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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 . .. وبعلمك يب ارفق يب. .. وحبلمك عين اعف عين. .. بقدرتك علي تب علي. .. إهلي
وكن يل علـ  االعـدا  . .. وال تصريين للفنت غرضا. .. ال جتعلين لغري جودك متعرضا. .. إهلي
 . .. وعن املعاصي عاصما. .. وعل  املخازي والعيوب ساترا. .. ناصرا
وكفلـ  مـن . .. وفقها يف علمك. .. وفهما يف حكمك. .. إعطين بصرية يف دينك. .. إهلي

 . .. رمحتك
. .. وال تـــينكرين ئطي ـــ . .. تقبـــين مـــين ورعـــين ركـــري   وارفـــر درجـــ    وحـــ  وزري. .. إهلــي

 . .. واجعين ثواب جملسي   وثواب منطقي   وثواب دعائي   رضاك واجلنة
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فضــين ا  خة الســيد الفقيــم االمــا  ضــيا  الــدين ريب الرضــا قوبلــو وصــععو علــ  نســ
 .هـ 575بن علي بن عبيد ا  احلسين الراوندي الكاشاين املتوىف 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله امناء اهلل 

ش   . هـــ 1357ن عــا  منــين إنطةقــة الةــرارة االوث   لللــورة الةــعبية االســةمية يف ايــرا
ق   بقيــادة الــ عيد الــديين املقــدا    االمــا  ااميــين بــارك ا  يف ثورتــم . هـــ 1311املوافــق ســنة 

وعمره طلب من املسؤول  كافة   والقائم  بةؤون الدولة   رن جيعلوا رسـالة االسـة  ااالـدة 
ـــم وهـــداه يف اجلوانـــب كافـــة   ويعـــامل ـــنهد   ويســـريوا علـــ  هدي وا الةـــعب ويواـــينوا نصـــب رعي

القضايا واالحداث والقوان  حسـب مـا يقتضـيم التةـرير االسـةمي   وتتطلبـم قوانينـم وان متـم 
الن اللــورة امل فــرة هــينه انبلقــو  .. الــيني بعــة رمحــة للعــامل  6الــ  جــا  ملــا املةــر  االع ــد 

نطــةق   مــن صــميد الواقــر االســةمي الــيني مهــد للةــعب االيــراين املســلد طريــق التعــرر واال
ودفعـــم إث اليق ـــة والوثبـــة   واللـــورة علـــ  الطغـــاة   وال ـــامل  واملســـتبدين   العـــامل  للعـــواج  

 . السياسية الدايلة   للعيلولة ب  الةعوب   ورسالة االسة 
وملا كانو اللورة االسةمية امل فرة يف ايران مدينة بكاملهـا لةسـة  وجـا ال االنتفاضـة 

  فــة بــد مــن العمــين يف إعــادة اجلوانــب كافــة إث مهيــر احلــق   والصــرا  الةــعبية هلــينا الغــر  
املســتقيد   وإنقارهــا مــن لالــب التيــاراال الدايلــة   ســيما اجلانــب الفكــري والعلمــي   الــيني 
تةعب ملما العهد املقبور واختـيناا رريعـة ملبربـم الةـيطانية   ووسـيلة يف ادمـة سياسـة رسـياده 

 التوسعية 
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ةــعب زعــ   عــن عقيدتــم   ودينــم   وشخصــيتم   وتفكــريه الصــعي    و  ــم لــينلك رصــب  ال
  ومـن    :  ومـن بعـده االئمـة اهلـداة املهـديون  9القومي اليني اطم من قبين الرسو  االع د 

 . فقها  الطائفة ورعةمها
ويف اة  فرتة قصـرية مـن الـ من   تكنـو اجلمهوريـة االسـةمية يف زحفهـا املقـد  مـن 

ـــة إقامـــة جمـــ امير ونـــدواال   وجامعـــاال ختـــد  الةخصـــية االســـةمية   وتســـاند احلضـــارة الفكري
 . والعلمية وعل  االاص يف العواصد   واحلوزاال الدراسية يف عر  البةد وطوهلا

املقدســة البطلــة   علــ  جانــب هــا  مــن الناحيــة الفكريــة « مةــهد » وملــا كانــو مدينــة 
االلويـــة االيرانيـــة لـــينلك وجهـــو القيـــادة عنايتهـــا   واالجتماعيـــة   وموقعهـــا ااطـــري بـــ  ســـائر 

ورعايتهــا هلــينا البلــد الطيــب الــيني بــر  نباتــم بــيرن ربــم فوقامــو فيــم إث جــوار مرقــد االمــا  ريب 
احلســـن الرضـــا عليـــم اال  التعيـــاال واللكـــاال جامعـــة للعلـــو  االســـةمية علـــ  نســـق حـــدية 

للتـوليف والتعقيـق والنةـر « سـةمية للبعـوث اال» للتدريس والدراسة إث جانـب إقامـة جممـر 
ـــة  ـــم   مكلـــة بالن ـــا  والســـداد واملوفقي ـــين عـــا  حبـــو  ا  وقوت   وقـــد زاو  عملـــم النةـــاطي من
برعاية سادن الروضة الرضوية املباركة فضيلة العةمة اجلليين مساحة الةيخ عبـا  الطبسـي بـارك 

 . ا  تعاث يف عمره وراين بعضده
  اجملمـــر إث ميـــدان النةـــر والطبــر   إرتـــو  اجمللـــس االعلـــ  هــينا ويف الوقـــو الـــيني تقــد

 :اصـائص االئمـة » تدشـ  سلسـلة مطبوعاتـم بكتـاب « جممر البعوث االسـةمية » الدارة 
رضـي ا  عنـم   ورلـك زناسـبة الـينكر  االلفيـة لوفاتـم الـ  . .. اليب احلسن الةريف الرضي« 

ض االقطـــــار الةـــــقيقة القامـــــة مهرجانـــــاال جتتــــاز الـــــبةد اـــــة  الةـــــهور هـــــينه   وتتوهــــب بعـــــ
ومــؤتراال علميــة هلــا رملــا  اهلنــد   والواكســتان   وســوريا   وكــينا اجلمهوريــة االســةمية االيرانيــة 
والكتـاب هـينا   رثـر قـيد وجهـد حيــوي   سـتقرر تفاصـيلم يف املقدمـة   وقـد تصـد  إث  قيقــم 

 يخ حممد هادي وإارا  رسانيد رحاديلم   ومصادره االستار الدكتور الة
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االميين جنين الفقيم املـؤر  واحل ـة اللبـو شـيخنا العةمـة االميـين طيـب ا  ثـراه   مؤلـف كتـاب 
 . والواقر إنم رعاد للكتاب إصالتم العلمية   وقيمتم التاربية« الغدير » 

يف الوقو الـيني تتقـد  بةـكرها اجل يـين لسـدنة « جممر البعوث االسةمية » إن مديرة 
ملقدسة ترجو العلي القدير التوفيق والتسديد يف هينا الصعيد الفكـري ومواصـلتم لتقـد  الروضة ا

إث املكتبة االسةمية وربنا  القران املتعة العلمية احلية   والبعوث ال  تسـاند اللـورة االسـةمية 
 . امل فرة يف زحفها املقد  ومن ا  التوفيق

 مجمع البحوث االسالمية 
 المقدسةاآلستانة الرضوية 
 مشهد ـ ايران

 3663: ص ، ب 
 ق. هـ 6046صفر 
 ش. هـ 6360آبان 
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 المقدمة
كــــان الباعــــة واحلــــاف  للســــيد رضــــي « اصــــائص االئمــــة » ال مةــــاحة يف رن كتــــاب 

وإن «  ــا البةغــة » رضــي ا  عنــم   يف تــر وتــوليف كتابــم املقــد   .. الــدين ري احلســب 
  إال رن التوفيــق بكاملــم  7منــم غــري اصــائص رمــري املــؤمن   مل يكمــين كتابــم االو    ومل بــر 

يعتــل « ااصــائص » والواقــر ان كتــاب «  ــا البةغــة » كــان حليفــم يف تــوليف كتابــم اللــاين 
 : فقا  « النها » بابا لتوليفم اآلار كما صر  يف مقدمة 

 اصـــائص» ـــ كنـــو يف عنفـــوان الســن وغضاضـــة الغصـــن   إبتــدرال بتـــوليف كتـــاب يف 
يةـــتمين علـــ  حماســـن رابـــارهد   وجـــواهر كةمهـــد   حـــداين عليـــم غـــر  ركرتـــم يف « االئمـــة 

صـدر الكتـاب   وجعلتــم امـا  الكتـاب   وفرغــو مـن ااصــائص الـ  ختـص رمــري املـؤمن  عليــا 
وعاقــو عــن إتــا  بقيــة الكتــاب حمــاج اال االيــا    وكــاطةال ال مــان وكنــو قــد بوبــو مــا  7

 7لتم فصوال   ف ا  يف اارها فصين يتضمن حماسـن مـا نقـين عنـم ار  من رلك ربوابا   وفص
  مـــن الكـــة  القصـــري يف املـــواعو   واحلكـــد   واالملـــا    واآلداب   دون ااطـــب الطويلـــة   
والكتــب املبســوطة   فاستعســن تاعــة مــن االصــدقا  مــا اشــتمين عليــم الفصــين املقــد  ركــره   

 . مع ب  ببدائعم ومتع ب  من نواصعم ـ
إن د  عل  شئ فيمنا يد  عل  انم كـان يعـر   .. هينا الكة  من الةريف االعلد ان  

 « دار العلد » ويقرر كتاباتم عل  تةميينه   والينين حيضرون مدرستم 
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يف بغداد لةاين من موارد علمـم ااصـب والـ  يتطلـر إليهـا كـين لبيـب   وري عقـين   وطالـب 
   7يهد الفصـين املتضـمن ساسـن مـا نقـين عنـم فلما رلق  علـ .. علد وردب يف اللع اال كافة

ويتعــو  إث وضــر « ااصــائص » تقــدموا إليــم بطلــب كــرمي كــا جعلــم ينصــر  عــن إتــا  كتابــم 
 : فقا  بعد كةمم السالف ملينا الصدد «  ا البةغة » اط  ورسس توليفم القيد 

 7 املـؤمن  وسولوين عند رلك رن ابتدئ بتوليف كتاب حيتوي علـ  لتـار كـة  رمـري» 
يف تيــر فنونــم   ومتةــعباال غصــونم   مــن اطــب وكتــب   ومــواعو واداب   علمــا ان رلــك 
يتضـــمن مـــن ع ائـــب البةغـــة وغرائـــب الفصـــاحة   وجـــواهر العربيـــة   وثواقـــب الكلـــد الدينيـــة 

 « والدنيوية   كا ال يوجد جمتمعا يف كة    وال جممو  االطرا  يف كتاب 
لـيد يتعــو  بكامـين حيويتـم االدبيــة وشخصـيتم العلميـة الفــينة   ومـن هنـا جنــد الرضـي الع

 7إث تــر كــة  مةــر  الفصــاحة وموردهــا   ومنةــو البةغــة ومولــدها   االمــا  رمــري املــؤمن  
  وتعـم مـن بطـون  7جانبا ويندفر إث التنقيب عن كة  االمـا  « ااصائص » ويضر كتابم 

 : يفم وتقسيمم إث ثةثة ربواب املراجر واملصادر النادرة   ومن   تصن
  .. ااطب واالوامر
  .. الكتب والرسائين
  .. احلكد واملواعو

