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ّالمنهج الحاد عشر في اإلمام العاشر أبي الحسن الثالث علي ابن محمد [ ّ[  

َِّسم هللاا  ِ ْ مِ ِالرحمن الرح ِ َّ َِّ ْ   
ّو منه نستمد الحمد  رب العالمین ّ ّصلى هللاا على محمد وّ ّ   .ّآله الطاهرن وّ

عد فهذا المنهج الحاد عشر في اإلمام العاشر أبي الحسن الثالث علي ابن محمد بن علي  ّو  ّّ
اقر ابن علي زن العابدی ّالرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد ال ن بن الحسین ّ

ا وّالشهید بن علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین علیهم السالم ا ه ثالثة عشر    .ف
اب األول ه السالم-ّال الده عل   . في م
اب الثاني ه السالم-ال   . في علمه عل



اب الثالث ه السالم الى اهل االهواز-ال   . في رسالته عل
ع اب الرا ه السالم شأن العلم-ّال   .اء في رفعه عل

اب الخامس ه السالم-ال ادته عل   . في ع
اب السادس ه السالم-ّال   . في ورعه عل
ع اب السا ه السالم- ال   . في جوده عل
اب الثامن ه السالم-ال ل في إسالم أبي طالب عل ه السالم مع المتو   .ّ حدیثه عل

ة األبرار في أحوال دمحم   6:، ص5: ج، )ع(األطهار آله  و                        حل
اب التاسع ه السالم- ال ل و في صبره عل   .مقامات له مع المتو
اب العاشر ة-ال ه السالم مع زنب الكذا   . في حدیثه عل

اب الحاد عشر ه السالم مع الهند الالعب لعنه هللاا- ال   .ّ في حدیثه عل
اب الثاني عشر   . في حدیث تل المخالي- ّال
اب الثالث عشر ه - ّال ه السالم  في نص أب ه عل ه السالم واإلمامةعل ه عل   .ّانه وص
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ه السالم الده عل اب االول في م    ال
حیى، عن محمد بن الحسین، عن موسى بن سعدان، عن عبد - 1 عقوب، عن محمد بن  ّ محمد بن  ّ ّ

  :القاسم، عن الحسن بن راشد، قالهللاّا بن 
قول ه السالم  ا عبد هللا عل ارك: سمعت أ ّإن هللاا ت ّتعالى إذا أحب أن یخل االمام أمر ملكا فأخذ  وّ

اه » 1«شرة  سقیها أ ث » 2«من ماء تحت العرش ف م  أرعین یوما» 3«فمن ذلك یخل اإلمام ف
سمع و سمع الصوت، ثم  طن امه ال  ّلیلة في  عث ّ هللاّا ذلك الملك » 4«عد ذلك الكالم، فإذا ولد 

ه تب بین عین   :ف
لمة رك صدقا ًو تمت  ْ ِْ َ ِّ َ ُ َ ِ َ َّ َ ِعدال ال مبدل لكلماتهَ وَ ِ ِ َِ َ َِّ ُ ً ْ م َ وَ ع العل ُهو السم ِ َ ْ ُ ِ َّ ان » 5«َُ فاذا مضى اإلمام الذ 

ه » 7«رفع لهذا منار » 6«قبله     إلى أعمال» 8«من نور ینظر ف
__________________________________________________  

حار) 1 ( أخذ شرة: في ال   .أمر ملكا ان 
حار في ص ) 2 ( اها: 36في ال اه: 39في ص  وّإ ر الحدیث 36قال المجلسي في ص . ّإ عد ذ  

اها«قوله : عن تفسیر القمي عض النسخ وّأ ام االمام،» ّإ اه«: في  عضها و»ّإ اه«: في  اء » أ ال



  .مفادهما واحد وّالموحدة
حار) 3 ( ث و:في ال   .م
حار) 4 (   .عث: في ال
  .115: سورة األنعام) 5 (
حار) 6 (   .من قبله: في ال
حار) 7 (   .منارا: في ال
حار) 8 ( ه: في ال   .ینظر 

ة األبرار في أحوال دمحم   8:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ّحتج هللاا على خلقه» 1«ئ فبهذا الخال ّ .»2«  

__________________________________________________  
حتج هللاا على خلقه) 1 ( مثل هذا الرجل المتصف بتلك األوصاف  ّأ    .وجب طاعته على الناس وّ
حار ج  و،2 ح 387/ 1الكافي ج ) 2 ( صائر9 ح 39/ 25أخرجه في ال في ص  و،128:  عن ال

  .202:  عن تفسیر القمي3 ح 36
ة األبرار في أحوال دمحم   9:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه السالم اب الثاني في علمه عل    ال
م بن هاشم، في - 1 ّمحمد بن  و،»1«ّحدثني أبي، عن المحمود : قال» تفسیره«ّ علي بن إبراه

سى بن عبید، عن محمد بن إسماع حیى بن أكثم »3«ّ، عن محمد بن سعید »2«یل الراز ّع ّ، ان 
ّأخبرنا عن قول هللاا عز: فیها وعن مسائل،» 4«ّسأل موسى بن محمد  رانا: ّجل وّ ًأو یزوجهم ذ ْ ُ ْ ُ ُ ِّ َُ ًاناثا َ وَْ ِٕ

ران؟» 5« اده الذ ّفهل یزوج هللاا ع ر  وّ ا الحسن العس قد عاقب قوما فعلوا ذلك؟ فسأل موسى أخاه أ
ه السالمع   .ل

__________________________________________________  
أبي الحسن  وّدمحم بن أحمد بن حماد أبو علي المروز من أصحاب أبي جعفر،: المحمود) 1 (

تب  والهاد ه السالم ف اس أحمد في زمن الهاد عل ر علیهم السالم، توفي أبوه أبو الع ّالعس
عد من تلك  وهو عندنا على حالة محمودة، وعنك، وّي هللاا عنهقد مضى أبوك رض«: البنه لن ت
  .ّفلقب المحمود» الحال

صاحب الصومعة رو عن ) 2 ( ي المعروف  شیر البرم ّمحمد بن إسماعیل الراز بن احمد بن 
ه السالم، ، وّرو عن محمد بن سعید، واإلمام الجواد عل مان بن جعفر الجعفر رو عنه دمحم  وسل



سى،ب ار والمحمود ون ع ن قم، وثقه النجاشي وّالس  معجم رجال الحدیث ج -ّسهل بن زاد، س
15 /94-.  
ه السالم) 3 ( رو عنه  وهو دمحم بن سعید اآلذریجاني، رو عن موسى المبرقع بن أبي جعفر عل

ي وعلي بن دمحم   .-110/ 16 معجم الرجال ج -.دمحم بن اسماعیل الراز البرم
موسى المبرقع،: ّوسى بن محمدم) 4 ( ّانت امه  وأخو أبي الحسن الثالث علیهما السالم المعروف 

قم و: قال لولده ودفن بها، وّام ولد، توفي  نالرضو ّ.  
  .50: الشور) 5 (

ة األبرار في أحوال دمحم   10:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ان من جواب أبي الحسن  ه السالم أما قولهو  رانا: ّعل ًأو یزوجهم ذ ْ ُ ْ ُ ُ ِّ َُ اركَ وَْ ّاناثا فإن هللاا ت ّ ً تعالى  وِٕ

عین إناثا من الحور العین، رانا من المط عین  وّیزوج ذ ران المط عات من اإلنس من ذ ٕاناث المط
ا للرخصة الرتكاب المآثم و،»1« ست على نفسك تطل و الجلیل على ما ل ّمعاذ هللاا أن  ن  :، قالّ
امةَو ضاعف له العذاب یوم الق فعل ذلك یل أثاما  ِمن  َ َِ ْ ْ َْ ْ َ ُ َ ْ َُ َ َ َُ ََ ْ ً َ َ ِ ْ ه مهانا َ وْ ًخلد ف ُ ِ ِ ُْ ْ   .»3«ا لم یتب » 2«َ
تاب - 2 ، عن موسى بن محمد بن » االختصاص« في  غداد سى بن عبید ال ّعن محمد بن ع ّ

ه السالم ّعلي بن موسى، سأل أخاه علي بن محمد عل ّ غداد في دار القطن ّ قال موسى : ، قال»4« ب
ه  سألني عن عشر مسائل ألفت حیى بن أكثم  تب إلي  ه السالم  ر عل ه أبي الحسن العس ّألخ

  ما هي؟ و:لم اعرفها، قال: لم؟ قلت و:فهل أفتیته؟ قلت ال، قال: ّفیها، فضحك ثم قال
ّتب إلي أخبرني عن قول هللاا عز: قال ّ َّقال ال: ّجل وّ ه قبل أن َ ك  ْذ عنده علم من الكتاب أنا آت ََ ََ ُْ َ ِ ِ َ ِ ِ َِ ِ ِ ْ َْ ِ ٌ ْ ِ

ك طرفك  َیرتد إل َُ ْ َْ ْ َِ ََّ ّأنبي هللاا عز» 5«َ ّ ان محتاجا إلى علم آصف؟ وّ   ّجل 
ّو أخبرني عن قول هللاا عز ه على العرشَ و:ّجل وّ ِرفع أبو ْ َ َْ َ َ ِ ْ َََ َ ُخروا لهَ وَ َ ُّ َ   

__________________________________________________  
لمة ) 1 ( فرض السائل أن  عني اذا فرضنا  ّأنه جواب تنزلي،  حهم) ّیزوجهم(ّ ن . معنى ین م

ه السالم، ما بینه االمام عل طر جائز  ّاال ظاهر  وّأخذ المراد  معنى ) ّیزوجهم(ٕ قرنة ما سب 
  .ّالتثني

  .69: سورة الفرقان) 2 (
  .129/ 4 تفسیر البرهان ج -279/ 2تفسیر القمي ج ) 3 (
الجانب الغري بین الكرخ: دار القطن) 4 ( غداد من نهر طاب  انت ب سى بن علي  وّمحلة  نهر ع

  ).385(ینسب إلیها الحافظ أبو الحسن الدار قطني المتوفى 



  .40: سورة النمل) 5 (
ة األبرار في أحوال دمحم   11:، ص5: ، ج)ع(ر األطهاآله  و                        حل

ًسجدا  َّ عقوب» 1«ُ اء؟ وولده لیوسف وأسجد  ّأخبرني عن قول هللاا عز وهم أنب نت في : ّجل وّ ِفإن  َ ْْ ُ َِ
قرؤ الكتاب من قبلك  ك فسئل الذین  َشك مما أنزلنا إل َِ ْ َْ َْ ِ َِ َِ َّ ٍْ َنْ ُ َْ َ ِ ِ َ ْ َِ َ َْ َّ ّ ان » 2«َ ة؟ فإن  اآل من المخاطب 

هّالمخاطب رسول هللاا صلى  ما انزل، وآله وهللاّا عل س قد شك ف ه غیره  وسلم أل ان المخاطب  ٕان 
  .فعلى غیره إذا انزل القرآن
ٌلو أن ما في األرض من شجرة أقالمَ وّو أخبرني عن قول هللاا َْ ٍََ َ َ ْ ِ ِ َْ ْ َِ َّ حر ما َ وْ عة أ عده س مده من  حر  ٍال ُ َ ُْ َْ ُ َ ُِ ِ ْ َْ َ َْ ِ ُ ُّ ْ

لمات هللاا  َِّنفدت  ُ َِ َ ْ حر» 3«َِ   أین هي؟ وما هذه األ
ه األنفسَ وّو أخبرني عن قول هللاا ُفیها ما تشته َُْ ْ ِ ِ َ َْ ُتلذ األعین َ وِ ُْ َ ْ َُّ أطعم  وّفأشتهت نفس آدم البر فأكل» 4«َ

یف عوقب فیها على ما تشتهي األنفس؟   ف
ّو أخبرني عن قول هللاا عز رانا وّ ًجل أو یزوجهم ذ ْ ُ ْ ُ ُ ِّ َُ َْ ًاناثا َ وّ ران؟ّفهل یزو» 5«ِٕ اده الذ ّج هللاا ع قد  وّ

  .ّعاقب هللاا قوما فعلوا ذلك
ّقد قال هللاا عز وو أخبرني عن شهادة المرأة جازت وحدها؟ م َ وّجل وّ ْأشهدوا ذو عدل من ُ ْ ِ ٍ ْ َ ْ َ َ ُ ِ ْ َ»6« 

ه السالم فیها وأخبرني عن الخنثىو ال؟: قول علي عل ال من ینظر اذا   تورث الخنثى من الم
و رجال» 7«نفسه شهادة الجار إلى و نال تقبل، مع أنه عسى أن  ه النساء وّ ّهذا مما ال  وقد نظر إل

  ّ حل
__________________________________________________  

  .100: سورة یوسف) 1 (
  .94: سورة یونس) 2 (
  .27: سورة لقمان) 3 (
  .71: سورة الزخرف) 4 (
  .50: سورة الشور) 5 (
  .2 :سورة الطالق) 6 (
  .لنفسه: في تفسیر البرهان) 7 (

ة األبرار في أحوال دمحم   12:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
یف هذا؟   ف

ع غنم فرأ الراعي ینزو  صاحبها » 1«و أخبرني عن رجل أتى قط صر  ّعلى شاة منها فلما 



عرف » 2«فصاح  انتّبها خلى سبیلها فانسابت بین الغنم ال  عرف صاحبها أیها  وّالراعي أیها  ّال 
ح   .تذ

ه السالم البن جرموز  ة » 3«و أخبرني عن قول علي عل ّشر قاتل إبن صف قتله» 4«ّ  النار فلم لم 
فر إال من علة وهو إمام؟و ّمن ترك حدا من حدود هللاا فقد  ّ ّ ّ.  

القراءة ّانما یجهر في صالة  وهار،هي من صالة الن وو أخبرني عن صالة الفجر لم یجهر فیها  ٕ
  اللیل؟

ه السالم لم قتل أهل صفین وم  وأجهز على جرحهم ومدبرن، وأمر بذلك مقبلین وو أخبرني عنه عل
قتل من جرحهم مه لم  أمر بذلك، ولم یجهز على جرحهم وال من دخل دارا وّالجمل غیر ح  لم 

ان االول صواو فه أمنه لم فعل ذلك؟ فإن  ان الثاني خطأّمن ألقى س   .ا 
م: ما أكتب؟ قال اكتب و:قلت«اكتب : قال    أنت وّسم هللاا الرحمن الرح

__________________________________________________  
ه) 1 (   .سفده: نزا عل
حار عن تحف العقول) 2 ( صاحبها خلى سبیلها فدخلت: في ال صر  ّفلما  ّ.  
ان ف: عمرو بن جرموز) 3 ( س في وقعة الجمل فلما ترك الزیر الشاعر،  ر االحنف بن ق ّي عس

ر، صلي فقتله ابن جرموز غیلة، وّالحرب مر بذلك العس أتى أمیر المؤمنین  وّنزل في وقت الصالة ل
ه السالم ه السالم: قال للحاجب وعل النار وإئذن له: استأذن لقاتل الزیر، فقال عل س - .ّشره   مقت

  .125/ 3ر ج عن الكامل البن االثی
ة) 4 ( اع على : ّابن صف لد االسد المقتول بواد الس  فراسخ من 7ّهو الزیر بن العوام بن خو

صرة سنة  ة امه بنت عبد المطلب وه) 36(ال ّصف ه وّ ّعمة النبي صلى هللاا عل   .سلم وآله وّ
ة األبرار في أحوال دمحم   13:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

غیتك » 1«ّفألهمك هللاا الرشد ألقاني  ه من  ما امتحنتنا  ك  ال ان » 2«تا لتجد إلى الطعن سب
ه ك على نیتك، وقصرنا ف اف  »3«ّحل بها فهمك  وقد شرحنا مسألتك فأصغ إلیها سمعك وهللاّا 

ك فقد ألزمتك الحجةو   .السالم وّاشغل بها قل
ّسألت عن قول هللاا عز تا وّ ِه قال الذ عنده علم من الكتاب جل في  ِ َّْ َْ ِ ٌ ِ ُِ ََ ْ ا،» 4«ِ  فهو آصف بن برخ

مان عن معرفة ما عرف آصفو عجز سل عرف امته من الجن ولم  ّلكنه أحب أن  ّ ّاالنس أنه  وّ
عده، أمر هللاا ففهمه هللاا ذلك لئال یختلف في  وّالحجة من  مان أودعه آصف  ّذلك من علم سل ّ ّّ

اة داود لتعرف إمامتهداللته،  وإمامته، مان في ح عده لتأكید الحجة على  وّما فهم سل نبوته من 



  .الخل
عقوب ن آلدم، وّو أما سجود  ة لم  ما أن السجود من المالئ ن لیوسف  ّولده فإن السجود لم  ّ 

ان منهم طاعة و ّانما  ّ عقوب وٕ ة آلدم فجد  اجتماع شملهم، ألم تر  وّتح را   قول في ّولده ش ّأنه 
ره في ذلك الوقت ِرب قد آتیتني من الملك: ش ْ ُْ َ ِ َِ َْ ْ َ ِّ ل األحادیث َ وَ ِعلمتني من تأو ِِ َ ْ ِ ِ َْ َْ ِ ْ َّ ة» 5«َ   .الى آخر اآل

قرؤ الكتاب من قبلك : ّو أما قوله ك فسئل الذین  نت في شك مما أنزلنا إل َفإن  َِ ْ َْ َ َْ َ ِْ َِ َِ َّ ٍ ِْ َنْ ُ َْ َ ِ ِ َ ْ َِ َِ ْ َْ َّ ّ َ من » 6«ُ
ه ّالمخاطب في ذلك، رسول هللاا صلى هللاا عل ه، وّ ن في شك مما انزل إل : لكن قالت الجهلة وآله لم 

ا من عث هللاا نب    ّیف لم ی
__________________________________________________  

حار عن تحف العقول) 1 ( ك: في ال تا   .أتاني 
حار عن تحف العقول) 2 (   .ّمن تعنتك: في ال
حار عن تحف العقول) 3(    .فأذل لها فهمك: في نسخة وّذلل لها فهمك، و:في ال

  .40: سورة النمل) 4 (
  .101: سورة یوسف) 5 (
  .94: سورة یونس) 6 (

ة األبرار في أحوال دمحم   14:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
یف  ة؟ أم  فر بینه» 1«المالئ المشي في  والمشرب واإلستغناء عن المأكل» 2 «ین خلقه وّقلم 

ّاألسواق فأوحى هللاا عز محضر من  وّ قرؤ الكتاب من قبلك تفحص  ه فسئل الذین  ّجل إلى نب َ ِ َْ َْ ِ َ َِ َّْ َن ُ َْ َ ِ ِ َ ْ ّ ّ
عث هللاا رسوال قبلك إال ّالجهلة هل  أكل وّ ّانما قال ولك بهم أسوة، ومشي في االسواق، وشرب وهو  ٕ:  

نت في ن  و شكإن  ما قال هللاا تعالى» 3«لم  َفقل تعالوا ندع أبناءنا: ّللنصفة،  َْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ مَ وَُ ْأبناء ُ َ َنساءناَ وَْ ِ 
مَو ْنساء ُ َ َأنفسناَ وِ م ثم نبتهل فنجعل لعنت هللاا على الكاذبین َ وَُْ َأنفس ِ ِِ ْ َ َ ََّ ِ َّ َ َ َ َْ ْْ َْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ نبتهل فنجعل لعنة : لو قال و»4«َُْ

م لم  اهلة هللاّا عل ه مؤد عنه رسالته  و»5«ونوا یجوزوا للم ّقد علم هللاا أن نب ّ ما هو من  و،»6«ّ
قول، والكاذبین، ما    .لكن أحب أن ینصفهم من نفسه وّذلك عرف النبي أنه صادق ف
ٌلو أن ما في األرض من شجرة أقالمَ و:ّو أما قوله َْ ٍََ َ َ ْ ِ ِ َْ ْ َِ َّ عدهَ وْ مده من  حر  ِال ِ ْ َْ َ َْ ِ ُ ُّ ُ ُ لمات ْ حر ما نفدت  عة أ ُ س َِ َ ْ َِ ٍ ُ َْ َْ ُ َ

ا أقالم» 7«َّهللاِا  ذلك لو أن أشجار الدن حر  وّفهو  عة أ حر مداد له س حتى فجرت االرض » 8«ال
لمات هللاا عز ّعیونا فغر أصحاب الطوفان نفدت قبل أن تنفد  ّ عین  وهي عین الكبرت، وّجل وق

من    »9«ال
__________________________________________________  



حار عن تحف العقول بدل ) 1 ( یف(في ال فر): أم    .ّقإذ لم 
حار عن تحف العقول) 2 ( ه: في ال   .یننا وّبین نب
ن شك: في المصدر) 3 (   .لم 
  .61: سورة آل عمران) 4 (
حار) 5 ( اهلة و:في ال م لم یجیبوا الى الم   .لو قال عل
حار) 6 (   .رساالتهیؤد عنه : في ال
  .27: سورة لقمان) 7 (
حار عن تحف العقول) 8 ( حر و:في ال عة ا مده س حر    .انفجرت االرض عیونا لنفدت وّال
حار) 9 (   .عین النمر و:في ال

ة األبرار في أحوال دمحم   15:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ات  و»3«ماسیدان » 2«ّحمة  وعین الطبرة و»1«و عین البرهوت  ة و»4«تدعى المن  ّحمة إفرق

سالن و احوران  و»5«تدعى    .ال تستقصي وال تدرك فضائلنا ونحن الكلمات التي ال تنفد و»6«عین 
ّو أما الجنة ففیها من المآكل س ما تشتهي االنفس  والمالهي والمشارب وّ  ّتلذ االعین و»7«المال

له آلدم،و اح هللا ذلك  أكال منها شجرة الحسد  وّرة التي نهى هللاا عنها آدمالشج وّأ » 8«زوجته أن 
ّعهد الیهما أن ال ینظرا إلى من فضل هللاا علیهما  عین الحسد فنسي و،»9«ّ ل خالئقه  نظر  وّعلى 

  .لم یجد له عزما وعین الحسد
رانا ًو أما قوله أو یزوجهم ذ ْ ُ ْ ُ ُ ِّ َُ َْ ًاناثا َ وّ ارك» 10«ِٕ ّفإن هللاا ت    ّعالى یزوجت وّ

__________________________________________________  
اء الموحدة(البرهوت ) 1 ( حضر موت): ضم الهاء والراء وّفتح ال   .واد أو بئر 
م المشددة وفتح الحاء المهملة(ّالحمة ) 2 ( ه-ّالعین الحادة): ّالم ستشفى    . الماء الذ 
حار) 3 (   .ما سبندان: ةفي نسخ وماسبذان،: في ال
  .تدعى لسان: في نسخة) 4 (
الن: في نسخة) 5 (   .س
حار ج ) 6 ( اجوران،:  عن االحتجاج151/ 4في ال   .احوران: في نسخة وعین 
حار) 7 ( ه األنفس: في نسخة من ال   .ما تشته
غي له، قال المجلسي قدس سره في ذیل الحدیث: قیل) 8 ( طة التي ال تن الحسد الغ ّالمراد  ّ المرو ّ

ة فقیل: نالعیو وعن المعاني ّإعلم أنهم اختلفوا في الشجرة المنه : قیل والكرمة،: قیل وانت السنبلة،: ّ



ه السالم ان عن علي عل ما رواه الشیخ في التب ه  و.شجرة الكافور  ة عن الرضا عل ة المرو في الروا
ضا: السالم ة ا ما في هذه الروا   .الحسد، 

حار) 9 ( عین الحسد: في ال ّأن ال ینظرا الى من فضل هللاا على خالئقه  ّ.  
  .50: سورة الشور) 10 (

ة األبرار في أحوال دمحم   16:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
عین إناثا من الحور، ران المط ست  وذ و عنى الجلیل ما ل ّمعاذ هللاا أن  ن على نفسك تطلب » 1«ّ

امةَ واب المآثمالرخص إلرتك ضاعف له العذاب یوم الق فعل ذلك یل أثاما  ِمن  َ َِ ْ ْ َْ ْ َ ُ َ ْ َُ َ َ َُ ََ ْ ً َ َ ِ ْ ه مهانا َ وْ ًخلد ف ُ ِ ِ ُْ ْ َ
  .إن لم یتب» 2«

ه السالم ّو أما قول علي عل ه: ّ النار لقول رسول هللاا صلى هللاا عل ة  ّشر قاتل ابن صف ّ ّ : سلم وآله وّ
النار ة  ّشر قاتل ابن صف   ّان ممن  وّ

قتل في فتنة النهروان وخرج یوم النهروان صرة ألنه علم أنه  ال ه السالم  قتله أمیر المؤمنین عل ّلم  ّ.  
ه السالم قتل أهل صفین مقبلین: ّو أما قولك وم  وعلى جرحهم» 3«أجهز  ومدبرن، وّعلي عل

ا ع مول فه  وعلى جرح،» 4«لم یجهز  وّالجمل لم یت ّمن دخل داره آمنه فإن  وآمنهّل من ألقى س
ن لهم فئة یرجعو إلیها وأهل الجمل قتل إمامهم ّانما رجع القوم إلى منازلهم غیر محارین ونلم  ال  وٕ

م رفع السیف و»5«ال منابلین  وال متجسسین ومحتالین ان الح الكف عنهم ف ّالكف عنهم  وّقد رضوا 
ه أعوانا طلبوا عل   .إذ لم 
 الرماح وامام لهم منتصب یجمع لهم السالح من الدروع وّ الى فئة مستعدةنو أهل صفین یرجعو

ال  ّهیى وستعد لهم العطاء والسیوفو سیرهم، وّتفقد جرحهم، و»6«ء لهم االن داو  وجبر 
  حمل رجلتهم، وجرحهم،

__________________________________________________  
ست) 1 ( حیى بن أكثم من  ولى نفسكّأ ما دلست ع: ّما ل ه  شتهر  ان  عاز الى ما  ذلك إ
  .اللوا
  .69: سورة الفرقان) 2 (
  .أجاز على جرحهم و:في المصدر) 3 (
  .لم یجز على جرح و:في المصدر) 4 (
حار وال منابذین، و:في المصدر) 5 ( ارزن و:في نسخة من ال   .ال م
  .االنزال ا االرزاق: في المصدر) 6 (



ة األبرار في أحوال دمحم       17:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                    حل
سو حاسرهم  نردهم فیرجعو الى محارتهم و»1«و  ساو بین الفرقین، وّ  ّلو ال علي وقتالهم، ال 

مه ألهل صفینو م في عصاة اهل التوحید، لكنه شرح ذلك لهم فمن رغب  وح ّالجمل لما عرف الح
  .عرض على السیف أو یتوب عن ذلكعنه 

ن رضا فال أقل  وّو أما شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي القابلة جائز شهادتها مع الرضا ّان لم 
انت وحدها قبل مع  قوم مقامها فان  نه أن  م ّمن امرأتین تقوم مقام الرجل للضرورة الن الرجل ال 

  .مینها
ه السالم في ا ّو أما قول علي عل ما قال،: لخنثىّ ال فهو  ه قوم عدول  وّإنه یورث من الم نظر ال

قوم الخنثى خلفهم عرانا ل واحد منهم المرآة ف أخذ  مو  وّف ح ح ف ننظرو في المرآة فیرو الش ن ن
ه   .عل

حها ن  وأحرقها، وو أما الرجل الذ قد نظر الى الراعي قد نز على شاة فان عرفها ذ ان لم 
فر » 2«ساهم  و نصفینّعرفها قسمها ّقبینهما فإن وقع السهم على أحد النصفین فقد نجا اآلخر، ثم  ّ

ه السهم بنصفین سهم، فان وقع على احد النصفین نجا اآلخر، فال یزال  والذ وقع عل قرع بینهما 
ح قرع بینهما فأیهما وقع السهم لها تذ قى اثنتان ف   .قد نجت سائرها وقتحر وّذلك حتى ت

ه وا صالة الفجرو أم القراءة ألن النبي صلى هللاا عل ّالجهر  غلس بها  وآله وّ ان  فقراءتها » 3«ّسلم 
ع ما سألتنا فاعلم ذلك تولى ومن اللیل، اتك بجم    ّقد أن

__________________________________________________  
  .من ال درع له: الحاسر) 1 (
  .قارع: ساهم) 2 (
غلس ) 3 ( الغلس ا ظلمة آخر اللیلّان  صلي    .ّبها ا 

ة األبرار في أحوال دمحم   18:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ّالحمد  رب العالمین وهللاّا حفظك ّ .»1«  

م بن هاشم في - 3 ة : ّحدثني أبي قال: قال» تفسیره«ّ علي بن ابراه طان ال حفر  أمر المعتصم ان 
هبئر، ف ظهر الماء فتر حفره وحفروا ثالثمائة قامة فلم    .لم 

ل  ّفلما ولى المتو ّ ل » 2«ّ ظهر الماء، فحفروا حتى وضعوا في  حفر ذلك البئر أبدا حتى  ّأمر أن 
اردة فمات من  سرت، فخرج منها رح  المعول فان رة حتى إنتهوا الى صخرة فضروها  مائة قامة 

قرها، فأخبروا المتو علم ما ذاك، فقالواان  هو أبو الحسن  وسل إبن الرضا عن ذلك،: ّل بذلك فلم 



سأله عن ذلك؟ ه  تب ال ر علیهم السالم ف   ّعلي ابن دمحم العس
ه السالم الد االحقاف،: فقال أبو الحسن عل الرح الصرصر وتلك  ّهم قوم عاد الذین اهلكهم هللاا  ّ ّ ّ .

»3«  
عقوب، عن دمحم بن - 4 ّبن رز هللاا قال قدم الى » 4«حیى، عن دمحم بن احمد، عن جعفر  دمحم بن  ق

حیى بن أكثم ه الحد فأسلم، فقال  م عل ق أمراة مسلمة فأراد أن  ل برجل نصراني فجر  ّالمتو ّ قد : ّ
ه» 5« مانه شر    هدم ا

__________________________________________________  
ا و88: اختصاص المفید) 1 ( حار ج مثله  سیر في ال   .1 ح 386/ 10ختالف 
ل) 2 ( غداد سنة : ّالمتو اسي، ولد ب ) 206(نجعفر بن دمحم بن هارو بن المهد بن المنصور الع
ه الواث سنة  وه عد وفاة اخ ع  ه السالم سنة  وه،) 232(و هو الذ هدم قبر االمام الحسین عل
  .- 11/ 7ر ج  الكامل البن االثی- ه) 247(قتل سنة  وه) 236(
حار ج  و،297/ 2تفسیر القمي ج ) 3 ( تفسیر  و،4 صدر الحدیث 353/ 11رو الحدیث عنه ال

  .28 ح 17/ 5تفسیر نور الثقلین ج  و،2 ح 176/ 4البرهان ج 
ّعن جعفر بن رز هللاا أو رجل عن جعفر بن رز هللاا: في المصدر) 4 ( قّ   .ق
حار) 5 ( حیى بن اكثم: في ال مان : قال    .محو ما قبلهاال

ة األبرار في أحوال دمحم   19:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
عضهم وو فعله، عضهم وضرب ثالثة حدود،: قال  ذا: قال  ه  الكتاب  وفعل  ل  ذا، فأمر المتو

ه تب وّالي ابي الحسن الثالث صلوات هللاا عل موت، :ّسؤاله عن ذلك، فلما قرأ الكتاب  ضرب حتى   
حیى بن أكثم ر  ر ذلك، وفأن ر فقهاء العس ّا أمیر المؤمنین سل عن هذا فإنه لم ینط : قالوا وأن

تاب ه سنة لم تجي وه    .ّء 
ه تب إل روا هذا: ف ه سنة لم تجي: قالوا وّإن فقهاء المسلمین قد أن تاب فبین لنا لم  وّء  ه  ّلم ینط 

ه الضرب حتى    موت؟أوجبت عل
ا وحده أسنا قالوا آمنا  م فلما رأوا  سم هللاا الرحمن الرح تب  ُف َ ْ َ ِ َّ ِ َّ َ َُ َْ َ ََْ َّ َ ك َ وّ ین فلم  ه مشر نا  ما  ُفرنا  َ ْ ََ َ ِ ِ َّْ ُ ِ ِ ُِ َْ َ
اده أسنا سنت هللاا التي قد خلت في ع مانهم لما رأوا  ِینفعهم إ ِ ِ ِِ َّْ َْ ََ َ ِ َّ َ َّ ُ َ ُ ُْ َ َََْ َُّ ْ ُْ ِ ُخسر هنَ وَْ َ ِ َنالك الكافرو َ ُ ِ ْ َ ه » 1«ِ فأمر 

ل فضرب حتى مات ّالمتو ّ .»2«  
ره قال- 5 ه ذ عض أصحا م، عن  عقوب، عن علي بن ابراه ّ محمد بن  ل نذر إن : ّ ّلما سم المتو ّ ّ

ه، فقال  ثیر، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثیر فاختلفوا عل مال  ّعوفي أن یتصدق  ّّ



عضهمقا ومائة الف،: عضهم ه األمر، فقال : ل  ه عل ل مختلفة، فاشت ه أقاو عشرة آالف، فقالوا ف
قال له» 3« عث إلى هذا األسود فتسأله عنه؟ فقال له: صفوان: رجل من ندمائه     أال ت

__________________________________________________  
  .85 -84: سورة غافر) 1 (
 ح 407/ 18في الوسائل ج  و2 ح 104/ 4سیر البرهان ج عنه تف و2 ح 238/ 7الكافي ج ) 2 (
ه ج  و مثله،135 الحدیث 38/ 10عن التهذیب ج  و عنه2 : االحتجاج و نحوه مختصرا،37/ 4الفق

حار ج  و،454 / 4 عن المناقب البن شهر اشوب ج 44 ح 54/ 79ج  و172/ 50أخرجه في ال
  . مختصرا405

ادةّفلما اختلفوا: في تفسیر القمي) 3 ( عث الى ابن عمك علي بن دمحم بن علي الرضا :  قال له ع ّا
  .علیهم السالم

ة األبرار في أحوال دمحم   20:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ل   .ّالمتو

حك؟ فقال له حسن من هذا شیئا؟ و:إبن الرضا فقال له: من تعني و   هو 
ك: فقال ذاإن أخرجك من هذا فلي عل ّاال فاضرني مائة مقرعة وذا و  ٕ .»1«  

ل ه: ّفقال المتو ا جعفر بن محمود صر ال ّسله عن حد المال الكثیر فصار جعفر بن  وقد رضیت، 
ه السالم فسأله عن حد المال الكثیر فقال له ّمحمود إلى أبي الحسن علي بن محمد عل ّ الكثیر : ّ

، فقال له جعفر بن محمود هّا سید : نثمانو ه فقال أبو الحسن صلوات هللاا عل ّسألني عن العلة ف ّ :
ّإن هللاا عز ّ ثیرة  وّ م هللاا في مواطن  قول لقد نصر ٍَجل  َِ َ َُ ِ َ َِ ُ َّ ُ َ ْ ََ انت ثمانین» 2«ّ   »3«. فعددنا تلك المواطن ف

م بن هاشم في تفسیره عن دمحم بن عمرو    »5«. الحدیث» 4«ّو رواه علي بن إبراه
__________________________________________________  

م(المقرعة ) 1 ( و القاف وسر الم   .السو): نس
ة) 2 (   .25: سورة التو
شي: »الدروس«قال الشهید في ) 3 ( ة أبي  لو نذر الصدقة من ماله  ثیر فثمانو درهما لروا نء 

ه السالم، ة : لو قال ور الحضرمي عن أبي الحسن عل ثیر ففي قض ه السالم مال  الهاد عل
، ل ثمانو ه درهما او دینارا ونمع المتو عامل    .ّردها ابن ادرس الى ما 

  .دمحم بن عمیر: في المصدر المطبوع) 4 (
 ح 112 و111/ 2عنهما البرهان ج  و284/ 1، تفسیر القمي ج 21 ح 463/ 7الكافي ج ) 5 (



  نحوه،453: االحتجاج و481: عن تحف العقول و عنهما1 ح 186/ 16في الوسائل ج  و2 - 1
حار ج  و24 ح 309/ 8التهذیب ج و  162/ 50في ج  و عن تفسیر القمي7 ح 217/ 104في ال

  .402/ 4 عن مناقب ابن شهر اشوب ج 41ح 
ة األبرار في أحوال دمحم   21:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه السالم اب الثالث في رسالته عل    إلى أهل األهوازال
ه السالم في  و:قال» االحتجاج« الطبرسي في - 1 ر عل ه ابو الحسن علي بن دمحم العس ّمما أجا ّ

ة ال اختالف : التفوض أن قال ورسالته الى أهل االهواز حین سألوه عن الجبر ّإجتمعت االمة قاط
ع فرقها فهم في ح ه عند جم ّبینهم في ذلك أن القرآن ح ال رب ف ّ، ه مصیبو  نالة االجتماع عل

،و نعلى تصدی ما أنزل هللاا مهتدو ه وّ ّسلم ال تجتمع امتي على  وآله وّلقول النبي صلى هللاا عل
ه االمة ّضاللة، فأخبر أن ما اجتمعت عل عضا هو الح فهذا معنى الحدیث ال  وّ عضها  ّلم یخالف 

نما تأوله الجاهلو طال ح وّ م االحادیث المزورة  وم الكتابنال ما قاله المعاندو من ا اع ح ّات ّ»1« 
ات المزخرفةو ة المهلكة التي تخالف نص الكتاب والروا اع االهواء المرد ّات ّ ات  وٕ تحقی اآل

ّنحن نسأل هللاا أن یوفقنا للصواب وّالواضحات النیرات   .هدینا الى الرشاد وّ
ه السالم صدق : ّثم قال عل رته طائفة من االمةتحق وخبر» 2«فاذا شهد الكتاب  عارضته  وّقه فأن

ارها فارا ضالال وّحدیث من هذه االحادیث المزورة فصارت بإن   .ّدفعها الكتاب 
ه من قه من الكتاب مثل الخبر المجمع عل    ّو أصح خبر ما عرف تحق

__________________________________________________  
ةّاألحادیث المتزنة : ّالمزورة) 1 (   .الكذب او االحادیث الكاذ
حار) 2 (   .فاذا شهد الكتاب بتصدی خبر: في ال

ة األبرار في أحوال دمحم   22:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه ّرسول هللاا صلى هللاا عل تاب هللاا: سلم حیث قال وآله وّ فتین  م خل ّإني مستخلف ف عترتي ما ان  وّ

تم بهم عدتمس فترقا حتى یردا علي الحوض، وّا لن تضلوا  ّانهما لن  ّ اللفظة االخر عنه في هذا  وٕ
ه عینه قوله صلى هللاا عل تاب هللاا: سلم وآله وّالمعنى  م الثقلین  ّإني تارك ف  عترتي أهل بیتي وّ

تم بهما لن تضلواو فترقا حتى یردا علي الحوض ما إن تمس ّانهما لن  ّ ٕ.  
تاب هللاا مثل قولهّفلما وجدنا شو م هللاا: ّاهد هذا الحدیث نصا في  َُّإنما ول ُ ُ ُِّ َ ُرسولهَ وَِّ ُ ُ َالذین آمنوا الذین َ وَ َِ َِّ َُّ َ
مو الصالة َق َّ َن ُ اةَ وُِ َؤتو الز َّ َن ُ ْ َنهم راكعو َ وُ ُ ِ ْ ات العلماء في ذلك المیر المؤمنین » 1«ُ ّثم اتفقت روا

ه السالم أنه تصدق بخاتمه ّعل ر هللاا ذلك لهه وّ ه وّو راكع فش ة ف   .أنزل اآل



ه ّثم وجدنا رسول هللاا صلى هللاا عل ّ ه بهذه اللفظة وآله وّ انه من اصحا نت مواله «: سلم قد أ من 
ّفعلي مواله اللهم وال من وااله، ه و»عاد من عاداه وّ قضي دیني،«سلم  وآله وّقوله صلى هللاا عل  ّعلي 

،و فتي عل ونجز موعد عدهو خل ه و»م  سلم حیث استخلفه على  وآله وّقوله صلى هللاا عل
ّا رسول هللاا أتخلفني على النساء: المدینة فقال ه وّ ان؟ فقال صلى هللاا عل أما : سلم وآله وّالصب

عد منزلة هارو من موسى إال أنه ال نبي  ّترضى أن تكو مني  ّ ّّ ن   .ن
ار، االقرار بها اذا » 2«ّتحقی هذه الشواهد فیلزم االمة  وّفعلمنا أن الكتاب شهد بتصدی هذه األخ

ار وافقت القرآن ار فلما وجدنا ذلك موافقا لكتاب هللاا، وجدنا  وانت هذه االخ ّواف القرآن هذه االخ ّ
ار موافقا ار فرضا ال یتعداه إال أهل العناد وّتاب هللاا لهذه االخ ان االقتداء بهذه االخ ال،  ّعلیها دل ّ 

  .ادالفسو
__________________________________________________  

  .55: سورة المائدة) 1 (
عض النسخ) 2 (   .ّفلزم االمة: في 

ة األبرار في أحوال دمحم   23:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم ّانما قدمنا ما  وانهما، واشرحهم والتفوض وقصدنا الكالم في الجبر ومرادنا و:ثم قال عل ّ ٕ

و اتفاق الكتاب نقدمنا ل ال لما أردناه، وّ ّقوة لما نحن مبینوه من ذلك إن شاء هللاا والخبر اذا اتفقا دل ّ ّ.  
قول الصادق جعفر بن دمحم علیهما السالم عندما سئل عن ذلك فقال وفقال الجبر  ال جبر: التفوض 

هال تفوض بل أمر بین األمرن، قیل و ابن رسول هللاا صلى هللاا عل ّفماذا  ّصحة : سلم؟ فقال وآله وّ
ة السرب، والعقل، ّالسبب المهیج للفاعل على فعله فهذه  والزاد قبل الراحلة، والمهلة في الوقت، وتخل

اء فاذا نقص العبد منها خلة  ه،» 1«ّخمسة اش حس اب  وّان العمل عنه مطرحا  ّأنا أضرب لكل 
قرب المعنى للطالب والتفوض والجبر: هي والثالثةمن هذه االبواب   ّالمنزلة بین المنزلتین، مثال 

حث من شرحهو اته وّسهل له ال م آ ه القرآن مح اب وشهد  قه عند ذو االل ّا  وّحق تصد
  .التوفی والعصمة

ه السالم ّفأما الجبر فهو قول من زعم ان هللاا عز: ثم قال عل ّ  اد على المعاصيّجل جبر الع وّ
ه وّمن قال بهذا القول فقد ظلم هللاا وعاقبهم علیها،و ه قوله وّذ ظلم رك أحدا َ و:ّرد عل ًال  َ ََ َ ُّ ُ ِ ْ َ»2«.  

ره ما قدمت یداك: ّو قوله جل ذ َذلك  ََ ْ َ َّ َ ِ ظالم للعبید َ وِ س  ِأن هللاا ل ِ َِ َِْ ٍ َّ َ ْ َ ََّ َّ ثیرة في مثل هذا، » 3«َ مع آ 
ه على هللاا عزّفمن زعم أنه مجب ّور على المعاصي فقد احال بذن ته له، وّجل وّ من  وظلمه في عقو

ه، تا ذب  ّظلم ره فقد  اجماع االمة وّ ه لزمه الكفر  تا ذب  ّمن     في: المثل المضروب في ذلك وّ



__________________________________________________  
  .الخصلة): ّم المشددةفتح الال وضم الخاء المعجمة(ّالخلة ) 1 (
  .49: سورة الكهف) 2 (
  .10: سورة الحج) 3 (

ة األبرار في أحوال دمحم   24:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ملك إال نفسه ا ال  ّمثل رجل ملك عبدا مملو ملك عرضا  وّ ا،» 1«ال  علم مواله  ومن عروض الدن

ه بهاذلك منه، فأمره على علم من أت المصیر إلى السو لحاجة  ه، وقه  ه  أت ملكه ثمن ما  علم  وّلم 
ه من الثمن، ما یرضى  طمع أحد في أخذها منه إال  ا ال  ّالمالك أن على الحاجة رقی قد وصف  وّ

العدل مة والنصفة ومالك هذا العبد نفسه  أته الحاجة أن  وٕاظهار الح نفي الجور، فأوعد عبده إن لم 
ه   .عاق

، قفلما صار العبد الى السو ان بها، وجد علیها مانعا  وّ عثه المولى لإلت حاول اخذ الحاجة التي 
الثمن غیر قضاء حاجته فاغتا مواله  وّمنعه منها إال  ا  ملك العبد ثمنها فانصرف إلى مواله خائ ال 

طال لما وصف من عدله ولذلك ا م ان ظالما متعد ه على ذلك، فإنه  ّعاق مته وّ ٕان لم  ونصفته، وح
ه؟ عاق س یجب أن ال  ذب نفسه، أل ه  ان العدل والكذب وّعاق مة تعالى هللاا عما  والظلم ینف ّالح ّ

بیرا ّقول المجبرة علوا  ّ.  
ل الم طو عد  ه السالم  ه السالم: ثم قال العالم عل طله الصادق عل ّخطأ من  وّفأما التفوض الذ أ

ه فهو قول القائل ار أمره: دان  اد اخت ّإن هللاا تعالى فوض إلى الع ّ ه وّ هذا الكالم  و،»2«أهملهم  ونه
ه ودقی لم یذهب الى غوره ة علیهم السالم من عترة آل الرسول صلوات هللاا عل ّدقته إال االئمة المهد ّ ّ ّ ّ 

ّلو فوض هللاا إلیهم على جهة االهمال لكان الزما له رضا ما ا: ّعلیهم، فإنهم قالواو استوجبوا  وختاروهّ
ان االهمال واقعا وه من الثواب، ما اجترموا من العقاب إذا  ن علیهم ف   .لم 

__________________________________________________  
و الراء وفتح العین(العرض ) 1 (   .الدنانیر وء سو الدراهم ّل شي والمتاع): نس
ه: أهمله) 2 ( ستعمله عمدا أو  وتر انالم    .نس

ة األبرار في أحوال دمحم   25:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
آرائهم : و تنصرف هذه المقالة على معنیین ارهم  ه فألزموه قبل اخت اد تظاهروا عل و الع نإما أن  ّ

و جل ره ذلك أم أحب، فقد لزمه الوهن، أو  ّضرورة،  ن ّتقدس عجز عن تعبدهم  وّ النهي  واألمرّ
ه إلیهم وّعلى إرادته، ففوض أمره األمر ونه ّأجراهما على محبتهم إذ عجز عن تعبدهم  النهي على  وّ



ار الیهم في الكفر مان وإرادته فجعل اإلخت   .اال
ه وقف عند أمره وعرف له فضل والیته، ومثل رجل ملك عبدا إبتاعه لیخدمه: و مثل ذلك  نه

ّادعى مالك العبدو م، فأمر عبدهّأن: ٕ م  ونهاه، وه قادر قاهر عزز ح اع أمره عظ ّوعده على إت
م العقاب، فخالف العبد إرادة مالكه والثواب قف عند أمره وأوعده على معصیته أل ه، فأ  ولم  ّنه

ع ارادة نفسه ان العبد یت أتمر على إرادة المولى، بل  ه أو نهي نهاه عنه لم    .ّأمر أمره 
عثه في  غیر تلك الحاجة خالفا على مواله، وعض حوائجهو  ما الحاجة له فصار العبد  قصد  وف
ع هواه، فلما رجع إلى مواله نظر إلى ما أتاه فإذا هو خالف ما أمره، فقال العبد وإرادة نفسه ّات ّ ٕ :

عت هوا ضك األمر إلي فات ّاتكلت على تفو ه  وّّ ه غیر محضور عل ّارادتي ألن المفوض إل ّ ٕ
ه السالم» 1«الحظر  وحالة إجتماع التفوضإلست ّفمن زعم أن هللاا فوض قبول أمره: ثم قال عل ّ ّ 
ه العجزو اده فقد أثبت عل ه الى ع ل ما عملوا من خیر أو شر، ونه ه قبول  ّأوجب عل طل أمر  وّ أ

ه وهللاّا تعالى   .نه
قدرته: ثم قال ّإن هللاا خل الخل  ّملكهم استطاعة ما تعبدهم  وّ اع  والنهي وه من االمرّ ّقبل منهم إت
ه علیها وّذم من عصاه ونهاهم عن معصیته، ورضي بذلك وأمره، النهي،  وّ الخیرة في االمر وعاق

ه، ویختار ما یرد    نهى وأمر 
__________________________________________________  

حار) 1 (   .التحصیر و:في ال
ة األبرار في أحوال دمحم                          26:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و حل

ره، اع أمره وثیب وّعما  اده الت االستطاعة التي ملكها ع ّعاقب  ه، ألنه العدل، وّ  ّاجتناب معاص
ومة ومنه النصفةو االعذار والح اده واالنذار وّالغ الحجة  شاء من ع صطفي من  ه الصفوة    .ٕال

هّإصطفى محمدا صل الرسالة إلى خلقه، وآله وّوات هللاا عل اده  وعثه  ار اموره إلى ع ّلو فوض اخت
ة بن أبي الصلت    .أبي مسعود و»1«ّألجاز لقرش ام

ه» 2«الثقفي  انا عندهم أفضل من محمد صلى هللاا عل ّإذ  ُسلم لما قالوا لو ال نزل هذا القرآن  وآله وّ ْ ُْ َ َ ِّ ُ ْ َ
َ رجل من القر َعلى ْ َْ َ ِ ٍ ُ م َ ٍتین عظ ِ َ ِ س بجبر» 3«َْ ال  وعنونهما بذلك، فهذا هو القول بین القولین ل

ة بن رعي االسد عن االستطاعة ا ه السالم حین سأله ع ض، بذلك أخبر أمیر المؤمنین عل   .تفو
ه السالم ة بن رعي فقال له: فقال أمیر المؤمنین عل ا ت ع ّتملكها من دو هللاا أو مع هللاا؟ فس ّ  قل: ن

ة، قال ا ّان قلت تملكها من دو هللاا قتلتك،  وّإن قلت تملكها مع هللاا قتلتك،: ما أقول؟ قال و:ا ع ن
ا أمیر و:قال   ما اقول 



__________________________________________________  
م من أهل ) 1 ( عة بن عوف الثقفي، شاعر، جاهلي ح ة بن عبد هللاا أبي الصلت بن أبي ر ّأم ّ
س المسوح تعبدا، ولطائف، قدم دمش قبل االسالما مة یل ّهو ممن  وّان مطلعا على الكتب القد

ة، وّحرموا على انفسهم الخمر ادة االوثان في الجاهل ه ونبذوا ع عث النبي صلى هللاا عل ّلما  آله في  وّ
ة بها ة قدم ام ات وّم ّأشهد أنه على الح قالوا له: قال لقرش وسمع منه آ عه؟ فقال حتى :ّ  فهل تت
قتل إبني خال له فیها فامتنع من  وخرج إلى الشام، حتى حدثت وقعة بدر وأنظر في أمره، ة  ّعلم ام

الطائف) 9(االسالم حتى مات سنة    .-364/ 1 االعالم ج - ه 
الطائف، استاذن : أبو مسعود عروة بن مسعود بن معتب) 2 ( بیرا في قومه  ان  صحابي مشهور، 

هالنبي قتلوك، ): ص(دعوهم إلى االسالم، فقال  وآله أن یرجع إلى قومه وّ صلى هللاا عل أخاف أن 
قظوني فاذن له فرجع: قال سهم  ودعاهم إلى االسالم فخالفوه ولو وجدوني نائما ما أ رماه أحدهم 

  .- 18/ 5 االعالم ج -ه) 9(فقتله سنة 
  .31: الزخرف) 3 (

ة ا   27:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وألبرار في أحوال دمحم                        حل
ان ذلك من عطائه،: تقول: المؤمنین؟ قال ها  ملكها من دونك فإن ملك ا الذ  ّتملكها  ٕان  وّ

الئه، ان ذلك من  ها  سألو  وهو المالك لما ملكك وسل ه أقدرك أما سمعت الناس  نالمالك لما عل
قولو والحول ا و حولال: نالقوة حیث  ّال قوة إال  ّ.  

ا أمیر المؤمنین؟ قال و:فقال الرجل لها  عصمة هللاا،: ما تأو ّال حول لنا عن معاصي هللاا إال  ال قوة  وّّ
عو هللاا قال ّلنا على طاعة هللاا إال  نّ ه وفوثب الرجل: ّ ه وّقبل ید   .رجل
ه السالم في قوله تعالى م حتى َ و:ثم قال عل َّلنبلون َ ْ ُ َّ َُ مََْ ْنعلم المجاهدین من ُ ْ ِ َ ِ ِ ُ ْ َ َ ْ َالصابرنَ وَ ِ ِ م َ وَّ ار ْنبلوا أخ ُ َ ْ َ َُ َْ

علمو: في قوله و»1« َنسنستدرجهم من حیث ال  ُ ُ ََ ْ َ ُ ْ َ ُْ ِ ْ ِ َْ ْ قولوا آمنا: في قوله و»2«* َ َّأن  َ ُ َُ ْ فتنو َ وَ َنهم ال  َُ ُْ ْ ُ
  :في قوله و»3«

مان  َو لقد فتنا سل َْ َُ ََّ َ ْ َ عدكَِفإ: في قوله و»4«َ َنا قد فتنا قومك من  َِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ ََّ ََّ ُّأضلهم السامر َ وْ ِ ِ َّ ُ ُ َّ َ : قول موسى و»5«َ
َإن هي إال فتنتك  ُ َْ ِ َّ ِ َِ ِ م في ما آتاكم: قوله و»6«ْ ْلیبلو ُْ ُِ َُ م  و»7«* َِْ م عنهم لیبتل ْقوله ثم صرف ْ ُْ َُ َِ َِ ْ ُ َْ َ َ َ َُّ»8« 

ما: قولهو َإنا بلوناهم  ْ ُ ْ ََ َِّ  
__________________________________________________  

  .31: »ص«سورة دمحم ) 1 (
  .182: األعراف) 2 (



بوت) 3 (   .2: العن
بوت، ) 4 (   .34العن
  .85: طه) 5 (
  .155: األعراف) 6 (
  .48: المائدة) 7 (
  .152: آل عمران) 8 (

ة األبرار في أحوال دمحم   28:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ِبلونا أصحاب الجنة  َّ َ َْ ْ َ ْ م أحسن عمال: قوله و»1«ََ م أ ًلیبلو َ ََ ُ ْ َ َْ ُْ ُُّ َُ   :قوله و»2«* َِْ

َْو إذ ابتلى ِ ِ م ره  َ ُ إبراه ُّ َ َ ِ ْ شاء هللاا النتصر منهمَ و:قوله و»3«ِ ْلو  ُ َْ ِْ َ َ َ ُ َّ ُ َ ْ عض َ وَ م ب عض ٍلكن لیبلوا  ْ َْ َ َِ ْ ُ َ َُ ْ ِ ْ ّإن » 4«ِ
عها جاء ارجم معنى االخت   .ت في القرآن 

ه السالم فان قالوا ّما الحجة في قول هللاا تعالى: ثم قال عل شاء: ّ ُضل من  َ ُْ َ ُّ شاءَ وِ ُهد من  َ َْ َ ِ ْ *»5« 
ه ذلك؟ قلناو قتضي معنیین: ما أش ة  ونه تعالى قادرا : فعلى مجاز هذه اال ار عن  ّأحدهما أنه إخ

شاء ة من  ال علیهم عقاب  ولو أجبرهم على أحدهما لم یجب لهم ثواب وشاء،ضاللة من  وعلى هدا
  .على ما شرحناه

ة منه قوله تعالى: ّو المعنى اآلخر؟ أن الهدا َأما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمىَ و:التعرف  َْ ُّ َ ْ َ َْ ُ ْ َ َُ ُ َ َّ َ على  َ َ
ُالهد م ا و»6 « ْ ة حجة على ح انت اآل ة مشتبهة في القرآن  ل آ س  أخذهاّل ات الالتي امر   ّآل
  :هي قوله وتقلیدهاو

مات هن أم الكتاب ات مح ك الكتاب منه آ ِهو الذ أنزل عل ِ ِ َّْ ُّْ َُ ََّ ُ ُ َ ٌُ ٌ ْ َْ ْ ُ ِ َ َ ْ َ َ ِ هم َ وَ ْأخر متشابهات فَأما الذین في قلو ِ ِِ ُُ َِ ََّ ِ َّ ٌ َ ُ ُ َ ُ
ه منه ابتغاء الفتنة عو ما تشا ِزغ فیت َْ ِ ْ َ ِْ ُْ َْ ٌِ َ ََ َن ُ َِّ َ له ْابَ وَ ِتغاء تأو ِ ِ َْ َ ة» 7«ِ ستمعو : قال واآل اد الذین  شر ع َنف ُ ِ َِ ْ َ ََ ِ َِّ ِ ْ ّ َ

عو َنالقول فیت ُ َِّ َ َ َ ْ َْ   
__________________________________________________  

  .17: القلم) 1 (
  .7: هود) 2 (
قرة) 3 (   .124: ال
  .4: »ص«ّمحمد ) 4 (
  .93: سورة النحل) 5 (
  .17 :ّسورة فصلت) 6 (



  .7: سورة آل عمران) 7 (
ة األبرار في أحوال دمحم   29:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

َُّأحسنه أولئك الذین هداهم هللاا ُ ُ َ َُ َِّ َ ِ ُ ََ َ اب َ وْ ِأولئك هم أولوا األل َْ ْ ُ ُ ُْ ُ َ حب وّوفقنا هللاا» 1«ِ اكم لما  ّا ّقرب  ورضى، وٕ
م الجواد  ولكم خیر وهدانا لما هو لنا ولزلفى،ا ولكم الكرامة ولنا قى، إنه الفعال لما یرد، الح ّأ ّ

  »2«. المجید
__________________________________________________  

  .18 - 17: سورة الزمر) 1 (
حار ج  و450: اإلحتجاج) 2 ( حار ج  و30 ح 20/ 5عنه ال العوالم  و3 ح 225/ 2صدره في ال
حار ج  و19 ح 483/ 3تفسیر البرهان ج  و،72 ح 572/ 3ج    .2 ح 184/ 35قطعة منه في ال

ة األبرار في أحوال دمحم   31:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم شأن العلماء ع في رفعه عل اب الرا   ال

ه السال: قال» االحتجاج« الطبرسي في - 1 ر عل أبي الحسن رو عن الحسن العس ّم أنه اتصل  ّ
حجته حتى  عض النصاب فأفحمه  لم  عته  ه السالم أن رجال من فقهاء ش ر عل ّعلي بن دمحم العس ّ ّ ّ ّ

ه السالم حته، فدخل على علي بن دمحم عل ان عن فض م » 1«في صدر مجلسه دست  وّأ عظ
ین وهو قاعد خارج الدست، ومنصوب، م من العلو  هاشم، فما زال یرفعه ني وّحضرته خل عظ

  حتى أجلسه في ذلك 
ة  والدست، ه، فاشتد ذلك على اولئك االشراف، فأما العلو ّاقبل عل ّ ّأما  وفأجلوه عن العتاب،» 2«ّ

ه: نالهاشمیو فقال له شیخهم ّابن رسول هللاا صلى هللاا عل ا على سادات  وآله وّ ذا تؤثر عام ّسلم ه
اسی وّبني هاشم من الطالبیین   ین؟ّالع

ه السالم اكم أن تكونوا من الذین قال هللاا تعالى: فقال عل ّإ ا من : ّ َأ لم تر إلى الذین أوتوا نصی َِ ًِ َ ُ َُ ََِّ َ َِ َ ْ
ِالكتاب یدعو إلى َن ْ َ ُْ ِ ِ م بینهم ثم یتولى فر منهم ْ ح تاب هللاا ل  ْ ُْ ُْ ِ ٌ ِ َ َّ ََِ َ َ ََُّ َ ْ َ ُ ْ ِ ِ َّ َنهم معرضو َ وِ ُ ِ ْ ُ ْ تاب » 3«ُ نأترضو 

ما؟ قالوا وّعزهللاّا    .بلى: ّجل ح
قول: قال س هللاا  ِا أیها الذین آمنوا إذا قیل لكم تفسحوا في: ّأل ِ َُّ َّ ََ ْ ُ َ َ ِ ُ َ ََ ِ َُّ   

__________________________________________________  
ة) السین المهملة الساكنة وفتح الدال المهملة(الدست ) 1 (   .الوسادة: ّفارس
والعل: في نسخة) 2 ( نو ّ.  
  .23: سورة آل عمران) 3 (



ة األبرار في أحوال دمحم   32:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
فسح هللاا لكم إلى قوله ْالمجالس فافسحوا  ُ َ ُ َّ ِ َ َ َْ ََ ُ ْ ِ ِ م: ْ ْیرفع هللاا الذین آمنوا من ُ ْ ِ ُ َ َ َِّ ُ َّ ِ َ ْ ٍالذین أوتوا العلم درجات َ وَ َ َ َ ْ ِْ ُ ُ َ َِّ»1 «

ما لم یرض للمؤمن إال أن یرفع  ّفلم یرض للعالم المؤمن إال أن یرفع على المؤمن من غیر العالم،  ّ
مؤمن، أخبروني عنه قال س  م: على من ل ْیرفع هللاا الذین آمنوا من ُ ْ ِ ُ َ َ َِّ ُ َّ ِ َ ْ ٍالذین أوتوا العلم درجات أو قال َ وَ َ َ َ ْ ِْ ُ ُ َ َِّ
س قال هللااّیرفع هللاا الذین اوتوا شرف النسب درجات؟   :ّ أو ل

علمو ستو الذین  َنهل  ُ َ ْ َ َ َْ َِّ َِ ْ علمو َ وَ َنالذین ال  ُ َ ْ َ َ سر هذا » 2«َِّ رو رفعي لهذا لما رفعه هللاا؟ إن  یف تن ّف ّ ن
ل شرف في النسب اها ألفضل له من  حجج هللاا التي علمه إ ّلفالن الناصب  ّ ّ ّ.  

اسي ّابن رسول هللاا قد شرفت علینا: فقال الع نسبنا،ق وّ س له نسب  ّما زال منذ أول  وّصرتنا عمن ل
ه قدم االفضل في الشرف على من دونه ف   .ّاالسالم 

ه السالم ر: فقال عل ع ألبي  ا اس  س الع حان هللاا أل ّس مي وّ س عبد  وهو ت اس هاشمي؟ أو ل ّالع
ان یخدم عمر بن الخطاب اس  ّهللاا بن ع ال عمر  و؟عمر عدو وهو هاشمي أبو الخلفاء وّ ما 

عداء من قرش في الشور س بهاشمي على  وأدخل ال ان رفعنا لمن ل اس؟ فإن  ّلم یدخل الع ّ
ر، عته ألبي  اس ب روا على الع را فأن عد  وّهاشمي من اس خدمته لعمر  ّعلى عبد هللاا بن الع ّ

أنما القم  ان ذلك جائزا فهذا جائز ف عته، فإن    »4«. الهاشمي حجرا» 3«ب
__________________________________________________  
  .11: سورة المجادلة) 1 (
  .9: سورة الزمر) 2 (
تة) 3 ( مس ضرب لمن تكلم فأجیب    .ّمثل 
حار ج  و.1 ح 305 ص 4عنه تفسیر البرهان ج  و،454: اإلحتجاج) 4 (  25 ح 13/ 2في ال
ر  وعنه   ).ع(عن تفسیر االمام العس

ة األبرار في أحوال دمحم               33:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و            حل
ه السالم أنه قال و- 2 ضا عن علي بن دمحم عل ه السالم : ّرو أ م عل ة قائم عد غی قى  لو ال من ی

ه، ه، ومن العلماء الداعین ال حجج هللاا وّالدالین عل ّالذابین عن دینه  اد هللاا وّ  من ّالمنقذین لضعفاء ع
اك  س» 1«ش قي أحد إال إرتد عن دین هللاا،» 2«من فخاخ  ومردته وإبل ّالنواصب لما  ّ لكنهم هم  وّ

انها  مسك صاحب السفینة س ما  عة  و أزمة قلوب ضعفاء الش مس ّالذین  ّ ن اولئك هم » 3«ّ
ّاألفضلو عند هللاا عز ّ   »4«. ّجل ون

__________________________________________________  



اك ) 1 ( صاد بها) سر الشین(الش ة التي    .جمع الش
  .هي المصیدة وّجمع الفخ) سر الفاء(الفخاخ ) 2 (
ان ) 3 ( ة عرضة تجعل  وّالدفة): تشدید الكاف وفتح السین المهملة(ّالس ّهي آلة أهم أجزائها خش

  .ّفي مؤخر السفینة إلمالتها من جهة إلى اخر
حار ج  و455: االحتجاج) 4 ( ه السالم و12 ح 6/ 2عنه ال ر عل   .عن تفسیر االمام العس

ة األبرار في أحوال دمحم   35:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم ادته عل اب الخامس في ع    ال

ه« الشیخ الطوسي في - 1 حیى: عن أبي دمحم الفحام، قال: »أمال ّحدثني عمي عمر بن  ّحدثنا :  قالّ
اترك لي السطل الفالني في : ّقال لي االمام علي بن دمحم علیهما السالم: الخادم قال» 1«افور 

و معدا إذا : قال وأنفذني في حاجة وّالموضع الفالني ألتطهر للصالة، ّإذا عدت فافعل ذلك ل ن
اردة فحسس وأنسیت ما قاله لي وّتأهبت للصالة فاستلقى لینام هانت لیلة   قد قام الى الصالة وت 

عدت عن الموضع خوفا من لومهو رت أنني لم أترك السطل، ف طلب  وّذ سعى  ّتألمت له حیث 
ش عذر أن أقول نسیت مثل هذا: فناداني نداء مغضب، فقلت» 2«االناء  ّإنا  أ ّلم أجد بدا من  وّ
  .إجابته

ا فقال لي لك أما عرفت رسمي أنني ال: فجئت مرعو ارد فسخنت لي ماءّا و ماء  ّ اتطهر إال  ّ 
ته في السطل، قلتو ت السطل وتر ا سید ما تر ّهللاا  نا  وّالحمد : ال الماء، قال وّ هللاّا ال تر

ادته، إن النبي  وّال رددنا منحة، الحمد  الذ جعلنا من أهل طاعته ورخصة ّوفقنا للعو على ع ن ّ
ه    آله وّصلى هللاا عل

__________________________________________________  
ره الشیخ الطوسي في رجاله: افور الخادم) 1 ( ه  وّوثقه وذ ّعده من أصحاب االمام الهاد عل

  .-102/ 14السالم معجم رجال الحدیث ج 
حار) 2 ( طلب الماء: في ال شقى    .حیث 

ة األبرار في أحوال دمحم   36:، ص5: ، ج)ع(طهار األآله  و                        حل
قبل رخصة : قول غضب على من ال  ّإن هللاا  ّ»1«.  

م بن دمحم الطاهر قال- 2 عقوب، عن علي بن دمحم، عن إبراه ل من خراج :  دمحم بن  ّمرض المتو
ه حدیدة، فنذرت امه إن عوفي أن تحمل  وخرج  مسه  ّأشرف منه على الهالك، فلم یجسر أحد أن 

ال من مالها،إلى أبي الحسن عل لو : »2«قال له الفتح بن خاقان  وّي بن دمحم علیهما السالم ماال جل



و عنده صفة شي ه السالم فسألته فإنه ال یخلو أن  ا الحسن عل عني أ نعثت إلى هذا الرجل  ء  ّ
ه عث ال ّفرج هللاا بها عنك، ف سب  وّ أن یؤخذ  ه الرسول  ه علته فرد ال ّوصف ال اف الشاة فید» 3«ّ

ه فلما رجع الرسول» 4«  هو: نأخبرهم أقبلوا یهزؤ من قوله، فقال له الفتح وّماء الورد فیوضع عل
ما قال،و ما قال، وأحضر الكسب وهللاّا أعلم  ه النوم وعمل  ه فغل ن، ثم إنفتح ووضع عل خرج  وس

ه ان ف ه عشرة آالف دینار تحت خاتمها ومنه ما  عافیته، فحملت إل ّشرت امه  ّ.  
ه» 5«ّثم إستقل من علته  أن أمواال تحمل ال طحائي العلو  ه ال سالحا، فقال لسعید  وّفسعى ال

اللیل: الحاجب ه  ّاحمله إلي والسالح وخذ ما تجده عنده من االموال وإهجم عل ٕ.  
__________________________________________________  

حار  و،304/ 1أمالي الطوسي ج ) 1 ( أورده ابن شهراشوب في  و،4 ح 126/ 50ج عنه ال
  . مختصرا414/ 4المناقب ج 

الفتح بن خاقان بن أحمد أبو دمحم االدیب الشاعر فارسي االصل من ابناء الملوك، استوزره ) 2 (
اسي ل الع   .- 331/ 5 االعالم ج -)247(جعل له إمارة الشام على أن ینیب عنه قتل سنة  وّالمتو

  .عصارة الدهن): افضم الك(الكسب ) 3 (
  .ّبل وفیخلط: فیداف) 4 (
عض النسخ) 5 (   .ّمن غلته: في 

ة األبرار في أحوال دمحم   37:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
م بن دمحم فقال لي سعید الحاجب اللیل: قال إبراه ّمعي سلم فصعدت السطح، فلما  وصرت إلى داره  ّ

عض ا یف أصل إلى الدار فنادانينزلت على  أتوك : لدرج في الظلمة لم أدر  انك حتى  ا سعید م
ة صوف ه ج شمعة، فنزلت فوجدت عل ّسجادة على  وقلنسوة منها وّشمعة، فلم ألبث أن أتوني 

صلي، فقال لي ان  ه فلم أشك أنه  ّحصیر بین ید ّفتشتها فلم أجد فیها  ودونك البیوت، فدخلتها: ّ
لوجدت وشیئا ّ البدرة في بیته مختومة بخاتم ام المتو ّدونك المصلى فرفعته : قال لي وسا مختوما وّ

س، فأخذت ذلك فا في جفن غیر مل عث  وفوجدت س ه فلما نظر إلى خاتم أمه على البدرة  ّصرت ال ّ
ه   .الیها فخرجت ال

عض خدم الخاصة س: أنها قالت له: ّفأخبرني  ت منك إن عوفیت ّنت قد نذرت في علتك لما آ
ه س، وحملت من مالي عشرة آالف دینار فحملتها ال ه  وهذا خاتمي على الك س فاذا ف فتح الك

ه فحملته وّارعمائة دینار فضم إلى البدرة بدرة اخر حمل ذلك ال سین ورددت السیف وأمرني   الك
غیر إذنك: قلت لهو ّا سید عز علي بدخول دارك  ّ ا سعیدّلكنني مأمور فقال  وّ   :لي 



علم الذین ظلموا أ منقلب ینقلبو  َنو س ُ َ َِ َ َْ ٍْ َ َ َُ ُ ََّ َ َ َ َِّ ُ ْ َ»1« .»2«  
ه عن أبي هاشم الجعفر قال- 3 عض اصحا عقوب، عن علي بن دمحم عن  دخلت على :  دمحم بن 

ه السالم ر عل    أبي الحسن صاحب العس
__________________________________________________  

  .227:  سورة الشعراء)1 (
حار ج  و4 ح 499/ 1الكافي ج ) 2 (  عن 344:  عن اعالم الور10 ح 198/ 50أخرجه في ال

عقوب، اسناده عن الكلیني،329: ارشاد المفید ودمحم ابن   202: دعوات الراوند و238: الخرائج و 
حار ج  و،555ح  شف الغمة ج  و عن الدعوات،2 ح 191/ 62صدره في ال  عن 378/ 2ّفي 

ه ج  واالرشاد   .281: ّالمالكي في الفصول المهمة و مختصرا،415/ 4رواه ابن شهراشوب في مناق
ة األبرار في أحوال دمحم   38:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

انه فناوله وردة فقبلها ّفجاء صبي من صب ه ثم ناولنیها ثم قال وّ ّوضعها على عین ّ:  
ه ثم صلى على دمحم وّن تناول وردة أو رحانة فقبلهام  صلوات -ّ االئمة-آل دمحم وّوضعها على عین

تب هللاا له من الحسنات مثل رمل عالج  ّهللاا علیهم    .»2«ّمحى عنه من السیئات مثل ذلك  و»1«ّ
__________________________________________________  

ثیر ا: العالج) 1 (   .لرملاسم موضع 
  .1 ح 460/ 1عنه الوسائل ج  و،5 ح 525/ 6الكافي ج ) 2 (

ة األبرار في أحوال دمحم   39:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم اب السادس في ورعه عل    ال

عقوب، عن الحسین بن الحسن الحسني، قال- 1 عقوب ب:  دمحم بن  ّحدثني أبو الطیب المثنى،  ن ّ
قول: اسر، قال ل  اني أمر ابن الرضا  و:ان المتو م قد أع شرب » 1«ح ه السالم، أبى أن  عل

ّفإن لم تجد منه فهذا أخوه موسى قصاف : معي أو ینادمني، أو أجد منه فرصة في هذا، فقالوا له
ه حتى نموه : ّتعش قال وشرب وأكل» 2«ّعزاف  ه فجیئوا  عثوا ال   :نقول وناسه على ال» 3«ّإ

ه تب ال رما وإبن الرضا ف ع بني هاشم وأشخص م ّالناس على أنه إذا وافى أقطعه  وّالقواد وّتلقاه جم
عة  ّحول الخمارن ونى له فیها و»4«قط ان  وّ ه» 5«الق » 6«جعل له منزال سرا  وره ووصله وال

ه فلما وافى موسى  ه الس» 7«ّحتى یزوره هو ف هو  والم في قنطرة وصیفتلقاه أبو الحسن عل
، ه القادمو   نموضع یتلقى ف

__________________________________________________  



ه السالم) 1 ( ه السالم هو أبو الحسن الثالث االمام الهاد عل ابن الرضا عل   .المراد 
م في االكل: ّالقصاف) 2 ( م المق العو: العزاف والشرب، والند المالهي    .الطنبور ودّاللعاب 
ه السالم) 3 ( ابن الرضا حتى یزعم الناس أنه أبو الحسن عل ّا نسمي  ّ.  
عمرها) 4 ( نها وأ أعطاه قطعة من أراضي الخراج حتى    .س
ان ) 5 ( فتحها(الق ة): سر القاف جمع القینة    .ّالجارة المغن
  .ّالعلي: ّالسر) 6 (
المبرقع) 7 (   .ّموسى الملقب 

ة األبرار في أحوال دمحم             40:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و              حل
ه ّوفاه حقه، ثم قال له وّفسلم عل ّ ّضع منك فال تقر له أنك  وّإن هذا الرجل قد أحضرك لیهتك: ّ ّ

ان دعاني لهذا فما حیلتي؟ قال: ّشرت نبیذا قط، فقال له موسى ال تفعل  وفال تضع من قدرك: فاذا 
هّفإن رر عل ه ف   .ّما أراد هتكك، فأبى عل

ر  وّأما إن هذا مجلس ال تجتمع أنت: ّفلما رأ أنه ال یجیب قال ه أبدا فأقام ثالث سنین، ی هو عل
قال له قال: ل یوم ف قال: قد تشاغل الیوم، فرح فیروح، ف ر ف ر فی ّف شرب دواء فما زال على : ّ

ل هلم  وّهذا ثالث سنین حتى قتل المتو   »1«. یجتمع معه عل
__________________________________________________  

حار ج  و8 ح 502/ 1الكافي ج ) 1 ( شف الغمة ج  و49 ح 158/ 50عنه ال / 2ّأخرجه في 
/ 4ابن شهر اشوب في المناقب ج  و345: اورده في اعالم الور و331:  عن ارشاد المفید381
  . مختصرا409

ة األبرار في أحوال دمحم                41:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و           حل
ه السالم ع في جوده عل اب السا    ال

، وعثمان بن سعید،» 1«دخل أبو عمرو :  إبن شهر اشوب قال- 1 علي  وأحمد بن إسحاق االشعر
ه أحمد بن إسحاق دینا ع» 2«بن جعفر الهمداني  ى ال ر فش ه فقالعلى أبي الحسن العس ا : ل

ا عمرو یله و- أ ه ثالثین ألف دینار-ان و خذ  وّالى علي بن جعفر ثالثین ألف دینار، و إدفع ال
قدر علیها إال الملوك، مثل هذا العطاء إنتهى  وّأنت ثالثین ألف دینار، فهذه معجزة ال  ما سمعنا 

  .»3«المه 
__________________________________________________  

) 1 (،  ّالزات من اصحاب االمامین الهاد: قال له وأبو عمرو السمان عثمان بن سعید العمر



ره الشیخ في السفراء الممدوحینو ر علیهما السالم، ذ ه والعس ات في  وأثنى عل ّرو عدة روا
ه السالم: قال وجالله ومدحه  :قال ابن شهر اشوب وله إحد عشر سنة وخدم االمام الهاد عل

ه السالم، ا البي جعفر الجواد عل ا ان من اصحاب أبي : قال العالمة في الخالصة وان  ّإنه 
ه السالم خدمه ه عهد معروف، وله احد عشر سنة وجعفر دمحم بن علي الثاني عل هو ثقة  وله ال

ه السالم یل أبي دمحم عل ع مع ما ابن شهر اشوب ال یجتم وّال یخفى أن قول العالمة وجلیل القدر و
ره الشیخ الطوسي،   .-111/ 11هللاّا العالم معجم رجال الحدیث ج  وذ

ي عده الشیخ في اصحاب االمامین الهاد) 2 ( ر علیهما  وّعلي بن جعفر الهمداني البرم العس
الء االمامین علیهما السالم ووثقه، والسالم ة في السفراء الممدوحین من و  معجم -ّعده في الغی

  .-292 ص 11 ج رجال الحدیث
حار ج  و409/ 4المناقب البن شهر اشوب ج ) 3 (   .25 ذیل الحدیث 173/ 50عنه ال

ة األبرار في أحوال دمحم   42:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ان علماء الجمهور في  مال الدین بن طلحة من أع ذلك أن  و:قال» تاب مطالب السؤول«و قال 

ا ا ان یوما قد خرج من سر من رأ إلى قرة لمهم عرض له فجاء رجل من أ ه السالم  ّلحسن عل
ه، فقیل له طل ه، قال له: االعراب  ما حاجتك؟ : ّقد ذهب الى الموضع الفالني فقصده فلما وصل ال

ه السالم: قال ین بوالء جدك علي بن أبي طالب عل ّأنا رجل من االعراب المتمس ّ بني د وّ ین قد ر
  .لم أر من أقصد لقضائه سواك وفادح أثقلني حمله،

ه السالم طب نفسا ه السالم وفقال أبو الحسن عل ح ذلك الیوم قال له عل ّقر عینا ثم أنزله فلما أص ّ ّ :
ّارد منك حاجة هللاا هللاا أن تخالفني فیها، فقال االعرابي ه السالم ورقة بخطه : ّ تب عل ّال اخالفك ف

ّ لالعرابي ماال عینه فیها یرجع علي دینهّمعترفا فیها أن ّ.  
ّخذ هذا الخط فاذا وصلت إلى سر من رأ احضر إلي: و قال ه وّ ما ف  عند جماعة فطالبني 

اهو فائك إ ّأغلظ القول علي في ترك إ ّهللاا هللاا في مخالفتي، فقال وّ   .ّأخذ الخط وأفعل: ّ
فةحضر عنده جما وّفلما وصل أبو الحسن إلى سر من رأ ثیرة من أصحاب الخل غیرهم  وعة 

ه وّأخرج الخط وحضر االعرابي ه السالم القول، وطال ما أوصاه، فأالن له أبو الحسن عل  قال 
هو عتذر ال ه نفسه ووعده بوفائه وجعل    .ّطی

ه السالم ثالثو ألف دینار، فلما  حمل إلى أبي الحسن عل ل فأمر أن  فة المتو ّفنقل ذلك إلى الخل ن
ها إلى أن جاء االعرابي، فقالحمل ه تر   :ت ال

ه عن دینك الك وخذ هذا المال فاقض  اقي على ع ابن : أعذرنا، فقال له االعرابي وأهلك وأنف ال



قصر عن ثلث هذا، ان  ّرسول هللاا إن أملي   أخذ المال وّلكن هللاا أعلم حیث یجعل رساالته وّ
ة من سمع بها وانصرف،و   هذه منق

ة األبرار في أحوال دمحم              43:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و             حل
ارم االخالق م ه السالم  م له عل اإلتقان وح شرفها  وم له  ة المح المنق   .قضى له 

ضا في  ضا » ّالفصول المهمة«و رواه المالكي أ   .»1«ّمن علماء العامة أ
__________________________________________________  

حار ج  و،278: ّالفصول المهمة و،76/ 2مطالب السؤول ج ) 1 (  55 ح 175/ 50أخرجه في ال
شف الغمة ج    . نقال عن مطالب السؤول374، 2ّعن 

ة األبرار في أحوال دمحم   45:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم مع المتو اب الثامن حدیثه عل ه السالمّال    ل في إسالم أبي طالب عل

ّ رو علي بن عبد هللاا الحسني قال- 1 ل : ّ ه السالم الى دار المتو بنا مع سیدنا أبي الحسن عل ّر ّ
ه السالم ّفي یوم السالم، فسلم سیدنا أبو الحسن عل ل وّ ا : ّأراد أن ینهض فقال له المتو ا أ تجلس 

النار  وء غیر الجنة ما في اآلخرة شي: سل فقال له: ه السالمّالحسن إني ارد أن أسألك، فقال له عل
ه السالم ه الناس؟ فقال أبو الحسن عل نحلو  علمه إال هللاا فقال له: ّ ّما  قال  وّفعن علم هللاا أسألك،: ّ

ا الحسن ما رواه الناس: ّمن علم هللاا أخبرك، قال و:له ا طالب یوقف إذا حوسب الخالئ : ا أ ّإن أ
غلي منهما دماغه ال یدخل الجنة لكفره والنار وّلجنةبین ا ال یدخل النار  وّفي رجله نعالن من نار 

ه ّلكفالته رسول هللاا صلى هللاا عل سر على یده حتى ظهر أمره وّصده قرشا عنه وسلم وآله وّ   .أ
ه السالم فة: قال له أبو الحسن عل مان أبي طالب في  حك لو وضع إ مان الخال وّو ئ في وضع إ

عا مانهم جم مان أبي طالب على إ   .الكفة االخر لرجح إ
ل ان مؤمنا؟ قال له و:ّقال له المتو عا ودع ما ال تعلم: متى  ناسمع ما ال یرده المسلمو جم ّ ال  وٕ

ه ه، إعلم أن رسول هللاا صلى هللاا عل ّذبو  ّ ّ ن ة  وآله وّ عد فتح م طح  األ ّسلم حج حجة الوداع فنزل  ّ
ه اللیل أتى القبور قبورّفلما ج   ّن عل

ة األبرار في أحوال دمحم   46:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اه وبني هاشم ر أ م علیهم وّامه وقد ذ ا طالب فداخله حز شدید عظ نعمه أ   .ّرقة وّ

ه ّان الجنة محرمة على من أشرك بي: ّفأوحى هللاا ال ّ ا دمحم وّ ك   ما لم اعطه أحدا غیرك ّأني اعط
اك ّعمك فإنهم یجیبونك وّامك وفادع أ مسهم عذابي لكرامتك علي  وّ اء لم  ّخرجو من قبورهم أح ّ ن

مان ك علي ورسالتك وفادعهم الى اإل امة یجیبونك وّمواالة أخ اء منه إلى یوم الق نؤمنو  واألوص



لما سألت ا وّك فأهب لك  رامة لك    . دمحمأجعلهم ملوك الجنة 
ه ه السالم فقال له وّفرجع النبي صلى هللاا عل ا الحسن فقد أعطاني : آله إلى امیر المؤمنین عل ا أ قم 

عطه احدا من خلقه في أبي ك عمي، وأمي وّري هذه اللیلة ما لم  ه وّأب ما أوحى هللاا ال ّحدثه  ّ 
ه،و ه  ا وأخذ بیده وخاط مان  االقرار  وآله علیهم السالم وه وّصار الى قبورهم فدعاهم إلى اال

ه السالم ة علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین عل ا وّبوال اء منه فآمنوا  ّرسوله صلى هللاا  وّاألوص
ه امة فقال لهم رسول هللاا  وسلم وآله وعل عد واحد الى یوم الق ّاالئمة منه واحدا  ّعودوا إلى هللاا : ّ
م ان وّر ها، فعادوا إلى قبورهم ف ّالى الجنة فقد جعلكم هللاا ملو ه وّ حج عن أب ّهللاا أمیر المؤمنین  ّ 
ه وّأمهو ّعن أب رسول هللاا صلى هللاا عل الحسین علیهما  وّوصى الحسن وّامه حتى مضى وسلم وآله وّ

مثل ذلك، ظهر القائم أمره  والسالم  فعل ذلك إلى أن  ّل امام منا  ّ»1«.  
لفقال ا  وقد سمعت هذا الحدیث: ّ له المتو ا أ ا طالب في ضحضاح من نار، فتقدر  ّسمعت أن أ

صفته حتى أقول له ا طالب     الحسن أن ترني أ
__________________________________________________  

ظهر هللاا أمره: في مدینة المعاجز) 1 (   .ّإلى أن 
ة األب   47:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  ورار في أحوال دمحم                        حل

قول لي؟   و 
ه السالم ا طالب في منامك اللیلة: فقال أبو الحسن عل ّإن هللاا سیرك أ قول لك، قال له  وتقول له وّ

ل ه : ّالمتو ل ما تقول، قال له ابو الحسن عل ان حقا صدقتك في  ظهر صدق ما تقول، فإن  ّس ّ
ّك إال حقاما أقول ل: السالم ّال تسمع مني إال صدقا وّ ّ.  

ل س في هذه اللیلة في منامي؟ قال له: ّقال له المتو ل: بلى قال: أل ّفلما أقبل اللیل قال المتو ارد : ّ
ادعائه الغیب ا طالب اللیلة في منامي فأقتل علي بن دمحم  ّأن ال أر أ ه فماذا أصنع، فما لي  وّ ذ

ور من الرجالآتي ال وّإال أن اشرب الخمر أتیني، ففعل ذلك  وذ ا طالب ال  ّالحرام من النساء، فلعل أ
ا طالب في النوم فقال له وّله ات فرأ أ ا: ات في جنا مانك  ان إ یف  ّا عم حدثني  ّ رسوله  وّ

ذا: عد موتك؟ فقال ه ابني علي بن دمحم في یوم  ّما حدثك  ّا عم تشرحه لي فقال له : ذا فقال وّ
ا؟: أبو طالب ه السالم  وّفإن لم أشرحه لك تقتل عل ا الحسن عل ح فأخر أ ّهللاا قاتلك، فحدثه فأص ّ ّ

ه طل سأله وثالثا ال    .ال 
ل في منامه ما رآه المتو ه السالم  ّفحدثنا أبو الحسن عل ا طالب في  وّ ائح لئال یر أ ّما فعله من الق

عد ثالث أحضره، فقال له ان  ا الحسن قد حل لي دمك، فقال له: ّنومه، فلما  لم؟ قال في  و:ّا أ



س قلت لي وّإدعائك الغیب ك على هللاا، أل ا طالب في منامي تلك اللیلة فأقول له: ّذ  إني أر أ
ا طالب في منامي فأسأله فلم أره في لیلتي وّصلیت وّتصدقت وّقول لي فتطهرتو  عقبت لكي ار أ
ةعملت هذه االعمال الصالحة فو   .سفك دمك وّالثالثة فلم أره فقد حل لي قتلك وي اللیلة الثان

ه السالم حك ما أجرأك على هللاا: فقال له أبو الحسن عل حان هللاا و ّا س ّ   
ة األبرار في أحوال دمحم   48:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ور م حك سولت لك نفسك اللوامة حتى أتیت الذ ّو شرت الخمر  وّالمحرمات من النساء ون الغلمانّ

ا طالب في منامك فتقتلني، فأتاك فقال لك ان بینه و:قلت له وّلئال تر أ ه ما  ین أبي  وّقص عل
ل ثم قال» 1«طالب في منامه حتى ما غادر منه حرفا  ّفأطر المتو ّ ا آل  وّلنا بنو هاشم: ق م  سحر
م، فنهض عن ه السالمأبي طالب من دوننا عظ   »2«. ه أبو الحسن عل

__________________________________________________  
غادر منه حرفا: في مدینة المعاجز) 1 (   .حتى لم 
ة الحضیني) 2 (   .65: هدا

ة األبرار في أحوال دمحم   49:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه  اب التاسع في صبره عل ل والسالمال    ّمقامات له مع المتو

ر ابن جمهور قال: قال» اعالم الور« الطبرسي في - 1 رفع زد بن : ّحدثني سعید بن سهل قال: ذ
ه» 2«إلى عمر بن الفرج » 1«موسى  قدمه على ابن أخ سأله أن  ّأنا عم  وّإنه حدث: قول وّمرارا 

ه السالم فقال ه، فقال عمر ذلك ألبي الحسن عل ان : أب ّإفعل واحدة أقعدني غدا قبله ثم أنظر، فلما  ّ
ه السالم فجلس في صدر المجلس، ثم أذن لزد بن موسى  ا الحسن عل ّمن الغد أحضر عمر أ
س أذن لزد بن موسى قبله،  ان یوم الخم ه السالم فلما  ّفدخل، فجلس بین ید أبي الحسن عل

ه ا أقعده  وّلسالم فدخل فلما رآه زد قام من مجلسهّفجلس في صدر المجلس ثم أذن البي الحسن عل
، وفي مجلسه ل من المدینة إلى سر من رأ ه السالم المتو ا الحسن عل ه، فأشخص أ  ّجلس بین ید

ّان السبب في ذلك أن عبد هللاا بن دمحمو ه وان وّ تب ال ه، ف ه ال    الي المدینة سعي 
__________________________________________________  

المدینة) 1 ( ان معروفا بزد النار ألنه خرج  ه السالم،  قتل  وقأحر وزد بن موسى الكاظم عل
ه المأمو فاسر عث ال ه فقال ونف ه السالم : حمل ال ه إلى أبي الحسن عل الى آخر ما ... اذهبوا 

اب  نرو الصدو في العیو ال ان ینا و3ح ) 58(ق ضا أن زد بن موسى  ان  ودم المنتصرّرو أ
ا وفي لسانه فضل،   .-4886 رقم 359/ 7 معجم رجال الحدیث ج -ّان زد



اسي في المدینة: ّعمر بن الفرج الرخجي) 2 ( ل الع ین وّان عامل المتو ة، ضی على العلو ّم ّ ّ 
عاقب من برهم ومنع الناس عن اكرامهمو   .-   النجف396:  مقاتل الطالبیین-أحسن الیهم وّان 

ة األبرار في أحوال دمحم   50:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه  ه عل ر على جمیل من القول، فلما وصل الكتاب ال ه إلى حضور العس ه ف ا یدعو  تا ل  ّالمتو ّ

حیى بن هرثمة  والسالم تجهز للرحیل ّحتى وصل إلى سر من رأ فلما وصل الیها » 1«خرج مع 
ه یومه ّتقد ك، فأقام ف عرف بخان الصعال حجب عنه في منزل في خان  ل ان    م المتو

افراد دار له فانتقل إلیها ل  ّثم تقدم المتو ّ ّ .»2«  
عقوب، عن الحسین بن دمحم عن معلى بن دمحم، عن أحمد بن دمحم بن عبد هللاا عن دمحم - 2 ّ دمحم بن 

حیى    :، عن صالح بن سعید، قال»3«بن 
ه السالم فقلت لهدخلت عل ل االمور أرادوا إطفاء نورك: ى أبي الحسن عل  ّجعلت فداك في 

ك و ك، حتى أنزلوك هذا الخان االشنع خان الصعال ه السالم»4«التقصیر  هیهنا أنت : ؟ فقال عل
  :قال وء بیده ّ؟ ثم أومى»5«ابن سعید 

اسرات  وانظر، فنظرت فاذا أنا بروضات آنقات أنهن  و»7«خیرات فیهن » 6«روضات  ّولدان 
نو  ار و،»8«ناللؤلؤ الم اء وأط صر وظ    أنهار تفور، فحار 

__________________________________________________  
شف الغمة ج : حیى بن هرثمة) 1 ( ة ثم 3ّستفاد من حدیث رواه االرلي في  ان من الحشو ّ أنه  ّ

ع على ید أبي الحسن الثال ورجع التوحید وثّتش افرا فأسلمت : قال واإلمامة والنبوة وّتشهد  نت 
ك   .اآلن على ید

  .281: ّالفصول المهمة و،333: رو ذیله في ارشاد المفید و347: إعالم الور) 2 (
حار) 3 ( ان من أصحاب االمام الهاد : في ال حتمل أنه  ان هو الصواب ف حر، إن  ّمحمد بن  ّ

ما في رج ه السالم    .ال البرقيعل
  .ّالفقیر، أو اللص: الصعلوك) 4 (
ّأ أنت في هذا المقام من معرفتنا فتظن أن هذه االمور تنقص من قدرنا: هیهنا أنت) 5 ( ّ ّ.  
اسرات وّالمفرحات،: اآلنقات) 6 (   .ّالغاضات: ال
اء المثناة المخففة(الخیرات ) 7 ( و ال ّس ّ اء المشددة) ن ال ّمخفف الخیرات  ّ ّ.  
ه في الصفاء) 8 ( ضر  أنهن لؤلؤ مصو عما  ّا  ّ ن ّ.  

ة األبرار في أحوال دمحم   51:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل



نا فهذا لنا عتید : و حسرت عیني فقال ك» 1«ّحیث    »2«. لسنا في خان الصعال
اس أحمد بن النضرّحدث جماعة من أهل اصفهان، منهم ابو : »الخرائج« الراوند في - 3 أبو  وّالع

ة قالوا قال له: جعفر دمحم بن علو اصبهان رجل  ا، قیل له وعبد الرحمن: ان  ع ما السبب : ان ش
ه السالم دو غیره من اهل الزمان؟ قال ك القول بإمامة علي النقي عل نالذ اوجب عل ّ شاهدت ما : ّ

نت رجال فقیرا وّأوجب ذلك علي جرأة، فأخرجني أهل أصفهان سنة من  ونان لي لسا وهو أني 
اب إذ خرج االمر بإحضار  ال ل متظلمین فبینا نحن  اب المتو ّالسنین فخرجت مع قوم آخرن إلى  ّ

عض من حضر احضاره؟: ّعلي بن دمحم بن الرضا علیهم السالم فقلت ل   من هذا الرجل الذ قد امر 
حضره للقتل فقلت» 3«ّقدرت  و:الّهو رجل علو تقول الرافضة بإمامته، ثم ق: فقیل ل  ّان المتو ّ :

  ّال أبرح من ههنا حتى أنظر إلى هذا الرجل أ رجل هو؟
ا على فرس،: قال منة الطر وفأقبل راك ه، فلما رأیته وقع  وقد قام الناس  نسرتها صفین ینظرو ال ّ

أن یدفع ه في قلبي، فصرت أدعو له في نفسي     ّح
__________________________________________________  

ا: العتید) 1 ( ّقال المجلسي قدس سره. ّالحاضر المه فهمه عن إدراك  وّلما قصر علم السائل: ّ
ة ة، وّاللذات الروحان حط من منزلتهم، ودرجاتهم المعنو ّتوهم أن هذه االمور مما  ّ ّ علم أن تلك  وّ ّلم 

ضاعف منازلهم ةدرجاتهم الحق وّاألحوال مما  ة، وق ّان نظره مقصورا على اللذات  ولذاتهم الروحان
ان مبلغه من العلم ه السالم ذلك ألنه  ة فلذا أراه اإلمام عل ة الفان ّالدن ّ.  

حار ج  و2 ح 498/ 1الكافي ج ) 2 ( صائر الدرجات15 ح 132/ 50أخرجه في ال  406:  عن 
حار ص  و348: اعالم الور و11 ح 407 و7ح   عن 383/ 2ّشف الغمة ج  و202في نفس ال

  .135: رواه في ثاقب المناقب و334: إرشاد المفید
حار) 3 ( ل و:في ال ّقدر أن المتو ّ ّ.  

ة األبرار في أحوال دمحم   52:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
سیر بین الناس ل فأقبل  ّهللاا عنه شر المتو ّ منة وتهّهو ینظر إلى عرف داب وّ سرة وال ینظر  أنا  وال 

أزائي أقبل بوجهه إلي ّاكرر في نفسي الدعاء له، فلما صار  ّ ّطول  وّإستجاب هللاا دعاءك،: قال وّ
: وقعت بین أصحابي، فسألوني ما شأنك؟ فقلت وفارتعدت من هیبته: ولدك، قال وّثر مالك وعمرك،
  .لم أخبر بذلك مخلوقا وخیر

عد ذلك إل ابي ّثم إنصرفنا  ّى اصفهان ففتح هللاا علي بدعائه وجوها من المال، حتى انا الیوم اغل  ّ
، مته ألف ألف درهم، سو مالي خارج دار قد مضى لي من  ورزقت عشرة من االوالد، وعلى ما ق



فا عین سنة، والعمر ن ان في نفسي وس ّاستجاب هللاا  وأنا اقول بإمامة ذلك الرجل الذ علم ما 
  »1«. دعاءه في امر

مان قال:  الراوند قال- 4   :قال» 2«ّحدثنا إبن اورمة : رو عن أبي سل
، فدخلت على سعید الحاجب، ل إلى سر من رأ ام المتو ه  وّخرجت أ ا الحسن عل ل أ ّقد دفع المتو

ه قال قتله، فلما دخلت عل ه ل حان هللاا، إلهي ال: قلت: ّأتحب أن تنظر الى إلهك؟ قال: ّالسالم ال  ّس
صار، قال ه اال م: تدر ّهذا الذ تزعمو أنه امام   .قلت ما اكره ذلك! ن

قتله،: قال ل  ه، فلم ألبث  وأنا فاعله غدا وّقد أمرني المتو عنده صاحب البرد، فاذا خرج فادخل عل
ان: أن خرج فقال لي    ادخل فدخلت الدار التي 

__________________________________________________  
حار ج  و209: الخرائج) 1 (   .389/ 2ّشف الغمة ج  و،26 ح 141/ 50عنه ال
ره القمیو: هو دمحم بن أورمة) 2 ( ه ونأبو جعفر القمي، ذ ه  وغمزوا عل الغلو حتى دس عل ّرموه  ّ ّ

صلي من أول اللیل إلى اخره فتوقفوا عنه قال ابن الغضائر ه فوجدوه  فتك  ّمن  ّ ّحدیثه نقي : ّّ
هالفساد اطن و ف ه تضطرب في النفس إال أوراقا في تفسیر ال ّأظنها موضوعة  وّلم أر شیئا ینسب إل
ه ستفاد. عل ه ف تاب ابن قولو ّعده الشیخ الطوسي تارة في أصحاب الرضا  وثاقته، ووقع في اسناد 

ه السالم، من لم یرو عنهم علیهم السالم وعل   .-115/ 15 معجم رجال الحدیث ج -ّضعفه واخر ف
ة األبرار في أحوال دمحم   53:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

حفر، فدخلت اله قبر  ح اء شدیدا، فقال وّسلمت وفیها محبوسا فاذا  ك؟ قلت: یت  لما : ما ی
، قال ان بي فقال: أر ن ما  ك لذلك، فإنه ال یتم لهم ذلك، فس ّال ت كثر من یومین ّإنه ال یلبث ا: ّ

سفك هللاا دمه ه الذ رأیته وّحتى    .دم صاح
  .هللاّا ما مضى غیر یومین حتى قتل و:قال

ه ه السالم حدیث رسول هللاا صلى هللاا عل ّفقلت ألبي الحسن عل ام «: سلم وآله وّ ّال تعادوا األ
م ه: قال» فتعاد ّنعم إن لحدیث رسول هللاا صلى هللاا عل ّ ال أما وآله وّ ّ السبت فرسول هللاا سلم تأو

ه ه السالم وسلم وآله وّصلى هللاا عل  الحسین علیهما السالم واالثنین الحسن واألحد أمیر المؤمنین عل
 االرعاء موسى إبن جعفر وجعفر بن دمحم علیهم السالم وّدمحم بن علي وّالثالثاء علي إبن الحسینو
س إبني الحسن،الخ وّأنا علي بن دمحم، وّدمحم بن علي وّعلي بن موسىو ّالجمعة فالقائم منا أهل  وم

  »1«. البیت
ضا قال- 5 اس فضل بن احمد بن : رو أبو سعید سهل بن زاد قال:  الراوند أ ّحدثنا ابو الع ّ



ه السالم فقال وإسرائیل الكاتب، ر أبي الحسن عل ، فجر ذ سر من رأ ّا سهل إني : ّنحن في داره 
شي ه أبي  ّاحدثك  ل  و»2«ّنا مع المعتز : قالّء حدثني  ه، فدخلنا الدار فاذا المتو ات ان أبي 
   على سرره

__________________________________________________  
حار ج  و211: الخرائج) 1 ( ات الهداة ج  و7 ح 195/ 50عنه ال شف  و25 ح 377/ 3ٕاث في 

  . مختصرا394/ 2الغمة ج 
اسي) 2 ( ّالمعتز الع ل بن المعتصم، ولد في سامراءدمحم: ّ ة  وّ بن جعفر المتو عة بوال عقد له أبوه الب

، وطبرستان وأقطعه خراسان و)235(العهد سنة  ة والر أمر أن  وور فارس وآذریجان وارمین
ّه سجن المعتز فاستمر إلى أن أخرجه ) 248(ّلما ولى المستعین سنة  وضرب إسمه على الدراهم، ّ

عد ث عوا له سنة  وورتهم على المستعیناألتراك  عد ثالث سنوات) 251(ا ّستة اشهر خلع  وه 
الضرب ونفسه، عذب    -ّما زال 

ة األبرار في أحوال دمحم   54:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه«وقفت خلفه  ووقف، وّقاعد، فسلم المعتز ه رحب  ان اذا دخل عل القعو وّو  ام» دأمره   فأطال الق

، وجعل یرفع رجالو القعود، وضع اخر أذن له  عد ساعة، وهو ال   ّنظرت إلى وجهه یتغیر ساعة 
ه ما تقول؟ وقبل على الفتح بن خاقانو نه وّردد القول وقول هذا الذ تقول ف س ه   ّالفتح مقبل عل
  :قولو

ا أمیر المؤمنین ه  ذوب عل ّهذا الذ یدعي  وّ ألقتلن هذا المرائي الزندیهللاّا و:قول وّهو یتلظى وم
  .طعن في دولتي والكذب
فقهو فجي: ّثم قال أرعة من الخزر جالف ال  اف وء بهم نجئني  أمرهم أن  ودفع إلیهم أرعة أس
طوه » 1«یرطنوا  افهم فیخ أس ه  قبلوا عل ه السالم أن  هو  و»2«ألسنتهم اذا دخل أبو الحسن عل
عد القتل،هللاّا و:قول أبي  وّ الحرقنه  ّأنا منتصب قائم خلف المعتز من وراء الستر، فما علمت إال 

ه السالم قد دخل، ادر الناس قدامه، والحسن عل ه والتفت وقد جاء وّقد  ان وٕاذا أنا  هو  وّشفتاه یتحر
ترث  ه و»3«غیر م ل رمى بنفسه عن السرر ال ه المتو صر  قه، وّال جازع، فلما  ه س ب عل ّ فان

ه ه وّفقبل بین عین فه بیده، ود قول وس   :هو 
ا الحسن ا أ ا موال  ابن عمي  ا خیر خل هللاا  ابن رسول هللاا  ّا سید  ّ ّ ه السالم  وّ أبو الحسن عل

ا اعفني من هذا فقال: قول ا أمیر المؤمنین  ا سید في هذا الوقت؟ قال : ّاعیذك  ك  ّما جاء 
ل یدعوك، فقال: ك فقالجاءني رسول ا فتح : ّالمتو ا سید من حیث أتیت  ّذب ابن الفاعلة إرجع 



  ا معتز» 4«ّا عبد هللاا 
__________________________________________________  

سر من رأ سنة  غداد ج - ه) 255(ّحتى مات    .-121/ 2 تارخ 
ة):  المضارعّضمها في وفتح الطاء في الماضي(رطن یرطن ) 1 ( االعجم ّتكلم  ّ.  
  .في نسخة فیختطفوه) 2 (
ه) 3 ( ترث  الي: ال  ه، وأ ال ی أ  ع حار وال  روب: في ال   .ال جازع وهو غیر م
حار) 4 (   .ّا عبید هللاا: في ال

ة األبرار في أحوال دمحم   55:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
م عوا سید ّش ل وّ ه الخزر خروا سجدا مذعنین فلما خرج دعاهم المتو صر  ، فلما  ّسید ّ ّّ ّ قال  وّ

قولو: »1«للترجمان  ما    .نأخبرني 
ّشدة هیبته رأینا حوله أكثر من مائة سیف لم نقدر : ه؟ قالوا» 2«لم لم تفعلوا ما أمرتكم : ثم قال لهم

ه، لامتألت قلو وأن نتأملهم، فمنعنا ذلك على ما أمرت  ا فقال المتو ا فتح هذا : ّنا من ذلك رع
ك، فضحك في وجه الفتح ض وجهه: قال وضحك الفتح في وجهه وصاح ّالحمد  الذ ب أنار  وّ

  »3«. ّحجته
ّرو عن عبد هللاا بن جعفر، عن المعلى بن دمحم قال و- 6 ّقال أبو الحسن علي بن دمحم علیهما : ّ

ة یبني مدینة: السالم المنتصر ّان هذا الطاغ و حتفه فیها على ید إبنه المسمى  سر من رأ   ّ ن
ه الترك قال و»4«   :أعوانه عل
  

ه السالم قول عل عین حرفا وّاسم هللاا على ثالثة: و سمعته  ا حرف  وس ان عند آصف بن برخ ّانما  ٕ
ما بینه ه فخرقت له األرض ف س فأحضره سل وواحد، فتكلم  أ فتناول عرش بلق مان قبل ین مدینة س

سطت االرض في أقل من طرفة عین، ه طرفه، ثم  عو حرفا وعندنا منه إثنان وأن یرتد ال  نس
ان مع آصفو   .الحرف الذ 

ه تب ال ل ف سأله عن سني المتو عته من المدائن  ه رجل من ش تب ال   :و 
ا فما حصدتم ع سنین دأ م تزرعو س ُْسم هللاا الرحمن الرح َْْ َ ََ ََ ً َ َ َ ِ ِ َ ْ َن ُ ّ   

__________________________________________________  
حار) 1 ( قولو: في ال ما  نثم أمر الترجمان أن یخبره  ّ.  
حار) 2 (   .لم لم تفعلوا ما امرتم؟: في ال



حار ج  و212: الخرائج) 3 ( شف الغمة ج  و8 ح 196/ 50عنه ال   . عنه مختصرا395/ 2ّفي 
اسي) 4 ( ل أبو جعفر، ولد في سامراء،ّمحمد : ّالمنتصر الع ّبن جعفر المتو عد  وّ الخالفة  ع له  و

اه سنة  ّانت مدة خالفته ستة اشهر وه) 248(ّه، توفي مسموما سنة ) 247(أن قتل أ ام وّ  - ّأ
غداد ج    .-119/ 2تارخ 

ة األبرار في أحوال دمحم   56:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ال َف أكلن ما قدمتم لهن إال قل ع شداد  عد ذلك س أتي من  ال مما تأكلو ثم  ًذروه في سنبله إال قل ًِ ِ ِ َِ َ ََّ َِّ َِّ ْ ْ ُْ َ َُ َّ ُُْ َْ َّ َ ُْ َُ َ َ ٌُ ِْ ِ ٌِ ْ َ ِ ْ ْ ِ ُ َن َّ ِ ِ ُ ُ َ

غاث الناس ه  عد ذلك عام ف أتي من  ُمما تحصنو ثم  َّ ُ ُ َ َِ ِ ٌ َ ِ ِ ْ ْْ ِ ِ ِِْ َُّ َن ُ ُ عصرو َ وَّ ه  َنف ُ ِ ْ َ ِ عد خمسة عشر » 1«ِ فقتل 
  .سنة

ل الجعفر ان من أمر بناء المتو ه بني هاشم وّثم  ه وما أمر  ة هناك ما تحدث   غیرهم من االبن
ه السالم بثالثین ألف درهمو ستعین بها على بناء دار، وّوجه إلى أبي الحسن عل ب  وأمره أن  ر

ه ال ة فنظر الى دار أبي الحسن عل طوف على األبن ل  ر ذلكالمتو ال فأن قال  وّسالم لم ترفع إال قل
حیى ابن خاقان دها  وّعلي: ّلعبید هللاا بن  مینا و ّعلي  بت» 2«ّ لم ترفع دار أبي الحسن  والن ر

ه السالم ألضرن عنقه، فقال له عبید هللاا ّعل عشرن : ّ ّا أمیر المؤمنین لعله في إضاقة فأمر له 
ه مع أحمد ا ه: قال له وبنهّألف درهم فوجه بها ال ما جر فصار ال ما جر فقال وّتحدثه  : أخبره 

فعل ذلك ب فل   .إن ر
ه عبید هللاا فعرفه ذلك فقال عبید هللاا ّو رجع أحمد إلى أب س: ّ ان في یوم الفطر  ول ب فلما  ّهللاا یر ّ

الترجل  ه، و»3«ّمن السنة التي قتل فیها أمر بني هاشم  ّانما أراد بذل والمشي بین ید ا الحسن ٕ ك أ
ه الهاشمیو فقالوا وّفترجل بنو هاشم ه فأقبل عل نترجل أبو الحسن فاتكى على رجل من موال ّ ّ ا : ّ

ه السالم فینا مؤنته فقال أبو الحسن عل ّسیدنا ما في هذا العالم أحد یدعو هللاا ف في هذا العالم من : ّ
ّقالمة ظفره أعظم عند هللاا من ناقة صالح لما عقرت ّلفصیل إلى هللاا فقال هللاا عز من قائل ّضج ا وّ ّ ّ

ام ذلك وعد غیر م ثالثة أ ُتمتعوا في دار ُْ َ ٌ ْ َ َ ِ ٍ ََّ َ َ َ ْ ُ ِ ِ َّ َ َ  
__________________________________________________  

  .49 - 47: سورة یوسف) 1 (
دها) 2 (   .أوثقها: ّو
ب) 3 ( القدم والنزول عن المر   .المشي 

ة األبرار في أحوال دمحم                        57:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و   حل
ذوب  ٍم ُ ْ   »2«. فقتل في الیوم الثالث» 1«َ



ه، قال» ثاقب المناقب «- 7 ، عن أب م بن بلطو نت أحجب : نعن دمحم بن حمدان، عن إبراه
ل فأهد له خمسو غالما من الخزر ّاحسن إلیهم، فلما تم وّأمر أن أتسلمهم ونالمتو املة، ّ ت سنة 

ه السالم فأخذ مجلسه ه أبو الحسن علي بن محمد النقي عل ه إذ دخل عل ّنت واقفا بین ید أمرني  وّ
أجمعهم، ه السالم سجدوا له  أبي الحسن عل صروا   ّأن اخرج الغلمان من بیوتهم، فأخرجتهم فلما 

ل أن قام یجر رجله حتى توار خلف الستر، ثم نهو ّلم یتمالك المتو ه السالمّ   .ض عل
ل بذلك خرج إلي فقال ّفلما علم المتو ّ ا بلطو ما هذا الذ فعل هؤالء الغلمان؟ فقلت: ّ لك  ّو هللاّا  و:ن

عرض علینا الدین،: ّسلهم فسألتهم عما فعلوه، فقالوا: ما أدر قال ل سنة ف أتینا  م  وّهذا رجل  ق
ام،   .حهم عن آخرهمّهو وصي نبي المسلمین، فأمر بذ وّعندنا عشرة أ

اب فنظر إلي فقال لما  ه السالم فإذا خادم على ال ان وقت العتمة صرت إلى أبي الحسن عل ّفلما  ّّ
ا بلطو ما صنع القوم؟: صر بي ه السالم  ه السالم جالس فقال عل   نادخل فدخلت فإذا هو عل

حوا عن آخرهم: فقلت   .ّا ابن رسول هللاا ذ
  ّلهم؟: فقال لي
ه السالم تحب أن تراهم؟هللاّا وإ: فقلت   ّ فقال عل
ابن رسول هللاا فأومئ بیده أن أدخل الستر فدخلت فإذا أنا: قلت   ّنعم 

__________________________________________________  
  .65: سورة هود) 1 (
ة الحضیني) 2 (   .64: هدا

ة األبرار في أحوال دمحم   58:، ص5: ، ج)ع(هار األطآله  و                        حل
أكلو والقوم قعود   »1«. نین أیدیهم فاكهة 

__________________________________________________  
  .465 ح 529: ثاقب المناقب) 1 (

ة األبرار في أحوال دمحم   59:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم اب العاشر في حدیثه عل ةال    مع زنب الكذا

ا هاشم الجعفر قال- 1 ل امرأة تدعي أنها زنب بنت فاطمة : ّ الراوند إن أ ام المتو ّظهرت في أ ّ ّ
ه ّعلیها السالم بنت رسول هللاا صلى هللاا عل ل وآله وّ ة: سلم قال لها المتو قد مضى  وانت إمراة شا

ه ّمن وقت رسول هللاا صلى هللاا عل ّإن رسول هللاا صلى هللاا : السنین، فقالتسلم ما مضى من  وآله وّ ّ ّ
ه ّسأل هللاا عز وسلم مسح على رأسي وآله وعل ل ارعین سنة وّ ابي في  ّجل ان یرد علي ش ّّ لم  وّ



ة فلحقني الحاجب فصرت إلیهم    .»1«اظهر للناس الى هذه الغا
ل مشایخ آل أبي طالب اس وّفدعا المتو  جماعة وفاة زنب ّقرش فعرفهم حالها فرو وولد أبي الع

ذا فقال لها   :بنت فاطمة علیها السالم في سنة 
ة؟   ما تقولین في هذه الروا

عرف لي موت وذب: فقالت ان مستورا عن الناس فلم  ّزور، فإن أمر  اة، فقال لهم  وّ ال ح
ل ة؟ فقالوا: المتو م حجة على هذه المرأة غیر هذه الروا اس ء من  هو بر: ال، فقال: ّهل عند الع

ها  حجة» 2«أن ال أتر ّعما إدعت إال  ّ ّ.  
ه : قالوا عث إل ّفأحضر علي بن محمد علیهما السالم فلعل عنده شیئا من الحجة غیر ما عندنا ف ّ ّ ّ

  ّذبت فإن زنب علیها: فحضر، فأخبره بخبر المرأة فقال
__________________________________________________  

حارا وفي المصدر) 1 (   .فلحقتني الحاجة فصرت الیهم: ل
حار) 2 ( ّأن ال أنزلها عما إدعت: في ال ّ.  

ة األبرار في أحوال دمحم   60:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ذا قال ذا في شهر  ها  وفإن هؤالء قد رووا مثل هذه: ّالسالم توفیت في سنة  قد حلفت أن ال أتر

حجة تلزمهاّعما إدع» 1« ّت إال  ّ.  
ه السالم و:تلزم غیرها، قال وّحجة تلزمها» 2«فههنا : قال   :ما هي؟ قال عل

انت من ولد فاطمة فال تضرها، فقال  اع، فإن  اع فأنزلها إلى الس ّلحوم ولد فاطمة محرمة على الس ّّ ّ
حسین علیهما السالم ال وفههنا جماعة من ولد الحسن: ّإنه یرد قتلي، قال: ما تقولین؟ قالت: لها

غضین: فأنزل من شئت منهم، قال عض الم ع، فقال  ّفو هللاا لقد تغیرت وجوه الجم حیل على : ّ هو 
و هو؟ وغیره   نلم ال 

و له في أمره صنع فقال ل الى ذلك رجاء أن یذهب من غیر أن  ا الحسن لم ال : نفمال المتو ا أ
ك، قال: نتكو أنت ذلك؟ قال   :، قالفافعل: ذلك إل
سلم وّأفعل إن شاء هللاا، ه السالم  وّأتى  انت ستة من االسد فنزل اإلمام عل اع  » 3«ّفتح عن الس

ه، وّفلما وصل ه، وجلس صارت االسود إل أنفسها بین ید أیدیها ورمت  وضعت رؤوسها بین  وّمدت 
ه، ع وید اإلعتزال ف ه  شیر بیده إل ل واحد منها بیده ثم  مسح على  ة، حتى إعتزلت ّجعل  ّتزل ناح
أزائه وّلها   .وقفت 

ادر بإخراجه من هناك قبل أن ینتشر خبره فقال له: فقال له الوزر ا ف ا الحسن ما : ما هذا صوا ا أ



ك سوء قین مما قلت فأحب أن تصعد، فقام وأردنا  و على  ّانما اردنا أن ن ن ّ هم  وّصار إلى السلم وٕ
ه، فلما وضع ا  أشار بیده أن ترجع فرجعت و رجله على أول درجة إلتفت إلیهاّحوله تتمسح بث

  :ّصعد، ثم قالو
ّل من زعم أنه من ولد فاطمة علیها السالم فلیجلس في ذلك المجلس، فقال ّ   

__________________________________________________  
حار) 1 ( ّإن ال أنزلها عما إدعت: في ال ّ.  
حار) 2 ( ك فههنا حجةال و:قال: في ال   .ّ عل
حار) 3 (   .ّفنزل أبو الحسن إلیها فلما دخل: في ال

ة األبرار في أحوال دمحم   61:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ل اطل: إنزلي، قالت: لها المتو ّهللاا هللاا إدعیت ال ّ ّأنا بنت فالن حملني الضر على ما قلت، قال  وّ

ل عثت والدته فاستوهبتها منه فأحسن إلیها ألقوه: ّالمتو اع ف   .»1«ا الى الس
أبي  والجبلي،» 2«الصقل  وّعبد هللاا بن جعفر الحمیر و إبن شهر اشوب عن أبي الهلقام،- 2

ه : ّعلي بن مهزار قالوا وّشعیب الحنا ة تزعم أنها بنت علي بن أبي طالب عل ّانت زنب الكذا ّ
ل   :قالو ّالسالم فأحضرها المتو

ك، فقالت ر نس ة من بني  وّأنا زنب بنت علي: اذ اد انت حملت إلى الشام فوقعت الى  ّأنها 
ل» 3«لب، فأقامت بین ظهرانیهم  مة: فقال لها المتو ّإن زنب بنت علي قد ة، فقالت  وّ ّأنت شا

ه ّلحقتني دعوة رسول هللاا صلى هللاا عل ل خمسی وآله وّ ابي في  أن یرد ش ّسلم  ل ّ ّن سنة، فدعا المتو
ذبها؟ فقال الفتح: وجوه آل أبي طالب، فقال ّال یخبرك بهذا إال إبن الرضا فأمر : یف نعلم  ّ

  .سأله وبإحضاره
ه السالم اع، فألقها إلى : ما هي؟ قال و:ّإن في ولد علي عالمة، قال: فقال عل ال تعرض لهم الس

اع فإن لم تعرض لها فهي صادقة، فقالت ّأمیر المؤمنین هللاا هللاا في فإنما أراد قتليا : الس ّ ّ بت  وّ ر
ة، والحمار ّجعلت تناد اال إنني زنب الكذا ة أنه عرض علیها ذلك فامتنعت فطرحت  وّ ّفي روا

اع فأكلتها   .للس
  ّجرب هذا على قوله،» 4«ّفقال علي بن الجهم : ّقال علي بن مهزار

__________________________________________________  
حار ج  و11 ح 404/ 1الخرائج ج ) 1 ( ات الهداة ج  و35 ح 149/ 50عنه ال  ح 375/ 3في إث

  . مختصرا13



حار) 2 ( أبي الهلقام والصقر الجبلي، و:في ال   .ّأبي شعیب الحنا وّعلى أ حال لم أجد ترجمته 
اء ونالنو وفتح الظاء(ظهرانیهم  وهو نازل بین ظهرهم: قال) 3 ( و ال في  وأ وسطهم) نس

  .معظمهم
النصب ألهل البیت علیهم ) 4 ( ّهو علي بن الجهم بن بدر بن محمد بن مسعود الشاعر المشهور 

ام المستعین سنة  والسالم ا، قتل في ا اه ألنه سماه عل ان یلعن أ ه أنه  ّلغ من نص ّ  -ه) 249(ّ
  .-210/ 4لسان المیزان ج 

ة األبرار في أحوال دمحم                          62:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و حل
ه السالم اإلمام عل ام ثم دعى  اع ثالثة أ عت الس ه وّفأج اع فلما رأته الذت  ّاخرجت الس ّ 

أذنابها و ه السالم إلیها،» 1«صصت  ل، ثم  وصعد السقف وفلم یلتفت اإلمام عل ّجلس عند المتو
اع تلو ونزل من عنده ه السالمالس صص حتى خرج عل ه ت ه: قال وّذ   آله وّقال النبي صلى هللاا عل

اع: سلمو ّحرم لحوم أوالد على الس ّ .»2«  
تاب  و- 3 ّإنه صار إلى سر من رأ: قال» ثاقب المناقب«في  ة ظهرت وّ رت  وّانت زنب الكذا ذ

ل ه السالم فأحضرها المتو ّأنها زنب بنت علي بن أبي طالب عل ّ ّقال لها، فانتسبت إلى علي بن و ّ
صحة أمر هذه: فاطمة علیهما السالم، فقال لجلسائه وأبي طالب یف بنا    عند من نجده؟ وّف

قة أمرها، فأحضره : فقال الفتح بن خاقان ه السالم فأحضره حتى یخبرك حق عث إلى إبن الرضا عل ّإ ّ
ل ه السالم فرحب المتو ّعل ه : قال وأجلسه معه على سرره، وّ ذا فما عندك؟ فقال عل ّإن هذه تدعي  ّ

ع من ولدته فاطمة: السالم ة، إن هللاا تعالى حرم لحم جم ّالمحنة في هذه قر ّ ّعلي علیهما السالم  وّ
انت صادقة لم تتعرض  ومن ولد الحسن اع، فإن  اع، فألقها للس ّالحسین علیهما السالم على الس ّ

ة أكلتها، فعرض ع ولها، اذ انت  ذبت نفسهإان  بت حمارها في طر سر من رأ  وّلیها ف ر
ة: جارتها على حمار آخر وتناد على نفسها، ّأنها زنب الكذا س لها من رسول هللاا صلى هللاا  وّ ّل ّ

ه ة، ثم رحلت إلى الشام وّعلي وّسلم وآله وعل ّفاطمة علیهما السالم قرا ّ.  
ر عند المتو ام ذ أ عد ذلك  ان  ّفلما أن  ّ ه السالمّ ّما قال في زنب، قال علي  ول أبو الحسن عل

   ّا أمیر المؤمنین لو جرت قوله على نفسه: بن الجهم
__________________________________________________  

حار) 1 ( آذانها و:في ال صصت    .ت
حار ج  و416/ 4المناقب البن شهر اشوب ج ) 2 (   .13 ح 204/ 50عنه ال

ة األبرار في أحوال دمحم         63:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                  حل



قة قوله، فقال ام -أفعل: فعرفت حق عوها ثالثة أ اع فأمرهم أن یج ّ ثم تقدم الى قوام الس ّ ّ ّ»1« 
عث إلى أبي  وأغل أبواب الدرجة وقعد هو في المنظر و-حضروها القصر، فترسل في صحنهو

ه غل  و السالم فاحضرالحسن عل اب القصر، فدخل فلما صار في الصحن أمر  ّأمره أن یدخل من 
اب اع في الصحن وّخلى بینه وال ّین الس ّ.  

حیى ه السالم فدخل وأنا في الجماعة و:ّقال علي بن  نابن حمدو فلما حضر عل اع قد اصمت  وٕ ّالس
ّاألذان من زئیرها، فلما مشى في الصحن یرد الدرجة م ّ اعّ ه الس نت من زئیرها وّشت إل لم  وقد س

ه ّنسمع لها حسا حتى تمسحت  مه ثم ضرت صدورها األرض  ودارت حوله وّّ مسح رؤوسها  ّهو  ّ
  .ّال زأرت حتى صعد الدرجة وفما مشت

ه السالم ل فدخل فارتفع أبو الحسن عل فعلها  وّو قام المتو اع  ال ثم قام فانحدر ففعلت الس ّقعد طو
ضة  وّألولفي ا فعله األول فلم تزل را اب الذ دخل منه» 2«ّفعل هو بها  ب وحتى خرج من ال  ر
ه وٕانصرفو مال جزل وصل  ل  عه المتو   .ّأت

ما فعل إبن عمك فقال: قلت وفقمت: و قال إبن الجهم هللاّا إلن  و:ا أمیر المؤمنین أنت امام فافعل 
ّبلغني أن أحدا من الناس علم ذلك ألضرن لهم فو هللاا ما تحدثنا بذلك  و عنقكّ ة  ّعن هذه العصا ّ ّ

ستح وّحتى مات   .ّلغ إلى ما 
ه  و:عقیب ذلك» ثاقب المناقب«ّثم قال صاحب  تا سابور في  ر الحدیث أبو عبد هللاا الن ّذ
المفاخر ه السالم هو أنه قال والموسوم  ّنسب إلى جده الرضا عل ّ ةندخلت على المأمو زنب الك: ّ  ّذا

   ّانت تزعم أنها بنت علي بن أبيو
__________________________________________________  

ذا) 1 (   .فأمرهم ان یجوعوا منها ثالثة: نسخة مدینة المعاجز ه
م: الرض) 2 (   .الجالس المق

ة األبرار في أحوال دمحم   64:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم ه  وطالب عل امة، فقال المأمو للرضا عل قاء إلى یوم الق ال ه السالم دعى لها  ا عل ّأن عل ن ّ

اع فان تك صادقة  اع فاظهر الى الس ّالسالم مصداق قولها هذا أنا اهل بیت لحومنا محرمة على الس
اع تعفي لحمها   .فان الس

الشیخ قال المامو ه السالم فلما رأته قهقهتلقد انصفت : نقالت زنب ابتدء  أومت  وفنزل الرضا عل
عتین ما بینها ر السخرة فصلى ف ه  اع  ونخرج منها فأمر المامو زنب فنزل فأبت وال طرحت للس

  .فأكلتها



ع مرض  اع س ان من الس ة انه  ّثم قال المصنف رحمه هللاا إني قد وجدت في تمام هذه الروا
شيضعیف فهمهم شیئا في اذنه فاشار ع اع  ه السالم الى اعظم الس ء وضع رأسه له فلما خرج  ل

ى الي: ما قلت لآلخر قال وما قال لك األسد الضعیف: قیل له قال إني ضعیف فاذا طرح  وّانه ش
ه فقیل له والینا فرسة أمر فاشرت ال قرة-لم اقدر على أن اكلها فاشر الى الكبیر  حت    قال فذ

اع فجاء األو ع الضعیف ثم ترك  ووقف علیها وسدالقیت الى الس اع ان تأكلها حتى ش منع الس
اع حتى أكلتها   .الس

و ذلك غیر االخر وّقال المصنف رحمه هللاا تعالى: ثم قال ضا انه غیر ممتنع ان  ان ما  ونأقول أ
ة غیر منسوب الیها ه السالم في زنب الكذا ل  ونسب في أمر أبي الحسن عل انما فعل ذلك المتو

ایذاء اهل البیت علیهم السالم  وبتداءا ان مشغوفا    .»1«تعرض المر آخر النه 
__________________________________________________  

  .238 -237: الثاقب في المناقب) 1 (
ة األبرار في أحوال دمحم   65:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

اب الحاد عشر في ه السالم مع الهند الالعبال     حدیثه عل
غداد عن زراقة : ّ الراوند قال- 1 ل أنه قال» 1«رو ابو القاسم بن أبي القاسم ال : ّحاجب المتو

الح  ل یلعب  ة الهند الى المتو ا  ولم یر مثله،» 2«ّوقع رجل مشعبذ من ناح ل لعا ّان المتو ّ
ّفأراد أن یخجل علي بن محمد بن الرضا ّ إن أنت أخجلته أعطیتك : ّ علیهم السالم فقال لذلك الرجلّ

ة ن   »3«. ألف دینار ر
ه ففعل وٕاجعلها على المائدة وخفاف» 5«أن یخبز رقاق » 4«تقدم : قال أحضره  وأقعدني إلى جن

ه السالم ساره،» 6«انت له مسورة  وعل اب من  وان علیها صورة أسد، وعلى  ان على  ّرو أنه 
ه السالم یده الى رقاقة  وّجلس الالعب وستر على صورة أسد،األبواب  ّقدم المائدة فمد اإلمام عل ّ

ّفطیرها المشعبذ في الهواء، فمد یده الى أخر فطیرها في الهواء، ّمد الى أخر ثالثة فطیرها وّّ ّ 
  .تضاحك الجمعو

__________________________________________________  
حار و)الفاء(زرافة : في المصدر) 1 (   .زرارة: في ال
انوا  والوعاء من خشب،): تشدید القاف وضم الحاء المهملة(ّالحقة  والح) 2 ( ّأن المشعبذین 

فتحونها ان الناس ثم  ع الحقة نحوا من اللعب، یجعلو فیها شیئا  ّیلعبو  ن س فیها شي وّن ان  ل ء، أو 
ّآالت لعبهم في حقة مخصوصة فسموا بذلك عرفو عند األعاجم ب و ّ از(نلذلك  أ الالعب ) حقة 



حار ج -ّالحقة   .- 146/ 50 هامش ال
حار) 3 ( ة: في ال   .ّدینار ز
أن یخبز) 4 ( قال: ّتقدم  أن یخبز،  ه: أ أؤمر  ذا أ أمره  ه    .ّتقدم إل
سط الرقی): ضم الراء(الرقاق ) 5 (   .الخبز المن
نسة ومنبر(المسورة  والمسور) 6 (   .ّالمتكأ من الجلد): م

ة األبرار في أحوال دمحم   66:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ّفضرب علي بن محمد علیهما السالم یده على تلك الصورة التي على المسورة ّ ّخذ عدو هللاا : قال وّ

ما وّفوثبت تلك الصورة فابتلعت الرجل الالعب انها  ع،عادت الى م انت فتحیر الجم نهض علي  وّ 
ل مضي فقال له المتو ّبن محمد علیهما السالم ل هللاّا ال یر  و:ّسألتك إال جلست ورددته، فقال: ّ

اء هللاا؟ ّعدها أتسلط أعداء هللاا على أول ّ عد ذلك وّ   »1«. خرج من عنده فلم یر الرجل 
ل رجل من الهند و- 2 ل فلعب ّالذ رواه غیره أنه ورد على المتو ّ مشعبذ یلعب الحقة فأحضره المتو ّ

ه منها، فقال للهند ثر تعج اء ظرفة ف أش ه  ه : بین ید حضر الساعة عندنا رجل فالعب بین ید
ه وّل ما تحسن ه السالم» 2«أقصد تخجیله  وّتعرض   لعب الهند وّفحضر سیدنا أبو الحسن عل

هو ه حتى  وهو ینظر إل عجب من لع ل  سیدنا فقالّالمتو ّتعرض الهند  ّمالك أیها الشرف ال : ّ
عا،» 3«ّتهش  ك جا سا وللعبي أحس ّقد إرتقى فأراهم أنها  وضرب الهند یده الى صورة في ال
أكلك: قال و»4«رغیف  ع حتى  ا رغیف إلى هذا الجا ّفرح بلعبي فوضع سیدنا أبو الحسن  وّإمض 

ع في ا عه على صورة س ه السالم اص ساعل م : قال له ول ع عظ خذه، فوثب من تلك الصورة س
ل لوجهه وفابتلع الهند ، فسقط المتو سا ان وّرجع إلى صورته في ال    هرب من 

__________________________________________________  
حار ج  و210: الخرائج) 1 ( شف الغمة ج  و30 ح 146/ 50عنه ال   . عنه مختصرا393/ 2ّفي 
حار عن المشار) 2 ( ما یخجله: قفي ال   .فاذا حضر فالعب عنده 
ّهش یهش ) 3 ( سم،): ّضمها في المضارع وسر الهاء(ّ حار ونشط، وارتاح وّخف وّت ا : في ال

ع أنك جا ك لعبي؟  عج   .ّشرف ما 
حار) 4 ( ل الرغیف: في ال سا على ش ّثم أشار الى صورة مدورة في ال  الى ّا رغیف مر: قال وّ

  .هذا الشرف فارتفعت الصورة
ة األبرار في أحوال دمحم   67:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ل ه عقله» 1«قد ثاب  وقائما، فقال المتو ه : ال ا الحسن أین الرجل؟ رده، قال له أبو الحسن عل ّا أ



ّإن ردت عصا موسى ما لقفت رد هذا الرجل: السالم   »2«. ّهذا الحدیث متكرر في الكتب وهض،ن وّ
__________________________________________________  

ا ) 1 (   .رجع وعاد): الثاء المثلثة(ثاب یثوب ثو
ة الحضیني) 2 ( قین64: هدا حار ج  و نحوه99: ق، مشار أنوار ال ، ثاقب 24 ح 211/ 50عنه ال

  .243: المناقب
ة األبرار في أحوال دمحم                         69:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و  حل

اب الثاني عشر في حدیث تل المخالي    ال
ل،: ّ الراوند قال- 1 ّإن المتو ر : قیل وّ نهم تسعو ألف فارس من األتراك  و»1«الواث أمر العس

ل واحد منهم مخالة  مأل  سر من رأ أن  ّالساكنین  ّ عضه  وحمرّفرسه من الطین األ» 2«ّ جعلوا 
عض في وسط برة  م» 3«ّعلى  ّاسمه تل  وّواسعة هناك، فلما فعلوا ذلك صار مثل جبل عظ ٕ

ه السالم والمخالي صعد فوقه ا الحسن عل ان  وإستحضرتك لنظارة خیولي،: قال واستدعى أ قد 
سوا التجافیف  أحسن زنة و»5«ّملوا األسلحة  و»4«أمرهم أن یل ّم عدةأت وقد عرضوا  أعظم  وّ

ة، ه، وهی ل من یخرج عل سر قلب  ه السالم أن  وّان غرضه أن  ان خوفه من أبي الحسن عل
فة   .أمر أحدا من أهل بیته أن یخرج على الخل

ه السالم ؟ و:فقال له أبو الحسن عل ر ك عس   هل ترد أن أعرض عل
حانه: نعم، قال: قال    قاألرض من المشر وءّتعالى فإذا بین السما وّفدعا هللاا س

__________________________________________________  
حار) 1 ( ر: في ال   .أو غیرهما أمر العس
م(المخالة ) 2 ( و الخاء المعجمة وسر الم ه الخال): نس جعل  والعلف وهي العشب وما یجعل ف

ة   .جمعها المخالي و.ّفي عن الدا
ّالبرة) 3 (   .الصحراء: ّ
الدرع للفرس و)فتح التاء(جمع التجفاف : التجافیف) 4 (   .االنسان وّهي آلة للحرب یتقى بها 
حار) 5 (   .حملوا األسلحة و:في ال

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   70:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ة مدججو  نو المغرب مالئ ه السالم لما أفاق من فغشي ع» 1«ّ فة، فقال له أبو الحسن عل ّلى الخل
ا: غشیته م في الدن ك مني  وّنحن ال ننافس أمر االخرة، فال عل ّنحن مشغولو  أس» 2«ن ّمما تظن  ّ .



»3«  
ضا رواه صاحب    .»ثاقب المناقب«و هذا الحدیث أ

__________________________________________________  
م(ج ّالمدج) 1 ( مت): فتحها وسر الج ه من دججت السماء أ تغ س السالح ألنه یتغطى  ّالال ّ ّ ّ.  
حار) 2 ( ك شي: في ال ّء مما تظن فال عل ّ.  
حار ج  و212: الخرائج) 3 ( شف الغمة ج  و44 ح 155/ 50عنه ال في  و مختصرا،395/ 2في 

اختالف245: ثاقب المناقب  .  
  71:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وة األبرار في أحوال دمحم                        حل

اإلمامة ه  ه عل اب الثالث عشر في نص اب ه علیهما السالم وّال ّانه وص ّ   
ه، عن إسماعیل بن مهران، قال لما خرج أبو - 1 م، عن اب عقوب، عن علي بن إبراه ّ محمد بن  ّّ

غداد في الدفعة ه السالم من المدینة الى  ه جعفر عل : قلت له عند خروجه» 1« األولى من خرجت
ا ر إلي بوجهه ضاح عدك؟ ف ك في هذا الوجه فإلى من األمر من  ّجعلت فداك إني أخاف عل ّ ّ 

ه، فقلت: قالو ة الى المعتصم صرت إل ه الثان س حیث ظننت في هذه السنة، فلما أخرج    :ل
ى عدك؟ ف ّ حتى إخضلت لحیته، ثم إلتفت إلي، جعلت فداك أنت خارج، فإلى من هذا األمر من  ّ ّ

عد إلى إبني علي: فقال لي ّعند هذه یخاف علي، األمر من  ّ .»2«  
ه أنه قال و- 2 ّعنه عن الحسین بن محمد، عن الخیراني، عن اب اب أبي جعفر » 3«ان : ّ یلزم 

ان ه السالم لخدمته التي  سى األشعر ی وّل بها، وّعل ّء في السحر  جيّان أحمد بن محمد بن ع
ه السالم عرف خبر علة أبي جعفر عل ل لیلة ل ّفي  ین  وّان الرسول الذ یختلف بین أبي جعفر وّ

ه أبي، فخرجت ذات لیلة وأبي إذا حضر قام أحمد    خال أبي وقام أحمد عن المجلس وخال 
__________________________________________________  

ه ) 1 ( و الراء واء المعجمةفتح الخ(خرجت   .ّهي المرة من الخروج وّمثنى الخرجة) نس
حار ج  و1 ح 323/ 1الكافي ج ) 2 (  عن 339:  عن إعالم الور2 ح 118/ 50أخرجه في ال

عقوب، اسناده عن الكلیني،327: ٕارشاد المفید وّمحمد بن  شف الغمة ج  و   عن 377/ 2ّفي 
اختالف   .اإلرشاد 

حار) 3 ( لت بها: قال: في ال ه السالم للخدمة التي و اب أبي جعفر عل ّنت الزم  ّ.  
ة األبرار في أحوال دمحم   72:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

سمع الكالم، فقال ألبي وّالرسول ك السالم: استدار أحمد فوقف حیث  قرأ عل : قول لك وّإن موالك 



عد أبي وّ إبني علياألمر صائر الى وّإني ماض م  ان لي عل عد ما  م    .له عل
قد : خیرا قال: ّما الذ قد قال لك؟ قال: قال ألبي ورجع أحمد الى موضعه، وّثم مضى الرسول

  :أعاد ما سمع، فقال له أبي وسمعت ما قال، فلم تكتمه؟
ارك ك ما فعلت، ألن هللاا ت ّقد حرم هللاا عل ّّ قول وّ َّال تجسَ و:تعالى  َ فاحفظ الشهادة لعلنا » 1«ُسوا َ

اك أن تظهرها إلى وقتها ونحتاج الیها یوما ما ّا ٕ .»2«  
ح  تب نسخة الرسالة في عشر رقاع،» 3«ّفلما اص دفعها الى عشرة من وجوه  وختمها وّأبي 
ة فقال م بها فافتحوها: العصا ما فیها فلما مضى  وإن حدث بي حدث الموت قبل أن اطال ّاعملوا  ٕ

ه نحو من أرعمائة إنسانأبو  ر أبي أنه لم یخرج من منزله حتى قطع على ید ه السالم ذ ّجعفر عل ّ 
ة عند محمد بن الفرج یتفاوضو و ناجتمع رؤساء العصا ّ تب محمد بن الفرج إلى » 4«ٕ ّهذا األمر، ف

اجتماعهم عنده، علمه  ه وأبي  ه وّأنه لو ال مخافة الشهرة لصار معهم إل أت ب أبي سأله أن  ، فر
ه، فوجد القوم مجتمعین عنده، فقالوا ألبي ان عنده : فصار إل ما تقول في هذا االمر؟ فقال أبي لمن 

ه: أحضروا الرقاع فأحضروها، فقال لهم: الرقاع   .هذا ما أمرت 
عضهم و معك في هذا األمر شاهد آخر؟ فقال لهم: فقال  نا نحب أن  نقد  جل  وّقد آتاكم هللاا عز: ّ

سماع هذهه، شهد لي      هذا أبو جعفر األشعر 
__________________________________________________  

  .12: سورة الحجرات) 1 (
سى حیث إدعى أنه إستر السمع لنجواهما،) 2 ( ه إزراء على احمد بن محمد بن ع قف ّ استراق  وّ

  .السمع حرام
حار) 3 ( حت: قال: في ال   .إن حدث: قلت ودفعتها الى وجوه اصحابنا وختمتها و...تبت  وأص
ه) 4 ( نأ یتكلمو ف ّ.  

ة األبرار في أحوال دمحم   73:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اهلة  وّالرسالة و سمع من هذا شیئا فدعاه أبي إلى الم ر أحمد أن  ما عنده، فأن شهد  نسأله أن 

ه نت أحب أن تكو لواحد من العرب ال لرجل  و قد سمعت ذلك،قال: ّفقال لما حق عل رمة  نهذه م ّ
عا الح جم ّمن العجم، فلم یبرح القوم حتى قالوا  ّ .»1«  

ه قال- 3 ابو ّحدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار :  إبن  ّحدثنا علي بن محمد : قال» 2«ّ ّ ّ
، قال سابور ة الن : قال» 3«ّحدثنا الصقر بن أبي دلف : مان، قالّحدثنا حمدان بن سل: بن قتی

قول ه السالم  ا جعفر محمد بن علي الرضا عل ّسمعت أ ّ :، عد إبني علي، أمره أمر  ّإن اإلمام 



ه،» 4«اإلمام  وطاعته طاعتي، وقوله قولي،و ه، وعده إبنه الحسن، أمره أمر أب  قوله قول أب
ت، فقلت لهو ه، ثم س ه السالم اب: طاعته طاعة أب ى عل عد الحسن؟ ف ّن رسول هللاا فمن اإلمام 

الح المنتظر، فقلت له: ّاء شدیدا، ثم قال عد الحسن إبنه القائم  ّإن من  لم  وّابن رسول هللاا: ّ
ره،: ّسمي القائم؟ قال عد موت ذ قوم  ّلم سمي  و:ارتداد أكثر القائلین بإمامته، فقلت له وّألنه 

امهاّألن: المنتظر؟ قال ثر أ ة  ، وّ له غی ، ونطول أمدها فینتظر خروجه المخلصو ره المرتابو  نن
،و ره الجاحدو نستهز بذ ، وئ نذب فیها الوقاتو ، وّ   نجو فیها ونهلك فیها المستعجلو

__________________________________________________  
حار ج  و2 ح 324/ 1الكافي ج ) 1 (  عن 340:  عن إعالم الور3 ح 119/ 50أخرجه في ال

عقوب اسناده عن الكلیني328: ارشاد المفید وّمحمد بن  شف الغمة ج  و   عن اإلرشاد 377/ 2ّفي 
  .اختالف

سابور سنة ) 2 ( سابور من مشایخ الصدو حدثه بن قعبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار الن ّ ّ
نصحح حدیثه الصدو في العیو ج  و)352( ق / 11 معجم رجال الحدیث ج -1 ح 35اب  ال2ّ

37-.  
رو  والهاد علیهما السالم، والصقر بن أبي دلف الكرخي رو عن اإلمامین الهمامین الجواد) 3 (

، سابور مان الن   .ّعبد هللاا بن أحمد الموصلي وعنه حمدان بن سل
حار) 4 ( عده في ابنه الحسن و:في ال   .اإلمامة 

ة األبرار في أحوال دمحم                          74:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و حل
نالمسلمو  ّ»1«.  

