحم كي عمم كي مسلمّ ،ا ّ :دثنا عبد كي دمحم كي ّنجي
ّ

ممة:
ّدثنا وكح يزيد ازعحك ،عي عممو كي ّ
عقي هلّك كقي ّبقي  ،عقي عبقد كقي مسقيح ّ ،قا ّ :قا كّقح

يواطئ امسه امسي.

(صقلّى
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عليقه وّقلّم) :ال تيذهب اليد يا حيىت ملي رجيل مين أهيل بيييت

النيب (صلّى هللا علييه وآليه وسيلم) و يالم]
[حديث ال باس بن عبد املطّلب حول
ّ
املهدي (عليه السالم) وأ ّه من ولد ّ

للشيخ اإلمام أيب علي الفضل بن علي بن الفضل الطّسي رمحه هللا:

املطهم احللّقي فيمقا روقب ي هطّقه كتقه تيقام :و ّن
 - 513وخاي ،اإلمام ّديد الديي يحّ كي علي كي ّ
الشيخ الربب الفقيه الفاضل شهاب الديي واب عبد احلسني كي و الفم كقي كّة النيلقي ،ونبقأه عقي احلسقي اكقي
و علققي الفضققل اكققي احلسققي الطايّققي يجققالة كموايوققه عققي والققده مجيق كوائتقه وتصققانيفهّ ،ققا  :وخققاي ،وكققح عبققد
القميّ ،ا  :ونبأّن دمحم كي لرقمئ كقي ينقاك الغقال ،
دمحم كي وهبانّ ،ا ّ ّ :دثنا وكح كشم وتد كي يكماهيم كي وتد ّ
علي كي عبد كي اليباسّ ،ا :
ّ ّدثنا ّليمان كي يّناب كي ّليمان كي ّ
ي،
ّ ّدثين و ّ ،ا  :رنف يحماد عند المشيد فذرم املهدي ومقا ِرقم مقي عدلقه فأطنقب ق ِلقك فققا المشقيدّ :
املهدي (ّ ّ )1دثين و عي وكيه ،عي ج ّده ،عي اكي عباس:
وّسبربم ونّربم حتسبحن و ّن و
ّ
عققي وكيققه اليبققاس كققي عبققد املطلققب ون الن ق (ص قلّى عليققه وّ قلّم) ّققا لققهّ :ي عي ّيم مل ي ميين ولييدي اابنييا عشيير
خليفةم مث يكون أمور ثريق وش ّدق عظيمةم مث خيرج املهدي من ولدي يصل هللا أمره يف ليلة فيمأل األرن عدالً ما ملم
الدجال.
جوراً ومكث يف األرن ما شاء هللام مث خيرج ّ

ازهمق االثقين
ّا الطايّي ،هذا كيا ما جاء مي ازخباك مقي طقمب املخقالفني وكوائهتقم ق القن ّ علقى عقد ّ
عشم كضحان عليهم ،ويِا رانف الفمّ املخالف ّد نقلف رما نقلوه الشيي اإلمامي ومل تنربم ما تض ّقمنه اريقاي،
قخمهم ،لموايوققه يّام ق د حل ّ وققه ويعققالءد لربلموققه ،ومققا هققذا ازمققم يالّ
فهققح و ّ ليققل علققى و ّن تيققام هققح الققذي ّق ّ
رارياكب لليا ة واريقاك عقي ازمقحك امليوقا ة ،وال يققدك عليقه يالّ ّقبنانه القذي يقذلّل الصقيب ويقلّقب القلقب،
ويسهل اليس وهح على رل شيء ّديم.
ّ

____________________
و،
ي ،وّس ققبربم ونّرب ققم حتس ققبحن ّ
قدي .)...وو الص ق قحابّ ( :
( )1لي ق ّقل ه ققذا ه ققح الص ق قحاب ،وو الص ق قحابّ ( :
ي ،وّس ققبربم ونّرب ققم حتس ققبحنه ونّ ققه امله ق ّ
قدي .)...ق و ّن رلم ق ( :حتسققبحنه) رانققف مهمل ق ق
ي ،وّسققبربم ونّققه حتسققبحنه ّ
قدي .)...وق خمطحط ق طه قمان مققي وصققلي هربققذاّ ( :
و ،املهق ّ
املهق ّ
ازصل.
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املهدي (صلوات هللا عليه) وأ ّه من أهل البي (عليهم السالم)].
[أحاديث أُخر عن أيب س ي اخلدري يف صفة
ّ

 - 582 - 582ونبققأ ،البققدك دمحم كققي و الربققمم [عبققد الققملاب] كققي و كربققم اكققي ّيققدك كموايوققه ،عققي ّوم هققان
عفيف كنف و كربم وتد كي عبد الفاكّاني يجالة.
ووخايّن شيخنا اإلمام وكح عمقمو عثمقان كقي املحفّق كققماءيت عليقه إبجالتقه ،عقي عبقد احلميقد كقي دمحم كقي يكقماهيم،
ّققا  :وخققايّن وكققح اليققالء احلسققي كققي وتققد كققي احلسققي اليطقّقاك اهلمققداّ ،،ققا  :وخققايّن وكققح علققي احلسققي كققي وتققد كققي
احلسي احلدا ازصفهاّ ،،ا ّ ّ :دثنا احلافظ وتد كي عبد كي وتد ازصفهاّ ،،ا ّ :ق ّدثنا اإلمقام وكقح دمحم
كي ّيّانّ ّ ،دثنا عباس عي جماش ّ ّ ،دثنا دمحم كي و ييققحبّ ،قدثنا عمقمو كقي عاصقمّ ،ق ّدثنا اكقي اليقحام ،عقي
ّوا ة ،عي و نضمة:

عليقه وّقلّم) ونقّقه ّقا  :املهيدي منّييا أهيل البيي م رجييل مين أ ُّميييت

عقي و ّقييد اريققدكي هنع هللا يضر ،عقي النق (صقلّى
أشم األ ف مأل األرن عدالً ما ُملم جوراً.
ّ
وهبذا اإلّنا يم و نييمّ ّ ،دثنا الحليد عي ّييد ،عي ّوا ة ،عي و نضمة وو عي و الصدي :
يدي منّييام أجلييى اجلبييني أقييىن األ ييف
عققي و ّققييد اريققدكي ونقّقه ّققا ّ :ققا كّققح
(صقلّى عليققه وّقلّم) :املهي ّ

( .) 1

____________________
( )1وّميباد منه كواه كسند آخم ق تممج وتد كي دمحم كي احلسني مي وخباك وصبهانّ 83 ،1 :ا :
ّدثنا دمحم كي جيفمّ ،دثنا وتد كي احلسني ازنصاكيّ ،دثنا وتد كي دمحم كقي احلسقني اكقي ّفق ّ ،قدثنا جقدي احلسقنيّ ،قدثنا عربممق كقي
يكماهيم ،عي مطم الحكاب :عي و الصدي الناجي:
عققي و ّققييد اريققدكيّ ،ققا ّ :ققا كّققح

األرن عدالً ما ُملم قبل ذل

(صقلّى

عليققه وّ قلّم) ال تقييوم السيياعة حييىت يسييتيلف رجييل ميين أهييل بييييت أجنييا أقييىن مييأل

لماً ويكون سبع سنني..
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وهبققذا اإلّققنا يم و نيققيمّ ،ق ّدثنا خلق كققي وتققد كققي اليبققاس المامهممققزي ق رواكققهّ ،ق ّدثنا ّققام كققي دمحم كققي
ويّحبّ ّ ،دثنا طالح كي عبّا ّ ّ ،دثنا ّحيد كي يكماهيم ،عي دمحم كي عممو ،عي و ّلم  ،عقي عبقد المتقان كقي
عحٌ ،عي وكيه هنع هللا يضرّ ،ا :
ّا كّح
يفيض املال فيضاً.

(صلّى

عليه وّلّم) :يب ث هللا ت اىل من ع ن رجالً أفرح الثناّي أعيال اجلبهيةم ميأل األرن عيدالًم

املهدي (عليه السالم) من أهيل البيي
[حديث آخر عن اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب (عليه السالم) يف أ ّن
ّ

وأ ّن هللا ت اىل يصل أمره يف ليلة].

 - 583وخاي ،الشيخان :شمٌ الديي وكقح الفضقل وتقد كقي هبق اكقي عسقارم الشقافيي ،وكقدك القديي وكقح
علي احلسي كقي علقي كقي اريقال كققماءيت عليهقا مفقم يي كدمشق احملموّق ّ ،لقف لربقل واّقد مقنهم :وخقاي الشقيخ
قأّم كقهّ ،قا  :ونبقأّن وكقح الفطقم دمحم كقي ّنصقم
علي اكي و عبد كي املقق البغقدا ي يجقالة؟ ف ّ
الصاحل وكح احلسي ّ

كي دمحم كي علي احلافظ السالمي يِّندّ ،ا  :ونبأّن وكح احلسي اكي املباك اكي عبقد اجلبقاك كقي وتقد الصق قّ ،قا :
ونبأّن وكح علي احلسي كي وتد كي يكماهيم اكي احلسي كي دمحم كي شاِان ّماءة عليه ق كجب ّقن ثقالث وعشقميي
ووككيماهق ّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح عمققمو عثمققان كققي وتققد كققي عبققد ّقماءة عليققه ق منزلققه كققدكب الضققفا عّ ،ققا ّ :ق ّدثنا

عبد امللك كي دمحمّ ّ ،دثنا وكقح نيقيم (ّ )1ق ّدثنا [وكقح عمقم كقي تقدانّ ،ق ّدثنا احلسقي كقي ّقفيانّ ،ق ّدثين اكقي مق ،
ّققدثنا و  ،ووكققح نيققيمّ ،ققا ّ :ق ّدثنا] ئّققني الي لققي ورققان جيالسققنا عنققد ّققفيان الثققحكي ،عققي يك قماهيم كققي دمحم كققي
احلنفي  ،عي وكيه:
املهدي منّا أهل البي يصلحه هللا يف ليلة.
(صلّى عليه وّلّم):
عي علي ّا ّ :ا كّح
ّ
____________________
( )1وال اهم ونّه وتد كي عبد ازصبها ،صاّب ّلي ازولياء ،واحلديم كواه ق تممج يكماهيم كي دمحم
=
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____________________
=
اكي احلنفي مي وخباك وصبهان ،112 ،1 :وويضاد ّا ّبله:
ّققدثنا وكققح كربققم الطلنققيّ ،ققدثنا دمحم كققي علققي اليلققحيّ ،ققدثنا دمحم كققي علققي كققي خل ق ّ ،ققدثنا ّسققي كققي صققاحل كققي و ازّققح  ،عققي دمحم كققي
فضيلّ ،دثين ّامل كي و ّفص :
يصلحه هللا يف ليلة.

عي يكماهيم كي دمحم كي احلنفي  ،عي وكيه عي عليّ ،ا ّ :ا كّح (صلّى عليه وّلّم) :املهدي منّا أهل البي
وكواه ويضقاد وتقد كققي ّنبققل ق وواهققل مسققند علققي (عليققه السققالم) حتققف الققمّم )645( :مققي روققاب املسققند ،82 ،1 :وق :ط58 2 :2
ّا :
ّدثنا فضل كي هرنيّ ،دثنا ئّني الي لي ،عي يكماهيم كي دمحم كي احلنفي  ،عي وكيه ،عي عليّ ،ا :
يصلحه هللا يف ليلة.

ّا كّح (صلّى عليه وّلّم) :املهدي منّا أهل البي
قدي :هققح
وصق ّ
قننه وتققد دمحم شققارم ق تيليقققه ،وّققا ّ :ققا لققج كققي اققان :كويققف ّققفيان الثققموي يسققأ ئّققني عققي هققذا احلققديم .وّققا اكققي عق ّ
ميموٌ كه.
ويكماهيم كي دمحم كي احلنفي  ،وثقه الي لي ،واكي ّبّان ،وتممجه البخاكي حتقف القمّم ).....( :مقي الوقاكيخ الرببق ق 311 ،1 :وِرقم [عنقه]
هذا احلديم.
واحلديم كواه اكي ماج حتف المّم )...( :مي رواب ...........مي ّننه.363 2 :
وويضق قاد كواه وت ققد ق وواه ققل مس ققند ومق ق امل ققؤمنني (علي ققه الس ققالم) حت ققف ال ققمّم )113( :م ققي رو ققاب املس ققند 33 ،1 :ط ،1وق ط2 :2
ّ ،118ا :
ّدثنا ج ّ ا ووكح نييم ّا ّ :دثنا فطم ،عي القاّم كي و ّكزة ،عي و الطفيلّ ،ا ّ ّ ا [ّا ] :مسيف عليّاد يقح :

وجل رجالً منّا مألها عدالً ما ُملم
قال رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم) :لو يبق من الد يا إالّ يوم لب ث هللا ّ
عز ّ
علي ،عي الن ّ (صلّى عليه وّلّم).
ّا وكح نييم :كجالد منّا [رذا] ّا  :ومسيوه ممة يذرمه عي ّبيب ،عي و الطفيل ،عي ّ
وّح  :وكواه البزاك ق مسند علي (عليه السالم) مي مسنده / 1 :الحكب  / 124ب ّ /ا :
ّدثنا يحّق كقي محّقىّ ،قا  :ونبقأّن وكقح نيقيمّ ،قا  :ونبقأّن فطقم ،عقي القاّقم كقي و ك ّقزة ،عقي و الطفيقل ،عقي عل ّقي :و ّن كّقح
عليه وّلّم) ّا  :لو يبق من الد يا إالّ يوم لب ث هللا رجالً من أهل بييت مألها عدالً ما ُملم
علي هبذا اللفظ إبّنا وّسي مي هذا اإلّنا .
مث ّا ّ
البزاك :وهذا احلديم ال نيلمه يموو عي ّ
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جوراً.