واتر بتوفيق ا  تعـاث علـ  االبتـدا  بياتيـار حماسـن ااطـب     حماسـن الكتـب     
 . حماسن احلكد واالدب   مفردا لكين صنف من رلك بابا ومفصة فيم روراقا

» إث تـوليف كتـاب « اصائص االئمة » من كتاب . .. يوهكينا يتعو  السيد الرض
 . اليني بلغ من السمو والرفعة واالود   ما مل يبلغم كتاب غري القران الكرمي«  ا البةغة 
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 كتاب خصائص االئمة 
لقد سبق القو  رن مل بـر  مـن هـينا الكتـاب غـري الفصـين ااـام باالمـا  رمـري املـؤمن  

ضــد بــ  دفتيــم العلــد الكلــري   واالدب اجلــد    .. رضــي ا  عنــموهــو كبقيــة تصــانيفم . .. 7
واحليوية الفكرية   وتداولم العلمـا  واملؤلفـون علـ  إمتـداد التـاريخ   ونقلـوه واستنسـخوه واكلـروا 

 . من نسخم   وحاف وا عليم إث يومنا هينا
: قـا  فقد ركـر رلـك يف مقدمـة الكتـاب ف« ااصائص » ام ا الدافر إث توليف كتاب 

ـ كنو حفو ا  عليك دينك   وقو  يف وال  العرتة الطاهرة يقينـك   سـولتين رن رصـنف لـك  
كتابا يةتمين عل  اصائص رابار االئمة االثىن عةر صـلواال ا  علـيهد   وبركاتـم   وحنانـم 
   و ياتــم   علــ  ترتيــب ريــامهد   وتــدريا طبقــااد راكــرا اوقــاال مواليــدهد   ومــدد رعمــارهد

.. . 
فعــاقين عــن إجابتـك اث ملتمســك مــا ال يـ ا  يعــوق مــن » :    يقـو  بعــد كــة  طويـين 

ـــا  إث رن ر ضـــين رلـــك اتفـــاق إتفـــق يل   فاســـتلار محيـــ     نوائـــب ال مـــان   ومعارضـــاال االي
وقـو  نيــ    واســتخر  نةـاطي   وقــد  زنــادي   ورلـك ان بعــض الراســا  كـن غرضــم القــد  

لقيـين . ..   والتغطيـة علـ  منـاقا والداللـة علـ  مللبـة إن كانـو يليف صفايت   والغمـ  لقنـايت 
ه ريــة إث مةــهد موالنــا (  383) ورنــا متوجــم عةــية عرفــة مــن ســنة ثــةث و ــان  وثللمائــة 

للتعريـــف هنـــاك    8ريب احلســـن موســـ  بـــن جعفـــر   وريب جعفـــر حممـــد بـــن علـــي بـــن موســـ  
مــك كــان رلــك يعــين ان تهــور : ا  يل فقــ ؟فســولين عــن متــوجهي فــينكرال لــم إث ريــن قصــدي

املوسوي  جارون عل  منها  واحد يف القو  بالوقف   واللائة كن قا  بالقطر   وهـو عـار  
بــان االمامــة مــينها   وعليهــا عقــدي ومعتقــدي   وإمنــا رراد التنكيــو يل والطعــن علــ  ديــين   

وقـد قـوي ع مـي   علـ  عمـين  فوجبتم يف احلا  زا اقتضاه كةمم   واستدعاه اطابم   وعدال
هينا الكتاب إعةنا ملينها   وكةفا عن مغيا   وردا عل  العـدو الـيني يتطلـب عيـا   ويـرو  

 رمي   وقصىب   ورنا بعون ا  مبتد  زا ركرال عل  الرتتيب اليني شرطو   وا  
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 « . املنقين من الضة    واهلادي إث سبيين الرشاد ـ
ه ــري   وبعــد الفــراص مــن اصــائص  383عــا  « ئص ااصــا» فةــر  بتــوليف كتــاب 

ومـن   مل ههلـم االجـين استـو    ومل «  ا البةغـة »   شر  يف توليف كتاب  7رمري املؤمن  
 . ه رية 456والرجو  إليم وإتامم   فتويف سنة « ااصائص » يسم  لم بالعودة إث كتابم 

ستةهدوا بنصوصم   وكانو منـم عـدة نقين العلما  عن هينا الكتاب واستفادوا منم   وا
 1368وطبــــر يف الن ــــف االشــــر  ســــنة  .. نســــخ اطيــــة يف مكتبــــاال ايــــران والعــــراق واهلنــــد

م   واعيـــد طبعـــم مـــراال عديـــدة غـــري رن الكتـــاب جـــا  مةـــعونا بـــاالغة   155ه ريـــة يف 
والتصــعيف والتعريــف   ومل ينــين مــن املؤســف كلــم احلــو مــن التصــعي  والتعقيــق والتعليــق   

املقابلـة ومراجعــة نصوصــم   وتعيــ  مصــادره ورســانيده فقــد طبــر كمــا وجــد   واملطبــو  نســخة و 
وقــد   1311املرحــو  العةمــة اجلليــين الســيد عبــد الــرزاق بــن الســيد حممــد املوســوي املقــر  املتــوىف 

ه ــــري مــــن نســـخة مكتبــــة الفقيــــم الةــــيخ هـــادي بــــن الةــــيخ عبــــا  ا    1341كتبهـــا عــــا  
 . ه رية 1355  وتاريخ كتابتها سنة  1365كاشف الغطا  املتوىف 

والغريـــــب رن دور النةـــــر رعـــــادال طبـــــر الكتـــــاب علـــــ  مـــــا هـــــو عليـــــم مـــــن التصـــــعيف 
 . والتعريف واالغة    ومل تصع  منم حك االغة  االمةئية والكتابية

ــــــو  قيقهــــــا    ــــــ  نوي ــــــب ال ــــــا  رن رجعــــــين الكتــــــاب يف قائمــــــة الكت لقــــــد شــــــا ال االي
منـين رمـد بعيـد حسـبما يقتضــيم . .. صـورة صـعيعة حبـو  ا  وقوتــموتصـعيعها   وإاراجهـا ب
 بيد ان الينكر  االلفية عل  وفاة الةريف الرضي كـر  ا  وجهـم. ..   ويتطلبم الوقو والتوفيق

دفعتــــين إث  قيقــــم وجعلــــم يف الرعيــــين االو  مــــن تلكــــد الكتــــب   فتقــــدمو إث  قيقــــم    ..
 . وتراكد شؤوين يف حقلي البعة والتوليف وإاراجم مر ت احد رعمايل الفكرية  

 : عملي يف  قيق الكتاب 
 ام ا منه ي يف  قيق الكتاب   فقد فتةو عن نسخ الكتاب وقلبو 
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فهار  ا ائن الكتب   إث رن وقفو عل  رقد  نسخة لطوطة منم كتبو يف القـرن السـاد  
بـامليكرو فـيلد يف مكتبـة  اهل ري   وهي من لطوطاال إحد  مكتبـاال اهلنـد وتوجـد مصـوراا

 45العةمة السيد عبد الع ي  الطباطبائي يف مدينة ـ قد ـ فتفضين ملـا علـي مةـكورا   وتقـر يف 
ــــ  عمــــودين  ــــو عل ــــم  25يف كــــين صــــفعة  35×  21ورقــــة كتب ســــنتيد وعليهــــا  8ســــطر طول

اطو  وتلكاال عتيقة مؤراة   وهي مصععة من قبين االمـا  الفقيـم السـيد ضـيا  الـدين ريب 
. ه ــــري 575الرضــــا فضــــين ا  بــــن علــــي بــــن عبيــــد ا  احلســــين الراونــــدي الكاشــــاين املتــــوىف 

 . باالضافة إث ال ياداال احلاصلة فيها   وقد جعلتها يف االاري ورحلقتها ببار الكتاب
 : ففي الصفعة االوث من النسخة جا  ما لف م 

بــد ا  بــن احلســ  بــن وجيــم الــدين فخــر العلمــا  ربــو علــي ع. .. ـــ قــرر ااصــائص علــي
ريب القاســد دامــو نعمتهمــا   ورويتهــا لــم عــن شــيخي ريب الفــت  إمساعيــين بــن الفضــين بــن رمحــد 
بـــن االاةـــيد الســـرا    عـــن ريب امل فـــر عبـــد ا  بـــن شـــبيب عـــن ريب الفضـــين اا اعـــي   عـــن 

عــدة الرضــي رضــي ا  عنــم   وكتبــم فضــين ا  بــن علــي احلســين إبــن الرضــا الراونــدي يف ري الق
 . حامدا   تعاث مصليا عل  ـ(  555) من سنة مخس ومخس  ومخسمائة 

 : وجا  يف اارها 
  وفرص من كتبـم العبـد املـيننب الراجـي إث غفـران  :ـ ت و كتابة كتاب اصائص االئمة 

ا  وعفوه عبد اجلبار بن احلس  بن ريب العد احلـا  الفراهـاين   السـاكن لقريـة اوجمـان عمرهـا 
م ـــة غفـــر ا  لـــم ولوالديـــم . يـــو  االربعـــا  الرابـــر مـــن شـــوا  ســـنة ثـــةث ومخســـ  ومخســـمائم ا 

 . وجلمير املؤمن  واملؤمناال   إنم الغفور الرحيد ـ
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 : وجا  يف موضر اار من الكتاب 
 . .. ـ إنتهو ال يادة

 . حبمد ا  ومنم وصلواتم عل  نبيم حممد والم رتع 
لعبـد املـيننب عبـد اجلبـار بـن احلسـ  بـن ريب العـد احلـاجي الفراهـاين يـو  وفرص من كتبم ا

يف (  553) االربعـــا  التاســـر عةـــر مـــن تـــاد  االوث مـــن ســـنة ثـــةث ومخســـ  ومخســـمائة 
ادمـة موالنـا االمـري االجـين السـيد ضـيا  الـدين تـا  االسـة  ريب الرضـا فضـين ا  بـن علـي بـن 

وقـد او  إث قريـة جوسـقان راونـد متفرجـا حامـدا   ومصــليا  عبيـد ا  احلسـين ردا  ا  هلـم  
 . عل  النا والم اتع  والسة  ـ

 : وجا  يف هامش الصفعة االارية 
ــ وقــر الفــراص مــن مســا  هــينا الكتــاب بقــرا ة مــن قــرره علــ  الســيد االجــين االمــا  ضــيا   ـ

سـنة رربــر  .. تـادي وقـو الـ وا  يف يــو  اامـيس مـن شـهر .. الـدين تـا  االسـة  حـر  ا 
 . ومخس  ومخسمائة حامدا   ومصليا عل  نبيم حممد والم اتع  ـ

لقد حققو النسخة ورعلمـو مصـادر املوضـاعاال   واالحاديـة الـواردة فيهـا   بصـورة 
كاملة إث جانـب ركـر رسـانيد االابـار والروايـاال   باالضـافة إث مقابلـة نصـوم النسـخة مـر 

 . ال  وردال فيها تلكد النصوم سائر املراجر واملصادر
واتامــا شــكر  املتواصــين العضــا  ـ جممــر البعــوث االســةمية ـ متمنيــا هلــد التوفيــق 

كما ررجوا ا  تعـاث بعملـي هـينا بعـد رن   .. والن ا  يف إاراجهد الكتاب ملينا الةكين االنيق
لقبو    رن جيعلــم مقرونــا بــا .. حققــو رصــين الكتــاب وضــبطو نصوصــم ويســرتم لةنتفــا  بــم