ّحدثنا علي بن محمد السند قال: عنه قال و- 4 ّ ّحدثنا محمد بن الحسن، قال: ّ ّحدثنا عبد هللاا بن : ّ ّ
، عن أحمد بن هالل  سي » 2«جعفر الحمیر ة ابن علي الق قلت ألبي جعفر : ، قال»3«ّعن أم

عدك؟الثاني ع ه السالم من الخلف    ل
ّإبني علي، ثم قال: قال و حیرة، قال: ّ ناما إنها س ت، ثم قال: ّ إلى المدینة، : ّقلت إلى أین؟ فس
  هل مدینة غیرها؟ ومدینتنا هذه،: ّأ مدینة؟ قال و:قلت: قال

ة ابن علي و:قال أحمد بن هالل ّأخبرني محمد بن إسماعیل بن بزع أنه حضر ام ّ س وّ ا هو  أل أ
ه بذلك الجواب ه السالم عن ذلك، فأجا   »4«. ّجعفر الثاني عل

مي، قال و- 5 سي، عن أبي هیثم التم ة بن علي الق ه : ّعنه بهذا اإلسناد عن أم ّقال أبو عبد هللاا عل
عهم قائمهم محمد: السالم ان را   »5«. الحسن علیهم السالم وّعلي وّإذا توالت ثالثة اسماء 



   رو الحمیر بإسناده عن: قال» نعیو المعجزات« في  الشیخ حسین- 6
__________________________________________________  

حار و3 ح 378: مال الدین) 1 (   صدره مختصرا1 ح 118/ 50في ج  و4 ح 30/ 51: عنه ال
ات الهداةو ة األثر و عنه260 ح 518/ 1ج : في اث فا حار و279: عن  / 51 ج: أخرجه في ال

ة األثر5 ح 157 فا م ج  و عن  ه330/ 2في الصرا المستق ابو أورده في اعالم  و عن ابن 
  .222/ 1الزام الناصب ج  و409: الور
عرف منها: قال وأحمد بن هالل ابو جعفر العبرتائي، ترجمه النجاشي) 2 ( ة،  ر، وصالح الروا  ن
رو ه ذموم من سیدنا ابي محمد العس ّقد رو ف ال : أقول: ّ قال الخوئي قدس سره.ّ غي اإلش ال ین

شي ن یتدین  عد استفادة أنه لم  الم  وء، ّفي فساد الرجل من جهة عقیدته، بل ال ی ظهر من  الذ 
ة: (النجاشي اته وّأنه في نفسه ثقة،) صالح الروا صحة روا ضر  ّفساد العقیدة ال   معجم الرجال ج -ّ

2 /354-.  
ة بن علي) 3 ( ه السالمّام سي الشامي أبو محمد رو عن أبي جعفر الثاني عل تاب، وّ الق  له 
  .-233/ 3 معجم الرجال ج - ّضعفه اصحابنا وان في عداد القمیین،و
ة األثر) 4 ( حار و280: فا ة النعماني2 ح 156في ص  و6 ح 158/ 51ج : عنه ال :  عن غی

ات الهداة ج  و36 ح 185   .4 ح 356/ 3صدره في اث
ة األثر) 5 ( حار و280: فا مال الدین6 ح 143في ص  و8 ح 158/ 51ج : عنه ال :  عن 

  .3 ح 334
ة األبرار في أحوال دمحم   75:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه السالم: ّعلي بن مهزار قال عده فنص : قلت ألبي الحسن عل اك عن اإلمام  نت سألت ا ّإني  ّ
ه السالمع عدك؟ فقال عل من اإلمامة  ك، فف ،: ل ه السالم  وفي اكبر ولد ّنص على أبي محمد عل ّ

ه عد الحسن: ّفقال صلوات هللاا عل ن  نإن اإلمامة ال تكو في أخو . ّالحسین صلوات هللاا علیهما وّ
»1«  

__________________________________________________  
ة و134: نعیو المعجزات) 1 ( ات الوص   .207: ّرواه في اث

ة األبرار في أحوال دمحم   77:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ّالمنهج الثاني عشر في اإلمام الحاد عشر أبي محمد الحسن بن علي بن محمد صلوات هللاا  [ ّ ّّ

  ] علیهم أجمعین



م ِسم هللاا الرحمن الرح ِِ َّ َِّ ْ ِ َّ ْ ِ   
ّصلى هللاا على محمد و رب العالمینّالحمد  ّ   .آله الطاهرن وّ

عد فهذا المنهج الثاني عشر في اإلمام الحاد عشر أبي محمد الحسن بن علي بن محمد بن  ّأما  ّّ
ّعلي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب صلوات هللاا علیهم  ّ ّّ

ا وأجمعین ا ه إثنا عشر    .ف
ه السالم-ّاب األولال   . في مولده عل
  

اب الثاني ه السالم-ال   . في علمه عل
اب الثالث ه السالم-ال ادته عل   . في ع
ع اب الرا ه ورمه وعفافه و في فضله-ال انته وهد ادته وزهده وص صالحه عند  وجمیل أخالقه وع

  .ّالعام وّالخاص
اب الخامس ه السالم-ال   . في جوده عل
اب السادس ه السالم مع الطبیب الذ أعطاه خمسین دینارا لما فصده-ال   . حدیثه عل
ع اب السا ه السالم مع أنوش النصراني- ال   . حدیثه عل
اب الثامن غل مع المستعین-ال   . حدیث ال
اب التاسع   .الفرس و في حدیث الشاكر- ال
اب العاشر   .ّ حدیث الراهب في اإلستسقاء-ال

اب الحاد عشر سا في حدیث- ال   . ال
اب الثاني عشر ه- ال ّ في أنه وصي اب عده وّ   .اإلمام 

ة األبرار في أحوال دمحم   79:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم اب االول في مولده عل    ال

حیى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حدید، عن منصور - 1 عقوب، عن محمد بن  ّ محمد بن  ّ ّ ّ
قولبن ه السالم  ا عبد هللاا عل ان، قال سمعت أ ّإن هللاا عز: ّ یونس، عن یونس بن ظب ّ ّجل إذا أراد  وّ

عث ملكا فأخذ شرة من  ّتحت العرش، ثم أوقفها أو دفعها إلى » 1«أن یخل اإلمام من اإلمام 
سمع الكالم  سمع الكالم، ثم  ث في الرحم أرعین یوما ال  م ّاإلمام فشرها، ف عد ذلك، فإذا وضعته ّ
من تب على عضده األ ه ذلك الملك الذ أخذ الشرة ف عث هللاا ال ّأمه  ّ لمة رك صدقاَ وّ ًتمت  ْ ِْ َ ِّ َ ُ َ ِ َ َّ َ 

ِعدال ال مبدل لكلماتهَو ِ ِ َِ َ ِّ َ ُ ً ْ م َ وَ ع العل ُهو السم ِ َ ْ ُ ِ َّ ل بلدة منارا ینظر » 2«َُ ّفإذا قام بهذا األمر رفع هللاا له في 



اده إلى أعم   »3«. ال الع
__________________________________________________  

  .من ماء تحت العرش: في المصدر) 1 (
  .115: سورة األنعام) 2 (
اب االول من 3 ح 387/ 1الكافي ج ) 3 ( سیر من طر آخر في ال ّ، تقدم نحوه مع اختالف 

حار ج  و1المنهج الحاد عشر ح  صائر عن9 ح 39/ 25رواه ال   .228:  ال
ة األبرار في أحوال دمحم   81:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه السالم اب الثاني في علمه عل    ال
ه قال- 1 ابو ّحدثنا محمد بن القاسم المفسر :  ابن    :ّرضي هللاا عنه، قال» 1«ّ

ّحدثني یوسف بن محمد بن زاد  ّعلي بن محمد بن س و،»2«ّ ّ هما، عن الحسن بن علي، ّ ّار، عن أبو
ه موسى بن  ه علي ابن موسى، عن أب ه محمد بن علي عن أب ه علي بن محمد، عن أب ّعن أب ّّ ّ
ه علي بن الحسین علیهم السالم  ه محمد ابن علي، عن اب ه جعفر بن محمد، عن أب ّجعفر، عن اب ّ ّ

ارك ُالذ جعل لكم ا: تعالى وّفي قول هللاا ت ُ َ َ َ َ ًألرض فراشاَِّ ِ َ َْ ًالسماء بناء َ وْ َِ   جعلها مالئمة: قال» 3«َّ
__________________________________________________  

ثیرا،) 1 ( اد رو الصدو عنه  قمحمد بن القاسم المفسر اإلسترا ّ محمد  وّ ّفي المعاني عبر عنه  ّ
أبي الحسن الجرجاني المفس اد المعروف  س له  وّر رضي هللاا عنه،ّبن القاسم اإلسترا من األسف ل

ة إلى مؤلفیها، ة المحققة الثابتة النس ّترجمة في االصول األرعة الرجال ّلم یتعرض له أحد من  وّ
المدح اه وقدماء األصحاب ال  فه إ القدح، إال ما ینسب الى ابن الغضائر من تضع ّال  ة  وّ لكن نس

ّ المتأخرو فقد ضعفه العالمةّاما والكتاب الى ابن الغضائر لم تثبت، ن ّالمحق الداماد، وّ وثقه  وّ
، ح أن الرجل مجهول الحال لم تثبت وثاقته ونجماعة آخرو ة الصدو عنه  وال ضعفه، وّالصح قروا

ه وّثیرا ال تدل على وثاقته تاب الفق انت الكثرة في غیر  ما اذا   معجم رجال الحدیث ج -ّال س
17 /155-  
عقوب،ّیوسف بن محم) 2 ( ا عن اإلمام  ود بن زاد أبو  ار أبو الحسن رو ّعلي بن محمد بن س ّ

ه السالم التفسیر المعروف بتفسیر اإلمام ر عل ه السالم  والحسن العس اه من إمالء اإلمام عل ت
ع سنین ّقال الخوئي قدس سره. س ه السالم إنما هو : ّ ر عل التفسیر المنسوب الى اإلمام العس
ة ع اربروا ّلي بن محمد بن س عتد  والهما مجهول الحال، وّزمیله یوسف بن محمد بن زاد، وّ ّال 

ه السالم  ة أنفسهما عن اإلمام عل شك في أنه ... بروا ّلهذا مع أن الناظر في هذا التفسیر ال  ّ



ه السالم وموضوع، اإلمام عل یف  تب مثل هذا التفسیر ف ّجل مقام عالم محق أن  جال  معجم ر-ّ
  .-147/ 12الحدیث ج 

قرة) 3 (   .22: سورة ال
ة األبرار في أحوال دمحم   82:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

م م موافقة ألجساد ائع م، والحرارة فتحرقكم، ولم یجعلها شدیدة الحمأ ولط ال  وال شدیدة البرودة فتجمد
م،ال وّشدیدة طیب الرح فتصدع هاماتكم، الماء فتغرقكم، و شدیدة النتن فتعط ال  وّال شدیدة اللین 

م م في دور ة فتمتنع عل ّلكنه عز وقبور موتاكم، وأبنیتكم وشدیدة الصال ّجل جعل فیها من المتانة  وّ
ه، و ونما تنتفعو  م ونتتماس م، وتتماسك علیها أبدان ان م ون ه لدور م، وجعل فیها ما تنقاد   قبور

م فلذلك جعل األرض فراشا لكمثیر و   .من منافع
ًالسماء بناء أ سقفا من فوقكم محفوظا یدیر فیها شمسهاَ وّجل وّثم قال عز َِ نجومها  وقمرها وَّ

م   .لمنافع
الكمَ و:ثم قال تعالى عني المطر ینزله من عال لیبلغ قلل ج ًأنزل من السماء ماء  ِ َِّ َ َ َ م  وتاللكم وَْ هضا

م  و»1« ال  وّثم فرقه رذاذا» 2«أوهد م و»3«وا لم یجعل ذلك المطر نازال  وهطال لتنشفه أرضو
م فسد أراض م قطعة واحدة ف م وعل م وأشجار م وزروع   .ثمار

عني مما یخرجه من األرض رزقا لكم، فال تجعلوا : ّجل وّثم قال عز ه من الثمرات رزقا لكم  ُفَأخرج  ََ َْ َ َْ َّ ْ ُ ً ِ ِ َ َّ َ ِ ِ ِ َ ْ
َْ أن ِ اهاَِّ صر وال تسمع وّأمثاال من األصنام التي ال تعقل وًدادا أ أش ُْأنتم َ وء ال تقدر على شي وال ت َْ

ّتعلمو أنها ال تقدر على شي َن ُ َ ْ ارك َ م ت م ر ّء من هذه النعم الجلیلة التي أنعمها عل ّ   »4«. تعالى وّ
__________________________________________________  

فتح الهاء(اب الهض) 1 ( ة  سط على وجه األرض،): سر الهاء جمع الهض : قیل والجبل المن
ل الممتنع المنفرد،   .ما ارتفع من األرض والجبل الطو

  .هي األرض المنخفضة و)فتح الواو(جمع الوهد ) ّضم الهاء وفتح الهمزة(األوهد ) 2 (
سر  وفتح الهاء(الهطل  وطر الشدیدالم: الوابل والمطر الضعیف،): فتح الراء(الرذاذ ) 3 (

ع المتفر): الطاء   .ّقالمطر المتتا
ه السالم ج ) 4 ( ار الرضا عل حار  و11 ح 403: ، التوحید36 ح 137/ 1نعیو أخ أخرجه في ال
  .456: االحتجاج ون عن العیو9 ح 82/ 60ج 

ة األبرار في أحوال دمحم   83:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
أبي الحسن الجرجاني المفسر رضي : عنه قال و- 2 اد المعروف  ّحدثنا محمد بن القاسم اإلستر آ ّ ّ



عقوب یوسف بن محمد بن زاد: هللاّا عنه قال ّحدثني أبو  ار عن  وّ ّأبو الحسن علي بن محمد بن س ّ ّ
هما، عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن  ّأبو ّمحمد بن علي بن الحسین ّّ ّ

ّبن علي بن أبي طالب صلوات هللاا علیهم أنه قال ّ القرآن وّذبت قرش: ّ هذا سحر : قالوا والیهود 
ّمبین تقوله فقال هللاا ُالم ذلك الكتاب : ّ ِ ْ َ الحروف » 1«ِ ك هو  ا محمد هذا الكتاب الذ أنزلته عل ّا  ّ
ّالمقطعة التي منها  م«ّ نتم صادقین  وتكمهو بلغ و»الف الم م مثله إن  م، فأتوا   »2«حروف هجائ

قولهو ه  قدرو عل م، ثم بین أنهم ال  سائر شهدائ ناستعینوا على ذلك  ّ ُقل لئن اجتمعت اإلنس: ّ َْ ِْ َِ َِ َ ْ ِ ْ ُ 
َالجن علىَو ُّ ِ مثله ْ أتو  مثل هذا القرآن ال  أتوا  ِ أن  ِْ َ ِْ ِِ َنِ ُ ُْ َْ َِ ْ ُْ ِ ْ عضهم لَ وَ ان  ِلو  ْ ُ ُ َْ َ ْ ًعض ظهیراَ ِ َ ٍ ْ َ .»3«  

ه السالم فمن : ّثم قال هللاا ه موسى عل ألم هو ذلك الكتاب الذ أخبر  ّالم هو القرآن الذ أفتتح  ُّ ِ ْ َ ِ
اء اطل  وعده من األنب ه ال أت ا عززا ال  ا عر تا ا محمد  ك  ُأخبروا بني إسرائیل أني سأنزل عل ِ ْ ِ ِْ َ ّ ّ ّ

ه ِمن بین ید ْ َْ َْ َِ ْال من َ وِ م حمید ِ ٍخلفه تنزل من ح ِ َِ ٍَ ِ ِْ ٌ ِ َْ ِ ْ ما » 4«َ ه لظهوره عندهم،  ه ال شك ف ِال رب ف ِ َ َْ
قرأه هو اطل،  محوه ال تاب ال  ه  اؤهم أن محمدا ینزل عل ّأخبرهم أنب ًامته على سائر أحوالهم هد  وّ ُ ّ

قات، ان من الضاللة للمتقین الذین یتقو المو نب ّ َ َِّ ُ ط ال وِْ نتقو تسل سفه على أنفسهم حتى إذا علموا ما ّ
   یجب علیهم

__________________________________________________  
قرة) 1 (   .2 -1: سورة ال
قرة) 2 (   .23: سورة ال
  .88: سورة اإلسراء) 3 (
  .42: ّسورة فصلت) 4 (

ة األبرار في أحوال دمحم   84:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ما یوجب لهم رضا رهم   .علمه عملوا 

االلف على قولك هللاا و:قال ه السالم ثم األلف حرف من حروف دل  ّقال الصادق عل الالم  وّ ّدل  ّ
م القاهر للخل أجمعین،: على قولك ل أفعاله، والملك العظ م على أنه المجید المحمود في  الم ّدل  ّّ 

اء  و،ّجعل هذا القول حجة على الیهودو عده من األنب عث موسى بن عمران ثم من  ّذلك أن هللاا لما  ّ ّ ّ
ن فیهم قوم إال أخذوا علیهم العهود محمد العري األمي  وّإلى بني إسرائیل لم  ّالمواثی لیؤمنن  ّّ ّ

عض سوره، تحفظه  الحروف المقطعة إفتتاح  تاب  أتي  ة الذ یهاجر الى المدینة،  م عوث  ّالم ّ
اماّأمته ف سهل هللاا عز ومشاة وقعودا وقرؤونه ق ل األحوال  ّعلى  ّ نقرنو  وجل حفظه علیهم، وّ

ه ّمحمد صلى هللاا عل ه السالم اآلخذ عنه علومه  وسلم أخاه وآله وّ ه علي بن أبي طالب عل ّوص ّ



ّالتي علمها ّ.  
ّالتي قلدها،» 1«ّو المتقلد منه اإلمامة  س وّ ل من عاند محمدا  ّمذلل  ّ اتر،ّ ل من  وفه ال ّمفحم 

قودهم الى قبوله طائعین وجادله تاب هللاا حتى  اد هللاا على تنزل  قاتل ع ّخاصمه بدلیله القاهر،  ّ 
  .ارهینو

ه ّثم إذا صار محمد صلى هللاا عل ّ ّسلم الى رضوان هللاا عز وآله وّ ّ ان أعطاه  وّجل وّ ثیر ممن  ّارتد 
مان، الته، وظاهر اإل هغ وّحرفوا تأو عد ذلك على  وّیروا معان وضعوها على خالف وجوهها، قاتلهم 

س الغاو لهم هو الخاسى و إبل له، حتى  نتأو   .الذلیل المطرود المغلوب» 2«ء  ّ
عث هللاا محمدا: قال ّفلما  ة ثم سیره منها إلى المدینة وّّ م ّأظهره  ه الكتاب وّ  ّاظهره بها، ثم أنزل عل
عني الم ذلكجعل إفتتاح سورته الكبرو ألم   َ ِ   

__________________________________________________  
حار) 1 ( ّالمتقلد عنه أماناته التي قلدها و:تفسیر البرهان وفي ال ّ ّ.  
عد المطرود،: ء الخاسى) 2 ( حار والم   .هو الخاسر: في ال

                          
ة األبرار    85:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وفي أحوال دمحم                        حل

ّالكتاب الذ  ُ ِ ما » 1«ْ ه فقد ظهر  ا محمد ال رب ف ك  ائي السالفین، أني سأنزله عل ِأخبرت أنب ِ َ َْ ّ ّ
ه اؤهم أن محمدا صلى هللاا عل ه أنب ّأخبرهم  ّ ّ اطل،  وآله وّ محوه ال ارك ال  تاب م ه  ّسلم ینزل عل

حرفونه عن جهتهّامته على  وقرأه هو ّسائر أحوالهم ثم الیهود   ّتأولونه على خالف وجهه، وّ
ّتعاطو التوصل الى علم ما قد طواه هللاا عنهم من حال آجال هذه األمةو ّ   .ّم مدة ملكهم ون

ه ّفجاء إلى رسول هللاا صلى هللاا عل ه وآله وّّ ّسلم منهم جماعة فولى رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ ّ ّسلم  وآله وّ
ه السالم مخاطبتهمعل   .ا عل

قول محمد حقا فقد علمناكم قدر ملك أمته هو إحد: فقال قائلهم ان ما  ّإن  ّّ عو سنة  وّ » االلف«نس
م«نثالثو » و الالم«واحد    .نأرعو» و الم

ه السالم ه؟ و»2«نفما تصنعو ب المص : ّفقال علي عل   قد أنزلت عل
نستو وهذه إحد: قالوا ه؟ فقالوا و»3«* نفماذا تصنعو ب الر: مأة سنة قال وّ هذه : قد انزلت عل

ه السالم واكثر هذه مائتان واحد   :نثالثو سنة، فقال علي عل
ه المر  ما انزل؟ عل ه  وٕاحد وهذه مائتان: قالوا» 4«نفما تصنعو  عو سنة، فقال علي عل ّس ن

عضهم قا المهم ف عها له؟ فاختلط  عضهم  وله واحدة منها،: لالسالم فواحدة من هذه له أو جم



لها: قال عمائة وبل یجمع له  عني إلى الیهود»5«أرع سنین  وذلك س   .، ثم یرجع الملك علینا 
ه السالم تب هللاا عز: ّفقال علي عل عضهم وّأكتاب من  ه؟ فقال  م دلتكم عل : ّجل نط بهذا أم آراؤ

ه،    ّبل آراؤنا دلت: نقال آخرو منهم وّتاب هللاا نط 
__________________________________________________  

حار) 1 (   .ّهو ذلك الكتاب الذ و:في ال
  .1: األعراف) 2 (
م و1: وسف و1: هود و1: یونس) 3 (   .1: الحجر و1: ٕابراه
  .1: الرعد) 4 (
  ).734: (الصواب وهذا الجمع سهو) 5 (

ة األبرار في أحوال    86:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  ودمحم                        حل
ه السالم ه، فقال علي عل ، فعجزوا عن إیراد ذلك،: ّعل ما تقولو تاب من عند هللاا ینط  نفأتوا  ّ 

، فقالوا رأینا دلیله على هذا حساب الجملو   .ّقال لآلخرن فدلونا على صواب هذا الرأ
ه السالم یف دل على ما تقولو: ّفقال علي عل نف س وّ ان، ل ال ب ّ في هذه األحرف إال ما إقترحتم 

ه: أرأیتم إن قیل لكم ست دالة على هذه المدة لملك أمة محمد صلى هللاا عل ّإن هذه الحروف ل ّ ّّ ّ ّ  آله وّ
م وّسلمو ّلكنها دالة على أن عدد ذلك لكل واحد من ّ ّ عدد هذا الحساب دراهم أو دنانیر، أو علي  وّ ّمنا 

ل واحد من ّأن لعلي  عدد هذا  وم دینا عدد ماله مثل عدد هذا الحساب،ّ م قد لعن  ل واحد من ّأن  ّ
س شي: الحساب؟ قالوا ا الحسن ل ه في الم ا أ رته منصوصا عل المر  و*الر والمص و*ّء مما ذ

ه السالم ه في الم ال شي و:ّفقال علي عل رتموه منصوص عل طل قولنا  والمص و*ّء مما ذ المر فإن 
  .طل قولك لما قلتلما قلنا 

قهم وفقال خطیبهم أن عجزنا عن إقامة حجة على دعوانا فأ حجة لك في : منط ا علي  ّال تفرح  ّّ ّ
ما نقول ، قال علي  وّدعواك إال أن تجعل عجزنا حجتك، فاذا ما لنا حجة ف ما تقولو ّال لكم حجة ف ن ّ

ه السالم اهرة: عل ّال سواء، إن لنا حجة هي المعجزة ال ّ.  
ا أیتها الجمال إشهد لمحمدثم ادرت الجمال صدقت  وّ ناد جمال الیهود  ه علیهما السالم فت ّلوص

ا وصي محمد ّصدقت  اب  وّ ا ث ه السالم هؤالء جنس من الشهود  ّذبت هؤالء الیهود، فقال علي عل
ّالیهود، التي علیهم إشهد لمحمد ا علي وّ لها صدقت صدقت  ابهم  ه، فنطقت ث ّلوص ّ ّ نشهد أن ّ
ه ّمحمدا رسول هللاا صلى هللاا عل ّ رمة إال  وآله حقا وّ ه حقا لم یثبت لمحمد قدم في م ا علي وص ّأنك  ّ ّ ّ ّ

قان رمته فأنتما شق مثل م    وطأت على موضع قدمه 



ة األبرار في أحوال دمحم   87:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
عد محمد صلى  وّعالى تمیزتما إثنینّمن أشرف أنوار هللاا ت ان إال أنه ال نبي  ّأنتما في الفضائل شر ّ ّ ّ

ه   .ّسلم وآله وهللاّا عل
ه والیهود» 1«فعند ذلك خرست  عض النظارة منهم برسول هللاا صلى هللاا عل ّآمن  ّ غلب  وسلم وآله وّ
ّسایر النظارة االخرن، فذلك ما قال هللاا تعالى والشقاء على الیهود ما قال محمد:ّ ه إنه  ّ ال رب ف ّ ِ ِ َ َْ 

هو ّوصي محمد عن قول محمد صلى هللاا عل ّ ّ ّسلم عن قول رب العالمین وآله وّ ّ.  
ان: ثم قال ًهد ب عة محمد وُ ّشفاء للمتقین من ش َ َِّ ُ وها، وِْ ّعلي إنهم إتقوا أنواع الكفر فتر ّ ّاتقوا الذنوب  وّ

قات فرفضوها، ّاتقوا إظهار أسرار هللاا والمو عد محمد صلى هللاا  و تعالىّ اء  اده األوص اء ع ّأسرار أز ّ
ه تموها، وآله وعل ّاتقوا ستر العلوم عن أهلها المستحقین لها وّسلم ف   »2«. فیهم نشروها وّ

طی بها المقام ه السالم ال  ه السالم  وو األحادیث في نشر علوم موالنا اإلمام عل فاك بتفسیره عل
عض األعالم عشر ومائة: ّفإنه ره  ما ذ ّو مجلدا    .»3«ن

__________________________________________________  
حار) 1 (   .فعند ذلك خرس ذلك الیهود: في ال
ار) 2 ( حار ج  و4 ح 24: معاني األخ  ،9 ح 54/ 1تفسیر البرهان ج  و10 ح 377/ 92عنه ال
ه السالو ر عل   .22: مالتفسیر المنسوب الى االمام العس
عض االعالم هو ابن شهر اشوب في معالم العلماء ) 3 ( قال في ترجمة الحسن بن ) 189(المراد ب

ه السالم : ّخالد بن محمد بن علي البرقي ه السالم من إمالء اإلمام عل ر عل ه تفسیر العس ت من 
ّعشرو مجلدا، ومائة ،ال یخفى أن هذا التفسیر غیر التفسیر المنسوب الى اال ون ر  مام الحسن العس
ه السالمو ر في قول ابن شهراشوب هو االمام الهاد عل العس راجع الذرعة ج . ّالظاهر أن المراد 
  .1294 رقم 283/ 4

ة األبرار في أحوال دمحم   89:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم ادته عل اب الثالث في ع    ال

ّعقوب، عن علي بن محمد ّ محمد بن - 1 م بن موسى » 2«ّعن محمد بن إسماعیل » 1«ّ ابن إبراه
ّبن جعفر بن محمد، عن علي بن عبد الغفار  اسیو على صالح بن وصیف،: قال» 3«ّ ندخل الع ّ 

ا  وّدخل صالح بن عليو س أ ة على صالح بن وصیف عندما ح ّغیره من المنحرفین عن هذه الناح
ه السالم  ه رجلین أشر من  و:فقال لهم صالحّمحمد عل لت  ّما أصنع؟ قد و ه فقد » 4«ّ قدرت عل
ادة م، فقلت لهما والصالة وصارا من الع ام الى أمر عظ ه؟ فقاال: الص ما نقول في رجل : ما ف



له ال یتكلم وّصوم النهار ّقوم اللیل  ّ ه إرتعدت فرائصنا وال یتشاغل، وّ تداخلنا ما ال  وٕاذا نظرنا ال
  »6«. »5«ّملكه من أنفسنا، فلما سمعوا ذلك إنصرفوا خائبین ن

__________________________________________________  
ما قال السید الخوئي قدس سره) 1 ( ّالظاهر أنه علي بن محمد بن بندار،  ّ ّ ّ  هو من مشایخ الكلیني: ّ
ع أجزائهو ة عنه في الكافي في جم قال بجهالتهمن  وأطل وقد أكثر الروا ّلكن الظاهر أنه  وثم قد 

ثیرا   .-127/ 12 معجم رجال الحدیث ج -ّعلي بن محمد بن بندار الذ رو عنه 
العراق... ّهو ابو علي محمد بن اسماعیل ) 2 ( ین  ان أسن شیخ من العلو  ،  ّالعلو الموسو
ّان ممن رأ الحجة عجل هللاا تعالى فرجه الشرفو ّ ّ   .-107/ 15حدیث ج  معجم رجال ال-ّ
ه السالم وّعده الشیخ: علي بن عبد الغفار) 3 (  معجم رجال -البرقي من رجال اإلمام الهاد عل

  .-76/ 12الحدیث ج 
ه: في المصدر) 4 (   .ّمن أشر من قدرت عل
حار) 5 (   .إنصرفوا خاسئین: في ال
حار ج  و23 ح 512/ 1الكافي ج ) 6 (  عن 360: م الور عن اعال6 ح 308/ 50أخرجه في ال

عقوب، اسناده عن الكلیني،344: ارشاد المفید وّمحمد بن  شف الغمة ج  و   عن 314/ 2ّفي 
  .اإلرشاد

ة األبرار في أحوال دمحم   90:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
عض أصحابنا قال و- 2 ّعنه، عن علي بن محمد عن  ه ال: ّ ّسلم أبو محمد عل سالم الى نحرر ّ

ه»1«الخادم  ضی عل ان  ه، قال وّ، ف لك إت هللاا ال تدر من في منزلك؟: فقالت له إمرأته: ؤذ ّو ّ 
ك منه، فقال: قالت وّعرفته صالحهو ه : ّإني أخاف عل ه فرئي عل اع، ثم فعل ذلك  ّألرمینه بین الس ّ ّ

صلي   »2«. هي حوله وّالسالم قائما 
سه المعتمد» نیو المعجزاتع« الشیخ حسین في - 3 ه السالم لما ح ّقال رو أنه عل س جعفرا  وّ ح
ا عن  و»5«ّقد سلمهما في ید علي نحرر » 4«ان المعتمد  واخاه معه» 3« سأل عل ان المعتمد 

صوم النهار ل وقت فیخبره أنه  اره في  ّأخ ّ   .ّقوم اللیل وّ
مثل ذ ام عن خبره؟ فأخبره  ه: لك، فقال المعتمدّفسأله یوما من األ ا علي الساعة إل ّإمض  اقرأه  وّ

ا فقال: قل وّمني السالم    إنصرف إلى منزلك مصاح
__________________________________________________  

اسي) 1 ( فة الع ّان من خدام الخل اعه وّ ه وراعي س   .ال



حار ج  و26 ح 513/ 1الكافي ج ) 2 (  عن 360:  عن إعالم الور7  ح309/ 50أخرجه في ال
عقوب، اسناده عن الكلیني344: ٕارشاد المفید وّمحمد بن   340/ 4المناقب البن شهر اشوب ج  و 

حار ج و شف الغمة ج  و عن الخرائج،268/ 50في ال   . عن اإلرشاد414/ 2ّفي 
مال الدین ص ) 3 ( ّ أمه ّعن صالح بن عبد هللاا عن: 183ّهو المعروف بجعفر الكذاب، في 

ر : فاطمة قالت ه جعفر فرأیت ) ا الهاد(نت في دار العس ه السالم في الوقت الذ ولد ف عل
ه السالم فلم أره مسرورا بذلك، فقلت ه، فصرت إلى أبي الحسن عل ّا سید : ّأهل الدار قد سروا 

ه السالم ضل : مالي أراك غیر مسرور بهذا الولد؟ فقال عل ك أمره، س ّیهو عل ثیران رو  و.خلقا 
ع تب في توق ات أنه  ه أفضل التح ّعن الحجة عل ّ ه «: ّ ّأما سبیل عمي جعفر فسبیل إخوة یوسف عل ّ

ه و»السالم الكذاب ألنه إدعى میراث أخ ّعلة تسمیته  ّ و له ولد، وّ ر أن  ان : قیل ونأن قفار ما 
ه، سامراء سنة  وّرجع الى الح وتاب وعل دفن في  وسنة) 45(هو ابن  و ه)271(ّالصواب، مات 

ه ورا) 120(أولد : قال و.دار أب   188:  عمدة الطالب-248/ 2 تارخ سامراء ج -ٕاناثا وولدا ذ
  .النجف

اسي) 4 ( ل المولود : ّالمعتمد الع   .ه) 279(المتوفى سنة  و)229(أحمد بن المتو
حار) 5 (   .ّفي ید علي بن جرن: في ال

ة األبرار في أحوال دمحم                       91:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و    حل
ه السالم فوجدته : »1«ّعلي نحرر  ه عل س فوجدت حمارا مسرجا فدخلت عل اب الح ّفجئت إلى 

س طیلسانه وجالسا ه الرسالة فجاء و»2«شاشته  وّخفه وقد ل ّلما رآني نهض فأدیت إل ّ ب فلما  وّ ّر
  : فقلت لهإستو على الحمار وقف،
؟ فقال ا سید اطالقك دونه، فقال لي: حتى یخرج جعفر، فقلت له: ّما وقوفك  إرجع : إنما أمرني 

ه عا فإذا رجعت: قل له وإل ه  وخرجنا من دار واحدة جم ان في ذلك ما ال خفاء  س هو معي  ل
سته بجنایت: قول لك: قال له وعاد وعنك، فمضى» 3«  ه على نفسهّقد أطلقت جعفرا لك ألني ح
كو ه فخلى سبیله وعل ّما یتكلم    »4«. مضى معه إلى داره وّ

__________________________________________________  
حار) 1 (   .علي بن جرن: في ال
عتم بها ومالءة: الشاش) 2 (   .ّنسیج من القطن 
حار) 3 ( ك: في ال ه عل   .ما ال خفاء 
حار ج اخرجه و136: نعیو المعجزات) 4 (  عن مهج الدعوات ص 11 ذیل ح 314/ 50 في ال



275.  
                          

ة األبرار في أحوال دمحم   93:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ع في فضله اب الرا ه ورمه وعفافه وال انته وهد ادته وزهده وص ه  وجمیل اخالقه وع صالحه عل

   العام ولخاصالسالم عند ا
1 -، عقوب، عن الحسین بن محمد األشعر ّ محمد بن  حیى وّ ان أحمد : غیرهما قالوا وّمحمد بن 

اع ة وّبن عبید هللاا بن خاقان على الض ر العلو قم، فجر في مجلسه یوما ذ ان  ومذاهبهم وّالخراج 
ة وما رأیت: ّشدید النصب، فقال سر من رأ رجال من العلو ّال عرفت  ّ مثل الحسن بن علي بن ّ

ه ّمحمد ابن الرضا علیهم السالم في هد ونه وّ  ني هاشم ورمه عند أهل بیته ونبله وعفافه وس
اه على ذو السن منهمو مهم إ ّتقد   .ّعامة الناس والوزراء وّذلك القواد والخطر وّ

نت یوما قائما على رأس أبي ه حجا وّفإني  ّأبو محمد : ه فقالواهو یوم مجلسه للناس إذ دخل عل
صوت عال اب، فقال  ال نو رجال : ّابن الرضا  نإئذنوا له، فتعجبت مما سمعت منهم أنهم جسروا  ّ ّ ّ ّ

حضرته، نى، فدخل رجل  وعلى أبي  فة أو ولي عهد أو من أمر السلطان أن  ن عنده إال خل ّلم  ّ ّ ّ
ّأسمر، حسن القامة، جمیل الوجه، جید البدن، حدث السن له ة و جاللةّ   .هی

ه خطا، مشي إل ه أبي قام  أحد من بني هاشم وّفلما نظر إل ّالقواد، فلما دنا منه  وال أعلمه فعل هذا  ّ
   أجلسه على وأخذ بیده وصدره وّقبل وجهه وعانقه

ة األبرار في أحوال دمحم   94:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ان عل ّمصاله الذ  ه بوجهه، وهّ ال عل ه مق لمه، وجلس إلى جن ه بنفسه، وّجعل  ّأنا متعجب  وفد

ه الحاجب فقال ّان الموف إذا دخل على أبي  وقد جاء،» 1«ّالموف : ّمما أر منه، اذ دخل عل
ه ّتقدم حجا ّخاصة قواده فقاموا بین مجلس أبي وّ اب الدار سماطین  وّ خرج  والى أن یدخل» 2«ین 

حدثه حتى نظر إلى غلمان الخاصة فقال حینئذ اذا فلم  ه السالم  ال على أبي محمد عل ّیزل أبي مق ّّ ّ
  .ّشئت جعلني هللاا فداك

ه ّثم قال لحجا عني الموف فقام: ّ ه خلف السماطین حتى ال یراه هذا   عانقه وقام أبي وّخذوا 
نیتموه: غلمانه وّمضى، فقلت لحجاب أبيو لكم من هذا الذ  ه هذا الفعل؟  و على أبيّو فعل أبي 

قال له: فقالوا ا: ّهذا علو  ابن الرضا فازددت تعج عرف  لم أزل یومي ذلك قلقا  وّالحسن بن علي، 
را في أمره صلي العتمة  وأمر أبي، وّمتف انت عادته أن  ان اللیل ف ه حتى  ّما رأیت ف ّثم » 3«ّ

ه من المؤامرات  ویجلس حتاج إل ما    .ما یرفعه إلى السلطان و»4«نظر ف



ّفلما صلى ه، وّ س عنده أحد فقال لي وجلس، جئت فجلست بین ید   :ل
ه فإن أذنت لي سألتك عنها، فقال ا أ ا بني فقل ما أحببت، : ا أحمد لك حاجة؟ قلت نعم  ّقد أذنت 

ه ما فعلت من اإلجالل: قلت الغداة فعلت  ه من الرجل الذ رأیتك  ّا أ فدیته  والتبجیلو الكرامة وّ
ت  وبنفسك ابن الرضا فس ا بني ذاك إمام الرافضة ذلك الحسن بن علي المعروف  ك؟ فقال  ّأبو ّّ ّ
  .ساعة

__________________________________________________  
اسي) 1 ( ة لم یل : الموف الع اس ل بن المعتصم، أبو أحمد من أمراء الع ّطلحة بن جعفر المتو

غداد و اسماالخالفة   .- 79/ 3 النجوم الزاهرة ج -ه) 278(مات بها سنة  وّلكن توالها فعال ولد في 
هم على سما : قال وّصفهم: ّء المصطف، سما القوم الشي): سر السین المهملة(السما ) 2 (

  .أ على نظم واحد: واحد
  .ّالثلث األول من اللیل): التاء وفتح العین(العتمة ) 3 (
  .المشاورة: لمؤامرةا) 4 (

ة األبرار في أحوال دمحم   95:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اس ما إستحقها أحد من بني هاشم غیر هذا: ّثم قال ّا بني لو زالت اإلمامة عن خلفاء بني الع ّ ّان  وّ ٕ

ستحقها في فضله ه وعفافه وّهذا ل انته وهد ادته وزهده وص لو رأیت  وصالحه، و أخالقهجمیل وع
ال، فاضال، فازددت قلقا اه رأیت رجال، جزال، نب را وأ ظا على أبي على ما سمعت منه وّتف  غ

ه ما قال وٕاستزدته في فعلهو   .قوله ف
عد ذلك إال السؤال عن خبره ن لي همة  حث عن أمره، فما سألت أحدا من بني هاشم وّفلم   ال

ة اإلجالل والفقهاء، والقضاة وّالكتاب وّالقوادو المحل  واإلعظام وّسائر الناس إال وجدته عنده في غا
ع ع أهل بیته والقول الجمیل وّالرف ا وّالتقدم له على جم ال  ومشایخه فعظم قدره عند إذ لم أر له ول

ّعدوا إال حسن القول وّ ه وهو    .الثناء عل
ا  ا أ عض من حضره في مجلسه من األشعرین  ه جعفر؟ فقالفقال له  من  و:ر فما خبر أخ

الحسن جعفر معلن الفس فاجر ماجن  قر  سأل عن خبره أو  للخمور » 2«شرب » 1«نجعفر؟ ف
ّأقل من رأیته من الرجال ه في  ولقد ورد على السلطان وأهتكهم لنفسه، خفیف قلیل في نفسه وّ أصحا

ه السالم ما تعجبت منه ّوقت وفاة الحسن بن علي عل وما وّ ن ظننت أنه  عث  وّ ّذلك أنه لما اعتل  ّ ّ
ادر إلى دار الخالفة ثم رجع  ب من ساعته ف ه السالم قد اعتل فر ّإلى أبي أن إبن الرضا عل ّ

لهم من ثقاته ومستعجال ّخاصته فیهم نحرر، فأمرهم بلزوم  وّمعه خمسة من خدم أمیر المؤمنین 



هعث إلى نفر م وحاله وّتعرف خبره ودار الحسن اإلختالف إل احا وّن المتطببین فأمرهم   تعاهده ص
  .مساءو

عد ذلك بیومین او ثالثة أخبر أنه قد ضعف، فأمر المتطببین ان  ّفلما  ّ ّ   
__________________________________________________  

ما قال: الماجن) 1 ( ال    .ما صنع ومن لم ی
الشراب): ّ المهملة المشددةالراء وسر الشین المعجمة(ّالشرب ) 2 (   .المولع 

ة األبرار في أحوال دمحم   96:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه عشرة ممن یوث  وعث الى قاضي القضاة فأحضره مجلسه، وبلزوم داره، ّأمره أن یختار من أصحا
عث بهم الى دار ا وأمانته وه في دینه ال ولحسنورعه، فأحضرهم، ف نهارا، فلم  وأمرهم بلزومه ل

ه السالم فصارت سر من رأ ضجة واحدة   .ّیزالوا هناك حتى توفي عل
عث السلطان الى داره من فتشها ع ما فیها وّفتش حجرها، وّو  جاءوا  وطلبوا أثر ولده وختم على جم

عضهن أن هناك  ر  عرفن الحمل، فدخلن على جواره ینظر إلیهن فذ ّبنساء  ، »1«جارة بها حبل ن
ل بها نحرر الخادم وفجعلت في حجرة ه وّو عد ذلك في تهیئته واصحا  ّنسوة معهم ثم أخذوا 

بت بنو هاشم وعطلت األسواقو انت سر من رأ یومئذ  وأبي وّالقواد ور ّسائر الناس الى جنازته، ف ّ
امة الق   .شبیها 

س عث السلطان إلى أبي ع ّفلما فرغوا من تهیئته  ه ّ الصلوة عل ل فأمره  فلما » 2«ى بن المتو
شف عن وجهه فعرضه على بني هاشم من  سى منه ف ه دنا أبو ع وضعت الجنازة للصلوة عل

ة ة والعلو اس ّهذا الحسن بن علي بن محمد بن الرضا : قال وّالمعدلین والقضاة وّالكتاب وّالقواد والع ّ
ه السالم مات حتف أنفه على فراشه حضره م  فالن وثقاته فالن ون حضر من خدم أمیر المؤمنینعل

حمله ومن المتطببین فالن وفالن ومن القضاة فالنو حمل من وسط  وّفالن ثم غطى وجهه، فأمر 
ه أبوه وداره   .ّدفن في البیت الذ دفن ف

ش في المنازل وّالناس في طلب ولده وفلما دفن أخذ السلطان  ّتوقفوا عن قسمة والدور وثر التفت
حفظ الجارة التي توهم ومیراثه لوا  ّلم یزل الذین و ّ   

__________________________________________________  
  .بها حمل: في المصدر) 1 (
عد صالة القائم  و)2 ( انت  ما نقله الصدو ) ع(هذه الصالة  اسناده ) ره(قفي البیت  في االكمال 

ان راجع ج    .475 ص 2عن ابي االد



ة األبرار في أحوال دمحم       97:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                    حل
طل الحمل عنهن قسم میراثه بین امه طالن الحمل، فلما  ّعلیها الحمل الزمین حتى تبین  ّ ّ ه  وّ أخ

ّادعت امه وصیته وجعفر طلب أثر ولده وثبت ذلك عند القاضي، وّ   .ّالسلطان على ذلك 
عد ة أخي:  ذلك إلى أبي فقالفجاء جعفر  ل سنة عشرن ألف  وإجعل لي مرت ك في  ّأوصل إل

رها وأبي» 1«دینار، فزره  الما خشنا    :قال له وأسمعه 
اك فه في الذین زعموا أن أ ّا أحم السلطان جرد س ّ ّ أ له ذلك؛  وّ ّأخاك أئمة لیردهم عن ذلك، فلم یته ّ ّ

ك إمام ك أو أخ عة أب نت عند ش ك مراتبهمافإن  ك الى السلطان أن یرت ّا فال حاجة  ال غیر  وّ
  .ٕان لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بناء وّالسلطان،

ه حتى مات  واستضعفه وّو استقله أبي عند ذلك أذن له في الدخول عل حجب عنه، فلم  ّأمر أن 
طلب أثر ولد الحسن بن  وهو على تلك الحال وخرجنا وأبي،   »2«. علي علیهما السالمّالسلطان 

__________________________________________________  
  .زجره: زره) 1 (
حار و1 ح 506 -503/ 1الكافي ج ) 2 ( مال 2، 1 ح 329 -325/ 50ج : أخرجه في ال  عن 

عقوب،357: ٕاعالم الور و40: الدین اسناده عن الكلیني،338: ارشاد المفید وّ عن محمد بن  في  و 
اختالف131: رو قطعة منه الشیخ الطوسي في غیبته و عن اإلرشاد،407/ 2ّشف الغمة ج   .  

ة األبرار في أحوال دمحم   99:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم اب الخامس في جوده عل    ال

م - 1 عقوب، عن علي بن محمد، عن محمد بن إبراه ّ محمد بن  ّ ابن الكرد عن محمد ّّ ّالمعروف 
م بن موسى بن جعفر قال   :ّبن علي بن إبراه

ه السالم فإنه  ا محمد عل عني أ ّضاق بنا األمر، فقال لي أبي إمض بنا حتى نصیر إلى هذا الرجل  ّ ّ
هو في  وّال رأیته قط، فقصدناه، فقال لي أبي وما أعرفه: تعرفه؟ فقال: قد وصف عنه سماحة فقلت

أمر لنا بخمسمائة درهم: طرقه في  ومائتا درهم للدین، ومائتا درهم للكسوة،: ما أحوجنا إلى أن 
،  مائة أشتر بها حمارا: لیته أمر لي بثالثمائة درهم: مائة للنفقة، فقلت في نفسي ونسخة للدقی

  .»1«أخرج الى الجبل  ومائة للكسوة ومائة للنفقةو
اب خرج علینا غال: قال م: مه فقالّفلما وافینا ال ه وّیدخل علي بن إبراه ّمحمد إبنه، فلما دخلنا عل ّ 
ّا علي ما خلفك عنا إلى هذا الوقت؟ فقال: ّسلمنا قال ألبيو ّ ا سید إستحییت أن ألقاك على هذا : ّ

ّالحال، فلما خرجنا من عنده جاءنا غالمه فناول أبي صرة فقال  مائتان للكسوة: هذه خمسمائة درهم: ّ



   هذه ثالثمائة درهم إجعل: ّأعطاني صرة فقال ومائة للنفقة، و»2«لدین مائتان لو
__________________________________________________  

الد الجبل،) 1 ( الجبل  ن وهي همدان، وعني  سین وقزو  آذریجان،: حدودها وما واالها وقرم
  .الد الدیلم وفارس، وخوزستان، وعراق العرب،و
حارفي ا) 2 (   .للدقی: ل

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   100:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

، فصار »1«صر إلى سوراء  وال تخرج إلى الجبل ومائة للنفقة ومائة في ثمن حمار، مائة للكسوة،
امرأة فدخله الیوم ألف دینار وإلى سوراء مم وّتزوج  الوقف، فقال محمد بن إبراه قول  فقلت : ّع هذا 

حك أترد أمرا أبین من هذا قال: له   :و
ه : فقال   .»2«هذا أمر قد جرنا عل

سى في  م الكرد» شف الغمة«ّعلي بن ع : ّفي روایته لهذا الحدیث في آخره قال محمد بن إبراه
حك أترد أمرا أبین من هذا قال: فقلت له   :فقال: و
ه، قلت وصدقت ة عن : ّلكنا على أمر قد جرنا عل ا ه فقال ح تا ّهذا هو التقلید الذ ذمه هللاا في  ّ ّ
اءنا على: الكفار َإنا وجدنا آ َ ْ َ َ ٍ أمة َِّ َّ َانا علىَ وُ َن آثارهم مهتدو  َِّٕ َُ ْ ُ ْ ِ ّال شبهة أن عذاب هؤالء الذین  و»3«ِ ّ

ّمن الذین لم یبلغهم الدعوة» 4«ا مضاعفا ّالمعجزات أشد عذا وّرأوا األدلة وّبلغتهم الدعوة ال قامت  وّ
ما  وّهذا العلو لو لم یر أمارة وّعلیهم الحجة، ه السالم  ان من معرفة الحسن عل ّال داللة إال ما 
ه أعظم حجة وان في نفسه شاء انتهى  وأبین داللة، وّنفس إبنه لكان ف ّلكن هللاا یهد لنوره من  ّ

  »5«. المه
عقوب، عن علي بن محمد، عن أبي أحمد بن راشد ّ محمد- 2 ّ بن  ّ»6«،  

__________________________________________________  
ى(سور ) 1 ( غداد): طو العراق من أعمال  مد وموضع  / 54 القاموس ج -سوراء: قال وقد 
2 -.  
شف الغمة ج  و3 ح 506/ 1الكافي ج ) 2 ( حار ج و410/ 2ّأخرجه في   52 ح 278/ 50 ال

اسناده عن الكلیني341: عن ارشاد المفید  .  
  .22: سورة الزخرف) 3 (
أضعاف مضاعفة: في المصدر) 4 (   .ّأشد 



  .410/ 2ّشف الغمة ج ) 5 (
ّ قال السید 13868 رقم 9/ 21مجهول، له ترجمة في معجم الرجال ج : أبو أحمد بن راشد) 6 (

ّالخوئي قدس سره تاب 1 الكافي ج -ّرو عنه علي بن محمد والجعفررو عن ابي هاشم : ّ  
اب مولد أبي محمد الحسن بن علي علیهما السالم  ّالحجة  عض أهل المدائن و5 ح 124ّ  رو عن 

ه السالم و ة من رآه عل اب تسم ّرو عنه علي بن محمد    .15 ح 77ّ
ة األبرار في أحوال دمحم   101:، ص5: ، ج)ع (األطهارآله  و                        حل

سوطه األرض قال: عن ابي هاشم الجعفر قال ه السالم الحاجة، فحك  وت إلى أبي محمد عل ّش ّ: 
مندیلو ه غطاه  ا هاشم خذ: أخرج خمسمائة دینار فقال وّأحس   »1«. أعذرنا وا أ
ّعنه عن علي بن محمد، و- 3 ّمحمد بن أبي عبد هللاا، عن إسح بن محمد النخعي  وّ : ؛ قال»2«ّّ

اس بن عبد » 3«ّحدثني إسماعیل  ّبن محمد بن علي بن إسماعیل بن علي بن عبد هللاا بن ع ّ ّ ّ ّ
ه الحاجة: المطلب قال وت إل ، فلما مر بي ش ه السالم على ظهر الطر ّقعدت ألبي محمد عل ّ ّ 

س عند درهم فما فوقهاو ا : ال غداء، قال وال عشاء وّحلفت له أنه ل اّفقال تحلف  قد دفنت  واذ
ا غالم ما معك فأعطاني غالمه مائة  ومائتي دینار، ة أعطه  س قولي هذا دفعا لك عن العط ّل

  .دینار
ّثم أقبل علي فقال لي عني الدنانیر التي دفنت: ّ ّإنك تحرمها أحوج ما تكو إلیها  ن ه السالم وّ  صدق عل

ما قال، دفنت مائتي دینار،و ء   لنا فاضطررت ضرورة شدیدة الى شيهفا ونتكو ظهرا: قلت وان 
شت عنها فاذا إبن لي قد عرف موضعها فأخذها وأنفقه ، فن قانغلقت علي أبواب الرز ّ هرب فما  وٕ
   قدرت

__________________________________________________  
حار ج  و5 ح 507/ 1الكافي ج ) 1 (  عن المناقب البن شهر 53 ح 279/ 50أخرجه في ال

شف الغمة ج  و342: ٕارشاد المفید و431/ 4ب ج اشو   . عن اإلرشاد412/ 3ّفي 
ا ) 2 ( نى أ ه الى الحارث النخعي اخي االشتر  ان، ینتهي نس ّاسحاق بن محمد بن أحمد بن أ ّ

ه السالم، ، وّعقوب األحمر، رو عن ابي محمد عل  ّحمزة بن محمد، وعن ابي هاشم الجعفر
ه بن عبد هللاا،و حیى بن دراب، وعبد السالم بن صالح، وّشاهو رو  وّحیى بن المثنى، وّمحمد بن 

ط، وّعنه جعفر بن محمد،  68/ 3فساد المذهب، راجع المعجم ج  وّعلي بن محمد نسبوه الى التخل
  .-1173رقم 
ه السالم) 3 ( ر عل   .ّعده الشیخ في رجاله من أصحاب الحسن العس



ة   102:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و األبرار في أحوال دمحم                        حل
  »1«. ء منها على شي

، قال و- 4   :ّحدثني أبو هاشم الجعفر قال: عنه بهذا اإلسناد عن إسح
س ه السالم ضی الح وت إلى أبي محمد عل تب إلي أنت تصلي الیوم » 2«لب القید  وّش ّف ّ
ه السالم،ّالظهر في منزلك فأخرجت في وقت الظهر فصل ما قال عل قا  ویت في منزلي  ّنت مض

مائة دینار ّفأردت أن اطلب منه دنانیر في الكتاب فاستحییت، فلما صرت إلى منزلي وجه إلي  ّ ّ 
انت لك حاجة فال تستحو ّأطلبها فإنك تر ما تحب إن شاء هللاا تعالى وال تحتشم وّتب إلي إذا  ّ ّ .
»3«  
اش ّرواه أبو عبد هللاا أحمد و- 5 ّحدثني أحمد بن : من دالئل أبي هاشم، قال» 4«ّ بن محمد بن ع

حیى، قال ّحدثنا سعد بن عبد هللاا،: ّمحمد بن  : ّحدثنا أبو هاشم، قال: ّعبد هللاا ابن جعفر قاال وّ
س ه السالم علة ضی الح وت إلى أبي محمد عل ّش تب إلي تصلي الظهر الیوم في  وّ ّثقل القید، ف ّ

ه السالم قالمنزلك فأخرجت  ما قال عل قا الى  و:ّفي وقت الظهر فصلیت في منزلي  ّنت مض
سهما  و:في آخره قال وآخر الحدیث ان المعتز ح ه السالم  س مع أبي محمد عل ّان أبو هاشم ح ّ

ّمع عدة من الطالبیین في سنة ثمان   »5«. مائتین وخمسین وّ
__________________________________________________  

حار ج  و352: عنه اعالم الور و14 ح 509/ 1الكافي ج ) 1 (  56 ح 280/ 50اخرجه في ال
اسناده عن الكلیني،343: عن ارشاد المفید شف الغمة ج  و،214: الخرائج و   عن 413/ 2في 

  . نحوه432 ص 4رواه ابن شهر اشوب في المناقب ج  واإلرشاد
  .تلزجه وتل القید أ غلظه: في المصدر وهو مسمار القید،) 2 (
حار ج  و10 ح 508/ 1الكافي ج ) 3 (  عن المناقب البن شهر 27 ح 267/ 50اخرجه في ال

  . عن الكلیني342: ارشاد المفید و214: الخرائج و439 و432/ 4اشوب ج 
تب منها) 4 ( اش أبو عبد هللاا له  ّاحمد بن محمد بن عبید هللاا بن الحسن بن ع ّّ تاب مقتضب : ّ

ار أبي هاشم، واألثر فى عدد االئمة االثني عشر، ّغیرها، عده  وتاب شعر أبي هاشم، وتاب أخ
من لم یرو عنهم علیهم السالم، توفي سنة   معجم رجال الحدیث ج -ه) 401(ّالشیخ في رجاله ف

22 /288 -.  
  .354: اعالم الور) 5 (

ة األبرار في أحوال دمحم   103:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل



، عن أبي هاشم الجعفر قال- 6 ، عن إسح عقوب، بإسناده الساب دخلت على أبي : ّ محمد بن 
ه فجلست وّمحمد یوما ه خاتما أتبرك  ّما جئت له فلما » 1«أنسیت  وّأنا أرد أن أسأله ما أصوغ 

الخاتم فقال وّودعته ّالكرا، هنأك هللاا  وّخاتما رحت الفصّأردت فضة فأعطیناك : ّنهضت رمى إلي  ّ
ا هاشم، فقلت ّا سید أشهد أنك ولي هللاا: ا أ ّ ّ طاعته فقال» 2«ٕامامي  وّ ا : ّأدین هللاا  ّغفر هللاا لك 

ا هاشم   »3«. أ
اش بإسناده الساب عن أبي هاشم قال و- 7 ه السالم: رواه إبن ع أنا ارد  وّدخلت على أبي محمد عل

ه،أن أسأله ما أص ه خاتما أتبرك    »4«. ساق الحدیث الى اخره وّوغ 
اسناده الساب عن إسح قال- 8 عقوب  ّحدثني علي : ّ محمد بن  ّبن زد بن علي بن الحسین » 5«ّ

ه  وان لي فرس: ّبن علي قال ره في المحال فدخلت على أبي محمد عل ا أكثر ذ ه معج ّنت  ّ
  ما فعل فرسك؟: السالم یوما فقال لي

ك وهو عند: لتفق ا ه قبل المساء إن قدرت على مشتر وهو ذا على   عنه نزلت، فقال لي إستبدل 
را ودخل علینا داخل وّال تؤخر ذلك،و ّانقطع الكالم فقمت متف مضیت إلى منزلي فأخبرت أخي  وٕ

  الخبر، فقال ما أدر ما أقول في هذا،
__________________________________________________  

انه: ء أنسى الرجل الشي) 1 (   .حمله على نس
طاعته و:في المصدر) 2 ( ّامامي الذ أدین هللاا  ّ ٕ.  
حار ج  و21 ح 512/ 1الكافي ج ) 3 (  عن المناقب البن شهراشوب 8 ح 254/ 50اخرجه في ال
شف الغمة ج  و437/ 4ج    .421/ 2اورده في 
  .356: اعالم الور) 4 (
ه السالمّعده الشیخ في رجال) 5 ( ر عل من الغرائب ان األردبیلي  وّه من اصحاب أبي محمد العس

ّرو ابن محبوب عنه مع أن ابن محبوب :  في ترجمة علي بن زد قال581/ 1في جامع الرواة ج 
ه السالم) 224(توفي سنة  ر عل ان من أصحاب العس ن أن یرو عمن  م یف   راجع -ّه 

  .-132/ 12معجم رجال الحدیث ج 
ة األبرار في أحوال دمحم   104:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه عه وفشححت  ا موال نف : ّقد صلیت العتمة، فقال وأمسینا فأتانا السائس ونفست على الناس بب
  .ّعلمت أنه عنى هذا بذلك القول وٕاغتممت وفرسك» 1«

ه الس: قال ّثم دخلت على أبي محمد عل امّ عد أ ة إذ  وّالم  ّأنا أقول في نفسي لیته أخلف علي دا



قوله، فلما جلست قال ا غالم أعطه الكمیت هذا خیر من : ّنت إغتممت  ة،  ك دا ّنعم نخلف عل
  »2«. أطول عمرا وأوطأ وفرسك

ّرو عن علي بن زد بن علي بن الحسین بن زد بن علي قال: قال» الخرایج«ّ الراوند في - 9 ّ ّ :
ه السالم من دار العامة إلى منزله فلما أتى الدار ا محمد عل ّصحبت أ ّ : أردت اإلنصراف قال وّ

ّإصرفها في ثمن جارة فإن جارتك : قال ودینار» 3«ّأمهل، فدخل ثم أذن لي فدخلت فأعطاني مائة 
قول ونت خرجت من المنزل وفالنة ماتت، انت، فمضیت فإذا الغالم   ماتت :عهد بها أنشط ما 

  .ّفالنة جارتك الساعة
  ما حالها؟: قلت

  »5«. فماتت» 4«قیل شرت ماء فشرقت 
سى في -10   عن أبي یوسف الشاعر القصیر» ّشف الغمة«ّ علي بن ع

__________________________________________________  
  .فنى ونفد): فتحها في المضارع وّضمها وسرها في الماضي وفتح الفاء(ء  نف الشي) 1 (
حار ج  و15 ح 510/ 1الكافي ج ) 2 (  عن المناقب البن شهر 26 ح 266/ 50أخرجه في ال

اختالف214: الخرائج و مختصرا430/ 4اشوب ج  عقوب352: ٕاعالم الور و   ّ عن محمد بن 
اسناده عن الكلیني343: ارشاد المفیدو شف الغمة ج  و    . عن االرشاد413/ 2في 
حا) 3 (   .مائتي دینار: رفي ال
الماء) 4 (   .ّغص: قشر 
شف الغمة ج  و214: الخرائج) 5 ( حار ج  و428/ 2ّعنه  عن المناقب  و عنه264/ 50في ال

  . مختصرا431/ 4البن شهر اشوب ج 
                          

ة األبرار في أحوال دمحم   105:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ل قالش ة،  وولد لي غالم: ّاعر المتو الخی تبت رقاعا الى جماعة أسترفدهم فرجعت  قا، ف ّنت مض

ر إذ جاء أبو حمزة» 1«فبینا  ّقول لك سید : قال وّمعه صرة سوداء فیها أرعمائة درهم وّأنا متف
ه ارك هللاا لك ف ه السالم أنف هذه على المولود،  ّالحسن بن علي عل ّ .»2«  

ضا عن أبي القاسم  - 11 سى أ ین من سر : اتب راشد قال» 3«ّعلي بن ع ّخرج رجل من العلو ّ
حلوان  ه رجل  طلب الفضل، فلق ه السالم إلى الجبل  ام أبي محمد عل ّمن رأ في أ فقال له » 4«ّ

  ؟»5«من أین أتیت 



   ّمن سر من رأ: قال
ذا: فقال ذا؟  وهل صرت    »6«موضع 
ار الحسن بن علي شيهل: نعم، فقال: فقال   ء؟  عندك من أخ
  فما أقدمك الجبل؟: ال قال: قال
  .أطلب الفضل: قال
ضها: قال ّانصرف معي إلى سر من رأ حتى توصلني إلى الحسن  ونلك عند خمسو دینارا فاق ٕ

  .بن علي علیهما السالم
ّعاد العلو معه فوصال إلى سر من رأ ونعم، فأعطاه خمسین دینارا: فقال تأذنا على الحسن بن ٕاس وّ

   الحسن وعلي علیهما السالم فأذن لهما فدخال
__________________________________________________  

حار) 1 ( ة، قال: في ال الخی اب  وء فاطوف حول الدار طوفة أجي: قلت: فرجعت  صرت الى ال
  ...معه  وفخرج أبو حمزة

حار ج و426/ 2ّشف الغمة ج ) 2 (   .69 ح 294/ 50 عنه ال
حار) 3 (   .ّعلى أ حال هو مجهول وّحدث أبو القاسم علي بن راشد،: في ال
حار) 4 (   .رجل من همدان: في ال
حار) 5 (   .من أین أقبلت؟: في ال
حار) 6 ( ذا: قال: في ال ذا؟ وهل تعرف درب    موضع 

ة األبرار في أحوال دمحم   106:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم إلى الجبلي قال له ه السالم قاعد في صحن الدار فلما نظر عل   أنت فالن بن فالن؟: ّعل

ك أبوك: نعم، قال: قال ة فجئت تؤدیها وأوصى إل ّأوصى إلینا بوص هي معك أرعة آالف دینار،  وّ
ه السالم إلى ال: فأتها فقال الرجل ه، ثم نظر عل خرجت إلى الجبل : ّعلو فقال لهّنعم، فدفعها إل

ك خمسین دینارا فأعطاه وتطلب الفضل، فأعطاك هذا الرجل خمسین دینارا فخرجت معه . نحن نعط
»1«  

__________________________________________________  
حار ج  و426/ 2ّشف الغمة ج ) 1 (   .69 في ذیل الحدیث 294/ 50عنه ال

ة األبرار في أحوال دمحم                         107:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و  حل
ه السالم مع المتطبب الذ أعطاه خمسین دینارا لما فصده اب السادس حدیثه عل ّال ّ   



ه مائة سنة أو نیف  وّرجل متطبب» 1«ّحدث فطرس : ّ الراوند قال- 1 نت : فقال» 2«ّقد أتى إل
ل شوع طبیب المتو عث ان  وتلمیذ بخت ه السالم أن ی ر عل ه الحسن العس عث إل صطفیني، ف

فصده فاختارني، ه عنده ل أخص اصحا ه  فصده : قال وّإل ه السالم من  ّقد طلب مني الحسن عل
ه ه وفصر إل أمرك  ما  ه ف   .ّهو أعلم في یومنا هذا ممن تحت السماء فاحذر أن تعترض عل

ه فأمرني إلى حجرة ك قالن : قال وفمضیت إل ه  و:ههنا إلى أن أطل ه ف ّان الوقت الذ أتیت إل
ما ففصدت  وّعند جیدا محمودا للفصد، فدعاني في وقت غیر محمود له بیرا عظ أحضر طستا 

 غسل یده وإقطع الدم فقطعته: قال لي: ّاألكحل فلم یزل الدم یخرج حتى إمتأل الطست، ثم قال
ّلطعام الحارّقدم من ا وّردني إلى الحجرة وّشدها،و ارد شي وّ ثیر ال   .قیت الى العصر وء 

إقطع، : ّخرج الدم الى أن إمتأل الطست فقال وّدعا بذلك الطست فسرحت وّسرح: ّثم دعاني فقال
ّردني إلى الحجرة فبت فیها وّشده وفقطعته ّ.  

__________________________________________________  
طر مت) 1 ( حار حدث  الرّفي ال ّطبب  ّ.  
سرها المشددة ونفتح النو(النیف ) 2 ( اء المثناة او  و ال ّس ّل ما زاد على العقد فنیف  والزادة): ن

قال والى أن یبلغ العقد الثاني، عد عقد ف قال ونیف، ومائة ونیف، وعشرة: ال تستعمل إال  خمسة : ال 
  .نیف وعشر

ة األبرار في أ   108:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وحوال دمحم                        حل
حت ّسرح فسرحت فخرج من یده مثل : قال وّأحضر ذلك الطست وّظهرت الشمس دعاني وّفلما اص ّ

  :اللبن الحلیب إلى أن إمتأل الطست، ثم قال لي
اب وّشد یده وإقطع فقطعت ٕانصرف فأخذت  وأعذر وخذ هذا: قال وخمسین دینارا، وّقدم لي بتخت ث

أمرني السید بخدمة؟ قالو ذلك ك من دیر العاقول: ّقلت  صح ة من  حسن صح   .نعم 
شوع فقلت له و في بدن : ّالقصة فقال: فصرت إلى بخت ماء على أن أكثر ما  نإجتمعت الح

عة أمناء  ا، وّمن الدم» 1«اإلنسان س یت لو خرج من عین ماء لكان عجی أعجب ما  وّهذا الذ ح
ر سا ه اللبن فف ث ّف قرأ » 2«عة ثم م الیها  ام بل في هذه » 4«الكتب على أن یجد » 3«ثالثة أ

را في العالم فلم یجد  الطب من راهب : ّثم قال لي» 5«ّالقصة ذ ة أعلم  لم یب الیوم في النصران
ه ما جر ر ف ا یذ تا ه  تب إل   .بدیر العاقول ف

شوع قالصاحب : ّفخرجت فنادیته فأشرف علي قال فمن أنت؟ قلت ه؟ قلت: بخت تا نعم : معك 
ه فرفعه فقرأ الكتاب ال فجعلت الكتاب ف ّأنت الرجل الذ : نزل من ساعته فقال وّفأرخى إلي زنب ّ



ى ألمك: نعم قال: فصدت؟ قلت غال وّطو ب    .ّمر ور
قي من اللیل ثلثه، قلت وّفوافینا سر من رأ دار : ّأین تحب؟ دار استاذنا أو دار الرجل؟ قال: قد 

اب ه قبل األذان، ففتح ال ا ما صاحب دیر : قال وخرج إلینا خادم أسود وّالرجل، فصرنا إلى  ّأ
   أنا جعلت: ّالعاقول؟ فقال الراهب

__________________________________________________  
م(األمناء ) 1 ( فتح الم ساو رطلین، و)فتح الهمزة جمع المنا  یل او میزان  المن في  وهو  ّهو 

م   .لغة تم
حار) 2 ( ثنا: في ال   .ّثم م
حار) 3 (   .نقرأ: في ال
حار) 4 (   .على أن نجد: في ال
حار) 5 (   .فلم نجد: في ال

ة األبرار في أحوال دمحم   109:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
غلین: قال لي الخادم وأنزل،: فداك، فقال ال   .دخال وأخذ بیده وإحتفظ 

حنا ّارتفع النهار ثم خرج الراهب وفأقمت إلى أن أص ّ ّ انیین وٕ اب الره اض وّقد رمى ث اب ب س ث قد  ول
ه، ثم قال: اسلم، قال عدو إل ادر  شوع، فلما رآه  اب بخت ّخذ بي اآلن إلى دار أستاذك، فصرنا إلى  ّ :

ح فأسلمت: ّما الذ أزالك عن دینك؟ قال ح؟:  على یده قالوجدت المس نعم أو : قال! وجدت المس
ح، فعلها في العالم إال المس ّنظیره فإن هذه الفصدة لم  اته وّ ّراهینه، ثم عاد إلى  وهذا نظیره في آ

ه السالم   »1«. لزم خدمته إلى أن مات واالمام عل
عقوب، عن علي بن محمد، عن الحسن بن الحسین - 2 ّ محمد بن  ّحمد بن ّحدثني م: قال» 2«ّّ

فوف، قال ر : الحسن الم عض فصاد العس عض اصحابنا عن  ّحدثني  ّمن النصار أن » 3«ّ
ه  عث إل ه السالم  ا محمد عل » 5«قإفصد هذا العر : یوما في وقت صالة الظهر فقال لي» 4«ّأ

هذا ما رأیت أمرا أعجب من : قناولني عرقا لم أفهمه من العرو التي تفصد، فقلت في نفسي و:قال
س بوقت فصد وأمرني أن افصد في وقت الظهر ة عر ال أفهمه ول   .قالثان

ّن في الدار فلما أمسى دعاني وإنتظر: ثم قال لي ّسرح الدم فسرحت ثم قال لي: قال لي وّ أمسك : ّّ
ت، ثم قال لي ان نصف اللیل ارسل إلي: ّفأمس ّن في الدار فلما  ّ ّ ّسرح الدم، قال: قال لي وّ ّ :

   ّت أكثر من عجبي األولّفتعجب
__________________________________________________  



حار ج  و213: الخرائج) 1 ( / 2في الوسائل ج  و102 ح 132/ 62ج  و21 ح 260/ 50عنه ال
  . مختصرا2 ح 75
ات تبلغ عشرن مورد: الحسن بن الحسین) 2 ( ، وقع في إسناد جملة من الروا ا ّلعله الضرر الطبر

  .ّلكنه لم أجد له ترجمة والتهذیب، وفي الكافي
ر) 3 ( ّهي سامراء أو محلة بها: العس ّ.  
  .ّعث إلي یوما: في المصدر) 4 (
  .أحد األوردة التي یجر فیها الدم) سر العین المهملة(قالعر ) 5 (

ة األبرار في أحوال دمحم   110:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
رهت أن أسأله قال أنه الملح، ثم قال لي: و  ض  ّفسرحت فخرج دم أب س قال: ّ ست، ثم : إح ّفح

حت أمر قهرمانه : قال عطیني ثالثة دنانیر فأخذتها» 1«ّن في الدار فلما اص   .أن 
ه القصة قال شوع النصراني فقصصت عل   :ّو خرجت حتى أتیت إبن بخت

تاب وّء من الطب ال أعرفه في شي وقول،هللاّا ما أفهم ما ت و:فقال لي ال أعلم في دهرنا  وال قرأته في 
ه قال ة من فالن الفارسي فأخرج إل تب النصران   :أعلم 

صرة : ّأتیت األهواز ثم صرت إلى فارس إلى صاحبي فأخبرته الخبر، قال وفاكترت زورقا إلى ال
ا قا اما فأنظرته ثم أتیته متقاض ّفقال لي انظرني أ   :فقال لي: لّ

ح في دهره مرة ه عن هذا الرجل فعله المس ّإن هذا الذ تح ّ ّ ّ .»2«  
__________________________________________________  

یل، أو أمین الخرج: القهرمان) 1 (   .الدخل والو
حار ج  و24 ح 512/ 1الكافي ج ) 2 (   .1 ح 74/ 12الوسائل ج  و101 ح 131/ 62عنه ال

ة األبرار في أحوال دمحم          111:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                 حل
ه السالم مع أنوش النصراني ع حدیثه عل اب السا    ال

صر قال- 1 ه السالم :  رو عن أبي جعفر أحمد القصیر ال ّحضرنا عند سیدنا أبي محمد عل ّ
ه خادم من دار السلطان جلیل فقال له ر، فدخل عل ك السالم: العس قرأ عل قول  وأمیر المؤمنین 

طهر إبنین له،: لك ّاتبنا أنوش النصراني یرد أن  ب إلى داره وّ تدعو  وقد سألنا مسائلتك أن تر
السالمة ه  ب والبن قاء فأحب أن تر ّأن تفعل ذلك فإنا لم نجشمك هذا العناء إال ألنه قال وّال ّّ:  

ا النبوة قا   .ّرسالةال وّنحن نتبرك بدعاء 
حقنا من المسلمین، ثم قال: فقال موالنا ّالحمد هلل الذ جعل النصار أعرف  ّ ب : ّ اسرجوا لنا فر



شوف الرأس حافي القدمین ه م سو وحتى وردنا أنوش فخرج إل نحوله القس ان و»1«الشمامسة  وّ  الره
اب داره،و ّا سیدنا أتوسل إل: قال له وّعلى صدره اإلنجیل فتلقاه على  ّك بهذا الكتاب الذ أنت ّ

ه منا إال غفرت لي ذنبي في عناك سى بن مرم وّأعرف  ح ع ه من اإلنجیل  وّح المس ما جاء 
ح  ّمن عند هللاا ما سألت أمیر المؤمنین مسألتك هذه إال ألنا وجدناكم في هذا اإلنجیل مثل المس ّ ّ

سى بن مرم عند هللاا   .ّع
__________________________________________________  

ة وفتح الشین المعجمة(الشمامسة ) 1 ( م الثان ة معناها  وّجمع الشماس) سر الم لمة سران هي 
سة   .الخادم للكن

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   112:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

قد قام الناس على اقدامهم  و»1«ّالغالمان على منصة  ودخل على فرسه والحمد هلل: فقال موالنا
ك،: فقال اق عل ام وّأما إبنك هذا ف عد ثالثة أ ّأما اآلخر فمأخوذ عنك  سلم وّ اقي  حسن  وهذا ال

ا سید إن قولك الح و:ّتوالنا أهل البیت، فقال أنوش وإسالمه ّهللاا  ّ لقد سهل على موت إبني هذا  وّ
سلملما ع ّرفتني أن االخر  سین وّ عض القس ّتوالكم أهل البیت فقال له    مالك ال تسلم؟: ّ

علم ذلك، فقال موالنا وأنا مسلم: فقال له أنوش قول الناس وصدق: موالنا  ّإنا خبرناك : ّلو ال أن 
ك، فقال أنوش وبوفاة إبنك قائه عل ما أخبرناك لسألنا هللاا  ن  ا سید : ّلم  ّإال ما ترد، قال ّال أرد 

ام ومات: أبو جعفر أحمد القصیر عد ثالثة أ ّهللاا ذاك اإلبن  عد سنة وّ اب معنا  وأسلم اآلخر  لزم ال
ه السالم ّإلى وفاة سیدنا أبي محمد عل ّ .»2«  

__________________________________________________  
م(ّالمنصة ) 1 ( نفتح النو وسر الم نة ): ّلة المشددةالصاد المهم وّ الكرسي، او ما یرفع من أم

  .قعد أو یوقف فیها
ة الحضیني583: أخرجه المؤلف في مدینة المعاجز) 2 (   .67:  عن هدا

ة األبرار في أحوال دمحم   113:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
غل مع المستعین اب الثامن حدیث ال    ال

عق- 1 م، قالّ محمد بن  ّوب، عن علي بن محمد، عن أبي علي محمد بن علي ابن إبراه ّ ّحدثني : ّ
ني قال سر من رأ: أحمد بن الحارث القزو طرة في مرط أبي  وّنت مع أبي  ان أبي یتعاطى الب

ه السالم قال منع ظهره وبرا وغل لم یر مثله حسنا» 1«ان عند المستعین  و:ّمحمد عل  ان 



ه الرواض  ولسرج،ا وّاللجامو ان جمع عل ه قال» 2«ّقد  و ن لهم حیلة في ر م عض : فلم  فقال له 
ه السالم حتى یجي: ندمائه عث إلى الحسن بن الرضا عل ه ّا أمیر المؤمنین أال ت ّاما  وّء فإما أن یر ٕ

قتله فتسترح منه   .أن 
عث الى أبي محمد: قال نت ّلما دخل أب: مضى معه أبي فقال أبي وّف ه السالم الدار  ّو محمد عل ّ

فله  ه فوضع بیده على  غل واقفا في صحن الدار فعدل إل ه السالم إلى ال ّمعه، فنظر أبو محمد عل
غل: قال ه وفنظرت إلى ال ه فرحب  ّقد عر حتى سال العر منه، ثم صار الى المستعین فسلم عل ّ ّ ق  ق
  :قال وّقربو

غل، فقال  ا محمد ألجم هذا ال ا غالم، فقال المستعین: ّأبو محمد ألبيّا أ ألجمه أنت، : ألجمه 
ّفوضع طیلسانه، ثم قام فألجمه ثم رجع إلى مجلسه ّ   

__________________________________________________  
اسي) 1 ( سامراء سنة : المستعین الع ، ولد  نأحمد بن محمد بن المعتصم بن هارو ع  وه) 219(ّ و

عد وفاة السجن) 252(قتل سنة  وه) 248( المنتصر سنة بها  غداد ج -ه    .- 84/ 5 تارخ 
ّهو الذ ذلل الفرس والرواض جمع رائض وهي والراضة،: في المصدر) 2 (   .ّعلمه السیر وّطوعه وّ

ة األبرار في أحوال دمحم   114:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ة : ا غالم إسرجه فقال: ّا محمد أسرجه، فقال ألبيا أ: و قعد، فقال له أسرجه أنت، فقام ثان

ه؟ فقال: رجع، فقال له وفأسرجه ضه في الدار : تر أن تر ه ثم ر متنع عل ه من غیر أن  ّنعم فر
و» 1«ّثم حمله على الهملجة    .نمشي أحسن مشي 

یف رأ: ّثم رجع فنزل، فقال له المستعین ا محمد   ا أمیر المؤمنین ما رأیت مثله حسنا: یته؟ فقالّا أ
و مثله إال ألمیر المؤمنین قال وفراهةو صلح أن  ّما  ا محمد فإن أمیر المؤمنین قد : فقال: ن ّا أ ّ

ه، فقال أبو محمد ألبي   :ّحملت عل
  »2«. ا غالم خذه، فأخذه أبي فقاده

__________________________________________________  
ة سهلة في سرعة: هملج) 1 (   .مشى مش
حار ج  و4 ح 507/ 1الكافي ج ) 2 (  عن المناقب البن شهر اشوب ج 265/ 50أخرجه في ال
اسناده عن الكلیني341: ٕارشاد المفید و مختصرا،438/ 4 شف الغمة ج  و   عن 411/ 2ّفي 

  .اإلرشاد
ة األبرار في أحوال دمحم   115:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل



اب التاسع في حدیث الشاكر    الفرس وال
نمحمد ابن هارو بن موسى، » 1«أخبرني أبو الحسین : ّ أبو جعفر محمد بن جرر الطبر قال- 1 ّ
ّنت في دهلیز ألبي علي محمد بن همام : قال) ره(ّحدثني ابي : قال ة، وصفها إذ مر » 2«ّ ّعلى د

بیر عل ه السالم فمضى فقال ليبنا شیخ  ّه دراعة فسلم على أبي علي محمد بن همام فرد عل ّ ّ ّ :
  أتدر من هو هذا؟

ّلموالنا أبي محمد الحسن بن علي علیهما السالم افتشتهي أن » 3«هذا شاكر : ال فقال لي: فقلت
ه؟ فقلت أمعك شي: نعم فقال لي: تسمع من أحادیثه عنه شیئا؟ قلت معي درهمان : ء تعط

حان، فقال ليص انه فادعه: ح ف   .هما 
ذا فقلت موضع  قول لك: فمضیت خلفه فلحقته  سط : أبو علي  نعم، : للمصیر الینا فقال» 4«تن

ه  ه الدرهمین فسلمتهما إل ه فغمزني ابو علي أن أسلم إل ه إلى أبي علي بن همام فجلس إل ّفجئنا  ّ ّ
حتاج إلى هذا ثم أخذهما فقال ل: فقال لي ه : ه أبو عليّما  ا عبد هللاا حدثنا عن ابي محمد عل ّا أ ّ ّ
  .السالم

__________________________________________________  
ع األقرع الكند) 1 ( ره النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن الر ه، والده هارو بن  وّذ نترحم عل ّ

بر المتوفى  التلع   ).385(موسى المعروف 
افي المتوفى سنة ابو علي) 2 ( ان مولده سنة  وه) 336(ّ محمد بن همام بن سهیل الكاتب اإلس
ره) 258(   .ّه تقدم ذ
ة والمستخدم، واألجیر: الشاكر) 3 (   .ّالكلمة فارس
حار) 4 (   .تنشط: في ال

ة األبرار في أحوال دمحم   116:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ین لم أر قط مثلهان أ: قال ّستاذ صالحا من بین العلو سرج صفته  وّ ب  » 2«نبزو » 1«ان یر

ي ، ومس ل إثنین وقأزر سر من رأ في  ب إلى دار الخالفة  س، قال أبو عبد هللاا  وّان یر ّخم
حضر من الناس شي وّمحمد الشاكر ة  ّان یوم النو م ّ الدواب  وء عظ ّتنقض المشارع  ّ ّ»3« 

غاو مشي والحمیر ولال و ألحد موضع  نالضجة فال    .ال یدخل بینهم وّ
نت الضجة: قال غال وهدأ صهیل الخیل وّفإذا جاء استاذ س ّتفرقت  و:نهاق الحمیر قال ونشیج ال

حتاج الى أن یتوقى من الدواب نحفه لیزحمها، ثم یدخل  صیر الطر واسعا ال  ّالبهائم حتى  ّ ّ ّ
نجعلت له، فإذا أراد الخروج قام البوابوّفیجلس في مرتبته التي  ه : قالوا وّ ة أبي محمد عل ّهاتوا دا ّ



اح الناس ن ص ب وصهیل الخیل والسالم فس ّتفرقت الدواب حتى یر   .مضي وّ
ه و:و قال الشاكر فة فش ذلك عل عض من  وّاستدعاه یوما الخل ه  ه إل و قد سعى  نخاف أن 

ین بّالهاشمی وّحسده من العلو ه فلما حصل في الدار قیل له وین على مرتبته فر ّإن : ّمضى إل
فة قد قام ّجاء إلى سو الدواب وفانصرف: لكن إجلس في مرتبتك أو انصرف قال والخل فیها من  وق

ثیر ٕاختالف الناس شي والمصادمة وّالضجة   .ء 
نت الضجة: قال ّفلما دخل إلیها س شتر له الدواب، ّجلس إلى نخاس  و:ّهدأت الدواب قال وّ ّان 
بوس  فجي: قال فرس  قدر أحد أن یدنو منه قال» 4«ء له  س : ال  اه بو اعوه إ : فقال لي» 5«ّف

ه، ّا محمد قم فاطرح السرج عل ّ  
__________________________________________________  

ه بی): ّفتح الفاء المشددة وضم الصاد المهلة(ّالصفة ) 1 (  ّهما مقدمه ون القروسینّما فشي 
  .ّمؤخرهو
  .السندس): عصفور(نالبزو ) 2 (
حار وفي المصدر) 3 ( الدواب: ال ّغص الشارع  ّ.  
حار: الكبوس) 4 ( ّلعله معرب چموش،: قال في ال   .لم أظفر له في اللغة على معنى یناسب المقام وّ
س ) 5 ( و الكاف وفتح الواو(الو   .النقص): نس

ة األبرار في أحوال دمحم               117:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و            حل
قول لي ما یؤذیني، فحللت الحزام وفقمت: قال ه فهدأ وّعلمت أنه ال   ّلم یتحرك، وّطرحت السرج عل
ه فجاء النخاس فقال ليو اع، فقال لي: ّجئت ألمضي  س ی ه، قال: ل أخذه : ّسلمه إل ّفجاء النخاس ل
ه الفرس إلتفاتة ذهب منه منهزمافالت   .فت إل
ب و:قال قول له: ّمضینا فلحقنا النخاس فقال ور ه  ان قد علم : ّإن صاح ّأشفقت من أن یرده فإن 

شتره، فقال له استاذ س فل ه من الك عتك، فقال لي: قد علمت، فقال: ما ف : خذه فأخذته، قال: قد 
ه إلى اإلصطبل فما تحرك ة أستاذما آذا وّفجئت    .ني ببر

سر فرقاه قال اذنه ال منى فرقاه ثم أخذ  اذنه ال ه فأخذه  ّفلما نزل جاء إل نت أطرح : ّ ّفو هللاا لقد 
ه ة استاذ وّالشعیر له فافرقه بین ید هذا : ّقال أبو علي بن همام: ّقال أبو محمد. ّال یتحرك هذا ببر

قال له ه حتى ی» 1«الصؤول : الفرس  صاح طانّیزحم  ه الح ه وزحم  لطم  وقوم على رجل
ه، ین: ّقال محمد الشاكر وصاح شرب  وّان استاذ اصلح من رأیت من العلو ان  ّالهاشمیین ما 
ه وسجد، فأنام وان یجلس في المحراب وّهذا النبیذ حضره  وهو ساجد، وأنت ان  ان قلیل األكل 



أكل منه ا والخوخ والعنب والتین شاكله ف م فأقول هذا : قول والثنتین ولواحدما  ان شل هذا إلى صب
قول   »3«. »2«ّخذه ما رأیت قط اشهى منه : ّله؟ ف

__________________________________________________  
عیر : قال ابو زد: قال في الصحاح) 1 ( قتل الناس): الهمز(صؤل ال عدو علیهم فهو  وإذا صار 

  .جمل صؤول
حارفي ) 2 (   .أسد منه، أ أحسن: ال
حار ج  و-226: دالئل اإلمامة) 3 ( ة الطوسي6 ح 251/ 50أخرجه في ال   .128:  عن غی

ة األبرار في أحوال دمحم   119:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اب العاشر حدیث الراهب في االستسقاء   ال

تاب - 1 : قال» 1«ّرو عن علي بن الحسین بن سابور » راوندخرائج ال« و»ثاقب المناقب« 
فة الحاجب ه السالم فأمر الخل سر من رأ في زمن الحسن األخیر عل ّقحط الناس  أهل المملكة  وّ

ستسقو ة إلى المصلى  ام متوال نأن یخرجوا إلى اإلستسقاء، فخرجوا ثالثة أ ّ ندعو فما سقوا، فخرج  وّ
ع  ان، وّمعه النصار وإلى الصحراءّالجاثلی في الیوم الرا ّان فیهم راهب فلما مد یده هطلت  وّالره

المطر، فشك أكثر الناس ة وّالسماء  ّتعجبوا وصبوا إلى دین النصران ّ ّ.  
ه السالم فة إلى الحسن عل سه وفأنفذ الخل ّالح امة جدك فقد : قال وان محبوسا فاستخرجه من ح ّ

ّمزل الشك إن شاء هللاا، فخرج الجاثلی في الیوم الثالث ولكّإني خارج في ذ: هلكت، فقال له ّ 
ان معه،و الراهب وّالره صر  ه، فلما  ه السالم في نفر من أصحا ّخرج الحسن عل ّقد مد یده أمر  وّ

منى ض على یده ال ق ه أن  ه ففعل وعض ممال ع ه وأخذ ما بین إص ابت  ّأخذ من بین س
ه السالم بیده، ثم قالنزع عظما أسود فأ والوسطىو   :ّخذه الحسن عل

مة فتقشعت واستس اآلن فاستسقى ّانت السماء مغ ّ ضاء وّ   .ّطلعت الشمس ب
فة ه السالم: فقال الخل ا محمد؟ قال عل ا أ   ّهذا رجل مر: ّما هذا العظم 

__________________________________________________  
حار) 1 (   .ّعلى أ حال لم أجد له ترجمة ون سابور،علي بن الحسن ب: في ال

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   120:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

اء فوقع في یده العظم المطر وّقبر نبي من األنب شف عن عظم نبي إال هطلت السماء    »1«. ّما 
__________________________________________________  



شف الغمة ج  و214: الخرایج و،251: ثاقب المناقب) 1 ( حار ج  و429/ 2ّعنه   270/ 50في ال
  .425/ 4المناقب البن شهر اشوب ج  و عن الخرایج37ح 

ة األبرار في أحوال دمحم   121:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اب الحاد ع ساال   شر في حدیث ال

ر قال: قال» 1« علي بن عاصم الكوفي - 1 العس ه السالم  ّدخلت على سید أبي محمد عل ا : ّ
ك فنظرت ثالثا فوجدت شیئا ناعما فقال لي ّا علي أنت : ّعلي بن عاصم انظر إلى ما تحت قدم

ه سا قد جلس عل ثیر من النبیین وعلى  ا موال ال : ین، فقلتّاألئمة الراشد والمرسلین وّوطأه 
، فقال سا ا إعظاما لهذا ال ّا علي إن هذا الذ في قدمك من الخف جلد : أنتعل ما دمت في الدن ّ ّ ّ

قر بوالیتنا ّملعو نجس رجس لم  ست خفا و:قلت وٕامامتنا ون ا موال ال ل ّحقك  ال نعال فقلت في  وّ
ا: نفسي عیني فقال ادن  سا  ة على نت أشتهي أن أر هذا ال ار ّ علي فدنوت فمسح بیده الم

سا صیرا فأدرت عیني في ال ا  ه، فقلت وّعیني فعدت  ا موال: مجالسهم عل رأیت أقداما  ونعم 
سا وّمصورة ع جلوس في ال   .مرا
   هذه قدم قابیل إلى أن وموضع جلوسه، وآدم» أبینا«هذا قدم : فقال لي

__________________________________________________  
عة) 1 ( ان شیخ الش س المعتضد وّمحدثهم في وقته وّعلي بن عاصم الكوفي،  قال . مات في ح

ّالسید الخوئي قدس سره ّ ّال رب في جاللة الرجل إال أنه لم تثبت: ّ ّ عضهم  وّ ّثاقته، ثم إنه تخیل  ّ ّ
ط عن ا اه المیرزا في الوس هذا  والذهبي، ولتقربإتحاده مع علي بن عاصم بن صهیب الذ ح

راه مات سنة  ال فاسد فإن ذاك على ما ذ ه السالم و)201(ّخ قى  وهذا رو عن االمام الجواد عل
ة   .-66/ 12 معجم رجال الحدیث ج -الى زمان الغی

ة األبرار في أحوال دمحم   122:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
هذا  و،»2«هذا أثر قیدار  و،»1«هذا أثر أخنوخ  وهذا أثر شیث، و قدم هابیل،هذه وقتل هابیل، ولعن

 هذا أثر نوح، و،»6«هذا أثر متوشلخ  و،»5«هذا أثر إدرس  و»4«هذا أثر ثادر  و،»3«أثر هالبیل 
عرف  و،»7«هذا أثر أرفخشد  وهذا أثر سام،و  هذا أثر صالح، وهذا أثر هود، و،»8«هذا أثر أبو 
، ولقمان،هذا أثر و م، وهذا أثر لو اس، وهذا أثر إسماعیل، وهذا أثر إبراه هذا أثر أبي  وهذا أثر إل

، وقصي الناس، عوسا، وهذا أثر إسح هذا أثر  وهذا أثر یوسف، وهذا أثر إسرائیل، وهذا أثر 
، وهذا أثر موسى بن عمران، وشعیب، ، ونهذا أثر هارو را، ونهذا أثر یوشع بن نو ذا ه وهذا أثر ز

حیى، مان، وهذا أثر داود، وأثر  سع، وهذا أثر ذ الكفل، وهذا أثر الخضر، وهذا أثر سل  هذا أثر ال



،و ندر ، و،»9«هذا أثر سابور  وهذا أثر ذ القرنین اإلس الب، وهذا اثر لؤ هذا أثر  وهذا أثر 
هذا  وّأبي عبد هللااهذا أثر  وهذا أثر عبد المطلب، وهذا أثر هاشم، و،»10«هذا أثر عدنان  وقصي،

  اثر
__________________________________________________  

حار) 1 ( ي واحنوخ،: في المحبر وخنوح،: في ال عقو ة وفي تارخ ال ات الوص ّسمى  واخنوخ،: اث
ضا وإدرس   .هرمس ا

حار) 2 ( ح قینان: قال في ذیل ال ات و هو قینان بن أنوش بن شیث بن آدم، وّلعل الصح في اث
ة للمسعود ي ج : الوص عقو ، راجع تارخ ال ضا محو قأن إسمه ا   .3المحبر ص  و،4/ 1ّ

حار) 3 (   .هو ابن قینان ومهاللیل،: في المحبر ومهالئیل،: في ال
حار) 4 ( ي ج  وارة،: في ال عقو   .هو یرد بن مهالئیل ویرد،: 4المحبر ص  و،3/ 1في تارخ ال
ّتقدم أنه متحد) 5 (   . مع اخنوخّ
ي) 6 ( عقو   .هو ابن اخنوخ والحاء المهملة،» متوشلح«: في تارخ ال
  .هو ابن سام بن نوح) 7 (
ضا مصحف ولم أجده في ما بید من المصادر،) 8 ( ّلعل لفظه ا عرف«: الصواب وّ   .»أثر أبي 
حار) 9 ( حار وهذا أثر شابور بن أردشیر، و:في ال ره في عداد: قال في ذیل ال  ّهم غرب جدا،ذ
  .ّلعله من إضافة الراو أو الناسخو
م،) 10 ( سع من ولد ابراه ال وهو عدنان بن ادد بن الهم ر ق قتضي أن یذ   .الترتیب 

ة األبرار في أحوال دمحم   123:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه» 1«ّالسید  ّمحمد صلى هللاا عل ّ هذا أثر  وهذا أثر الحسن، وأثر أمیر المؤمنین،هذا  وّسلم وآله وّ

ّهذا أثر محمد بن علي، وّهذا أثر علي بن الحسین، والحسین، هذا أثر  وّهذا أثر جعفر بن محمد، وّ
ّهذا أثر محمد بن علي، وّهذا أثر علي بن موسى ابن جعفر، وموسى بن جعفر، هذا أثر علي بن  وّ

ّ محمد المهد إنه قد وطأههذا أثر إبني وهذا أثر الحسن، وّمحمد، ه وّ   .جلس عل
صر وّفخیل لي: ّفقال لي علي بن عاصم ّهللاا من رد  سا وّ لها  ونظر الى ذلك ال ات  ّهذه اآل

ه السالم وّأني نائم ما رأیت فقال لي أبو محمد عل ّأني أحلم  ا علي فما أنت بنائم: ّ حلم  وّأثبت  ال 
ّاعلم أنها وفانظر الى هذه األثار فر،ٕ ّ لمن أهم دین هللاا، فمن زاد فیهم  فر، وّ الشاك  ومن نقص أحدا 

ا، فقلت ا علي فغضضت طرفي محج الشاك الجاحد هلل، غض طرفك  ّفي الواحد منهم  ّ:  
ّا سید ممن تقول إنهم في مائة ألف ّ   ّعشرن نبي أهؤالء؟ وأرعة وّ



أثم: ثم قال   .إذا علم ما قال لم 
  .ال أنقص منهم وي علمهم حتى ال أزدّا سید ما علم: فقلت
اء: قال سا ال یزدو والرسل وّا علي األنب ، وناألئمة هؤالء الذین رأیت آثارهم في ال  نال ینقصو
اء هللاا وأرعة ومائة ألفو ا ورسله وّعشرن ألف تنبؤا من أنب ه  وّحججه فآمنوا  ما جاءت  عملوا 

ع فمنهم الص والرسل من الكتب قوالشرا ند ، ونالصالحو وّالشهداء وّ نلهم هم المؤمنو هذا عددهم  وّ
ه عث هللاا جد رسول هللاا صلى هللاا عل ّعند هبو آدم من الجنة الى أن  ّ  الحمد هلل: ّسلم فقلت وآله وّّ

ر لذلك الذ هدانا لهذاو نا لنهتد لو ال أن وّالش    ّما 
__________________________________________________  

حار) 1 ( ّهذا أثر سیدنا رسول هللاا و:في ال ه: في نسخة وّ ّسیدنا محمد رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ ّ  آله وّ
  .ّسلمو

ة األبرار في أحوال دمحم   124:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  »1«. ّهدانا هللاا

__________________________________________________  
ة الحضیني500: ّأخرجه المؤلف في مدینة المعاجز) 1 ( حار ج  و167:  عن هدا  34/ 11في ال
قین81 ح 304/ 50ج  و27ح  ضا ج  و130 -128: ق عن مشار أنوار ال حار أ  316/ 50في ال

عض مؤلفات أصحابنا النصوص وّعن  ات الهداة    .694 ح 572/ 3المعجزات ج  وفي إث
ة األبرار في أحوال دمحم                    125:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و       حل

ه ه السالم وصي أب اب الثاني عشر في أنه عل عده وال    اإلمام 
سار القنبر - 1 حیى بن  ، عن  عقوب، عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد النهد ّ محمد بن  ّ ّّ
ه السالم إلى إبنه ا: ، قال»1« أرعة أشهرأوصى أبو الحسن عل ه  ه السالم قبل مض  ّلحسن عل
  »2«. جماعة من الموالي وأشهدني على ذلكو
، عن علي  و- 2 صر شار بن أحمد ال ّعنه، عن علي بن محمد، عن جعفر بن محمد الكوفي، عن  ّّ ّ ّ

ه السالم في صحن داره فمر بنا محمد إبنه : ، قال»3«بن عمر النوفلي  ّنت مع أبي الحسن عل ّ
عدك؟ فقال: تفقل» 4« ه السالم: جعلت فداك هذا صاحبنا  عد الحسن عل م    »5«. ال صاح
شار بن أحمد، عن عبد هللاا بن محمد و- 3 ّعنه، عن علي بن محمد، عن  ّّ ّ  

__________________________________________________  
ره ابن شهر اشوب في المناقب ج ) 1 ( ر4ذ اب إمامة أبي محمد العس ه السالم من رواة ّ   عل



شار القنبر حیى بن  عنوان  ه  ّالنص عل ّ.  
حار ج  و1 ح 325/ 1الكافي ج ) 2 (  عن 351:  عن اعالم الور21 ح 246/ 50أخرجه في ال

عقوب اسناده عن الكلیني،335: ٕارشاد المفید وّمحمد بن  ة الطوسي و  شف الغمة  و120: غی ّفي 
  .404/ 2ج 
ه السالم ج ّعده ابن شهر) 3 ( ّ اشوب في المناقب من رواة النص على ابى محمد عل   .2 ح 75/ 4ّ
ان أنموذجا رائعا لألئمة الطاهرن علیهم السالم،) 4 ( قد  وهو ابو جعفر ولده االكبر مات قبله، 

ائه، ع، وسعة علمه، وّتمیز بذ عد  وخلقه الرف عة أنه اإلمام  ه حتى اعتقد الكثیر من الش ّسمو آدا ّ
ه،ا موته، وب شف عن علمه الساب  عدم إمامة محمد هذا  ه السالم  اره عل ّاخ هذا من أسرارهم  وٕ

  .علیهم السالم
حار ج  و،2 ح 325/ 1الكافي ج ) 5 (  عن 350:  عن إعالم الور12 ح 243/ 50أخرجه في ال

عقوب، اسناده عن الكلیني،335: ٕارشاد المفید وّمحمد بن  شف الغمة ج  و   عن 404/ 2ّفي 
ة واإلرشاد، ات الوص اختالف208: أورده في إث  .  

ة األبرار في أحوال دمحم   126:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم: اإلصفهاني قال صلي علي قال: قال أبو الحسن عل عد الذ  م  ّصاح ا  و:ّ لم نعرف أ

ه السالم قبل ذلك قال ه: ّمحمد عل ّفخرج أبو محمد فصلى عل ّ .»1«  
ّعنه، عن علي بن محمد، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن علي ابن جعفر قال و- 4 نت : ّّ

را فقد أحدث  ا بني أحدث هلل ش ه السالم فلما توفي إبنه محمد فقال للحسن،  ا الحسن عل ّحاضرا أ ّ ّّ
ك أمرا   »2«. ف

ّعنه، عن الحسین بن محمد، عن معلى بن و- 5 ّ محمد، عن أحمد بن محمد بن عبد هللاا بن مروان ّ ّ ّ
ار قال ه السالم : األن ّنت حاضرا عند مضي ابي جعفر محمد بن علي فجاء أبو الحسن عل ّّ

ه رسي فجلس عل ة فلما فرغ من  وحوله أهل بیته، وّفوضع له  ه السالم قائم في ناح ّأبو محمد عل ّ
ارك: ه السالم فقالّأمر أبي جعفر إلتفت إلى أبي محمد عل را فقد  وّا بني أحدث هلل ت تعالى ش

ك أمرا   »3«. أحدث ف
ّعنه، عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد القالنسي  و- 6 ّ ّعن علي ابن الحسین بن عمرو » 4«ّ

ه السالم: ّعن علي بن مهزار قال   :قلت ألبي الحسن عل
__________________________________________________  

حار ج  و3 ح 326/ 1الكافي ج ) 1 (  عن 350:  عن اعالم الور14 ح 243/ 50أخرجه في ال



عقوب، اسناده عن الكلیني،335: ٕارشاد المفید وّمحمد بن  شف الغمة ج  و   عن 405/ 2ّفي 
  .422/ 4رواه ابن شهر اشوب في المناقب ج  واإلرشاد،

حار و،4 ح 326/ 1الكافي ج ) 2 ( ّ عن إعالم الور عن محمد 15 ح 244/ 50 ج أخرجه في ال
عقوب اسناده عن الكلیني،335: ٕارشاد المفید وبن  شف الغمة ج  و    . عن اإلرشاد405/ 2ّفي 

حار ج  و5 ح 326/ 1الكافي ج ) 3 ( صائر الدرجات6 ح 240/ 50أخرجه في ال  ح 472:  عن 
عقوب،350: ٕاعالم الور و13 اسناده عن الكلیني336: دٕارشاد المفی وّ عن محمد بن  شف  و  في 

  . عن اإلرشاد405/ 2ّالغمة ج 
حمدان أو حمران، ) 4 ( ّهو محمد بن أحمد بن خاقان النهد أبو جعفر القالنسي الكوفي المعروف 

ره   .ّتقدم ذ
                          

ة األبرار في أحوال دمحم   127:، ص5: ج، )ع(األطهار آله  و                        حل
و ان  ا و-نإن    »1«. عهد إلى األكبر من ولد:  فإلى من؟ قال-ّأعوذ 

ارقیني، عن علي بن عمرو العطار  و- 7 ّعنه، عن علي بن محمد، عن أبي محمد االس ّ ّّ : ، قال»2«ّ
ه السالم ر عل اء ودخلت على أبي الحسن العس ّأنا أظنه أنه هو، فقل وأبو جعفر إبنه في األح ت ّ

  ّجعلت فداك من أخص من ولدك؟: له
، قال: فقال م أمر عد: ّال تخصوا أحدا حتى یخرج إل ه  تب إل و هذا األمر؟ قال: ف من  : نف

تب إلي في الكبیر من ولد   »3«. ّان أبو محمد أكبر من أبي جعفر و:قال وّف
حیى، و- 8 من بني هاشم منهم ّغیره، عن سعد بن عبد هللاا، عن جماعة  وّعنه، عن محمد بن 

ه  اب أبي الحسن عل ّالحسن بن الحسن األفطس إنهم حضروا یوم توفي محمد ابن علي بن محمد  ّّ ّ
عزونه، سط له في صحن داره، وّالسالم  و حوله من آل  وقد  نالناس جلوس حوله فقالوا قدرنا أن  ّ ّ

ه وقرش مائة وني هاشم وأبي طالب اس إذ نظر الى الحسن ابن ّسائر الن ونخمسو رجال سو موال
مینه ه السالم قد جاء مشقو الجیب حتى قام عن  ّعلي عل ق   .نحن ال نعرفه وّ

عد ساعة فقال ه السالم  ه أبو الحسن عل ى : فنظر إل ك أمرا ف را فقد أحدث ف ّا بني أحدث هلل ش
  ّ الحمد هلل رب: قال واسترجع، وّحمد هللاا والفتى

__________________________________________________  
حار ج  و6 ح 326/ 1الكافي ج ) 1 (  عن 350:  عن اعالم الور16 ح 244/ 50أخرجه في ال

عقوب، اسناده عن الكلیني،336: ٕارشاد المفید وّمحمد بن  شف الغمة ج  و   عن 405/ 2ّفي 



  .اإلرشاد
ني، عده الشیخ) 2 ( ّعلي بن عمرو العطار القزو ّ ه السالم،البرقي من وّ   أصحاب اإلمام الهاد عل
ه السالم،و ر عل صاحب علي بن محمد العس ّوصفه الصدو  ّعده ابن شهر اشوب ممن رو  وق ّ

ه السالم   .ّالنص على أبي دمحم عل
حار ج  و7 ح 326/ 1الكافي ج ) 3 (  عن 350:  عن إعالم الور17 ح 244/ 50أخرجه في ال

عقوب، اسناده عن الكلیني،336: ارشاد المفید وّمحمد بن  شف الغمة ج  و   عن 405/ 2ّفي 
  .اإلرشاد

ة األبرار في أحوال دمحم   128:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ك والعالمین ّانا هلل وّأنا أسأل هللاا تمام نعمه لنا ف ، فسألنا عنه فقیل وٕ ه راجعو نانا إل ّ  هذا الحسن إبنه: ٕ

اإلمامة وه في ذلك الوقت عشرن سنة أو أرجح فیومئذ عرفناهّقدرنا لو ه  أقامه  وّعلمنا أنه قد أشار إل
  »1«. مقامه

حیى ابن دراب  و- 9 ّعنه، عن علي بن محمد، عن إسح بن محمد، عن محمد بن  ّ ّ : قال» 2«ّ
عد مضي أبي جعفر فعزته عنه، ه السالم  ه وّدخلت على أبي الحسن عل  السالم ّأبو محمد عل

ه السالم فقال ه أبو الحسن عل ه السالم فأقبل عل ى أبو محمد عل ارك: ّجالس، ف ّإن هللاا ت تعالى  وّ
ك خلفا منه فاحمد هللاا   »3«. ّقد جعل ف

، قال و-10 ّعنه، عن علي بن دمحم، عن إسح بن محمد عن أبي هاشم الجعفر نت عند ابي : ّ
عد  ه السالم  ر في نفسي أرد أن أقول وه أبو جعفرّمضي إبن» 4«الحسن عل ّاني ال ف ّ ّأنهما : ٕ

ا جعفر أبي الحسن موسى وأعني أ ا دمحم في هذا الوقت  ٕاسماعیل إبني جعفر بن دمحم علیهم  وأ
عد أبي جعفر فأقبل علي أبو  ه السالم المرجى  ان أبو دمحم عل قصتهما إذ  ّالسالم فإن قصتهما  ّ ّ ّ

ه السالم قبل أ ا هاشم : ن أنط فقالالحسن عل ا أ    ّبدهللاا في ابي» 5«نعم 
__________________________________________________  

حار ج  و8 ح 326/ 1الكافي ج ) 1 (  عن 351:  عن اعالم الور18 ح 245/ 50أخرجه في ال
عقوب اسناده عن الكلیني،336: ٕارشاد المفید وّمحمد بن  شف الغمة ج  و   عن 405/ 2ّفي 

  .اإلرشاد
حیى بن دراب) 2 ( ه السالم: ّمحمد بن    .ّعده الشیخ في رجاله من أصحاب الهاد عل
حار ج  و9 ح 327/ 1الكافي ج ) 3 (  337:  عن إرشاد المفید20 ح 246/ 50أخرجه في ال

شف الغمة ج  واسناده عن الكلینى، ات الهداة ج  و عن االرشاد406/ 2ّفي   عن 392/ 3في اث



  .كافيال
  .عد ما مضى ابنه: في المصدر) 4 (
ر) 5 ( اة اإلمام الحسن العس ة27: قال القرشى في ح ر الروا عد ذ ات :   رما توهم هذه الروا

حانه ة البداء الى هللا س ه، تعالى عن  وهو من األمور المستحیلة ونس ة الجهل ال ذلك الستلزامه نس
بیرا، البداء،ّعند التأمل ال عال وّذلك علوا  ات  انة أبي جعفر  وقة لهذه الروا ّانما تدل على أن م ّ ّ ٕ

ة اإلمامة، عیدة عن مرت ست بتلك ال ان أبو دمحم أرجح في المیزان، ول ّلذلك تعل العلم األزلي  وان 
  -جر التقدیر على وبتعیینه،

ة األبرار في أحوال دمحم   129:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه عن  شف  عد مضي إسماعیل ما  ما بدا  في موسى  عرف له،  ن  عد أبي جعفر ما لم  ّدمحم  ّ

ما حدثتك نفسك وحاله، ، وّهو  طلو ره الم نان  حتاج  وٕ عد عنده علم ما  أبو دمحم إبني الخلف من 
ه   .»1«معه آلة اإلمامة  وإل
ر ّعنه، عن علي بن دمحم، عن إسح بن دمحم و- 11 حیى بن دراب، عن أبي  ّ، عن محمد بن 
ي؛ قال» 2« ه السالم: الفهف  ،»3«أبو دمحم إبني أنصح آل دمحم غرزة : ّتب إلي أبو الحسن عل
ه تنتهي عر  وهو الخلف، وهو األكبر من ولد وّأوثقهم حجة،و نت  واإلمامة» 4«ٕال امها، فما  أح

حتاج إل   »5«. هسائلي فسله عنه فعنده علم ما 
ه  و-12 ّعنه، عن علي بن دمحم، عن إسح بن محمد، عن شاهو ّبن عبد هللاا الجالب، قال » 6«ّ ّ

تاب ه السالم في     أردت أن تسأل: ّتب إلي أبو الحسن عل
__________________________________________________  

ّ وفاة أبي جعفر قبله، حتى تمت العلة في أبي محمد، فإن ا- ّ ّّ ورةّ اب المذ  لمستظهر من أحادیث ال
ات االمامة غیر أنها في أبي جعفر مشفوعة و ه مقتض ن قد اجتمعت ف ال من الصنو ّغیرها أن  ّ ّ

ّالكبر الذ هو من لوازم الخالفة عند أصحاب األئمة، ّال بد انه متلقى من الموالي أنفسهم سالم هللا  وّ ّ
  .علیهم

حار ج أخرج و10 ح 327/ 1الكافي ج ) 1 ( ة الطوسي7 ح 241/ 50ه في ال  55:  عن غی
اسناده عن الكلیني،337: ٕارشاد المفید و120و شف الغمة ج  و  رواه  و عن اإلرشاد،406/ 2ّفي 

ة ات الوص   . مختصرا207: ّالمسعود في إث
ّقال السید الخوئي قدس سره) 2 ( ّ فور المتطبب، من أصحاب اله: ّ ي ابن أبي ط ر الفهف اد ّابو 

ه السالم ذا في النسخة المطبوعة)8(رجال الشیخ . عل ائي، و،  فیهما خلط،  وفي نسخة المولى القه



فور المتطبب شخص آخر   .-71/ 21 معجم رجال الحدیث ج -ّفإن ابن أبي ط
عة وأ أخلص) 3 (   .أصفى طب
ةّاإلضافة الم وجمع العروة،) فتح الراء وفتح العین وّضم العین(العر ) 4 ( ان   .ّة أو ب
حار ج  و11 ح 327/ 1الكافي ج ) 5 (  351:  عن إعالم الور19 ح 245/ 50أخرجه في ال

عقوب، اسناده عن الكلیني،337: ٕارشاد المفید وعن دمحم بن  شف الغمة ج  و   عن 406/ 2ّفي 
ة واإلرشاد، ات الوص   .208: ّرواه المسعود في إث

ه بن عبد هللاا الجالب ) 6 ( ّشاهو ر علیهما السالم قاله الشیخ  ومن اصحاب الهاد) الحالل(ّ العس
  .في رجاله

ة األبرار في أحوال دمحم   130:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
عد أبي جعفر ّقلقت لذلك فال تغتم فإن هللاا عز وعن الخلف  ّ عد إذ هداهم حتى «ّجل  وّ ضل قوما  ّال  ّ

عد أبو دمحم إبني، و»1» «ن یتقوّیبین لهم ما ك  شاء وصاح قدم هللاا ما  ه  ّعنده ما تحتاجو ال ّ  ن
ة أو ننسها نأت بخیر منها أو مثلها و شاء ما ننسخ من آ ِْؤخر ما  ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ْ ْ ٍّ ْ َ ِ ِ ْ َ ُ ٍَ َ ْ ْ ان» 2«َ ه ب ما ف تبت   قد 
قظانو   »3«. قناع لذ عقل 

ره،  و-13 ، عن داود » 4«ّعن محمد بن أحمد ّعنه، عن علي بن دمحم عمن ذ بن » 5«العلو
یف لكم : القاسم قال ه السالم ف عد الحسن عل قول الخلف من  ه السالم  ا الحسن عل سمعت أ

عد الخلف؟ فقلت م ال ترو شخصه: ّلم جعلني هللاا فداك؟ فقال و:الخلف من  نإن ره  وّ حل لكم ذ ّال 
  :اسمه؟ فقلت

ره؟ فقال   »6«. ّالحجة من آل دمحم علیهم السالم: قولوا: یف نذ
__________________________________________________  

ة ) 1 ( اس من آ ة) 115(إقت ضل قوما : (هي وسورة التو ان هللاا ل ّو ما    ).الخ... ّ
قرة) 2 (   .106: سورة ال
ات الهداة ج  و12 ح 328/ 1الكافي ج ) 3 ( حار ج أخرجه  و10 ح 392/ 3عنه إث / 50في ال

ة الطوسي11 ذیل ح 242 اسناده عن الكلیني،337: ٕارشاد المفید و121:  عن غی شف  و  في 
ات الهداة ج  و عن االرشاد،406/ 2ّالغمة ج  ة الطوسي،42 ح 395/ 3اث رواه  و عن غی

ة ات الوص   .ّ مع زادة في أوله208: المسعود في اث
من لم یرو عنهم علیهم السالم قال السید هو دمحم بن أحمد بن اسماعیل ا) 4 ( ، عده الشیخ ف ّلعلو ّ

ّالخوئي قدس سره امور: ّ ّأنه یرو عنه األجلة: منها: ّإستدل الوحید لوثاقة دمحم بن احمد العلو  ّ 



ة األجلة تدل على وثاقة المرو عنه،و ّروا ه أنها ال تدل على حسنه فضال عن وثاقته، وّ ّف : منها وّ
س حیى،ّأنه لم  ات دمحم بن أحمد بن  اته عن روا قه له وتثن ابن الولید روا اعتماده  وّهو یدل على توث

اته، ه لعله من جهة اصالة العدالة التي ال نقول بها، وعلى روا ه أن اعتماده عل ّف ّأن : منها وّ
ان دمحم بن أحمد العلو ف وّالعالمة ة  صاحب المدارك صححوا روا عه  ّجماعة ممن ت  ي طرقه،ّ

ضا أنه مبني على أصالة العدالةو ه أ ّف ان لم یثبت وثاقة الرجل وال تقول بها، وّ ّلكنه حسن  ویف 
الم النجاشي أنه من شیوخ اصحابنا ظهر من    .-55/ 15 معجم رجال الحدیث ج -ّلما 

ره) 5 ( ، تقدم ذ   .ّداود بن القاسم هو ابو هاشم الجعفر
مال  و6 ح 487/ 11عنه الوسائل ج  و1 ح 332ص و 13 ح 328/ 1الكافي ج ) 6 ( عن 

  .4 ح 648: الدین
ة األبرار في أحوال دمحم   131:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه قال-14 ابو ّحدثنا علي بن أحمد بن دمحم الدقاق،:  إبن  ّ ّعلي بن عبد هللاا الوراق رضي هللاا عنهما  وّ ّّ
اني، عن عبد : ندمحم بن هارو الصوفي، قالّحدثنا : قاال ّحدثنا أبو تراب عبد هللاا بن موسى الرو ّ

م بن عبد هللاا الحسني قال   :ّالعظ
صر بي قال لي ّدخلت على سید علي بن دمحم علیهما السالم فلما  ّ ا القاسم، أنت : ّ ا ا ك  ا  مرح

ّابن رسول هللاا إني أرد أن : فقلت له: ّولینا حقا، قال قیت ّ ا  ان مرض ك دیني فإن  » 1«ّأعرض عل
ه حتى ألقى هللاا عز ّعل ه السالم وّ ا القاسم، فقلت: ّجل، فقال عل ا أ ارك: إني أقول: هات  ّإن هللاا ت ّ 

مثله شيو س  طال تعالى واحد ل ّء، خارج عن الحدین حد اإل ه، وّ س بجسم وّحد التشب ّانه ل ال  وٕ
 الجواهر، وخال األعراض وّمصور الصور وّ مجسم االجسامال جوهر، بل هو وال عرض وصورة،

ل شيو ّرب    .محدثه وجاعله ومالكه وء ّ
ه ّو أن محمدا صلى هللاا عل ّ امة، ورسوله خاتم النبیین وّسلم عبده وآله وّ عده إلى یوم الق ّأن  وّال نبي 

ع امة وشرعته خاتمة الشرا عدها الى یوم الق   .ال شرعة 
عده أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علي  ومامّإن اإل: و أقول فة  ّالخل ّّ ّ ّ

ّبن الحسین، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم  ّ ّ ّّ ّّ
ه السالم ا موال فقال عل ّمحمد بن علي، ثم أنت  الخلف و:ّ یف للناس  عد الحسن إبني ف  من 

عده؟   من 
؟ قال و:فقلت: قال ا موال مأل  وّألنه ال یر شخصه: یف ذاك  اسمه حتى یخرج ف ره  حل ذ ّال 

ما ملئت جورا واألرض قسطا   :ظلما قال وعدال 



__________________________________________________  
ه: في األمالي) 1 ( ا ثبت عل ان مرض ّفإن  ّ.  

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   132:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ّإن ولیهم ولي هللاا،: أقول وأقررت: فقلت ّ ّ ّعدوهم عدو هللاا، وّ ّ ة  وّطاعتهم طاعة هللاا، وّ معصیتهم معص
،: أقول وهللاّا ّإن المعراج ح ، وّ ، وّالمسائلة في القبر ح ّان الجنة ح ّ ّ ،الن وٕ ، وّار ح  ّالصرا ح
،و ة ال رب فیها وّالمیزان ح عث من في القبور، وأن الساعة آت ة : أقول وّأن هللاا ی ض الواج إن الفرا

ة الصالة اة، وعد الوال المعروف، والجهاد، وّالحج، والصوم، والز ر واألمر    .النهي عن المن
ّفقال علي بن محمد علیهما السالم ا القاسم هذ: ّ ه  واا أ اده فاثبت عل ّهللاا دین هللاا الذ إرتضاه لع ّ ّ

ا اة الدن القول الثابت في الح ّثبتك هللاا    »1«. في اآلخرة وّ
ّحدثنا علي بن محمد بن السند قال: عنه قال و-15 ّ ّحدثني محمد بن الحسن : ّ ّحدثنا : قال» 2«ّ

ّحدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد العلو: ّسعد بن عبد هللاا، قال ، عن أبي هاشم داود بن القاسم ّ
قول: الجعفر قال ه السالم  ر عل ا الحسن صاحب العس عد ابني الحسن، : سمعت أ الخلف من 

عد الخلف؟ فقلت الخلف من  یف لكم  م ال ترو شخصه: ّلم جعلني هللاا فداك؟ قال و:ف نألن حل  وّ ّال 
اسمه، قلت ره  ره قال: لكم ذ   »3«. ّ آل محمد علیهم السالمّالحجة من: قولوا: یف ذ

ّحدثنا محمد بن عبد هللاا بن حمزة : عنه قال و-16 ّ   ّحدثنا: ، قال»4«ّ
__________________________________________________  

عة37 ح 81: ، التوحید24 ح 278: ق، امالي الصدو1 ح 379: مال الدین) 1 ( : ، صفات الش
حار ج  و،68 ح 90 حار ج  و عن التوحید،3 ح 268/ 3أخرجه في ال  عن 2 ح 412/ 36في ال

ة األثر حار ج  و282: فا في ج  والتوحید، واالمالي و عن الكمال3 ح 239/ 50قطعة منه في ال
 9 ح 488/ 11في الوسائل ج  و مرسال409: أورده في اعالم الور و عن التوحید،3 ح 32/ 51

  .التوحید وعن الكمال
ره) 343(المتوفى سنة  ون بن الولید ابو جعفر نزل قمهو دمحم بن الحس) 2 (   .ّه تقدم ذ
حار ج  و5 ح 381: مال الدین) 3 ( ة الطوسي و5 ح 240/ 50عنه ال ٕارشاد  و121: عن غی

اسناده عن الكلیني349 و338: المفید اش،351: اعالم الور و  تاب ابن ع ضا في  وّ من  ا
حار ج  ة األثر و عن الكمال،2 ح 31/ 51ال ة و284: فا ات الوص   .208: ّرواه في اث

ثیرا ما  وهو ابن أخي الحسن بن حمزة المرعشي الجلیل یرو عنه،: ّدمحم بن عبد هللاا بن حمزة) 4 (



  -یرو عنه
ة األبرار في أحوال دمحم   133:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

م قالّحدثن: بن حمزة قال» 1«الحسن  ّحدثنا عبد هللاا بن أحمد الموصلي، قال: ا علي بن إبراه ّ :
قول: ّحدثنا الصقر بن أبي دلف قال ه السالم  ّسمعت علي بن محمد عل عد الحسن إبني: ّ  اإلمام 

مأل األرض قسطاو ما ملئت جورا وّعد الحسن إبنه القائم الذ    »2«. ظلما وعدال 
م، عن : ّاد بن جعفر رضي هللاا عنه، قالّحدثنا أحمد بن ز: عنه قال و-17 ّحدثنا علي بن إبراه ّ

ه، عن علي بن صدقة،    :عبد الغفار، قال» 4«ّعن علي بن » 3«ّأب
ه السالم  ر عل عة الى أبي الحسن صاحب العس تبت الش ه السالم  ّلما مات أبو جعفر الثاني عل ّ

ه السالم إلیهم تب عل ا فإذا نزلت مقادیر هللاا عزاألمر لي : سألونه عن األمر ف ّما دمت ح ّ ّجل  وّ
عد الخلف؟  الخلف من    »5«أتاكم الخلف فأني لكم 

م، قال: ّحدثنا أحمد بن زاد بن جعفر الهمداني، قال: عنه، قال و-18 ّحدثنا علي بن إبراه ّحدثنا : ّ
ّن دمحم بن علي ّسمعت علي ب: ّحدثنا الصقر بن أبي دلف قال: ّعبد هللاا بن أحمد الموصلي، قال

قول    اإلمام: ّالرضا علیهما السالم 
__________________________________________________  

ّ علي بن محمد بن علي الخزاز،-   .-236/ 16 معجم رجال الحدیث ج - ّالظاهر أنه من مشایخه وّ
 علي بن الحسین ّهو الحسن بن حمزة بن علي بن عبد هللاا بن دمحم بن الحسن بن الحسین بن) 1 (

ه، توفي سنة  ان من مشایخ الصدو قدس سره ترضى عل ه السالم  ّالسجاد عل ّ ّ  معجم - )358(ق
  .- 313/ 4رجال الحدیث ج 

ة األثر) 2 ( حار ج  و288: فا مال الدین ج  و4 ح 239/ 50عنه ال ات  و55/ 2عن  في إث
  . صدره25 ح 95/ 3الهداة ج 

ّن هشام الرقي األنصار أبو الحسن، عده الشیخ من اصحاب هو علي بن مهد بن صدقة ب) 3 (
ه السالم، رو عنه ابنه أبو علي أحمد   .-191/ 12 معجم رجال الحدیث ج -الرضا عل

ّعلي بن عبد الغفار، عده الشیخ) 4 ( ه السالم وّ   .البرقي من اصحاب اإلمام الهاد عل
حار ج  و8 ح 382/ 2مال الدین ج ) 5 ( ات الهداة ج  و،5 ح 160/ 51عنه ال  ح 394/ 3اث

  .510: أورده في اعالم الور و16
ة األبرار في أحوال دمحم   134:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

مأل األرض قسطا وعد الحسن إبني، ما ملئت جورا وّعد الحسن إبنه القائم الذ  . ظلما وعدال 



»1«  
سى ف-19   :عمر النوفلي قال» 2«ّعن علي بن » شف الغمة«ي ّ علي بن ع

  جعلت فداك هذا صاحبنا؟: فقلت» 3«ّنت مع الهاد في صحن داره فمر علینا جعفر إبنه 
ه السالم: قال م الحسن عل   »4«. ال، صاح

__________________________________________________  
ات  و10 ح 383/ 2مال الدین ج ) 1 (   .411: اعالم الور و17 ح 394/ 3الهداة ج عنه إث
ه : علي بن عمر النوفلي) 2 ( ر عل ّعده ابن شهر اشوب من رواة النص على أبي محمد العس ّ ّ

ما في الكافي والسالم، صر  شار بن أحمد ال   .ّرو عنه 
  .ّمحمد ابنه: في المصدر) 3 (
حار ج  و422/ 2ّشف الغمة ج ) 4 ( عن  و عنه8 ح 242في ص  و23 ح 289/ 50عنه ال

ة الطوسي اب الثاني عشر ص 120: غی له  و2 ح 325/ 1 عن الكافي ج 2 ح 125ّ تقدم في ال
رناها هناك   .تخرجات ذ

ة األبرار في أحوال دمحم   135:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  ] ن الحسن بن علي بن دمحم علیهم السالمالمنهج الثالث عشر في اإلمام الثاني عشر م ح م د ب [

م ِسم هللاا الرحمن الرح ِِ َّ َِّ ْ ِ َّ ْ ِ   
ّصلى هللاا على دمحم وّو منه نستمد الحمد  رب العالمین عد فهذا المنهج الثالث  وّ آله الطاهرن أما 

 عشر في اإلمام الثاني عشر م ح م د بن الحسن بن علي بن دمحم ابن علي بن موسى بن جعفر بن
ه السالم ه  وّدمحم بن علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب الحجة المنتظر القائم المهد عل ف

ا وثالث ا   .نخمسو 
اب األول ه السالم-ّال ر ام القائم عل   .ّ في ذ
اب الثاني ه السالم-ّال الده عل   . في م
اب الثالث طن امه-ّال ه السالم في  المه عل   .ظهر من البراهین حال الوالدةما  وقراءته القرآن وّ في 
ع اب الرا ام من حال -ّال عة أ عد س ائه علیهم السالم  ه السالم ما أنزل هللاا على أنب ّ في قراءته عل ّ

  .غیر ذلك من البراهین والوالدة
اب الخامس   .حال الوالدة) ع( قراءته -ال
اب السادس من جاء الح-ّال توب على ذراعه األ ّ في أنه م اطلزه  وّ   .ال

طن امه ع في قراءته القرآن في  اب السا ّال غیر ذلك من  وٕاشراق النور وسجوده عقیب الوالدة وّ



  ).ع(براهینه 
اب الثامن ه السالم حال الوالدة-ّال   . في سجوده عل

ة األبرار في أحوال دمحم   136:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اب التاسع في  فهاّال ه السالم من    .ّفقد القابلة له عل

اب العاشر ّ في النور الساطع حال والدته -ال ه وصلواته على دمحم وّحمده هللاا و)ع(ّ ّآله صلى هللاا عل ّ 
ه وّسلم وآلهو ة    .تمسح المالئ

اب الحاد عشر   .لم یر مع حضوره وغیبته في الحال و في ظهوره- ال
اب الثاني عشر ه ا- ال ه علیهما السالمّ في أنه عل   .ّلسالم صلى على أب
اب الثالث عشر ه السالم- ال ه عل ه السالم وصي أب ّ في أنه عل اإلمامة وّ ه    .ّنصه عل
ع عشر اب الرا   .المهد والقائم المنتظر) ع( في تسمیته -ّال

اب الخامس عشر   ).ع( في علمه - ال
اب السادس عشر   ).ع( في جوده - ال
ع عشر اب السا اسه  في- ّال   ).ع( ل
اب الثامن عشر ه- ّال ّ في إستواء درع رسول هللاا صلى هللاا عل ه وآله وّّ   .ّسلم عل
اب التاسع عشر ما عند القائم - ّال اء) ع( ف ات األنب   .من آ

اب العشرو   . في صفته- نال
اب الحاد اب) ع(ّ في أنه -نالعشرو وال   .في سن الش
اب الثاني ه ف) ع(ّ في قوته - نالعشرو وال ه قوة اصحا حصل    ).ع(ّما 
اب الثالث ة- نالعشرو وال   . في علة الغی
ع اب الرا   ).ع(ّ في علة اخفاء والدته -نالعشرو وال

اب الخامس ة: إذا قام یتلو قوله تعالى) ع(ّ في أنه -نالعشرو وال م لما خفتكم اآل ْففررت من ُْ ُُ ْ َِ َّ َ ْ ِ ُ ْ َ َ.  
اب السادس ه -نالعشرو وّال    ّفي األئمة علیهم السالم نزل و»ع« في أن ف

ة األبرار في أحوال دمحم   137:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
م: قوله تعالى ْوعد هللاا الذین آمنوا من ُ ْ ِ ُ َ َ َِّ ُ َّ َ َ ما استخلف الذین َ وَ ستخلفنهم في األرض  َعملوا الصالحات ل َِّ َِ ََ ْ َ ُْ َْ َْ َْ َُ ِ َْ ْ َّ َِ َِ ِ َّ ِ

ة ْمن قبلهم اآل ِ ِ َْ ْ ِ.  
ع اب السا َنرد أن نمن على الذین َ و:ّفي األئمة نزل قوله تعالى و)ع(ّ في أنه -نالعشرو وّال َِّ َ َ َّ ُ َ ُْ َُ ِ

ِاستضعفوا في األرض َْ ْ ِ ُ ِ ْ ُ ًنجعلهم أئمةَ وْ َّ َِ ْ ُ َ َ ْ َنجعلهم الوارثینَ وَ ِِ ْ ُ ُ َ َ ْ ن لهم في األرضَ وَ ِنم َْ ْ َِ ِْ ُ ََ ّ ْنر فرعوَ وُ َ ْ ِ َ ِ  َهامانَ وَنُ



حذروَو انوا  َنجنودهما منهم ما  ُ َُ ْ َ ُ ُْ ُ ْ ِ ُ َ.  
اب الثامن قبل حجهم إذا حضر وال حضر الموسم ف ّالعشرو في أنه  ّ س ون حضر إبل   .ال 
اب التاسع   ).ع( في عالمة ظهوره -نالعشرو وال
اب الثالثو اسمه -نال حة و)ع( في المناد    .الص
اب الحاد اسمه إذا اذن له ّ في أن- نالثالثو وال یوم ) ع(نو خروجه  والخروج) ع(ه یناد 

عه جبرئیل  والسبت عاشر محرم، ا   .»ع«ّأول من ی
اب الثاني اء أصحاب الكهف و في إعالم االموات بخروجه- نالثالثو وال ل موذ للمؤمنین  وٕاح رد 
  .للقصاص

اب الثالث نالثالثو وال سى بن مرم - ّ ه السالمّصلي  و»ع« في نزول ع   .خلف المهد عل
ع اب الرا نالثالثو وال ه علیهم السالم الثالثمائة-ّ   .ثالثة عشر و في أصحا

اب الخامس نالثالثو وال ه السالم-ّ م داود عل ح ه السالم  مه عل ة، و في ح المالئ ّأول من  وتأییده 
ه ه السالم محمد رسول هللاا صلى هللاا عل ع القائم عل ا ّی ّّ ه السالم ومّسل وآله وّ   .ّعلي عل

اب السادس نالثالثو وال ه السالم-ّ   . في سیرته عل
ع اب السا ه رسول هللاا) ع(ّ في إنما یلقاه القائم -نالثالثو وال ّأشد مما لق ّ   

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   138:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

هّصلى  ة وآله وهللاّا عل ّسلم من جهاد الجاهل ّ.  
اب الثامن ه- نالثالثو وال ة رسول هللاا صلى هللاا عل ّ في نشره را   .ّسلم وآله وّّ
اب التاسع اد عن ضوء الشمس-نالثالثو وال   .القمر و أن القائم إذا قام إستغنى الع
اب االرعو   .موضع قبره ومسجده و)ع( في منزل القائم - نال

اب ال ه- ناألرعو وحادال ة السالم عل ف   . في 
اب الثاني ام القائم -ناألرعو وال امه ) ع( في مدة ق   ).ع(عد ق
اب الثالث اء-ناالرعو وال امه  و في إعالم األح ق عید من في زمانه  و)ع(األموات   ،)ع(رونه من 

عطاه المؤمن في زمانه و   ).ع(ما 
ع اب الرا   .قرأ القرآن على حده) ع(إذا قام ّ في أنه - ناألرعو وال

اب الخامس ه-ناألرعو وال ه السالم رسول هللاا صلى هللاا عل ع القائم عل ا ّ في أن أول من ی ّّ ّ  آله وّ
ه السالم وّسلمو غسل القائم  وّاألئمة علیهم السالم، وّعلي عل ه السالم    ).ع(ّالحسین عل



اب السادس   .ّمع المفضل بن عمر) ع( في حدیث الصادق - ناألرعو وال
ع اب السا ائهم و)ع(قتل قتلة الحسین ) ع(ّ في أن القائم - ناألرعو وال فعال آ   .ذرارهم لرضاهم 
اب الثامن س-ناألرعو وال ما جاء في الوقت المعلوم البل   . ف
اب التاسع قوم فیهم القائم - ناألرعو وال ّ في القدر من الناس الذین    ).ع(ّ
اب الخمسو   . في المفردات- نال
اب الحاد موت- نالخمسو وال ة وّالحجة:  في أن آخر من  اب التو ّغسل القائم الحسین  وغل 

امة أرعو یوما ونو بینه و)ع(   .نین الق
ة األبرار في أحوال دمحم   139:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

اب الثاني ه السالم) ع( الخضر ّ في أن عمر- نالخمسو وال ّأنه  ودلیل على طول عمر القائم عل
ه السالم ه عل ه السالم ویؤنس    .وقت وفاة الخضر عل

اب الثالث المهد القائم من آل دمحم صلى هللاا -نالخمسو وال شارة  ما جاء من طر العامة في ال ّ ف ّ ّ
ه ّسلم عن رسول هللاا وآله وعل ه وّ اره صلى هللاا عل ّاخ ّ ه السالم وآله وٕ ظهوره عل سى  وسلم  نزول ع

صلي خلفه    ).ع(نو معه  و)ع(ّبن مرم 
ة األبرار في أحوال دمحم   141:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ر ام القائم عجل هللاا تعالى فرجه الشرف اب االول في ذ ّال ّ   
ه قال- 1 ابو ّحدثنا محمد بن علي بن :  ابن    :ّمحمد بن حاتم النوفلي، قالّ

، قال غداد سى الوشاء ال اس أحمد بن ع ّحدثنا أبو الع ّ ّحدثنا : ّحدثنا أحمد بن طاهر القمي، قال: ّ
اني  حیى الشی رالء سنة ست: قال» 1«ّأبو الحسین محمد بن  : مائتین، قال وثمانین ووردت 

ه ّوزرت قبر غرب رسول هللاا صلى هللاا عل فأت ّسل وآله وّّ إلى مدینة السالم متوجها الى » 2«ّم ثم ان
ه  وّمقابر قرش في وقت تضرمت الهواجر ّتوقدت السماء فلما وصلت منها الى مشهد الكاظم عل ّ ّ

عبرات  حدائ الغفران أكببت علیها  م ترته المغمورة من الرحمة، المحفوفة  السالم إستنشقت نس
عة ومتقاطرة،   .مع طرفي عن النظرّقد حجب الد وزفرات متتا

ه وٕانقطع النحیب وفلما رقأت العبرة شیخ قد إنحنى صل صر فإذا أنا  اه وفتحت  ثفنت  وّتقوس من
قول آلخر معه عند القبر وراحتاه، وجبهته   :هو 

ما حمله السیدان من غوامض الغیوب ّابن أخي لقد نال عمك شرفا  ّ حمل  وّ ّشرائف العلوم التي ال 
ّقد أشرف عمك على إستكمال المدة وان،ّمثلها إال سلم ّ  

__________________________________________________  



اني،: في نسخة من المصدر) 1 ( حر الشی ما لم أجد  وّمحمد بن  ّعلى أ حال لم أجد له ترجمة 
ضا للرجلین قبله ترجمة   .أ

فأ) 2 (   .رجع: إن
ة األبرار في   142:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و أحوال دمحم                        حل

سره قلت وو إنقضاء العمر ه  فضي إل ة رجال  س یجد في أهل الوال  ا نفس ال یزال العناء: ّل
ّالمشقة تناالن منك بإتعابي الخفو ّقد قرع سمعي من هذا الشیخ لفظة تدل  والحافر في طلب العلم، وّ

م م وعلى علم جس   .أثر عظ
، فقلت: ّمن السیدان؟ قال والشیخایها : فقلت سر من رأ ان في الثر  ّالنجمان المغی ّفإني أقسم : ّ

ّشرف محل هذین السیدین من اإلمامة والمواالة  طالب آثارهما، وعلمهما،» 1«ّالوراثة إني خاطب  وّ
دة على حفظ اسرارهما، قالو مان المؤ ما تقول : ّاذل فیهما من نفسي األ نت صادقا ف فأحضر إن 

ارهم فلما فتش الكتب ك من اآلثار عن نقلة أخ ّما صح ات منها قال وّ   :ّتصفح الروا
مان النخاس  شر بن سل أبي  وأحد موالي أبي الحسن ومن ولد أبي ایوب األنصار» 2«ّصدقت أنا 

سر من رأ وّدمحم علیهما السالم   .ّجارهما 
عض ما شاهدت من آثارهما قال: قلت ر فقهني في : فأكرم أخاك ب ّان موال علي بن محمد العس ّ ّ

نت ال أبتاع، ه  وأمر الرقی ف اذنه، فاجتنبت بذلك موارد الشبهات حتى أكملت معرفتي ف ع إال  ّال أب ّ
ما بین الحالل سر من رأ وقفأحسنت الفر ف قد  وّالحرام بذلك فبینا أنا ذات لیلة في منزلي هذا 

افورمن اللیل إذ قرع» 3«ّمضى هو  اب قارع، فعدوت مسرعا فإذا أنا     ال
__________________________________________________  

  .الطالب: الخاطب) 1 (
، رو : ّقال السید الخوئي طاب رمسه) 2 ( مان النخاس من ولد أبي أیوب األنصار ّشر بن سل ّ

اب  مال الدین في ال ما رو في نرجس أم الق44قالصدو في  ه السالم الحدیث ّ ف  روایته 1ائم عل
ه السالم، ر عل ه السالم وعن أبي الحسن العس ك وأنتم ثقاتنا أهل البیت،: فیها قوله عل ّاني مز ّ ٕ 

عةو فضیلة تسب بها سائر الش ات. ّمشرفك  ن إث م ة عدة مجاهیل، على أنه ال  ّلكن في سند الروا ّ 
ة نفسهو   .-1744 رقم 316/ 3ث ج  معجم رجال الحدی-ثاقة شخص بروا
  .القسم): سر الواو وّفتح الهاء أو ضمها(ّالهو ) 3 (

ة األبرار في أحوال دمحم   143:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ابي» 1«الخادم  ست ث ه فل ّرسول موالنا أبي الحسن علي بن محمد علیهما السالم یدعوني إل ّ 



ه فرأیو ه السالمدخلت عل ا دمحم عل حدث إبنه أ مة من وراء الستر وّته    .أخته ح
شر إنك من ولد األنصار: ّفلما جلست قال م یرثها خلف عن سلف، وّا  ة لم تزل ف أنتم  وهذه الوال
ك وثقاتنا أهل البیت ّاني مز سر أطلعك » 2«ّمشرفك  وٕ عة في المواالة  ّفضیلة تسب بها سائر الش ّ

ه اع أمة أنف وعل ا ملطفا بخط رومي و»3«ذك في إبت تا ّتب  ّ ة وّ ه خاتمه ولغة روم ع عل أخرج  وط
غداد وخذها: نعشرو دینارا فقال وصفراء فیها مائتان» 4«ّشقة  احضر معبر الفرات  وّتوجه الى 

ذا، ا» 5«ٕاذا وصلت الى جانب  وضحوة یوم  ا ّرز الجوار منها، فستحدق بهن  وزوار الس ن
اس،طو الء قواد بني الع ّائف المبتاعین من و ان العراق، فإذا رأیت ذلك فأشرف » 6«شراذم  وّ من فت

عد على المسمى عمر بن یزد النخاس  ّمن ال ّعامة نهارك إلى أن یبرز للمبتاعین جارة » 7«ّ
ذا سة حررن  وصفتها  قین، تمتنع من السفور» 8«ذا ال اد ل ولمس المعترض، وصف من اإلنق

ضرها ، ف اشفها من وراء الستر الرقی شغل نظره بتأمل م   ّحاول لمسها أو 
__________________________________________________  

ما في النسخة المطبوعة وّعده الشیخ في رجاله من اصحاب اإلمام الهاد) 1 ( نسخ  ووثقه، 
ائي والمیرزا والتفرشي عض النسخ،صاحب الوسائل، والمولى القه ره  وّ لكنه غیر موجود في  لم یذ

  .-102/ 14 معجم رجال الحدیث ج - ّالعالمة في الخالصة غفلة أو لعدم وجوده في نسخته
  .ّمسرحك و:في روضة الواعظین للفتال) 2 (
ع أمره و:في روضة الواعظین) 3 (   .أنفذك في تت
ة المقطوعة من ): سر الشین المعجمة(ّالشقة ) 4 ( اب المستطیلةالسبی   .الث
ا) 5 ( ا ك زوار الس   .الى جان
سر الشین(الشراذم ) 6 (   .الجماعة القلیلة من الناس): فتح الشین المعجمة جمع شر ذمة 
  .عمرو بن یزد: في روضة الواعظین) 7 (
سة خزن: في روضة الواعظین) 8 (   .ّال

ة األبرار في أحوال دمحم   144:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله و                         حل
ة  الروم   .»1«ّالنخاس فتصرخ 

عض المبتاعین: ّفاعلم أنها تقول قول  ّعلي بثالثمائة دینار فقد زادني العفاف فیها : واهتك ستراه ف
ة العر ة فتقول  مان: ّرغ ة فاشف  وّلو برزت في ز سل ك رغ على مثل سرر ملكه ما بدت لي ف
قول  عك؟ فتقول الجارة وّالنخاس فما الحیلةعلى مالك، ف ار  وما العجلة؟ و:ّال بد من ب ّال بد من إخت

ن قلبي الى أمانته س انته ومبتاع    .د



ه بلغة : قل له وّفعند ذلك قم الى عمرو بن یزد النخاس ت عض األشراف  ا ملطفا ل تا ّإن معي  ّ
ة ّخط رومي، وروم رمه وّ ه  ه، فإن سخاء ونبله ووفاءه ووصف ف ّه فناولها لتتأمل منه أخالق صاح

ه اعها منك ومالت إل یله في إبت   .رضیته فأنا و
مان النخاس شر بن سل ه السالم في أمر : ّقال  ع ما حده لي موال أبو الحسن عل ّفامتثلت جم

اء شدیدا ت  عني من صاحب : قالت لعمرو بن یزد النخاس وّالجارة، فلما نظرت في الكتاب 
المحرجة المغلظة  وهذا الكتاب، عها منه قتلت نفسها، فما زلت » 2«ّحلفت  ّأنه متى إمتنع من ب

ه السالم من الدنانیر  ه موال عل ان أصحبن ه على مقدار ما  ّأشاحه في ثمنها حتى إستقر األمر ف ّّ
شرة وّفي الشقة الصفراء فاستوفاه مني ة مست ا الى حجرتي ٕانصرفت به وّتسلمت منه الجارة ضاح

ه السالم من جیبها تاب موال عل غداد فما أخذها القرار حتى أخرجت  نت آو إلیها ب هي  وّالتي 
قه على جفنها وّتضعه على خدها وتلثمه ا منها وتط ا: تمسحه على بدنها، فقلت تعج تا ال  وتلثمین 

ه؟ قالت محل أوالد: تعرفین صاح ّأیها العاجز الضعیف المعرفة  ّ  
__________________________________________________  

ة: في روضة الواعظین) 1 (   .ّتصرخ صرخة روم
قال): ّسر الراء المشددة(ّالمحرج ) 2 (  ، مان التي تضی : ّالمضی األ المحرجات أ  ّحلف  ّ ّ

  .مجال الحالف
                          

ة األبرار في   145:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و أحوال دمحم                        حل
اء أعرني سمعك صر ملك الروم، واألنب شوعا بن ق ة بنت  ك أنا مل ّامي من ولد  وّفرغ لي قل

ح شمعو أنبئك العجب العجیب نالحوارین تنسب الى وصي المس ّ ّ.  
ه صر الروم اراد أن یزوجني من إبن أخ ّإن جد ق سنة، فجمع في قصره أنا من بنات ثالث عشرة  وّ

سین ّمن نسل الحوارین من القس ان ثالثمائة رجل وّ عمائة رجل، وّالره جمع  ومن ذو األخطار س
اء الجیوش وّقواد العساكر ومن أمراء األجناد أبرز من بهو  وملوك العشایر أرعة آالف رجل ونق

  .قفو أرعین مرقاةمن أصناف الجواهر الى صحن القصر فرفعه » 2«ملكه عرشا مصنوعا » 1«
ه، ان وّفلما صعد ابن أخ ه الصل فا وأحدقت  نشرت أسفار اإلنجیل تساقطت  وّقامت األساقفة ع

األرض ان من األعالي فلصقت  ّخر الصاعد من  وفانهارت الى القرار» 3«ّتفرقت األعمدة  والصل
ه، فتغیرت ألوان األساقفة ا عل ّالعرش مغش ب وّ ّأیها الملك اعفنا : یرهم لجدٕارتعدت فرائصهم، فقال 

حي ّفتطیر جد » 4«المذهب الملكائي  وّمن مالقاة هذه النحوس الدالة على زوال هذا الدین المس



  .ّمن ذلك تطیرا شدیدا
__________________________________________________  

حار) 1 ( اء الموحدة(هي  وّأبرز من بهي ملكه، و:في ال اءسر اله وضم ال فتح ال  اء جمع البهو 
و الهاءو ام منزال للغراء): نس مونه أمام البیوت او الخ ق انوا    .الضیوف وّالبیت الذ 
  .ّعرشا مرصعا: في روضة الواعظین) 2 (
حار وفي المصدر) 3 (   .ذهبت األعمدة وجاءت: ّتقوضت ا و:الروضة وال
ة) 4 ( الروم: الملكائ ة، قالوا وولى علیهااست وأصحاب ملكا الذ ظهر  ّإن : ّمعظم الروم ملكائ

ح الكلمة أقنوم العلم وّتدرعت بناسوته وّالكلمة إتحدت بجسد المس نعنو بروح القدس أقنوم  ونعنو 
اة م، و.الح أن الجوهر غیر االقان ة  ّصرحت الملكائ الموصوف وّ ّعن هذا صرحوا  والصفة وذلك 

ات التثلیث   .-203/ 1رستاني ج النحل للشه و الملل-اث
ة األبرار في أحوال دمحم   146:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

موا هذه األعمدة: لألساقفة: و قال ان وأق وس جده  وٕارفعوا الصل ّأحضروا أخا هذا المدبر العاثر المن
سعوده، فلما فعلوا ذ م  ة فیندفع نحوسه عن ّالزوج منه هذه الصب ّ لك حدث على الثاني ما حدث على ّ

صر مغتما فدخل قصره وّاألول ّتفر الناس فقام جد ق ّ ّ   .أرخیت الستور وق
ح أن المس ّعدة من الحوارین قد اجتمعوا في قصر جد فنصبوا  ونشمعو وّفارت في تلك اللیلة  ّّ

ار  ه منبرا ی ّالسماء علوا» 1«ف ان جد نصب وّ ّارتفاعا في الموضع الذ  ّ ه عرشه، فدخل ٕ  ف
ه ّعلیهم محمد صلى هللاا عل ّ ة وآله وّ قول له وّسلم مع فت عتنقه ف ح ف ه المس قوم ال ه ف ا : ّعدة من بن

ة ال بني هذا، ك شمعو فتاته مل ا من وص نروح هللاا إني جئتك خاط ّ ّ ّء بیده إلى أبي محمد  أومى وّ
ه السالم ابن صاحب هذا الكتاب   .عل

ح إلى ه: ن شمعو فقال لهفنظر المس ّقد أتاك الشرف فصل رحمك برحم رسول هللاا صلى هللاا عل  آله وّّ
ه وقد فعلت، فصعدوا ذلك المنبر: ّسلم قالو ّخطب محمد صلى هللاا عل ّ ّزوجني من إبنه  وّسلم وآله وّ

ه السالم ه السالم وعل ح عل ه وشهد المس ّشهد بنو محمد صلى هللاا عل ّ ّ فلما ّالحوارو وّسلم وآله وّ ن
ا على ابي قظت من نومي أشفقت أن أقص هذه الرؤ نت أسرها في نفسي وّاست ّجد مخافة القتل، ف ّ 

ه السالم  وال ابدیها لهماو ة أبي محمد عل ّضرب صدر لمح  حتى إمتنعت من الطعام» 2«ّ
قي في مدائن الروم طبیب إ وّدق شخصي، وضعفت نفسي، وّالشراب،و ال ّمرضت مرضا شدیدا فما 

  .سأله عن دوائي وّأحضره جد
__________________________________________________  



ار) 1 (   .عارض: ی
حار وفي المصدر) 2 ( ه السالم: ال ة أبي محمد عل مح ّضرب صدر  ّ.  