جوراً.

(صقلّى

املهدي املنتظَر (صلوات هللا عليه)].
[حديث عبد هللا بن احلارث بن جزء الزبيدي حول
ّ

 - 584وخاي ،اليد املققم دمحم كقي و القاّقم كققماءيت عليقه ابريقان اجلديقد ظقاهم ابب السقحك ةدينق كغقدا
[ق] احلا ي واليشميي مي شيبان ّن مخس وتسيني وّوّمة ّ ،قا  :ونبقأّن الشقيخ عبقد اللطيق كقي دمحم كقي عل ّقي
كققي النبيطققي يجققالة ين مل يربققي مساع قاد ،وشققيخ اإلّققالم شققهاب الققديي عمققم كققي دمحم السققهموك ي ّ ق ّدس كوّققه
يجالةّ ،ا  :ونبأّن الشيخ وكح لكع طاهم كقي دمحم كقي عل ّقي املقدّ ّقيّ ،قا شقيخ اإلّقالم :مسيقف عليقه مجيق ّقني

اإلمققام اكققي ماجق كتققه ّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح منصققحك دمحم كققي احلسققني كققي وتققد املقق ّقحمي يجققالة ين مل يربققي مساعقاد -
وران الشيخ وكح لكع حم ّقق مساعه [ولربي ران] يقم عليه رذلك اّوياطقاد ّ -قا  :وخقايّن وكقح طلنق القاّقم كقي
و املنققذك اريطيققبّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح احلسققي علققي كققي يكقماهيم كققي ّققلم ّ ،ققا ّ :ق ّدثنا اإلمققام وكققح عبققد دمحم كققي
يزيد كي ماج القزويين كته (ّ )1ا ّ ّ :دثنا ّممل كقي لقج املصقمي ،ويكقماهيم كقي ّقييد اجلقحهميّ ،قا  :ونبقأّن
احلماّ ،،دثنا اكي هليي  ،عي و لكع عممو كي جاكم احلضممي:
وكح صاحل عبد الغ ّفاك كي اوو ّ
(ص قلّى عليققه وّ قلّم) :خيييرج انس ميين املشييرح
عققي عبققد احلققاكث كققي جققزء الزكيققديّ ،ققا ّ :ققا كّققح
للمهدي .ييين ّلطانه.
فيوطمون
ّ
____________________
( )1كواه ق رواب الفنت حتف المّم )4288( :مي ّننه2 :
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علي بن أيب طالب (عليه السالم) وعبد هللا بن عباس حول
[أحاديث جابر بن عبد هللا األ صاري واإلمام أمري املؤمنني ّ

املهدي املنتظَر ج لنا هللا فداه وأس دان ّّيمه املتش ش ة].
ّ

 - 585وخققاي ،الشققيخ الصققاحل صققدك الققديي يك قماهيم اكققي الشققيخ اإلمققام عمققا الققديي دمحم اكققي شققيخ اإلّققالم

شهاب الديي عمم كقي دمحم السقهموك ي ّق ّدس كوّقه اليزيقزّ ،لقف لقه :وخقاي الشقيخ وكقح احلسقي علقي كقي عبقد
كققي امليققني البغققدا ي يجققالة كموايوققه عققي و الفضققل دمحم كققي ّنصققم السققالمي يجققالة كموايوققه عققي احلققافظ و دمحم
احلسي كي وتقد السقممّندي يجقالةّ ،قا ّ :ق ّدثين الشقيخ اإلمقام وكقح كربقم دمحم كقي و يّقناب يكقماهيم كقي ييققحب

الربققالابِي البخققاكي هنع هللا يضرّ ،ق ّدثين دمحم كققي احلسققي كققي علققيّ ،ققا ّ :ق ّدثنا وكققح عبققد احلسققني كققي دمحم كققي وتققد،
ّا ّ ّ :دثنا يمساعيل كي و وورسّ ،ا ّ ّ :دثنا مالك كي البنيّ ،ا ّ :دثنا دمحم كي املنذك:
قدي فققد رفقم ةقا ونقز
عي جاكم كي عبد ّا ّ :ا كّح
(صلّى عليه وّلّم)َ :مي ونربقم خقمو امله ّ
قدجا فقققد رفققم ،فققإ ّن جايهيققل (عليققه السققالم)
ومققي ونربققم خققمو الق ّ
ومققي ونربققم نققزو عيسققى فقققد رفققمَ ،
علققى دمحمَ ،
وشمه فليوّخذ كّابد ي.
وخاي ،ا ّن
ّ
وجل يقح َ :مي مل يؤمي ابلقدك خ ه ّ
عز ّ
 - 583 - 586ونب ققأ ،الس ققيّد اإلم ققام مج ققا ال ققديي كض ق ّقي اإلّ ققالم وت ققد ك ققي محّ ققى اك ققي جيف ققم ك ققي دمحم
الطاووّققي احلسققين كتققه ّ ،ققا  :ونبققأّن شققيخ الشققمٌ مشققس الققديي فخققاك كققي ميققد املحّققحي ،وخققايّن شققاِان كققي

القمي ،عي جيفم كي دمحم الدوكيسيت ،عي وكيه ،عي الشيخ الفقيه و جيفم دمحم كي عل ّقي كقي احلسقني كقي
جاياهيل ّ
القمي (ّ )1ا ّ ّ :دثنا جيفم كي دمحم كي مسموك  -هنع هللا يضر -
محّى اكي ابكقه َحيه ّ
____________________
( )1كواه ق ّوو الب ققاب )25( :وه ققح ابب م ققا وخ ققاي ك ققه النق ق ّ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) م ققي وّ ققحع الغيبق ق م ققي رو ققاب يرم ققا ال ققديي،1 :
 ،161وما وضيناه كني امليقحفا مأخحِ منه.
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 ،586وق ط،1

كقي عققامم ،عقي دمحم اكققي و عمق  ،عققي و مجيلق

عمققه عبققد
ّقا ّ :ق ّدثنا احلسقني كققي [دمحم كقي] عققامم ،عقي ّ
املفضل كي صاحل [عي جاكم كي يزيد اجليفي]:
(صقلّى
عققي جققاكم كققي عبققد ازنصققاكيّ ،ققا ّ :ققا كّققح

يدي ميين ولييدي امسييه امسييي
عليققه وّقلّم) :املهي ّ

() 1
يضل فيها األمم مثّ يقبيل الشيهاب الثاقيب ملؤهيا عيدالً
و نيته نييت أشبه الناس يب َخلْقاً ُ
وخلُقاًم تكون له غيبة وحريق ّ
وقسطاً ما ُملم جوراً و لماً.

[وابإلّنا املوق ّدم] يم اكي ابكقه َحيه (ّ )2قا ّ :ق ّدثنا عبقد الحاّقد كقي دمحم كقي عبقدوس اليطّقاك النيسقاكحكي [ّقا :

ّق ّدثنا علققي كققي دمحم كققي ّويبق النيسققاكحكيّ ،ققا ّ :ق ّدثنا تققدان كققي ّققليمان النيسققاكحكي] عققي دمحم كققي يمساعيققل كققي
كزي  ،عي صاحل كي عقب  ،عي وكيه ،عي و جيفم دمحم كي عل ّقي البقاّم ،عقي وكيقه ّقيّد الياكقديي عل ّقي كقي احلسقني،
عي وكيه ّيّد الشهداء احلسني كي علقي كقي و طالقب ،عقي وكيقه ّقيّد ازوصقياء ومق املقؤمنني علقي كقي و طالقب
كضحان عليهم ومجينيّ ،ا :
يل فيهيا األُميمم نن بيذخريق األ بيياء
قال رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلّم):
ّ
املهدي من ولدي تكون له غيبة وحيريق تض ّ

( )3عليهم السالم فيمألها عدالً وقسطاً ما ُملم جوراً و لماً.

وهبققذا اإلّققنا [الققذي مق إم آنفقاد] عققي ومق املققؤمنني (عليققه السققالم واإلرقمام) ّققا  :قييال رسييول هللا (صيلّى هللا عليييه

وسلّم) :أفضل ال بادق ا تظار ال َف َرج.

وابإلّنا [املوق ّدم] يم اكي ابكحيه [ّا ّ ]:ق ّداث دمحم كقي محّقى كقي املوحّرقل كتقه ّ ،قا ّ :ق ّدثنا دمحم كقي و

عبقد الربققحقّ ،ققا ّ :ق ّدثنا دمحم كققي يمساعيقل ،عققي علق ّقي كققي عثمققان ،عققي دمحم كقي الفقما  ،عققي اثكققف كققي ينققاك،
عي ّييد كي جب :
(صلّى عليه وّلّم) :إ ّن علي بن أيب طالب
عي اكي عبّاس ّا ّ :ا كّح
____________________

يل فيهيا
( )1رذا ق خمطحط طهمان مي فماهد السقمطني اجلقزء الثقا ،،وق الطبيق القداق مقي روقاب يرمقا القديي( :تكيون بيه غيبية وحيريق تض ّ

األُمم.)...

( )2كواه مق الوقحاي ق احلققديم )5( :وتحاليققه مققي البققاب )25( :مققي روقاب يرمققا الققديي،1 :
صننناها عليه.
منه ،وويضاد ران ق وصلي تصنيفا
ّ
( )3رذا ق ازصل احلاري واحملربي عنه.
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 ،281ومققا وضققيناه كققني امليقحفققا مققأخحِ

إمام ّأميت وخليفيت عليها مين ب يدي ومين ليوده القيائم املنتظَير اليذي ميأل هللا بيه األرن عيدالً وقسيطاً ميا ُملمي
وجوراً .والذي ب ثين ابحلق بشرياً إ ّن الثابتني على القول [به] يف زمان غيبه ألعز من الكّي األمحر.

فقققام يليققه جققاكم كققي عبققد

[به] الذين آمنوا وحيق الكافرين.

ازنصققاكي فقققا  :ئ كّققح

وللقققاهم مققي ولققد

لمياً

ييمحا هللا
وريب لي ّ
يبق ّققا  :إي ّ

() 1
فإّي والش ّ فييه فيإ ّن الشي ّ يف أمير
مطوي عن عباده
سر هللام علمه
ّ
ّ
وسر من ّ
ّي جابر إ ّن هذا األمر من أمر هللام ّ
هللا فر.

يدي املنتظَيير وإشيراح الييد يا بنييوره
[مييا ورد عيين اإلمييام الرضييا علييي بيين موسييى (عليهمييا السييالم) يف البشييارق بظهييور املهي ّ

وس ادق ال املني يف ّأّيمه امليمو ة].

 - 532وخققايّن السققيّد اإلمققام املي ّققم اليققامل كقيّق السققل الصققاحل شققمٌ الققديي وكققح جيفققم ازشققمٌ كققي دمحم كققي
جيفققم احلسققيي املقداهي الننققحي اللّغققحي كبغققدا ةسق د املخوققاكة ّققن مخققس وتسققيني وّققوّمة ّ ،ققا  :وخققايّن اإلمققام
القمققي مثّ القمالي ،عققي السققيّد و دمحم مشققس الشققمٌ اكققي
منو ققب الققديي علققي كققي عبيققد كققي احلسققني كققي ابكقه َحيققه ّ

علققي كققي عبققد احلسققيين السققيلقي ،عققي الشققيخ املؤيّققد و دمحم عبققد المت قان كققي وتققد كققي احلسققني النيسققاكحكي
القمي الاوك كبغدا يجالة عي الشيخ علقي كقي دمحم كقي
اريزاعي ،عي الشيخ و
ّ
املفضل دمحم كي احلسني كي ّييد ّ
اريزال صاّب الربفاي  ،عقي و جيفقم دمحم كقي علقي كقي ابكقه َحيقه (ّ )2ق ّدثنا وتقد كقي لئ كقي جيفقم اهلمقدا،،
علي ّ
علي كي يكماهيم ،عي وكيه ،عي علي كي ّييد ،عي احلسني كي خالدّ ،ا :
ّ ّدثنا ّ
ّا علي كي محّى المضا (عليهما السالم) :ال ديين ملَين ال ورع ليهم وال إميان ال تقيّية ليهم وإ ّن أ يرمكم عنيد هللا

أتقا م أي أعملكم ابلتقيّة.

____________________
( )1ال اهم و ّن هذا هح الصحاب ،وق وصلي( :عليه مطحي ) وق رواب يرما الديي( :مطحي عي عبا ).
( )2كواه م احلديم الواي ق احلديم )5( :واتليه مي الباب )35( :مي رواب يرما الديي.311 2 :
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فقيل :يم مىت ئ اكي كّح

قائمنا فليس منّا.