 ... وركر  مسؤو  .. ورن ينفر بم انم نعد النصري
 أبو علي  

 محمد هادي االميني 
 عفا اهلل عنه وعن والديه 

 ق. هـ 6046محرم 
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 (6)الشريف الرضي 
احلس  بـن موسـ  االبـرش بـن « ري املنقبت  » ربو احلسن حممد بن ايب رمحد الطاهر 

بــن االمــا  موســ  ( االصــغر ) بــن ابــراهيد « ســبعة  املعــرو  بــويب» حممــد االعــر  بــن موســ  
 . :بن جعفر 

ابـن حممـد  (2)ورمم فاطمـة بنـو ريب حممـد احلسـ  الناصـر الصـغري بـن ريب احلسـ  رمحـد 
بن علي بن احلسن بن علي االصـغر ابـن عمـر االشـر  بـن االمـا   (3)الناصر الكبري االطروش 

 . :زين العابدين 
االبوين ملاليين مساعري   فيهد مـن دو  امللـوك   ونـابغ كانو رسرة الةريف من طر  

يف العلد واالدب   وشاعر جميد   والبيم الطـاهر ري املنقبتـ  امحـد املقـا  الرفيـر يف الدولـة مـر 
   و (5)وقد قلد النقابة مخس مراال  (4)ابا  وشهامة 

  ـــــــــــــــ
 . وقد اجريو عليها زياداال هامة .. ق املقر ـ هينه الرتتة كانو بقلد املرحو  السيد عبد الرزا 1
 . احلسن 351حوادث سنة  26م  8ـ مساه ابن االثري    2
 . ـ عند ابن االثري السبب يف صممم ضربة بالسيف عل  ررسم يف حرب حممد بن زيد 3
يف  311ان رمحـد بـن ابـراهيد الضـا الـوزير تـوىف سـنة  2   115م  2ـ يةهد لينلك مـا يف مع ـد االدبـا     4

  وكتـب إبنـم إث ريب بكـر ااـوارزمي شـيخ احلنفيـة يف بغـداد ان يبتـا  لـم  7بروجرد وروص  ان يدفن زةهد احلسـ  
هــينا رجــين قــد : فقـا  ( والــد الرضــي واملرتضــ  ) تربـة يف املةــهد احلســيين فــينكر ربـو بكــر للةــريف الطــاهر ريب رمحـد 

واــــر  معــــم الةــــريف ربــــو رمحــــد ( براثــــا )  ااــــر  تابوتــــم اث الت ــــو إث جــــوار جــــدي وال ااــــين علــــ  تربتــــم  نــــا    
واالشــرا  والفقهــا    وصــل  عليــم الةــريف ربــو رمحــد   واصــعب معــم مخســ  رجــة مــن ااصــتم حــك روصــلوه اث  

 . كربة  ودفن هناك
 . 15م  1ـ شر  النها احلديدي    5
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ـــ (1)تـــوث الن ـــر يف امل ـــامل   واحلـــا بالنـــا  مـــرارا  ـــم للســـفارة بـــ  معـــ    وان جةل ة قـــدره رهلت
الدولة   واالتراك   وب  ملا  الدولة   وصمصا  الدولـة   كمـا توسـ  للصـل  بـ  ملـا  الدولـة 

 (3)وكان رسوال من مع  الدولة إث عضد الدولـة يف رد غـة  رسـره عنـده . (2)  ومهينب الدولة 
إث رملــا  هــينه القضــايا  (4)ووســيطا يف الصــل  بــ  معــ  الدولــة   وبــ  ريب تغلــب بــن محــدان 

 . ال  مل يعهد ملا إال ليني كرامة سامية ب  اجلماهري   واحرتا  رايت غري مستعار
ورمـــا عـــد الةـــريف الرضـــي   وهـــو ربـــو عبـــد ا  رمحـــد بـــن موســـ  االبـــرش   فلـــد يكـــن 
ـــة   وكـــان مـــن  ـــا اروجـــم إث واســـ  الســـتقبا  ملـــا  الدول ـــينكر وضـــير الةـــون   يعرفن اامـــين ال

بي  الـــينين رســـهموا بالفخـــار والكرامـــة   فينـــم ال يســـتقبين امللـــوك إال مـــن يعرفـــم امللـــوك   الطـــال
 . ويقدرون موقفم ومن لتم

ربو علي الةاعر اجمليد اليني رشخصم الرشيد من احل ـاز   وحبسـم : ومن رسرة والدتم 
 . (5)يف بغداد وافلو من حبسم وااتف  فيها 

ـــم الـــيني ههـــر ايـــا  املعتصـــد يف وحممـــد بـــن القاســـد الصـــويف ال اهـــد الفق ( الطالقـــان ) ي
 . (6)وقبض عليم ابن طاهر وانفينه اث بغداد فس ن   فر فااين وقتين صلا 

 والناصر الصغري احلسن بن رمحد بن . (7)والناصر االطروش صاحب الديلد 
 ـــــــــــــــ
 .   ايران 157م  2ـ وفياال االعيان    1
 . 835وادث سنة ح 268ـ ريين جتارب االمد م  2
 . 366حوادث سنة  83م  7ـ املنت د البن اجلوزي    3
 . 258م  8ـ ابن االثري    4
 . ـ شاعر مغمور مل اجد لم ترتة يف املعاجد 5
وكان يلقب بالصـويف الدمانـم لـبس  211ـ ربو جعفر حممد بن علي بن عمر احلسيين العلوي الطالا املقتو  بعد  6

 . وقد انقاد اث امامتم الق كلري:   وهو فقيم عامل زاهد قا  املسعودي  ثياب من الصو  االبيض
ـ احلســن بــن علــي بــن احلســن بــن  7. 225/  7االعــة  . 282/  15البدايــة والنهايــة . 577/  مقاتــين الطــالبي 

 . 141/  15تاريخ الطلي . 175/  21اعيان الةيعة  .. علي العلوي االطروش
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والنقيــب ببغــداد  354د احلســن بــن علــي احلســيين املقتــو  ببمــين ســنة الناصــر الكبــري ريب حممــ
 . (1)( جبامر الفقم ) صاحب الناصرياال يف الفقم املطبو  مر عدة كتب يف جممو  عر  

وكانو والدة الةـريف الرضـي فاطمـة مـن النسـا  الـلزة الـرزان   ررضـعتم مـر درهـا امـاين 
املصـاليو البهاليـين   وانفعتـم باملـا  الـيني احتـوال النقابة وااةفة   وقصو عليم مـبثر ابائهـا 

 : عليم من ابائها   ويف رثائها يقو  الةريف ولدها 
ــــــــــــــــــــــينين تف ــــــــــــــــــــــرال  ابــــــــــــــــــــــااك الغــــــــــــــــــــــر ال

 ملـــــــــــــــــــــــــــد ينـــــــــــــــــــــــــــابير مـــــــــــــــــــــــــــن النعمـــــــــــــــــــــــــــا    

   
 مـــــــــــــــــــــــــــن ناصـــــــــــــــــــــــــــر للعـــــــــــــــــــــــــــق رو دا  إث

 ســــــــــــــــبين اهلــــــــــــــــد  رو كاشــــــــــــــــف ال لمــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــوا بعرعـــــــــــــــرة الســـــــــــــــنا  مـــــــــــــــن العل  ن ل

(2)المطــــــــــــــــا  وعلــــــــــــــــوا علــــــــــــــــ  االثبــــــــــــــــا  وا   
 

   
كانو فاطمة والدة الةريف الرضي   ابنة راو زوجة مع  الدولة رمرية الـبة    وابنـة 
االة ئتيار بن ع  الدولة   وهينه املصاهرة عقدال عل  حساب وتـدبري   ومـن رسـباملا جتليـين 

الــد مقـا  الناصــر الكبـري االطــروش اجلـد االعلــ  لوالـدة الةــريف الرضـي   ورزــا كـان ربــو رمحـد و 
الدولــــة الةــــريف زوجهــــا يعمــــين الســــعاة الــــينين يســــرون بانبــــا  العاصــــمة اث وايل االهــــواز معــــ  

يستلريون اتم المتةكها وجلةلة والـدة سـيدنا الةـريف وكـل شـو ا ويعرفونم ضعف ااةفة   و 
فــاين عرفــو مــن اثــار : هلــا فانــم قــا  يف رولــم  (4)كتــاب احكــا  النســا    (3)الــف شــيخنا املفيــد 

ســيدة اجلليلــة الفاضــلة ادا  ا  ع هــا تيــر االحكــا  الــ  تعــد املكلفــ  مــن النســا    وختــص ال
 النسا  منهن عل  التميي  هلن   ليكون ملخصا يف كتاب يعتمد 

 ـــــــــــــــ
 . 375/  25ـ الينريعة  1
 . 25/  1ـ ديوان الةريف الرضي  2
 .  ه 413ن حممد بن نعمان البغدادي املتوىف ـ الةيخ االكل ربو عبد ا  حممد بن حممد ب 3
كانـو منـم نسـخة   .. احلمد   اليني هد  العباد اث معرفتم ويسـر هلـد سـبيين: ـ الكتاب مرتب عل  ابواب رولم  4

وكـان مـن شـيو  . 1377عتيقة يف مكتبة املرحو  الةيخ عبد احلس  بن القاسد بن صاحل بن القاسد احلل  املتوىف 
 . 137/  مع د رجا  الفكر واالدب. 352/  1الينريعة .  الفقها  ولم توليفاالدب ومةاهري
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للــدين   ويرجــر إليــم فيمــا يلمــر بــم العلــد واليقــ    واالتــين برغبتهــا ادا  ا  توفيقهــا يف رلــك 
 . (1)اخل 

وعل  كـين فالةـريف الرضـي كـان حباشـي  نسـبم قابضـا علـ  عضـاديت االمامـة فهـو ابـن 
  ومـــن  :لعابـــدين علـــي بـــن احلســـ    وايب ابـــراهيد موســـ  بـــن جعفـــر الكـــاهد االمـــام  زيـــن ا

ناحيــة االعمــا  والاــوا  يكــر  بكــؤو  الفخــار ويت مــين مطــار  العــة وقــد رثــر هــينا النســب 
 :الوضا  يف شعره وتة  يف ردبم فيقو  

 مــــــــــــا عــــــــــــينر مــــــــــــن ضــــــــــــربو بــــــــــــم رعراقــــــــــــم

 حـــــــــــــــــــــــك بلغـــــــــــــــــــــــن إث النـــــــــــــــــــــــا حممـــــــــــــــــــــــد   

   
 باعـــــــــــــــــــــــــــــم رن ال هـــــــــــــــــــــــــــــد إث املكـــــــــــــــــــــــــــــار 

(2)وينــــــــــــــــا  منقطــــــــــــــــر العــــــــــــــــة والســــــــــــــــؤدد    
 

   
ومـن يقــرر شــعر الةــريف الرضــي بتومــين يعـر  نفســيتم وطموحــم اث ااةفــة واولويتــم ملــا 
وتباهيهـم ئيمــم   وت ــده بببائـم االكــار    وشــعره ميــادين حـروب   وغمــراال اجــا    وشــعور 

لةغـة  الــك ارهـق ملــا  ملتهـب   ونفـس جائةــة تـتلمض للوثبــة واالنطـةق والتعــرر كـين رلــك
رهطــم االجنــاد والســ ون الــ  اوصــدال علــيهد   والــدما  الســواجد الــ  اراقتهــا ســيو  ال لــد 
والعــدوان والتمــادي وهــينا هــو الــيني رود  فيــم روحــا متعمســة وثابــة ماثلــة بــ  عيــين املتصــف  

 . لديوانم
وي   ودرال وال غرابة يف رلك بعد ان احنـدر السـيد الةـريف مـن رصـةب الةـر  العلـ