ة األبرار في أحوال دمحم   147:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ّفلما برح  أس قال» 1«ّ ا؟ فقلت: بي ال ها في هذه الدن الك شهوة فأزود ّا قرة عیني فهل تخطر ب ا : ّ

شفت العذاب عمن في سجنك من أسار المسلمین، ّجد أر أبواب الفرج علي مغلقة فلو  ّ ت  وّ ف
ح وّتصدقت علیهم وعنهم األغالل الخالص لرجوت أن یهب المس ة ومننتهم    .شفاء وّأمه لي عاف

ّلما فعل ذلك جد تجلدت في إظهار الصحة في بدنيف ّّ سیرا من الطعام فسر بذلك جد وّ ّتناولت  ّ ّ 
أن سیدة النساء قد زارتني وأقبل على إكرام االسارو ال  عد أرع ل ضا  ّاعزازهم، فأرت ا ّ معها  وٕ

فة من وصائف الجنان فتقول لي مرم وألف ومرم بنت عمران ّام زوجك أبي ّهذه سیدة النساء : ص
ه السالم فأتعل بها ّمحمد عل ي وّ ه السالم من زارتي، فقالت  وأ و إلیها إمتناع أبي محمد عل ّأش

ا محمد ال یزورك: سیدة النساء ّإن إبني أ ا وّ ة  ، وّأنت مشر هذه اختي مرم  وعلى مذهب النصار
ّتبرأ الى هللاا تعالى من دینك، فإن ملت الى رضا هللاا عز ح وّجل وّ زارة أبي  ومرم عنك ورضا المس

اك، فقولي ه السالم إ   :ّدمحم عل
ّأشهد أن ال إله إال هللاا ّأن محمدا رسول هللاا، فلما تكلمت بهذه الكلمة ضمتني سیدة النساء الى  وّ ّ ّّ ّ ّ

اك فإني منفذته إل: ّصدرها فطیبت لي نفسي، فقالت ه السالم إ ّاالن توقعي زارة أبي محمد عل ّ ّ ك ّ
ه السالم و:أنا أقول وفانتبهت   .ّاشوقاه الى لقاء ابي محمد عل

أني اقول له ه السالم في منامي فرأیته  انت اللیلة القابلة جاءني أبو محمد عل ّفلما  ّ ا : ّ لم جفوتني 
ك؟ قال عد أن شغلت قلبي بجوامع ح ك: ّحبیبي  ان تأخیر عنك إال لشر ّاذ قد أسلمت فإني  وّما  ٕ

ةزائرك ف عد ذلك الى هذه الغا ان، فما قطع زارته عني  ل لیلة إلى أن یجمع هللاا شملنا في الع ّي  ّ ّ .
   قال

__________________________________________________  
ه األمر) 1 ( ه: ّبرح    .آذاه أذ شدیدا وأتع

ة األبرار في أحوال دمحم   148:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
؟ فقالت و:فقلت لها: شر الي : یف وقعت في االسار ه السالم لیلة من الل ّأخبرني أبو محمد عل

سرب  رة في ز » 1«ّأن جدك س ك اللحاق بهم متن عهم فعل ذا ثم یت ّجیوشا الى قتال المسلمین یوم 
ذا، ففعلت فوقعت علینا طال» 2«ّالخدم مع عدة من الوصائف  ان من طر  ّئع المسلمین حتى 

ة سواك وما شاهدت، ومن أمر ما رأیت أنني إبنة ملك الروم إلى هذه الغا ذلك  وّما شعر أحد 



ه اك عل رته، وّاطالعي إ مة عن إسمي فأن ه في سهم الغن : قلت وّلقد سألني الشیخ الذ وقعت إل
، فقلت: نرجس، فقال ة: إسم الجوار  ّبلغ من ولوع جد: ّي؟ فقالتلسانك عر وّالعجب إنك روم

م اآلداب أن أوعز و ا على تعل انت » 3«ّحمله إ ّإلى امرأة ترجمان له، في اإلختالف الي، ف
احا ة حتى إستمر علیها لساني ومساء وتقصدني ص ّتفیدني العر   .ٕاستقام وّ

شر ر : قال  فأت بها إلى سر من رأ دخلت على موالنا أبي الحسن العس ه السالم ّفلما ان عل
ّیف أراك هللاا عز االسالم: فقال لها ة، وّ ه وّذل النصران ّشرف أهل بیت محمد صلى هللاا عل ّ  آله وّ

ه مني؟ قال: ّسلم؟ قالتو ابن رسول هللاا ما أنت أعلم  ّیف أصف لك  ما : ّ ّفإني احب أن أكرمك فأ ّ ّ
شر لك فیها شرف األبد؟ قالت  ك عشرة آالف درهم؟ أم  ه السالم» 4«بل الشرف ّأحب إل : قال عل

ا شرقا ملك الدن شر بولد  ما ملئت جورا ومأل األرض قسطا وغرا وفا ّممن؟ : قالت. ظلما وعدال 
ه السالم ه: قال عل ك رسول هللاا صلى هللاا عل ّممن خط ّّ ذا من  وآله وّ ذا من شهر  ّسلم من لیلة 

ة، قالت الروم ذا     من: سنة 
__________________________________________________  

سرب) 1 ( ّسرب  حار االنوار وأرسل یرسل،: ّ شا: في  سیر ج   .ّس
معنى الغالم دو المراه: الوصائف) 2 ( فة    .نجمع الوص
ه) 3 ( ه: او عز ال   .أشار ال
،: في روضة الواعظین) 4 ( شر حار وبل ال   .شر بولد لي: في ال

ة األبرار في أحوال دمحم                         149:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و  حل
ه؟ قال ح أو وص ح: ّالمس ّممن زوجك المس ه، قالت من إبنك أبي محمد؟ قال وّ ّوص فهل تعرفینه؟ : ّ

ا منذ اللیلة التي أسلمت فیها على ید سیدة النساء امه و:قالت ّهل خلوت لیلة من زارته إ ّ ّ.  
ه السالم لها: ه السالمفقال أبو الحسن عل ه قال عل مة، فلما دخلت عل افور ادع لي اختي ح : ّا 

ال ه فاعتنقتها طو ثیرا فقال موالنا وهاه   :سرت بها 
ه ّا بنت رسول هللاا صلى هللاا عل ّالسنن فإنها زوجة  وّعلمیها الفرائض وّسلم أخرجیها إلى منزلك وآله وّّ ّ

ه السالم   .»1«ئم ّام القا وّأبي محمد عل
ّحدثنا أبو المفضل : قال» مسند فاطمة«ّو رو هذا الحدیث أبو جعفر محمد بن جرر الطبر في  ّ

اني سنة خمس ّمحمد بن عبد هللاا بن المطلب الشی ّحدثنا أبو الحسن محمد : ثالثمائة قال وثالثین وّ ّ
اني، قال حیى الذهبي الشی   :بن 

رالء سنة ست همائتین وزرت وثمانین ووردت  ّ قبر غرب رسول هللاا صلى هللاا عل ساق  وّسلم وآله وّّ



  »2«. الحدیث الى اخره
__________________________________________________  

حار ج  و1 ح 417: مال الدین) 1 (  12 ح 6في ص  و عن الكمال13 ح 10/ 51أخرجه في ال
ة الطوسي ات الهداة ج  و124: عن غی ة، و عن الكمال17 ح 63/ 3قطعة منه في اث رواه  والغی
ما في الكمال252: في روضة الواعظین   . مختصرا440/ 4في المناقب البن شهر اشوب ج  و 

  .262: دالئل اإلمامة) 2 (
ة األبرار في أحوال دمحم   151:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه السالم الده عل اب الثاني في م    ال
ه، قال - 1 ابو ّحدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الولید رضي هللاا عنه قال: ابن  ّ ّحدثنا محمد بن : ّ ّ

ّحدثنا أبو عبد هللاا الحسین بن رز هللاا، قال: ّحیى العطار، قال قّ ّحدثني موسى بن دمحم بن القاسم : ّ
ّبن حمزة بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طا ّ لب علیهم السالم ّ

مة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین ابن : قال ّحدثتني ح ّّ ّ ّ
ّعث إلي أبو محمد الحسن بن علي علیهما السالم فقال: علي بن أبي طالب علیهم السالم قالت ا : ّّ

ان فإن هللاا ّعمة إجعلي إفطارك اللیلة عندنا فإنها لیلة النصف من شع ّ ّ ّ اركّ ظهر في هذه  و ت تعالى س
هللاّا جعلني  و:نرجس، قلت له: ّمن امه؟ قال لي و:فقلت له: ّهو حجة في أرضه، قالت وّاللیلة الحجة

  .هو ما أقول لك: فقال. هللاّا فداك ما بها أثر
ّفجئت، فلما سلمت جاءت تنزع خفي: قالت ّ یف أمسیت؟ فقلت وّا سیدتي: قالت لي وّ : سیدة أهلي 
  :سیدة أهلي، قالت وّ أنت سیدتيبل

رت قولي ا عمة؟ قالت: قالت وفأن ارك: فقلت لها: ّما هذا  ة إن هللاا ت ّا بن ّ تعالى سیهب لك في  وّ
ا ّلیلتك هذه غالما سیدا في الدن   .ٕاستحیت وفجلست: اآلخرة قالت وّ

ان في جوف ّأخذت مضجعي فرقدت، فلما أن  وّفلما أن فرغت من صالة العشاء اآلخرة أفطرت
ّاللیل قمت إلى الصالة ففرغت من صالتي    هي وّ

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   152:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ة ثم أضجعت ثم إنتبهت فزعة س بها حادث ثم جلست معق ّنائمة ل ّ ّهي راقدة، ثم قامت فصلت وّّ ّ 
  .نامتو
مةقا ذنب السرحان و:لت ح الفجر األول  وك،  وخرجت أتفقد الفجر فإذا أنا  هي نائمة فدخلتني الش



ه السالم من المجلس فقال لي ا عمة فهناك األمر قد قرب : ّفصاح بي أبو محمد عل ّال تعجلي 
ذلك إذ انتبهت فزعة فوثبت إلیها فقلت وقرأت الم السجدة، وفجلست: قالت ّإسم هللاا : س، فبینما أنا 

ك، ثم قلت لها ا عمة، فقلت لها: ّأتحسین شیئا؟ قالت: ّعل ك فهو ما  وإجمعي نفسك: ّنعم  ٕاجمعي قل
مة ثم أخذتني فترة شفت الثوب عنه، فإذا أنا  وقلت لك، قالت ح حس سید ف ّأخذتها فترة فانتبهت 

مساجده فضممته إلي فإذا أنا ه السالم ساجد یتلقى األرض  ّه عل ه نظیف متنظف فصاح بي أبو ّ  ّ
ه فوضع یده تحت إلیته ه إل ا عمة، فجئت  ه السالم هلمي إلي إبني  ّمحمد عل ّ ه  وظهره وّّ وضع قدم

ه ه وّعلى صدره ثم أدلى لسانه في ف ا بني فقال: ّمفاصله ثم قال وسمعه وّأمر یده على عین ّتكلم  ّ :
ّأشهد أن ال إله إال هللاا وحده ال شرك له هو ّ ّأشهد أن محمدا رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ ّ ّسلم ثم  وآله وّ ّ

ه ثم أحجم وّصلى على أمیر المؤمنین   »1«. ّعلى األئمة علیهم السالم إلى أن وقف على أب
ه السالم ّثم قال أبو محمد عل سلم علیها: ّ ه إلى امه ل ّا عمة إذهبي  ّ ه فسلم  وّ ه، فذهبت  ّائتیني 

مة: ّه في المجلس، ثم قالعلیها ورددته فوضعت ع فأتینا قالت ح ان یوم السا ّفلما : ّا عمة إذا 
ه السالم حت جئت السلم على أبي محمد عل ّأص ه السالم فلم أره،  وّ ّشفت الستر ألتفقد سید عل ّ

  :فقلت
؟ فقال ّا عمة إستودعناه الذ إستودعته أم موسى: ّجعلت فداك ما فعل سید ّ ّ   

__________________________________________________  
  .ّف عنه: ء أحجم عن الشي) 1 (

ة األبرار في أحوال دمحم   153:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم   .موسى عل

مة ع جئت: قالت ح ان في الیوم السا ّفلما    :جلست فقال وّسلمت وّ
سید ّهلمي إلي ابني فجئت  ّ أنما  وّ ه  فعلته االولى ثم أدلى لسانه في ف ه  ّهو في الخرقة ففعل  ّ
ه لبنا أو عسال ثم قال ّغذ ا بني، فقال: ّ ّتكلم  الصالة على محمد: ّ ّأشهد أن ال إله إال هللاا ثم ثنى  ّ ّ ّ ّ 

ه عل وعلى أمیر المؤمنینو ّعلى األئمة الطاهرن صلوات هللاا علیهم أجمعین حتى وقف على اب ّ ّ ه ّ
م سم هللاا الرحمن الرح ة  ِالسالم ثم تال هذه اآل ِِ َّ َِّ ْ ِ َّ ْ ِ ِنرد أن نمن على الذین استضعفوا في األرضَ و*ّ َْ ْ َِ َُّ ِ ْ ْ ُُ ْ َ ِ َ َّ ُ َ َُ ِ 

ًنجعلهم أئمةَو َّ َِ ْ ُ َ َ ْ َنجعلهم الوارثینَ وَ ِِ ْ ُ ُ َ َ ْ ن لهم في األرضَ وَ ِنم َْ ْ َِ ِْ ُ ََ ّ َننر فرعوَ وُ ْ َ ْ ِ َ ِ َجنودَ وَهامانَ وُ ُ انوا ُ ُهما منهم ما  ْ ُ ْ ِ ُ
َنحذرو  ُ َ ْ َ»1«.  

مة  ة الخادم عن هذه فقال صدقت ح   .»2«قال موسى فسألت عق
__________________________________________________  



  .6 - 5: سورة القصص) 1 (
حار ج  و1 ح 424: مال الدین) 2 (  218/ 3البرهان ج  و394: اعالم الور و3 ح 2/ 51عنه ال
ة ج  و4ح  ات الوص   .142: رواه الطوسي في غیبته و409 و483/ 3ّاث

ة األبرار في أحوال دمحم   155:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
طن امه ه السالم في  المه عل اب الثالث في    ما ظهر من البراهین حال الوالدة وقراءته القرآن، وّال

ه قال- 1 ابو ّدثنا الحسین بن أحمد بن إدرس رضي هللاا عنه قالح:  ابن  ّ:  
ّحدثنا محمد بن إسماعیل، قال: ّحدثنا أبي قال م الكوفي، قال: ّ ّحدثنا محمد بن إبراه ّحدثني محمد : ّ ّ

ه » 1«ّبن عبد هللاا الطهر  عد مضي أبي محمد عل ه السالم  مة بنت محمد عل ّقال قصدت ح ّّ
ه الناس من الحیرة التي هم فیها فقالت ليم وّالسالم أسألها عن الحجة إجلس : ّا قد إختلف ف

ارك: ّفجلست، ثم قالت لي ّا محمد إن هللاا ت ّ لم  وّتعالى ال یخلي األرض من حجة ناطقة أو صامتة وّ
عد الحسن ن  ال للحسن ویجعلها في أخو و  والحسین والحسین علیهما السالم تفض نتمییزا لهما أن 

اركفي األرض عدیل ّهما إال أن هللاا ت ّ الفضل على ولد  وّ ه السالم  ّتعالى خص ولد الحسین عل
ما خص ولد هارو على ولد موسى ه السالم  نالحسن عل ان موسى حجة على هارو وّ نان  ّ ٕ 

امة،و طلو والفضل لولده إلى یوم الق نال بد لالمة من حیرة یرتاب فیها الم ّخلص فیها المحقو لئال  وّ ن ّ ّ
ّعلى هللاا حجة» 2«لخل نو ل ه السالم وّ عد مضي أبي محمد الحسن عل ّان الحیرة ال بد واقعة  ّ ّ ّ ٕ.  

__________________________________________________  
حار) 1 ( ،: في ال   .ال للراو عنه ترجمة وّعلى أ حال لم أجد له وّالمطهر
حار) 2 ( و للناس على هللاا حج: في ال ّلئال  ّ ّ ن   .ةّ

ة األبرار في أحوال دمحم   156:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
سمت ثم قالت: فقلت ه السالم ولد؟ فت ان للحسن عل ّا موالتي هل  ه السالم : ّ ن للحسن عل إن لم 

عده؟ عد الحسن وّولد فمن الحجة  ن  ا : سالم فقلتالحسین علیهما ال وّقد أخبرتك أنه ال إمامة ألخو
ّسیدتي حدثیني بوالدة موال ه السالم قالت وّ قال لها: غیبته عل انت لي جارة  نرجس، فزارني : نعم 

ه السالم حد النظر إلیها، فقلت له وإبن أخي عل ك؟ فقال : ّأقبل  تها فأرسلها إل ّا سید لعلك هو ّ
ا عمة: لها ك؟ و:ّلكني أتعجب منها، فقلت وّال    ما أعج
ه السالمفق رم على هللاا عز: ال عل ه األرض عدال وّسیخرج منها ولد  مأل هللاا  ّجل الذ  قسطا  وّ

؟: جورا فقلت وما ملئت ظلما ا سید ك    ّفأرسلها إل
ه السالم: فقال   .إستاذني لذلك أبي عل



ابي ست ث ه السالم فسلمت وقالت فل ه السالم وّأتیت منزل أبي الحسن عل ا  وجلست فبدأني عل قال 
عثي بنرجس إلى ابني أبي محمد، قالت مة إ ّا سید على هذا قصدتك على أن : فقلت: ّح

ارك: استأذنك في ذلك، فقال لي ة إن هللاا ت ار ّا م ك في األجر وّ شر جعل لك  وّتعالى أحب أن 
ا   .في الخیر نصی

مة نتها وفلم ألبث أن رجعت إلى منزلي: قالت ح ه السالم» 1«ّهیئتها  وّز جمعت  وّألبي محمد عل
اما ثم مضى إلى والده، وبینه ّینها في منزلي فأقام عند أ مة وّ فمضى : ّوجهت بها معه قالت ح

ه السالم ان والده وأبو الحسن عل ه السالم م نت أزور والده،  وّجلس أبو محمد عل ما  نت أزوره 
 موالتي، وّبل أنت سیدتي: ّاولیني خفك، فقلتا موالتي ن: قالت وّفجاءتني نرجس یوما تخلع خفي

هو ك خفي لتخلع ّهللاا ال أدفع إل    ال لتخدمیني بل أخدمك وّ
__________________________________________________  

حار وفي المصدر) 1 (   .وهبتها و:ال
ة األبرار في أحوال دمحم   157: ص،5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

صر   .على 
ه السالم ذلك، فقال ا عمة خیرا، فجلست عنده إلى وقت غروب : ّفسمع أبو محمد عل ّجزاك هللاا  ّ

الجارة ه السالم: قلت والشمس فصحت  ابي ألنصرف، فقال عل ّا عمة بیتي اللیلة : ناولیني ث
ّعندنا فإنه سیولد المولود الكرم على هللاا عز ّ حیي هللاا وّ ّجل الذ  عد موتها،  وّ عزّ ه األرض  ّجل 

؟: فقلت ا سید ّممن  : من نرجس ال من غیرها، قالت: لست أر بنرجس شیئا من أثر الحبل فقال وّ
سم، ثم قال  ما فعلت فت ه، فأخبرته  طن فلم أر بها أثر حبل فعدت إل ّفوثبت إلیها فقلبتها ظاهرا ل ّ ّ

ظهر لك بها حبل، ألن: لي ان وقت الفجر  ظهر بها الحبلّإذا  علم  وّ مثلها مثل ام موسى لم  لم 
ه السالم الى في طلب موسى عل طو الح ش  ان  نبها أحد إلى وقت والدتها، ألن فرعو  ّن هذا  وّ

ه السالم   .نظیر موسى عل
مة ما قال: قالت ح ا موالتي ما أر بي شیئا من : سألتها عن حالها، فقالت وفعدت إلیها فأخبرتها 

مةهذا، ق ا إلى جنب  وفلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر: الت ح ّهي نائمة بین ید ال تقلب جن
ان آخر اللیل وقت طلوع الفجر ّسمیت علیها،  وّثبت إلي فزعة فضممتها إلى صدر وّحتى إذا 

ه السالم  أ علیهاّإنا أنزلناه في لیلة القدر، فأقبلت أقر: إقرئي علیها: قال وّفصاح بي أبو محمد عل
ما أمرني : ما حالك؟ قالت: قلت لهاو ه موال فأقبلت أقرأ علیها  ظهر لي األمر الذ أخبرك 

قرأ مثل ما أقرأ فسلم علي طنها  ّفأجابني الجنین من  ّ.  



مة ه السالم: قالت ح ّففزعت لما سمعت، فصاح بي أبو محمد عل ّال تعجبي من أمر هللاا، إن هللاا : ّ ّّ
ارك مة صغارا،تعالى ینط وت الح ستتم الكالم حتى غیبت  وقنا  ارا فلم  ّجعلنا حجة في ارضه  ّ

أنه ضرب بیني ّعني نرجس فلم أرها،  ه السالم وّ أنا  وّینها حجاب، فعدوت نحو أبي محمد عل
  :صارخة، فقال

انها، قالت ا عمة فإنك ستجدینها في م ّإرجعي  شف: ّ    فرجعت فلم ألبث أن 
ة األبرار في أحوال دمحم                   158:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و        حل

ان بیني ، وٕاذا أنا بها وینها، وّالحجاب الذ  صر الصبي  وعلیها من أثر النور ما غشي  ٕاذا أنا 
ه ابت ه، رافعا س بت ا على ر ه السالم ساجدا على وجهه، جاث قول وعل ّأشهد أن ال إله إال هللاا : هو  ّ

ه وه ال شرك له،وحد ّأن جد رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ ّ ه السالم  وّسلم وآله وّ ّأن أبي أمیر المؤمنین عل
  .ّثم عد إماما إماما إلى أن بلغ الى نفسه

، وّأللهم أنجز ما وعدتني،: ّثم قال   .قسطا وامأل األرض بي عدال وطأتي وّثبت وأتمم لي أمر
ه السالم فقا ه: لّفصاح بي أبو محمد عل ه، فتناولته وّا عمتاه تناول ه نحوه فلما مثلت  وهات ّأتیت 

ه ه السالم مني وبین ید أب ه فتناوله الحسن عل ّهو على ید سلم على أب ناوله لسانه فشرب منه،  وّ
ه إلي، قالت: ّثم قال ه إلى امه لترضعه ورد ّإمضي  ّ ّفتناولته امه فأرضعته فردته الى أبي محمد : ّ ّّ
ه  طیر منها، فقال له والسالمعل ل  وٕاحفظه وإحمله: الطیر ترفرف على رأسه فصاح  ّرده إلینا في  ّ

ه السالم  وارعین یوما فتناوله الطیر ا محمد عل عه سائر الطیر فسمعت أ ه في جو السماء فأت ّطار  ّ
ت نرجس فقال لها: قول ه السالم ف ّاستودعتك الذ إستودعته ام موسى عل تي: ّ ّ فإن الرضاع اس ّ

ك، ه إال من ثد ّمحرم عل ه السالم إلى امه وّ ما رد موسى عل ك  عاد عل ّس ّذلك قول هللاا عز وّ   :ّجل وّ
ِفرددناه إلى ُ ْ َ َ ي تقر عینها َ ُ أمه  ْ َ َّ ََ ْ َ ِ ِّ ََنال تحز َ وُ ْ َ»1«.  
مة األئمة علیهم السال: ما هذا الطیر؟ قال و:قلت: قالت ح ل  ّهذا روح القدس المو  ّم یوفقهمّ

العلم وّسددهمو   .ّریهم 
مة عد أرعین یوما رد الغالم: قالت ح ان  ّفلما  ّوجه إلي إبن أخي وّ ّ   

__________________________________________________  
  .13: سورة القصص) 1 (

ة األبرار في أحوال دمحم   159:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
الصبي یتحرك  ه فإذا  ه السالم فدعاني فدخلت عل ّعل ه، فقلت» 1«ّ ّا سید هذا إبن : بین ید

ه السالم، ثم قال سم عل ّسنتین؟ فت اء: ّ انوا أئمة ینشؤو بخالف ما  وّإن أوالد األنب اء إذا  ناألوص ّ



ه سنة وینشأوا غیرهم، من أتى عل ان  ه شهر  ّان الصبي منا إذا أتى عل ّ ّ ّان الصبي منا لیتكلم في و ٕ ّ ّ ّ ٕ
ة وجل، وّعبد ره عز وقرأ القرآن وّطن امه عه المالئ احا وعند الرضاع تط ه ص مساء  وّتنزل عل

»2«.  
مة ل أرعین یوما إلى أن رأیته رجال قبل مضي أبي محمد : قالت ح ّفلم أزل أر ذلك الصبي في  ّ ّّ

ام قالئل فلم أعرفه، فقلت أ ه السالم  ه السالمّعل من هذا الذ تأمرني أن أجلس : ّ ألبي محمد عل
ه؟ فقال لي عد وهذا إبن نرجس: بین ید فتي من  عي وعن قلیل تفقدوني فاسمعي له وهذا خل   .أط

  
مة ام قالئل: قالت ح أ عد ذلك  ه السالم  ما تر وّفمضى أبو دمحم عل ّافتر الناس  ق ّوهللاا إني ألراه  وٕ ّ

احا ّان ومساء وص م،ٕ ّه لینبئني عما تسألوني عنه فأخبر ّهللاا إني ألرد أن أسأله عن الشي وّ ء فیبد أني  ّ
ا من ساعته من غیر مسألتي، وه، ّانه لیرد علي األمر فیخرج إلي منه جوا ّ ّ ارحة  وٕ قد أخبرني ال

الح وّمجیئك إلي   .ّأمرني أن اخبرك 
ه أحد إال هللاا عزّفو هللاا لقد أخبرتني ح: ّقال دمحم بن عبد هللاا طلع عل اء لم  أش ّمة  ّ ّ ّجل فعلمت أن  وّ ّ

ارك وذلك صدق ّان هللاا عز وتعالى وّعدل من هللاا ت ّ ّ ه أحدا من  وٕ طلع عل ّجل قد أطلعه على ما ال 
  »3«. خلقه

__________________________________________________  
حار) 1 ( مشي بی: في ال صبي متحرك  ّفإذا أنا  هّ   .ن ید
حار) 2 ( اح و:في ال ل ص ه  ّتنزل عل   .مساء وّ
حار ج  و2 ح 426: مال الدین) 3 ( أورده في  و،586: مدینة المعاجز و14 ح 11/ 51عنه ال

سابور ة و،257: ّروضة الواعظین للفتال الن في  و116 ح 72: ّأورد قطعة منه في العدد القو
م ج  ابو234/ 2الصرا المستق ات الهداة ج  وه مختصرا، عن ابن   مختصرا 8 ح 365/ 3في إث

مال الدین   .عن 
ة األبرار في أحوال دمحم   161:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم ما أنزل هللاا عز ع في قراءته عل اب الرا ّال ام من حال الوالدة وّ عة أ عد س ائه   ّجل على أنب

   براهینغیر ذلك من الو
نحدثني هارو : قال» هدایته«في » 1« الحسین بن حمدان الحضیني - 1 بن مسلم بن سعدان » 2«ّ

، صر غداد  وال ، و،»3«ّمحمد بن أحمد ال ّعبد هللاا بن  وسهل بن زاد األدمي وأحمد بن إسح
انوا مجاورن لإلمامین علیهما السالم »4«جعفر  ّ، عن عدة من المشایخ الثقاة الذین  ّعن سیدنا أبي ّ



ّإن هللاا عز: قال» ع«ّأبي محمد  والحسن ّ ّجل إذا أراد أن یخل اإلمام أنزل قطرة من ماء الجنة في  وّ ّ
   ماء من

__________________________________________________  
ع األول سن) الحضیني(ّالحسین بن حمدان بن الخصیب أبو عبد هللاا الخصیبي ) 1 ( ّتوفي شهر ر ة ّ
من لم یرو عنهم علیهم السالم،) 358( ّه عده الشیخ في رجاله ف تب وّ  معجم رجال الحدیث ج - له 
5 /225-.  
وفي األصل أبو القاسم، عده الشیخ) 2 ( صر  ّهارو بن مسلم بن سعدان الكاتب ال البرقي من  ون

ه السالم رو عن مسعدة بن صدقة، ر عل م بن  و،ّرو عنه سعد بن عبد هللاا وأصحاب العس ابراه
تب في التوحید، و.غیرهما وهاشم / 19 معجم رجال الحدیث ج -الخطب والفضائل، والدعاء، وله 
229-.  

ما ) 3 ( ان من مشایخ الصدو  غداد الوراق  قهو دمحم بن أحمد بن الحسین بن یوسف بن زر ال ّ
اب 2نالعیو ج  و11ح ) 41(ستفاد من األمالي المجلس  ما 31 ال ه السالم  ف جاء عن الرضا عل

ار ح  عده و317من األخ   .ما 
ان شیخ ) 4 ( اس القمي  ّهو عبد هللاا بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحمیر أبو الع ّ

تب منها قرب االسناد، عده الشیخ تارة من  وتسعین والقمیین، قدم الكوفة سنة نیف ّمائتین له 
ه السالم ه السالمتارة من وأصحاب الرضا عل ر  و أصحاب الهاد عل ثالثة في أصحاب العس

ه السالم   .-139/ 10 معجم رجال الحدیث ج -عل
ة األبرار في أحوال دمحم   162:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

أكلها الحجة في الزمان فإذا إستقرت في الموضع الذ» 1«نالمز فتسقط في ثمار األرض  ّف ّ ّ تستقر ّ
سمع الصوت، فإذا تمت له أرعة أشهر مضي له أرعو یوما  ه ف ّف من ون تب على عضده األ  قد 

لمة رك صدقاَو ًتمت  ْ ِْ َ ِّ َ ُ َ ِ َ َّ ِعدال ال مبدل لكلماتهَ وَ ِ ِ َِ َ َِّ ُ ً ْ م َ وَ ع العل ُهو السم ِ َ ْ ُ ِ َّ أمر هللاا» 2«َُ رفع له  وّفاذا ولد قام 
ان ینظ ل م ه إلى الخالئّعمود من نور في  ه في ذلك العمود  وأعمالهم ور ف ّنزل أمر هللاا إل

ه حیث تولى   .نظر وّنصب عین
ه السالم دخلت على عماتي فرأیت جارة من جوارهن قد زنت تسمى نرجس  ّقال أبو محمد عل ّ ّ ّ

مة دا فقلت ّا سید تنظر إلى هذه الجارة نظرا شدی: ّفنظرت إلیها نظرا أطلته فقالت لي عمتي ح
ّا عمة ما نظر إلیها إال نظر التعجب مما  فیها من إرادته: لها ّ ّ ك : خیرته قالت وّ ّا سید أحس

ه  مها إلي ففعلت فأمرها عل ّتردها، فأمرتها أن تستأذن أبي علي بن دمحم علیهما السالم في تسل



  .»3«السالم بذلك فجاءتني بها 
مة بنت محمد بن علي الرضا ّحدثني م و قال الحسین بن حمدان،- 2 ه من المشایخ عن ح ّن أث  ّ

ه السالم فتدعو له أن یرزقه هللاا ولدا: علیهما السالم قال مة تدخل على أبي محمد عل ّانت ح ّ 
ما أقول،: ّأنها قالتو ه فقلت له  نت أدعو له ودخلت عل ما    .دعوت له 

ّا عمة أما إن الذ تدعین هللاا أن یرزقن: فقال ال  وه یولد في هذه اللیلة،ّ انت لیلة الجمعة لثمان ل
ع ان سنة س   مائتین، وخمسین ونخلو من شع

__________________________________________________  
حار) 1 (   .ّفتسقط في ثمرة من ثمار الجنة: في ال
  .115: سورة األنعام) 2 (
ة الحضیني) 3 ( ضا في و،70: هدا حار و588:  مدینة المعاجزأخرجه المؤلف أ / 51ج : في ال

عض مؤلفات أصحابنا24   .ّ عن 
ة األبرار في أحوال دمحم   163:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

م؟ فقال: فاجعلي إفطارك عندنا فقلت و هذا الولد العظ نا سید ممن  ّ ا عمة قالت: ّ : ّمن نرجس 
ّا في جوارك أحب إلي منها،ّا سید م: فقلت له نت إذا دخلت فعلت بي  ودخلت علیها وقمت وّ

ببت على یدیها  انت تفعل فان ادة  وّفقبلتهما» 1«ما  الس انت تفعل فخاطبتني  ّمنعتها مما 
مثلها، فقالت لي رت ذلك، فقلت وأنا فداك: فدیتك فقلت لها: فخاطبتها  ع العالمین فأن ر : جم ال تن

ّفإن هللاا اّ ّهو فرج المؤمنین فاستحیت فتأملتها  واالخرة وّ سیهب لك في هذه اللیلة غالما سیدا في الدن
  .فلم أر فیها أثر حمل

ه السالم ّفقلت لسید أبي محمد عل ه السالم ثم قال: ّ سم عل ّما أر بها حمال فت ّإنا معاشر : ّ
طو س نحمل في ال اء ل الجنوب وناألوص ّانما نحمل  ّانما نخرج من الفخذ  وج من األرحامال نخر وٕ ٕ

من من أمهاتنا ألننا نور هللاا الذ ال تناله الدناسات، فقلت له ّاأل ّا سید لقد أخبرتني أنه یولد في : ّ ّ
ّفي طلوع الفجر یولد الكرم على هللاا إن شاء هللاا: ّهذه اللیلة ففي أ وقت منها؟ فقال لي ّ.  

مة ا وفأقمت فأفطرت: قالت ح ه السالم في صفة في  ولقرب من نرجس،نمت  ّات أبو محمد عل ّ
نرجس نائمة ما بها أثر والدة، فأخذت  وّتلك الدار التي نحن فیها، فلما ورد وقت صالة اللیل قمت

ّفي صالتي ثم أوترت فأنا في الوتر حتى وقع في نفسي أن الفجر قد طلع ّ ء  دخل في قلبي شي وّ
ه السالم من ا عمة فأسرعت الصالةّفصاح أبو محمد عل طلع الفجر  ة لم  ّ الصفة الثان ت  وّ ّتحر

ّسمیت علیها ثم قلت لها وّضممتها إلي ونرجس فدنوت منها   .نعم: ء؟ فقالت ّهل تحسین شي: ّ



ات لم أتمالك معه أن نمت    وقع على نرجس مثل ذلك وّفوقع علي س
__________________________________________________  

عض النسخ) 1 (   .على قدمیها: في 
ة األبرار في أحوال دمحم   164:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه السالم حس سید المهد عل ه إال  ّفنامت فلم أنت قول وّ ه السالم  حة أبي دمحم عل ّا عمة : ص
ه السالم فإذ شفت عن سید عل ّهاتي إلي إبني فقد قبلته ف ّ مساجدهّ ه ساجدا مبلغ األرض  على  وا 

توب من م ُّجاء الح: ذراعه اال َ ْ ان زهوقا فضممته إلي فوجدته مفروغا َ وَ اطل  اطل إن ال ّزه ال ً ُ ََ ََ َ ُِ ِْ َّْ ِ َ
ه السالم فأخذه ولففته في ثوب ومنه، سر وّحملته إلى أبي محمد عل جعل  وأقعده على راحته ال

منى على ظهره ثم هّراحته ال : مفاصله ثم قال له وسمعه وّأمر یده على ظهره و أدخل لسانه في ف
ا بني فقال ّتكلم  ّأشهد أن دمحما رسول هللاا وّأشهد أن ال اله اال هللاا: ّ ا أمیر المؤمنین ثم لم یزل  وّ ّأن عل ّ

ّعدد السادة علیهم السالم إلى أن بلغ الى نفسه الفرج على یده ثم أحجم وّ ائه    .ّدعا ألول
سلم علیها ه إلى امه ل ا عمة إذهبي  ه السالم  ّثم قال أبو محمد عل ّ ّ ه فسلم  وّ ه، فمضیت  ّائتیني 

ه ثم وقع بیني الحجاب فلم أر سید فقلت له وّعلیها ورددته إل ه السالم  ّا سید : ّین أبي دمحم عل
ه السالم ه منك، فإذا : أین موالنا؟ فقال عل ّأخذه مني من هو أح  ع فأتیناّ   .ّان الیوم السا

ه السالم ع جئت فسلمت ثم جلست، فقال عل ان في الیوم السا ّفلما  ّ ّ ّ:  
ابني فجئت لسید ّهلمي  فعاله األول وّ ه  اب صفر ففعل  ه السالم لسانه في  وّهو في ث جعل عل

ه ثم قال له ا بني، فقال: ف ّتكلم  ّأشهد أن ال إله إال هللاا: ّ الصالة ع وّ  أمیر المؤمنین وّلى محمدّثنى 
هو   .ّاألئمة علیهم السالم حتى وقف على أب

م: ثم قرأ ِنرد أن نمن على الذین استضعفوا في األرضَ وّسم هللاا الرحمن الرح َْ ْ َِ َُّ ِ ْ ْ ُُ ْ َ ِ َ َّ ُ َ َُ ًنجعلهم أئمةَ وِ َّ َِ ْ ُ َ َ ْ َ 
َنجعلهم الوارثینَو ِِ ْ ُ ُ َ َ ْ ن لهم في األرضَ وَ ِنم َْ ْ َِ ِْ ُ ََ ّ َنرَ وُ َن فرعوُِ ْ َ ْ حذرو َ وَهامانَ وِ انوا  َنجنودهما منهم ما  ُ َُ ْ َ ُ ُْ ُ ْ ِ ُ َ
»1«.  

__________________________________________________  
  .6 - 5: سورة القصص) 1 (

ة األبرار في أحوال دمحم   165:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ا بني مما أ: ثم قال له ائهّإقرأ  ة وّنزل هللاا على أنب السران صحف آدم فقرأها  تاب  ورسله، فابتدأ 
م، وتاب صالح، وتاب هود، وتاب نوح، وإدرس،  زور داوود، وتوراة موسى، وصحف إبراه

سى،و ه وٕانجیل ع ّفرقان محمد جد رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ ّ ّسلم، ثم قص قصص النبیین وآله وّ ّ ّ ّ 



ه السالم فإذا المرسلین إلى عو ه إلى دار أبي محمد عل عد أرعین یوما دخلت عل ان  ّهده، فلما  ّ
ه السالم مشي في الدار فلم أر وجها أحسن من وجهه عل ال لغة أفصح من لغته،  وّموالنا الصاحب 

نسید له أرعو یوما: ّهذا المولود الكرم على هللاا، قلت له: »ع«ّفقال لي أبو محمد  ره أنا من أم وّ
  .»1«ما أر 

ه السالم ما ینشأ غیرنا في جمعة : فقال عل اء ننشأ في الیوم  ّا عمتي أما علمت أنا معاشر األوص ّ
ّتفقدته فلم أره  وعدت وٕانصرفت وّننشأ في الجمعة ما ینشأ غیرنا في السنة، فقمت فقبلت رأسه و؟»2«

ه السالم ّفقلت لسید أبي محمد عل ّا عمة إستودعناه الذ استودع موسى : ما فعل موالنا؟ فقال: ّ ّ
ه السالم   .عل

ه السالم ّلما وهب لي ري مهد هذه االمة ارسل ملكین فحماله إلى سرادق العرش حتى : ثم قال عل ّّ ّ
ّبین ید هللاا عز» 3«وقف  ك عبد لنصرة دیني : ّجل فقال له وّ ا  اد آلیت  و»4«مرح ّمهد ع

ك آخذ ه  ورك أغف وك اعطي وّأني  ّك أعذب، أردداه أیها الملكان على أب قا» 5«ّ أبلغاه  وّردا رف
ه الح ونفي وّإنه في ضماني ّعیني إلى أن اح  اطل وّ ه ال ّو الدین لي وازه     ن

__________________________________________________  
حار) 1 (   .أنا أر من أمره ما أر و:في ال
مّضم(الجمعة ) 2 ( م و الج و الم   .االسبوع): نس
حار) 3 ( ه بین ید هللاا عز: في ال ّحتى وقفا  ّ   .ّجل وّ
حار) 4 ( اد وٕاظهار أمر وعبد لنصرة دیني: في ال   .ّمهد ع
حار) 5 ( قا: في ال ه ردا رف ّأردداه أیها الملكان رداه رداه على أب ّ ّ ّ.  
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ا   .واص
ه ثم عطس فقال: ّثم قالت ابت ه رافعا س بت ا على ر طن امه إلى األرض وجد جاث ّلما سقط من  ّ ّ :

ّالحمد  رب العالمین ّصلى هللاا على محمد وّ ّ ف وّ   .ال مستكبر وّآله عبدا ذاكرا  غیر مستن
ه السالمثم قال ع ّزعمت الظلمة أن حجة هللاا داحضة، لو أذن هللاا لي في الكالم لزال الشك: ل ّ ّ ّ .»1«  

__________________________________________________  
ة الحضیني) 1 ( حار ج  و70: هدا صرة الولي و25/ 51عنه ال   .  ج7 ح 31: ت
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ه السالم حال الوالدة اب الخامس في قراءته عل   ال
، قال- 1 ّحدثنا أبو المفضل : ّ أبو جعفر محمد بن جرر الطبر ّمحمد ابن عبد هللاا قال» 1«ّ ّ :

ّحدثني محمد  مة إبنة محمد ابن علي الرضا علیهما السالم» 2«ّ ّبن إسماعیل الحسني، عن ح ّ ّ :
ر علیهما السالم ذات لیلة أو ذات یوم: ها قالتّأن ّقال لي الحسن بن علي العس ّاحب أن تجعلي : ّ

حدث في هذه اللیلة أمر، فقلت ه السالم و:ّإفطارك اللیلة عندنا فإنه  ّإن القائم من : ما هو؟ قال عل
ه: ّممن؟ قال: آل دمحم یولد في هذه اللیلة فقلت ان  و الجوارّدخلت علي ومن نرجس، فصرت إل

ك؟ فقلت لها: ّأول من تلقتني نرجس فقالت یف أنت أنا أفد ا سیدة نساء هذا : ّا عمة  ك  ّبل أنا أفد
ّجاءت لتصب على رجلي الماء فحلفتها اال تفعل وّالعالم، فخلعت خفي ّإن هللاا قد أكرمك : قلت لها وّ ّ

سها ثوب من الوقارّمولود تلدینه في هذه اللیلة، فرأیتها لما قلت لها ذلك ة، و قد ل لم أر بها  والهی
ذبت، فقال : ال أثر حمل، فقالت وحمال عینه فأكو قد  ر وقتا  رهت أن أذ و ذلك؟ ف نأ وقت  ن ّ

ه السالم   .ّفي الفجر األول: ّلي أبو محمد عل
   نامت نرجس معي في ونمت ووضعت رأسي وّصلیت وّفلما أفطرت

__________________________________________________  
غداد المتوفى سنة ) 1 ( اني نزل  ره) 387(ّابو المفضل دمحم بن عبد هللاا الكوفي الشی   .ّه تقدم ذ
النجف) 2 ( لم أجد  وّعلى أ حال هو مجهول وّحدثني اسماعیل الحسني،: في المصدر المطبوع 

  .له ترجمة
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ّتأهبت، ثم إني صلیت وٕانتبهت نرجس وّالمجلس ثم إنتبهت وقت صالتنا فتأهبت، ّ جلست أنتظر  وّ
  .نامت نرجس ونام الجوار والوقت

ٕاذا هو  وٕاذا الكواكب قد إنحدرت، وان الوقت قد قرب خرجت فنظرت الى السماء» 1«فلما نظرت 
ه السالمّقرب من الفجر األول طان خبث قلبي قال أبو محمد عل أن الش ّ ثم عدت، ف ّ ّ ال تعجلي : ّ

ان أنه قد    .ّف
قول في دعائه شیئا لم أدر ما هو ات في ذلك الوقت فانتبهت  وو قد سجدت فسمعته  ّوقع علي الس

ة الجارة فقلت لها ه علي: حر نت إلى صدر فرمت  ك فس ّسم هللاا عل خرت ساجدة فسجد  وّ
ّال إله إال هللاا محمد رسول هللاا: قال وّلصبيا ّّ ّعلي حجة هللاا وّ ه،  وّ ر إماما إماما حتى إنتهى إلى أب ّذ

ه السالم ّهاتي إبني فذهبت الصلح منه شیئا، فإذا هو مسو مفروغ عنه، : ّفقال أبو محمد عل
ه فقبل وجهه ه إل ه وّفذهبت  ه ود ما یز ووضع لسانه في فمه ورجل ّقزقه    . الفرخّ



عض الجوار ممن علم : ّثم قال م إلى آخره ثم إنه دعا  سم هللاا الرحمن الرح القرآن من  ّإقرأ، فبدأ  ّ ّ
ه: ّأنها تكتم خبره فنظرت ثم قال   .ٕانصرفوا وّإستودعناك هللاا: قولوا وّقبلوه وّسلموا عل

ه : قلت لها وّا عمة ادعي لي نرجس، فدعوتها: ثم قال ناه مع أبي  وّفودعته،إنما یدعوك لتودع تر
ه من الغد فلم أره عنده فهنیته، فقال ه السالم ثم إنصرفنا، ثم إني صرت إل ّمحمد عل ّ ّ ّ ّا عمة هو : ّ

أذن هللاا في خروجه  ّفي وداع هللاا إلى أن  ّ»2«.  
__________________________________________________  

  .قربّفلما ظننت أن الوقت قد : في المصدر) 1 (
ضا في  و268: دالئل اإلمامة ألبي جعفر دمحم بن جرر بن رستم الطبر) 2 ( أخرجه المؤلف ا

صرة الولي و589: مدینة المعاجز   .3 ح 760: ّت
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من توب على ذراعه األ اب السادس في أنه م اطل و جاء الحّال    زه ال

أخبرني أبو الحسین : قال» مسند فاطمة علیها السالم«ّ أبو جعفر محمد بن جرر الطبر في - 1
نمحمد بن هارو قال ّحدثني أبي رحمه هللاا قال: ّ ّ:  

ّحدثنا أبو علي دمحم بن همام، قال م : ّ ّحدثنا جعفر بن محمد بن جعفر، عن أبي نع ّ، عن محمد »1«ّ
مة بنت محمد بن علي بن موسى : قال» 2«العلو بن القاسم  ة على ح ّدخلنا جماعة من العلو ّ ّ

الد ولي هللاا؟ قلنا، بلى: فقالت ّجئتم تسألوني عن م ارحة: هللاّا، قالت وّ  أخبرني بذلك وان عند ال
قال لهاو ة  انت عند صب ّأنه   إذ دخل ال یلي تریتها غیر وّنت أریها من بین الجوار ونرجس: ّ

قي یلح النظر إلیها فقلت ه السالم علي ذات یوم ف ّأبو محمد عل ّ ّ:  
ة: ّا سید هل فیها من حاجة؟ فقال اء لسنا ننظر نظرة ر ا إن  وّإنا معاشر األوص ّلكنا ننظر تعج ّ
و منها نالمولود الكرم على هللاا  ّ.  

ك؟ قال: قلت: قالت ه السالم إستأذني أبي في: ّا سید فأروح بها إل  ذلك، فصرت إلى أخي عل
ا، قال سم ضاح ه ت ّفلما دخلت عل مة: ّ   ا ح

__________________________________________________  
م) 1 ( ، لم أجد له ترجمة،: ابو نع ه السالم وّمحمد بن احمد األنصار   .ّنقل عنه أنه رأ الحجة عل
م دمحم بن احمد ّمحمد بن القاسم العلو: قال الشیخ) 2 ( ه رو ابو نع ّ ممن رأ الحجة سالم هللاا عل ّ

ه السالم عند المستجار واألنصار أنه ّعلمهم  وّجماعة فیهم دمحم بن القاسم العلو رأوا الحجة عل
ة ه السالم أدع  معجم - ّأنت على خیر ان شاء هللاا تعالى: قال لدمحم بن القاسم العلو واالمام عل
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عثي بها إلى أبي محمد فإن هللاا عز ة إ ّجئت تستأذنیني في أمر الصب ّ ّ ّ ك في هذا  وّ شر حب أن  ّجل  ّ
عد ذلك إذا دخ وّاألجر، فزنتها نت  ه السالم، ف ّلت علیها تقوم فتقبل ّعثت بها إلى أبي محمد عل

ّتمد یدها إلي خفي لتنزعه فأمنعها من ذلك، وأقبل رجلیها وّتقبل ید وّجبهتي فأقبل رأسها ّاقبل یدها  وّ
ّاكراما للمحل الذ أحله هللاا فیها وإجالال ّ ّ ٕ.  

ه السالم ذات  ه السالم فدخلت على أبي محمد عل عد ذلك إلى أن مضى أخي أبو الحسن عل نت  ّف
ّا عمتاه فإن المولود الكرم على هللاا سیولد لیلتنا هذه، فقلت: الیوم فق ّ : ّا سید في لیلتنا هذه؟ قال: ّ

طن فلم أر بها حمال فقلت سم : نعم فقمت إلى الجارة فقلبتها ظهرا ل س بها حمل، فت ّا سید ل ّ
ا ه السالم ضاح حمل بنا في  وعل س  اء ل ا عمتاه إنا معاشر األوص ّقال  طوّ لكن نحمل في  ونال

  .الجنوب
ان  حی ه، فأخذت محرابها فلم یزاال  ه السالم محرا ه، فأخذ أبو محمد عل ّفلما جن اللیل صرت إل ّّ

نت مرة أنام واللیل ّمرة أصلي إلى آخر اللیل فسمعتها آخر اللیل في القنوت لما  وّعجزت عن ذلك، ف ّ ّ
ا جارة الطست ا ّانفتلت من الوتر مسلمة صاحت  الطست فقدمته إلیها فوضعت صب ّ، فجاءت 

توب من م ُّجاء الح: ّأنه فلقة قمر على ذراعه األ َ ْ ان زهوقا َ وَ اطل  اطل إن ال ًزه ال ُ ََ ََ َ ُِ ِْ َّْ ِ ناغاه  و»1«َ
ّساعة حتى إستهل اء قبله حتى بلغ إلى نفسه وعطس، وّ ر األوص ائه على یده الفرج وذ   .دعا ألول
ا سید أین الكرم على هللاا قال وینيّثم وقعت ظلمة ب ه السالم فلم أره، فقلت  ّین أبي محمد عل ّ ّ :

ه، فقمت ّعد أرعین یوما دخلت دار أبي محمد  وٕانصرفت إلى منزلي فلم أره، وّأخذه من هو أح 
صبي یدرج ه السالم فإذا أنا     ّعل

__________________________________________________  
  .81:  سورة اإلسراء)1 (

ة األبرار في أحوال دمحم   171:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ح  ال نغمة أطیب من نغمته،  وال لغة فصح من لغة، ومن وجهه،» 1«في الدار فلم أر وجها أص

ّا سید من هذا الصبي؟ ما رأیت أفصح وجها: فقلت :  نغمة منه قالال اطیب وال افصح لغة منه وّ
ا سید ّهذا المولود الكرم على هللاا، قلت  سم : من أمره هذا قالت» 2«أنا ادر  ونله أرعو یوما وّ ّفت

ا اء ننشأوا في الیوم ما ینشأ غیرنا في الجمعة: قال وضاح ّا عمتاه أما علمت أنا معاشر األوص ّ 
ّقبلت  وّالشهر ما ینشأ غیرنا في السنة فقمتننشأوا في  وننشأوا في الجمعة ما ینشأ غیرنا في الشهرو



ّانصرفت إلى منزلي ثم عدت فلم أره ورأسه ٕ.  
ا محمد لست أر المولود الكرم على هللاا قال: فقلت ا أ ّا سید  ّ ّ:  

ل أرعین یوما، وٕانصرفت وّإستودعناه من إستودعته ام موسى نت أراه إال  ّان اللیلة التي ولد  وّما  ّ
عفیها لیلة جم ان سنة س ال خلو من شع رو لیلة  ومأتین من الهجرة، وخمسین ونعة لثمان ل

ع  ان سنة س   .»3«الجمعة النصف من شع
__________________________________________________  

  .أحسن من وجهه: في المصدر) 1 (
  .أنا ال أر من أمره هذا و:في المصدر) 2 (
ضا في مدینة المعاجزأخ و269: دالئل االمامة) 3 ( صرة الولي و،590: رجه المؤلف أ : في ت

760.  
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طن امه ع في قراءته القرآن في  اب السا غیر ذلك من  واشراق النور وسجوده عقیب الوالدة وال
   براهینه

مة» الجرائح ورائجالخ« الراوند في - 1 ه السالم فقال: قالت ح ا : ّدخلت یوما على أبي محمد عل
ظهر الخلف فیها، قلت ّعمة بیتي اللیلة عندنا فإن اللیلة س فلست : من نرجس، قلت: ّممن؟ قال و:ّ

  :أر بنرجس حمال، قال
ظهر حملها  مثل ام موسى لم  ّا عمة إن مثلها  ّ ّبها إال وقت والدتها فبت» 1«ّ هي في بیت،  و أناّ

ّفلما إنتصف اللیل صلیت أنا   :هي صالة اللیل، فقلت في نفسي وّ
ه السالم؟ وقد قرب الفجر ظهر ما قال أبو محمد عل فناداني من الحجرة ال تعجلي، فرجعت إلى ! ّلم 

َقل هو هللاا أ«: قرأت علیها وخجلة فاستقبلتني نرجس ترتعد، فضممتها الى صدر» 2«البیت  َُّ َُ ْ ٌحدُ َ« 
ُإنا أنزلناه«و ْ َ َْ ة الكرسي« و»َِّ قراءتي،»آ قرأ  طنها  قأشر نور في البیت،  و، فأجابني الخلف من 

ّفنظرت فإذا الخلف تحتها ساجدا  تعالى إلى القبلة فأخذته فناداني أبو محمد من الحجرة هلمي  ّ ّ
ا عمة، قالت ه،: ّابني إلي  ه، فوضع لسانه في ف    لىأجلسه ع وفأتیته 

__________________________________________________  
ظهر على ام موسى الحمل) 1 ( م، وّلم  حملها أحد إلى وقت والدتها حفظا  وّأخفاه هللاا الح علم  لم 

ه السالم وآله وّلموسى على نبینا الى. عل طو النساء الح ش  ان  نألن فرعو  ّن ح أبنائها في  وّ ّذ
ّطلب نبي هللاا ذلك أخفى هللاا عزّ  ،ّ ه من أید فراعنة بني  وّ الغة حفظا عل ّجل حمل ام حجته ال ّ ّ



اس   .غیرهم وّالع
ّالمراد من البیت الحجرة ال الدار المستقلة) 2 ( ّ.  
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ا بني: قال وفخذه اذن هللاا تعالى  ّإنط  ّ.  
م: فقال سم هللاا الرحمن الرح م  طان الرج م من الش ع العل ا السم ّاعوذ  ّ ّ َنرد أن نمن على الذین َ وّّ َِّ َ َ َّ ُ َ ُْ َُ ِ

ِاستضعفوا في األرض َْ ْ ِ ُ ِ ْ ُ ًنجعلهم أئمةَ وْ َّ َِ ْ ُ َ َ ْ َنجعلهم الوارثینَ وَ ِِ ْ ُ ُ َ َ ْ ن لهم في َ وَ ِنم ِْ ُ ََ َ ّ ِاألرضُ َْ َننر فرعوَ وْ ْ َ ْ ِ َ ِ  َهامانَ وُ
حذرو َو انوا  َنجنودهما منهم ما  ُ َُ ْ َ ُ ُْ ُ ْ ِ ُ َ»1«.  

ّو صلى هللاا على محمد المصطفى، ّ ّعلي بن  والحسین، والحسن، وّفاطمة الزهراء، وّعلي المرتضى، وّ
ّمحمد بن علي، والحسین،  ّبن علي،ّمحمد  وّعلي بن موسى، وموسى بن جعفر، وّجعفر بن محمد، وّ

ّعلي بن محمد،و   .الحسن بن علي أبي وّ
مة أذن : غمرتنا طیور خضر، فنظر أبو دمحم إلى طائر منها فدعاه فقال له و:قالت ح ّفاحفظه حتى 

مة الغ أمره، قالت ح ه، فإن هللاا  ّهللاا ف ه السالم ما هذا الطائر: ّّ ما هذه  وّفقلت ألبي محمد عل
ة الرحمةهذ وهذا جبرئیل: الطیور؟ قال   .ّه مالئ
ي تقر عینها: ثم قال لي ه إلى امه  ّا عمة رد ّ ّلتعلم أن وعد هللاا ح ونال تحز وّّ ّ لكن أكثرهم ال  وّ
مة»2«نعلمو  فا مفروغا منه، و:ّ، فرددته إلى امه قالت ح ان نظ من  وّلما ولد  على ذراعه األ
توب ُّجاء الح: م َ ْ اَ وَ اطل إن ال ْزه ال َّْ ِ ُ ِ َ َ ان زهوقا َ ًطل  ُ َ َ َ ِ»3« .»4«  

__________________________________________________  
  .6 - 5: سورة القصص) 1 (
ة13: القصص) 2 ( اس من اال   . إقت
  .81: سورة اإلسراء) 3 (
شف الغمة ج  و216: الخرائج) 4 ( ضا في مدینة المعاجز و،498/ 2ّعنه  : ّأخرجه المؤلف ا

صرة الولي و،590   .8 ح 793: ّت
ة األبرار في أحوال دمحم   175:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم حال والدته اب الثامن في سجوده عل    ال

ة« الشیخ الطوسي في - 1 ّعن محمد بن الحسن بن » 1«ّأخبرني إبن أبي جید : قال» تاب الغی
مة بنت محمد بن علي ّالولید، عن الصفار دمحم بن الحسن ا ّلقمي عن أبي عبد هللاا المطهر عن ح ّ ّ ّ



ه السالم، قالت ه السالم سنة خمس: ّالرضا عل ّعث إلي أبو محمد عل مائتین في النصف  وخمسین وّ
ان ، فإن هللاا عز: قال ومن شع ّا عمة إجعلي اللیلة إفطارك عند ّ ّ ه وّ سرك بول ّجل س ّ ّحجته على  وّ

فتي من مةخلقه، خل ، قالت ح عد ابي وفتداخلني بذلك سرور شدید،:   خرجت من  وأخذت ث
ه السالم   .جواره حوله وهو جالس في صحن داره وّساعتي حتى إنتهیت إلى أبي محمد عل

ا سید الخلف ممن هو؟ قال: فقلت ّجعلت فداك  ّمن سوسن فأدرت طرفي فیهن فلم أر جارة : ّ
  .علیها أثر غیر سوسن

مة المائدة فأفطرت أنا وّفلما صلیت المغرب: قالت ح ّایتها في بیت  وسوسن والعشاء االخرة أتیت 
ما» 2«واحد، فغفوت غفوة  رة ف قظت فلم أزل متف ّثم إست ه السالم في أمر  وّ ّعدني أبو محمد عل
ّولي هللاا، فقمت قبل ّ   

__________________________________________________  
ّهو علي بن أحمد بن محمد بن أبي جید القمي،: ّ جیدابن ابي) 1 (  هو من مشایخ الشیخ وّ
ّالنجاشي، قال السید الخوئي قدس سرهو ّ -253/ 11 معجم الرجال ج -ّثقة ألنه من مشایخ النجاشي: ّ
.  
غفو غفوا) 2 ( فة: قیل ونعس،: قیل ونام،: غفا    .نام نومة خف

ة األبرار ف   176:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وي أحوال دمحم                        حل
ل لیلة للصالة، فصلیت صالة اللیل حتى بلغت إلى الوتر، فوثبت  نت أقوم في  ّالوقت الذ  ّّ

غت الوضوء، ثم عادت فصلت صالة اللیل وخرجت وسوسن فزعة ّأس لغت إلى الوتر، فوقع في  وّ
الفجر  ّاألول قد طلع، فتداخل قلبي الشك من وعد أبي ّقلبي أن الفجر قد قرب، فقمت ألنظر فإذا 

ه السالم فناداني من حجرته األمر الساعة : دمحم عل ي فإنك  ّال تش   .ّقد رأیته إن شاء هللاا» 1«ّ
مة ه السالم: قالت ح أنا خجلة  ورجعت إلى البیت وّمما وقع في قلبي وّفاستحییت من أبي محمد عل

اب البیت فقلتخرجت فزع وفإذا هي قد قطعت الصالة ّهل تحسین » 2«أبي أنت : ة، فلقیتها على 
ا عمة إني ألجد أمرا شدیدا قلت: شیئا؟ قالت ّنعم  ك إن شاء هللاا: ّ   .ّال خوف عل

جلست منها حیث تجلس المرأة من المرأة  وسادة فألقیتها في وسط البیت فأجلستها علیها، وفأخذت
في ضت على  نظرت تحتها، فإذا أنا  وّتشهدت وّشدیدا ثم أنت أنه» 3«غمزت غمزا  وّللوالدة، فق

ا األرض ساجدا  ّبولي هللاا متلق ه فأجلسته في حجر فاذا هو نظیف مفروغ منه » 4«ّ تف فأخذت 
ه، فتناوله ابني فأتیته  ا عمة هلمي فإیتیني  ه السالم  ّفناداني أبو محمد عل ّ أخرج لسانه فمسحه  وّ

ه ففتحهما، ثم أدخ هّعلى عین ه، ثم أذن في اذن ه فحن ّل یده في ف سر  وّ أجلسه على راحته ال



ّفاستو ولي هللاا جالسا، فمسح یده على رأسه قدرة هللاا فاستعاذ ولي هللاا من : قال له وّ ّا بني إنط  ّّ ّ
م طان الرج   .ٕاستفتح والش

م ِسم هللاا الرحمن الرح ِِ َّ َِّ ْ ِ َّ ْ َّنرد أن نمن على الَ و*ِ َ َ َّ ُ َ ُْ َُ ِذین استضعفوا فيِ ُ ِ ْ ُ ْ َ ِ   
__________________________________________________  

حار) 1 ( األمر الساعة و:في ال   .ّأنك 
حار) 2 (   .ّامي وأبي أنت: في ال
  .سه بیده وّغمزه، جسه) 3 (
حار) 4 ( مساجده: في ال ا األرض    .متلق

ة األبرار في أحوا   177:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  ول دمحم                        حل
ِاألرض َْ ًنجعلهم أئمةَ وْ َّ َِ ْ ُ َ َ ْ َنجعلهم الوارثینَ وَ ِِ ْ ُ ُ َ َ ْ ن لهم في األرضَ وَ ِنم َْ ْ َِ ِْ ُ ََ ّ َننر فرعوَ وُ ْ َ ْ ِ َ ِ ْجنودهما منهم َ وَهامانَ وُ ُ ْ ِ ُ َ ُ ُ

حذرو  انوا  َنما  ُ َ ْ َ ّصلى على رسول هللاا و»1«ُ علیهم السالم واحدا واحدا حتى ّاألئمة  وأمیر المؤمنین وّ
ه السالم ه أبو محمد عل ه، فناولن ي تقر عینها: قال وّإنتهى إلى أب ه إلى امه  ّا عمة رد ّ  نال تحز وّّ

ّلتعلم ان وعد هللاا حو ّ علمو  وّ قد إنفجر الفجر الثاني  وّفرددته إلى أمه» 2«نلكن أكثر الناس ال 
ه السالمّعقبت إلى أن طلعت  وّفصلیت الفرضة ا محمد عل ّالشمس ثم ودعت أ ّ ٕانصرفت إلى  وّ

  .منزلي
انت سوسن فیها فلم أر  الحجرة التي  عد ثالث إشتقت إلى ولي هللاا فصرت إلیهم فبدأت  ان  ّفلما  ّ ّ ّ

ه السالم فاستحییت أن أبدأه  وأثرا رهت أن أسأل فدخلت على أبي محمد عل را، ف ّال سمعت ذ
نف هللاا:ّالسؤال، فبدأني فقال ا عمة هو في   ّ ه  وستره وحرزه وّ أذن هللاا» 3«غی ّاذا غیب هللاا  وّحتى  ّ

عتي قد إختلفوا وّتوفاني وشخصي ن عندك وفأخبر الثقاة منهم،: رأیت ش توما، فإن  ول ّعندهم م
ه هللاا عن خلقه  غی ّولي هللاا  ّّ ق» 4«ّ ه السالم فرسه ل قدم له جبرئیل عل ّضي هللاا أمرا ّفال یراه احد حتى 

  »5«. ان مفعوال
__________________________________________________  

  .6 -5: القصص) 1 (
ة ) 2 ( اس من اآل   .في القصص) 13(اقت
حار) 3 (   .عینه و:في ال
حار) 4 ( ه هللاا عن خلقه: في ال ّغی اده وّ ه عن ع   .حج
ة الشیخ الطوسي) 5 ( حار  و140: غی  4 ح 218/ 3البرهان ج  و،25 ح 17/ 51ج رو عنه ال



صرة الوليو ات الهداة ج  و،16 ح 7/ 4قطعة منه في نور الثقلین ج  و5 ح 761: ّت / 3في إث
عا89 ح 682ص  و15 ح 506ص  و52 ح 414   . تقط

ة األبرار في أحوال دمحم   179:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اب التاسع ف فهاال ه السالم من    ي فقد القابلة له عل

ضا في - 1 ة« الشیخ أ حیى، عن أحمد » تاب الغی ّعن محمد بن الحسن بن الولید، عن محمد بن  ّ
را »1«ّبن علي الراز  الل : ، قال»2«ّ، عن محمد بن علي، عن حنظلة ابن ز ّحدثني أحمد بن 
محل النصب ألهل الب وبن داود الكاتب، ا  ظهر ذلكّان عام تمه، ویت علیهم السالم  ان  وال 

ه من طمع أهل العراق  ما ف ظهر مودة  قا لي  لما لقیني» 3«ّصد قول  ه: ّف  لك عند خبر تفرح 
ه، فأتغافل عنه إلى أن جمعنيو ه وال أخبرك  اه موضع خلوة، فاستقصیت عل ّا سألته أن یخبرني  وٕ
  .ه

سر من رأ مقابل: فقال ا محمد الحسن بن علي علیهما ّانت دورنا  عني أ ّ دار ابن الرضا،  ّ
ن ال إلى قزو ّغیرها، ثم قضي لي الرجوع إلیها فلما وافیتها والسالم، فغبت عنها دهرا طو ّ نت  وّ قد 

ع من خلفته فیها من أهلي انت رتني، وّفقدت جم اتي إال عجوزا  ّقرا انت من  ولها بنت معها، وّ
ع األول مستورة صا قین في الدار، فأقمت وئنة ال تحسن الكذب،ّط ات لنا     ّذا موال

__________________________________________________  
، عده الشیخ في رجاله ممن لم یرو ) 1 ( اد اس الراز الخضیب األ ّهو أحمد بن علي ابو الع ّ

تب منها الشفاء وعنهم علیهم السالم، ة وله    .- 153/ 2جم رجال الحدیث ج  مع-الجالء في الغی
ة،) 2 ( تاب الغی ني له  مي أبو الحسن القزو ار التم را بن حنظلة بن خالد بن الع  حنظلة بن ز
برو من لم یرو عنهم علیهم السالم رو عنه التلع  معجم رجال الحدیث ج - ّعده الشیخ في رجاله ف
6 /306-.  
حار) 3 ( ع أهل العراق: في ال   .من ط

ة األبرار في أحوال دمحم          180:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                 حل
اما ثم أردت الخروج  قد غبت زمانا فأقم  ویف تستعجل اإلنصراف: فقالت العجوز» 1«ّعندهن أ

انك فقلت لها على جهة الهزء م رالء: عندنا لنفرح  ان الناس للخروج في  وأرد أن أصیر إلى 
ان أو لیوم عرفة فقالتالنصف من    :شع

عد  عني  ما رأیته  رت أو تقوله على وجه الهزء فإني أحدثك  ما ذ ا أن تستهین  ّا بني أعیذك  ّ ّ ّ
سنتین   .خروجك من عندنا 



القرب من الدهلیز قظانة إذ دخل رجل  وأنا بین النائمة ومعي إبنتي ونت في هذا البیت نائمة  ال
اب  ّطیب الرائحة فقالحسن الوجه نظیف الث ا فالنة یجیئك الساعة من یدعوك في الجیران فال : ّ

أحد دخل البیت، : قلت لها ونادیت إبنتي وال تخافي، ففزعت وتمتنعي من الذهاب معه هل شعرت 
رت هللاا: فقالت عینه ونمت وقرأت وّال، فذ ابنتي،  ومثل قوله، ففزعت: قال وّجاء الرجل  صحت 
ر هللاالم یدخل الب: فقالت   .نمت وال تفزعي فقرأت وّیت أحد فاذ

ان في اللیلة الثالثة  ّفلما  اب فاذهبي  وا فالنة قد جاءك من یدعوك: ّجاء الرجل فقال» 2«ّ قرع ال
اب ومعه، اب فقمت وراء ال   :قلت وّسمعت دق ال

اب، فإذا خادم معه إزار،  وإفتحي: من هذا؟ فقال المه ففتحت ال حتاج : فقالال تخافي، فعرفت 
عض الجیران في حاجة مهمة فادخلي، ك  المالءة  وّإل أنا أعرفها،  وأدخلني الدار و»3«ّلف رأسي 

ٕاذا  ورجل قاعد بجنب الشقاق، فرفع الخادم طرفه فدخلت، ووسط الدار» 5«مسدودة » 4«فإذا شقاق 
أنها تقبلها وإمراة قد أخذها الطل   .ٕامراة قاعدة خلفها 

__________________________________________________  
حار) 1 (   .ثم عزمت على الخروج: في ال
حار) 2 ( ان في الثالثة: في ال   .ّفلما 
م(المالءة ) 3 ( ه الملحفة والرطة): ضم الم ش   .ّل ثوب 
ّجمع الشقة) سر الشین(الشقاق ) 4 ( ال وّ   .ّهي ما ش من ثوب أو نحوه مستط
حار) 5 (   .الشین المعجمة» مشدودة«: في ال

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   181:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ان إال قلیل حتى سقط غالم : فقالت المرأة ه مثلها، فما  عالج  ما  ه، فعالجتها  ما نحن ف ّتعینینا ف
في  شر الرجل القاعد، فقال  وم،غالم غال: صحت و»1«ّفأخذته  أخرجت رأسي من طرف الشقاق أ

حي، فلما رددت وجهي للغالم : لي في فقالت لي المرأة القاعدة» 2«ّال تص نت فقدته من  ال : ّقد 
حي، المالءة ورجعت وأخذ الخادم بید وتص ّأخرجني من الدار وردني إلى دار وّلف رأسي  ّ 

ما رأیتال تخبر: قال لي وّناولني صرةو   . أحدا 
قظتها ورجعت إلى فراشي في هذا البیت وّفدخلت الدار عد فأ سألتها هل علمت  وٕابنتي نائمة 

ما أخبرت بهذا  وّفتحت الصرة في ذلك الوقت فإذا فیها عشرة دنانیر، وال: رجوعي؟ فقالت وبخروجي
ّأحدا إال في هذا الوقت لما تكلمت بهذا الكالم على حد الهزء فحذرتك ّ ك فإن لهؤالء » 3 «ّ ّإشفاقا عل



، قال ومنزلة وجل شأنا وّالقوم عند هللاا عز ّلما یدعونه ح ّ  صرفته إلى السخرة وفعجبت من قولها: ّ
قینا أني غبت عنهم في سنة نیف والهزءو ّلم أسالها عن الوقت غیر أني أعلم   خمسین في مائتین وّ
مائتین في وزارة عبید  وثمانین وي سنة إحدّرجعت إلى سر من رأ في وقت أخبرتني العجوز فو
مان لما قصدته» 4« ّهللاا بن سل ّ.  

أبي الفرج المظفر بن أحمد حتى سمع معي هذا الخبر: قال حنظلة   »5«. ّفدعوت 
__________________________________________________  

حار) 1 ( في: في ال   .ّفأخذته على 
حار) 2 (   .إلى الغالم: في ال
حار) 3 (   .ّحدثتك و:في ال
مان بن وهب الحارثي أبو القاسم الوزر، من أكابر الكتاب استوزره المعتمد ) 4 ( ّعبید هللاا بن سل ّ

اسي عده المعتضد وّالع ه ) 288(ّتوفي سنة  وه) 226(ّاستمرت وزارته عشر سنین ولد سنة  وأقره 
  .-349/ 4االعالم ج 

ة الشیخ الطوسي) 5 ( حار ج عن و144: غی   .592: مدینة المعاجز و28 ح 20/ 51ه ال
ة األبرار في أحوال دمحم   183:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه السالم اب العاشر في النور الساطع حال والدته عل  آله الطاهرن وصلواته على دمحم وّحمده هللاا وال
هو ة     تمسح المالئ
ه قال- 1 ابو ه رحمه هللاا، قال:  ابن  ّحدثني محمد بن علي ماجیلو ّ ّ:  

حیى العطار قال ّحدثنا محمد بن  ان أهداها ألبي محمد : ّ ّحدثني أبو علي الخیزراني عن جارة له  ّ ّ
ه السالم فلما أغار جعفر الكذاب على الدار جاءته فارة من جعفر فتزوج بها، قال أبو علي ّعل ّ ّ ّ ّ :

ّفحدثتني أنها حضرت وال ه السالمّ ّأن إسم ام السید صقیل وّدة السید عل ّ ه السالم  وّ ا محمد عل ّأن أ ّ
اله فسألته أن یدعو هللاا عز ما یجر على ع ّحدثها  ّ أن یجعل منیتها قبله، فماتت قبله في  وّ ّجل لها  ّ

ه السالم اة أبي محمد عل توب وّح ه م ّهذا قبر ام محمد: على قبرها لوح عل ّ.  
ه السالم رأت له نورا ساطعا قد ظهر  و:ّقال أبو علي ر أنه لما ولد السید عل ّسمعت هذه الجارة تذ ّ ّ

ط من السماء وّلغ اف السماء، ومنه ضاء ته سایر  ووجهه وتمسح أجنحتها على رأسه ورأت طیورا ب
ه السالم بذلك فضحك، ثم قال ا محمد عل ّجسده، ثم تطیر، فأخبرنا أ ة السماء : ّّ نزلت تلك مالئ

ه   »1«. هي أنصاره إذا خرج وّللتبرك 
م بن اسحاق الطالقاني رضي هللاا عنه، قال- 2 ّ حدثنا محمد بن ابراه ّ ّ:  



__________________________________________________  
حار األنوار ج  و7 ح 431: مال الدین) 1 ( صرة الولي و،10 ح 5/ 51عنه   12 ح 764: ت
ات الهداة ج و   .36 ح 668/ 3ٕاث

ة األبرار في أحوال دمحم   184:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
مدینة السالم را  ّحدثنا الحسن بن علي بن ز الن قال: قال. ّ ّحدثنا أبو عبد هللاا دمحم بن خل ّحدثني : ّ

اث  ه، عن جده، عن غ ّمان العمر قدس بن عث» 2«ّسمعت محمد : بن أسد، قال» 1«ّأبي عن أب
ه سطع نور من فو رأسه الى عنان السماء : هللاّا روحه قال ّلما ولد الخلف المهد صلوات هللاا عل قّ ّ ّ

ره، ثم رفع رأسه ّثم سقط لوجهه ساجدا لره تعالى ذ قول وّّ َُشهد هللاا أنه ال إله إال هو: هو  َ َُّ ِ ِ ََِّ ُ َّ َ ةَ وَ ُالمالئ َ ِ َ ْ 
ًأولوا العلم قائماَو ِ ِ ْ ِْ ُ م إن الدین عند هللاا اإلسالم ُ القسط ال إله إال هو العزز الح  ُ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ِ َّ َ ْ ِ َ ِ ِّ َّ ِ َِ َْ ْ ُْ ِ َُ ان  و:قال» 3«ََّ

  »4«. مولده لیلة الجمعة
ّعنه بهذا اإلسناد عن محمد بن عثمان العمر قدس هللاا روحه أنه قال و- 3 ّ ّ ه السالم : ّ ّولد السید عل

مة تقول ومختونا، أمه دم في نفاسها:سمعت ح ذا سائر  وّ لم یر  ّامهات األئمة صلوات هللاا » 5«ه ّ ّ
  »6«. علیهم

ّحدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار رضي هللاا عنه قال: عنه قال و- 4 ّ ّ ّحدثنا علي بن : ّ ّ
مان، عن دمحم  ، عن حمدان بن سل سابور ة الن بن الحسین بن یزد، عن أبي » 7«ّمحمد بن قتی

قول» 8«حمد أ ا الحسن موسى بن جعفر علیهما السالم  ّلما : ّمحمد بن زاد األزد قال سمعت أ
ه    ّولد الرضا عل

__________________________________________________  
اث بن أسید«: في المصدر) 1 (   .ّعلى أ حال لم أجد ترجمة له و»غ
ه  ور، هودمحم بن عثمان بن سعید العمر ابو جعف) 2 ( یلین من جهة صاحب الزمان عل انا و ابوه 

ات في جاللته ولهما منزلة جلیلة والسالم   .عظمته متوافرة والروا
  .19 - 18: سورة آل عمران) 3 (
حار ج  و13 ح 433: مال الدین) 4 ( ات الهداة  و591: مدینة المعاجز و19 ح 15/ 51عنه ال ٕاث
  .8 ح 342: منتخب األثر و23 ح 321/ 1نور الثقلین ج  و27 ح 669/ 3ج 
حار وفي المصدر) 5 ( ّسبیل امهات األئمة علیهم السالم: ال ّ.  
حار ج  و14 ح 433: مال الدین) 6 (   .20 ح 16/ 51عنه ال
ه السالم: دمحم بن الحسین بن یزد) 7 (   .رو عن االمام الرضا عل



ره) 217(ى سنة هو دمحم بن أبي عمیر زاد األزد أبو أحمد المتوف) 8 (   .ّه تقدم ذ
ة األبرار في أحوال دمحم   185:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ّإن إبني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا: السالم س أحد من األئمة یولد إال مختونا طاهرا مطهرا، وّ  ّل
ة السنةو ه إلصا ّلكنا سنمر الموسى عل ة وّّ ف اع الحن ّات ٕ .»1«  
ه،: عنه قال و- 5 ّحدثنا محمد بن علي ماجیلو ّ حیى العطار، قاال وّ ّأحمد بن محمد بن  ّحدثنا : ّ

ه السالم » 2«الحسن  م بن دمحم ابن عبد هللاا بن موسى بن جعفر عل ، عن إبراه سابور ّبن علي الن
ار  م: قال» 3«ّعن الس ّإنه لما سقط صاحب الز: مارة قالتا وّحدثتني نس ّ ه السالم من ّ مان عل

ه إلى السماء، ثم عطس فقال ابت ه، رافعا س بت ا على ر ّطن امه سقط جاث ّالحمد  رب العالمین،: ّ ّ 
ّصلى هللاا على دمحمو ّزعمت الظلمة أن حجة هللاا داحضة: آله وّ . ّلو اذن لنا في الكالم لزال الشك وّ
»4«  
م بن محمد بن عبد هللاا- 6 ّ قال إبراه ه السالم قالتحدثتن و:ّ م خادم أبي محمد عل قال لي : ّي نس

ه السالم عد مولده بلیلة، فعطست عنده فقال لي وّصاحب الزمان عل ه  ّیرحمك هللاا، : قد دخلت عل
م ه السالم: قالت نس شرك في العطاس؟ قلت: ففرحت بذلك، فقال عل ، قال: ّأال ا ا موال هو : بلى 

ام   .ّأمان من الموت ثالثة أ
ضا الشیخ الطوسي فيو ح م رواه أ م بن دمحم هذا عن نس    دیث إبراه

__________________________________________________  
حار ج  و15 ح 433: مال الدین) 1 ( مدینة  و1 ح 164/ 15الوسائل ج  و19 ح 44/ 25عنه ال

حار و591: المعاجز ارم االخالق76 ح 124/ 104: أخرجه في ال   . مختصرا230:  عن م
م : 3031 رقم 71/ 5في معجم رجال الحدیث ج ) 2 ( سابور رو عن ابراه الحسن بن علي الن

حیى العطار الكافي ج  و...ّبن دمحم بن عبد هللاا  ة 4ّتاب الحجة / 1ّرو عنه دمحم بن  اب في تسم  
ه السالم    .13 الحدیث 77من رآه عل

رهّهو ابو عبد هللاا احمد بن دمحم ب) 3 ( صر تقدم ذ ار الكاتب ال ّن س ّ.  
حار ج  و5 ح 430: مال الدین) 4 ( ة الطوسي6 ح 4/ 51عنه ال ات  و147:  عن غی في إث

ة الطوسي395: ٕاعالم الور و216: عن الخرائج و عنهما34 ح 668/ 3الهداة ج    نقال عن غی
صرة الوليو ضا في ت   .10 ح 764: اخرجه المؤلف ا

ة األبرار في أحوال دمحم                   186:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و        حل
ة   »1«. تاب الغی



م بن محمد العلو قال و- 7 دخلت على : ّحدثني ظرف أبو نصر قال: ّعنه بإسناده عن إبراه
ه السالم فقال ه، ثم قال: صاحب الزمان عل الصندل األحمر فأتیته  ّعلي    أتعرفني؟: ّ

  من أنا؟: نعم، قال: قلت
، فقال وّأنت سید: فقلت س عن هذا أسالك: ّابن سید   .ل

ّجعلني هللاا فداك فبین لي: قلت: قال ظرف ّ.  
اء بي یدفع هللاا عز: قال ّأنا خاتم األوص الء عن أهلي وّ عتي وّجل ال   »2«. ش

__________________________________________________  
ة الطوسي و5 ذیل ح 430: مال الدین) 1 ( حار ج  و139: غی في ج  و8 -7 ح 5/ 51عنهما ال

مال الدین12 ح 54/ 76 شف الغمة ج  و عن الكمال1 ح 461/ 8في الوسائل ج  و عن  / 2ّفي 
ات الهداة ج  و عن الخرایج160: منتخب األنوار المضیئة و500 عن  و عنها35 ح 668/ 3في إث

ة الطوسي،395: إعالم الور ة و86: رواه في ثاقب المناقبو  نقال عن غی : الحضیني في الهدا
87.  
حار و12 ح 441: مال الدین) 2 ( ة الطوسي و25 ح 30/ 52: عنه ال دعوات  و148: عن غی

في  و216:  عن الخرائج82 ح 611: أخرجه في مدینة المعاجز و مختصرا563 ح 207: الراوند
ات الهداة ج  ة الطوسي،319 ح 508/ 3إث ة و عن غی ات الوص في  و نحوه221: رواه في اث

ع المودة ة و مختصرا463: یناب اختالف87: الحضیني في الهدا  .  
ة األبرار في أحوال دمحم   187:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه السالم اب الحاد عشر في ظهوره عل    لم یر مع حضوره وغیبته في الحال وال
اب- 1 ه قال ابن  ّحدثنا جعفر بن : ّبن جعفر بن المظفر العلو العمر قال» 1«حدثنا المظفر : و

ه قال ، عن »3«ّ، عن ابي عبد هللاا البلخي »2«حدثنا جعفر بن معروف : دمحم بن مسعود، عن أب
ه السالم قال ّمحمد بن صالح بن علي بن محمد بن قنبر الكبیر مولى الرضا عل خرج صاحب : ّّ

عد مضي ّالزمان ع ه عندما نازع في المیراث،  علم  ه السالم على جعفر الكذاب من موضع لم  ّل ّ
ه السالم فقال ّهت، ثم غاب عنه  وّا جعفر مالك تعرض في حقوقي؟ فتحیر جعفر: ّأبي محمد عل

عد ذلك في الناس فلم یره، فلما ماتت الجدة ام الحسن أمرت أن تدفن في الدار فنازع ه جعفر  ّفطل  هّ
ه السالم فقال له وهي دار: قالو ّا جعفر أدارك هي؟ ثم غاب عنه فلم یره : ال تدفن فیها، فخرج عل

  »4«. عد ذلك
ّحدثنا أبو طالب المظفر بن جعفر بن المظفر العلو: عنه قال و- 2 ّ ّ   



__________________________________________________  
ّر بن جعفر بن دمحم المظفر بن عبد هللاا بن محمد بن عمر بن ّهو ابو طالب السمرقند المظف) 1 ( ّ ّ

اشي، تب الع بر إجازة  ه السالم، رو عنه التلع ّعده الشیخ في رجاله  وّعلي بن ابي طالب عل
من لم یرو عنهم علیهم السالم، ه وف ّان من مشایخ الصدو ترضى عل  معجم رجال الحدیث ج -ق

18 /178 -.  
ثیراجعفر بن معرو) 2 ( اشي  ، رو عنه الع  معجم رجال الحدیث ج - ف أبو الفضل السمرقند
4 /131-.  
ّقال السید الخوئي قدس سره) 3 ( ّ رو عنه  وّابو عبد هللاا البلخي رو عن الحسین بن روح القمي: ّ

ره الكشي في ترجمة احمد بن اسحاق القمي   معجم رجال - 2ح ) 432(جعفر بن معروف، ذ
  .-221/ 21الحدیث ج 

حار ج  و15 ح 442: مال الدین) 4 ( صرة  و،31 ح 42/ 52عنه ال ضا في ت ّأخرجه المؤلف ا
ه42 ح 767: ّالولي ابو ع المودة و267: الخرائج و عن ابن    .461: ّناب

ة األبرار في أحوال دمحم   188:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اشي : الّالسمرقند رحمه هللاا ق ه محمد ابن مسعود الع ّحدثنا جعفر بن محمد بن مسعود، عن أب ّ ّ ّ

ّحدثني علي بن الحسن : قال» 1«ّحدثني آدم بن دمحم البلخي : قال ّبن هارو الدقاق قال» 2«ّ ّ : ن
م بن األشتر قال ّحدثنا جعفر بن محمد بن عبد هللاا بن القاسم بن إبراه ّ عقوب : ّ بن » 3«ّحدثني 

ّدخلت على أبي محمد الحسن بن علي علیهما السالم: منقوش، قال ان  وّ في » 4«ّهو جالس على د
مینه بیت وّالدار، ه سترمسبل، فقلت له وعن    :ّا سید من صاحب هذا األمر؟ فقال: عل

ض  إرفع الستر، فرفعته فخرج إلینا غالم خماسي له عشر أو ثمان أو نحو ذلك واضح الجبینین، أب
من خال،» 7«الكفین، معطوف » 6«المقلتین، شثن » 5«ّالوجه، در  بتین، في خده األ في  وّالر

م، ثم وثب فقال له ه السالم ثم قال لي هذا هو صاح ة، فجلس على فخذ أبي محمد عل ّرأسه ذؤا ّ ّ :
ه ثم قال لي وا بني ادخل الى الوقت المعلوم فدخل البیت عقوب انظر من في: أنا انظر ال    ا 

__________________________________________________  
من لم یرو عنهم علیهم ) 1 ( ّهو آدم بن محمد القالنسي أبو محمد البلخي، أورده الشیخ في رجاله ف ّ

ض، قال البروجرد في منظومته والسالم التفو   :ّاتهم 
التفوض  الرمي  ّ          قال نسي إبن محمد طعن              ّ    فاستبن) خج) (لم(ّ

من لم یرو عنهم علیهم السالم / 1ترجمه ابن حجر في لسان المیزان ج . ّ أ عده الشیخ في رجاله ف



،: قال و336 ّعلي بن الحسن بن هارو الدقاق، ورو عن أحمد بن یونس الفسو م بن دمحم، ون  ابراه
اشيو   .ّرو عنه الع
نعلي بن الحسین بن هارو الدقاق،: في المصدر) 2 ( على  وعلي بن الحسن،: في موضع آخرو ّ

  .ّال للمرو عنه وّأ حال لم أجد ترجمة ال له
ه السالم،: عقوب بن منقوش) 3 ( اخر من أصحاب  وّعده الشیخ تارة من أصحاب الهاد عل

ه السالم ر عل   .العس
ان ) 4 ( ان ممهد قلیل االرتفاع یجلس ع): تشدید الكاف وضم الدال المهملة(الد هّم   .ل
ع الحدقة: ّدر المقلتین) 5 ( اض العین أو تأللؤ جم ه شدة ب   .ّالمراد 
ظ: الشثن) 6 (   .الخشن والغل
بتین) 7 (   .ّالمائلتان إلى القدام لعظمهما: معطوف الر

ة األبرار في أحوال دمحم   189:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  »1«. حداالبیت؟ فدخلت فما رأیت أ

ّعلي بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الحسین بن » 2«ّحدثنا أبو الحسن : عنه قال و- 3 ّ ّّ
ه السالم قال ا الحسن : ّعلي بن أبي طالب عل قول» 3«سمعت أ ّحدثني أبي عن جده : ابن وجناء  ّ

ستنا الخیل  ان في دار الحسن بن علي علیهما السالم قال ف ّفر الكذاب بن فیهم جع و»4«ّأنه 
النهب ه السالم فاشتغلوا  ّعلي بن محمد عل ه السالم قال والغارة وّ   :ّان همتي في موال القائم عل

ه السالم قد أقبل ه عل اب  وفإذا أنا  ال ه و»5«خرج علیهم  ه السالم إبن ست  وأنا أنظر إل ّهو عل
  »6«. سنین، فلم یره أحد حتى غاب

ّحدثنا سعد بن عبد هللاا، قال: ّرحمه هللاا قالّحدثني أبي : عنه قال و- 4 ّ:  
  ّبن محمد الصیرفي،» 8«ّبن محمد بن مالك الكوفي، عن إسح » 7«ّحدثنا جعفر 

__________________________________________________  
حار ج  و،413: عنه اعالم الور و5 ح 436ص  و2 ح 407: مال الدین) 1 (  ح 25/ 52ال

صرة الولي و596: المعاجزمدینة  و17   .34 ح 766/ ت
ّعلي بن الحسن بن محمد بن : قال و8013 رقم 343/ 11ّأورده السید الخوئي في المعجم ج ) 2 (

ه السالم أبو الحسن، من مشایخ الصدو قدس سره  ّعلي بن الحسین بن علي بن أبي طالب عل ّ ق ّ
ه، عن جده أنه رأ ّرو عن أبي الحسن بن وجناء عن أب ه، أقولّ ّ الحجة سالم هللاا عل ّال بد من : ّ

سقو الوسائط في نسب علي بن الحسن هذا   .االلتزام 



ا الحسین بن وجناء،: في المصدر) 3 ( ّحتمل أنه حفید  وّعلى أ حال لم أجد له ترجمة وسمعت أ
ّأبي محمد الحسن بن محمد  ّبن الوجناء الذ عده الصدو ممن لقي الحجة سالم) علي(ّ ّ ق ه،ّ  ّ هللاا عل

  .هو من أهل النصیبینو
  .هجموا علیها: س القوم الدار) 4 (
اب: في المصدر) 5 (   .من ال
حار ج  و25 ح 473: مال الدین) 6 ( صرة الولي و33 ح 47/ 52عنه ال   .15 ح 775: ت
سى بن سابور مولى أسماء بن خارجة بن حصین الفزار أبو) 7 (  هو جعفر بن دمحم بن مالك بن ع

من لم یرو عنهم علیهم السالم ّضعفه  وّإنه ثقة،: قال وّعبد هللاا الكوفي، أورده الشیخ في رجاله ف
ّقوم، رو في مولد القائم عجل هللاا فرجه أعاجیب   .- 117/ 4 معجم رجال الحدیث ج -ّ

ره) 8 ( ان بن مراد بن عبد هللاا بن الحارث النخعي تقدم ذ   .ّهو اسحاق بن دمحم بن أحمد بن أ
ة األبرار في أحوال دمحم   190:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

یر، عن عبید بن زرارة، قال حیى بن المثنى العطار، عن عبد هللاا بن  ّعن  ّ:  
قول ه السالم  ا عبد هللاا عل شهد الموسم فیراهم: ّسمعت أ   »1«. ال یرونه وفقد الناس إما مهم ف

ّحدثنا أبي رضي هللاا عنه، قال: عنه قال و- 5 ّحدثنا سعد بن عبد هللاا، قال: ّ ّ:  
، عن علي بن الحسن بن فضال، عن الران بن الصلت قال ّحدثنا جعفر بن دمحم بن مالك الفزار ّ ّ ّ :

قول ه السالم فقال: سمعته  ه السالم عن القائم عل ال  وال یر جسمه: ّسئل أبو الحسن الرضا عل
ه اسمه عل ر    »2«.  السالمیذ

__________________________________________________  
ات الهداة ج  و.9 ح 96/ 8عنه الوسائل ج  و7 ح 440: مال الدین) 1 (  205 ح 485/ 3اث
حار ج و ة الطوسي و عن الكمال2 ح 151/ 52أخرجه في ال ة النعماني و102: عن غی  175: غی

حیى بن المثنى 13ح  سنده عن    مثله6 ح 337/ 1 عن الكلیني في الكافي ج 14ح  واختالفّ 
ضا في الكافي ج 16ح و ضا ج  و نحوه12 ح 339/ 1 عن الكلیني أ ات الهداة ا  ح 443/ 3في اث

سندین آخرن و عن الكافي19 ة الطوسي،279 ح 500ص  والكمال  في مستدرك  و عن غی
ة النعماني5ح  و4 ح 51/ 50/ 8الوسائل ج    .259: رواه في دالئل اإلمامة و، عن غی

حار ج  و2 ح 648ص  و2 ح 370: مال الدین) 2 ( في الوسائل ج  و12 ح 33/ 51عنه ال
سیر،3 ح 333/ 1عن الكافي ج  و عنه5 ح 486/ 11 اختالف  ة و  ات الوص في  و،226: في اث

ات الهداة ج  ة755 ح 579ص  و عن الكمال227 ح 490/ 3إث ات الوص   .ّ عن اث



ة األبرار في أحوال دمحم   191:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم ه عل ه السالم صلى على اب اب الثاني عشر في انه عل    ال

ه بإسناده قال- 1 ابو ان قال:  ابن  ّنت أخدم الحسن بن علي بن محمد بن علي بن : ّحدثنا أبو األد ّّ
ّمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب علیهم السالمموسى بن جعفر بن مح ّ ه  وّ ت احمل 

ا ت تب معي  ه ف ه في علته التي توفي فیها صلوات هللاا عل ّإلى األمصار فدخلت عل ّ إمض : قال وّ
 ّتدخل إلى سر من رأ یوم الخامس عشر وّبها إلى المدائن فإنك ستغیب خمسة عشر یوما» 1«
ة في داو ان. تجدني على المغتسل ورتسمع الواع ان ذلك : فقلت: قال أبو األد ّا سید فإذا 

، فقلت: فمن؟ قال عد تبي فهو القائم  ات  ك بجوا صلي علي فهو : فقال. زدني: من طال ّمن  ّ
، فقلت عد ه السالم. زدني: القائم  ، ثم منعتني : فقال عل عد ان فهو القائم  ما في الهم من أخبر 

انهیبته أن أ   .ّسأله عما في الهم
اتها الكتب إلى المدائن فأخذت جوا ما قال لي  وو خرجت  ّدخلت سر من رأ یوم الخامس عشر 

ة في داره الواع ه السالم فإذا أنا  ه على المغتسل وعل اب الدار، واذا  ه ب ّاذا أنا بجعفر بن علي أخ ٕ 
عزونهو عة من حوله  طلت حالة اإلمامة إن : ّهنئونه فقلت في نفسي وّالش » 2«ن هذا اإلمام فقد 

شرب النبیذ نت أعرفه  الطنبور فتقدمت و»3«قامر في الجوس  وّألني     ّلعب 
__________________________________________________  

حار) 1 (   .تمضي بها: في ال
طلت اإلمامة: في المصدر) 2 (   .فقد 
  .القصر: الجوس) 3 (

ة األبرار في أحوال دمحم               192:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و            حل
سألني عن شي وّو عزت فن أخوك فقم فصل : ّء، ثم خرج عقید فقال ّهنیت فلم  ّا سید قد  ّ ّ»1 «

ه، فدخل جعفر بن علي، قدمهم السمان  وّعل عة من حوله  قتیل » 3«الحسن بن علي  و،»2«ّالش
سلمةالمعتصم المعرو   .ف 

فنا فتقدم جعفر بن  ه على نعشه م الحسن بن علي صلوات هللاا عل ّفلما صرنا في الدار إذا نحن  ّ ّ ّ
شعره قطط  التكبیر خرج صبي بوجهه سمرة  ه فلما هم  صلي على أخ ّعلي ل ّ ّ ّأسنانه تفلج » 4«ّ

  :قال وّفجذب رداء جعفر بن علي،» 5«
ا عم « ّتأخر  الصالة عل وّ ّأنا أح  ّاصفر فتقدم  ووجهه» 7«ّقد إرد  وّفتأخر جعفر» 6» «ى أبيّ ّ ٕ

ه ه علیهما السالم وّالصبي فصلى عل   .دفن إلى جانب قبر أب



ه فقلت في نفسي: ثم قال ات الكتب التي معك، فدفعتها إل صر هات جوا قي » 8«هذه ثنتان : ّا 
ان، ثم خرجت إلى جعفر بن علي ّا سید من الصبي : »9«ّالوشاء هو یزفر فقال له حاجز  وّالهم ّ

م  ق ه الحجة؟ فقال» 10«ل    هللاّا ما رأیته و:عل
__________________________________________________  

عض النسخ) 1 ( ه: في    .ّفقم نصل عل
  .هو عثمان بن سعید العمر: ّالسمان) 2 (
قتیل المعتصم ولم أجد له ترجمة) 3 ( فه  سلمةلم أعرف وجه توص   . المعروف 
  .ّا مجعد: شعره قطط) 4 (
قال: في نسخة و)5 ( عض: تفلیج،  عضها عن  اعدت أسنانه    .فلجت أسنانه أ ت
الرغم من إیجازها متضمنة لمطالب شتى) 6 ( ا  ه: ّهذه الكلمة العل » ّتأخر«: ّقال صلوات هللاا عل

ّأ أنت لست أهال لإلمامة الكبر حتى تصلي على اإلمام ه السالم و. المعصومّ » ّا عم«: قال عل
ّفأخبر أن جعفرا عمه ه الصالة وهو إبن اإلمام وّ الصالة على أبي«: السالم وقال عل ّأنا أح  ّ «

ه إال اإلمام صلي عل ه ألن اإلمام ال  عد أب ه السالم  ّفیثبت إمامة نفسه عل ّ ّ.  
  .ّتغیر: ّإرد وجهه) 7 (
  .ّهذه بینتان: في المصدر) 8 (
ّقال السید الخوئي قدس سره: ّحاجز بن یزد الوشاء) 9 ( ّ عة«عن : ّ ع الش ة » ر الء الناح ّأنه من و

ّلكنه لم یثبت، على أنك قد عرفت في المقدمة الثالثة ال تالزم الوثاقة ّ / 4 معجم رجال الحدیث ج -ّ
185-.  

ه: في المصدر) 10 ( م الحجة عل   .ّلنق
                          

ة األبرار في أحوال دمحم    193:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                       حل
  .ال أعرفه وّقط

ه السالم فعرفوا موته، فقالوا» 1«فنحن  : ّجلوس إذ قدم نفر من قم، فسألوا عن الحسن بن علي عل
ه ؟ فأشار الناس إلى جعفر بن علي، فسلموا عل ّفمن نعز ّ ّ ا: لواقا وّهنؤه وّعزوه وّ ت ماال  وّإن معنا 

ه وّفتقول ممن الكتب؟ ّیردو منا أن نعلم الغیب؟: قال وم المال؟ فقام ینفض أثوا فخرج : قال! ن
تب فالن: فقال» 2«الخادم  م  ه ألف دینار وفالن، ومع ان ف ة  وهم ، »3«ّعشرة دنانیر منها مطل

ه الكتب ك ألجل : قالوا والمال وفدفعوا إل ّالذ وجه    .ذلك هو اإلمامّ



ضوا على صقیل  وفدخل جعفر بن علي على المعتمد » 4«ّشف ذلك له، فوجه المعتمد بخدمه ق
رت الصبي فأن ّادعت حمال بها لتغطي على حال الصبي، فسلمت إلى إبن أبي  وّالجارة فطالبوها  ّ ّ ّ

حیى بن خاقان  والقاضي،» 5«الشوارب  ّخرج صاحب الزنج  وفجأة،» 6«ّغتهم موت عبید هللاا بن 
صرة، فشغلوا بذلك عن الجارة فخرجت عن أیدیهم،» 7« ّالحمد  رب العالمین وال ّ .»8«  

__________________________________________________  
ذا في المصدر،) 1 (   .فبینما نحن جلوس: المقصود وه
ه السالم) 2 (   .أ خادم اإلمام عل
ة،) 3 ( الذهب مطل عض النسخف وّأ    .ّمطلسة أ انمحى أثر نقشه: ي 
عض النسخ) 4 ( قل: في    .ص
صر : ابن أبي الشوارب) 5 ( علي بن دمحم بن عبد الملك بن أبي الشوارب أبو الحسن األمو ال

، توفي سنة  غداد ج -ه) 283(ّقاضي سر من رأ   .-59/ 12 تارخ 
حیى بن خاقان أبو الحسن الوز) 6 ( لّعبید هللاا بن   ه) 209(المعتمد، ولد سنة  وّر، إستوزره المتو
  .-355/ 4 االعالم ج - ه) 263(ّتوفي سنة و
ام المهتد: صاحب الزنج) 7 ( ، ظهر في أ ّالتف حوله سودان أهل  وعلي بن دمحم الورزنیني العلو

صرة ام المعتمد سنة  وال اسي في أ شه ثالثمائة الف مقاتل، قتله الموف الع ّلغ ج ّ  -ه) 270(ّ
  .-140/ 5االعالم ج 

حار ج  و475: مال الدین) 8 (  597: مدینة المعاجز و35 ح 67/ 52ج  و4 ح 332/ 50عنه ال
صرة الوليو ات الهداة ج  و52 ح 776: ت   .206 ح 485/ 3اث

ة األبرار في أحوال دمحم   195:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اب الثالث ع ه السالمال ه عل االمامة وّشر في أنه وصي أب ه    نصه عل

الل - 1 عقوب، عن علي بن محمد، عن محمد بن علي بن  ّ محمد بن  ّ ّ ّ، قال خرج إلي من أبي »1«ّ
ه بثالثة  عده، ثم خرج إلي من قبل مض الخلف من  سنتین یخبرني  ه  ه السالم قبل مض ّمحمد عل ّّ ّ ّ

عده الخلف من  ام یخبرني    »2 «.ّأ
، قال و- 2 ، عن أبي هاشم الجعفر حیى، عن أحمد بن إسح قلت ألبي دمحم : ّعنه عن محمد بن 

ه السالم   جاللتك تمنعني من مسائلتك فتأذن لي أن أسالك؟: عل
   فإن حدث: نعم، فقلت: ّا سید هل لك ولد؟ فقال: سل، فقلت: فقال

__________________________________________________  



ه السالم) 1 ( ر عل ّعده في الكنى من أصحاب  ووثقه وّعده الشیخ في رجاله من أصحاب العس
ه السالم الل بن راشتة المتطبب،: قال والهاد عل ّأبو طاهر محمد بن علي بن  ّعده إبن طاووس  وّ

عة«في  ع الش ة » ر ة الصغر الذین ال یختلف اإلمام نالقائلو ّمن السفراء الموجودین في الغی
لكن الشیخ جعله في موضع آخر من المذمومین الذین  وبإمامة الحسن بن علي علیهما السالم فیهم،

ة اب ّإدعوا ال ما جر بینه وّ ّین أبي جعفر دمحم بن عثمان العمر نضر هللاا وجهه،  وّقصته معروفة ف
ّقال السید الخوئي قدس سره في آخر ترجمته ّ ع ما ذ و:ّ ان ثقة ّالمتلخص من جم ّرنا أن الرجل 

ما اته  وقد ثبت انحرافه، ومستق لم یثبت عدم وثاقته فهو ثقة فاسد العقیدة فال مانع من العمل بروا
ح معجم رجال الحدیث ج  ما هو الصح ة  ة الروا ة الوثاقة في حج فا   .- 309/ 16ّبناء على 

ات اله و413: عنه اعالم الور و1 ح 328/ 1الكافي ج ) 2 ( أخرجه في  و7 ح 440/ 3داة ج اث
اختالف292: ّفي الفصول المهمة و349:  عن ارشاد المفید448/ 2شف الغمة ج   .  

ة األبرار في أحوال دمحم   196:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  »1«. المدینة: ك حدث فأین أسال عنه؟ قال

ّعنه عن علي بن محمد، عن جعفر  و- 3 فوف، عن عمرو ّ ّبن محمد الكوفي، عن جعفر بن دمحم الم
ه السالم إبنه: األهواز قال عد: قال وأراني أبو دمحم عل م من    »2«. هذا صاح

ّعنه عن علي بن محمد، عن حمدان القالنسي  و- 4 قد مضى أبو : »4«قلت للعمر : ، قال»3«ّ
م من رقبته  وقد مضى: ّمحمد فقال لي   »5«. أشار بیده ومثل هذه،ّلكن قد خلف ف

، عن معلى بن محمد، عن أحمد  و- 5 ّعنه عن الحسین بن محمد األشعر ّبن محمد بن عبد » 6«ّّ
ه السالم حین قتل الزیر لعنه هللاا : هللاّا، قال ّخرج عن أبي محمد عل ّ هذا جزاء من اجتراء : »7«ّ

قتلني ائه یزعم أنه  ّعلى هللاا في أول یف  وّ س لي عقب ف ه،ل ّولد له ولد سماه م ح م  وّرأ قدرة هللاا ف
  في سنة» 8«د 

__________________________________________________  
حار ج  و2 ح 328/ 1الكافي ج ) 1 ( ة الطوسي11 ح 161/ 51اخرجه في ال  139:  عن غی
شف الغمة ج و  عن 413 :رواه في إعالم الور و349:  عن ارشاد المفید449/ 2اخرجه في 

  .الكافي
ة الطوسي و3 ح 328/ 1الكافي ج ) 2 ( صرة الولي و414: اعالم الور و140: عنه غی  764: ت
شف الغمة ج  و19ح  ات  و بإسناده عن الكلیني349:  عن إرشاد المفید449/ 2ّأخرجه في  في اث

ة الطوسي314 ح 506/ 3الهداة ج    . عن غی



رههو دمحم بن احمد بن خاقان النه) 3 (   .ّد القالنسي ابو جعفر الكوفي تقدم ذ
ره) 4 ( ه عثمان بن سعید العمر من السفراء األجلة تقدم ذ ّالمراد  ّ.  
حار ج  و4 ح 329/ 1الكافي ج ) 5 (  عن 449/ 2ّشف الغمة ج  و45 ح 60/ 52أخرجه في ال

صرة الولي و350: ارشاد المفید ضا في ت   .18 ح 764: ّأخرجه المؤلف ا
ره) 6 ( ار تقدم ذ ّهو احمد بن دمحم بن عبد هللاا بن مروان األن ّ.  
ه السالم فهدده) 7 ( ان في زمانه عل اء من ولد الزیر  عض األشق ان لقب  ّالزیر  ّقتله هللاا  وّ

فة أو غیره، عضهم وعلى ید الخل فتح الزا وّصحف  ة  وقرأ  معنى الداه اء من الزیر  سر ال
ة عن المهتد  اسي حیث قتله الموالينا   .-  مرآة العقول-.الع

االسم) 8 ( ع الحروف الحتمال عدم جواز التصرح    .تقط
ة األبرار في أحوال دمحم   197:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

  »1«. مائتین وخمسین
ّم، عن محمد بن علي بن ّدمحم إبني علي بن إبراه و»2«ّعنه عن علي بن دمحم، عن الحسین  و- 6 ّ

س-ّعبد الرحمن العبد ّ عن ضوء بن علي العجلي، عن رجل من أهل فارس سماه - من عبد ق
ه وّأتیت سامراء: قال ه السالم فدعاني فدخلت عل اب أبي دمحم عل ما الذ : ّسلمت فقال ولزمت 

  أقدمك؟
ة في خدمتك، قال: قلت اب، قال: فقال لي: رغ نت في : الزم ال ّالدار مع الخدم ثم صرت أشتر ف

قلهم الحوائج من السو ان في الدار رجال وّ   .نت أدخل علیهم من غیر إذن إذا 
ه: قال ة في البیت فناداني وفدخلت یوما عل انك ال تبرح، فلم : ّهو في دار الرجال فسمعت حر م

ّء مغطى، ثم نادان معها شي وّال أخرج، فخرجت علي جارة وأجسر أن أدخل ناد  وأدخل، فدخلت: يّ
ه، فقال لها ض حسن الوجه: الجارة فرجعت إل شفت عن غالم أب شف عن  وّإكشفي عما معك، ف

أسود، فقال» 4«ّالى سرته » 3«ّطنه فإذا شعر من لبته  س  م، ثم أمرها : أخضر ل ّهذا صاح
ه السالم  عد ذلك حتى مضى أبو محمد عل   .»5«ّفحملته فما رأیته 

ه قال ابن - 7 ه رضي هللاا عنه قال: ابو ّحدثنا محمد بن علي ماجیلو ّ ّ ّ:  
__________________________________________________  

شف الغمة ج  و414: عنه اعالم الور و5 ح 329/ 1الكافي ج ) 1 (  عن 449/ 2ّأخرجه في 
اسناده عن الكلیني349: إرشاد المفید حار و  ة الطوسي4  ح4/ 51ج : اخرجه في ال :  عن غی

138.  



ه  و»الحسن«في موضع اخر من الكافي ) 2 ( ما لم أجد ألخ ّعلى أ حال لم أجد له ترجمة 
  .ترجمة

ة ) 3 ( اء الموحدة المشددة وفتح الالم(ّالل ّال   .موضع القالدة من الصدر): ّ
التجوف الصغیر  ون،منفذ الغذاء الى الجنی): ّالراء المشددة وضم السین المهملة(ّالسرة ) 4 (

طن   .المعهود في وسط ال
ات الهداة ج  و بزادة في اخره،2 ح 514ص  و6 ح 329/ 1الكافي ج ) 5 (  ح 441/ 3عنه اث

ة الطوسي و12 حار ج  و4 ح 435: مال الدین و140: عن غی  عن 21 ح 26/ 52اخرجه في ال
ة الطوسي والكمال ضا في مدینة المعاج وغی صرة الولي و598: زّأخرجه المؤلف ا   .20 ح 764: ّت

ة األبرار في أحوال دمحم   198:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
حیى العطار، قال ّحدثنا محمد بن  ّ ، قال: ّ ّحدثني دمحم بن : ّحدثني جعفر بن دمحم بن مالك الفزار

م، ة بن ح عرض علینا : ّان العمر رضي هللاا عنه قالوادمحم بن عثم وّدمحم بن أیوب بن نوح، ومعاو
ه السالم : ّنا أرعین رجال، فقال ونحن في منزله، وّأبو دمحم الحسن بن علي علیهما السالم إبنه عل

عد م من  عوه وهذا إمام فتي أط عد  وخل م ال ترونه  م أما إن ان عد فتهلكوا في أد ّال تتفرقوا من  ّ
م هذا   .یوم

ه السالمفخرجنا: قالوا ام قالئل حتى مضى أبو محمد عل ّ من عنده فما مضت إال أ ّ ّ ّ .»1«  
ّحدثنا أبو طالب المظفر بن جعفر بن المظفر العلو السمرقند رحمه هللاا قال: عنه قال و- 8 ّ ّ ّ :

اشي، قال ه محمد ابن مسعود الع ّحدثنا جعفر بن دمحم بن مسعود، عن أب ّ ّمحمد » 2«ّحدثنا آدم بن : ّ
ّحدثني علي بن الحسن بن هارو الدقاق، قال: خي، قالالبل ن ّحدثنا جعفر بن محمد بن عبد هللاا بن : ّ ّ ّ

م بن األشتر، قال عقوب بن منقوش قال: القاسم بن إبراه ّدخلت على أبي محمد الحسن بن : حدثني 
ان  وعلي علیهما السالم مینه بیت،» 3«ّهو جالس على د ه ستر مسبل  وفي الدار عن  ، »4«عل

» 5«إرفع الستر، فرفعته، فخرج إلینا غالم خماسي : ّا سید من صاحب هذا األمر؟ فقال: فقلت له
  له عشر أو ثمان أو نحو ذلك واضح الجبین،

__________________________________________________  
ه السالم2 ح 435: مال الدین) 1 ( ر من شاهد القائم عل اب ذ حار  و   19 ح 25/ 52ج عنه ال
صرة الولي و،414: ٕاعالم الورو ة و16 ح 764: ت ع المودة و،121 ح 73: العدد القو  ،460: ناب
مال الدین527/ 2ّشف الغمة ج و   . عن 
ّتقدم أنه آدم بن دمحم القالنسي أبو محمد البلخي) 2 ( ّ.  



ان) 3 ( ه: ّالد ان ممهد قلیل االرتفاع من االرض یجلس عل   .ّم
قال: المسبل) 4 (   .أسبل الستر أ أرخاه: المرخى، 
ار،: خماسي) 5 ( ه الشخصي وأ طول قامته خمسة أش ان حسب رأ   .تقدیر العمر 

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   199:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ض الوجه، در  بتین » 2«المقلتین، شثن » 1«ّأب من خال» 3«ّالكفین، معطوف الر  ّفي خده األ
ة و ه السالم» 4«في رأسه ذؤا   .ّفجلس على فخذ أبي محمد عل

م ثم وثب فقال له: ّثم قال لي أنا  وا بني ادخل الى الوقت المعلوم فدخل البیت: ّهذا هو صاح
ه، ثم قال عقوب انظر من في البیت؟: ّانظر ال   ا 
  »5«. أحدافدخلت فما رأیت 

ّحدثنا علي بن عبد هللاا الوراق، قال: عنه قال و- 9 ّ ّ ّحدثنا سعد بن عبد هللاا، قال: ّ ّحدثنا موسى بن : ّ
ع ه السالم توق ، أنه خرج من أبي محمد عل غداد ّجعفر بن وهب ال نزعموا أنهم یردو قتلي «: ّ ّ

قطعوا هذا النسل، ذب هللاا قولهم، ول ّقد    »6«. »ّالحمد  وّ
اني  و-10 عقوب الكلیني قال: قال» 7«ّعنه، عن دمحم بن عبد هللاا الشی ّحدثنا محمد بن  ّحدثنا : ّ

، قال» 8«ّعالن  ه السالم قال: الراز عض أصحابنا أنه لما حملت جارة أبي محمد عل ّأخبرني  ّ ّ :
را ّاسمه م ح م د، وستحملین ذ   هو وٕ

__________________________________________________  
  .ء العینین أ متأللى: ّدر المقلتین) 1 (
  .أ مائلتان إلى الغلظ: ّشثن الكفین) 2 (
بتین) 3 ( انتا مائلتین الى القدام لعظمهما: معطوف الر   .ّا 
ة) 4 (   .المضفور من الشعر: الذؤا
حار ج  و413: عنه إعالم الور و5 ح 436ص  و2 ح 407: مال الدین) 5 (  17 ح 25/ 52ال
صرة الولي و596: مدینة المعاجزو اب الحاد عشر ح . 34 ح 766: ت  2ّتقدم نفس الحدیث في ال

  .مع تخرجاته
حار ج  و3 ح 407: مال الدین) 6 ( م ج  و8 ح 160/ 51عنه ال / 2أخرجه في الصرا المستق

ة األثر وّ عن سعد ابن عبد هللاا232 فا ات الهداة ج  و289: رواه في    .184 ح 481/ 3اث
عقوب،: في المصدر) 7 ( ره ودمحم بن دمحم بن عصام، عن دمحم بن  ، تقدم ذ ّهو من مشایخ الصدو   .ق



ا لحسن،) 8 ( نى أ عالن  ان الراز الكلیني المعروف  م بن أ ّهو علي بن محمد بن ابراه ّ ّثقه  وّ
طر م: قال والنجاشي ه السالم، قتل  ار القائم عل تاب اخ ان خال ثقة عین له  رمة،  ّة الم ّ

 معجم -ّهو من جملة العدة الذین رووا عن سهل بن زاد ومن مشایخه، و»الكافي«الكلیني صاحب 
  .-128/ 12رجال الحدیث ج 

ة األبرار في أحوال دمحم   200:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
عد   »1«. القائم من 

ّحدثنا علي: عنه قال و- 11 ّ بن أحمد بن محمد الدقاق، قالّ حیى : ّ ّحدثنا أحمد ابن محمد بن  ّ
، قال: ّالعطار، قال ّحدثني محمد بن أحمد المدائني، : ّحدثني أبي عن جعفر بن دمحم بن مالك الفزار ّ

قول: غانم قال» 2«عن أبي  ا محمد الحسن بن علي علیهما السالم   في سنة مائتین: ّسمعت أ
عو قستین تفتر ش ه السالمّ ض أبو محمد عل عته وّتي، ففیها ق أنصاره، فمنهم من إنتمى  وّتفرقت ش

ّمنهم من ثبت على دینه بتوفی هللاا  وّمنهم من وقف على تحیره، وشك، ومنهم من تاه وإلى جعفر،
  »3«. جل وعز
ّحدثنا المظفر بن جعفر العلو السمرقند قال: عنه قال و-12 ّ ّحدثنا جعفر بن محمد ب: ّ ن مسعود ّ

ه، عن أحمد  اشي، عن أب ، عن أحمد » 4«ّالع لثوم، عن علي بن أحمد الراز ّبن علي بن  ّ ّ»5 «
قول: بن اسحاق بن سعد قال ر علیهما السالم  ا محمد الحسن بن علي العس ّالحمد  : ّسمعت أ

ه الناس برسول هللاا خلق عد أش ا حتى أراني الخلف  ّالذ لم یخرجني من الدن ّ حفظه هللاا  واّ ّخلقا 
ارك مأل األرض قسطا وت ظهره ف   عدال وّتعالى في غیبته ثم 

__________________________________________________  
ة األثر) 1 ( حار ج  و289: فا مال الدین2 ح 2في ص  و13 ح 161/ 51عنه ال  408:  عن 
،:  قال4ح  م ج في وّابن عصام، عن الكلیني عن عالن الراز  عن ابن 231/ 2 الصرا المستق

ه ات الهداة ج  و عن الكمال،17 ح 409/ 11أخرجه في الوسائل ج  وابو  عن 185 ح 481/ 3ٕاث
  .الكمال

حار) 2 ( ضا  وعن أبي حاتم،: في ال ما لم أجد للراو عنه ا ّعلى أ تقدیر لم أجد له ترجمة 
  .ترجمة

حار ج و6 ح 408: مال الدین) 3 (  عن 6 ح 334/ 50أخرجه في ج  و14 ح 161/ 51 عنه ال
ة األثر   .290: فا

من لم یرو عنهم علیهم السالم،) 4 ( لثوم السرخسي، عده الشیخ في رجاله ف ّأحمد بن علي بن  ّ 



  .- 169/ 2 معجم رجال الحدیث ج -ان مأمونا على الحدیث وان من القوم الفقهاء: قال الكشيو
رههو أحمد بن إسح بن ع) 5 ( ّبد هللاا بن سعد بن مالك االشعر القمي تقدم ذ ّ.  

ة األبرار في أحوال دمحم   201:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  .»1«ظلما  وما ملئت جورا

حیى العطار قال: عنه قال و-13 ّحدثنا سعد ابن عبد هللاا، قال: حدثنا احمد بن دمحم بن  ّحدثني : ّ
، قالموسى بن ج غداد قول: عفر بن وهب ال ا محمد الحسن بن علي علیهما السالم  : ّسمعت أ

م ه وّأني  عد رسول هللاا صلى هللاا عل االئمة  عد في الخلف مني أال إن المقر  ّقد إختلفتم  ّّ ّ ّ  آله وّ
اء هللاا وسلمو ع أنب من أقر بجم ر لولد  ّالمن ر نبوة محمد صلى هللاا وّ ّرسله ثم ان ّ ّ هّ سلم  وآله و عل
طاعة أولنا،»2« ّ، ألن طاعة آخرنا  ة یرتاب فیها  وّ ر ألولنا، أما إن لولد غی المن ر آلخرنا  ّالمن ّ

ّالناس إال من عصمه هللاا ّ ّ .»3«  
اني، قال: عنه قال و-14 ّحدثنا أبو المفضل محمد بن عبد هللاا الشی ّ ّ ّ:  

ّحدثني أبو علي بن همام، قال قولّسمعت محمد بن : ّ ّعثمان العمر قدس هللاا روحه  سمعت أبي : ّ
ّسئل أبو محمد الحسن بن علي: قول ائه علیهم السالم أن  وّ ّأنا عنده عن الخبر الذ رو عن ا ّ

امة، ّاألرض ال تخلو من حجة هللاا على خلقه إلى یوم الق عرف إمام زمانه مات  وّأن من مات وّ لم 
ة   .میتة جاهل

ه السالم ما أن النهار حّإن: فقال عل ّ هذا ح  ّّ.  
عدك؟ وّابن رسول هللاا فمن اإلمام: فقیل له   الحجة 
، من مات وهو اإلمام وإبني م ح م د: فقال عد ة، أما إن له  وّالحجة  عرفه مات میتة جاهل ّلم 

، حار فیها الجاهلو ة  ، ونغی طلو    ذب ونهلك فیها الم
__________________________________________________  

حار ج  و7 ح 408: مال الدین) 1 ( م ج  و9 ح 161/ 51عنه ال / 2أخرجه في الصرا المستق
ه231 ابو ات الهداة ج  و عن ابن  ات الرجعة البن شاذان،682 ح 569/ 3في إث رواه في  و عن إث

ة األثر   .290: فا
مال الدین) 2 ( ر لرسول هللاا صلى هللاا عل و:في  ّالمن اء هللاا ألن طاعة  وهّّ ع أنب ر جم من أن ّآله  ّ

  ...آخرنا 
ة االثر) 3 ( حار ج  و291: فا مال الدین و6 ح 160/ 51عنه ال أخرجه في  و8 ح 409: عن 

ات الهداة ج  م ج  و عن الكمال188 ح 482/ 3اث شف الغمة ج  و232/ 2في الصرا المستق في 



ه نقال عن ا414:  عن إعالم الور527/ 2 ابو   .بن 
ة األبرار في أحوال دمحم   202:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ض تخف فو رأسه بنجف الكوفة أني أنظر إلى األعالم الب ، ثم یخرج ف قفیها الوقاتو ّن ّ .»1«  
ه عنه قال: عنه قال و-15 م بن اسحاق رضي هللاا    :ّحدثنا دمحم بن ابراه

قولحدثني ابو عل ّي بن همام قال سمعت محمد بن عثمان العمر قدس هللاا روحه  ّ سمعت أبي : ّ
ه السالم: قول ائه  وّسئل أبو دمحم الحسن بن علي عل ّأن «ّأنا عنده عن الخبر الذ رو عن ا

امة ّاألرض ال تخلو من حجة  على خلقه إلى یوم الق   »2«. ساق الحدیث الى آخره مثله و»ّ
ّحدثنا علي بن عبد هللاا الوراق قال: عنه قال و-16 ّ ّ ّحدثنا سعد بن عبد هللاا، عن أحمد بن إسحاق : ّ ّ

ّدخلت على أبي محمد الحسن ابن علي علیهما السالم: قال» 3«بن سعد األشعر  أنا أرد أن  وّ
عده، فقال لي مبتدئا   :أسأله عن الخلف من 

ارك ّا أحمد بن إسحاق إن هللاا ت ال یخلیها إلى أن تقوم  وّرض منذ خل هللاا آدمتعالى لم یخل األ وّ
الء عن أهل األرض، ه یدفع ال ات  وّه ینزل الغیث وّالساعة من حجة  على خلقه  ه یخرج بر

  .األرض
ه السالم مسرعا وّابن رسول هللاا فمن اإلمام: فقلت له: قال عدك؟ فنهض عل فة من  دخل  والخل

أن وجهه القمر لیلة البدر من أبناء ثالث سنین فقالعلى عاتقه غالم وّالبیت ثم خرج ا أحمد بن : ّ 
رامتك على هللاا عز ّإسح لو ال  ك إبني هذا، إنه سمي رسول  وّجل وّ ّعلى حججه ما عرضت عل ّ

ه ّهللاا صلى هللاا عل مأل األرض قسطا وّسلم وآله وّ ه، الذ  ّن ما ملئت جورا وّ   عدال 
__________________________________________________  

ة األثر) 1 ( حار األنوار ج  و292: فا مال الدین و7 ح 160/ 51عنه    .9ح / 409: عن 
ات الهداة ج  و،415: عنه اعالم الور و،9 ح 409: مال الدین) 2 (  ح 113/ 1صدره في اث

  اعالم الور نقال عن528/ 2شف الغمة ج  و عن الكمال32 ح 491/ 11في الوسائل ج  و154
م ج و   . عن العمر232/ 2في الصرا المستق
ره) 3 ( ّهو احمد بن اسحاق بن عبد هللاا بن سعد بن مالك األشعر القمي تقدم ذ ّ.  

ة األبرار في أحوال دمحم   203:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  .و ظلما

ه السالمّا أحمد بن إسح مثله في هذه االمة مثل مثل ذ القرنین، و الخضر عل غیبن  ومثله  ّهللاا ل ّ
ة ال ینجو بها من الهلكة إال من ثبته هللاا عز ّغی ّ وفقه للدعاء بتعجیل  وجل على القول بإمامته وّ



  .فرجه
طمئن بها قلبي؟: قلت له: فقال أحمد بن إسحاق   ّا موال هل من عالمة 

ح فقال ة هللاا في أرضه،: ّفنط الغالم بلسان عري فص ق ّأنا  ال تطلب أثرا  والمنتقم من أعدائه، وّ
ا أحمد بن إسح» 1«   .عد عین 

ه فقلت له: فقال أحمد بن إسح ان من الغد عدت إل ّابن رسول هللاا لقد : ّخرجت مسرورا فرحا فلما 
ه من الخضر ه فما السنة الجارة ف ما مننت علي  ّعظم سرور  ا :ذ القرنین؟ قال وّ ة   طول الغی

ّان غیبته لتطول؟ قال وّابن رسول هللاا: أحمد، قلت له ري حتى یرجع عن هذا األمر اكثر  وإ: ٕ
قى إال من أخذ هللاا عز ه فال ی ّالقائلین  مان وجل عهده لوالیتنا، وّ ه اإل   .ّأیده بروح منه وتب في قل
ّسر من سر هللاا، وّا أحمد بن إسح هذا أمر من هللاا، ّ ما آتیتك وّ  اكتمه وّغیب من غیب هللاا فخذ 

  »3«. »2«ّن من الشاكرن تكن معنا في علیین و
__________________________________________________  

عد عین«) 1 ( عرف المؤثر أما إذا وجد المؤثر » فال تطلب أثرا  ي  فحص اإلنسان عن األثر  ّقد 
ه السالم أنك وجدت إمامك فال تفحص عن ّلعل معن وفال داعي للفحص عن االثر، الم االمام عل ّى 

فحص عنها الشاكو وّاألدلة نالعالمات التي  ّ   .- االمام المهد من المهد الى الظهور-ّ
  .ّاسم ألعلى درجات الجنة: ّعلیین) 2 (
حار األنوار ج  و1 ح 384: مال الدین) 3 ( مدینة  و412: ٕاعالم الور و16 ح 23/ 52عنه 
حراني و598: عاجزالم ع المعاجز لل / 3البرهان ج  و71 ح 71/ 5نور الثقلین ج  و174: ناب

256.  
                          

ة األبرار في أحوال دمحم   205:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم القائم ع عشر في تسمیته عل اب الرا    المهد والمنتظر وال

ه قال- 1 ابو ّحدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار رضي هللاا عنه قال:  ابن  ّ ّ ّحدثنا علي : ّ ّ
، قال سابور ة الن مان قال: ّبن محمد بن قتی : ّحدثنا الصقر بن أبي دلف، قال: ّحدثنا حمدان بن سل

قول ه السالم  ا جعفر محمد بن علي الرضا عل ّسمعت أ ّ عد إ: ّ ،ّإن االمام   بني علي أمره أمر
ه،» 1«اإلمام  وطاعته طاعتي، وقوله قولي،و ه، وعده إبنه الحسن أمره أمر أب طاعته  وقوله قول أب

ت فقلت له ه، ثم س عد الحسن؟: ّطاعة أب   ّابن رسول هللاا فمن اإلمام 
اء شدیدا ثم قال ه السالم  ى عل الح المنتظر: ّف عد الحسن إبنه القائم    .ّإن من 



  ّلم سمي القائم؟ وّابن رسول هللاا: فقلت له
ره: قال عد موت ذ قوم    .ٕارتداد أكثر القائلین بإمامته وّألنه 

  ّلم سمي المنتظر؟ و:فقلت له
امها: قال ثر أ ة  ، وّألن له غی ، ونطول أمدها، فینتظر خروجه المخلصو ره المرتابو  نن
، ستهزو ره الجاحدو ،ّذب فیها الوق ونء بذ ، وناتو ننجو فیها المسلمو ونهلك فیها المستعجلو ّ .
»2«  

__________________________________________________  
حار) 1 ( عده في ابنه الحسن و:في ال   .اإلمامة 
حار ج  و،3 ح 378: مال الدین) 2 (  صدره 1 ح 118/ 50في ج  و4 ح 30/ 51عنه ال

ات و.مختصرا   -في اث
ة األبرار في أحوال دمحم              206:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و             حل

ّحدثنا علي بن أحمد بن محمد الدقاق: عنه قال و- 2 ّ ّمحمد بن محمد ابن عصام  وّ : قاال» رض«ّ
عقوب الكلیني، قال ّحدثنا محمد بن  ّحدثنا إسماعیل الفزار : ، قال»1«ّحدثنا القاسم بن العالء : ّ

ره، عن أبي حمزة ثابت بن : ، قال»2« ّحدثنا محمد بن جمهور القمي عن ابن أبي نجران عمن ذ ّ ّ
ه السالم قلت: دینار الثمالي، قال اقر عل ا جعفر محمد بن علي ال ّسألت أ ّابن رسول هللاا لم سمي : ّ ّ

ه السالم أمیر المؤمنین، ه أحد قبله وّعلي عل حل في  وهو إسم ما سمي  عد» 3«ّال    ه؟أحد 
متار منه: قال متار من أحد غیره وّألنه میرة العلم    .ال 
فه ذا الفقار؟: فقلت: قال ّابن رسول هللاا فلم سمي س ّ  

ا من أهله ه أحدا من خل هللاا إال أفقره في هذه الدن ه السالم ألنه ما ضرب  ّفقال عل ّ أفقره  وولده، وّ
  .في اآلخرة من الجنة

؟ ّابن رسول هللاا : فقلت: قال الح نلكم قائمو     بلى: قال» 4«ّ
  ّفلم سمي القائم قائما؟: قلت
ة إلى هللاا عز: قال ه السالم ضجت المالئ ّلما قتل جد الحسین عل ّ ّ اء وّ ال : قالوا والنحیب، وّجل 
   ابن صفوتك وّسیدنا إنتقم ممن قتل صفوتك وإلهنا

__________________________________________________  
ة األثر و عنه260 ح 518/ 1داة ج اله فا حار ج  و،279: عن   عن 5 ح 157/ 51أخرجه في ال

ة األثر، م ج  وفا ه،330/ 2في الصرا المستق ابو ٕالزام  و409: أورده في اعالم الور و عن ابن 



  .222/ 1الناصب ج 
ة) 1 ( الء الناح ّممن رأ الحجة  والقاسم بن العالء األذرایجاني من و ه رو عن دمحم ّ ّسالم هللاا عل

ح العینین،) 117(ّقد عمر  ورأیت القاسم: ّبن أحمد الصفواني أنه قال  نسنة منها ثمانو سنة صح
  .- 32/ 14 معجم رجال الحدیث ج - هو متحد مع القاسم الهمداني لكونه من قبیلة همدانو
ره) 245(هو اسماعیل بن موسى الفزار الكوفي المتوفى ) 2 (   .تقدم ذ
حار) 3 ( عده و:في ال حل ألحد    .ّال 
حار) 4 ( ؟: في ال الح لكم قائمین  ّفلستم  ّ.  

ة األبرار في أحوال دمحم   207:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
تي فو عزتي: جل إلیهم وّو خیرتك من خلقك، فأوحى هللاا عز ّقروا مالئ لو  وّجاللي ألنتقمن منهم وّ

  .د حینع
شف هللاا عز ّثم  ة بذلك فإذا  وّ ة فسرت المالئ ه السالم للمالئ ّجل عن األئمة من ولد الحسین عل

صلي، فقال هللاا عز ّأحدهم قائم    »1«بذلك أنتقم منهم : جل وّ
ه  و- 3 ّحدثنا سعد بن عبد هللاا عن الحسن بن علي الكوفي عن : قال» ره«عنه عن أب ّعبد هللاا » 2«ّ

ان بن بن المغیرة  أقبل : عبد المؤمن األنصار عن عمرو بن شمر، عن جابر، قال» 3«عن سف
ه السالم ض هذه الخمسمائة درهم فضعها : أنا حاضر، فقال ورجل إلى أبي جعفر عل ّرحمك هللاا إق

ه السالم اة مالي، فقال له أبو جعفر عل  بل خذها أنت فضعه في جیرانك: ّفي موضعها، فإنها ز
ه السالم،  ومساكینال واألیتامو و هذا إذا قام قائمنا أهل البیت عل نفي إخوانك من المسلمین، إنما  ّ

ة السو قسم  ّفإنه  من عصاه  وّالفاجر، فمن أطاعه فقد أطاع هللاا وّعدل في خل الرحمن البر منهم وّ
  .ّفقد عصى هللاا

ستخرج التوراة ّفإنما سمي المهد ألنه یهد ألمر خفي  ّ ت وّّ م سائر  ح ة ف أنطاك ّب هللاا من غار 
التوراة،    ین أهل اإلنجیل وبین أهل التوراة 

__________________________________________________  
حار و1 ح 160: علل الشرائع) 1 ( حار ج  و،8 ح 294/ 37: عنه ال  4 ح 221/ 45ذیله في ال
اسناده عن ابن 239:  دالئل اإلمامةرواه في و10 ح 66/ 42قطعة منه في ج  و1 ح 28/ 51ج و  

ه   .ابو
ذا في المصدر) 2 ( حار، وه  ّالحسن بن علي الكوفي بن عبید هللاا بن المغیرة،: ّلكن الصواب وال
ره وّهو الذ وثقه النجاشي مرتین،و   .ّقد تقدم ذ



ذا في المصدر) 3 ( حار وه عد تفحصي عن ترجمة الرجل وال  الرواة أسي عن وجدانه بین وّلكن 
ا أن  ّأظن قو ان بن عبد المؤمن«ّّ ّمصحف من النساخ» سف ان عن عبد المؤمن «: الصواب وّ سف

م بن مزد، الجرر األزد من اصحاب الصادق  و»االنصار ان بن ابراه ان هو سف سف المراد 
ه السالم، س بن فهد األنصار وعل المرو عنه هو عبد المؤمن بن القاسم بن ق  الموث المراد 
ور و)147(المتوفى سنة  ان المذ ه جماعة منهم سف تاب یرو  رقم 8/ 11 راجع المعجم ج -له 

7271 -.  
ة األبرار في أحوال دمحم   208:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

الزور، واإلنجیل، الفرقان، وّین أهل الزور  ه أمو وین أهل الفرقان  لها ما في تجمع إل ا  ّال الدن ّ
قول للناس وطن األرض ه األرحام،: ظهرها ف ه الدماء، وتعالوا إلى ما قطعتم ف تم ف ه  وّسف بتم ف ر

ان قبله عط أحد  عطى شیئا لم    .ّمحارم هللاا، ف
ه و:قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ه،: ّسلم وآله وّّ حفظني هللاا ف اسمي  ّهو رجل مني إسمه  ل عم وّ

مأل األرض قسطا عد ما تمتلى وعدال وّسنتي    »1«. سوءا وجورا وء ظلما نورا 
، في - 4 أخبرني أبو : قال» 2» «مسند فاطمة علیها السالم«ّ أبو جعفر محمد بن جرر الطبر

ه قال نالحسین محمد بن هرو بن موسى، عن أب ّحدثنا أبو علي الحسن بن دمحم النهاوند : ّ ّ»3« ،
مان النخعي، : ّ أبو محمد عبد الكرم، عن أبي إسح الثقفي، قالّحدثنا: قال ّحدثنا محمد بن سل ّ
ّحدثنا السر بن عبد هللاا : قال ّحدثنا محمد بن علي : قال» 4«ّ ّ، عن أبي جعفر محمد بن علي »5«ّ

ه السالم قال ّإنما سمي المهد : عل ّ ّألنه یهد ألمر خفي، یهد ما في صدور الناس،» 6«ّ عث  وّّ
قتله، ال یدر في أ شي   عث ثالثة وء قتله، ّإلى الرجل ف

__________________________________________________  
ع) 1 ( حار ج  و3 ح 161: علل الشرا ات الهداة ج  و2 ح 29/ 51عنه ال  268 ح 497/ 3ٕاث
حار ج  و7 ح 540ص و ة النعماني103 ح 350/ 52أخرجه في ال   . نحوه26 ح 237:  عن غی
  .المعروف بدالئل اإلمامة) 2 (
تب: قال وترجمه النجاشي: ابو علي الحسن بن دمحم النهاوند) 3 ( ّمتكلم جید الكالم، له  منها . ّ

  .-137/ 5 معجم رجال الحدیث ج -»االحتجاج في االمامة«تاب 
عقوب السلمي الكوفي، عده الشیخ في رجاله) 4 ( ّالسر بن عبد هللاا بن  ه ّ  من أصحاب الصادق عل

ه السالم: قال ووثقه النجاشي والسالم، / 8 معجم رجال الحدیث ج -ّثقة رو عن أبي عبد هللاا عل
42-.  



ع السلمي الكوفي، عده الشیخ  وّمحمد بن علي السلمي،: في المصدر) 5 ( ّهو دمحم بن علي بن الر
ه السالم   .في رجاله من أصحاب الصادق عل

ا: في المصدر) 6 ( ّإنما سمي المهد مهد ّ ّ ّ.  
ة األبرار في أحوال دمحم   209:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

أخذ ما في أید أهل الذمة من رقی المسلمین : راكب، قال ان، أما راكب ف ّهي بلغة غطفان ر ّ
عتقهم، غوث وف ظهر البراءة منهما  راكب یخرج التوراة من  ولعربقعو في أرض ا وّأما راكب ف
ة» 1«مغارة  مان وأنطاك م سل   »2«. عطى ح

__________________________________________________  
م(المغارة ) 1 (   .الكهف): فتحها وّضم الم
ات الهداة ج  و249: دالئل اإلمامة) 2 (   .711 ح 573/ 3ذیله في إث

ة األبر   211:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وار في أحوال دمحم                        حل
ه السالم اب الخامس عشر في علمه عل    ال

ه قال- 1 ابو ّحدثنا علي بن أحمد بن محمد :  ابن  ّ   :ّرضي هللاا عنه، قال» 1«ّ
ّحدثنا محمد بن أبي عبد هللاا الكوفي  ّ ّحدثنا محمد بن : ، قال»2«ّ ي، قال» 3«ّ ّحدثنا : إسماعیل البرم

ه إسم ّاعیل بن مالك، عن محمد بن سنان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد هللاا عل ّ
تاب هللاا عز: السالم قال ّإن العلم  ه وجل وّ ه صلى هللاا عل ّسنة نب ّ ّسلم لینبت في قلب مهدینا  وآله وّ ّ

قل حین یراه» 4«ما ینبت الزرع  م حتى یلقاه فل قي من اته، فمن  ا ال: ّعلى أحسن ن م  ّسالم عل
  .موضع الرسالة ومعدن العلم والنبوة، وّأهل بیت الرحمة

قال ه السالم أن  م على القائم عل ة هللاا في أرضه: ّو رو أن التسل ق ا  ك  ّالسالم عل ّ .»5«  
__________________________________________________  

رهّهو علي بن أحمد بن محمد بن عمران ابو القاسم) 1 (   .ّ الدقاق، تقدم ذ
ن  وّهو دمحم بن أبي عبد هللاا األسد الكوفي) 2 ( وفي، س ه جعفر بن دمحم بن عو اصله  ناسم اب

، ة وثقه النجاشي، وّالر تاب الغی ان في زمان السفراء الممدوحین أقوام ثقات  و:قال الشیخ في  قد 
ین للسفارة من األصل عات من قبل المنصو  منهم أبو الحسین دمحم بن جعفر االسد ترد علیهم التوق

  .- 165/ 15ّرحمهم هللاا معجم رجال الحدیث 
صاحب الصومعة ابو عبد هللاا ) 3 ( ي المعروف  شیر البرم ّهو دمحم بن إسماعیل بن أحمد بن 

االستقامة ، وساكن قم، وصفه النجاشي  تب منها: قال وقالوثو  معجم رجال الحدیث -التوحید: له 



15 /94-.  
حار) 4 ( اته: في ال   .ما ینبت الزرع عن أحسن ن
ه السالم 18 ح 653: مال الدین) 5 ( اب ما رو في عالمات خروج القائم عل عنه  و- )57( 

  - حار األنوار
                          

ة األبرار في أحوال دمحم   212:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
الكرماني، قال: قالعنه  و- 2 ّحدثنا محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف  ّ ّحدثنا أبو : ّ

، قال غداد سى الوشاء ال اس أحمد بن ع ّحدثنا محمد بن : ّحدثنا أحمد بن طاهر القمي، قال: ّالع ّ
اني، قال» 1«حر    :بن سهل الشی

ّحدثنا أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبد هللاا القمي  بجمع الكتب » 3«نت إمرءا لهجا : ، قال»2«ّ
صح من حقائقها، مغرما  والمشتملة على غوامض العلوم استظهار ما  لفا  حفظ » 4«ّدقائقها، 

ه من معاضلها ومشتبهها حا على ما أظفر  ة  ومستغلقها، شح ا لمذهب االمام التها متعص مش
ا عن األمن اغض والتخاصم والسالمة في إنتظار التنازع وراغ ا للفر  وّالتعد الى الت قالتشاتم، معی ّ

أشد النواصب منازعة، اشفا عن مثالب أئمتهم هتاكا لحجب قادتهم، إلى أن بلیت  ّذو الخالف،  ّ ّ ّ 
اطل قدما وأشنعهم سؤاال، وأكثرهم جدال، وأطولهم مخاصمة،و   .أثبتهم على ال

ا سعد-أنا اناظره و-فقال ذات یوم ا لك  ك  وّ ت   معاشر الرافضةألصحا
__________________________________________________  

  .5 ح 36/ 51ج 
اني الكرماني السجستاني، أورده الشیخ في رجاله) 1 ( حر أبو الحسین الشی ان : قال وّمحمد بن 

الغلو، ومن المتكلمین، ار فقیها إال أنه متهم  األخ ّان عالما  ّ ّ  فّله نحو من خمسمائة مصن وّ
ه إرتفاع،: قال وترجمه النجاشي ورسالة،و ان في مذه عض أصحابنا أنه  حدیثه قرب من  وّقال 

ه والسالمة، عد نقل ما قیل ف ّقال السید الخوئي قدس هللاا سره  ّ ّ ره النجاشي  وثاقته غیر ثابته و:ّ ما ذ
ه أنه ال غلو في أحادیثه، فلم یثبت ّمن أن حدیثه قرب من السالمة یرد  ّ ضا إذا هو ّ  حسنه أ

  .-122/ 15 معجم رجال الحدیث ج -مجهول الحال
حار) 2 ( مال  و:في هامش ال ما مضى في حدیث  ّالعجب أن دمحم بن أبي عبد هللاا الكوفي عد ف ّ ّ

ه السالم30 ص 26الدین تحت الرقم  ه انهم رأوه عل ر فیهم سعد بن عبد  وّ عدد من انتهى ال لم یذ
ان یرو عن سعد بن عبد هللاا بواسطة واحدة ال یخفى ما ف وهللاّا ّي سند الحدیث حیث إن الصدو  ق ّ



ین سعد في هذا الحدیث أرع منهم  وّلكن الوسائط بینه وهو أبوه أو ابن الولید أو هما معا،
ناألحمدو الثالثة مجهولو ورن في الرجال ون   .-339/ 4ّ راجع قاموس الرجال ج -غیر مذ

  .ذلك الكلف والحرص: اللهج) 3 (
  .ّالمحب المشتاق: المغرم) 4 (

ة األبرار في أحوال دمحم   213:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
الطعن علیهما ونتقصدو على المهاجرن ه وّاألنصار  ّتجحدو من رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ  آله ون

ّامامتهما، هذا الصدی الذ فاق وّسلم والیتهماو ّ قته، أما علمتم أن رسول ٕ شرف سا ة  ع الصحا ّ جم ّ
ه ّهللاا صلى هللاا عل عده، وآله وّّ أن الخالفة له من  ّسلم ما أخرجه مع نفسه إلى الغار إال علما منه  ّ ّ 

لو ه أزمة االمة، وّأنه هو المقلد ألمر التاو ّالملقى إل ه المعول في شعب الصدع وّ  لم الشعث وّعل
ما اشف على نبوته أشف » 1«تسرب  وة الحدود،ٕاقام وّسد الخلل،و الد الشرك ف ّالجیوش لفتح  ّ

م اإلستتار س من ح ان  وعلى خالفته، إذ ل ّالتوار أن یروم الهارب من الشر مساعدة إلى م
ه، ه وستخفي ف ّلما رأینا النبي صلى هللاا عل ّ ّ ّسلم متوجها إلى اإلنجحار  وآله وّ لم تكن الحال  و»2«ّ

هتوجب ان لنا قصد رسول هللاا صلى هللاا عل ّ إستدعاء المساعدة من أحد إست ر إلى  وآله وّّ أبي  سلم 
ترث  وّالغار للعلة التي شرحناها، ن ل ه السالم على فراشه لما لم  ا عل ات عل ّانما أ ّ لم  وله» 3«ٕ

ه انه ل والستثقاله وحفل  ه نصب غیره م أنه إن قتل لم یتعذر عل ّلعلمه  صلح ّ ان  ّلخطوب التي 
  .لها

النقض: قال سعد ل واحد منها  قصد  ة شتى فما زال  ه أجو ّفأوردت عل ا : ّالرد علي، ثم قال وّ
ها  مثلها تخطم » 4«سعد دون ّآناف الروافض ألستم تزعمو ان الصدی المبر عن » 5«اخر  ّ ن
وك؛ سران  ودنس الش انا  ضة اإلسالم  ّالفارو المحامي عن ب ة أخبرني  والنفاقق ٕاستدللتم بلیلة العق

رها؟ وّعن الصدی   قالفارو أأسلما طوعا أو 
__________________________________________________  

ش قطعة قطعة: التسرب) 1 (   .إرسال الج
م على الحاء المهملة(االنجحار ) 2 ( م الج   .الدخول في الجحر أ الغار): بتقد
االةا: االكتراث) 3 (   .لم
معنى خذ: دونك) 4 (   .اسم فعل األمر 
ه عارا ظاهرا،: خطم أنفه) 5 ( حار وقألز  ه سرعا: في ال   .تخطف ا تستل

ة األبرار في أحوال دمحم   214:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل



طوعیتهما حذرا من وّفإحتلت لدفع هذه المسألة عني خوفا من اإللزام: قال سعد  أني إن أقررت له 
أن بدؤا النفاق و إال عند هبوب روائح القهر وّاإلسالم إحتج  ّنشؤه في القلب ال  ة ون اظهار  والغل

ه نحو قول هللاا عز س ینقاد له قل أس الشدید في حمل المرء على من ل أسنا قالوا : جل وّال ُفلما رأوا  ََ ْ َ ََْ َّ َ
ا وحده ُآمنا  َ ْ َ ِ َّ ِ َّ أسنا َ وَ مانهم لما رأوا  ك ینفعهم إ ین فلم  ه مشر نا  ما  َفرنا  ُ ُ ُْ َ َ َََْ َُّ َ َْ ْ ُْ ِ ِ َِ َْ ُ َ َ ِ ِ َّْ ِ ُ أسلما : ان قلت و»1«َْ

ن ثمة سیوف منتضاة  الطعن إذ لم  قصدني  ان  أس» 2«ّرها    .انت ترهما ال
 بد من الكرب،ّتقطع  وقد إنتفخت أحشائي من الغضب و»3«ّفصدرت عنه مزورا : قال سعد

فا وّنت قد إتخذت طوماراو ه ن ا على أن  وّأثبت ف أرعین مسألة من صعاب المسائل لم أجد لها مجی
ه السالم فإرتحلت خلفه، قد  وّأسأل فیها خبیر أهل بلد أحمد بن إسح صاحب موالنا أبي محمد عل

عض المناهل،  سر من رأ فلحقته في  بخیر : ّفلما تصافحنا قالّان خرج قاصدا نحو موالنا 
ّالشو ثم العادة في األسئلة قال: لحاقك بي؟ قلت ّقد تكافینا على هذه الخطة الواحدة فقد برح : ق ّ»4 «

ه السالم» 5«بي القرم  ل وّإلى لقاء موالنا أبي محمد عل  ارد أن أسأله عن معاضل في التاو
ة، فإن»6«مشاكل من التنزل و ار ة الم ها الصح حر ّ، فدون ك على ضفة  ال » 7«ّها تقف 

ه    تنقضي عجائ
__________________________________________________  

  .85 - 84: سورة المؤمن) 1 (
قال: المنتضاة) 2 ( فه: المسلولة،    .ّسله: إنتضى س
  .اإلنحراف والعدول: اإلزورار) 3 (
ه األمر ) 4 ( اب التفعیل(ّبرح  ه): من    .جهده وأتع
قلكن المقصود هنا مطل شدة الشو وّشدة الشهوة إلى اللحم): الراء وفتح القاف(القرم ) 5 ( ّ ّ.  
حار وفي الكمال) 6 (   .مشاكل في التنزل و:ال
سرها(ّالضفة ) 7 ( حر) ّفتح الفاء المشددة وفتح الضاد المعجمة أو  ه: من ال   .ساحله وجان

ة األبرار في    215:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وأحوال دمحم                        حل
ه   .هو إمامنا وو ال تفنى غرائ

الدخول  ه السالم فاستأذنا، فخرج علینا اآلذن  اب سیدنا عل ، فانتهینا منها إلى  ّفوردنا سر من رأ ّ ّ
ه، ه مائة» 1«ان على عات أحمد بن اسحاق جراب  وعل ساء طبر ف ّقد غطاه  ّستو صرة  وّ ن ّ
ل صرة منها ختم صاحبها ودنانیرمن ال ّالدراهم، على  ّ.  

ه السالم حین غشینا نور وجهه إال ببدر قد إستوفي : قال سعد ّفما شبهت وجه موالنا أبي محمد عل ّ ّ



عد عشر، ه أرعا  ال من غالم یناسب المشتر في الخلقة ومن ل على رأسه  والمنظر، وعلى فخذه األ
ن،ّأنه» 3«فرتین  وبین» 2«قفر  ة تلمع بدائع نقوشها  و ألف بین واو ّین ید موالنا رمانة ذهب ّ

صرة، عض رؤساء اهل ال ه  ان أهداها إل ة علیها، قد  یده قلم إذا  وّوسط غرائب الفصوص المر
ه السالم یدحرج  ان موالنا عل عه، ف ض الغالم على أصا اض شیئا ق ه على الب سطر  أراد أن 

ه ه فألطف في الجواب وّالرمانة بین ید ة ما أراد، فسلمنا عل تا صده عن  ال  ّشغله بردها  ّ أومأ  وّ
الجلوس   .إلینا 

سائه فوضعه بین  ه من طي  ان بیده أخرج أحمد بن إسح جرا اض الذ  ه الب ت ّفلما فرغ من  ّ ّ
ه السالم  ه، فنظر الهاد عل   :قال له وإلى الغالم» 4«ید

ّا بني فض الخاتم عن ه عتكّ ا ش ك، فقال ودا ا : موال ا موال أیجوز أن أمد یدا طاهرة إلى هدا
أحرمها؟ ونجسة   ّأموال رجسة قد شیب أحلها 

ه السالم میز بین: فقال موال عل    ّابن إسح إستخرج ما في الجراب ل
__________________________________________________  

م(الجراب ) 1 (   .من جلدوعاء ): سر الج
و الراء المهملة وفتح الفاء(قالفر ) 2 (   .الطر في شعر الرأس): نس
و الفاء وفتح الواو(الوفرة ) 3 (   .ما سال من الشعر على االذنین): نس
ذا في النسخ) 4 ( ه السالم والمصدر، وه ه ابن الهاد أبو دمحم عل   .المقصود 

ة األبرار في أح   216:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  ووال دمحم                        حل
ّالحرام منها، فأول صرة بدأ أحمد بإخراجها قال الغالم و»1«الحالل  ّهذه لفالن ابن فالن من محلة : ّ

قم، تشتمل على إثنین انت إرثا له عن  واعها صاحبها» 2«ّستین دینارا فیها من ثمن حجرة  وذا 
ه  فیها من اجرة  وأثواب أرعة عشر دینارا،» 4« أثمان تسعة من ونأرعو دینارا، وخمسة» 3«أب

  .الحوانیت ثالثة دنانیر
ه السالم ا بني دل الرجل على الحرام منها: فقال موالنا عل ّصدقت  ّ ّ.  

ه السالم ه : فقال عل ذا قد إنطمس من نصف إحد صفحت ة تارخه سنة  ّفتش عن دینار راز الس ّ
ة وزنها ر ونقشه ّالعلة في تحرمها أن صاحب هذه الجملة  وع دینار،قراضة آمل نوز في شهر » 5«ّ

ذا على حائك من جیرانه من الغزل منا ّرع من، فاتت على ذلك مدة وّذا من سنة  في إنتهائها  وّ
ض لذلك الغزل سارقا  ه» 6«ّق ذ ه ف ه الحائك صاح عد ذلك منا وّفأخبر  ّاسترد منه  ّ ّنصف من  وٕ

هّغزال أدق مما  ان هذا الدینار مع القراضة ثمنه، فلما فتح رأس  وان دفعه إل ا  ّاتخذ من ذلك ثو ّ ٕ



اسم من أخبر عنه استخرج  ومقدارها على حسب ما قال، وّالصرة صادف رقعة في وسط الدنانیر 
  .القراضة بتلك العالمة والدنانیر

ه السالم    منهذه لفالن بن فالن : ّثم أخرج صرة اخر فقال الغالم عل
__________________________________________________  

حار) 1 ( میز ما بین األحل: في ال   .األحرم منها وّل
حار) 2 (   .من ثمن حجیرة: في ال
حار) 3 ( ه: في ال   .إرثا له من أخ
عض النسخ) 4 ( عة: في    .من أثمان س
  .ّصاحب هذه الصرة: في المصدر) 5 (
ض) 6 ( ان الحدیثقال المجلس: ّق ض : قوله: ي في ب أ انتهاء تلك المدة سار ... ّق قالخ أ ه ّ

  .االسناد مجاز ولذلك الغزل،
                          

ة األبرار في أحوال دمحم   217:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
حل لنا لمسها  قم تشتمل خمسین دینارا ال  ذا  ّمحلة    یف ذلك؟ و: قال،»1«ّ

یل  وّألنها ثمن حنطة حاف صاحبها على أكاره في المقاسمة،: قال ض حصته منها  ّذلك أنه ق ّ
ه السالم وواف یل بخس، فقال موالنا عل ا بني: ّال ما خص االكار    .ّصدقت 

أجمعها لتردها أو توصي بردها على أرابها فال حاجة : ثم قال ّا أحمد بن إسح إحملها  لنا في ّ
  .ائتنا بثوب العجوز وء منها شي

ة  و:قال أحمد   .لي فنسیته» 2«ّان ذلك الثوب في حقی
ه السالم فقال الثوب نظر إلي موالنا أبو محمد عل ه  أت ّفلما إنصرف أحمد بن إسح ل ك : ّّ ما جاء 

  ا سعد؟
  .ّشوقني أحمد بن إسح إلى لقاء موالنا: فقلت
  أن تسأله عنها؟ّفالمسائل التي أردت : قال
ا موال: قلت   .على حالها 
: ّسل عما بدا لك عنها، فقلت له:  فقال لي الغالم-أومأ إلى الغالم و- ّفسل قرة عیني عنها: قال

ه وموالنا م أن رسول هللاا صلى هللاا عل نا عن ّابن موالنا إنا رو ّّ ّ سلم جعل طالق نسائه بید أمیر  وآله وّ
ه السالم حتى أ أهله  وعلى اإلسالم» 3«ّرسل یوم الجمل إلى عائشة أنك قد أرهجت ّالمؤمنین عل



ففت عني غرك  وفتنتك، اض الهالك بجهلك، فإن  ك ح ّاال طلقتك، و»4«ّأوردت بن ّ نساء رسول  وٕ
ه ّهللاا صلى هللاا عل ان طالقهن  وآله وّّ   .وفاته» 5«ّسلم قد 

__________________________________________________  
حار) 1 ( حل لنا مسها: في ال ّال  ّ.  
ة) 2 ( ضع المسافر فیها الزاد: الحقی حمل على الفرس خلف الراكب، الخرطة التي    .نحوه وما 
ار: اإلرهاج) 3 (   .إثارة الغ
  .النشا وّالحدة: الغرب) 4 (
حار) 5 ( ان طلقهن وفاته: في ال ّقد  ّ.  