فمين تير التقيّية قبيل خيروج
؟ ّقا  :إىل ييوم الوقي امل ليوم وهيو ييوم خيروج قائمنيام َ

يطهير هللا بيه األرن
ومن القائم منكم أهل البي ؟ قال :الرابع من وليدي ابين سييّدق اإلمياء ّ
فقيل لهّ :ي ابن رسول هللا َ

ميين ييل جييورم ويق ّدسييها ميين ييل لييمم وهييو الييذي يشي ّ النيياس يف والدتييهم وهييو صيياحب الغيبيية قبييل خروجييهم فييإذا خييرج
أشرق األرن بنورهم ووضع ميزان ال دل بني الناس فال يظلم أحد أحداً.
وهييو الييذي تطييوى لييه األرن وال يكييون لييه ييل .وهييو الييذي ينييادي مني ٍ
ياد ميين السييماء يسييم ه هللا مجيييع أهييل األرن
ّ
َّ َ ْ
وجلِ :إن سشأ
حجة هللا قد هر عند بي هللا فاتّب وه فإ ّن احل ّق فيه وم هم وهو قول هللا ّ
ابلدعاء إليهم يقول؛ أال إ ّن ّ
عز ّ
َ
الس َماء آيًَ َف َظلَّ ْ
ت أ ْقنَاقه ْم ل َ َها َخاضع َ
َن ْل َعلَيْهم ِّمن َّ
ن َ ِّ
 َ [ / 4الشيماء.]26 :
ِ ِ
ِ

[ - 531وابلسققند املوقققدم عققي دمحم كققي علق ّقي كققي ابكقه َحيققه ّققا ّ ]:ق ّدثنا وتققد كققي لئ  -وعنققه ّق ّدثنا وتققد كققي
لئ كي جيفم اهلمداّ ّ - ،دثنا علي كي يكماهيم كي هاشم ،عي وكيه ،عي عبد السالم كي صاحل اهلمويّ ،ا :

علي اريزاعي يقح ونشد محالي المضا (عليه السالم) ّصيديت اليت ّووهلا:
مسيف عبل كي ّ
مداكس آئ خلف مي تالوة
فلما انوهيف يم ّحي:
ّ
خمو يمام ال حمال خاك = يقحم على اّم والايرا ه
رل ّ وابطل = وجيزي على النيماء والنقما ه
ايّز فينا إ ّ
يي فقققا ّ :ي خزاعييي طييق روح القييدس علييى
كربققى [اإلمققام] المضققا (عليققه السققالم) كربققاءد شققديداد مث كف ق كوّققه إ
و ،مسيققف هققمو يمققام مققنربم
لسييا هبييذين البيتيينيم فهييل تييدري َميين هييذا اإلمييام؟ ومييىت يقييوم؟ ّلققف :ال ئ مققحالي يالّ ّ
علي
ّ
عليم وب د ّ
يطهم ازك مي الفسا واألها عدالد ،فقا ّ :ي دعبل اإلمام ب دي دمحم ابين وب د دمحم ابنه ّ
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احلجة القيائم املنتظَير يف غيبتيه املطياع يف هيوره [و] ليو يبيق مين اليد يا إالّ ييوم واحيد
ابنه احلسنم وب د احلسن ابنه ّ

حىت خيرج فيمألها عدالً ما ملم جوراً.
لطول هللا ذل اليوم ّ
ّ
ييب صيلّى
ّ
وأما مىت؟ فإخبار عن الوق م فقد ح ّدابين أيب عن ج ّدي عن أبيهم عن آابئه عن عل ّيي (علييه السيالم) [أ ّن الن ّ ّ
َ ِّ َ َ ْ
َ
َ () 2
() 1
ذريّت ؟ فقال :مثليه مثيل السياعة ال َيليها لِوق ِتهها إِال ههو
هللا عليه وآله وسلّم] قيل له :مىت ْ خيرج القائم من ّ
َ
ّ ْ
َ َ ْ
َّ َ َ
اٍ َواأل ْر ِض ال تَأ ِتيك ْم إِال َبغتًَ [ / 181ازعماٌ.)3( ]1 :
نقلت ِِف السماو ِ
املهدي صلوات هللا وسالمه عليه].
األمة عبد هللا بن ال باس حول اإلمام
[أحاديث أُخر عن حّ ّ
ّ

 - 532وخققايّن شققيخنا اليالّمق وكققح عمققمو عثمققان كققي املحفّق كتققه كققماءي عليققه ابّققفماهني  -ليلق السققبف
الماك واليشميي مي صفم ّقن وككق وّقوني وّقوّمة ّ -لقف لقه :وخقاي اإلمقام جمقد القديي عبقد احلميقد كقي دمحم كقي
قأّم كقهّ ،قا  :ونبقأّن اإلمقام احلقافظ وكقح اليقالء احلسقي كقي وتقد كقي احلسقي اليطّقاك املققم
يكماهيم اريحاكلمي يجالة ف ّ
اهلمذا ،كته ّ ،ا  :ونبأّن املقم وكح علي احلسي كي وتد كي احلسي احلدا ازصفها.،
وونبأ ،مجاع مي املشايخ منهم املقم رما الديي وكح الفقم عبقد المتقان كقي عبقد اللطيق كقي دمحم كقي وكيقدة
املرباي وكحه جبام القصقم الشقمي كبغقدا  ،ومشقس القديي يحّق كقي دمحم كقي عل ّقي كقي ّقموك الحريقل ،كموايوهمقا عقي
ّ

الشيخ و ّف

____________________
( )1ما كني امليقحفني ّد ّقس مي وصلي ،ووخذّنه مي رواب عيحن ازخباك ،ويرما الديي.
( )2هققذا هققح ال ققاهم املحافق للبققاب )66( :مققي روققاب عيققحن وخبققاك المضققا (عليققه السققالم) ،211 2 :وق وصققلي( :وال هققح عق ّقز وجق ّقل) .وق
وجل.)...
ورثم نسخ رواب يرما الديي( :يالّ ّ
عز ّ
( )3وهذا هح احلديم )35( :مي الباب )66( :مي رواب عيحن وخباك المضا (عليه السالم).211 2 :
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ميمققم كققي طققايل يجققالة ،والشققيخان عق ّقز الققديي عبققد اليزيققز كققي عبققد املققنيم كققي علق ّقي كققي نصققم
عمققم كققي دمحم كققي ّ
احلحا ،رواك  ،وحمي الديي عبد احمليقي كقي وتقد كقي وتقد اكقي و الايرقا احلقم  ،كموايوهمقا عقي و الفقم دمحم كقي
هب كي رامل الحريل يجالةّ ،ا  :وخايّن وكح القاّم لاهم كي و عبقد المتقان طقاهم كقي دمحم الشقنامي يجقالة،
قممني وكققح امليققاي عبققد امللققك كققي اإلمققام و دمحم عبققد كققي يحّق اجلققحيين كتهققم يجققالة،
ّققا  :ونبققأّن يمققام احلق َ
ّققا ّ :ق ّدثنا وكققح كربققم دمحم كققي علققي كققي خشققي ّ ،ق ّدثنا دمحم كققي هققاكون كققي عيسققىّ ،ق ّدثنا اكققي كشق الدمشقققي،
ّ ّدثنا عبد كي مياِّ ّ ،دثنا خالد كي يزيقد القسقمي ( )1و ّن دمحم كقي يكقماهيم اإلمقام ّ ّدثقه ،و ّن واب جيفقم املنصقحك
وم املؤمننيّ ّ ،دثه عي وكيه ،عي ج ّده:
(صقلّى

عي عبد كي اليباس هنع هللا يضرّ ،ا ّ :ا كّح
ي ق وّطها (.)2
ممم ق آخمها واملهد ّ
[و] كوو ه ققذا احل ققديم احل ققارم وك ققح عب ققد دمحم ك ققي عب ققد

عليقه وّقلّم) :لقي هتلقك ومق وّن ووهلقا وعيسقى كقي
البيّ ق احل ققافظ كت ققه

ق اتكي ققخ نيس ققاكحك م ققي

تصنيفه.
 - 533وخققاي ،الشققيخان ات الققديي دمحم كققي حممققح كققي و القاّققم السققديدي ،وات الققديي وكققح طالققب اكققي
و ققب كققي عبققد كتهمققا يجققالةّ ،ققاال :ونبققأّن الشققيخ جمققد الققديي وكققح ّققيد عبققد كققي الص ق ّفاك النسققياكحكي
رواك  ،ونبأّن ج ّدي ز ّهمي وكح نصم

____________________
ليل هذا هح الصحاب ،وق وصلي( :خالد كي يزيد القش ي)..
(ّ )1
واحلديم كواه ويضاد اكي املغالي حتف المّم )448( :مي مناّبه ّ ،335ا :
وخايّن وتد كي دمحم كي عبد الحهاب كقي طقاوان البقزال ّقماءة علينقا مقي لف قه  -ق جقام واّقس ّقن مخقس وثالثقني ووككيمةق ّ :قدثنا وكقح دمحم عبقد
كي لج كي محّى النصقي ّ ،قدثنا تيقد كقي مسقبّعّ ،قدثنا وكقح الطيّقب وتقد كقي عبيقد القداكمي انطاريق ّ ،قدثنا اقان كقي ّقييدّ ،قدثنا
خالد كي يزيد الب لي ،عي دمحم كي يكماهيم اهلامشي ،عي و جيفم [املنصحك] عي وكيه ،عي اكي عباسّ ،ا :
(صلّى عليه وآله) :ري هتلك ّوم وّن ق ّووهلا وعيسى كي ممم ق آخمها واملهدي مي ولدي ق وّطها.
ّا كّح
اليمققا 1 :
وكواه ق هامشققه عققي البققاب )12( :مققي روققاب البيققان للربن ققي الشققافيي نق قالد عققي و نيققيم ق روققاب وخبققاك املهققدي وعققي رنققز ّ
اليما  ،هبام مسند وتد.32 6 :
 ،181وق 218 8 :وعي منوخب رنز ّ
قإ ،مل ورققي موم ّربنقاد ّقني حتقيق مققا هاهنققا مققي
( )2وليوثّبقف وعق ّقزة الققماء ق هققذا احلقديم ومققا هققح كسققياّه ممّقا جيققل املهققدي وّققطاد وعيسققى آخقماد فق ّ
كذ وّيي وجهدي ّح حتقي هذا املقام.
 - 533واحلققديم كواه ويض قاد اكققي عسققارم ق تممج ق وتققد كققي دمحم كققي عبيققد مققي اتكيققخ مش ق  - 132 2 :وق هتذيبققه- 62 2 :
ّا :
=
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عبققد الققمّيم كققي ازّققواِ و القاّققم عبققد الربققمي كققي هقحالن القشق ي كتق علققيهم يجققالة ،ونبققأّن اإلمققام وكققح
كربققم وتققد اكققي احلسققني احلققافظ البيهقققي ،ونبققأّن احلققارم وكققح عبققد دمحم كققي عبققد البيّق ّ ،ققا  :ونبققأّن وكققح لرققمئ
اليناييّ ،دثنا دمحم كي عميدّ ،مو علقى احلسقي كقي جميقم الصقحكي ،عقي علقي كقي هاشقم ،ونبقأّن خالقد كقي يزيقد،
ّ ّدثنا دمحم كي يكماهيم:
املهدي ّ ّدثه ،عي وكيه ،عي اكي عبقاسّ ،قا ّ :قا كّقح
و ّن وم املؤمنني
ّ
هتلك و ّهم وّن ق ّووهلا وعيسى ق آخمها واملهدي مي وهل كييت ق وّطها.

(صقلّى

عليقه وّقلم) :ريق

____________________
=
يي وكح طالب احلسني كي دمحم كي علقي القزين  -وّقدثنا وكقح طقاهم يكقماهيم كقي احلسقي الفقيقه عنقه  -ونبقأّن وكقح القاّقم علقي كقي احملسقي كقي
روب ّ
علي الونحخي ،ونبأّن وكح احلسني دمحم كي امل ّفم كي محّى مي لف ه ،ونبأّن وكح كربم وتد اكي دمحم كي عبيقد الدمشققي ،وخقاي ،طقاهم كقي علقي،
ونبأّن علي كي هاشم ،ونبأّن اكي اهليثم ،ونبأّن دمحم كي يكماهيم و ّن وم املؤمنني واب جيفم ّ ّدثه ،عي وكيه عي اكي عباس [ّا ]:
املهدي ق وّطها.
ي ّن كّح
(صلّى عليه وّلّم) ّا  :ري هتلك ّوم وّن ق ّووهلا وعيسى ق آخمها ،و ّ
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[أبيات ألمري املؤمنني (عليه السالم) يف التوصية ابلصّ وا تظار الفرجم وعدم اليأس وقطيع الرجياء مين هجيوم املكياره

واستيطان املصائب يف فناء املؤمنني].