عليم ااة  اجملد اهلامشي   وب ص يف هة  اسرة ال عامـة والع مـة   ودر  يف احضـان االمامـة 
فكــان هلــينا رثــر بليــغ يف ترفعــم ومشمــم وحماوالتــم وعواطفــم وميولــم   حــك اوجــب لنفســم الكفايــة 

 :يف تسند اريكة ااةفة   فيقو  لاطبا االيفة العباسي القادر با  
 املـــــــــــــــــــــــــؤمن  فيننـــــــــــــــــــــــــا عطفـــــــــــــــــــــــــا رمـــــــــــــــــــــــــري

ـــــــــــــــــــــا  ال نتفـــــــــــــــــــــرق     عـــــــــــــــــــــن دوحـــــــــــــــــــــة العلي

   
 مـــــــــــــــــا بيننـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــو  الفخـــــــــــــــــار تفـــــــــــــــــاوال

 ربــــــــــــــــــــــدا كةنــــــــــــــــــــــا يف املعــــــــــــــــــــــايل معــــــــــــــــــــــرق   

   
 ـــــــــــــــ
 . 516/  3ـ مستدرك الوسائين  1
 . 273/  1ـ ديوان الةريف الرضي  2
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 إال ااةفـــــــــــــــــــــــــــــــــة مي تـــــــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــــــــانين

(1)انـــــــــــــا عاطـــــــــــــين منهـــــــــــــا وانـــــــــــــو مطـــــــــــــوق    
 

   
 : عليم االيفة وال است هر بطيب مغرسم   نعد رد عليم بقولم فلد ينكر 

  (2)( عل  الرغد رنف الةريف ) 
ان نفــس الةــريف ربيــة صــعبة املــرا  راال اجتهــاال واســعة يف السياســة   وكــان االمــرا  

ملــا جيــدون فيــم مــن االبــا  والعــ ة والرتفــر   « علــد اهلــد  » ورجــا  الدولــة يقدمونــم علــ  اايــم 
 . الصةال وعد  قبو 

ولكنم بالرغد من رلك كان ااضعا حلكـد عضـد الدولـة الةـائن مـر عمـم وربيـم املعتقـين 
 . (3)هلما يف القلعة من فار  

فبقــي معــتقة فيهــا إث  367وكــان اعتقالــم حــ  داــو  عضــد الدولــة إث بغــداد ســنة 
شــر   عنــدما دالهـا 372ري بعـد وفــاة عضـد الدولـة بــوربر سـن  فانــم تـوىف سـنة  376سـنة 

يو  اعتقا  ربيـم  ـان سـن    واطلـق سـراحم وهـو  351الدولة   وللةريف الرضي املولود سنة 
 . (4)ابن سو عةرة سنة 

  انعقـدال صـةتم مـر الطـاهر ايب رمحـد  375وملا داين شر  الدولة بغداد فا ـا سـنة 
يف هـينا الـدور    والد الةريف الرضي ورقره عل  النقابة وادنا قربـم   وهنـا نـر  الةـريف الرضـي

قلق الفكر لعد  توثق صةتم بالقـادر بـا  العباسـي ومل حيصـين علـ  حماوالتـم ورزـا عضـتم نكبـة 
يف حياتـم السياســية   فيلــور ملتهبـا وينبــم اوليــا  االمــور باهتضـامم ويتوعــدهد بااللت ــا  إث مــن 

 : يرع  حقم وحيفو حرمتم فيقو  من مقطوعة لم 
 رلـــــــــــــــــــبس الـــــــــــــــــــين  يف ديـــــــــــــــــــار االعـــــــــــــــــــادي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي     وزصــــــــــــــــــــــــــــــــــــر االيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العل

   
 . وعليها استةا  القادر   وصرفم عن النقابة

 ـــــــــــــــ
 . 544/  2ـ ديوان الةريف الرضي  1
 . 11/  1ـ شر  النها البن ايب احلديد  2
 .  ه  361حوادث سنة  311/  2ـ جتارب االمد  3
 . 157و  156/  ـ الةريف الرضي 4
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 وظائفه في الدولة 
قلده ملـا  الدولـة اةفتـم يف بغـداد والـر عليـم العـا فـاارة   وفيهـا واله  388سنة يف 

نقابــة العلــوي    وامــا واليــة امل ــامل فكانــو وهيفــة ختــص امللــوك واالفــا  فــا د جيلســون يومــا 
ااصـا يف السـنة   يـؤرن فيـم الربــاب امل ـامل برفـر هةمـااد مباشــرة سـوا  ن ـر فيهـا القضــاة ر  

قو  مقامهد نائب اـام ين ـر يف امل ـامل ويةـرت  فيـم كونـم مـن بيـو شـر  ومنعـة ال   وقد ي
قــا  الةــريف الرضــي  388وطهــارة وعفــا  وفقــم واســر جبميــر االحكــا  الةــرعية   ففــي ســنة 

 . ملينه الوهيفة بالنيابة عن ملا  الدولة
ارة بعــة ملــا  امللــك مــن البصــرة إث بغــداد مرســوما   بتوليــة الةــريف امــ 317ويف ســنة 

احلــــا   وكــــان الةــــريف كارســــا هلــــا منــــين صــــباه توالهــــا يف رغلــــب رعــــوا  عمــــره نائبــــا عــــن ربيــــم 
 . (1)ومستقة 

 القابه 
ان شـكين حكومتهـا 5ان من العاداال القدهة املنتةـرة بـ  تيـر االمـد والةـعوب ريـا ك

ا   وقـد من  االلقـاب ل عمـا  الدولـة   وهاملـا ت لـف ملـا رجـا  احلكـد لرعايـاهد ليصـطنعوهد ملـ
اســـتكان رووا االلقـــاب الول ـــك الـــينين منعـــوهد ملـــا مـــا بـــو  هلـــد حـــق الرفعـــة علـــ  مـــن كـــان 

 . عاطة منها
وعلـــ  هـــينا جـــرال احلكومـــاال االســـةمية يف تقـــدير ع مائهـــا باســـدا  رلقـــاب إلـــيهد   
وكان الةريف الرضي كن حيمين رمس  االلقاب ال  يرم  ملا إث مقامـم الفخـد   فقـد لقبـم ملـا  

يف واسـ    وسـريه إث بغـداد يف موكـب ملـوكي ويف ( بالةـريف اجلليـين )  388دولة يف سـنة ال
بالرضـي ) وفيها لقبم ملـا  الدولـة ( بيني املنقبت  ) صدر مرسو  من واس  بتلقيبم  418سنة 

) رمـر امللـك قـوا  الـدين ان تكـون املكاتبـة مـر الةـريف بعنـوان  451ويف سـنة ( ري احلسـب  
 الةريف 

 ـــــــــــــــ
 . 335/  11البداية والنهاية . 254/  4ـ الغدير  1
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 . (1)مضافا إث لاطبتم بالكنية ( االجين 
 علمه 

لقــد كــان الةــريف جميـــدا يف العلــد إث الغايــة كاجادتــم يف الةـــعر غــري انــم مل يكلــر منـــم  
 ايـــة علـــ  اكـــل« حقـــايق التوويـــين » كاكلـــاره يف الةـــعر   فلـــينلك مل يةـــتهر بـــم   وإن كتابـــم 

اتقانـــم للفنـــون العلميـــة الدينيـــة ومبادئهـــا ووقوفـــم علـــ  اســـرارها   ولعـــين الســـبب الوحيـــد يف قلـــة 
تــوليف الةــريف اشــتغالم بةــطر كبــري مــن عمــره بامــارة احلــا   والن ــر يف امل ــامل   ومقتضــياال 
 النقابة   وهينه االحـوا  ال تتفـق مـر التـوليف والبعـة   اضـف إث رلـك شـغين الوقـو بـالن د

 . يف االعياد واملواسد السنوية وما يتفق يف العا  الواحد من مراث واان ومعاتباال
ومر هينا فانا نعر  من شهادة ابن جـين   والسـريايف   بونـم متوقـد الـينكا  جيـد احلفـو 
ســرير االنتقــا  وملــا تــتد لــم العةــرون ســنة حضــر عنــد ابــن الســريايف النعــوي   ولــم دون العةــرة 

: فقـا  الةـريف علـ  البديهـة  ؟ا قلنا رريو عمر فما عةمة النصب يف عمرإر: فقا  لم يوما 
عةمــة النصــب بغــض علــي   فتع ــب ابــن الســريايف ومــن حضــر مــن ســرعة انتقالــم وهــو ملــينا 

 . (2)السن 
وحماوراتم مر رايم املرتض  تةهد بفقاهة الةريف ومعرفتم بطرق االستدال  واالجتهـاد 

 يف  (5)  والةهيد اللاين  (4)« الينكر   »يف  (3)  قا  الةهيد االو  
 ـــــــــــــــ
 . 254/  4ـ الغدير  1
 .   ح ر ايران 157/  1ـ وفياال االعيان  2
ـ مشس امللة والدين االما  الةيخ حممد بن تا  الدين مكي بن حممد بن حامد بن رمحد العاملي النبطـي اجلـ يين  3

 . 85ـ  17/  شهدا  الفضيلة. ينا اللقبوهو او  من اشتهر مل 786املستةهد سنة 
يف الفقم ار  منم كتـاب الطهـارة والصـةة بعـد مقدمـة فيهـا سـبر اشـاراال يف . ـ ركر  الةيعة يف احكا  الةريعة 4

 86/  6الينريعـة . ح ـر 1271وللفقها  عليم حواش وشـرو  وقـد طبـر الكتـاب يف ايـران عـا  . املباحة االصولية
  45/  15و 
ما  شر  االسة  زين الـدين بـن االمـا  نـور الـدين علـي بـن امحـد بـن حممـد بـن تـا  الـدين بـن تقـي ـ الةيخ اال 5

 واملعرو  لد  فقها  االمامية  165الدين بن صاحل اجلبعي العاملي املستةهد 
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ان االتـــا  واقـــر علـــ  ان مـــن : ســـو  الرضـــي   راـــاه املرتضـــ    فقـــا   (1)( رو  اجلنـــان ) 
جبــواز تغيـري احلكـد الةــرعي : احكامهــا فهـي غـري جم يــة فوجـاب املرتضـ  صـل  صـةة ال يعلـد 

 . بسبب اجلهين
 . فهينه املناهرة تد  بون لم قوة يف االستدال  وملكة راسخة يف االستنتا 

 م علدار ال
وارصـــد هلــا ل نــا فيــم مـــا « دار العلــد » اختــين الةــريف الرضــي لتةمينتـــم مدرســة مساهــا 

دا لــم ان الــوزير املهلــا ملــا بلغــم والدة ولــد للةــريف ارســين إليــم حيتاجــم الطــةب   وركــر شــاه
رنــا رهــين بيــو مل : الــف دينــار فردهــا   فبعــة إليــم الــوزير ان هــينا للقابلــة فارجعهــا ثانيــا يعلمــم 

تكــن قوابلنــا غريبــة   وامنــا هــي مــن ع ائ نــا وال يواــينن اجــرة وال يقــبلن صــلة   فاعلمــم الــوزير 
ملـن رجـر املـا  ا ـد حضـور : زميم من طةب العلد   فقا  الةـريف برغبتم يف تفريقم عل  مة

يســمعون كةمــك   فقــا  رحــدهد وراــين دينــارا وقطــر منــم قطعــة ورد البــاقي   وراــل الةــريف 
بانم احتا  ليلة إث دهـن السـرا  ومل يكـن ااـازن حاضـرا وقـد اقـرت  هـينا املقـدار فـومر السـيد 