ة األبرار في    218:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وأحوال دمحم                        حل
  ما الطالق؟: قال
ة السبیل: قلت   .تخل
ه: قال ان وفاة رسول هللاا صلى هللاا عل ّفإذا  حل لهن األزواج؟ وآله وّّ ّسلم قد خلى لهن السبیل فلم ال  ّّ ّ  
ارك: قلت ّألن هللاا ت ّتعالى حرم االزواج علیهن وّ ّ.  
  ّلهن؟ّقد خلى الموت سبی ویف و:قال
ه: قلت ابن موال عن معنى الطالق الذ فوض رسول هللاا صلى هللاا عل ّفأخبرني  ّّ مه  وآله وّّ سلم ح

ه السالم قال ه: الى أمیر المؤمنین عل ّإن هللاا تقدس إسمه عظم شأن نساء النبي صلى هللاا عل ّّ ّ ّ  آله وّ
هو شرف االمهات، فقال رسول هللاا صلى هللاا عل ّسلم فخصهن  ّّ ّ ا الحسن إن هذا : سلم ولهآ وّ ّا أ

ك فأطل لها في  الخروج عل عد  اق لهن ما دمن  على الطاعة، فأیتهن عصت هللاا  ّالشرف  ّّ ّّ ّ ّ
  .أسقطها من شرف امومة المؤمنین واألزواج
ام عدتها حل للزوج أن یخرجها من: قلت ّفأخبرني عن الفاحشة المبینة التي إذا أتت المرأة بها في أ ّ ّ ّّ 
  بیته؟
ّالفاحشة المبینة هي السح دو الزنا، فإن المرأة إذا زنت: قال ّ ن س لمن أرادها أن  وّ م علیها الحد ل ّاق

ج بها ألجل الحد، عد ذلك من التزو ّاذا سحقت وجب علیها الرجم وّمتنع  من قد أمر  وّالرجم خز وٕ
عده، وهللاّا برجمه فقد أخزاه، س  ومن أخزاه فقد أ عده فل قرهمن أ   .ألحد أن 

ه السالم: قلت ه موسى عل ابن رسول هللاا عن أمر هللاا تعالى لنب ّفأخبرني  ّ ّ:  
الواد المقدس طو  ك إنك  ًفاخلع نعل ُ ِ َّ َُ ْ ِْ ِ َِ ََّ ْ َ َْ َ ْ ْ نفإن فقهاء الفرقین یزعمو» 1«َ ّ   

__________________________________________________  



  .12: سورة طه) 1 (
ة األبرار في أحوال دمحم            219:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و               حل

انت من إهاب    .المیتة» 1«ّأنها 
ه: قال ه السالم: ّصلوات هللاا عل ّاستجهله في نبوته ألنه ما  ومن قال ذلك فقد إفتر على موسى عل ّ ٕ

ه ال» 2«خال األمر فیها من خطیئتین  نإما أن تكو صالة موسى عل سالم فیهما جائزة أو غیر ّ
قعة، إذ لم تكن مقدسة، سهما في تلك ال انت صالته جائزة جاز له ل انت مقدسة  وّجائزة، فإن  ّان  ٕ

أقدس ست  انت صالته غیر جائزة فیهما فقد أوجب على موسى  وأطهر من الصالة، وّمطهرة فل ٕان 
عرف الحالل من الحرام، ه السالم أنه لم  ه الصالةما علم ما جا وّعل فر وما لم یجز وز ف   .هذا 

ه: قلت ل فیهما، قال صلوات هللاا عل ا موال عن التأو ه السالم ناجى ره : ّفأخبرني  ّإن موسى عل ّ
ة مني فغسلت قلبي عما سواك،: ّالواد المقدس فقال ّا رب إني قد أخلصت لك المح ّ ّّ ان شدید  وّ

ة ألهله، فقال هللاا تعالى ّالمح ّ:  
َفاخل ْ انت محبتك لي خالصة،َ ك إن  ك أ إنزع حب أهلك من قل ّع نعل َ َْ ْ َ ك من المیل إلى من  وْ قل

  .سوا مغسوال
ل : قلت ابن رسول هللاا عن تاو عص«ّفأخبرني  اء الغیب اطلع هللاا : قال» ه ّهذه الحروف من أن

ه را ثم قصها على محمد صلى هللاا عل ّعلیها عبده ز ّ ّ ّ علمه ذلك أ وسلم وآله وّ را سأل ره أن  ّن ز ّ
ر محمدا را إذا ذ ان ز اها، ف ه جبرئیل فعلمه إ ط عل ّأسماء الخمسة فأه ّ ا وّ  الحسن وفاطمة وّعل

ره وّعنه همه» 3«الحسین سر و ه السالم خنقته وٕانجلى  ر الحسین عل    ٕاذا ذ
__________________________________________________  

غ منه): سر الهمزة(اإلهاب ) 1 (   .الجلد، أو ما لم ید
حار) 2 (   .من خطبین: في ال
  .زال عنه الغم): ّسر الراء المخففة أو المشددة وضم السین المهملة(سر عنه ) 3 (

ة األبرار في أحوال دمحم   220:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه البهرة  و،»1«العبرة  رت أرعا منهم علیهم : فقال ذات یوم» 2«وقعت عل الي إذا ذ إلهي ما 

أسمائهم من همومي، ه السالم تدمع عیني وّالسالم تسلیت  رت الحسین عل   تثور زفرتي؟ وٕاذا ذ
ارك أه هللاا ت عص«: ّتعالى عن قصته فقال وّفأن رالء » فالكاف» «ه هالك العترة » و الهاء«إسم 

اء« ه السالم  وّیزد لعنه هللاا» و ال   .صبره» و الصاد«عطشه » و العین«هو ظالم الحسین عل
ام فار مسجده ثالثة أ ه السالم لم  را عل ّفلما سمع بذلك ز ق ه، وّ  ّمنع فیها الناس من الدخول عل



اءو فنائه؟ : انت ندبته والنحیب وأقبل على ال ّإلهي أتفجع خیر خلقك بولده؟ أتنزل بلو هذه الرزة  ّ
اإلهي س عل ساحتهما؟ وّ أتل عة  رة هذه الفج ة؟ إلهي أتحل  اب هذه المصی   !ّفاطمة ث

قول ان  ه عیني على الكبر،: ّثم  ا وّإلهي ارزقني ولدا تقر  ّاجعله وارثا وص ّاجعل محله مني محل  وٕ ّ ّ
ما تفجع محمدا صلى هللاا ه  ه ثم أفجعني  ح ه فافتني  ه السالم، فإذا رزقتن ّالحسین عل ّ ّ ّ هّ  آله و عل

ه السالمو حیى عل ك بولده، فرزقه هللاا  ه وّسلم حبی حیى علیهم السالم ستة  وّفجعه  ان حمل 
ذلك وأشهر، ه السالم  لة وحمل الحسین عل   .له قصة طو
ار اإلمام ألنفسهم: قلت ا موال عن العلة التي تمنع القوم من اخت   .فأخبرني 
علم : المصلح، ق: مصلح أو مفسد؟ قلت: قال عد أن ال  قع خیرتهم على المفسد  فهل یجوز أن 

ال غیره من صالح أو فساد؟ قلت ما یخطر ب    بلى: أحد 
__________________________________________________  

اء وفتح العین المهملة(العبرة ) 1 ( و ال اء والدمعة،): نس ال    .نالحز 
اء الموحدة(البهر ) 2 ( و الهاء وضم ال اء): نس عد اإلع   .العدو وانقطاع النفس 

ة األبرار في أحوال دمحم   221:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه عقلك : قال   .»1«ّفهي العلة، أوردها لك ببرهان یث 

ّاخبرني عن الرسل الذین إصطفاهم هللاا عز: ثم قال ّ الوحيّأیده وأنزل علیهم الكتب وّجل وّ  م 
ار منهم مثل موسى واعالم االمم» 2«العصمة أنهم و سى علیهما السالم هل  وأهد إلى االخت ع

ار أن تقع خیرتهما على المناف ویجوز مع وفور عقلهما اإلخت ظنان  ومال علمهما إذا هما  ّهما 
  .ال: ّأنه مؤمن، قلت

م هللاا مع وفور عقله: فقال ل ان قومهن ومال علمه وّهذا موسى  ه إختار من أع  زول الوحي عل
قات ره عزو ره لم ّوجوه عس مانهم وّ شك في إ عین رجال ممن ال  ّجل س ٕاخالصهم فوقع خیرته  وّ

  :جل وّعلى المنافقین قال هللاا عز
ُو اختار موسى َ ْ قاتنا  َ عین رجال لم ِ قومه س ِ ِِ ً ُ َ َ ْ َ َُ ْ َلن نؤمن لك حتى نر: الى قوله» 3«َ ََ َُّ َ َ ََ ِْ ً هللاا جهرة ْ َ َْ ََّ»4 «

ظلمهم  ْفَأخذتهم الصاعقة  ِ ِِ ُْ ُ َ ِ َّ ُ ُ ْ َ َ ار من قد اصطفاه هللاا عز» 5«َ ّفلما وجدنا إخت ّ ّجل للنبوة واقعا على  وّ ّ
ظن أنه األصلح دو األفسد علمنا أن  وناألفسد دو األصلح ّهو  نّ فعل » 6«ّ ار ال یجوز أن  اإلخت

علم ما تخفي الصدور ه السرائر و الضمائرّما تكن وّإال من  ار  وتتصرف عل أن ال خطر الخت
اء على ذو الفساد لما أرادوا أهل الصالح والمهاجرن عد وقوع خیرة األنب   .األنصار 

ه السالم ه وا سعد: ثم قال موالنا عل ّحین إدعى خصمك أن رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ ّ ّسلم ما  وآله وّ



عدهّأخرج مع نفسه مختار هذه االمة ال ّى الغار إال علما منه أن الخالفة له من  ّأنه هو المقلد امور  وّ ّ
ل ه أزمة االمة والتأو ّالملقى إل ّ  

__________________________________________________  
  .ببرهان ینقاد له عقلك: في المصدر) 1 (
حار وفي المصدر) 2 (   .إذ هم أعالم االمم: ال
  .155: سورة االعراف) 3 (
قرة) 4 (   .55: سورة ال
  .153: سورة النساء) 5 (
حار وفي المصدر) 6 ( علم ما تخفي الصدور: ال ار إال لمن    .ّعلمنا أن ال إخت
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ه المعول في لم الشعث ّو عل ما  وٕاقامة الحدود، و الخللّسد وّ الد الكفر ف تسرب الجیوش لفتح 
م اإلستتار ن من ح ّالتوار أن یروم الهارب من الشر  وّأشف على نبوته أشف على خالفته إذا لم 

ه ستخفي ف ان  ترث  ومساعدة من غیره الى م ن  ه السالم على فراشه لما لم  ا عل ات عل ّانما أ ٕ
ه  وله حفل  اهلم  انه للخطوب التي  وّالستثقاله إ ه نصب غیره م أنه إن قتل لم یتعذر عل ّعلمه  ّ

صلح لها   .ان 
قولك ه دعواه  ه: فهال نقضت عل س قال رسول هللاا صلى هللاا عل ّأل عد ثالثو : ّسلم وآله وّّ نالخالفة 

نسنة فجعل هذه موقوفة على أعمار األرعة الذین هم الخلفاء الراشدو في م ان ال یجد بدا ّ م ف ّذه
ر علم : من قوله لك عده ألبي  ما علم رسول هللاا أن الخالفة من  س  نت تقول حینئذ أل ّبلى، ف ّ

ر لعمر، عد أبي  عد عمر لعثمان، وّأنها من  ضا ال یجد بدا من  ومن  ان أ عد عثمان لعلي ف ّمن  ّ
نت تقول له: قوله لك ان الواجب على رسول: ّنعم، ثم  هف ّ هللاا صلى هللاا عل ّسلم أن یخرجهم  وآله وّّ

عا على الترتیب إلى الغار ر وجم ما أشف على أبي  قدر هؤالء الثالثة  وشف علیهم  ستخف  ّال 
اهم ه إ ر وّبتر ا  صه أ   .ٕاخراجه مع نفسه دونهم وتخص
رها؟ لم لم تقل له وأخبرني عن الصدی: و لما قال ذلك  وبل أسلما طمعا: قالفارو أسلما طوعا أو 

انا یجالسان الیهود انوا یجدو في التوراة وّألنهما  نستخبرانهم عما  ّفي سائر الكتب المتقدمة  وّ
ه المالحم من حال الى حال من قصة دمحم صلى هللاا عل ّالناطقة  ّ انت  وّسلم وآله وّ من عواقب أمره، ف

ه ر أن محمدا صلى هللاا عل ّالیهود تذ ّ ّ ان بخت نصر سلط على ّسل وآله وّ ما  سلط على العرب  ّم  ّّ



اذب في دعواه  وبني إسرائیل ما ظفر بخت نصر ببني إسرائیل غیر أنه  العرب  ّال بد له من الظفر  ّ
ّفي أنه نبي ّ.  
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ا محمدا رسول هللاا صل ّفأت ّ هّ ّسلم فساعداه على قول شهادة أن ال اله اال هللاا وآله وّى هللاا عل عا  وّ ا

ة بلد إذا استقامت اموره ل واحد منهما من جهة وال أحواله فلما » 1«استتبت  وّطمعا في أن ینال 
سا من ذلك تلثما قتلوه فدفع هللاا عز وّآ ة مع عدة من أمثالهما من المنافقین على أن  ّصعدا العق ّ ّ 

یدهمو ما أتى طلحة وّجل  ظهم لم ینالوا خیرا،  غ عاه وّردهم  ا ه السالم ف ا عل ل  والزیر عل ّطمع 
عته، ثا بب سا ن ة بلد، فلما ا ل واحد  وواحد منهما أن ینال من جهته وال ه فصرع هللاا  ّخرجا عل ّ

اههما من الناكثین   .منهما مصرع أش
ه السالم للصالة مع الغالم فانصرفت عنهما،ثم قام موالنا الحسن بن ع: قال سعد  ّلي الهاد عل

ا فقلتو اك طأك: طلبت أثر أحمد بن إسح فاستقبلني  اك؟ وما أ   أ
ه مسرعا: ّقد فقدت الثوب الذ سألني موال إحضاره، قلت: قال ك فأخبره، فدخل عل  ال عل
سماو ّانصرف من عنده مت صلي على محمد وٕ ّهو  وجدت الثوب : ما الخبر؟ قال: تأهل بیته، فقل وّ

ه صلي عل ه السالم  سوطا تحت قدمي موالنا عل   .ّم
ره على ذلك،: قال سعد ّفحمدنا هللاا جل ذ ه السالم  وّ عد ذلك الیوم إلى منزل موالنا عل جعلنا نختلف 

ان یوم الوداع دخلت أنا ه، فلما  اما فال نر الغالم بین ید ّأ  أهل هالن من وأحمد بن إسح وّ
ه قائما وارضنا ه: قال وٕانتصب أحمد بن إسح بین ید ّابن رسول هللاا صلى هللاا عل ّسلم قد  وآله وّّ

ّاشتدت المحنة فنحن نسأل هللاا عز ودنت الرحلة ّ ّ صلي على محمد المصطفى جدك وٕ ّجل أن  ّ ّ ّعلي  وّ
ك، ّعلى سیدة النساء امك، والمرتضى أب اب أهل وّ    ّعلى سید ش
__________________________________________________  

  .إستقام: ّإستتب له األمر) 1 (
ة األبرار في أحوال دمحم   224:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ك وّالجنة عمك ائك، وأب عدهما آ ك وّعلى األئمة الطاهرن من  صلي عل نرغب أن  وعلى ولدك وّأن 
ك ع   .ال جعل هذا آخر عهدنا من لقائك وّت عدوكب وعلي 

ه السالم حتى إستهلت : قال ّفلما قال هذه الكلمة إستعبر موالنا عل ّ تقاطرت عبراته ثم  ودموعه» 1«ّ
ّفإنك مالق هللاا عز» 2«ّابن إسح ال تكلف في دعائك شططا : قال ّ ّهذا فخر » 3«ّجل في سفرك  وّ

ه، فلما أفاق قال ا عل ّأحمد مغش ّ:  



سا فأخرج ثالثة  فنا فأدخل موالنا یده تحت ال حرمة جدك إال شرفتني بخرقة أجعلها  ا  ّسألتك  ّ ّ ّ
ارك وّال تنف على نفسك غیرها، فإنك لن تعدم ما سألت، وخذها: عشر درهما فقال ّان هللاا ت ّ تعالى  وٕ

ع أجر من أحسن عمال ض   .ال 
ّضرة موالنا من حلوان على ثالثة فراسخ حم أحمد عد منصرفنا من ح» 4«فلما انصرفنا : قال سعد
اته فیها، فلما وردنا حلوان» 5«ثارت  وبن إسح س من ح ة أ عض  وّه علة صع نزلنا في 

ان قاطنا بها ثم قال ّتفرقوا عني هذه اللیلة: الخانات دعا أحمد بن إسح برجل من أهل بلده  ّ 
ونيو ل واحد  واتر   .ّمنا إلى مرقدهّحد فانصرفنا عنه، فرجع 

افور الخادم : قال سعد رة ففتحت عیني فاذا أنا  ح أصابتني ف شف اللیل عن الص ّفلما حان أن ین ّ
ه السالم قول وّخادم موالنا أبي محمد عل   :هو 

الخیر عزاكم الخیر رزتكم  وّأحسن هللاا  م» 6«جبر     قد فرغنا من غسل صاح
__________________________________________________  

  .سالت: ّإستهلت دموعه) 1 (
  .ّالتجاوز عن الحد: الشطط) 2 (
حار) 3 ( انه وفي صدرك،: في ال   .في صدرك أ في رجوعك: قوله: قال المجلسي في ب
حار وفي االحتجاج) 4 ( عد منصرفنا: ال   .ّفلما صرنا 
حار وفي االحتجاج) 5 ( ه علة و:ال   .ّثارت عل
حار) 6 ( المحبوب رزتكم و:في ال   .ّجبر 
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م، ثم غاب عن أعیننا فاجتمعنا على رأسه  م محال عند سید ّو من تكفینه فقوموا لدفنه فإنه أكرم ّ ّ

اء ل حتى قضینا حقه وال   »1«. ّفرغنا من أمره رحمه هللاا وّالعو
ضا أبو جعفر محمد بن جرر الطبر في  : قال» مسند فاطمة علیها السالم«ّو رو هذا الحدیث أ
اقي بن یزداد بن عبد هللاا بن البزاز قال ّحدثنا أبو محمد عبد هللاا بن محمد : ّأخبرني أبو القاسم عبد ال ّّ ّ

عین ّخبرنا أبو علي أحمد بن أ: ثالثمائة قال وّالثعالبي قراءة في یوم الجمعة مستهل رجب سنة س
حیى العطار، عن سعد بن عبد هللاا بن خلف القمي قال ّمحمد بن  ّ    نت إمرء لهجا بجمع: ّ

__________________________________________________  
حار ج  و454: مال الدین و268/ 2االحتجاج ج ) 1 ( قال المجلسي .  عنهما1 ح 78/ 52ال

عد نقله ا مال الدین أقولّرحمه هللاا  حار عن  عد توثی سعد-قال النجاشي: لحدیث في ال م  و  الح



ه السالم«: بجاللته ا دمحم عل ه السالم ولقي موالنا أ ضعفو لقائه ألبي دمحم عل عض أصحابنا   نرأیت 
ه: نقولوو ة موضوعة عل ا ار: أقول» هذه ح صدق األخ قالوثو علیها من ذلك  وقالصدو أعرف 

عض ا عرف حالهال محض الظن-ّلذ ال  صحتها  ار التي تشهد متونا  ّ ورد األخ ّ ّ الوهم مع إدراك  وّ
ا وسعد زمانه أرعین سنة تقر ه السالم  عد وفاته عل ان وفاته  ان مالقاة سعد له إذ  س إال -ٕام ّ ل

ار األخ ار ولإلزراء  األخ ّذ وجدنا ان التقصیر في معرفة شأن األئمة األطهار، إ وقعدم الوثو 
س  ها، بل ل قدحو فیها أوفي راو ة إذا وصل إلیهم فهم إما  ار المشتملة على المعجزات الغر ناألخ ّ

ار ّال یخفى أن سعد بن عبد هللاا . ّجرم أكثر المقدوحین من أصحاب الرجال إال نقل مثل تلك األخ
لكن هل هو  وثاقته ورب فيال  وّثقه أراب الرجال وه) 299(أو سنة ) 301(القمي المتوفى سنة 

الم ه  ّشاهد الحجة عجل هللاا تعالى فرجه الشرف أو ال؟ فف ّ ا محمد وّ ّهو أن دلیل لقاءه أ ابنه سالم  وّ
مال الدین، ة التي رواها الصدو في  قهللاا علیهما هو هذه الروا ّ ما أفاد السید المحق الخوئي  وّ ّهي  ّ

فة السند جدا، فإن محم ّقدس سره ضع ّ ّ اني لم یوثّّ حر بن سهل الشی الغلو، وّد بن  ّهو متهم  غیره  وّ
قهما ن تصد م ایتها : ّمن رجال سندها مجاهیل، مضافا الى أنها مشتملة على أمرن ال  أحدهما ح

ة، اه من الكتا ه أ ّصد الحجة سالم هللاا عل ّ ة، إذ  وّ شغله برد الرمانة الذهب ان  ه السالم  ّاإلمام عل ّ ّ
ح ذل الغیبق یف ممن هو عالم  ّك من الصبي الممیز ف ّ ة؟ وّ ایتها ! جواب المسائل الصع الثاني ح

ه  ر عل عد العس ه السالم مع أنه عاش الى ما  ر عل ّعن موت أحمد بن إسحاق في زمان العس
عد وفاة والده والسالم ه  ّرأ الحجة سالم هللاا عل - 5048 رقم 74/ 8 راجع معجم رجال الحدیث ج -ّ

.  
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عینه إلى قوله ودقائقها، والكتب المشتملة على غوامض العلوم   :ساق الحدیث 
ه الصالة اما فال نر الغالم عل ه السالم أ ه وّو جعلنا نختلف إلى موالنا عل   »1«. السالم بین ید

رر في الكتب في و هذا ا ره  و»ثاقب المناقب« و»االحتجاج«ّلحدیث م عض المصنفین یذ ان  ٕان 
  .عضهم یختصره وطوله

ما  وما صدر عن اإلمامین علیهما السالم وّانظر أیها األخ في هذا الحدیث: ّقال مؤلف هذا الكتاب
ه اال الحي القیوم طلع عل ه من غوامض العلوم الذ ال  ّف ّ ّ ات  وك من البراهینما في ذل وّ الجوا

ه السالم ذلك من العجب  وٕاطالعه على غیوب االمور من صغر سنه، والسدیدة من موالنا القائم عل
حان من أعطاهم سرائر العلوم، والعجیب م إلهي فس و إال بتعل ّاألمر الغرب الذ ال  ما هو  ون

ر  والخصوم، وّالحجة على الموالي ة في ذ فا ه السالم في هذا الحدیث  أحادیث من علم القائم عل



طول الكتاب، ه  حانه واإلسهاب، وّؤد إلى اإلطناب وإذ  شاء إلى صرا  وهللاّا س تعالى یهد من 
م   .مستق

__________________________________________________  
  . النجف 274: السالم المعروف بدالئل االمامة للطبر ومسند فاطمة علیها الصالة) 1 (
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ه السالم اب السادس عشر في جوده عل    ال

ه قال- 1 ابو ّحدثنا أبي رحمه هللاا قال:  ابن  ّحدثنا سعد بن عبد هللاا، عن عالن الكلیني قال: ّ ّحدثنا : ّ
س، عن غانم أبي سعید  ّحدثني جماعة، عن محمد بن محمد  و:الهند قال عالن الكلینيّعلي بن ق ّ ّ

، عن غانم، قال قشمیر الداخلة» 1«نت مع : األشعر ننحن أرعو رجال نقعد حول  وملك الهند 
فزع إلینا في العلم، فتذاكرنا یوما محمدا صلى هللاا  واإلنجیل وّقد قرأنا التوراة وّرسي الملك ّالزور  ّ ّ ّ

ه ه: قلنا وّسلم وآله وعل تبنا فاتفقنا على أن أخرج في طل حث عنه، فخرجت وّنجده في  معي مال  وأ
  .»2«ّشلحوني  وّقطع علي الترك
ابل ابل إلى بلخ وفوقعت إلى  ّعرفته ما خرجت  وفأتیته» 3«األمیر بها ابن أبي شور  وخرجت من 
ّالعلماء لمناظرتي فسألتهم عن محمد صلى هللاا وله، فجمع الفقهاء ّ هّ ّهو نبینا : ّسلم فقالوا وآله و عل

ه ّمحمد بن عبد هللاا صلى هللاا عل ّّ   .قد مات وّسلم وآله وّ
فته؟ فقالوا: فقلت ان خل ر فقلت: فمن  س هذا بنبي : إنسبوه لي، فنسبوه إلى قرش، فقلت: أبو  ّل

فته إبن عمه تبنا خل ّإن النبي الذ نجده في  ّ ّ ّ   
__________________________________________________  

  .نت عند ملك الهند: في المصدر) 1 (
و معهم من أموال: منه وّعراه،: شلحه) 2 ( ح قطاع الطر للمسافرن، ا تعرتهم مما  نتشل ّ ّ 
  .غیرها وحليو
اس بن ابي اسود: في الكافي) 3 (   .ّداود بن الع
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ضرب عنقه، فقلت : و زوج إبنته أبو ولده، فقالوا لألمیر ّإن هذا قد خرج من الشرك إلى الكفر فمر 
ان وّأنا متمسك بدین: لهم   .ّال أدعه إال بب

یب    :قالا حسین ناظر الرجل، ف: قال له و»1«فدعا األمیر الحسین بن إس



مناظرته، فقال له والفقهاء ما أقول لك: العلماء حولك فمرهم  ه وناظره  ألطف له، قال فخال  وأخل 
ه وبي الحسین ّسألته عن محمد صلى هللاا عل ّ فته إبن : ّسلم فقال وآله وّ ما قالوه لك غیر أن خل هو 

ّعمه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، الحسین علیهما  وه الحسنأبو ولد وهو زوج إبنته فاطمة، وّ
  .السالم
ّأشهد أن ال إله إال هللاا«: فقلت ّأن محمدا رسول هللاا وّ ّ صرت إلى األمیر فأسلمت، فمضى بي إلى  و»ّ

فة علي؟: ّالحسین ففقهني فقلت له ان خل فة، فمن  فة إال عن خل مضي خل تبنا أنه ال  ّإنا نجد في  ّ ّ  
ّالحسین، ثم سمى األئمة  والحسن: قال ّ ه ّ ّعلیهم السالم واحدا واحدا حتى بلغ إلى الحسن بن علي عل

ه السالم: ّالسالم ثم قال لي فة الحسن عل   .تسأل عنه فخرجت في الطلب وتحتاج أن تطلب خل
ّقال محمد بن محمد ره  و:ّ ه على هذا األمر ف ان معه رفی قد صح ر لنا أنه  غداد فذ ّوافى معنا 
  .عض أخالقه ففارقه

ما خرجت له اذ أتاني آت فقال لي و»3«في الصراة » 2«ّنا یوما قد تمسحت فبینا أ ر ف : ّأنا مف
ّأجب موالك، فلم یزل یخر لي المحال حتى أدخلني دارا   ق

__________________________________________________  
یب الذ عده الشیخ في رجاله تارة من أصحاب ال) 1 ( ّحتمل أنه الحسین بن اش ه السالمّ  هاد عل
یب القمي، خادم القبر،: قالو ه  والحسین بن اش ر عل ّتارة اخر من أصحاب أبي محمد العس

سمرقند،: قال والسالم م  یب المروز المق شیخ لنا خراساني، : قال ووثقه النجاشي والحسین بن اش
اشي   .- 199/ 5جال الحدیث ج  معجم ر-اعتمد حدیثه، ثقة ثقة ثبت واكثر وّثقة مقدم رو عنه الع

ه) 2 ( الماء او ف حار وٕاغتسل، وّتوضا: ّتمسح    .قد مشیت في الصراة: في ال
غداد،): ّفتح الصاد المهملة(الصراة ) 3 (   .الصر: طال استنقاعه قیل له وّالماء إذا تغیر ونهران ب

ة األبرار في أحوال دمحم   229:، ص5:  ج،)ع(األطهار آله  و                        حل
ة الهند لمني  ه السالم قاعد فلما نظر إلي  موال عل ستانا، فإذا  ّو  اسمي، وّ ّسلم علي  سألني  وّ

أسمائهم عن إسم رجل رجل، ثم قال لي   :ّعن األرعین رجال 
ّترد الحج مع أهل قم في هذه السنة؟ فال تحج في هذه السنة ّحج من قابل  وٕانصرف إلى خراسان وّ

صرةور: قال غداد دار أحد وإجعل هذه في نفقتك،: قال وّمى لي  شي وال تدخل في  ّء مما  ال تخبر 
  .رأیت

ة: ّقال محمد قض لنا الحج، وفانصرفنا من العق ٕانصرف من قابل  وخرج غانم إلى خراسان ولم 
ألطاف، عث الینا  ّانصرف إلى خراسان فمات رحمه هللاا بها وّحج ولم یدخل قم وّحاجا ف ٕ.  



ا و:ّل محمد بن شاذان الكابليقا ابل مرتادا أو طال ر أنه خرج من  نت رأیته عند أبي سعید فذ  ّقد 
ّأنه وجد صحة هذا الدین في اإلنجیلو   »1«. ه إهتد وّ
ه قال- 2 ابو ّحدثنا محمد :  إبن  شابور قال» 2«ّ ّفترصدت » 3«ّبلغني أنه قد وصل : بن شاذان الن

ر أنه منذ خرج لم یزلّله حتى لقیته فسألته عن    ّ خبره، فذ
__________________________________________________  

حار ج  و6 ذیل ح 437: مال الدین) 1 ( / 1رواه الكلیني في الكافي ج  و،22 ح 27/ 52عنه ال
ه السالم ح 515 اب مولد الصاحب عل غیر هذا اللفظ، في   ّ3.  

م أ) 2 ( قال لههو دمحم بن أحمد بن نع سابور  ّبو عبد هللاا الشاذاني أبو عبد هللاا األزد الن دمحم بن : ّ
م بن شاذان، وشاذان، هو ابن ابن أخي الفضل بن  وّالكل واحد، وّابو عبد هللاا الشاذاني ودمحم بن نع

ه الفضل، وه) 260(شاذان المتوفى  تاب وجد عند الكشي، ورو عن عم أب رو عنه  وله 
اشي بلف ه السالم وّظ حدثنا،ّالع ر عل قعده الصدو في  وّعده الشیخ في رجاله من أصحاب العس ّ

ه السالم، ع بواسطة دمحم  ومال الدین في عداد من وقف على معجزات صاحب الزمان عل في توق
ه السالم م فإنه رجل من «: بن عثمان بخط موالنا صاحب الدار عل ّو أما دمحم بن شاذان بن نع

عتنا أهل ال واسطة بل حدث عنه  و» البیتش ّال یخفى أن الصدو ما حدث عن محمد بن شاذان  ّّ ق ّ
ه أو دمحم بن الحسن بن الولید: بوسائط ثالث ّهما حدثا عن سعد بن عبد هللاا، عن  وّحدث عن أب ّ

عة - 23/ 15 راجع معجم رجال الحدیث ج -ّعالن الكلیني، عن دمحم بن شاذان قات اعالم الش  ط
عنفي القر   .-245:  الرا

  .ا وصل غانم أبو سعید الهند) 3 (
ة األبرار في أحوال دمحم   230:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ره ألحد إال زجره، فلقى شیخا من بني هاشم وفي الطلب ان ال یذ المدینة، ف ّأنه أقام  حیى بن  وّ هو 
ّإن الذ: ّمحمد العرضي، فقال له صراء قالّ ه    :ّ تطل

ان، فخرج غالم أسود فزجرني وجئت إلى دهلیز مرشوش، وّفقصدت صراء  ّطرحت نفسي على الد
ان: قال لي وٕانتهرنيو ّال أفعل، فدخل الدار ثم خرج،: ٕانصرف، فقلت وقم من هذا الم ادخل، : قال وّ

ه السالم قاعد بوسط الدار، فلما نظر إلي ّفدخلت فإذا هو موال عل ّ عرفه أحد إال ّ اسم لم  ّ سماني  ّ
ابل، اء، فقلت له وأهلي  أش ّأما إنها ستذهب : ّإن نفقتي ذهبت فمر لي بنفقة، فقال لي: أخبرني 
ك، ذ ان معي ومنك  ة فلم  وّأعطاني نفقة، فضاع مني ما  ّسلم ما أعطاني ثم إنصرفت السنة الثان

  »1«. ّأجد في الدار أحدا



ه و- 3 ابو قال له و:قال ابن  قول: سمعنا شیخا من أصحاب الحدیث  : أحمد ابن فارس األدیب 
عض إخواني فسألني أن أثبتها له بخطي ما سمعتها ل یتها  ة ح ا لم أجد إلى  وّسمعت بهمدان ح

ال تبتها ومخالفته سب اها وقد    .عهدتها على من ح
عرفو ببني راشد، نو ذلك أن بهمذان أناسا  عو وّ لهم یتش ّهم  مذهبهم مذهب أهل اإلمامة، فسألت  ون،ّ

عهم من بین أهل همدان؟   ّعن سبب تش
ه صالحا ه خرج حاجا : سمتا وفقال لي شیخ منهم رأیت ف ّإن سبب ذلك أن جدنا الذ ننسب إل ّ ّ ّ

ّإنه لما صدر من الحج: فقال ة قال وّ اد   :ساروا منازل في ال
ال حتى أعییت وفنشطت في النزول أنام نومة : قلت في نفسي و»2«تعبت  والمشي، فمشیت طو

حر الشمس: ترحني، فإذا جاء آخر القافلة قمت قال ّفما إنتبهت إال  لم أر  وّلم أر أحدا فتوحشت وّ
لت على هللاا عز وطرقا ّال أثرا فتو ّ   ّ جل وّ

__________________________________________________  
حار ج  و440: مال الدین) 1 (   .29/ 52عنه ال
  .نعست وأعییت: في المصدر) 2 (

ة األبرار في أحوال دمحم   231:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ّأسیر حیث وجهني هللاا: و قلت ة من  وّ أنها قر ل، فوقعت في أرض خضراء نضرة،  ّمشیت غیر طو

غیث، السیف نظرت في سواد تلك ا وٕاذا ترتها أطیب ترة، وعهد  » 1«ألرض إلى قصر یلوح 
اب رأیت  وّا لیت شعر ما هذا القصر الذ لم أعهده: فقلت ه، فقصدته فلما بلغت ال ّلم أسمع 

ال ضین فسلمت علیهما فردا ردا جم ّخادمین أب ّ ك خیرا فقام أحدهما: قاال وّ  دخل وّإجلس فقد أراد هللاا 
عید ثم خرج فقالو س غیر   ال أضوء منه ولت قصرا لم أر بناء أحسن من بنائهقم فادخل فدخ: ّاحت
  .ّتقدم الخادم إلى ستر على بیت فرفعهو

ققد عل فو رأسه من السقف سیف  وادخل فدخلت البیت فإذا فتى جالس في وسط البیت: ثم قال لي ّ
ل تكاد ضبته تمس رأسه ألطف الكالم» 2«الفتى  وّطو ّبدر یلوح في ظالم، فسلمت فرد السالم  ّ 

  .هللاّا وال: أتدر من أنا؟ فقلت: أحسنه فقال ليو
ه: فقال ّأنا القائم من آل محمد صلى هللاا عل ّ ّسلم أنا الذ أخرج في آخر الزمان بهذا السیف وآله وّ ّ 
ه فأمأل األرض قسطاو ما ملئت جورا وأشار إل   .ظلما وعدال 

قال لهاال تفعل إرفع رأسك أنت فالن م: ّتعفرت، فقال وفسقطت على وجهي، الجبل  : ن مدینة 
ا سید: فقلت» 3«همذان  ، قال وّصدقت    ّ فتحب: موال



__________________________________________________  
حار وفي المصدر) 1 ( أنه سیف: ال   .ّیلوح 
أنه بدر و:في المصدر) 2 (   .ّالفتى 
م وفتح الهاء(همذان ) 3 ( ایران جنوب غري طهران فتحت سنة مدینة في ): الذال المعجمة والم
اردة، قال أبو سرح وه) 24( الد ال   :هي من ال

   البرد في همذان داء مسقم وّ          النار في همذان یبرد حرها            
الد غیرها             و          تم في  تم والفقر     الفقر في همذان ما ال 

صر ت سر حین أ    ّلكم             همذان ال انصرفوا فتلك جهنم          قد قال 
-  

ة األبرار في أحوال دمحم   232:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ا سید: أن تؤوب إلى أهلك؟ قلت ما أتاح هللاا عز وّنعم  شرهم  ّأ جل لي، فأومأ إلى الخادم فأخذ  وّ

منارة مسجد،  وأشجار و»1«وات فنظرت إلى ظالل مشى معي خط وخرج وّناولني صرة، وبید
اد : أتعرف هذا البلد؟ فقلت: فقال استا قرب بلدنا بلدة تعرف  هذه : فقال: هي تشبهها قال و»2«ّإن 

اد إمض راشدا فالتفت فلم أره   .أستا
اد ناذا في الصرة أرعو أو خمسو دینارا، فوردت همدان وفدخلت استا ن ّ ما ّشرتهم  وجمعت أهلي وٕ
ّأتاح هللاا عز قي معنا من تلك الدنانیر وّسره، وّجل لي وّ   »3«. لم نزل بخیر ما 

م بن إسح الطالقاني رحمه هللاا قال: عنه قال و- 4 ّحدثنا محمد بن إبراه ّ ّ:  
ّحدثنا أبو القاسم علي    :قال» 5«ّحدثنا االزد : بن أحمد الخدیجي الكوفي، قال» 4«ّ

ة وّ ستاّبینا أنا في الطواف قد طفت مین الكع حلقة من  ع فإذا  ّشاب حسن  وّأنا أرد أن أطوف السا
ّالوجه طیب الرائحة هیوب مع هیبته متقرب إلى الناس ّ ّ   

__________________________________________________  
  .413/ 5: معجم البلدان

  .فنظرت إلى أطالل: في المصدر) 1 (
اد«ّهي مصحف ) 2 ( قال و بینهامدینة» أسد آ ّعمرها أسد بن ذ : ین همذان مرحلة واحدة 

ع ازه مع ت   .-176/ 1 معجم البلدان ج - ّالسرو الحمیر في اجت
  
حار ج  و20 ح 453: مال الدین) 3 ( أخرجه  و نحوه247: عن الخرائج و30 ح 40/ 52عنه ال



صرة الولي ضا في ت   .28 ح 770: ّالمؤلف أ
قول:قال وعنونه النجاشي) 4 ( ان  ّإنه من آل أبي :  أبو القاسم على بن أحمد الخدیجي الكوفي، 

ه، وغال في آخر أمره وطالب، ثیرة اكثرها على الفساد، وفسد مذه ا  ت عنونه الشیخ في  وّصنف 
م الطرقة،: قال والفهرست ثیرة سدیدة، ثم خلط وان مستق ا  ت  ّأظهر مذهب المخمسة، وّصنف 

ا في الغلو ت ط وّوّصنف  ّالمخمسة طائفة من الغالة  و226قال التفرشي في نقد الرجال ص  والتخل
ا ذر وّعمار والمقداد وّإن سلمان: نقولو مصالح العالم،  وأ لو  ة الضمر هم المو نعمرو بن أم ّ ّ

بیرا، ة أصحاب الكساء الخمسة علیهم : قیل وتعالى عن ذلك علوا  قولو برو ّإن المخمسة طائفة  ن ّ ّ
  .لسالما

حار) 5 ( ،: في ال   .ّعلى أ حال لم أجد له ترجمة وقال األود
ة األبرار في أحوال دمحم   233:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

المه ّحسن جلوسه، فذهبت أكلمه فزرني الناس،  وال أعذب من منطقه وّیتكلم فلم أر أحسن من  ّ
عضهم من هذا؟ فقال حدثهم : وافسألت  ل سنة یوما لخواصه  ظهر في  ّهذا ابن رسول هللاا  ّ ّ ّ»1«.  

ه السالم حصاة فحولت وجهي: فقلت ّا سید مسترشدا أتیتك فأرشدني هداك هللاا، فناولني عل ّ ّ.  
عض جلسائه ك؟ فقلت: فقال لي  ة ذهب، » 2«شفت عنها  وحصاة: ّما الذ دفع إل سب فاذا أنا 

ه  ه السالم قد لحقني، فقال ليفذهبت فإذا أنا  ك الحجة: عل ذهب عنك  وّظهر لك الح وّثبتت عل
  .ال: العمى أتعرفني؟ فقلت

ه السالم ما ملئت جورا، إن األرض ال  وأنا المهد: فقال عل ّأنا قائم الزمان، أنا الذ أمألها عدال  ّ
قى الناس في فترة، فهذه أمانة ال تحدث بها إ وّتخلو من حجة ّال ی   »3«. ّال إخوانك من أهل الحّ

ه« الشیخ في - 5 قار: ّأخبرنا جماعة عن أبي المفضل، قال: قال» أمال ّحدثنا أحمد بن محمد بن  ّ«  
اد : ّحدثنا مجاهد بن موسى الختلي، قال:  بن أبي العجوز السمسار قال اد بن ع ّحدثنا ع ّ ّ»5« ،

   سعید، عن» 6«عن مجالد بن 
__________________________________________________  

حار) 1 ( حدثهم: في ال   .ّحدثونه وّف
حار) 2 ( شفت عن ید: في ال   .ف
حار ج  و18 ح 444: مال الدین) 3 ( ة الطوسي و1 ح 1/ 52عنه ال : الخرائج و152: عن غی

ات الهداة ج  و246   .39 ح 670/ 3اث
حار) 4 ( شار: في ال سار، عن مجاهد بن موسى،:في المصدر وأحمد بن دمحم بن  ّعلى أ  و بن 



  .ّال للمرو عنه وحال لم أظفر على ترجمة ال له
اد) 5 ( اد بن ع ّع ،: مشترك بین ثالثة من رجالهم: ّ صر ة  وّالمهلبي ال األرسوفي الزاهد أبو عت

ابن اخضر المازني والخواص،   .-368 -367/ 2 راجع میزان االعتدال ج -المعروف 
عض األحادیث في فضل فاطمة  والهمداني من رجال القوم: بن سعیدمجالد ) 6 ( ّلكن لما حدث  ّ

ّسالم هللاا علیها ضعفوه ع توفي سنة  وّ ّنسبوه الى التش   .-438/ 3 میزان االعتدال ج -ه) 143(ّ
ة األبرار في أحوال دمحم   234:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

أتي علینا عام إال و:قلت ألبي سعید الخدر: وف الوداك قالابن ن» 1«جبیر  ّهللاا ما  ّهو شر من  وّ
ان قبله وّال أمیر إال والماضي ّهو شر ممن  ّ.  

ه: فقال أبو سعید ّسمعته من رسول هللاا صلى هللاا عل قول ما تقول وآله وّّ ّلكن سمعت رسول هللاا  وّسلم 
ه ّصلى هللاا عل قول وآله وّ م األمر حتى یولد في الفتنةال یز: ّسلم  عرف عندها  وال  الجور من ال 

قول» 2« قدر أحد  عث هللاا عز: حتى تمأل األرض جورا فال  ّهللاا، ثم ی ّ ّجل رجال مني وّّ من عترتي  وّ
ان قبله جورا ما مألها من  مأل األرض عدال  بدها وف ال  وحثو المال حثوا وتخرج له األرض أفالذ 

ضرب االسالم بجرانه ذل وّعده عدا، ات  و»3«ك حتى  ور في روا مثل آخر هذا الحدیث مذ
  »4«. ّالعامة وّالخاصة

__________________________________________________  
، صدو مشهور، : قال الذهبي) 1 ( قأبو الوداك جبر بن نوف الكوفي صاحب ابي سعید الخدر ّ

  .- 584/ 4ّضعفه ابن حزم میزان االعتدال ج 
حار) 2 ( عرف غیرها: في ال   .من ال 
م(الجران ) 3 ( قال) سر الج  ، عیر جرانه أ برك،: ّاطن العن أو مقدم العن ألقى  وألقى ال

ه،   .ّاستقر وضرب االسالم بجرانه ا ثبت وّفالن على هذا األمر جرانه ا وطن نفسه عل
حار ج  و126/ 2أمالي الشیخ ج ) 4 ( ات الهداة ج  و9  ح68/ 51عنه ال   .518/ 3ذیله في اث

ة األبرار في أحوال دمحم   235:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم اسه عل ع عشر في ل اب السا    ال

ه عن محمد بن - 1 عقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أب ّ دمحم بن  ّ ّ
ه السالم: ّماد بن عثمان، قالّحیى الخزاز، عن ح ا عبد هللاا عل أصلحك : قال له رجل وّحضرت أ

أرعة دراهم ص  س القم س الخشن، یل ان یل ه السالم  رت أن علي بن أبي طالب عل ّهللاا ذ ّ ما  وّ
ه ذلك، اس الجید  وأش ك الل   .»1«ّنر عل



س ذلك في : فقال له ان یل ه السالم  ّإن علي بن أبي طالب عل ه،ّ ر عل س مثل  وزمان ال ین لو ل
ه السالم إذا قام  اس أهله، غیر أن قائمنا أهل البیت عل ل زمان ل اس  ه، فخیر ل ّذلك الیوم لشهر  ّ

ه السالم اب علي عل س ث سیرة  وّل   »2«سار 
__________________________________________________  

اس الجدید: في نسخة) 1 (   .ّالل
ه السالم ألبي عبد هللاا الجدليّلعل و)2 ( أال اخبرك «: ّ هذا هو المراد في قول أمیر المؤمنین عل

ه السالم(أنف المهد  ّانتهى، ألن األنف » أنا: نعم، فضرب بیده إلى صدره فقال: عینه؟ قال و)عل
ذات الشي والمقتد في االمور، وّمعنى السید و  معنى من  و هذا وء نالعین   الكالم ننفسه، ف

ه السالم في أفعاله فهو أنفه أ  سیرة أمیر المؤمنین عل سیر  ه السالم  ة عن أن المهد عل ّنا
أنه هو في زهده: عینه ومقتداه في أفعاله، ادته وّأ  اته وشجاعته وسیرته وع هذا  و.ّسائر خصوص

قال لشي ضا حیث  ة أ ع متعارف في المحاورات العرف و م إستعمال شا ء  موافقا لشي وشابهانء 
ات معنى السید وهذا عینه،: ّآخر في تمام الخصوص و األنف  ّأما  ن شهد له قول  وّ المقتد ف

  .هللاّا تعالى هو العالم و»األذناب غیرهم وقوم هم األنف«: الشاعر
ة األبرار في أحوال دمحم   236:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

  »1«. ه السالمّعلي عل
ّعنه، عن الحسین بن دمحم، عن معلى بن دمحم، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ،  و- 2 ّ ّ

ه السالم قال س، عن أبي عبد هللاا عل ّعن أبي خدیجة، عن معلى بن خن ه : ّ ا صلوات هللاا عل ّإن عل ّ ّ
م فأتى بني دیوان  اإلزار الى  وقص الى فو الكعبالقم: فاشتر ثالثة أثواب بدینار» 2«ان عند

ه وّنصف الساق ه إلى ثدی ه، ثم رفع یده إلى السماء فلم یزل  وّالرداء من بین ید ّمن خلفه إلى الیت ّ
ساه حتى دخل منزله، ثم قال ّحمد هللاا على ما  ّ سوه: ّ غي للمسلمین أن یل اس الذ ین ّهذا الل ّ.  

ه السالم سوا هذا الیوم،» 3«نقدرو لكن ال  و:ّقال أبو عبد هللاا عل : لقالوا» 4«لو فعلنا  وأن یل
ّهللاا عز و!مراء: لقالوا ونمجنو قول وّ ك فطهر َ و:ّجل  ا ْث ِّ َ َ َ َ ك إرفعها و:قال» 5«ِ ا ّال تجرها، فإذا قام  وث

اس  ان هذا الل   .»6«ّقائمنا 
__________________________________________________  

اب سیرة اإلمام ح 411 /1الكافي ج ) 1 ( ارم في فوائد  و15 ح 444/ 6ج  و4  ال الم عنه م
ه السالم ج  حار ج  و229 ح 102/ 1الدعاء للقائم عل  .92 ح 54/ 47ج  و18 ح 336/ 40ال

ة المرام و16 ح 348/ 3الوسائل ج و  ح 216/ 2ّتقدم الحدیث مع تخرجاته في ج . 3 ح 69: غا



3.  
انه و»ّفأتى ببرد نوار«: نقل عن الوافي والوسائل، وذا في المصدر،) 2 ( ض في ب : ّالنوار: قال الف

ه غ  ص عض النسخ و.النیلج الذ  ه دینار«: في    .»فأتى 
سوها هذا الیوم و:في الوسائل) 3 (   .نلكن ال تقدرو أن تل
  .لو فعلناه و:في المصدر) 4 (
  .4: ّسورة المدثر) 5 (
عة الحدیثة من ال6فروع الكافي ج ) 6 ( حار ج  و،456 و455: ط  .52 ح 159/ 41عنه ال
اب 367/ 2الوسائل ج و س  ام المال  ،6 ح 453/ 5تفسیر نور الثقلین ج  و،7 ح 22 ابواب أح
ك فطهر« في تفسیر 400 و399/ 4تفسیر البرهان ج و ا  2ّتقدم في نفس الكتاب ج  و،2ح » ّو ث

اب  ض في و،4 ح 216 ص 26في ال غي  و:قال و الوافيرواه الف ّفي الحدیث داللة على أنه ین
ستحسنه الجمهور ما ال  ان  الدنا، هذا مع ما مر  وعدم اإلت العمامة في  التحنك  ا  ان مستح ّان  ّ ّ

اس ة شهرة الل راه ّمن  ّ.  
ة األبرار في أحوال دمحم   237:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

م النعماني في ّ محمد ب- 3 ة«ّن إبراه ّأخبرنا محمد بن همام قال: قال» تاب الغی ّحدثنا حمید بن : ّ
ّحدثنا الحسن بن محمد بن سماعة، قال: زاد الكوفي، قال ّحدثنا أحمد بن الحسن المیثمي، عن : ّ

ه السالم أنه قال» 1«ّعمه الحسین  عقوب بن شعیب، عن أبي عبد هللاا عل ّبن إسماعیل، عن   أال :ّ
ه  قوم ف ص القائم الذ    ؟»2«ّأرك قم

  .بلى: فقلت
قمطر : قال س  وففتحه» 3«فدعا  راب ص  سر دم، فقال» 4«أخرج منه قم مه األ : ّفنشره فإذا في 

ه ص رسول هللاا صلى هللاا عل ّهذا قم ه یوم ضرت راعیته،  وآله وّّ ان عل قوم  و»5«ّسلم،  ه  ف
ه السالموضعته وّالقائم، فقبلت الدم ّ على وجهي، ثم طواه أبو عبد هللاا عل   .»6«رفعه  وّ

__________________________________________________  
ّالحسین بن اسماعیل بن شعیب بن میثم بن عبد هللاا التمار الكوفي لم أظفر على ترجمة له) 1 ( ّ.  
حار) 2 ( ه: في ال   .قوم عل
ه ): الطاء المهملة الساكنة والمشددة وّم المخففةفتح الم وسر القاف(القمطر ) 3 ( ما تصان ف

  .الكتب
س ) 4 ( ة«هو الثوب الخشن  و)سر الكاف(جمع الكراس ) فتح الكاف(الكراب   .»فارس



ة ) 5 ( ة): فتح الراء(ّالراع ّالسن التي بین الثن ّ   .الناب وّ
اب ) 6 ( ة النعماني  حار ج  و،42 ح 13غی   .118 ح 355/ 52عنه ال

ة األبرار في أحوال دمحم   239:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه اب الثامن عشر في استواء درع رسول هللاا صلى هللاا عل ّال    آله وّّ

م، - 1 سى، عن علي بن الح عقوب، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن ع ّ محمد بن  ّ ّّ
ة بن وهب، عن   :ّالسمان قال» 1« سعید عن معاو

ة فقاال له ه رجالن من الزد ه السالم إذ دخل عل ّنت عند أبي عبد هللاا عل ّ:  
م إمام مفترض الطاعة    ؟»2«أف

  .ال: فقاال: قال
ه  وّتقر وّقد أخبرنا عنك الثقاة أنك تفتي: فقاال له: »3«قال   فالن، وّنسمیهم لك، فالن و»4«تقول 
ذب  و»5 «تشمیر وهم أصحاب ورعو ه السالم» 6«ّهم ممن ال  ما : قال وّفغضب أبو عبد هللاا عل

ا الغضب في    .وجهه خرجا» 7«ّأمرتهم بهذا، فلما رأ
  

__________________________________________________  
ّهو سعید بن عبید السمان الكوفي، عده الشیخ في رجاله ) 1 ( ه ) 35(ّ من أصحاب الصادق عل

  .-5151 رقم 125/ 8 معجم رجال الحدیث ج - السالم
حار) 2 (   .مفترض طاعته: في ال
ة،: »المرآة«قال المجلسي في ) 3 ( ه السالم ذلك تق س فینا إمام ال  وّقال عل ّلعله اراد تورة، أ ل

م السیف بزعم   .ّبد له من الخروج 
ه وّتقر وتفتي«) 4 ( م اماما مفترض الطاعة » تقول  أن ف   ).يف(ّأ 
ه عن التقو وّالتهیؤ لألمر، ورفع الثوب: »التشمیر«) 5 (   .الطهارة وّنى 
ذب على بناء المجرد المعلوم أو بناء التفعیل المجهول) 6 (   .ّال 
حار) 7 ( ا الغضب بوجهه خرجا: في ال   .ّفلما رأ

ة األبرار في أحوال دمحم   240:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ة ونعم هما من أهل سوقنا،: أتعرف هذین؟ قلت: فقال لي ّهما یزعمان أن سیف  وّهما من الزد

ه ّرسول هللاا صلى هللاا عل ا لعنهما هللاا: ّآله عند عبد هللاا بن الحسن، فقال وّّ ّهللاا ما رآه عبد هللاا بن  وّذ ّ
ه عین ه والحسن  ّال رآه أبوه، اللهم  وال بواحدة من عین و رآه ّ نإال أن  ّعند علي بن الحسین » 1«ّ



ضه؟ انا صادقین فما عالمة في مق   .ما أثر في موضع مضره وعلیهما السالم فإن 
ه ّو إن عند لسیف رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ ه وآله وّ ة رسول هللاا صلى هللاا عل ّان عند لرا ّّ ّ  آله وٕ

انا صادقین فما عال» 2«مغفره  والمته ودرعهو هفإن  ّمة في درع رسول هللاا صلى هللاا عل ّان  وآله؟ وّّ ٕ
ه ة رسول هللاا صلى هللاا عل ّعند لرا ة  وّّ ّان عند ألواح موسى و،»3«آله المغل ّان عند  وعصاه، وٕ ٕ
ه السالم مان بن داود عل قرب بها القران ولخاتم سل ان موسى  ّان عند الطست الذ  ّ ّ ّان عند  وٕ ٕ

ان رسول هللاا ّاإلسم الذ  هّ ّ صلى هللاا عل صل من  وآله إذا وضعه بین المسلمین وّ ین لم  المشر
ة  ین إلى المسلمین نشا ة و»4«ّالمشر ه المالئ ّان عند المثل الذ جاءت  ّ ٕ«  

انت بنو إسرائیل في أ أهل بیت وجد التابوت  و مثل التابوت في بني إسرائیل  ّمثل السالح فینا 
ه السالح منا أوتي اإلمامة، و،ّعلى أبوابهم اوتوا النبوة ّمن صار إل س أبي درع رسول هللاا  وّ ّلقد ل

ه ّصلى هللاا عل ّ   
__________________________________________________  

عالماته) 1 ( املة توجب العلم  ة  ّأ عبد هللاا أو أبوه، فالمراد أنهما لم یراه رؤ صفاته فضال عن  وّ
و عندهما   .- العقول مرآة - نأن 

س تحت القلنسوة: المغفر وضرب من الدرع،: الالمة) 2 (   .نسیج الدرع یل
ة) 3 ( ه واسم آلة: المغل اته فإنه صلى هللاا عل ّأنها اسم إحد را ّ ّ ه وّ ا سمي ث ان  ه وّآله   ّدوا
  .-أمتعته الوافيو
ة) 4 (   .السهم العري: ّالنشا
ه ذلك) 5 ( ش ه السالم أشار بذلك إلى ما أخبر هللاا عنه في ما هو نظیر له،  وعني ما  ّلعله عل ّ

قوله عز م«: ّجل وّالقرآن  ینة من ر ه س م التابوت ف أت ة ملكه أن  ّو قال لهم نبیهم إن آ ة  وّّ ّق
ة وّمما ترك آل موسى   .- الوافي-»نآل هارو تحمله المالئ

ة األبرار في أحوال دمحم   241:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
طا انت وو آله فخطت على األرض خط ستها أنا ف سها مألها إن  و،»1«انت  ول قائمنا من إذا ل

  .ّشاء هللاا
ّو رواه محمد بن الحسن الصفار في  م، » صائر الدرجات«ّ ّعن أحمد بن محمد، عن علي بن الح ّ

ة بن وهب، عن سعید السمان قال ه نت عن: ّعن معاو ه السالم إذ دخل عل ّد أبي عبد هللاا عل
ة فقاال م إمام مفترض الطاعة: ّرجالن من الزد   »2«. ساق الحدیث الى آخره وأف

م بن هاشم، عن أبي عبد هللاا البرقي، عن أحمد بن محمد - 2 ّ محمد بن الحسن الصفار، عن إبراه ّّ ّ



صیر، عن  وبن أبي نصر، ّغیره عن أیوب الحذاء، عن أبي  ه السالم قالّ : قلت له: ّأبي عبد هللاا عل
ه السالم ّجعلت فداك إني ارد أن أمس صدرك، فقال عل ه، فقال وإفعل فمسست صدره: ّ لم  و:مناك

ا محمد؟ فقلت اك: ّا أ قول وّجعلت فداك إني سمعت أ ه السالم واسع الصدر : هو  ّإن القائم عل
بین عرض ما بینهما   .مسترسل المن

ها : فقال س درع رسول هللاا صلى هللاا عل ا محمد إن أبي ل ّأ ّّ ّ ٕاني  وانت تسحب على األرض وآله وّ
انت ستها ف ه و»3«انت  ول انت من رسول هللاا صلى هللاا عل ما  ّانها تكو من القائم  ّّ ن ّسلم  وآله وّ

  ّأنه یرفع نطاقها» 4«ّمشمرة 
__________________________________________________  

صل الى األرض) 1 ( عني لم یختلف علي وأ قد  صل،    .على أبي إختالفا محسوسا وّقد ال 
صائر الدرجات1 ح 232/ 1الكافي ج ) 2 ( حار ج  و2 ح 174: ،   1 ح 201/ 26أخرجه في ال

صائر، طر آخر عن سعید األعرج، و371: اإلحتجاج و274: ٕارشاد المفید وعن ال ضا  صائر أ  ال
شو   . عن االرشاد170/ 2ف الغمة ج في 
ّقال المجلسي قدس سره) 3 ( انت«: قوله: ّ ة من اإلستواء» انت وف انت قر انت  والتقدیر، وأ 

  .زائدة
الها عن األرض،: ّمشمرة) 4 ( انت  وّالمراد بنطاقها ما یرسل قدامها، وأ مرتفعة أذ ّالمعنى أنها 

ظن الرائي أنه رفع  حیث  ه  ّقصیرة عل حلقتین، ونطاقهاّ و المراد  وّشدها على وسطه  نحتمل أن 
قالنطاق المنطقة التي تشد فو الدرع ّ ّ.  

ة األبرار في أحوال دمحم   242:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
س صاحب األمر من جاز األرعین  وحلقتین،   »2«. »1«ل

__________________________________________________  
ّا في الصورة، أ صاحب هذا األمر یر دائما أنه في سن أرعین» من جاز أرعین«: قوله) 1 ( ّ 
ه الشیبو غیره وّال یؤثر ف   .ّال 
حار ج  و56 ح 188: صائر الدرجات) 2 (   .عن الخرایج و20 ح 319/ 52عنه ال

ة األبرار في أحوال دمحم   243:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اء ات األنب ه السالم من آ ما عند القائم عل اب التاسع عشر ف   ال

حیى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد هللاا بن محمد - 1 ّ محمد بن  ّّ ع بن الحجاج »1«ّ ّ، عن من
صر  ه السالم قال»2«ال ض، عن أبي جعفر عل ّ، عن مجاشع، عن معلى، عن محمد بن الف ّ :



ّانها  وّانت عصا موسى علیهما السالم آلدم فصارت إلى شعیب، ثم صارت إلى موسى بن عمران، ٕ
ّان عهد بها آنفا ولعندنا، هیئتها حین انتزعت من شجرتها وٕ ّانها لتنط إذا  وهي خضراء  ٕ

ه السالم، صنع بها موسى عل ان  صنع بها ما  ه السالم  ّانها لت وّاستنطقت، اعدت لقائمنا عل  ّروعٕ
،و و أف فتح لها شعبتان  ونتلقف ما  و  أف ه، إنها حیث أقبلت تلقف ما  نتصنع ما تؤمر  ّ»3« :

و بلسانها واالخر في السقف وإحداهما في األرض أف نینهما أرعو ذراعا تلقف ما    »4«. ن
ّعن سلمة بن الخطاب، عن عبد هللاا ابن محمد عن من» صائر الدرجات«ّو رواه الصفار في  ع بن ّ

، عن مجاشع، عن معلى، عن محمد بن صر ّالحجاج ال ّ ّ   
__________________________________________________  

ماني،) 1 ( ّهو عبد هللاا بن محمد ال ان من  وّ ماني الذ  ّهو غیر عبد هللاا بن دمحم الشعیر ال
ه السالم   .أصحاب الكاظم عل

صر) 2 ( ع بن الحجاج ال  ّرو عن یونس بن عبد الرحمن، و»امل الزارات«ن رجال ان م: ّمن
،و   .المجاشع وونس ابن أبي وهب القصر
عض النسخ) 3 (   .شفتان: في 
  .1 ح 231/ 1الكافي ج ) 4 (

ة األبرار في أحوال دمحم   244:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم  ض عن محمد بن علي عل ّالف ه السالم فصارت إلى : قالّ انت عصا موسى آلدم عل

  »1«. ساق الحدیث إلى آخره وشعیب
ه في  ابو ة«و رواه إبن  ّحدثنا أبي رضي هللاا عنه قال: قال» الغی حیى، عن سلمة : ّ ّحدثنا محمد بن  ّ

اقي السند وّبن الخطاب،   »2«. المتن وساق الحدیث ب
حیى، عن محمد ب و- 2 ّعنه عن محمد بن  ّن الحسین، عن موسى بن سعدان، عن عبد هللاا بن ّ

ه السالم قال»3«القاسم، عن أبي سعید الخراساني  ه : ّ، عن أبي عبد هللاا عل قال أبو جعفر عل
ة: السالم م ه السالم إذا قام  ه وّإن القائم عل حمل أحد : ّأراد أن یتوجه الى الكوفة ناد مناد أال ال 

م طعاما ا، ومن ّعیر فال ینزل منزال إال » 4«هو في وقر  ومل حجر موسى بن عمرانح وال شرا
ع ان جائعا ش عث عین منه، فمن  ، فهو زادهم حتى ینزلوا النجف من ظهر  وإن ان ظامئا رو من 

  »5«. الكوفة
اقي السند» صائر الدرجات«ّو رواه الصفار في   عن دمحم بن الحسین عن موسى إبن سعدان ب

  »6«. المتنو



__________________________________________________  
  .36 ح 183: صائر الدرجات) 1 (
حار ج  و27 ح 673: مال الدین) 2 ( صائر19 ح 318/ 52اخرجه في ال في  والكمال و عن ال
صائر41 ح 219/ 26ج    .269: االختصاص و عن ال
ه السالم، أبو سعید الخرساني مج: »المعجم«ّقال السید السند في ) 3 ( هول، من أصحاب الرضا عل

ه السالم و)18(رجال الشیخ  ه -ّعده البرقي من اصحاب الصادق عل ّ، رو عن ابي عبد هللاا عل
تاب الحجة 1ّرو عنه عبد هللاا بن القاسم الكافي ج  والسالم ات 4  اب ما عند األئمة من آ  

اء  ه السالم، و3 ح 37األنب » التهذیب«رو عنه أحمد بن هالل،  ورو عن ابي الحسن الرضا عل
م المسافر4ج  اب ح صار« و642المرض ح  و  ه التمام في 1ج » االست اب من یجب عل  

  .-14308 رقم 168/ 21 معجم رجال الحدیث ج - 838السفر ح 
و القاف وسر الواو(الوقر ) 4 (   .الحمل الثقیل): نس
  .3 ح 231/ 1الكافي ج ) 5 (
حار ج  و،54 ح 188: اتصائر الدرج) 6 ( صائر،37 ذیل ح 325/ 52أخرجه في ال   عن ال
  -335في ص و

ة األبرار في أحوال دمحم   245:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
تاب - 3 م النعماني في  ة«ّ محمد بن إبراه مان أحمد بن هوذة، قال: قال» الغی : أخبرنا أبو سل

م ، قالّحدثنا إبراه ّحدثنا عبد هللاا بن حماد األنصار قال:  بن إسح النهاوند ّ ّحدثنا أبو الجارود : ّ
اقر علیهما السالم: زاد بن المنذر، قال ّقال لي أبو جعفر محمد بن علي ال إذا ظهر القائم ظهر : ّ

ه ة رسول هللاا صلى هللاا عل ّبرا مان، وّسلم، وآله وّّ   .عصاه وحجر موسى وخاتم سل
ه فینادّثم  م طعاما: أمر مناد حملن رجل من ا وّأال ال  ه وال شرا قول اصحا ّإنه یرد أن : ال علفا ف
سیر وّقتل دوابنا من الجوع وقتلنا ع  والعطش، ف ضرب الحجر فین ّسیرو معه فأول منزل ینزله  ن

أكلو وشراب ومنه طعام ظه ونشرو ونعلف، ف   »1«. ر الكوفةّشرب دوابهم حتى ینزلوا النجف 
م : أخبرنا أحمد بن دمحم بن سعید بن عقدة قال: عنه قال و- 4 ّحدثنا محمد بن المفضل بن ابراه ّ ّ
دمحم بن أحمد بن الحسن  وأحمد بن الحسین بن عبد الملك وسعدان بن إسح بن سعید، و،»2«

عا   :القطواني، قالوا جم
ّحدثنا الحسن بن محبوب، عن عبد هللاا بن سنان، قال قول:ّ ه السالم  ا عبد هللاا عل انت : ّ سمعت أ

ه السالم لما توجه تلقاء مدین،  هي وّعصا موسى قضیب آس من غرس الجنة أتاه بها جبرئیل عل



حیرة طبرة،و ا وتابوت آدم في    لن یبل
__________________________________________________  

  . نحوه239:  عن الخرائج67ح 
ة النع) 1 ( حار ج  و28 ح 238: مانيغی   .105 ح 351/ 52عنه ال
س بن رمانة : قال النجاشي: قال و»المعجم«ترجمه في ) 2 ( م بن ق ّمحمد بن مفضل بن ابراه

ه أحمد بن محمد بن سعید : االشعر أبو جعفر الكوفي ثقة، أقول تا ّدمحم بن مفضل هذا قد رو  ّ
ال هو ال و،)333(المتوفى  و)249(ّالمتولد سنة  ه السالم  ن أن یرو عن أصحاب الصادق عل م  

ه السالم، ّواسطة فهو مغایر للذ عده الشیخ من أصحاب الصادق عل ن سقو الواسطة بین  وّ م
ّمحمد بن المفضل وابن عقدة المعنى عن المعجم ج -ّ   .-11816 رقم 268/ 17 نقلته 

                          
  246:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وة األبرار في أحوال دمحم                        حل

ه السالم إذا قام ّو لن یتغیرا حتى یخرجهما القائم عل ّ .»1«  
عا عن الحسن بن محمد » 2«دمحم بن الحسن بن جمهور  وّأخبرنا محمد بن همام: عنه قال و- 5 ّجم

مان بن سماعة، عن أبي الجارود»3«بن جمهور  ه، عن سل ّ، عن أبي جعفر محمد بن ، عن أب
ه: ّعلي علیهما السالم أنه قال ة یناد مناد حملن أحد طعاما: ّإذا خرج القائم من م ال  وّأال ال 

ا ، فمن  وحمل معه حجر موسى بن عمران، وشرا عث منه عیو عیر فال ینزل منزال إال إن نهو وقر  ّ
ع، ان ظمآنا رو وان جائعا ش ت دوابهم حتى  ومن  ّرو   »4«. ینزل النجف من ظهر الكوفةّ

ه قال- 6 ابو ه رحمه هللاا قال:  ابن  ّحدثنا محمد بن علي ما جیلو ّ ّ حیى العطار، : ّ ّحدثنا محمد بن  ّ ّ
ّعن محمد بن الحسین بن أبي الخطاب، عا عن محمد بن سنان، عن  وّ سى جم ّأحمد بن محمد بن ع ّ

ه السالمقال أبو جعفر : أبي الجارود زاد بن المنذر قال ه: عل ة یناد مناد : ّإذا خرج القائم من م
حملن أحد طعاما ا، وّأال ال    »5«. ساق الحدیث إلى آخره وال شرا

__________________________________________________  
ة النعماني) 1 ( حار ج  و27 ح 238: غی ات الهداة ج  و104 ح 351/ 52عنه ال  ح 540/ 3ٕاث

508.  
صر عده الشیخ في رجاله دمحم) 2 ( من أصحاب الرضا ) 17(ّ بن الحسن بن جمهور العمي ال

ه السالم اب من لم یرو عنهم علیهم السالم  وعل دمحم بن الحسن بن جمهور العمي ) 113(قال في 
ه ابن الغضائر الى الغلو ورو سعد عن احمد ابن الحسین بن سعید عنه،  فساد الحدیث، وّنس



ه السالمّعده البرقو  ّالظاهر أن الرجل ثقة،: قال السید السند في المعجم وي من اصحاب الكاظم عل
اته و ة األمر إنه ضعیف في الحدیث لما في روا ه بوثاقته، غا ان فاسد المذهب لشهادة ابن قولو ّان  ٕ

ط ة من الغلو و.ّغلو ومن تخل اته فهي خال ه من روا ر الشیخ أن ما یرو ّقد ذ ط وّ ه فال و التخل عل
اته ما رواه الشیخ من روا   .-177/ 15 معجم رجال الحدیث ج -مانع من العمل 

ره النجاشي) 3 ( صر ذ ثقة في نفسه ینسب الى : قال والحسن بن دمحم بن جمهور العمي ابو دمحم ال
م، یرو عن الضعفاء   .-3094 رقم 113/ 5 المعجم ج -عتمد على المراسیل وبني العم من تم

ة النعماني)4 ( حار ج  و29 ح 238:  غی مال الدین و37 ح 324/ 52عنه ال   .17 ح 670: عن 
  .17 ح 670: مال الدین) 5 (

ة األبرار في أحوال دمحم   247:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه رحمه هللاا قال: عنه قال و- 7 ّحدثنا محمد بن علي ماجیلو ّ ّحدثنا محمد: ّ حیى عن محمد بن ّ ّ بن 

شر بن جعفر »2«ّعن أبي إسماعیل السراج » 1«ّالحسین، عن محمد بن إسماعیل  ، »3«، عن 
ه السالم قال ّعن المفضل بن عمر عن أبي عبد هللاا الصادق عل ّ قول: ّ ان : سمعته  أتدر ما 

ه السالم؟ قال ص یوسف عل ه السالم لما : ال قال: قلت: قم م عل ّإن إبراه ه ّ اوقدت له النار نزل إل
ص  القم ه السالم  ضر معه حر و»4«جبرئیل عل اه فلم  سه إ ّأل ّ ّال برد، فلما حضرته الوفاة جعله  وّ

مة  ه السالم، و»5«في تم ه السالم فلما ولد له  وّعلقه على إسح عل عقوب عل ّعلقه إسح على  ّ
ه، ه السالم علقه عل ا وّیوسف عل ان، فلما أخرجه یوسف ّان في عضده حتى  ّن من أمره ما 

ه السالم رحه عقوب عل مة وجد  مصر من التم ه السالم  ة عنه وّهو قوله عز وعل ا ِِّإني : ّجل ح
ِنألجد رح یوسف لو ال أن تفندو  ُ ْ ُِّ َُ َ ْ َ َ ُ ُ َ ِ ِ َ ص الذ انزل من الجنة» 6«َ   .فهو ذلك القم

ص؟: قلت   جعلت فداك فإلى من صار هذا القم
ه السالم إذا خرج، ثم قال وإلى أهله: قال ّل نبي ورث: ّهو مع قائمنا عل ّ   

__________________________________________________  
الجواد  والرضا وّهو محمد بن اسماعیل بن بزع أبو جعفر الكوفي المعدود من أصحاب الكاظم) 1 (

  .علیهم السالم
امل الزارات رو عنه دمحم بن ّهو عبد هللاا بن عثمان أبو اسم) 2 ( ان من رواة  اعیل السراج، 

اب  ع خل هللاا على الحسین بن علي علیهما السالم، رو ) 26(اسماعیل بن بزع ال اء جم ّفي 
ه السالم   .عن الصادق عل

ه السالم) 7(ّشر بن جعفر الكوفي عده الشیخ في رجاله ) 3 (   .من أصحاب الصادق عل



اه: في الكافي) 4 ( سه إ اب الجنة فأل ه السالم بثوب من ث   .ّأتاه جبرئیل عل
مة) 5 (   .ّقال لكل عوذة تعل وغیره وّالخرزة التي تعل على االنسان: التم
  .94: سورة یوسف) 6 (

ة األبرار في أحوال دمحم   248:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
هعلما أو غیره فقد إنتهى إ ّلى آل محمد صلى هللاا عل ّ   »1«. ّسلم وآله وّ

__________________________________________________  
ع) 1 ( مال الدین2 ح 53: علل الشرا حار ج  و28 ح 674: ،  عن  و14 ح 248/ 12عنهما ال

اشي ج  و354/ 1تفسیر القمي ج    عن العلل30 ح 143/ 17في ج  و71 ح 193/ 2تفسیر الع
/ 1الكافي ج  و عن الكمال178 ح 463/ 2في نور الثقلین ج  و58 ح 189: ائر الدرجاتصو

صائر و عن الكافي6 -3 -2 - 1 ح 269/ 2في البرهان ج  و5 ح 232  تفسیر القمي والعلل وال
اشي16 ح 266في ص و ات الهداة ج  وّ عن الع   . عن الكمال251 ح 494/ 3قطعة منه في إث

ة األبرار في أحوال دمحم                       249:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و    حل
ه السالم اب العشرو في صفته عل    نال

ه قال- 1 ابو ّحدثنا علي بن الحسن بن الفرج المؤذن :  ابن  ّ ّحدثنا محمد بن الحسن : قال» 1«ّ ّ
قول: ، قال»2«الكرخي  ا هارو رجال من اصحابنا    :نسمعت أ

ه السالمّرأیت صاحب الزمان  ضي وعل القمر لیلة البدر، وجهه  ّرأیت على سرته شعرا یجر  وء 
ه السالم عن ذلك، فقال وّالخط، ا دمحم عل ذا ولد: شفت الثوب عنه فوجدته مختونا فسألت أ  ه

ذا ولدنا،و ة السنة وه ه إلصا ّلكنا سنمر الموسي عل ّ .»3«  
ّحدثنا عبد هللاا بن جعفر الحمیر قال:  عنه قالّرضي هللاا» 4«ّحدثنا أبو الحسن : عنه قال و- 2 ّ :

ّقلت لمحمد بن عثمان العمر رضي هللاا عنه م ره جل جالله حین قال له: ّ ّإني أسألك سؤال إبراه ّ ّ :
یف تحي الموتى ْرب أرني  َ ْ ِ ْ ُ َ ْ َ َِِ ِّ َ قال أ َ َلم تؤمن قال بلىَ وَ َ ْ ِ ْ ُ ْ طمئن قلبي َ و َ ِْلكن ل َ َّ ِ َ ْ َِ ْ  عن صاحب أخبرني و»5«ِ

  هذا األمر
__________________________________________________  

ان من مشایخ الصدو قدس سره) الحسین(ّعلي بن الحسن ) 1 ( ّبن الفرج أبو الحسن المؤذن  ق ّ.  
ر علیهما السالم) 2 (   .ّمحمد بن الحسن الكرخي، رو عن الحسن بن علي العس
حار ج عنه  و1 ح 434: مال الدین) 3 ( ة الطوسي و18 ح 25/ 52ال في  و150: عن غی

االختصار،12 ح 164/ 15الوسائل ج  ات الهداة ج  و عن الكمال   ح 508/ 3أخرج صدره في اث



ة الطوسي322 صرة الولي و عن غی ضا في ت ه15 ح 764: أخرجه المؤلف أ ابو   . عن ابن 
رهّحتمل أنه أبو الحسن علي بن الحسن بن الفرج ال) 4 (   .ّمؤذن المتقدم ذ
قرة) 5 (   .260: سورة ال

ة األبرار في أحوال دمحم   250:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ة مثل ذ ونعم: هل رأیته؟ قال   »1«. -أشار بیده إلى عنقه و-له رق

، قال: عنه قال و- 3 ّحدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلو ّ ّر بن محمد بن مسعود، ّحدثنا جعف: ّ
ه، قال ّتب إلي أبو عبد هللاا البلخي : قال» 2«ّحدثنا جعفر بن معروف : عن أب ّحدثنا عبد : »3«ّ
ستان بني عامر فرأیت غلمانا یلعبو في غدیر ماء،: قال» 4«هللاّا السوسي  فتى  ونصرت إلى 

ه، فقلت مه على ف ّجالس على مصلى واضعا   ّ د بن الحسن بن علي،م ح م: من هذا؟ فقالوا: ّ
هو   »5«. ان في صورة اب
ّحدثنا علي بن أحمد بن محمد بن موسى رضي هللاا عنه قال: عنه قال و- 4 ّ ّ ّحدثنا دمحم بن أبي عبد : ّ

ي : هللاّا الكوفي قال ّحدثنا محمد بن إسماعیل البرم ، عن »7«ّحدثنا إسماعیل بن مالك : قال» 6«ّ
ه، ّمحمد بن سنان، عن أبي الجارود  اقر، عن أب ّزاد بن المنذر، عن أبي جعفر محمد بن علي ال ّ

ه السالم قال ه السالم: ّعن جده عل    یخرج رجل: هو على المنبر وقال أمیر المؤمنین عل
__________________________________________________  

حار ج  و3 ح 435: مال الدین) 1 ( شف  و5 ح 360: منتخب األثر و20 ح 26/ 52عنه ال
صرة الولي و350: ٕارشاد المفید و239/ 3الغمة ج    .17 ح 764: ت

ه إرتفاع،) 2 ( ان في مذه ثیرا  اشي   ّهو جعفر بن معروف ابو الفضل السمرقند یرو عنه الع
عرف تارة،و ره ابن الغضائر وحدیثه  ، ذ ر أخر  رقم 131/ 4 معجم رجال الحدیث ج -ن

2314 -.  
ره الكشي في ترجمة أحمد بن إسحاق :  هللا البلخيأبو عبد) 3 ( رو عن الحسین بن روح القمي، ذ

  .2 ح 432القمي ص 
حار وفي المصدر) 4 ( ،: ال   .ّعلى أ حال لم أظفر على ترجمة له والسور
حار ج  و13 ح 441: مال الدین) 5 ( صرة  و،29 ح 40/ 52عنه ال ضا في ت ّأخرجه المؤلف ا

  .40 ح 762: ّالولي
صاحب الصومعة ابو عبد هللا ) 6 ( ي المعروف  شیر البرم هو دمحم بن اسماعیل بن أحمد بن 

ن قم وثقه النجاشي ه ألن الكتاب المنسوب الى ابن  وّس أ  ع اه ال  ّتضعیف ابن الغضائر إ ّ



ه   .- 10245 رقم 94/ 15 معجم رجال الحدیث ج -ّالغضائر لم یثبت صحة نسبته إل
  .ر على ترجمة لهلم أظف) 7 (

ة األبرار في أحوال دمحم   251:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
الحمرة مبدح  ض مشرب  م مشاش » 1«من ولد في آخر الزمان أب طن، عرض الفخذین، عظ ال

ظهره شامتان » 2« بین،  ه شامة النبي صل ونشامة على لو جلده،: »3«المن ّشامة على ش ّى هللاا ّ
ه علن، فأما الذ یخفى فأحمد، وإسم یخفى: ّسلم، له إسمان وآله وعل ّاسم  ّ علن فمحمد،  وٕ ّأما الذ  ّّ

اد والمغرب، وقأضاء لها ما بین المشر» 4«ّفاذا هز رأسه  قى  ووضع یده على رؤوس الع ال ی
ه أشد من زر الحدید، ّمؤمن إال صار قل قى میت من المؤمنین  و،ّأعطاه هللاا قوة أرعین رجال وّ ّال ی

ه تلك الفرحة في  ه  ونهم یتزاورو في قبورهم، وقبره،» 5«ّإال دخلت عل ام القائم عل ق اشرو  نت
  .»6«السالم 

م : قال» مسند فاطمة علیها السالم« أبو جعفر دمحم بن جرر الطبر في - 5 ّحدثني أبو إسحاق ابراه
  ثنا أبوّحد: قال» 7«بن احمد بن دمحم الطبر 

__________________________________________________  
طن) 1 ( اد وواسعة: مبدح ال سحاب المتسع من االرض، أو : عرضة، قال الفیروز ا ّالبداح 

الكسر واللینة الواسعة،   .الفضاء الواسع: البدح 
م(المشاشة ) 2 ( ن المضغ،) ّضم الم   .الجمع مشاش وراس العظم المم
ه،: الشامة) 3 ( أن تكو أرفع من سائر االجزاء أو  وعالمة تخالف البدن الذ هي ف نهي هنا 

نان لم تخالف في اللو وأخفض ٕ.  
حار) 4 (   .ّفاذا هز رایته أضاء: في ال
حار) 5 ( ه: في ال   .في قبره وتلك الفرحة في قل
حار ج  و17 ح 653: مال الدین) 6 ( ات الهداة ج قطعة منه في  و4 ح 35/ 51عنه ال / 3اث

اب  و،284: الخرایج و433: رواه في إعالم الور و،230 ح 490 أتي إن شاء هللاا في ال  ح 22ّس
4.  
قات اعالم  وقال استاذنا) 7 ( ّشیخنا في اإلجازة العالمة الشیخ آغا بزرك الطهراني قدس سره في ط ّ ّ

ع عة في القر الرا م بن أحمد بن محمد ابو : 1: نالش تاب ّابراه ، له  ّاسحاق المقر المعدل الطبر
ر في  ما ذ ه المالكي والبن شهر اشوب،» المعالم«المناقب  ى عن تارخ ابن الجوز أنه الفق  ّح

غداد، سمع الحدیث الكثیر،و ه قرأ الشرف الرضي القرآن وّشیخ الشهود المعدلین ب الجملة هو . عل



عة غداد ج  وهمأخذ منه علماؤ وّممن أخذ من علماء الش / 6عظماؤهم، ترجم له الخطیب في تارخ 
قات القراء ج  و17   .5/ 1ّط

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   252:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ّ، قال حدثنا عبد الرحمان بن اسماعیل »1«الحسین دمحم بن المظفر الحافظ  ّ حدثنا محمد قال» 2«ّ ّ
م الصور  ّحدثنا رواد : قال» 3«بن ابراه ان » 4«ّ عن رعي » 6«عن منصور » 5«ّقال حدثنا سف

مان، قال» 7« فة بن ال ه: بن حراش عن حذ ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل المهد من : ّسلم وآله وّّ
، ب الدر الكو ناللو لو عري، وّولد وجهه  م ون ما ملئت الجسم جسم إسرائیلي،  أل األرض عدال 

  »8«. ملك عشرن سنة وّالجو، والطیر وجورا، یرضى بخالفته أهل السماء
اب الثالث عشر تؤخذ من هناك ات في ال ه السالم روا   .ّو تقدم في صفته عل

__________________________________________________  
، توفي سنة ابو الحسین دمحم بن المظفر بن موسى بن علي ا) 1 ( غداد ّلبزار الحافظ ال له  و)379(ّ
ع ص ) 93( عة في القر الرا قات اعالم الش   .- 307نسنة ط
ّالمظنو أنه عبد الرحمن بن اسماعیل بن سهل ابو القاسم الخالل، ترجم له الخطیب) 2 ( ّ : قال ون

غداد ج ) 352(توفي سنة    .-292/ 10تارخ 
ثیر ب) 3 ( م بن  ، رو عن رواد بن الجراح،هو دمحم بن ابراه ّن واقدان أبو الحسن الصور ّمحمد  وّ

ره الذهبي في تارخ االسالم ص  وّمؤمل بن إسماعیل وبن یوسف الفرابي، رو عنه الطبراني، ذ
  .ه) 280(ّأظنه مات قبل سنة : قال و408 رقم 252

،الثو وّهو رواد بن الجراح العسقالني أبو عصام، رو عن األوزاعي،) 4 (  خلید بن دعلج، ور
شیر،و م بن موسى، وصدقة بن یزد، وسعید بن  ة، ورو عنه ابراه ر بن أبي شی ّحماد بن  وابو 

اس الترفقي، وسعید ابن أسد، وزاذان، ه، وع قال أبو  وّثقه ابن معین، وحیى بن معین، إختلفوا ف
التعدیل  و الجرح-صدق،ّان محله ال وّهو مضطرب الحدیث، تغیر حفظه في آخر عمره: حاتم

  .55 ص 2 میزان االعتدال ج -2368 رقم 524/ 3للراز ج 
ان بن سعید الثور الحجة الثبت عند القوم المتوفى ) 5 ( ره) 161(ّهو سف   .ّتقدم ذ
ات، توفي سنة ) 6 ( ار الحفا األث ان من  ّهو منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي،  ّ ّ
ر) 132(   .هّه تقدم ذ
ه ) 7 ( ا عل عي، سمع أمیر المؤمنین عل سي الكوفي التا ّرعي بن حراش بن جحش بن عمرو الع



المدائن، توفي سنة  غداد ج -ه) 104(السالم    .-433/ 8 تارخ 
  .1 ح 234: دالئل االمامة) 8 (

ة األبرار في أحوال دمحم   253:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه أتي إن شاء هللاا تعالى أحادیث في صفته من طر العامة عن النبي صلى هللاا عل ّو س ّّ   .ّسلم وآله وّ

ة األبرار في أحوال دمحم   255:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اب الحاد و شاب المنظر وال ه السالم  ّالعشرو في أنه عل ن   ّن

ه، قال- 1 ابو م بن إسحاق الطالقاني رضي هللاا عنه قالح:  ابن  ّدثنا محمد بن إبراه ّ ّحدثنا أحمد : ّ
، قال ، عن ابي الصلت الهرو   :بن علي األنصار

ه السالم م إذا خرج؟ فقال: قلت للرضا عل و شیخ السن شاب : ما عالمة القائم من ّعالمته أن  ّ ن
ه إبن أرعین سنة أ حس ه ل ّالمنظر حتى أن الناظر إل مرور  وو دونها،ّ ّان من عالمته أن ال یهرم  ٕ

ام ه  وّاأل أت ه حتى  الي عل ّالل   »2«. أجله» 1«ّ
م النعماني في - 2 ة«ّ محمد بن إبراه ّحدثنا : قال» 3«ّقال أخبرنا علي بن الحسین المسعود » الغی

حیى العطار، قال ّمحمد بن  ّحدثنا محمد بن الحسین : ّ ، عن محمد بن » 4«ّ ّعلي الكوفي، عن ّالراز
ه السالم أنه  ّالحسن بن محبوب، عن عبد هللاا بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد هللاا عل ّ ّّ

ا موفقا : قال ره الناس ألنه یرجع إلیهم شا ّلو قام القائم ألن ّ ّ ه إال مؤمن» 5«ّ   قد وّال یثبت عل
__________________________________________________  

حار) 1 ( أتي أجله: في ال   .ّحتى 
حار ج  و12 ح 652: مال الدین) 2 (   .286: الخرائج و16 ح 285/ 52عنه ال
ان من ولد ابن مسعود الصحابي،: المسعود) 3 (  ّعلي بن الحسین بن علي أبو الحسن الهذلي، 
غداد المصر صاحب و   .ه) 346(ّتوفي سنة » مروج الذهب«هو المؤرخ الكبیر ال
حار) 4 ( ،: في ال   .ّعلى أ حال لم أظفر على ترجمة له ودمحم بن الحسن الراز
انه) 5 ( ّقال المجلسي قدس سره في ب الموف المتواف األعضاء المعتدل الخل او هو : ّ ّلعل المراد  ّ

اب بل إنتهاؤه فإن في مثل هذا السن یوف اإلنسان لتحصیل الكمال ة عن التوسط في الش ّنا ّ ّ.  
ة األبرار في أحوال دمحم     256:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                      حل

ّفي الذر األول» 1«ّأخذ هللاا میثاقه  ّ -.  
ة ه السالم: و في غیر هذه الروا ا: ّأنه قال عل ة أن یخرج إلیهم صاحبهم شا لهم  وّمن أعظم البل
بیرا   »2«. حسبونه شیخا 



ّحدثني عمر : ، قال»3«ّحدثنا جعفر بن دمحم بن مالك : ّمد بن همام، قالأخبرنا مح: عنه قال و- 3
ّحدثني محمد بن إسماعیل، عن علي بن عمر بن علي بن الحسین، عن أبي : ، قال»4«بن طرخان  ّ ّ ّ

ّعبد هللاا جعفر بن محمد علیهما السالم أنه قال ّ ه السالم : ّ عمر عمر الخلیل عل ّالقائم من ولد 
ّظهر في صورة شاب موف إبن ثالثین سنة حتى یرجع عنه طائفة من  و»5«سنة مائة  وعشرن ّ

مأل األرض قسطا ما ملئت ظلما والناس    »6«. جورا وعدال 
ه قال- 4 ابو ّحدثنا أحمد بن زاد بن جعفر الهمداني رضي هللاا عنه قال:  ابن  ّحدثنا علي بن : ّ ّ

ه، عن الران بن الصلت، عن ا م، عن اب ه السالم قالّابراه ّإن القائم هو الذ إذا خرج : ّلرضا عل ّ
اب وّان في سن الشیوخ   »7«. منظر الش

__________________________________________________  
حار) 1 ( ل مؤمن أخذ هللاا میثاقه في الذر األول: في ال ه إال  ّفال یلبث عل ّ ّ ّ ّ.  
ة النعماني) 2 ( ات الهداة ج  و20 ح 211ص  و43 ح 188: غی في  و473 ح 536/ 3عنه إث

ة الطوسي340 ح 512ص  صیر عن أبي عبد 259:  عن غی اسناده عن ابن أبي حمزة عن أبي   
اختالف ه السالم  حار ج  وهللاّا عل   . عنهما23 ح 287/ 52في ال

سى بن سابور أبو عبد هللاا البزاز الفزار الكوفي ) 3 ( ّجعفر بن دمحم بن مالك بن ع اد ّ ّرو عن ع
عقوب الرواجني المتوفى  رو  وه) 269(ّعن محمد بن الحسین الصائغ المتوفى  وه) 250(بن 

ثیرا، م في تفسیره  اس محمد بن جعفر بن دمحم بن الحسن القرشي الرزاز  وعنه فرات بن ابراه ّأبو الع ّ
ه وه وثقه الشیخ) 313(المتوفى  و)233(المولود  م،علي بن ابرا وابن قولو ابن  وضعفه النجاشي وه
ع ص -الغضائر عة في القر الرا قات الش   .-117/ 4 معجم رجال الحدیث ج -78ن ط

من لم یرو عنهم علیهم السالم) 18(ّعده الشیخ في رجاله : عمر بن طرخان) 4 (   .ف
ّقال المجلسي قدس سره) 5 ( ان: ّ ّسلطنته، أو هو مما بدا  وّلعل المراد عمره في ملكه: ب هّ   . ف
ة النعماني) 6 ( حار ج  و44 ح 189: غی ة الطوسي و،22 ح 287/ 52عنه ال  259: عن غی

ات الهداة ج  ونحوه، ة الطوسي339 ح 511/ 3أخرجه في إث   . عن غی
اب 7 قطعة من ح 376: مال الدین) 7 ( أتي بتمامه إن شاء هللاا في ال   .1ح ) 22(ّ، 

ة األ   257:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وبرار في أحوال دمحم                        حل
اب الثاني ه السالم وال ّالعشرو في أنه عل ه أولوا قوة ون   ّأصحا

ه قال- 1 ابو ّحدثنا أحمد بن زاد بن جعفر الهمداني رضي هللاا عنه قال:  ابن  ّحدثنا علي بن : ّ ّ
ه، عن الران بن الصلت، قال م، عن أب ّإبراه ه السالمقلت للرضا : ّ أنت صاحب هذا األمر؟ : عل



ما ملئت جورا، وأنا صاحب هذا األمر: فقال الذ أمأل عدال  نیف اكو ذلك على ما  وّلكني لست 
ان في سن الشیوخ وتر من ضعف بدني؟ ّان القائم هو الذ إذا خرج  ّّ ّقو » 1«منظر الشاب  وٕ

ّفي بدنه حتى لو مد یده إلى أعظم شجرة على وجه األر ت  وض لقلعها،ّ د ال لتد لو صاح بین الج
ه السالم و معه عصا موسى عل ه السالم ذلك  ونصخورها  مان عل ع من ولد » 2«خاتم سل ّالرا

ه األرض قسطا مأل  ظهره ف ه هللاا في ستره ما شاء، ثم  ما ملئت جورا وّغی   »3«. ظلما وعدال 
  :ّضي هللاا عنه قالّحدثنا الحسین بن أحمد بن إدرس ر: عنه قال و- 2

سى، عن الحسین بن سعید، عن محمد ابن ابي عمیر، عن أبي  ّحدثني أبي عن أحمد بن دمحم بن ع
صیر قال   سأل رجل من أهل الكوفة: أیوب، عن أبي 

__________________________________________________  
ان : في المصدر) 1 ( حار وّجمع الشاب) ضم الشین(ّالش اب :في ال ضا  و)فتح الشین( الش هو أ

  .ّجمع الشاب
حار) 2 ( ع من ولد: في ال   .ذاك الرا
حار ج  و7 ح 376: مال الدین) 3 ( أخرجه  و،407: عن اعالم الور و30 ح 322/ 52عنه ال

ات الهداة ج    .314/ 3ّشف الغمة ج  و478/ 3في اث
ة األبرار في أحوال دمحم   258:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

قولو ه السالم؟ فإنهم  م یخرج مع القائم عل ه السالم  ا عبد هللاا عل نأ ّ ّإنه یخرج معه مثل عدة أهل : ّ ّ
و أولوا القوة أقل من  وّما یخرج إال في أولي قوة: رجال، قال» 1«ثالثة عشر  وبدر ثالثمائة ّما  ن
  .عشرة آالف

ّو أولوا القوة إال عشرة آالفما  و:و في نسخة أخر ّ   »2«. ن
ّحدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي هللاا عنه قال: عنه قال و- 3 ّ ّ:  

ّحدثنا الحسین بن محمد بن عامر، عن عمه عبد هللاا بن عامر، عن محمد بن أبي عمیر، عن علي  ّ ّ ّّ ّ
صیر قال ه السالم: بن أبي حمزة عن أبي  ان قو: ّقال أبو عبد هللاا عل ه السالم ما  ل لو عل

م قوة أو آو إلى: لقومه ِلو أن لي  ِِ ْ َْ ًَ َُّ ْ ُ ِ َّ ن شدید  َ ٍ ر ِ َ ٍ ْ ه السالم،» 3«ُ ا لقوة القائم عل ّإال تمن ر  وّ » 4«ال ذ
عطى قوة أرعین رجال، ه فإن الرجل منهم  ن إال شدة أصحا ّر ّ ه ألشد من زر الحدید، وّ ّان قل ّ لو  وٕ

ال الحدید لقطع فو سیوفهم حتى یرضى هللاا عز ووها،ّمروا بج ّال  ّ ن   »5«. جل وّ
ّحدثنا علي بن أحمد بن دمحم بن موسى رضي هللاا عنه قال: عنه قال و- 4 ّ ّحدثنا محمد بن ابي عبد : ّ ّ

ي، قال: هللاّا الكوفي، قال ّحدثنا محمد بن إسماعیل البرم ّحدثنا إسماعیل بن مالك، عن محمد بن : ّ ّ



ه، عن جده سنان، عن أبي الجارود اقر، عن أب ّ زاد بن المنذر، عن أبي جعفر محمد بن علي ال ّ
ه    عل

__________________________________________________  
ّقال المجلسي قدس سره) 1 ( ان: ّ ه في الثالثمائة: ب ه السالم ال ینحصر اصحا  ّالمعنى أنه عل
  .ي بدو خروجهنثالثة عشر، بل هذا العدد هم المجتمعو عنده فو
حار ج  و20 ح 654: مال الدین) 2 (  341 ح 387/ 1نور الثقلین ج  و33 ح 323/ 52عنه ال
ات الهداة ج و   .234 ح 491/ 3ٕاث
  .80: سورة هود) 3 (
حار) 4 ( ه و:في ال ر إال شدة أصحا ّال ذ ّ.  
حار ج  و26 ح 673: مال الدین) 5 ( نور  و31ح  231/ 2البرهان ج  و44 ح 327/ 52عنه ال

ات الهداة ج  و106: ّالمحجة و177 ح 387/ 2الثقلین ج    .249 ح 494/ 3ٕاث
                          

ة األبرار في أحوال دمحم   259:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم على المنبر یخرج رجل من ولد في : السالم قال ض قال أمیر المؤمنین عل آخر الزمان أب

طن  م مشاش » 1«ناللو مشرب الحمرة، مبدح ال ظهره » 2«عرض الفخذین، عظ بین،  المن
ه ونشامة على لو جلده،: شامتان ه شامة النبي صلى هللاا عل ّشامة على ش ّ : ّسلم له إسمان وآله وّ

علن، فأما الذ یخفى فأحمد، وإسم یخفى ّاسم  علن فمحمد، فإذا  وٕ ّأما الذ  ّهز رایته أضاء لها ما ّ
اد والمغرب، وقبین المشر ه أشد من زر  ووضع یده على رؤوس الع قى مؤمن إال صار قل ّال ی ّ

ه تلك الفرحة في  وأعطاه قوة أرعین رجال، والحدید، قى میت من المؤمنین إال دخلت عل ّال ی ّ»3 «
ه ا ونهم یتزاورو في قبورهم، وقبره ام القائم عل ق اشرو    »4«. لسالمنت

م في - 5   :قال» 5«حدثني دمحم بن جعفر : قال» تفسیره« علي بن إبراه
ّحدثنا محمد بن أحمد  ّ، عن موسى بن سعدان، عن عبد هللاا بن »7«ّ، عن محمد بن الحسین »6«ّ

ه السالم قال في قوله»9«، عن صالح »8«القاسم     ّ، عن أبي عبد هللاا عل
__________________________________________________  

طن) 1 (   .واسعه: مبدح ال
ن المضغ وهو جمع المشاشة) 2 (   .هي رأس العظم المم
حار) 3 ( ه: في ال   .في قبره وتلك الفرحة في قل



اب 17 ح 653: مال الدین) 4 (   .4ح ) 20(ّ، تقدم الحدیث مع مصادره في ال
اس الرزاز الكوفي، ) 5 ( ّهو محمد بن جعفر ابو الع ّ ان خال والد ابي غالب الزرار ولد سنة ّ
  .-171/ 1 معجم رجال الحدیث ج -)316(توفي سنة  وه) 236(

حیى بن عمران بن عبد هللاا بن سعد بن مالك ابو جعفر االشعر القمي، ) 6 ( ّهو دمحم بن احمد بن 
ره   .ّتقدم ذ

ّهو محمد بن الحسین بن أبي الخطاب زد أبو جعفر الزات الهم) 7 ( ّداني، الموث جلیل القدر، ّ
ره) 262(توفي سنة    .ّه تقدم ذ

طل، عده الشیخ في رجاله ) 8 ( ال من اصحاب ) 50(ّهو عبد هللا بن القاسم الحضرمي المعروف 
ه ه السالم، وثقه ابن قولو   .ّضعفه النجاشي وّالكاظم عل

اقر ع) 9 ( ه السالم ّهو صالح بن سهل الهمداني، عده الشیخ تارة من أصحاب ال اخر من  و)5(ل
ه السالم  وفي، وثقه ابن : قائال) 46(اصحاب الصادق عل صالح بن سهل من أهل همدان، االصل 

ه   -ّضعفه وقولو
ة األبرار في أحوال دمحم   260:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ن الشدید«ّالقوة القائم : قال: »قوة «   »1«. ثالثة عشر وةثالثمائ» ّو الر
أخبرني أبو الحسین : قال» مسند فاطمة علیها السالم«ّ أبو جعفر محمد بن جرر الطبر في - 6

نمحمد بن هارو    :قال» 3«ّحدثني أبي : بن موسى، قال» 2«ّ
ّحدثنا أبو علي محمد بن همام قال ، قال: ّ ّحدثنا عبد هللاا بن جعفر الحمیر ّ:  
سى ان ابن تغلب »5«ّحدثنا عبد هللا بن عمرو : ، قال»4 «ّحدثني أحمد بن دمحم بن ع ، عن أ

ه السالم: الكلبي قال ه السالم قال عل ه القائم عل ر ف ه السالم في حدیث یذ  :ّقال أبو عبد هللاا عل
ه أشد من زر الحدیدو قى مؤمن إال صار قل اد فال ی ّوضع هللاا یده على رؤوس الع ّ ّأعطي قوة  وّ

  »6«. أرعین رجال
__________________________________________________  

ه فالظاهر أن الرجل موث وابن الغضائر ة الكتاب إل فه لعدم ثبوت نس ّلكن ال عبرة بتضع ّ  معجم -ّ
  .- 71/ 9رجال الحدیث ج 

حار ج  و335/ 1تفسیر القمي ج ) 1 ( نور الثقلین ج  و8 ح 228/ 2البرهان ج  و158/ 12عنه ال
ات الهداة ج  و179 ح 388/ 2 اشي ج  و564 ح 551/ 3في إث   .55 ح 156/ 2ّعن تفسیر الع
نأبو الحسین محمد بن هارو بن موسى) 2 ( ع : ّ ره النجاشي في ترجمة أحمد بن دمحم بن الر ذ



الرجال، نقل عنه الرجل ان عالما  ّاألقرع الكند الذ  ه وّ / 17 معجم رجال الحدیث ج -ترحم عل
  .-272/ 2ج  و318

بر قال النجاشي) 3 ( اني التلع م بن سعید أبو دمحم الشی : نهو هارو بن موسى بن أحمد بن ابراه
ه طعن عل تب  وان وجها في أصحابنا ثقة معتمدا ال  نت أحضر في داره مع ابنه ابي ... له 

ه توفي  وجعفر قرأو عل ع ص -ه) 385(نالناس  عة في القر الرا قات الش   .-328ن ط
ره) 4 ( سى بن عبد هللا األشعر القمي المتقدم ذ   .ّهو أحمد بن دمحم بن ع
النجف االشرف سنة ) 5 ( ان بن تغلب : 1383في المصدر المطبوع  عبد هللا بن عمر بن أ

  .ّعلى أ حال لم أظفر على ترجمة له والكلبي،
  .243: اإلمامة: دالئل) 6 (

ة األبرا   261:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  ور في أحوال دمحم                        حل
اب الثالث ة وال   نالعشرو في علة الغی

ه قال- 1 ابو ّحدثنا الحسین ابن محمد بن عامر، عن : ّحدثنا جعفر بن دمحم بن مسرور قال:  إبن  ّ
ه السالم ق ره عن أبي عبد هللاا عل ّعمه عبد هللاا بن عامر، عن دمحم بن أبي عمیر، عمن ذ ّّ قلت : الّ

قاتل فالنا  ه السالم لم  ال أمیر المؤمنین عل تاب هللاا عز: فالنا قال وفالنا و»1«له ما  ة في  ّآل ّ 
ما : ّجلو ا أل فروا منهم عذا ًلو تزلوا لعذبنا الذین  ًِ ََّ َ ْ ُ ْ ِ ُ ََ َ َ َِّ َ ْ َ ُ ََّ ََ عني بتزایلهم؟ قال و:قال قلت» 2«ْ   :ما 

افرن، ظهر أبدا حتى تخرج ودائع هللاا  ونودائع مؤمنو في أصالب قوم  ه السالم لن  ّذلك القائم عل
ّجل فاذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء هللاا فقتلهم وعز ّ .»3«  

ّحدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلو رحمه هللاا قال: عنه قال و- 2 ّ ّ ّ:  
ه عن علي بن محمد، عن أحمد ب ّحدثنا جعفر بن محمد بن مسعود، عن أب ّّ ّن محمد، عن الحسن بن ّ

م الكرخي قال ه السالم أو قال له رجل أصلحك هللاا ألم : محبوب، عن إبراه ّقلت ألبي عبد هللاا عل ّ
ا في دین هللاا عز ه السالم قو ّن علي عل ّ ه القوم: بلى، قلت: ّجل؟ قال وّ لم  ویف ظهر عل

   یف لم ومنعهم؟
__________________________________________________  

حار) 1 ( ه في األول: في ال قاتل مخالف   .ّلم 
  .25: سورة الفتح) 2 (
ع641/ 2مال الدین ج ) 3 ( حار ج  و،147: ، علل الشرا البرهان ج  و،19 ح 97/ 52عنهما ال
  .2 ح 339/ 2ّتقدم الحدیث في نفس الكتاب ج  و1 ح 198/ 4



ة األبرار في أحو   262:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وال دمحم                        حل
تاب هللاا عز: ما منعه من ذلك؟ قال ویدفعهم ة في    :قلت: ّجل منعته، قال وّآ

ة؟ قال قوله عز ّو أ آ ما : ّجل وّ ا أل فروا منهم عذا ًلو تزلوا لعذبنا الذین  ًِ ََّ َ ْ ُ ْ ِ ُ ََ َ َ َِّ َ ْ َ ُ ََّ ََ ان  عز» 1«ْ ّإنه  ّ 
نجل ودائع مؤمنو فيو افرنّ اء حتى  و أصالب قوم  قتل اآل ه السالم ل ن علي عل ّمنافقین فلم 

ذلك قائمنا اهل البیت علیهم السالم  و»فقاتله«ّیخرج الودائع، فلما خرج الودائع ظهر على من ظهر 
ظهر أبدا حتى تظهر ودائع هللاا عز ّلن  ظهر على من ظهر فقتله وّ   »2«. ّجل فإذا ظهرت 

حیى- 3 ة، عن عبد هللا بن جبلة، عن »3«ّ، عن جعفر بن محمد  دمحم بن  ، عن الحسن بن معاو
یر، عن زرارة، قال قول: عبد هللا بن  ه السالم  ا عبد هللاا عل ة : ّسمعت أ ه السالم غی ّإن للقائم عل

قوم، قلت طنه وّإنه یخاف: لم؟ قال و:قبل ان  عني القتل-أومأ بیده الى    .»4«  
یر، عن ّعنه عن عدة و- 4 سى عن ابن  ه محمد بن ع ّ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أب ّ

قول: زرارة قال ه السالم  ا عبد هللاا عل قوم، إنه : ّسمعت أ ة قبل أن  ه السالم غی ّإن للقائم عل ّ
طنه و-یخاف عني القتل-أومأ بیده إلى    .»5«  

  ّحدثنا: ل، عن أحمد بن هالل، قا»6«عنه عن الحسین بن أحمد  و- 5
__________________________________________________  

  .25: سورة الفتح) 1 (
ع) 2 ( اب 3 ح 147: علل الشرا حار ج  و642: مال الدین و122 من ال تقدم  و97/ 52عنهما ال

  .440 ص 2الحدیث مع تراجم رجاله في الكتاب ج 
سى ب) 3 ( رهّحتمل أنه جعفر بن دمحم بن مالك بن ع ّن سابور أبو عبد هللاا الكوفي تقدم ذ ّ.  
اب  و،9 ح 338/ 1الكافي ج ) 4 ( ضا في ال أتي الحدیث ا   .3ح ) 24(س
  .18 ح 340/ 1الكافي ج ) 5 (
ره الشیخ ) 6 ( ان من مشایخ الصدو ذ قهو الحسین بن أحمد المالكي، ینتسب الى مالك األشتر، 

قطین    ).390(في ترجمة علي بن 
ة األبرار في أحوال دمحم            263:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و               حل

سى  ح، عن زرارة بن أعین، قال» 1«عثمان بن ع ه السالم ال : عن خالد بن نج ّقال أبو عبد هللاا عل
ة قلت طنه، ولم؟ قال یخاف، و:ّبد للغالم من غی شك الناس  وهو المنتظر وأومأ بیده الى  ّهو الذ  ّ

قول قول وحمل،: في والدته، فمنهم من  قول ولم یخلف، ومات أبوه: منهم من  ولد قبل : منهم من 
سنتین، قال زرارة ه  ت ذلك الزمان؟: فقلت: موت أب   ّفما تأمرني لو أدر



ّاللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرفك، اللهم عرفني «: ّأدع هللاا بهذا الدعاء: قال ّ ّّ ّ ّ
ك لم أعرفه قط، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت ّنب ّك، فإنك إن لم تعرفني نب ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ

  »2«. خمسین سنة وسمعت هذا الحدیث منذ ست: قال أحمد بن هالل» عن دیني
ه قال- 6 ابو ّحدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلو السمرقند رضي هللاا عنه قال:  ابن  ّ ّ  ّحدثنا: ّ

، قاال وّجعفر بن محمد بن مسعود، ّحدثنا محمد بن مسعود، قال: ّحیدر بن محمد السمرقند ّحدثني : ّ
ّعبد هللاا بن محمد  سى الرواسي، عن : بن خالد، قال» 3«ّ ّحدثنا أحمد بن هالل، عن عثمان بن ع ّ

ح الخزاز عن زرارة قال ه السالم: ّخالد بن نج   :ّقال أبو عبد هللاا عل
ة قلتا زرارة ال طنه ولم؟ قال یخاف على نفسه و:ّ بد للقائم من غی   »4«. -أومأ بیده الى 

ّحدثني محمد بن: ّعنه بهذا االسناد عن محمد بن مسعود، قال و- 7 ّ   
__________________________________________________  

ره) 1 ( سى أبو عمرو العامر الكالبي الواقفي تقدم ذ   .ّهو عثمان بن ع
تاب الحجة ص 1الكافي ج ) 2(    .29 ح 342ّ 
مي الكوفي عده ) 3 ( اس التم السي أبو الع ّهو عبد هللاا بن أبي عبد هللا دمحم بن خالد بن عمر الط ّ

ه السالم، ر عل اشي والشیخ في رجاله من اصحاب العس  معجم رجال الحدیث - ّثقه أبو النضر الع
  .-93/ 10ج 
حار ج و 7 ح 481: مال الدین) 4 ( ات الهداة ج  و16 ح 96/ 52عنه ال   .213 ح 487/ 3اث

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   264:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

م الوراق  ّ، عن أیوب بن نوح، عن صفوان بن »2«ّحدثنا حمدان بن أحمد القالنسي : ، قال»1«ّإبراه
یر، عن زرارة قالحیى قول:  عن ابن  ه السالم  ا جعفر عل لة قبل : سمعت أ ة طو ّإن للقائم غی

قوم، قلت له   لم؟ و:أن 
طنه ویخاف: قال   »3«. أومأ بیده إلى 

ّحدثنا عبد الواحد بن عبدوس العطار : عنه قال و- 8   :ّ، رضي هللاا عنه قال»4«ّ
ة، عن حمدان بن ّحدثنا علي بن دمحم بن قتی ، عن محمد ابن الحسین، عن ابن ّ سابور مان الن ّ سل
قول: ّمحبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال ه السالم  ا جعفر عل ة : سمعت أ ّإن للقائم غی

  لم؟ و:قبل ظهوره، قلت
طنه و-یخاف: قال   »5«. عني القتل:  قال زرارة-أومأ بیده الى 



ه : عنه قال و- 9 ّحدثنا محمد بن ماجیلو ّحدثني عمي محمد بن أبي القاسم : ّ رحمه هللاا، قال»6«ّ ّ ّ
یر، »7« حیى عن ابن  ّ، عن أحمد بن أبي عبد هللاا البرقي، عن أیوب بن نوح، عن صفوان بن  ّ

ه السالم قال   :ّعن زرارة عن أبي عبد هللاا عل
امه؛ قلت» 8«ّإن للقائم  ة قبل ق   لم؟ و:غی

__________________________________________________  
ان من مشایخ دمحم بن عمر بن عبد العزز الكشي، رو عنه ) 1 ( م الوراق السمرقند  ّدمحم بن ابراه

من لم یرو عنهم علیهم السالم) 33(ّعده الشیخ في رجاله  وّفي عدة موارد،  معجم رجال الحدیث -ف
  .-228/ 14ج 
ان من الفقهاء الثقاتحمدان دمحم بن أحمد بن خاقان القالنسي النهد) 2 (   .ّ الكوفي 
حار ج  و8 ح 481: مال الدین) 3 ( ات الهداة ج  و17 ح 97/ 52عنه ال   .24 ح 487/ 3ٕاث
ان من مشایخ الصدو قدس سره، ) 4 ( سابور  ّهو عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار الن ّ ق ّ ّ

سابور سنة  ه في المشیخة وه) 352(سمع منه بن قا- ّترضى عل ع ص  ط عة في القر الرا نت الش
160-.  

ع9 ح 481: مال الدین) 5 ( حار ج  و9 ح 246: ، علل الشرا ة  و5 ح 91/ 52عنهما ال عن غی
  .201: رواه الشیخ في غیبته و93: النعماني

ره) 6 ( ه بن أبي القاسم عبید هللا الملقب ببندار تقدم ذ ّهو دمحم بن علي ما جیلو ّ.  
ان من مشایخ هو دمحم بن ابي) 7 ( ّ القاسم عبید هللاا الملقب ببندار ابن عمران الجنابي البرقي  ّ

ره ّالصدو قدس سره تقدم ذ ّّ   .ق
حار) 8 ( امه: قال: في ال ة قبل ق   .للغالم غی

ة األبرار في أحوال دمحم   265:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ح   »1«. قال یخاف على نفسه الذ

ّحدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار رضي هللاا عنه، قال: عنه قال و-10 ّ ّ ّحدثني علي : ّ ّ
، قال سابور ة الن ّحدثني أحمد بن عبد هللاا بن جعفر المدائني : ّبن محمد بن قتی ّ، عن عبد هللاا »2«ّ

قول: ، قال»3«بن الفضل الهاشمي  ّسمعت الصادق جعفر بن محمد علیهما السالم  ّإن لصاحب : ّ
طل، قلت له ل م ة ال بد منها، یرتاب فیها  ّهذا األمر غی   لم جعلت فداك؟ و:ّ

شفه لكم، قلت: قال مة في غیبته؟: ألمر لم یؤذن لنا في    فما وجه الح
ره،: قال ات من تقدمه من حجج هللاا تعالى ذ مة في غی مة في غیبته وجه الح ّوجه الح ّان وجه  وّ ٕ



مة في ذلك ال ی ه السالم الح ما أتاه الخضر عل مة ف شف وجه الح ما ال ین عد ظهوره،  شف إال  ّن
ه السالم إلى وقت افتراقهما وقتل الغالم وقمن خر السفینة   .ٕاقامة الجدار لموسى عل

ّابن الفضل إن هذا االمر أمر من أمر هللاا عز ّ ّسر من سر هللاا، وّجل وّ متى  وّغیب من غیب هللاا، وّ
مة وّزّعلمنا أنه ع لها ح أن أفعاله  م صدقنا  ّجل ح ّ ّ شف لنا وّ ان وجهها غیر من   »4«. ٕان 

م النعماني في - 11 ة«ّ محمد بن إبراه    ّأخبرنا محمد بن همام: قال» الغی
__________________________________________________  

حار ج  و10 ح 481: مال الدین) 1 ( ات ا و18 ح 97/ 52عنه ال  266 ح 487/ 3لهداة ج ٕاث
  .293: رواه في دالئل اإلمامةو
عنوان المدائني) 2 (   .لم أظفر له ترجمة 
ة بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ابو ) 3 ( ّهو عبد هللاا بن الفضل بن عبد هللاا بن ب ّ ّ

تاب رواه عنه دمحم بن أ ه السالم له  ّبي عمیر، وثقه دمحم الهاشمي النوفلي رو عن الصادق عل
  .-276/ 10 معجم رجال الحدیث ج -النجاشي

ع11 ح 481: مال الدین) 4 ( حار ج  و8 ح 345: ، علل الشرا في  و4 ح 91/ 52عنهما ال
ات الهداة ج   193 ح 291/ 3في نور الثقلین ج  و376: عن االحتجاج و عنهما217 ح 488/ 3إث

  .عن العلل
ة األ   266:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وبرار في أحوال دمحم                        حل

ّحدثني جعفر بن محمد بن مالك، قال: ّرحمه هللاا قال على : ّ حیى بن  عقوب، عن  اد بن  ّحدثني ع ّ
قول: ، عن زرارة قال»1« ه السالم  ا عبد هللاا عل قوم، : ّسمعت أ ة قبل أن  ه السالم غی ّإن للقائم عل

  لم؟ و:فقلت
طنه وف،یخا: قال   .أومأ بیده الى 

شك  وهو المنتظر وا زرارة: ثم قال ّهو الذ  قول» 2«ّ مات أبوه فال خلف : في والدته، فمنهم من 
قول و،»3« قول وحمل،: منهم من  قول وغائب،: منهم من  سنتین،: منهم من  ه   ولد قبل وفاة أب
عة فعو متحن قلوب الش حب أن  ّهو المنتظر غیر أن هللاا  ّ طلوّ   .نند ذلك یرتاب الم

ت ذلك الزمان فأ شي أعمل؟: قال زرارة، قلت له ّجعلت فداك إن أدر ّ ّ  
ّاللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني «: ّأدرك ذلك الزمان فلیدع بهذا الدعاء» 4«ا زرارة من : فقال ّ ّ

ك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أ ّنفسك لم أعرف نب ّّ ّ ّ ّعرف حجتك، اللهم عرفني ّ ّّ
ّحجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دیني ّ ّ«.  



المدینة، قلت: ّثم قال اني؟ : ّا زرارة ال بد من قتل غالم  ش السف قتله ج س الذ  ّجعلت فداك أو ل
قتل المدینة، وال،: فقال ش بني فالن یخرج حتى  قتله ج ّال یدر الناس في أ شي ولكن  ء جاء،  ّ

ا غ قتله، فإذا قتله  أخذ الغالم ف مهلهم هللاا فعند ذلك فتوقعوا الفرج وعدوانا وف ّظلما لم  ّ.  
عقوب الكلیني، قال: و عنه قال م: ّأخبرنا محمد بن  ّحدثنا علي بن إبراه ّ   

__________________________________________________  
ة النعماني) 1 ( حار عن غی   .ّعلى أ حال لم أظفر على ترجمة له وي،حیى بن عل: في ال
حار) 2 (   .ّشك الناس في والدته: في ال
حار) 3 (   .ّلم یخلف ومات أبوه: في ال
حار) 4 ( ت ذلك الزمان فالزم هذا الدعاء: في ال   .إن أدر

ة األبرار في أحوال دمحم   267:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
یر، عن ابن هاشم، ّ عن الحسن بن موسى الخشاب، عن عبد هللاا بن موسى، عن عبد هللاا ابن  ّ ّ
قول: زرارة، قال ه السالم  ا عبد هللاا عل ر مثله وّسمعت أ   »1«. ذ

عقوب الكلیني في : قلت   »2«. »الكافي«ّرو هذا محمد بن 
__________________________________________________  

ة النع) 1 ( ورن6 ح 166: مانيغی السندین المذ  .  
حار ج  وعنه و5 ح 337/ 1الكافي ج ) 2 ( ة ال مال الدین و70 ح 146/ 52عن الغی  342: عن 
طرقه الثالثة عن زرارة24ح  ة الطوسي و  ات الهداة ج  و،202: غی  ح 443/ 3أخرج صدره في اث
ة18   .الكافي و عن الغی

ة األ   269:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وبرار في أحوال دمحم                        حل
ع اب الرا ه السالم وال ّالعشرو في علة إخفاء والدته عل    ن

ه قال- 1 ابو ل رحمه هللاا قال:  ابن  ّحدثنا محمد بن موسى بن المتو ّ ّ ّ:  
سى بن عبید، عن محمد بن أبي عمیر، عن سع حیى العطار، عن محمد بن ع ّحدثنا محمد بن  ّ ّّ ید ّ

ه السالم قال»1«بن غزوان  صیر، عن أبي عبد هللاا عل   :ّ، عن أبي 
عة إذا خرج» 2«صاحب هذا األمر تخفى  و ألحد في عنقه ب نوالدته على هذا الخل لئال  ّ .»3«  

ّحدثنا عبد الواحد بن محمد العطار، قال: عنه قال و- 2 ّحدثنا أبو عمرو الكشي، عن محمد بن : ّ ّ
سى، عن محمد بن أبي عمیر، : ، قال»4«ا جبرئیل بن أحمد ّحدثن: مسعود، قال ّحدثنا محمد بن ع ّ ّ

ه السالم قال صیر، عن أبي عبد هللاا عل صاحب هذا األمر تغیب : ّعن سعید بن غزوان، عن أبي 



عة إذا خرج و ألحد في عنقه ب نوالدته عن هذا الخل لئال  ّصلح هللاا عز وّ . ّجل أمره في لیلة وّ
»5«  

__________________________________________________  
ه السالم) 1 ( ّثقه  وله اصل، وسعید بن غزوان االسد موالهم الكوفي رو عن الصادق عل

  .- 127/ 8 معجم رجال الحدیث ج -النجاشي
حار) 2 (   .ذلك في المصدر وتعمى والدته،: في ال
حار ج  و1 ح 479/ 2مال الدین ج ) 3 ( ات الهداة ج  و،11 ح 95/ 52عنه ال  ح 486/ 3ٕاث

207.  
ش،) 4 ( ما  ان مق العراق، وجبرئیل بن أحمد أبو دمحم الفارابي،  ة عن العلماء   قم، وأكثر الروا
ثیرا وخراسان،و ه، وأبو عمرو الكشي یرو عنه  من لم یرو عنهم علیهم  وعتمد عل ّعده الشیخ ف

  .-33/ 4 معجم رجال الحدیث ج - السالم
حار ج  و5 ح 480/ 2مال الدین ج ) 5 (   .12 ح 95/ 52عنه ال

ة األبرار في أحوال دمحم   270:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ّمحمد بن الحسن رضي هللاا عنه، قاال وّحدثنا أبي: عنه قال و- 3 ّحدثنا سعد بن عبد هللاا، عن محمد : ّ ّ ّ

سى بن عبید، ّد بن الحسین بن أبي الخطاب، عن محمد بن أبي عمیر، عن جمیل بن ّمحم وبن ع
ه السالم قال عث القائم: ّصالح، عن أبي عبد هللاا عل عة ألحد وی س في عنقه ب   »1«. ل

ّحدثنا أبي رحمه هللاا قال: عنه قال و- 4 عقوب بن یزد،: ّ ّحدثنا سعد بن عبد هللاا، عن  الحسن بن  وّ
عا، عن محمد بن ه السالم قالّظرف جم : ّ أبي عمیر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد هللاا عل

ه السالم عة وقوم القائم عل س ألحد في عنقه ب   »2«. ل
م بن إسح رضي هللاا عنه، قال: عنه قال و- 5 ّحدثنا محمد بن إبراه ّ ّ:  

ّحدثنا أحمد بن محمد الهمداني  ّحدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال،: قال» 3«ّ ّ ّ ه عن ّ  عن أب
ه السالم قال ّأبي الحسن علي بن موسى الرضا عل عة عند فقدهم الثالث من ولد : ّ الش ّأني  ّ»4 «

طلبو المرعى فال یجدونه نالنعم  ّ.  
ابن رسول هللاا؟ و:قلت له   ّلم ذلك 

  
غیب عنهم: قال   .ّألن إمامهم 
السی و:فقلت عة ألحد إذا قام  و في عنقه ب نلم؟ قال لئال    »5«. فّ



م النعماني في - 6 ة«ّ محمد بن إبراه ّحدثنا علي : ّأخبرنا أحمد بن محمد ابن سعید قال: قال» الغی ّ
  ّ بن الحسن، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن علي

__________________________________________________  
حار ج  و2 ح 479: مال الدین) 1 (   .12 ح 95/ 52عنه ال
حار ج  و3 ح 480: مال الدین) 2 (   .13 ح 95/ 52عنه ال
هو احمد بن دمحم بن سعید بن عبد الرحمن بن زاد بن عبد هللا بن زاد بن عجالن الهمداني ) 3 (

الكوفة سنة  ابن عقدة و)333(المتوفى  ره وان معروفا    .ّقد تقدم ذ
ه السالم) 4 ( ر عل ه االمام الحسن العس   .المراد 
حار ج  و4 ح 480: ال الدینم) 5 (   .14 ح 96/ 52عنه ال

ة األبرار في أحوال دمحم   271:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
م بن عمر الكناسي  سى، عن إبراه ه : ، قال»1«ّابن مهزار، عن حماد بن ع ا جعفر عل سمعت أ

قول قولسمع وّإن لصاحب هذا األمر غیبتین،: السالم  قوم القائم: ته  عة وال  . ألحد في عنقه ب
»2«  
عقوب، قال: عنه قال و- 7 ّحدثنا عدة من أصحابنا قالوا: ّأخبرنا محمد بن  ّحدثنا أحمد بن محمد، : ّ ّ

ه السالم قال : ّعن الحسین بن سعید، عن ابن أبي عمیر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد هللاا عل
ه السالم س وقوم القائم عل عة وال عهد و ألحد في عنقه عقدل   »3«. ال ب

اسي : عنه قال و- 8 ّأخبرنا علي بن أحمد، عن عبید هللاا بن موسى العلو الع ّ ّ، عن محمد بن »4«ّ
یر عن زرارة قال حیى، عن عبد هللاا بن  ّأحمد القالنسي، عن أیوب بن نوح، عن صفوان بن  ّ :

قول ه السالم  ا جعفر عل   :سمعت أ
ةّإن للقائم   .جحده أهله و غی

  لم ذلك؟ و:قلت
طنه ویخاف: قال   »5«. اومأ بیده الى 

، عن أحمد بن : عنه قال و- 9 ّحدثنا علي بن أحمد، عن عبید هللا بن موسى العلو اس بن(ّ ) الع
یر، عن زرارة، عن»6«الحسن  ه، عن ابن     ، عن أب

__________________________________________________  
اقر)1 ( ماني الصنعاني الذ رو عن ال م بن عمر ال حتمل أنه إبراه  ّ  الصادق علیهما السالم وّ
سىو ه عنه حماد بن ع تاب یرو س موصوفا  وّوثقه النجاشي، وّله  ضعف اإلحتمال أنه ل ّلكن  ّ



  .هللاّا هو العالم والكناسي،
ة النعماني) 2 ( حار ج  و3 ح 171: غی   .3 ح 251: نتخب االثرم و12 ح 155/ 52عنه ال
ة النعماني) 3 (   .27 ح 342/ 1رواه الكلیني في الكافي ج  و46 ح 191ص  و4 ح 171: غی
اسي العلو) 4 ( عنوان الع   .لم اظفر على ترجمة له 
ة النعماني) 5 ( حار ج  و18 ح 176: غی   .22 ح 98/ 52عنه ال
  .لم اظفر على ترجمة له) 6 (

ة األبرار في أحوال دمحم                           272:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وحل
قول: عبد الملك بن أعین قال ه السالم  ا جعفر عل قوم، قلت: سمعت أ ة قبل أن    لم؟ و:للقائم غی

عني القتل ویخاف: قال طنه    »1«. أومأ بیده الى 
ملي ّحدثنا علي بن ا: أخبرنا أحمد بن دمحم بن سعید، قال: عنه قال و-10 ، عن »2«لحسن الت

اس بن عامر بن راح الثقفي  ا عبد هللا »3«الع یر، عن زرارة، قال سمعت أ ّ، عن عبد هللاا بن 
قول ه السالم  قوم، قلت: عل ة قبل ان    لم؟ و:إن للقائم غی

طنه وّإنه یخاف: قال   »4«. أومأ بیده إلى 
عبد هللا أحمد بن مستور » 5«ّ محمد ّحدثنا أبو: أخبرنا أحمد بن سعید، قال: عنه قال و- 11

ّحدثنا محمد بن عبید هللاا : األشجعي، قال ّ یر، عن : أبو جعفر الحلبي، قال» 6«ّ ّحدثنا عبد هللا بن 
قول: زرارة قال ه السالم  ا عبد هللا عل قوم، قلت: سمعت أ ة قبل أن    لم؟ وّإن للقائم غی

طنه وّإنه یخاف: قال   »7«. أومأ بیده الى 
__________________________________________________  
ة النعماني) 1 (   .19 ح 176: غی
ره) 2 ( ّهو علي بن الحسن بن علي بن فضال المتقدم ذ ّ.  
اني) 3 ( اس بن عامر بن راح أبو الفضل الثقفي القص الشیخ : قال في ترجمته وّثقه النجاشي وّالع

تب ثیر الحدیث له  ه السالم  و.قالصدو الثقة  ّعده الشیخ في رجاله تارة من أصحاب الكاظم عل
من لم یرو عنهم علیهم السالم  و)38(   .-227/ 9 معجم رجال الحدیث ج -)65(أخر ف
ة النعماني) 4 (   .20 ح 177: غی
  .لم أظفر على ترجمة له) 5 (
  .هو دمحم بن عبید هللا بن علي الحلبي) 6 (
ة النعماني) 7 ( اب . 21 ح 177: غی   ).13( من المنهج 3ح ) 23(ّتقدم في ال



ة األبرار في أحوال دمحم   273:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اب الخامس ه السالم إذا قام یتلو قوله تعالى وال ّالعشرو في أنه عل ة: ن م لما خفتكم اآل ْففررت من ُْ ُُ ْ َِ َّ َ ْ ِ ُ ْ َ َ  

م النع- 1 ة«ماني في ّ محمد بن إبراه ّحدثنا القاسم : ّأخبرنا أحمد بن محمد ابن سعید، قال: قال» الغی
س بن هشام، عن عبد هللاا بن جبلة، عن أحمد بن نضر عن : ّبن محمد بن الحسین، قال ّحدثنا عب ّ

ه السالم أنه قال ّمفضل بن عمر، عن أبي عبد هللاا عل ّ قول فیها ففررت : ّ ة  ُلصاحب هذا األمر غی ْ َ ََ
ْمن ماِ ًم لما خفتكم فوهب لي ري ح ْ ُ َ َِّ ِ َِ َ َ ْْ ُْ ُُ َّ َجعلني من المرسلین َ وَ َِ َ ُْ ْ ِ َِ َ َ»1« .»2«  
ّحدثني جعفر بن محمد بن مالك، قال: ّأخبرنا محمد بن همام، قال: عنه قال و- 2 ّحدثني الحسن : ّ

ن أبي ّحدثني أحمد بن الحارث األنماطي، عن المفضل بن عمر، ع: ّبن محمد بن سماعة، قال
ه السالم أنه قال م لما خفتكم: ّجعفر عل ة ففررت من ه السالم تال هذه اال ْإذا قام القائم عل ُْ ُُ ْ َِ َّ َ ْ ِ ُ ْ َ َ .»3«  

  :، قال»4«ّأخبرنا عبد الواحد بن عبد هللاا بن یونس : عنه قال و- 3
__________________________________________________  

  .21: سورة الشعراء) 1 (
ة النعماني) 2 ( حار ج  و10 ح 174: غی   .39 ذیل ح 292ص  و19 ح 157/ 52عنه ال
ة النعماني) 3 ( حار ج  و11 ح 174: غی   .39 ح 292/ 52عنه ال
ع ) 4 ( ان من مشایخ الحدیث في القر الرا نعبد الواحد بن عبد هللا بن یونس ابو القاسم الموصلي 

  .غیرهما وه) 381( احمد بن الجنید المتوفى سنة دمحم بن ورو عنه ابن أبي زنب النعماني
ة األبرار في أحوال دمحم   274:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

بن » 3«عن الحسن » 2«ّحدثنا احمد بن علي الخمر : ، قال»1«أخبرنا أحمد بن دمحم بن راح 
: ّبن الحارث، عن المفضل بن عمر، قالّأیوب، عن عبد الكرم بن عمرو الخثعمي، عن أحمد 

ه السالم ا عبد هللاا عل عني أ قول  ه السالم: ّسمعته  اقر عل ّقال أبو جعفر محمد بن علي ال إذا قام : ّ
  :القائم قال

ما م لما خفتكم فوهب لي ري ح ًففررت من ْ ُ َ َ َِّ ِ َِ َ َ ْ َْ ُْ ُُ َّ َ ْ ِ ُ ْ َجعلني من المرسلین َ وَ َِ َ ُْ ْ ِ َِ َ َ»4«.  
تاب  شرف ا- 4 اهرة في فضائل العترة«لدین النجفي في  ات ال ل اآل قال الشیخ المفید : قال» تأو

تاب  ة«رحمه هللا في  ه السالم » الغی ّاسناده عن رجاله، عن المفضل بن عمر عن أبي عبد هللاا عل ّ
ا للناس: ّأنه قال ة مخاط ه السالم تال هذه اآل م: إذا قام القائم عل ْففررت من ُ ْ ِ ُ ْ َ ِ لما خفتكم فوهب لي ََ َِ َ َ َ ْْ ُ ُ َّ َ

ما ًري ح ْ ُ َجعلني من المرسلینَ وَِّ َِ َ ُْ ْ ِ َِ َ َ .»5«  
__________________________________________________  



ه الواقفي الثقة رو عنه ) 1 ( س أبو الحسن الفق هو احمد بن دمحم بن علي بن عمر بن راح بن ق
  ).336(ابو علي دمحم بن همام المتوفى و )368(ابو غالب الزرار المتوفى 

من الحنا ) 2 ( م الحمیر الصید ابن أ ا(ّأحمد بن علي بن ح هو ) الحمیر(الخمر ) ّالخ
ظهر، من النجاشي   .-166/ 2 معجم رجال الحدیث ج -الشیخ ومن المعارف على ما 

تاب اصیل،) 3 ( خ في رجاله من اصحاب ّعده الشی وّهو الحسن بن أیوب بن أبي عقیلة، له 
ه السالم تاب النوادر والكاظم عل   .قال له 

ة النعماني) 4 ( حار ج  و12 ح 174: غی  8 ح 281في ص  و39 ذیل ح 292/ 52عنه ال
ات الهداة ج و مال الدین113 ح 468/ 3ٕاث   .10 ح 328:  عن 
ات ج ) 5 ( ل اآل ات الهداة ج  و5 ح 388/ 1تأو / 3 البرهان ج في و636 ح 562/ 3عنه إث

  .2 ح 183
ة األبرار في أحوال دمحم   275:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

اب السادس ه وال ّالعشرو في أن ف ُوعد هللاا الذین آمنوا : في االئمة علیهم السالم نزل قوله تعالى ون َ َ َِّ ُ َّ َ َ َ
م ْمن ُ ْ ستخلفَ وِ َِعملوا الصالحات ل ِْ َ ْ ََ ُِ َّ ِ ةَ ما استخلف الذین من قبلهم اآل ْنهم في األرض  ِْ ِ ْ َ ْ ِ َ َِّ َِ َ ْْ َ ْ َ َُ ِ َْ َّ  

ما نزل في أهل البیت علیهم السالم من القرآن- 1 ار في تفسیره ف اس بن ماه ّ محمد بن الع هو ثقة  وّ
ّرو الحسین بن محمد، عن معلى بن دمحم، عن الوشاء عن عبد هللاا بن سنان قال: قال ّ ّ ا : ّ سألت أ

ه السالم عن قول هللاا عز ّعبد هللاا عل م: جل وّ ْوعد هللاا الذین آمنوا من ُ ْ ِ ُ َ َ َِّ ُ َّ َ َ ستخلفنهم َ وَ ْعملوا الصالحات ل ُ َّ َِ ِْ َ ْ ََ ُِ َّ ِ َ
ما استخلف الذین من قبلهم قال ْفي األرض  ِ ِ َْ ْ ِ َ َِّ َِ َ ْْ َ ْ َ َ ِ ه السالم: َْ ّاألئمة من  وّنزلت في علي بن أبي طالب عل

نن لهم دینهم الذ ارتضىَ وسالمولده علیهم ال م َل ْ ِ َِّ ُِ ُ ُ ََ َْ َ ََّ ّ ْ لهم ُ ُ عد خوفهم أمنا َ وَ ًلیبدلنهم من  ْ َ ْ ِْ ِ ْ َ ِ ِْ َ َُْ ِ ُ ََّ عني : قال» 1«َّ
  »2«. ه ظهور القائم

م النعماني في - 2 ة«ّ محمد بن إبراه   ّأخبرنا أحمد بن محمد: قال» الغی
__________________________________________________  

  .55: سورة النور) 1 (
ات ج ) 2 ( ل اآل ة المرام و6 ح 146/ 3عنه البرهان ج  و21 ح 368/ 1تأو  5 ح 376: غا
  .3 ح 193/ 1رو صدره في الكافي ج و

ة األبرار في أحوال دمحم   276:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه قال» 1«مد بن یوسف حدثني أح: ابن سعید بن عقدة قال تا عقوب الجعفي من  ّحدثنا : بن 

ه، ، عن »2«وهب بن حفص  وّإسماعیل بن مهران، قال حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أب



ه السالم في قوله عز صیر، عن أبي عبد هللاا عل م: جل وّأبي  ْوعد هللاا الذین آمنوا من ُ ْ ِ ُ َ َ َِّ ُ َّ َ َ ُِعملوا َ وَ َ
ِالصالحات ِ ما استخلف الذین من قبلهمَّ ستخلفنهم في األرض  ْ ل ِْ ِ ِْ َ ْ ِ َ َِّ َِ َ ْ َْ َْ َْ َْ َُ ِ َْ َّ َ نن لهم دینهم الذ ارتضىَ وَ م َل ْ ِ َِّ ُِ ُ ُ ََ َْ َ ََّ ّ ْ لهم ُ ُ َ 

و بي شیئا َو شر عبدونني ال  عد خوفهم أمنا  ًلیبدلنهم من  ًْ َ ِ َِ نّ ُ ِ َّْ ُ ُ َ َ ََُِ ُ ْْ ْْ َ ْ ِْ ْ َ ِ ِِ ُ َ ه والقائم: قال» 3«َ   »4«. أصحا
ة نزلت في األئمة ات في أن اآل ّو الروا ه  وّ ثیرة من أراد الوقوف علیها فعل القائم علیهم السالم 

  .»5«ّمن أهل البیت علیهم السالم الذ صنفته » البرهان في تفسیر القرآن«تاب 
__________________________________________________  

عقوب بن ) 1 ( ابن الجال الكوفي أحمد بن یوسف بن  اني المعروف  حمزة بن زاد الجعفي القص
ه السالم غداد، وان من أصحاب الرضا عل ّأن ابن عقدة احمد : في رجال النجاشي وثقاتهم توفي ب

 معجم -ه) 249(ّلكن سهو ألن ابن عقدة ولد سنة  وه) 209(بن دمحم بن سعید رو عنه سنة 
  .-337 -336/ 2رجال الحدیث ج 

ه السالم)2 ( ّ وهب بن حفص النخاس الكوفي، عده البرقي من اصحاب الصادق عل ّ.  
  .55: سورة النور) 3 (
ة النعماني) 4 ( حار ج  و35 ح 240: غی   .4 ح 146/ 3البرهان ج  و،50 ح 58/ 51عنه ال
ستفاد منها أن ) 14( أورد فیها 150 الى ص 146 من ص 3ج » البرهان«انظر ) 5 ( ّحدیثا 

ما صاحب االمر عجل هللا المصداق ة الكرمة األئمة المعصومو علیهم السالم ال س ّ االتم لآل ن ّ ّ
اني ج » شواهد التنزل« و.تعالى فرجه الشرف   أورد فیها ثالثة أحادیث536/ 1للحاكم الحس

ة المرام«و اب » غا م الكوفي« و376ص ) 79(في ال   .103ص » تفسیر فرات بن ابراه
ة األبرار في أحوال دمحم   277:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ع اب السا ه وال ّالعشرو في أن ف َنرد أن نمن على َ و:في األئمة علیهم السالم نزل قوله تعالى ون َ َّ ُ َ ُْ َُ ِ
ِالذین استضعفوا في األرض َْ ْ ِ َُّ ِ ْ ُ ْ َ ًنجعلهم أئمةَ وِ َّ َِ ْ ُ َ َ ْ َنجعلَ وَ َ ْ َهم الوارثینَ ِِ ْ ُ ن لهم في األرضَ وُ ِنم َْ ْ َِ ِْ ُ ََ ّ َننر فرعوَ وُ ْ َ ْ ِ َ ِ ُ 

حذروَ وَهامانَو انوا  َنجنودهما منهم ما  ُ َُ ْ َ ُ ُْ ُ ْ ِ ُ َ   
ه قال- 1 ابو ّحدثنا أبو : ّرضي هللاا عنه قال» 1«ّحدثنا أحمد بن دمحم بن الهیثم العجلي :  ابن 

را القطان، ق حیى بن ز اس أحمد بن  ّالع ر بن عبد هللا بن حبیب : الّ ّحدثنا : ، قال»2«ّحدثنا 
ه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال م بن بهلول، عن أب ّتم ه : ّ ا عبد هللاا عل ّسمعت أ

قول ه: السالم  ّإن رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ ّسلم نظر إلى علي وآله وّ الحسین علیهم السالم  والحسن وّ
ى عدأنتم الم: قال وف   .نستضعفو 

ابن رسول هللاا؟: فقلت له: قال المفضل   ّما معنى ذلك 



قول: قال عد إن هللاا  ّمعناه أنتم األئمة  ّ َنرد أن نمن على الذینَ و:ّ َِّ َ َ َّ ُ َ ُْ َُ ِ   
__________________________________________________  

ره النجاشي ) 1 (  ّوثقه وفي ترجمة إبنه الحسن بن احمدّاحمد بن محمد بن الهیثم العجلي الراز ذ
ه وقهو من مشایخ الصدوو   .-323/ 2 معجم رجال الحدیث ج -ّقد ترضى عل
ن الر) 2 ( س تاب نوادر ور بن عبد هللا بن حبیب المزني    .-349/ 3 معجم الرجال ج - له 

ة األبرار في أحوال دمحم   278:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ِاستضعفوا في األرض َْ ْ ِ ُ ِ ْ ُ ًنجعلهم أئمةَ وْ َّ َِ ْ ُ َ َ ْ َنجعلهم الوارثین َ وَ ِِ ْ ُ ُ َ َ ْ امة» 1«َ ة جارة فینا إلى یوم الق . فهذه اآل

»2«  
ّحدثنا محمد بن الحسین : قال» 3«ّحدثنا دمحم بن عمر : عنه قال و- 2 ّحدثنا أحمد بن : ، قال»4«ّ

م، قال» 5«غنم    :، قال»6«رح بن مسلمة ّحدثنا ش: بن ح
ار، عن األعمش  م بن یوسف، عن عبد الج ّحدثنا إبراه   :قال» 8«عن ابي صادق » 7«ّ

ه السالم ة» 9«هي لنا أو فینا : قال علي عل ِنرد أن نمن على الذین استضعفوا في َ وهذه اآل َُّ ِ ْ ْ ُُ ْ َ ِ َ َ َّ ُ َ َُ ِ
ِاألرض َْ ًنجعلهم أئمةَ وْ َّ َِ ْ ُ َ َ ْ ُنجعلهم اَ وَ ُ َ َ ْ َلوارثین َ ِ ِ ْ»10« .»11«  

ار قال- 3 اس بن ماه ّ محمد بن الع م بن محمد، عن : ّ ّحدثنا علي بن عبد هللاا بن أسد، عن إبراه ّ ّ ّ
لب المسعود    عن عمرو بن عبد الغفار،» 12«یونس بن 

__________________________________________________  
  .5: سورة القصص) 1 (
ار) 2 ( حار ج  و1 ح 79: معاني األخ نور  و2 ح 217/ 3البرهان ج  و1 ح 168/ 24عنه ال

  .14 ح 110/ 4الثقلین ج 
الجعابي ) 3 ( غداد المعروف  ر ال ّهو محمد بن عمر بن دمحم بن سالم بن البراء القاضي ابو 

غداد) 355(المتوفى  و)284(المولود سنة  ما في تارخ  ع ص - ه  عة في القر الرا قات الش ن ط
296-.  

سمع منه ) 317(هو دمحم بن الحسین بن حفص الخثعمي االشناني الكوفي العدل المتوفى سنة ) 4 (
بر المتوفى سنة  ع ص -ه) 385(التلع عة في القر الرا قات الش   .-266ن ط

حار) 5 ( م،: في ال   .ّعلى أ حال مجهول لم أظفر على ترجمة له وأحمد بن غنم بن ح
ضا مجهول وح بن سلمةسر: في البرهان) 6 (   .ّعلى أ تقدیر هو ا
حار وفي المصدر،) 7 ( ما أن  وعن األعشى الثقفي،: البرهان وال ضا مجهول  ّعلى أ حال هو ا ّ



م بن یوسف ضا مجهوالن وإبراه ار أ   .عبد الج
ماني، عده الشیخ في رجاله من اصحاب امیر : أبو صادق) 8 ( ّلیب بن شهاب الجرمي ال

ه السالمالمؤمنین   . عل
  .ّالتردید من الراو) 9 (
  .5: سورة القصص) 10 (
حار ج  و26 ح 387: قامالي الصدو) 11 (  ح 111/ 4نور الثقلین ج  و2 ح 168/ 24عنه ال

  .3 ح 217/ 3البرهان ج  و15
حار) 12 ( لب المسعود: في ال ما أن  ویوسف بن  ّعلي أ تقدیر لم أظفر على ترجمة له  ّ

  -علي بن: (بلهالرجلین ق
ة األبرار في أحوال دمحم   279:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

عة بن ناجذ  قول: قال» 1«اسناده عن ر ه السالم  ا عل ة: سمعت عل ْنرد أن َ و:قرأها وفي هذه اآل َُ ِ ُ
ِنمن على الذین استضعفوا في األرض  َْ ْ َِ َُّ ِ ْ ُ ْ َ ِ َ َّ ُ   :قال و»2«َ

ما تعطف الضروس ل ا على أهل البیت    »4«. على ولدها» 3«تعطفن هذه الدن
ز : عنه قال و- 4 حیى ابن صالح الحو م بن محمد، عن  ّحدثنا علي بن عبد هللاا، عن إبراه ّ ّ»5 «

ذا قال في قوله عز» 6«اسناده عن أبي  ه السالم  ّصالح عن علي عل َنرد أن نمن على َ و:ّجل وّ َ َّ ُ َ ُْ َُ ِ
ِذین استضعفوا في األرضَّال َْ ْ ِ ُ ِ ْ ُ ْ َ ًنجعلهم أئمةَ وِ َّ َِ ْ ُ َ َ ْ َنجعلهم الوارثین َ وَ ِِ ْ ُ ُ َ َ ْ ة و»7«َ ئر النسمة  وّالذ فل الح

ما تعطف الضروس على ولدها، ا  ّلتعطفن علینا هذه الدن ح وّ موت ولدها أو یذ  الضروس الناقة 
هو   »8«. حشى جلده فتدنو فتعطف عل
اني في ّ محمد بن الح- 5 ان «سن الشی    رو في: قال»» 9«شف الب

__________________________________________________  
م بن دمحم وّ عبد هللاا بن أسد- ضا مجهوالن) ٕابراه تب  وأ ور في  ذا عمرو بن عبد الغفار غیر مذ ّه

  .الرجال
عة بن ناجذ األسد الكوفي عده الشیخ من رجال أمیر ال) 1 ( ه السالمّر   .مؤمنین عل
  .5: سورة القصص) 2 (
  .ّالناقة السیئة الخل تعض حالبها): فتح الضاد المعجمة(الضروس ) 3 (
ات ج ) 4 ( ل اآل حار ج  و1 ح 413/ 1تأو   .10 ح 219/ 3البرهان ج  و5 ح 170/ 24عنه ال
ضا مجاهیل) 5 ( ما أن الرجال قبله ا   .ّلم أظفر على ترجمة له 



اذام مولى ام هانئ بنت أبى طالبالظا) 6 ( ّهر أنه أبو صالح  ّ.  
  .5: القصص) 7 (
ات ج ) 8 ( ل اآل حار ج  و2 ح 414/ 1تأو  ح 220 ص 3البرهان ج  و6 ح 170/ 24عنه ال

11.  
ع،) 9 ( اني من علماء القر السا ان في تفسیر القرآن تألیف محمد بن الحسن الشی نشف الب سماه  وّ

ش ان عن  ه ما ورد عن أهل البیت علیهم السالم وف معاني القرآن،بنهج الب ر ف أنه یذ ّصرح  ال  وّ
ه لوجوه اإلعراب ر الناسخ وٕاختالف القراءات، وّیتعرض ف ادات والمنسوخ وذ  جعله من الع

ام،و عة ص  و،521سهى النور في خاتمة المستدرك ص  واألح س الش  335ّالسید الصدر في تأس
ان استاذ المفید،ّإن مؤ: حیث قاال ان  شف الب ة  وان نزل مصر وّلف  ت ه هذا لم تا أهد 

ان للثعلبي والكشف والظاهر وقوع الخلط بین الكتاب والمستنصر الفاطمي، / 24 الذرعة ج -الب
  .-2178 رقم 414

ة األبرار في أحوال دمحم   280:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ا صاحب األمر الذ  ورنا عن أبي جعفرأخ ة مخصوصة  ّأبي عبد هللاا علیهما السالم أن هذه اآل ّ ّ

ابرة وظهر في آخر الزمان ما ملئت  وملك األرض شرقا والفراعنة وبید الج مألها عدال  غرا ف
  »1«. جورا

ضا و- 6 اقر: قال ا نالصادق علیهما السالم أن فرعو ورو عن ال ابرة هامان هما شخ وّ صان من ج
ما  ه السالم من آل محمد في آخر الزمان فینتقم منهما  ام القائم عل حییهما هللاا تعالى عند ق ّقرش  ّ ّ

  »2«. اسلفا
ثیرة في معنى قوله تعالى ات  ِنرد أن نمن على الذین استضعفوا في األرض َ و:و الروا َْ ْ َِ َُّ ِ ْ ْ ُُ ْ َ ِ َ َّ ُ َ َُ ِ»3«.  