تيقام

 - 534ونبأ ،الشقيخ املسقند وكقح علقي احلسقي كقي علقي كقي و كربقم اكقي يقحنس كقي اريقال  -وّلّقه
ق اك اجل ققال اكف ق احمل ققا وووّ ق ال ققا  -رواك ق وش ققفاهاد ةنموّ ق مش ق ّ قققاها ص ققحب ص ققحنه وتاه ققا،
وّف مأةّ ،ا  :ونبأّن الشيخ الثق وكح طالب عقيقل
وكفضله وعحنه ّمّها وتحالّها ق شهحك ّن مخس وتسيني ّ
قف مقأة،
كي نصم كي عقيل الحصفي مساعاد عليه كقماءة وتقد كقي حممقح اجلقحهمي ق شقيبان ّقن تسق وثالثقني وّ ّ

ّققا  :ونبققأّن الشققيخ وكققح الفققم لققج كققي حممققح كققي ّققيد الثقفقي مساعقاد علققي ،ونبققأّن وكققح علققي احلسققي كققي وتققد كققي
احلسي احل ّدا ّماءة عليه ووّن ّاضم امسق  ،ونبقأّن وكقح نيقيم وتقد كقي عبقد كقي وتقد ازصقفها ،كتقه ّ ،قا :
ّ ّدثنا وكقح احلسقي وتقد كقي القاّقم [كقي] القمئن املصقمي امليقموٌ ابللربقي ( )1ابلبصقمة ق هنقم كقيس ّقماءة عليقه ق
قأّم كقهّ ،ققا ّ :ق ّدثنا وتقد كقي يّققناب كقي يكقماهيم [كقي] نبققيس كقي شقميس وكققح
صقفم ّقن ّقب ومخسققني وثال ةق  ،ف ّ

جيفم [ازش يي]

____________________
( )1وكواه ويضاد اريطيب البغدا ي كسنده عنه.
رما كواه عنه اكي عسارم ق احلديم )1312( :مي تممج وم املؤمنني (عليه السالم) مي اتكيخ مش  246 3 :طّ ،1ا :
وخايّن وكح كربم دمحم كي عبد الباّي ،ونبأّن وكح كربم اريطيقب ،ونبقأّن وكقح احلسقي علقي كقي لقج كقي جيفقم كقي عبقد رحكق  ،ونبقأّن وكقح احلسقي وتقد كقي
المئن املصمي...
القاّم كي ّ
وما وضيناه كني امليقحفني مأخحِ منه.
واحلديم كواه ويضاد ّمة كي يئس الصنا املرتجم ق رواب اإلصاك .132 3 :
رما كواه كسنده عنه وكح نييم ازصبها ،ق تممج ّنذم مي وخباك وصبهانّ ،165 2 :ا :
ّدثنا دمحم كي الفضل كي ّديدّ ،دثنا احلسي كقي يحّق كقي ّقييد املصقميّ ،قدثنا دمحم كقي لقج اكقي املطقم املخممقيّ ،قدثنا اوو كقي ال ّقاي كقي
ّنذم ،عي وكيه ّنذم كي ّليمان:
عي مياوي كي ّّمة ،عي وكيهّ ،ا ّ :ا كّح

(صلى

مين امسه امسي فيمألها قسطاً وعدالً ما ُملم
رجالً ّ

عليه وّلّم)( :ليتمأل ّن األرن جيوراً و لمياًم فيإذا ُملمي جيوراً و لمياً ب يث هللا

جوراً و لماً).
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ةصم ّن اثنني وّبيني ومةونيّ ،ا :
ّ ّدثين و يّناب كي يكماهيم كي نبقيس [عقي وكيقه] عقي جق ّده نبقيس كقي شقميسّ ،قا ّ :قا علقي كقي و طالقب
(عليه السالم):
المّيب
الصدك
القلحب = وضاب ةا كه
يِا اشوملف على اليأس
ه
ه
ه
اريطحب
وووطنف املرباكه واطمأنّف = ووكّف ق ومارنها
ه
يب
ومل َتم النربشاٌ ّ
الضم وجهاد = وال و حبيلوه ازك ه
يب
وات َ على ّنحط منك ٌ
يب املسو ه
حث = جييء كه القم ه

يب
رل احلا اث يِا تناهف = فمحصحٌ هبا الفم ه القم ه
و ّ
الحهققاب ق ِرققم الفققم املنو َققم ق مجي ق ازك قحاب،
[ّققا املؤلّق  ]:واف ق خققوم هققذا الربوققاب حبمققد امللققك ّ
املمجح النربشاٌ الغمحم ،وانقشاع ضباب ازوصاب وازنصاب ق الدنيا ويحم احلساب.
والغحث ّ
تيقام وّسقي تيسق ه ق شقهم

و ز الفماغ مي ن م هذه الفماهد ق ّلك االنوخقاب وروبقه وحتميقمه كيقحن
ّف عشمة وّبيمة .
ازصب كجب ّن ّ
ّ
احلمقحهي
[وّد ّصل الفماغ مي أتليفقه ق الوقاكيخ املقذرحك] ليبقد الفقق يم كتوقه يكقماهيم كقي دمحم كقي املؤيّقد ّ
عفى عنه وكضي عي ّلفه ،وهح يقح :

قموح السقماهم ومن ّقحك الضقماهم ،وراشق القدواهي الي قام،
وتد اللّه إم ئ مف ّقم الربقموب؛ ومف ّقمح القلقحب  -وم ّ
و افم املطَ إمما مي اجلحايز واآلاثم ( )1ق الدنيا و اك السقالم كحاليق دمحم وآلقه الربقمام عليقه وعلقيهم الصقالة والسقالم
ه
وهق َقد َ  -علققى تحفيقققك هلققذا اليبققد الضققيي  -اريققاها ق جلققج الطغيققان
قمي
ق
م
ّ
وّنح
،
قام
ق
م
ع
ق
ّ
و
ابكب
ِك ٌ إ ٌ
ىل َ
مققا ّ
وارياكس ق وكطا اجلهال ؛ الساهع ق مهامه اريساكة كيد اجلساكة على هّقرنع الضقالل ( - )2الّقوخما ه َكك هقذه
الفضاهل مي ّامحس ازخباك ،وكصفها ق مسس ازكيا (.)3
خصصوين هبا منّاد منك وفضالد ،فإ ّن
هم] على هذه النيم اليت ّ
ووشربم [اللّ ّ

____________________
املطحئ واملدفحّن .
طمما ّ ،
( )1رذا ق وصلي مي خمطحط طهمان .وامله ّ
( )2كهريد  -على ولن هعيد :مج البيداء :الفالة مي ازك  .وجتم ويضاد على كَقريداوا .
والسنع  -رممع :وّس الشيء .وهاهنا كّم اريس مي وصلي ران امضاد.
(ّ )3امحس ازخباك :حبمها ووجحاوها املوّسي  .والمص  -رحص  :تن يم الشقيء وض ّقم كيضقه يم كيضقه اآلخقم .والسقمس  -رنقاي :السقلك وو
ارييس ما ام اللؤلؤ منو ماد فيه.
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[منك] مجي اآلالء واملنع واهلبا .
وهمون ققا الط ققاهميي كس ققناهب املزي ققد ( )1ووجق قزّن
ف ق ّقمو اللّه ق ّقم م ققا مّ ققف ق ّلحكن ققا م ققي حمبق ق عب ققا امليص ققحمني و ّ
كشفاعوهم على الصقماط املمقدو  ،ووجقمّن كقحاليوهم مقي عقذاب السقي ؛ وهقح يقحم الحعيقد كلطفقك املحعقح  ،ووظلّنقا

يققحم اليققم ازرققاي حتققف ل قحاههم امليقققح ؛ وووك ّن كايرققوهم وهاقرقي اللققوهم ّققح نبيّققك املصققطفى  -دمحم صققاّب
املقام احملمح صلحاتك عليه وعلى آله  -الربحثم املحكو  ،ووّينا على مواكيوهم ،وومونا على حمبّوهم وآنسقنا ق الققاي
كققحاليوهم ،واّش قمّن كفضققلك ق لم قمهتم واكسققس علينققا يققحم القيام ق ظق إقل كايققوهم ،وو خلنققا كشققفاعوهم مققدخل صققدب
ينّك تيد جميد ،واع ه عنّا كربممك تربمااد لحاليوهم [فإنك كّيم و و (.].)1
ّهل لئكايت مشاهدهم = فإ ّن كوّي هتحو ِلك الطيّنا
كب ّ
ئ ّ
كب ص ّ ّيايت ق حمبّوهم = وحمشمي ميهم آمني آمينا
ئ ّ
كب الي ققاملني ،والص ققالة والس ققالم عل ققي خ ق خلق ققه دمحم وآل ققه وم ه ققم ّ ّق ققه دمحم ووه ققل كيو ققه الطيّب ققني
واحلم ققد هلل ّ

الطاهميي ومجيني (.)3

____________________
( )1السناهب :مج ّناك  :الغيم.
( )2كني ّحله( :لحاليوهم) .وّحله( :فإنّك كّيم و و ) ران ق نسخ طهمان كيا كقدك اني رلما ّميباد.
(ّ )3ققا راتققب النسققخ وحم ّققهققا :ووّن فم ققف مققي يرمققا اّونسققا السققمس الثققا ،هققذا  -كيققدما افوقققد تقميب قاد مققي عشققمه ممقّقا روبوققه ق ّققن :
( - )1331ق وئم وليققا آخمهققا ليلق االثنققني اريققامس مققي شققهم كمضققان املبققاك مققي اليققام )1333( :ق كيققيت ق كلققدة (ّق ّقم) املق ّدّق تاهققا
ومجي عحاصم املؤمنني مي الزالل والقالّل حب ّ دمحم وآله الطيّبني الطاهميي.
وّد تص ّدينا لنشمه وطبيه ق اليام الثا ،مقي ّقن الفقوع واالنوصقاك ق وواهقل شقهم صقفم امل ّفقم مقي اليقام )1422( :اهل قمي ،وفم نقا مقي يرمقا
الطباع ق وواخم شهم مجا و ازهوم مي اليام ..فاحلمد هلل الذي هداّن هلذا وما رنا لنهودي لحال ون هداّن .
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مق ّدم املؤلّه  ،وق تيليقها فحاهد ّح الصالة على دمحم وآله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص).
ازو ق نزو آي الوطه ق الن ّ وعل ّقي وفاطمق واحلسقي واحلسقني (صقلحا
احلديم )356( :ق الباب ّ
عليهم ومجيني).
قب اريمس ق الققذيي نزلققف ق شققأهنم آي ق الوطه ق  ،وق اعوناّققه
احلققديم )351( :وكيققا املنصققحك الفقيققه ق ّق ّ
كغا وعداههم.
احلقديم )358( :وكيقا الصقاّب كقي عبّقا ق محاهقب عليقه ،وو ّن وفضقلها هقي حمبوقه اإلمقام ومق املققؤمنني
(عليققه السققالم) .مثّ وكيققا الناصققم لققديي ق و ّن وّققيلوه يم هققح النق ّ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ووصققيّه واكنوققه وّققبطاه (علققيهم
السالم).

ّ
احلديم )353( :ق الباب الثا ،كوايق اكقي عبّقاس ق نقزو ّحلقه تيقام قهل ال أسهألكم عليهُ أجهرا إال
ّ
املودة ِف القر ق شأن علي وفاطم واحلسي واحلسني (عليهم السالم).

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) احلسققي واحلسققني علققى فخذيققه ،وفاطم ق ق ّ ققمه،

احلققديم )362( :كوايق ثققحابن :وجلققس كّققح
ّهم إ ّن هؤالء أهل بييت).
واعون عليّاد ،مثّ ّا ( :الل ّ
احلديم )361( :ق الباب :الثالمّ :ديم ونس كي مالكّ ،قا ّ :قا كّقح ( :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)( :اطلبقحا الشقمس
فإِا اكف فاطلبحا القمم فإِا اب فاطلبحا الزهمة ،فإِا اكف فاطلبحا الفمّديي)...

كققي جيفققم الطيّققاك ق نققزو آي ق الوطه ق ق علققي وفاطم ق واحلسققي واحلسققني

احلققديم )362( :كواي ق عبققد
(عليهم السالم).
احلديم )363( :ق الباب الماك  :كواي ّذيف كي اليمانّ ،ا  :كويف م كّقح
كجالد عليه ثياب كيا ّ ،ا :

345

(صقلّى

عليقه وّقلّم)

يهييبض إىل األرنم اسييتأذن ربييه عييز وجييل يف زّين في ِ
شييرين أ ّن
وهييل رأيتييه؟ ّلققف :نيققمّ .ققا  :ذل ي مل ي
يأذ َن لييه فب ّ
ّ ّ ّ
احلسن واحلسني سيّدا شباب أهل اجلنّةم وأ ُّمهما سيّدق ساء أهل اجلنّة.

احلققديم )364( :كواي ق واثل ق كققي ازّققق ق نققزو آي ق الوطه ق ق علققي وفاطم ق واحلسققي واحلسققني (علققيهم
السالم).
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) كيلي وفاطم واحلسي واحلسني (علقيهم السقالم) يم
احلديم )365( :كواي جاكم ق خمو كّح

نبحته.
مباهل النصاكو ،وجيله املباهل هبم كمهاّند على صدب ّ
ييب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) بييد احلسين واحلسينيم
احلديم )366( :ق الباب اريامسّ :ح وم املؤمنني (عليقه السقالم) :أخيذ الن ّ
وأمهما ان م ي يف درجيت يوم القيامة.
فقالَ :من أحبّين
وأحب هذين وأاب ا ّ
ّ
احلديمّ )361( :ح وم املؤمنني (عليه السالم) :دخل علنيا رسيول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وأان انئيم عليى املنامية فاستسيقى
احلسنم فقام رسيول هللا إىل أن يسيقيه فيأراد احلسيني أن يشيرب قبليه فمن يه رسيول هللام فقالي فاطميةّ :ي أبية يأن احلسين

وإّي وهذا الراقد وهذين يف مكان واحد يوم القيامة.
أحب إلي ؟ قال :ال ..غري أ ّه استسقاين ّأوالًم ّ
وإين ّ
ّ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :إ ّن مسييجدي ح يرام علييى ييل
احلققديم )368( :ق البققاب السققا سّ :الققف و ّهم ّققلم ّ :ققا كّققح
حائض من النساء وعلى ل ُج ٍ
حممد وأهل بيته :علي وفاطمة واحلسن واحلسني.
نب من الرجالم إالّ على ّ
احلديم ( )363كواي اكي عبّاس :مسيف الن (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يقح  :أان شيجرقم وفاطمية محلهيام وعل ّيي لقاحهيام واحلسين

ّ

واحلسني رهام وحمبّو أهل البي ورقها من اجلنّة ح ّقاً ح ّقاً.