 . (2)مفاتي  بعدد التةميين وال ينت ر ااازن رعل  ا  مقامم   رن يتخين للخ انة 
ويف هينه الدار كان الةريف يلقي عل  التةميين افاداتم ودروسم يوميا متتابعة ال يةـغلم 
عن رلـك وهـائف الدولـة مـن النقابـة وغريهـا   ومل يتعلـين ب يـارة زائـر رو مـد  اليفـة رو قصـيدة 

 . تهديف محيد فان هينا كلم نقض هلمد الطةب وفو يف ع ه
 ـــــــــــــــ

 . 164ـ  132/  شهدا  الفضيلة. لم تصانيف كلرية وديوان شعر. بالةهيد اللاين
احلمــد   : كتــاب يف الفقــم اــر  منــم موضــو  الطهــارة والصــةة اولــم   .. ـ رو  اجلنــان يف شــر  ارشــاد االرهــان 1

/  11الينريعــة . 1357طبــر يف ايــران ســنة  .. املتفضــين بةــر  معــامل شــريعتم الرشــاد االنــا  املتطــو  بارســا  الرســين
275 . 
 . 111/  عمدة الطالب. 114/  6ـ روضاال اجلناال  2
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عل  ان دار العلـد مل تكـن مدرسـة فقـ  بـين هـي مكتبـة ايضـا فيهـا مـن امهـاال الكتـب 
ـــة  ـــم القـــاطن يف املدرســـة وغـــريه   فهـــي كبيـــو احلكمـــة املؤســـس للرشـــيد   واملكتب ـــا  إلي مـــا حيت

وكــان  381انةــوها وزيــر شــر  الدولــة البــويهي ابــو نصــر ســابور بــن ازدشــري ســنة احلديلــة الــ  
ولعبد السة  هـينا جممـر علمـي ( دار العلد ) ربو رمحد عبد السة  بن احلس  البصري اازن 
 . اام ببغداد ينعقد يو  اجلمعة من كين اسبو 

 اساتذته 
 : قرر الةريف عل  تاعة كلرية منهد 

 . (1)يف الفقم « لتصر الطعاوي » موس  ااوارزمي قرر عليم  ـ ربو بكر حممد بن 1
قـرر عليـم النعـو  425ـ ربو احلسن علـي بـن عيسـ  الربعـي البغـدادي النعـوي املتـوىف  2

(2) . 
  « لتصــر اجلرمــي » قــرر عليــم  312ـ ربــو الفــت  علمــان بــن جــين املوصــلي مــاال  3

» اليب اســــعاق ال جــــا    و « و  العــــر » ايب علــــي الفارســــي   و « ايضــــا  » وقطعــــة مــــن 
 . (3)لةافش « القوايف 
قــرر  368ـ ابــن الســريايف النعــوي ابــو ســعيد احلســن بــن عبــد ا  بــن املرزبــان املتــوىف  4

 . (4)عليم النعو قبين ان تتد لم العةرة 
 . (5)« ااطب » صاحب  314ـ ابن نباتة ابو حيىي عبد الرحيد بن حممد املتوىف  5

 ـــــــــــــــ
 (. الةريف الرضي ) فصلنا القو  عن شيوام يف كتابنا . 12/  ـ اجملازاال النبوية 1
 . 255/  ـ اجملازاال النبوية 2
 . 184/  4الغدير . 86و  85/  ـ حقائق التوويين 3
 . 183/  4ـ الغدير  4
 . 233/  ـ اجملازاال النبوية 5
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» فعي املعتـ يل   قـرر عليـم كتابـم ـ قاضي القضاة ربو احلسن عبد اجلبار بن رمحد الةـا 6
 . (1)يف اصو  الفقم « العمدة »   وكتابم « شر  االصو  اامس 

« القـرا اال » ـ ربو حفـص عمـر بـن ابـراهيد الكنـاين   صـاحب ابـن جماهـد قـرر عليـم  7
 . (2)برواياال كلرية 

القــران » ـ ربــو إســعاق ابــراهيد بــن امحــد بــن حممــد الطــلي الفقيــم املــالكي قــرر عليــم  8
 . (3)وهو شاب « اجمليد 

ـ شــيخ االمــة وفقيــم الطائفــة ومــتكلمهد الةــيخ املفيــد حممــد بــن حممــد بــن النعمــان  1
وكـــان الســـبب يف مةزمتـــم مـــر رايـــم علـــد اهلـــد  لـــم مـــا حيـــدث عنـــم . 413البغـــدادي املتـــوىف 
 : املؤراون وهو 

 حممـد بـن حممـد بـن رر  الةيخ املفيد ربو عبـد ا : عن فخار بن معد املوسوي   قا  
  دالــــو عليــــم وهــــو يف  9النعمــــان الفقيــــم االمــــامي يف منامــــم كــــون فاطمــــة بنــــو رســــو  ا  

علمهما الفقـم فانتبـم : صغريين   وقالو لم  8مس ده بالكر  ومعها ولداها احلسن واحلس  
لــو متع بــا مــن رلــك   فلمــا تعــاث النهــار يف صــبيعة تلــك الليلــة الــ  رر  فيهــا الرايــا   دا

عليــم املســ د فاطمــة بنــو الناصــر وحوهلــا جواريهــا   وبــ  يــديها ابناهــا حممــد الرضــي   وعلــي 
ريهــا الةـيخ هـينان ولــداي قـد رحضــراما : املرتضـ  صـغريين فقــا  إليهـا وسـلد عليهــا   فقالـو 

اليـــك لتعلمهمـــا الفقـــم   فبكـــ  ربـــو عبـــد ا  وقـــص عليهـــا املنـــا  وتـــوث تعليمهمـــا   ورنعـــد ا  
ا   وفت  هلما مـن ربـواب العلـو  والفضـائين مـا اشـتهر عنهمـا يف افـاق الـدنيا   وهـو بـاق عليهم

 . (4)ما بقي الدهر 
 وال غرابة يف رلك بعد ان كانو والداما من رشرا  النسا    وسليلة ابائها

  ـــــــــــــــ
 . 233/  اجملازاال النبوية. 184/  4ـ الغدير  1
 . 185/  4الغدير . 155/  ـ اجملازاال النبوية 2
 . 223/  7املنت د . 185/  4ـ الغدير  3
 . 417/  1دار السة  . 184/  4الغدير . 13/  1شر  ابن ايب احلديد . 466/  ـ الدرجاال الرفيعة 4
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علما  ادبا  وملوك   والجلها صنف الةيخ املفيد رسالة يف احكا  النسا    وكـان جميؤهـا إث 
تقــــا  ربيهمــــا   وعمهمــــا بالقلعــــة مــــن فــــار    واــــا صــــغريان حين ــــين   املفيــــد بولــــديها ريــــا  اع

 . وللرضي  ان سن 
وركـر  385ـ وكـان كـن يـروي عـنهد ربـو حممـد هـاون بـن موسـ  التلعكـلي املتـوىف  15

 . (1)عنم حدية امري املؤمن  مر كميين بن زياد وهو طويين (  7اصائص رمري املؤمن  ) يف 
 تــوي علــ  ( دار العلــد ) د تةميــينه بعــد رن عرفنــا مدرســتم ولســنا يف حاجــة إث تعــدا

 . عدد كلري كن يقطن هينه الدار لةفادة منم واالستضا ة بانوار علومم و قيقاتم
 (2)« روضـــاال اجلنـــاال » هنـــا شـــي  البـــد مـــن التنبيـــم عليـــم   وهـــو ان صـــاحب : نعـــد 

زا النــوري ان الســيد الرضــي ركــر روايــة الةــيخ الطوســي عــن الةــريف الرضــي   وقــد عرفنــا املــري 
فيكــون ورود الةــيخ الطوســي  458وقــدو  الةــيخ الطوســي إث العــراق ســنة  456تــوىف ســنة 

إث العراق بعـد وفـاة السـيد الرضـي بـوربر سـن  فلـد يدركـم حـك يـروي عنـم   واحتمـا  مسـافرة 
الـرتاجد الةريف إث طو  واجتماعم بالةيخ الطوسي هنا بعيـد   ارمل يـينكره رحـد مـن رربـاب 

وال نبـــم عليـــم املؤراـــون مـــر ان الةـــريف يف اكلـــر ايـــا  ســـنيم كـــان مةـــغوال بـــامر النقابـــة وواليـــة 
 . (3)امل امل وامارة احلا 

 ـــــــــــــــ
ابـو : ـ وركـر شـيخنا احل ـة العةمـة االميـين كـر  ا  وجهـم شـيواا ااـرين للسـيد الرضـي غـري مـن ركرنـاهد وهـد  1

 . ولم منم اجازة يروي عنم يف كتابم اجملازاال النبوية 377رسي النعوي املتوىف علي احلسن بن امحد الفا
 . 378/  384ربو عبد ا  حممد بن عمران بن موس  املرزباين ااراساين املتوىف 

. 153/  شـيخم يف احلـدية كمـا يف اجملـازاال النبويـة. .. ابو القاسد عيس  بن علي بـن عيسـ  بـن داود بـن اجلـرا 
 . عبد ا  بن حممد االسدي االكفاين ابو حممد

 . 115/  6ـ روضاال اجلناال  2
 . 515/  3ـ مستدرك الوسائين  3
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 آثـاره 
للةريف الرضي مؤلفاال كلرية مفعمة بالتعقيق والبعة مر قصر املدة ال  تكـن فيهـا 

وسـم سنة قض  اكلره يف م اولة وهائف الدولة والقـا  در  47من رلك االنتا    فان عمره كلم 
وقرضـم الةـعر   وحماوالتـم السياسـية وجمامةتـم مـر االفـا  ( دار العلد ) وحماضراتم يف مدرستم 

وامللــوك   فمـــا بقــ  إال النـــ ر مــن ايامـــم اصوصــا بعـــد ااــرا  ســـين الطفولــة مـــن تلــك القائمـــة 
فهاهنـــا تعـــر  ان انتـــا  الةـــريف لتلـــك املؤلفـــاال القيمـــة اع ـــاز   وهـــينا مـــا وصـــين الينـــا مـــن 

 : م مؤلفات
  وحكمــم   (  )تــر فيــم مــا ااتــاره مــن اطــب رمــري املــؤمن  «  ــا البةغــة » ـ  1

 . (1)طبعة مصر  45ورسائلم   ورشار إليم يف اجملازاال النبوية م 
انــم نــادر يف بابــم   : قــا  ابــن الكــان فيــم « تلخــيص البيــان عــن جمــاز القــران » ـ  2

 . 1328  مصر وطبر يف بغداد سنة  25ورشار إليم الةريف يف اجملازاال النبوية م 
 1428مــن انفــس املؤلفــاال يف هــينا الةــون طبــر روال ســنة « اجملــازاال النبويــة » ـ  3

 . يف مصر 1356ببغداد وثانيا سنة 
وهــو تفســريه ركــره يف كتابــم ـ اجملــازاال : « حقــائق التوويــين يف متةــابم التن يــين » ـ  4

وعـل عنـم . وااـر  بالكتـاب الكبـري يف متةـابم القـرانالنبوية ـ وعل عنـم تـارة حبقـائق التوويـين   
 . الن اشي حبقائق التن يين   وصاحب عمدة الطالب بكتاب املتةابم يف القران

 . «ال ياداال يف شعر ايب تا  » ـ  5
 . «اابار قضاة بغداد » ـ  6
 . «تعليق اة  الفقها  » ـ  7
 . اليب علي الفارسي« تعليق عل  االيضا  » ـ  8