ّو أنها في األئمة علیهم  تاب البرهانّ ورة في    »4«. السالم مذ
__________________________________________________  

ضا في تفسیر البرهان ج ) 1 (   .12 ح 220/ 3ّرواه المؤلف ا
ضا في تفسیر البرهان ج ) 2 (   .13 ح 220/ 3رواه المؤلف ا
  .5: القصص) 3 (
حدیثا في ذیل ) 14( أورد المؤلف فیها 221 الى ص 217 من ص 3انظر تفسیر البرهان ج ) 4 (

ة الكرمة   .اآل
ة األبرار في أحوال دمحم   281:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل



اب الثامن قبل حجهم إذا حضر وال حضر الموسم ف ه السالم  ّالعشرو في أنه عل ّ س ون حضر إبل    ال 
حی- 1 عقوب، عن محمد بن  ّ محمد بن  ، »2«ّ، عن إسحاق بن محمد »1«ّى، عن جعفر بن محمد ّ

یر، عن عبید ابن زرارة قال حیى بن المثنى، عن عبد هللاا بن  ّعن  ه : ّ ا عبد هللاا عل ّسمعت أ
قول شهد الموسم فیراهم: السالم    »3«. ال یرونه وفقد الناس إمامهم ف

ه في  و- 2 ابو ة«رواه ابن  ّحدثنا سعد بن عبد هللاا، قال: هللاّا قالّحدثنا ابي رحمه : قال» الغی ّحدثنا : ّ
حیى بن المثنى العطار، عن  ّجعفر بن محمد بن مالك الكوفي، عن إسح بن محمد الصیرفي، عن  ّ ّ ّ

یر، عن عبید ابن زرارة قال فقد الناس إمامهم : ّعبید هللاا بن  قول  ه السالم  ا عبد هللاا عل ّسمعت أ
شهد الموسم فیراهم   »4«. یرونهال  وف

عقوب، عن الحسین بن محمد - 3 ّ محمد بن    ّ، عن جعفر بن محمد،»5«ّ
__________________________________________________  

ره) 1 ( سى بن سابور الفزار الكوفي تقدم ذ   .ّهو جعفر بن دمحم بن مالك بن ع
ان بن مرار بن عبد هللا ب) 2 ( عقوب ّهو إسحاق بن محمد بن أحمد بن أ ن الحارث النخعي ابو 

صر انظر ترجمته في معجم رجال الحدیث ج    .1173 رقم 68/ 3األحمر ال
  .6 ح 337/ 1الكافي ج ) 3 (
  .ّ  بیروت مؤسسة األعلمي34 ح 325/ 2مال الدین ج ) 4 (
ره) 5 ( ر أبو عبد هللا االشعر تقدم ذ ّهو الحسین بن محمد بن عامر بن عمران بن أبي  ّ.  
ة األبرار في أحوال دمحم    282:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                       حل

یر، عن عبید بن زرارة،  حیى بن المثنى، عن عبد هللاا بن  ، عن  ار ّعن القاسم بن إسماعیل األن ّ
ه السالم قال شهد في إحدیهما الموسم یر الناس: ّعن أبي عبد هللاا عل .  یرونهال وللقائم غیبتان، 

»1«  
ه قال- 4 ابو ل رحمه هللاا قال:  ابن  ّحدثنا محمد بن موسى بن المتو ّ ّ ّ:  

، عن محمد بن عثمان العمر رضي هللاا عنه قال ّحدثنا عبد هللاا بن جعفر الحمیر ّّ قول: ّ  :سمعته 
عرفهمو ل سنة فیر الناس ف حضر الموسم  ّهللاا إن صاحب هذا األمر ل ّ ّ عرفونه ورونه وّ   »2 «.ال 
ل رحمه هللاا، قال: عنه قال و- 5 ّحدثنا محمد بن موسى بن المتو ّ ّ ّحدثنا عبد هللاا بن جعفر الحمیر : ّ ّ

ّقال سألت محمد بن عثمان العمر رضي هللاا عنه فقلت له  نعم،: أرأیت صاحب هذا األمر؟ فقال: ّ
ه عند بیت هللاا الحرام،و قول وّآخر عهد  ّاللهم أنجز لي ما وعدت: هو    »3«. نيّ
ل رحمه هللاا قال و- 6 ّعنه، حدثنا محمد بن موسى بن المتو ّ ّ ّحدثنا عبد هللاا بن جعفر الحمیر قال: ّ ّ :



قول ّسمعت محمد بن عثمان العمر رضي هللاا عنه  ة في : ّ أستار الكع ه السالم متعلقا  ّرأیته عل ّ
قول والمستجار   »4«. ّاللهم إنتقم لي من أعدائي: هو 

__________________________________________________  
ات الهداة ج  و12 ح 339/ 1الكافي ج ) 1 ( حار ج  و25 ح 444/ 3عنه اث / 52أخرجه في ال

ة النعماني1 ح 165 ة 5 ح 51/ 8في مستدرك الوسائل ج  و15 ح 175:  عن غی  عن غی
  .النعماني

ات الهداة ج  و8  ح96/ 8عنه الوسائل ج  و8 ح 440/ 1مال الدین ج ) 2 (  ح 452/ 3في إث
ة الطوسي و عنه68   .221: عن غی
حار ج  و9 ح 440: مال الدین) 3 ( ة الطوسي و23 ح 30/ 52عنه ال في  و151: عن غی

ه ج  و عن الكمال1 ح 360/ 9الوسائل ج  ات الهداة ج  و3115 ذیل ح 520/ 2الفق / 3في اث
حار ج  و عنهما69 ح 452 ة الطوسي351/ 51أخرجه في ال   . عن غی

حار ج  و10 ح 440: مال الدین) 4 ( ة الطوسي و23 ذیل ح 30/ 52عنه ال في  و151: عن غی
ه ج  و عن الكمال2 ح 360/ 9الوسائل ج  ات الهداة ج  و3115 ذیل ح 520/ 2الفق / 3في إث

  - عنهما70 ح 452
ة األبرار في أحوال دمحم   283:، ص5: ، ج)ع(طهار األآله  و                        حل

، قال- 7 ، عن أبي » 1«أخبرني أبو الحسین : ّ أبو جعفر محمد بن جرر الطبر نمحمد ابن هارو ّ
نمحمد هارو بن موسى  ّحدثنا أبو علي محمد بن همام، قال: ، قال»2«ّ ّ ّحدثنا علي بن محمد : ّ ّ

ه السالم قال» 3«الراز  شهد صاحب هذا األمر ّالعام ال: ّعمن رواه عن أبي عبد هللا عل ذ ال 
قبل من الناس   .ّالموسم ال 

  »4«. ّحجهم
ر الشیخ زن الدین الشهید الثاني  ّو ذ ه«في » 5«ّ ّأن صاحب هذا األمر إذا حضر الموسم » مناس

س حضر إبل   .لم 
__________________________________________________  

حار ج  و- ة ال351/ 51أخرجه في ال   .طوسي عن غی
ره النجاشي في ترجمة أحمد بن دمحم ) 1 ( نابو الحسین دمحم بن هارو بن موسى بن احمد بن سعید ذ

ع ه وّبن الر ره وترحم عل بر اآلتي ذ ه التلع   .روایته عن أب
ان وجها في أصحابنا ) 2 ( ان،  بر من بني شی نهارو بن موسى بن أحمد بن سعید أبو دمحم التلع



ه،ثقة معتمدا ال طعن عل تب، و   معجم رجال - )385(الشیخ، توفي سنة  وّثقه النجاشي وله 
  .-235/ 19الحدیث ج 

عالن ترجمه النجاشي) 3 ( ان الراز الكلیني المعروف  م بن أ ثقة : قال وّهو علي بن دمحم بن ابراه
ه السالم ار القائم عل تاب أخ   .-128/ 12 معجم رجال الحدیث ج -عین له 

  .261ئل االمامة دال) 4 (
ه الزاهد الورع، : الشهید الثاني) 5 ( عي الفق ّزن الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الج

ارع، ر، وهو في جاللة قدره، وّالمتكلم ال محامده اكثر من أن  ومحاسنه وعظم شأنه اشهر من أن یذ
 شهداء -ه) 966(توفي شهیدا سنة  وه) 911(تحصر ولد في ثالث عشر شوال سنة  وتحصى
  .- 132: الفضیلة

ة األبرار في أحوال دمحم   285:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اب التاسع    نالعشرو في عالمات ظهوره وّال

ابن زنب في - 1 م النعماني المعروف  ّ محمد بن إبراه ة«ّ   :قال» الغی
ّحدثنا محمد بن همام، قال ّ ّحدثنا عبد هللاا: ّ   :ّ بن جعفر الحمیر رحمه هللاا قالّ
ّحدثنا الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد ابن مسلم، عن : ّحدثنا أحمد بن هالل، قال ّ ّ

ه السالم قال ّأبي عبد هللاا جعفر بن محمد عل ّإن قدام : ّ ه السالم عالمات، بلو من » 1«ّ القائم عل
  ما هي؟ و:هللا للمؤمنین قلت

شيَ و:ّجل وّول هللا عزذلك ق: قال م  ْلنبلون َ ِ ْ ُ َّ َُ ِء من الخوف ََْ ِ ٍْ َ ْ ِالجوعَ وَ ُ ِنقص من األموالَ وْ ْ َ ْ َ ِ ٍ ِاألنفسَ وَْ َُْ ْ 
ِالثمراتَو َ َشر الصابرن َ وَّ ِ ِِ َّ ِّ م«: قال» 2«َ شي» ّلیبلون ء من الخوف من ملوك بني  عني المؤمنین 

ّقلة  وفساد التجارات: »نقص من األموال« وهم؛غالء اسعار» و الجوع«فالن في آخر سلطانهم، 
شر «ما یزرع » 4«نقص من الثمرات قلة رع  و»3«موت ذرع » و األنفس«الفضل فیها،  ّو 

ه السالم، ثم قال لي» 5«عند ذلك بخروج » الصابرن له إن هللا عز: ّالقائم عل ّا محمد هذا تأو ّ ّ 
قولو له إالَ و:ّجل  علم تأو َّما  ِ ُ َ َِ َْ ُ ْ ُ هللااَ ِالراسخو فيَ وَّ َن ُ ِ َّ   

__________________________________________________  
حار) 1 ( ام القائم عالمات تكو من هللا عز: في ال ّإن لق ن   .ّجل للمؤمنین وّ
قرة) 2 (   .155: سورة ال
  .فاش أو سرع: موت ذرع) 3 (
ل شي: الرع) 4 (   .ء فضل 



حار) 5 (   .لفرجبتعجیل ا: في ال
ة األبرار في أحوال دمحم   286:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ِالعلم  ْ ِْ»1« .»2«  
عقوب : ّأخبرنا أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة، قال: عنه قال و- 2 أخبرني أحمد بن یوسف بن 

ه، قال تا ّ بن علي بن أبي حمزة، ّحدثنا إسماعیل بن مهران عن الحسن: أبو الحسین الجعفي من 
صیر، قال ه، عن أبي  ه السالم: عن اب ام : ّقال أبو عبد هللاا عل و قدام ق ّال بد أن  القائم » 3«نّ

ّالثمرات، فإن  واألنفس ونقص من األموال وصیبهم خوف شدید من القتل، وّسنة یجوع فیها الناس،
ة تاب هللاا المبین، ثم تال هذه اآل ّذلك في  شيََلنَ و:ّ م  ْبلون َ ِ ْ ُ َّ َُ ِء من الخوف ْ ِ ٍْ َ ْ ِالجوعَ وَ ُ ِنقص من األموالَ وْ ْ َ ْ َ ِ ٍ َْ 

ِاألنفسَو َُْ ِالثمراتَ وْ َ َشر الصابرن َ وَّ ِ ِِ َّ ِّ َ»4« .»5«  
ه قال- 3 ابو ّحدثني أبي رضي هللاا عنه قال:  ابن  ّحدثنا عبد هللاا بن جعفر الحمیر عن أحمد بن : ّ ّ

ّن أبي أیوب الخزاز،هالل، عن الحسن بن محبوب، ع : ّالعالء بن رزن، عن محمد بن مسلم قال وّ
قول ه السالم  ا عبد هللاا عل ه السالم عالمات تكو من هللاا عز: ّسمعت أ ام القائم عل ّإن قدام ق ّ ن ّ ّ 

ّقول هللاا عز: ّما هي جعلني هللاا فداك؟ قال و:ّجل للمؤمنین قلتو   :ّجل وّ
عني المؤ م  ْو لنبلون ُ َّ َ َُ شيََْ ه السالم  ْمنین قبل خروج القائم عل َ َء من ِ ِ ٍ   

__________________________________________________  
  .7: آل عمران) 1 (
ة النعماني) 2 ( ات الهداة ج  و5 ح 250: غی  1 ح 167/ 1البرهان ج  و92 ح 733/ 3عنه إث
حار ج و مال الدین ج  و عنه28 ح 202/ 52في ال ضا ج  و،363/ 2عن  ات ا أخرجه في اإلث
  .427:  عن اعالم الور76 ح 131/ 3
حار) 3 ( و قدام القائم: في ال ّال بد أن    .نّ
قرة) 4 (   .155: سورة ال
ة النعماني) 5 ( حار ج  و6 ح 250: غی ات  و2 ح 167/ 1البرهان ج  و93 ح 228/ 52عنه ال اث

  .734/ 3الهداة ج 
ة ا   287:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وألبرار في أحوال دمحم                        حل

ِالخوف ْ َ ِالجوعَ وْ ُ ِنقص من األموالَ وْ ْ َ ْ َ ِ ٍ ِاألنفسَ وَْ َُْ ِالثمراتَ وْ َ َشر الصابرن قالَ وَّ ِ ِِ َّ ِّ شي من الخوف : َ ّیبلوهم 
غالء أسعارهم  ومن ملوك بني فالن في آخر سلطانهم، اد س: قال» و نقص من األموال«الجوع 

قلة رع : قال» ّو نقص من الثمرات«موت ذرع : قال» و نقص من األنفس«ّقلة الفضل،  والتجارات



شر الصابرن«ما یزرع،  ّو    »1«. عند ذلك بتعجیل الفرج» ّ
له إن هللاا عز: ثم قال لي ّا محمد هذا تأو ّ ّ قول وّ له إال هللااَ و:ّجل  علم تأو َُّما  َّ ِ ُ َ َِ َْ ُ ْ َنالراسخوَ وَ ُ ِ ِ في العلم َّ ْ ِْ ِ

»2« .»3«  
، قال حدثني : ّرواه أبو جعفر محمد بن جرر الطبر قال و- 4 ّأخبرني أبو الحسین محمد بن هارو ن ّ

ّحدثنا أبو علي محمد بن همام، قال: ّأبي رضي هللاا عنه قال ّحدثنا عبد هللاا بن جعفر الحمیر قال: ّ ّ :
  :ّحدثنا أحمد بن هالل، قال
ّأبي أیوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد  وّ عن علي بن رئاب،ّحدثنا الحسن بن محبوب ّ ّ

ه السالم قال ه السالم عالمات، بلو من هللاا للمؤمن قلت: هللاّا عل ام قائمنا عل ّإن لق   ما هي؟ و:ّ
ّذلك قول هللاا عز: قال شيَ و:ّجل وّ م  ْلنبلون َ ِ ْ ُ َّ َُ ِء من الخوف ََْ ِ ٍْ َ ْ ِالجوعَ وَ ُ   »4«. ث إلى آخرهساق الحدی وْ

اشي في - 5 ه السالم عن قول هللا: ّاسناده عن الثمالي، قال» تفسیره«ّ الع ا جعفر عل  :سألت أ
شيَو م  ْلنبلون َ ِ ْ ُ َّ َُ ِء من الخوف ََْ ِ ٍْ َ ْ ِالجوع قالَ وَ ُ الشام فإنه عام وّذلك جوع خاص: ْ ّجوع عام، فأما  ّّ ّ ّأما  وّ

الكوفة یخص ّالخاص    ال وّ
__________________________________________________  

ه السالم: في المصدر) 1 (   .بتعجیل خروج القائم عل
  .7: آل عمران) 2 (
 495 ح 142/ 1نور الثقلین ج  و3 ح 167/ 1عنه البرهان ج  و3 ح 649: مال الدین) 3 (
ات الهداة ج  و،32 ح 314ص و   .20 ح 720/ 3اث
  .2 ذیل ح 167/ 1البرهان ج عنه  و259: دالئل اإلمامة) 4 (

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   288:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه الصالة وّعم الكوفة أعداء آل محمد عل ّلكنه یخص  الجوع، وّ ّأما الخوف  وّالسالم، فیهلكهم هللاا 
الشام ّفإنه عام  ه السالم،ذلك الخوف إ وّ ه السالم، وذا قام القائم عل ام القائم عل  ّأما الجوع فقبل ق

شيَ و:ذلك قولهو م  ْلنبلون َ ِ ْ ُ َّ َُ ِء من الخوف ََْ ِ ٍْ َ ْ ِالجوعَ وَ ُ ْ .»1«  
ه  ثیرة من أراد الوقوف علیها فعل ه السالم  ات في عالمات القائم عل ة«و الروا ه » غی ابو و «ابن 

ة غیرهما من  وألبي جعفر الطبر» مسند فاطمة علیها السالم« وم النعماني،ّمحمد بن إبراه» غی
  .الكتب

__________________________________________________  



اشي ج ) 1 (  ح 142/ 1نور الثقلین ج  و9 ح 168/ 1عنه البرهان ج  و125 ح 68/ 1ّتفسیر الع
حراني446 حار ج  و48: ّ، المحجة لل ة النعماني و عنه94 ح 229/ 52في ال  ح 251: عن غی

7.  
ة األبرار في أحوال دمحم   289:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه السالم اسمه عل اب الثالثو في النداء  ة ونال حة السماو   الص
سى، عن علي بن الح- 1 حیى، عن أحمد بن محمد بن ع عقوب، عن محمد بن  ّ محمد بن  ّ ّ م، ّ

  :قال» 1«ّعن أبي أیوب الخزاز، عن عمر بن حنظلة 
قول ه السالم  ا عبد هللا عل ه السالم: سمعت أ ام القائم عل حة،: خمس عالمات قبل ق  الص

اني،و ة والخسف، والسف ماني وّقتل النفس الز   .ال
  جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بیتك قبل هذه العالمات أخرج معه؟: فقلت
  .ال: قال

ة ان من الغد تلوت هذه اآل ة فظلت أعناقهم لها خاضعین : ّفلما  َإن نشأ ننزل علیهم من السماء آ ْ َِ ِ ِ َِ َْ ُْ ُ ََ ْ ََّ ً َ َّْ ِ ِْ َ ِّ َُ َْ َ ْ
حة؟: فقلت له» 2«   أهي الص

انت خضعت أعناق أعداء هللاا عز: فقال ّأما لو    »3«. ّجل وّ
__________________________________________________  

البرقي في رجالهما تارة في أصحاب  وّأبو صخر الكوفي العجلي، عده الشیخ: عمر بن حنظلة) 1 (
ه السالم، اقر عل ه السالم قال السید السند الخوئي قدس سره وال ّاخر من أصحاب الصادق عل ّ ّ ّإن : ّ

قه ّاستدلوا على ذلك  ومع ذلك ذهب جماعة منهم الشهید الثاني الى وثاقته وّالرجل لم ینص على توث
ر الوجوه  27/ 13من أراد التحقی فلیرجع الى معجم رجال الحدیث ج  وأجاب عنها وبوجوه، ثم ذ

  .8723رقم 
  .4: سورة الشعراء) 2 (
حار ج  و483 ح 310/ 8الكافي ج ) 3 ( نور  و1 ح 179/ 3البرهان ج  و74 ح 304/ 52عنه ال

ح و،10 ح 46/ 4الثقلین ج  ات الهداة ج  و49 ح 209/ 52ار ج اخرج صدره في ال  ح 726/ 3ٕاث
ة الطوسي46 اختالف،267:  عن غی ع المودة و    .426: ّفي یناب

ة األبرار في أحوال دمحم   290:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
م في - 2 ه، عن ابن أبي عمیر، عن هشام، عن أبي عب» تفسیره«ّ علي بن إبراه ه عن اب د هللا عل

ة: السالم قال عني بني ام ه  وّتخضع رقابهم  اسم صاحب األمر عل حة من السماء  ّهي الص



  »1«. السالم
م النعماني قال- 3 ّ محمد بن إبراه ّحدثنا محمد بن المفضل : ّأخبرنا أحمد بن محمد بن سعید، قال: ّ ّ ّ

س قال م بن ق ّحدثنا الحسن بن علي ابن فضال، ق: بن إبراه ّ ، عن معمر : الّ مو ة بن م ّحدثنا ثعل ن ّ
حیى   »بن 

ّالدجاجي، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین علیهم السالم قال» 3« عن داود  سئل أمیر : ّ
ه السالم عن قول هللاا عز ّالمؤمنین عل ْفاختلف األحزاب من بینهم : ّجل وّ ِ َِْ ْ ِ ُ ْ َ ْ ََ َ ْ إنتظروا الفرج : فقال» 4«َ

  .في ثالث
  ما هي؟ وأمیر المؤمنینا : فقیل
ات السود من خراسان، وإختالف أهل الشام بینهم،: قال ّالرا   .الفزعة في شهر رمضان وّ
  ما الفزعة؟ و:فقیل
ّأو ما سمعتم قول هللاا عز: فقال ة فظلت أعناقهم : ّجل في القرآن وّ ْإن نشأ ننزل علیهم من السماء آ ُْ ُ َْ ََ ْ ََّ ً َ ِْ َِّ ِ ِْ َ َ ِّ َُ َْ َ ْ

ِلها خاضعی ِ ة تخرج الفتاة من» 5«َن َ    هي آ
__________________________________________________  

ة فظلت أعناقهم لها 118/ 2ّتفسیر القمي ج ) 1 ( ة إن نشأ ننزل علیهم من السماء آ َ في تفسیر آ َْ ُْ ُ َْ ََ ْ ََّ ً َ ِْ َِّ ِ ِْ َ ِّ َُ َْ َ ْ
َخاضعین ِ حار ج  وِ  ح 47/ 4نور الثقلین ج  و2 ح 179/ 3البرهان ج  و،10 ح 48/ 51عنه ال

12.  
حیى بن سام ) 2 ( اقر) ّسام(ّهو معمر بن   معجم -الصادق علیهما السالم والكوفي من أصحاب ال

  .- 271 -269/ 18رجال الحدیث ج 
اقر) 3 ( الصادق علیهما  وّداود بن أبي داود الدجاجي الكوفي عده الشیخ في رجاله من اصحاب ال

  .السالم
  .37: مرمسورة ) 4 (
  .4: سورة الشعراء) 5 (

ة األبرار في أحوال دمحم   291:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
قظان وّتوقظ النائم، وخدرها،   »1«. تفزع ال

ملي، قال: ّأخبرنا أحمد بن محمد بن سعید، قال: عنه قال و- 4 ّحدثنا علي بن الحسن الت ّحدثني : ّ
ه : ّن، عن الحسن بن محبوب، عن عبد هللاا بن سنان، قالعمرو بن عثما ّنت عند ابي عبد هللاا عل

قول عیرونا: السالم فسمعت رجال من همدان  ّإن هؤالء العامة  ّ ا : نقولو لنا وّ م تزعمو أن مناد ّإن ن ّ



اسم صاحب هذا األمر، رووه ٕا وال ترووه عني: ّجلس ثم قال وّان متكئا فغضب ویناد من السماء 
قول وعن أبي، م في ذلك إشهدوا أني سمعت ابي  تاب هللاا عز و:ّال حرج عل ّهللاا إن ذلك في  ّ ّجل  وّّ

قول قى في : ّلبین، حیث  ة فظلت أعناقهم لها خاضعین فال ی َإن نشأ ننزل علیهم من السماء آ ْ َِ ِ ِ َِ َْ ُْ ُ ََ ْ ََّ ً َ َّْ ِ ِْ َ ِّ َُ َْ َ ْ
ّفیؤمن أهل األرض إذا سمعوا الصوت من السماء إال أن ّذل رقبته  وّاألرض یومئذ أحد إال خضع ّ ّ ّ
ّالح في علي بن أبي طالب عته وّ   .ش

س في الهواء حتى یتوار عن أهل األرض ثم یناد اال إن الح : قال ان من الغد صعد إبل ّفاذا  ّ ّ ّ
عته فإنه قتل مظلوما فاطلبوا بدمه وّفي عثمان بن عفان   .ّش

ّفیثبت هللاا الذی: قال ّ، القول الثابت على الح ّن آمنوا  ّهو النداء األول، وّ ّرتاب یومئذ الذین في  وّ
هم مرض، نهللاا عداوتنا، فعند ذلك یتبرؤ منا والمرض وقلو ّ ّإن المناد األول : نقولو و:تناولونا وّ ّ

ه السالم قول هللاا عز ّسحر من سحر أهل هذا البیت، ثم تال أبو عبد هللاا عل ّ ْانَ وّجل وّ ة ِٕ ً یروا آ َ َْ َ
ُعرضوا ِ ْ ٌّقولوا سحر مستمر َ وُ ِ َِ ْ ُ ٌ ْ ُ َُ»2« .»3«  

__________________________________________________  
ة النعماني) 1 ( حار ج  و،8 ح 251: غی   .3 ح 179/ 3البرهان ج  و،95 ح 229/ 52عنه ال
  .2: سورة القمر) 2 (
ة النعماني) 3 ( حار ج  و4 ح 179/ 3هان ج عنه البر و19 ح 260: غی   .40 ح 292/ 52ال

ة األبرار في أحوال دمحم   292:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
م،: ّأخبرنا أحمد بن محمد بن سعید، قال: عنه قال و- 5 ّحدثنا محمد بن المفضل بن إبراه ّ سعدان  وّ

ّمحمد بن أحمد بن الحسن  و عبد الملك،بن» 2«أحمد بن الحسین  و،»1«بن إسح بن سعید 
عا، عن الحسن بن محبوب، عن عبد هللاا بن سنان مثله سواء بلفظه» 3«القطواني    »4«. ّجم

ّحدثنا القاسم بن محمد بن الحسین : ّأخبرنا أحمد بن محمد بن سعید، قال: عنه قال و- 6 بن » 5«ّ
، عن عبد هللاا: حازم، قال س بن هشام الناشر ّحدثنا عب شیر، عن ّ  بن جبلة، عن عبد الصمد بن 

ّأبي عبد هللاا جعفر بن محمد علیهما السالم ّأصلحك هللاا إن : الهمداني فقال» 6«قد سأله عمارة  وّ ّ
عیرونا و صوت من السماء فقال له: نقولو وّالناس  م تزعمو أنه س نإن ّن ٕارووه  وّال ترووه عني: ّ

قول ان أبي  تاب هللاا: عن ابي،  ة فظلت أعناقهم لها : ّهو في  َإن نشأ ننزل علیهم من السماء آ َْ ُْ ُ َْ ََ ْ ََّ ً َ ِْ َِّ ِ ِْ َ ِّ َُ َْ َ ْ
َخاضعین  ِ عا للصوت،» 7«ِ س اللعین حتى  وفیؤمن أهل األرض جم ان من الغد صعد إبل ّاذا  ّ ٕ

  .ّیتوار في جو السماء
ّثم یناد أال إن عثمان قتل مظلوما فاطلبوا بدمه، فیرجع من أراد هللاا ّ ه شرا وّ عزّ ّجل  هذا : نقولو وّ



عة ّهو قول هللاا عز وهو من سحرهم: نقولو وّحتى یتناولونا وسحر الش عرضواَ و:ّجل وّ ة  ُان یروا آ ِ ْ ُ َ ًَ ْ َ ْ ِٕ 
ٌقولوا سحرَو ْ ِ ُ َُ  

__________________________________________________  
  .لم اظفر على ترجمة له) 1 (
من لم  وّثقه النجاشي ون عبد الملك ابو جعفر األزد الكوفياحمد بن الحسین ب) 2 ( ّعده الشیخ ف

  .-97/ 2 معجم رجال الحدیث ج -یرو عنهم علیهم السالم
  .لم اظفر على ترجمة له) 3 (
ة النعماني) 4 ( حار ج  و40 ح 261: غی   .6 ح 180/ 3البرهان ج  و40 ذیل ح 293/ 52عنه ال
  .47/ 14دمحم بن الحسین الجعفي أورده في المعجم ج ّالظاهر أنه القاسم بن ) 5 (
  .لم اظفر على ترجمة له) 6 (
  .4: سورة الشعراء) 7 (

ة األبرار في أحوال دمحم   293:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ٌّمستمر ِ َ ْ ُ .»1«  

ما نزل في أهل البیت علی- 7 اس في تفسیر القرآن ف ّ محمد بن الع ّحدثنا علي بن : هم السالم قالّ ّ
م بن محمد » 2«ّعبد هللاا  ، عن محمد بن فضیل » 3«ّبن أسد، عن إبراه » 4«ّابن معمر األسد

اس في قوله عز ة : ّجل وّعن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن ع ًإن نشأ ننزل علیهم من السماء آ َ ِْ َِّ َ ْ ِ ِْ َ َ ِّ َُ َْ َ ْ
ِفظلت أعناقهم لها خاضع ِ َ ْ ُ ُ َْ َ ْ ة، تكو لنا دولة تذل أعناقهم لنا  وهذه نزلت فینا: قال» 5«َین ََّ ّفي بني أم ن ّ

ة، عد عز وعد صعو   »6«. ّهوان 
ه، عن محمد بن : ّبن الحسن بن علي، قال» 7«ّحدثنا أحمد : عنه قال و- 8 ّحدثنا أبي، عن اب ّ

ه السالم قال صیر، عن أبي جعفر عل ّ سألته عن قول هللاا :ّإسماعیل، عن حنان بن سدیر، عن أبي 
ة فظلت أعناقهم لها خاضعین : ّجل وّعز َإن نشأ ننزل علیهم من السماء آ ْ َِ ِ ِ َِ َْ ُْ ُ ََ ْ ََّ ً َ َّْ ِ ِْ َ ِّ َُ َْ َ نزلت في قائم : قال» 8«ْ

اسمه من السماء ّآل محمد علیهم السالم یناد  ّ .»9«  
__________________________________________________  

ة النعماني40 ذیل ح 293/ 52النوار ج حار ا) 1 (   . عن غی
حار ج ) 2 ( تب الرجال وّعن عبد هللاا بن اسد،: 52في ال ّعلى أ تقدیر ما وجدته في  ّ.  
حار) 3 ( م بن محمد، عن أحمد بن معمر األسد: في ال ه وّعن إبراه   .ّعلى أ حال لم اظفر عل
حار ج ) 4 (   . تقدیر لم أعرفهّعلى أ وّمحمد بن فضل،: 53في ال



  .4: سورة الشعراء) 5 (
ات ج ) 6 ( ل اآل حار ج  و1 ح 386/ 1تأو اد  و12 ح 284/ 52عنه ال  ح 160الرجعة لالسترا

قا من الهجعة و8 ح 180/ 3البرهان ج  و88 حار ج  و.126 ح 297: اإل / 53أخرجه في ال
صائر1 ح 109 ل206:  عن مختصر ال   . نقال من التأو

بیرا من ال) 7 ( ان شیخا  ه القطان الراز  ّظاهر أنه أحمد بن الحسن بن علي أبو علي بن عبدو ّ
ع ص -اصحاب الحدیث عة في القر الرا قات الش   .-23ن ط

  .4: سورة الشعراء) 8 (
ات ج ) 9 ( ل اآل حار ج  و2 ح 386/ 1تأو  9 ح 180/ 3البرهان ج  و13 ح 284/ 52عنه ال
ات الهداةو ع المودة642 ح 563/ 3ج : اث   .426: ّ، یناب

ة األبرار في أحوال دمحم   294:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
عض أصحابنا : عنه قال و- 9 سى، عن یونس، عن  ّحدثنا الحسین بن أحمد عن محمد بن ع ّ»1 «

ه السالم قال ّسألته عن قول هللاا عز: عن ابي جعفر عل َإن ن: ّجل وّ ْ ة ِ ًشأ ننزل علیهم من السماء آ َ ِْ َِّ َ ْ ِ ْ َ َ ِّ َُ ْ َ
َفظلت أعناقهم لها خاضعین قال ِْ ِ َ ْ ُ ُ ََ ْ ة، قال: ََّ ارز عند زوال الشمس، : ّتخضع لها رقاب بني أم ذلك 

ه السالم یبرز عند زوال الشمس على رؤوس الناس ساعة حتى  و:قال ّذاك علي بن أبي طالب عل ّ ّ ّ
هّعرف الناس ح ویبرز وجهه ه وس   .نس

ة لیختبي  ّثم قال إن بني أم ّ قول» 2«ّ من بني » 3«جاءني رجل : الرجل منهم الى جنب شجرة ف
ة فاقتلوه   »4«. ّأم

سى، عن یونس، قال: عنه قال و-10 ّحدثنا الحسین بن أحمد، عن محمد بن ع ّحدثنا صفوان بن : ّ
س، عن أبي عبد هللاا ع ّحیى، عن أبي عثمان، عن معلى بن خن ه السالم قالّ قال أمیر المؤمنین : ل

ه السالم   .إنتظروا الفرج في ثالث: عل
  ما هي؟ و:قیل
ات السود من خراسان، واختالف أهل الشام بینهم،: قال ّالرا   .الفزعة في شهر رمضان وّ

  ما الفزعة في شهر رمضان؟ و:فقیل له
ّأما سمعتم قول هللاا عز: قال َإن نشأ ننزل عل: ّجل وّ َ ْ ِّ َُ َْ َ ْ ةِ ًیهم من السماء آ َ ِ َِّ َ ْ ِ ْ  

__________________________________________________  
حار ج ) 1 ( ه السالم: 53في ال صیر، عن أبي جعفر عل عض أصحابنا، عن أبي    .عن 
حار) 2 ( ّلیخبین الرجل: في ال ّ.  



  .خلفي رجل: فتقول: في البرهان) 3 (
ات ج ) 4 ( ل اآل حار ج عنه و3 ح 386/ 1تأو اد  و14 ح 285/ 52 ال  ح 161الرجعة لالسترا

حار ج  و151 ح 180/ 3البرهان ج  و90  عن 13 ح 181/ 3البرهان ج  و،2 ح 109/ 53ال
صائر   .206: مختصر ال

ة األبرار في أحوال دمحم   295:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
َفظلت أعناقهم لها خا ْ ُ ُ َْ َ ْ َضعین ََّ ِ قظ النائم وّإنه تخرج الفتاة عن خدرها،: قال» 1«ِ قظان وست . فزع ال

»2«  
م النعماني، قال- 11 ّ محمد بن إبراه ّحدثنا علي بن الحسن : أخبرنا أحمد بن دمحم بن سعید، قال: ّ ّ
ه، عن أحمد بن عمر الحلبي »3«   »، عن فضیل»5«، عن الحسین بن موسى »4«، عن أب

ه السالم أنه قال بن دمحم مولى ّ محمد بن راشد البجلي، عن ابي عبد هللاا عل ّ ّأما إن النداء األول من : ّ ّ
تاب هللاا بین، فقلت اسم القائم في  ّالسماء  ّ   ّفأین هو اصلحك هللاا؟: ّ

ات الكتاب المبین: فقال ِفي طسم تلك آ ُِ ْ ْ ِْ ِ ُ َ َّإن نشأ ننزل علیهم من السم: قوله» 7«* ِ َ ِ ْ ِ ِْ َ َ ْ ِّ َُ َْ َ ة فظلت ْ ْاء آ ََّ َ ً َ ِ
َأعناقهم لها خاضعین  ِْ ِ َ ْ ُ ُ حوا: قال» 8«َ   »9«. ّأنما على رؤوسهم الطیر وإذا سمعوا الصوت اص

__________________________________________________  
   ..4: سورة الشعراء) 1 (
ات ج ) 2 ( ل اآل حار ج  و4 ح 387/ 1تأو  11 ح 180 /3البرهان ج  و14 ح 285/ 52عنه ال
  .104: أورده في عقد الدررو
ره) 3 ( ّهو علي بن الحسن بن فضال الكوفي تقدم ذ ّ ّ.  
صیر، والكاظم علیهما السالم وأحمد بن عمر الحلبي، رو عن الصادق) 4 ( ه، وعن أبي   أب
  .-180/ 2غیرهم انظر معجم رجال الحدیث ج و
  .ّمشترك غیر ممیز: الحسین بن موسى) 5 (
ه السالم، لكن الفضی) 6 ( ّل بن محمد بن راشد، مولى، عده البرقي في أصحاب الصادق عل ّ ّ

ات والموجود في رجال الشیخ / 13 معجم الرجال الحدیث ج -الفضیل مولى دمحم بن راشد: في الروا
334-.  

  .2 - 1: سورة الشعراء) 7 (
  .4: سورة الشعراء) 8 (
ة النعماني) 9 ( حار ج  و،23 ح 263: غی  ،7 ح 180/ 3البرهان ج  و41 ح 293/ 52عنه ال



ما نزل في الحجةو ّالمحجة ف ّ :156.  
ة األبرار في أحوال دمحم   297:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

اب الحاد الخروج، وال اسمه إذا اذن له  ه السالم یناد  ّالثالثو في أنه عل نو خروجه یوم  ون
عه جبرئیل وّرمّالسبت عاشر مح ا    ّأول من ی

تاب - 1 م النعماني، في  ّ محمد بن إبراه ة«ّ مان : قال» الغی اهلي، » 1«أخبرنا ابو سل بن هوذة ال
م بن إسح النهاوند قال ّحدثنا إبراه صیر، قال: ّ ، عن ابي  ّحدثنا عبد هللاا بن حماد األنصار ّ ّ :

ه السالم   :ّقال أبو عبد هللاا عل
اسم ا ا فالن بن فالن قمیناد    »2«. لقائم 

اهلي، قال: عنه قال و- 2 مان أحمد بن هوذة ال م بن إسح النهاوند : أخبرنا أبو سل ّحدثنا إبراه ّ
ه السالم أنه قال: قال صیر، عن أبي عبد هللاا عل ، عن أبي  ّحدثنا عبد هللاا بن حماد األنصار ّ ّّ قوم : ّ

  »3«. القائم یوم عاشوراء
ابو- 3 ّحدثنا الحسین بن أحمد بن إدرس رضي هللاا عنه قال: ه قال ابن  ّحدثني أبي، عن أحمد : ّ

سى  صیر قال» 4«بن ع قال أبو جعفر : ّعن الحسین بن سعید، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي 
ه السالم ه : عل ه الحسین عل ه السالم یوم السبت یوم عاشوراء الیوم الذ قتل ف ّیخرج القائم عل

  »5«. السالم
__________________________________________________  

ابن ابي هراسة المتوفى ) 1 (   .ه) 331(هو أحمد بن النضر بن سعید المعروف 
ة النعماني) 2 ( حار ج  و64 ح 279: غی ات الهداة ج  و55 ح 297/ 52عنه ال  ح 739/ 3اث

117.  
ة النعماني) 3 ( حار ج  و68 ح 282: غی   .56 ح 297/ 52عنه ال
ره) 4 ( سى بن عبد هللا االشعر القمي تقدم ذ ّهو أحمد بن محمد بن ع ّ.  
حار ج  و19 ح 653/ 2مال الدین ج ) 5 ( ضا ج  و17 ح 285/ 52عنه ال حار ا أخرجه في ال

  - عن190/ 98
ة األبرار في أحوال دمحم   298:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

م النعماني قال- 4 ّحدثنا علي بن الحسن : ّأخبرنا أحمد بن محمد بن سعید، قال: ّ محمد بن ابراه ّ
عین ه في رجب سنة س تا ملي من  ،: مائتین، قال والت اع السابر ّحدثنا محمد بن عمر بن یزد ب ّ ّ 

عا قاالو ّمحمد بن الولید بن خالد الخزاز جم ّحدثنا حماد بن عثمان، عن عبد : ّ : هللاّا بن سنان، قالّ



قول ه السالم  ا عبد هللاا عل اسم صاحب هذا األمر مناد من السماء: ّسمعت أ ّانه یناد  ّ:  
م القتال   »1«. األمر لفالن بن فالن فف

ملي، قال: عنه قال و- 5 ّأخبرنا أحمد بن دمحم بن سعید، قال حدثني علي بن الحسن الت ّحدثني دمحم : ّ
عقوب الهاشمي إبنا ال» 3«أحمد  و»2« بن مسلم، عن » 5«، عن مروان »4«ّحسن، عن علي بن 

ه السالم أنه قال ّعبید بن زرارة، عن أبي عبد هللاا عل ه السالم فیؤتى: ّ اسم القائم عل هو  ویناد 
قال له ع: خلف المقام، ف ا اسمك فما تنظر؟ ثم یؤخذ بیده فی   .ّقد نود 

نا: قال زرارة: قال ّالحمد  قد  عّ ا ه السالم ی    ّ نسمع أن القائم عل
__________________________________________________  

ة-   .91 ح 65: ّ العدد القو
ة النعماني) 1 ( حار ج  و33 ح 266: غی   .2 ح 294/ 52عنه ال
ه ) 2 ( ّهو دمحم بن الحسن بن اسماعیل بن شعیب بن میثم التمار، رو عن االمام الصادق عل
عقوب الهاشمي والم،الس ه، عن علي بن  علي بن الحسن  ورو عنه الحسن بن زاد، ورو عن أب
  .-266/ 15 معجم رجال الحدیث ج -أخوه

ه ) 3 ( ّهو أحمد بن الحسن بن اسماعیل بن شعیب بن میثم التمار، رو عن االمام الرضا عل
تاب النوادر، والسالم، ه ّعده الشیخ فى ر وّثقه النجاشي، وله  جاله من أصحاب االمام الكاظم عل
ا: قال والسالم   .ّان واقف

عقوب الهاشمي، قال في المعجم) 4 ( ات تبلغ : علي بن  وقع بهذا العنوان في اسناد جملة من الروا
ع ذلك  ّمحمد، واحمد وّرو عنه ابن فضال وتسعة عشر موردا رو عن مروان بن مسلم في جم

دمحم بن  وّأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، وحمد بن الحسن بن علي،أ ودمحم ابنا الحسن، وأحمدو
  .-226/ 12 معجم رجال الحدیث ج -الحسین

حار) 5 ( ما صححناه وّلكنه تصحیف، ونهارو بن مسلم،: في ال ح مروان    .ّالصح
ة األبرار في أحوال دمحم   299:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

همستك ن نعلم وجه إستكراهه، فعلمنا أنه إستكراه ال إثم ف   »1«. ّرها فلم ن
ّأخبرني أبو المفضل : قال» مسند فاطمة علیها السالم«ّ أبو جعفر محمد بن جرر الطبر في - 6

ّمحمد بن عبد هللاا، قال   :ّأخبرنا محمد بن همام، قال: ّ
ّحدثنا علي بن ی: ّأخبرنا جعفر بن محمد بن مالك، قال بن » 3«ّالخزاز، عن إسماعیل » 2«ونس ّ

ه السالم قال ه، عن أبي عبد هللاا عل ان، عن أب عث جبرئیل في : ّعمر بن أ ام القائم  ّإذا أراد هللاا ق



ة، ه على الكع ضع أحد رجل ض ف أعلى  وصورة طائر اب ّاالخر على بیت المقدس، ثم یناد 
ِ أمر هللاا فال تستعج َأتى: صوته ْ َ َْ َْ ِ َّ ُ ُلوه َ ُ»4«.  
عتین ثم ینصرف،: قال ه السالم ر م عل صلي عند مقام إبراه ه السالم ف حضر القائم عل ّف حوله  وّ

ه   ثالثة عشر  وهم ثالثمائة وأصحا
ال فیخرج سر من فراشه ل ه فتعشب األرض وّرجال، إن فیهم لمن    »5«. معه الحجر فیلق

ه قال- 7 ابو ّحدثنا محمد بن الحسن بن :  ابن    :أحمد بن الولید قالّ
ان بن  عقوب بن یزد، عن محمد بن ابي عمیر، عن أ ّحدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن  ّّ ّ

ان بن تغلب، قال ه السالم: عثمان، عن أ ه السالم : ّقال أبو عبد هللاا عل ع القائم عل ا ّإن أول من ی ّ
عه ا ض فی ه السالم ینزل في صورة طیر أب   .جبرئیل عل

__________________________________________________  
ة النعماني) 1 ( حار ج  و،25 ح 263: غی   .43 ح 294/ 52عنه ال
  .لم اظفر على ترجمة له: ّعلي بن یونس الخزاز) 2 (
ه السالم: قال النجاشي) 3 ( ان الكلبي واقف، رو أبوه عن أبي عبد هللاا عل  ّإسماعیل بن عمر بن أ
ه، وهما السالم،أبي الحسن علیو ح، ورو هو عن اب  - ّعبد الرحمان بن الحجاج وعن خالد بن نج

  .-162/ 3معجم رجال الحدیث ج 
  .1: سورة النحل) 4 (
  .2 ح 359/ 2عنه البرهان ج  و252: دالئل اإلمامة) 5 (

ة األبرار في أحوال دمحم   300:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
صوت طل ذل تسمعه  وّضع رجال على بیت هللاا الحرامّثم  ّرجال على بیت المقدس، ثم یناد 

ُ أمر هللاا فال تستعجلوه َأتى: الخالئ ُ ِ ْ َ َْ َْ ِ َّ ُ َ .»1«  
ع - 8 ا ه السالم أن أول من ی ان بن تغلب، عن أبي عبد هللاا عل اسناده في تفسیره عن ا اشي  ّ الع ّ ّ ّ

ه السالم جبرئیل ضع رجال على القائم عل عه، ثم  ا ض فی ه في صورة طیر أب ه السالم ینزل عل  عل
سمع الخالئ والبیت الحرام ع  صوت رف َ أمر هللاا فال  َأتى: ّرجال على بیت المقدس، ثم یناد  ِ َّ ُ ْ َ

ُتستعجلوه  ُ ِ ْ َ َْ»2«.  
اشي ه السالم نحوه و:ّثم قال الع ان، عن أبي جعفر عل ة أخر عن أ   »3«. في روا

__________________________________________________  
حار ج  و3 ح 360/ 2عنه البرهان ج  و18 ح 671: مال الدین) 1 (  18 ح 285/ 52في ال



اشي وعنه   .ّعن الع
  .1: سورة النحل) 2 (
اشي ج ) 3 (   .7 ح 360/ 2عنه البرهان ج  و3 ح 254/ 2ّتفسیر الع

ة    301:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  واألبرار في أحوال دمحم                        حل
اب الثاني اء أصحاب الكهف، ونالثالثو في إعالم األموات بخروجه، وال ل مؤذ للمؤمنین  وٕاح ّرد 
   للقصاص

، في - 1 أخبرني أبو الحسین : قال» مسند فاطمة علیها السالم«ّ أبو جعفر محمد بن جرر الطبر
»1 « ، نمحمد بن هارو ه، عن أبي علي محمد بن همام، قالّ ّعن أب ّحدثنا جعفر بن محمد بن : ّ ّ

ّحدثنا محمد بن الحسن الطحان : مالك الكوفي، قال ّ ّ، عن الضحاك البجلي، عن محمد بن یزد »2«ّ ّ
ه السالم: عن سیف بن عمیرة، قال» 3«العجلي  ّالمؤمن لیخیر في قبره فإذا : قال لي أبو جعفر عل

قال لهقام القائم عل ،: ه السالم ف ه فالح ك فإن أحببت أن تلح  م  وقد قام صاح ٕان أحببت أن تق
رامة هللاا فأقم   »4«. ّفي 

ه، عن أبي علي محمد بن : عنه قال و- 2 ّحدثنا أبو الحسین محمد بن هارو بن موسى، عن أب ّّ ن ّ
، قال ّهمام، عن عبد هللاا بن جعفر بن محمد الحمیر ّ:  

__________________________________________________  
ان والده أبو دمحم ) 1 ( م بن سعید،  نتقدم أنه أبو الحسین دمحم بن هارو بن موسى بن أحمد بن ابراه ّ ّ

ة المعتمد علیهم، بر من وجوه االمام التلع اني المعروف    .ه) 385(توفي سنة  وّالشی
ّمحمد بن الحسن الطحال،: في المصدر) 2 ( ما لم اظفر على أ وّ ّ تقدیر لم اظفر على ترجمته 

ضا   .ّعلى ترجمة الضحاك البجلي أ
  .ّعلى أ حال مجهول وّمحمد بن زد النخعي،: في المصدر) 3 (
ات الهداة ج  و257: دالئل اإلمامة) 4 (   .421 ح 574/ 3عنه اث

ة األبرار في أحوال دمحم   302:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
سى، قال ّحدثنا عبد هللاا بن عمر : ّحدثنا أحمد بن دمحم بن ع ان بن تغلب الكلبي، عن »1«ّ ، عن أ

ه السالم قال ه خروج القائم عل ر ف ه السالم في حدیث یذ قى میت إال دخلت : ّأبي عبد هللاا عل ّفال ی ّ
ه تلك الفرحة في قبره، حتى یتزاورو في قبورهم اشرو ب ونعل ه السالمنت   »2«. خروج القائم عل

ه، قال- 3 ابو ّحدثنا علي بن أحمد :  إبن    :ّبن دمحم رضي هللاا عنه، قال» 3«ّ
ّحدثنا دمحم بن أبي عبد هللاا الكوفي  ي، قال»4«ّ ّ، قال حدثنا محمد بن إسماعیل البرم ّحدثنا : ّ



ّعن أبي جعفر محمد بن إسماعیل بن مالك، عن دمحم بن سنان، عن أبي الجارود زاد بن المنذر، 
ه السالم ه صفة القائم عل ر ف ه السالم یذ ه، عن جده عل اقر، عن أب ال  و:خروجه قال وّعلي ال

ه تلك الفرحة في قبره، قى میت من المؤمنین إال دخلت عل ّی اشرو  ونهم یتزاورو في قبورهم وّ نت
ه السالم ام القائم عل   »5«. ق

، قال أبو جعفر دمحم بن جرر ا- 4 ّحدثني أبو المفضل دمحم ابن عبد هللاا، قال: لطبر ّ ّحدثنا محمد : ّ ّ
ّبن همام، قال حدثنا جعفر بن محمد بن مالك، قال ع، عن دمحم » 6«ّحدثنا إسح : ّ بن دمحم بن سم

ه السالم في قول هللاا عز»7«بن الولید  عقوب، عن أبي عبد هللاا الصادق عل ّ، عن یونس بن  ّ : ّجل وّّ
َیوم ْ ٍئذَ ِ  

__________________________________________________  
ان بن تغلب،: في المصدر) 1 (   .ّعلى أ تقدیر لم أعرفه وعبد هللا بن عمر بن أ
  .243: دالئل اإلمامة) 2 (
ره) 3 ( ّهو علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق المتقدم ذ ّ ّ ّ.  
نهو محمد بن جعفر بن محمد بن عو ) 4 ( ّ ره) 312(األسد المتوفى ّ   .ّه تقدم ذ
  .4 ح 259 - 258ص  و4 ح 251 -250، تقدم بتمامه في ص 17 ح 653: مال الدین) 5 (
  .لم اظفر على ترجمته) 6 (
ره) 7 ( ّهو دمحم بن الولید البجلي الخزاز، ابو جعفر الكوفي، تقدم ذ ّ.  

ة األبرار في أحوال دمحم   303:، ص5: ، ج)ع(األطهار ه آل و                        حل
َِّفرح المؤمنو بنصر هللاا  ِ ْ َ ُِ َن ِ ْ ُ ْ ُ ََ ه السالم: قال» 1«ْ ام القائم عل ق   »2«. في قبورهم 

ّحدثني أبو عبد هللاا الحسین : عنه قال و- 5   :بن عبد هللا الحرمي قال» 3«ّ
» 4«ّثنا إسح بن محمد ّحد: ّحدثنا جعفر بن دمحم بن مالك، قال: ّحدثنا أبو علي دمحم بن همام قال

م  ّ، عن المفضل »6«ّحدثني عمران الزعفراني : الغزالي قال» 5«الصیرفي، عن إسح بن إبراه
ه السالم: قال عة: قال أبو عبد هللا عل عث هللا معه س عشرن  وإذا ظهر القائم من ظهر هذا البیت 

ُمن قوم موسىَ و:ّهم الذین قال هللا ورجال، منهم أرعة عشر رجال من قوم موسى، ِ ْ َ ْ الح ِ ِّ أمة یهدو  َ ْ ِ َن ُ ْ َ ٌ َّ ُ 
عدلو َو َنه  ُ ِ ْ َ ِ ة، و»7«ِ ، والمقداد وأصحاب الكهف ثمان ، وجابر األنصار وشع بن  ونمؤمن آل فرعو
  »8«. ّهو وصي موسى وننو
نحدثني أبو الحسین دمحم بن هارو بن موسى، قال: عنه قال و- 6 ّ:  

ّحدثنا أبي، قال حدثنا أبو ع ، قالّ ّبن بندار قال حدثنا » 9«ّحدثنا دمحم : لي الحسن بن دمحم النهاوند



، عن دمحم بن سنان، عن المفضل بن عمر » 10«دمحم بن سعید الخراساني، عن أبي عمران  ّالطبر
ه: قال    قال أبو عبد هللا عل

__________________________________________________  
  .5 -4: سورة الروم) 1 (
  .3 ح 258/ 3عنه البرهان ج  و248: دالئل اإلمامة) 2 (
بر  و»الدالئل«هو من مشایخ الطبر صاحب ) 3 ( نرو عن أبي دمحم هارو بن موسى التلع

  .ّالحسین بن عبد هللاا الخرقي: في المصدر وه) 385(المتوفى 
  .لم أظفر على ترجمته) 4 (
م الغزالي،: في المصدر) 5 ( ضا مجهولع وّمحمد بن ابراه   .لى أ تقدیر هو ا
ه السالم) 6 ( ما قال  وهو عمران بن إسحاق الزعفراني الكوفي من اصحاب الصادق عل ّلكنه 

  .الشیخ مجهول
  .159: سورة األعراف) 7 (
  .76: ّعنه المحجة و247: دالئل اإلمامة) 8 (
دمحم بن ابي  و النجاشيّهو مشترك بین دمحم بن بندار بن عاصم الذهلي ابو جعفر القمي وثقه) 9 (

ه، ماجیلو   .ال ممیز في البین وّالقاسم عبید هللا بندار الملقب 
،: في المصدر) 10 ( عرف مثل الخراساني وابن عمران الطبر   .ّعلى أ حال لم 

ة األبرار في أحوال دمحم   304:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
انوا علیهاإذا قام قائمن: السالم ل مؤذ للمؤمنین في زمانه في الصورة التي  ّا رد  فیها بین اظهرهم  وّ

  »1«. نلینتصف منهم المؤمنو
__________________________________________________  

ات الهداة ج  و247: دالئل اإلمامة) 1 (   .708 ح 573/ 3عنه إث
ة األبرار في أحوال   305:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و دمحم                        حل

اب الثالث ه السالم وال سى بن مرم عل ه السالم ونالثالثو في نزول ع    صالته خلف المهد عل
م في - 1 مان بن داود »1«حدثني أبي عن القاسم بن دمحم : قال» تفسیره« علي بن ابراه ، عن سل

، عن أبي حمزة، عن شهر بن حوشب، قال تاب هللا قد قال : المنقر ة في  ا شهر آ لي الحجاج 
  .أعیتني
ة هي؟: فقلت ة آ ّأیها االمیر أ ّ  



ه قبل موته َ و:قوله تعالى: فقال ِان من أهل الكتاب إال لیؤمنن  ِِ ْ َ َ ْ َ ِ َِّ َ ِ ْ َُْ َّ ِ ِ ْ ِ َ ْ ِْ الیهود و»2«ِٕ  ّهللا إني آلمر 
ه حتو حرك شفت عیني فما أراه  ضرب عنقه ثم أرمقه  ّالنصراني ف ّ   !ى یخمدّ

س على ما أولت: فقلت   .ّاصلح هللا األمیر ل
  یف هو؟: قال
قى أهل ملة یهود: قلت ا فال ی امة إلى الدن سى ینزل قبل یوم الق ّإن ع ّ ّال غیره إال  وال نصراني وّ

ه قبل موته ّصلي خلف المهد وآمن  ّ.  
حك أنى لك هذا: قال ه؟ وو   من أین جئت 
ه محمد بن : فقلت ّحدثني  ّعلي بن الحسین بن علي بن ابي طالب علیهمّ ّ   

__________________________________________________  
ره) 1 ( اسوال تقدم ذ   .ّهو القاسم بن دمحم اإلصفهاني القمي المعروف 
  .159: سورة النساء) 2 (

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   306:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ة وجئت بها: ّالسالم فقال   »1«. هللاّا من عین صاف
ه قال- 2 ابو ّحدثني أبي رحمه هللاا قال:  إبن  ّحدثنا سعد بن عبد هللاا، قال: ّ ّحدثني دمحم بن الحسین : ّ

ه السال ّبن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد هللاا عل ّ م في ّ
ه ل قال ف ه السالم في والدته معلنا لدالئله مظهرا لشخصه شاهرا : حدیث طو سى عل فظهر ع

ذلك ان ظهور الحجة  ان زمان إم ّلبراهینه غیر مخف لنفسه ألن زمانه  ّ.  
اء حججا مستعلنین عده أوص ان له من  ه وثم  ّمستخفین إلى وقت ظهور نبینا صلى هللاا عل ّ  آله وّ

ّهللاا عزّسلم فقال و قال لك إال ما قد قیل للرسل من قبلك : ّجل له في الكتاب وّ َما  َِ ِْ َ َْ ِ ِ ُ ُّ َ ُِ ْ َّ ِ َ ّثم قال عز» 2«ُ ّ 
ِسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا : ّجلو ُ َ َ ُُ ْ ِْ َ َْ َ َْ َْ ْ َ ان مما قیل له» 3«َّ لزم من سنته على إیجاب سنن من  وف

إقامة م اء له  هّتقدمه من الرسل إقامة األوص ائهم، فأقام رسول هللاا صلى هللاا عل ّن تقدمه ألوص ّّ ّ 
ذلك، وآلهو اءه  ه السالم خاتم األئمة علیهم السالم وّسلم أوص و المهد عل ّأخبر  مأل  ون ّأنه 

ما ملئت ظلما واألرض عدال ه وقسطا  أجمعها عنه صلى هللاا عل ّجورا فنقلت االمة  ّ ّأن  وّسلم وآله وّ
ه السالم  سى عل صلي خلفهع   »4«. ّینزل في وقت ظهوره ف

م األوسي - 3 ه» 5« الفاضل عمر بن إبراه ه عن رسول هللاا صلى هللاا عل تا ّفي  : ّسلم قال وآله وّّ
ح ما بین ه السالم عند إنفجار الص سى بن مرم عل    ینزل ع



__________________________________________________  
  .1 ح 426/ 1عنه تفسیر البرهان ج  و158/ 1تفسیر القمي ج ) 1 (
  .43: ّسورة فصلت) 2 (
  .77: سورة اإلسراء) 3 (
الم،22 و18: مال الدین) 4 ( ه  ة أم ال ف ة سندها غیر سند  و هل هذه روا ونه روا على تقدیر 

غیر هذا المتن ما قبل  ورة ف ة مذ ور في روا ة بل هذا السند مذ   .هذه الروا
ّتقدم أنه ) 5 ( ا في سنة ّ ه سمي بزهر الكمام وه) 683(ّان ح   .ّتا

ة األبرار في أحوال دمحم   307:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ض الجسم، أصهب  و»1«مهرودین  ان أصفران من الزعفران، اب قالرأس، أفر الشعر، » 2«ّهما ثو

سر الصلیب، قطر دهنا، بیده حرة  ض أموال  وّالدجال» 3«هلك  وقتل الخنزر، وأن رأسه  ق
ه السالم ه السالم ومشي خلفه اهل الكهف والقائم عل من للقائم عل ه، وهو الوزر اال ه، وحاج  نائ

رامة الحجة بن الحسن صلوات هللاا علیهما، حتى یرتع األسد  وسط في المغربو ّالمشر األمن من  ّ ّ ق
قر، ومع النعم، ات، والذئب مع الغنم، والنمر مع ال الح ان  امرأة من  وّتلعب الصب سى  ّتزوج ع

شر، س من ال قول ل ان  سود وجه من  ّغسان حتى  ّ أكل وّ یف  ح وشرب وروه    .ن
عین الفا منهم أصحاب الكهف، عمر في س م بین أهل  وّو  ح ة حتى  ّجمع الكتب من أنطاك

م بین أهل التور والمغرب، وقالمشر أهل الزور في  وأهل اإلنجیل في إنجیلهم، و»4«اة في توراتهم ح
شف هللاا له عن إرم ذات العماد، وزورهم، فرقانهم ف مان بن داود  وّأهل الفرقان  القصر الذ بناه سل

أخذ ما فیها من األموال ا  وّقسمها على المسلمین، وقرب موته ف ه أرم ّخرج هللاا التابوت الذ أمر  ّ
حر طبرةأن یرم ة مما ترك آل موسى: ه في  ق ه  ، وّف  عصا موسى، ورضاضة اللوح، ونآل هارو

،و ا هارو عدهم،  وّعشرة أوصاع من المن ونق ّشرائح السلو التي إدخروها بنو إسرائیل لمن  ّ
ان قبله، ه من  ما إستفتح  التابوت المدن  ستفتح   الجنوب والمغرب وقنشر اإلسالم في المشر وفس

الشهر، والقبلة،و الجمعة، وذلك الوقت سنته     جمعته وشهره 
__________________________________________________  

الهردة: المهرود) 1 (   .هي الزعفران والمصبوغ 
اضه صفرة: األصهب) 2 (   .الذ یخالط ب
ه) 3 ( ة من طر اصحابنا أن المهد عل ّقد دلت األحادیث المعتبرة المرو ق ّ قتل ّ  السالم هو الذ 

قتله وّالدجال، أمر المهد علیهما السالم  أن المراد أنه  ن الجمع بینهما  ّم ّ.  



  .زورهم وانجیلهم، وبتوراتهم،: في نسخة) 4 (
ة األبرار في أحوال دمحم   308:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

الساعة، والیوم، اردة صفراء ألین من الحرر مثل المسك، الساعة والیوم  قاء لها، ثم تقبل رح   ال
ه السالم سى بن مرم عل ض هللاا بها روح ع ق   .ّف

ة األبرار في أحوال دمحم   309:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ع اب الرا ه السالم الثالثمائة وال ه عل   ثالثة عشر ونالثالثو في أصحا

تاب - 1 م المعروف بإبن زنب في  ة« دمحم بن إبراه ّأخبرنا عبد الواحد بن عبد هللاا بن : قال» الغی
  :القرشي، قال» 1«ّحدثنا دمحم بن جعفر : یونس، قال

ّحدثنا محمد بن الحسین بن أبي الخطاب، عن دمحم بن سنان، عن ضرس، عن أبي خالد الكابلي،  ّ ّ
فقدو من فرشهم :  بن علي علیهما السالم قالّعن علي بن الحسین، أو عن دمحم نالفقداء قوم 

ة، م حو  ص ّف ّهو قول هللاا عز ون عا:ّجل وّ م هللاا جم أت  ًین ما تكونوا  ِ َ ُ َّ ُ ُ ُِ ِ ْ َ ُ َ َ ْ  
ه السالم و»2 «   »3«. هم اصحاب القائم عل
ملي، قالّحدثنا علي ابن الح: ّأخبرنا أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة، قال: عنه قال و- 2 : سن الت

   ّدمحم إبنا علي بن یوسف، عن و»4«ّحدثنا الحسن 
__________________________________________________  

اس القرشي الرزاز المولود سنة ) 1 ( ّهو دمحم بن جعفر بن دمحم بن الحسن ابو الع المتوفى  و)232(ّ
امل الزارةدمحم بن ابي الخطاب الذ یرو عنه خاله  و،)313(سنة  ة فى -ما في  قات الشافع  ط

ع ص    .-255نالقر الرا
قرة) 2 (   .148: سورة ال
ة النعماني) 3 ( حار ج  و4 ح 313: غی  1 ح 162/ 1البرهان ج  و154 ح 368/ 52عنه ال
ات الهداة ج و   .536 ح 546/ 3ٕاث
قاح الكوفي، ثقة مشهور) 4 ( ابن ال  رو عن اصحاب هو الحسن بن علي بن یوسف العروف 

ه السالم تاب نوادر واإلمام ابي عبد هللا الصادق عل   .-26/ 5 معجم رجال الحدیث ج -له 
ة األبرار في أحوال دمحم   310:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه السالم : ّبن مسلم، عن رجل عن المفضل بن عمر قال» 1«سعدان  اذا اذن ّقال أبو عبد هللاا عل
ّاإلمام دعا هللاا عز اسمه العبراني فانتخب  وّ ه الثالثمائة» 2«ّجل  » 3«الثالثة عشر قزع  واصحا

فتقد  وقزع الخرف ة، منهم من  ة،» 4«هم اصحاب االلو م ح  ص ال ف منهم من  ومن فراشه ل



اسمه» 5«سیر  عرف  ه وفي السحاب نهارا  ه وحلیته واسم اب   .نس
مانا؟ قالجعلت فدا: قلت سیر في السحاب نهارا: ّك أیهم أعظم إ ، والذ  فیهم نزلت  ونهم المفقودو

عا م هللاا جم أت  ةین ما تكونوا  ًهذه اال ِ َ ُ َّ ُ ُ ُِ ِ ْ َ ُ َ َ ْ  
» 6« .»7«  
ّحدثنا إسماعیل : ّأخبرنا أحمد بن محمد بن سعید، قال أخبرني أحمد بن یوسف، قال: عنه قال و- 3

ه،»8«بن مهران، عن الحسن     بن علي، عن اب
__________________________________________________  

 ٕاسمه عبد الرحمان بن مسلم ابو الحسن العامر الكوفي رو عن الصادق وسعدان بن مسلم،) 1 (
ال، له اصل والكاظم علیهما السالمو صیر وّعمر عمرا طو  معجم رجال الحدیث ج -ان قائد أبي 
8 /99-.  
حارفي ) 2 ( حت له صحابته: ال حت-فأت   .ّهیئت:  ات
و قطعا متفرقة، قطع من السحاب صغار متفرقة، قال  ّل شي): الزا وفتح القاف(القزع ) 3 ( ّء  ّ ن

حرن«الطرحي في  ه السالم ) قزع: (»مجمع ال الغة«ّفي حدیث علي عل نفیجتمعو «: »في نهج ال
ما یجتمع قزع الخرف ه  ه السالممثله في أص و»إل ما یجتمع قزع «: حاب القائم عل ه  نیجتمعو ال

ّانما خص الخرف ألنه أول الشتاء و:ّأ قطع السحاب المتفرقة، قیل» الخرف ّ ّّ و  وٕ ه  نالسحاب ف
عد ذلك وّمتفرقا غیر متراكم عض  عضه إلى  ، ثم یجتمع    .ّال مطب

حار) 4 ( فقد عن فراشه: في ال   .منهم من 
حا) 5 ( سیر في السحاب نهارا و:رفي ال   .منهم من یر 
قرة) 6 (   .148: سورة ال
ة النعماني) 7 ( ة المرام و3 ح 312: غی حار ج  و،720: عنه غا البرهان  و،153 ح 368/ 52ال

اشي ج 12 ح 164ص  و،2 ح 162/ 1ج  ات  و118 ح 67/ 1ّ عن تفسیر الع أخرجه في اث
اشي547 ح 548/ 3الهداة ج    .ّ عن الع

ره) 8(  طائني تقدم ذ   .ّهو الحسن بن علي بن أبي حمزة ال
ة األبرار في أحوال دمحم   311:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه السالم في قوله تعالى» 1«و وهیب  صیر عن أبي عبد هللاا عل قوا الخیرات أین ما :ّعن أبي  َاست ْ َْ ِ َ ْ َُِ ْ
م أت  ُتكونوا  ُ ُِ ِ ْ َ ُ عاَ ً هللاا جم ِ َ ُ َّ  

ه السالم: قال» 2 « عاد ونزلت في القائم عل ه یجتمعو على غیر م   »3«. ناصحا



عقوب الكلیني أبو جعفر، قال: عنه، قال و- 4 م بن هاشم، : ّأخبرنا محمد بن  ّحدثني علي بن إبراه ّ
ه، سى، وعن أب حیى بن عمران، عن أحمد بن محمد بن ع ّمحمد بن  ّحدثني علي ب وّ  ّن محمد،ّ

ّحدثنا عبد الواحد بن عبد هللاا الموصلي،  و:غیره عن سهل بن زاد، عن الحسن بن محبوب، قالو ّ
ّعلي أحمد بن محمد بن ابي ناشر عن أحمد بن هالل عن الحسن بن محبوب، قال» 4«عن أبي  ّ :

ه: بن أبي المقدام، عن جابر بن یزد الجعفي، قال» 5«ّحدثنا عمرو   السالم في قال أبو جعفر عل
ه السالم إلى أن قال ه القائم عل ر ف ه ثالثمائة: حدیث یذ  ثالثة عشر رجال، وّفیجمع هللاا له اصحا

قزع الخرف،و عاد، قزعا  رها هللاا في » 6«هم  وّجمعهم هللاا له على غیر م ة التي ذ ّا جابر اآل ّ
ه عا إن:تا م هللاا جم أت  َّین ما تكونوا  ِْ ًِ ِ َ ُ َّ ُ ُ ُِ َ ُ َ َ َ هللاا علىْ ل شي ََّ  ْ َ ِّ ٌء قدیر ُ ِ َ ٍ  

عونه بین» 7 « ا    فی
__________________________________________________  

ه السالم،) 1 ( ّهو وهیب بن حفص النخاس الكوفي، عده البرقي من اصحاب الصادق عل ّ في  وّ
ّوهب بن حفص، قال السید الخوئي قدس سره: عض النسخ ّ لعنوان وهب بن حفص لم یثبت وجود : ّ

ع ذلك وهیب بن حفص وّمطلقا، أو مقیدا في الكتب األرعة، ح في جم  معجم رجال الحدیث -الصح
  .-206/ 19ج 
قرة) 2 (   .4: سورة ال
ة النعماني) 3 ( حار ج  و37 ح 241: غی  ،3 ح 162/ 1البرهان ج  و،52 ح 58/ 51عنه ال
ات الهداة ج و ة المرا و،514 ح 541/ 3ٕاث   .20: ّالمحجة للمؤلف و،720: مغا
حار) 4 ( اسر،: في ال عن أبي علي أحمد بن دمحم أبي : ّفي المحجة وّعن أحمد بن محمد بن أبي 

  .ّعلى أ تقدیر لم اظفر على ترجمة له وناشر،
ره) 172(هو عمرو بن ثابت أبي المقدام بن هرمز الكوفي المتوفى ) 5 (   .ّتقدم ذ
حار) 6 ( ا  و:في ال   .جابرهي 
قرة) 7 (   .148: سورة ال

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   312:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ن ه والمقام، والر ّمعه عهد من رسول هللاا صلى هللاا عل األبناء عن » 1«قد توارثوه  وّسلم وآله وّّ
اء   »2«. اآل

ه قال- 5 ابو حیى العطار رضي هللاا عنه قال:  إبن  ّحدثنا أحمد بن محمد بن  ّ ّ ّحدثنا ابو جعفر، : ّ



ّعن محمد بن الحسین بن أبي الخطاب، عن دمحم بن سنان، عن أبي خالد  ، عن » 3«ّ ّالقما
ه السالم قال ّضرس، عن أبي خالد الكابلي، عن سید العابدین علي بن الحسین عل نالمفقودو عن : ّ

ة، وئةفرشهم ثالثما م حو  ص ُین ما تكونوا :ّجل وّهو قوله عز ونثالثة عشر رجال عدة اهل بدر ف ُ َ َ ْ
عا م هللاا جم ًأت  ِ َ ُ َّ ُ ُ ِ ِ ْ َ  

» 4« .»5«  
ه رضي هللاا عنه، قال: عنه قال و- 6 ّحدثنا محمد بن علي ماجیلو ّ ّ ّ:  

ّحدثنا عمي محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد هللاا الكوفي  ّ ّ ه، عن محمد بن ، ع»6«ّ ّن أب
ه السالم: ّسنان عن المفضل بن عمر قال ة في المفقودین : ّقال ابو عبد هللاا عل لقد نزلت هذه اآل

ه السالم قوله عز» 7«   :ّجل وّمن اصحاب القائم عل
__________________________________________________  

حار) 1 (   .قد توارثته األبناء: في ال
ة ا) 2 (  20: ّالمحجة و،4 ح 162/ 1عنه البرهان ج  و،67 قطعة من ح 282: لنعمانيغی

حار ج  وّللمؤلف، اشي ج  و،257: عن اإلختصاص و عنه105 ح 239/ 52في ال / 1تفسیر الع
ات ج  و نحوه،245 ل اآل ة المفید66 ح 82/ 1أورده في تأو ة  و عن غی لكن لم نجده في الغی

  .المطبوعة
ه السالم رو عن ابي : ّقماأبو خالد ال) 3 ( ّعده الشیخ في رجاله من اصحاب الصادق عل

ما في تفسیر القمي وصیر، و أن «: سورة األنعام في تفسیر قوله تعالى: رو عنه دمحم بن سنان 
عوه ما فات   .- 14211 رقم 140/ 21معجم رجال الحدیث ج » ّهذا صراطي مستق

قرة) 4 (   .148: سورة ال
حار ج  و21 ح 654: دینمال ال) 5 ( نور  و،5 ح 162/ 1البرهان ج  و،34 ح 323/ 52عنه ال

ات الهداة ج  و340 ح 387ص  و424 ح 139/ 1الثقلین ج  ّالمجة للمؤلف  و235 ح 491/ 3ٕاث
ة و،21ّرحمه هللاا    .285: الخرایج و،93 ح 65: ّرواه في العدد القو

ّبن عبد الرحمن بن دمحم بن علي البرقي الكوفي، تقدم ّهو أحمد بن دمحم بن أبي عبد هللاا خالد ) 6 (
ره   .ذ
حار وفي المصدر) 7 (   .في المفتقدین: ال

ة األبرار في أحوال دمحم   313:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
عا م هللاا جم أت  ً◌ن ما تكونوا  ِ َ َُّ ُ ُ ُِ ِ ْ َ ُْ َ َ  



ال» 1«ن انهم المفقودو  ة،من فرشهم ل م حو  ص ّ ف سیر في السحاب نهارا  ون عرف » 2«عضهم 
ه واسمه ه وحلیته واسم أب   .نس
مانا؟: فقلت: قال   ّجعلت فداك أیهم أعظم إ
سیر في السحاب نهارا: قال   »3«. ّالذ 

ه، عن ابن أبي عمیر، عن منصور بن یونس، - 7 م، عن أب عقوب، عن علي بن إبراه ّ محمد بن  ّ
ه السالم في قول هللاا عز»4«جابر، عن أبي خالد عن إسماعیل بن  ّ، عن أبي عبد هللاا عل ّ ّ 

عا:ّجلو م هللاا جم أت  قوا الخیرات أین ما تكونوا  ًاست ِ َ ُ َّ ُ ُ ُِ ِِ ِْ َ ُ َ ََ ْ َْ َ ْ ُ ْ  
ة،: قال. »5 « عا:قوله تعالى والخیرات الوال م هللاا جم أت  ًین ما تكونوا  ِ َ ُ َّ ُ ُ ُِ ِ ْ َ ُ َ َ ْ  

عني أصحاب القائم ضعة عشر رجال قال و الثالثمائة  ّهللاا االمة المعدودة  وهم و:ال : قال» 6«ّ
قزع الخرف  ونیجتمعو   .»7«هللاّا في ساعة واحدة قزع 

ثیرة من أرادها وقف علیها من  ة بهذا المعنى  ات في هذه اآل   .»البرهان«و الروا
__________________________________________________  

فتقدو عن فرشهم،: لمصدرفي ا) 1 ( نإنهم ل حار وّ   .نلمفتقدو: في ال
عرف«: في المصدر) 2 ( لمة » سیر في السحاب    .»نهارا«من غیر 
حار ج  و24 ح 672: مال الدین) 3 (  6 ح 162/ 1البرهان ج  و21 ح 286/ 52عنه ال
ات الهداة ج  و425 ح 139/ 1نور الثقلین ج  و21: ّالمحجةو   .246 ح 493/ 3ٕاث
قا) 4 ( ور سا   .ّهو ابو خالد القما المذ
قرة) 5 (   .148: سورة ال
رهم هللاا في قوله) 6 ( سه«: ّا الذین ذ ح قولن ما  ّو لئن أخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة ل ّ ّ «
  ).8: هود(
حار ج  و487 ح 313/ 8الكافي ج ) 7 (  7 ح 163/ 1البرهان ج  و26 ح 288/ 52عنه ال
ات الهداة ج  و427 ح 139/ 1نور الثقلین ج  و)19(ّللمؤلف رحمه هللاا ّالمحجة و  ح 451/ 3اث

62.  
ة األبرار في أحوال دمحم   315:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

اب الخامس م داود علیهما السالم، وال ح مه  ة ونالثالثو في ح المالئ ع القائم  وتأییده  ا أول من ی
ه ه السالم محمد رسول هللاا صلى هللاا عل ّعل ّّ ه السالم وآله وّ    ّعلي عل

ه، قال- 1 ابو ّحدثنا دمحم بن الحسن بن أحمد بن الولید رضي هللاا عنه قال:  ابن  ّحدثنا محمد بن : ّ ّ



ان بن  ان بن عثمان، عن أ عقوب بن یزد، عن محمد ابن أبي عمیر، عن أ ّالحسن الصفار، عن  ّ
ه السالم: لتغلب، قا م ثالثمائة: ّقال أبو عبد هللاا عل أتي في مسجد عني - ثالثة عشر رجال وس  

ة ة أنه لم تلدهم -مسجد م علم أهل م اءهم» 1«ّ  ل  وآ توب على  ّال أجدادهم، علیهم السیوف م
ارك عث هللاا ت لمة، فی لمة تفتح الف  ل واد وّسیف  قضي : ّتعالى رحا فتناد  هذا المهد 

مان علیهما السالم وقضاء داود ه بینة وسل   »2«. ال یرد عل
ان بن تغلب قال و- 2 ه السالم: عنه بهذا اإلسناد عن أ   :ّقال أبو عبد هللاا عل

__________________________________________________  
ة النعماني وذا في المصدر،) 1 ( ائهم«: في غی   .»ّأنهم لم یولدوا من آ
حار ج  و19 ح 671: ال الدینم) 2 ( ة النعماني و19 ح 286/ 52عنه ال  ،5 ح 313: عن غی
ات الهداة ج و مال الدین مختصرا241 ح 493/ 3في إث  عن 527 ح 546في ص  و عن 

صائر الدرجات399 ح 521في ص  والنعماني،  عن 261 ح 496ص  و11 ح 311:  عن 
سیر43 ح 469: الخصال اختالف   .  

ة األبرار في أحوال دمحم             316:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و              حل
ه أحد من خل الرحمن إال عرفه، صالح هو أم طالح، اال قم بین ید ه السالم لم   ّإذا قام القائم عل

ة للمتوسمینو ه آ م» 1«هي السبیل  وف   »2«. المق
ان بن تغلب قال و- 3 ه السالمقال : عنه بهذا اإلسناد عن ا   :ّأبو عبد هللاا عل

ّدمان في اإلسالم حالل من هللاا عز م هللاا عز وّ ح قضي فیهما أحد  ّجل ال  ّ عث هللاا عز وّ ّجل حتى ی ّ ّ ّ 
ه بینةو م هللاا ال یرد ف ح م فیهما  ح ّجل القائم من أهل البیت ف ّ مانع  وّالزاني المحصن یرجمه،: ّ

ضرب عنقه  اة    .»4«. »3«الز
ان بن تغلب قالعنه به و- 4 ه السالم: ذا اإلسناد عن أ   :ّقال أبو عبد هللاا عل

ب فرسا أدهم  ه السالم على ظهر النجف، فإذا إستو على ظهر النجف ر ّأني أنظر إلى القائم عل ّ
ه شمراخ  قى أهل بلدة إال» 5«أبل ما بین عین ه فرسه، فال ی ظنو أنه معهم في  وّثم ینتفض  ّهم  نّ

هالدهم، فإذ ة رسول هللاا صلى هللاا عل ّا نشر را ه ثالثة عشر ألف ملك وآله وّّ ّسلم إنحط عل ثالثة  وّ
ه السالم لهم ینتظرو القائم عل نعشر ملكا،  ه السالم في السفینة، وّ انوا مع نوح عل  هم الذین 

ه السالم حیث ألقي في النار،و م عل انوا مع إبراه سى حین  والذین  انوا مع ع أرعة  ورفع،ّالذین 
طوا  وثالثة عشر ألف ملكا یوم بدر؛ وثالثمائة ومردفین، وّآالف مسومین ّأرعة آالف ملك الذین ه

   نیردو القتال مع الحسین



__________________________________________________  
م«: في المصدر) 1 ( سبیل مق في ذلك ّإن  «75: إشارة الى قوله تعالى في سورة الحجر» و هي 

ات للمتوسمین م» «آل سبیل مق   .»ّو إنها ل
حار ج  و20 ح 671: مال الدین) 2 (   .208 ح 389ص  و38 ح 325/ 52عنه ال
حار وفي المصدر) 3 (   .ضرب رقبته: ال
حار ج  و21 ح 671: مال الدین) 4 (  عن 162 ح 371في ص  و39 ح 325/ 52عنه ال

اختالف،5 ح 503/ 3الكافي ج  حار ج أخرج و  :  عن عقاب األعمال47 ح 20/ 96ه في ال
 المحاسن والعقاب و عن الكافي6 ح 19/ 6في الوسائل ج  و نحوه،28 ح 87: المحاسن و6 ح 280

ه ج و   . مختصرا نحوه356: أورده في روضة الواعظین و،1589 ح 11/ 2الفق
  .ّغرة الفرس: الشمراخ) 5 (

ة األبرار ف   317:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وي أحوال دمحم                        حل
طوا ه السالم فلم یؤذن لهم، فصعدوا في االستیذان فه ه السالم،  وابن علي عل قد قتل الحسین عل

امة، ه السالم إلى یوم الق و عند قبر الحسین عل ه  ونفهم شعث غبر ی ما بین قبر الحسین عل
ة   »1«. السالم إلى السماء مختلف المالئ

ه رحمه هللاا قال و- 5 ّعنه، عن محمد بن علي ماجیلو ّ حیى، عن محمد بن : ّ ّحدثنا محمد بن  ّ ّ
شر بن جعفر، » 4«، عن أبي إسماعیل »3«ّ، عن محمد بن إسماعیل »2«الحسین  ّالسراج، عن 

صیر قال ه السالم: ّعن مفضل بن عمر، عن أبي   ّإنه إذا تناهت االمور الى: ّقال أبو عبد هللاا عل
ارك ل منخفض من األرض، وّصاحب هذا األمر رفع هللاا ت ل مرتفع منها حتى  وّتعالى  ّخفض 

صرها؟  انت في راحته شعرة لم ی م لو  منزلة راحته، فأ ا عنده  ّتكو الدن   »5«ن
ّعنه حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي هللاا عنه، قال و- 6 ّ ّحدثنا الحسین بن محمد بن عامر، : ّ ّ

ة األعشي، عن ّعن معلى ، عن قتی ، عن الحسن بن علي الوشاء، عن مثنى الحنا صر ّ بن دمحم ال ّ ّ ّ
ه السالم قال اقر عل ان، عن أبي جعفر ال عفور عن مولى لبني شی ه : إبن أبي  إذا قام قائمنا عل

   السالم وضع یده
__________________________________________________  

حار ج  و22 ح 671: مال الدین) 1 ( / 1قطعة في نور الثقلین ج  و40 ح 325/ 52عنه ال
ات الهداة ج  و93 ح 436/ 3ج  و103 ح 360/ 2ج  و655 ح 569ص  و343 ح 387 في إث

حار ج  و مختصرا،535 ح 546/ 3 امل الزارات48 ح 328/ 52أخرجه في ال  119:  عن 



ة النعمانيو ضا عن غی وّ مفصال نحوه5 ح 310: غی رواه في  و نحوه،4 ح 309: ة النعمانيأ
أتي صدره ان شاء هللاا تعالى. ّ مفصال نحوه243دالئل اإلمامة ص    .ّس

ره) 2 ( ّهو محمد بن الحسین بن ابي الخطاب تقدم ذ ّ ّ.  
ره) 3 ( ّهو محمد بن اسماعیل بن بزع، أبو جعفر تقدم ذ ّ.  
ّه السالم وقع بهذا العنوان في اسناد عدة من رو عن اإلمام الصادق عل: ّأبو إسماعیل السراج) 4 (

ات تبلغ  ع الموارد دمحم بن إسماعیل) 32(ّالروا  - دمحم بن إسماعیل بن بزع وموردا، رو عنه في جم
  .-22/ 21معجم رجال الحدیث ج 

حار ج  و29 ح 674: مال الدین) 5 (   .46 ح 328/ 52عنه ال
                          

ة األبرار في أحوال دمحم                318:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و           حل
اد فجمع بها عقولهم   »2«. »1«ملت أحالمهم  وعلى رؤوس الع

م النعماني، قال- 7 » 4«ّ، عن عبید هللاا بن موسى »3«ّأخبرنا علي بن أحمد : ّ محمد بن إبراه
ث ، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمان بن  ّالعلو ّ ه السالم في قول هللاا ّ ّیر، عن ابي عبد هللاا عل ّ

ُ أمر هللاا فال تستعجلوه  َأتى: ّجل وّعز ُ ِ ْ َ َْ َْ ِ َّ ُ ّهو أمرنا أمر هللاا عز: فقال» 5«َ ستعجل  وّ ه » 6«ّجل ال 
ده بثالثة أجناد ة: ّیؤ خروجه رسول هللاا وّالرعب، والمؤمنین والمالئ : ّجل وّذلك قوله عز وّخروجه 

ْما أخ َ الحَ ِّرجك رك من بیتك  َ َ َ َْ ِ َ َ َِْ َ ْ ِ َنان فرقا من المؤمنین لكارهو َ وُّ ُ ِ َِ َ ْ َِِ ُ ْ ِ ً َ َّ ِٕ»7« .»8«  
مان، قال: عنه قال و- 8 ، قال: اخبرنا أحمد بن هوذة أبو سل م بن إسحاق النهاوند : ّحدثنا إبراه

، عن علي بن أبي حمزة، قال ّحدثنا عبد هللاا بن حماد األنصار ّ ّ ه السالمقال أ: ّ إذا : ّبو عبد هللاا عل
ة بثالثمائة ، وثلث على خیول شهب،» 9«ثالثة عشر  وقام القائم نزلت المالئ  ثلث على خیول بل

  .ّثلث على خیول حوو
__________________________________________________  

حار وفي المصدر) 1 (   .ملت بها أحالمهم: ال
حار ج  و30 ح 675: مال الدین) 2 ( ات الهداة ج  و47 ح 328/ 52عنه ال  253 ح 495/ 3اث
ات ص  و21 ح 25/ 1عن الكافي ج و   . عن الكافي48 ح 448في االث
ان من مشایخ النعماني) 3 ( عة في القر - ّهو علي بن أحمد بن عبید هللاا البندنیجي  قات الش ن ط

ع ص    .- 171الرا
م بن هاشم القميهو عبید هللا بن موسى الشرف العلو) 4 ( اسي الراو عن علي بن ابراه   .ّ الع



  .1: سورة النحل) 5 (
حار) 6 ( ه: في ال   .ال نستعجل 
  .5: سورة األنفال) 7 (
ة النعماني) 8 ( حار ج  و9 ح 198ص  و43 ح 243: غی البرهان ج  و119 ح 356/ 52عنه ال
ات الهداة ج  و،1 ح 359/ 2 ات ج  عن تأ635 ح 562/ 3أخرجه في اث ل اآل   .1 ح 252/ 1و
حار) 9 ( ه السالم: قال في ال   .من المؤمنین) 313(ثالثة عشر، أ مع  وبثالثمائة: قوله عل

ة األبرار في أحوال دمحم   319:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  ّما الحو؟ و:قلت
  »1«. الحمر: قال

حیى :  بن سعید، قالّأخبرنا أحمد بن محمد: عنه قال و- 9 ان، قال » 2«ّحدثنا  را بن شی بن ز
لیب قال» 3«ّحدثنا یوسف  ّحدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عاصم بن حمید، عن : بن  ّ

قول: أبي حمزة الثمالي قال ه السالم  ا جعفر محمد بن علي عل ّسمعت أ ّلو خرج قائم آل محمد : ّ
الم ة المسومینّعلیهم السالم لینصره هللاا  و جبرئیل أمامه، والمنزلین والمردفین وّالئ ین   نالكرو

مینه،و ائیل عن  ساره، وم مینه وخلفه، والرعب مسیرة شهر أمامه، وٕاسرافیل عن   عن شماله، وعن 
ة المقرو حذائه، أول من و ّالمالئ ه» 4«ن عه محمد رسول هللاا صلى هللاا عل ّا ّّ ه  وّسلم وآله وّ ّعلي عل
فتح هللاا له الروم، وسالم الثاني،ال ابل  والهند، والسند، والدیلم، والترك، والصین، وّمعه سیف مختر 

ه السالم إال على خوف شدید-الخزر وشاه قوم القائم عل ا حمزة ال  ا ا صیب  وفتنة وزلزال وّ  الء 
 ّتشتت في دینهم،و ٕاختالف شدید من الناس، وسیف قاطع بین العرب، ونطاعو قبل ذلك، والناس،

احاو ّتغیر في حالهم حتى یتمنى المتمني الموت ص ّ لب  وّ  الناس،» 5«مساء من عظم ما یر من 
عضهمو    أكل 

__________________________________________________  
ة النعماني) 1 ( حار ج  و44 ح 244: غی ات الهداة ج  و120 ح 356/ 52عنه ال أخرجه في إث
  .431:  عن اعالم الور435  ح527/ 3
ه، رو ) 2 ( طعن عل ، ال  ان أبو عبد هللاا الكند العالف الثقة الصدو را بن شی حیى بن ز قهو  ّ ّ

ه سنة : قال و)333(عنه ابن عقدة المتوفى سنة  تا ان عن اصل  را بن شی حیى بن ز ّحدثنا 
ع ص -ه) 267( عة في القر الرا قات الش   .-331ن ط
  .اظفر على ترجمة لهلم ) 3 (



حار) 4 ( عه: في ال ّأول من یت ّ.  
ضا ): الالم وفتح الكاف(الكلب ) 5 ( لب الناس أ أخذ الكالب فتعض الناس ف ه الجنو  ش ّداء  ن

استور   .ّإذا تمنعوا عن إستعمال لقاح 
ة األبرار في أحوال دمحم   320:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

اس وعضا، ه وخروجه إذا خرج عند اال ى لمن أدر ا طو ، ف ل  وان من أنصاره، والقنو ل  ّالو
ل لمن ناواه   .ان من اعدائه وخالف أمره والو

أمر جدید،: ثم قال س شأنه إال  وّسنة جدیدة، وتاب جدید، وقوم  ّقضاء جدید على العرب شدید، ل
ستتیب    .»2«ّ في هللاا لومة الئم ال تأخذه وأحدا» 1«القتل، ال 

اسناده عن إسح بن محمد النخعي، قال-10 عقوب،  ّ محمد بن  ّ:  
ه السالم فجاء الجواب  ه السالم عن قضاء القائم عل ا محمد عل ّحدثني الحسن بن ظرف أنه سأل أ ّ ّ

سأل البینة ه السالم ال  قضاء داود عل علمه    »3«. ّاذا قام قضى 
__________________________________________________  

ستتیب ) 1 ( اطنه منطو على الكفر) التاء(ال  ة ممن علم أن  قبل التو ّا ال  حار وّ ال : في ال
عد التاء(ستنیب    .ّا یتولى األمور العظام بنفسه): نالنو 

ة النعماني) 2 ( حار ج  و22 ح 234: غی اد  و99 ح 348/ 52عنه ال  ح 170الرجعة لالسترا
ات الهداة ج  و98 حار ج  و505 ح 540/ 3صدره في إث   .96 ح 91/ 53ال
حار  و98 ح 437/ 3عنه نور الثقلین ج  و،509/ 1 ج 13الكافي قطعة من ح ) 3 ( أخرجه في ال

 عن دمحم بن 537: ٕاعالم الور و431/ 4 عن المناقب البن شهراشوب ج 24 ح 264/ 50ج 
شف الغمة ج  واسناده عن الكلیني، 343: ٕارشاد المفید وعقوب، في  و عن اإلرشاد،413/ 2ّفي 

حار ج   209:  عن دعوات الراوند1 ح 198/ 3المستدرك ج  و،31/ 95ج  و25 ح 320/ 52ال
  .567ح 

ة األبرار في أحوال دمحم   321:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اب السادس ه السالمنالثالثو في سیر وّال    ته عل

م النعماني، قال- 1 أخبرنا أحمد بن : ّأخبرنا عبد الواحد بن عبد هللاا بن یونس، قال:  دمحم بن إبراه
، قال: قال» 1«ّمحمد بن راح  ّحدثني الحسن بن أیوب، عن عبد : ّحدثنا أحمد بن علي الخمر ّ

ان : الكرم بن عمرو، قال ي، ّحد: قال» 2«ّحدثنا أحمد بن الحسن بن أ ّثني عبد هللاا بن عطاء الم ّ
ه السالم قال ا عبد هللاا عل عني أ یف سیرته؟: ّعن شیخ من الفقهاء    ّسألته عن سیرة المهد 



ه: فقال ما صنع رسول هللاا صلى هللاا عل ّصنع  ما هدم رسول هللاا  وآله وّّ ان قبله،  ّسلم یهدم ما  ّ
ه ّصلى هللاا عل ة وآله وّ ّسلم أمر الجاهل   »3«. تأنف اإلسالم جدیداس وّ

حیى العطار، عن محمد بن : ، قال»4«ّأخبرنا علي بن الحسین : عنه قال و- 2 ّحدثنا محمد بن  ّّ ّ
، عن محمد بن علي الكوفي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد هللاا بن  ّالحسن الراز ّ ّّ ّ

ه ه، عن زرارة عن أبي جعفر عل    یر، عن أب
__________________________________________________  

ه رو عنه أبو ) 1 ( س أبو الحسن الواقفي الفق هو أحمد بن دمحم بن علي بن عمر بن راح بن ق
ّأبو علي محمد بن همام المتوفى سنة  و)368(غالب الزرار المتوفى  عة في - )336(ّ قات الش  ط

ع ص    .-51نالقر الرا
ان) 2 ( ة من األعالم الرؤساء المأخوذ عنهم ّعد: احمد بن الحسن بن أ ّه المفید في رسالته العدد

ا والحرام، والحالل ام، الذین ال مطعن علیهم والفت   .ّال طر الى ذم واحد منهم واألح
ة النعماني) 3 ( حار ج  و13 ح 230: غی   .108 ح 352/ 52عنه ال
ان من ولد ابن ّهو علي بن الحسین بن علي أبو الحسن المسعود الهذلي) 4 ( غداد المصر   ال

عة -ه) 346(توفي سنة » مروج الذهب«ّهو المورخ الكبیر صاحب  ومسعود الصحابي، قات الش  ط
ع ص    .-182نفي القر الرا

ة األبرار في أحوال دمحم   322:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالمّصالح من الصالحی: قلت له: السالم قال ه السالم فقال عل إسمه : ّن سمه لي أرد القائم عل

  .إسمي
ه: قلت سیرة محمد صلى هللاا عل سیر  ّأ ّ   ّسلم؟ وآله وّ
سیرته: فقال سیر  ا زرارة ما    .هیهات هیهات 
ه: ّلم جعلني هللاا فداك؟ فقال و:قلت ّإن رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ اللین یتأ وآله وّ ّسلم سار في امته  ّلف ّّ

القتل وّالناس، سیر  ه السالم  ل لمن ناواه والقائم عل ستتیب أحدا و   »1«. ال 
ّأخبرنا علي بن الحسین بهذا اإلسناد، عن محمد بن علي الكوفي، عن عبد الرحمان : عنه قال و- 3 ّّ

ه السالم أنه قال»2«بن أبي هاشم  ّ، عن ابي خدیجة، عن أبي عبد هللاا عل ا قال: ّ ّإن عل ان قد : ّ
قتلوا، واجهز على الجرح وّلي أن أقتل المولي ة من أصحابي إن جرحوا لم  ت ذاك للعاق  ّلكني تر

قتل الموليو   »3«. جهز على الجرح وّالقائم له أن 
ّعن محمد بن » 4«ّحدثنا علي بن الحسن : ّأخبرنا أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة قال:  قال- 4



مو»5«خالد  ة بن م   »6«ن، عن الحسن بن هارو ن، عن ثعل
__________________________________________________  

ة النعماني) 1 ( حار ج  و14 ح 231: غی ات الهداة ج  و،109 ح 353/ 52عنه ال  ح 539/ 3ٕاث
500.  

جلیل من : قال وهو عبد الرحمن بن دمحم بن أبي هاشم البجلي أبو دمحم، ترجمه النجاشي) 2 (
تاب نوادراصحابنا،    .-6434 رقم 347/ 9 معجم رجال الحدیث ج - ثقة، ثقة، له 

ة النعماني) 3 ( حار ج  و15 ح 231: غی   .110 ح 353/ 52عنه ال
ره) 4 ( ّهو علي بن الحسن بن فضال تقدم ذ ّ ّ.  
ره النجاشي مهمال،) 5 ( ّالظاهر أنه محمد بن خالد األصم، ذ ّ ّعده ابن داود في القسم األول، وّ ّعل ل وّ

، مو ة بن م نعده في ذلك القسم مبني على اصالة العدالة رو عن ثعل ّ رو عنه علي بن الحسن  وّ
  .-62/ 16 معجم رجال الحدیث ج -بن فضال

حتمل إتحاده مع الحسن بن هارو بن خارجة الكوفي الذ ) 6 (  ، اع األنما نالحسن بن هارو ب ّن ّ
ه السالم   .ّعده الشیخ من أصحاب الصادق عل

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   323:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

اع األنما قال س: ّب ه السالم جالسا فسأله المعلى بن خن ّنت عند أبي عبد هللاا عل سیر القائم : ّ أ
ه السالم؟ ه السالم إذا قام بخالف سیرة علي عل   ّعل

المن ونعم،: فقال ه السالم سار  ا عل ّذلك أن عل ظهر علیهم من  وّ عته س ّالكف ألنه علم أن ش ّ ّ
السیف وعده، ه السالم إذا قام سار فیهم  ظهر  والسبي، وّأن القائم عل عته لم  علم أن ش ّذلك أنه  ّ

عده   »1«. علیهم من 
ّحدثنا علي: أخبرنا أحمد بن دمحم بن سعید، قال: عنه قال و- 5 ه، عن رفاعة بن ّ  بن الحسن، عن أب

ه السالم فقلت: ّموسى، عن عبد هللاا بن عطاء، قال اقر عل ا جعفر ال ه : سألت أ إذا قام القائم عل
سیر في الناس؟ أ سیرة    ّالسالم 

ه: فقال ما صنع رسول هللاا صلى هللاا عل ّیهدم ما قبله    »2«. ستأنف اإلسالم جدیدا وّسلم وآله وّّ
حیى العطار، عن محمد بن الحسن : ّأخبرنا علي بن الحسین، قال: قالعنه  و- 6 ّأخبرنا محمد بن  ّّ

، عن محمد بن علي الكوفي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المعلى، عن محمد بن  ّالراز ّ ّّ ّ
قول: مسلم، قال ه السالم  ا جعفر عل صنع القائم إذا خرج ألحب : سمعت أ علم الناس ما  ّلو 



أخذ منها إال السیف،أكث قرش فال  قتل من الناس، أما إنه ال یبدأ إال  ّرهم أن ال یروه مما  ّ ّ ال  وّ
ثیر من الناس قول  ّعطیها إال السیف حتى  ه» 3«ما : ّ ّهذا من آل بیت محمد صلى هللاا عل ّ  آله وّ

ه وّسلم،و ان من آل محمد صلى هللاا عل ّلو  ّ   »4«. ّسلم لرحم وآله وّ
__________________________________________________  

ة النعماني) 1 ( حار ج  و16 ح 232: غی  ح 154/ 6عن التهذیب ج  و111 ح 353/ 52عنه ال
ات الهداة ج  و2 ع و عن التهذیب77 ح 454/ 3أخرجه في إث رواه في  و نحوه1 ح 210: علل الشرا

  .226: عقد الدرر
ة النعماني) 2 ( حار ج ع و17 ح 232: غی   .227: رواه في عقد الدرر و،112 ح 354/ 52نه ال
حار) 3 ( ه: في ال س هذا من آل محمد صلى هللاا عل ّل ّ   .آله وّ
ة النعماني) 4 ( حار ج  و18 ح 233: غی ات الهداة ج  و113 ح 354/ 52عنه ال  ح 539/ 3اث

  -رواه في و501
ة األبرار في أحوال دمحم   324:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ّأخبرنا علي بن الحسین بإسناده عن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حمید : عنه قال و- 7 ّ
صیر قال ، عن أبي  ه السالم: ّالحنا   :قال أبو جعفر عل

أمر جدید، ستتیب أحدا وقوم القائم  السیف، ال  س شأنه إال  ال  وّتاب جدید، على العرب شدید، ل
  »1«. ّأخذه في هللاا لومة الئم

ّأخبرنا علي بن الحسین، بإسناده عن محمد بن علي الكوفي، عن الحسن بن : عنه قال و- 8 ّّ
ه السالم قال صیر، عن أبي عبد هللاا عل ّمحبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي  نما تستعجلو : ّ

ظ اسه إال الغل ه السالم؟ فو هللاا ما ل ّبخروج القائم عل  ّما هواه إال السیف، وّ طعامه إال الجشبال وّ
  »2«. ّالموت تحت ظل السیفو
عقوب : ّأخبرنا أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة، قال: عنه قال و- 9 ّحدثني أحمد بن یوسف بن 

ّحدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن : ّحدثنا إسماعیل بن مهران، قال: أبو الحسین الجعفي، قال ّ
ه، ه السالم انه قال»3«وهیب  وأب صیر، عن أبي عبد هللاا عل ن بینه: ّ عن أبي   إذا خرج القائم لم 
أخذ منها إال السیف، وین العربو ّقرش إال السیف ما  عطیها إال السیف، وّ ستعجلو  وّال  نما 

ه السالم؟ ظ، وبخروج القائم عل اسه إال الغل ّهللاا ما ل ّهو إال ما  وّما طعامه إال الشعیر الجشب، وّ
  .»4«ّالموت تحت ظل السیف  والسیف،

__________________________________________________  



  .227:  عقد الدرر-
ة النعماني) 1 ( حار ج  و19 ح 233: غی   .114 ح 354/ 52عنه ال
ة النعماني) 2 ( حار ج  و20 ح 233: غی ة الطوسي و15 ح 354/ 52عنه ال  ،277: عن غی
  .  الجدید عنهما10 ح 274/ 3لمستدرك الوسائل ج صدره في او
رو عن أبي : قال وهو وهیب بن حفص أبو علي الجرر مولى بني اسد، ترجمه النجاشي) 3 (

ا  وان ثقة، ووقف، وأبي الحسن علیهما السالم وّعبد هللاا ت   ...ّصنف 
ة النعماني) 4 ( حار ج  و21 ح 234: غی / 3درك الوسائل ج في مست و16 ح 355/ 52عنه ال

  .  ج10 ح 274
ة األبرار في أحوال دمحم   325:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

عقوب، عن أحمد بن محمد -10 ّ محمد بن  ّ، عمن حدثه، عن محمد ابن الحسین، عن وهیب »1«ّ ّّ
ه السالم قال صیر، عن أبي عبد هللاا عل ه السالم إذا قام رد ّإن ال: ّبن حفص، عن أبي  ّقائم عل

ه والبیت الحرام إلى أساسه، ّمسجد الرسول صلى هللاا عل مسجد الكوفة إلى  وّسلم إلى أساسه، وآله وّ
صیر وأساسه،   »2«. ّإلى موضع التمارن من المسجد: قال أبو 

__________________________________________________  
غدادّهو أحمد بن محمد بن أحم) 1 ( ن  تب، عد  وّد بن طلحة ابو عبد هللاا العاصمي الكوفي س ّله 

ه السالم  معجم رجال -هو من مشایخ الكلیني ووقف على معجزاته وّفي حدیث ممن رأ القائم عل
  .-246/ 2الحدیث ج 

ات الهداة ج  و،16 ح 543/ 4الكافي ج ) 2 (  452/ 5عن التهذیب ج  و،51 ح 449/ 3عنه إث
  .222ح 
ة األبرار في أحوال دمحم      327:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                     حل

ع اب السا ه وال ه رسول هللاا صلى هللاا عل ه السالم أشد مما لق ّالثالثو في أنما یلقاه القائم عل ّّ ّ ّ  آله ون
ةو ّسلم من جهال الجاهل ّ  
م النعماني قال- 1 اس: ّ محمد بن إبراه : ّ أحمد بن محمد ابن سعید بن عقدة، قالأخبرنا أبو الع

م، قال ّحدثنا محمد بن المفضل بن إبراه ّ ّحدثني محمد بن عبد هللاا بن زرارة، عن محمد بن مروان، : ّ ّّ ّ
سار    :، قال»1«عن الفضیل بن 

قول ه السالم  ا عبد هللاا عل ه السالم إذا قام إستقبل من جهل : ّسمعت أ الناس » 2«ّإن قائمنا عل
هأش ّد مما إستقبله رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ ة وآله وّ ّسلم من جهال الجاهل ّ.  



  یف ذاك؟ و:قلت
ه: قال ّإن رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ عبدو الحجارة وّسلم أتى الناس وآله وّ  العیدان والصخور ونهم 
ه السالم إذا قام أتى الناس والخشب المنحوتة،و ّان قائمنا عل ه وٕ تاب هللااّلهم یتأول عل ه  وّ  ّحتج عل
  .ه

ما یدخل الحر وأما: ّثم قال ّهللاا لیدخلن علیهم عدله جوف بیوتهم  ّ  
__________________________________________________  

م، ترجمه النجاشي) 1 ( صر صم سار النهد أبو القاسم، عري  ثقة، رو : قال وّالفضیل بن 
امه، ولیهما السالم،ّأبي عبد هللاا ع وعن أبي جعفر ا مسور،: قال ابن نوح وّمات في أ ّعده  وّنى أ

ة من الفقهاء األعالم ا والحرام والرؤساء المأخوذ منهم الحالل وّالشیخ المفید في رسالته العدد  الفت
طعن علیهم،و ام الذین ال    .- 335/ 13 معجم رجال الحدیث ح -ّال طر لذم واحد منهم واألح
  .من جهلة الناس: حارفي ال) 2 (

ة األبرار في أحوال دمحم   328:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  »2«. »1«ّو القر 

ّحدثنا محمد ابن جعفر القرشي، قال: ّأخبرنا عبد الواحد بن عبد هللاا بن یونس، قال: عنه قال و- 2 ّ :
ّحدثني محمد بن الحسین بن أبي الخطاب، عن محم ّ د ابن سنان، عن حسین بن مختار، عن أبي ّ

قول: حمزة الثمالي، قال ه السالم  ا جعفر عل ّإن صاحب هذا األمر لو قد ظهر لقي : سمعت أ
ه ّالناس مثل ما لقي رسول هللاا صلى هللاا عل   »3«. أكثر وّسلم وآله وّّ

ّ قال حدثنا الحسن بن ّحدثنا حمید بن زاد الكوفي،: ّأخبرنا محمد بن همام، قال: عنه، قال و- 3
ّحدثنا أحمد بن الحسن المیثمي، عن محمد بن أبي حمزة : ّمحمد بن سماعة، قال عض »4«ّ ، عن 

ه السالم قال ه عن أبي عبد هللاا عل   :ّأصحا
قول ه: سمعته  ّإن القائم یلقى في حره ما لم یل رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ ّسلم ألن رسول هللاا  وآله وّ ّ ّ
ّصلى هللاا هّ عبدو الحجارة المنقورة وّسلم أتاهم وآله و عل ة المنحوتة ونهم  ه السالم  والخش ّان القائم عل ٕ

ه قاتلونه عل تاب هللاا ف ه  ه فیتأولو عل ّیخرجو عل ن   »5«. ّن
، عن محمد بن : ّأخبرنا علي بن أحمد، قال: عنه قال و- 4 ّأخبرنا عبید هللاا بن موسى العلو ّ

ان بن تغلب قالّالحسین، عن محمد بن س ة األعشى، عن أ ا عبد هللاا جعفر : نان، عن قتی ّسمعت أ
قول ة الح لعنها أهل المشر: بن دمحم علیهما السالم    المغرب أتدر لم ذاك؟ وقإذا ظهرت را

__________________________________________________  



  .البرد): تشدید الراء وّضم القاف(ّالقر ) 1 (
حار ج  و2 ح 297: ة النعمانيغی) 2 (   .132 ح 362/ 52عنه ال
ة النعماني) 3 ( حار ج  و2 ح 297: غی   .132 ح 362/ 52عنه ال
ة الثمالي عده الشیخ) 4 ( ّالظاهر أنه محمد بن أبي حمزة، ثابت بن أبي صف ّ البرقي من أصحاب  وّ

ه السالم تاب والصادق عل   .له 
ة النعماني) 5 ( حار ج عن و3 ح 297: غی   .133 ح 362/ 52ه ال

ة األبرار في أحوال دمحم   329:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  .ال: قلت
  »1«. للذ یلقى الناس من أهل بیته قبل خروجه: قال

ّحدثني محم: حدثنا دمحم بن جعفر القرشي، قال: أخبرنا عبد الواحد بن عبد هللا، قال: عنه قال و- 5 د ّ
ة األعشى، عن منصور بن حازم  ، عن أبي عبد هللا »2«بن الحسین، عن دمحم بن سنان، عن قتی

ه السالم أنه قال ة الح لعنها أهل المشر: ّعل قإذا وقعت را   .أهل المغرب وّ
  ّمما ذاك؟: قلت
نمما یلقو من بني هاشم: قال ّ .»3«  

حدثنا دمحم : قال» 4«ّمد بن علي األعلم أح وّعنه، عن علي بن أحمد، عن عبید هللاا بن موسى، و- 6
، و،»6«عن دمحم بن صدقة » 5«ّبن علي الصیرفي  عا عن  وابن اذینة العبد دمحم بن سنان جم
قول: ّعقوب السراج قال ه السالم  ا عبد هللاا عل حارب القائم  وثالثة عشر مدینة،: ّسمعت أ طائفة 

ة، وأهلها ة، وهل الشام،أ وأهل المدینة، وحارونه، أهل م صرة، وّنو أم   أهل ال
__________________________________________________  

ة النعماني) 1 ( حار ج  و4 ح 298: غی   .134 ح 363/ 52عنه ال
، من : قال وّمنصور بن حازم أبو أیوب البجلي الكوفي، ترجمه النجاشي،) 2 ( قثقة، عین، صدو

تب و ابي عبد هللافقهائهم، رو عن وجملة اصحابنا  معجم رجال -ابي الحسن علیهما السالم، له 
  .-345/ 18الحدیث ج 

ة النعماني) 3 ( حار ج  و،5 ح 299: غی   .135 ح 363/ 52عنه ال
  .لم أظفر الى اآلن على ترجمة له) 4 (
م بن موسى أبي جعفر القرشي موالهم الصیرفي المل) 5 ( ّقب هذا مشترك بین دمحم بن علي بن ابراه

ا سمینة، تاب،: قال و)685(ین رجل آخر أورده الشیخ في رجاله  وأ میز وله    .ّلم 



صر أبو جعفر، رو عن ابي الحسن موسى،) 6 ( عن الرضا  وهو دمحم بن صدقة العنبر ال
  .-189 ص 16علیهما السالم معجم رجال الحدیث ج 

                          
  330:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وة األبرار في أحوال دمحم                        حل

سان  ة، واألعراب واألكراد، و،»1«و أهل دست م صرة، واهلة، وغنى، وّض   »2«. أهل الر وأزد ال
__________________________________________________  

حار) 1 ( سان: في ال   .أهل م
ة النعماني) 2 ( ات الهداة ج  و136 ح 363/ 52حار ج عنه ال و6 ح 299: غی  ح 544/ 3اث

531.  
ة األبرار في أحوال دمحم   331:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

اب الثامن ه وال ة رسول هللاا صلى هللاا عل ه السالم را ّالثالثو نشره عل ّّ    آله ون
م النعماني، قال- 1 : قال» 1«ّحدثنا أحمد بن مابندار : ّد بن همام، قالّاخبرنا محم: ّ محمد بن إبراه

صیر، قال ّحدثنا أحمد بن هالل، عن محمد بن أبي عمیر، عن ابي المغرا، عن أبي  قال أبو عبد : ّ
ه السالم ه السالم: هللاّا عل ة رسول هللاا صلى  وّلما التقى أمیر المؤمنین عل ة را صرة نشر الرا ّأهل ال ّ ّ

ه ّلم فتزلزلت أقدامهم فما اصفرت الشمس حتى قالواس وآله وهللاّا عل ّ ابن أبي طالب، فعند ذلك : ّ ّآمنا 
ا، وال تجهزوا على الجرحى، وال تقتلوا األسر: قال عوا مول ّال تت من  ومن ألقى سالحه فهو آمن، وّ

ه فهو آمن ا   .أغل 
ه  ة فابى علیهم، فتحملوا عل ان یوم صفین سألوه نشر الرا ّفلما  ّّ  الحسین علیهما السالم والحسنّ

ه السالمو اسر، فقال للحسن عل ّا بني إن للقوم مدة یبلغونها،: ّعمار بن  ة ال ینشرها  وّ ّان هذه الرا ّ ٕ
ه ّعد إال القائم صلوات هللاا عل ّ .»2«  

  ّحدثنا أبو: ّأخبرنا أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة، قال: عنه قال و- 2
__________________________________________________  

ر همام): ما بنداذ) (ما بنداد(أحمد بن ما بندار ) 1 ( رو : قال النجاشي في ترجمة دمحم بن أبي 
ّعنه محمد بن همام أنه قال ة، واسلم أبي أول من اسلم من أهله،: ّ هداه هللا  وّخرج عن دین المجوس

ه وّالى الح ال الى مذه   .-191/ 2جم رجال الحدیث ج  مع-ان یدعو أخاه سه
ة النعماني) 2 ( حار ج  و1 ح 307: غی   .151 ح 367/ 52عنه ال

ة األبرار في أحوال دمحم   332:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل



لیب  ان، عن یوسف بن  را بن شی حیى بن ز ّعبد هللاا  ّ، عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة، »1«ّ
صیر، قالعن أب ه السالم: ه، عن أبي  و : ّقال أبو عبد هللاا عل ة حتى  نال یخرج القائم من م ّ
  .الحلقة» 2«مثل 
  م الحلقة؟ و:قلت
مینه،: قال ة وعشرة آالف، جبرئیل عن  ة المغل ساره، ثم یهز الرا ائیل عن  ّم ّ قى  وّ سیر بها فال ی

هه وّال في المغرب إال لعنها، وقأحد في المشر ة رسول هللاا صلى هللاا عل ّي را ّسلم نزل بها  وآله وّّ
تان، وهللاّا قطن وّا محمد ما هي: ّجبرئیل یوم بدر ثم قال   .ال حرر وّال قز وّال 

  ء هي؟ ّفمن أ شي: قلت
ه: قال ّمن ور الجنة، نشرها رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ ّسلم یوم بدر، ثم لفها وآله وق ّ ّدفعها إلى علي  وّ
ه صرة نشرها أمیر المؤمنین ففتح هللا عل ان یوم ال ه السالم حتى إذا  ّ السالم، فلم تزل عند علي عل

ه السالم، فإذا هو قام نشرها لم یب بین  قوم القائم عل ه ثم لفها فهي عندنا ال ینشرها أحد حتى  ّعل ّ ّ
مینها شهر، وخلفها شهر، وّسیر الرعب قدامها شهر، وّالمغرب أحد إال لعنها، وقالمشر عن  وعن 

  .سارها شهر
ص رسول  ه قم ، عل ان اسفا لغضب هللاا على هذا الخل ا محمد، إنه یخرج موتورا غض ا أ ّثم قال  ّ ّ ّ

ه ّهللاا صلى هللاا عل ه یوم أحد، وآله وّّ ان عل ّسلم الذ  ّدرع رسول هللاا صلى هللاا  وعمامته السحاب، وّ ّّ
ه غة، وآله وعل هسیف رس وّسلم السا ّول هللاا صلى هللاا عل ّسلم ذو الفقار، یجرد السیف على  وآله وّّ ّ ّ

قطع أیدیهم ة ف قتل هرجا، فیبدأ ببني شی ة أشهر  ة، وعاتقه ثمان   ّعلقها في الكع
__________________________________________________  

حار) 1 ( لیب،: في ال   .ّعلى أ حال لم أجد ترجمته ویونس بن 
حار حتى تكمل الحلقة) 2 (   .ّفي ال

ة األبرار في أحوال دمحم   333:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه هؤالء سراق هللاا، ثم یتناول المفقودو من فرشهم  نو یناد مناد ّ ّهو قول هللاا عز و»1«ّ قوا :ّجل وّ َُِاست ْ

م أت  ُالخیرات أین ما تكونوا  ُ ُِ ِ ِْ َ ُ َ َ ْ َْ َ عاْ ً هللاا جم ِ َ ُ َّ  
ة: قال» 2 «   »3«. الخیرات الوال

اب السادس   .الثالثین وّو تقدم حدیث في ذلك في ال
__________________________________________________  

عد لفظة 165في المصدر ص ) 1 ( ذا» هللاّا«  أخذ منها إال السیف«: ه ّثم یتناول قرشا فال  ال  وّ



ان وّعطیها إال السیف، تا قرأ  صرة: ّال یخرج القائم حتى  ال البراءة من علي  وتاب  الكوفة  ّتاب 
ه السالم ان » عل نثم یتناول المفقودو من فرشهم«م ّ«.  

قرة) 2 (   .148: ال
ة النعماني) 3 ( حار ج  و مع اختالف في آخره2 ح 307: غی   .152 ح 367/ 52عنه ال

ة األب   335:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  ورار في أحوال دمحم                        حل
اب التاسع اد عن ضوء الشمس وال ّالثالثو إن القائم إذا قام استغنى الع   القمر ون

تاب - 1 أخبرني أبو : قال» مسند فاطمة علیها السالم« أبو جعفر دمحم بن جرر الطبر في 
نالحسین محمد بن هرو بن موسى، قال ّحدثنا : ّحدثنا أبو علي دمحم بن همام قال: ّحدثني أبي، قال: ّ
ّأبو عبد هللاا جعفر بن محمد الحیر  ّحدثنا أبو الهیثم : قال» 2«ّحدثنا أحمد بن میثم : قال» 1«ّ

قول: ّ، عن المفضل بن عمر الجعفي قال»3«ّالقصاب  ه السالم  ا عبد هللاا عل ّإن قائمنا : ّسمعت ا
اد عن ضوء الشمس وّإذا قام أشرقت األرض بنور رها النهار  وصار اللیل والقمر، وٕاستغنى الع

ل سنة غالم ال یولد له جارة،  وذهبت الظلمة، وواحدا ّعاش الرجل في زمانه ألف سنة، یولد له في  ّ
لما طال، ه  طول عل ه أ لو شاء وّسوه الثوب ف نتلو عل ّن ّ .»4«  

__________________________________________________  
أبي ) 1 ( ه السالم المشهور  م بن دمحم بن موسى الكاظم عل ّهو أبو عبد هللاا جعفر بن دمحم بن ابراه

ا سنة  ان ح ّعبد هللاا الحیر  بر في تلك السنة،) 360(ّ أورده  وله منه إجازة، وه سمع منه التلع
من لم یرو عنهم علیهم السالم   .-2242 رقم 102/ 4  معجم رجال الحدیث ج- ّالشیخ في رجاله ف

م الفضل بن عمر، أبو الحسین قال النجاشي) 2 ( : الشیخ وّالظاهر أنه أحمد بن میثم بن أبي نع
تب وفقهائهم وّان من ثقات أصحابنا الكوفیین   .- 346/ 2 معجم رجال الحدیث ج - مصنفات وله 

مان بن صالح، قال: في المصدر) 3 ( ّحدثنا ابو الهیثم القص: ّحدثنا سل لم أظفر على ترجمة  واب،ّ
مان بن صالح فإنه مشترك وألبي الهیثم   .ّلم أعرف المراد من سل

  .241: دالئل اإلمامة) 4 (
ة األبرار في أحوال دمحم   336:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

مان بن : قال» 1«ّأخبرني أبو عبد هللاا الخرقي عن أبي دمحم عن ابن همام : عنه قال و- 2 ّحدثنا سل
ّحدثني أبو القاسم القصاب : صالح، قال ه : ّ، عن مفضل بن عمر، قال»2«ّ ا عبد هللاا عل ّسمعت أ
قول   »3«. ساق الحدیث الى آخره وّإن قائمنا إذا قام أشرقت األرض بنور رها: السالم 

نأخبرني أبو الحسین محمد بن هارو بن موسى، قال: عنه، قال و- 3 ّ:  



، قال: ثني أبي قالّحد ّحدثنا أبو علي الحسن بن محمد النهاوند ّحدثنا محمد ابن علي بن عبد : ّ ّ ّ
ّحدثنا أبو طالب عبد هللاا بن الصلت، قال: ، قال»4«الكرم  ّحدثنا محمد بن علي بن عبد هللاا : ّ ّ ّ ّ
ه السالم قال»5«ّالحنا  ّ، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد هللاا عل قائم إستنزل المؤمن إذا قام ال: ّ

حه ه والطیر من الهواء فیذ قول له وأكل لحمه وشو سر عظمه، ثم  ّإحي بإذن هللاا تعالى : ّال 
ا ح ، وطیر، وف اء من الصحار الد وذلك الظ حتاجو الى شمس ونورها، ونو ضوء ال ال  ونال 
و على وجه األرض مؤذ وقمر، ست ال فساد اصال وّال سم وّال شر ونال  ة ل ّ، ألن الدعوة سماو

ة، طان فیها وسوسة، وأرض و للش ال تشوك  وء من الفساد، ال شي وال حسد، وال عمل، ونال 
لما أخذ منها شي والشجر، واألرض قى الزروع قائمة  حاله، وء نبت من وقته ّت ّان الرجل  وعاد  ّ ٕ

لما طال، طول معه  سو ابنه الثوب ف ه أ ل وّل ّتلو عل ن ّو أحبّ   .شاء ون
ّو لو أن الرجل الكافر دخل جحر ضب أو توار خلف مدرة أو حجر أو شجر ألنط هللاا ذلك  ّ ّ ّ

قول الشي ه حتى  افر: ّء الذ یتوار ف   ا مؤمن خلفي 
__________________________________________________  

بر) 1 ( ره) 385( المتوفى سنة نهو أبو دمحم هارو بن موسى بن أحمد بن سعید التلع   .ّه تقدم ذ
  .ّعلى أ حال مجهول وأبو الهیثم: ّتقدم في الحدیث الساب وابن هیثم: في المصدر) 2 (
  .260: دالئل اإلمامة) 3 (
  .لم أظفر على ترجمة له) 4 (
،: في المصدر) 5 ( ا ّدمحم بن علي بن عبد هللاا الخ   .ّعلى أ نحو مجهول وّ

ة األبرار في أحوال دمحم                       337:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و    حل
ه، وقتل، وفخذه، فیؤخذ ن ف س ل  س ه و إلبل ل البدن، ونال  ة  واله نصافح المؤمنو المالئ
و المؤمن إال  ونحیو ویوحى الیهم أتي على الناس زمان ال  ّجتمعو الموتى بإذن هللاا قالوا  ن ّن

  »2«. إلیها» 1«ه ّالكوفة أو یجر
م في - 4 ّحدثنا دمحم بن أبي عبد هللاا قال: قال» تفسیره« علي بن ابراه ّ:  

ع : ، قال»3«ّحدثنا جعفر بن دمحم  اح المدائني : ، قال»4«ّحدثني القاسم بن الر ، »5«ّحدثنا ص
قول: قال ه السالم  ا عبد هللاا عل ّحدثنا المفضل بن عمر أنه سمع أ ّ ّ ّ:  

ِّشرقت األرض بنور رها َأَ وفي قوله َ َِ ُ ِ ُ َْ ْ ِ َ عني : قال» 6«ْ فإذا خرج : االمام األرض قلت» 7«ّرب األرض 
  نو ماذا؟

  .»9«جتز بنور االمام  ونور القمر وّالناس عن ضوء الشمس» 8«ستغني : قال



__________________________________________________  
حن إلیها: في المصدر) 1 (   .ّأو 
ات الهداة ج  و،246: دالئل اإلمامة) 2 (   .706 ح 573/ 3صدره في إث
ره) 3 ( سى بن سابور أبو عبد هللاا الكوفي تقدم ذ ّهو جعفر بن دمحم بن مالك بن ع ّ.  
ان صحافا، نقل عن ابن الغضائر أنه ضعفه،) 4 ( ع ابن بنت زد الشحام،  ّالقاسم بن الر ّ ّلكن  وّّ

ه:  قال18/ 14ج ّالسید السند في المعجم  شهادة ابن قولو م  والظاهر وثاقة الرجل  علي بن إبراه
ه وبها، ة الكتاب ال فه، لعدم ثبوت نس عارضها ما نسب الى بن الغضائر من تضع   .ال 
ه السالم، قال السید السند الخوئي رحمه ) 26(ّعده الشیخ في رجاله ) 5 ( ّمن اصحاب الصادق عل
فا إتح: هللاّا ا اسم قرة من قر المدائن،حتمل ضع اطي، فإن سا اح بن موسى السا  ّاده مع ص
فهم من الشیخ تغایرهماو ضعفه أنه  ّلكن    .- 98/ 9 معجم رجال الحدیث ج -ّ
  .69: الزمر) 6 (
حار) 7 (   .إمام األرض: ّرب األرض: قال: في ال
حار) 8 ( ستغني الناس: قال: في ال   .إذا 
حار ج  و253/ 2تفسیر القمي ج ) 9 (   .1 ح 87 ص 4البرهان ج  و1 ح 326/ 7عنه ال

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   339:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه السالم اب االرعو في منزل القائم عل    موضع منبره ومسجده ونال
حیى، عن علي بن الحسن بن فضال، عن ّبإسناده، عن محم» التهذیب« الشیخ في - 1 ّد بن  ّ

ّقال أبو عبد هللاا : قال» 3«عن صالح بن أبي األسود » 2«، عن عثمان »1«الحسین بن سیف 
ه السالم ر مسجد السهلة فقال و:عل أهله: ذ   »4«. ّأما إنه منزل قائمنا إذا قام 

ه في - 2   :الق» امل الزارات« أبو القاسم جعفر بن دمحم بن قولو
ّحدثني أبي، عن سعد بن عبد هللاا، عن أبي عبد هللا دمحم بن أبي عبد هللاا الراز الجاموراني  ّ ّ»5« ،

ر الحضرمي، عن أبي عبد هللاا أو عن  ه سیف، عن ابي  ّعن الحسین بن سیف بن عمیرة، عن أب
   أ: قلت له: أبي جعفر علیهما السالم قال

__________________________________________________  
ّالظاهر أنه الحسین بن سیف بن عمیرة أبو عبد هللاا النخعي) 1 ( الحسین بن : الوسائل وفي الكافي و.ّ

ضا زادته وسیف غیر موجود في السند   .هللا العالم وٕاستظهر األردبیلي ا



حار) 2 ( سى«: في ال سى بن عبید ابو عمرو العا»عثمان بن ع مر ّ، الظاهر أنه عثمان بن ع
ره   .ّالكالبي الرؤاسي، تقدم ذ

ّصالح بن أبي األسود الحنا الكوفي اللیثي موالهم، عده البرقي) 3 ( الشیخ من أصحاب الصادق  وّ
ه السالم معجم رجال الحدیث ج    .-52/ 9عل

 ،1 ح 495/ 3عن الكافي ج  و4 ح 533/ 3عنه الوسائل ج  و12 ح 252/ 3التهذیب ج ) 4 (
ات الهداة و ة الطوسي و عن التهذیب72 ح 453/ 3ج في إث حار ج  و،282: غی أخرجه في ال

ات الهداة ج  و عن الكافي،15 ح 439/ 100   .463/ 2ّشف الغمة ج  و،589 ح 555/ 3في اث
تاب عده الشیخ في رجاله : الجاموراني) 5 ( ، له  ّابو عبد هللاا محمد بن احمد أبي عبد هللاا الراز ّ ّّ

من لم یرو عنهم ع   .لیهم السالمف
ة األبرار في أحوال دمحم   340:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

عد حرم هللاا عز ّقاع االرض أفضل  ه وّجل وّ ّعد حرم رسوله صلى هللاا عل   .ّسلم وآله وّ
ة الطاهرة، فیها قبور النبیین: فقال ر هي الز ا  ا ا  یر المرسلینقبور غ والمرسلین، وّالكوفة 
اءو ا إال» 1«فیها مسجد سهل  والصادقین، واألوص عث هللاا نب ّالذ لم ی ّ ه، وّ منها  وّقد صلى ف

ه السالم وّظهر عدل هللاا، و قائمه عل عده،» 2«ّالقوام  ونفیها  اء وّهي منازل النبیین ومن   األوص
  »3«. الصالحینو

السندعن أبي القاسم جعف» التهذیب«و رواه الشیخ في  ه  ّالمتن، إال أن في  وّر بن محمد بن قولو
ه السالم قال اقر عل ر الحضرمي عن أبي جعفر ال ساق الحدیث الى  وقلت: آخر السند عن أبي 

  .آخره
حیى، عن محمد بن الحسین - 3 ّ محمد بن أحمد بن  ، عن »5«ّ، عن محمد بن اسماعیل »4«ّ

ة، عن عمرو بن أبي المقدام، عن ة العرني، قالصالح بن عق ه، عن ح خرج أمیر المؤمنین : ّ أب
ه السالم الى الحیرة فقال ما  وأومأ بیده إلى الكوفة وّلتصلن هذه بهذه: عل اع الذراع ف الحیرة حتى ی

ه السالم ألن  و»6«بینهما بدینارن  فة القائم عل ه خل صلي ف اب  الحیرة مسجد له خمسمائة  ّلیبنین  ّّ
  مسجد

__________________________________________________  
حار وفي المصدر) 1 (   .مسجد سهیل: ال
انه) 2 ( ّقال المجلسي قدس سره في ب ه السالم: ّ عده«: قوله عل عد » ّو القوام من  ّیدل على أن  ّ

ار الدالة على أن األئمة الذین  و قوام له في األرض، موافقا لألخ ه السالم  ّوفاته عل ّّ ّ ّ نرو في ن ّ



عده، ملكو األرض  عد  وهو مخالف للمشهور، ونالرجعة  اته  و المراد قوامه في ح ن أن  ّم ن
ة، حسب المرت ة  عد و المراد ال علم ونانتقاله عن هذا البلد الى سائر البلدان، أو    .هللاّا 

ات الهداة ج  و11 ح 30: امل الزارات) 3 ( حار ج  و455 ح 530/ 3عنه إث  ح 440/ 100ال
اد و17 ج  و10 ح 524/ 3عنه الوسائل ج  و1 ح 31/ 6، التهذیب ج 76 ح 98: الرجعة لالسترا
  .3 ح 282/ 10
ره) 4 (   .هو دمحم بن الحسین بن أبي الخطاب، تقدم ذ
ره) 5 (   .ّهو محمد بن إسماعیل بن بزع، تقدم ذ
  .بدنانیر: في المصدر) 6 (

ة األ   341:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وبرار في أحوال دمحم                        حل
ضی عنهم، ه إثنا عشر إماما عدال والكوفة ل صلین ف   .ّل

ّسع مسجد الكوفة هذا الذ تصف الناس یومئذ؟ وا أمیر المؤمنین: قلت ّ  
 مسجدان في طرفي الكوفة من هذا الجانب وهذا، ویبنى له أرع مساجد مسجد الكوفة أصغرها: قال
صرین وهذا الجانب،و   »1«. ّالغرین وّأومأ بیده نحو نهر ال
ة، عن الحسن - 4 م بن عق عقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زاد، عن إبراه ّ محمد بن  ّ
ّالخزاز، عن الوشاء » 2« ان بن تغلب قال»4«أبي الفرج » 3«ّ ه : ، عن أ ّنت مع أبي عبد هللاا عل

ظهر الكوفة، ف ال فنزل ّالسالم فمر  عتین، ثم سار قل ال فصلى ر عتین، ثم تقدم قل ّنزل فصلى ر ّّ ّّ
عتین، ثم قال ّفصلى ر ّ:  

ه السالم   .هذا موضع قبر امیر المؤمنین عل
  .ّالموضعین الذین صلیت فیهما وجعلت فداك: قلت
ه السالم: قال   »5«. موضع منزل القائم علیهما السالم وموضع رأس الحسین عل

ه في رواه أبو و- 5 ، »6«ّمحمد بن الحسن  وّحدثني أبي: قال» امل الزارات« القاسم بن قولو
عا عن الحسن بن متیل، عن سهل بن زاد، عن    جم

__________________________________________________  
حار ج  و19 ح 253/ 3التهذیب ج ) 1 ( ار ج  و173 ح 374/ 52عنه ال  ح 478/ 5مالذ األخ

19.  
ره) 2 ( ّهو الحسن بن علي بن زاد الوشاء تقدم ذ ّ.  
مة) 3 ( عة القد ضا، وذا في الط ع، والمرآة ا ح  ولكن الظاهر وقوع التحرف في الجم الصح



ّالحسن الخزاز الوشاء، عن أبي الفرج   .-162/ 5 معجم رجال الحدیث ج -ّ
ه ) 4 ( ، من رواة أبي عبد هللاا الصادق عل ما عن الشیخ والسالمّهو أبو الفرج السند تاب    .له 
ال و4 ح 310/ 10عنه الوسائل ج  و2 ح 571/ 4الكافي ج ) 5 (   .عن الكامل االتي ذ
  .ه) 343(هو دمحم بن الحسن بن احمد بن الولید، أبو جعفر القمي المتوفى سنة ) 6 (

ة األبرار في أحوال دمحم   342: ص،5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ة، م بن عق المتن إال أن في آخر الحدیث وإبراه ّساق سنده    ّفما الموضعان اللذان صلیت فیهما؟: ّ

ه السالم: قال ه السالم وموضع رأس الحسین عل   »1«. موضع منبر القائم عل
ه »2«ّ السید عبد الكرم بن طاووس - 6 ، في رسالته المعمولة في تعیین قبر أمیر المؤمنین عل

، قال ومالسال الغر بإسناده عن أبي الفرج السند ّأنه  ّ ّ:  
ه السالم حین قدم إلى الحیرة فقال لیلة ّنت مع أبي عبد هللاا جعفر بن محمد عل ّ:  

ب غلة، فر عتین، ثم تنحى فصلى  وأسرجوا لي ال ّأنا معه، حتى إنتهینا إلى الظهر فنزل فصلى ر ّّ ّ ّ
عتین عتین، ثم تنحى فصلى ر ّر ّ ّ.  

ّجعلت فداك إني رأیتك صلیت في ثالث مواضع: فقلت ّ.  
ه السالم،: فقال ّأما األول فموضع قبر امیر المؤمنین عل ه السالم، وّ  ّالثاني موضع رأس الحسین عل
ه السالمو   »3«. ّالثالث موضع منبر القائم عل
ّو عبد هللاا ّحدثني أب: قال» مسند فاطمة علیها السالم«ّ أبو جعفر محمد بن جرر الطبر في - 7

، قال: ّالحسین بن عبد هللاا الخرقي قال بر ّحدثنا أبو محمد هارو بن موسى التلع ن ّ ّحدثنا ابو علي : ّ
ّحدثنا أبو هاشم عبید بن خارجة، عن علي : قال» 4«ّحدثنا حبیب بن الحسین : ّمحمد بن همام، قال

  بن عثمان،
__________________________________________________  

حار ج  و،5 ح 34: امل الزارات) 1 (   .57: ّعن فرحة الغر و21 و20 ح 241/ 100عنه ال
ة النحو العروضي الزاهد ) 2 ( ه النسا ّالسید عبد الكرم بن أحمد بن دمحم بن طاووس الحسیني الفق ّ

ان سنة  سیرة) 693(توفي سنة  وه) 648(ّأبو المظفر، ولد في شع له  وّه حفظ القرآن في مدة 
  .-62/ 10 معجم رجال الحدیث ج -إحد عشرة سنة

حار ج  و56: فرحة الغر) 3 (  1 ح 225/ 10مستدرك الوسائل ج  و34 ح 246/ 100عنه ال
ات الهداة ج و   . مختصرا627 ح 560/ 3في إث
  .ّال لعلي بن عثمان وال ألبي هاشم، ولم أظفر على ترجمة ال لحبیب،) 4 (



ة األبرار في أحوال دمحم                         343:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و  حل
ه السالم: ، قال»1«عن فرات بن االحنف  نحن نرد زارة أمیر المؤمنین  وّنت مع أبي عبد هللاا عل

ة  ه السالم فلما صرنا الى الثو عتین» 2«ّعل   .ّنزل فصلى ر
  ّا سید ما هذه الصالة؟: فقلت
ر هللاا في هذا الموضع، ثم مضىهذا موضع منبر ا: قال ّلقائم، أحببت أن أش ّمضیت معه حتى  وّ

عتین   .ّإنتهى إلى القائم الذ على الطر فنزل فصلى ر
  ما هذه الصالة؟: فقلت
عث هللاا عز: قال ه السالم في صندو ف ان معهم رأس الحسین عل ّههنا نزل القوم الذین  ّ ّجل طیرا  وق

ه، فم ما ف  نزلت و»3«قجعلوه في الصندو فحملوه  وّر بهم جمال فأخذوا رأسهقفاحتمل الصندو 
، ثم مضىو را  ّصلیت ههنا ش ّ عتین، ومضیت معه حتى إنتهى إلى موضع فنزل وّ : قال وّصلى ر

عث هللاا رجال ممتحنا في نفسه  ام حتى ی ه السالم أما إنه ال تذهب األ ّههنا قبر أمیر المؤمنین عل ّ ّ
عو طاقافي القتل یبنى عل ه س   .نه حصنا ف

ّء، ثم إن محمد بن زد  سمعت هذا الحدیث قبل ان یبنى على الموضع شي: قال حبیب بن الحسین ّ ّ
ام حتى امتحن محمدا» 4« ه فلم تمض األ ّوجه فبنى عل ّ ّ  

__________________________________________________  
اقر وّجادفرات بن األحنف العبد الكوفي رو عن الس) 1 ( الصادق علیهم السالم، نقل العالمة  وال

قي أنه قال ا،: ّعن ابن العق الغلو وان فرات زاهدا رافضا للدن ّنقل عن إبن الغضائر أنه رماه  ّ - 
  .-353/ 13معجم رجال الحدیث ج 

ة ) 2 ( ّضم الثاء المثلثة(ّالثو اء وفتح الواو وّ موضع ): سر الواو وفتح الثاء: قال وتشدید ال
، ه قبر أبي موسى األشعر ة والكوفة  حرن-المغیرة بن شع   .-  مجمع ال

عد رجوع اهل البیت علیهم السالم من الشام) 3 ( ة على فرض صحتها وقعت  ّلعل هذه القض ّ ّ.  
ان ) 4 ( ه السالم،  ط عل ّهو محمد بن زد بن دمحم بن إسماعیل بن الحسن بن زد بن الحسن الس

ال ه الحسن بن زد سنة  وّداعي الصغیر، صاحب طبرستانمعروفا  عد وفاة أخ الدیلم ولي اإلمرة 
امه حروب، وه) 270( االدب وّانت في أ التارخ،  والشعر وان شجاعا فاضال في أخالقه، عارفا 

  -ملك طبرستان
                          

ة األبرار في أحوال دمحم   344:، ص5: ، ج)ع(األطهار له آ و                        حل



  »1«. في نفسه في القتل
__________________________________________________  

ع عشرة سنة- ه الحسن، و س عد أخ عة أشهر   ه) 287(قتل في شوال سنة  وقیل عشرن سنة وس
ة للقبر الشرف،هذه العمارة التي اشیر إلیها في الحدیث هي العمارة ال و.حمل رأسه إلى بخارو  ثان
اسيو نقبلها العمارة االولى التي بناها هارو الع نى  وهي من طین أحمر، وجعل لها أرعة أبواب وّ

ضاء، احة ) 155(انت هذه العمارة االولى سنة  ونفس الضرح من حجارة ب ما في راض الس
انت في حدود سنة ّ أنها134ّفي نزهة القلوب لحمد هللاا المستوفي ص  و309للشیرواني ص   

ة وه) 170( اع تلك الق ة لض اسیین صارت موج ة في دولة الع اس ّلكن العوامل الس العمارة حتى  وّ
الغة ج  وّبناها محمد بن زد، ر هذه العمارة ابن أبي الحدید في شرحه على نهج ال  45/ 2قد ذ

اسي خر: 95/ 1في تارخ طبرستان الفارس ج  و46و ل الع ّإن المتو ما خرب ّ ب عمارة النجف 
ه السالم   .أعادها دمحم بن زد الداعي وعمارة الحسین عل

  .244: دالئل اإلمامة) 1 (
ة األبرار في أحوال دمحم   345:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

اب الحاد ه وال ة السالم عل ف    ناالرعو في 
اشي في - 1 ه ، عن مح»تفسیره«ّ الع ، عن رجل سماه عن أبي عبد هللاا عل ّمد بن إسماعیل الراز ّ ّ

ه السالم فقال: السالم قال ا أمیر المؤمنین: ّدخل رجل على أبي عبد هللاا عل ك     السالم عل
ه فقال ه: فقام على قدم ه السالم سماه هللاا  صلح إال ألمیر المؤمنین عل ّمه هذا إسم ال  ّ ه  وّ سم  ّلم 

وحاأحد غیره فرضى ان من ه إال  ه ابتلي، وّ  ن  ه وٕان لم  تا ْإن یدعو من : ّهو قول هللاا في  ِْ َن ُ ْ َ ِ
ًدونه إال إناثا ِ َِّ ِ ِ طانا مردا َ وُ ًان یدعو إال ش ًِ َ ْ َ َّ ِ َن ُ ْ َ ْ ِٕ»1«.  

م؟: قال ه قائم   فماذا یدعى 
ابن رسول هللاا : قال له: قال ك  ة هللاا، السالم عل ق ا  ك  ّالسالم عل ّ ّ»2«.  