احلديم )312( :ق الباب الساك  :كواي ونس كي مالقكّ :قا ّ :قا كّقح

واملهدي.
سادق أهل اجلنّة :أان ومحزق وج فر وعلي واحلسن واحلسني
ّ
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(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :حنين وليد عبيد املطليب

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ملققا كوو وهققل كيوققه ،وشققمّه ّققبب كرباهققه ،وينقّقه يّمققا كربققى ملققا يصققيبهم

احلققديم ( )311كربقاء كّققح
كيد وفاته.
احلققديم )312( :ق البققاب الثققامي :كواي ق الصققنا الربب ق ليققد كققي وكّققمّ ،ققا ّ :ققا كّققح
وفاطم واحلسي واحلسني :أان سلم ملَن ساملتم وحرب ملَن حاربتم.

احل ققديم )313( :كوايق ق و كرب ققم ك ققي و ّنافق ق  :كوي ققف كّ ققح
واحلسي واحلسني ،فقا ّ :ي م شر املسلمني أان سلم ملَن سا أهل اخليمةم وحرب ملَن حارهبم..
احلديم )314( :ق الباب الواّ  :كواي الصنا الربب و ّييد اريدكيّ :ا ّ :ا كّقح

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ليلق ّقي

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) خ ققيّم خيمق ق د عل ققى عل ق ّقي وفاطمق ق
(صقلى

عليه وآله وّلم) :احلسن واحلسني سيّدا شباب أهل اجلنّة وأ ُّمهما سيّدق ساء أهل اجلنّة.

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ّسقد النقاس ّيئي فققا :
احلديمّ )315( :ح وم املقؤمنني (عليقه السقالم) :شق َربح ه يم كّقح
وما تمضى ون تربحن كاك وككي ّ :وو َمي يدخل اجلنّ وّن وونف واحلسي واحلسني وولواجنا وشييونا.
احلققديم )316( :ق البققاب الياشققم :كوايق و هميققمةّ ،ققا ّ :ققا كّققح

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :حسييب ميين سيياء ال يياملني

أربع :مر بن عمرانم وآسية امرأق فرعونم وخد ة بن خويلدم وفاطمة بن دمحم (عليهما السالم).
يجنَة م ّيين؛ يبسيطين ميا يبسيطهام
احلديم )311( :كواي املسحك كي خممم ّ ،ا ّ :قا كّقح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :فاطمية َش ْ

ويقبضين ما يقبضها.

ييب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :إ ّن هللا عي ّيز وجييل ليغضييب لغضييب
احلققديم )318( :كواي ق وم ق املققؤمنني (عليققه السققالم) ّققا  :قييال الني ّ

فاطمة ويرضى لرضاها.
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احلديم )313( :كواي اكي عبّاس ّقا ّ :قا النق (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :ابنييت فاطمية حيوراء آدميية وإ ّ يا مسّاهيا فاطمية أل ّيه ع ّيز
وجل فطمها وحمبّيها من النار.
ّ
ٍ
ضييوا أبصييار م
احلققديم )382( :كوايق و ويققحب ازنصققاكي :إذا ييان يييوم القياميية اندى منيياد ميين بطنييان ال ييرش :غ ّ

ّ

فتمر الّح الالّمع وم ها سب ون ألف جارية.
حىت ،وز فاطمة بن دمحمّ .

احل ققديم )381( :ع ققي عاهش ق ق ّ ،ال ققفّ :ل ققف :ئ كّ ققح
فيها؟...

مال ققك يِا ّبّل ققف فاطم ق ق و خل ققف لس ققانك ق

احلديم )382( :كواي جاكم كي عبد ازنصاكي ق جحع الن (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وجميةه يم كيقف اكنوقه فاطمق  ،وطلبقه
الطيققام منهققا وعققدم وجققح الطيققام عنققدها ،مثّ خموجققه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) جاهيقاد ،مثّ كيققم كيققا جققاكا فاطمق يليهققا كققم يفني
يليهقا ،مثّ كمرق الطيقام ّقىت ورقل منقه كّقح
وكجقحع كّقح
وكضي حلقم ،مثّ كيثهقا وّقد اكنيهقا يم كّقح
ومجي وهل كيوه وولواجه ،مثّ تحلييه على ج ة فاطم وكقاء الطيام رما ران.

ّيئهققم ،مث
احلققديم )383( :ق البققاب )11( :كواي ق اكققي عبّققاس ق مققم احلسققي واحلسققني وعيققا ة كّققح
نققذك علق ّقي وفاطم ق وجاكيوهققا ّ
فض ق صققيام ثالث ق وئم ي رن َمق ّقي علققى احلسققي واحلسققني ابلشققفاء ،مثّ شققفاههما ،مثّ
ّيققامهم ابلحفققاء ابلنققذك وصققيامهم ثالث ق وئم ،وتص ق ّدّهم ق ازئم الثالث ق فطققحكهم علققى املسققربني واليوققيم وازّ ق

ويفطاكهم ابملاء القماح ،مثّ نزو ّحكة هل أى ق شأهنم (عليهم السالم).
(ص قلّى عيققه وآلققه
احلققديم )384( :ق البققاب )12( :كواي ق وم ق املققؤمنني (عليققه السققالم)ّ :ققح كّققح
وّلّم) :إ ّ ا ُمسّي ابنيت فاطمة أل ّن هللا فطمها وفطم َمن أحبّها من النار.
احل قديم )385( :ق البققاب )13( :كواي ق عبققد كققي مسققيح اضققطماب فاطم ق (عليهققا السققالم) ليل ق لفافهققا
وتبش الن (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)
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يزوجهققا مققي علققي ،وونقّقه ومققم اجلنّق حبمققل احللققي واحللققل ونثمهققا علققى الققذيي ّضققموا
ّيئهققا ا ّن هققح ومققمه ان ّ
علي.
حتف مناي جايهيلّ ،ني خطب وهل اليلّيّني ووعلمهم ا ّن ّلو فاطم مي ّ
كويوققك تفيققل
احلققديمّ )386( :ققح عاهشق  :رنققف وكو النق ّ رثق اد مققا يقبّققل وققم فاطمق  ،فقلققف :ئ كّققح
قوقف يم كاهنق
تربحنف مي قاك اجلنّق  ،فقإِا اش ه
شيةاد ما كويوك تفيل [م وّد]؟ مثّ جحاكه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :ا ّن فاطم ّد ّ
اجلنّ ومشّها ،ي ّهنا ليسف رنساء اآل ميّني...
أحب إليي
احلديم )381( :ق البابّ )14( :ح اإلمام وم املؤمنني (عليه السالم)ّ :لفّ :ي رسول هللا أان ّ
إيل منها.
إيل من م وأ
ّ
أم هي؟  -ييين فاطم (عليها السالم)  -قال :هي ّ
أعز ّ
أحب ّ

احلديم )388( :كواي وم املؤمنني (عليه السالم)ُ :حتشر فاطمة وعليهيا حليل الكرامية وقيد عُجني ميياء احلييوان
ض أخضر :أدخلوا ابنة دمحم
فينظر إهليا اخلالئق فيت جبّون منها .مثّ تكسى أيضاً حلّةً من حلل اجلنّة مكتوب على ل حلّة خب ٍّ
اجلنّة على أحسن الصورق...
وذريّتها.
حرم النار على فاطمة ّ
كي مسيح  :إ ّن هللا ّ

احلديم )383( :كواي عبد
احلققديم )332( :ق البققابّ )15( :حلققه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :فاطميية هبجيية قليييبم وابناهييا ييرق فييؤاديم وب لهييا ييور بصييريم

ريب...
واألئمة من ولدها أُمناء ّ
ّ

ومين أبغضيها فهيو
يب فاطمية فهيو يف اجلنّية م ييم َ
احلديم )331( :كواي ّلمانّ ،ا ّ :ا النق (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)َ :مين أح ّ

ّ

ومين غضيب ُ علييه غضييب هللا
وميين غضيب ْ علييه غضيب ُ علييهم َ
فمين رضيي ْ عنيه فاطمية رضيي ُ عنيه وهنع هللا يضرم َ
يف النيارَ ...
عليه.
احلديمّ )332( :حله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :لو ان احلِلْم رجالً لكان عليّاًم ولو ان ال قل رجالً لكان احلسنم ولو ان السياء
رجالً لكان احلسنيم ولو ان احلُ ْسن شيصاً لكان فاطمةم بل هي
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أعظمم إهّا خري أهل األرن عنصراً...

احلديمّ )333( :حله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :ل بين آدم ينتمون إىل عصبتهم إالّ ِولد فاطمةم فإ ّين أان أبوهم وعصبتهم.

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فخقم مشقومالد علقى شققيء ال
احلقديمّ )334( :قديم وّقام كقي ليقدّ ،قا  :طمّقف ابب كّقح
قومل عليققه؟ فربشق عنققه فققإِا ّسققي وّسققني ،فقققا  :هييذان ابنيياي
و كي مققا هققح؟ فقلققف :مققا هققذا الققذي ونققف مشق ٌ
أين أُحبّهما فأحبّهما.
ابنيتم الل َّ
ّهم إ ّ ت لم ّ
وابنا ّ

احلققديم )335( :كوايق مققدك كققي ليققدّ ،ققا  :رنققف مق اكققي عبققاس ق ّققاهس ،ف ققاء احلسققي واحلسققني فسققأال

الطيققام فققأرال مث ّامققا فأمسققك هلققم اكققي عبققاس ابلمرققاب ،فقلققف :و سققك هلمققا المرققاب وونققف ورققاي منهمققا؟ فقققا :
وّحي عليهما؟
ولك ،هذان اكنا كّح َ ،ووليس ممّا ونيم علي ون ومسك هلما و ّ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :ملّا عرج يب إىل السماء رأيي
احلديم )336( :ق الباب )16( :كواي اكي عباسّ ،ا ّ :ا كّح

على ابب اجلنّة :ال إله إالّ هللام دمحم رسول هللام علي حبيب هللام احلسن واحلسني صفوق هللام فاطمة َأمة هللام على مبغضيهم
ل نة هللا.

لظى َمن رام أن يتس ّفلوا.)...
مث وكيا اريحاكلمي( :يزيد ً
احلققديم )331( :اّققودال لققج كققي ييمققم (كض قحان عليققه) ابلقققمآن واّو اجققه علققى وعققىت وولق ّد وعققداء آ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وهبقف امللنقد

دمحم احل ّ ا كي يحّ الثقفي كربحن احلسقي واحلسقني (عليهمقا السقالم) مقي ولقد كّقح
عندما ّمعه لج ةنربم القمآن واحل ّ والبيان.
احلديمّ )338( :حله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :إ ّن هللا ج ل لذريّة ل بين أم عصبة ينتمون إليهام إالّ ولد فاطمة (عليها السالم).
احل ققديم )333( :ق الب ققاب ّ )11( :ققدوم ّ ققفيان ك ققي اللي ققل  -وو و ليل ققى  -عل ققى اإلم ققام احلس ققي (علي ققه
السالم) َّ همجاد ضيّ الصدك ،وأتنيفه ّيئه على مساملوه م مياوي !! وي الء اإلمام كيذكه ،مثّ لطفه كه وتبش ه
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ّيئه ةا وع ّده تيام زّبّاء وهل البيف (عليهم السالم).
ممة ّا  :خم الن (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) مي منزلقه فقإِا احلسقني يليقب مق صقبيان ،فوقق ّدم
احلديم )422( :كواي ييلى كي ّ
يضاّربه ّىت وخذه فقبّله.
يفم ،وجيل كّح
ومام القحم فبسس يده ليأخذه فطف احلسني ّ

احلققديم )421( :ق البققاب )218 :كوايق ومق املققؤمنني (عليققه السققالم)ّ ،ققا  :مييا مسّيياين احلسيين واحلسييني ّي أبيية

تويف رسول هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)م اان يقوالن لرسول هللا ّي أبةم و ان احلسين يقيول يلّ :ي أاب احلسينيم واحلسيني يقيول يلّ :ي أاب
حىت ّ
احلسن.

مث وكيقا اليبققاس كقي عبققد املطّلقب ق تققميا علققي (عليقه السققالم) وتيقدا كيققا مناّبقه ،وتيبق ه املبققاييني ز
كربم وتحصيفه كييوهم كربحهنا مي ّوو الفنت.
احلديم )422( :وكيا الشهيد خزا كي اثكف ازنصاكي ق مدح ومق املقؤمنني (عليقه السقالم) ّينمقا ابييقه
الناس كيد هال عثمان.
ق مم وفاتقه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وكرباوهقا خشقي الضقيي  ،وتسقلي
احلديم )423( :خح فاطم على وكيها كّح
ارياصق هلققا ّققد مننهققا ووهققل كيوهققا
كّققح
خاصق  ،ومققي ولطافققه ّ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ّيئهققا ا ّن هلققا ِو عنايق وولطققاٌ ّ
ّبل ِلك مناهع ومحاهب .وتيدا كيا تلك املحاهب.
احلققديم )424( :ق البققاب )13( :ق كاثء اإلمققام وم ق املققؤمنني (عليققه السققالم) ملققا افوقققد ّققليل النبق ّقحة وكقيّق
ّ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص).
المّال فاطم كنف كّح
عليهقا) ،وانربباكقه
احلديم )425( :لئكة اإلمام وم املؤمنني (عليه السقالم) رقل يقحم ّقاي فاطمق (صقلحا
ق كيا ّوئم لئكته على القاي وينشا ه:
وّفف على القبحك مسلهّماد = ّاي احلبيب فلم يمّ جحا
ماي ه
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(عليهمققا السققالم) يم وكيهققا ابري ق مدهحش ق مققي فقققد احلسققي
احلققديم )426( :جمققيء فاطمق كنققف كّققح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ّيئها ،مث كفيقه يديقه يم السقماء وتض ّقمعه يليقه ق ّفقظ اكنيقه ،مث نقزو جايهيقل
واحلسني ،وتسلي كّح
(صققلى عليققه وآلققه
(عليققه السققالم) عليققه ويعالمققه ّيئه ا ّهنمققا ّنهمققان ق ّضق ة كققين الن ققاك ،مث مسق كّققح

وجقدةد ،و ّومقاد ووابد،
وّلم) يليهما ووخذ ا ميه يم املس د ،مث صيح ه املناي ويعالمه الناس ا ّهنما خق النقاس َجق ّداد َ
وعم  ،وخاالد وخال د ،وو ّهنم ومجيحن م َمي وّبّهما ق اجلنّ  ،وو ّن َمي وكغضهما ق الناك.
وعماد ّ
ّ
احلققديم )421( :ق البققاب )22( :ق و ّن احلسققي واحلسققني (عليهمققا السققالم) ق ليل ق مققي الليققاي رققاّن عنققد
عام الليل ،مث ّا هلما :انصمفا يم و ّهمربم .فايّقف كمّق فمقا لالقف تضقيء هلمقا ّقىت
كّح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ّىت مضي ّ
خال على و ّهمهما والن ين م يم الايّ ويقح  :احلمد هلل الذي أ رمنا أهل البي .