 ـــــــــــــــ
/  4ـ لقد توالو عليم الةرو  منين عهد قريب من عصر املرتجد لم زـا يربـو علـ  السـبع  شـرحا جتـده يف الغـدير  1

 . 113ـ  186
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 . ـ ما دار بينم وب  الصايب من الرسائين والةعر 1
 . «املختار من شعر ريب إسعاق الصايب » ـ  15
 . «احلسن من شعر احلس  » : اه مس« املختار من شعر ابن احل ا  » ـ  11
بعضها ونةـرال جملـة العرفـان ( الدرجاال الرفيعة ) ـ رسائلم ثةث جملداال ركر يف  12

 . بعضها
 . 371رلفم سنة « سرية والده الطاهر ريب امحد » ـ  13
 . وهو كتابم اللالة يف القران. «معاين القران » ـ  14
 . ملينكوريف شعر ابن احل ا  ا« ال ياداال » ـ  15
 . يف لتاراال من الةعر« انةرا  الصدر » ـ  16
 . «طيف اايا  » ـ  17
 . ـ ديوان شعر يقر يف جملدين طبر يف مصر ولبنان 18
ــ اصــائص امــري املــؤمن  « اصــائص االئمــة » ـ  11   وهــو الكتــاب الــيني بــ   7ـ

 . يديك
 6« نــاال روضــاال اجل» و  283/  «رجــا  الن اشـي » وقـد ركــرال هـينه الكتــب يف 

ومصــــــــادر ترتــــــــة  523/  1« كةــــــــف ال نــــــــون » و . 118/  4« الغــــــــدير » و . 114/ 
 . الةريف الرضي

 وفاة الشريف 
 47ببغــداد   وعمــره  456تــويف الةــريف الرضــي بكــرة يــو  االحــد ســاد  اســر  ســنة 

 (1)ببغــــداد   ودفــــن يف دار بــــالكر  ئــــ  مســــ د االنبــــاري   351ســــنة ووالدتــــم كانــــو ســــنة 
ه الـــوزير فخـــر امللـــك ربـــو غالـــب   وتيـــر االشـــرا  والقضـــاة   والةـــهود   واالعيـــان   وحضـــر 

وصل  عليم الوزير فخر امللك يف الـدار مـر تاعـة رمهـد ربـو عبـد ا  بـن املهلـو  العلـوي     
 داين النا  رفواجا فصلوا عليم   

 ـــــــــــــــ
 . ـ ينسب إليهد لكلرة من سكنم منهد 1
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لـك يف ااـر النهـار فعـ   املرتضـ  وال مـم إث داره ففعـين النـم مـن ج عـم عليـم مل وركب فخـر امل
 . (1) 7يستطر الن ر إث تابوتم ومض  إث مةهد موس  بن جعفر 

واســتغرب العةمـــة النـــوري عـــد  صـــةة الةـــيخ املفيــد عليـــم   وهـــو شـــيخ الطائفـــة وعلـــد 
ال ـا ريـا  عاشـورا      نقـين الةـريف  ( )إال ان يكون راهبا إث زيارة احلس  : االمة   قا  

عمـدة الطالـب » إث كربة  ودفـن عنـد ربيـم الطـاهر ايب امحـد   نـص عليـم السـيد الـداودي يف 
  والسيد علي اـان يف الـدرجاال الرفيعـة برتتـة الرضـي   والةـيخ اجلليـين الةـيخ  255م « 

ـــم » يف   والســـيد حبـــر العلـــو   117لؤلـــؤة البعـــرين م » يوســـف البعـــراين يف  برتتـــة « رجال
ال ــاهر رن قــل الســيد علــد اهلــد    وقــل ربيــم ورايــم يف اســين املعــرو  : الســيد املرتضــ  قــا  

  وركــر العةمــة  7بــابراهيد اجملــاب الــيني هــو جــد املرتضــ    وابــن االمــا  موســ  بــن جعفــر 
يــا عــن حاك« ن هــة رهــين احلــرم  » احل ــة املتتبــر الســيد حســن الصــدر الكــاهمي يف رســالتم 

مةـــ رة النســـابة العبيـــد تـــا  الـــدين رمحـــد بــــن املهنـــا   رن قـــل إبـــراهيد اجملـــاب   الـــف قــــل 
 . بستة ارر  7احلس  

وي هــر مــن التــاريخ ان قــله كــان يف القــرون الوســط  مةــهورا معروفــا يف احلــائر احلســيين 
روا االمــا  الســب  املقــد  وهــينا قريــب إث االعتبــار الن بــىن ابــراهيد اجملــاب قطنــوا كــربة  وجــاو 

فاختين بنوه تربتم مدفنا هلد وكان من قطن منهد بغـداد والبصـرة ونقلـوا إث كـربة  بعـد مـواد  7
  (2)  وكانو تولية تلك الرتبة املقدسة بيدهد وما كان يدفن فيها ري رحد إال باجازة منهد 

 ـــــــــــــــ
 . 283/  7املنت د . 215/  4ـ الغدير  1
 . تة الةريف الرضيـ مصادر تر  2
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 أبو الرضا الراوندي
ضيا  الدين السيد فضين ا  بن علـي بـن عبيـد ا  بـن حممـد بـن عبـد ا  بـن حممـد بـن 
ريب الفضين عبيد ا  بن احلسـن بـن علـي بـن حممـد بـن حممـد بـن احلسـن بـن جعفـر بـن ابـراهيد 

 . :بن جعفر بن احلسن امللىن إبن االما  احلسن بن علي بن ريب طالب 
كان عةمة زمانم   وعميد رقرانم تر إث علو النسـب كمـا  الفضـين واحلسـب   وكـان 
استار رئمة عصـره   ورئـيس علمـا  دهـره   وهـو مـن رسـاتيين ابـن شـهر اشـوب   والةـيخ حممـد 
بــن احلســن الطوســي والــد ااواجــم نصــري الــدين الطوســي   ومــن تةميــين الةــيخ ريب علــي ابــن 

 . شيخ الطائفة الطوسي
. وريب علـــي احلـــداد. و  عـــن الةـــيخ العةمـــة ريب علـــي الفضـــين بـــن احلســـن الطلســـير 

وريب الفـــت  بـــن ريب الفضـــين االاةـــيدي   والـــق ااـــرين مـــن . والةـــيخ ريب جعفـــر النيســـابوري
الةــيعة والســنة كمــا رو  عنــم ركلــر رهــين عصــره   ولــم تصــانيف ووشــرو  يف لتلــف املواضــير 

 . والبعوث
اين ملـا وصـلو إث كاشـان ( : االنسـاب ) الةـافعي يف كتابـم قا  ربـو سـعيد السـمعاين 

قصدال زيارة السـيد ريب الرضـا ضـيا  الـدين فلمـا انتهيـو إث داره   وقفـو علـ  البـاب هنيهـة 
إنمـا يريـد  ): رنت ر اروجم فرريو مكتوبا عل  طراز الباب هينه اآلية املةعرة بطهارتـم وتقـواه 

فلما إجتمعـو بـم رريـو منـم فـوق مـا   (يطهركم تطهيرا اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و 
 كنو رمسعم عنم   ومسعو 
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منــم تلــة مــن االحاديــة   وكتبــو عنــم مقــاطير مــن شــعره   ومــن تلــة رشــعاره الــ  كتبهــا يل 
 :ئطم الةريف هينه االبياال 

 هــــــــــــــين لــــــــــــــك يــــــــــــــا مغــــــــــــــرور مــــــــــــــن زاجــــــــــــــر

 رو حـــــــــــــــــــاج  عـــــــــــــــــــن جهلـــــــــــــــــــك الغـــــــــــــــــــامر   

   
 امـــــــــــــــــــــــس تقضـــــــــــــــــــــــ  وغـــــــــــــــــــــــد مل جيـــــــــــــــــــــــئ

ــــــــــــــــــــــــو  هضــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــة الباصــــــــــــــــــــــــروال     ي

   
 فـــــــــــــــــــــــينلك العمـــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــينا ينقضـــــــــــــــــــــــي

 مـــــــــــــــــــــــــا رشـــــــــــــــــــــــــبم املاضـــــــــــــــــــــــــي بالغـــــــــــــــــــــــــابر   

   
 : ترجد لم يف  
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/  هديــة االحبــاب. 242/  منتهــ  املقــا . 413/  3مســتدرك الوســائين . 526/  1املــؤمن  
الغـدير . 821/  1هديـة العـارف   373/  1راهنماي دانةوران . 1/  2جامر الرواة . 115
 . 364/  4ريا  العلما  . 352/  2ق  1الينريعة . 217/  اللقاال العيون. 186/  4
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
كنـو ـ حفـو ا  عليـك دينـك   وقـو  يف عليـي وال  العـرتة الطـاهرة يقينـك ـ سـولتين 

االثـىن عةـر صـلواال ا  علـيهد » رن رصنف لـك كتابـا يةـتمين علـ  اصـائص رابـار االئمـة 
ا طبقـااد   راكـرا روقـاال مواليـدهد علـ  ترتيـب ايـامهد وتـدري«   وبركاتم   وحنانم   و ياتـم 

  ومدد رعمارهد   وتواريخ وفااد   ومواضر قبـورهد   ورسـامي رمهـااد   ولتصـرا مـن فضـين 
زيارااد     موردا طرفـا مـن جوابـاال املسـائين الـ  سـ لوا عنهـا   واسـتخرجو رقـاويلهد فيهـا   

مـن االحت ـا  يف الـنص علـيهد  وملعا من رسرار رحاديلهد   وهواهر وبـواطن رعةمهـد   ونبـينا
  وحقيقة اللهان يف االشارة إليهد   موضعا من رلـك مـا ي يـد بـم الـويل املخلـص إاةصـا يف 
مــواالاد   وصــفا  عقــد يف حمبــتهد   ويصــد  عــن عــ  عــدوهد العمــ    ويكةــف عــن قلبــم 

فيها سـالكا الغم    حك يستةف رنوارهد فيسعوا إليها   ويستوض  رعةمهد فيتتبعها   ويقت
يف تيــر رلــك طريــق االاتصــار   ومــائة عــن جانــب االكلــار   الن مناقــب موالينــا الطــاهرين 
صلواال ا  عليهد رتع    ال  ص  بالعـدد   وال تقـف عنـد حـد   وال جيـري ملـا إث رمـد   

ينين فيين رعتقد رن تير رعداد هؤال  الغرر الينين هد قواعد االسة    ومصابي  ال ـة    والـ
افض ا  االق عن منـازهلد   وقصـر االلسـن وااليـدي عـن تنـاوهلد   وميـ  بـ  العـامل وبيـنهد 

 العيب والعار عنهد   ب  مغمو  القلب يف اجلهالة    (1)  ورما  
 ـــــــــــــــ
 . ررهب   رزا : ـ رما   1
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ملللـــ    وبـــ  عـــامل ومطـــرو  العـــ  بالضـــةلة   ال يفيـــق مـــن ســـكرة اهلـــو    فيتبـــ  الطريقـــة ا
بفضــلهد   اــابر بطيــب فــرعهد   ورصــلهد   يكــتد معرفتــم معانــدة   ويغــال  نفســم مكايــدة   

 (2)لغــر  قــد غرســم   وتوطيــدا لبنــا  قــد رسســم   وتنفيقــا قــد قامــو لــم   وائت ــارا  (1)ترجيبــا 
 . جلماعة قد إلتفو عليم