ه قال- 2 ابو ّحدثنا علي بن أحمد بن محمد رضي هللاا عنه قال:  ابن  ّ ّ ّ:  
ّحدثنا محمد بن أبي عبد هللاا الكوفي، قال ّ ي، قال: ّ ّحدثنا محمد بن إسماعیل البرم ّحدثنا إسماعیل : ّ

ه السالم قال ّإن : ّبن مالك، عن محمد بن سنان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عل
ّتاب هللاا عزالعلم  ه وّجل وّ    ّسنة نب

__________________________________________________  
  .117: سورة النساء) 1 (



اشي ج ) 2 ( حار ج  و274 ح 276/ 1ّتفسیر الع  416/ 1البرهان ج  و274 ح 331/ 37عنه ال
ة المرام و2ح    .39 ح 27: غا

ة األبرار في أ   346:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وحوال دمحم                        حل
ه ّصلى هللاا عل م  وآله وّ قي من اته، فمن  ما ینبت الزرع على أحسن ن ّسلم لینبت في قلب مهدینا  ّ

قل حین یراه ا أهل بیت الرحمة: حتى یلقاه فل م    .موضع الرسالة ومعدن العلم والنبوة والسالم عل
م على القائم عل قال لهّو رو أن التسل ة هللاا في أرضه: ه السالم أن  ق ا  ك  ّالسالم عل ّ .»1«  

__________________________________________________  
حار ج  و18 ح 653: مال الدین) 1 ( ات الهداة ج  و5 ح 36/ 51عنه ال  231 ح 491/ 3ٕاث
حار ج و ة16 ح 317/ 52أخرجه في ال   .90 ح 65: ّ عن العدد القو

ة األبرار في أحوال دمحم        347:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                   حل
اب الثاني امه وال عد ق ه السالم  ام القائم عل    ناألرعو في مدة ق

م النعماني في - 1 ة«ّ محمد بن إبراه ّأخبرنا أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة الكوفي، : قال» الغی
ّحدثني علي بن الحس: قال ه،ّ ملي، عن الحسن بن علي بن یوسف، عن أب ّمحمد بن علي  وّن الت
عفور، عن »1« ه، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن حمزة بن حمران، عن عبد هللاا بن أبي  ّ، عن أب

ه السالم أنه قال ّأبي عبد هللاا عل   »3«. أشهر والقائم تسع عشرة سنة» 2«ملك : ّ
مان أحمد: عنه قال و- 2 اهلي قالأخبرنا أبو سل ، :  بن هوذة ال م بن إسح النهاوند ّحدثنا إبراه

عین وسنة ثالث ، سنة تسع: مائتین قال وس ّحدثنا أبو محمد عبد هللاا بن حماد األنصار ّّ  عشرن وّ
عفور قال: مائتین، قالو ّحدثنا عبد هللاا بن أبي  ه السالم: ّ القائم منا » 4«ملك : ّقال أبو عبد هللاا عل

  »5«. أشهرا ونةتسع عشرة س
  ّحدثنا: ّأخبرنا أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة، قال: عنه قال و- 3

__________________________________________________  
قاح، فإن علي بن الحسن بن فضال قد یرو عن الحسن) 1 ( ّهو محمد بن علي بن یوسف بن  ّّ ّ 
قاحو   .ّمحمد إبني علي ابن یوسف بن 
  .ملك القائم: حارفي ال) 2 (
ة النعماني) 3 ( حار ج  و1 ح 331: غی اد  و59 ح 298/ 52عنه ال   81 ح 137الرجعة لالسترا
  .ّملك القائم منا: حار االنوار) 4 (
ة النعماني) 5 ( حار ج  و2 ح 331: غی   .60 ح 298/ 52عنه ال



ة األبرار في أحوال دمحم   348:، ص5: ، ج)ع(ر األطهاآله  و                        حل
، س بن رمانة األشعر م بن ق ّمحمد بن المفضل بن إبراه أحمد  وبن إسح ابن سعید،» 1«سعدان  وّّ

عن الحسن بن » 3«ّمحمد بن أحمد بن الحسن القطواني  وّبن الحسین بن عبد الملك الزات،» 2«
ا جع: محبوب، عن عمرو بن ثابت، عن جابر بن یزد الجعفي قال ّفر محمد بن علي سمعت أ ّ

قول ملكن رجل منا أهل البیت ثالثمائة سنة و:علیهما السالم  ّهللاا ل ّ   .زداد تسعا وّ
و ذلك؟: فقلت له: قال   نمتى 
ه السالم: فقال   .عد موت القائم عل

موت؟ و:قلت له ه السالم في عالمه حتى  قوم القائم عل   م 
امه إلى یوم مو: فقال   »4«. تهتسع عشرة سنة من یوم ق

عض رجاله،  و- 4 اسي عن  ّعنه عن علي بن أحمد البندنیجي، عن عبید هللاا بن موسى العلو الع ّ
ة الحلبي »5«عن أحمد بن الحسن  ه، عن أحمد بن عمر ابن أبي شع ، عن حمزة بن »6«، عن أب

عفور، عن    ّحمران، عن عبد هللاا بن ابي 
__________________________________________________  

  .لم أظفر على ترجمة له) 1 (
الكوفي الثقة المرجوع ) األزد خ ل(هو أحمد بن الحسین بن عبد الملك أبو جعفر األود ) 2 (

ه، الراو عن الحسن بن محبوب، تاب  وإل ه على أسماء  وله،» المشیخة«قد جمع ابن محبوب  ّو
ما في رجال النجاشي،  - ه) 348(د بن الزیر القرشي المتوفى ّرو عنه علي بن محم والشیوخ 

ع ص  عة في القر الرا قات الش   .- 27نط
  .لم أظفر على ترجمة له) 3 (
ة النعماني) 4 ( حار ج  و2 ح 331: غی صائر و،61 ح 298/ 52عنه ال  213: مختصر ال
حار ج  و2 ح 465/ 2البرهان ج و  103ص  و3 ح 145ص  و121 ح 100/ 53أخرجه في ال

صائرعن مختصر اشي ج 5 ح 146ص  و ال في الرجعة  و24 ح 326/ 2ّ عن تفسیر الع
اد   .44 ح 71: لالسترا

من، أبو الحسین،) 5 ( ّهو أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضال بن أ ّأبو عبد هللاا، : قیل وّ
ا،: قال: قال وترجمه النجاشي ان فطح  الحسن،ان ثقة في الحدیث، رو عنه اخوه علي بن  وّإنه 

  .-494 رقم 80/ 2 معجم رجال الحدیث ج - ه) 260(ّغیره من الكوفیین، مات سنة و
ه السالم) 6 ( ة الحلبي، ثقة رو عن أبي الحسن الرضا عل ه  وّأحمد بن عمر بن أبي شع عن أب



ه السالم   -عل
ة األبرار في أحوال دمحم   349:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه السالم قال ملك تسع عشرة سنة: ّأبي عبد هللاا عل   »1«. أشهرا وّإن القائم 
امه مختلفة إقتصرت على هذا القدر عد ق ات في قدر ملكه    .و الروا

__________________________________________________  
  .من قبل

ة النعماني) 1 ( حار ج  و4 ح 332: غی   .62 ح 299/ 52عنه ال
ة األبرار في أحوال دمحم       351:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                    حل

اب الثالث اء وّال ه السالم وناألرعو في إعالم األح امه عل ق عید من في زمانه  واألموات  راه من 
ه السالم، عطاه المؤمن في زمانه وعل    ما 

ه قال- 1 ابو ّحدثنا محمد بن الحسن رضي:  ابن  حیى العطار، عن : ّ هللاا عنه، قالّ ّحدثنا محمد بن  ّ ّ
حیى، عن صندل  )  خ م- »2«مندل (» 1«ّمحمد بن الحسین بن أبي الخطاب، عن صفوان بن 

ر، عن عبد هللاا بن عجالن  ار بن أبي  ّعن  ه السالم عند ابي : قال» 3«ّ رنا خروج القائم عل ذ
ه السالم فقلت له   نعلم ذلك؟» 4«أن یف لنا : ّعبد هللاا عل

م: فقال ح أحد توب وص فة علیها م   .»طاعة معروفة«: تحت رأسه صح
ة المهد الرفعة  عز و في را ّو رو أنه  ّ ّ ن    في نسخة أخر و-ّجل وّ

__________________________________________________  
ه ال) 1 ( ، عد من أصحاب الكاظم عل ا ّالظاهر أنه صندل الخ ّ ظهر من الكشي في ترجمة  وسالمّ

ة قال فیها ان معروفا، حیث رو روا ّهند بن الحجاج أنه  ّرو لي علي بن محمد بن  و:قال: ّ
ار أخو صندل   .-140/ 9 معجم رجال الحدیث ج -الحسن األن

حار وعن مندل،: في المصدر) 2 (   .منذر: في ال
وني) 3 ( اقرّعد من أصحاب : ّعبد هللاا بن عجالن الس الصادق علیهما السالم وصفه البرقي  وال

، وني، والكند الس األحمر وقالصدو  ّعده ابن شهر اشوب من خواص أصحاب الصادق  وّالكشي  ّ
ه السالم معجم رجال الحدیث ج    .-251/ 10عل

حار) 4 ( علم ذلك؟: في ال   یف لنا 
                          

ة األ   352:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وبرار في أحوال دمحم                        حل



عة  عز ّالب   .»1 «-ّجل وّ
أخبرني أبو الحسین : قال» مسند فاطمة علیها السالم«ّ أبو جعفر محمد بن جرر الطبر في - 2

ه، عن أبي علي محمد بن همام، قال ، عن أب ّمحمد بن هارو ّّ جعفر بن دمحم بن مالك : ّحدثنا: ن
ّحدثنا محمد بن الحسن الطحان: قالالكوفي،  ّ«  

قال لي ابو جعفر : عن سیف ابن عمیرة قال» 3«ّ، عن ضحاك العجلي، عن محمد بن یزد البجلي 
ه السالم قال له: عل ه السالم ف ك، فإن أحببت : ّالمؤمن لیخیر في قبره فإذا قام القائم عل قد قام صاح

، ه فالح م في  وأن تلح    »4«. ّرامة هللاا فأقمٕان أحببت أن تق
اس بن عامر، عن - 3 ، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الع عقوب، عن علي األشعر ّ محمد بن  ّ

ع الشامي  ع بن دمحم المسلى، عن أبي الر قول: ، قال»5«ّالر ا عبد هللاا  ّإن قائمنا إذا قام : ّسمعت أ
ّمد هللاا عز ّ عتنا في أسماعهم وّ صارهم حتى ال  وّجل لش لمهم  وبینهم» 6«نو أ ّین القائم برد، 
سمعو    نف

__________________________________________________  
حار ج  و،22 ح 654/ 2مال الدین ج ) 1 ( ات الهداة ج  و،35 ح 324/ 52عنه ال  723/ 3ٕاث
  .440: منتخب األثر و،616/ 3نور الثقلین ج  و،33ح 
تب الرجالو ّالطحال،: في المصدر) 2 ( ور في  ّعلى أ حال غیر مذ ّذلك الضحاك الذ رو  وّ
  .عنه
ان لم أظفر له على ترجمة وّمحمد بن زد النخعي: في المصدر) 3 (   .ّعلى أ نحو 
اب الثاني. 257: دالئل اإلمامة) 4 (   .1الثالثین ح  وّتقدم في ال
ع الشامي) 5 ( ره الش: ابو الر ، ذ ه السالم،خلید بن أوفى العنز اقر عل رو  ویخ من أصحاب ال

ه السالم ّقال السید السند الخوئي قدس سره. عن الصادق عل ّ ه قدح: ّ ال مدح في  والرجل لم یرد ف
ّقدس سره«صاحب الوسائل : ّلكنه مع ذلك ذهب جماعة منهم وتب الرجال، إلى حسنه بل » ّ

  .-70/ 7 معجم رجال الحدیث ج - وثاقته
عض الن) 6 ( الثاني  وّالرسول، فاألول یناسب الثاني، وأرع فراسخ،: ، البرد»نو برد«: سخفي 

  .ّیناسب األول
ة األبرار في أحوال دمحم   353:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه انه ونو ینظرو إل   »1«. هو في م
ه قال- 4 ابو ّحدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن ا:  ابن  ّحدثنا محمد بن : ّلولید رضي هللاا عنه، قالّ ّ



ان بن  ان بن عثمان، عن أ عقوب بن یزد، عن محمد بن أبي عمیر، عن أ ّالحسن الصفار، عن  ّ
ه السالم: تغلب، قال ه السالم على ظهر النجف، فإذا : ّقال أبو عبد هللاا عل ّأني أنظر إلى القائم عل

ب فرسا أدهم  ه شمراخ استو على ظهر النجف ر ، ما بین عین ه » 3«، ثم ینتفض »2«أبل
قى أهل بلدة إال الدهم وّفرسه، فال ی ظنو أنه معهم في  ّهم    »4«. نّ

م النعماني، قال- 5 ّ محمد بن إبراه اهلي، قال: ّ   :أخبرنا أحمد بن هوذة ال
، قال م بن إسح النهاوند ، : ّحدثنا إبراه ّحدثنا عبد هللاا بن حماد األنصار ّ یر، ّ ّعن عبد هللاا بن 

ه السالم أنه قال فحص : ّعن حمران بن أعین عن أبي جعفر عل ا  م هذا ال یزال مول ّأني بدین ّ
ه  م هللاا في السنة عطاءین،» 5«بذن عط م إال رجل منا أهل البیت، ف ّال یرده عل ّ ّ رزقكم في  وّ

مة في زمانه، حتى أن المرأة لت والشهر رزقین، ّتؤتو الح تاب هللاا عزن ّقضي في بیتها  ّسنة  وّجل وّ
ه ّرسول هللاا صلى هللاا عل   »6«. آله وّّ

__________________________________________________  
حار ج  و329 ح 240/ 8الكافي ج ) 1 (   .72 ح 336/ 52عنه ال
  .غرة الفرس: الشمراخ) 2 (
ه،: نفضه) 3 (   .ّتحرك: ٕانتفض وّحر
اب 617: مال الدین) 4 (   .22في نوادر الكتاب ح ) 58( 
حار) 5 ( ّقال المجلسي قدس سره وفحص بدمه،: في ال انه. ّ سرع بدمه » فحص بدمه«: في ب أ 

ثرة ما أوذ بین الناس، ه من  و في االصل  وّأ متلطخا  عد أن  ه«نال ی ه » بذن ضرب بذن أ 
ة المسرعة الح   .ّاألرض سائرا، تشبیها له 

ة النعماني)6 ( حار ج  و30 ح 238:  غی   .106 ح 352/ 52عنه ال
ة األبرار في أحوال دمحم   355:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ع اب الرا ه السالم إذا قام قرأ القرآن على حده وّال ّاالرعو في أنه عل ّ    ن
حیى، عن محمد بن- 1 عقوب، عن محمد بن  ّ محمد بن  ّ ّ الحسین، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، ّ

ه السالم: ، قال»1«عن سالم بن سلمة  أنا أستمع حروفا من القرآن  وّقرأ رجل على أبي عبد هللاا عل
ف  ه السالم  قرأها الناس، فقال أبو عبد هللاا عل س على ما  ّل قرأ » 2«ّ ما  عن هذه القراءة، إقرأ 

ه السال قوم القائم عل تاب هللاا على حده،ّالناس حتى  ه السالم قرأ  ّم، فإذا قام القائم عل أخرج  وّ
ه السالم ه علي عل ت ّالمصحف الذ  ه السالم إلى الناس حین فرغ منه: قال وّ ّأخرجه علي عل ّ 

ه فقال لهمو تاب هللاا عز: ت ّهذا  ه وّ ما أنزله على محمد صلى هللاا عل ّجل  ّ ّ قد جمعته  وّسلم، وآله وّ



ه: ّلوحین، فقالوامن بین ال ه القرآن، ال حاجة لنا ف   .هو ذا عندنا مصحف جامع ف
ه السالم م حین جمعته  وأما: فقال عل ان علي أن أخبر م هذا أبدا، إنما  عد یوم ّهللاا ما ترونه  ّ ّ

  »3«. لتقرؤوه
__________________________________________________  

عة د: سالم بن سلمة) 1 ( طهرانذا في ط ة  مة والوافي، وار الكتب اإلسالم عة القد  في الط
م بن سلمة،: المرأةو ّلكن التحقی وقوع التحرف في الكل وسل ح سالم أبو سلمة وّ هو سالم بن  والصح

رم بن عبد هللاا أبو خدیجة، ا خدیجة: قال وّم انت أ ا  ونیته  ناه أ ه السالم  ا عبد هللاا عل ّأن أ ّ ّ
تاب، والكاظم علیهما السالم، وثقة، رو عن اإلمامین الهمامین الصادقسلمة، ثقة،  ان  وله 

  .-4956 رقم 22/ 8 معجم رجال الحدیث ج - ّجماال من أهل الكوفة
حار) 2 ( ه السالم: في ال ف عن هذه القراءة: ّفقال أبو عبد هللاا عل   .ّمه مه 
حار ج  و،23 ح 633/ 2الكافي ج ) 3 ( صائر الدرجات28 ح 88 /92أخرجه في ال  193:  عن 
  .13ح 

ة األبرار في أحوال دمحم   357:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اب الخامس ه وال ه السالم رسول هللاا صلى هللاا عل ع القائم عل ا ّاالرعو في أن أول من ی ّّ ّ ّ  آله ون

ه الس وّاألئمة علیهم السالم،و ّأن الحسین عل غسلهّ    ّالم 
تاب - 1 م النعماني في  ة«ّ محمد بن إبراه ّحدثنا : ّأخبرنا أحمد بن محمد بن سعید، قال: قال» الغی

ان، قال را بن شی لیب، قال» 1«ّحدثنا یوسف : حیى بن ز ّحدثنا الحسن بن علي بن أبي : بن  ّ
، عن أبي حمزة الثمالي قال ّا جعفر محمد بن علي سمعت أ: ّحمزة، عن عاصم بن حمید الحنا ّ

قول ه السالم    :عل
ة المسومین المالئ ّلو خرج قائم آل محمد علیهم السالم لنصره هللاا  ّ یین،  والمنزلین والمردفین وّ ّالكرو

مینه، ونو جبرئیل أمامه، ائیل عن  ساره، وم عن  وخلفه والرعب مسیرة شهر أمامه وٕاسرافیل عن 
ة ا وعن شماله، ومینه هالمالئ عه محمد رسول هللاا صلى هللاا عل ا ّلمقرو حذائه، أول من ی ّّ ّ ّ  آله ون

ه السالم الثاني وّسلمو   »2«. ّعلي عل
اب الخامس   .»3«الثالثین فیؤخذ تمامه من هناك  وّو الحدیث بتمامه قد تقدم في ال

حیى بن: ّأخبرنا أحمد بن محمد بن سعید، قال: عنه قال و- 2    ّحدثنا 
__________________________________________________  

عض النسخ) 1 ( لیب،: في  عرف ویونس بن    .ّعلى أ حال لم 



ة النعماني) 2 ( حار ج  و22 ح 234: غی   .99 ح 348/ 52عنه ال
ور مع تخرجاته) 3 ( اب المذ   .ّتقدم في الحدیث التاسع من ال

ة األبرار في أحوال دمحم   358:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ان، قال را بن شی ، قال: ز لیب المسعود مان : ّحدثنا یوسف بن  م ابن سل ، عن »1«ّحدثنا الح

ر الحضرمي  ثیر، عن أبي  ه السالم ودخلت أنا: قال» 2«ّمحمد بن  ان على أبي عبد هللاا عل  ّأ
ات السود بخراسان فقلناو   . ترما: ّذاك حین ظهرت الرا

السالم» 3«إجلسوا في بیوتكم فإذا رأیتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا : فقال   »4«. ّإلینا 
ّحدثنا أبو المفضل قال: قال» مسند فاطمة علیها السالم« أبو جعفر دمحم بن جرر الطبر في - 3 ّ :

ّحدثني علي بن الحسین    :المنقر الكوفي، قال» 5«ّ
ّحدثني أحمد بن زد الدها م، عن رشد ّ حول بن إبراه ّبن عبد هللاا ابن خالد » 6«ن، عن الم

مان األعمش، عن دمحم  ، عن زاذان » 7«المخزومي، عن سل عن سلمان » 8«بن خلف الطاطر
ه: قال ّقال لي رسول هللاا صلى هللاا عل   ّ إن: ّسلم وآله وّّ

__________________________________________________  
  .ذلك یوسف المسعود وّال للذ رو عنه، و على ترجمة لهلم أظفر) 1 (
اقر) 2 ( ر عبد هللاا بن دمحم الحضرمي الكوفي رو عن ال ان  وّهو أبو  الصادق علیهما السالم، 

ال ثقة، ه توثی من الكشي وجل   .-296/ 10 معجم الرجال ج -النجاشي وان لم یرد ف
  .نهض): فتح الهاء فیهما(نهد ینهد ) 3 (
ة النعماني) 4 ( حار ج  و6 ح 197: غی  ص 11مستدرك الوسائل ج  و44 ح 138/ 52عنه ال

  .7 ح 36
ال  وّعلى أ حال لم أظفر على ترجمة له، وّعلي بن الحسن المنقر الكوفي،: في المصدر) 5 (

  ).ّیزد الدهان(ّللذ رو عنه ا أحمد بن زد الدهان 
ال  وّعلى أ تقدیر لم أجد ترجمة الله، و بن خالد المخزومي،ّرستم بن عبد هللاا: في المصدر) 6 (

م حول بن ابراه   .للراو عنه أ م
اش في ) 7 ( ر محمد بن عمر الجعابي، عن : قال و»المقتضب«ّرو الحدیث ابن ع ا  ّسألت أ

، قال ،: دمحم بن خلف الطاطر ، ثقة مأمو نهو محمد بن خلف بن موهب الطاطر طاطر سیف  وّ
اب تسمى الطاطرة)  ساحلا( حر تنسج فیها ث اف ال   .ّمن أس
ه السالم، بل من ) أبو عمرو(زاذان أبو عمرة ) 8 ( ان من أصحاب امیر المؤمنین عل الفارسي، 



عد أن لم  وّخواصه، اإلسم األعظم فحفظ القرآن  ه السالم في اذنه  ّهو الذ تكلم أمیر المؤمنین عل
قرأ منه   - سفینة- ن 

ة األبرار في أحوال دمحم     359:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                      حل
ارك ا وهللاّا ت عث نب ا فقلت وتعالى لم ی لقد عرفت : ّا رسول هللاا: ّال رسوال إال جعل له إثني عشر نقی

  .هذا من أهل الكتابین
ائي اإلثنى عشر الذین إختاره: فقال ؟ّا سلمان هل علمت من نق عد ّم هللاا لالمة من  ّ  
  .رسوله أعلم وهللاّا: فقلت
ا ودعاني فأطعته، وّا سلمان خلقني هللاا من صفوة نوره،: فقال  دعاه فأطاعه، وّخل من نور عل
 فاطمة الحسن فدعاه فأطاعه، وّمن علي وخل مني وّخل من نور علي فاطمة فدعاها فأطاعته،و
ّدعاه فأطاعه، ثم سمانا بخمسة أسماء من أسمائه، فا فاطمة الحسین ف وّمن علي وّخل منيو ّ ّ

ّهللاا العلي فهذا علي، وّأنا محمد، والمحمود هذا  واإلحسان،) ذو(هللاّا  وهللاّا الفاطر فهذه فاطمة، وّ
ّهذا الحسین، ثم خل منا وهللاّا المحسن والحسن، ّمن نور الحسین تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوه قبل  وّ

ةّأن یخل هللاا  ة وسماء مبن شرا وال ملكا وال أرضا مدح ح هللاا وال  ّنا نورا نس ع ونسمع له وّ   .نط
أبي أنت: فقلت: قال سلمان   ّامي فما لمن عرف هؤالء؟ وّا رسول هللاا 

ّتبرأ من عدوهم فهو ووالى ولیهم واقتد بهم وا سلمان من عرفهم ح معرفتهم: فقال ّهللاا منا یرد،  وّ ّ
ن وحیث نرد نس   . حیث نس

أسمائهم: فقلت غیر معرفة  مان بهم  و إ نا رسول هللاا فهل    أنسابهم؟ وّ
ا سلمان: فقال   .ال 

__________________________________________________  
حار ج -   .-547/ 1 ال

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   360:، ص5: ، ج)ع(ار األطهآله  و                        حل

ّا رسول هللاا فأنى لي بهم: فقلت ّثم سید العابدین علي بن الحسین، ثم : قد عرفت إلى الحسین؟ قال وّ ّّ ّ
اقر علم األولین ّإبنه دمحم بن علي  ّالمرسلین ثم إبنه جعفر بن دمحم لسان هللاا  وّاآلخرن من النبیین وّ ّ

ّالصادق، ثم إبنه موسى ابن جعفر الكاظم  ظه صبرا في هللاا عزّ ّغ ّجل، ثم إبنه علي بن موسى  وّ ّ ّ
ّالرضا ألمر هللاا، ثم إبنه محمد بن علي المختار ألمر هللاا من خل هللاا، ثم إبنه علي بن محمد  ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ
ّالهاد إلى هللاا، ثم إبنه الحسن بن علي الصامت األمین لسر هللاا، ثم إبنه محمد بن الحسن الهاد  ّّ ّّ ّّ ّ



ح هللااالمهد ا   .ّلقائم 
ه،: ثم قال ان مثلك وّا سلمان إنك مدر قة المعرفة، قال سلمان ومن  حق رت هللاا : ّمن تواله  ّفش

ّاني مؤجل إلى عهده؟ وّا رسول هللاا: ّثیرا، ثم قلت ّ ٕ  
أس: ا سلمان إقرأ: قال ادا لنا أولي  م ع عثنا عل ٍفإذا جاء وعد أوالهما  ْ َ َِ ُ َُ ًَ ِ ْ ُ ْ َ ُْ َ ُ ْ َ َ ارَِ ِ شدید فجاسوا خالل الد ِ ٍ ِّ َ ِ ُ َ َ 
ْان وعدا مفعوال ثم رددنا لكم الكرة علیهمَو ِ َْ َ ََّ َ ََّ َ ُْ ُ ْ َ ُُ ً ًْ َ ْ َأموالَ وََ ٍأمددناكم  ْ ِْ ْ ُ ْ َ َنینَ وَ ًجعلناكم أكثر نفیراَ وَِ َِ َ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ .»1«  

ائي و:قال سلمان عهد منك؟: ّشوقي، ثم قلت وّاشتد    ّا رسول هللاا 
الح هللاّا وإ: فقال ّ الذ أرسل محمدا  ّ ّل  والتسعة والحسین والحسن وفاطمة وّمن علي وّمني» 2«ّ

ا سلمان، وفینا إ» 3«مضام  ومعنا وّمن هو منا س وهللاّا  حضر إبل ّل من محض  وجنوده وّنل
مان محضا، القصاص واال ظلم رك أحدا، و»4«األوتار  وّمحض الكفر محضا حتى یؤخذ   ّال 

   ّتحقو
__________________________________________________  

  .5: االسراء) 1 (
حار) 2 ( عهد مني: في ال ّإنه ل   .فاطمة وّلعلي وّ
حار) 3 ( ّل من هو منا و:في ال   .مظلوم فینا وّ
حار) 4 ( القصاص: في ال   .الثارات واألوتار وحتى یؤخذ 

ة األبرار في أح   361:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  ووال دمحم                        حل
ة ل هذه اآل ِنرد أن نمن على الذین استضعفوا في األرضَ وتأو َْ ْ َِ َُّ ِ ْ ْ ُُ ْ َ ِ َ َّ ُ َ َُ ًنجعلهم أئمةَ وِ َّ َِ ْ ُ َ َ ْ َنجعلهم الوارثینَ وَ ِِ ْ ُ ُ َ َ ْ َ 

ن لهم في األرضَو ِنم َْ ْ َِ ِْ ُ ََ ّ َننر فرعوَ وُ ْ َ ْ ِ َ ِ ُجنودهما منهَ وَهامانَ وُ ْ ِ ُ َ ُ حذرو ُ انوا  َنم ما  ُ َ ْ َ ُ ْ»1«.  
ه: قال سلمان ّفقمت بین ید رسول هللاا صلى هللاا عل الي سلمان متى لقى الموت أو  وّسلم وآله وّّ ما ی

ه    .»2«الموت لق
ّحدثني أحمد بن زد : ّو رواه حسین بن حمدان الحضیني، عن علي بن الحسن المقر الكوفي قال

اقي ا وّالدهقان،   »3«. المتن وّلسندساق الحدیث ب
ّحدثني أبو عبد هللاا دمحم بن أحمد القاشاني قال: عنه قال أبو علي النهاوند و- 4 ّحدثنا محمد : ّ ّ»4 «

مان، قال ، قال: بن سل   :ّحدثنا أبو القاسم الزندر
م  یف : »6«قلت : بن مهران، عن عمرو بن شمر، قال» 5«ّحدثنا ابراه ّإذا قام قائم آل محمد 

ه؟ّالسالم ع   ل
ته: قال ا على فرس لي ذنوب أغر  وّإنك إذا أدر ن إلى جنبي راك رورا ف ه إال أن تكو م نلن تدر ّ



منى، علي عمامة لي من عصب ّمحجل، مطل ید ال ّ   
__________________________________________________  

  .6 - 5: سورة القصص) 1 (
  .237: دالئل اإلمامة) 2 (
ة الحضین) 3 ( حار ج  و،92 و73: يهدا  عن 162 ح 142/ 53ج  و9 ح 6/ 25أخرجه في ال

ش عن مقتضب األثر152: المحتضر مان مما رواه السید حسن بن  ّ للشیخ حسن بن سل  البن 6: ّ
اش، ات الهداة ج  وّع ضا في اث في نفس الرحمن في  و،145 ح 708/ 1أخرجه عن المقتضب ا

  .94: أحوال سلمان
، لم أظفر على ترجمة له،دمحم بن سل) 4 ( غداد م ال ال  و)أ القاشاني(ال للراو عنه  ومان أبو سل

  ).أ الزندر(ّللمرو عنه 
ح إسماعیل بن مهران فإنه رو عن عمرو بن شمر،) 5 ( ّالمظنو أن الصح هو من أصحاب  ون

  .الشیخ ووثقه النجاشي والرضا علیهما السالم، والصادق
  ...اذا قام : جابرقلت ل: في المصدر) 6 (

ة األبرار في أحوال دمحم   362:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه سلم عل من، فأنا أول من  ّال ّ .»1«  

5 - ، عقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زاد، عن محمد بن الحسن بن شمو ن محمد بن  ّ ّ ّّ
ّعن عبد هللاا بن عبد الرحمان األصم، عن ه السالم ّ طل، عن أبي عبد هللاا عل ّ عبد هللاا ابن القاسم ال ّ

ِقضینا إلىَ وفي قوله تعالى ْ َ ِ بني إسرائیل في الكتاب لتفسدن في األرض مرتین  َ َْ َُّ َ ِ َْ ْ َِ ِ َِّ ُ ِ ْ ِ ْ َ ِ ِْ ِ َ»2«.  
ه السالم: قال ه السالم وّقتل علي بن أبي طالب عل بیرَ وطعن الحسن عل ِلتعلن علوا  َ ًُّ ُ َُ َّ ْ قتل : ًا قالَ

ادا  م ع عثنا عل ه السالم  ه السالم فإذا جاء وعد أوالهما فإذا جاء نصر دم الحسین عل ًالحسین عل ِ ْ ُ ْ َ َ ُْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َِ
ار  أس شدید فجاسوا خالل الد ِلنا أولي  ِ ٍ ِّ َ ِ ُ َ َ ٍ ْ َ ِ ُ ه السالم فال » 3«َ عثهم هللاا قبل خروج القائم عل ّقوم ی

هّآلل دمحم صل» 4«نیدعو وترا  ّسلم إال قتلوه وآله وّى هللاا عل ه َ وّ ًان وعدا مفعوال خروج القائم عل ًُ ْ َ ْ ََ
ض  ه علیهم الب عین من أصحا ه السالم في س ْالسالم ثم رددنا لكم الكرة علیهم خروج الحسین عل ِ َْ َ ََّ َ ََّ َ ُْ ُ ْ َ ُ

ضة  نجهان، المؤدو  و»5«ّالمذهب لكل ب ه ا» 6«ّ لسالم قد خرج ّإلى الناس أن هذا الحسین عل
س بدجال ه، فإنه ل شك المؤمنو ف ّحتى ال  ّ طان، ون م فإذا استقرت  وال ش ّالحجة القائم بین أظهر ّ

غسله و الذ  ه السالم جاء الحجة الموت ف ّالمعرفة في قلوب المؤمنین أنه الحسین عل ن ّ  ّفنه وّ
   لحده في حفرته الحسین وّحنطهو



__________________________________________________  
  .251: دالئل اإلمامة) 1 (
  .4: اإلسراء) 2 (
  .5: اإلسراء) 3 (
ة): سر الواو(الوتر ) 4 ( ة، أ صاحب جنا   .- مرآة العقول-الجنا
ضة ) 5 ( اء الموحدة(الب اء وّفتح ال و ال ة الرأس، والخوذة،): نس ّلعل  وهي من آالت الحرب لوقا

  .خلفها وأمامها: ّذهبت في موضعین وّأنها صقلت» هانج ولها«المراد من 
نأ هم المؤدو إلى الناس) 6 ( ّ.  

ة األبرار في أحوال دمحم   363:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم ّال یلي الوصي إال الوصي وعل ّّ .»1«  

اشي عن صالح بن سهل، عن أبي عبد هللاا ع و- 6 ه السالم،ّرواه الع  :ساق الحدیث إلى أن قال وّل
ام القائم َو ًان وعدا مفعوال ق ًُ ْ َ ْ ْثم رددنا لكم الكرة علیهم» 2«ََ ِ َْ َ ََّ َ ََّ َ ُْ ُ ْ َ َأموالَ وُ ٍأمددناكم  ْ ِْ ْ ُ ْ َ َنینَ وَ َجعلناكم أكثر َ وَِ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ

ًنفیرا  ه » 3«َِ عین رجال من اصحا ه السالم في الكرة في س ّالذین قتلوا معه، علیهم ّخروج الحسین عل
ضة ض المذهب لكل ب ه السالم قد خرج في  والب ّجهان، المؤدو إلى الناس أن الحسین عل ن ّ

، ه المؤمنو شك ف ه، حتى ال  س بدجال ونأصحا ّأنه ل طان، اإلمام الذ بین اظهر الناس  وّ ّال ش
و ش ه السالم ال  ّیومئذ، فإذا استقر عند المؤمن أنه الحسین عل ّ ه،ّ ّلغ عن الحسین الحجة  ون ف

و الذ یلي غسله والقائم بین أظهر الناس نصدقه المؤمنو بذلك، جاء الحجة الموت ف ّن  فنه وّ
الجه في حفرته الحسین، وحنوطهو ّال یلي الوصي اال الوصي وٕا ّ.  

م في حدیثه ه: و زاد إبراه اه على عین قع حاج ه السالم حتى  ملكهم الحسین عل   »4«. ّثم 
عض أصحابنا، عن الحسن بن محبوب، - 7 عقوب رحمه هللاا، عن علي بن محمد، عن  ّ محمد بن  ّّ ّ

ه السالم قال َنیردو : ّسألته عن قول هللاا: ّعن محمد بن الفضیل، عن أبي الحسن الماضي عل ُ ِ ُ
َأفواههم طفؤا نور هللاا  ْل ِ ِِ ْ ِ َّ َ ُ ُ ِ ْ ُهللاا متمَ وُِ ُِ َُّ   

__________________________________________________  
حار ج  و250 ح 206/ 8الكافي ج ) 1 ( صائر و103 ح 93/ 53عنه ال  48: مختصر ال
ادو  179/ 3في تفسیر الصافي ج  و1 ح 406/ 2البرهان ج  و70 ح 91: الرجعة لالسترا

ال ومختصرا عنه اشي اآلتي ذ   .عن الع
حار) 2 ( ام القائم: في ال   .قبل ق



  .6: اءاإلسر) 3 (
اشي ج ) 4 ( حار ج  و20 ح 281/ 2تفسیر الع  6 ح 407/ 2البرهان ج  و46 ح 56/ 51عنه ال
ات الهداة ج و   .570 ح 552/ 3قطعة منه في اث

ة األبرار في أحوال دمحم   364:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ِِنوره  ة أمیر ال: قال» 1«ُ طفئوا وال أفواههم، قلتنیردو ل ه السالم    :مؤمنین عل

ِِو هللاا متم نوره قال ُ ُّ ُِ ُ َّ ّهللاا متم اإلمامة لقوله عز و:َ ا: ّجل وّ ِفآمنوا  َّ ِ ُ ِ ِرسولهَ وَ ِ ُ ْالنور الذ أنزلنا َ وَ َ َْ َِّ ِ ُّ»2 «
  .فالنور هو اإلمام

الهد: قلت ُهو الذ أرسل رسوله  ُ َْ ِ ُ َُ َ َ َْ َِّ ِّدین الحَ و َ َ ْ ِ ِ *»3«.  
ه،: قال ة لوص الوال ّهو الذ أمر رسوله  ة هي دین الح وّ   .الوال
له: قلت ظهره على الدین  ِل ِ ِّ ُ ِ ِّ َ َ ُ َ ِ ْ ُ.*  
ه السالم قال: قال ام القائم عل ان عند ق ع األد   :قول: ظهره على جم

ة القائم ِِو هللاا متم نوره وال ُ ُّ ُِ ُ َّ ره الكافروَ وَ َنلو  ُ ِ ْ َ ِ َ ْ ة علي* َ   .ّبوال
  هذا تنزل؟: تقل

ل  وّنعم أما هذا الحرف فتنزل،: قال   .»4«ّأما غیره فتأو
ه قال- 8 ابو ل رضي هللاا عنه قال:  ابن  ّحدثنا محمد بن موسى المتو ّ ّ ّ:  

ه، عن محمد بن أبي  ، عن أحمد بن أبي عبد هللاا البرقي، عن أب اد ّحدثنا علي بن الحسین السعد آ ّ ّ ّ
صیر، قالّعمیر، عن علي بن أبي حمزة، ه السالم في قوله عز:  عن أبي  ّقال أبو عبد هللاا عل ّ 

الهد: ّجلو ُهو الذ أرسل رسوله  ُ َْ ِ ُ َُ َ َ َْ َِّ لهَ و َ ظهره على الدین  ِدین الح ل ِ ِّ ُ ِ ِِّ َ َ ُ َ َِ ْ ُ ِّ ْ وَ وِ ره المشر َنلو  ُ َِ ِْ ُ ْ َ ْ َ *»5 «
عد، و:فقال لها  لها حتى یخرج  وهللاّا ما نزل تأو ه ال ینزل تأو ه السالم، فإذا خرج القائم عل القائم عل

م ا العظ افر  ره خروجه حتى لو وّالسالم لم یب  اإلمام إال    ّال مشرك 
__________________________________________________  

  .8: ّالصف) 1 (
  .8: التغابن) 2 (
ة) 3 (   .9: ّالصف و33: التو
حار ج  و3 ح 328/ 4ه البرهان ج عن و91 صدر ح 433/ 1الكافي ج ) 4 (  29 ح 318/ 23ال
ات ج 58 ح 60/ 51أخرجه في ج  و59 صدر ح 336/ 24ج و ل اآل   .5 ح 686/ 2 عن تأو
ة) 5 (   .9: ّ الصف-33: التو



                          
ة األبرار في أحوال دمحم   365:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

طن صخرة لقالتان افر أو مشرك في  افر فاكسرني:   طني    »1«اقتله  وا مؤمن في 
ما نزل في اهل البیت علیهم السالم- 9 ار ف اس بن ماه ّحدثنا أحمد بن : هو ثقة قال وّ محمد بن الع

صیر قال م، عن عبد هللاا بن حماد، عن أبي  ّهوذة، عن إسح بن إبراه ه : ّ ا عبد هللاا عل ّسألت أ
ّلسالم عن قول هللاا عزا ه وّ تا الهد: ّجل في  ُهو الذ أرسل رسوله  ُ َْ ِ ُ َُ َ َ َْ َِّ ظهره على الدین َ و َ ِدین الح ل ِِّ َ َ ُ َ َِ ْ ُِ ِّ ْ ِ

ِله ِّ وَ وُ ره المشر َنلو  ُ َِ ِْ ُ ْ َ ْ عد و:فقال» 2«* َ لها    .هللاّا ما انزل تأو
لها؟ وجعلت فداك: قلت   متى ینزل تأو
قوم القائم: قال افرحتى  ه السالم لم یب  ره  وّ إن شاء هللاا تعالى، فإذا خرج القائم عل ّال مشرك إال 

طن صخرة لقالت الصخرة افر أو مشرك في  ان  افر أو : ّخروجه حتى لو  طني  ا مؤمن في 
قتله   »3«. مشرك فاقتله فیجیئه ف

ّعن أحمد بن إدرس، عن عبد هللاا بن محمد، عن صفوان ب: عنه قال و-10 عقوب ّ حیى، عن  ن 
ه السالم » 4«بن شعیب، عن عمران  ة بن رعي، أنه سمع أمیر المؤمنین عل ا ّبن میثم، عن ع

الهد: قول ُهو الذ أرسل رسوله  ُ َْ ِ ُ َُ َ َ َْ َِّ لهَ و َ ظهره على الدین  ِدین الح ل ِ ِّ ُ ِ ِِّ َ َ ُ َ َِ ْ ُ ِّ ْ وَ وِ ره المشر َنلو  ُ َِ ِْ ُ ْ َ ْ أظهر * َ
ال عد؟  قى قرة إالالذ وّذلك  شهادة أن ال وّ نفسي بیده حتى ال ی   نود فیها 

__________________________________________________  
حار و16 ح 670: مال الدین) 1 ( أورده  و1 ح 121/ 2البرهان ج  و36 ح 324/ 52: عنه ال

ة ع المودة و104 ح 69: ّفي العدد القو   .423: ّناب
ة) 2 (   .9: ّالصف -33: التو
ات ج ) 3 ( ل اآل حار ج  و7 ح 688/ 2تأو  184: عن تفسیر فرات و58 ح 60/ 51عنه ال
ات الهداة ج و   .657 ح 565/ 3قطعة منه في إث
اقر) 4 ( ، مولى، ثقة، رو عن ال حیى األسد الصادق علیهما السالم، قاله  وعمران بن میثم بن 

  .-882قم  ر285/  خاتمة الوسائل- ّالعالمة والنجاشي
ة األبرار في أحوال دمحم   366:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ّإله إال هللاا رة وّ ّأن دمحما رسول هللاا  ا وّ   »1«. ّعش
مان، عن : عنه قال و- 11 م بن سل ، عن نع ر المقر عقوب، عن محمد بن ابي  ّحدثنا یوسف بن  ّ

اس في قوله عز، عن مجاهد، عن ابن »2«لیث  له: ّجل وّع ظهره على الدین  ِل ِ ِّ ُ ِ ِّ َ َ ُ َ ِ ْ ره َ وُ َِلو  َ ْ َ



و َنالمشر ُ ِ ْ ُ قى یهود: قال» 3«* ْ و ذلك حتى ال ی ّال  ّال صاحب ملة إال صار إلى  وّال نصراني ون ّ
قرة والذئب وّاإلسالم حتى تأمن الشاة ا، واإلنسان واألسد وال ة، حتى ال تقرض فارة جرا ّالح حتى  وّ

  :هو قوله تعالى وقتل الخنزر، وسر الصلیب وتوضع الجزة
له ظهره على الدین  ِل ِ ِّ ُ ِ ِّ َ َ ُ َ ِ ْ وَ وُ ره المشر َنلو  ُ َِ ِْ ُ ْ َ ْ ه السالم و*َ ام القائم عل و عند ق   »4«. نذلك 

تاب -12 سى بن عبید، عن » صائر الدرجات«ّ سعد بن عبد هللاا القمي في  ّعن محمد بن ع
ه » 5«ن الحسی ، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن یزد، عن أبي عبد هللاا عل ان البزوفر ّبن سف

قبل برایته حتى ینتقم : السالم قال ه السالم  رة مع الحسین إبنه عل ه السالم في األرض  ّإن لعلي عل ّ ّ
ة ة وّله من بني أم أنصاره یوم وآل ثقیف ومعاو عث هللاا إلیهم  ّمن شهد حره، ثم ی ئذ من أهل الكوفة ّ

صفین مثل المرة االولى حتى وثالثین ألفا، عین الفا فیلقاهم     ّمن سائر الناس س
__________________________________________________  

ات ج ) 1 ( ل اآل حار ج  و8 ح 689/ 2تأو  1 ح 329/ 4البرهان ج  و59 ح 60/ 51عنه ال
ان ج و اشي، عن280/ 9أخرجه في مجمع الب ع المودة وّ الع   .423: ّأورد ذیله في یناب
م الكوفي المتوفى سنة ) 2 ( م بن زن ره) 148(هو لیث بن أبي سل   .ه تقدم ذ
ة) 3 (   .9: ّالصف و33: التو
ات) 4 ( ل اآل حار ج  و9 ح 289: تأو قطعة  و2 ح 329/ 4البرهان ج  و59 ح 61/ 51عنه ال

ات الهداة ج    .658 ح 566/ 3منه في إث
ان أبو عبد هللاا البزوفر من الثقات األجالء) 5 ( ان بن خالد بن سف ّهو الحسین بن علي بن سف ّ - 

  .249/ 1جامع الرواة ج 
ة األبرار في أحوال دمحم   367:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

عث هللاا عز وقتلهم قى منهم مخبر، ثم ی ّال ی ّ ه مع فرعوّجل فیدخلهم وّ ن أشد عذا   .نآل فرعو وّ
ه رة أخر مع رسول هللاا صلى هللاا عل ّثم  فة في األرض وآله وّّ و خل نسلم حتى  ّو األئمة  وّ ن

ة، وّعلیهم السالم عماله، عثه هللاا عالن ّحتى ی ما عبد هللاا سرا في  وّ ة في األرض  ادته عالن ّو ع ن
  .األرض
هأضعاف ذلك وهللاّا وإ: ّثم قال ه صلى هللاا عل عطي هللاا نب ّ ثم عقد بیده اضعافا  ّّ ّ ّسلم ملك  وآله وّ

فنیها ا إلى یوم  ا منذ یوم خل هللاا الدن ع أهل الدن ما قال وّجم ه  تا : حتى ینجز له وعده في 
له ظهره على الدین  ِل ِ ِّ ُ ِ ِّ َ َ ُ َ ِ ْ وَ وُ ره المشر َنلو  ُ َِ ِْ ُ ْ َ ْ َ *»1« .»2«.  

بن عبد العزز، عن رجل، عن » 3«بن الحسین بن أبي الخطاب، عن عمر ّعنه، عن محمد  و-13



س، ّجمیل بن دراج، عن المعلى بن خن ه السالم قال وّ ّزد الشحام، عن أبي عبد هللاا عل سمعناه : ّ
ر في الرجعة الحسین بن علي: قول ّإن أول من  ّ ّ سقط  وّ ث في األرض ارعین سنة حتى  م

ه من  اه على عین   »4«. برهحاج
سى، و-14 ار، وعنه، عن أحمد بن دمحم بن ع ّمحمد بن عبد الج ّأحمد بن الحسن بن علي بن  وّ

   ّفضال، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي
__________________________________________________  

ة) 1 (   .9: ّ، الصف33: التو
صائر) 2 ( حار ج  و29: مختصر ال   .75  ح74/ 53عنه ال
شار ) 3 ( ّالمعروف بزحل، وقع في اسناد عدة ) سار(ّهو أبو حفص عمر بن عبد العزز بن أبي 

ات، قال النجاشي في ترجمته تاب: ّمن الروا ، مخلط، له  صر  معجم رجال الحدیث ج -عري، 
13 /41-.  
صائر) 4 ( حار ج  و،10 ح 408/ 2عنه البرهان ج  و18: مختصر ال الرجعة و 54 ح 63/ 53ال

اد   .5 ح 36: لالسترا
ة األبرار في أحوال دمحم   368:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ّالمغرا، عن محمد بن المثنى، عن داود بن راشد    :، عن حمران بن أعین، قال»1«ّ
ه السالم لنا م الحسین بن علي صلوات هللاا» 2«لسوف  و:قال أبو جعفر عل ّیرجع جار  علیهما ّ

ه من الكبر اه على عین قع حاج ملك حتى    »3«. ف
سى، و-15 دمحم بن الحسین بن أبي الخطاب، عن أحمد بن دمحم بن  وعنه، عن أحمد بن دمحم بن ع

ّأبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، قال ا الخطاب  وسمعت حمران بن أعین: ّ أ
حدث أبو ال عا قبل أن  قول» 4«خطاب ّحدثان جم ه السالم  ا عبد هللاا عل ّما أحدث أنهما سمعا أ ّ :

ا الحسین بن علي صلوات هللاا علیهما وّأول من تنش األرض عنه ّرجع إلى الدن ست  وّ ّأن الرجعة ل
مان محضا وّعامة   »5«. محض الشرك محضا وّهي خاصة ال یرجع اال من محض اال

اس بن عامر، عن الحسن  وّعنه، عن أیوب بن نوح، و-16 ّبن علي بن عبد هللاا بن المغیرة، عن الع
ه السالم قال ّإن أول من یرجع : سعید، عن داود بن راشد، عن حمران بن أعین، عن أبي جعفر عل ّ

ه م الحسین بن علي عل    ّلجار
__________________________________________________  

، ع) 1 ( ه السالمداود بن راشد الكوفي األبزار  معجم -ّده الشیخ في رجاله من أصحاب الصادق عل



  .-100/ 7رجال الحدیث ج 
حار) 2 ( ه السالم: في ال م الحسین عل ّإن أول من یرجع لجار ّ.  
صائر) 3 ( حار ج  و22: مختصر ال  11 ح 408/ 2البرهان ج  و14 ذیل ح 44/ 53عنه ال
ادو   .4 ح 36: الرجعة لالسترا
ابن أبي زنب هو أبو الخ) 4 ( ّطاب محمد بن مقالص األسد الكوفي أبو إسماعیل المعروف  ّ

ع البرد- ّالبراد ان یب ه السالم،-   م الطرقة، ثم إنحرف و من أصحاب الصادق عل ّتحول  وّان مستق
ه السالم ة أبي عبد هللاا عل الوه ا، فأحدث القول  ّغال ّأنه رسول منه، لكنه قد رو أصحابنا عنه  وّ ّ

ثیرة في حال استقامته،أ ذا قبلوا ما لم یختص بروایته في حال االنحراف وحادیث  حار ج -ّه  ذیل ال
  .-260 الى ص 9987 رقم 243 من ص 14 راجع معجم رجال الحدیث ج 39/ 53
صائر) 5 ( حار ج  و24: مختصر ال الرجعة  و12 ح 408/ 2البرهان ج  و،1 ح 39/ 53عنه ال

اد   .26 ح 53: لالسترا
ة األبرار في أحوال دمحم   369:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه اه على عین قع حاج ملك حتى    »1«. ّالسالم ف
سى، عن الحسین بن سعید، و-17 ّمحمد ابن خالد البرقي، عن  وّعنه، عن أحمد بن محمد بن ع

حیى بن عمران الحلبي، عن المعل د، عن  س قالّالنضر بن سو : ّى بن عثمان، عن المعلى بن خن
ه السالم   :ّقال أبو عبد هللاا عل

ه من  اه على عین سقط حاج ملك حتى  ا الحسین بن علي علیهما السالم ف ّأول من یرجع الى الدن ّ
ه السالم في قول هللاا عز: الكبر، قال ّفقال أبو عبد هللاا عل ّ ك الق وّ ُْجل إن الذ فرض عل َ َْ َ َ َ َ َِّ َّ ِ َرآن لرادك ّ ُّ َ َ ْ

ٍ معاد  ِإلى ه: فقال» 2«َ م صلى هللاا عل ّنب ّ م وآله وّ   »3«. ّسلم راجع ال
اسناده عن رفاعة بن موسى، قال-18 اشي في تفسیره  ه السالم: ّ الع ّإن أول : ّقال أبو عبد هللاا عل

ا الحسین بن علي علیهما السالم ر الى الدن ه، وّمن  ة وأصحا قتلهم حذو أ وزد بن معاو ه ف صحا
ه السالم القذة، ثم قال أبو عبد هللاا عل ْثم رددنا لكم الكرة علیهم: ّالقذة  ِ َْ َ ََّ َ ََّ َ ُْ ُ ْ َ َأموالَ وُ ٍأمددناكم  ْ ِْ ْ ُ ْ َ َنینَ وَ َِ 

ًجعلناكم أكثر نفیرا َو َِ َ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ»4« .»5«  
اب التواتر منقو: قال مؤلف هذا الكتاب ثیرة داخلة في  ات الرجعة  ل الیها اإلجماع من روا

ة، ورة في تفسیر أهل البیت علیهم السالم واإلمام ة مذ ه وعلیها شواهد قرآن اب الذ نحن ف : هذا ال
ه ما یدل على أن النبي ّف ّ ا وّ ه السالم مثل  وعل ام القائم عل ناالئمة علیهم السالم یرجعو عند ق ّ

عة النبي ا ات صرحاغیر ذلك مما وّعلي علیهما السالم له وّم    ظاهرا من و هو في الروا



__________________________________________________  
صائر) 1 ( حار ج  و27: مختصر ال   .13 ح 408/ 2البرهان ج  و،14 ح 43/ 53عنه ال
  .85: القصص) 2 (
صائر) 3 ( حار ج  و28: مختصر ال   .14 ح 408/ 2البرهان ج  و،19 ح 46/ 53عنه ال
  .6: سراءاال) 4 (
اشي ج ) 5 ( حار ج  و23 ح 282/ 2ّتفسیر الع   .9 ح 408/ 2البرهان ج  و78 ح 76/ 53عنه ال

ة األبرار في أحوال دمحم   370:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم فتأمل ذلك  ّوجود األئمة علیهم السالم في زمانه عل ّ»1«.  

اب اآل أتي في ال ه السالمو س ة المفضل بن عمر، عن الصادق عل   .ّتي تصرح بذلك في روا
__________________________________________________  

ة سنة  و)1 ( م اد الشهید  تاب الرجعة للشهید المیرزا دمحم مؤمن بن دوست االسترا انظر في ذلك 
ع قم1088   . ط

                          
ة األبرار في أحوال دمحم                 371:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و          حل
اب السادس ه السالم للمفضل بن عمر وال   ناالرعو في حدیث الصادق عل

ه،»1« الحسین بن حمدان الحضیني - 1 تا تب الرجال، حدثني دمحم بن  و، في  ور في  ه مذ ّتا
ان  واسماعیل، ، عن عمر بن »3« عن أبي شعیب دمحم بن نصیر ،»2«ّعلي بن عبد هللاا الحسن

ّ، عن محمد بن المفضل، عن المفضل بن عمر، قال»4«الفرات  ّ ا عبد هللاا جعفر : ّ ّسألت سید أ ّ
ه السالم علمه : بن دمحم الصادق عل ه السالم من وقت موقت  ّهل للمأمول المنتظر المهد عل

  الناس؟
__________________________________________________  

الئي، قال شیخنا المجیز العالمة الشیخ آغا ) الخصیبي(الحسین بن حمدان الحضیني ) 1 ( ّالجن
ع ص  عة في القر الرا قات الش ط، : 112نبزرگ الطهراني في ط تب فیها تخل فاسد المذهب له 

ره النجاشي ذا ذ الكوفة وه بر في داره  له  و)344( سنة الطوسي في الفهرست، سمع منه التلع
اب من لم یرو عنهم علیهم السالم تاب الرجال في  ره الطوسي في  ه  ومنه إجازة، ذ ة«تا » الهدا

ع األول  وترجم له ابن داود، وّفي تارخ األئمة موجود، انت في ر ر أن وفاته  ّذ ّأرخ  وه) 358(ّ
ین    ).346(ّوفاته في تارخ العلو



ان«) 2 ( ین،ّالظاهر أنه» الحسن حار وّ صفة الراو ّعلى أ نحو  وبلفظ المفرد،» الحسني«: في ال
  .ان لم أظفر على ترجمة لهما

حار) 3 ( أما ابن نصیر فهو النمیر  وأبو شعیب مجهول ودمحم بن نصیر، وعن أبي شعیب: في ال
ة الشیخ ص  ة على ما في غی ا ّالكذاب الغال الخبیث المدعي للن ّ250.  

، عده الشیخ في رجاله : راتعمر بن الف) 4 ( غداد ه السالم،) 49(ّاتب   ّمن أصحاب الرضا عل
اح«قال الكفعمي في  و،»غال«: قال في وصفهو ان عمر بن 523ص ) 42(الفصل » المص  

ه داللة على الحسن فضال عن الوثاقة ه السالم، لو ثبت ذلك لم تكن ف ا للرضا عل  معجم - ّفرات بوا
ة الى سند الحدیث-50/ 13رجال الحدیث ج  النس له  حتاج الى تحقی  وّ هذا  طوله ف أما متنه 

  .آخر
ة األبرار في أحوال دمحم   372:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه السالم ّحاش  ان یوقت له وقتا : قال الصادق عل ّ»1«.  
  لم ذاك؟ وموال: قال قلت

ّلتي قال هللاا تعالىّألنه هو الساعة ا: قال ان مرساها قل إنما علمها عند ري : ّ ِّسئلونك عن الساعة أ َ َ ْ ِ ُِ ُْ َّ ِِ ْ َُ ْ َ ََّ ِ َ ََّ َ َ َُ ْ
ِال یجلیها لوقتها إال هو ثقلت في السماوات َِّ ِّ ْ ََُ َْ َُ َّ ِ ِ ِ َ َأنك حفي عنها قل َ وُ سئلونك  غتة  م إال  ْاألرض ال تأت َ َُ ْ َ ٌّ ِ َ َ ََّ َ َُ ُ َْ ْ ً َ ْ ََّ ِ ْ ِْ ِ َْ

ِنما علمها عند هللااِإ َّ َ ْ ِ ُِ ْ علمو َ وَّ َنلكن أكثر الناس ال  ُ َ ْ َ ِ َّ ََ ْ َ َّ ِعنده علم الساعة : قوله و»2«ِ َ َّ ُ ْ ِ ُِ َ قل إنها  و»3«ْ ّلم 
غتة فقد جاء أشراطها فَأنى لهم إذ: قوله وعند أحد دونه، ِفهل ینظرو إال الساعة أن تأتیهم  ِْ ُْ ُ ََ َّ َ َ َُ ُْ َ ََ ْ َ ً ََ ْ ََ َ َ ِْْ ْ َ َّ َّ َن ُ ْا جاءتهم ْ ُ ْ َ

راهم  ْذ ُ ْ ُاقترت الساعة: قوله و،»4«ِ َ َّ ِ َ ََ ُانش القمر َ وْ َ َْ َّ َ ٌما یدرك لعل الساعة قرب، َ و:قوله و»5«ْ ِ َِ َ َ َّ َّ َ َ َ ُْ
ِستعجل بها الذین ال یؤمنو بها َنِ ُ ِ ْ َُ ََِّ َ ُ ِ ْ َ ْالذین آمنوا مشفقو منهاَ وْ ِ َن ُِ َّْ ُ َُ َ َعلمو أنها الح أَ وِ َُّ َ ْ َ َُّ َن َ ْ مارو َ َنال إن الذین  ُ ُ َ َِّ َّ ِ

عید ٍفي الساعة لفي ضالل  ِ َ ٍ َ ِ َِ ِ َ َّ .»6«  
؟: قلت مارو   نا موال ما معنى 
؟ وأین هو؟ ومن رآه ومتى ولد؟: نقولو: قال و ل ذلك إستعجاال ألمره ونأین  ظهر؟  ا  وّمتى  ّش

ا وفي قضائه، ّدخوال في قدرته، أولئك الذین خسروا أنفسهم في الدن ّان للكافرن لشر مآب وآلخرةا وّ ّ ٕ.  
  له وقتا؟» 7«ّا موال أفال توقت : ّقال المفضل

__________________________________________________  
حار) 1 ( عتنا: في ال علمه ش ّحاش  أن یوقت ظهوره بوقت  ّ.  
  .187: األعراف) 2 (
  .34: لقمان) 3 (



  .18: سورة دمحم) 4 (
  .1: سورة القمر) 5 (
  .18 -17: الشور) 6 (
حار) 7 (   .ّأفال یوقت له وقت: قلت: في ال

ة األبرار في أحوال دمحم   373:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ّال یوقت له وقت، فإن من وقت لمهدینا وقتا فقد شارك هللاا تعالى في  وّا مفضل ال أوقت له وقتا: قال ّ ّ ّّ

ّاد وعلمه، ّعى أنه ظهر على سره،ٕ ّما  من سر إال وّ ّ ّالضال » 1«قد وقع إلى هذا الخل المنعوس  وّ
اء هللاا ّعن هللاا، الراغب عن أول ّما  من خبر إال وّّ ه لسره، وّ ّهم أخص  ّانما ألقى هللاا  وهو عندهم، وّ ّ ٕ

و حجة علیهم ّإلیهم ل   .ن
یف : قال المفضل ه ا» 2«ا موال ف   لسالم؟في ظهوره عل

ره، وامره» 3«ظهر في سنة من السنین : قال اسمه وعلو ذ ه، ونیته وناد  ثر ذلك في  ونس
طلین وّالمحقین» 4«أفواه  ه على أنا قد قصصنا  والموافقین والم معرفتهم  ّالمخالفین، لتلزمهم الحجة  ّ
ه، وذلك، هّسمي جده رسول: قلنا وّنیناه وّسمیناه ونسبناه ودللنا عل ّ هللاا صلى هللاا عل  ّسلم وآله وّّ
قول الناسو ه لئال  ّن ة وما عرفنا له إسما: ّ ن ا وال    .ال نس

ه ّفو هللاا لیتحق اإلفصاح  ل ذلك للزوم  واسمه وّ عض،  عضهم ل ه  سم ّنیته على ألسنتهم حتى ل ّ ّ
ه جده رسول هللاا صلى هللاا  ما وعد  ظهره هللاا  ّالحجة علیهم، ثم  ّ ّّ ّ ّ هّ ّسلم في قول هللاا عز وآله وعل ّ ّ 

الهدو ُجل هو الذ أرسل رسوله  ُ َْ ِ ُ َُ َ َ َْ َِّ َ لهَ و ّ ظهره على الدین  ِدین الح ل ِ ِّ ُ ِ ِِّ َ َ ُ َ َِ ْ ُ ِّ ْ وَ وِ ره المشر َنلو  ُ َِ ِْ ُ ْ َ ْ َ *»5«.  
له: ّقال المفضل ظهره على الدین  ل قوله تعالى ل ِا موال فما تأو ِ ِّ ُ ِ ِّ َ َ ُ َ ِ ْ َلو َ وُ ْ وَ َنره المشر ُ ِ ِْ ُ ْ   ؟*َ

ه السالم ٌقاتلوهم حتى ال تكو فتنةَ و:جل وّهو قوله عز: قال عل َْ ِ َن ُ َ َّ َ ْ ُ ُِ*  
__________________________________________________  

حار) 1 ( وس: في ال   .المع
حار) 2 ( یف بدؤ: في ال ه السالم وف م؟ وّظهور المهد عل ه التسل   .ٕال
حار) 3 ( ره،: في ال علو ذ ستبین ف ظهر في شبهة ل   .ظهر أمره وّا مفضل 
حار) 4 (   .على أفواه: في ال
ة) 5 (   .9: ّ الصف-33: سورة التو

ة األبرار في أحوال دمحم   374:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
له   و الدین  ِو  َِّ ُ ُّ ُ ُُ ِّ َن َ ا مفضل لی» 1«َ ّفو هللاا  ان اآلراء ورفع عن المللّ ّو الدین  واإلختالف واألد ن



ّله   ُإن الدین عند هللاا اإلسالم : ّما قال هللاا تعالى» 2«ّ ْ ِ ِْ ِ َّ َ ْ ِ َ ِّ ْمن یبتغ غیر اإلسالم دینا فلن َ و»3«َّ َْ َْ ً ِ ِ ْ ِ َ ْ َْ ِ َ َ َ
ُقبل منه ْ ِ َ َ َهو في اآلخرة من الخاسرن َ وُْ َِ ِ ِْ َِ ِ ْ ِ َُ»4«.  

ه آدم: قلت: ّقال المفضل ّا سید فالدین الذ أتى  ّ م ونوح وّ سى وموسى وٕابراه ه وع  ّمحمد عل
  .علیهم السالم هو اإلسالمو

ا مفضل هو اإلسالم ال غیر: قال   .ّنعم 
تاب هللاا تعالى؟ قال: قلت ة منه إن الدین عند هللاا  ونعم من أوله إلى آخره،: ّفتجده في  َِّهذه اآل َ ْ ِ َ ِّ َّ ِ

ُاإلسالم ْ م هو سماكم المسلمین : ّقوله جل ثناؤهو ِْ م إبراه َملة أب ِ ِِ ْ ُ َْ ُ َُ َُّ َُ ِ ْ ِ ِْ َ َ م و»5«َّ  ّقوله في قصة إبراه
َاجعلنا مسلمین لكَ و:ٕاسماعیلو َ ِ ْ َ ُِ ْ ْ َ َمن ذرتنا أمة مسلمة لك َ وْ َ ً ًَ ُِ ْ َّ ُ َِّ ِّ ُ ْ نقوله في قصة فرعو و»6«ِ ِحتى إذا : ّ َّ َ

ه الغر قال آمن ْأدر َ َ ُق َ ََ ْ ُ َ ه بنوا إسرائیلَْ َت أنه ال إله إال الذ آمنت  ِ ْ ِ ِ ِ ُِ ََ ِ ْ َ َِّ َّ َ ُ ََّ َأنا من المسلمین َ وُ َِ ِِ ْ ُ ْ قوله في  و»7«ََ
مان قول وّقصة سل س حیث  أتوني مسلمین : لق عرشها قبل أن  أتیني  م  َأ ِ ِِ ْ ُ ِ ُ ْ َْ َْ َ ََ ْ َ ْ َ ِ ِ ِ ْ ُ س  و»8«ُّ قول بلق

مان  ر َأسلمت مع سل ِ َِّ َ ْ َ َُ ََ ُ ْ ْ َب العالمینَ ِ َ ْ ِّ   
سى و»9 « سى: قوله في قصة ع ِفلما أحس ع َّ َ َ َّ َ منهم الكفر قال ََ َ ُْ ْ ُ ُ ْ ِ   

__________________________________________________  
  .39: سورة األنفال) 1 (
حار) 2 ( له واحدا: في ال   .ّالدین 
  .19: آل عمران) 3 (
  .85: آل عمران) 4 (
  .78: ّسورة الحج) 5 (
قرة) 6 (   .128: ال
  .90: یونس) 7 (
  .38: النمل) 8 (
  .44: النمل) 9 (

ة األبرار في أحوال دمحم   375:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ا ِمن أنصار إلى هللاا قال الحوارو نحن أنصار هللاا آمنا  ِ َِّ َّ َِّ َِّ ِ َِ َُ َْ َْ َُ ْ َ َن ُّ ْ َ َ َأنَ وْ َّاشهد  ِ ْ َ َنا مسلمو ْ ُ ُِ ُله َ و:قوله و»1«ْ َ

ِأسلم من في السماوات َّ ِ ْ َ َ َ ْ ًاألرض طوعاَ وَ ْ َ ِ َْ ًرهاَ وْ ْ ه یرجعو َ وَ َنال ُ َ ُْ ِ ْ ِفما وجدنا فیها : ّقوله في قصة لو و»2«َِٕ ْ َ َ َ
َغیر بیت من المسلمین  َِ ِِ ْ ُ ْ ٍ ْ َْ َ م، و»3«َ ا: قوله ولو قبل إبراه َِّقولوا آمنا  ِ َّ َ ُ َِْزل إلینا إلى قولهُْما أنَ وُ َ ال : ِ

ْنفر بین أحد منهم ُ ْ ِ ٍ َ َ َ ْ َ ُق ِّ َننحن له مسلمو َ وَُ ُ ُِ ْ ُ َ ُ ْ َ»4«.  



عقوب الموت: و قوله تعالى نتم شهداء إذ حضر  ُأم  ْ َ َْ َ َ َُ ْ َ َ ْ ِ َ ُ ْ ُْ ْ ُ َننحن له مسلمو َ و- إلى قوله-َ ُ ُِ ْ ُ َ ُ ْ َ»5«.  
م الملل؟: ّقال المفضل   ّا سید 

ّا سید المجوس لم سموا المجوس؟: ّرائع، قال المفضلهي الش وهي أرعة: قال ّ  
ة: قال ّألنهم تمجسوا في السران ّادعوا على آدم وّ ة هللاا أنهما أطلقا لهم  وعلى شیث بن آدم وٕ ّهو ه ّ

اح االمهات صلوا  وّالمحرمات من النساء، وّالعمات والخاالت والبنات واألخوات وّن ّأنهما أمراهم أن 
ّانما هو إفتراء على هللاا الكذب ولم یجعال لصالتهم وقتا، وت في السماء،للشمس حیث وقف ّ  على آدم وٕ

  .شیث علیهما السالمو
ه السالم الیهود؟: ّقال المفضل ّا سید فلم سمي قوم موسى عل ّ  

ه السالم ك : ّلقول هللاا عنهم: قال عل َإنا هدنا إل َِْ ِْ ُ ك» 6«َّ   .ا إهتدینا إل
__________________________________________________  

  .52: آل عمران) 1 (
  .83: آل عمران) 2 (
  .36: الذارات) 3 (
قرة) 4 (   .136: ال
قرة) 5 (   .133: ال
  .156: األعراف) 6 (

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   376:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

؟ف: قال   النصار
ه السالم ه السالم لبني إسرائیل: قال عل سى عل ُمن أنصار إلى هللاا قال الحوارو نحن : لقول ع ْ َ َن ُّ ِ َِ ْ َ ِ َّ َِ َْ ْ َ

َِّأنصار هللاا  ُ ّفسموا النصار لنصرة دین هللاا» 1«َْ ّ.  
ّا سید فلم سموا الصابئو الصابئین؟: قال ّ نّ ّ  
اء: قال اطل، : قالوا والشرائع، والملل وّرسلال وّألنهم صبوا إلى تعطیل األنب ه هؤالء  ّلما جاء 

اء، وّفجحدوا توحید هللاا تعالى، اء، ورسالة الرسل، وّنبوة األنب ة األوص ال شرعة ووص ّانهم  تاب وٕ  ال 
  .ّهم معطلة العالم وال رسولو

حان هللاا فما أجل هذا من علم هللاا: قال المفضل ّس ّ!  
ا مفضل فألقه : قال وا في الدینّنعم  ش عتنا لئال  ّإلى ش ّ.  



ه السالم: ّقال المفضل ه السالم؟ قال الصادق عل ظهر المهد عل قعة  ّا سید ففي أ  ال تراه : ّ
ذبوه ل عین، فمن قال لكم غیر هذا ف ّعین في وقت ظهوره اال رأته  ّ ّ.  

ّهللاا إنه یر وبلى: ال یر وقت والدته؟ قال وّا سید: قال المفضل  من ساعة والدته إلى ساعة وفاة ّ
ه سنتین عة  وأب ان من » 2«س ال خلو من شع نأشهر أولها وقت الفجر من لیلة الجمعة لثمان ل ّ
ع  ع األول من سنة  وخمسین و»3«سنة س ال خلو من شهر ر ّمائتین إلى یوم الجمعة لثمان ل ن

شاط ومائتین، وستین المدینة التي تبنى  ه  ار المسمى ّهو یوم وفاة أب ّئ دجلة، یبنیها المتكبر الج ّ ّ
ل  المتو ّاسم جعفر الضال الملقب  ّ ّهو المتأكل لعنه هللاا، و»4«ّ    هي مدینة تدعى وّ

__________________________________________________  
  .52: آل عمران) 1 (
حار) 2 (   .تسعة أشهر و:في ال
لمة ّهذا التارخ مخالف للمشهور أن ماد) 3 ( الده الشرف إما  ) 255(أ سنة » النهر«ّة تارخ م
لمة  وه ّاما    . ه256أ سنة » النور«ٕ
اسي المتوفى ) 4 ( ّالمشهور أن المعتصم الع ّ ّهو الذ بنى سر من رأ) 227(ّ شرع في بنائها  وّ

  -ه) 221(سنة 
ة األبرار في أحوال دمحم   377:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

، فیراه المؤمن المح وّسر من رأ ك وّهي ساء من رأ ر المرتاب، وّال یراه المش نفذ فیها  والمن
ه، وأمره صارا بجانب المدینة في حرم جده رسول هللاا صلى هللاا  وغیب عنها ونه ّظهر في القصر  ّّ ّ
ه ه وآله وعل النظر إل سعده هللاا  القصر من  ّسلم فیلقاه  غیب في المحرم في آخر یوم من سنة ّ ّ، ثم  ّ

عین ل عین  و»1«مائتین  وس   .»2«ّال تراه عین واحدة حتى یراه 
ه: قلت: قال المفضل ة: لمن یخاطب؟ قال وّا سید فمن یخاط ه المالئ ّالمؤمنو من الجن وتخاط  ن

ه إلى ثقاته وخرج أمرهو الئه ووالته ونه ه محمد بن نص وو ا في یوم » 3«ّیر النمیر ّقعد على 
صارا  ة» 4«غیبته  م ظهر    .ّثم 

ه ا مفضل لكأني أنظر إل ّو وهللاا  ة، وّ ه وّقد دخل م ه بردة رسول هللاا صلى هللاا عل ّعل  ّسلم، وآله وّّ
ه وعلى رأسه عمامة صفراء،و ه نعال رسول هللاا صلى هللاا عل ّفي رجل في یده  وّسلم المخصوفة، وآله وّّ

س ه أعنزا عجافا هراوته  قبل » 5«قو بین ید س وبها نحو البیت» 6«حتى     ل
__________________________________________________  

ة  و- اسیین عنا اسي من اكثر الخلفاء الع ل الع عتبر المتو ة نعم  اس ّجعلها عاصمة الدولة الع ّ ّ



ذ أنف على بنائه خمسة آالف الف درهم ّمن أشهر أبنیته فیها المسجد الجامع ال ومدینة سامراء،
اقوت ج    .18/ 3على ما في معجم ال

حار) 1 ( غیب في آخر یوم من سنة ست: في ال ّثم    .مأتین وّستین وّ
حار) 2 ( ل أحد: في ال   .ّل عین وّفال تراه عین أحد حتى یراه 
ه السالم) 3 ( ا لإلمام عل و النمیر نائ ان ق ونیف  التناسخ،ّالحال أنه  ة ألبي  وائال  ّالرو

ه السالم، اح الرجال والحسن الهاد عل حار ج  وقائال بتحلیل ن  ص 51ّأنه من التواضع، راجع ال
368.!!  

حار) 4 (   .»صابر«: في ال
حار) 5 ( ) نضم النو وفتح الهمزة(األعنز  و،)سر العین المهملة(العناز  و»عنازا عجافا«: في ال

و النو وفتح العین(جمع العنز  نس جمع العجف ) سر العین(العجاف  و.االنثى من المعز): ن
م أ المهزول وفتح العین(   .سر الج
حار) 6 ( صل بها نحو البیت: في ال   .ّحتى 

ة األبرار في أحوال دمحم   378:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
عرفه،» 1«من    .ّ شابهو وظهر واحد 

ظهر في شیبته؟: قال المفضل ا أو  عود شا ّا سید  ّ  
ا مفضل: قال حان هللاا  ّس یف شاء، وّ ظهر  عرف ذلك؟  ّأ صورة شاء إذا جاء األمر من  وهل 

اسمه    .»2«هللاّا 
ظهر معه ا سید فمن  ّقال المفضل    ؟»3«یف ظهوره  وّ

ظهر وحده،: قال ة وحده،لج وأتي البیت وحده، وا مفضل  ه اللیل وحده، فإذا  و الكع ّجن عل
ائیل وغس اللیل نزل جبرئیل وننامت العیو قول له جبرائیل وم ة صفوفا ف ّمر یدك على : المالئ

مسح یده على وجهه وّوجهك فإن قولك مقبول ُالحمد  الذ صدقنا وعده: قول وأمرك جائز، ف َ َ ُْ َ َ َ َِّ ِ َِّ ْ َ ْ 
َأورثنا األرضَو َْ ْ ََ َ َ نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم أجر العاملین َْ َِ ِ ِْ ُْ َ َْ َْ َُ َِ ُ َ َُ ْ ِ َّ َََّ»4«.  

ن قف بین الر قول وّف صرخ صرخة ف ائي: المقام، ف ّأهل خاصتي الذین ذخرهم هللاا  ومعاشر نق ّ ّ
عهم حته علیهم جم على  وهم في محاربهم، ولظهور على وجه األرض إئتوني طائعین، فترد ص

عهم فال  وق شر األرضفرشهم، في حة واحدة في اذن رجل واحد یجیبو جم ص سمعونها  نغرها 
صر  لمح ال ن» 5«ّصیر إال  ه بین الر ونوا بین ید   .المقام وّحتى 

أمر هللاا عز ّف ستضي وّ و عمودا من االرض إلى السماء ف ّجل النور ف ن ل مؤمن على وجه  ّ ه  ّء 



ه نوره  واألرض، ، فتفرح نفوسفي» 6«دخل عل ل أف     
__________________________________________________  

حار) 1 ( عرفه: في ال س ثم أحد    .ّل
حار) 2 ( ره وّإذا جاءه األمر من هللاا تعالى مجده: في ال   .ّجل ذ
حار) 3 ( ظهر: في ال ظهر؟ وفمن أین    .یف 
  .74: الزمر) 4 (
حار) 5 ( مضي لهم إ و:في ال نال  ه بین الر لهم بین ید و  صر حتى  لمحة  ّال  ن   .المقام وّ
حار) 6 ( ه نور من جوف بیته و:في ال   .دخل عل

ة األبرار في أحوال دمحم   379:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ح وّالمؤمنین بذلك النور، ه السالم أهل البیت، فتص ظهور قائمنا عل علمو  ه ثالثمائةنهم    بین ید

هو عدة أصحاب رسول هللاا صلى هللاا عل ّثالثة عشر رجال  ّّ   .ّسلم یوم بدر وآله وّ
ا سید: ّقال المفضل ه السالم  واإلثنان وّقلت  عو رجال أصحاب أبي عبد هللاا الحسین عل ّالس ن ّ

  نظهرو معهم؟
ّظهر منهم أبو عبد هللاا الحسین بن علي علیهما السالم في: قال عته ّ ّ اثني عشر الف صدی من ش
ه عمامة سوداء و»1«   .عل

امه : ّقال المفضل عونه قبل ق ا ه السالم ی   ؟»2«ّا سید فنفر القائم عل
فر: قال عة  ه السالم فب عة قبل ظهور القائم عل ل ب ّا مفضل  ع بها ونفاق وّ ا عة، لعن هللاا الم  ّخد
سند القائم ظو ا مفضل  ع له بل  ا ضاء من غیر ّالم ة فتر ب ار مد یده الم هره إلى البیت الحرام، ف

قول ة وّهذه ید هللاا: سوء، ف عو هللاا ید هللاا فو : ّمین هللاا، ثم یتلو هذه اآل ا عونك إنما ی ا َقإن الذین ی ْن َ ِ َّ َُّ َ ُ َُ َ ُ ُِ ِ ِ َِّ َ َ َ َِّ َّ
ث على ث فإنما ین َأیدیهم فمن ن ُ َُ َْ َ َِّ َِ ََ ْ َ ْ ِ ِ نفسه َْ ِ َْن أوفىَمَ وَْ ما  ْ ه أجرا عظ ه هللاا فسیؤت ما عاهد عل  ً ًِ َ ُ َ َْ َ ِ ِ ْ ُ َ َ ََّ ْ َ َ ِ»3«.  

ة عه المالئ ا عه فت ا ه السالم، ثم ی قبل یده جبرائیل عل و أول من  ّف ّ ّ اء، ون اء الجن ثم النق ّنج ّ 
قولوو ة ف م ح الناس  ة؟: نص ما هذه  وعه؟ّما هذا الخل الذ م وّمن هذا الرجل الذ بجانب الكع

ة التي رأیناها معه في هذه اللیلة   لم نر مثلها؟ وّاآل
__________________________________________________  

حار) 1 ( عته: في ال   .في اثني عشر الفا مؤمنین من ش
حار) 2 ( عوا له قبل ظهوره: في ال ا ه السالم  غیر سنة القائم عل ّا سید ف امه؟ وّ   قبل ق
  .10:  سورة الفتح)3 (



ة األبرار في أحوال دمحم   380:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
عض عضهم ل قول    .»1«هذا الرجل هو صاحب العنیزات : ف

عض عضهم ل قول  ّانظروا هل تعرفو أحدا ممن معه؟: ّثم    ن
قولو ة،: نف عرفونهم  وهم فالن والمدینة،أرعة من أهل  وّال نعرف منهم إال أرعة من م فالن 

ّو هذا أول طلوع الشمس في ذلك الیوم، فإذا طلعت الشمس في ذلك الیوم وأسمائهم ضت  ون ّاب
سمع من في السموات الخالئ من عین الشمس بلسان عري مبین، ف ا : األرضین وّصاح صائح 

ّمعاشر الخالئ هذا مهد آل محمد اسم جده رسول وّ ه  ّسم هّ ّ هللاا صلى هللاا عل ه  وّسلم وآله وّّ ّن
ه الحسن الحاد عشر إلى الحسین بن علي أمیر المؤمنین صلوات هللاا علیهم  ونیته ه ألب ّنس

عوه تهتدوا   .ّعنه فتضلوا» 2«ال تخلفوا  وّأجمعین فات
ّفأول من یلبي  قولو» 3«ّ اء، ف ة، ثم الجن، ثم النق ننداءه المالئ ّ قى ذو أذن  وعنا،أط وسمعنا: ّ ال ی

الد من البدو وّمن الخالئ إال سمع ذلك الصوت، حر،  وّالبر والحضر وتقبل الخالئ من ال ال
عضا، عضهم  له، فإذا دنت الشمس للغروب  وّحدث  عضا ما سمعوه نهارهم  عضهم  ّستفهم 

س من أرض : صرخ صارخ من مغرها ا م بواد ال هو  وفلسطین،ا معشر الخالئ قد ظهر ر
عوه ان فات ة بن أبي سف سة األمو من ولد یزد بن معاو ّال تخالفوا عنه فتضلوا، فترد  وّعثمان بن عن ّ

ة ه قوله، وّالجن والمالئ اء عل قى ذو شك، وعصینا، وسمعنا: نقولو له وّذبونه، والنق ال  وال ی
افر إال وال مناف ومرتاب   ّال 

__________________________________________________  
ألجل هزالها  وّهي مصغر عنز أ انثى المعز وجمع العنیزة) نفتح النو وّضم العین(العنیزات ) 1 (

  .سماها عنیزات
حار) 2 (   .ّال تخالفوا أمره فتضلوا و:في ال
حار) 3 ( قبل یده: في ال ّفأول من  ّ.  

                          
ة األبرار في أحوال دمحم                        381:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و   حل

النداء الثاني ّضل  ّ.  
قول ة ف ه السالم ظهره إلى الكع سند القائم عل  ا معاشر الخالئ أال من أراد أن ینظر إلى آدم: و 

من  وسام، أال وولده سام فها أنا ذا نوح ومن أراد أن ینظر إلى نوح وشیث، اال وشیث فها أنا ذا آدمو
م م وأراد أن ینظر إلى إبراه  من أراد أن ینظر إلى موسى وٕاسماعیل، أال وٕاسماعیل فها أنا ذا إبراه



سى ووشع، أال ووشع، فها أنا ذا موسىو سى ومن أراد أن ینظر إلى ع  نشمعو فها أنا ذا ع
، أالو ه ونشمعو ّمن أراد أن ینظر إلى محمد صلى هللاا عل ّ من أراد أن  وها أنا ذا، أالّسلم ف وآله وّ

ه السالم فها أنا ذا، أال ّمن أراد أن ینظر إلى الحسن بن علي  وینظر إلى علي بن أبي طالب عل
ه السالم فها أنا ذا الحسن بن علي، اال ه السالم فها  وعل من أراد أن ینظر إلى الحسین بن علي عل

 الئمة من ولد الحسین علیهم السالم فها أنا ذا،من أراد أن ینظر إلى ا وّأنا ذا الحسین بن علي، أال
ه السالم فها أنا ذا هم، فلینظر إليو عد واحد إلى الحسن عل ّعد واحدا  ه وّ اؤا  ما أن أ   سألني أن
هو   .ما لم ینبؤا 
قرأ الكتب وأال ان  سمع مني، ثم یبتد ومن  ّالصحف فل الصحف التي أنزلها هللاا تعالى على آدم ّ ّء  ّ 
قرؤها فتقول امة آدمو ما  و»1«لقد قرأها ما لم نعلمه منها  وهللاّا هي الصحف وهذه: شیث وّشیث ف

ان اسقط منها وّان خفي عنا م، وقرأ صحف نوح، وّحرف، وّدل وما   التوراة وصحف إبراه
قول أهل التوراة واإلنجیلو م صحف وهللاّا صحف نوح وهذه: أهل الزور وأهل اإلنجیل والزور، ف  ابراه

 اإلنجیل الكامل، وّالزور التام، وهللاّا التوراة الجامعة، وّحرف منها، هذه وّما بدل وما أسقط منها وّحقا
ّانها أضعاف ما قرأنا منهاو ٕ.  

__________________________________________________  
حار) 1 ( ن نعلمه فیها و:في ال ان خفي علینا ولقد أرانا ما لم ن   .ما 

ة األبرار في أحوال دمحم   382:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
قول المسلمو ه وهذا: نثم یتلو القرآن ف ّهللاا القرآن حقا الذ أنزله هللاا على محمد صلى هللاا عل ّ ّّ  آله وّّ

ّحرف لعن هللاا من أسقطه وّدل وما أسقط منه وّسلمو   .ّحرفه وّدله وّ
نّثم تظهر ة بین الر ّ الدا افر، ثم  وّالمقام، فتكتب على وجه المؤمن مؤمن حقا وّ ّفي وجه الكافر 

ه السالم رجل وجهه إلى قفاه وقفاه  قول» 1«قبل على القائم عل ه، ف قف بین ید ا : إلى صدره ف
ك ة أن الح  شیر أمرني ملك من المالئ ا  وّسید أنا  شرك بهالك سرا اني » 2«ّأ البیداء، السف

ه السالم قول له القائم عل ّبین قصتك: ف قول الرجل وّ ك، ف اني  ونت: قصة أخ ش السف أخي في ج
ا من دمش إلى الزوراء ّفخرنا الدن ناها جماء  وّ سرنا  و»4«خرنا المدینة  وخرنا الكوفة و»3«ّتر

ه غالنا في مسجد رسول هللاا صلى هللاا عل ّالمنبر، وراثت  عددنا ثالثمائة ألف  وّسلم فخرجنا منها وآله وّّ
ة لخراب البیت ا بیداء  وّرجل، نرد م البیداء عرسنا بها، فصاح بنا صائح  ّقتل أهله، فلما صرنا  ّ

قي على وجه األرض عقال  وأبید القوم الظالمین، فانفجرت األرض ش، فو هللاا ما  ّابتلعت ذلك الج
  .غیر أخي وناقة فما سواه غیر



،فإذا نح ما تر ملك قد ضرب وجوهنا فصارت إلى ورائنا  ا نذیر أنذر : قال الخي ون  حك  » 5«و
ظهور مهد آل محمد ّالملعو بدمش  ّأن هللاا ون ّ   

__________________________________________________  
اني یخسف بهم) 1 ( ش السف ور في محله أن ج ّالمذ حو وّ فلت منهم اال ثالثة نفر  ّل هللاا ّال 

حار ج  ما في ال فال » قفاه إلى صدره«ّأما ما في هذا الكالم  و238/ 52وجوههم الى أقفیتهم، 
  .ّیتصور له معنى معقول

حار) 2 ( اني: في ال ش السف   .بهالك ج
ناها جماء) 3 ( أرض ملساء: ّتر   .أ 
اني ال) 4 ( ش السف ورة في محالها أن ج ار المذ ّهذا خالف ما في األخ صل الى المدینة بل ّ  

البیداء حین یتوجهو إلیها من دمش   .نیخسف بهم 
حار) 5 ( ظهور المهد من آل محمد صلى : في ال اني بدمش فانذره  ّإمض الى الملعو السف ّ ن
  -هللاّا

ة األبرار في أحوال دمحم   383:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
البید شه  ة،: قال لي واءقد أهلك ج م المهد  شیر الح  ّشره بهالك الظالمین وّا  تب على  وّ

ان، ما  ا  ه السالم یده على وجهه فیرده سو مر القائم عل تك ف قبل تو ّیده، فإنه  ّ ّ عه وّ نو  وا
  .معه

ة وّا سید: ّقال المفضل   ّالجن للناس؟ وتظهر المالئ
ا مفضل وإ: قال ّهللاا  و الرجل مع حاشیتهخالطونه وّ ما  ّم    .أهله ون
  نسیرو معه؟ وّا سید: قلت
ا مفضل، وإ: قال ّهللاا  ه السالم  وّالنحف وّلینزلن أرض الهجرة ما بین الكوفة وّ ه عل عدد أصحا

ة وحینئذ ستة ّستة آالف من الجن ینصره هللاا ونأرعو ألف من المالئ   .فتح على یده وّ
ة؟ّا سید ف: ّقال المفضل أهل م صنع    ماذا 

مة: قال الح عونه ویدعوهم  ط خرج یرد  وستخلف علیهم رجال من أهل بیته والموعظة الحسنة ف
  .المدینة

البیت؟: ّقال المفضل صنع    ّا سید فماذا 
ه السالم: قال ة على عهد آدم عل ّینقضه فال یدع منه إال القواعد التي هي أول بیت وضع للناس ب ّ 
مّالذ و عدهما لم یبنه نبي وٕاسماعیل منها، ورفعه إبراه ّان الذ بني  ّ ما  وّ ه  ّال وصي نبي، ثم یبن ّ ّ



ة وّشاء هللاا، م عفین آثار الظالمین  ّل م، والعراق والمدینة وّ  لیهد من مسجد الكوفة وسائر األقال
انه األول،و ، ملعو ملعو من بن وّلیبنینه على بن نلیهد من القصر العتی ن   .اهّ

ة؟: ّقال المفضل م م  ق   ّا سید ف
ستخلف فیها رجال من أهله، فاذا سار منها وثبوا: قال ا مفضل بل    ّال 

__________________________________________________  
ه-   .ّسلم وآله و عل

ة األبرار في أحوال دمحم   384:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
وع عین مهطعین مقنعي رؤوسهم ی أتونه مط قتلونه، فیرجع إلیهم ف ه ف نتضرعو ونل ا : نقولو وّ

عظهم ة ف ة التو ّمهد آل محمد التو فة ونذرهم وّ ستخلف علیهم منهم خل ّحذرهم، ثم  سیر،  وّ
حو ص قتلونه، فیرجع إلیهم فیخرجو محززن النواصي،  عده ف ه  نفیثبو عل ن ا : نقولو ونو ون

ّمهد آل محمد غلبت علینا شقوتنا فارحم توثبنا ّ عظهم وّ  ّحذرهم ونذرهم وٕارحم جیران بیت رك ف
فةو قتلونه فیرد إلیهم أنصاره من الجن وستخلف علیهم منهم خل عده ف ه  ّسیر فیثبو عل ّ اء ون  النق
ا: قول لهمو شرا إال من وسم في وجهه  قوا منهم  م وسعت ّإرجعوا فال ت مان فلو ال أن رحمة ر ّإل ّ

م، فقد قطعوا األعذار بینهم وء ّل شي ینهم،  ویني وّین هللاا، وأنا تلك الرحمة لرجعت إلیهم مع
سلم من المائة منهم إال الواحد ال ّفیرجعو إلیهم فو هللاا ال  ّ   .»1«ال من األلف اال واحد  وهللاّا ون

ه السالمأین  وّا سید: قلت: ّقال المفضل   مجتمع المؤمنین؟ ونو دار المهد عل
مه جامعها، ودار ملكه الكوفة،: قال  مقسم غنائم المسلمین مسجد السهلة، ویت ماله ومجلس ح
ض من الغرینو وات الب   .ّموضع خلواته الذ

الكوفة؟ وا موال: ّقال المفضل ونو  نل المؤمنین  ّ  
ان وإ: قال قى مؤمن إال  ّهللاا ال ی ثیر  و»2«ّلیبلغن مرط الشاة ألفي درهم  و بها أو حوالیهاّ ّلیودن  ّ

شبر من ذهب، ع  ع خطة من خطط همدان، وّمن الناس أنهم إشتروا شبرا من أرض السب  السب
صیر الكوفة أرعةو ال وّنل رالء وخمسین م رالء معقال وّنلیجاور قصورها  صیر هللاا  ّل ّن مقاما  وّ

ه ف ف    تع
__________________________________________________  

حار) 1 ( سلم من المائة منهم واحد، ال: في ال   .ال من ألف واحد وهللاّا وّفو هللاا ال 
حار) 2 (   .ّلیبلغن مجالة فرس منها ألفي درهم و:في ال

ة األبرار في أحوال دمحم   385:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل



ة  ، و»1«المالئ ونن لها شأن من الشأن ونالمؤمنو ه  وّل ات ما لو وقف ف ونن فیها من البر ّل
ا ألف مرة» 2«مؤمن فدعا ره العطي    .بدعوة واحدة مثل ملك الدن

ه السالم ّثم تنفس أبو عبد هللاا عل ّ ة البیت : قال وّ ع قاع األرض تفاخرت ففخرت  ّا مفضل إن  ّ
قعة  ة البیت الحرام،الحرام على  ع تي  قعة  وّرالء فأوحى هللاا إلیها أن اس ّال تفخر علیها فإنها ال

ة التي نود منها موسى من الشجرة، ار ّانها الروة التي أوت إلیها مرم والم ح وٕ ة  والمس ّأنها الدال
ه السالم،» 3« ه السالم، والتي غسل فیها رأس الحسین عل سى عل ٕاغتسلت  وفیها غسلت مرم ع

ه السالم من وقت غیبته، سى عل قعة عرج منها رسول هللاا ع ّلوالدتها، فإنها خیر  عتنا  وّ ونن لش ل
ه السالم   .فیها خیرة إلى ظهور قائمنا عل

ه السالم إلى أین؟: ّقال المفضل سیر المهد عل   ّا سید ثم 
ه: قال ّإلى مدینة جد رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ ه آله فإذا ور وّ ظهر ف ان لها بها مقام عجیب  دها 

  .خز الكافرن وسرور المؤمنین
ه السالم إلى الكوفة سیر المهد عل ه في ذلك الیوم  والنجف ونزل ما بین الكوفة وّثم  عدد أصحا

ة وستة اء ثالثمائة وستة آالف من الجن، ونأرعو ألفا من المالئ   .ثالثة عشر رجال والنق
و دار الفاسقین الزوراء في ذلك الوقت ودّا سی: ّقال المفضل ّیف    .ن

ل لها وطشه تخرها الفتن وسخطه وّفي لعنة هللاا: قال ها جماء، فالو   ّتتر
__________________________________________________  

حار) 1 ( ة: في ال ه المالئ   .تختلف ف
حار) 2 ( ا ألف مرةّألعطاه هللاا بدعوته الواحدة مثل م: في ال   .ّلك الدن
ة) 3 (   .الناعورة یدیرها الماء ونالمنجنو یدیره الثور،: الدال

ة األبرار في أحوال دمحم   386:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ات الصفر ل من الرا ل الو ّو لمن بها  ات المغرب، وّ لب  ومن را ات  والجزرة» 1«من  ّمن الرا

عید،التي ت ل قرب أو  سائر االمم  وّسیر إلیها من  ّهللاا لینزلن بها من صنوف العذاب ما نزل  ّ
السیف  وال أذن سمعت وّالمتمردة من أول الدهر إلى آخره ما ال عین رأت و طوفان أهلها إال  ّال  ن

قى لشقاء م بها ی نا، فإن المق ل عند ذلك لمن إتخذها مس ّفالو   .هللاّاالخارج منها برحمة  وّ
قال ا حتى ل صیر أمرها في الدن ّا مفضل ل ّ ّن ا،: ّ ّان دورها وّإنها هي الدن ّان  وّقصورها هي الجنة وٕ ٕ

ّان ولدانها هم الولدان، وّنساءها هن الحور العین، اد إال بها، وٕ قسم رز الع ظن الناس أن هللاا لم  ّل ق ّ ّ ّ 
ظهر فیها من اإلفتراء على هللااو ّل هالح وعلى رسوله وّن تا غیر   شرب الخمور وشهادات الزور وم 



وب الفسوو لها إال دونه، ثم لیخرها هللاا تعالى  وأكل السحت وقر ا  و في الدن ّسفك الدماء ما ال  ّ ّ ّ ن
قول وبتلك الفتن مر علیها المار ف ات حتى ل ّالرا انت الزوراء: ّنّ   .هاهنا 

ح الذ من نحو الدی ّثم یخرج الحسني الفتى الصب ا آل أحمد أجیبوا ّ ح  صوت له فص ح  ص لم 
نوز، والملهوف، الطالقان  نوز هللاا  ه  ست من فضة وّالمناد من حول الضرح، فیجی نوز، ل ّأ  ّ 

أیدیهم الحراب،و زر الحدید على البرازن الشهب  لم تزل تقتل الظلمة  وال من ذهب، بل هي رجال 
  .جعلها له معقالقد صفا أكثر األرض فی وحتى ترد الكوفة

ه قولو وّفیتصل  ه السالم ف ه خبر المهد عل ّابن رسول هللاا من هذا الذ قد نزل : نأصحا ّ
  ساحتنا؟
قول ه حتى ننظر من هو: ف علم أنه وهو وما یرد واخرجوا بنا إل ّهللاا  ّ   

__________________________________________________  
حار) 1 (   . الجزرةمن یجلب و:في ال

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   387:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه السالم عرفه والمهد عل ّانه ل ه من هو وٕ عرف أصحا ّانه لم یرد بذلك األمر إال ل ّ ٕ.  
ه أرعو ألف رجل في أعناقه م، بین ید القرب نفیخرج الحسني في أمر عظ م المصاحف حتى ینزل 

ه قول ألصحا ه السالم ثم  ره: ّمن المهد عل ، ثم یخرج من معس ّإنا نحن أهل بیت على هد ّ 
ه السالمو قول له الحسني وّخرج المهد عل رن ف نت مهد آل دمحم فأین : قفان بین العس ّإن 

ه ّهراوة جدك صلى هللاا عل فرسه  وعمامته السحاب، ورعه الفاضل،د وردته، وخاتمه، وّسلم، وآله وّ
اء، والیروع، عفور، وغلته الدلدل، وناقته العض ه البراق، وحماره ال مصحف أمیر المؤمنین  ونجی

ع ذلك ه السالم فیخرج له جم   .عل
، غرسها في الحجر الصلد فتور أخذ الهراوة ف قثم  ه فضل المهد  وّ ّلم یرد بذلك إال أن یر أصحا

ه السال عونهعل ا   .ّم حتى ی
قول الحسني عه: ف ا مد یده فی عك ف ا ابن رسول هللاا حتى أ ّهللاا اكبر مد یدك  ّّ ر مع  وّ سائر العس

قولو ة فإنهم  الزد نالحسني إال أرعین ألف أصحاب المصاحف المعروفو  ّن ّما هذا إال سحر مبین : ّ
م   .عظ

ران ه السالم على ال وفیختلط العس ام؛ فال قبل المهد عل عظهم فیدعوهم ثالثة أ ّطائفة المنحرفة ف
انا ّیزدادو إال طغ ه ون قول ألصحا عا ف قتلو جم قتلهم ف أمر  دعوها  وال تأخذوا المصاحف: نفرا، ف



ما بدلوها ّتكو علیهم حسرة  ما فیها وّحرفوها وّغیروها ون عملوا    .لم 
ه : ّقال المفضل صنع المهد عل   السالم؟ّا موال ثم ماذا 

حونه على الصخرة: قال أخذونه فیذ اني إلى دمش ف اه على السف ّیثور سرا ّ.  
ه السالم في إثني عشر ألف صدی ظهر الحسین عل ّثم  عین وٕاثنین وّ    س

ة األبرار في أحوال دمحم   388:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
الك رالء ف ه یوم  رة زهراءرجال من أصحا ضاء وّ عندها من    .رجعة ب

ه السالم ّثم یخرج الصدی األكبر أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب عل ّ النجف وّ ة   ّتنصب له الق
انهاو النجف،: تقام أر ن  ن بهجر، ور من، ور صنعاء ال ن  ة، ور أرض طی ن  لكأني أنظر  ور

حها تشر في السماء أضوء من ال وقإلى مصاب ُتذهل  وّالقمر، فعندها تبلى السرائر، وشمساألرض،  َ ْ َ
ْل مرضعة عما أرضعت َ ََ ْ َْ َّ َ ٍ ِ ُ ُّ ُ   

ة» 1 «   .اآل
ه ّثم یخرج السید األكبر محمد رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ ّ ّ من آمن  والمهاجرن، وّسلم في أنصاره وآله وّ

ذبوه واستشهد معه، وصدقه وه ه، وّحضر م نالشاكو ف ه، وّ نالرادو عل هو ّ  ّإنه ساحر: نالقائلو ف
، واهنو ، ونمجنو أفعالهم منذ  ومن حاره وناط عن هو ، فیجازو  الح قتص منهم  نقاتله ف ّ ّ

ه ّوقت ظهر رسول هللاا صلى هللاا عل ه السالم مع إمام إمام، وآله وّّ  وقت وّسلم إلى ظهور المهد عل
ة ووقت،و ل هذه اآل َنرد أن نمن علَ وهو تأو َ َّ ُ َ ُْ َُ ِى الذین استضعفوا في األرضِ َْ ْ ِ َُّ ِ ْ ُ ْ َ ًنجعلهم أئمةَ وِ َّ َِ ْ ُ َ َ ْ ُنجعلهم َ وَ ُ َ َ ْ َ

َالوارثین ِ ِ ن لهم في األرضَ وْ ِنم َْ ْ َِ ِْ ُ ََ ّ َننر فرعوَ وُ ْ َ ْ ِ َ ِ حذرو َ وَهامانَ وُ انوا  َنجنودهما منهم ما  ُ َُ ْ َ ُ ُْ ُ ْ ِ ُ َ»2«.  
ّا سید رسول هللاا: ّقال المفضل ونان معه؟أمیر المؤمنین عل وّ   یهما السالم 

طأ األرض إ و:فقال ّهللاا حتى ما وراء الخاف  وّال بد أن  ما في  وّما في الظلمات وهللاّا و، إ»3«ّ
قى موضع قدم إال وطأه، حار، حتى ال ی ّقعر ال ه وّ    أقاما ف

__________________________________________________  
  .2: ّسورة الحج) 1 (
  .6 -5: القصص) 2 (
ان الحدیث) 3 ( ا،» و الخاف«: قوله: قال المجلسي في ب الدن ط  و  وأ الجبل المح عد أن  نال ی

  .»قاف«ّمصحف 
ة األبرار في أحوال دمحم   389:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ّالدین الواجب  تعالى، لكأني أنظر إلینا معاشر األئمة بین ی ّ ّ هّ ّد جدنا رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ  آله وّ



عده،و ه ما نزل بنا من االمة  وا إل ّسلم نش  لعننا وّسبنا وّالرد علینا وّما نالنا من التكذیب لنا وّ
القتل،و فنا  انا من دو االمة بترحیلنا عن حرم جدنا إلى دار  وتخو ّقصد طواغیتهم الوالة المورهم إ ّ ن ّ

انا  وملكهم، ه وّالسمّقتلهم إ ي رسول هللاا صلى هللاا عل س، فی ّالح ّا بني ما نزل : قول وّسلم وآله وّّ
م قبلكم ّم إال ما نزل بجد ّ.  

ر وء فاطمة علیها السالم ثم تبتد و ما نالها من أبي  ه في  وأخذ فدك منها وعمر، وتش مشیتها إل
اء ال : ّ رد علیها من قولهما وخطابها له في أمر فدك، واألنصار ومجمع من المهاجرن ّإن األنب

را وّتورث، قول ز مان علیهما السالم، وّقصة داود وحیى وٕاحتجاجها  هاتي : قول عمر وسل
تبها لك اك  رت أن أ فتك التي ذ ّصح فة، وّ اها وٕاخراجها الصح نشرها على رؤوس  وّأخذ عمر إ

اها وفله فیها،ت وسائر العرب، واألنصار والمهاجرن واألشهاد من قرش رجوعها  وائها وّتمزقه إ
ه ّإلى قبر أبیها رسول هللاا صلى هللاا عل ة حزنة تمشي على الرمضاء قد أقلقتها، وآله وّّ اك ّسلم  ّ 

او ّاستغاثتها  ة بنت  وأبیها وٕ قول رق ّتمثلها  في» 1«ّ   .ص
اء عدك أن ان  نت شاهد»             2«هنبثة  و         قد  بر الخطبلو     ها لم 

  ّاختل قومك فاشهدهم فقد لعبوا و»            3«ابلها  وّ          إنا فقدناك فقد األرض
__________________________________________________  

حار المطبوع حدیثا) 1 ( قة،: في ال ة«عنونها الجزر في : في الذیل ورق  454/ 5ج » أسد الغا
في : قالو ة«عنونها في  وابن هاشم بن عبد مناف،بنت ص قة«: قال و»االصا ّقافین مصغرة، » رق

في بن هاشم بن عبد المطلب، ر احمد بن عبد العزز  وبنت أبي ص لكن نسب األشعار أبو 
شف الغمة ج  ة إلى هند إبنة أثاثة، راجع  اسناده عن عمر بن ش فة  ه السق تا / 2ّالجوهر في 

  .فیها اختالف و49
اء الموحدة وفتح الهاء(الهنبثة ) 2 (   .ّاألمر الشدید): ّالثاء المثلثة وّال
  .ّالمطر الشدید: الوابل) 3 (

ة األبرار في أحوال دمحم   390:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  »1 «حالت دونك الترب و         أبدت رجال لنا فحو صدورهم             لما نأیت

   منزلة             عند اإلله على األدنین مقترب ول قوم لهم قرب و         
ات یونسنا             اآل ان جبرل  ل الخیر محتجب وّغاب عنا و          قد     ّال 

ّاستخف بنا             لما مضت ورجال» 2«ّ          تهضمتنا     حالت بیننا الكتب وّ
ا سی ا رسول هللاا لو نظرت             عیناك ما فعلت في آلك الصحب ّ             »3«ّد 



ان الموت حل بنا             أملوا  ا لیت قبلك  الذ طلبوا» 4«ّ             ّاناس ففازوا 
ر و ه قصة أبي  ّتقص عل جمع الناس إلخراج  وعمر بن الخطاب وقنفذ، وٕانفاذه خالد بن الولید، وّ

فة بني ساعدةأمیر المؤمنی عة في سق ه السالم من بیته إلى الب عد وفاة  ون عل ٕاشتغال أمیر المؤمنین 
ه ّرسول هللاا صلى هللاا عل نهي ثمانو  وٕانجاز عداته، وقضاء دینه، و،»5«ّسلم بجمع القرآن  وآله وّّ

اع فیها تلیده  ه وطارفه، و»6«ألف درهم،  ّقضاها عن رسول هللاا صلى هللاا عل قول  وّلم،س وآله وّّ
ه المسلمو ا علي إلى ما أجمع عل نعمر اخرج  ّاال قتلناك، وّ : قول فضة جارة فاطمة علیها السالم وٕ

م وّإن أمیر المؤمنین مشغول، » 7«الجزل  وجمع الحطب وأنصفتموه، وّالح له إن أنصفتم من أنفس
اب إلحراق بیت أمیر المؤمنین لثومام وزنب والحسین والحسن وفاطمة وعلى ال    فضة علیهم و 

__________________________________________________  
حار) 1 (   .حالت دونك الحجب و:في ال
ّتهضمه) 2 ( سره: ّ   .ّظلمه، أذله، 
و الحاء وفتح الصاد المهملة(الصحب ) 3 (   .جمع الصاحب): نس
قال): الالم وضم الهمزة(املوا ) 4 (   .م أ أمهلهّأملى هللاا الظال: امهلوا، 
حار) 5 (   .جمع القرآن وتعزتهم وقبره وّضم أزواجه: في ال
ما في البیت مثل الغنم): فتح التاء(التلید ) 6 ( الذ ولد قد م  سه  واإلبل، وّالمال القد ّالطارف ع

  .أ المال الحدیث
م(الجزل ) 7 ( و الزا وفتح الج م): نس ظ من الحطب والعظ   .الغل

ة األبرار في أحوال دمحم               391:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و            حل
اب والسالم، ّاضرامهم النار على ال اب وخروج فاطمة علیها السالم إلیهم وٕ   .خطابها من وراء ال
ا عمر ما هذه الجرأة على هللاا: و قولها حك  ا وّو  ّقیته وعلى رسوله؟ ترد أن تقطع نسله من الدن

ّهللاا متم نوره، وّنور هللااتطفئ و س محمد حاضرا: قوله لها وٕانتهاره لها، وّ في فل ّا فاطمة  ة  وّ ال المالئ
األمر ه  أحد المسلمین فاختار إن شئت خروجه  وّالوحي من عند هللاا، والنهي وتأت ّما علي إال  ّ

عا ر أو إحراقكم جم عة أبي    .لب
ة و:فقالت اك وا : هي  ك نش ّاللهم إل كّ ك ورسولك وّفقد نب ّارتداد امته علینا، وّصف انا حقنا  وٕ ّمنعهم إ

ك المرسل ك المنزل على نب تا ّالذ جعلته لنا في  ّ.  
ن هللاا لیجمع لكم النبوة: فقال لها عمر ا فاطمة حمقات النساء، فلم  الخالفة فأخذت  وّدعي عنك 

اب، اب،ّأدخل قنفذ لعنه هللاا یده یروم  والنار في خشب ال السو على  وفتح ال ّضرب عمر لها 



الدملج األسود، اب برجله  وعضدها حتى صار  ل ال طنها،» 1«ر اب  هي حامل  وحتى أصاب ال
اه ومحسن لستة أشهر ّاسقاطها إ ٕ.  

هي تجهر  وّخدها حتى بدا قرطها تحت خمارها،» 2«سفقه  وخالد بن الولید وقنفذ وو هجوم عمر
اء ا رسول هللاا إبنتك فاطمة تكذبا أبتا: تقول وال ّه  طنها وتضرب وّ   .قتل جنین في 

ه السالم من داخل الدار محمر العینین حاسرا، حتى ألقى مالءته علیها،  ّو خروج أمیر المؤمنین عل
  ّا بنت رسول هللاا قد: قال لها وّضمها إلى صدره،و

__________________________________________________  
له) 1 (   .ضره برجل واحدة: ر
حار ولطمه،: سفقه) 2 ( سمع له صوت) الصاد(صفقه  و:في ال   .ا ضره ضرا 
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اك رحمة للعالمین، فا هللاا ال عث أ ّعلمت أن هللاا قد  ّ ّ ا  و تكشفي خمارك،ّ ّال ترفعي ناصیتك، فو هللاا 
شهد أن دمحما رسول هللاا قى هللاا على األرض من  ّفاطمة لئن فعلت ذلك ال أ سى وال موسى وّّ ال  وال ع

م ة تمشي على وجه األرض وال آدم وال نوح وإبراه ّال طائرا في السماء إال أهلكه هللاا وّال دا ّ.  
عده ول من یومك هذاابن الخطاب لك الو: ثم قال في فأفني  وما  ه اخرج قبل أن اشهر س ما یل

ر، فصاروا من خارج  وقنفذ، وخالد بن الولید، وغابر االمة، فخرج عمر، عبد الرحمان بن أبي 
فضة وّالدار، ه السالم  ك موالتك فأقبلي منها ما تقبل النساء، : صاح أمیر المؤمنین عل ّا فضة إل

ه السالم فقال أمیر المؤمنین » 1«من الرفسة فقد جاءها المخاض  اب، فأسقطت محسنا عل ّورد ال
ه السالم ه: عل ّفإنه الح بجده رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ ّ ه، فحمل أمیر المؤمنین  وآله وّ و إل ش ّسلم ف

ه السالم لها في سواد اللیل لثوم إلى دور المهاجرن وزنب والحسین والحسن وعل ر األنصا وّام 
ا رهم  ّیذ عوا هللاا ورسوله وّ ا ّعهده الذ  اة رسول هللاا  ورسوله وّ ه في أرعة مواطن في ح عوه عل ّا

ه ّصلى هللاا عل عها، وّسلم وآله وّ ه بإمرة المؤمنین في جم مهم عل النصرة في یومه  وتسل عده  ّل 
ه أمیر المؤمنی و إل ش عهم عنه، ثم  ح قعد جم عة التي امتحن بها ّالمقبل، فاذا أص ّن المحن الس

  .عده
انت قصتي مثل قصة هارو مع بني إسرائیل،: و قوله له نلقد  ّ قوله لموسى ابن أم إن القوم  وّ َقولي  ْ َْ َّ ِ َُّ َ ْ

ِاستضعفوني ُ َ ْ َ قتلونني فال تشمت بي األعداءَ وْ َادوا  ْ َ ْ َُ ِ ْ ِ ْ ُ َُ َِ َْ َال تجعلني مع القوم الظالمینَ وُ ِ ِ َّ ِ ْ َْ َْ َ ِ َ ْ فصبرت » 2 «َ
ا، ا، ومحتس ا وانت الحجة علیهم في خالفي، وّسلمت راض ه    ّنقضهم عهد الذ عاهدتهم عل



__________________________________________________  
و الفاء وفتح الراء(الرفسة ) 1 ( الرجل في الصدر): نس   .الصدمة 
  .150: األعراف) 2 (

ة    393:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  واألبرار في أحوال دمحم                        حل
اء من سائر االمم حتى  وّرسول هللاا، حتمل وصي نبي من سائر األوص ا رسول هللاا ما لم  ّاحتملت  ّ ٕ

ضرة عبد الرحمان بن ملجم، عتي وقتلوني    .ّان هللاا الرقیب علیهم في نقضهم ب
ظهرا وو خروج طلحة ة  عائشة إلى م صرة، والعمرة وّن الحجالزیر  خروجي  وسیرهم بها إلى ال

یر لهم هللاا وإلیهم ا رسول هللاا وّتذ اك،  ّا ّ ه فلم یرجعا حتى نصرني هللاا علیهما، حتى  وٕ ّما جئت 
فا على زمام الجمل، فما لقیت في غزواتك  واهرقت دماء عشرن ألفا من المسلمین عو  ّقطعت س ن

ان من أصعب الحروب التي لقیتها،عدك أصعب منه  وّا رسول هللاا  أهولها ویوما أبدا، لقد 
ا رسول هللاا في قوله عزو ه  ك هللاا  ما أد ما أدبني هللاا  ّأعظمها فصبرت  ّ ّ ّّ ما صبر : ّجل وّ ََفاصبر  َ َ ْ ِ ْ َ

ِأولوا العزم من الرسل  ُ ُّ َ ِ ِ ْ َ ْ ُ   :قوله و»1«ُ
ْو اصبر ِ ْ ا َ وَ َِّما صبرك إال  ِ َِّ َ ُ ْ ة التي أنزلها هللاا في األئمة من هللاّا وّح و»2«َ ل اآل ا رسول هللاا تأو  ّ ّ ّّ

َما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أ فإن مات أو قتل انقلبتم علىَ و:عدك في قوله ُْ ْ َْ ََْ ٌَ ُُِ َ َ ََْ ََ ْ ِْ ُِ ُ ُُّ ِ ِ ِ ْ َْ ٌ َ ََّ م َّ ْ أعقا ُ ِ ْ َ 
َمن ینقلب علىَو ْ ِ ََْ ْ ضر هللاا َ ه فلن  ََّ عقب َّ ُ َ َْ ََ ِ ْ ِ ً شیئاَ ْ َسیجز هللاا الشاكرن َ وَ ِ ِِ َّ ُ َّ ْ َ َ»3«.  

ه وّا مفضل ه السالم إلى جده رسول هللاا صلى هللاا عل ّقوم الحسن عل قول وآله وّّ ا جداه : ّسلم ف
ضرة عبد الرحمن بن ملجم لعنه هللاا فوصاني  الكوفة حین استشهد  ّنت مع أبي في دار هجرته  ّ ّ

ا جدا ه  ّما وصیته  ة قتل أبي فأنفذ الدعي اللعین زادا  وه،ّ ّلغ اللعین معاو إلى الكوفة في » 4«ّ
   مائة ألف

__________________________________________________  
  .35: األحقاف) 1 (
  .127: النحل) 2 (
  .144: آل عمران) 3 (
قال) 4 ( ه،  ةلكن استلحق وّإنه زاد بن عبید الثقفي،: هو زاد بن أب جعله أخا له من أبي  وه معاو

ان، ّرو ان أول من دعاه  وسف ه«ّ تب ألبي  وعائشة،» إبن أب ة، ثم  اتب المغیرة بن شع ّان 
تب البن   -ّموسى، ثم 

ة األبرار في أحوال دمحم   394:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل



ض علي الق عتنا وأهل بیتي، وسائر إخوتي و أخي الحسینعلى وّو خمسین ألف مقابل فأمر   ش
أبى منا ضرب عنقه وموالینا،و ة فمن  عة لمعاو أخذ علینا الب ة برأسه وّأن    .ّسیر إلى معاو

ة خرجت من دار رقیت المنبر،  ودخلت جامع الكوفة الصالة وّفلما علمت ذلك من فعل معاو
ّفاجتمع الناس فحمدت هللاا تعالى ه، وّ ار،: قلتو أثنیت عل ّمعاشر الناس عفیت الد  محیت اآلثار، وّ

ار،و اطین وّقل اإلصط م الخائنین، الساعة وال قرار على همزات الش ّهللاا صحت البراهین، وح ّ 
ات،و الت، وّفصلت اآل لها قال هللاا عز وانت المش ة بتأو نا نتوقع تمام هذه اآل ّلقد  ّ ّ ما َ و:جل وّ

َمحمد إال رسول ق ٌ ُ َُ ََّ ِ ٌ َد خلت من قبله الرسل أ فإن مات أو قتل انقلبتم علىَّ ُْ ْ َْ ََْ َ ُُِ َ ََْ ََ ْ ِْ ُ ُّ ِ ِ ِ ْ م َْ ْ أعقا ُ ِ ْ َمن ینقلب علىَ وَ ْ ِ ََْ ْ َ  
ضر هللاا شیئا ه فلن  ًعقب ْ َْ ََّ َّ ُ َ َْ ََ ِ ِ َسیجز هللاا الشاكرن َ وَ ِ ِِ َّ ُ َّ ْ َ ه» 1«َ ّفقد مات جد رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ  آله، وّ

الها من فتنة  ونع ناع الفتنة، وّصاح الوسواس الخناس، وه السالمقتل أبي علو ّخالفتم السنة، ف
سمع لداعیها اء صماء ال  لمة النفاق، وال یجاب منادیها، وّعم ّسیرت  وال یخالف والیها، ظهرت 

ات أهل الشقاق، م هللاا إلى اإلف ورا ّتكالبت جیوش المراق من الشام إلى العراق هلموا رحم ّ  تتاح،ّ
طفى، والعلم الجحجاح وّالنور الوضاح،و ّالنور الذ ال  قظوا من  وّ ّالح الذ ال یخفى، أیها الناس ت ّ ّ

ة ورقدة الغفلة، ّمن تكاثف الظلمة، فو الذ فل الح العظمة، لئن قام إلي  وئر النسمة، وّ ّترد  ّ
ة قلوب صاف ة  م عص و فیها ومن ات مخلصة، ال    نن

__________________________________________________  
اس،- تب البن ع ة أخا له وّ عامر ثم  ه السالم فواله فارس ثم إدعاه معاو ّان مع علي عل ّ ّواله  وّ

الكوفة في شهر رمضان سنة  صرة، هلك  حار ج - )53(ال   .-580/ 1 سفینة ال
  .144: آل عمران) 1 (

ة األبرا   395:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  ور في أحوال دمحم                        حل
السیف قدما قدما، وشوب نفاق، ة إفتراق ال جاهدن  ّال ن قن من السیوف جوانبها، وّ ّال ض من الرماح  وّ

ها وأطرافها،   .من الخیل سنا
ة الدعوة، إال عشرو رجال فإنهم أنما ألجموا بلجام الصمت عن إجا م هللاا ف ّفتكلموا رحم نّ ّ ّ ّ قاموا إلي ّ

ّابن رسول هللاا ما نملك إال أنفسنا: فقالوا ، وّ ك ألمرك طائعو ك  ونسیوفنا، فها نحن بین ید عن رأ
منة ما شئت فنظرت  ، فمرنا    .سرة فلم أر أحدا غیرهم ونصادرو

ه: فقلت ّلي أسوة بجد رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ ّسلم حین عبد هللاا سرا، وآله وّ  ةهو یومئذ في تسع وّ
ّثالثین رجال فلما أكمل هللاا له األرعین صار في عدة،و ّ ان معي عدتهم جاهدت  وّ ّأظهر أمر هللاا فلو  ّ

  .ّفي هللاا ح جهاده



ّأللهم إني دعوت: ّثم رفعت رأسي نحو السماء فقلت ّ ة الداعي  وأمرت وأنذرت، وّ انوا عن إجا نهیت ف
أسكأل وّعن طاعته مقصرن، وعن نصرته قاعدین، وغافلین، ّعدائه ناصرن، اللهم أنزل علیهم  ّ 

ك، الذ ال یرد عن القوم الظالمین ورجزكو ّعذا ّ.  
قولو نو نزلت ثم خرجت من الكوفة راحال إلى المدینة، فجاؤني  اه إلى : ّ ة قد أسر سرا ّإن معاو

ار قاتله، وّشن غاراته على المسلمین، والكوفة، واألن األطفال،  وساءّقتل منهم الن وقتل منهم من لم 
ة، وجیوشا وّفأعلمتهم أنه ال وفاء لهم، فأنفذت معهم رجاال ستجیبو لمعاو نعرفتهم أنهم  ّ ننقضو  وّ

ن إال ما قلت لهم وعهد ه وّعتي، فلم    .أخبرتهم 
ا بدمائه هو ه السالم مخض قوم الحسین عل ّثم  ع من قتل معه، فإذا رآه رسول هللاا صلى هللاا  وّ ّجم ّّ

ه ى وآله وعل ى أهل السموات وّسلم  ائه وأ ّتصرخ فاطمة صلوات هللاا علیها فتزلزل  واألرضین ل
مینه وقف أمیر المؤمنین ومن علیها، واألرض  فاطمة عن شماله، والحسن علیهما السالم عن 

   قبل الحسینو
ة األبرار في أحوال دمحم   396:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه ضمه رسول هللاا صلى هللاا عل ه السالم ف ّعل ّّ ّا حسین فدیتك قرت : قول وّسلم إلى صدره وآله وّ
ك، وعینك ه السالم حمزة أسد هللاا في أرضه، وعینا ف مین الحسین عل عن شماله جعفر بن  وّعن 

ار، لد، وّأبي طالب الط ه فاطمة بنت أسد أ وأتي محسن تحمله خدیجة بنت خو ّم أمیر المؤمنین عل
نتم توعدو : ّامه فاطمة تقول وّهن صارخات والسالم م الذ  َنهذا یوم ُ َ ُ ُْ ْ ُ َُِّ ُ ُ ْ ل نفس ما » 1«َ ٍالیوم تجد  َْ ُّ ُ ُ ِ َ

ًعملت من خیر محضرا َ ْ ُ ٍ ْ َ ْ ِ ِْ َ َما عملت من سوء تود لو أن بینهاَ وَ َْ َّ َ ْ َ َُّ ََ ٍ ُ ْ ِ ِْ عیدا َ وَ ًینه أمدا  ًِ َ ََ َ ُ َ ْ»2«.  
الدموع ثم قال الرقأت  و:قال ه السالم حتى إخضلت لحیته  ّى الصادق عل ّ ّ ّ ي عند » 3«ّ عین ال ت

ر   .ّهذا الذ
ا موال في قوله تعالى: ّثم قال المفضل َأ ذنب قتلت َ و:ما تقول  ْاذا الموؤدة سئلت  َْ َِ ُِ ٍ ْ َ َِّ ِ ُ َُ َ ُ ْ ْ   ؟»4«ِٕ

ّهللاا محسن، ألنه منا ال وّا مفضل الموؤدة: قال ّ ذبوهّ   .ّ غیر، فمن قال غیر هذه ف
ّقال المفضل ثم ماذا؟ ّ  

ه السالم ّاللهم انجز وعدك: ّثم تقوم فاطمة علیها السالم فتقول: ّقال الصادق عل من  وّ موعدك لي ف
ة السموات، وضرني وغصبني وظلمني یها مالئ ، فت ّجرعني ثكل أوالد ان  وحملة العرش، وّ ّس
ا والهواء، قى أحد ممن قتلناف وّمن في الدن اق الثر صائحین صارخین إلى هللاا تعالى فال ی ّي أط ّ 

  ظلمناو
__________________________________________________  



اء) 1 (   .103: األنب
  .30: آل عمران) 2 (
حار) 3 (   .ّال قرت عین: في ال
ر) 4 (   .9 -8: سورة التكو

ة األبرار    397:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وفي أحوال دمحم                        حل
ما جر علینا إال قتل في ذلك الیوم ألف قتلة، دو  نو رضي  ّمن قتل في سبیل هللاا فإنه ال » 1«ّ ّ

ما قال هللاا عز وقیذو الموت ّهو  اء عنَ وّجل وّ ْال تحسبن الذین قتلوا في سبیل هللاا أمواتا بل أح ِ ٌِ ْ َْ َْ َ ًَ ْ ِ َّ ِ ِ َ َِ َُّ ُ َ ِ َّ ْد رهم َ ِ ِّ َ َ
ما آتاهم هللاا من فضله ِیرزقو فرحین  ِ ِْ َْ َ ُِ ُ َّ ُ ُ ِ َ ِ َن َ الذین لم یلحقوا بهم من خلفهم أال خوف علیهمَ وُْ شرو  ْست ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ ٌ ْ َ ََّ َ ِ َّْ ْْ ِ ُِ َ َُ ََ ِ َن َ ْ 

حزنو َو َنال هم  ُ َ ْ َ ْ ُ»2«.  
قول برجعتكم؟: ّقال المفضل عتكم من ال    ّا موال فإن من ش

ه ه:  السالمقال عل ّأما سمعوا قول جدنا رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ  :ّنحن سائر األئمة نقول وّسلم؟ وآله وّ
قنهم من العذاب األدنىَو َْلنذ ْ َِ َ ْ َ ِ ْ ُ َّ َ بر لعلهم یرجعو  ُِ َ دو العذاب األ نَ ُن َ َِ ِْ َ َْ ُ َّ َ ِْ ْ َ ْ ُ»3«.  

  .ما العذاب األكبر وا موال فما العذاب األدنى: ّقال المفضل
ه السالمقال ه  وّعذاب الرجعة والعذاب األدنى:  الصادق عل امة الذ ف ّعذاب األكبر عذاب یوم الق

ِتبدل األرض غیر األرض ْ َْ َْ َْ ْ َ ُ ُ ُالسماواتَ وََُّ ِرزوا  الواحد القهار َ وَّ َّ َْ ِْ ِ ِ َِّ ُ َ َ»4«.  
عتكم، ا عند ش ا موال فأمانتكم  ّقال المفضل  ا وّ م إخت ُنرفع : ّر هللاا في قوله تعالىّنحن نعلم أن َ ْ َ

ُدرجات من نشاء َ ْ ََ ٍ ُهللاا أعلم حیث یجعل رسالته : قوله و»5«* َ ََ َِ ُ َُ َْ َ ُ ْ ُ ْ َ َإن هللاا اصطفى: قوله و»6«َّ ْ ََّ َّ َ آدم ِ ًنوحاَ وَ ُ 
مَو َآل إبراه ِ ْ ِ َ   

__________________________________________________  
صح،) 1 ( ة الحدیثو ّهذا االستغناء ال    .ّهذه الجملة من شواهد مجهول
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ة األبرار في أحوال دمحم   398:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
َو آل عمران ْ ِ َ عضَ عضها من  ٍ على العالمین ذرة  ْ َْ َْ ِ ُِ ًَ َّ ِّ ُ َ َْ م َ وَ ع عل ٌهللاا سم ِ َ ٌ ِ َ ُ َّ»1«.  



ه السالم ة؟: ّقال الصادق عل   ّا مفضل فأین نحن في هذه اآل
عوه: ّقال المفضل م للذین ات ُقول هللاا إن أولى الناس بإبراه ُ ََّ َ ِ ََِّ ََ ْ ِِ ِِ َّ َْ َّ ُّهذا النبيَ وّ َِّ َالذین آمَ وَ َ َهللاا ولي المؤمنین َ وُنواَِّ ِِْ ُ ْ ُّ ِ َ ُ َّ

م هو سماكم المسلمین : قوله و»2« م إبراه َملة أب ِ ِِ ْ ُ َْ ُ َُ َُّ َُ ِ ْ ِ ِْ َ َ ه و»3«َّ ّقد علمنا أن رسول هللاا صلى هللاا عل  آله وّّ
ه وّسلمو ّأمیر المؤمنین صلى هللاا عل ا طرفة عین وال وثنا وّسلم ما عبدا صنما وآله وّ ا   ّال أشر
َاذ ابتلىَ و:قولهو ْ لمات فَأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ِِٕ م ره  َ إبراه ًَ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ َِ ُ ِ ِ ٍّ َّ ُ َّ َ َ َ ُ ُّ َ َ ِ ُمن ذرتي قال ال ینال َ وْ ََ َِّ ِّ ُ ْ ِ

َعهد الظالمین  ِ ِ َّ ِ ْ   .العهد عهد اإلمامة ال یناله ظالم و»4«َ
ا مفضل أن الظالم ال ینال عهد اإلم وّقال    امة؟ّما علمك 
ه،: ّقال المفضل ما ال طاقة لي  م علمت، وال تختبرني وّا موال ال تمتحني   ال تبتلني فمن علم

م أخذتو   .ّمن فضل هللاا عل
ه السالم ا مفضل: قال الصادق عل ذا،  وّصدقت  نت ه ك في ذلك لما  ّلو ال إعترافك بنعمة هللاا عل

ات من القرآن في أن الكاف ا مفضل اآل ّفأین    ر ظالم؟ّ
ا موال قوله تعالى: قال َالكافرو هم الظالمو َ و:نعم  نَ ُن ِ َّ ُ ُ ُ ِ نوالكافرو هم الفاسقو«، »5«ْ من  و»6» «ن
ّظلم ال یجعله هللاا للناس إماما وفس وفر ّ.  

__________________________________________________  
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ة األبرار في أحوال دمحم   399:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه السالم ا مفضل فمن أین قلت برجعتنا؟:قال الصادق عل    أحسنت 
عتنا تقول ه السالم: ّو مقصرة ش ا یجعله للمهد عل ّمعنى الرجعة أن یرد هللاا علینا ملك الدن حهم  وّ

  ّمتى سلبنا الملك حتى یرد علینا؟
ة وّالنبوة وّال تسلبونه ألنه ملك الرسالة وهللاّا ما سلبتموه و:ّقال المفضل   .اإلمامة وّالوص

ه السالمقال وا في فضلنا، أما سمعوا قوله عز:  الصادق عل عتنا لما ش ّا مفضل لو تدبروا القرآن ش ّ ّ ّ 



ِنرد أن نمن على الذین استضعفوا في األرضَ و:ّجلو َْ ْ َِ َُّ ِ ْ ْ ُُ ْ َ ِ َ َّ ُ َ َُ ًنجعلهم أئمةَ وِ َّ َِ ْ ُ َ َ ْ َنجعلهم الوارثین،َ وَ ِِ ْ ُ ُ َ َ ْ ن لهم َ وَ ْنم ُ ََ َ ِّ ُ
ِفي األرض َْ ْ َننر فرعوَ وِ ْ َ ْ ِ َ ِ حذرو َ وَهامانَ وُ انوا  َنجنودهما منهم ما  ُ َُ ْ َ ُ ُْ ُ ْ ِ ُ ا مفضل إن تنزل هذه  و»1«َ ّهللاا  ّ

ة في بني اسرائیل لها فینا، واآل نان فرعو وتأو م وعد وهامان وٕ   .جنودهما ت
قوم جد علي بن الحسین ّثم  وان إلى جدهما رسول هللاا وّ ش اقر علیهما السالم ف ّأبي ال ّ صلى هللاا ّ ّ

ه قوم ابني  وعل و إلى جد رسول هللاا ما فعل المنصور بي، ثم  ّآله ما فعل بهما، ثم أقوم أنا فأش ّ ّ
ه و الى جده رسول هللاا صلى هللاا عل ش ّموسى ف ّّ قوم علي بن  وآله وّ ه الرشید، ثم  ّسلم ما فعل  ّ ّ

، ثم ه المأمو و إلى جده رسول هللاا ما فعل  ش ّموسى ف ن ّ و إلى جده رسول ّ ش قوم محمد بن علي ف  ّ ّ
ه المعتصم  ه المعتز»2«هللاّا ما فعل  و إلى جده رسول هللاا ما فعل  ش قوم الحسن بن علي ف ّ، ثم  ّ ّ.  

ه قوم المهد سمي رسول هللاا صلى هللاا عل ّثم  ّّ ّ ه وّسلم وآله وّ    عل
__________________________________________________  

َنلئك هم الفاسقوَفُأو ُ ِ ْ ُ ُ َ ِ.*  
  .6 - 5: سورة القصص) 1 (
ه السالم أو نسیها) 2 ( ة االمام الهاد عل ا   .ّأنه أسقط الكاتب ش

ة األبرار في أحوال دمحم   400:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ص رسول هللاا مضرجا بدم رسول هللاا یوم شج رأسه ّقم ّ ة تحفه حتى  وت راعیته،سر وجبینه وّ ّالمالئ

ه ّقف بین ید جده رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ ا جداه نصصت علي وآله وّ قول  ّسلم ف  دللت، وّ
ّنیتني، فجحدتني االمة وّسمیتني ونسبتني،و ان، وما ولد،: قالت وّتمردت وّ ان؟ وأین هو وال   متى 
؟و و عقب، وقد مات ونأین  حا ما وّلم  ان صح ّ أخره هللاا إلى هذا الوقت المعلوم، فصبرت لو  ّ

ا ا جداه ومحتس أمره فیها  ّقد أمر هللاا  ّ.  
ه قول رسول هللاا صلى هللاا عل ّف ُسلم الحمد  الذ صدقنا وعده وآله وّّ َ َ ُْ َ َ َ َِّ ِ َِّ ْ َ ْ ِأورثنا األرض نتبوأ من الجنة َ وّ َّ َ َْ َ ِ ُ ََََّ َ ََ َْ ْ َ ْ

ْحیث نشاء فنعم أجر ال ُ َْ َْ َ َِ ُ َ ُ َعاملین ْ ِ ِ»1«.  
قول َِّقد جاء نصر هللاا: و  ُ ْ َ ُالفتح َ وَ ْ ّح قول هللاا تعالى و»2«َْ الهد: ّ ُهو الذ أرسل رسوله  ُ َْ ِ ُ َُ َ َ َْ َِّ ِدین َ و َ ِ

له ظهره على الدین  ِالح ل ِ ِّ ُ ِ ِّ َ َ ُ َ َِ ْ ُ ِّ وَ وْ ره المشر َنلو  ُ َِ ِْ ُ ْ َ ْ ِقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبین و»3«* َ ُِ ً ْ َ ََ َ ْ َ غفر لك هللاا ما َّ ُا ل َّ َ َ َ ِ ْ َِ ً
ك َتقدم من ذن ِ ْ َ ْ ِ َ َّ َما تَأخرَ وََ َّ ك،َ وَ َتم نعمته عل َْ ََّ ُ َ َ ْ ِ ماَ وُِ ك صراطا مستق ًهد ًَِ ْ ُْ ِ َ َ ًنصرك هللاا نصرا عززا َ وَِ ًِ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ»4«.  
ه: ّفقال المفضل ان لرسول هللاا صلى هللاا عل ّا موال أ ذنب  ّّ ه ّسلم؟ فقال وآله وّ ّ الصادق عل

ه: السالم ّا مفضل إن رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ عة أخي: ّسلم قال وآله وّ ّاللهم حملني ذنوب ش ّ 
اء ما تقدم منهاو امة، وّأوالد األوص المرسلین في  وّال تفضحني بین النبیین وّما تأخر إلى یوم الق



اها عتنا فحمله هللاا إ ّش ّ عها وّ   .غفر جم
__________________________________________________  

  .74: الزمر) 1 (
لمة 1: النصر) 2 (   .»قد«ن من دو 
ة) 3 (   .33: التو
  .3 -1: الفتح) 4 (

ة األبرار في أحوال دمحم   401:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ال: ّقال المفضل اء طو یت  فضل هللاا: قلت وف ّا سید هذا  مّ   . علینا ف

ه السالم ّا مفضل ما هو إال أنت: قال الصادق عل ا مفضل ال تحدث بهذا الحدیث  وّ ّأمثالك، بلى  ّ
عتنا، فیتكلو على هذا الفضل، نأصحاب الرخص من ش ّ غني عنهم من هللاا شیئا  وّ و العمل فال  ّتر ن

شفعو إال لمن ارتضىَ و:ّما قال هللاا تعالى َال  ْ ِ َ ِ َّ ِ َن ُ َ ْ َنهم من خشیته مشفقو َ و َ ُِ ْ ُْ ِ َِ َ ْ ِ ْ ُ»1«.  
له: ا موال قوله: ّقال المفضل ظهره على الدین  ِل ِ ِّ ُ ِ ِّ َ َ ُ َ ِ ْ ه* ُ ان رسول هللاا صلى هللاا عل ّما  ّسلم  وآله وّّ

له قال ة: ّظهر على الدین  انت مجوس له ما  ان رسول هللاا ظهر على الدین  ّا مفضل لو  ّ ّ ّ ال  وّ
ة ةال یه ونصران ة وود ال  وال أوثان، وال عبدة أصنام، وال شرك، وّال شك وال خالف وال رقة وال صابئ
، وّالالت ّانما قوله وال الحجارة، وّال النار وال النجوم وال القمر وال عبدة الشمس والعز ظهره على : ٕ َل َ ُ َ ِ ْ ُِ

له ِالدین  ِّ ُ ِ ٌاتلوهم حتى ال تكو فتنةقَ و:هو قوله وهذه الرجعة وهذا المهد وفي هذا الیوم* ِّ َْ ِ َن ُ َ َّ َ ْ ُ َنو َ وُِ ُ َ
له   ِالدین  َِّ ُ ُّ ُ ُ ِّ»2« .»3«  

__________________________________________________  
اء) 1 (   .28: األنب
  .39: األنفال) 2 (
ة الحضیني) 3 ( حار ج  و74: هدا صائر و1/ 53عنه ال اد و179: مختصر ال : الرجعة لالسترا

  .77 ح 100
ة األبرار في أحوال دمحم   403:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ع اب السا ه السالم وال قتل قتلة الحسین عل ه السالم  ذرارهم لرضاهم  وناالرعو في أن القائم عل
ائهم    فعال آ

ه قال- 1 ابو ّحدثنا علي بن أحمد بن محمد الدقاق،:  إبن  ّ ّ ّمد بن محمد بن عصام رضي هللاا مح وّ ّ ّ
عقوب الكلیني، قال: عنه قال ّحدثنا محمد بن  ّ:  



، قال: ّحدثنا القاسم بن العالء، قال ّحدثنا محمد بن جمهور العمي، عن إبن : ّحدثنا إسماعیل الفزار ّ
ره عن أبي حمزة ثابت بن دینار الثمالي، قال ا جعفر محمد بن ع: ّأبي نجران، عمن ذ لي ّسألت أ

ه السالم أمیر المؤمنین،: علیهما السالم قلت ّابن رسول هللاا لم سمي علي عل ّ ه  وّ ّهو إسم ما سمي 
حل في  وأحد قبله عده؟ فقال» 1«ّال  متار منه،» 2«ّألنه میرة : أحد  متار من أحد غیره  والعلم  ال 
ه الس: قال فقلت فه ذا الفقار؟ فقال عل ّابن رسول هللاا فلم سمي س ه أحد من : المّ ّألنه ما ضرب 

ا من أهله ّخل هللاا إال أفقره هذه الدن ّابن رسول هللاا : فقلت: ّأفقره في اآلخرة من الجنة، قال وولده، وّ
؟ قال الح لكم  ه السالم : ّفلم سمي القائم قائما؟ قال: بلى، قلت: ّفلستم  ّلما قتل جد الحسین عل

ة إلى هللاا عز ه المالئ ّضجت عل ّ اء وّ ال ّسیدنا إنتقم ممن قتل صفوتك وإلهنا: قالوا والنحیب وّجل  ّ 
ّخیرتك من خلقك فأوحى هللاا عز وٕابن صفوتكو تي فو عزتي وّ ّجل إلیهم قروا مالئ ّ ّجاللي ألنتقمن  وّ

شف هللاا عز ومنهم عد حین، ثم  ّلو  ّ ة فسرت  وّ ه السالم للمالئ ّجل عن االئمة من ولد الحسین عل ّ
  ةالمالئ

__________________________________________________  
حار) 1 ( عده و:في ال حل ألحد    .ّال 
  .ّالطعام المدخر: المیرة) 2 (

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   404:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

صلي فقال ّ هللاا عزّبذلك، فإذا أحدهم قائم    »1«. بذلك أنتقم منهم: ّجل وّ
ه، قال- 2 ّحدثني محمد بن الحسن ابن أحمد، عن محمد بن : ّ ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولو ّ ّ

اس بن معروف، عن محمد ابن سنان، عن رجل قال ّالحسن الصفار، عن الع ّ ا عبد هللاا : ّ ّسألت أ
ه السالم عن قوله تعالى ْمن قتل مظَ و:عل َ ََ ُِ ان ْ سرف في القتل إنه  ه سلطانا فال  َلوما فقد جعلنا لول ُْ َّ ِِ ِِ ْ َ َْ ْ ِْ ْ ُ َ ًَ ًُ ِ ِّ َِ َ َ ْ ُ

ًمنصورا  ُ ه السالم فلو قتل : قال» 2«َْ قتل بدم الحسین عل ّذلك قائم آل محمد علیهم السالم یخرج ف
ن مسرفا، صنع ش: قوله وأهل االرض لم  ن ل سرف في القتل أ لم  ِفال  ْ َْ ِ ْ ِ ْ ُ و مسرفا، ثم َ ّیئا ف ن

قتل ه السالم  ائها وّقال أبو عبد هللاا عل فعال آ ه السالم    »3«. هللاّا ذرار قتلة الحسین عل
ه قال- 3 ابو ّحدثنا أحمد بن زاد بن جعفر الهمداني رضي هللاا عنه قال:  ابن  ّحدثنا علي بن : ّ ّ

ه، عن عبد السالم بن صالح، قال م، عن أب ابن : ّ الحسن علي بن موسى الرضاقلت ألبي: ّإبراه
ه السالم أنه قال ّرسول هللاا ما تقول في حدیث رو عن الصادق عل ه السالم قتل : ّ إذا قام القائم عل

ه السالم ائها؟ فقال عل فعال آ ه السالم  ذلك، قلت: ذرار قتلة الحسین عل ّفقول هللاا عز: هو    :ّجل وّ



ْو ال تزر وازرة وزر أخ ُ َ َ ُْ َِ ٌ ِ ِ ع أقواله، لكن ذرار قتلة : ما معناه؟ فقال» 4«*  رَ ّصدق هللاا في جم
ائهم فعال آ ه السالم یرضو  من أتاه، ونفتخرو بها، ونالحسین عل ّلو أن رجال  ومن رضي شیئا 

قتله رجل في    ققتل في المشر فرضي 
__________________________________________________  

ع) 1 ( حار ج  و1 ح 160: علل الشرا حار ج  و8 ح 294/ 37عنه ال  4 ح 221/ 45ذیله في ال
اسناده عن 239: رواه في دالئل اإلمامة و،10 ح 66/ 42قطعة منه في ج  و،1 ح 28/ 51ج و  

ه ابو ع عشر ح  و.ابن  اب الرا   .2تقدم بتمامه في هذا المنهج ال
  .33: سورة االسراء) 2 (
حار ج  و5 ح 63: امل الزارات) 3 ( ّالمحجة  و5 ح 418/ 2البرهان ج  و7 ح 298/ 45عنه ال

  .127: للمؤلف
  .164: سورة األنعام) 4 (

ة األبرار في أحوال دمحم   405:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ّالمغرب لكان الراضي عند هللاا عز ه الس وّجل شرك القاتل، وّ قتلهم القائم عل ّانما  الم إذا خرج ٕ

ائهم، قال فعل آ   ء یبدأ القائم فیهم؟ ّأ شي: فقلت له: لرضاهم 
ة: قال ّقطع أیدیهم ألنهم سراق بیت هللاا الحرام  ویبدأ ببني شی ّ ّ»1«.  
اسناده عن سالم - 4 اشي في تفسیره  ه السالم في قوله» 2« الع  :بن المستنیر، عن أبي جعفر عل
َمن قتل مظلوما فَو ًُ ُ ْ َ ََ ِ ان منصورا ْ سرف في القتل إنه  ه سلطانا فال  ًقد جعلنا لول ًُ َ ُْ َ ُْ َّ ِِ ِِ ْ َ َْ ْ ِْ ْ ُ َ ِ ِّ َِ َ َ هو : قال» 3«ْ

ه السالم قتل مظلوما، اؤه، وّالحسین بن علي عل ّالقائم منا إذا قام طلب بثأر الحسین،  ونحن أول
قال قتل حتى    :ّف

ه السال: قال وقد أسرف في القتل، ه السالم، ومالمقتول الحسین عل ه القائم عل اإلسراف في القتل  وّول
ا حتى ینتصر برجل من آل الرسول  ان منصورا فإنه ال یذهب من الدن قتل غیر قاتله، إنه  ّأن  ّ

ه ّصلى هللاا عل مأل األرض قسطا وآله وّ ما ملئت جورا وّسلم    »4«. ظلما وعدال 
ه الس و- 5 اسناده عن حمران، عن أبي جعفر عل   :قلت له: الم قالعنه، 

ه السالم أن القائم منهم، ّابن رسول هللاا زعم ولد الحسن عل زعم ولد ابن  وّأنهم أصحاب األمر، وّ
ة مثل ذلك، فقال ه: الحنف ّرحم هللاا عمي الحسن عل ّ   

__________________________________________________  
ار الرضا 1 ح 229: علل الشرائع) 1 ( ّ، عیو أخ ه السالم ج ن حار ج  و5 ح 273/ 1عل عنهما ال



/ 2ج  و568/ 1البرهان ج  و13 ح 610/ 17العوالم ج  و،6 ح 313/ 52ج  و1 ح 295/ 45
ع المودة و6 ح 418 حراني424: ّأخرجه في یناب ه127: ّ عن المحجة لل ابو   . نقال عن ابن 

ه السالم ّسالم بن المستنیر الجعفي الكوفي، عده الشیخ تارة في ) 2 (  )22(ّأصحاب السجاد عل
ه السالم و اقر عل ه السالم، رو عن  و)23(أخر في أصحاب ال ثالثة في أصحاب الصادق عل

ه السالم / 8 معجم رجال الحدیث ج - رو عنه أبو جعفر األحول دمحم بن النعمان وأبي جعفر عل
173-.  

  .33: اإلسراء) 3 (
اشي ج ) 4 ( حار ج و 67 ح 290/ 2ّتفسیر الع  ح 419/ 2البرهان ج  و7 ح 218/ 44عنه ال

ات الهداة ج  و11 ع المودة و مختصرا،571 ح 552/ 3في اث ّ عن المحجة 425: ّأخرجه في یناب
حراني اشي128: لل   .ّ نقال عن الع

ة األبرار في أحوال دمحم   406:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالمالسالم لقد غم ة، ود أرعین ألف سیف حین اصیب أمیر المؤمنین عل  أسلمها إلى معاو

عا،و موتوا جم عین ألف سیف قاتله لو خطر علیهم خطر ما خرجوا منها حتى  ّمحمد بن علي س ّ 
عین رجال، من أح بدمه منا؟ نحنو ه السالم فعرض نفسه على هللاا في س ّخرج الحسین عل ّ هللاّا  وّ

ّمنا السفاح وفینا القائم، و،أصحاب األمر ه َ و:ّقد قال هللاا والمنصور، وّ ِمن قتل مظلوما فقد جعلنا لول ِِّ َِ ْ َ َ ْ ََ ًُ ُ ْ َ ََ ِ ْ
ًسلطانا  ْ اء الحسین بن علي علیهما السالم» 1«ُ   .»2«على دینه  ونحن أول

ما نزل في العترة الطاهرة« شرف الدین النجفي في - 6 اهرة ف ات ال ل اآل عض رو: قال» تأو  
ه السالم قال عض أصحابنا عن أبي عبد هللاا عل اسناده عن  ّالثقات  ّسألته عن قول هللاا عز: ّ  :ّجل وّ

ان منصورا َو سرف في القتل إنه  ه سلطانا فال  ًمن قتل مظلوما فقد جعلنا لول ً ًُ َ ُ َ َْ َ ُْ َّ ِِ ِِ ْ َ َْ ْ ِْ ْ ُ َ َ ُِ ِّ َِ َ َ ْ ُ ْ َ ِ نزلت في : قال» 3«ْ
ه السالم لو قت ان مسرفا،الحسین عل ه أهل األرض ما  ه السالم وّل ول ه القائم عل   »4«. ّول

__________________________________________________  
  .33: االسراء) 1 (
اشي ج ) 2 ( حار ج  و69 ح 291/ 2ّتفسیر الع م146/ 8عنه ال  ح 419/ 2البرهان ج  و  القد

ات الهداة ج  و13   .572 ح 552/ 3في اث
  .33:  سورة اإلسراء)3 (
ات ج ) 4 ( ل اآل ضا في البرهان ج  و،10 ح 280/ 1تأو  ،14 ح 419/ 2ّأورده المؤلف ا
  .129: ّالمحجةو



ة األبرار في أحوال دمحم   407:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اب الثامن س وّال ما جاء في الوقت المعلوم البل    ناألرعو ف

ل مرفوعا عن عمرو بن شمر، عن : قال» ّالكتاب الساب«ّرف الدین النجفي في  ش- 1 جاء في التأو
ه السالم في قوله عز ّجابر بن یزد، عن أبي عبد هللاا عل غشىَ و:ّجل وّ ْاللیل إذا  َ ِ ِ س :  قال َّْ دولة إبل

امة، ه السالم وّلعنه هللاا إلى یوم الق ام القائم عل ِالنهارَ وهو یوم ق َّ إذا تجلىَّ َ َ ه السالم إذا  وِ هو القائم عل
ْفَأما من أعطى: قوله وقام، َ ْ َ َّ سر وّ أعطى نفسه الح َّاتقىَ و َ سره لل اطل فسن ْاتقى ال ُ َِْ ُ ُ ِّ ُ َ َ ّ ْأما من َ وّ أ الجنة ٕ َ َّ َ
َبخل ِ ْاستغنىَ وَ َ عني بنفسه عن الح ْ اطل عن الح وّ  ال ّاستغنى  الحسنىَ وٕ ْذب  ُ َْ ِ َّ ة علي بن أبي   َ بوال
سره للعسر وطالب عده فسن ْاألئمة صلوات هللاا علیهم من  ُ ُِْ ُ ِّ َُّ َ َ عني النار، ّ ُإن علینا للهد: ّأما قوله وّ  َْ َْ َ َّ ِ  

ه السالم هو الهد ا عل َان لنا لآلخرةَ وّعني عل َ ِ ْ َ َ َّ ُاألولىَ وِٕ َّفَأنذرتكم نارا تلظى قال*  ْ ََ ًُ ْ ُ ْ َ ْ ه : َ القائم عل
ل ألف تسعمائةا قتل من  الغضب ف صالها إال األشقى هو عدو  وتسعة وّلسالم إذا قام  ّتسعین، ال  َ ْ َ ْ َّ ِ ْ َ

ََْسیجنبها األتقى قالَ وّآل محمد علیهم السالم ْ َ َُ َُّ عته  وذاك أمیر المؤمنین: َ   .»1«ش
ضا قال- 2    ّجاء في تفسیر أهل البیت صلوات هللاا علیهم:  شرف الدین أ

__________________________________________________  
ات ج ) 1 ( ل اآل حار ج  و1 ح 807/ 2تأو  ،2 ح 471/ 4البرهان ج  و120 ح 398/ 24عنه ال
ات الهداة ج و   .566/ 3ٕاث

ة األبرار في أحوال دمحم   408:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم في قوله عزّأجمعین رواه الرجال عن عمر : ّجل وّو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عل

ِذرني ْ س اللعین خلقه وحیدا من غیر أبَ وَ ة إبل عني بهذه اآل ًمن خلقت وحیدا  ِ َ ُ َْْ َ ُجعلت َ و:قوله وّال ام، وَ ْ َ َ
ه ال قوم القائم عل عني هذه الدولة إلى یوم الوقت المعلوم، یوم  ّله ماال ممدودا  ً ًُ ْ َ ُ ًنین شهوداَ وسالمَ ُ ُ َ َِ 

قولَو اتنا عنیدا  ان آل ال إنه  طمع أن أزد  ًمهدت له تمهیدا ثم  ًِ َِ ُ ُِ َ َّ ِِ َِّ َ َ ْ َُ َ ُ َ َْ َ َّ َُ ْ َ ْ َّ:  
ّصد الناس عنها وّمعاندا لالئمة علیهم السالم، یدعو إلى غیر سبیلها، ات هللاا وّ   .ّهي آ

ّسُأرهقه صعودا قال أبو عبد هللاا: و قوله ً ُ َ َُ ُ ِ ه السالمْ ه :  عل حمل عل ّصعود جبل في النار من نحاس 
بتین، فإذا رفعهما عادتا، فال  الر ارها فإذا ضرب بیده على الجبل ذابتا حتى تلح  صعده  ّحبتر ل

ذا ما شاء هللاا، ر: قوله تعالى وّیزال ه َإنه ف َّ َ ُ یف قدرَ وَِّ یف قدر ثم قتل  َقدر فقتل  َ ََّ َّ ََّ ُ َ َ ََ َْ َْ ََ َِ َُِّ سُ َ ثم نظر ثم ع ََ َ َّ َُّ َُ َ 
َسر ثم أدبرَو ََ ََْ َُّ شر قالَ وَ ِاستكبر فقال إن هذا إال سحر یؤثر إن هذا إال قول ال َ َ ُ َْ ُ َْ َ ََّ َِّ ِ ِ ِْ ُْ ََ ْ ٌ ْ ِ ْ َ  نظره وعني تدبیره: ْ
رتهو اره في نفسه وف نادعائه الح لنفسه دو أهله وٕاستك ّ ّ ٕ.  