ّ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فخام ق شققأن اكنيققه احلسققي واحلسققني (عليهمققا
احلققديم )428( :ق البققاب )21( :ق تبيققني كّققح
ومين أبغضيهما أو بغيى عليهميا؛ أبغضيه هللا وأدخليه
السالم) :كقحله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)َ :من أحبّهما أحبّيه هللا وادخليه جنّيات الن ييمم َ

انر جهنّم.

احلديم )423( :كواي اكي عبّاسّ :ح الن (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :احلسن واحلسني سيّدا شباب أهل اجلنّة.

احلققديم )412( :ق البققاب )22( :كواي ق عبققد

شباب أهل اجلنّة وأبو ا خري منهما.

كققي عمققمّ :ققح كّققح

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :احلسيين واحلسييني سيييّدا

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) مققي و ّن ازنبيقاء هلشقمون كاربقاد وهقح هلشققم علقى الق هقاياب ،وو ّن
احلقديم )411( :فيمقا وك عققي كّقح
بيم على ّنّ مي نحب اجلنّ  ،فينا ي ابزِان.
احلسي واحلسني يهبيثان عل ّنّ كّح
اليضباء ،وو ّن كالالد يه ه
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(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يم كيققف فاطم ق
احلققديم )412( :ق البققاب )23( :كواي ق ومسققاء كنققف عمققيس :ق جمققيء كّققح
هلمييي اببييينّ .الققف :فدفيوققه
عنققد وال ة رققل واّققد مققي احلسققي واحلسققني (عليهمققا السققالم) .وّحلققه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)ّ :ي أمسيياء ّ
يليه ق خمّ صفماء فممى هبا ،فقا  :أ أعهد إليكم أن ال تل ّفيوه يف اخلرقية الصيفراء ...مث وِانقه (صقلى عليقه وآلقه
وّققلم) ق وِنققيهم ،وّقؤاله عققي علققي (عليققه السققالم) :مبَ مسّيي َ ابييين هييذا؟ وجقحاب علققي ق رققال املققحك يي :مييا ن ي
ألسييبق ّي رسييول هللا ،فقققا كّققح  :وال أسييبق ابمسييه ّريب ،مث نققزو جايهيققل (عليققه السققالم) مققي عنققد وومققمه

يسميهما احلسي واحلسني.
كّح
ان ّ
احلديم )413( :ق الباب )24( :محجز املي املوق ّدم كسند آخم.

احلديم )414( :كواي عبد كي مسيح ّ ،ا  :ران النق (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يصقلّي فقإِا ّق د وثقب احلسقي واحلسقني
يب
فلمقا ّضقى الصقالة وضقيهما ق ّ قمه ،فققا َ :مين أحبّيين فليح ّ
على ظهمه فإِا منيح ا وشاك يلقيهم ون عقحهمّ ،

هذين.

احلديمّ )415( :ؤا كجل عماّي عي اكي عمم عي حمقمم يقوقل القذابب؟! فققا  :وهقل اليقماب يسقألحنين عقي
ّول الذابب وّد ّولحا اكين الن (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ،وّد ّا  :ا رحيا تاي من الد يا.
ّ
احلققديم )416( :كوايق اكققي عبققاس :رققان كّققح

المة.
وهامةم ومن ل عني ّ
شر ل شيطان ّ
هللا ّ
التامة من ّ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ييق ّقحِ احلسققي واحلسققني ،ويقققح  :أعيييذ ما بكلمييات

احلققديم )411( :ق البققاب )25( :كوايق ومق املققؤمنني (عليققه السققالم) ّققا  :نققز جايهيققل (عليققه السققالم) يم
مغوماد ،فقا  :ئ دمحم ما هقذا الغ ّقم القذي وكاه ق وجهقك؟ ّقا  :ي ّن احلسقي واحلسقني وصقاكوهما
الن ّ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فحجده ّ
عحِهتما؟.
الينيّ .ا  :وفال ّ

احلديم )418( :ق الباب )26( :كواي و كربمة :كويف الن (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) على املناي وميه احلسي وهقح يققح  :إ ّن
ابين هذا سيّد.
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يب
ّهم ّ
إين أُحبّه فأحبّيه وأح ّ
احلديم )413( :كواي الاياء كي عالبّ ،ا  :ن م الن ّ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يم احلسي فقا  :الل ّ
َمن حيبّه.

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) لسقبطه اإلمقام احلسقي

احلديم )422( :كيا ما وّنده اإلمام احلسي عي ج ّده ،وما علّمه كّقح
ون يقح ق صالة الحتم.
احلديم )421( :خطب اإلمام احلسقي (عليقه السقالم) كيقد شقها ة وكيقه ومق املقؤمنني (عليقه السقالم) وتقميضقه
وابه كذرم كيا خصاهصه ،مثّ ِرمه كيا خصاهصه وخصاه وهل البيف (عليهم السالم).
احل ققديم )422( :ق الب ققاب )21( :ق فض ققل ّق ق ة اإلم ققام احلس ققي (علي ققه الس ققالم) ووصق ق هخلهق ققه احلس ققي
عليه وعلى ج ّده ووكيه وو ّهمه ووخيه.
صلحا

قج مخققس عشققمة
احلققديم )423( :ترب قماك مققا تق ق ّدم ق احلققديم السققاك كسققند آخققم مققي ونقّقه (عليققه السققالم) ّق ّ
مما .
ممتني ،وّاّم ماله ثالث ّ
ّ ّ ماشياد ،والن اهب تهقا كني يديه ،وونّه خم هلل مي ماله ّ
احلديم )424( :جحاب اإلمام احلسي (عليه السالم) ملي المه على صلنه م مياوي .
َ
(صققلى عليققه وآلققه
احلققديم )425( :ق البققاب )28( :كواي ق املقققدام كققي ميققديربمبّ ،ققا ّ :ققا كّققح
علي.
وّلم)ّ :سي ّ
مين وّسني كي ّ
(صقلّى عليقه وّقلّم) يصقن
هّب احلسي كيدما كويف كّقح
احلديم )426( :كواي و هميمة :ال ولا و ّ
كه ما يصن ...
احلديم )421( :يكطاء خاي تزة عي النق (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يقحم وهّقد كيقد انقضقاء احلقمب ،وّقح النق َ :مين نتييين خبيّ
ّ
ّ
عمييي محييزق وجب ي لييه اجلنّييةم وّيققام احلققاكث كققي الصققم زن أييت هققاي تققزة ،ووكياتققه وهققح يوفقققد تققزة ،ويكطققاوه عققي
ّ
المجحع ،مثّ ّح الن ّ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)َ :من نتييين خبيّ حيارث بين الصيمة وجبي ليه اجلنّية؛ وخقمو اإلمقام ومق املقؤمنني لطلقب
احلاكث ووجدانه احلاكث ّاهماد
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ويخباك ا ّيئه كشها ة تزة.
على جنالة تزة وهح يبربي ،وكجحعهما يم كّح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :حسييني مي ّيين وأان
احلققديم )428( :ق البققاب )23( :كواي ق و كمث ق الصققنا ّ ،ققا ّ :ققا كّققح

أحب حسيناًم إ ّن احلسن واحلسني سيّدا شباب أهل اجلنّة.
أحب هللا َمن ّ
منهم وهو سبض من األسباطم ّ

يم طيقام هعهقحا يليقه،
ممة كقي ييلقى كقي م ّقمة ق خموجقه مق كّقح
احلديم )423( :ق الباب )32( :كواي ّ
يئه وّحلقه :حسييني مي ّيين
ومقموكهم علققى لمقان يليبققحن وّسقني ميهققم ،وتقق ّدم كّققح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يم احلسقني وتقبيلققه ّ

أحب حسيناً...
أحب هللا َمن ّ
وأان من حسنيم ّ

وهمق وهققل البيققف (علققيهم السققالم)
احلققديم )431 - 432( :ق البققاب )31( :كوايوققا اكققي عبققاس ق عصققم ّ
وجحاكه زّةل نيثل.
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ووّةلوه ،وخطب كّح
وتيدا ومساههم ،وّدوم نيثل اليهح ي على كّح
ازهمق  ،ووهقداه يم نبيّقه
احلديم )435 - 432( :ق البابّ )32( :ديم اللحح القذي وثبقف فيقه ومسقاء ّ
عليها).
دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ووهداه الن ّ يم اكنوه فاطم (صلحا
الومسققك ابلقققمآن وعرتتققه ،وو
قم كّققح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) علققى ُّ
احلققديم )441 - 436( :ق البققاب )33( :ق ّق ّ
ّديم الثقلني كمواي اإلمام وم املؤمنني (عليه السالم) ،وو ّييد اريدكي ،وليد كي اثكف ،وليد كي وكّم.
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ق و ّن يققي اإلّققالم ال
احلققديم )445 - 442( :ق كواي ق جققاكم كققي مسققمة الصققنا عققي كّققح

يزا ّاهماد ّىت تقحم القيام  ،ويربحن على الناس اثنا عشم خليف رلّهم مي ّمي .
احلديم )446( :ق الباب )34( :ق كيقان وال ة اإلمقام احلسقني (عليقه السقالم) وومقم
ون يزيّنها ،واحلحك ابلوزيّي
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تيقام خقالن اجلنقان

والوق قزاوك ،وجايهي ققل ابهلب ققحط يم ازك لوبشق ق النق ق ّ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ك ققحال ة احلس ققني مث يسق قلّيه كش ققها ته .وفي ققه ّصق ق
ك اهيل.
احلققديم )441( :ق البققاب )35( :ق تق قميا كّققح
ازهمق مققي ولققده ،وفيققه ويض قاد
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) اكنققه احلسققني و ّ

قدي
كيقان القدعاء القذي رقان خيقو ّ كربققل واّقد مقنهم حبسقب القدووب علققى ّماءتقه ،مث كيقان كيقا اليالمقا للمهق ّ
املنو َم (ع ّ ل تيام فمجه).
احلققديم )443 - 448( :ق البققاب )36( :ق تغ ق ّ اآلفققاب عنققد شققها ة اإلمققام احلسققني ،وص ق وكة ال ققحكس
الذي هنبحه مي عسربمه كما اد ،وق ِرم ما ران مربوحابد ق رناهس الموم.
احلديم )452( :كواي الزهمي :ملا ّهوه َل احلسني (عليه السالم) مل يمف كبيف املقدس ّصاة يالّ وحتوها ّم.
ّ
احلديم )451( :ق البابّ )31( :مغ الغماب ق م احلسني ،مث جميةه كنيي اإلمام يم املدينق  ،وّيقح ه علقى
اك فاطم الصغمو.
احلققديم )451 - 452( :وّا يققم وهخققم ق تقلُّققب اآلفققاب وّققدوث كيققا ازهمققحك الغ ق اليا ي ق ق اآلفققاب

(صلّى اله عليه وآله وّلّم).
وازنفس كيد شها ة كلان كّح
احلديم )458( :ق البابّ )38( :ح ّلم كي هر َهريل :كويف كوس احلسقني كقي عل ّقي علقى القنقا وهقح يققح :
فسيكفيكهم اهلل وهو السمي العليم .
احلسققني كققي علققي (علققيهم

احلققديم )453( :يعققالم تيققام نبيّققه لرققمئ علققى مققا جيققمي علققى كلان ق كّققح
السالم) ،وفيه أتويل ّحله تيام :كهيعص .
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) عليّقاد وفاطمق وتنققاوهلم الطيققام ،مث تسققرباب مققحع كّققح
احلققديم )462( :لئكة كّققح

وّقؤا

اكنه احلسني عنه وجحاكه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وكيانه ّبب انسياب الدمحع.
احلديم )461( :ثحاب لئكة ّاي احلسقني (عليقه السقالم) وو ّن ّقح ّقايه ّقبيحن ولق ملقك هشقيثاد ه رقاياد يبربقحن
عليه يم ون تقحم الساع .
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احلققديم )462( :لئكة اإلمققام احلسققني (عليققه السققالم) كسققند احلققارم عققي اكققي عقققده يم اإلمققام الصققدب (عليققه
السالم).
وهم وهل البيف (عليهم السالم).
احلديم )463( :لئكة اجلامي الربب ة اليت تزاك هبا ّ