مةــرملا   املــنغص نعيمهــا    وكـين رلــك طلبــا حلطــا  هــينه الــدنيا   الوبيــين مرتعهــا   املمــر
وسرورها   امل لد ضيااها ونورها   الصائرة بوهلها إث راةـن املصـار    بعـد رلـ  املضـاجر   
والناقلــة هلــد إث رفــ   املنــاز    بعــد رمــن املعاقــين   علــ  قــرب مــن املعــاد   وعــد  مــن الــ اد     

ما عملـت مـن سـوء تـود تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ، و  »تتقلب ملد إث حية 
 .(3) «لو أن بينها وبينه أمدا بعيدًا 

فعـاقين عـن إجابتـك ـ إث ملتمسـك ـ مـاال يـ ا  يعـوق مـن نوائـب ال مـان   ومعارضـاال 
االيــا  إث ان ر ضــين إث رلــك اتفــا اتفــق يل فاســتلار محيــ    وقــو  نيــ    واســتخر  نةــاطي 

م القــد  يف صــفايت   والغمــ  لقنــايت   وقــد  زنــادي   ورلــك رن بعــض الراســا  ـ كــن غرضــ
والتغطية عل  مناقا   والداللة عل  مللبة ـ إن كانـو يل ـ لقيـين   ورنـا متوجـم عةـية عرفـة مـن 
سنة ثةث و ان  ه رية   إث مةهد موالنا ريب احلسن موس  بن جعفر   وريب جعفـر حممـد 

ينكرال لـم إث ريـن مقصـدي     للتعريف هناك   فسولين عن متوجهي ف 8بن علي بن موس  
يعـــين ان تهـــور املوســـوي  جـــارون علـــ  منهـــا  واحـــد يف القـــو   ؟مـــك كـــان رلـــك: فقـــا  يل 

ــــة كــــن قــــا  بــــالقطر   وهــــو عــــار  بــــان االمامــــة مــــينها   وعليهــــا عقــــدي  ــــالوقف   واللائ ب
كةمـم   ومعتقدي   وإمنا رراد التنكيو يل   والطعن عل  ديـين   فوجبتـم يف احلـا  زـا إقتضـاه  

 واستدعاه اطابم   وعدال وقد قو  ع مي   عل  عمين هينا الكتاب إعةنا 
 ـــــــــــــــ
 . 415/  2املقاييس . يد  عل  دعد شي  بةي  وتقويتم: ـ الرتجيب  1
 . والصواب ما اثبتناه. است رارا: ويف املطبوعة . اجترارا: ـ يف االصين  2
 . 35/  ـ سورة ا  عمران 3
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وكةفا عن مغيا   وردا عل  العـدو الـيني يتطلـب عيـا   ويـرو  رمـي وقصـا   ورنـا ملينها   
بعون ا  مبتدئ زا ركرتم عل  الرتتيب اليني شـرطتم   وا  املنقـين مـن الضـة    واهلـادي إث 

 . وهو تعاث حسبنا ونعد الوكيين   نعد املوث ونعد النصري. سبيين الرشاد
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 7أبي الحسن علي بن أبي طالب  خصائص موالنا أمير المؤمنين
زكـــة يف البيـــو احلـــرا  لـــلةث عةـــرة ليلـــة الـــو مـــن رجـــب   بعـــد عـــا  الفيـــين  7ولـــد 

بلةث  سنة   وامم فاطمة بنو رسد بن هاشد بن عبـد منـا    وهـو او  هـامشي يف االسـة  
 . (1)  ولده هامشي مرت  وال نعلد مولود ولد يف الكعبة غريه 

فة   ليلة اجلمعة لتسر ليا  بقـ  مـن شـهر رمضـان   سـنة رربعـ  قتية بالكو  7وقبض 
من اهل رة   ولم يوم ين ثةث وستون سنة عل  الروايـة الصـعيعة   وكـان بقـااه مـر رسـو  ا  

ثةثا وثةث  سنة   وكونم بعده ح ة ا  يف ررضم ثةث  سنة   ونقش ااتم ـ وهو عقيـق  9
 . (2)امللك   : ويقا  رمحر ـ ا  امللك وعلي عبده   

يف دار : وااتلــــف النــــا  يف موضــــر قــــله   فقــــا  قــــو  يف رحبــــة القضــــا    وقــــا  قــــو  
 7محــين إث املدينــة   والصــعي  الــيني ال شــك فيــم   وال لــبس عليــم انــم : االمــارة   وقــا  قــو  

   زاره يف 8مــن جنــف الكوفــة   وكــا يــد  علــ  رلــك رن الصــادق جعفــر بــن حممــد  (3)بــالغري 
 . هينا املوضر ملا رشخصم املنصور إليم

 ـــــــــــــــ
 . يف الكعبة ـ 7ـ والدة علي  22/  6ـ الغدير  1
 . 351/  3ـ مناقب ابن شهر اشوب  2
 . يف الن ف 7فرحة الغري يف تعي  قل امري املؤمن  . 11/  االرشاد. 252/  ـ رعة  الور  3
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 7فضل زيارته 
مـن زار عليـا بعـد وفاتـم فلـم : إنم قـا   9ائم عن رسو  ا  عن اب 7روي عن الصادق 

 . (1)اجلنة 
 . 7إن ربواب السما  لتفت  عند دعا  ال ائر المري املؤمن  :  7وقا  الصادق 

مل ين ـر ا  تعـاث إليـم   رال تـ ورون مـن تـ وره  7من ترك زيـارة امـري املـؤمن  :  7وقا  
رفضــين مــن كــين االئمــة   ولــم ملــين ثــواب رعمــاهلد    7ؤمن    إن امــري املــ :املةئكــة والنبيــون 

 . (2)وعل  قدر رعماهلد فضلوا 
 ـــــــــــــــ
 . 38/  ـ كامين ال ياراال 1
ـ املصدر السابق بسنده عن حممد بن يعقوب   عن حممد بن حيـىي العطـار   عـن محـدان بـن سـليمان النيةـابوري  2

نيـــر بـــن احل ـــا    عـــن يـــونس عـــن ريب وهـــب البصـــري عـــن ريب عبـــد ا    عـــن عبـــد ا  بـــن حممـــد اليمـــاين   عـــن م
 . الصادق
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 7طرف من االحتجاج للنص عليه ، 
كا يد  عل  رلـك رن الةـيعة تاعـة كلـرية ال حيصـرهد العـدد   وال يةـتمين علـيهد بلـد 

اـتة    وقد طبقوا البلـدان   وملـؤا االقطـار   وسـاروا شـرقا وغربـا وانتةـروا بـرا وحبـرا   علـ  ا
روطــا د   وتباعــد ديــارهد   وتفــاوال امهــد   ورهــوائهد   وتبــاين رقــاويلهد وارائهــد   وانتفــا  
االســباب املوجبــة للةــك   والوقــو  يف اــلهد   وفــيهد مــر رلــك عــدد كلــري   وجــد غفــري   

  قـد  9  ورريم ورصعابم ومواليم   ينقلون نقة متصة متواترا ان النـا  7من رهين بيو النا 
  علــ  امتــم بعــد وفاتــم   ونــص عليــم   وفــر   7إســتخلف رمــري املــؤمن  علــي بــن ريب طالــب 

  فعين رلك هـاهرا مكةـوفا   فوجـب قبـو  هـينا ااـل  6طاعتم يف رمر الدين كلم   ورن النا 
 . علما ويقينا

إ ـــد إمنـــا كلـــروا اآلن   وان اوهلـــد كـــان قلـــية   وســـلفهد كـــان يســـريا : فـــين قـــا  قائـــين 
ـــم مغمـــور  مـــا الفضـــين بينـــك وبـــ  مـــن احـــتا عليـــك زللـــم مـــن امللعـــدين   وســـائر : ا   قيـــين ل

  ال تصـ  الن عـدد املسـلم  النـاقل  هلـا كـان قلـية يف  6إن ايـاال النـا : فقـا   ؟املخـالف 
 . االو    وإمنا كلر اآلن فة جتد بينهما فصة
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 8 فصل فيما روي من االشعار في نص النبي على أمير المؤمنين

 والصالة في يوم الغدير
   7إســتورن النــا  (1)فمــن رلــك مــا رواه نقلــة اآلثــار رن حســان بــن ثابــو االنصــاري 

 : يو  الغدير بعد فراغم من املقا  رن يقو  شعرا يف رلك   فورن لم فونةو يقو  
 ينـــــــــــــــــــــــاديهد يـــــــــــــــــــــــو  الغـــــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــــيهد

ــــــــــــــــــــــا     ئــــــــــــــــــــــد ورمســــــــــــــــــــــر بالرســــــــــــــــــــــو  منادي

   
 فمـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــوالكد وولـــــــــــــــــــيكد: فقـــــــــــــــــــا  

 ومل يبــــــــــــــــدوا هنــــــــــــــــاك التعاديــــــــــــــــا: فقــــــــــــــــالوا    

   
 ِاهلـــــــــــــــــــــــك موالنـــــــــــــــــــــــا   وانـــــــــــــــــــــــو ولينـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــر منـــــــــــــــــــــا يف املقالـــــــــــــــــــــة عاصـــــــــــــــــــــيا     ومل ت

   
 قــــــــــــــد يــــــــــــــا علــــــــــــــي فــــــــــــــينين: فقــــــــــــــا  لــــــــــــــم 

 رضــــــــــــيتك مــــــــــــن بعــــــــــــدي إمامــــــــــــا وهاديــــــــــــا   

   
 فمـــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــواله فهـــــــــــــــــينا وليـــــــــــــــــم

ــــــــــــــم رنصــــــــــــــار صــــــــــــــدق مواليــــــــــــــا    ــــــــــــــوا ل  فكون

   
 هنـــــــــــــــــــــــاك دعـــــــــــــــــــــــا اللهـــــــــــــــــــــــد وا  وليـــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــيني عــــــــــــــ     اد  عليــــــــــــــا معاديــــــــــــــاوكــــــــــــــن لل

   
 . (2)ال ت ا  يا حسان مؤيدا برو  القد  ما نصرتنا بلسانك :  9فقا  لم النا 

 وهو ينةده ب  يدي  (3)واتفق محلة االابار عل  نقين شعر قيس بن عبادة 
 ـــــــــــــــ
 . وست  يف االسة عاش ست  سنة يف اجلاهلية  55/  54ـ ابو الوليد حسان بن ثابو بن املنينر املتوىف  1
 . 34ـ  31/  2ـ الغدير  2
 . 65/  51ـ سيد اا ر  قيس بن سعد بن عبادة بن دليد االنصاري ماال يف اار اةفة معاوية وقيين سنة  3



 ـ 43ـ 

 :   بعد رجوعم من البصرة يف قصيدتم ال  روهلا  7رمري املؤمن  
 قلـــــــــــــــــــو ملـــــــــــــــــــا بغـــــــــــــــــــ  العـــــــــــــــــــدو علينـــــــــــــــــــا

 حســـــــــــــــــــــــــبنا ربنـــــــــــــــــــــــــا ونعـــــــــــــــــــــــــد الوكيـــــــــــــــــــــــــين   

   
 حســـــــــــــــــــــــــــبنا ربنـــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــيني فـــــــــــــــــــــــــــت 

 البصــــــــــــــــرة بــــــــــــــــاالمس واحلــــــــــــــــدية طويــــــــــــــــين   

   
 : إث رن بلغ فيها إث قولم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وعل

 لســــــــــــــــــــــــــــوانا رتــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــــــــــم التن يــــــــــــــــــــــــــــين   