ه سقر: ّثم قال هللاا تعالى َسُأصل َ َ َِ ِ قيَو ْ ِما أدراك ما سقر ال ت ُْ ُ َ َ َ شر قالَ وَْ ِال تذر لواحة لل َ َ ِْ ٌ َ ََُّ َ یراه أهل : َ



ان في سقر یراه أهل الشر ما یراه أهل المغرب، إنه إذا  قالمشر  المعنى في  وتبین حاله، والغرب وّق
عها حبتر، قال ات جم َعلیها تسعة عشر أ تسعة عشر ر: قوله تعالى: هذه اآل ََ َ ََ ْ ِ ْ ونو من َ نجال، ف

لهم في الشر قالناس  ّ ة قالَ و:الغرب، قوله تعالى وّ ًما جعلنا أصحاب النار إال مالئ َ ِ َ َّ ِ ِ َّ َ َ َْ َ ّفالنار هو : ْ
ه السالم الذ أنار ضوؤه ملكو علم  والغرب، وقخروجه ألهل الشر وّالقائم عل ة هم الذین  نالمالئ
ّآل محمد صلوات هللاا علیهم اجمعین، فروا قالَ و:تعالىقوله  وّ ُما جعلنا عدتهم إال فتنة للذین  َ ََ َْ َ َِّ ِِ ً َ َّ ِ ْ ُ َ َّ ِ ْ:  

قن الذین أوتوا الكتاب قال: قوله وعني المرجئة، ست َل ِ َّ ِْ ُ َُ َ َِ ْ ْ عة: َِ    هم وهم الش
ة األبرار في أحوال دمحم   409:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

مة وذین اوتوا الكتابّهم ال وأهل الكتاب   .ّالنبوة والح
ماناَ و:و قوله تعالى ًزداد الذین آمنوا إ ِ ُ َ َ َِّ َ ْ َال یرتاب الذین أوتوا الكتابَ وَ َِ َّْ ُ ُ َ ِ ْ عةَ وَ شك الش َنالمؤمنو أ ال  ُ ِ ْ ُ ْ 

عني بذلك َ وء من أمر القائم هم أهل الكتاب في شيو هم مرض  قول الذین في قلو ٌل َ َ ْ ِ ِ ُُ ِ ََّ ِ َ عةَُِ  الش
ّالكافرو ما ذا أراد هللاا بهذا مثال فقال هللاا عزَ وضعفاؤهاو ّ ً َ َ ِ ُ َّ َ َ َن ُ ِ شاء وْ ضل هللاا من  ذلك  ُجل لهم  َ ُْ َ ُ َّ ُّ ِ َ ِ َ ِهد َ وّ ْ َ

سلم شاء فالمؤمن  ُمن  َ ْ شك وَ عةَ وقوله والكافر  علم جنود رك إال هو فجنود رك هم الش َُما  َّ ِ َ ِّ َ َُ ُ ُ َ ْ هم  وَ
  . في األرضّشهداء هللاا
رَ و:و قوله ْما هي إال ذ ِ َِّ ِ ال َ شر  َّ لل َ ِ َ َ ِالقمرَ وِْ َ ََاللیل إذ أدبرَ وَْ َْ ْ ِ ِ ح إذا أسفر إنها إلحد الكبر نذیرا َ وَّْ ًالص ََِ ِ ََُّ ْ َ ْ ِ ِ َِ َ ْ َ ِ ْ ُّ

م أن یتقدم أو یتَأخر عنه، شر لمن شاء من َلل َّ َ ََ َ ََْ ََ َّ َ ْ ْْ ُ ْ ِ َ َ ِ ِِ َ َْل نف: قوله تعالى وْ ُّ سبت رهینة إال أصحاب ُ ما  َس  َْ َ َّ ِ ٌِ َ ِ ْ َ َ َ ٍ
مین  ِال ِ َ   :قال» 1«ْ

ارك ْألحقنا بهم ذرتهم : تعالى وّهم أطفال المؤمنین، قال هللاا ت ُْ َ َّ ِّ ُ ِ ِ ْ َ المیثاق،: قال» 2«َْ  :قوله وّإنهم آمنوا 
ذب بیوم الدین َو ِنا ن َِّ ِّ ِ ْ َ ِ ُ ّ َ ه: قال» 3«ُُ ِفما لهم عن : قوله و السالم،عني بیوم الدین خروج القائم عل َ ْ ُ َ َ

ه السالم ة أمیر المؤمنین عل رة وال التذ عني  رة معرضین قال  َالتذ ِ ِ ْ ُ َِ ِ ْ َْأنهم حمر مستنفرة فرت : قوله وَّ َّ َ ٌ َْ ُِ َ ْ ُ ُ ٌُ ْ َّ َ
ٍَمن قسورة قال َ ْ َ ْ ّأنهم حمر وحش فرت من األسد حین رأته،: ِ فضل آل  وّ ذلك المرجئة إذا سمعت 

  .ّفرت عن الحّمحمد ن
ل امر منهم أن یؤتى: ّثم قال هللاا تعالى ْبل یرد  ُ ُ ْ َْ َُ ْ ُ ْ ِ ٍِئ ِْ ُّ ً صحفا منشرة قال ُ َ َُّ َ ُ ل رجل من المخالفین : ًُ یرد 

تاب من السماء ثم قال هللاا تعالى ه  ّأن ینزل عل ّ ّ ه : ّ ََال بل ال یخافو اآلخرة هي دولة القائم عل ِ ْ َن ُ َ ْ َ َّ َ
   عالىالسالم، ثم قال ت

__________________________________________________  
ة : سورة المدثر) 1 ( ة ) 11(من اآل   ).39(إلى اآل
  .21: سورة الطور) 2 (



  .46: ّالمدثر) 3 (
                          

ة األبرار في أحوال دمحم   410:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ةعد أن رة أنها الوال ّ عرفهم التذ ره: ّ رة فمن شاء ذ ُال إنه تذ َ ََ ََ َ ْ َ َ ٌ ِ ْ َ ُ َِّ شاء هللاا هو أهل َ وَّ رو إال أن  ُما یذ ُْ َ ََُ َّ َ َ َْ َّ ِ َن ُ ُ ْ
َِأهل المغفرة َ و َّْالتقو ِ ْ َ ْ ُ ْ ه: قال» 1«َ ّفالتقو في هذا الموضع هو النبي صلى هللاا عل ّ المغفرة  وّسلم وآله وّ

  .»2«ین أمیر المؤمن
أخبرني أبو الحسن : قال» مسند فاطمة علیها السالم«ّ أبو جعفر محمد بن جرر الطبر في - 3
، قال: ، قال»4«ّحدثني ابو جعفر : ّعلي، قال» 3« ّحدثني المظفر ابن جعفر بن المظفر العلو ّ ّ :

ه، عن علي بن الحسن بن فضال، قال ّحدثنا جعفر بن دمحم بن مسعود، عن أب اس بن ّحدثن: ّ ي الع
ع مولى إسح بن عمار قال» 5«عامر، عن وهب  ه السالم عن : ّبن جم ا عبد هللاا عل ّسألت أ

س قوله   :إبل
ِرب فَأنظرني إلى ِ ْ ِ ْ َ ِّ عثو قال فإنك من المنظرن إلى َ ِ یوم ی َِ َِ ََّ ْ ُ ْ ِ َ َ َ َن ُ َ ُْ َِ ِ یوم الوقت المعلوم ْ ُِ ْ َ ْ ِْ ْ َ ْ أ یوم هو؟ » 6«* َ

عث هللاا تعالى الناس؟ الا وهب أتحسب: قال ّ أنه یوم ی ّلكن هللاا عز وّّ ّ عث هللاا  وّ ّجل أنظره إلى یوم ی ّ
عث هللاا عز وّعز ّجل قائمنا، فإذا  ّ أخذ بناصیته وّ ضرب عنقه، فذلك الیوم هو الوقت  وّجل قائمنا ف

  »7«. المعلوم
__________________________________________________  

ة : ّالمدثر) 1 ( ات) 49(من اآل   .إلى آخر اآل
ات ج ) 2 ( ل اآل حار ج  و734/ 2تأو   .9 ح 402/ 4البرهان ج  و41 ح 325/ 24عنه ال
م بن الرائقة الشیخ الحافظ الورع ) 3 ( ة هللاا بن عثمان بن أحمد بن إبراه ّهو أبو الحسن علي بن ه ّ

ان معاصرا للسید المرتضى رو عنه  وه،) 381(ق المتوفى رو عن الشیخ الصدو وّالموصلي، 
سابور الذ هو من تالمیذ السید المرتضى  الشیخ الطوسي، وّالشیخ المفید عبد الرحمن بن احمد الن

تاب و حبل آل الرسول«من آثار المترجم    .375 رقم 69/ 19 الذرعة ج -»ّالمتمسك 
ه القم) 4 ( ابو ، ) 381(ي المتوفى هو ابو جعفر دمحم بن علي بن الحسین بن موسى بن  الر ه 

ره   .ّتقدم ذ
ع مولى اسحاق بن عمار، قال الكشي ) 5 ( ّحدثني : ّقال محمد بن مسعود): 192(ّوهب بن جم

ع فقال وّعلي بن الحسن ه إال خیرا: سألته عن وهب بن جم  معجم رجال الحدیث ج -ّما سمعت ف
19 /204 -.  



  .81 -79: سورة ص) 6 (
حار ج  و240: دالئل اإلمامة) 7 (  عن 7 ح 343/ 2البرهان ج  و،63 ح 221/ 63أخرجه في ال

ات ج  ل اآل اختالف12 ح 509/ 2تأو حار ص  و  اشي 119 ح 254في نفس ال ّ عن تفسیر الع
  . نحوه14 ح 242/ 2ج 

ة األبرار في أحوال دمحم   411:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
نبرني ابو الحسین محمد بن هارو قالاخ: عنه قال و- 4 ّحدثنا أبو علي الحسن : ّحدثني أبي، قال: ّ ّ

، قال ّحدثنا دمحم بن علي بن عبد الكرم، قال: ّبن محمد النهاوند ّحدثنا أبو طالب عبد هللاا بن : ّ ّ
، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد هللاا: الصلت، قال ّحدثنا محمد بن علي ابن عبد هللاا الحنا ّّ ّ ّ ّ ّ 

ه السالم، إلى أن قال ه حال المؤمن إذا قام القائم عل ر ف ه السالم في حدیث یذ و  و:عل نال 
ه، ن ف س ل  س ه ل البدن  وإلبل   .»1«اله

اب التاسع قتله رسول هللاا صلى هللاا  والثالثین وو قد مضى الحدیث بتمامه في ال ات  عض الروا ّفي  ّّ ّ
ه   .ّسلم وآله وعل

__________________________________________________  
اب التاسع246: دالئل اإلمامة) 1 (   .3الثالثین ح  وّ تقدم الحدیث بتمامه في ال

ة األبرار في أحوال دمحم   413:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اب التاسع قوم فیهم  وّال ه السالمناألرعو في القدر من الناس الذین     القائم عل

ه قال- 1 ابو ل رحمه هللاا، قال:  ابن  ّحدثنا محمد بن موسى بن المتو ّ ّ ّ:  
ه، عن محمد بن أبي  ، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أب اد ّحدثنا علي بن الحسین السعد آ ّ ّ ّ

صیر،   :ّمحمد بن مسلم قاال وّعمیر، عن أبي أیوب عن أبي 
ه الس ا عبد هللاا عل قولّسمعنا أ و هذا األمر حتى یذهب ثلثا الناس، فقلت: الم  ّال  فإذا ذهب : ن

قى؟ ه السالم! ثلثا الناس فما ی اقي : فقال عل   .»1«نأما ترضو أن تكونوا الثلث ال
ّحدثنا دمحم بن الحسن رضي هللاا عنه قال: عنه قال و- 2 ان، عن : ّ ّحدثنا الحسین ابن الحسن بن أ

مان بن خالد، قالالحسین بن سعید، عن صفوان حیى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن سل : ّ بن 
قول ه السالم  ا عبد هللاا عل ه السالم موتتان: ّسمعت أ ض،  وموت أحمر: ّقدام القائم عل موت اب

عة خمسة، فالموت األحمر السیف، ل س ض الطاعو  وّحتى یذهب من    .»2«نالموت األب
__________________________________________________  

حار ج  و29 ح 655/ 2مال الدین ج ) 1 ( ات الهداة ج  و44 ح 207/ 52عنه ال  ح 724/ 3اث



حار ج  و38 ات الهداة ج  و27 ح 113/ 52أخرجه في ال ة الشیخ 331 ح 510/ 3اث  عن غی
ة و،206: الطوسي   . مرسال97 ح 66: ّأورده في العدد القو

حار ج  و27  ح655: مال الدین) 2 ( ات الهداة ج  و42 ح 207/ 52عنه ال  36 ح 723/ 3ٕاث
ةو   .96 ح 66: ّرواه في العدد القو

ة األبرار في أحوال دمحم   414:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
م النعماني، قال- 3 ّأخبرنا أحمد بن محمد بن سعید، قال حدثنا علي بن: ّ محمد بن إبراه ّ  الحسین، ّ

ّقال حدثني دمحم بن عبد هللاا، عن محمد بن أبي عمیر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، قال ّ قلت : ّ
ه السالم ل قوم بلسانهم، وإ: ّالنداء ح فقال: ّألبي عبد هللاا عل سمعه  ّهللاا  ه  وّ ّقال أبو عبد هللاا عل

و هذا األمر حتى یذهب تسعة أعشار الناس: السالم ّال    »1«. ن
__________________________________________________  

ة النعماني) 1 ( حار ج  و54 ح 274: غی   .120 ح 244/ 52عنه ال
ة األبرار في أحوال دمحم   415:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

اب الخمسو في المفردات    نال
ه قال- 1 ابو ّفر بن المظفر العلو العمر السمرقند رضي هللاا عنه ّحدثنا المظفر بن جع:  ابن 
ّحدثنا جعفر بن دمحم بن مسعود، عن دمحم بن مسعود، عن جعفر بن أحمد، عن الحسن بن علي : قال ّ

قول: ّبن فضال، قال ا الحسن علي بن موسى الرضا علیهما السالم  ّسمعت أ ه : ّ ّإن الخضر عل
اة فهو حي  موت حتى ینفخ في الصورّالسالم شرب من ماء الح سلم علینا فنسمع  وّال  أتینا ف ّانه ل ّ ٕ

ه، وال نر شخصه، وصوته، سلم عل م فل ره من ر فمن ذ حضر حیث ما ذ ّانه ل ّ حضر  وٕ ّانه ل ٕ
ع المناسك، قضي جم ل سنة، ف عرفة فیؤمن على دعاء المؤمنین، وّالموسم  ه  وّقف  ّسیؤنس هللاا 

ه السالم  ه وحدته  وفي غیبتهوحشة قائمنا عل   .»1«صل 
ه« الشیخ الطوسي في - 2 ّعن أبي محمد الفحام قال» أمال اس أحمد بن عبد هللاا بن : ّ ّحدثنا أبو الع ّ ّ

، قال: ّعلي الرأس، قال ّحدثني أبو عبد هللاا عبد الرحمن بن عبد هللاا العمر ّ حیى : ّ ّحدثنا أبو سلمة 
ّحدثني أخي محمد بن ا: بن المغیرة، قال ّلمغیرة، عن محمد بن سنان، عن سیدنا أبي عبد هللاا جعفر ّ ّ ّ

ك حاجة أرد أخلو: ّقال أبي لجابر بن عبد هللاا: ّبن محمد الصادق علیهما السالم قال   لي إل
__________________________________________________  

حار ج  و4 ح 390: مال الدین) 1 ( ضا  و.3 ح 152/ 52عنه ال أتي ا اب س ّان شاء هللاا في ال
  .2نالخمسو ح  والثاني



ة األبرار في أحوال دمحم   416:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ام قال له عض األ ه في  ّك فیها، فلما خال ّأخبرني عن اللوح الذ رأیته في ید أمي فاطمة علیها : ّ ّ

ا لقد دخلت: السالم قال جابر هّأشهد  ّ على فاطمة علیها السالم بنت رسول هللاا صلى هللاا عل  آله وّّ
تاب أنور و ه  ه السالم فإذا بیدها لوح أخضر من زرجدة خضراء ف ّسلم الهنیها بولدها الحسین عل ّ

ا بنت رسول هللاا؟ فقالت: ، فقلت»1«أطیب رائحة من المسك االذفر  ومن الشمس   :ّما هذا 
ّهذا لوح أهداه هللاا عز ه إسم أبي،و ّ علي، وّجل إلى أبي ف ،  وٕاسم  عده من ولد اء  ٕاسم األوص

ه : ّفسألتها أن تدفعه إلي ال نسخه، ففعلت، فقال له نعم، فمضى : قال» 2«فهل لك أن تعارضني 
اغذ فقال له وجابر إلى منزله فة من  صح   :أتى 

توب فته م ان في صح ك، ف فتك حتى أقرأها عل   :ّأنظر في صح
م أنزله الروح األمین على محمد خاتم النبیین، ّسم هللاا تاب من هللاا العزز العل م هذا  ّ الرحمن الرح ّ ّ ّ ّّ

ّا محمد عظم أسمائي، ر نعمائي، وّ ، وال تجحد آالئي، واش ، فإنه من  وال ترج سوا ّال تخش غیر
ه أحدا من العالمین ویرجو سوا ا ال اعذ ه عذا ّخشى غیر أعذ ّ.  
اء،ّا محم اء، وّد إني اصطفیتك على األنب ك على األوص ّفضلت وص ة علمي  وّ جعلت الحسن عی

ه، عد انقضاء مدة أب ه تثبت اإلمامة، وّالحسین خیر أوالد األولین وّمن  عقب زن  واآلخرن ف ّمنه 
اقر لعلمي والعابدین، ، و:ّمحمد ال  قولّجعفر الصادق في ال والداعي إلى سبیلي على منهاج الح

عبدو ذب  ل للم ل الو ل  عده فتنة صماء، فالو ّالعمل، تثبت من  ّ  خیرتي من خلقي موسى، وّ
المدینة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خل هللاا،و افر یدفن  قتله عفرت  ّعلي الرضا  ّ ّّ ّ 
ّمحمد الهاد إلى سبیلي الذاب عن حرمي،و ّ ّ  

__________________________________________________  
  .أطیب من رائحة المسك األذفر و:في المصدر) 1 (
حار) 2 (   .تعارضني بها: في ال

ة األبرار في أحوال دمحم   417:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
م في رعیته حسن أغر، یخرج منه ذو اإلسمین  ّو الق ي ّالخلف محمد یخرج ف والحسن وّعلي» 1«ّ

سمعه الثقلین ح  ضاء تظله الشمس، یناد بلسان فص الخافقین،  وّآخر الزمان على رأسه عمامة ب
ما ملئت جورا مأل األرض عدال    »2«. ّهو المهد من آل دمحم، 

م النعماني قال- 3 ّاخبرنا عبد الواحد بن عبد هللاا قال اخبرنا احمد بن محمد بن راح :  دمحم بن ابراه ّ
ه، عن المفضل قالّحدثنا : قال طائني، عن أب اس الحسیني، عن الحسن بن علي ال ّمحمد بن الع ّ ّ :



قول ه السالم  ا عبد هللاا عل قال له: ّسمعت أ ه سراج : إن لصاحب هذا األمر بیتا  بیت الحمد، ف
السیف  قوم  طفى«یزهر منذ یوم ولد إلى یوم    .»3» «ال 

ه قال- 4 ابو ّحدثنا أبي رحمه هللاا:  إبن  ّحدثنا سعد بن عبد هللاا، عن أحمد بن الحسین بن : ، قالّ ّ
، عن عبد  م بن إسح سعید، عن دمحم بن جمهور، عن احمد بن أبي هراسة، عن ابي إسح إبراه

، قال ّهللاا عن حماد األنصار ه : ّ ّحدثنا عمرو بن شمر، عن جابر بن یزد، عن أبي جعفر عل
أصحاب القائم عل: السالم قال س من شي وه السالمّأني  هو  وّء إال قد أحاطوا ما بین الخافقین فل

اع األرض ع لهم حتى س ل شي ومط طلب رضاهم في  اع الطیر،  ء، حتى تفخر األرض على  ّس
ه السالم: تقول واألرض   »4«. ّمر بي الیوم رجل من اصحاب القائم عل

__________________________________________________  
ذا في المصدر) 1 ( حار، وه   .»ذ اإلسمین«لكن لم أفهم المراد من  وال
حار ج  و297/ 1أمالي الطوسي ج ) 2 (   .183: شارة المصطفى و6 ح 202/ 36عنه ال
ة النعماني) 3 ( حار ج  و31 ح 239: غی   .21 ح 158/ 52عنه ال
حار ج  و25 ح 673: مال الدین) 4 ( ات ال و43 ح 327/ 52عنه ال  ح 494/ 3هداة ج اث

248.  
                          

ة األبرار في أحوال دمحم   419:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اب الحاد موت الحجة وال ّالخمسو في أن آخر من  ّ ة ون اب التو ه السالم  وغل  ّغسل القائم عل

ه السالم   نامة أرعو یوماین الق ونو بینه والحسین عل
ه قال- 1 ابو ّحدثنا أبي رحمه هللاا قال:  ابن  ّحدثنا سعد بن عبد هللاا،: ّ ،  وّ ّعبد هللاا ابن جعفر الحمیر

ع بن محمد بن المسلى، عن محمد بن مسلم، ّعن أیوب بن نوح، عن الر ّّ مان  وّ ّعبد هللاا بن سل
ه السالم قال ، عن أبي عبد هللاا عل   :ّالعامر

عرف الحالل وّألرض إالما زالت ا ره فیها حجة  ّدعو إلى سبیل هللاا جل والحرام، وّ تعالى ذ  ّعز، وّ
امة،و ّال ینقطع الحجة من األرض إال أرعین یوما قبل یوم الق ة، وّ ّاذا رفعت الحجة أغلقت أبواب التو ٕ 
مانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجة، أولئك شرار خلو ّهم الذین تقوم  وّ هللاا،ّلم ینفع نفسا إ

امة    .»1«علیهم الق
تاب  و- 2 م، عن » نعیو المحاسن«ّرواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي، في  ّعن علي بن الح

ه السالم قال ، عن أبي عبد هللاا عل مان العامر ع بن محمد المسلى، عن عبد هللاا بن سل ّالر ّ ّ ّ ما : ّ



عر وّزالت األرض إال ّ فیها حجة    .الحرام وف الحاللّ
__________________________________________________  

حار ج  و24 ح 229: مال الدین) 1 ( عن  و عنه78 ح 41/ 63في ج  و،1 ح 18/ 6عنه ال
ال ح  و1 ح 484: صائر الدرجات   .2المحاسن اآلتي ذ

ة األبرار في أحوال دمحم   420:، ص5: ، ج)ع(ر األطهاآله  و                        حل
ّو ساق الحدیث إلى آخره إال أن في آخر الحدیث   »1«. ّالذین تقوم علیهم الحجة: ّ

ه قال- 3 ابو ّحدثني أبي رحمه هللاا، قال:  إبن  ّحدثنا سعد بن عبد هللاا، قال: ّ ّحدثنا محمد بن : ّ ّ
ّالحسین بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد ّ هللاا أنه قال في ّ ّ

مانها لم تكن آمنت من قبل : جل وّقول هللاا عز ات رك ال ینفع نفسا إ عض آ أتي  ُیوم  ُْ َ ْْ ِْ ْ َ ُ ََ ُ َ ْ َ ِ ً َْ َ َ َ ََ ِّ َ ِ ُِ ْ ْ َ : قال» 2«ْ
ات األئمة المنتظرة، مانها لم تكن آمنت  وّاآل ه السالم فیومئذ ال ینفع نفسا إ ة المنتظرة القائم عل اآل

امه السیفمن قبل ق ائه علیهم السالم  و  من تقدمه من آ ّان آمنت  ٕ»3«.  
ّحدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلو السمرقند رحمه هللاا قال: عنه قال و- 4 ّ ّ ّحدثنا محمد بن : ّ ّ

سى، عن یونس بن  وجعفر بن مسعود، عا عن محمد بن ع م السمرقند جم ّحیدر بن محمد بن نع ّ
ّعبد الرحمن، عن علي ا صیر قالّ ه : بن أبي حمزة، عن أبي  ّقال الصادق جعفر بن محمد عل ّ

  :السالم
مانها خیرا  سبت في إ مانها لم تكن آمنت من قبل أو  ات رك ال ینفع نفسا إ عض آ أتي  ًیوم  ًْ َْ ِ ِ ِِ ِِ ْ َْ َ َ َ ََ ََ ُْ َْ ُ َُ ْْ ِْ َ ُ ََ ْ َ َْ َ ِّ َ ُ ْ ْ َ»4 «

ه السالم عة قائمنا المنتظرن لظهوره ا: ّعني خروج القائم المنتظر، ثم قال عل ى لش صیر طو ا   أ
اء هللاا ال خوف علیهم وفي غیبته عین له في ظهوره، أولئك أول حزنو  وّالمط   .»5«نال هم 

__________________________________________________  
  .202 ح 236: المحاسن) 1 (
  .158: سورة األنعام) 2 (
سند آخر عن ابن محبوب30في ص  و8 ح 336 و18: مال الدین) 3 ( / 1عنه البرهان ج  و 

حار ج  و،356 ح 781/ 1نور الثقلین ج  و3 ح 564  عن ثواب األعمال، و عنه25 ح 51/ 51ال
عو حراني422: أخرجه في الیناب ه69:  عن المحجة لل ابو   . نقال عن ابن 
  .158: سورة االنعام) 4 (
ات  و4 ح 564/ 1البرهان ج  و،76 ح 149/ 52حار ج عنه ال و54 ح 357: مال الدین) 5 ( اث

  -الهداة



ة األبرار في أحوال دمحم   421:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
نأخبرني ابو الحسن محمد بن هارو بن موسى، عن : ّ ابو جعفر محمد بن جرر الطبر قال- 5 ّ

ه، عن أبي علي محمد بن همام، عن ّأب ّ ع بن ّ ّ عبد هللاا بن جعفر، عن أیوب بن نوح، عن الر ّ ّ
ه السالم قال ، عن أبي عبد هللاا عل مان العامر ّالمسلى، عن عبد هللاا بن سل ّ  ّما زالت األرض إال: ّ

ّ فیها حجة و ّال تنقطع من األرض إال  وّدعو الناس إلى سبیل هللاا، والحرام، وعرف الحالل» 1«ّ
ة،أرعین یوما قبل یو اب التو امة، فإذا رفعت الحجة أغل  مانا لم تكن آمنت  وّم الق لم ینفع نفسا إ

امة  وّاولئك من شرار خل هللاا، وّمن قبل أن ترفع الحجة،   .»2«ّهم الذین تقوم علیهم فیها الق
حیى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن خلف بن حماد، - 6 عقوب، عن محمد بن  ّ محمد بن  ّ ّ ّ

ا ه السالم: ن بن تغلب، قالعن أ مع الخل  وعد الخل وّالحجة قبل الخل: ّقال أبو عبد هللاا عل
»3«.  
ره، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن جعفر  و- 7 حیى، عمن ذ ّعنه عن محمد بن  ّ بن » 4«ّ

رام  ّمحمد، عن  ان الناس رجلین لكان أحدهما اإل: قال» 5«ّ ه السالم لو   مام،ّقال أبو عبد هللاا عل
موت اإلمام لئال: قالو ّإن آخر من  ّ  

__________________________________________________  
ع المودة ج  و357 ح 781/ 1صدره في نور الثقلین ج  و،163 ح 475/ 3ج   422اخرجه في یناب

حراني ه69: ّعن المحجة لل ابو   . نقال عن ابن 
  .ّا حجةّما تزال األرض  فیه: في المصدر) 1 (
  .3 ح 225: دالئل اإلمامة) 2 (
ات الهداة ج  و4 ح 177/ 1الكافي ج ) 3 ( مال الدین و7 ح 76/ 1عنه إث  ،5 ح 221: عن 
حار ج و سند آخر36 ح 232في ص  و عن الكمال66 ح 38/ 23أخرجه في ال صائر  و 

  .1 ح 487: الدرجات
ان من أصحا) 4 ( م الخثعمي،  ه هو جعفر بن دمحم بن ح ه السالم، رو ابن قولو ب الكاظم عل

ستفاد امل الزارات ف   .ثاقته واسناده عنه في 
ة) 5 ( ان من الواقف رام بن عمرو بن عبد الكرم  ّهو عبد الكرم  ّ.  

ة األبرار في أحوال دمحم   422:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ّحتج أحد على هللاا عز ّ ه ّجل وّ غیر حجة هلل عل ه  ّ أنه تر ّ»1«.  

ّعن محمد بن عبد هللاا، و- 8 ، قال وّ عا عن عبد هللاا بن جعفر الحمیر حیى جم ّمحمد بن  إجتمعت : ّ



ّالشیخ أبو عمرو رحمه هللاا عند أحمد بن إسحاق فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف،  وأنا
ا عمر: فقلت له ّاني أرد أن أسالك عن وا أ ما أرد أن أسالك عنه فإن  وء  شيٕ شاك ف ّما أنا 
ان ذلك  وإعتقاد أرعین یوما، فإذا  امة  ان قبل یوم الق ّدیني أن األرض ال تخلو من حجة إال إذا  ّ ّ

مانها  وّرفعت الحجة سبت في إ مانها لم تكن آمنت من قبل أو  ك ینفع نفسا إ ة فلم  اب التو أغل 
ّخل هللاا عزخیرا فأولئك أشرار من  امة، وّجل، وّ لكني أحببت أن أزداد  وّهم الذین تقوم علیهم الق

  .قینا
م سأل ره عز ّو إن إبراه ّ حیي الموتى، قال وّ یف  لكن  وبلى: أو لم تؤمن قال: ّجل أن یره 

طمئن قلبي، ه السالم قال وّل قلت  وسألته: لقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق، عن أبي الحسن عل
  قول من أقبل؟ وّمن أعامل أو عمن آخذ،: له

ك عني فعني یؤد: فقال له ّالعمر ثقتي فما أد إل ّّ قول، فاسمع له وّ ّما قال لك عني فعني  أطع  وّ
، نفإنه الثقة المأمو ه السالم عن مثل ذلك فقال له وّ ا محمد عل ّأخبرني أبو علي أنه سأل أ ّ  العمر: ّ

ا إلو ّابنه ثقتان، فما أد انٕ ّك عني فعني یؤد ّ قوالن، فاسمع لهما وّ ّأطعهما فإنهما  وّما قاال لك فعني 
ك ا ف   .المأمونان فهذا قول إمامین قد مض

عد أبي : سل حاجتك، فقلت له: ّى ثم قال وفخر أبو عمرو ساجدا: قال أنت رأیت الخلف من 
ه السالم   .ّمحمد عل

__________________________________________________  
ات الهداة ج  و3 ح 180/ 1الكافي ج ) 1 ( اد و24 ح 80/ 1عنه اث  ح 188: الرجعة لالستر ا

حار ج  و.107 صائر20 ح 114/ 53أخرجه في ال :  نقال عن علل الشرائع211:  عن مختصر ال
  .6 ح 196

ة األبرار في أحوال دمحم   423:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
قیت واحدة فقال لي:  فقلت له-أومأ بیده و-رقبته مثل ذا وهللاّا وإ: فقال   فاالسم؟: هات، قلت: ف
م أن تسألوا عن ذلك،: قال س لي أن أحلل وّمحرم عل ؛ فل لكن  وّال أحرم وّال أقول هذا من عند

ه السالم قد ا محمد عل ه السالم، فإن االمر عند السلطان أن أ ّعنه عل ّ ّقسم  وّلم یخلف ولدا و مضىّ
ه، ومیراثه س أحد یجسر أن یتعرف إلیهم أو ینیلهم  وّأخذه من ال ح له ف اله یجولو ل ّهو ذا ع ن
ّاذا وقع اإلسم وقع الطلب فاتقوا هللاا وشیئا، ّ وا عن ذلك وٕ   .أمس

ا عمرو سأل-ّحدثني شیخ من أصحابنا ذهب عني إسمه وّثم قال الكلیني رحمه هللاا  عن أحمد ّ أن أ
مثل هذا   »1«. بن إسحاق عن مثل هذا فأجاب 



سى في  امة : قال» ّشف الغمة«علي بن ع مض مهد هذه االمة إال قبل الق ات أنه لم  ّأكثر الروا ّ ّ ّ ّ
و فیها الهرج   .نأرعین یوما 

9 - ، عقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زاد، عن محمد بن الحسن بن شمو ن محمد بن  ّ ّ ّّ
ه السالم في ع طل، عن أبي عبد هللاا عل ّن عبد هللاا بن عبد الرحمن األصم، عن عبد هللاا بن القاسم ال ّ ّّ ّ

ِقضینا إلىَ و:قوله تعالى ْ َ ِ بني إسرائیل في الكتاب لتفسدن في األرض مرتین  َ َْ َُّ َ ِ َْ ْ َِ ِ َِّ ُ ِ ْ ِ ْ َ ِ ِْ ِ ّقتل علي بن : قال» 2«َ
ه السالم ه  وأبي طالب عل بیرا قالَ والسالمطعن الحسن عل ًلتعلن علوا  ِ َ ًُّ ُ َُ َّ ْ ه السالم : َ قتل الحسین عل

أس شدید  ادا لنا أولي  م ع عثنا عل ه السالم  ٍفإذا جاء وعد أوالهما فإذا جاء نصر دم الحسین عل ِ َ ٍ ْ َ َِ ُ َُ ًَ ِ ْ ُ ْ َ ُْ َ ُ ْ َ َ َِ
ه السالم عثهم هللاا قبل خروج القائم عل ار قوم ی ّفجاسوا خالل الد ِ ِّ َ ِ ُ ّ فال یدعو وترا آلل محمد إال قتلوهَ ّ    ن

__________________________________________________  
حار ج  و،396: عنه اعالم الور و،1 ح 329/ 1الكافي ج ) 1 (  عن 347/ 51أخرجه في ال

ة الطوسي اسناده عن الكلیني،218: غی صرة الولي و  ضا في ت   .21 ح 865: ّأورده المؤلف أ
  .6 - 4: سورة اإلسراء) 2 (

ة األبرار في أحوال دمحم   424:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
عین من  ه السالم ثم رددنا لكم الكرة علیهم خروج الحسین في س ان وعدا مفعوال خروج القائم عل ْو  ِ َْ َ ََّ َ ََّ َ ُْ ُ ْ َ ُُ ً ًْ َ ْ ََ َ

ضة ض المذهب لكل ب ه علیهم الب ّأن هذا الحسین قد خرج » 1«جهان المؤذن الى الناس و ّأصحا
ه شك المؤمنو ف نحتى ال  س بدجال وّ طان، وّأنه ل ّالحجة القائم بین أظهرهم فإذا إستقرت  وال ش ّ

غسله و الذ  ه السالم جاء الحجة الموت، ف ّالمعرفة في قلوب المؤمنین أنه الحسین عل ن ّ  ّفنه وّ
ّال یلي الوصي إال الوصي و الحسین بن علي علیهما السالم،لحده في حفرته وّحنطهو ّّ .»2«  

__________________________________________________  
حار) 1 ( نالمؤدو إلى الناس: الوافي وفي ال ّ.  
حار ج  و250 ح 206/ 8الكافي ج ) 2 ( صائر و103 ح 93/ 53عنه ال  48: مختصر ال
ادو  179/ 3في تفسیر الصافي ج  و1 ح 406/ 2البرهان ج  و70  ح91: الرجعة لالستر ا

اشي ج  ومختصرا عنه اب  و20 ح 281/ 2ّعن الع   .5ح ) 45(ّتقدم الحدیث في ال
                          

ة األبرار في أحوال دمحم   425:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
اب الثاني ّالخمسو في أن وال ه السالمن ه السالم دلیل على طول عمر اإلمام عل   عمر الخضر عل

هو ه السالم وّأنه یؤنس     وقت وفاة الخضر عل



ه قال- 1 ابو الكرماني رحمه هللاا قال:  ابن  ّحدثنا محمد بن علي بن حاتم النوفلي المعروف  ّ ّ ّحدثنا : ّ
، قال غداد سى الوشاء ال اس أحمد بن ع ّحدثنا محمد : مد بن طاهر القمي، قالّحدثنا أح: ّأبو الع ّ

اني  حر بن سهل الشی بن منصور » 2«ّأخبرنا علي بن الحارث، عن سعد : ، قال»1«بن 
  :الصیرفي قال» 3«أخبرنا أبي، عن سدیر : أخبرنا أحمد بن علي البدیلي، قال: الجواشني، قال

ثیر، وّالمفضل بن عمر، ودخلت أنا صیر، وداود بن  ان ب وأبو  ّن تغلب على موالنا أبي عبد هللاا أ
ه السالم، ات وّالصادق عل ه غی ر ف ال ذ ر حدیثا طو    ذ

__________________________________________________  
ره الشیخ في ) 1 ( اني أبو الحسین النرماشیني الكرماني السجستاني ذ حر بن سهل الشی ّمحمد بن 

الغلو، ومین،ّان من المتكل: قال و)599(رجاله  ار، فقیها إال أنه متهم  األخ ّان عالما  ّ ّ له نحو  وّ
ّال یخفى أن المجلسي أخرج  و.-122/ 15 معجم رجال الحدیث ج -رسالة وّمن خمسمائة مصنف

ذا اسناده ه مال الدین  حار عن  حیى بن سهل عن علي بن : ... الحدیث في ال ّعن محمد بن  ّ
  .ّال للمرو عنه و ال للراولم أظفر على ترجمة والحارث،

ره الكشي  وسعید بن منصور الجواشني،: في المصدر) 2 ( ّلعله الذ ذ ان من : قال و)107(ّ
ة   .ّرؤساء الزد

م بن صهیب الصیرفي ابو الفضل الكوفي، عده الشیخ في رجاله ) 3 ( ) 232( و)15(ّسدیر بن ح
اقر   .الصادق علیهما السالم ومن أصحاب ال

ة األبرار في أحوال دمحم         426:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                  حل
اء علیهم السالم عض األنب ه السالم ول ة القائم عل ه غی ر ف ه  وذ ه السالم فقال عل الخضر عل

ه السالم فإن هللاا تعالى ما طول عمره و:السالم في آخر الحدیث ّأما العبد الصالح أعني الخضر عل ّ ّ 
ّلنبوة قدرها له، ه، وّ اء، وال لكتاب ینزله عل ان قبله من األنب ال  وال لشرعة ینسخ بها شرعة من 

اده اإلقتداء بها ارك وإلمامة یلزم ع فرضها له، بل إن هللاا ت ّال لطاعة  ان في ساب  وّ ّتعالى لما 
ام غیبته ما قدر، ه السالم في أ قدر من عمر القائم عل ّعلمه أن  اده ع وّ ار ع و من إن نلم ما 

ّمقدار ذلك العمر في الطول، طول عمر العبد الصالح من غیر سبب یوجب ذلك إال لعلة اإلستدالل  ّ
ه السالم، و للناس على هللاا حجة  وه على عمر القائم عل قطع بذلك حجة المعاندین لئال  ّل ّّ ّ ن ّ»1«.  

ّحدثنا المظفر بن جعفر بن المظف: عنه، قال و- 2 ّ ّحدثنا : ر العلو العمر السمرقند رض، قالّ
ه محمد بن مسعود، عن جعفر بن أحمد، عن الحسن بن علي  ّجعفر بن محمد بن مسعود، عن أب ّ ّ

قول: ّبن فضال قال ه السالم  ا الحسن علي بن موسى الرضا عل ّسمعت أ ه السالم : ّ إن الخضر عل



موت حتى ینفخ اة فهو حي ال  ّشرب من ماء الح سلم علینا فنسمع صوته و في الصور،ّ أتینا ف ّانه ل ّ ٕ 
سلم، وال نر شخصه،و م فل ره من ر فمن ذ حضر حیث ما ذ ّانه ل ّ ل سنة  وٕ حضر الموسم  ّانه ل ّ ٕ

ع المناسك، قضي جم عرفة فیؤمن على دعاء المؤمنین، وف ه وحشة قائمنا في  وّقف  ّسیؤنس هللاا 
ه وحدته وغیبته   »2«. صل 

__________________________________________________  
: منتخب األنوار المضیئة و8 ذیل ح 149/ 3عنه البرهان ج  و،50 ذیل ح 357: مال الدین) 1 (

حار ج  و.186 ة الطوسي و عنه9 ذیل ح 222/ 51في ال : رواه في إعالم الور و108: عن غی
ع المودة و406   . مختصرا455: ّأورده في یناب

مال الدین)2 ( حار ج  و4 ح 390:   اب  و3 ح 152/ 52عنه ال   .1ح ) 50(ّتقدم الحدیث في ال
ة األبرار في أحوال دمحم   427:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

اب الثالث ه السالم وال المهد القائم عل شارة  ما جاء من طر العامة في ال    نالخمسو ف
  :االول
م الثعلبي ما  تاب » 1«ّرواه أبو اسح أحمد بن محمد بن إبراه ان في تفسیر  والكشف«في  الب

، حدثنا جد أبو الحسن : قال» القرآن اس سهل بن محمد بن سعید المروز ّأخبرنا أبو الع ّ ّ ّ
ة  ، حدثنا هد ، حدثنا أبو جعفر محمد ابن عمران االرشابید ّالمحمود ّ ثنا ّبن عبد الوهاب، حد» 2«ّّ

ّبن عبد الحمید بن جعفر، حدثنا عبد هللاا » 3«سعید  رمة » 4«ّ مامي، حدثنا ع بن » 5«ّبن زاد ال
مامي، عن إسحاق    :ّبن عبد هللاا بن ابي طلحة، عن أنس بن مالك، قال» 6«ّعمار ال

__________________________________________________  
سابور صاحب التفسیر الكبیر الذ ّالثعلبي أحمد بن محمد بن ابراه) 1 ( م أبو إسحاق المحدث الن

ّغیره الحدیث المعروف في فضل من مات على حب آل محمد  وّیرو عنه صاحب الكشاف ، )ص(ّ
حار ج -ه) 437(او ) 427(توفي سنة    .-132/ 1 سفینة ال

، حدث عن ابن عیینة،) 2 ( ة بن عبد الوهاب أبو صالح المروز ّهد ّ ّ، وثقه )241(توفي جماعة،  وّ
ان   .- 509 تارخ االسالم للذهبي ص -ّابن ح

غداد) 3 ( ن  م أبو معاذ االنصار المدني س  ّهو سعد بن عبد الحمید بن جعفر بن عبد هللاا بن الح
غداد ج - ّحدث بها عن مالك بن أنسو   .-4742 رقم 124/ 9 تارخ 
مامي) 4 ( : قال و280 رقم 62/ 5التعدیل ج  وم في الجرحأورده ابن أبي حات: ّعبد هللاا بن زاد ال

رمة بن عمار، قول ذلك وّرو عن ع ال  و.رو عنه سعد بن عبد الحمید بن جعفر، سمعت أبي 



مامي   .ّیخفى أن ابن ماجة أورد الحدیث عن علي بن زاد ال
مامي،) 5 ( رمة بن عمار ابو عمار العجلي ال ّع  م في الجرحثقه ابن معین، ترجمه ابن ابي حات وّ
  .5713 رقم 92/ 3الذهبي في المیزان ج  و41 رقم 10/ 7التعدیل ج و
، رو عن انس،) 6 (  ابي صالح، والطفیل بن ابي وّإسحاق بن عبد هللاا بن أبي طلحة األنصار
ثیرو حیى بن أبي  ، ورو عنه  ابو  وغیرهم وثقه ابن معین ومالك وحیى بن سعید األنصار

  .786 رقم 226/ 2یل ج التعد و الجرح-زرعة
ة األبرار في أحوال دمحم   428:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل  جعفر وحمزة وأنا: ّنحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة: ّسلم وآله وّّ
  »1«. ّالمهد والحسین والحسن وّعليو

  :الثاني
ه السالم،: قال» 2«) ّو انه لعلم للساعة: ( قوله تعالىالثعلبي في تفسیر سى بن مرم عل  ذلك ع

اس، و:رو ذلك عن مجاهد، قالو ّالضحاك  وبن دینار،» 3«مالك  وقتادة، وأبو هررة وقرأ ابن ع
ه السالم ینزل في - عالمة و ا أمارة-)ّالالم وفتح العین(» ّو إنه لعلم« سى عل ّ في الحدیث أن ع

ی الهرد ثو   »5«. ّهو الزعفران و»4«ن مهرودین أ مصبوغین 
__________________________________________________  

ح«رو الحدیث ابن ماجة في ) 1 ( اب خروج المهد من ابواب الفتن، عن 2ج » الصح  في 
رمة مامي، عن ع ة بن عبد الوهاب، عن سعید بن عبد الحمید عن علي بن زاد ال في . الخ ... ّهد

ّعلي بن زاد لم أر من وثقه: الزوائد ناقي رجال االسناد موثقو وّال من جرحه وّ ع  وّ رواه في یناب
م،: قال و عن جواهر العقدین عن ابن ماجة،435ّالمودة ص  صاحب  والثعلبي، وأخرجه ابو نع
ني، واألرعین، ضا في ص  والدیلمي، والحاكم، والحمو ، عن الصوا309رواه أ ان  وع رواه في الب

اب مناقب بني عبد المطلب ص  وسنده عن أنس،  عن 15في ذخائر العقبى في القسم األول في 
،: قال والحدیث،.. أنس  اب الثاني،» مطالب السؤول«رواه في  وأخرجه ابن السر في  وفي ال

اب الثاني إال أنه قال ّالبرهان في عالمات مهد آخر الزمان في ال ّ ّ عة ولد عبد المطلب نحن«: ّ  س
م عن أنس، وابن ماجة وأخرجه الحاكم: قال والخ،...  سنده في غیبته عن أنس وأبو نع  رواه الشیخ 
ة المرام عن الثعلبي في الكشفو ما في الكتاب، وّرواه المؤلف في غا ان،  أخرجه في منتخب  والب

اب األول ص ح ابن ماجة10 ح 150 األثر في اإلمام الثاني عشر في الفصل الثاني ال   عن صح
ورة،و حار ج  والمصادر المذ ة النعماني عن أحمد بن محمد بن 1 ح 65/ 51أخرجه في ال ّ عن غی



ة بن عبد الوهاب  م الحلواني، عن أحمد بن منصور زاج، عن هد ّإسحاق، عن إسماعیل بن ابراه
م،30 ح 83في ص  والخ...  شف الغمة، عن الحافظ أبي نع شف 87ي ص ف وّ عن   عن 

اب الثالث في أن المهد من سادات أهل  ة الطالب ال فا ّالغمة، عن محمد بن یوسف الشافعي في  ّ ّ
  .ّ عن الكشف عن محمد بن طلحة الشافعي عن الثعلبي103في ص  وّالجنة

  .61: سورة الزخرف) 2 (
ه ) 3 ( س أكل من  حیى من رواة الحدیث،  ، أبو  صر تب المصاحف هو مالك بن دینار ال

صرة سنة  ال اء ج -ه) 131(االجرة، توفي  ة االول   .- 357/ 2 حل
و الراء وضم الهاء(الهرد ) 4 ( ه): نس غ  ص غ أصفر    .قالزعفران، طین أحمر، عرو لها ص
غداد المتوفى ) 5 ( و «: قوله تعالى: 95/ 25ج » روح المعاني«ه في ) 127(قال اآللوسي ال

  -»ّانه لعلم للساعة
ة األبرار في أحوال دمحم   429:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه» 1«و رو عمر  ه عن رسول هللاا صلى هللاا عل تا م األوسي في  ّبن إبراه ینزل : ّسلم قال وآله وّّ
ح ما بین مهرودین، ه السالم عند انفجار الص سى بن مرم عل ان أصفران من ا وع ّلزعفران، هما ثو

سر الصلیب، قطر دهنا، بیده حرة  أن رأسه  ض الجسم، أصهب الرأس، أفر الشعر،  ّأب قتل  وق
ض اموال القائم، وّهلك الدجال، والخنزر، من للقائم، ومشي خلفه أهل الكهف، وق  هو وزر األ

هو ه، وحاج رامة الحجة بن الحسن  وسط في المغرب ونائ ّالمشر األمن من  هق . ّصلوات هللاا عل
»2«  

__________________________________________________  
ائه الموتى دلیل  غیر أب او بإح حدوثه  ه السالم بنزوله شر من اشراطها، أو  سى عل ّأ إن ع
اس، ره الكفرة من االمور الواقعة في الساعة، قرأ ابن ع عث الذ هو معظم ما ین ّعلى صحة ال ّ 

، ورة،أبو هرو  مالك بن دینار، والضحاك، ومجاهد، وقتادة، وزد بن علي، وأبو مالك الغفار
ار أنه اعظم العالمات،: الالم، أ لعالمة، قیل وفتح العین) لعلم(الكلبي  واألعمش،و قد  وّاعت

ه السالم فقد أخرج البخار ار بنزوله عل أبي ابن ماجة عن  وابو داود والترمذ ومسلم ونطقت األخ
ه و:الى أن قال... هررة  ّفي أخر قال رسول هللاا صلى هللاا عل یف أنتم إذا نزل ابن : ّسلم وآله وّّ

م م  ومرم ف م من ه السالم بدمش و:قال... امام ح،  والمشهور نزوله عل ّالناس في صالة الص
ه السالم(ّهو المهد  وّفیتأخر اإلمام ه السالم) عل سى عل قدمه ع ّإنما : قول وّلي خلفه،ص وّف

مت لك قرب من ذلك مع 413ه ص ) 973(ّفي الیواقیت لعبد الوهاب الشعراني المتوفى  وأق  ما 



سیر   .اختالف 
ع) 1 ( ّتقدم أنه من علماء القر السا ن ّ ا في سنة  وّ سمى  و)683(ّان ح ه    .»زهر الكمام«ّتا
سى بن مرم علیهما سالم هللاا مرو ) 2 ( ّنزول ع تب الفرقینّ تب الجمهور من  وفي  عض  ك  ٕال

ح البخار ج : غیرها والمسانید وّالصحاح سى ص 2في صح اب نزول ع مصر 158  ة  من   الم
ح مسلم ج  وه) 1312(سنة  سى500ص / 2صح اب نزول ع   336/ 2مسند ابن حنبل ج  و 

مصر سنة  ة  من   170ص : صار للشبلنجينور األ و،413ص : واقیت الشعراني و)1313(ّالم
حیى الشافعي و،1384مصر   قال أبو زد أحمد بن سهل البلخي 229ص : عقد الدرر لیوسف بن 

ه السالم في آخر الزمان ال یختلف : »190 ص 2التارخ ج  والبدء«في  سى عل في نزول ع
ّنو إنه لعلم للساعة فال تمتر بها«: قد قیل في قوله تعالى ونالمسلمو ّجاء ان النبي  وها نزوله،ّإن: »ّ

ه ّصلى هللاا عل م : ّسلم قال وآله وّ سى نازل ف ه  و:الى ان قال... ّإن ع ّصلي خلف المهد عل
نظیر قول البلخي مقالة إبن الورد عمر بن مظفر الشافعي الحلبي في خردة العجائب ص  والسالم
سیر،201   -ق في مشار األنوار1303ي قال الخمراو المصر المالكي المتوف و مع تفاوت 

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   430:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

اب الثالث طوله في ال ل تقدم    .الحدیث الثالث. الثالثین وّو الحدیث طو
ة  سى على ثن قال» 1«و في الحدیث ینزل ع ه ممصرتان  و»2«أفی :  لهاّمن األرض المقدسة  ّعل

أتي بیت المقدس، ویده حرة وشعر رأسه دهین و»3« قتل بها الدجال ف ّهي التي  ّ ّالناس في صالة  وّ
ه السالم و»4«العصر  سى عل قدمه ع ّاإلمام یؤم بهم، فیتأخر اإلمام ف ّ ّصلي خلفه على شرعة  وّ

ه ّمحمد صلى هللاا عل ّ قتل ا وآله وّ ّسلم، ثم  ع وسر الصلیب، ولخنازرّ س، وخرب الب قتل  والكنا
ه ّالنصار إال من آمن  ّ .»5«  

  :الثالث
ة إلى الكهف : الثعلبي في تفسیر قوله تعالى ِإذ أو الفت ِْ َ ْ َِْ ُِ َْ ََ ْ»6«  

__________________________________________________  
ه السالم ینزل عند المنارة ا: 119ص  سى عل ضاء شر دمش بین مهرودتین ّإن ع الدال (قلب

ین مصبوغین بورس و)المهملة او المعجمة س ثو   .ّمعناه أنه ال
ة ) 1 ( اء ونسر النو وفتح الثاء المثلثة(ّالثن ة): تشدید ال   .طر العق
أمیر وفتح الهمزة(أفی ) 2 (   .-96/ 25 روح المعاني ج -القدس الشرف): سر الفاء 



م االولى(ّرة الممص) 3 ( ة وّضم الم المصر ): الصاد المهملة وفتح الثان م(المصبوغ   سر الم
و الصادو   .ا التراب األحمر) نس
ضاو المتوفى سنة ) 4 ( في » أنوار التنزل«في ) 685(أخرج الحدیث القاضي ناصر الدین الب

ه و»ّو إنه لعلم للساعة«: تفسیر قوله تعالى حالناس في صال: (لكن ف ّقال علي  و.الخ) ... ة الص
ة«بن برهان الدین الحلبي الشافعي في  ه : 226 ص 1 مصر ج » ّالسیرة الحلب سى عل نزول ع

قول له المهد عد أن  ه السالم  صلي خلف المهد عل و عند صالة الفجر ف ّالسالم  ّ ا : ن ّتقدم 
قول مت لك : ّروح هللاا ف ان«ّخ إسماعیل الحقي األفند في قال الشی و.الخ... ّتقدم فقد اق » روح الب

ه السالم بیت المقدس: »ّو إنه لعلم الساعة«: في تفسیر قوله تعالى سى عل أتي ع الناس في  وف
ح، ة وصالة الص سى: في روا قدمه ع ّفي صالة العصر فیتأخر اإلمام ف ّصلي خلفه على شرعة  وّ

ه ّمحمد صلى هللاا عل ّ » روح المعاني«ه في ) 1270(ّد محمود األلوسي المتوفى ّقال السی و...آله  وّ
ه السالم بدمش95 ص 25ج  ح فیتأخر االمام و المشهور نزوله عل هو  وّالناس في صالة الص

سى قدمه ع ّالمهد ف   .الخ.. ّصلي خلفه  وّ
ة المرام ص ) 5 ( حراني في غا ما هنا38 ح 697ّأورد المؤلف السید ال   . عن الثعلبي 
  .10: سورة الكهف) 6 (

ة األبرار في أحوال دمحم   431:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
سا  ر حدیث ال   .قظتهم وسیرهم إلى الكهف و»1«و ذ

اإلسناد المقدم  ّثم قال  قدتهم إلى آخر الزمان عند خروج  وأخذوا مضاجعهم فصاروا الى و:قال» 2«ّ
ه السال حییهم هللاا عز: م فقالّالمهد عل سلم علیهم، ف ه السالم  ّإن المهد عل ّ ّ ّ نجل ثم یرجعو  وّ ّ ّ

امة قومو إلى یوم الق   »3«. نإلى رقدتهم، فال 
ع   :الرا

تاب  ّأبو عبد هللاا محمد بن أبي نصر الحمید في  حین«ّ ّفي الحدیث التاسع من » الجمع بین الصح
ه من البخار حینال«مسلم في  وّالمتف عل أخرجاه من حدیث ابن  و:من مسند أبي هررة قاال» صح

ّقال رسول هللاا صلى هللاا : األنصار عن ابي هررة قال» 5«، عن نافع مولى أبي قتادة »4«شهاب  ّّ
ه م: ّسلم وآله وعل م  ویف أنتم إذا نزل إبن مرم ف م» 6«ٕامام س لنافع مولى ومن    ل

__________________________________________________  
ه السالم في وسطه،) 1 ( سا الذ جلس أمیر المؤمنین عل ر، وجلس سلمان، وّال  عمر، وابو 
اه،و حانه إلى  وعبد الرحمن ابن عوف في زوا ة هللاا س مش ه السالم  ّسار بهم أمیر المؤمنین عل ّ



ور في  وأصحاب الكهف قین في « و475 - 474/ 1البن شهراشوب ج » المناقب«الحدیث مذ ال
ه السالم اب 376ّللسید بن طاووس ص » إمرة أمیر المؤمنین عل اسناده عن الصادق ) 134( ال

ه عن جده علیهما السالم عن جابر االنصار  ه السالم عن اب ج » إرشاد القلوب«في  و.الخ... ّعل
حار ج  و،78/ 2 اب 138/ 39ال قین« عن 5 ح 80 ال   .116 -113عن سعد السعود ص  و»ال
تاب : ّاإلسناد المقدم) 2 ( ره في  طر الذ رو عن الثعلبي» العمدة«ّأ المقدم ذ   .البن 
اب األول ص ) 3 (  عن العمدة البن 70 ح 170أخرجه في منتخب األثر في الفصل الثاني من ال

، ره في البرهان في عال ورواه في الطرائف عن الثعلبي في تفسیره، و:قال وطر ّمات مهد آخر ذ
اب األول   .ّالزمان في ال

عي المدني ) 4 ( ه التا ّهو محمد بن مسلم بن عبید هللاا بن عبد هللاا بن الحرث بن شهاب بن زهرة الفق ّ ّ
حار ج -ه) 124(المتوفى    .-573/ 1 سفینة ال

ة، شهد مشاهد النبي صل) 5 ( ان من فضالء الصحا  ، ّى هللاا ّابو قتادة الحارث بن رعي األنصار
ه لها، توفي سنة  وآله وعل ه السالم،  ذا مشاهد الوصي عل ّه ّ ة ج - أو قبلها راجع) 54(ّ  أسد الغا

5 /274- 275-.  
م«: قوله) 6 ( طي المالكي في » و امام ّقال محمد حبیب هللاا الشنق زاد المسلم «شرح » فتح المنعم«ّ

ما إتف   -ّف
ة األبرار ف   432:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وي أحوال دمحم                        حل

حین«أبي قتادة عن أبي هررة في    .»1«غیر هذا الحدیث » الصح
  :الخامس

ضا من » 2«الحمید  حین«أ ه في » الجمع بین الصح ح«ّالحدیث العاشر من المتف عل » الصح
ان  وعن البخار    مولى رسول» 3«مسلم من مسند ثو

__________________________________________________  
ه البخار اسمه في حدیث ): 566( في ذیل الحدیث 329 ص 1ج » مسلم وعل عین اإلمام هنا  ّلم 

حین« ه،» الصح أنه المهد في أحادیث اخر منها ما أخرجه ابن ماجة، وبل أطل ف ّورد مقیدا  ّ ّ 
اني،و خطبنا : عن أبي أمامة قال«: اللفظ له وم،ابو نع والحاكم، وأبو عوانة، وابن خزمة، والرو

ه ّرسول هللاا صلى هللاا عل ر الدجال وّسلم وّّ ما ینفي الكیر خبث الحدید: قال وّذ  فتنفي المدینة الخبث 
ا رسول هللاا یومئذ؟ قال: ّدعى ذلك الیوم یوم الخالص، قالت ام شركو  هم یومئذ قلیل: ّفأین العرب 
ّجلهم ببیت المقدس،و ح ٕام وّ صلي بهم الص ّامهم المهد رجل صالح، فبینما إمامهم المهد قد تقدم  ّ ّ



ضع  سى ف مشي القهقر لیتقدم ع ص  ح فیرجع ذلك اإلمام ین سى بن مرم وقت الص ّاذ نزل ع
قول له ه ثم  تف سى یده بین  صلي بهم امامهم: ّع مت ف ّتقدم فصل فإنها لك أق ّ ّ فالمطل في . »ّ

حین  ما هو األصل المعلوم المسلم عند األصولیینحدیث الصح ّحمل على المقید  ّّ.  
ه السالم ج ) 1 ( سى عل اب نزول ع اء في  تاب أحادیث األنب  205 ص 2أخرجه البخار في 
یر، حدثنا اللیث، عن یونس، عن ابن شهاب، عن نافع مولى أبي قتادة األنصار : قال ّحدثنا ابن  ّ

ا هررة قال هقال: ّأن أ ّ رسول هللاا صلى هللاا عل م«: ّسلم وّّ م  ویف أنتم إذا نزل ابن مرم ف ٕامام
م مان  و.»من تاب اإل سى بن مرم حاكما ) سر الهمزة(أخرجه مسلم في آخر  اب نزول ع في 

ه ّشرعة نبینا صلى هللاا عل ّ حیى، أخبرنا إبن وهب، :  قال94 ص 1ّسلم ج  وّ ّحدثني حرملة بن 
ا هررة قال: نس عن ابن شهاب، قالاخبرني یو قال : ّأخبرني نافع مولى أبي قتادة األنصار أن أ

ه ّرسول هللاا صلى هللاا عل م: ّسلم وّّ م ویف أنتم إذا نزل إبن مرم ف م من ّال یخفى أن الحدیث  و.ٕامام
سندین آخرن في أحدهما أن النبي  میف أنتم إذا نزل إبن مر«: قال) ص(ّأخرجه مسلم   م ف

مو م«: ّفي ثانیهما أنه قال و.»ّأم م من م إبن مرم فام ّمن المقطوع أن  و.»ّیف أنتم إذا نزل ف
  .ّحرف وّالحدیث في هذین السندین صحف

ّمحمد بن فتوح بن عبد هللاا بن فتوح بن حمید الحافظ المورخ األندلسي، ولد سنة : الحمید) 2 ( ّ ّّ ّ
  .218/ 7  االعالم ج-)488(توفي  و)420(
ه) 3 ( ان بن یجدد أبو عبد هللاا مولى النبي صلى هللاا عل ّثو آله، أعتقه، فلم یزل یخدمه الى أن  وّّ

ه ّتوفي صلى هللاا عل ان الى الشام فنزل الرملة في فلسطین، ثم إنتقل الى حمص وّ  آله فخرج ثو
  .88/ 2 األعالم ج -حدیثا) 128(له  واو قبلها،) 54(ّتوفي بها سنة و
ة األبرار في أحوال دمحم     433:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                      حل

ه ّهللاا صلى هللاا عل ر البرقاني  وّسلم وآله وّّ حین غیر عشرة مما أخرجه أبو  س في الصح من » 1«ل
ع الزهراني  ّحدیث أبي الر ة  و»2«ّ عن شهاب » 5«ندار  وموسى» 4«من حدیث أبي » 3«قتی

  .ا أخرجه مسلم من حدیثهمم
  :السادس

ة العبدر  ّفي الجزء الثاني من أجزاء » تجرد صحاح الستة«في » 6«أبو الحسن رزن بن معاو
راسة منه عن البخار ه: ّمسلم عن أبي هررة قال وّثالثة في أول ثاني  ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ 

م«: ّسلم وآلهو م ویف أنتم إذا نزل إبن مرم ف م من   .»7» «ٕامام
__________________________________________________  



غداد: البرقاني) 1 ( ) 425(ّتوفي بها سنة  واحمد بن دمحم بن أحمد بن غالب الخوارزمي إستوطن 
ه البخار   .-205/ 1 االعالم ج -مسلم وّه، له مسند ضمنه ما اشتمل عل

مان: الزهراني) 2 ( ع سل صر المتوفى سنة أبو الر   .ه) 234( بن داود الحافظ ال
ة بن سعید الثقفي أبو رجاء الخراساني الحافظ البلخي،) 3 ( حیى، وقتی ه  وّعلي،: قیل وٕاسمه  لق

ة، سمع مالكا، ّحدث عنه أصحاب الكتب إال ابن ماجة، توفي سنة  وّاللیث، وقتی  شذرات -ه) 240(ّ
  .-94/ 2الذهب ج 

صر توفي سنة هو ابو موسى ا) 4 ( س بن دینار ال ّلزمن محمد بن المثنى بن عبید بن ق ّ)252 (
  .-126/ 2 شذرات الذهب ج -ه
صر الحافظ توفي سنة : بندار) 5 ( سان ال شار بن عثمان بن داود بن   -ه) 252(ّهو دمحم بن 

  .-126/ 2شذرات الذهب ج 
ة بن عمار العبدر السرقس: العبدر) 6 ( ة ّرزن بن معاو م طي األندلسي أبو الحسن، جاور 

رمة توفي بها سنة    .- 46/ 3 االعالم ج -»ّالتجرد للصحاح الستة«ه له تصانیف منها ) 535(الم
اء) 7 ( تاب األنب ه السالم،49: أخرجه البخار في  سى بن مرم عل اب نزول ع ّالمتقي الهند  و 

نز العمال ج  اقي في اللؤلؤّمحمد فؤاد  و38845 ح 334/ 14ّفي   31/ 1المرجان ج  وعبد ال
مان ح  ه السالم . 96تاب اإل ام المهد عل سى بن مرم من السماء عند ق ّال یخفى أن نزول ع

ما قال إبن الورد الشافعي الحلبي المتوفى  ّمن الحقای المسلمة عند الفرقین  في خردة ) 749(ّ
نالمسلمو ال یختلفو في نز: 201العجائب ص  سى بن مرم علیهما السالم آخر الزمانن  .ّول ع

نقال السفارني محمد بن أحمد أبو العو المتوفى و   :»سواطع االسرار ولوائح األنوار«ه في ) 1188(ّ
ال شطا و          له ح  ّما أتى في النص من أشرا             ف ّّ  

ح             محمد ا ح وّلمهدّ          منها اإلمام الخاتم الفص    المس
-  

ة األبرار في أحوال دمحم   434:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ع   :السا

اب جامع ما جاء في العرب ّفي الجزء الثالث على حد رعه األخیر في  اب من  والعجم وّ هو آخر ال
ح النسائي قال ه عن جده أن » 1«عن مسعدة : صح ّعن جعفر، عن أب هّ ّرسول هللاا صلى هللاا عل ّّ 

شروا: ّسلم قال وآلهو ّشروا إنما أمتي  وأ ّ قة أطعم » 2«ّ حد ّالغیث ال یدر آخره خیر أم أوله، أو 
و أعرضها عرضا نمنها فوج عاما ثم اطعم منها فوج عاما، لعل آخرها فوجا  ّ  أعمقها عمقا وّ



یف تهلك أمة أنا أولهاو ّأحسنها حسنا،  ح آخرها، و»3«وسطها ّالمهد أ وّ لكن بین ذلك ثبج  والمس
سوا مني» 4«   »5«. ال أنا منهم وّأعوج ل

  :الثامن
اب تغییر وو من الجمع بین الصحاح الستة   ّهو آخر المصنف في 

__________________________________________________  
طي المالكي المتوفى  ّو قال السید دمحم حبیب هللاا الشنق ه «ه في ) 1363(ّ ما اتف عل زاد المسلم ف

سى بن مرم علیهما السالم متواترة، بل تواترت : 331/ 1ج » مسلم والبخار أحادیث نزول ع
قوله طي في نظمه الواضح المبین  ه شیخنا عبد القادر الشنق ما صرح  ضا    :ّأحادیث المهد ا

ما  ه األحادیث الصحاح             ف    النجاح ورو اهل الفالح          تواترت 
، رو عن ) 1 ( ه أبو حاتم الراز ذ  ، صر اهلي ال ر ال ش س ال سع بن ق ّهو مسعدة بن ال

ه السالم، عض إتحاده مع مسعدة بن صدقة  ونرو عنه هارو بن مسلم، والصادق عل ّاحتمل 
ار أن صدقة والده، سع جده فتارة ینسب إلى األب وّاعت ّلكن االحتمال ساقط  وّجد،أخر إلى ال وّال

ّجدا، راجع معجم الرجال ج   رقم 370/ 8التعدیل للراز ج  والجرح و،12283 رقم 141 -140/ 18ّ
1693.  

ّإنما مثل امتي: »اإلذاعة«في ) 2 ( ّ.  
  .ّالمهد وسطها و:»االذاعة«في ) 3 (
اء الموحدة وفتح الثاء المثلثة(الثبج ) 4 ( ل شي) ّال و «: »اإلذاعة«في  وظمهوسطه، مع: ء من 

  .الجماعة من الناس: الفیج و»لكن بین ذلك فیج أعوج
ع المودة«رواه القندوز الحنفي في ) 5 ( ح النسائي،489: »یناب ه و عن صح أخرجه  ولم أجده ف

ان«ه في ) 1307(ّالسید دمحم صدی حسن خان القنوجي البخار المتوفى  و  واإلذاعة لما  نما 
م وأخرجه رزن،: قال و141ص » عةبین ید السا .. ّیف تهلك أمة «: رو ذیل الحدیث و.أبو نع

نز العمال ج » الخ  164: الصواع المحرقة و،38671 ح 447ص  و38682 ح 450/ 14ّفي 
  .62/ 2 ج 1329تارخ ابن عساكر  و

ة األبرار في أحوال دمحم   435:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ح أبي داود السجستاني وّالزمان ر األشرا من صح تاب  وّذ ح الترمذ  و.»السنن«هو  من صح

ضا قال ه» 1«ّعن زر : أ ّعن عبد هللاا بن مسعود أن رسول هللاا صلى هللاا عل ّ ّّ لو لم : ّسلم قال وآله وّ
ه رجال عث ف ا إال یوم واحد لطول هللاا ذلك الیوم حتى ی ّیب من الدن ّ ّ ّ ة أبي هررة(ّ مني ّ ): و في روا



ة وحتى یلي رجل،   :في روا
ملك العرب رجل مني أو من أهل بیتي یواطي إسمه إسمي، ّحتى  مأل األرض  وّ ه اسم أبي،  اسم أب

ما ملئت ظلما وقسطا   »2«. جورا وعدال 
__________________________________________________  

اش) 1 ( ش بن ح ةّهو زر بن حب عین، أدرك الجاهل ان من التا  ، لم  واإلسالم وة بن أوس األسد
ه ّیر النبي صلى هللاا عل ن الكوفة وآله وّ مات بوقعة بدیر  وعشرن سنة، وعاش مائة وّسلم، س

  .- 75/ 3 االعالم ج -ه) 83(الجماجم سنة 
تاب المهد ح 106/ 4ج » السنن«أخرجه أبو داود في ) 2 ( ّ مسدد، أن عمر ّحدثنا:  قال4282ّ  ّ

ر و] ح[ّبن عبید حدثهم  ّحدثنا محمد بن العالء، ثنا أبو  اش-ّ عني ابن ع ّحدثنا مسدد، ثنا  و] ح [-ّ  ّ
ان  م، حدثنا عبید هللاا بن موسى، أخبرنا زائدة  و] ح[حیى، عن سف ّحدثنا أحمد بن ابراه ّحدثنا  و،] ح[ّ

م، حدثني عبید هللاا بن موسى،  ّأحمد بن ابراه ّلهم عن عاصم، عن زر، ] واحد[عن فطر، المعنى ّ ّ
ه ّعن عبد هللاا، عن النبي صلى هللاا عل ّّ ا إال یوم«: ّسلم قال وّ ّلو لم یب من الدن قال زائدة في » ّ

ّلطول هللاا ذلك الیوم«: حدیثه ّثم إتفقوا » ّ ه رجال مني«ّ عث ف ّحتى ی من أهل بیتي، یواطي «أو » ّ
ه إس وإسمه إسمي، ما ملئت ظلما ومأل األرض قسطا«: زاد في حدیث فطر» م أبيٕاسم أب  عدال 

ان و»جوراو ملك العرب رجل من أهل «أو » ال تذهب«: قال في حدیث سف ا حتى  ّال تنقضي الدن
اب 4ج » السنن«أخرجه الترمذ في  و.»بیتي یواطي إسمه إسمي ّحدثنا :  قال-2230 ح 52 ال

ا بن محمد القرشي ، عن عاصم بن :  الكوفي، قالّعبید بن أس ان الثور ّحدثني أبي، حدثنا سف ّ
ّبهدلة، عن زر، عن عبد هللاا قال ه: ّ ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ملك : ّسلم وّّ ا حتى  ّال تذهب الدن ّ

سى. العرب رجل من أهل بیتي یواطي إسمه إسمى اب عن علي، و:قال أبو ع  أبي سعید، وّفي ال
ح ورة،أبي هر وّأم سلمة،و اب ح  و.هذا حدیث حسن صح سند آخر في ال : قال و2231أخرجه 

ان بن عیینة، عن عاصم، عن زر،  ار العطاء، حدثنا سف ار بن العالء بن عبد الج ّحدثنا عبد الج ّ ّّ ّ ّ
ه ّعن عبد هللاا، عن النبي صلى هللاا عل . »یلي رجل من أهل بیتي یواطئ إسمه إسمي«: ّسلم قال وّّ

ا إال یوم لطول هللاا ذلك «: أخبرنا أبو صالح، عن أبي هررة، قال و:قال عاصم ّلو لم یب من الدن ّ ّ
سى» الیوم حتى یلي ح: قال أبو ع   .هذا حدیث حسن صح

ة األبرار في أحوال دمحم   436:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  :التاسع

اإلسناد قال ه السالم: عنه  هّعن علي عل ّ أن رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ لو لم یب من : ّسلم قال وآله وّ



ما ملئت جورا  مأل األرض عدال  عث هللاا رجال من أهل بیتي  ّالدهر إال یوم ل ّ ّ»1«  
  :العاشر

اإلسناد قال ّعن ام سلمة رضي هللاا عنها قالت: عنه  ه: ّ ّسمعت رسول هللاا صلى هللاا عل ّسلم  وآله وّّ
  »2«.  عترتي من ولد فاطمةّقول المهد من

__________________________________________________  
ة من جملة تب الفرقین خال ات الكثیرة في  ك أن الروا ّال یخفى عل ه إسم أبي: (ّ بل ) و اسم أب

عض ر نعم هذه الجملة موجودة في  أن والده المعظم هو الحسن العس ات المتواترة تصرح  ّالروا ّ ّ  ها،ّ
هم مرض تشبثوا بهذه الجملةو ّالذین في قلو ظهره وّجحدوا الح وّ ّأبى هللاا إال أن  ره الكافرو وّ . نلو 

ر الكنجي في  ان«ذ ر الحدیث» الب ر جملة  وّأن الترمذ ذ ه اسم أبي(لم یذ ّأن اإلمام  و)و اسم أب
طه ّاتقانه رو الحدیث في مسنده في عدة مواضع وأحمد مع ض ر هذه الجملة،لم ی وٕ جمع أبو  وذ

لهم عن عاصم، عن زر، عن عبد هللاا، م الحافظ طر الحدیث من الجم الغفیر  ّنع ّ ّ س في تلك  وق ل
ر من هذه الجملة، ات ذ ّال شك أنها مزدة إما من زائدة الذ رو عن عاصم، والروا ّ ّاما من  وّ ٕ

ة دولة الع وغیره، ا أن تلك الزادة زدت لتقو ّاسیینّحتمل قر و الداعي الى زادتها  وّ عد أن  نال 
، المهد اسي الملقب  ومة محمد بن عبد هللاا المنصور الع ة ح ّتقو ّ و الداعي  وّ ضا ان  ّحتمل أ ن

ة، النفس الز ّإلى الزادة تأیید دعوة محمد بن عبد هللاا ابن الحسن الملقب  ّ ّ عض المؤرخین  وّ ر  ّقد ذ
ةالفخر في اآلدا«صاحب  ّأن عبد هللاا المحض أثبت في نفوس طوائف من الناس أن » ب السلطان ّّ

ه شر  ّإبنه محمد هو الذ  ّ ه السالم قال لعبد هللاا المحض  وّأنه یرو هذه الزادة، وّ ّأن الصادق عل ّ
ار بهذه الزادة. ّإن إبنه ال ینالها ان ال اعت یف  روا وجوها للجمع بین هذه الزادة و.ف  قد ذ

ة عنهاالو ات الخال ، وّروا ر أن والد المهد هو الحسن العس ات المصرحة  ّالروا ّ ّ من أراد التفصیل  وّ
اب الحاد» منتخب األثر«فلیرجع إلى  اته، في ال ة هللاا لطف هللاا الصافي دامت بر ّتألیف آ ّ 

  .240 الى ص 236العشرن ص و
تاب المهد قا4283 ح 106/ 4سنن أبي داود ج ) 1 ( ة، حدثنا : لّ  ّحدثنا عثمان بن أبي شی ّ

ین، حدثنا فطر، عن القاسم بن أبي برزة، عن أبي الطفیل، عن علي رضي هللاا عنه،  ّالفضل بن د ّ ّ
ه ّعن النبي صلى هللاا عل ّ ي الدین المنذر  والخ» لو لم یب«: ّسلم قال وّ ّمختصر سنن أبي داود لز

 ح 49/ 11جامع األصول البن األثیر الجزر ج و .4114 ح 159/ 6ج ) 656(الشافعي المتوفى 
ه السالم7811  حم -38675 ح 14ّنز العمال للمتقي الهند ج  وّ عن أبي داود، عن علي عل

ه السالم تاب الحاو للفتاو ج  وّعن علي عل ه السالم من  ار المهد عل العرف الورد في أخ



ة، و أحمد-أخرج:  قال125/ 2 ه السالم عن النبي صلى هللاا أبو د وابن أبي شی ّاود، عن علي عل ّ
ه    .الخ» لو لم یب«: ّسلم قال و)و آله(عل

ح ابي داود ج ) 2 ( م، حدثنا عبد هللاا بن جعفر :  قال4284 ح 107/ 4صح ّحدثنا أحمد بن ابراه ّ ّ
  -الرقي، ثنا أبو

ة األبرار في أحوال دمحم   437:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  :الحاد عشر

اإلسناد قال ضا  ه: ّعن أبي سعید الخدر رضي هللاا عنه قال: عنه أ ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ 
ّسلم المهد مني، وآلهو ّ مأل األرض قسطا وّ ما ملئت ظلما وهو أجلى الجبهة أقنى األنف   عدال 
ع سنینو ملك س   »1«. جورا، 

__________________________________________________  
ان، عن علي بن نفیل، عن سعید بن المسیب، عن ام سلمة،  ح الحسن بن عمر عن زاد بن ب ّالمل ّ

ه: قالت ّسمعت رسول هللاا صلى هللاا عل قول وّّ رواه ابن  و»ّالمهد من عترتي من ولد فاطمة«: ّسلم 
اب خروج المهد من سنده عن سعید بن المسیب ماجة في سننه في الجزء الثاني في  ّ أبواب الفتن 

ّنا عند ام سلمة فتذاكرنا المهد فقالت: قال ّ ه: ّ ّسمعت رسول هللاا صلى هللاا عل قول وّّ ّالمهد : ّسلم 
 . عن أبي داود7812 ح 49/ 11ج » جامع االصول«رواه ابن األثیر الجزر في  و.من ولد فاطمة

اب » إسعاف الراغبین«في و في  و.البیهقي وابن ماجة، والنسائي، وأبي داود، ون مسلم، ع134/ 2ال
ع المودة ص   9241رواه السیوطي في الجامع الصغیر ح  و عن صاحب جواهر العقدین432ّیناب

ة«رواه الشیخ الطوسي في  وأبي داود وعن الحاكم غو في  وسندین عن أم سلمة» تاب الغی رواه ال
ح السنة« ح«الخطیب التبرز الشیخ ولي الدین في رواه  و.193/ 1ج » مصاب اة المصاب ج » مش
  .5453 ح 28اب اشرا الساعة ص / 3
ّحدثنا سهل بن تمام بن بزع، ثنا عمران القطان، :  قال2485 ح 107/ 4سنن أبي داود ج ) 1 ( ّ

ه: عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعید الخدر قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل : ّسلم وّّ
ّالمهد مني « ستي المتوفى  و.»...ّ مان ال  344ص » معالم السنن«ه في ) 388(أخرجه أبو سل

اسناده في  وّالجالء هو إنحسار الشعر عن مقدم الرأس: قال الشیخ: ّثم قال رو الحاكم 
ن سنة » المستدرك« اد الد هذا حدیث : قال و نحوه مع إختالف،557/ 4ج ) 1334( حیدر آ

ح على  ، و عن أبي داود،364/ 5ج » التاج«أخرجه في  و.لم یخرجاه وشر مسلمصح  الترمذ
رواه ابن  و. عن أبي داود7813 ح 49 ص 11ج » جامع االصول«أخرجه ابن األثیر الجزر في و



اب الثاني عشر، عن أبي داود» مطالب السؤول«طلحة الشافعي في  أخرجه الحافظ  و.الترمذ وال
هو  وّفي اسناده عمران القطان: قال و4116 ح 160/ 6ج » سنن أبي داودمختصر «المنذر في 

، ه البخار ، إستشهد  صر ّأبو العوام عمران بن داود القطان ال ه  وّوثقه عفان بن مسلم، وّ أحسن عل
حیى بن سعید القطان  اسناده في  و..ّالثناء  ني  سیر ج » فرائد السمطین«رواه الجو  2مع تفاوت 

ح«رواه الخطیب العمر التبرز في  و.582 - 580 و574ح  اة المصاب  عن 5454 ح 3ج » مش
  .أبي داود

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   438:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

  :الثاني عشر
ضا قال اإلسناد ا ّعن ام سلمة رضي هللاا عنها زوج رس و:عنه  هّ ّول هللاا صلى هللاا عل ّسلم عن  وآله وّّ

ة، «: قال) ص(النبي  فة فیخرج رجل من أهل المدینة هارا إلى م ّو إختالف عند موت خل ن
ة فیخرجونه ه ناس من أهل م أت ن وّف عونه بین الر ا اره، فی عث من  والمقام، وّهو  ه  عث إل
ة الیداء بین م عصائب  والشام» 1«إذا رأ الناس ذلك أتاه أبدال المدینة، ف وّالشام فیخسف بهم 

ظهرو علیهم،» 2« عثا، ف ه  عث إل لب، فی عونه، ثم ینشؤ رجل من قرش أخواله  ا  نأهل العراق فی
لب،و عث  قسم المال وذلك  لب، ف مة  شهد غن ة لمن لم  سنتي، أو قال والخی : عمل في الناس 

ّسنة نبیهم  ع سنین، ثم یتوفى» 3«رانه لقي اإلسالم بج و)ص(ّ ّإلى األرض فیلبث س ه  وّ ّصلي عل
  .نالمسلمو

عضهم: قال أبو داود   »5«تسع سنین : »4«عن هشام : قال 
اني : ّقال مؤلف هذا الكتاب لب هم أخوال السف ه و»6«بنو     القائم عل

__________________________________________________  
اء الموحدةجمع ال(األبدال ) 1 ( سر ال و الدال المهملة وبدل  معنى الكرم و)نس   .الشرف وهو 
سرها(العصائب ) 2 ( ة    .هي الجماعة و)فتح العین جمع العصا
م(الجران ) 3 ( عیر) سر الج عیر جرانه«: قال وّمقدم عنقه،: من ال و ألقى «أ برك، » ألقى ال

ه، ّأ وطن نفس» فالن على هذا األمر جرانه ّاستقر وأ ثبت» و ضرب اإلسالم بجرانه«ه عل ٕ.  
صر الدستوائي، رو عن قتادة الحدیث،) 4 ( رو  وّهو هشام بن أبي عبد هللاا سنبر الحافظ، ال

 شذرات الذهب -ه) 153(ّه توفي على األصح سنة ) 200(ّعنه إبنه معاذ بن هشام المتوفى سنة 
  .- 235 ص 1ج 



تاب المهد ح 107/ 4ج » سننال«أخرجه أبو داود في ) 5 ( ّحدثنا محمد بن :  قال4286  ّ
ّالمثنى، حدثنا معاذ ابن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن صالح أبي الخلیل، عن صاحب له، عن  ّ ّ

عضهم وّأخرج الحدیث غیر واحد من أكابر العامة و.الخ... ّام سلمة  ك  الحافظ الصنعاني في : ال
نز العمال ج المت و،371 ح 11ّالمصنف ج  نور الدین الهیثمي  و38668ح / 11قي الهند في 

  .314/ 7في مجمع الزوائد ج 
ثیرة،) 6 ( اني في أحادیث  ر السف سة، من  وورد ذ ستفاد من األثار عثمان بن عن ٕاسمه على ما 

ة، ن عن أمیر المؤمنی» البرهان في عالمات مهد آخر الزمان«في حدیث رواه في  وّأحفاد بني ام
ه السالم أنه قال ّعل عینه : ّ  ، اني من ولد خالد بن یزد، رجل ضخم الهامة بوجهه أثر الجدر السف

ة اض یخرج من ناح تة ب   -ن
ة األبرار في أحوال دمحم   439:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

م األمر الى الق اني تسل اني فیرد السف السف ظفر  لب بذلك السالم  ه السالم فال ترضى بنو  ائم عل
ما هو  ه السالم  قتله القائم عل ه السالم ف مه األمر الى القائم عل اني فیرجع عن تسل عهم السف ط ف

ل   .في حدیث طو
ور من  ه من الكراس المذ ضا یل االسناد ا ح النسائي«و  : عن أنس بن مالك قال: قال» صح

ّسمعت رسول هللاا صلى هللاا  هّّ قول وآله وعل ّلن تهلك امة أنا أولها: ّسلم  ح  وّمهدیها وسطها، وّ المس
  »1«. بن مرم آخرها
  :الثالث عشر

ضا قال ه السالم : بن عمیر قال» 3«، عن هالل »2«عن أبي الحسن  و:االسناد أ ا عل سمعت عل
ه: قول ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل    آله وّّ

__________________________________________________  
طو النساء، ومدینة دمش قر  قتل حتى ی لب، ف عه من  نعامة من یت ان، فیجمع لهم  وّ قتل الصب

قتلها  س ف ه جندا فیهزمهم،  و...ق عث إل اني، فی خرج رجل من أهل بیتي في المحرم فیبلغ السف
من معه حتى اذا جاوزوا ببیداء من األ اني  ه السف سیر إل ّرض خسف بهم فال ینجو منهم إال ف

ح اإلسناد على : قال و»المستدرك«ّأخرجه ابو عبد هللاا الحاكم في . المخبر عنهم هذا حدیث صح
اني من االمور المحتومة، ولم یخرجاه ومسلم وشر البخار األحادیث المخبرة عنه في  وخروج السف

  .تب الفرقین مشهورة
م في 7384رقم »  الصغیرالجامع«أخرجه السیوطي في ) 1 ( ار المهد« عن أبي نع عن » أخ



ه  اس، عن النبي صلى هللاا عل ّابن ع ّ ّلن تهلك امة أنا في أولها،«: ّسلم و)و آله(ّ سى بن مرم  وّ ع
ض القدیر«قال المناو في  و.»ّالمهد في وسطها وفي آخرها، الوسط ما قبل : 301/ 5ج » ف أراد 

سى ل ،ّاآلخر، ألن نزول ع و في زمن المهد ّقتل الدجال  ن ه  وّ ما جاءت  سى خلفه  ّصلي ع
ار، ار، واألخ ه جمع من األخ ن اإلسالم، وجزم  س في أحد الستة التي هي دواو ّظاهر أنه ل ّ ّاال  وّ ٕ

عد النجعة م، عن . األمر بخالفه فقد رواه منهم النسائي ولما أ أخرج الحدیث غیر واحد، عن أبي نع
اس عض المخرجین وابن ع ك  اب » فرائد السمطین«أخرجه في : ٕال الحاو « و،592 ح 61ال

 ،38671ح / 14ّنز العمال ج « و،164: »الصواع المحرقة« و،134/ 2للسیوطي ج » للفتاو
ان« و،»إسعاف الراغبین«و و بین ید الساعة واإلذاعة لما  إبراز الوهم « و،130ص » نما 

الم بن خلدو نو من  لم أظفر على مصدر أخرجه عن أنس  و564ص ) 1347( دمش » ننالم
  .بن مالك

عض النسخ) 2 ( عرف إال أن مطرف بن طرف رو عنه وعن الحسن،: في  ّعلي أ حال لم  ّ ّ ّ.  
رة: هالل بن عمرو، قال الذهبي في المیزان: في المصدر) 3 (  ّهالل بن عمرو عن علي، ن
ه أبو الحسن ال أعرفهو   .صاح

ة األبرار في أحوال دمحم       440:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                    حل
قال له الحارث  قال له » 2«ّالحراث، على مقدمته » 1«ّو سلم یخرج رجل من وراء النهر  رجل 

نت قرش » 3«ّمنصور، یوطئ او  ما م ن آلل محمد  ّم ه» 4«ّّ ّلرسول هللاا صلى هللاا عل  آله وّّ
ل مؤمن نصره :ّسلمو   :»6«، أو قال »5« وجب على 

  .»7«اجابته 
ع عشر   :الرا

ل مختلف الحدیث«ما رواه في  ه» تأو ّمن الجزء األول في حدیث النبي صلى هللاا عل ّ ّ ّسلم  وآله وّ
ة  ّتألیف أبي محمد عبد هللاا بن مسلم ابن قتی ّمما  و:قال» 9«الدینور في رفع تناقض الحدیثین » 8«ّ

    ما رواهشهد لهذا
__________________________________________________  

ذا في اكثر النسخ والحارث إسمه،) 1 ( ّحراث صفة له أ زراع، ه عض النسخ وّ الحارث بن : في 
علم وّحراث،   .هللا 

شه) 2 (   .ّا على مقدمة ج
، قال المال علي القار) 3 ( معنى الوا) أو: (ّالتردید من الراو أموالههي  اب   ّو، أ یهیئ األس



ن أمر الخالفة وسالحه وخزائنهو ها وّم سره وّقو ع   .ساعدها 
  .ّابنه علیهما سالم هللاا ومثل أبي طالب) 4 (
ه  وراجع الى الحارث او إلى المنصور،) نصره(الضمیر في ) 5 ( ن أن یرجع إلى المهد عل م

قرنة المقام، لكونهما من أنصاره   .ّالسالم 
  .ّالشك من الراو) 6 (
س، 108 ص 4290 ذیل ح 4سنن أبي داود ج ) 7 ( ن عن هارو بن المغیرة عن عمرو بن أبي ق

قول: ّعن مطرف بن طرف عن ابي الحسن عن هالل بن عمرو، قال ا رضي هللاا عنه  ّسمعت عل ّ :
المتوفى القرطبي  و4122 ح 162/ 6أخرجه الحافظ المنذر في مختصر السنن ج  و.الخ... 

رة عن أبي داود) 671( عد  وفي التذ اة ) 741(الخطیب العمر التبرز المتوفى  ه في مش
ح ج  ة ج ) 774(أبو الفداء المتوفى  و5458 ح 3المصاب السیوطي المتوفى  و28/ 1ه في النها

ح) 1014(ّالمال علي القار المتوفى  و126/ 2في العرف الورد ج ) 911( / 5 ج في مرقاة المفات
184.  

ة) 8 ( ثر في التصنیف، ولد : ابن قتی ، األدیب الم ة أبو دمحم الدینور ّعبد هللاا بن مسلم بن قتی
غداد سنة  ه وه) 276(توفي بها  وه) 213(ب ت ل مختلف الحدیث«: من  / 4 االعالم ج -»تأو

280-.  
ما رواه معاو) 9 ( ة قبل اإلستشهاد  الحدیثین ما قال بن قتی تم أن رسول هللاا : قالوا: ةالمراد  ّرو ّ

ه ّصلى هللاا عل تم » ّمثل أمتي مثل المطر، ال یدر أوله خیر أم آخره«: ّسلم قال وآله وّ ّإن «ّثم رو
ا، ا واإلسالم بدا غر عود غر ه«: ّأنه قال و»س عثت ف ّخیر امتي القر الذ  ن  هذا تناقض و:قالوا» ّ

  -.ٕاختالفو
                          

ة األبرار في أحوال دمحم   441:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ة بن عمرو    .»3«، عن األوزاعي »2«، عن أبي إسحاق »1«معاو

حیى  م » 4«عن  ه» 5«أو عروة بن رو ّأن رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ   :ّسلم قال وّ
ار أمتي أولها   .لست منه وس منيین ذلك ثبج أعوج، ل وآخرها، وخ
ة السیف ثبج الرجل أ وسطه،: قال: »6«الثبج الوسط، قال أبو زد : قال إبن قتی الجمع  وّضرب 

اج ر آخر الزمان، فقال: قد جاءت في هذا آثار منها و،»7«أجواز  ومثله جوز وأث ّالمتمسك : ّأنه ذ
ض على الجمر، القا ه أ ومنهم یومئذ بدینه  ر ف شهید منها حدیث آخر ذ ّن الشهید منهم یومئذ 



  .بدر
حیو ما أمات الناس: ّو في حدیث آخر أنه سئل عن الغراء، فقال ّالذین  ن ّ   

__________________________________________________  
س في ذلك تناقض: نحن نقول و:قال أبو دمحم قوله وّإنه ل ّإن االسالم بدا «: ّال إختالف، ألنه أراد 

ا  ار، وّأن أهل اإلسالم حین بدا قلیل،» الخ.. غر ّهم في آخر الزمان قلیل إال أنهم خ ّ شهد  وّ ّمما 
ة بن عمرو    .الخ.. لهذا ما رواه معاو

غداد توفي سنة ) 1 ( ة بن عمرو أبو عمرو االزد بن مهلب ال   الجرح-ه) 214(ّهو معاو
  .- 386/ 8التعدیل للراز ج و
م) 2 ( ان من أصحاب هو أبو إسحاق إبراه ّ بن محمد بن الحارث بن اسماء بن خارجة الفزار 

غداد وّحدث بها، وقدم دمش واألوزاعي، ولد في الكوفة ه، له ) 188(ّتوفي بها سنة  ورحل الى 
ار«تب منها    .-55/ 1 االعالم ج -»األحداث وتاب السیر في األخ

ك عبد الرحمن بن عمرو بن دمحم ابو عمر: األوزاعي) 3 ( عل ه ولد في  توفي  وه) 88(و الفق
تاب ) 157(ببیروت سنة  اء ج -»السنن«له  ة االول   .-135/ 6 حل

اني الشامي الحمصي، رو عنه االوزاعي،) 4 ( حیى بن أبي عمرو أبو زرعة الشی اسماعیل  وهو 
اش ات -ه) 148(ّغیرهما، توفي سنة  وّبن ع   .335 ص 160 -141 تارخ االسالم للذهبي وف

ة الخشني،) 5 ( ، رو عن ابي ثعل م أبو القاسم اللخمي االزد أرسل  وأنس بن مالك، وعروة بن رو
 تارخ - ه) 135(ّعامة أحادیثه مراسیل، توفي سنة : قال أبو حاتم وّثقه ابن معین وّعن أبي ذر،

ات    .186 ص -140 - 121االسالم للذهبي وف
، أحد أئمة األدبهو أبو زد سعید بن أوس بن ثابت األ) 6 ( صرة، ولد  ونصار اللغة، من أهل ال

  .- 144/ 3 االعالم ج -ه) 215(ّتوفي سنة  و)119(سنة 
لمة أجواز) 7 (   .المصدر خال من مقالة أبي زد في تفسیر ثبج إلى 

ة األبرار في أحوال دمحم   442:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  .»1«ّمن سنتي 

ضا ة ا ه: قالوا: و قال ابن قتی تم أن النبي صلى هللاا عل ّرو ّ ّ ،«: ّسلم، قال وآله وّ عد ّال امة  وّال نبي 
ارك ّعد امتي، فالحالل ما أحله هللاا ت ّ امة، وّ ّالحرام ما حرمه هللاا تعالى  وتعالى على لساني إلى یوم الق ّ

امة   .على لساني إلى یوم الق
تم ح ع: ّثم رو قتل الخنزر،ّأن المس ه السالم ینزل ف   .زد في الحالل وسر الصلیب، ول



انت تقول ّو عن عائشة رضي هللاا عنها أنها  ه«: ّ ّقولوا لرسول هللاا صلى هللاا عل اء،: ّسلم وّّ  خاتم األنب
عده«: ال تقولواو   .هذا تناقض و»ّال نبي 

س في هذا تناقض: نحن نقول و:ّقال أبو محمد ه السالم نبي ال إخت وّإنه ل ح عل ّالف ألن المس ّ
ّمتقدم، رفعه هللاا تعالى، ثم ینزله في آخر الزمان علما للساعة قال هللاا تعالى ّّ ّ َانه لعلم للساعة فال َ و:ّ ِ َ َُّ ِ ٌ ْ ِ َ َِّٕ

ِتمتر بها  َُنَّ عض القراء و»2«َْ ِانه لعلم للساعةَ و:ّقرأ  َ َُّ ِ ٌ ْ ِ َ ه السالم لم ینسخ ش وَِّٕ ح عل ّیئا مما ٕاذا نزل المس
ه ه محمد رسول هللاا صلى هللاا عل ّاتى  ّّ قدمه، وّسلم، وّ ّلم یتقدم اإلمام من امته بل  . ّصلي خلفه وّّ

»3«  
  :الخامس عشر

تاب » 4«ّأبو محمد الحسین بن مسعود  غو في  ح«ّالفراء ال ه » المصاب ار المهد عل في أخ
رارس من آخر الكتاب  والسالم، قال : عن أبي سعید الخدر قال: اسناده قالّهو على حد أرعة 

ّرسول هللاا صلى هللاا ّّ   
__________________________________________________  

ل مختلف الحدیث) 1 (   .ه) 1393(  بیروت دار الجیل في سنة 114: تأو
  .61: سورة الزخرف) 2 (
ة) 3 ( ل مختلف الحدیث البن قتی   .1393 الجیل   بیروت دار188 -187: تأو
ّالحسین بن مسعود بن محمد الفراء ) 4 ( غو الشافعي ولد سنة ) ّاو ابن الفراء(ّ ّتوفي  وه) 436(ال

الد خراسان سنة  قرب هراة وه) 516(او ) 510(ّمرو الروذ من  غا  قات - اصله من قرة   ط
ي ج    .-214/ 4الس

ة األبرار في أحوال دمحم   443:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه مأل األرض قسطا: ّسلم وآله وعل ما ملئت ظلما وّالمهد مني، أجلى الجبهة، أقنى االنف،   عدال 
ع سنینو ملك س   »1«. جورا، 

  :السادس عشر
اسناده قال ه و:عنه  ضا عن النبي صلى هللاا عل ّعن أبي سعید الخدر ا ّ ّسلم في قصة  وآله وّ ّ

قول فیجي: قالّالمهد  ه رجل ف ه ما استطاع : ّا مهد أعطني أعطني قال: ء إل حثي له في ثو ف
حمله   »2«. أن 

__________________________________________________  
ح ج ) 1 ( ح السنة بهامش مرقاة المفات  مع 11ّ، تقدم الحدیث عن سنن أبي داود ح 180/ 5مصاب



اة «ه في ) 1014( القار الحنفي المتوفى ّقال المال علي. تخرجاته ح شرح مش مرقاة المفات
ح أ » أجلى الجبهة«ذرتي  وأ من نسلي» ّالمهد مني«:  في شرح الحدیث180/ 5ج » المصاب
ة«في  وأ مرتفعه،» أقنى األنف«. واسعها ّدقة ارنبته مع حدب في  والقنافي األنف طوله» النها
ة طرف األنف ووسطه، روه الهیئة والحدب اإلرتفاع، و،االرن ن أفطر فإنه م ّالمراد أنه لم  رواه أبو . ّ
ه ج  وّصححه إبن العري، وداود، ذا557/ 4رواه الحاكم في مستدر اس محمد :  ه ّحدثنا أبو الع ّ ّ

عقوب، حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني  ّابن  ّقال رسول هللاا : ّعن أبي سعید رضي هللاا عنه قال.... ّ
هّصل مأل األرض قسطا«: ّسلم وآله وّى هللاا عل  المهد منا أهل البیت، أشم األنف، أقنى، أجلى، 
ما ملئت جوراو ذا، وعدال  ش ه ع ساره وظلما،  حة وسط  مینه المس عین من  عقد  واإلبهام، وّاص

ح على شر مسلم   .لم یخرجاه وهذا حدیث صح
حه ج ) 2 ( شار، حدثنا محمد :  قال2232 ح 506/ 4أخرجه الترمذ في صح ّحدثنا محمد بن  ّّ ّّ

ة، قال حدث عن أبي : ّسمعت زدا العمي، قال: ّبن جعفر، حدثنا شع ا الصدی الناجي  ّسمعت أ ّ
ه: سعید الخدر قال عد نبینا حدث فسألنا نبي هللاا صلى هللاا عل و  ّخشینا أن  ّّ ّ ّإن في : ّسلم، فقال ون

ش  ع ّامتي المهد یخرج  عاّ سنین، : ما ذاك؟ قال و:قلنا: ّ أو تسعا، زد الشاك، قال- خمسا، أو س
قول فیجي: قال ه رجل ف ه ما استطاع أن : ّا مهد أعطني أعطني، قال: ء إل حثي له في ثو ف

سى ابو الصدی  وقد رو من غیر وجه عن أبي سعید، وهذا حدیث حسن،: حمله قال أبو ع
ر بن عمرو، س: قال والناجي إسمه  ح شرح «قال القاو الحنفي في  و.ر بن ق مرقاة المفات

ح قول والتكرر للتأكید،» أعطني أعطني«: 180/ 5ج » المصاب ن أن  عد اخر : م ّأعطني مرة 
رمه ه» قال«ٕاحسانه  وّلما تعود من  ّأ النبي صلى هللاا عل ه ما استطاع «ّسلم،  وّ حثي له في ثو ف

حمله ل األحوال فاعطاه وأ من حرصه على المالا لما ر» أن  أغناه عن  وّمطالبته له في 
ضا في مسنده ج . خلص نفسه عن المالل والسؤال، سیر في 21/ 3رواه ابن حنبل أ  مع اختالف 
 ح 49/ 11رواه في جامع االصول ج  و)1354(  مصر سنة 364/ 5رواه في التاج ج  واأللفا

7813.  
                          

ة األبرار في أحوال دمحم   444:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ع عشر   :السا

اسناده قال ضا قال و:عنه  ه: عن أبي سعید الخدر ا ر رسول هللاا صلى هللاا عل ّذ الء  وآله وّّ ّسلم 
عث  ه من الظلم، فی ّصیب هذه االمة حتى ال یجد الرجل ملجأ یلجأ إل ه ّ مأل  هللاّا رجال من عترتي، ف



ما ملئت جورا واألرض قسطا االرض، ال تدع السماء  وظلما، یرضى عنه ساكن السموات وعدال 
ّمن قطرها شیئا إال صبته مدرارا، اء  وّ اتها شیئا إال أخرجته، حتى تمنى األح ّال تدع االرض من ن ّ

ع سنین »1«لألموات  ش في ذلك س ع   »3«. أو تسع سنین» 2«، 
  :الثامن عشر

ه: ّبإسناده، عن عبد هللاا بن مسعود، قال: عنه قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ّسلم ال تذهب  وآله وّّ
ملك العرب رجل من أهل بیتي یواطئ إسمه إسمي ا حتى  مأل األرض  وّالدن ه إسم أبي،  ٕاسم أب

ما ملئت وقسطا    عدال 
__________________________________________________  

ة و)النصب(األموات : في المصدر) 1 ( الفاعل اء مرفوع    .ّاألح
ع سنین أو ثمان سنین أو تسع سنین: في المصدر) 2 (   .س
عضهم وأخرجه غیر واحد من أعالم المحدثین) 3 ( ك  ّاخرجه الحافظ الكبیر عبد الرزاق : ال

سابور المتوفى  و20770ح » ّالمصنف«في ) 211(الصنعاني المتوفى سنة  ه ) 405(الحاكم الن
ح االسناد: قال و465/ 4ج » المستدرك«في  الحافظ شمس الدین  ولم یخرجاه وهذا حدیث صح

ص المستدرك«ه في ) 748(الذهبي المتوفى  ه في ) 671(الحافظ القرطبي المتوفى  و»تلخ
رة في احوال الموتى« عد سنة الخطیب التبرز ا و.615ص » امور اآلخرة والتذ ه ) 741(لمتوفى 

ح«في  اة المصاب غو المتوفى  و.5457 ح 3ج » مش ح السنة«ه في ) 510(ال المطبوع » مصاب
في ) 1014(القار الحنفي المتوفى  و.ّمؤلف الكتاب رو الحدیث عنه و،»المرقاة«في هامش 

ح« الء ناش» من الظلم«: قال في شرح الحدیث و.184/ 5ج » مرقاة المفات ئا من الظلم، ا 
عث هللاا رجال« امال عادال عالما عامال» ّفی ،  وا  ا جنسه من » ساكن السماء«هو المهد

ة اء علیهم الصالة والمالئ ّأ من المؤمنین، أو حتى » و ساكن االرض«السالم،  وارواح االنب
ّالدواب في البر حر  وّ   .الخ... الحیتان في ال

ة ا   445:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وألبرار في أحوال دمحم                        حل
  »1«. جورا وظلما

  :التاسع عشر
ه: عنه قال ّاسناده عن ام سلمة رضي هللاا عنها قالت سمعت رسول هللاا صلى هللاا عل ّ ّّ ّسلم  وآله وّ

  »2«. ّالمهد من عترتي من ولد فاطمة علیها السالم: قول
  :نالعشرو



ه  تاب » 3«و عنه عن إبن شیرو ر  و»الفردوس«ّالدیلمي من  تاب معروف عند الجمهور، ذ هو 
اب  اس رضي هللاا عنه قال» ّالالم واأللف«في  ّاسناده عن إبن ع ه: ّ ّعن النبي صلى هللاا عل ّ  آله وّ

ّسلم أنه قالو ّالمهد طاووس أهل الجنة: ّ ّ .»4«  
__________________________________________________  

غو ج )1 ( ح ال ب من حدیثین و  مصر193/ 1 مصاب ه مر ّلكن الحدیث ف ال تذهب «: ّاألول: ّ
ملك العرب رجل من أهل بیتي، یواطئ إسمه اسمي ا حتى  ة لو لم یب من  و:الثاني و.»ّالدن في روا
ا إال یوم لطول هللاا ذلك الیوم حتى یواطئ إسمه إسمى ّالدن ّ ه إسم أبي  وّ ّفالمؤلف . الخ... اسم أب
جعلهما حدیثا واحدا، مع خلو الحدیث  وّرحمه هللاا سهى في نقله حیث أسقط نحو سطر بین الحدیثین

ه إسم أبي «ّاألول عن جملة  ا عن الجملة »الخ... و اسم اب ما أخرج الحدیث الترمذ خال  ،
حه ج  ورة، هاك نص الحدیث بنقل الترمذ في صح د بن ّحدثنا عبی: 2231 ح 484/ 6ّالمذ

، عن عاصم بن بهدلة، عن زر، عن عبد  ان الثور ا بن محمد القرشي، أخبرنا أبي، أخبرنا سف ّاس ّ
ه: هللاّا قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ملك العرب رجل من أهل بیتي، «: ّسلم وّّ ا حتى  ال تذهب الدن

ح: ثم قال الترمذ» یواطئ إسمه إسمي   .هذا حدیث حسن صح
ح ا) 2 ( غو ج مصاب   .»العاشر«ّ، تقدم الحدیث مع تخرجاته تحت 193/ 1لسنة لل
ه) 3 ( ه بن فنا خسرو أبو شجاع الدیلمي الهمذاني، : ابن شیرو ه بن شهردار بن شیرو هو شیرو

الحدیث، له  ار« وبلده،» تارخ همذان«ّمؤرخ، من العلماء  بیر، » فردوس األخ في الحدیث، 
سماه  وّثم اختصر المختصر ابن حجر العسقالني» مسند الفردوس«سماه  وإختصره ابنه شهردار

قات - ه) 509(ّتوفي سنة  وه،) 445(ولد سنة » تسدید القوس في إختصار مسند الفردوس«  ط
ة ج    .-230/ 4ّالشافع

صار للشبلنجي ص  و عن الدیلمي152نوز الحقائ للمناو ص ) 4 (  عن ابن 299نور األ
تاب الفرد ه في  ع المودة ص  ووسشیرو اغ  و عن الدیلمي،587ّناب ّالفصول المهمة البن الص ّ
ه السالم و12المالكي في الفصل  الطاووس إشارة الى فضیلة  وّلعل تنزل المهد عل تشبیهه 

ه السالم دو غیره من آدم المهد عل نتختص  ظهوره  وّمن دونه، نعم ما یترتب على وجود المهد وّ
  -عظمته، والهجم وّمن جالل هللاا

ة األبرار في أحوال دمحم   446:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  :نالعشرو والحاد

ه: عنه قال مان رحمه هللاا، عن النبي صلى هللاا عل فة بن ال ّعن حذ ّّ ّسلم أنه قال وآله وّ المهد من : ّ



، اللو لو عري، ب الدر الكو ، وجهه  ّولد ن ن ّ ما ملئت ال وّ مأل األرض عدال  جسم جسم إسرائیلي، 
ملك عشرن سنة واألرض وّجورا، یرضى لخالفته أهل السموات ّالطیر في الجو،  ّ .»1«  

  :نالعشرو والثاني
ه: قال ه السالم عن النبي صلى هللاا عل ّعن علي عل ّ ّ ّسلم أنه قال وآله وّ ّالمهد منا أهل البیت : ّ ّ

صلحه هللاا   »2«. ّجل في لیلة وّ عزّعلیهم السالم، 
__________________________________________________  

اء ته أمر لم یتف لغیره من األنب یف ال وّو شو مأل  والرسل،  ضة أنه  ار المستف ّصرح األخ
ّأن االرض تشر بنور رها، وعدال واالرض قسطا ق قأن سلطانه یبلغ المشر وّ المغرب، هذه آثار  وّ

المهد المنتظر فهو في الجنة بین أهلها مثل الطاووس في جمال الظاهر  وجمال ّجالل تختص  ّ
  .-102 المهد للصدر ص - .غیر سائر الطیور

اني: قال و»الصواع المحرقة«رواه ابن حجر في ) 1 ( أخرجه في  و.غیرهما والطبراني وّأخرجه الرو
ة المأمول شرح التاج الجامع لألصول« اني، 364/ 5ج » غا م، وّعن الرو الدیلمي أ إبن  وأبي نع

ه، ان«رواه في  والطبراني وشیرو ر بدل » تاب الب هذا : قال و،)في خالفته): (لخالفته(ّغیر أنه ذ
حمد هللاا عن جم غفیر من أصحاب الثقفي، ا  ّحدیث رزقناه عال م  وّ ره أبو نع سنده معروف عندنا، ذ

،أخرجه الطبرا و،»مناقب المهد«في  ثیر الصور م بن  رواه  وّني في معجمه عن محمد بن إبراه
تاب  اب االلف» الفردوس«في مورد آخر عن الدیلمي في  فة إال أنه  وفي  اسناده عن حذ ّالالم  ّ

،) ّالقمر الدر(نقل  ب الدر ان ) یرضى بخالفته( وّبدل الكو رواه الشبلنجي  و).یرضى لخالفته(م
صار«في  تاب الفردوس ع154ص » نور األ اني135ص » إسعاف الراغبین«في  ون    عن الرو
ع المودة«رواه في  ویرضى لخالفته أهل السماء،: الطبراني الى قولهو  عن جواهر 469ص » ّیناب

ع ص » منتخب األثر«العقدین، راجع  اب الرا   .190ال
ني في ) 2 ( ح«أخرجه ابن ماجة القزو اب خروج المهد ص 2ج » الصح  عن 4085  ح23ّ 

م بن محمد بن  اسین، عن ابراه ة، عن أبي داود الحفر عمر بن سعد، عن  ّعثمان بن أبي شی
ه، عن علي  ة، عن أب ّحنف ه السالم(ّ ه: قال) عل ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ّالمهد منا «: ّسلم وّّ ّ

صلحه هللاا في لیلة ار و»ّأهل البیت  ر أخ م االصبهاني في ذ  عن 170 إصبهان ص رواه أبو نع
ه ان، عن ابن نمیر، عن أب اسین  وأبي عمرو بن حمدان، عن الحسن بن سف م، عن  أبي نع

ه، عن علي رضي هللاا عنه، عن النبي صلى هللاا  ة، عن أب م بن محمد بن الحنف ّالعجلي، عن ابراه ّّ ّ ّ ّ
ه ّسلم أنه قال وعل ّالمهد منا «: ّ ع«ي رواه القندوز الحنفي ف و»الخ... ّ    یناب



                          
ة األبرار في أحوال دمحم   447:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

  :نالعشرو والثالث
ضا ّعن ام سلمة رضي هللاا عنها أنها قالت: قال أ ّ ه: ّ ّقال النبي صلى هللاا عل ّ ّالمهد من : ّسلم وآله وّ
  »1«. ولد فاطمة

ع   :نالعشرو والرا
م أحمد بن عبد هللاا الحافظ اإلصفهاني في  اء«ّأبو نع ة األول ع عن زر بن » حل ّمن الجزء الرا

ش، عن عبد هللاا قال ه: ّحب ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ملك العرب : ّسلم وآله وّّ ا حتى  ّال تذهب الدن ّ
  »2«. رجل من أهل بیتي یواطئ إسمه إسمي

  :نالعشرو والخامس
اء«ّن الجزء الثالث من عنه م ة االول ة » حل ضا من حدیث أبي القاسم محمد بن الحنف ، عن »3«ّأ

ه السالم، ه علي بن أبي طالب عل   ّاب
__________________________________________________  

ّرواه من الخاصة رضي الدین علي بن  وابن ماجة و،80/ 1 عن أحمد المسند ج 519ص » ّالمودة
السید ابن طاووس المتوفى سنة موس ّى بن جعفر الحسینى المعروف  تاب ) 664(ّ  المالحم«ه في 
اب » الفتنو تاب ) 198(في ال اسین » الفتن«عن  م، عن القاسم بن مالك المزني، عن  تألیف نع

ة  م بن دمحم الحنف ار، عن ابراه أهل البیت ذرة النبي صلى هللاا  و.الخ... ّبن س ّالمراد  ّ هّ  آله وعل
ما فسره زد ابن ارقم لحصین وّسلمو ّاألئمة المعصومو علیهم السالم  زد بن  وعمر بن مسلم ونّ

أهل بیته؟ قال و:ّحسان في حدیث الثقلین لما قال له حصین س نساؤه  ا زد أل ال : من أهل بیته 
عده ه  ح مسلم. أهل بیته من حرمت الصدقة عل   .راجع صح

ني في أخرجه إبن ماج) 1 ( ر بن أبي :  قال4086 ح 24/ 2ج » السنن«ة القزو ّحدثنا أبو 
ان، عن علي بن نفیل،  ح الرقي، عن زاد بن ب ة، حدثنا أحمد ابن عبد الملك، حدثنا أبو المل ّشی ّ

، فقالت: ّعن سعید بن المسیب، قال ّنا عند أم سلمة فتذاكرنا المهد ّ ّسمعت رسول هللاا صلى هللاا : ّ ّّ
ه قول وعل سابور في  و»ّالمهد من ولد فاطمة«: ّسلم  المستدرك على «أخرجه الحاكم الن

حین ر بن محمد الصیرفي، عن أبي األحوص دمحم بن الهیثم 557/ 4ج » الصح ّ عن أبي أحمد 
ان، عن علي بن فضیل، عن  ح، عن زاد بن ب ّالقاضي، عن عمرو بن خالد الحراني، عن أبي المل

ّب، عن ام سلمة رضي هللاا عنها قالتّسعید بن المسی ه: ّ ر رسول هللاا صلى هللاا عل ّذ ّسلم  وآله وّّ



عنوان  و)علیها السالم. (هو من ولد فاطمة: المهد فقال المهد من عترتي من ولد «ّتقدم الحدیث 
  ).19( و)10(رقم » فاطمة

، عن أب2230 ح 4ج » السنن«رواه الترمذ في ) 2 ( ا ، عن  عن عبید بن اس ه، عن الثور
ه ّعاصم، عن زر، عن عبد هللاا بن مسعود، عن النبي صلى هللاا عل ّّ ّ حدیث حسن : قال والخ... آله  وّ

ح   .صح
ة) 3 ( ابن الحنف ه السالم، أبو القاسم المعروف  ّمحمد بن علي بن أبي طالب عل ّامة خولة بنت  وّ

المدینة سنة  ة، ولد  خرج الى الطائف هارا من : قیل وه،) 81 (توفي فیها سنة و)21(ّجعفر الحنف
  -إبن الزیر فمات هناك

ة األبرار في أحوال دمحم   448:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه: قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل صلحه هللاا عز: آله وّّ ّالمهد منا أهل البیت  ّ ّ ّجل في لیلة، أو  وّ
  »1«. في یومین: قال

  :نالعشرو والسادس
م ه السالم قال أبو نع اقر عل ضا في أوله من حدیث اإلمام دمحم بن علي ال عن : ّعنه من الجزء ا

اقر » 3«، عن جابر »2«مسعود بن سعد الجعفي  ّرضي هللاا عنه، عن أبي جعفر محمد بن علي ال ّ ّ
ه السالم قال   :عل

عتنا الرعب،  ّإن هللاا تعالى یلقي في قلوب ش ّ ان الرجل أجر من لیث وفإذا قام قائمناّ ّظهر مهدینا  ّ 
  »4«. أمضى من سنانو

ع   :نالعشرو والسا
تاب     إلبن» الفردوس«و عنه في الجزء االول من 

__________________________________________________  
  .-152/ 7 االعالم ج -
اء ج ) 1 ( ة األول م بن ّحدثنا ابو أحمد، : ، قال177/ 3حل ّثنا فضیل بن محمد الملطي، ثنا إبراه

ه، عن علي  ة، عن أب م بن دمحم بن الحنف ّاسین العجلي، عن ابراه ه السالم(ّ قال رسول : قال) عل
ه ّهللاا صلى هللاا عل صلحه هللاا تعالى في لیلة«: ّسلم وّّ ّالمهد منا أهل البیت،  ّ في «:  أو قال- ّ

م. »یومین ع،هذا حدیث : قال أبو نع أبو داود  وابن نمیر، وّغرب من حدیث محمد، رواه و
اسین، ، عن  م والحفر ّتقدم الحدیث مع . رواه دمحم بن فضیل، عن سالم بن ابي حفصة، عن إبراه

  ).22(تخرجاته االخر تحت رقم 



ه ) 2 ( ّهو مسعود بن سعد أبو سعد الجعفي الكوفي، عده الشیخ الطوسي من رجال الصادق عل
اب الثالثة ج  و،السالم اسناده عن ابي غسان قال214ح / 1قرو الشیخ الصدو في الخصال   ّ :

ناه، وّحدثنا مسعود بن سعد الجعفي، ار من أدر اسناده  وان من خ رو الشیخ في األمالي حدیثا 
ما رأیت في جعفي أفضل من مسعود بن : ّعن أبي غسان عن أبي سعد الجعفي ثم قال أبو غسان

  .سعد
ان من اصحاب الصادقین علیهما ) 3 ( ّهو جابر بن یزد بن الحارث الجعفي أبو عبد هللاا الكوفي 

الكوفة سنة  ره) 128(ّالسالم، توفي    .ّه تقدم ذ
م في ) 4 ( اء«أخرجه أبو نع ة االول  عن دمحم بن أحمد الجرجاني، عن عمر بن 184/ 3ج » حل

ة عن  اني، عن عثمان بن أبي شی مالك بن اسماعیل، عن مسعود بن سعد الجعفي، موسى السخت
ه السالم   عن 448ص » فرائد السمطین«ّرواه الحموئي في  والخ... عن جابر، عن ابي جعفر عل

م ع المودة«القندوز الحنفي في  وابي نع ة المرام« عن 489ص » یناب م» غا   .عن أبي نع
ة األبرار في أحوال دمحم   449:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

اب االلف قال ه في  ه: عن أنس بن مالك، قال: شیرو ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ّإنا معشر : آله وّّ
المهد علیهم  والحسین والحسن وحمزة، وجعفر، وّعلي وّبني عبد المطلب سادة أهل الجنة أنا،

  »1«. السالم
  :نالعشرو والثامن

ضا في الجز تاب و عنه أ اب الكاف قال» الفردوس«ء الثاني من  قال : عن أبي هررة قال: في 
ه ّرسول هللاا صلى هللاا عل م: آله وّّ م؟  ویف أنتم إذا نزل إبن مرم ف م من   »2«ٕامام

  :نالعشرو والتاسع
اب الهاء قال جابر رضي هللاا عنه ور الثاني في  ّو عنه من الجزء المذ ّقال رسول هللاا صلى هللاا: ّ ّّ 

ه عد خلفاء،: آله وعل ابرة، وعد األمراء ملوك، وعد الخلفاء أمراء، ونو  عد  وعد الملوك ج
مأل األرض عدال ابرة یخرج رجل من أهل بیتي    »3«. الج

__________________________________________________  
ح«أخرجه ابن ماجة في ) 1 ( اب خروج المهد ع309ص » الصح سنده، عن  في  ه السالم،  ّل

ه : انس بن مالك، قال ّسمعت رسول هللاا صلى هللاا عل قول و)و آله(ّّ نحن ولد عبد المطلب «: ّسلم 
ر » المستدرك«رواه الحاكم في  و.»الخ... ّسادة أهل الجنة  رم بن أحمد القاضي، عن أبي  عن م

ّبن أبي العوام الراحي، عن سعد بن عبد الحمید، عن عبد هللاا ّ رمة بن ّ مامي، عن ع  بن زاد ال



ّعمار، عن اسحاق بن عبد هللاا بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي هللاا عنه أن رسول هللاا صلى  ّ ّ ّّ ّ
ه  هذا : ثم قال الحاكم» الخ.. ّنحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنة «: ّسلم قال و)و آله(هللاّا عل

ح على شر مسلم غداد ج رو و.لم یخرجاه وحدیث صح غداد في تارخ   434/ 9اه الخطیب ال
سة وراق عبدان، : قال ّحدثنا الحسین بن دمحم بن علي الزعفراني، حدثنا علي بن دمحم بن جعفر بن عن ّ ّ

عني األصمعي، قال ، حدثنا عبد الملك بن قرب،  ار م األن ّحدثنا عبد هللاا بن الحسن بن إبراه ّّ :
دام،  دام بن مسعر بن  ه، عن قتادة، عن انس بن مالك قال قال رسول هللاا سمعت  ّحدث عن أب ّ

عة بنو عبد المطلب سادات أهل الجنة «: ّسلم و)و آله( ّنحن س ّتقدم الحدیث مع تخرجاته » الخ.. ّ
  .في ذیل الحدیث األول

ح البخار ج ) 2 ( ة 158/ 2صح من عة الم ع المط سى بن مرم علیهما السالم ط اب نزول ع  
ح مسلم ج  وه) 1312(مصر سنة  ه السالم500/ 2صح سى عل اب نزول ع مان  تاب اإل   

  ).6( و)4(ّ، تقدم الحدیث مع تخرجاته رقم 333/ 2المسند البن حنبل ج و
ذا و38704 ح 274/ 14ّنز العمال ج ) 3 ( عده القحطاني،«: في آخر الحدیث ه ّالذ  وو من 

الح ما هو دونه س بن جابر الصدفي» الفتن«ّم بن حماد في ، نع»ّعثني   عن عبد الرحمن بن ق
ضا فيو   -أخرج الحدیث أ

ة األبرار في أحوال دمحم   450:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  :نالثالثو

ضا عن أبي سعید الخدر قال اب أ ضا في ال ّقال رسول هللاا صلى هللاا : ّو عنه من الجزء ا هّّ  عل
ع،: ّسلم وآلهو ّو مهد في امتي فإن قصر عمره فس ّاال فثمان أو تسع تتنعم أمتي في زمانه  ون ّ ّ ٕ

مثله قط البر منهم ّتنعما لم یتنعموا  ّ س األرض شیئا من  والفاجر، یرسل السماء علیهم مدرارا وّّ ال تح
اتها، دوسا  ون حثي له في ث» 1«نو المال  سأله ف ه الرجل ف حملهّأت ه ما استطاع أن    »2«. و
  :نالثالثو والحاد

ضا قال اب أ ضا من ال ضا من الكتاب ا ّقال رسول هللاا صلى هللاا : عن أبي هررة قال: و عنه أ ّّ
ه ال عدد: ّسلم وآله وعل عطي المال  فة    »3«. ّیخرج في آخر الزمان خل
  :نالثالثو والثاني

ضا من الجزء اب قال وو عنه أ   ّبد هللاا بن عمرعن ع: ال
__________________________________________________  

عد«: ّفي أوله و)38667(الكنز رقم  و  عده القحطاني«: في آخره و»نس أورده  و.»ّثم یؤمر 



م، وابن مندة، و عن الطبراني في الكبیر134/ 2ج » الحاو«السیوطي في  ابن عساكر،  وأبي نع
س بن جابر، عن  هعن ق   .أب

و الدال وّضم الكاف(الكدس ) 1 (   .غیرها وما یجمع من الدراهم): نس
نز العمال ج ) 2 (  عن الدار قطني في 38706 رقم 274/ 14ّأخرجه المتقي الهند في 
ه  وعن أبي هررة» األوسط«الطبراني في  و،»االفراد« ّأبي سعید، عن النبي صلى هللاا عل  )و آله(ّ
ع سنین،نو في«: ّسلم قالو ، إن قصر عمره فس ّ أمتي المهد ّاال فثمان، وّ ّاال فتسع سنین، فتنعم  وٕ ٕ

ما لم ینعموا مثله قط البر منهم ّأمتي في زمانه نع ّ ه مدرارا، وّ ّال تدخر  وّالفاجر، یرسل السماء عل
اتها، قول واألرض شیئا من ن قوم الرجل ف دوسا  قول: نو المال   .»خذ: ّا مهد أعطني، ف

صفحة تحت رقم و ذا) 38701(أخرجه قبل هذا  عا «: ه ش خمسا أو س ع ّیخرج المهد في أمتي، 
اتها شیئا، وّاو تسعا، ثم یرسل السماء علیهم مدرارا، دوسا،  وّال تدخر األرض من ن نو المال 

قول یجي ه ف حمل! ا مهد: ء الرجل ال ه ما استطاع أن  حثي له في ثو  »أعطني أعطني، ف
ار المهد«أخرجه السیوطي في  و). عن أبي سعید- حجم(  عن 131ص » العرف الورد في أخ

سیر والدار قطني   .الطبراني نحوه مع تفاوت 
ار المهد«) 3 ( ة، عن ابي سعید، عن » العرف الورد في أخ للسیوطي أخرجه عن ابن أبي شی

ه ّالنبي صلى هللاا عل   .ّسلم وآله وّ
ة األبرار في أحوال دمحم                      451:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و     حل

ه: قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ّإن هذا المهد : على رأسه ملك یناد وّیخرج المهد: ّسلم وآله وّّ
عوه   »1«. ّفات
  :نالثالثو والثالث

ضا تاب  وو عنه من الجزء ا اب ال، قال» الفردوس«ّهو الثاني من  قال :  عن أبي هررة قال:في 
ه ّرسول هللاا صلى هللاا عل ة: ّسلم وآله وّّ فتح القسطنطین ملك رجل من أهل بیتي   ّال تقوم الساعة حتى 

ا إال یوم لطول هللاا عز وّجبل الدیلم،و ّلو لم یب من الدن ّ ّ فتحها وّ ّجل ذلك الیوم حتى  ّ .»2«.  
ع   :نالثالثو والرا

تاب  ة«من  ، عن : ّبي المظفر السمعاني قالأل» فضایل الصحا ناالسناد عن أبي هارو العبد
  :ّابي سعید الخدر رضي هللاا عنه قال

ه ّدخلت فاطمة علیها السالم على رسول هللاا صلى هللاا عل ّسلم فلما رأت ما برسول هللاا صلى  وآله وّّ ّّ ّ
ه ّسلم من الضعف خنقتها العبرة حتى جر دمعها على خد وآله وهللاّا عل هّ ّ رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ 



ه وآلهو ّسلم فقال لها رسول هللاا صلى هللاا عل ّّ ا فاطمة؟ فقالت: ّسلم وآله وّ ك  ّا رسول هللاا : ما ی
ه عدك، فقال لها رسول هللاا صلى هللاا عل عة من  ّأخشى الض ّا فاطمة أما علمت أن هللاا : ّسلم وآله وّّ ّ

ّتعالى إطلع على أهل االرض إطالع ة فاختار منهم ّ عثه رسوال؟ ثم إطلع ثان اك ف ّة فاختار منهم أ ّ
أقدمهم سلما، ما  وأكثرهم علما وهو أعظم المسلمین حلما وّعلك، فأمرني أن أزوجك منه فزوجتك منه

ّلكن هللاا زوجك منه وّأنا زوجتك ّ ّ.  
__________________________________________________  

م: »العرف الورد«قال السیوطي في ) 1 ( ه«الخطیب في  وأخرجه أبو نع ص المتشا عن » تلخ
  .ابن عمر

رواه عنه في فضائل  و»السنن«من ) 1000(أخرجه ابن ماجة في أبواب الجهاد تحت الرقم ) 2 (
اب / 2ّأخرجه الحموئي في فرائد السمطین ج  و.330/ 3الخمسة ج  م ) 61(ال اسناده عن أبي نع

حر بن االصفهاني، عن جع فر بن دمحم ابن عمر، عن ابي حصین دمحم بن الحسن بن حبیب، عن 
ع، عن أبي حسین، عن ابي صالح، عن ابي هررة، عن رسول هللاا  س بن الر ّعبد المجید، عن ق ّ

ه ّصلى هللاا عل   .ّسلم وآله وّ
ة األبرار في أحوال دمحم   452:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ا فاطمة: قال شرت ثم قال،  ت فاطمة علیها السالم فاست ع خصال : فضح ّإنا أهل بیت أعطینا س
عطها أحد من األولین ها أحد من اآلخرن وّلم    :ال یدر

اء اء وهو أبوك، وّنبینا خیر األنب علك، وّوصینا خیر األوص ك  وّشهیدنا خیر الشهداء وهو  هو عم أب
شاءّمنا من له جنا وحمزة، طیر بهما في الجنة حیث  طا هذه االمة وهو جعفر، وحان  ّمنا س هما  وّ
  .ّمنا مهد هذه األمة وإبناك

ه هذا الحدیث فقال لي وهب: نقال أبو هارو العبد ام الموسم فعرضت عل ه أ ّفلقیت وهب بن من ّ :
ه السالم لما فتن قومه ا هارو العبد إن موسى بن عمران عل ّا أ ّ بر على موسى ّاتخذ ون وا العجل 

ه السالم فقال ّا رب فتنت قومي حیث غبت عنهم قال هللاا: عل ان قبلك من : ّ ل من  ّا موسى إن  ّ
اء إفتتن قومه اء تفتتن أمتهم إذا فقدوا نبیهم، قال موسى واألنب عدك من األنب ائن  ّذلك من هو  ّ: 

ضا مفتنوو نان امة أحمد ا ّ ّ ان قبله في التوراة؟ وقد أعطیتهم من الفضل وٕ   الخیر ما لم تعطه من 
ه السالم عبد : ّفاوحى هللاا تعالى إلى موسى عل عده حتى  مة من  صیبهم فتنة عظ ّإن امة أحمد س ّ

عضا صیبهم حال وعضهم  عض حتى  عضهم من  ّتبرأ  ه نبیهم ثم  وّ ّحتى یجحدوا ما أمرهم 
ّا موسى إنه من : ّا رب إجعله من ذرتي، فقال: سىّصلح هللاا أمرهم برجل من ذرة أحمد، فقال مو



ه أمر الناس وّقد جعلته في الكتاب الساب أنه من ذرة أحمد وعترته وذرة أحمد  عترته، أصلح 
  »1«. هو المهدو

  :نالثالثو والخامس
ه ال م أحمد بن عبد هللاا في أمر المهد عل ّفي األرعین الحدیث الذ جمعه الحافظ أبو نع سالم عن ّ

  ّ أبي سعید الخدر عن النبي
__________________________________________________  

ع المودة ص ) 1 ( ة عن ابي سعید490ّیناب ة المرام عن فضائل الصحا   . عن غا
ة األبرار في أحوال دمحم   453:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه ّصلى هللاا عل ع سنین،: ّسلم قال ولهآ وّ ّو من أمتي المهد إن قصر ملكه فس ّاال ثمان، ون ّاال  وٕ ٕ
ّفتسع، تتنعم أمتي في زمانه ما لم یتنعموا مثله قط البر ّ ال  ورسل السماء علیهم مدرارا والفاجر، وّ

اتها   »1«. ّتدخر األرض شیئا من ن
  :نالثالثو والسادس

ّعنه عن أبي سعید الخدر عن النبي صل هّ ّسلم أنه قال وآله وّى هللاا عل جورا  وتمأل األرض ظلما: ّ
مألها قسطا قوم رجل من عترتي  ما ملئت ظلما وف عا أو تسعا وعدال  ملك س   »2«. جورا 

ع   :نالثالثو والسا
ه: و عنه قال ّقال النبي صلى هللاا عل ّ ملك األرض رجل من أهل : ّسلم وآله وّ ّال تنقضي الساعة حتى  ّ
م ما ملئت قبله ظلمابیتي  ع سنین وأل األرض عدال  ملك س   »3«. جورا 
  :نالثالثو والثامن

ه: و عنه قال ّقوله صلى هللاا عل   »4«. ّالمهد من ولدك: ّسلم لفاطمة علیها السالم وآله وّ
__________________________________________________  

اسناده عن ابي سعید، عن النبي 566 ح 315/ 2ج » فرائد السمطین«ّرواه الحموئي في ) 1 (  
ه ّصلى هللاا عل ذا وآله وّ سیر ه ع «: ّسلم مع تفاوت  ، إن قصر عمره فس ّو في أمتي المهد ّ ن

ّاال فثمان سنین، وسنین، ما لم یتنعموا مثله قط البر وٕ ّاال فتسع سنین، تتنعم أمتي في زمانه نع ّ ّّ ّ ّ ٕ 
اتها وا،ّالفاجر، یرسل السماء علیهم مدرارو ا منه رواه المتقي الهند  و.ّال تدخر األرض شیئا من ن قر

نز العمال ج  ا منه رو الحدیث في ص  و،38706 ح 274/ 14ّفي  ضا قر  38701 ح 273أ
  ).30(ّما تقدم في الحدیث 

ار « و،558/ 4المستدرك ج  و،28/ 3المسند ألحمد بن حنبل ج ) 2 ( العرف الورد في أخ



م الحافظ اإلصفهاني132:  للسیوطي»ّالمهد   . عن ابي نع
ار المهد«أخرجه السیوطي في ) 3 ( م إال  و عن أحمد،132ص » العرف الورد في أخ ّابي نع

ّأنه رو في أوله ا«: ّ ع سنین«: في آخره و»ّال تنقضي الدن ملك س   .»ما ملئت قبله جورا، 
ع المودة«أخرجه القندوز الحنفي في ) 4 ( ة » األوسط« عن الطبراني في 434ص » یناب ا عن ع

ه ، عن النبي صلى هللاا عل ّبن رعي، عن أبي أیوب األنصار ّ ّ ّسلم أنه قال لفاطمة علیها  وآله وّ ّ
اء: السالم ّو منا المهد«: الى ان قال... هو أبوك  وّمنا خیر األنب ضا  و.»هو من ولدك وّ رواه أ

ه وناقب البن المغازلي الشافعي، عن جواهر العقدین عن الم436في ص    -و الذ نفسي بیده«: ف
ة األبرار في أحوال دمحم   454:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

  :نالثالثو والتاسع
ه: قال ّقوله صلى هللاا عل عني الحسن: ّسلم وآله وّ ّإن منهما مهد هذه االمة،  ّ   »1«. الحسین وّ

  :ناالرعو
ه قالو عن ه: ه عن علي بن هالل عن أب ّدخلت على النبي صلى هللاا عل هو في الحالة  وّسلم وآله وّ

ت حتى إرتفع صوتها فرفع النبي صلى هللاا  ض فیها فإذا فاطمة علیها السالم عند رأسه ف ّالتي ق ّ ّ
ه ك؟ قالت: قال وّسلم إلیها رأسه وآله وعل عة : حبیبتي فاطمة ما الذ ی عدك، أخشى الض من 
ّا حبیبتي أما علمت أن هللاا عز: فقال ّ عثه  وّ اك ف ّجل إطلع الى األرض إطالعة فاختار منها أ ّ

ة    ّبرسالة، ثم إطلع ثان
علك، ا فاطمة نحن أهل بیت قد أعطانا هللاا عز وفاختار منها  اه،  حك إ ّأوحى الي ان أن ّ ّ ع  وّ ّجل س

عط أحدا قبلنا، عطي أحدا  وخصال لم  ّأكرم النبیین على هللاا عز وّأنا خاتم النبیین،: عدناال  ّ  ّجل وّ
ّأحب المخلوقین الى هللاا عزو ّ اء وأنا أبوك، وّجل وّ ّأحبهم الى هللاا عز وّوصیي خیر األوص ّ هو  وّجل وّ

ّأحبهم الى هللاا عز وشهیدنا خیر الشهداء وعلك، ك وّجل وّ ّعم  وّهو حمزة بن عبد المطلب عم أب
شاءّمن وعلك، ة حیث  طیر في الجنة مع المالئ ك وا من له جناحان  علك، وّهو إبن عم أب  أخو 

طا هذه األمةو ّمنا س اب أهل الجنة والحسین وهما إبناك الحسن وّ عثني وأبوهما وّهما سیدا ش    ّالذ 
__________________________________________________  

ّمنا مهد هذه األمة ّ   .»كهو من ولد وّ
ار المهد«) 1 ( اسناده عن علي  و عن الطبراني137ص » العرف الورد في أخ م  ابى نع

ار صاحب الزمان ألبي عبد هللاا دمحم بن یوسف الكنجى الشافعي المتوفى . الهاللي ان في أخ ّالب
ه) 658( ه عن النبي صلى هللاا عل اسناده عن علي الهاللي عن أب ّه في ضمن حدیث  ّ م ّسل وآله وّ



الح أن منهما «: ّأنه قال لفاطمة علیها السالم عثني  ّو الذ  ) الحسین علیهما السالم وا الحسن(ّ
ّمهد هذه األمة ه السالم من أوالد 201ص : في هامشه» منتخب األثر«قال صاحب . »ّ ونه عل  

ط  ه السالم فاطمة بنت الس اقر عل طین علیهما السالم لكو والدة اإلمام ال األكبر االمام الحسن نالس
اقر ه السالم، فال الحسین  وّاألئمة من ولده الى المهد علیهم السالم من نسل الحسن والمجتبى عل

  .ّعلیهما السالم
ة األبرار في أحوال دمحم   455:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ا خیر منهما   .الح نب
ّا فاطمة إن منهما مهد ه ا هرجاّ ّذه االمة إذا صارت الدن  ٕانقطعت السبل، وصارت الفتن ومرجا وّ

بیر یرحم صغیراو عض فال  عضهم على  بیرا وأغار    .ّال صغیر یوقر 
فتح حصو الضاللة عث هللاا عند ذلك منهما من  ّفی ن ما  وّ الدین في آخر الزمان،  قوم  ا غلفا  قلو

ه في أول الزمان، ا فاطمة ال تحزنيمأل األرض عدال وّقمت  ما ملئت جورا  ي فإن هللاا  و  ّال ت ّ
ك وّعز انك مني وّجل أرحم  ك مني لم ّأرأف عل ه وّ ّموقعك في قلبي قد زوجك هللاا  هو أعظمهم  وّ

ا، ة، وحس الرع ة، وأرحمهم  السو ة، وّأعدلهم  القض صرهم  ّقد سألت هللاا عز وّا ّجل أن تكوني أول  وّ ّ
ه السالممن یلحقني من أهل عده إال خمسة: ّ بیتي، قال علي عل عین یوما حتى  وّلم تب فاطمة  ّس
ه   »1«. ّألحقها هللاا تعالى 

  :ناالرعو والحاد
فة قال اسناده عن حذ ه: و عنه  ّخطبنا رسول هللاا صلى هللاا عل ائن ثم  وآله وّّ رنا ما هو  ّسلم فذ ّ ّ

ا إال یوم واحد لطو: قال ّلو لم یب من الدن عث هللاا رجال من ولد ّ ّل هللاا تعالى ذلك الیوم حتى ی ّّ
ّا رسول هللاا أ ولدك هو؟ قال: قال وإسمه إسمي فقام سلمان ضرب بیده على  ومن ولد هذا: ّ
ه السالم   »2«. رأس الحسین عل

  :ناالرعو والثاني
اسناده عن عبد هللاا بن عمرو قال ه: ّو عنه  ّقال النبي صلى هللاا عل ه : ّسلمو آله وّ ّیخرج المهد عل

قال لها   :السالم من قرة 
__________________________________________________  

م االصفهاني468/ 2ّشف الغمة ج ) 1 ( شف 78/ 51حار األنوار ج  و- عن أبي نع  عن 
م، ع المودة ص  وّالغمة عن أبي نع عض الحدیث عن جواهر العقدین436ناب ر    . ذ

ع المودة ص ) 2 ( حار ج  و،490 و488ّیناب شف الغمة، عن أبي 79/ 51أخرجه في ال ّ عن 



م اإلصفهاني   .نع
ة األبرار في أحوال دمحم   456:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

  »1«. رعة
  :ناالرعو والثالث

فة قال اسناده عن حذ ّقال رسول هللاا صلى هللاا : و عنه  هّّ ه السالم رجل : ّسلم وآله وعل ّالمهد عل
ب الدر   »2«. ّمن ولد وجهه الكو

ع   :ناالرعو والرا
فة قال ه: و عنه بإسناده عن حذ ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ه السالم رجل : ّسلم وآله وّّ ّالمهد عل

ّلونه لو عري،: من ولد أنه ون من خال  ّجسمه جسم إسرائیلي، على خده األ مأل ّ  ، ب در و  ّ
ما ملئت جورا یرضى في خالفته أهل األرض واألرض قسطا . الطیر في الجو وأهل السماء وعدال 

»3«  
  :ناالرعو والخامس

ه: و عنه بإسناده عن أبي سعید الخدر قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ّالمهد مني : ّسلم وآله وّّ ّ
  »4«. أجلى الجبهة اقنى األنف

__________________________________________________  
ة،) 1 ( ار صاحب الزمان عن عبد هللاا بن عمر بن حمو ان في أخ ّالب ّ وسف بن خلیل الحافظ،  وّ

حیى بن محمود بن سعد الثقفي، ارم،  وعن أبي الفرج  قال الحافظ یوسف أخبرنا القاضي أبو الم
م الحاف ان، عن عن ابي علي الحسن بن أحمد، عن أبي نع ّظ االصفهاني، عن أبي محمد بن ح ّ

اش، عن صفوان بن  ّالحسین بن أحمد المالكي، عن عبد الوهاب بن الضحاك، عن اسماعیل بن ع ّ ّ
ثیر بن مرة، عن عبد هللاا بن عمرو عن النبي صلى هللاا  ّعمرو، عن عبد الرحمن بن جبیر، عن  ّّ ّ

ه ّسلم أنه قال وآله وعل قال لهایخرج المهد من قرة«: ّ اقوت بن عبد هللاا الحمو . »رعة:   ّقال 
ّقال رسول هللاا : ّرعة، رو عن عبد هللاا بن عمرو بن العاص قال «238/ 7ج » معجم البلدان«في 

ه ّصلى هللاا عل رعة انتهى: ّسلم وآله وّ قال لها  من  ال حار  و.»یخرج المهد من قرة  أخرجه في ال
شف الغمة عن أ80/ 51ج  م الحافظ االصفهاني عن  ّللعالمة » منتخب األثر«في  وبي نع

اب العاشر من الفصل السادس471الصافي ص    . ال
اني9245ح » الجامع الصغیر«أخرجه السیوطي في ) 2 ( المتقي الهند في  و-ّصححه و عن الرو
ع ص «القندوز في  و38666 ح 264/ 14ج » ّنز العمال« ضا في  و188الیناب السیوطي ا



اني137/ 2ج » الحاو« م االصفهاني و عن الرو   .أبي نع
اني في مسنده137/ 2الحاو ج ) 3 ( فة و عن الرو م عن حذ » اسعاف الراغبین« وعن أبي نع

  .149ص 
ح أبي داود ج ) 4 ( ّ عن سهل بن تمام بن بزع، عن عمران القطان، عن 2485 ح 107/ 4صح

  .رقتادة، عن ابي نضرة، عن ابي سعید الخد
ة األبرار في أحوال دمحم   457:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

  :ناألرعو والسادس
ه ّو عنه بإسناده عن أبي سعید عن النبي صلى هللاا عل ّ ّالمهد منا أهل البیت : ّسلم قال وآله وّ رجل «ّ

ما ملئت جورا» من أمتي مأل األرض عدال    »1«. ّأشم األنف 
عال   :ناالرعو وسا

اهلي  ه: قال» 2«و عنه بإسناده عن أبي أمامة ال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل م: ّسلم وآله وّّ  بین
ع سنین، فقال له رجل » 3«ّین الروم ارع هدن و عة على ید رجل من آل هرقل یدوم س ّتقوم الرا

قال له المستورد  س  الن» 4«من عبد ق ّالمهد : إمام الناس یومئذ؟ قالّا رسول هللاا من : بن ج
اءتان قطوانیتان  ه ع ب در في خده خال اسود عل و أن وجهه  ّمن ولد إبن ارعین سنة،  ّ ّ»5 «

ستخرج الكنوز   »6«. فتح مدائن الترك وّأنه من رجال بني إسرائیل، 
__________________________________________________  

م، عن أبي سعید، ع124/ 2الحاو ج ) 1 ( ع المودة ص  ون ابي نع  رفعه عن أبي 488ّناب
م، وسعید، ع158منتخب األثر ص  وشارة اإلسالم عن الحافظ أبي نع   . عن الیناب

اهلي) 2 ( ن الشام الى أن توفي بها سنة : أبو امامة ال ّصد بن عجالن، صحابي مشهور، س ّ
حار ج -ه) 86(   .-35/ 1 سفینة ال
م«: ائد السمطینفي فر) 3 ( س  وبین ع سنین، فقال له رجل من عبد الق   .»الخ... ین الروم س
ة) 4 ( عض الحدیث ج  وأورده إبن االثیر في اسد الغا الن : قال و353/ 4أخرج  المستورد بن ج

مان بن حبیب قال ، رو األوزاعي عن سل قول: العبد ا امامة  ّقال رسول هللاا صلى هللاا : سمعت أ ّّ
م: ّسلم وآله وهعل و بین عة على ید رجل من ال هرقل فقال رجل  ونس ین الروم أرع هدن یوم الرا

الن  قال له المستورد بن ج س    .الخ... من عبد الق
  .الراء» قطرانیتان«: في فرائد السمطین المطبوع) 5 (
ة ج ) 6 ( الن العبد قال الذهبي ف407/ 3اإلصا ي میزان االعتدال ج  في ترجمة المستورد بن ج



سة) 6511( رقم 301/ 3 سة بن أبي صغیرة: في ترجمة عن اطل: عن  .اتى عن االوزاعي بخبر 
الخبر : 1153 رقم 383/ 4ه في لسان المیزان ج ) 852(قال ابن حجر العسقالني المتوفى و

ور  طالنه(المذ ّأ الذ صرح الذهبي ب عجمه الكبیر، أخرجه الطبراني في مسند أبي امامة من م) ّ
سة بن أبي صغیرة، : قال ، حدثنا علي بن الحسیني الموصلي، حدثنا عن ّحدثنا علي بن سعید الراز ّ ّ

قول مان ابن حبیب، سمعت أبي امامة رضي هللاا عنه  ّحدثنا االوزاعي، عن سل ّقال رسول هللاا : ّ
ه ّصلى هللاا عل م: ّسلم وآله وّ ر ا... ین الروم أرعة هدن  ونستكو بین عد ذ لخ قال ابن حجر 

م على هذا الحدیث و:قلت: الخبر   -ما أدر لم ح
ة األبرار في أحوال دمحم   458:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

  :ناألرعو والثامن
ه: و عنه بإسناده عن عبد الرحمان بن عوف قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل عثن: ّسلم وآله وّّ ّ هللاا ّلی

ا  ضا»1«قمن عترتي رجال أفر الثنا ه ف ض المال عل ف مأل األرض عدال    »2«. ، أجلى الجبهة، 
  :ناالرعو والتاسع

ه: و عنه بإسناده عن أبي امامة قال ّخطبنا رسول هللاا صلى هللاا عل ر الدجال قال وّسلم وآله وّّ : ّذ
ما ینفي الكیر خبث الحدید » 3«ّدعى ذلك الیوم الخالص، فقالت ام شرك  و:فینفي المدینة الخبث 

ا رسول هللاا؟ قال ّجلهم ببیت المقدس، إمامهم المهد رجل  وهم یومئذ قلیل،: ّفأین العرب یومئذ  ّ
  »4«. صالح

__________________________________________________  
طالن سة عن غیره وال حك تضعیف عن   !لم 

ا) 1 ( مفرقها الفلج وّدم الفم،أسنان في مق: الثنا اعد وأراد    .هو من الحسن والت
ّأخرجه أبو عبد هللاا محمد بن یوسف الگنجي الشافعي المتوفى سنة ) 2 ( ان في «في ) 658(ّ الب

ار صاحب الزمان الحافظ ابو طاهر اسماعیل بن ظفر بن أحمد النابلسي، عن ابي : قال» أخ
ارم أحمد بن دمحم بن عبد هللاا اإل ، عن همام ّالم اس الرامهرمز ّصبهاني، عن خلف بن أحمد بن الع

م، عن محمد بن عمرو، عن ابي  د بن ابراه اد، عن سو ّبن محمد بن أیوب، عن طالوت بن ع ّّ ّ
ه، قال ا، «: ّقال رسول هللاا: سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن اب عثن هللاا من عترتي أفر الثنا قلی ّ ّ

مأل األرض ق ضا وسطاأجلى الجبهة  ض المال ف ف ه، » عدال  م الحافظ في عوال قال أخرجه أبو نع
اد، ه طالوت بن ع ّتفرد  ره في . هو معروف عندنا في روایته وّ  28 ح 156ص » منتخب األثر«ذ

ع المودة«رواه في : قالو ب » اسعاف الراغبین«في  و»جواهر العقدین« عن صاحب 423ص » ّیناب



ر الحنبلي الدمشقي المتوفى أخرجه شمس الد و.135 ص 2 ه في ) 751(ّین محمد بن ابي 
ور146ص » المنار المنیف« اسناده المذ م االصفهاني  » الحاو«رواه السیوطي في  و عن ابي نع

م132ص    . عن أبي نع
  
ة العامرة بنت دودان بن عوف بن عمرو بن عامر، قیل: ّأم شرك) 3 ( ّغزة أو غزلة القرش هي : ّ

هالتي  ّوهبت نفسها للنبي صلى هللاا عل ّ ة ج -هي غیرها،: قیل وآله، وّ   .-594/ 5 اسد الغا
اني، وأخرج ابن ماجة، و:قال و135 ص 2ج » الحاو«أورده السیوطي في ) 4 (  ابن خزمة، وّالرو
م والحاكم، وأبو عوانة،و ّخطبنا رسول هللاا صلى هللاا ع: عن ابي امامة قال«: اللفظ له وأبو نع هّّ  ل
ر الدجال و-ّسلمو ما ینفي الكیر خبث الحدید،: قال و- ّذ دعى ذلك  وتنفي المدینة الخبث منها 

ا رسول هللاا یومئذ؟ قال: ّالیوم الخالص، فقالت أم شرك ّجلهم ببیت  وهم یومئذ قلیل: ّفأین العرب 
ح وّالمقدس صلي بهم الص ّامامهم المهد رجل صالح، فبینما إمامهم قد تقدم  ّ سى ٕ  إذ نزل علیهم ع

مشي ص  ام ین   -ّبن مرم فرجع ذلك األ
ة األبرار في أحوال دمحم   459:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

  :نالخمسو
ه ّو عنه بإسناده عن أبي سعید الخدر أن النبي صلى هللاا عل ّ ّ ه : ّسلم قال وآله وّ یخرج المهد عل

ع اثا للناس تنعم االمةالسالم في أمتي ی ّثه هللاا غ ة، وّ ش الماش اتها، وتع عطي  وتخرج األرض ن
  .»1«المال صحاحا 

  :نالخمسو والحاد
ه: ّو عنه بإسناده عن عبد هللاا بن عمر، قال ّقال النبي صلى هللاا عل ّ ه : ّسلم وآله وّ ّیخرج المهد عل

ف والسالم ه غمامة فیها مناد یناد هذا المهد خل عوهّعل ّة هللاا فات ّ .»2«  
  :نالخمسو والثاني

ه: ّو عنه عن عبد هللاا بن عمر قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ه : ّسلم وآله وّّ ّیخرج المهد عل
عوه: على رأسه ملك یناد والسالم فة هللاا فات ّهذا المهد خل ّ ّ .»3«  
  :نالخمسو والثالث

عث في : ّرسول هللااقال : و عنه بإسناده عن ابي سعید الخدر قال ه السالم ی المهد عل م  شر ّا ّ
مأل األرض قسطا وّأمتي على إختالف من الناس ما ملئت جورا وزالزل ف ظلما، یرضى عنه  وعدال 

قسم المال صحاحا، فقال له رجل وّساكن السماء   ما معنى صحاحا؟ و:ّساكن األرض 



__________________________________________________  
قول له ه ثم  تف سى یده بین  ضع ع سى، ف ّالقهقر لیتقدم ع صلي : ّ مت، ف ّتقدم فصل فإنها لك أق ّ ّ ّ

ع المودة«أورده القندوز الحنفي في  وبهم إمامهم ة المرام عن الحافظ أبي 490ص » یناب  عن غا
م، عن أبي امامة   .نع

م132/ 2ج » الحاو«أخرجه السیوطي في ) 1 ( اسنادهما عن أبي سعید، و، عن أبي نع  الحاكم 
اب 316ص » فرائد السمطین«ّأخرجه الحموئي في و ه  و،61 ال ه االمة«ف انا تنعم  عثه هللاا ع ّی ّ«.  
م عن أبي محمد الغطرفي، عن 316ص » فرائد السمطین«ّأخرجه الحموئي في ) 2 ( ّ عن أبي نع