الباب الواّ والثالثحن ق ِرم كيا مناّب اإلمام الثامي اإلمام علي كي محّى كي جيفم (علقيهم السقالم)،
وكيان طمٌ مي وخالّه الشميف ونقهبَذ مي رماماته.
احلققديم )465 - 464( :ق اتكيققخ اّوشققها اإلمققام المضققا (عليققه السققالم) ةدين ق (ّققنااب ) مققي خماّققان،
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) كدفنققه هبققا ،وّحلققه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)( :سييتُدفن بضي ة مي ّيين خبراسييان ال يزورهييا مييؤمن إالّ أوجييب لييه اجلنّيية
ويعققالم كّققح

وحرم جسده على النار).
ّ
احلديم )466( :ق ِرم نسب اإلمام المضا (عليه السالم) وّديم ّلسل الذهب.
احلققديم )461( :ق الب ققاب )42( :ق ِر ققم يخب ققاك الن ق ّ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) كققدفي اإلم ققام المض ققا (علي ققه الس ققالم) اك

هخماّان وثحاب لئكته.
احلققديم )468( :ج قحاب اإلمققام المضققا (عليققه السققالم) ملققي جققاءه مققي اريماّققانيني ،وّققا  :كويققف كّققح
َ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ق املنام وهح يقح  :يف أ تم إذا ُدفن يف أرضكم ب ضي...
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ّققا َ :مققي كآ ،ق منامققه فقققد
مثّ كيققان اإلمققام المضققا (عليققه السققالم) ث قحاب لئكتققه ،وو ّن ج ق ّده كّققح

كآ ،،ق ون الشيطان ال اثّل ق صحكيت وصحكة وّد مي ووصياهي ،وو ّن الموي الصقا ّ هجقزء مقي ّقبيني جقزءاد مقي
النبحة.
ّ
احلققديم )463( :ق يعققالم اإلمققام المضققا (عليققه السققالم) ابّوشققها ه ابلسق ّقم ق وك الغمك ق  ،وو ّن َمققي لاكه ق
مكوه ران هح وآابوه شفياوه يحم القيام .
علي كي دمحم ووكيه
احلديم )413 - 412( :ق ّ
ّم اإلمام اهلا ي ّ
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اإلمام اجلحا  ،وج ّده اإلمام المضا ،واإلمام محّى كقي جيفقم (علقيهم السقالم) علقى لئكة اإلمقام المضقا ،وطلقب
احلحاهج عند ممّده املباك .
قم علققى لئكة اإلمقام المضققا
احلقديم )415 - 414( :وكيقا روبوهققا يقد يبيّق  ،وونشقدها هقات يق ّ ،ق احل ّ

(عليه السالم).
قم علققى لئكة اإلمققام المضققا (عليققه
احلققديم )416( :وكيققا هبق كققي دمحم كققي حممققح از يققب اجلنققدي ق احلق ّ
السالم).
احلقديم )411( :تمّقا يمققام وهقل احلققديم ق عصقمه دمحم كققي يّقناب كققي خزاق  ،وو علققي الثقفقي ،ومجاعق

مققي اليلمققاء مققي نيسققاكحك يم خماّققان مققي وجققل لئكة اإلمققام المضققا (عليققه السققالم) وتشق ّقمفهم كققزئكة ّققايه الشقمي ،
وتحاض دمحم كي يّناب عند تمكوه الطيبق  ،و ايق تض ّقمعه يم عنقد الحصقح يليهقا ةشقهد مقي السقلطان وازمقماء
وازعيان ،وتدوينهم مشاهله ق تلك احلال  ،وفمّهم وشربمهم هلل وتص ّدّهم ملا كووا منه ما صنيه.
احلققديم )418( :ق ونقّقه (عليققه السققالم) وك نيسققاكحك ّققن مةوققني ،وونقّقه رققان يفققيت ق مسق د جق ّده كّققح
وهم ق احلققديم ،وونقّقه اّوشققهد كق ق
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ابملدين ق وهققح اكققي نيّ ق وعش قميي ّققن  ،وونقّقه وخققذ اليلققم منققه مجاع ق مققي ّ
(ّنااب ) مي طحس ق شهم كمضان ّن ثالث ومةوني وهح اكي تس ووككيني ّن وّوّ وشهم.
احلديم )413( :ما هكوي عي اإلمام المضا (عليه السالم) ّح القمآن.

احلديم )482( :وكيا و نحاس ق مدح اإلمام المضا (عليه السالم) ،وينيام اإلمام (عليه السالم) عليه.
احلققديم )481( :وكيققا وهخققم ز ن قحاس ق مققدح اإلمققام المضققا (عليققه السققالم) .وّققح احلققارم النيسققاكحكي:
ومققي خقال هقذا فقققد خقال الربوققاب
ومقي وج ّقل فضققيل لنسقب عل ّقي كققي محّقى :ونّقه مققي ِكيقّ كّقح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) َ

دي شباب وهل اجلنّ .
والسنّ  ،وعاند احل ّ  ،ووظهم ُّ
الويصب على ّيّ ّ
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احل ققديم )483 - 482( :اّ ققودال ل ققج ك ققي ييم ققم (كت ققه ) ابلق ققمآن الرب ققمم عل ققى و ّن احلس ققي واحلس ققني
وووال ه؛ كّاد على ول ّد النحاصب :احل ّ ا كي يحّ الثقفي.
(عليهما السالم) ا ِكيّ كّح
احل ققديمّ )486 - 484( :صق ق همباهلق ق النق ق (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) مق ق النص ققاكو ،واالّو ققا ة ققا وك فيه ققا م ققي الق ققمآن

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص).
وِكيّوهما وكناء كّح
وازّا يم على و ّن احلسي واحلسني (عليهما السالم) ّ
احلديم )481( :ق الباب )41( :ق وصيّ اإلمام محّى كي جيفم (عليه السالم) يم اكنقه علقي و احلسقي
املل ّقققب ابلمضققا ،وو ّن و ّهمققه نحكيق تسق ّقمى (تربققوم) وو ّن يماموققه رانققف ق وواخققم ّوئم المشققيد ،مث ق وئم دمحم اكققي لكيققدة،
وي عهققده كيققده ،وّحلققه (عليققه السققالم) :ال وفيققل،
مثّ ق وئم املققأمحن ،وونقّقه وخققذ كييوققه مققي النققاس علققى ون يربققحن ّ
وّص ققوه (علي ققه الس ققالم) مق ق امل ققأمحن ولين ققب الرب ّذاكق ق  ،وازعق قما ّ ال ققذي ج ققاء يم امل ققأمحن
ّ
وي ،والمش ققيد ره ققاتنيّ .
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ،مثّ ق ّسد املأمحن ّيئه وّوله ّيئه ابلسم.
كشيما ي ّدعي و ّهنا مي كّح
احلققديم )483 - 488( :رمام ق اإلمققام المضققا (عليققه السققالم) ق يخبققاكه ملققي وعطققاه ققم الصققينا ،،وطلققب
َ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) لز ّن .
منه الزئ ة كقحله :لح لا كّح
وّحله (عليه السالم) لمجل ن م يليهّ :ي عبد هللا أوص ميا تريد واست ّد ملا الب ّد منه ،ومح المجل كيد هذا الققح
كثالث وئم.
وي عهققده
احلققديم )432( :اّوققبس املطققم عققي النققاس كيققدما جيققل املققأمحن واب احلسققي المضققا (عليققه السققالم) ّ

وتشاوم احلاّديي كذلك ،وومم املأمحن اإلمقام المضقا (عليقه السقالم) زن يقدعح تيقام ون ا ّقي علقيهم ابملطقم ،مثّ
اّوسقققاء اإلمققام ونققزو املطققم الغزيققم ،مثّ ّسققد ّاشققي املققأمحن لإلمققام المضققا (عليققه السققالم) وطلققبهم منققه ون جيمق
كينهم وكينه ق جمم مي الناس ري يفنمحه ّىت يق مي وعني الناس ،ومج املأمحن كينهم ،وجمئن
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حبققثهم وخوققام الل قس كوحثقُّقب صققحكيت ازّققديي املنقحشققوني علققى كسققاط املققأمحن ،وافرتاّققهما امليانققد تيققد كققي
مهمان.
احلققديم )431( :ق البققاب )42( :اكققوالء و النصققم املققؤِّن ةققم وشققغل لسققانه عققي الربققالم ،مث ش ق ّد كّالققه
تيققام عليققه كاير ق وليّققه ابنطققالب لسققانه

للوحّققل ابإلمققام المضققا (عليققه السققالم) ،مث تحّققله كققه يم  ،مث َمق ّقي
ّ
ابلربالم.
وإين مقت ييول ابلس ي ّيم
احل ققديم ّ )432( :ققح اإلم ققام المض ققا (علي ققه الس ققالم) :ال تشي ي ّد الرح ييال إالّ ّق إىل قب ييورانم أال ّ
فمن ش ّد رحله إىل زّيرن أستجيب دعاؤه وغفر ذ وبه.
ومدفون يف أرن غربة؛ َ

احل ققديم )343( :ق تف ققاو كي ققا الش ققا ّرني  -فيم قا لإلم ققام المض ققا (علي ققه الس ققالم) م ققي الي م ق عن ققد

-

ابلقمآن الربمم ،وجميء جحاكه ةا ولا الشك عنه.
احلديم )434( :اكوالء ليد الفاكّي ابلداء امليموٌ كق (نقمس) ق كجله وّدومقه يم لئكة اإلمقام المضقا (عليقه
السالم) ومسنه كجله كقاي اإلمام وِهاب النقمس عنه.
احل ق ققديم )435( :كش ق ققاكة تحي ق ققه ّاه ق ققد خماّ ق ققان ش ق قميربه كقض ق ققاء ّاجو ق ققه ،ومطالبو ق ققه ّيئه ابالّوص ق ققا من ق ققه
كصفيوه؟!!
احلققديمّ )433 - 436( :ققح دمحم كققي علققي كققي ّققهل الفقيققه :مققا عققم ي مهق ّقم فقصققد ّققاي المضققا (عليققه
املهم...
السالم) و عح
وفم عين ِلك ّ
عند القاي يالّ ّ
عمفين مي رماما الرتك خ رمام ...
وّح احلارم النيساكحكي :وّد ّ
و،
وّققح و احلسققني كققي و كربققم الفقيققهّ :ققد وجققاب ي رققل عققحة عحتققه هبققا عنققد مشققهد المضققاّ ،ققىت ّ
عحته ون يملّين ولداد هفملّف ولداد كيد ازئس منه.
احلديم )525 - 433( :ق الباب )43( :ق آلي منثحكة مي رالم اإلمام المضا (عليه السالم).
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احلديم )528 - 525( :ق كك مربنحن مي من حم رالم اإلمام المضا (عليه السالم).
احلديم )523( :جحاب المضا (عليه السالم) ملي ّأله  -وهح يطقحٌ  -عقي اجلقحا ؟ فققا (عليقه السقالم):
َ

إ ّن لكالم وجهني...

احلديم )512( :عاء اإلمام المضا (عليه السالم) وهح ابملحّ .
احل ققديم )511( :ق الب ققاب )44( :تن ققالع ه ققامشي ووم ققحي ومباكاهتم ققا ّ ققح وّ ققخى الط ققاهفوني ،واخوباك ققا

ّحهلما ،و لب اهلامشي على ازمحي.
احل ققديم )512( :ق الب ققاب )45( :ر ققالم اإلم ققام السق ق ّ ا عل ققي ك ققي احلس ققني (علي ققه الس ققالم) مق ق الزه ققمي،
وتقسيمه الصحم يم وككي وثالثني وجهاد ،وتفس ه (عليه السالم) لألّسام املذرحك مي الصيام.

احلديم )513( :ق البابّ )46( :ديم الثقلني كمواي ليد كي وكّم ،وهفحا البيهقي ق ِيله.
احلديمّ )514( :ديم شاِّ ضيي السند ق ريفيّ الصالة على دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص).
احلققديم )515( :ق البققاب )41( :كواي ق ّققلم كققي ازّققحع الصققنا ّققح الن ق (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :النجييوم أمييان ألهييل

السماء وأهل بييت أمان أل ُّميت.

احلققديم )516( :كوايق و ّققييد اريققدكيّ :ققح كّققح

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :مثييل أهييل بييييت فيييكم مثييل سييفينة ييوحم َميين

ومن لّف عنها غرح .و باب حطّة يف بين إسرائيل...
ر بها نام َ
األئمية
احلديم )511( :كواي اكي عباسّ :حلقه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :أان مدينية احلكمية وعل ّيي ابهبيا .وّحلقه ليلقي :مثلي ومثيل ّ
من ب دي مثل سفينة وح ...ومثلكم مثل النجوم لّما غاب نم طلع نم إىل يوم القيامة.

احلديم )518( :وكيا اإلمام الصا ب (عليه السالم) ّح اّوقام
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ّ

وهققل البيققف (علققيهم السققالم) علققى منهققا السققماّ والربمام ق  ،وو ّن السق ّقماء والضق ّقماء ال تزّققزّهم عققي اليدال ق
الدكيّ .
والسماّ  ،وو ّن مثلهم مثل الن حم املضية والربحارب ّ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يقققح  :إ ّ ييا مثييل أهييل بييييت فيييكم
ِك :مسيققف كّققح
احلققديم )513( :ق البققاب )48( :كواي ق و ّ
ومن لّف عنها هل .
مثل سفينة وح َمن دخلها نام َ

املفسم ّح مفا احلديم ومدلحله.
مث رالم علي كي وتد الحاّدي ّ
احلديمّ )522( :ديم الثقلني كسقند الحاّقدي ،عقي ليقد كقي وكّقم ،ونفقي رقحن نسقاء النق ّ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) مقي وهقل
البيف.
احلققديم ّ )522 - 521( :ققديم الن ققحم كمواي ق اإلمققام وم ق امل ققؤمنني (عليققه الس ققالم) وّ ققلم ك ققي ازر ققحع
الصنا .
وهمق وهقل البيقف ومقا
احلديم )523( :رقالم اإلمقام دمحم كقي علقي كقي احلسقني (علقيهم السقالم) ق كيقان نيقف ّ
ونيم تيام عليهم.
قب
احلديم )524( :ق الباب )43( :كواي جميم كي عبقد الب لقي الصقنا ق ّقيا ة َمقي مقا علقى ّ ّ

عليهم) ،وكِال وشناع ّا َمي ما على كغا آ دمحم.
آ دمحم (صلحا
قب آ دمحم جقحال
احلققديمّ )525( :ققديم املقققدا كققي ازّققح الصققنا  :ميمفق آ دمحم كقماءة مققي النققاك ،وّق ّ
على الصماط ،والحالي آل دمحم آمان مي اليذاب.
خاصق ،
احلديم )526( :ق الباب )52( :كواي عبد كقي عمقم ّقح ّ ّ
قب عل ّقي ّ
قم النق (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) علقى ّ ّ
آيس مي كت .
ّب آ دمحم ّ
وعلى ّ
عام  ،وو ّن َمي وكغا آ دمحم جاء يحم القيام مربوحابد كني عينيهٌ :
ازهمق
عليقه) كمرقا
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) عليّاد كربواكق مقا اليقه عليقه ،مثّ كيانقه (صقلحا
احلديم )521( :ومم كّح
ّ
ازهم (عليهم
مي ولده ،وو ّن ّووهلم هح اإلمام احلسي وكيده وخحه اإلمام احلسني ،وو ّن ّ
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السالم) مي ولده.
احلديم )528( :كواي اكي عباس :ووّى

اببن بنت سب ني ألفاً وسب ني ألفاً.

وإين قاتيل
إين قتل بيحيىي بين ز يرّي سيب ني ألفياًم ّ
يم الن (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)ّ :

ّ

احلديمّ )523( :ح ج ّد دمحم كي يمساعيل كي عممو ّح تي قيم كلانق كّقح
جم تمره ضمكاد عليه.
واّرتاله مي احلل الصدب وين ّ

اّقم

تيقام وهقح طفقل

احلديم )532( :عاء منسحب يم اإلمام احلسني (عليه السالم) كمواي شميع.
احلققديم )532 - 531( :ق البققاب )51( :ق و ّن ّاتققل احلسققني ال يغفققم لققه ،وونقّقه ق اتكققح مققي ّنك عليققه
يويحِ وهل الناك يم كّهبم منه...
نص عذاب وهل الدنيا ...وله كيع ّ

احل ققديم )534 - 533( :ق الب ققابّ )52( :ص ق ّش ققم فاطمق ق كن ققف كّ ققح
آهلما وتيلّقها ابليمش كثياب مصبح كدم وّحله :ئ عد اّربم كيين وكني ّاتل ولدي.
مث ازكيا املنسحك يم الشافيي:
مضم هخ
فاطم = وّميصها كدم احلسني ّ
ال ك ّد ون تم القيام َ ٌ

ص قلّى

عليهم ققا وعل ققى

احلققديم )536 - 535( :ق البققاب )53( :يعققا ة ّققديم الثقلققني املوقق ّدم ق البققاب )46( :كسققند البيهقققي
اّانيد وهخم للمصن عي البيهقي كنفس ّنده املوق ّدم.
احلديم )531( :يعا ة عني مقا تقق ّدم عقي البيهققي كسقنده الضقيي ّقح الصقالة علقى النق ّ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وولواجقه

وِكيوه.
ّ
احلديم )538( :ق البابّ )54( :ديم الثقلني كمواي و ّييد اريدكي.
احلديم )533( :ق البابّ )55( :ديم الثقلني كمواي ّذيف
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اكي وّيد الغفاكي الصنا .
احل ققديم )541 - 542( :ق الب ققاب )56( :م ققا كوي ع ققي كّ ققح

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)( :أرب ي يية شي ييفيع هلي ييم :الضي ييارب

واحملب هلم بقلبه ولسا ه).
ابلسيف أمام ذريّيتم والقاضي هلم حوائجهمم والساعي هلم يف مصاحلهمم
ّ

وميين اصييطنع
حرم ي اجلنّيية علييى َميين لييم أهييل بييييت وآذاين يف ع ي نم َ
احلققديمّ )543 - 542( :حلققه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)ّ ( :
صني ةً إىل أحد من ولد عبد املطلب؛ فأان أُجازيه غداً إذا لقاين يوم القيامة).

وّحله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)َ ( :من لم أهل بييت وقاتلهم وأعان عليهم وسبّهم أُولم ال خالح هلم يف اآلخرق).
احلديم )544( :كواي اكي عباس ( :ل سبب و سب ينقطع يوم القيامة إالّ حسيب و سيب).
احلديمّ )545( :4ديم عمم كي اريطابّ ( :ل سب وصهر منقطع يوم القيامة إالّ سيب وصيهري) وتلبيسقه

ّص الزوا ا ّهم رلثحم (ّالم عليها).
ق ّ
احلديمّ )541 - 546( :ديم عبد كقي عمقم وميقاِ كقي جبقل كموايق كيقا الدمشققيّني ّقح َمقي تمفّق
ابلن وصاهم ميه.
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ق تنديقد اجلفقاة واملورب ّقاييي عقي االنقيقا للنققاه :
احلديم )548( :ق البابّ )62( :قح كّقح

ال تنف يحم القيام ...
ما اب وّحام يقحلحن :ي ّن كّم كّح
ّصق كميققمة ،والوقققاء كيققا امليانققديي هبققا وّحلققه هلققا ( :طّققي
احلققديمّ )543( :ققديم جققاكم كققي عبققد ّققح ّ
هشققييفاتك فققإ ّن دمحماد لققي يهغققين عنققك مققي شققيةاد) وشققرباي كميققمة ّيئه يم كّققح  ،وخموجققه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يم النققاس
ضباّند ،وصيح ه املناي وخطبوه ،مث ّحله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :ما ابل أقوام يزعمون أ ّن رمحي ال ينفع؟

احلديم )552( :ق الباب )61( :كواي اكي عباسّ ،ا :
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حبيب.
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :أحبّو هللا ملا يغذو م به من مهم وأحبّوين ّ
حبب هللا وأحبّوا أهل بييت ّ

ّا كّح
احل ققديمّ )551( :ثّققه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) عل ققى حمبّ ق وه ققل كيو ققه ،مث تيقيب ققه كقحل ققه :ف ييو هللا م ييا أح ييبّهم أح ييد إالّ ربي ي ال ييد يا

واآلخرق.

إين ألُحبّي ّي
احلققديم )552( :كوايق ومق املققؤمنني (عليققه السققالم) ّققا  :جيياء إىل النيييب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) رجييل فقييال :وهللا ّ
رسول هللا .قال :وحدي؟ قال :م .قال :ما أحببتين حىت حتبّين يف آيل.
احلديمّ )553( :ح ليد الشقهيد ق تفسق ّحلقه تيقام :ولسوْ يعطيك ّ
 :ين مقي كضقى
ربك فهو

وِكيوه اجلنّ .
كّح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ون يدخل وهل كيوه ّ
احلديمّ )555 - 554( :ح وم املقؤمنني (عليقه السقالم) ز عبقد

َّ

اجلقدي :أال أخيّ ابحلسينة الييت َمين

جاء هبا أمن من الفزع األ ّ؟ وابلسيّمة اليت َمن جاء هبا بّ وجوههم يف النار فلم يقبل منها عمل؟
ْ
َ
احلديمّ )556( :ح وم املؤمنني (عليه السالم) ق تفس ّحله تيقامَ :ول َّن َّ ِ َ
هاآلخ َر ِة
اَّليهن ال يؤ ِمنهون بِ ِ
ِ
ِّ َ َ
َ
َ
ون [ / 14املؤمنحن.]23 :
اط نلَا ِكب
ع ِن الر ِ

احلديمّ )551( :حله (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :إذا يان ييوم القيامية تيزل قيدما عبيد حيىت يُسيأل عين أربيع :عين عميره فيميا أفنياه؟
وعن شبابه فيم أباله؟ وعن ٍ
مال ا تسبه من أين ا تسبه وفيما أ فقه؟ وعن حبّنا أهل البي .

احلديم )558( :كواي جاكم كي عبد ازنصاكي ّح حم ّ آ دمحم ومبغضيهم.
ٍ
يب بييكم
احلديم )553( :ما وك عي علي ،عي كّقح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)ِّ :
أدبيوا أوالد يم عليى خصيال ابيالث :عليى ح ّ

وأهل بيتهم وعلى قراءق القرآن.

ِك :ئ كّققح
احلقديمّ )562( :ققديم اكققي عمققمّ :ققا ّ :ققا وكقح ّ

أحب.
َمن ّ
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ي ،وهّققبّربم وهققل البيققفّ .ققا  :املييرء مييع
ّ

عليهم ومجيني).
رالم طحيل للمؤلّه ّح وهل البيف (صلحا
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ّقح كقيّق
احلقديم )534 - 561( :ق ّققبس ممقّقا وك عققي كّققح
عليه وعلى آابهه الطاهميي.
ع ّ ل تيام فمجه وصلحا

قدي املنو ققم
ق ازكضققني املهق ّ

ويبود حبديم الصنا الربب و ّييد اريدكي (كضحان تيام عليه).
املهدي (عليه وفضل الصالة والسالم).
احلديم )564 - 562( :وّا يم عبد كي اليباس ّح
ّ
املهدي (عليه السالم).
احلديم )565( :كواي و ومام الباهلي ّح املرتهّب لقم اجلحك واليدوان اإلمام
ّ
قدي
احلديمّ )563 - 566( :قبس وهخقم مقي كوائ و ّقييد اريقدكي ،وعبقد كقي عمقم ق البشقاكة ابمله ّ

عليه).
املنو َم (صلحا
احلديم )512( :كواي و هميمة ّح القاهم مي آ دمحم (ع ّ ل تيام فمجه).
احلققديم )511( :مققا وك عققي اإلمققام وم ق املققؤمنني (عليققه السققالم) ّققح ولققده املهققدي املنو َققم (صققلحا

عليه).
علي ققه) كمواي ق و ّققلمى [ّمي ققم] كاع ققي يك ققل
قدي املنو َققم (ص ققلحا
احلققديم )512( :م ققا وك ّ ققح امله ق ّ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص).
كّح
قدي
احلديمّ )514 - 513( :بسا وهخم ممّا كواها وكح ّييد اريدكي عقي كّقح
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ّقح اكنقه امله ّ
املنو َم (عليه السالم).
الغمق عقي
احلديم )515( :ما وك عي الصنا الي يم ّذيفق كقي اليمقان (كضقحان عليقه) ّقح راشق
ّ
املهدي املنو َم (ع ّ ل تيام فمجه) وونّه مي ووال اإلمام احلسني (عليه السالم).
از ّهم
ّ
كققي مسققيح ّ ققح يمققام اليص ققم ،وراش ق

احلققديم )518 - 516( :مققا وك عققي الصققنا الربب ق عبققد
الربمب واحلصم :املهدي املنو َم (عليه السالم).
احلديم )513( :ما وك ّح املهدي (عليه السالم) عي ظَلَم كين اليبّاس
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عي آابههم عي اكي عباس ،عي وكيه اليبّاس كي عبد املطّلب.
مقامه).
مث رالم اليالّم الطايّي (كف
احلديمّ )582 - 582( :بسا وهخم ّح اإلمام املهقدي  -جيلنقا

فقداه  -كموايق الصقنا و ّقييد

اريدكي ،وعبد المتان كي عحٌ.
قدي املنو َققم
احل ققديم ّ )583( :ققبس وهخ ققم م ققي كوائ اإلم ققام ومق ق امل ققؤمنني (علي ققه الس ققالم) ّ ققح ول ققده امله ق ّ
عليه).
(صلحا
قدي (ع ّ ققل تيققام فمجققه) كمواي ق عبققد كققي احلققاكث كققي جققزء
احلققديم )584( :مققا وك ّققح اإلمققام املهق ّ
الزكيدي.
قدي (عليقه السقالم) كموايق الصقنا الرببق جقاكم كقي عبقد
احلديم )583 - 585( :مقا وك ّقح اإلمقام امله ّ
ازنصاكي (كضحان عليه) ،وكمواي اإلمام وم املؤمنني وعبد كي اليبّاس.

قدي املنو َققم صققلحا
احلققديم )531 - 532( :مققا وك عققي اإلمققام المضققا (عليققه السققالم) ّققح ولققده املهق ّ
لييه ،وق ِيل احلديم الثا ،وكيا لدعبل اريزاعي كته .
قدي (عليقه السقالم) كموايق ظلمق كقين اليبّقاس ،عقي
احلديمّ )533 - 532( :ديثان آخمان ّح اإلمقام امله ّ
ج ّدهم عبد كي اليبّاس (كته ).

الومسقك ابلمجقاء وازمقل مهمقا
قم علقى الصقاي و ُّ
احلديم )534( :وكيقا زمق املقؤمنني (عليقه السقالم) ق احل ّ
طالف املرباكه واريطحب ،وعدم اليأس مي طح امل ّدة واشودا البليّ .
صب مي ّن ( )116اهل مي .
رالم املؤلّ ق خوام رواكه هذا ،وونّه فمغ مي أتليفه ق شهم كجب از ّ
فهمس مشايخ املنص وشيخاته الذيي كوو عنهم ق فماهد السمطني اجلزء الثا.،
فهمس املحاضي واملطالب اليت جاء ق رواب فماهد السمطني اجلزء الثا.،
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