مان، عن عبد الوهاب بن ضحا ّمحمد بن محمد بن سل ّ ّ اش، عن صفوان بن ّ ّك، عن إسماعیل بن ع
ثیر بن مرة، عن عبد هللاا بن عمر ّعمرو، عن عبد الرحمن بن جبیر، عن  أخرجه السیوطي في  و.ّ

م128/ 2ج » الحاو«   . عن ابي نع
م قال669 ح 316/ 2ج » الفرائد«ّأخرجه الحموئي في ) 3 ( مان بن أحمد، :  عن ابي نع ّحدثنا سل

م بن دمحم اش، عن صفوان بن عن ابراه ّ الحمصي، عن عبد الوهاب بن نجدة، عن اسماعیل بن ع ّ
ثیر بن مرة، عن عبد هللاا بن عمر  ّعمرو، عن عبد الرحمان ابن جبیر، عن  اورده الذهبي في  و...ّ

  .105/ 1ابن حجر في لسان المیزان ج  و63/ 1المیزان ج «
ة األبرار في أحوال دمحم   460:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ة بین الناس: قال   »1«. »ّالسو
ع   :نالخمسو والرا

ه» 2«ّو عنه، عن عبد هللاا بن عمر  ّقال النبي صلى هللاا عل ّ ملك  وآله وّ ّسلم ال تقوم الساعة حتى  ّ ّ
مأل األرض عدال ما ملئت جورا واألرض رجل من أهل بیتي یواطئ إسمه إسمي  . ظلما وقسطا 

»3«  
  :نالخمسو والخامس

فة، قال ه: و عنه بإسناده عن حذ ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ا إال : ّسلم وآله وّّ ّلو لم یب من الدن
ه رجال إسمه إسمي، عث هللاا ف ا عبد هللاا وّیوم واحد ل نى ا ّخلقه خلقي،  ّ .»4«  

  :نالخمسو والسادس
هّقال رسول هللاا: و عنه بإسناده عن إبن مسعود قال ّ صلى هللاا عل ا حتى : ّسلم وآله وّ ال تذهب الدن

عث هللاا رجال من أهل بیتي    ّی
__________________________________________________  



م الحافظ 561 ح 310/ 2ج » فرائد السمطین«ّأخرجه الحموئي في ) 1 ( اسناده عن ابي نع  
ه إبن حنبل، عن عبد ّاإلصبهاني، عن أحمد بن جعفر بن مالك، عن عبد هللاا  بن احمد، عن اب

شر، عن ابي الصدی الناجي  مان، عن المعلى بن زاد، حدثنا العالء بن  ّالرزاق، عن جعفر بن سل ّ ّ
ه ، عن النبي صلى هللاا عل ّر بن عمرو، عن ابي سعید الخدر ّسلم أنه قال وآله وّ م : ّ شر ّأ

ذا و37/ 3ج » المسند «رواه أحمد بن حنبل في. الحدیث... المهد  ه: زاد ه ّقال صلى هللاا عل ّ 
ه و:ّسلمو ّمأل هللاا قلوب أمة دمحم صلى هللاا عل ّّ ا فیناد  وّسلم غنى وّ أمر مناد سعهم عدله حتى 

قول قول: ف قوم من الناس إال رجل ف ّمن له في مال حاجة؟ فما  عني الخاز-ّإئت السدان: ّ  فقل -ن 
أمرك: له ّإن المهد  قول لهّ قول وأحث حتى إذا جعله في حجره:  أن تعطیني ماال، ف : أبرزه ندم ف

ّنت أجشع امة محمد نفسا أو عجز عني ما وسعهم؟ ّ قال له! ّ قبل منه، ف إنا ال نأخذ : ّقال فیرده فال 
عده أو  ش  ع سنین، أو ثمان سنین، أو تسع سنین، ثم ال خیر في الع ذلك س و  ّشیئا أعطیناه، ف ن

عده: الق اة  ضا رواه ابن حنبل في  و.ثم ال خیر في الح  من طر آخر مع 52/ 3ج » المسند«ا
سیر اورد في  وعن أحمد،» الحاو«رواه السیوطي في  وتفاوت  م الحافظ  و»المعرفة«ال ابي نع

  ...عن أبي سعید 
ا أن الصواب عبد هللاا بن مسعود) 2 ( ّالمظنو قو ّ ّ ورة مسندا لم اظفر على الحدیث  ون األلفا المذ

  .الى ابن عمر
، عن عبد هللاا 10214 رقم 10ج » المعجم الكبیر«أخرجه الطبراني في ) 3 ( ّ عن موسى بن هارو ن

، عن عبد هللاا بن عبد القدوس، عن األعمش، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر  ّبن داهر الراز ّ ّ
ش، عن عبد هللاا بن مسعود رضي هللاا عنه، عن ّبن حب هّ ّ النبي صلى هللاا عل ّ   .ّسلم وآله وّ

فة132/ 2ج » الحاو«أخرجه السیوطي في ) 4 ( اسناده عن حذ م    . عن ابي نع
ة األبرار في أحوال دمحم   461:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

مألها قسطا وء إسمه إسمي یواطى ه إسم أبي  ما ملئت جورا وٕاسم أب   »1«. ظلما وعدال 
ع   :نالخمسو والسا

ه: و عنه بإسناده عن ابي سعید الخدر قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ّلتملئن األرض : ّسلم وآله وّّ
مألها قسطا وظلما ّعدوانا ثم لیخرجن رجل من أهل بیتي حتى  ما ملئت ظلما وّ . عدوانا وجورا وعدال 

»2«  
  :نالخمسو والثامن

ه: ّبن عبد هللاا قالّو عنه بإسناده عن زر  ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل یخرج رجل من : ّسلم وآله وّّ



مألها قسطا وأهل بیتي یواطئ إسمه إسمي،   »3«. عدال وخلقه خلقي، 
  :نالخمسو والتاسع

، قال ه: و عنه بإسناده عن أبي سعید الخدر ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل نو عند : ّسلم وآله وّّ
قال له ومان،ّإنقطاع من الز و عطاؤه هنیئا: ظهور من الفتن رجل،  ه السالم  نالمهد عل ّ .»4«  

  :نالستو
ه: و عنه بإسناده عن أبي سعید الخدر قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل یخرج رجل من : ّسلم وآله وّّ

سنتي، وأهل بیتي ة وعمل    نزل له البر
__________________________________________________  

ة،125/ 2ج » الحاو«رواه السیوطي في ) 1 ( الدار قطني في  والطبراني، و عن ابن أبي شی
م، واالفراد،   .الحاكم عن ابن مسعود وأبي نع

م عن أبي سعید  و عن حارث بن أبي أسامة132/ 2ج » الحاو«أخرجه السیوطي في ) 2 ( أبي نع
  .الخدر

مان بن أحمد الطبر) 3 (  عن 1022910ج » المعجم الكبیر«في ) 360(اني المتوفى أخرجه سل
، عن واصل بن عبد األعلى، عن محمد بن فضیل، عن عثمان بن عبد  ّالحسین بن إسحاق التستر
ش، عن عبد هللاا بن مسعود عن النبي  ّهللاا بن شبرمة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حب ّّ

ه ّصلى هللاا عل ّسلم أنه قال وآله وّ  من 281/ 1ّرواه البزار ج  و.»الخ.. یخرج رجل من اهل بیتي «: ّ
م و عن الطبراني132/ 2ج » الحاو«رواه السیوطي في  و.طر عثمان بن شبرمة رواه  و.أبي نع

  . عن الطبراني38702273/ 14ج » ّنز العمال«ّالمتقي الهند في 
م بن حماد133/ 2ج » الحاو«رواه السیوطي في ) 4 ( م، عن ابي سعید و،ّ عن نع في  و.أبي نع

حار ج  م، عن أبي سعید82/ 51ال شف الغمة عن ابي نع   .ّ عن اإلرلي في 
ة األبرار في أحوال دمحم   462:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

تها وّمن السماء، ما ملئت ظلما وتخرج له األرض بر م ع وجورا ومأل األرض عدال  لى هذه ح
ع سنین،   »1«. نزل بیت المقدس وّاالمة س

  :نالستو والحاد
ان قال اسناده عن ثو ه: و عنه  ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ات السود قد  وآله وّّ ّسلم اذا رأیتم الرا ّ

ه السالم واقبلت من خراسان فأتوها فة هللاا المهد عل ّلو حبوا على الثلج فإن فیها خل ّ ّ .»2«  
  :نالستوو الثاني



ه: ّو عنه بإسناده عن علقمة عن عبد هللاا قال ّبینا نحن عند النبي صلى هللاا عل ّسلم إذ أقبلت  وآله وّ
ه ة من بني هاشم فلما رآهم صلى هللاا عل ّفت ّ ا رسول : ّتغیر لونه فقالوا وّسلم إغرورقت عیناه وآله وّ
رهه، فقال ا،ّإنا أهل ب: هللاّا ما نزال نر في وجهك شیئا ن ّیت إختار هللاا لنا اآلخرة على الدن ّان أهل  وّ ٕ

الء عد  أتي قوم من قبل المشر وتشردا ونبیتي سیلقو  سألو  وقتطردا حتى  ات سود ف نمعهم را
قاتلو ، ف عطو نالح فال  ن قبلو حتى یدفعوه الى رجل من أهل  وّ عطو ما سئلوا فال  ّنصرو ف ن ن ن

ما ملؤها جور ملؤها قسطا  أتهمبیتي ف م فل   »3«. ّلو حبوا على الثلج وا، فمن أدرك لك من
__________________________________________________  

م، عن ابي سعید، و عن الطبراني في األوسط131/ 2ج » الحاو«رواه السیوطي في ) 1 (  أبي نع
هو سنتي، ینزل هللاا له القطر من السماء «: ف ّقول  س» الخ.. ّ   .یربتفاوت 
م بن حماد، و عن أحمد بن حنبل133/ 2ج » الحاو«رواه السیوطي في ) 2 ( ابو  والحاكم، وّنع

ان م االصبهاني، عن ثو   .نع
ني في ) 3 ( ة، عن 4082 ح 22/ 2ج » السنن«أخرجه إبن ماجة القزو  عن عثمان بن أبي شی

ة بن هشام، عن علي بن صالح، عن یزد بن أبي زاد، عن ابراه ّم، عن علقمة، عن عبد هللاا، معاو
ه : قال ّبینما نحن عند رسول هللاا صلى هللاا عل ة من بني هاشم  و)و آله(ّّ الخ ... ّسلم إذ أقبل فت

سیر م» المستدرك«رواه الحاكم في  و.بتفاوت  م عن إبراه س، عن الح ره  و.من طر عمر بن ق ذ
ضا في  انأخرجه: قال و17ص » الذخائر«ّالمحب الطبر ا ره السیوطي  و.ّ ابو حاتم بن ح ذ

ضا في  ة،127/ 2ج » الحاو«أ م بن حماد، و عن ابن ابي شی م عن ابن مسعود وّنع   .أبي نع
                          

ة األبرار في أحوال دمحم   463:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  :نالستو والثالث

فة قالو عنه بإسناده عن  ه: حذ ّسمعت النبي صلى هللاا عل ّ قول وآله وّ ح هذه األمة من : ّسلم  ّو
قتلو یف  ابرة  صانعهم بلسانه، ونملوك ج ّطردو إال من اظهر طاعتهم فالمؤمن التقي  ّ ّفر  ون

ار عنید، ل ج عید اإلسالم عززا قصم  ه، فإذا أراد هللاا تعالى أن  قل ّمنهم  ّ شاء هو القادر على ما  وّ
عد فسادها صلح االمة  ا إال یوم واحد لطول هللاا ذلك الیوم حتى : ّأن  فة لو لم یب من الدن ّا حذ ّ ّ

ه هو سرع  وهللاّا ال یخلف وعده و:ظهر اإلسالم وملك رجل من أهل بیتي تجر المالحم في ید
  »1«. الحساب
ع   :نالستو والرا



هّو عنه بإسناده عن ابي سعید الخدر عن النبي ّ صلى هللاا عل ّتتنعم أمتي في زمان : ّسلم قال وآله وّ ّ
ه السالم نعمة لم یتنعموا مثلها قط، یرسل السماء علیهم مدرارا، ّالمهد عل ال تدع األرض من  وّ

اتها شیئا إال أخرجته   »2«. ّن
  :نالستو والخامس

ه: اسناده عن أنس بن مالك قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ّنحن بنو عبد المطلب : ّلمس وآله وّّ
  »3«. المهد علیهم السالم والحسین والحسن وجعفر، وحمزة، وّأخي علي، وأنا: سادات أهل الجنة

  :نالستو والسادس
ه: عنه بإسناده عن أبي هررة، قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ا إال : ّسلم وآله وّّ ّلو لم یب من الدن ّ
  »4«. تيلیلة لملك فیها رجل من أهل بی

ع   :نالستو والسا
ان قال اسناده عن ثو ه: و عنه  ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل لهم : ّسلم وآله وّّ م ثالثة  نز ّقتتل عند 

صیر الى واحد، فة، ثم ال    ّإبن خل
__________________________________________________  

فة عن أبي نع133/ 2ج » الحاو«رواه السیوطي في ) 1 (   .م، عن حذ
حار ج ) 2 ( م االصبهاني29 ح 83/ 51رواه المجلسي في ال   . عن أبي نع
غداد في ) 3 ( غداد«رواه الخطیب ال ه434/ 9ج » تارخ  ّ، إال أنه ف عة بنو عبد «: ّ نحن س

سیر ح . »المطلب   .27ّتقدم نحوه بتفاوت 
ان،، عن الحسن بن س133/ 2ج » الحاو«أخرجه السیوطي في ) 4 ( م، عن أبي  وف أبي نع

  .هررة
ة األبرار في أحوال دمحم   464:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

قتله قوم، ثم یجي ثم تجي قتلونهم قتال لم  ات السود ف ه فأتوه  ّء الرا ، فإذا سمعتم  فة هللاا المهد ّء خل ّ
ه ال فة هللاا المهد عل عوه، فإنه خل ا ّف   »1«. سالمّ

  :نالستو والثامن
ان قال ه: و عنه بإسناده عن ثو ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ات السود من قبل  ّسلم تجي وآله وّّ ّء الرا ّ

أتهم هم من حدید، فمن سمع بهم فل أن قلو  ، ّالمشر   »2«. لو حبوا على الثلج وق
  :نالستو والتاسع

ه الس   :الم قالّو عنه بإسناده عن علي بن ابي طالب عل



ه: قلت ّا رسول هللاا أمنا آل دمحم المهد أم من غیرنا؟ فقال النبي صلى هللاا عل ّّ ّ ّ ّال بل منا : ّسلم وآله وّ
ما أنقذوا من الشرك، ما فتح بنا ینقذو من الفتن  ه الدین،  عد عداوة  ونیختم  هم  ّنا یؤلف هللاا قلو ّ

عد عداوة الشرك إخوانا ما ألف بینهم    »3«.  في دینهمّالفتنة 
عو   :نالس

ه: ّو عنه بإسناده عن عبد هللاا بن مسعود قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ّسلم لو لم یب من  وآله وّّ
ملك رجل من أهل بیتي یواطئ إسمه إسمي ا إال لیلة واحدة لطول هللاا تلك اللیلة حتى  ّالدن ّ ّ ّ ه  وّ ٕاسم أب

مألها قسطا ما ملئت ظل وإسم أبي  ة، وجورا وماعدال  السو ّقسم المال  جعل الغنى في قلوب  وّ
عا أو تسعا، ملك س عد المهد وّهذه االمة، ف اة  ش الح   »4«. ال خیر في ع

__________________________________________________  
حیى،4084 ح 23/ 2ج » السنن«أخرجه ابن ماجة في ) 1 ( أحمد بن یوسف،  وّ عن محمد بن 

ة، عن أبي اسماء الرحبي، عن عن ع ، عن خالد الحذاء، عن ابي قال ان الثور ّبد الرزاق، عن سف ّ
ان قال في  ح، رجاله ثقات،: »الزوائد«ثو ح : قال ورواه الحاكم في المستدرك وهذا اسناد صح صح

م، والحاكم، و عن ابن ماجة،127/ 2ج » الحاو«رواه السیوطي في  و.على شر الشیخین  أبي نع
ان نز العمال ج  و.عن ثو ضا المتقي الهند في  ّرواه ا   .38658 ح 263/ 14ّ

م اإلصبهاني26 ح 472/ 2ّشف الغمة ج ) 2 ( حار ج  و، عن أبي نع  عن 33 ح 84/ 51ال
  .ّشف الغمة

م بن حماد،29/ 2ج » الحاو«رواه السیوطي في ) 3 ( حول وّ عن نع م من طر م   .ابي نع
سیر في 133/ 2ج » الحاو«یوطي في اخرجه الس) 4 ( م عن ابن مسعود مع تفاوت   عن أبي نع

  .عض األلفا
ة األبرار في أحوال دمحم   465:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

عو والحاد   :نالس
ه اإلسناد عن أبي هررة، عن النبي صلى هللاا عل ّو عنه  ّ ملك ال تقو: ّسلم قال وآله وّ م الساعة حتى 

ة فتح هللاا القسطنطن ّلو لم یب إال یوم واحد لطول هللاا ذلك  والدیلم على یده، وّرجل من أهل بیتي  ّ ّ
فتحها   »1«. الیوم حتى 

عو والثاني   :نالس
ه ه عن جده أن النبي صلى هللاا عل س بن جابر، عن أب ّو عنه بإسناده عن ق ّ ّ ّ : ّسلم قال وآله وّ

عد خلف و  عد الخلفاء أمراء، واء،نس ابرة، ثم یخرج رجل من أهل  ومن  عد االمراء ملوك ج ّمن 



ما ملئت جورا مأل األرض عدال    »2«. بیت 
عو والثالث   :نالس

ه: و عنه بإسناده عن أبي سعید الخدر قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل صلي : ّسلم وآله وّّ ّمنا الذ  ّ
سى بن مرم خلفه   »3«. ع

عو وعالرا   :نالس
ه: ّو عنه بإسناده عن جابر بن عبد هللاا قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل سى بن : ّسلم وآله وّّ ینزل ع

قول أمیرهم المهد قول: ّمرم ف عض أمراء تكرمة من هللاا لهذه : ّتعال صل بنا ف م على  عض ّال إن  ّ
  »4«. ّاألمة

عو والخامس   :نالس
م و عنه بإسناده یرفعه الى     اإلمام» 5«ّمحمد بن إبراه

__________________________________________________  
ة الطالب ألبي عبد هللاا الشافعي، عن أبي هررة، رواه في 96/ 51حار األنوار ج ) 1 ( فا ّ عن 

سیر،266/ 14ّنز العمال ج  ضا السیوطي في  و بتفاوت   مع 134/ 2ج » الحاو«اخرجه ا
م، عن ابي هررة و عن ابن ماجة،تفاوت ما   .أبي نع

م، وابن مندة، و عن المعجم الكبیر للطبراني،134/ 2ج » الحاو«رواه السیوطي في ) 2 (  ابي نع
س بن جابرو حار ج  وابن عساكر، عن ق ة الطالب96/ 51رواه في ال فا   . عن 
م،187/ 7ّنز العمال ج ) 3 ( ض القدیر ج  و، عن أبي نع   .17/ 6ف
ح مسلم  مصر ) 4 ( ه السالم63/ 1ج ) 1348(صح سى عل اب نزول ع مان  تاب اال قد  و 

سى في غیر واحد من الصحاح ابن  وّالنسائي، ومسلم والمسانید مثل البخار ورو حدیث نزول ع
السي وأبي داود، وأحمد، وماجة،   .الط

م اإلمام ابن محمد بن علي بن عبد هللاا) 5 ( ّدمحم بن إبراه ان ّ اسیین  ان من أمراء الع اس،  ّ بن ع ّ
غداد ما ب   -مق

ة األبرار في أحوال دمحم   466:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ا جعفر  ّحدثه أن أ اس، قال» 1«ّ ه، عن جده، عن عبد هللاا بن الع ّالمنصور حدثه، عن أب ّ قال : ّ

ه ّرسول هللاا صلى هللاا عل ّلن تهلك أمة أنا في أولها،: ّسلمو آله وّّ سى بن مرم في آخرها، وّ المهد  وع
  »2«. في وسطها
عو والسادس   :نالس



ه السالم قال: ّإبن الخشاب قال ّحدثنا صدقة بن موسى، قال حدثنا أبي عن الرضا عل ّ الخلف : ّ
ر هو صاحب الزمان ّالصالح من ولد الحسن بن علي العس ه الس وّ   »3«. المّهو المهد عل

ع عو والسا   :نالس
ه موسى : عنه قال ، عن أب ه هارو ، عن اب نحدثني أبو القاسم طاهر بن هارو بن موسى العلو ن ّ

ّقال سید جعفر بن محمد: قال ّ:  
، قال  وّهو المهد إسمه محمد، والخلف الصالح من ولد نیته أبو القاسم، یخرج في آخر الزمان 

  .المه صقیل
ر  ة أخر و:الذراعقال لنا أبو  مة،: في روا قال لها وّبل أمة ح ة ثالثة  : قال ونرجس: في روا

ا القاسم وهللاّا أعلم بذلك وبل سوسن ظهر في آخر الزمان  وهو ذو اإلسمین خلف وّنى أ ّمحمد  ّ
ح صوت فص   »4«. هذا المهد: ّعلى رأسه غمامة تظله عن الشمس، تدور معه حیثما دار تناد 

عوو الثامن   :نالس
ّحدثني محمد بن موسى الطوسي، حدثني: و عنه قال ّّ   

__________________________________________________  
غداد ج -ه) 185(الى أن توفي سنة    .384/ 1 تارخ 

اسیین، ولد سنة : ابو جعفر المنصور) 1 ( اس، ثاني خلفاء الع ، 95ّعبد هللاا بن دمحم بن علي بن الع
ه السفاح سنة ولى الخ عد أخ رمة سنة ) 136(ّالفة  ة الم مو من أرض م ّمات ببئر م ّ  )158(ن

  .- 259/ 4 عاما االعالم ج 22مدة خالفته و
نز العمال ج 134/ 2الحاو ج ) 2 ( م،  حار األنوار ج 38671 ح 266/ 14ّ عن ابي نع  51 /

م93 ة الطالب عن ابي نع فا   .أحمد بن حنبل و عن 
ع المودة ص 475/ 2ّلغمة ج شف ا) 3 ( م االصفهاني491ّ، یناب   . عن أبي نع
ع المودة ص 475/ 2ّشف الغمة ج ) 4 ( ة المرام عن ابن  و نحوه491ّ، یناب ّرواه المؤلف في غا

  .219ّالخشاب، منتخب األثر ص 
ة األبرار في أحوال دمحم   467:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ّعبید هللاا بن محمد، عن القاسم بن عد قال ة الخلف الصالح أبو القاسم: قال: ّ هو ذو  ون

  »1«. اإلسمین
عو والتاسع   :نالس

تاب  ّأبو عبد هللاا محمد بن یوسف بن محمد الگنجي الشافعي صاحب  ّ ة الطالب«ّ تاب  و»فا



ار صاحب الزمان« ان في أخ   .»ّالب
ه آكد وّإني جمعت هذا الكتاب: قال و اإلحتجاج  عة ل نعرته من طر الش ّاألول في : هو أبواب وق

ر خروجه في آخر الزمان عن زر عن عبد هللاا قال ّذ ّ ه: ّ ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ال : ّسلم وآله وّّ
ملك العرب رجل من أهل بیتي یواطي ا حتى  . ء إسمه إسمي، أخرجه أبو داود في سننه ّتذهب الدن

»2«  
  :نانوالثم

ه ه السالم عن النبي صلى هللاا عل ّعنه عن علي عل عث هللاا  وآله وّ ّسلم لو لم یب من الدهر اال یوم ل ّ
ذا أخرجه أبو داود في سننه ما ملئت جورا ه مألها عدال    »3«. رجال من أهل بیتي 

  :نالثمانو والحاد
م بن محمد األزهر الصرفیني: و عنه قال ،» 4 «ّأخبرنا الحافظ إبراه ّالحافظ محمد بن  وبدمش

  .نبجامع جبل قاسیو» 5«عبد الواحد المقدسي 
ر الترمذ الحدیث في جامعه وقال الگنجي ه إسم وقد ذ ر إسم أب    لم یذ

__________________________________________________  
  .475/ 2ّشف الغمة ج ) 1 (
ح أبي داود ج ) 2 ( ح207/ 2صح ان، عن عاصم، عن زر، عن ّ عن مسدد، عن  ّیى عن سف

ضا احمد بن حنبل في  و)ابن مسعود(ّعبد هللاا    .377/ 1ج » المسند«اخرج الحدیث ا
ح أبي داود ج ) 3 ( حار االنوار ج 4283 رقم 107/ 4صح شف الغمة ج 85/ 51،  / 2ّ عن 

سیر476   .، عن أبي داود بتفاوت 
م) 4 ( فتح ( بن دمحم بن االزهر بن أحمد بن دمحم الصرفیني الحافظ ابو اسحاق تقي الدین إبراه

غداد، توفي سنة ) الفاء وسر الراء والصاد ة الى صرفین قرة ب  5 شذرات الذهب ج - )641(ّنس
  .-209ص 

اء الدین الصالحي ) 5 ( ّمحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعد المقدسي األصل ض
  .-134/ 7 االعالم ج - ه) 643(توفي سنة  و)569(، ولد سنة ّالحنبلي المورخ الدمشقي

ة األبرار في أحوال دمحم   468:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ات الحافظ وأبي ره أبو داود في معظم روا ار إسمه إسمي فقط، وذ الذ رو  والثقات من نقلة األخ
ه اسم ابي« ّان صح فمعناه وهو یزد في الحدیث،و فهو زائدة» و إسم أب ه  وٕ ه أ الحسین عل ٕاسم أب

ه  والسالم ه السالم دو الحسن عل ة عنه أنه من ولد الحسین عل نا ة  ننیته أبو عبد هللاا فجعل الكن ّ ّ



و الراو توهم قوله إبني فصحفه أبي والسالم ّحتمل أن  ّّ ات ون ّانما قال هذا جمعا بین الروا ٕ.  
سى في قال الشیخ رته أما اصحابنا» شف الغمة«ّ الفاضل علي بن ع ر ما ذ  ّعد أن ذ

نالمصنفو فإنهم لم یلتفتوا إلى هذا الحدیث لما ثبت عندهم من إسمهو ه علیهما السالم وّ ّأما  وٕاسم أب
ّالجمهور فقد نقلوا أن زائدة هذا یزد في األحادیث فوجب المصیر إلى أنه من زاداته جمعا بین  ّ

ات  وقوالاأل   .»1«الروا
  :نالثمانو والثاني

اسناده عن سعید بن المسیب قال ه السالم فقالت: ّو عنه  : ّنا عند أم سلمة فتذاكرنا المهد عل
ه ّسمعت النبي صلى هللاا عل ّ قول وآله وّ . ّالمهد من ولد فاطمة أخرجه إبن ماجة في سننه: ّسلم 

»2«  
  :نالثمانو والثالث

ضا عنها قالتو عنه عن سعید ب ه: ن المسیب ا ّسمعت النبي صلى هللاا عل قول وآله وّ : ّسلم 
  »3«. المهد من عترتي من ولد فاطمة أخرجه الحافظ أبو داود في سننه

ع   :نالثمانو والرا
اسناده عن علي قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا: ّو عنه  ّّ   

__________________________________________________  
شف الغمة ج 82/ 51حار األنوار ج ) 1 (   .476/ 2ّ عن 
شف الغمة ج 82/ 51حار األنوار ج ) 2 ( ار صاحب الزمان، 477/ 2 عن  ان في أخ  عن الب

  .4086 ح 24/ 2عن ابن ماجة في سننه ج 
حار ج ) 3 ( ان، عن أبي داود في سننه ج 477/ 2 عن الكشف ج 82/ 51ال  ح 107/ 4 عن الب

  .19 و10ّقدم الحدیث برقم ت و4284
ة األبرار في أحوال دمحم   469:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه صلحه هللاا في لیلة وآله وعل ّسلم المهد منا أهل البیت  ّ ّ ّ .»1«  
  :نالثمانو والخامس

ه: و عنه عن أنس بن مالك قال ّسمعت النبي صلى هللاا عل ّ قو وآله وّ نحن ولد عبد المطلب : لّسلم 
  .المهد علیهم السالم والحسین، والحسن، وجعفر، وّعلي، وحمزة، وأنا،: سادات أهل الجنة

حه   »2«. أخرجه إبن ماجة الحافظ في صح
  :نالثمانو والسادس



ان، قال ه: و عنه، عن ثو ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل لهم إبن  وآله وّّ م ثالثة  نز قتتل عند  ّسلم  ّ
قتله خل م قتال لم  قتلون ات السود من قبل المشر ف صیر الى واحد منهم، ثم تطلع الرا قفة ثم ال  ّ ّ ّ
  .قوم

ه ر شیئا ال أحفظه ثم قال النبي صلى هللاا عل ّثم ذ ّ ّ ّ عوه وآله وّ ا لو حبوا على  وّسلم إذا رأیتموه ف
فة هللاا المهد ّالثلج، فإنه خل ّ ّ.  
  »3«. أخرجه الحافظ إبن ماجة

ع   :نالثمانو والسا
  :قال» 4«ّو عنه عن عبد هللاا بن الحارث بن جزء الزید 

ه ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل عني سلطانه، هذا  وآله وّّ نسلم یخرج ناس من المشر یوطئو للمهد  ّ ق ّ
ح رواه الثقات ات وحدیث حسن صح   .األث

__________________________________________________  
نز العمال ج 4085 ح 23/ 2السنن البن ماجة ج ) 1 ( سیر 38664 ح 264/ 14ّ،   مع تفاوت 

ع المودة ص  وّصححه، وأحمد و عن ابن ماجة9243أحمد، الجامع الصغیر ح  وعن ابن ماجة ّناب
حار ج  و،477/ 2ّشف الغمة ج  و،432ص  و488 ار 86/ 51ال ان في أخ  عن الكشف، عن الب

  .صاحب الزمان
ه و4087 ح 24/ 2السنن البن ماجة ج ) 2 ( ع المودة ص  و،»ّسادة أهل الجنة«: ف  عن 435ناب

م،: قال وجواهر العقدین عن ابن ماجة، ني، والثعلبي، وأخرجه أبو نع   .الدیلمي والحاكم، والحمو
ح، رجال ثقات: »الزوائد«، قال في 4084 ح 23/ 2السنن البن ماجة ج ) 3 ( رواه  واسناده صح
ح على شر الشیخین،: قال ولحاكم في المستدركا  38658 ح 263/ 14ّنز العمال ج  وصح
ان عن ابن ماجة،477/ 2شف الغمة ج و حار ج  و عن الب شف الغمة87/ 51ال   .ّ عن 
ن ) 4 ( رب بن عمرو الزید صحابي، س ّعبد هللاا بن الحارث بن جزء بن عبد هللاا بن معد  ّ

ة ج -)88(ّتوفي بها سنة  ومصر   .- 137/ 3 اسد الغا
ة األبرار في أحوال دمحم   470:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ني في سننه   »1«. ّأخرجه الحافظ أبو عبد هللاا بن ماجة القزو
  :نالثمانو والثامن

تاب » 2«إبن أعثم  ه السالم أنه قا» الفتوح«الكوفي في  حا للطالقان : لّعن أمیر المؤمنین عل و
ست من ذهب نوزا ل ّلكن بها رجال مؤمنو عرفوا هللاا ح معرفته، وّال فضة وّفإن  تعالى بها  هم  ون



ضا أنصار المهد في آخر الزمان   »3«. ّأ
  :نالثمانو والتاسع

ه: عن أبي سعید الخدر قال عد نبینا حدث فسألنا رسول هللاا صلى هللاا عل و  ّخشینا أن  ّّ  هآل ون
عا أو تسعا زد الشاك قال: ّسلم قالو ش خمسا أو س ع ، یخرج ف ّإن في أمتي المهد ّ ما  و:قلنا: ّ

قول سنین یجي: ذاك؟ قال ه الرجل ف ه ما : ا مهد أعطني أعطني قال: ّء إل حثي له في ثو ف
حمله   »4«. استطاع أن 
هقد رو من غیر وجه أبي سعید  وحدیث حسن،: قال الحافظ الترمذ ّعن النبي صلى هللاا عل  آله وّ

  .ّسلمو
  :نالتسعو

ه ّعن أبي سعید قال رسول هللاا صلى هللاا عل ع، وآله وّّ و في أمتي المهد إن قصر فس ّسلم  ن ّاال  وّ ٕ
ه أمتي نعمة لم ینعموا مثلها قط تؤتي األرض أكلها ّفتسع فتنعم ف المال یومئذ  وّال تدخر منهم شیئا وّ

قول الرجل   :ّدوس 
__________________________________________________  
ني ج ) 1 (  عن 38657 ح 263/ 14ّنز العمال ج  و،4088 ح 24/ 2السنن البن ماجة القزو

ح روته الثقات: قال و عن ابن ماجة477/ 2ّشف الغمة ج  والسنن،  هذا حدیث حسن صح
ات،و حار ج  واالث ان87/ 51ال شف الغمة عن الب   . عن 
ه ) 2 ( ت ّهو أحمد بن أعثم أبو محمد المورخ الكوفي، من  ام هارو «ّ ه إلى أ نالفتوح انتهى ف ّ

اسي، توفي نحو سنة  فة الع   .-96/ 1 االعالم ج -)314(ّالخل
نز العمال ج ) 3 ( ان،478/ 2ّشف الغمة ج  و،261/ 7ّأخرجه في  حار ج  و عن الب  87/ 51ال

شف الغمة   .عن 
ح ال) 4 ( / 5التاج الجامع لالصول ج  و21/ 3المسند البن حنبل ج  و،2232ح / 4ترمذ ج صح

364.  
ة األبرار في أحوال دمحم   471:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

قول   »1«. خذ: ّا مهد أعطني ف
  :نالتسعو والحاد

ه ّعن أم سلمة زوجة النبي صلى هللاا عل ّ ّ فة فیخرج رجل : الّسلم ق وآله وّ نو إختالف عند موت خل
ة فیخرجونه ه ناس من أهل م أت ة ف ن وّمن أهل المدینة هارا الى م عونه بین الر ا اره فی  ّهو 



ة والمقام،و عث من الشام فیخسف بهم البیداء بین م ه  المدینة، فإذا رأ الناس ذلك أتاه  وعث ال
عثا عصائب أهل العراق فی وأبدال الشام عث إلیهم  لب فی عونه، ثم ینشأ رجل من قرش أخواله  ّا

ظهرو علیهم، لب، ونف عث  قسم المال وذلك  لب، ف مة  شهد غن ة لمن لم  عمل في الناس  وّالخی
ه ّسنة نبیهم صلى هللاا عل ّ ع سنین، ثم یتوفى وّسلم وآله وّ ّلقي اإلسالم بجرانه الى االرض فیلبث س ّ 

ه او   .نلمسلموّصلي عل
عضهم عن هشام: قال أبو داود تسع : قال غیر معاذ عن هشام و:، قال أبو داود»تسع سنین«: قال 

  .سنین
،: قال الترمذ اق الحفا    »2«. أبي داود وابن ماجة، وّهذا س

  :نالتسعو والثاني
ه: عن أبي هررة قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ه یف أنتم إذا نزل : ّسلم وآله وّّ م إبن مرم عل

م م؟ والسالم ف م من   ٕامام
ح حسن یتف على صحته من محمد بن شهاب رواه البخار: قال ّهذا حدیث صح مسلم في  وّ

حیهما   »3«. صح
__________________________________________________  

ان 478/ 2ّشف الغمة ج  و،4083 ح 23 -22/ 2السنن البن ماجة ج ) 1 ( ار  عن الب في اخ
حار  وصاحب الزمان، شف الغمة88/ 51ال   . عن 

ّشف الغمة  و،38668 ح 265/ 14ّنز العمال ج  و،4286 ح 107/ 4سنن أبي داود ج ) 2 (
ان،479/ 2ج  حار ج  و عن الب شف الغمة88/ 51ال   .ّ عن 
ح البخار ح ) 3 ( ح مسلم ج  و،205/ 2صح  ان، عن الب479/ 2شف الغمة ج  و،94/ 1صح
ح حسن متف على صحته: قالو   .ّهذا حدیث صح

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   472:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

  :نالتسعو والثالث
ه: ّو عن جابر بن عبد هللاا قال ّسمعت النبي صلى هللاا عل ّ قول وآله وّ ّن أمتي ال تزال طائفة م: ّسلم 

امة قال ّقاتلو على الح ظاهرن إلى یوم الق قول أمیرهم: ن ه السالم ف سى بن مرم عل : فینزل ع
قول عض أمراء تكرمة : ّتعال صل بنا، ف م على  عض ّمن هللاا تعالى لهذه األمة قال» 1«ّأال إن  ّ:  

  »2«. هذا حدیث حسن



حه  ان الحدیث المتقدم» 3«و رواه مسلم في صح ه ّفإن  ر ف له ألنه ذ ن تأو م ّ قد تأول فهذا ال  ّ
قدم أمیر المسلمین سى بن مرم  ّأن ع ل من قال وّ طل تأو ه السالم هذا ی ّإن : ّهو یومئذ المهد عل

م و:معنى قوله تا م  أم م، أ  م من ّامام ٕ.  
ار: قال وفإن سأل سائل: قال ه السال ومع صحة هذه األخ سى بن مرم عل صلي خلف ّهي أن ع ّم 

ه السالم، ه، وّالمهد عل ه، وجاهد بین ید قتل الدجال بین ید ّأنه  ة المقدم في الصالة معروفة وّ  ّرت
ة التقدم للجهادو   .ّذلك رت

ار مما ثبت طرقها عند أهل السنة ّو هذه األخ عة، وّ ها الش افة أهل  وذلك ترو ّهذا هو االجماع من 
عة قالسنة من الفر قوله ساقط مردودو اإلسالم إذ من عدا الش ّحشو مطروح، فیثبت أن هذا إجماع  وّ

ّمع ثبوت اإلجماع على صحة ذلك فأیهما أفضل؟ اإلمام أو المأموم في الصالة وّافة أهل اإلسالم، ّ 
  الجهاد معا؟و

ه في حال  وّنبي: هما قدوتان: و الجواب عن ذلك أن تقول ان أحدهما قدوة لصاح ٕامام، فإن 
و اإلمام قدوة للنبي في تلكإجتم ّاعهما وجب أن     ن

__________________________________________________  
رم هللاا هذه األمة«: في مسند أحمد) 1 ( ّل ّ«.  
  .384 و345/ 3المسند البن حنبل ج ) 2 (
ح مسلم ج ) 3 (   ).1348(  مصر سنة 63/ 1صح

ة األبرار    473:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وفي أحوال دمحم                        حل
ه ة بذلك بدلیل قوله صلى هللاا عل ّالحال لموضع ورود الشرعة المحمد ّ القوم أقرأهم، : ّسلم وآله وّ ّیؤم 

فإن إستووا فأعلمهم، فإن إستووا فأفقههم، فإن استووا فأفقههم، فإن إستووا فأقدمهم هجرة، فإن إستووا 
حهم وجها، سى،ال وفاص ه السالم أفقه من ع الكتاب العزز وّمهد عل غیر ذلك  وّالسنة وأعلم منه 

س فیهما علیهما السالم من تأخذه في هللاا لومة الئم، ّمع أنه ل ح وّ ا  المداهنة وهما معصومان من الق
  .النفاق وّالراءو

م الشرعة و خارجا عن ح نو ال یدعو الداعي ألحدهما الى فعل ما   ّالفا لمراد هللاا تعالىال مخ وّ
هو ّرسوله صلى هللاا عل ذلك فاإلمام أفضل من المأموم، وآله وّ ان األمر  لو علم اإلمام  وّسلم، فإذا 

ه، سى أفضل منه لما جاز له أن یتقدم عل ّأن ع سى أنه افضل منه لما جاز له أن  وّ ّذلك لو علم ع
ه لعصمتهما اة أو ّلموضع تنزه هللاا تعالى لهما وقتد  روه من راء أو نفاق أو محا ل م ّ عن 

  .غیر ذلك



ه السالم أفضل منه ه السالم أن اإلمام عل سى عل ّو لما تحق ع لو  وّصلى خلفه وّأعلم منه قدمه وّ
اإلمام فهذه درجة الفضل في الصالة، ثم الجهاد سعه اإلقتداء  هو بذل النفس بین ید  وّال ذلك لم 

ه والى بذلكّمن یرغب الى هللاا تع صح ألحد جهاد بین ید النبي صلى هللاا عل ّلو ال ذلك لم  ّ ّ  آله وّ
ه قوله تعالى وال بین ید غیره، وّسلمو ََّإن هللاا اشتر: الدلیل على صحة ما ذهبنا إل ْ ََّ َ من المؤمنین  ِ ْ َِِ ُ ْ ِ

ْأنفسهم ُ َ َأن لهم الجنة َ وَُْ َأموالهم  َّ َ ْ ُ ُ َُ ََّ ِ ْ ْ ة» 1«َ   .اآل
هو ان اإل ّمام نائب الرسول صلى هللاا عل ّ ه السالم أن یتقدم  وّسلم في أمته وآله وّ سى عل سوغ لع ّال 

ذلك على نائب الرسول صلى هللاا ّعلى الرسول ف ّ ّ   
__________________________________________________  

ة) 1 (   .111: التو
ة األبرار في أحوال دمحم   474:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه   .ّمما یزد هذا القول وّسلم، وآله وعل
ع   :نالتسعو والرا

ل في نزول  ح طو ني في حدیث صح ّما رواه الحافظ أبو عبد هللاا محمد بن یزد بن ماجة القزو ّ
ه السالم فمن ذلك سى عل ر: ع ومئذ؟ ّا رسول هللاا فأین العرب ی: ّما قالت أم شرك بنت أبي العس

ه السالم فرجع ذلك  وهم ببیت المقدس: قال سى عل ح إذ نزل بهم ع صلي بهم الص ّامامهم قد تقدم  ّ ٕ
ه السالم یده بین  سى عل ضع ع الناس ف صلي  ه السالم ل سى عل مشي القهقر لیتقدم ع ّاإلمام  ّ

قول ه، ثم    »1«. ّتقدم: ّتف
ره إبن ماجة القزو: قال ح ثابت ذ اهلي قالهذا حدیث صح ه عن أبي امامة ال تا خطبنا : ني في 

ه ّرسول هللاا صلى هللاا عل   .هذا مختصره وّسلم وآله وّّ
  :نالتسعو والخامس

ه ّعن ابي سعید الخدر عن النبي صلى هللاا عل ّ ّسلم المهد مني أجلى الجبهة أقنى األنف  وآله وّ ّ
ما ملئت جورا ومأل األرض قسطا ع س وعدال  ملك س   .نینظلما 

ح أخرجه الحافظ أبو داود السجستاني في : قال حه«هذا حدیث صح رواه غیره من الحفا  و»صح
  »2«. غیره والطبراني

تاب  ه الدیلمي في  ر إبن شیرو اس قال» الفردوس«و ذ اب األلف بإسناده عن إبن ع قال : ّفي 
ه ّرسول هللاا صلى هللاا عل   »3«. ةّالمهد طاووس أهل الجن: ّسلم وآله وّّ

__________________________________________________  



اني، و عن ابن ماجة،135/ 2ج » الحاو«أخرجه السیوطي في ) 1 ( أبي  وابن خزمة، والرو
اهلي والحاكم، وعوانة، م عن ابي أمامة ال   .49قد تقدم الحدیث برقم  وأبي نع

اسناده عن ابي سعید الخدر) 2 ( ح أبي داود  ّصححه السیوطي في  و،2485 ح 107/ 4 ج صح
ع المودة«رو القندوز الحنفي في  و9244ح » الجامع الصغیر«  نحوه عن 430ص » ّیناب
ح« اة المصاب   .15 و11ّتقدم الحدیث مع تخرجاته برقم  و»مش
اس،» فردوس« عن 162ص » الحاو«أورده السیوطي في ) 3 ( أورده  وّالدیلمي مرفوعا عن ابن ع
  -ضاأ

ة األبرار في أحوال دمحم   475:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  :نالتسعو والسادس

ه مان، عن النبي صلى هللاا عل فة بن ال ّبإسناده عن حذ ّ ، : ّسلم قال وآله وّ القمر الدر ّالمهد وجهه  ّ
مأل األرض عدال ونلونه لو عري، ما ملئت جورا یرضى و الجسم منه جسم إسرائیلي،  قسطا 

ملك عشرن سنة وبخالفته أهل األرض   »1«. ّالطیر في الجو، 
ع   :نالتسعو والسا

ا سعید الخدر فقلت له: نعن أبي هارو العبد قال اال : نعم، فقلت: شهدت بدرا؟ قال: أتیت أ
شي ه ّتحدثني  ّء سمعته من النبي صلى هللاا عل ّ ه الس وآله وّ ّسلم في علي عل بلى : فضله؟ قال والمّ

ه ّأخبرك أن النبي صلى هللاا عل ّ ه فاطمة علیها السالم  وآله وّ ّسلم مرض مرضة ثقیلة، فدخلت عل
ه وتعوده، مین النبي صلى هللاا عل ّأنا جالس عن  ّ ه من الضعف خنقتها  وآله وّ ّسلم فلما رأت ما  ّ

  .العبرة الحدیث
ه ّو هو أنه صلى هللاا عل ّ ه السالمّسلم ضرب  وآله وّ ب الحسین عل ّمن هذا مهد «: قال وعلى من

  .»هذه األمة
ر الحدیث منقوال من  ة الطالب«ّو قد مر ذ ذا أخرجه الدار قطني صاحب الجرح و»فا . التعدیل وه

»2«  
  :نالتسعو والثامن

ّنا عند جابر بن عبد هللاا فقال: و بإسناده عن أبي نضرة قال  إلیهم یوشك أهل العراق أن ال یجبى: ّ
   من: من أین ذاك؟ قال: دینار، فقلنا

__________________________________________________  
اغ المالكي في الفصول المهمة الفصل  ّابن الص   .20ّ عن الفردوس، تقدم مع تخرجاته برقم 22ّ



ان« عن 481/ 2شف الغمة ج ) 1 ( حار ج  و،»الب شف الغمة ع91/ 51رواه في ال ن ّ عن 
ان ة المأمول شرح التاج الجامع لالصول ج «أخرجه في  و.الب ّتقدم الحدیث مع  و،364/ 5غا

  .21تخرجاته األخر برقم 
ار صاحب الزمان« عن 482 -481/ 2شف الغمة ج ) 2 ( ان في أخ عن الدار قطني » الب

  .203ص » منتخب االثر«رواه في  وناسناده عن أبي هارو العبد
ة األبرار في أحوال دمحم                476:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و           حل

ت هنیئة، ثم قال ّقبل الروم، ثم س ّ ه: ّ ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل   :ّسلم وآله وّّ
عده عدا قال الجرر قلت ألبي نضرة ا ال  حثي المال حث فة  ّو في آخر أمتي خل ّ ّ : أبي العال ون

ح أخرجه مسلم في : ن عبد العزز؟ قاالّأتران أنه عمر ب حه«ال هذا حدیث صح   »1«. »صح
  :نالتسعو والتاسع

ه: بإسناده عن أبي نضرة عن أبي سعید قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل م : ّسلم وآله وّّ من خلفائ
عده عدا قال حثو المال حثوا ال  فة  ّخل ح أخرجه الحافظ مسلم في : ّ هذا حدیث ثابت صح

  »2«. »حهصح«
  :المائة

ه: ّجابر بن عبد هللاا قاال وو عن أبي سعید، ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل نو في آخر : ّسلم وآله وّّ
قسم المال فة  ّالزمان خل عده وّ   .ّال 

حه : قال   .»3«هذا لفظ مسلم في صح
  :المائة والحاد

ه: عن أبي سعید الخدر قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل عث في : ّسلم وهآل وّّ المهد ی م  شر ّا
ّأمتي على إختالف من الناس مأل األرض قسطا وّ ما ملئت جورا وزلزال  ظلما، یرضى عنه  وعدال 

قسم المال صحاحا، فقال رجل وّساكن السماء   ما معنى صحاحا؟: ّساكن األرض، 
ة بین الناس: قال ّالسو ّمأل هللاا تعالى قلوب أمة محمد صلى هللاا وّ ّّ ّ هّ سع عدله  وّسلم غنى وآله و عل

قول ا فیناد  أمر مناد   من له في المال حاجة؟: ّحتى 
قول له قوم من الناس إال رجل ف ّفما  ه السالم : ّ ، فقل له إن المهد عل عني الخاز ّإیت البیدار  ّ ن

قول له قول وّحث حتى إذا جعله في حجره: أمرك أن تعطیني ماال، ف ّ أجشع أمة نت: أبرزه ندم ف
ه ّمحمد صلى هللاا عل ّ   ّسلم نفسا وآله وّ

__________________________________________________  



  . من مسند أحمد415/ 3، فضائل الخمسة ج 317/ 3المسند البن حنبل ج ) 1 (
  . عن ابن حنبل128/ 2ج » الحاو«أخرجه السیوطي في ) 2 (
ان483/ 2ّشف الغمة ج ) 3 ( ار ، عن الب ح«عن  و»صاحب الزمان« في أخ   .مسلم» صح

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   477:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ّأعجز عما وسعهم؟ فیرده قول له وّ قبل منه شیئا، ف ع : ال  ذلك س و  نإنا ال نأخذ شیئا أعطیناه، ف ّ
عده، أو قالسنین، أو ثمان  ش  عده: ّسنین، أو تسع سنین، ثم ال خیر في الع اة  . ال خیر في الح

»1«  
ّفي هذا الحدیث داللة على أن هذا  و»مسنده«قال حدیث حسن ثابت أخرجه شیخ أهل الحدیث في 

ح مسلم، هو هذا المبین في  ات» مسند«ّالمجمل في صح   .ّإبن حنبل وفقا بین الروا
  :المائة والثاني

ه: سناده عن أبي سعید الخدر قالبإ ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل نو عند إنقطاع من : ّسلم وآله وّّ
قال له وّالزمان ه السالم عطاؤه هنیئا قال: ظهور من الفتن یخرج رجل  هذا حدیث : المهد عل

م   »2«. حسن أخرجه أبو نع
  :المائة والثالث

ه السال ا رسول هللاا: م قالّبإسناده عن علي بن ابي طالب عل ّأمنا آل محمد المهد أم من : ّقلت  ّ
ه ّغیرنا؟ فقال صلى هللاا عل ما فتح بنا،: ّسلم وآله وّ ه الدین  ّالبل منا، یختم هللاا  ّ ننقذو من الفتنة  وّ

عد عداوة الشرك إخوانا ونما ینقذو من الشرك، حوا  ما أص عد عداوة الفتن إخوانا  حو  ص ّنا   ن
عد عداوة إخوانا في دینهمّنا یؤو حوا  ما اص عد عداوة الفتنة إخوانا  هم    »3«. ّلف هللاا بین قلو

ره في  وحدیث حسن عال،: قال تبهم فأما الطبراني فقد ذ  »4» «المعجم االوسط«ّرواه الحفا في 
م فرواه فيو    ّأما أبو نع

__________________________________________________  
، و عن أحمد،124/ 2ج » الحاو«خرجه السیوطي في أ) 1 ( اورد حار ج  وال  81/ 51في ال

شف الغمة   .ّعن 
م بن حماد،133/ 2ج » الحاو«) 2 ( م، عن أبي سعید، وّ عن نع / 2ّشف الغمة ج  وأبي نع

ان484   . عن الب
  .316/ 7 مجمع الزوائد ج 129/ 2، الحاو للسیوطي ج 84/ 1المسند البن حنبل ج ) 3 (



نز العمال ج ) 4 ( ّرواه عنه المتقي الهند في  ّ7 /263.  
ة األبرار في أحوال دمحم   478:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه«ّأما عبد الرحمن بن حاتم فقد ساقه في  و»1» «حلیته «   »2«. »عوال
ع   :المائة والرا

ّقال رسول هللاا صل: و عن جابر قال هّ   :ّسلم وآله وّى هللاا عل
قول أمیرهم المهد سى إبن مرم ف قول: ینزل ع عض أمراء  وأال: ّصل بنا، ف م على  عض ّان  ٕ

ّتكرمة من هللاا تعالى لهذه األمة ّ .»3«  
ه  وبن أبي أسامة،» 4«هذا حدیث حسن، رواه الحافظ الحارث : قال م في عوال   .»5«رواه أبو نع

سى،و في هذه النصوص داللة  ه السالم غیر ع ّعلى أن المهد عل ّمدار حدیث ال مهد إال  وّ ّ
سى بن مرم على محمد بن خالد الجند    .ّمؤذن الجند» 6«ّع

ه تساهل في الحدیث، قال: المطلبي» 7«قال الشافعي  ار و:ان ف ثرة  وقد تواترت األخ ٕاستفاضت 
ه ّرواتها عن النبي صلى هللاا عل ّ ه السالمّسلم في ال وآله وّ مأل  ومهد عل ع سنین  ملك س ّأنه 

   ّأنه یخرج مع واألرض عدال
__________________________________________________  

اء ج ) 1 ( ة االول   .177/ 3حل
ار صاحب الزمان«) 2 ( ان في أخ ة الطالب للگنجي الشافعي ص » الب فا   .506ّالمنضم الى 
تكرمة «: في آخره و134/ 2الحاو ج  و،384، 345/ 3ج  و336 /2المسند البن حنبل ج ) 3 (

ّهللاا لهذه األمة ض القدیر ج  و»ّ   .187/ 7ّنز العمال ج  و،17/ 6ف
غداد صاحب ) 4 ( مي ال توفي سنة » المسند«الحافظ أبو دمحم الحارث بن دمحم بن أبي اسامة التم
  .- 74/ 2 العبر ج -سنة) 96(له  وه) 282(
ان) 5 (   .507: الب
م (96/ 2ج » االنساب«هي على ما قال السمعاني في  وّمنسوب الى الجند: الجند) 6 (  فتح الج
من): في آخرها دال مهملة ونالنوو الد ال ، وبلدة من  ه ومنها دمحم بن خالد الجند . ّقد تكلموا ف

ر الحدیث،م: قال األزد: قال و7479 رقم 534/ 3ج » میزان اإلعتدال«ترجمه الذهبي في   ن
سى بن مرم«حدیثه : قلت. مجهول: ّقال عبد هللاا الحاكمو ّال مهد إال ع ر، أخرجه  و»ّ هو خبر من

  .إبن ماجة
مصر ) 7 ( ة توفي  اس الشافعي القرشي المطلبي امام الشافع ّهو أبو عبد هللاا دمحم بن إدرس بن الع ّ



  .-343/ 1 العبر - سنة54له  وه) 204(سنة 
ة األبرار في أحوال دمحم              479:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و             حل

ه السالم سى عل أرض فلسطین، وع ه السالم یؤم هذه األمة، وّساعده في قتل الدجال  ّأنه عل ّ ّ 
صلي خلفه في طول من قصتهو سى  ّع   .أمره وّ

تاب  ر الشافعي في  ه أصل و»الرسالة«و قد ذ ه، وتا ر سنده قاللكن ونرو طول ذ ّقد إتفقوا  و: 
ان الراو معروفا في التساهل في روایته قبل إذا  ّعلى أن الخبر ال  ّ .»1«  

  :المائة والخامس
اس قال ه: اسناده عن إبن ع ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ّلن تهلك أمة أنا في أولها«ّسلم  وآله وّّ ّ« - 

ور    .- »2«الحدیث المذ
م في هذا حدیث حسن ر: قال ه«واه الحافظ أبو نع   »3«. »مسنده«أحمد بن حنبل في  و»عوال

ه ّو معنى قوله صلى هللاا عل سى في آخرها«ّسلم  وآله وّ قى » و ع ه السالم ی سى عل ه أن ع ّلم یرد 
ه السالم ألن ذلك ال یجوز لوجوه ّعد المهد عل ّ:  

عده : ّمنها أنه قال اة  ة أ و،»4«ال خیر في الح ه : خرفي روا عد المهد عل ش  ّال خیر في الع
  .السالم

ان إمام آخر الزمان ة أحد من األئمة وّو منها أن المهد إذا  ور في روا عده مذ . ّالجو. ّال إمام 
  .ّقال الصرحة

غیر إمام قاء الخل في زمان    .ّو منها أنه ال یجوز 
عد إمام األمة ق: فإن قیل قى  ه السالم ی سى عل ّإن ع ه: لتّ سى عل    قاء ع

__________________________________________________  
ار صاحب الزمان ص ) 1 ( ان في اخ   .508 -507الب
نز العمال ج 134/ 2الحاو ج ) 2 ( م،  حار االنوار ج 38671 ح 266/ 14ّ عن أبي نع  51 /

م،93 ة الطالب عن أبي نع فا شف الغمة و عن  ة الطالب، 484/ 2 ج ّأحمد بن حنبل،  فا  عن 
  . فراجع75ّتقدم الحدیث برقم 

ار صاحب الزمان) 3 ( ان في اخ   .508: الب
  ).101(ّتقدم الحدیث برقم ) 4 (

ة األبرار في أحوال دمحم   480:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
قا ه السالم في قوم ال یجوز أن  عد المهد عل قال وال خیر فیهم،: لالسالم  ضا ال یجوز أن  : ا



ه عن ذلك، ه النه جل منص ّإنه نائ ّ قال وّ االمة، ألن ذلك یوهم العوام : ال یجوز أن  ستقل  ّإنه  ّ ّ ّ
ة سو ة الى الملة الع ّانتقال الملة الدمحم ّّ فر، فوجب حمله على الصواب وّ ه وهذا  ّهو أنه صلى هللاا عل ّ ّ 

ّسلم أول داع ا وآلهو ح آخر داع، فهذا معنى الخبر عند وّالمهد أوسط داع ولى ملة اإلسالم،ّ   .المس
و معناه المهد أوسط هذه االمة حتمل أن  ّو  عني خیرها-ن سى  و إذ هو إمامها-  عده ینزل ع

ح آخر  ومساعدا وعونا له وّمصدقا لإلمام و المس ه اإلمام، فعلى هذا  نمبینا لألمة صحة ما یدع ّ ّ ّ ّ
  .ّمصدقینال

  :المائة والسادس
فة قال ه: بإسناده عن حذ ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ا إال یوم واحد : ّسلم وآله وّّ ّلو لم یب من الدن

عث هللاا رجال إسمه إسمي ه السالم وّل ا عبد هللاا عل نى أ ّخلقه خلقي  ّ .»1«  
ا: قال ه وهذا حدیث حسن رزقناه عال ّمعنى قوله صلى هللاا عل خلقه خلقي من أحسن : ّسلم وآلهو ّ

ات عن إنتقام المهد من الكفار للدین  ّالكنا ه» 2«ّ ان النبي صلى هللاا عل ّما  ّ قد قال  وّسلم وآله وّ
َانك لعلىَ و:هللاّا تعالى َ َ م  َِّٕ ٍ خل عظ ِ َ ٍ ُ ُ»3« .»4«  

سى في  ر ذلك» ّشف الغمة«قال علي بن ع   :العجب قوله: عد أن ذ
ات حجز على الخل فجعله مقصورا و الى آخر الكالمأحسن الكنا   من أین 

__________________________________________________  
ح الترمذ ج ) 1 ( اء ج 36/ 2صح ة االول ، تارخ 376/ 1، المسند البن حنبل ج 75/ 5، حل

نز العمال ج 136/ ، ذخائر العقبى388/ 4غداد ج  شف الغمة 132/ 2، الحاو ج 188/ 7ّ   ،ّ
ة الطالب485/ 2ج  فا   . عن 
ّمن الكفار لدین هللاا: في المصدر) 2 ( ّ.  
  .5: سورة القلم) 3 (
ار صاحب الزمان) 4 ( ان في أخ   .510: الب

ة األبرار في أحوال دمحم   481:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ع أخ وّعلى اإلنتقام فقط هّهو عام في جم ّالق النبي صلى هللاا عل ّ رمه، وآله وّ  زهده، وّسلم من 

أعجب من قوله  وغیر ذلك من أخالقه التي عددتها صدر هذا الكتاب، وشجاعته وحلمه، وعلمه،و
ة على ما قرره ر اآل   »1«. ّهذا ذ

ع   :المائة والسا
اسناده عن عبد هللاا بن عمر قال ه: ّو عنه  ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل یخرج المهد : ّسلم وآله وّّ



قال لها   .»2«رعة : من قرة 
ا أخرجه الشیخ اإلصفهاني في : قال ه«هذا حدیث حسن رزقناه عال   »3«. ما سقناه» عوال

  :المائة والثامن
ه: ّو عنه بإسناده عن عبد هللاا بن عمرو قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل  ّیخرج المهد: ّسلم وآله وّّ

فة هللااعلى رأسه غماو ه السالم خل ّمة فیها مناد یناد هذا المهد عل ّ .»4«  
ناه إال من هذا الوجه: قال   »5«. ّهذا حدیث حسن ما رو

  :المائة والتاسع
ه: ّو عنه بإسناده عن عبد هللاا بن عمرو قال ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل ّیخرج المهد : ّسلم وآله وّّ

ه السالم عوهعلى رأسه ملك یناد ه وعل   »6«. ّذا المهد فات
م وّهذا حدیث حسن روته الحفا: قال أبي نع   »7«. غیرهما وّالطبراني وّاألئمة من أهل الحدیث 

__________________________________________________  
  .485/ 2ّشف الغمة ج ) 1 (
ان) 2 ( ع المودة511: الب حار ج 522: ، یناب شف الغمة 80/ 51، ال م ج  عن  / 2عن أبي نع

486.  
ان) 3 ( ه و511: الب ا و:ف   .هذا حدیث حسن رزقناه عال
حین ج ) 4 ( ع المودة502 -463/ 4مستدرك الصح ه و522: ّ، یناب ّأنه المهد فأجیبوه: ف ّ.  
ان) 5 ( شف الغمة ح 511: الب م الحافظ االصفهاني486/ 2ّ،  ة الطالب عن ابي نع فا   . عن 
حین ج مستدرك الص) 6 ( ع المودة502، 463/ 4ح   .539 و537: ، یناب
ان) 7 ( شف الغمة ج 512: الب ة الطالب486/ 2ّ،  فا   . عن 

                          
ة األبرار في أحوال دمحم   482:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

  :المائة والعاشر
فة أنه قال ه: ّو عنه بإسناده عن حذ ّقال رسول هللاا صلى هللاا عل نالمهد رجل مني لو : ّسلم وآله وّّ ّ ّ

ّلو عري، ما  ون مأل األرض عدال   ، ب در و أنه  من خال  ّجسمه جسم إسرائیلي، على خده األ ّ ّ ّ
ّالطیر في الجو وأهل السماء وملئت جورا، یرضى بخالفته أهل األرض ّ .»1«  

حمد: قال ا  ّ هللاا عن جم غفیر من أصحاب الثقفي هذا حدیث حسن رزقناه عال ّ سنده معروف  و»2«ّ
  »3«. عندنا



  :المائة والحاد عشر
اهلي ع وّهو قد مر وو عنه بإسناده عن أبي امامة ال   .»4«ناألرعو  وّهو السا

اق الطبراني في : قال   »5«. »معجمه االكبر«ّهذا س
  :المائة وّالثاني عشر

ه السالم  ر حدیث أنه عل اّو عنه ذ ّأفر الثنا ّاألرعو عن عبد الرحمن بن  وّهو الثامن وّقد تقدم وق ن
م الحافظ في : قال» 6«عوف  ه«أخرجه أبو نع   »7«. »عوال

  :المائة والثالث عشر
ه ّو عنه، عن أبي هررة عن النبي صلى هللاا عل ّ    آله وّ

__________________________________________________  
ع المود) 1 ( ة المأمول شرح التاج الجامع لألصول ج 98: ، الصواع المحرقة562: ةّیناب / 5، غا

عض األلفا برقم  و،364 سیر في    . مع تخرجاته44 و96 و21ّتقدم الحدیث مع تفاوت 
حیى بن محمود بن سعد الحافظ االصفهاني المتوفى بنواحي همذان سنة ) 2 ( الثقفي هو أبو الفرج 
  .-254/ 4 العبر ج -ةسن) 70(له  وه) 584(
ان) 3 (   .513: الب
ه) 47(ّتقدم الحدیث برقم ) 4 ( ّعن النبي صلى هللاا عل ّسلم أنه قال وآله وّ م: ّ ین الروم أرع  وبین

  .الخ... هدن 
ان) 5 ( ه السالم، و: قال515: الب م في مناقب المهد عل : ابن حجر في الصواع ورواه ابو نع

ع المودة و186/ 7ّنز العمال ج المتقي الهند في  و98   .537، 520: ّالقندوز الحنفي في یناب
ه) 48(ّتقدم برقم ) 6 ( ّعن النبي صلى هللاا عل ّسلم أنه قال وآله وّ عثن هللاا من عترتي رجال أفر : ّ قلی ّ ّ

ا    .الخ... الثنا
ان) 7 ( ع المودة156: ، منتخب األثر515: الب   .423: ّ، یناب

ة األبرار في أحوال دمحم                   483:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و        حل
ة على یده، فتح هللاا القسطنطن ّو سلم، في حدیث أنه  ّ عو وهو الحاد وّقد مر الحدیث وّ نالس ّ .»1«  

م قال: قال اق الحافظ أبي نع ات: هذا س ال شك وفقا بین الروا ه السالم  ّهذا هو المهد عل ّ ّ .»2«  
  :المائة وع عشرالرا

ه ه، عن جده عن النبي صلى هللاا عل س بن جابر، عن أب ّو عنه، عن ق ّ ّ ّسلم حدیث ملوك  وآله وّ
ابرة ثم یخرج، عو وّهو الحدیث الثاني وّقد مر وّج   »3«. نالس



م الحافظ في : قال ذا رواه أبو نع   »4«. »معجمه األكبر«الطبراني في  و»فوائده«ه
  :المائة والخامس عشر

ه: و عنه، عن أبي إمامة قال ّخطبنا رسول هللاا صلى هللاا عل  ّهو الحدیث التاسع وّقد مر، وّسلم وآله وّّ
  .ناألرعوو

م اإلصفهاني: قال ذا رواه أبو نع   »5«. هذا حدیث حسن، ه
  :المائة والسادس عشر

ه ّو عنه، عن أبي سعید الخدر عن النبي صلى هللاا عل ّ ّعم االمةهو حدیث تن وّسلم وآله وّ  ّقد مر وّ
عو   .نالستو وّهو الحدیث الرا

   معجمه«ّحدیث حسن المتن رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في : قال
__________________________________________________  

ه) 71(ّتقدم الحدیث برقم ) 1 ( ّعن النبي صلى هللاا عل ّ ّسلم أنه قال وآله وّ ّال تقوم الساعة حت: ّ ى ّ
ة  فتح هللاا القسطنطن ّملك رجل من أهل بیتي    .الخ... ّ

ان) 2 ( نز العمال ج 516: الب سیر،266/ 14ّ،  شف الغمة ج 134/ 2الحاو ج  و بتفاوت   ،ّ
2 /487.  
ه) 72(ّتقدم برقم ) 3 ( ّعن النبي صلى هللاا عل ّ ّسلم أنه قال وآله وّ عد خلفاء «: ّ و    .»الخ... نس
ان) 4 ( ة ج 518: الب عاب ج 259/ 1، اسد الغا ة ج 85/ 1، االست نز العمال 30/ 7، اإلصا  ،ّ
حار االنوار ج 134/ 2 الحاو ج 186/ 7ج  ة الطالب96/ 51،  فا   . عن 
م االصفهاني،135/ 2عن الحاو ج ) 49(ّتقدم الحدیث برقم ) 5 ( أخرجه المتقي  و عن أبي نع

نز العمال ج  ض القدیر ج  و،98: ن حجر في الصواع المحرقةاب و187/ 8الهند في  / 6ف
ع المودة و،17   .490: القندوز الحنفي في یناب

ة األبرار في أحوال دمحم   484:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  »1«. »األكبر

ع عشر   :المائة والسا
ان، قال ه: و عنه، عن ثو ّقال النبي صلى هللاا عل ّ م ثالثة ولهآ وّ نز قتتل عند  قد  وهو حدیث وّسلم 

ع و:ّمر   .نالستو وّهو حدیث السا
ان،: قال ة ثو ا من روا ه  وهذا حدیث حسن المتن وقع إلینا عال ه دلیل على شرف المهد عل ّف

ه ه السالم محمد صلى هللاا عل فة هللاا في األرض على لسان أصدق ولد آدم عل و خل ّالسالم  ّّ ّ  آله ون



ك من رك : ّقد قال هللاا تعالى وّسلمو َا أیها الرسول بلغ ما أنزل إل َِّ َ ْ ِ ْ َِ َ ُِ ُْ َْ َِّ ُ ََّ ة» 2«ُّ   »3«. اآل
  :المائة وّالثامن عشر
ه السالم و:»4«قال الشعبي  إعلم : ّهو من علماء العامة وهو من المنحرفین عن أمیر المؤمنین عل

ضا أ وأن روایتنا نحن هأكثر أهل اإلسالم أ ّن نبینا دمحم صلى هللاا عل ّ ّ ّال بد من مهد : ّسلم قال وآله وّ ّ
مأل األرض عدال ظهر ف ما ملئت ظلما ومن ولد فاطمة إبنته علیها السالم    .جورا وقسطا 

ضا جماعة من رجال المذاهب و:ّقال السید إبن طاووس    قد رو ذلك أ
__________________________________________________  

ان) 1 ( م االصفهاني،) 64(ّتقدم الحدیث برقم  و،520: الب  عن 133/ 2الحاو ج  وعن ابي نع
م، حین ج  و317/ 7في مجمع الزوائد ج  وابي نع   .558/ 4مستدرك الصح

  .68: سورة المائدة) 2 (
ان) 3 ( ه520: الب اسناده عن النبي صلى هللاا عل م  اسناده عن ابي نع  ّ ّسلم أن وآله وّ قتتل : ه قالّ

فة  لهم ابن خل م ثالثة  نز م،) 67(ّالخ تقدم برقم ... ّعند  اخرجه ابن ماجة في  وعن أبي نع
م، والحاكم، و، عن ابن ماجة127/ 2الحاو ج  و،408 ح 23/ 2ج » السنن« ضا  وأبي نع رواه ا

نز العمال ج    .38658 ح 263/ 14ّفي 
) 500(أدرك : ه قال السیوطي) 19(عي الكوفي ولد سنة هو عامر بن شراحیل أبو عمرو التا) 4 (

ة، ضاء قط،: قال ومن الصحا تبت سوداء في ب عیده علي، وّما  حدیث فأجبت أن  ّال حدثني رجل  ّ 
حدیث إال حفظته،و ّال حدثني رجل  قات الحفا- ّ المدینة خرج مع  و هرب من المختار-32/  ط أقام 

ّاعتذر إلى الحجاج وابن األشعث، مه و فعفا عنه،ٕ ان ند عبد الملك بن مروان ف ّسمیره، توفي  واتصل 
عدها) 103(سنة  غداد ج -أو    .-227/ 12 تارخ 

ة األبرار في أحوال دمحم   485:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
تبهم، اتهم الكثیرة واألرعة في  ر من روا ه أهل اإلسالم، ثم ذ ناه هناّأجمع عل   .غیره وّ مما رو

  :المائة والتاسع عشر
ه السالم أنه قال» عقد الدرر«تاب  سند إلى الحسین بن علي عل ّمن طر المخالفین  ّ لو قام : ق

ا موفقا ره الناس، ألنه یرجع إلیهم شا ّالمهد ألن ّ ّ ّ ا وّ ة أن یخرج لهم صاحبهم شا ّمن أعظم البل هم  وّ
بیرا   »1«. حسبونه شیخا 

  :المائة ونعشروال
حین«و من  ّقال رسول هللاا : ّألبي عبد هللاا الحاكم یرفعه إلى أبي سعید الخدر قال» مستدرك الصح



ه ّصلى هللاا عل   :ّسلم وآله وّ
الء أشد منه حتى تضی األرض  سمع ب الء شدید من سلطانهم لم  أمتي في آخر الزمان  ّینزل  ّ ّ ّ

ة عث  ال یجد المؤمن ملتجأ یلتجى ولما،ظ وحتى تمأل األرض جورا وعنهم الرح ه من الظلم، فی ء إل
مأل األرض قسطا ما ملئت ظلما وهللاّا رجال من عترتي ف جورا، یرضى عنه ساكن األرض،  وعدال 

ّال تدخر األرض شیئا من بذرها إال أخرجته، ه مدرارا وّ ه هللاا عل ّال السماء من قطرها شیئا إال ص ّ ّ ّ :
ع سنین  ش فیهم س اء األموات مما صنع هللاا عزع ّأو تسع، یتمنى األح ّ ّ أهل األرض من  وّ ّجل 

  .»2«خیر 
  :المائة ونالعشرو والحاد
سندهما إلى جابر بن عبد هللاا » مناقب المهد« و»معجم الطبراني«من  م الحافظ  ّالبي نع

، قال ه: األنصار ّسمعت رسول هللاا صلى هللاا عل قول وآله وّّ سى  وّالمهدیلتفت «: ّسلم  قد نزل ع
   بن مرم

__________________________________________________  
ع المودة) 1 ( ة 285: منتخب األثر.  عن الگنجي الشافعي عن عقد الدرر492: ّیناب  عن غی

  .135/ 2الحاو ج  والنعماني،
ن ج ) 2 ( اد الد ح: قال و465/ 4مستدرك الحاكم  حیدر آ   اإلسناد لم یخرجاه،هذا حدیث صح
ع المودة  و،134في إسعاف الراغبین و   .341ناب

ة األبرار في أحوال دمحم   486:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
قطر من شعره الماء عه«: في آخره وساق حدیثه و»ما  ا المقام فی سى حتى جلس  » قام ع

  »1«. الحدیث
  :مائةال ونالعشرو والثاني

تاب  م ابن حماد » الفتن«و من  ّللحافظ أبي عبد هللاا نع قال : یرفعه إلى أبي سعید الخدر قال» 2«ّ
ه ّرسول هللاا صلى هللاا عل ه السالم خلفه: ّسلم وآله وّّ سى بن مرم عل صلي ع ّمنا الذ  ّ ّ .»3«  

  :المائة ونالعشرو والثالث
تاب  ه السالم من هذه االمة: قال» 5«ّحمد عن م» 4«یرفعه إلى هشام » الفتن«و من  ّالمهد عل ّ 

سى بن مرم علیهما السالمو ّهو الذ یؤم ع ّ .»6«  
ع   :المائة ونالعشرو والرا

اء«و من  ة األول ل قال» حل   :في حدیث طو



ه ح إذ نزل  وف صلي بهم الص ّجلهم ببیت المقدس، إمامهم مهد رجل صالح، فبینا إمامهم قد تقدم  ّّ ّّ
سى صلي ع ه السالم ل سى عل قدم ع ص ل ح، فیرجع ذلك اإلمام ین بر للص ّ بن مرم حتى  ّ ّ

ه تف ه بین  سى ید ضع ع    الناس، ف
__________________________________________________  

ة المأمول شرح التاج الجامع لالصول ج ) 1 ( ع المودة  و عن الطبراني،365/ 5غا  469ناب
  .433و
قال)2 ( ، نزل مصر،  ة الخزاعي المروز م بن حماد بن معاو ّ هو أبو عبد هللاا الحافظ نع ّإنه أول : ّ ّ

سبب محنة القرآن حتى مات سنة »المسند«من جمع  سامراء  س  ّ، ح أوصى أن یدفن في  و)228(ّ
قات الحفا للسیوطي-قیوده   .-180:  ط

ض القدیر ج 187/ 7ّنز العمال ج ) 3 ( ه فضال: ثم قال 17/ 6، ف ّشرفا لهذه االمة،  وفأعظم 
ع المودة ان518: ّیناب تاب مناقب المهد :  ثم قال500:  الب م في  ذا أخرجه الحافظ أبو نع ه
ه السالم ه أصل وعل   ).73(ّتقدم الحدیث برقم  وتا

ي سنة حدیث، توف) 400(ّهو هشام بن عروة بن الزیر بن العوام القرشي المدني، له نحو ) 4 (
قات) 145(   .- 61: ّ الحفا-ه ط

، توفي سنة ) 5 ( مي المدني، رو عن أبي سعید الخدر م بن الحارث الت ) 120(هو دمحم بن ابراه
قات الحفا-ه ّحتمل أنه محمد بن سیرن المتوفى  و- 124: ّ ط ما رواه عنه ابن ابي ) 110(ّ ه 

ة في المصنف   .ّشی
عن هشام ) ّحماد بن أسامة بن زد الكوفي(حدثنا أبو اسامة : ل قا1107 ح 374/ 1الفتن ج ) 6 (
ة في 135/ 4أخرجه السیوطي في الحاو ج  و-الخ... ّعن محمد ) بن عروة(  عن ابن أبي شی

  .ّالمصنف عن ابن سیرن
ة األبرار في أحوال دمحم   487:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

قول صلي بهم إمامهم علیهما السالمّتقدم ف: ف مت ف ّصلها فإنها لك اق ّّ .»1«  
  :المائة ونالعشرو والخامس

م  س ألبي إسحاق الثعلبي بإسناده إلى تم تاب العرا ّا رسول هللاا إني : ّالدار قلت» 2«و من  ّ
یت مدینة صفتها  ه ومررت  حر، فقال النبي صلى هللاا عل ة من ساحل ال ّیت قر ّ ّسلم تلك  وآله وّ

ه رضاضا من ألواح موسى، ة، أما إن غارا من غیر انها ف ة وّأنطاك ة شرق ة تمر  وما سحا ّال غر
تها ام وّعلیها إال ألقت علیها من بر مألها  وّلن تذهب األ ملكها رجل من أهل بیتي  الي حتى  ّالل



ما ملئت ظلما وقسطا   »3«. جورا وعدال 
  :المائة ونالعشرو والسادس

تاب فضل الكوفة ألبي عبد هللاا محمد بن علي العلو و م ّن  ّ یرفعه إلى أبي سعید الخدر » 4«ّ
ّقال رسول هللاا صلى: قال ّ   

__________________________________________________  
ني ج ) 1 ( ل267/ 2أخرجه ابن ماجة القزو / 2ج » الحاو«السیوطي في  و ضمن حدیث طو

انيو  عن ابن ماجة،135 م اإلصفهاني والحاكم، وأبي عوانة، وابن خزمة، والرو أورده  وأبي نع
ع المودة م،490: ّالقندوز الحنفي في یناب ة المرام عن أبي نع ة المأمول ج  و عن غا / 5في غا

  .147: اسعاف الراغبین و،365
ان ) 2 ( ة  ة، له صح م بن أوس بن خارجة بن سواد بن خزمة، أبو رق ا فأسلم سنة ّهو تم نصران
ن المدینة، ثم انتقل الى الشام، ومن الهجرة،) 9( س ّإنه أول من أسرج السراج في : قیل وان  ّ ّ

ة ج - المسجد   .-215/ 1 اسد الغا
،118: العرائس) 3 ( م الدار غداد«في  و رواه مرسال عن تم :  رواه مسندا قال471/ 9ج » تارخ 

مان دمحم بن الحسن بن علي أخبرنا الحسین بن علي بن الحسین  طحاء المحتسب، عن أبي سل بن 
م الدار  ة، عن مجالد بن سعید، عن الشعبي، عن تم مع .. ّالحراني، عن دمحم ابن الحسن بن قتی

سیر، رة الحفا ج  وتفاوت  اسناده في تذ   . مع تفاوت765/ 2ّرواه الذهبي 
بن عبد الرحمن القصر العلو ابن القاسم بن هو دمحم بن علي بن الحسن بن علي بن الحسین ) 4 (

طحائي ابن القاسم بن الحسن بن زد بن الحسن بن علي بن أبي طالب علیهما السالم سرد  دمحم ال
ه ابن الجوز في  ه ) 445(ّإنه توفي سنة : قال وفي ترجمة أبي الغنائم النرسي» المنتظم«نس

عة«ترجمه شیخنا المجیز في  قات أعالم الش هو : قال و170: السادس ون في القر الخامس»ط
قة تالمیذ الصدو المتوفى  ّالشرف ابو عبد هللاا الحسیني الشجر من ط ق ه فضل  وه) 381(ّ تا

ة الحافظ أبي الغنائم  والكوفة مطبوع ة الظاهرة بدمش بروا ت توجد نسخة الجزء األول منه في الم
مو النرسي المتوفى سن ّدمحم بن علي بن م  ه) 474(سماع جماعة عنه في سنة  وه،) 510(ة ن

عد وفاة مؤلفه  وهي تسعو   ....نعشرو سنة 
ة األبرار في أحوال دمحم   488:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه ه أهل الكوفة: ّسلم وآله وهللاّا عل   »1«: ّملك المهد الناس تسعا أو عشرا أسعد الناس 
ع   :المائة ونلعشروا والسا



تاب  ة«و من  من » 2«ّللشیخ أبي عبد هللاا جعفر بن دمحم بن أحمد الدورستي » ّالرد على الزد
  :طر المخالفین قال

ان  ّأخبرني أبو عبد هللاا محمد بن وه شر : ، قال»3«ّ م ابن أحمد » 4«ّحدثنا أبو  أحمد بن إبراه
را : العمي قال مان بن إسحاق بن علي : نار الغالبي، قالبن دی» 5«ّأخبرنا محمد بن ز ّحدثنا سل ّ

اس قال ّبن عبد هللاا بن الع ر المهد: ّحدثنا أبي، قال: ّ ر من عدله  وّنت یوما عند الرشید فذ ما ذ
  :فأطنب من ذلك، فقال الرشید

م تحسبونه  ه، عن جده، عن ابن» 6«ّإني أحس ، حدثني أبي عن أب ّأبي المهد ّ ّ   
__________________________________________________  

ّأخبرنا محمد بن عبد هللاا الجعفي عن أحمد بن علي بن : ، قال26: فضل الكوفة  لبنان) 1 ( ّ ّ
ّسهل، عن قاسم بن عبید الطحان، عن إسماعیل بن إسحاق، عن الولید بن صالح، عن الحرث بن 

حمصي، عن زد العمي، عن أبي الصدی الناجي ّدمحم، عن دمحم بن جابر الجعفي عن أبي عبد هللاا ال
ه ، عن النبي صلى هللاا عل ، عن أبي سعید الخدر صر ّر بن عمرو ال ّ ّسلم أنه قال وآله وّ ملك «: ّ

ه السالم(ّالمهد  ه أهل الكوفة) عل   .»تسعا او عشرا، أسعد الناس 
ّهو الشیخ الجلیل أبو عبد هللاا جعفر بن أبي جعفر محمد ب) 2 ( اس بن الفاخر ّ ّن أحمد بن الع

ه الصدو القمي، ابو ه أبي جعفر دمحم بن علي بن  قالدورستي، یرو والده أبو جعفر محمد عن سم ّ ّ 
اش الجوهر صاحب  وشیخ الطائفة، والمرتضى، ورو المترجم عن المفیدو ّأبي عبد هللاا بن ع ّ
قي المترجم الى سنة »مقتضب األثر« قات الش- ه) 473(،    .- 43/ 2عة ج  ط
صر الهناني ) 3 ( شیر بن سالم بن نافع أبو عبد هللاا ال ان بن محمد بن حماد بن  ّمحمد بن وه ّ ّ ّ

ره الشیخ في عداد من لم یرو عنهم علیهم السالم الدبیلي، ذ أنه یرو عنه أبو  والمعروف  ّصرح  ّ
بر المتوفى  نمحمد هارو بن موسى التلع عة ج-ه) 385(ّ قات الش   .- 310/ 1  ط

ا ألبي ) 4 ( ان مستمل صر  شر العمي ال م بن أحمد بن المعلى بن اسد ابو  ّهو أحمد بن ابراه
حیى الجلود المتوفى  بر و)332(ّأحمد عبد العزز ابن  عة -لم یلقه ورو عنه التلع قات الش  ط

  .- 17/ 1ج 
را بن دینار مولى بني غالب أبو عبد هللاا ا) 5 ( ّمحمد بن ز ان وجها من وجوه ّ ، الجوهر  صر ل

ثیرة، توفي سنة  وأصحابنا، واسع العلم، ا  ت ّصنف    .-173/ 8ّ قاموس الرجال ج -ه) 298(ّ
م تحسبو أن أبي المهد: الصواب) 6 ( م أن ّأني أحس ّ ن ّ ّ.  

ة األبرار في أحوال دمحم   489:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل



اس هّع اس بن عبد المطلب أن النبي صلى هللاا عل ه الع ّ، عن اب ّ ّ ّ ّ ملك من : ّسلم قال له وآله وّ ّا عم 
رهة و امور  فة ثم  نولد إثنا عشر خل صلح هللاا أمره  وّ مة ثم یخرج المهد من ولد  ّشدة عظ ّ ّ ّ
ما ملئت جورا مأل األرض عدال  ث في األرض ما شاء هللاا، ث وفي لیلة ف ّم یخرج الدجالّم ّ .»1«  

  :المائة ونالعشرو والثامن
ه، قال تا ان علماء الجمهور في  ّحدثني فخر القضاة نجم الدین : ّموف بن أحمد الخوارزمي من أع

تب إلي من همذان، قال» 2«أبو منصور  ما  غداد ف ّمحمد بن الحسین بن محمد ال ّ أنا اإلمام : ّ أن
ّأخبرنا إمام األئمة محمد ابن : ّالحسین بن محمد الزنبي، قال» 3«ّالشرف نور الهد أبو طالب  ّ

، عن أحمد ابن عبد هللاا » 5«ّحدثنا أبو دمحم : قال» 4«شاذان  ّالحسن بن علي العلو الطبر ّ»6«.  
__________________________________________________  

شف 579 ح 329/ 2 السمطین ج ، فرائد366 -365: »اعالم الور«أورده الطبرسي في ) 1 (  ،
  . عن إعالم الور295/ 3ّالغمة ج 

غداد) 2 ( ّهو دمحم بن الحسین بن دمحم بن المعلم أبو منصور القاضي الحنفي، تفقه ب ناب في  وّ
قي بها مدة والقضاء عن أبي القاسم الزنبي، ّدرس، ثم سافر إلى همذان ف ّحدث هناك، توفي سنة  وّ

غداد ج  ذیل الدب-ه) 571(   .21 ص 15یثي على تارخ 
ة) 3 ( ان شیخ الحنف ّنور الهد أبو طالب الحسین بن محمد الزنبي،  العراق، توفي سنة  وّ سهم  رئ
  .- 27/ 4 العبر ج -سنة) 92(له  وه في صفر،) 512(
ه ابن اخت ) 4 ( ّهو محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان الفامي القمي أبو الحسن الفق ّ
ان من مشایخ النجاشيج ه  ة«من مصنفاته  وعفر بن قولو ه هذا الكتاب ابو  و»المائة منق قرأ عل

المسجد الحرام سنة  ي  عة ج - ه) 412(الفتح بن دمحم بن علي بن عثمان الكراج قات الش / 2 ط
150-.  

، رو عنه أبو الحسن دمحم) 5 (  بن أحمد قأبو دمحم الحسن بن علي بن عبد العلو المعاصر للصدو
ه  تا ضاح دفائن النواصب«بن شاذان القمي من مشایخ النجاشي في  عة ج -»ا قات الش / 1 ط

94-.  
ان من مشایخ الكلیني، رو عن جده،) 6 ( ّهو احمد بن عبد هللاا بن أحمد بن دمحم بن خالد البرقي،  ّ 
ان ابن بنت دمحم بن خالد البرقي: قیل وّرو عنه إبنه علي،و ، بل هو ابن لك وّإنه  ّنه خالف التحقی

ر له مدح أو قدح وحفیده، ان لم یذ   .-137/ 2 معجم رجال الحدیث ج - .یف 
ة األبرار في أحوال دمحم   490:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل



سى، عن عمر ابن اذینة، قا: قال ه، عن حماد بن ع ّحدثني جد أحمد بن محمد، عن أب ّ ّ ّحدثنا : لّ
، قال س الهاللي، عن سلمان المحمد م بن ق اش، عن سل ان بن أبي ع ّدخلت على النبي صلى : ّأ

ه ه السالم على فخذه، وّسلم وآله وهللاّا عل ه، وٕاذا الحسین عل قبل عین قول وّهو  ّأنت سید : لثم فاه، 
ّ أنت حجة ابن حجة أخو حجة أبو ّ، أنت اإلمام ابن اإلمام أبو األئمة،»1«ّابن السید أبو السادة  ّ ّ

ك تاسعهم قائمهم» 2«حجج تسعة من    »3«. صل
  :المائة ونالعشرو والتاسع

ه قال تا ضا المسمى عندهم صدر األئمة أخطب خوارزم في  ّموف بن أحمد ا ّ ّحدثني فخر القضاة : ّ
تب إلي من ما  غداد ف ّنجم الدین أبو منصور محمد بن الحسین بن محمد ال ّ أنا :  همدان، قالّ أن

ّاإلمام الشرف نور الهد أبو طالب الحسن بن دمحم الزنبي، قال ّأخبرنا إمام األئمة محمد بن أحمد : ّ ّ
  ّ دمحم بن عبد هللاا» 4«حدثنا أحمد بن : بن شاذان قال

__________________________________________________  
ع) 1 ( ّید أبو سادة، إنك إمام ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة ّابن السید، أخو الس: في الیناب ّ   .الخ... ّ
ة) 2 (   .أبو الحجج التسعة تاسعهم قائمهم: في المائة منق
عضها والحدیث في غیر واحد من المصادر موجود،) 3 ( ك  ة«رواه ابن شاذان في : ٕال : »مائة منق

ه السالم ج » مقتل الحسین«الخوارزمي في  و،124 ما في 146/ 1عل اسناده إلى ابن شاذان   
قوالد الصدو في  و،272 ح 174: »الطرائف«ّالسید ابن طاووس في  والكتاب صرة واإلمامة«ّ : »الت

م110 ان بن تغلب، عن سل ان، عن أ سى، عن عبد هللاا بن مس اسناده إلى حماد بن ع  ّ قصدو  وّ
ارنعیو األ«في  و،9 ح 272/ 1ج » اكمال الدین«المحدثین في  في  و،17 ح 52/ 1ج » خ

حار ج  و عن والده،38 ح 475: »الخصال« عن  و،47 ح 241/ 36رواه عنه المجلسي في ال
ة األثر والطرائف، فا ،45: ّرواه الخزاز القمي في  اسناده عن الصدو ّرواه السید علي الهمداني  وق 

ةالمناقب المرت«الكشفي الحنفي الترمذ في  و،95: »مودة القرى«في  اسنادهما إلى 129: »ّضو  
م، ع المودة«أخرجه القندوز الحنفي في  وسل  عن 445في ص  وّ عن مودة القرى،168: »یناب

ني ور في ذیل  والخوارزمي، والحمو ة«غیرها المذ   .»مائة منق
اش) 4 ( ّهو المحدث العالمة الشیخ أبو عبد هللاا أحمد بن محمد بن عبید هللاا بن الحسن بن ع ّ ّّ ّ  بن ّ

تاب  م بن أیوب الجوهر مؤلف  ّابراه ّان من المعمرن  وه) 401(توفي سنة » مقتضب األثر«ّ
غداد ترجم له غیر واحد من أراب التراجم منهم ّشیخنا المجیز آقا بزرگ قدس سره في : من أهل  ّ

عة في القر قات أعالم الش    نط



                          
ة األبرار في أحوال دمحم                        ح   491:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  ول

ّحدثنا علي : الحافظ قال عن » 2«ّبن سنان الموصلي، عن أحمد بن محمد الخلیلي اآلملي » 1«ّ
مان » 3«ّمحمد بن صالح الهمداني  عن عبد » 5«ّبن محمد، عن زاد بن مسلم » 4«عن سل

   عن أبي» 7«م ّعن أبي سال» 6«الرحمن بن یزد بن جابر 
__________________________________________________  

ع ج    .51/ 1الرا
ح«قال المامقاني في ) 1 ( ر : علي بن سنان الموصلي: 8310 رقم 291/ 2ج » التنق س له ذ ل

تب الرجال ّانما وقع في طر الشیخ رحمه هللاا في  وّفي  ّ ة«ٕ أخبرنا جماعة : حیث قال» تاب الغی
، قالعن بر عن أبي علي أحمد بن علي الراز أخبرني الحسین بن علي عن ابن سنان :  التلع

لمة العدل منه قدس سره توثی له ال أنها لقب له والموصلي العدل الخ، ّالظاهر أن  ّ ّ ّقال السید  و.ّ
علي بن سنان الموصلي العدل رو : 8180 رقم 46/ 12ج » معجم رجال الحدیث«الخوئي في 

لمة العدل  وّحمد بن محمد الخلیل اآلملي الطبرعن أ ، ثم إن  ّرو عنه الحسین بن علي البزوفر ّ
عض علماء العامة فال  ان یوصف بها  رها في مشایخ الصدو قدس سره  ظهر من ذ ّعلى ما  ّ ق

و الرجل من العامة عد أن  ّی   .ن
الخلیلي) 2 ( غالم خلیل اآلملي، صاحب : قال له وّأبو عبد هللاا أحمد بن دمحم الطبر المعروف 

ه السالم«تاب  تاب » فضائل أمیر المؤمنین عل قین«الذ ینقل عنه ابن طاووس في  ّعدة » ال
اتبها في القاهرة  وأحادیث، قة فرغ  ر أنه أخذها عن نسخة عت ثیر ) 411(ّذ ه عن جمع  ه رو ف

عقوب الرواجني ال اد بن  لهم رو عن ع ّمن الكوفیین  ّ تاب آخر  وه،) 250(ذ مات سنة ّ له 
عة ج -ّلكن ضعفه وترجم له النجاشي» الوصول الى معرفة االصول«ّسمى  قات اعالم الش / 1 ط

48-.  
ر ) 436: (ّدمحم بن صالح بن دمحم الهمداني الدهقان، عده الشیخ في رجاله) 3 ( من أصحاب العس

ة، خرج إلسحاق بن إسماع یل الناح ه السالم و ه السالمّعل ع من أبي محمد عل ه وّیل توق فإذا «: ف
یلنا غداد فاقرأه على الدهقان و ح المقال ج -»ثقتنا ووردت    .-132/ 3 تنق

حار، وسلمان بن دمحم،: في المصدر) 4 ( ة الطوسي، وفي ال مان بن أحمد،: فرائد السمطین وغی  سل
ان لم أظفر له على ترجمةو   .یف 
ه السالم ترجم له ّحتمل أنه زاد) 5 ( اث مسلم مولى آل دغش، الراو عن الصادق عل  بن أبي غ



ره ابن عقدة: قال و450 رقم 390/ 1النجاشي ج  م وذ ّحتمل أنه زاد بن أبي  وابن نوح، ثقة سل
صر الراو عن سعید بن جبیر قته ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح ومسلم أبو عمر ال التعدیل  وط

عض المصادر وزاد بن مسلم،: نقولو و:الق و546/ 3ج  عبد الرحمن بن  وزاد بن مسلم: في 
  .هللاّا هو العالم ویزد بن جابر،

ة االزد الدمشقي المتوفي سنة ) 6 (  -ه) 153(هو الحافظ عبد الرحمن بن یزد بن جابر أبو عت
الء ج    .-176/ 7سیر اعالم الن

نه مصحف،  وسالمة: في المصدر) 7 ( ما أثبتناهّم شي  والصواب  هو أبو سالم ممطور الح
  -الدمشقي األسود

ة األبرار في أحوال دمحم   492:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه» 1«سلمى  ّراعي إبل رسول هللاا صلى هللاا عل ه: ّسلم قال وآله وّّ ّسمعت رسول هللاا صلى هللاا عل  آله وّّ

قولو ه من «: ّ أسر بي إلى السماء قال لي الجلیل جل جاللهلیلة: ّسلم  ما أنزل إل ّآمن الرسول 
ّمن خلفت في امتك قلت: صدقت، قال: قال» نو المؤمنو«: فقلت» 2» «ّره ّعلي بن : خیرها، قال: ّ

ا رب، قال: أبي طالب؟ قلت ّا محمد إني إطلعت إلى األرض إطالعة فاخترتك منها، فشققت : ّنعم  ّ ّ ّ
رت معي فأنا المحمودلك ر في موضع إال ذ ّأنت محمد، ثم إطلعت  وّ إسما من أسمائي فال أذ ّ ّ

ا فشققت له إسما من أسمائي فأنا األعلى ة فاخترت منها عل   .ّهو علي وّالثان
ّا محمد إني خلقتك ا وّ ،» 3«ّاألئمة من ولده من  والحسین والحسن وفاطمة وخلقت عل  نور

ان عند من المؤمنین، وأهل السمواتعرضت والیتكم على و ان  واألرض، فمن قبلها  من جحدها 
  .عند من الكافرن

الي ثم أتاني جاحدا لوالیتكم  الشن ال صیر  ّا محمد لو أن عبدا من عبید عبدني حتى ینقطع أو  ّ ّ ّ
قر بوالیتكم   .ّما غفرت له حتى 
ّا محمد أتحب أن تراهم؟ قلت ا رب فقال: ّ مین العرش فالتفت فإذا إل: ّنعم   ّعلي» 4«ّتفت عن 

موسى بن  وّجعفر بن محمد، وّمحمد بن علي وّعلي بن الحسین، والحسین، والحسن، وفاطمة،و
ّمحمد بن علي، وّعلي بن موسى، وجعفر، ّعلي بن محمد، وّ    ّالمهد علیهم السالم وّالحسن بن علي، وّ

__________________________________________________  
عد سنة - ه الذهبي في ) 100( األعرج المتوفي  ما صرح  ّه هو الذ حدث عنه عبد الرحمن  ّ

الء ج  ه في الجرح و356/ 4سیر اعالم الن ما صرح  ّهو الذ حدث عن ابي سلمى  التعدیل ج  وّ
8 /431.  



ه) 1 ( ان من خدام النبي صلى هللاا عل ّاسمه حرث الكوفي او الشامي  ّ ة ج  وآله وّ / 5ّسلم اسد الغا
219.  

قرة) 2 (   .285: سورة ال
ة) 3 (   .من سنخ نور: في المائة منق
ة) 4 ( علي: في المائة منق   .ّفإذا أنا 

ة األبرار في أحوال دمحم   493:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
،» 1«في ضحضاح  صلو اما  نمن نور ق عني وّ ه السالم هو في وسطهم  ّأنه » 2«ّ المهد عل
، ب در ّجاللي إنه الحجة  وعزتي و،»3«هو الثائر من عشیرتك  وّا محمد هؤالء الحجج،: قال وّو

ائي، ة ألول   »4«. المنتقم من أعدائي والواج
  :المائة ونالثالثو

اإلسناد الساب عن اإلمام محمد بن أحمد بن علي بن شاذان ق ضا  ّموف بن أحمد ا ّحدثنا : الّ
اد » 6«ّعلي بن الفضل، عن محمد » 5«ّمحمد بن  عقوب، عن موسى » 7«بن القاسم، عن ع بن 
   سعید بن و،»10«عن الحارث » 9«ّحدثني أبو إسحاق : قال» 8«بن عثمان 

__________________________________________________  
  .اء على وجه األرضّقما ر من الم): فتح الضاد المعجمة(الضحضاح ) 1 (
ة) 2 ( ب در ضي: في المائة منق و أنه  ّء  ّ.  
ة) 3 (   .من عترتك: في المائة منق
ع المودة و270 ح 172: ، عنه الطرائف95/ 1مقتل الحسین للخوارزمي ج ) 4 ( رواه  و،486: ناب

اسناده إلى أبي سلمى ة  ات الهداة ج  والطوسي في الغی / 36حار ج ال و،374 ح 462/ 2عنه اث
طرقین،7 و5: تفسیر فرات وعن الطرائف و عنه82 ح 261 ة و   24 ح 93: رواه النعماني في الغی

ه السالم اقر عل   .اسناده الى ال
اذر ماه، بن ) 5 ( ین بن بندار بن داز مهر بن فرخ زاد بن م ّدمحم بن علي بن الفضل بن تمام بن س

ره النجاشي مع شهرار األصغر أبو الحسن الثقة العین، ح اإلعتقاد، الجید التصنیف، ذ ّ الصح
بر في سنة  فه، سمع منه التلع عة ج - ه) 340(ّتصان قات الش   .- 290/ 1 ط

حیى أبو عبد هللاا المحاري السوراني الكوفي، رو عنه ابو ) 6 ( را بن  ّهو دمحم بن القاسم بن ز
اني المتوفى  عة ج -ّاد الرواجنيرو هو عن ع وه،) 387(ّالمفضل الشی قات الش   .-300/ 1 ط

عقوب األسد الرواجني الكوفي، وثقه أبو حاتم،) 7 ( اد بن   قهو الشیخ العالم الصدو ابو سعید ع



، وابن خزمة،و ، ورو عنه البخار ، توفي سنة  وابن ابي داود، وابن ماجة، والترمذ ّآخرو ) 250(ن
الء ج    .536/ 11سیر اعالم الن

ة المتوفى هو ) 8 ( م بن عتی ابي اسحاق  وه) 113(موسى بن عثمان الحضرمي، رو عن الح
عي،   .-214/ 4 میزان االعتدال ج -)148(االعمش المتوفى  والسب

عي عمرو بن عبد هللاا الهمداني الكوفي توفي ) 9 ( قات الحفا-ه) 126(ّهو أبو اسحاق السب :  ط
44-.  
اء في أصحاب أمیر المؤمنین ّهو الحارث بن عبد هللاا األع) 10 ( ال، من األول ان فقیها جل ور، 

ه السالم ّهو جد الشیخ البهائي قدس سره ومن قبیلة همدان، وعل ّ ّ.  
ة األبرار في أحوال دمحم   494:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

ه» 1«شیر  هقا: آله قال وّعن علي بن أبي طالب صلوات هللاا عل ّل رسول هللاا صلى هللاا عل  آله وّّ
م على الحوضو ا علي الساقي، وّسلم أنا وارد ّأنت  ّعلي بن  والحسین اآلمر، والحسن الزائد، وّ

، ودمحم بن علي الناشر، والحسین الفارض،  موسى ابن جعفر محصي المحبین وجعفر بن دمحم السائ
غضین،و ّعلي بن موسى مزن  وقامع المنافقین، والم ّمحمد بن علي منزل أهل الجنة في  والمؤمنین،ّ

عته ودرجاتهم، ّالحسن بن علي سراج أهل الجنة  وّمزوجهم الحور العین، وّعلي بن دمحم خطیب ش
ه، شاء ونستضیئو  أذن هللاا إال لمن  امة حیث ال  عهم یوم الق ّالمهد شف   »2«. رضى وّ

ات من طر ال: ّقال مؤلف هذا الكتاب قهذه الروا رنا إقتصرت على هذا القدر  وّعامةّ ّهي أكثر مما ذ
الزادة على ذلك طول الكتاب  ّألنه  ة والضجر وهو یورث الملل وّ فا رته  ما ذ   .ف

ة؟ رها مرة ثان عضها فما الحاجة إلى ذ ات تكرار في  رته من الروا ما ذ ّفإن قلت ف ّ  
رته: قلت ه تكرار لكن النقلة وما ذ ان ف ،ّالمصنفی وٕان   عضهم یزد في روایته، ونن مختلفو
صحة ما رواهو م  ح ا، وّحسنه وعضهم  ما هو  وهو من مقبول الحدیث وجعله عال ّمرجحاته 

رتها، ت التي ذ ات لهذه الن ور في االصول، فالتكرار في القلیل من هذه الروا ّمذ حانه وّ  هللاّا س
   تعالىو

__________________________________________________  
س ولم أظفر على ترجمة له،) 1 ( ان من اصحاب أمیر  وّلعل الصواب سعید بن بن ق هو الذ 

ه السالم ه السالم في مدح  والمؤمنین عل فاه فضال قول أمیر المؤمنین عل ّان سید قبیلة همدان ف
س: ّهمدان عامة قة ماجد سعید بن ق حامي وقودهم حامي الحق ح-الكرم   29/ 2 المقال ج  تنق

  .4860رقم 



ّرواه الحموئي في فرائد  و271 ح 173: عنه الطرائف و94/ 1مقتل الحسین، للخوارزمي ج ) 2 (
اسناده الى الخوارزمي572 ح 321/ 2السمطین ج   251/ 1أورده ابن شهراشوب في المناقب ج  و 
ة وعن الحارث،   .5 ح 23: أخرجه ابن شاذان في مائة منق
ة األبرار في أحوال دمحم              495:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و             حل

  .المعین وّالموف
تاب : ّقال مؤلف الكتاب ر الشیخ أبو عبد هللاا محمد بن یوسف بن محمد الگنجي الشافعي في  ّذ ّ ّ ّ

ار صاحب الزمان« ان في أخ ه هذا قال في  و،»الب تا : آخرهّقد تقدمت األحادیث المنقولة من 
اب الخامس ا منذ  ونالعشرو وال اق ا  ه السالم ح و المهد عل ّهو آخر األبواب في الداللة على  ّ ن
سى وغیبته الى اآلن قاء ع ه السالم بدلیل  قائه عل اس علیهم السالم من  والخضر وال إمتناع في  ٕال

اء هللاا س اللعین من أعداء هللاا، وّقاء الدجال، وّأول ّابل الكتابهؤالء  وٕ قاءهم  قد  وّالسنة، وقد ثبت 
ه السالم لوجهین قاء المهد عل روا  ّإتفقوا على ذلك، ثم أن ّالثاني أنه في  وّأحدهما طول الزمان،: ّ

طعامه قوم أحد  ه، وسرداب من غیر أن    .هذا ممتنع عادة وشرا
عو هللاا نبتد ّقال مؤلف الكتاب محمد بن یوسف بن محمد الگنجي  ن ّ ّ   :ء ّ

قائه من الكتاب قوله تعالىا ه السالم فالدلیل على  سى عل ه َ و:ّما ع ِان من أهل الكتاب إال لیؤمنن  ِ َِّ َ ِ ْ َُْ َّ ِ ِ ْ ِ َ ْ ِْ ِٕ
ِقبل موته  ِ ْ َ َ ْ و ذلك في  و»1«َ عهم، فال بد أن  ة إلى یومنا هذا جم عد نزول هذه اآل ه  نلم یؤمن  ّ
  .آخر الزمان

ّو أما السنة فما رواه مسلم في  حه«ّ ل في قصة » 2«ّعن النواس » صح ّبن سمعان في حدیث طو
ضاء شرقي دمش بین مهرودتین، : ّالدجال قال ه السالم عند المنارة الب سى بن مرم عل فینزل ع

ه على أجنحة ملكین  ف   .»3«ّواضعا 
__________________________________________________  

  .159: سورة النساء) 1 (
ّس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قر بن عبد هللاا العامر الكالبي الشامي، صحابي ّنوا) 2 ( ّ

ة ج -غیرهما وّشر بن عبید هللاا ورو عنه جبیر ابن نفیر،   .-45/ 5 أسد الغا
ض القدیر ج 187/ 7ّنز العمال ج ) 3 ( ح مسلم ج  و17/ 6، ف   .197 ص 8صح

ة األبرار ف   496:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  وي أحوال دمحم                        حل
ه ضا ما تقدم من قوله صلى هللاا عل ّو ا ّ م: ّسلم وآله وّ م إذا نزل ابن مرم ف م ویف  م من . ٕامام

»1«  



اس فقد قال ابن جرر الطبر وو أما الخضر سیران في األرض والخضر: ال ان  اق اس    .ٕال
ضا فما رواه مسلم في  حة«و ا ه: عن أبي سعید الخدر قال» صح ّحدثنا النبي صلى هللاا عل ّ  آله وّ

ما حدثناو ان ف ال عن الدجال ف ّسلم حدیثا طو ّ ه أن یدخل نقاب  وأتي: ّ المدینة » 2«ّهو محرم عل
ه یومئذ رجل هو خیر الناس أو من خیر الناس  اخ التي تلي المدینة، فیخرج إل عض الس ّفینتهي الى  ّ

قول اشهد أن هّف ّك الدجال الذ حدثنا النبي صلى هللاا عل ّ ّ قول  وآله وّ ارایتم : »ّالدجال«ّسلم حدیثه، ف
قولو ؟ ف و في أمر نإن قتلت هذا ثم أحییته أتش ن   :ال قال: ّ

ه حی قول حین  ه، ف حی قتله ثم  صیرة مني اآلن قال و:ف م أشد  نت ف ّهللاا ما  ّ ّ:  
س ا فال  قتله ثان ه، قال أبو إسحاق ّفیرد الدجال أن  ّإن هذا الرجل هو الخضر : قال: »3«ّلط عل

ه السالم(   »4«). عل
م  قاء الدجال فإنه أورد حدیث تم ّو أما الدلیل على  ّ ّ»5 «، ة التي تكلمهم، والدار ّالجساسة الدا ّ هو  وّ

ره مسلم في  ح ذ حة«حدیث صح   »صح
__________________________________________________  

رة الخواص367/ 3ج  و336/ 2مسند ابن حنبل ج ) 1 ( ح البخار ج 364: ّ، تذ  205/ 2، صح
مان ج  تاب اإل ح مسلم في آخر    .94/ 1اسناده عن أبي هررة، صح

  .هو الطر بین الجبلین وا طرقها، جمع النقب: نقاب المدینة) 2 (
ان الن) 3 ( م بن محمد بن سف ح«ه سمع ) 308(سابور المتوفى ّهو ابو اسحاق إبراه » صح

فة من غیر سماع وّهو في الحج، وجادة ورواه وّمسلم عن مؤلفه ة من صح  الوجادة هي األخذ للروا
الء ج -اجازةو   .-311/ 14 سیر اعالم الن
ح مسلم ج ) 4 ( تاب الفتن ص 4صح   .2938 ح 225 ص 2256 
ا فأسلم) 5 ( ان رجال نصران م الدار  أنه رأ الدجالأخبر وتم  ّ ح مسلم  وّ ورة في صح ّقصته مذ
تاب الفتن ص 4ج    .2942 ح 2261 

ة األبرار في أحوال دمحم   497:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
قاء الدجال: و قال ح في    .ّهذا صح
س اللعین فآ الكتاب العزز نحو قول و:قال قاء إبل ّأما الدلیل على  ِقال رب فَأنظرني إلى: ه تعالىّ ِ ْ ِ ْ َ ِّ َ َ  

عثو قال َیوم ی َن ُ َ ُْ َِ َفإنك من المنظرن: ْ َِ ََّ ْ ُ ْ ِ َ َِ .»1«  
ه السالم فقد جاء في الكتاب قاء المهد عل ّو أما  ّأما الكتاب فقد قال سعید بن جبیر في . ّالسنة وّ

له: تفسیر قوله تعالى ظهره على الدین  ِل ِ ِّ ُ ِ ِّ َ َ ُ َ ِ ْ ْلو َ وُ وَ َنره المشر ُ َِ ِْ ُ ْ ه السالم : قال» 2«* َ ّهو المهد عل



  .من عترة فاطمة علیها السالم
ه السالم على : ّو أما من قال ه السالم فال تنافي بین القولین إذ هو مساعد لإلمام عل سى عل ّإنه ع

مان» 3«قد قال مقاتل  وّما تقدم، عه من المفسرن في تفسیر قوله تعال وبن سل ٌانه لعلم َ و:ىّمن شا ْ ِ َ ُ َِّٕ
ِللساعة  َ َّ و في آخر الزمان: قال» 4«ِ ه السالم  نهو المهد عل ام الساعة وّ و ق  نعد خروجه 

  .أماراتهاو
حة الصرحة تابنا هذا من األحادیث الصح ّو أما السنة فما تقدم في  ّ ّ.  

ّو أما الجواب عن طول الزمان فمن حیث النص ّ   .المعنى وّ
ّأما النص فم ار على أنه ال بد من وجود الثالثة في آخر الزمانّ ّا تقدم من األخ ّ س فیهم  وّّ ّأنهم ل

ه السالم بدلیل أنه إمام األئمة في آخر الزمان، ّمتبوع غیر المهد عل ّ ه السالم  وّ سى عل ّأن ع
ما ورد في الصحاح ّالثالث هو الدجال اللعین وّصدقه في دعواه، وّصلي خلفه  ّنه حي قد ثبت أ وّ ّ

  .موجود
، و قاؤهم داخال في مقدور هللاا تعالى أو ال  و  قائهم فال یخلو إما أن  نو أما المعنى في  ّن ّ 

قاؤهم عن مقدور هللاا تعالى، ألن من بدأو ّستحیل أن یخرج  ّ  
__________________________________________________  

  .80سورة ص ) 1 (
ة) 2 (   .33: سورة التو
ان من أعالم المفسرن)3 ( الوالء، أبو الحسن البلخي  شیر األزد  مان بن  أصله . ّ مقاتل بن سل

صرة، صرة سنة  ومن بلخ انتقل الى ال ال غداد فحدث بها، توفي  ّدخل  / 8 االعالم ج -ه) 150(ّ
206-.  

  .61: سورة الزخرف) 4 (
ة األبرار في أحوال دمحم   498:، ص5: ، ج)ع(األطهار ه آل و                        حل

قاء ال یخلو  الخل من غیر شي ار ال قاء في مقدوره، ثم إخت و اإل عد الفناء ال بد أن  عیده  ّء ثم  ن ّ
اره تعالى أو األمة،: من قسمین و راجعا إلى اخت ّإما أن  ار  ونّ و راجعا إلى إخت نال یجوز أن 

ّاألمة ألنه لو صح ذلك لجاز ألحدنا أن ی قاء لنفسهّ ال داخل  وذلك غیر حاصل لنا ولولده، وختار ال
ان : ّاألول ال یخلو من قسمین وتحت مقدورنا، ان لغیر سبب  و لسبب أو ال، فإن  نإما أن  ّ

مة، و  وخارجا عن وجه الح مة ال یدخل في أفعاله تعالى، فال بد أن  نما یخرج عن وجه الح ّ
مة ه الح   .لسبب تقتض



ر س و:قال ل واحد منهم على حدتهسنذ قاء    .ّبب 
ه السالم فلقوله تعالى سى عل قاء ع ه قبل موته َ و:ّأما سبب  ِان من أهل الكتاب إال لیؤمنن  ِِ ْ َ َ ْ َ ِ َِّ َ ِ ْ َُْ َّ ِ ِ ْ ِ َ ْ ِْ ِٕ»1« 

ة إلى یومنا هذا أحد و ه منذ نزول هذه اآل و هذا في آخر الزمان» 2«لم یؤمن  ّفال بد أن  ن ّ.  
ّو أما الدجال  هّ حدث حدثا مذ عهد إلینا رسول هللاا صلى هللاا عل ّاللعین لم  م  وّّ ّآله أنه خارج ف
و  وّاألعور الدجال، اته، فال بد من أن  اال من خبز تسیر معه، إلى غیر ذلك من آ نان معه ج ّ ّ ٕ

صار الى ی وّذلك في آخر الزمان ال محالة، ه السالم مذ غیبته عن األ ّأما اإلمام المهد عل ومنا هذا ّ
مأل األرض قسطا آخر الزمان فقد صارت هذه  ولم  ار في ذلك مشروطا  ما تقدمت األخ ّعدال، 

و ذلك لصحة  قاء الثالثة فال بد أن  اب  فاء األجل المعلوم، فعلى هذا إتفقت اس اب الست ناألس ّ
ّطالح عدو هللاا وٕامام، وّنبي: هما صالحان وأمر معلوم في وقت معلوم، قد تقدمت  وّدجالهو ال وّ

ه السالم فما المانع من  سى عل قاء ع قاء الدجال مع  رناه في صحة  ما ذ ار من الصحاح  األخ
ه السالم مع    قاء المهد عل

__________________________________________________  
  .159: النساء) 1 (
ذا) 2 ( ه منذ نزول اآل«: نالصواب أن تكو الجملة ه ع أهل الكتابلم یومن    .»ة جم
  

ة األبرار في أحوال دمحم   499:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ار هللاا تعالى اخت قائه  ّو  ه وتحت مقدوره. داخال ون ة الرسول صلى هللاا عل ّهو آ ّسلم فعلى  وآله وّ

قي الم قاء من االثنین اآلخرن ألنه إذا  ال ان إمام آخر الزمان ّهذا هو أولى  ه السالم  ّهد عل ّ
لفین ومأل األرض قسطا قاؤه مصلحة للم و  ار، ف ما تقدمت األخ ّعدال  ّلطفا لهم من عند هللاا  ون

ر ة على ما ذ قائه مفسدة الدعائه الرو ّتعالى بخالف الدجال، فإن في  ّ ّ االمة، وّ لكن في  وّفتكه 
عل ع منهمّقائه إبتالء من هللاا تعالى ل المصلح من  وء، المحسن من المسي والعاصي، وم المط

قاء الدجال والمفسد، مة في    .ّهذا هو الح
ة، مان أهل الكتاب لآل ه السالم فهو سبب إ سى عل قاء ع اء محمد  وّو أما  ّالتصدی بنبوة سید األنب ّ ّ

ه اء رسول رب العالمین صلى هللاا عل ّخاتم األنب ّ انا لدعو اإلمام عند أهل نو وّسلم، وآله وّ  تب
مان، ان، بدلیل صالته خلفه، واإل ه عند أهل الطغ اه، وّمصدقا لما دعا إل دعائه إلى  وّنصرته ا

ه السالم أصال، قاء المهد عل ة التي هو إمام فیها، فصار  ّالملة المحمد ّ قاء اإلثنین فرعا على  وّ
قاء  قاء الفرعین مع عدم  صح  یف  ّلو صح ذلك لصح وجود المسبب من  واألصل لهما،ّقائه، ف ّ ّ



  .ذلك مستحیل في العقول وندو وجود السبب،
سى بإنفراده عنه غیر ناصر : ّو إنما قلنا صح وجود ع قاء اإلثنین ألنه ال  قاء المهد أصل ل ّإن  ّ ّ

ّغیر مصدق لإلمام، ألنه لو صح ذلك لكان منفردا بدولة وّلملة االسالم طل دعوة ذلك ودعوة، وّ  ی
عا فصار متبوعا، و ت و فرعا فصار اصال، وناإلسالم، من حیث أراد ان  ّالنبي صلى  ونأراد أن  ّ

ه عد: ّسلم قال وآله وهللاّا عل ه وّال نبي  ّقال صلى هللاا عل ّسلم الحالل ما أحل هللاا على لساني  وآله وّ ّ ّ
امة ّالحرام ما حرم هللاا على لساني إلى  وإلى یوم الق و له عوناّ امة، فال بد من أن  نیوم الق  ناصرا وّ

و له عونا وّمصدقا،و ناذا لم یجد من  ن لوجوده تأثیر وٕ   .ّمصدقا لم 
  

ة األبرار في أحوال دمحم   500:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ه السالم اصل لوجوده، صح وجوده في آخر ّذلك الدجال ال وّفثبت أن وجود المهد عل ّلعین ال 

ه والزمان و لألمة االمام یرجعو إل نال  ذلك لم یزل اإلسالم  وّن ان  ه ألنه لو  عولو عل ّوزر  ن ّ
اطلة فصار وجود اإلمام أصال لوجوده على ما قلنا ومقهورا   .دعوته 

طعامه قوم  قائه في السرداب من غیر أحد  ارهم  ه فعن وو أما الجواب عن إن انشرا أحدهما : ه جوا
طعامه قوم  ه السالم في السماء من غیر أحد  سى عل ه، وقاء ع ه  وشرا شر مثل المهد عل هو 

قاؤه في السماء من غیر أحد ما جاز  ه السالم في  والسالم، ف ذلك المهد عل ّالحال هذه، ف
  :السرداب
ه رب العالمین من خزانة: فإن قلت غذ ه السالم  سى عل ّإن ع ّ ه، قلتّ انضمام :  غی ال تفنى خزائنه 

ه في غنائمه   .ّالمهد إل
شرة قلت: فإن قلت عة ال سى خرج عن طب ّإن ع اطلة، ألنه تعالى قال: ّ ألشرف : ّهذا دعو 
اء شر مثلكم : األنب ْقل إنما أنا  ُ ُْ ِ ٌ َ َ ََْ َِّ ُ»1«.  
حتاج إلى توقیف: اكتسب ذلك من العالم العلو قلت: فإن قلت هو هذا    .ال سبیل إل

قاء الدجال في الدیر على ما تقدم  ّالثاني  ه » 2«ّ بت ّاشد الوثاق مجموعة یداه إلى عنقه ما بین ر
الحدید، ه  عب ، والى  ة في بئر موثو ور من  وقفي روا نا على الوجه المذ قاء الدجال مم ان  ّاذا  ٕ

ه السالم م قاء المهد عل ه فما المانع من  قوم  ّرما من غیر الوثاق، إذ الكل في مقدور غیر أحد 
   هللاّا تعالى، فثبت

__________________________________________________  
  .110: سورة الكهف) 1 (



س عن ) 2 ( اسناده عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت ق ما تقدم الحدیث الذ رواه المصنف  ّأراد  ّ
ه ّالنبي صلى هللاا عل ّسلم أن ر وآله وّ ته الدجال في دیر في جزرةّ ا اسلم فاخبره عن رؤ  ّجال نصران

ه مجموعتان الى عنقه و   .الخ.. ّالحال أن ید
                          

ة األبرار في أحوال دمحم   501:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
  »1«. ال عادة وّأنه غیر ممتنع شرعا
عد هذه األ ر  ح،ثم ذ ع وحاث خبر سط ر خروج  وحوادث تجر ووقا ّزالزل من فتن، ثم إنه یذ ّ
ه السالم مأل االرض عدال والمهد عل ا وّأنه  ام دولته وطیب الدن   .ّأهلها في أ

رناه في  ر ما ذ عد أن ذ سى رحمه هللاا  ّقال الشیخ الفاضل علي بن ع قال عقیب » شف الغمة«ّ
حاث ال تثبت: ذلك له  وال تقطع الخصم، وّ لنا حجةهذه األ ّال تضره لما یرد علیها من اإلیرادات تطو

ه السالم ح عل قاء المس ات  س وفي إث ّالدجال هي مثل الضرورات عند المسلمین، فال حاجة  وابل
رته آنفا، وّإلى التكلف لتقررها، ه من طر المؤالف والجواب المختصر ما ذ قهو أن النقل قد ورد  ّ 

ه والف،المخو حیله فوجب القطع    .العقل ال 
ه السالم في سرداب،: ّفأما قوله ّإن المهد عل طعامه وّ قوم  قاؤه من غیر أحد  ن  م ه،  ویف  شرا

روا وجوده ال یوردو هذا وفهذا قول عجیب نتصور غرب، فإن الذین أن ّ قولو بوجوده ال  وّ نالذین 
قولو: نقولو نإنه في سرداب، بل  حلّإنه: ّ ّ حي موجود  م وطوف في األرض ببیوت ورتحل، وّ  خ

طول شرحها وننقلو قصصا في ذلك وغیر ذلك وخیل وابل وحشم وخدمو   .أحادیث 
ر من ذلك قصتین قرب عهدهما من زماني   :ّحدثني بهما جماعة من ثقات إخواني وّو أنا اذ

قال-االولى ة شخص  الد الحل ان في ال قال لهاإسماعیل بن ال: ّ أنه  هر : حسن الهرقلي من قرة 
ى لي ولده وما رایته، وقل، مات في زماني    ح

__________________________________________________  
ة الطالب ص ) 1 ( فا ه السالم المطبوع في ضمن  ار صاحب الزمان عل ان في أخ  إلى 521الب

  .532ص 
  

ة األبرار في   502:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و أحوال دمحم                        حل
ه: شمس الدین، قال ى لي والد أنه خرج ف سر توتة -هو شاب وّح مقدار » 1« على فخذه األ

ضة اإلنسان ع تنش وق ل ر ّانت في  ح، وخرج منها دم وّ ثیر من اشغاله، وق  قطعه ألمها عن 



ما بهر قل، فحضر الى الحلة یوماو ّل إلى مجلس السید السعید رضي الدین علي بن دخ وّان مق ّ
ه ما یجده، فقال وّرحمه هللاا،» 2«طاووس  ا إل اء الحلة: ش ها فأحضر له اط أراهم  وّأرد أن اداو

قهذه التوتة فو العر األكحل في عالجها خطر،: الموضع، فقالوا قطع  وق متى قطعت خیف أن 
موت   .قالعر ف

ّدس هللاا روحهّفقال له السعید رضي الدین ق غداد،: ّ اؤها أعرف وّأنا متوجه إلى  ان اط أحذق  وّرما 
ما قال أولئك، فضاق صدره، فقال له  ومن هؤالء فاصحبني، فأصعد معه اء فقالوا  ّأحضر األط

اب: السعید ك اإلجتهاد في اإلحتراس، فال تغرر  وّإن الشرع قد فسح لك في الصالة في هذه الث عل
  .رسوله والى قد نهى عن ذلكّبنفسك فا تع
ذا: فقال له والد ان األمر ه سر من  وإذا  غداد فأتوجه إلى زارة المشهد الشرف  ّقد وصلت إلى  ّ

ه ا ّرأ على مشرفه السالم، ثم أنحدر إلى أهلي، فحسن له ذلك، فترك ث نفقته عند السعید رضي  وّ
  .ّتوجه والدین
ا وة علیهم السالم نزلت السردابّزرت األئم وّفلما دخلت المشهد: قال ّاستغثت  ه  وٕ اإلمام عل

عض اللیل في السرداب، والسالم، س، ثم مضیت إلى دجلة، وّقضیت   ّقیت في المشهد إلى الخم
فا وٕاغتسلتو ا نظ ست ثو ان معي ول قرقا    .صعدت أرد المشهد ومألت إ

__________________________________________________  
  . اقرب الموارد-بثرة متقرحة): التاء المثناة المفتوحة والتاء المثناة المضمومة(التوتة ) 1 (
ّهو السید ابو القاسم رضي الدین علي بن موسى بن جعفر بن دمحم بن طاووس الحسني الحلي ) 2 ( ّ

ال«ّه له مصنفات منها ) 664(المتوفى سنة    .»االق
  

ة    503:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  واألبرار في أحوال دمحم                        حل
اب السور نان حول المشهد قوم من الشرفاء یرعو أغنامهم  وّفرأیت أرعة فرسان خارجین من 

ّفحسبتهم منهم، فالتفت فرأیت شابین أحدهما عبد مخطو سیف، وّ ّل واحد منهم متقلد  ا  وّ ّشیخا منق
سی وبیده رمح، ة ملونة فو السیف، وف،ّاآلخر متقلد  ه فرج قعل عذبته وّ   .ّهو متحنك 

، مین الطر عب الرمح في األرض وّفوقف الشیخ صاحب الرمح  سار  وّوضع  ان عن  ّوقف الشا
، ه، فرد علیهم السالم، فقال له  والطر ة على الطر مقابل والد ثم سلموا عل ّقي صاحب الفرج ّ ّ ّ

ة صر ما یوجعك؟ قال: نعم فقال له: إلى أهلك؟ فقال لهأنت غدا تروح : صاحب الفرج   :ّتقدم حتى أ
رهت مالمستهم حترزو من النجاسة» 1«قلت  وف ادو  ة ما  اد نأهل ال  أنا قد خرجت من الماء ون



صي مبلولو   .قم
ه فلزمني بیده ّثم إني مع ذلك تقدمت إل ّ ه، وّ تفي إلى أن اصابت  وّمدني إل جعل یلمس جانبي من 

ان، فقال لي الشیخیده ما  ا : ّ التوتة فعصرها بیده فأوجعني، ثم إستو على سرجه  أفلحت 
  :ّافلحتم إن شاء هللاا تعالى وأفلحنا: إسماعیل فعجبت من معرفته إسمي، فقلت

ه السالم فقال: فقال لي الشیخ ه: هذا هو اإلمام عل ّقبلت فخذه ثم إنه ساق وٕاحتضنته وّفتقدمت إل ّ ّ 
ه  والمصلحة رجوعك: ال أفارقك أبدا فقال: إرجع، فقلت له: معه محتضنه، فقالأنا أمشي و أعدت عل

ه السالم مرتین: ّمثل القول األول، فقال الشیخ قول لك االمام عل  إرجع: ّا إسماعیل ما تستحي؟ 
ّالتفت إلي وّبهذا القول، فوقفت، فتقدم خطوات» 2«فجهني ! تخالفهو   إذا: قال وٕ

__________________________________________________  
  ...أهل : قلت في نفسي و:في المصدر) 1 (
س رأسي: في المصدر وّردني،: ّفجهني) 2 (   .فجبهني أ ن
  

ة األبرار في أحوال دمحم   504:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
عني الخل ك ابو جعفر  طل غداد فال بد أن  أعطاك  وفإذا حضرت عنده» 1«فة المستنصر ّوصلت 

ك الذ ترد: ّقل لولدنا الرضي وشیئا فال تأخذه، عط ه  تب لك إلى علي ابن عوض فإنني أوص ّل ّ ّ.  
صرهم الى أن غابوا عني وثم سار ه معه فلم أزل قائما أ حصل عند أسف لمفارقته فقعدت  وّأصحا

ّنر وجهك متغیر أوجعك : قالوا وّجتمع القوام حولي،ّالى األرض ساعة، ثم مضیت إلى المشهد فا
  :ال، قالوا: ء؟ قلت شي

انوا : أخاصمك أحد؟ قلت س عند مما تقولو خبر، لكن أسألكم هل عرفتم الفرسان الذین  ّال ل ن ّ
م؟ فقالوا ّاإلمام هو الشیخ أو صاحب : بل هو اإلمام، فقالوا: هم من الشرفاء اراب الغنم، فقلت: عند

ة؟ قلتالف ة فقالوا: رج ك؟ فقلت: صاحب الفرج ان ف ضه بیده: ارته المرض الذ    .أوجعني وهو ق
شفت رجلي فلم أر لذلك المرض أثرا فتداخلني الشك من الدهش، فأخرجت رجلي األخر فلم ار  ّثم  ّ

صي، فادخلني القوام خزانة وّشیئا، فانطب الناس علي ّمزقوا قم ان ناظر بین  وّمنعوا الناس عني، وّ
المشهد فسمع الضجة،  سألني عن إسمي، وّسأل عن الخبر فعرفوه، فجاء الى الخزانة وّالنهرن 

غداد؟ فعرفته أني خرجت من أول االسبوع فمشى عني: سألنيو م خرجت من  ّمنذ  ّ المشهد،  وّ ّت 
ح عدت عن المشهد وّوصلیت الص   .ّرجعوا عني وّخرج الناس معي إلى أن 

ه» 2«لى أوانا و وصلت إ غداد، فرأیت الناس وّفبت     ّرت منه أرد 



__________________________________________________  
عد وفاة ) 1 ( غداد  اسي ولي  ا منصور بن محمد بن الناصر الع ه المستنصر  ّالظاهر أن المراد  ّ ّ ّ

ه سنة  ه القاضي لوفرة  و،)623(أب سم ّان جده الناصر  المدرسة «هو الذ بنى  وعقله،ّ
غداد على شط دجلة من الجانب الشرقي،» المستنصرة ثیر من  وّب في عهده إستولى المغول على 

غداد سنة  الد، توفي ب   .-244/ 8 االعالم ج - )640(ّال
غداد،): نفي آخرها النو وّالواو المخففة وفتح الهمزة(األوانا ) 2 (  هي قرة على عشرة فراسخ من 
  -ها قبرو
  

ة األبرار في أحوال دمحم   505:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل
ل من ورد علیهم من إسمه سألو  قة  ّمزدحمین على القنطرة العت ه ون ان؟ فسألوني عن  ونس أین 

ّمن أین جئت، فعرفتهم فاجتمعوا علي وإسمي ابي وّ م ومزقوا ث   .لم یب لي في روحي ح
ان ناظر بین النهرن غداد: و  غداد وتب إلى  ّعرفهم الحال ثم حملوني الى  ّازدحم الناس علي وّ ٕ 

ثرة الزحامو قتلونني من  ّتقدم  وّالقمي قد طلب السعید رضي الدین رحمه هللاا» 1«ان الوزر  وادوا 
عرفه صحة هذا الخبر   .أن 

اب ا وفخرج رضي الدین: قال ه الناس عني فلما رآني قالمعه جماعة فوافینا  ي، فرد اصحا ّلنو ّ ّ :
؟ قلت قولو ه ساعة، وّنعم، فنزل عن دابته: نأعنك  أخذ  وشف عن فخذ فلم یر شیئا فغشي عل

ي وادخلني على الوزر وبید   .ّأقرب الناس الى قلبي وا موالنا هذا أخي: قول وهو ی
ا یت له فأحضر األط مداواتها فقالوا وّء الذین أشرفوا علیهاّفسألني الوزر عن القصة فح ما : أمرهم 

الحدید، م تبرأ؟  ومتى قطعها مات، فقال لهم الوزر فبتقدیر أن تقطع وّدوائها إال القطع  موت في  ال 
ضاء ال ینبت فیها شعر، فسألهم الوزر متى رأیتموه؟  وفي شهرن: فقالوا انها حفیرة ب قى في م ت
  :قالوا

ا ه األلمّمنذ عشرة ا ان ف شف الوزر عن الفخذ الذ  س فیها أثر اصال،  وّم، ف هي مثل أختها ل
ماء ح، فقال الوزر: فصاح أحد الح ن عملكم فنحن نعرف من عملها: هذا عمل المس   .حیث لم 

ما ه  فة المستنصر، فسأله عن القصة فعرفه  ّثم إنه أحضر عند الخل ّ ّ ّ  
__________________________________________________  

  .-225/ 1 االنساب ج - مصعب بن الزیر-
د الدین أبو الحسن القمي، ولد في قم سنة ) 1 ( ّهو محمد بن دمحم بن عبد الكرم مؤ  ه) 557(ّ



غداد،و ن  ة اإلنشاء، وس تا ّلما ولى الظاهر الخالفة اقره  و)606(نقل الى دار الوزارة سنة  وولي  ّ
الد ورفع قدره وّلمستنصر قرهذلك ا وعلى حاله مه في ال اد، وّح لم یزل في سعده إلى أن  والع

غداد الى أن مات سنة  وسجن هو وعزل ات ج -ه) 630(ابنه بدار الخالفة ب الوف / 1 الوافي 
147-.  

  
ة األبرار في أحوال دمحم   506:، ص5: ، ج)ع(األطهار آله  و                        حل

، فتقدم  ألف دینار فلما حضرت قالّجر ة : خذ هذه فأنفقها، فقال: ّله  ّما أجسر أن آخذ منه ح
فة ال تأخذ من أبي جعفر شیئا، : من الذ فعل معي هذا قال: ّممن تخاف؟ فقال: واحدة، فقال الخل

فة ى الخل أخذ شیئا وخرج من عنده وّتكدر، وف   .لم 
سى في  ي هذه : عقیب ذلك» ةّشف الغم«ّقال الشیخ الفاضل علي بن ع ام أح عض األ ّنت في 

، والقصة لجماعة عند ة  وّان هذا شمس الدین محمد ولده عند ا ّأنا ال أعرفه، فلما انقضت الح
ه، فعجبت من هذا اإلتفاق: قال ال ألني : هي مرضة؟ فقال وهل رأیت فخذه: قلت له وّأنا ولده لصل

عد ما صلح وأصبو عن ذلك،   .قد نبت في موضعها شعر وال أثر فیها وتلكن رأیتها 
ضا سى أ شیر العلو الموسو  و:ّو قال علي بن ع ّسألت السید صفي الدین محمد بن  ّ ّ نجم  و»1«ّ

سر رحمهما هللاا ان الناس وّالدین حیدر بن األ قین  وذو الهیئات منهم وسراتهم وّانا من أع انا صد
صحة هذه ا ولي اها في حال مرضها وّلقصةعززن عند فأخبراني    .ّحال صحتها وّأنهما رأ

غداد ه السالم حتى أنه جاء الى  عد ذلك شدید الحز لفراقه عل ان  ى لي ولده هذا أنه  ّو ح أقام  ونّ
ام یزور سامراء وبها في فصل الشتاء ل أ غداد فزارها في تلك السنة ارعین مرة  وّان  ّعود إلى 

عود له الوقت ا قضي الحظ طمعا أن  ّلذ مضى ف ّمن الذ أعطاه دهره الرضا،  وما قضى،» 2«ّ
حسرته ه صرف القضا فمات رحمه هللاا  مطال غصته، وّأو ساعده  ّانتقل الى االخرة     هللاّا وٕ

__________________________________________________  
شیر صفي الدین العلو الحسیني قرأ مع جماعة عل) 1 ( ى رضي الدین علي بن طاووس ّمحمد بن 

عة ج -صار مجازا منه في تلك السنة و)664(المتوفى  قات الش   .-153/ 3 ط
قضي الحظ: في المصدر) 2 (   .ّأو 
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منه وّیتواله انا برحمته  ّا ّ   »1«. رامته وٕ



سى في ّثم قال ع اقي بن عطوة العلو الحسیني و:»ّشف الغمة«ّلي بن ع ى لي السید  اه : ح ّأن أ
ان آدر  ة وّان زد المذهب، و»2«عطوة  ه المیل الى مذهب اإلمام ر على بن ال : قول وان ین

م حتى یجي وّاصدقكم مذه ه السالم فیبرأني من هذا المر ال أقول  عني المهد عل م   ض،ّء صاح
حو ص نتكرر هذا القول منه، فبینا نحن مجتمعو عند وقت العشاء اآلخرة إذ أبونا  ستغیث بنا،  وّ

ه: فأتیناه سراعا فقال ، فخرجنا فلم نر أحدا، فعدنا إل م فالساعة خرج من عند سألناه،  وّالحقوا صاح
ك قد جئت أبرئك من أنت؟ فقال أنا صاحب ب: ا عطوة فقلت: قال وّدخل الي شخص: ّإنه: فقال ن

ك قي مثل  و:مددت ید فلم ارها اثرا، قال لي ولده ومشى، و»3«ّثم مد یده فعصر قروتي : ّمما 
ه قروة، س  ّاشتهرت هذه القصة والغزال ل   .ّسألت عنها غیر إبنه فأقرها وٕ

ثیرة اب  ه السالم في هذا ال ار عنه عل قأنه رآه جماعة قد إنقطعوا في طر ال وو األخ غیرها  وحجازّ
رت منها جملة وأوصلهم إلى حیث ارادوا، وّفخلصهم ل لذ لكن هذا القدر الذ قرب  ولو ال التطو

سى الم علي بن ع اف إنتهى    »4«. ّعهده من زماننا 
ثیرا من ذلك: ّقال مؤلف هذا الكتاب ا  ا في ذلك مستوف تا حانه  وّإن شاء هللاا تعالى أعمل  ّا س

یل، وبناهو حس والتوفی ة األبرار محمد«ان الفراغ من هذا الكتاب الموسوم  ونعم الو آله  وّحل
   ّعلى ید مؤلفه» ّاألئمة األطهار

__________________________________________________  
  .497 -493/ 2شف الغمة ج ) 1 (
ه االدرة: اآلدر) 2 ( و  نالذ  ة وّ   .هي نفخة في الخص
  .ّالتمدد في جلد الخصیتین): فتح القاف(القروة ) 3 (
  .497/ 2شف الغمة ج ) 4 (
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حراني في الیوم الثاني  مان بن إسماعیل بن عبد الجواد الحسیني ال ّفقیر هللاا الغني عبده هاشم بن سل ّ ّ
ّصلى هللاا على دمحم واأللف، والتسعین وّع الثاني السنة التاسعةعشر من شهر ر سلم  وآله االطهار وّ

ثیرا ما    .تسل
موالنا البروجرد إذ  ّالحمد  الذ من على هذا العبد الذلیل غالم رضا بن علي اكبر الملقب  ّ ّ

ح هذه األسفار قها وّوفقني لتصح عفو وتخرج مصادرها وتعل رمه أن  غفر  وّ عن سیئآتيأرجو من 
ح أفضل خلقه محمد وّلي زالتي ا حتى یرضى عني  ّال یخرجني من الدن ّ  آله األطهار األبرار وّ



مو ع األول سنة  وّان الفراغ من هذا السفر الق ه في بلدة قم ) 1415(هي خاتمة الكتاب في شهر ر
ة   .ّالمحم
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   فهرس الموضوعات
ّالموضوع الصفحة المنهج الحاد عشر في اإلمام العاشر أبي الحسن الثالث علي بن محمد بن 
اقر بن علي زن العابدین بن الحسین  ّعلي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن دمحم ال

  5ن علیهم السالم الشهید بن علي ابن أبي طالب أمیر المؤمنی
ه السالم  الده عل اب االول في م   7ال
ه السالم  اب الثاني في علمه عل   9ال

ه السالم إلى أهل األهواز  اب الثالث في رسالته عل   21ال
ه السالم شأن العلماء  ع في رفعه عل اب الرا   31ال

ه السالم  ادته عل اب الخامس في ع   35ال
ه ال اب السادس في ورعه عل   39سالم ال

ه السالم  ع في جوده عل اب السا   41ال
ه السالم  ل في إسالم أبي طالب عل ه السالم مع المتو اب الثامن حدیثه عل   45ال

ه السالم اب التاسع في صبره عل ل  وال   49ّمقامات له مع المتو
ة  ه السالم مع زنب الكذا اب العاشر في حدیثه عل   59ال

اب الحاد عشر في حدیثه ه السالم مع الهند الالعب ال   65 عل
اب الثاني عشر في حدیث تل المخالي    69ال

اإلمامة ه  ه عل اب الثالث عشر في نص أب ه علیهما السالم  وال   71ّانه وص
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ّد عشر أبي محمد الحسن بن علي ابن محمد بن علي بن المنهج الثاني عشر في اإلمام الحا ّ

ّموسى بن جعفر بن دمحم بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب صلوات هللاا علیهم أجمعین  ّ77  
ه السالم  اب األول في مولده عل   79ال
ه السالم  اب الثاني في علمه عل   81ال



ه السالم  ادته عل اب الثالث في ع   89ال
اب الرا ه ورمه وعفافه وع في فضلهال انته وهد ادته وزهده وص ه  وجمیل اخالقه وع صالحه عل

  93العام  والسالم عند الخاص
ه السالم  اب الخامس في جوده عل   99ال

ه السالم مع المتطبب الذ أعطاه خمسین دینارا لما فصده  اب السادس حدیثه عل ّال ّ107  
ه السالم مع أ ع حدیثه عل اب السا   111نوش النصراني ال

غل مع المستعین  اب الثامن حدیث ال   113ال
اب التاسع في حدیث الشاكر   115الفرس  وال

اب العاشر حدیث الراهب في االستسقاء    119ال
سا  اب الحاد عشر في حدیث ال   121ال

ه ه السالم وصي أب اب الثاني عشر في أنه عل عده  وال   125اإلمام 
ي اإلمام الثاني عشر م ح م د بن الحسن بن علي بن دمحم بن علي بن موسى المنهج الثالث عشر ف

ه السالم  بن جعفر بن دمحم بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الحجة المنتظر المهد عل
135  

ر ام القائم عجل هللاا تعالى فرجه الشرف  اب االول في ذ ّال ّ141  
ه السالم  الده عل اب الثاني في م   151ال

طن امه ه السالم في  المه عل اب الثالث في    ما وقراءته القرآن، وّال
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  155ظهر من البراهین حال الوالدة 

ه السالم ما أنزل هللاا عز ع في قراءته عل اب الرا ّال عد س وّ ائه  ام من حال الوالدة،ّجل على أنب  عة أ
  161غیر ذلك من البراهین و

ه السالم حال الوالدة  اب الخامس في قراءته عل   167ال
من جاء الح توب على ذراعه األ اب السادس في أنه م اطل  وّال   169زه ال

طن امه، ع في قراءته القرآن في  اب السا  من غیر ذلك واشراق النور، وسجوده عقیب الوالدة، وّال
  173براهینه 

ه السالم حال والدته  اب الثامن في سجوده عل   175ال
فها  ه السالم من  اب التاسع في فقد القابلة له عل   179ال



ه السالم، اب العاشر في النور الساطع حال والدته عل آله  وّصلواته على محمد وّحمده هللاا وال
ه  والطاهرن، ة    183تمسح المالئ

اب الحاد عشر ه السالمال   187لم یر مع حضوره  وغیبته في الحال، و في ظهوره عل
ه السالم  ه عل ه السالم صلى على أب اب الثاني عشر في انه عل   191ّال

ه السالم، ه عل اب الثالث عشر في أنه وصي أب االمامة  وال ه    195نصه عل
ه السالم القائم ع عشر في تسمیته عل اب الرا   205 المهد والمنتظر وال

ه السالم  اب الخامس عشر في علمه عل   211ال
ه السالم  اب السادس عشر في جوده عل   227ال
ه السالم  اسه عل ع عشر في ل اب السا   235ال

ه اب الثامن عشر في استواء درع رسول هللاا صلى هللاا عل ّال   239آله  وّّ
ا ات األنب ه السالم من آ ما عند القائم عل اب التاسع عشر ف   243ء ال

ه السالم  اب العشرو في صفته عل   249نال
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اب الحاد و شاب المنظر  وال ه السالم  ّالعشرو في أنه عل ن   255ّن
اب الثاني ه السالم وال ّالعشرو في أنه عل ه أولوا قوة  ون   257ّأصحا

ة  واب الثالثال   261نالعشرو في علة الغی
ع اب الرا ه السالم  وال   269نالعشرو في علة اخفاء والدته عل

اب الخامس ه السالم إذا قام یتلو قوله تعالى وال ّالعشرو في انه عل   :ن
ة  م لما خفتكم اآل ْففررت من ُْ ُُ ْ َِ َّ َ ْ ِ ُ ْ َ َ273  

اب السادس ه وال ّالعشرو في أن ف ُوعد هللاا الذین آمنوا : علیهم السالم نزل قوله تعالىّفي األئمة  ون َ َ َِّ ُ َّ َ َ َ
م ْمن ُ ْ ة َ وِ ما استخلف الذین من قبلهم اآل ستخلفنهم في األرض  ْعملوا الصالحات ل ِْ ِ ِ ِْ َ ْ ِ َِ َِّ َِ ََ ْ َ ُْ َْ َْ َْ َُ ِ َْ َّ َ َ ِ َّ275  

ع اب السا ه وال َنرد أن نمن على َ و:ّفي األئمة علیهم السالم نزل قوله تعالى ونالعشرو في أن ف َ َّ ُ َ ُْ َُ ِ
ِالذین استضعفوا في األرض َْ ْ ِ َُّ ِ ْ ُ ْ َ ًنجعلهم أئمةَ وِ َّ َِ ْ ُ َ َ ْ َنجعلهم الوارثینَ وَ ِِ ْ ُ ُ َ َ ْ ن لهم في األرضَ وَ ِنم َْ ْ َِ ِْ ُ ََ ّ َننر فرعوَ وُ ْ َ ْ ِ َ ِ ُ 

حذرو َ وَهامانَو انوا  َنجنودهما منهم ما  ُ َُ ْ َ ُ ُْ ُ ْ ِ ُ َ277  
اب الثامن قبل حجهم إذا حضر،نالعشرو ف وال حضر الموسم ف ه السالم  ّي أنه عل حضر  وّ ال 

س    281إبل



اب التاسع   285نالعشرو في عالمات ظهوره  وال
ه السالم اسمه عل اب الثالثو في النداء  ة  ونال حة السماو   289الص

اب الحاد الخروج، وال اسمه إذا اذن له  ه السالم یناد  ّالثالثو في أنه عل ن خروجه یوم و ون
عه جبرئیل  وّالسبت عاشر محرم ا   297ّأول من ی

اب الثاني اء أصحاب الكهف، ونالثالثو في إعالم األموات بخروجه، وال ل مؤذ للمؤمنین  واح ّرد 
  301للقصاص 

اب الثالث ه السالم وال سى بن مرم عل    صالته ونالثالثو في نزول ع
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ه السالم    305خلف المهد عل

ع اب الرا ه السالم الثالثمائة وال ه عل   309ثالثة عشر  ونالثالثو في اصحا
اب الخامس م داود علیهما السالم وال ح مه  ة ونالثالثو في ح المالئ ع  وتأییده  ا القائم أول من ی

ه ه السالم دمحم رسول هللاا صلى هللاا عل ّعل ه السالم  وآله وّّ   315ّعلي عل
اب السادس ه السالم  وال   321نالثالثو في سیرته عل
ع اب السا ه وال ه رسول هللاا صلى هللاا عل ه السالم أشد مما لق ّالثالثو في أنما یلقاه القائم عل ّّ ّ ّ  آله ون

ة و   327سلم من جهال الجاهل
اب الثامنا ه ول ة رسول هللاا صلى هللاا عل ه السالم را ّالثالثو نشر عل ّّ   331آله  ون

اب التاسع اد عن ضوء الشمس وال ّالثالثو ان القائم إذا قام استغنى الع   335القمر  ون
ه السالم اب االرعو في منزل القائم عل   339موضع منبره  ومسجده ونال

اب الحاد ة  وال ف ه ناالرعو في    345السالم عل
اب الثاني امه  وال عد ق ه السالم  ام القائم عل   347ناالرعو في مدة ق
اب الثالث اء وال ه السالم، وناالرعو في إعالم األح امه عل ق عید من في زمانه  واألموات  راه من 
ه السالم، عطاه المؤمن في زمانه  وعل   351ما 
ع اب الرا ّاألرعو في أنه عل وّال   357ّه السالم إذا قام قرأ القرآن على حده ن

اب الخامس ه وال ه السالم رسول هللاا صلى هللاا عل ع القائم عل ا ّاألرعو في أن أول من ی ّّ ّ  آله ون
غسله  وّاألئمة علیهم السالم،و ه السالم  ّأن الحسین عل ّ357  
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اب السادس ه السالم للمفضل بن عمر  وال   371ناألرعو في حدیث الصادق عل
ع اب السا ه السالم وال قتل قتلة الحسین عل ه السالم  ذرارهم لرضاهم  وناألرعو في أن القائم عل
ائهم    403فعال آ
اب الثامن س  وال ما جاء في الوقت المعلوم البل   407ناألرعو ف
اب التاسع ه السالم  وال قوم فیهم القائم عل   413ناألرعو في القدر من الناس الذین 

اب الخمسو في المفردات    415نال
اب الحاد موت الحجة وال ّالخمسو في أن آخر من  ة، ون اب التو ه السالم  وغل  ّغسل القائم عل

ه السالم   419 نین القائم أرعو یوما ونو بینه والحسین عل
اب الثاني ه السالم وال ه السالم دلیل على طول عمر االمام عل ّالخمسو في أن عمر الخضر عل  ن

هو ه السالم  وّأنه یؤنس    425وقت وفاة الخضر عل
اب الثالث ه السالم  وال المهد القائم عل شارة  ما جاء من طر العامة في ال   427نالخمسو ف

 