   
ــــــــــــو مــــــــــــواله ــــــــــــا  النــــــــــــا مــــــــــــن كن ــــــــــــو  ق  ي

ـــــــــــــــــــــــين     فهـــــــــــــــــــــــينا مـــــــــــــــــــــــواله اطـــــــــــــــــــــــب جلي

   
 إمنـــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــ  االمــــــــــــــــــــة

(1)حـــــــــــــــــــتد مـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــا  وقيـــــــــــــــــــين    
 

   
شـهادة مـن حضـر هـينا  7صعابيان شهدا باالمامة المـري املـؤمن   (2)وهينان الةاعران 

 . املةهد   وعر  املصدر واملورد
وهـو غـري مةـكوك يف فصـاحتم   ومعرفتـم بالعربيـة  (3)  هينا الكميو بن زيد االسـدي 

 :يقو  
 ويــــــــــــــــــــو  الــــــــــــــــــــدو  دو  غــــــــــــــــــــدير اــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــو اطيعــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــــــم الوالي  ربــــــــــــــــــــان ل

   
 ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  تبايعوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

(4)مللهــــــــــــــــــــا اطــــــــــــــــــــرا منيعــــــــــــــــــــا  فلــــــــــــــــــــد رر   
 

   
ــــن احلمــــريي  ــــوار يف  (5)وهــــينا الســــيد بــــن حممــــد ب ــــيس بــــدون يف الفصــــاحة   وال زت ول

 : البةغة يقو  من قصيدة 
 قـــــــــــــــــــالوا لـــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــ و رعلمتنـــــــــــــــــــا

 ث مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الغايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واملفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

   
 فقـــــــــــــــــــــــــا  يف اـــــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــيني

ـــــــــــــــــــــم يصـــــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــــين ل  كـــــــــــــــــــــان زـــــــــــــــــــــا قي

   
 فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــومورا ويف كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 د تلمــــــــــــــــــــــــــــــركفـــــــــــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــــــــــــي هلـــــــــــــــــــــــــــــ   

   
 مــــــــــــــــــــن كنــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــواله فهــــــــــــــــــــينا لــــــــــــــــــــم

 مــــــــــــــــــــــوث فلــــــــــــــــــــــد يرضــــــــــــــــــــــوا ومل يقنعــــــــــــــــــــــوا   

   
 ـــــــــــــــ
 . 67/  2ـ الغدير  1
 . ـ حسان بن ثابو   وقيس بن سعد بن عبادة 2
 من كبار شعرا  العربية    126ـ ابو املستهين الكميو بن زيد بن انيس االسدي املقتو   3
 . 18/  ـ ديوان اهلامشياال 4
 . 173ابو هاشد امساعيين بن حممد بن ي يد بن ودا  احلمريي امللقب بالسيد واملتويف  ـ 5



 ـ 44ـ 

. .. وعلــ  ركــر هــينه االبيــاال فــيين مــورد حــديلا طريفــا مسعتــم يف معنــاه وهــو متعلــق ملــا
يف املنــا  كونــم جــالس  9  رر  رسـو  ا   :بــن موســ  بـن جعفــر بــن حممــد  (1)حكـي رن زيــد 
يف موضر عا  شبيم باملسناة   وعليها مراق   فـيرا منةـد ينةـد قصـيدة    7مر رمري املؤمن  

 :بن حممد احلمريي هينه   واوهلا  السيد
 ال  عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــــــــــــــــــــاللو  مربـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

(2)طامســـــــــــــــــــــــــــــــــة رعةمـــــــــــــــــــــــــــــــــم بلقـــــــــــــــــــــــــــــــــر    
 

   
 ـــــــــــــــ
دائ  الصـادق ـ هينه احلكاية عن زيـد غـري معروفـة بـ  رهـين االثـر   واملعـرو  مـا ركـره اجمللسـي يف البعـار بـاب مـ 1
: وجـدال يف توليفـاال بعـض رصـعابنا رنـم روي بيسـناده عـن سـهين بـن ربيـان قـا  : زا لف ـم  328/  47اجمللد  7

مرحبـا بـك يـا : يف بعض االيا  قبين رن يداين رحد من النـا  فقـا  يل  :دالو عل  االما  علي بن موس  الرضا 
  .ابن ربيان   الساعة رراد رسولنا رن يوتيك لتعضر عندنا

اـريا يكـون إن شـا  ا  : ملنـا  رريتـم البارحـة وقـد رزع ـين ورقلقـين   فقلـو : فقـا   ؟ملارا يـا ابـن رسـو  ا : فقلو 
: فقلـو يـا مـوالي : رريـو كـوين نصـب يل سـلد فيـم مائـة مرقـاة   فصـعدال إث رعـةه : تعاث   فقا  يا ابـن ربيـان 

فلمـا صـعدال :   قـا  . مـا شـا  ا  كـان:  7اة سـنة   فقـا  اهنيك بطو  العمر   ورزا تعيش مائـة سـنة لكـين مرقـ
 6رريو كـوين دالـو يف قبـة اضـرا    يـر  هاهرهـا مـن باطنهـا   وباطنهـا مـن هاهرهـا   ورريـو جـدي رسـو  ا  

جالسا فيها   وإث هينم ومشالم غةمان حسـنان   يةـرق النـور مـن وجههمـا   ورريـو إمـراة مليـة االقـة   وبـ  يديـم 
   6فلمــا راين النــا  .. ال  عمــرو بــاللو  مربــر: صــا ملــي االقــة جالســا عنــده   ورريــو رجــة واقفــا وهــو يقــرر شخ
مرحبــا بــك يــا ولــدي يــا علــي بــن موســ  الرضــا   ســلد علــ  ربيــك ورمــك فاطمــة   وعلــ  ربويــك احلســن   : قــا  

مريي   فسلمو وجلسو   فقـا  لـم وسلد عل  شاعرنا ومادحنا السيد إمساعيين احل:   فسلمو   قا   :واحلس  
 ووجهـم كالةـمس إر تطلـر:   وملـا قـا   6اخل بكـ  النـا  .. عد إث ما كنا فيم   فلمـا رنةـده ال  عمـرو:  6النا 
اهلـي : ورشـار بيـده إث علـي وقـا  : قـا   .. قالوا لم لو ش و رعلمتنا: بك  النا ومن معم   وملا بلغ إث قولم . ..

 . قد رعلمتهد رن الغاية واملف   علي بن ريب طالبرنو الةاهد اين 
يا علي بن موس  إحفـو هـينه القصـيدة   ومـر شـيعتنا حبف هـا   : إيل   وقا   6وملا فرص من القصيدة إلتفو النا 

ومل يــ   يكررهــا حــك حف تهــا :  7واعلمهـد رن مــن حف هــا وردمــن قرا اــا ضــمنو لــم علــ  ا  اجلنــة   قــا  الرضــا 
 . قصيدة هينه   ركرها برمتهامنم   وال

. 142/  1تنقـــي  املقـــا  . 142/  منتهـــ  املقـــا . 552/  2هـــينا املنـــا  جـــا  بكاملـــم يف كتـــاب جمـــالس املـــؤمن  
 . 35/  رابار السيد احلمريي. 222/  2الغدير . 175/  13رعيان الةيعة 

شــر  هــينه العينيــة تــر مــن اعــة   وقــد. 245/  7االغــاين . 31/  اابــار الســيد احلمــريي. 211/  2ـ الغــدير  2
 . الطائفة كما مخسها تر من العلما  واالدبا 
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 :حك إنته  إث قولم 
 قـــــــــــــــــــالوا لـــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــ و رعلمتنـــــــــــــــــــا

 إث مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الغايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واملفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

   
رومل : فن ـــر رســـو  ا  إث رمـــري املـــؤمن  صـــلواال ا  عليهمـــا   وتبســـد   قـــا  : قـــا  

إنـك تعـيش بعـدد كـين مرقـاة رقيتهـا : ثةثا     قا  ل يـد  ؟لمهدرومل رع ؟رومل رعلمهد ؟رعلمهد
فعــددال املراقــي فكانــو نيفــا وتســع  مرقــاة   فعــاش زيــد نيفــا وتســع  : ســنة واحــدة   قــا  

 . سنة
وهــو امللقــب ب يــد النــار   وامنــا مســي بــينلك النــم ملــا غلــب علــ  البصــرة رحــرق نفــرا مــن 

 . (1)رهلها   ورسواقا كلرية منها 
اشــد إستعســاين جلــواب كــان بعــض املتقــدم  مــن الةــيعة جييــب بــم مــن ســولم عــن ومــا 

:   وتركــم طلــب االمــر   ودعــا  النــا  إث نفســم   وهــو رنــم كــان يقــو   7قعــود رمــري املــؤمن  
إث قومـم    9كان يف هـينا االمـر فريضـة   مـن فـرائض ا  تعـاث رداهـا نـا ا    7رمري املؤمن  

    وال كـــاة   واحلـــا   ولـــيس علـــ  الفـــرائض رن تـــدعوهد إث رنفســـها   ملـــين الصـــةة   والصـــو 
يف هـينا  7و لهد عل  طلبها   وإمنا عليهد رن جييبوها   ويسارعوا إليهـا   وكـان رمـري املـؤمن  

اخلفنــي فــي  »: ملــا رهــب إث امليقــاال   قــا  هلــارون  7االمــر رعــينر مــن هــارون الن موســ  
ف علـم رقيبـا علـيهد وزعيمـا هلـد   ورن نـا ا   .(2)«  مفسـدينقومي واصـل  وال تتبـع سـبيل ال

يف عـينر مـن  7هلينه االمة علما   ودعاهد إليم وحضهد عليـم   فعلـي  7نصب عليا  9تعاث 
ل و  بيتم   وإراا  سرته   والنـا  يف حـر  حـك برجـوه مـن مكمنـم   ويسـتلريوه مـن مربضـم   

 . 9ا  ويضعوه يف املوضر اليني وضعم فيم رسو  
 ـــــــــــــــ
 . 152/  3االعة  . 64/  تهرة انساب العرب. 534/  مقاتين الطالبي . 471/  1ـ تنقي  املقا   1
 . 142/  ـ سورة االعرا  2
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 7ومن أعالمه ودالئله 
عل  االاتصار منها   واالقتصار عل  بعضها   فلو رين نةرال ما طويـو منهـا لرمـاين 

 . :قو  واحدة   وكينلك رنا يف رابار سائر االئمة  النا  بيد واحدة عن
كـان جالسـا يف املسـ د إر داـين عليـم رجـةن فااتصـما   7روي إن رمري املـؤمن  عليـا 

   7إليــم   وكــان رحــداا مــن ااــوار    فتوجــم احلكــد إث ااــارجي فعكــد عليــم رمــري املــؤمن  
 القضــية   ومــا قضــيتك عنــد ا  وا  مــا حكمــو بالســوية وال عــدلو يف: فقــا  لــم ااــارجي 

ورومــو إليــم إاســو عــدو ا    فاســتعا  كلبــا رســود    7تعــاث زرضــية   فقــا  لــم رمــري املــؤمن  
 7فوا  لقد ررينا ثيابم تطاير عنم يف اهلوا    وجعين يبصبص المـري املـؤمن  : فقا  من حضره 

ق فلعـــو الســـما    وحـــرك شـــفتيم وقـــد ر  7  ودمعـــو عينـــاه يف وجهـــم   وررينـــا رمـــري املـــؤمن  
بكة    مل نسمعم فوا  لقد رريناه وقد عاد إث حا  االنسانية   وتراجعـو ثيابـم مـن اهلـوا    

 . حك سقطو عل  كتفيم   فرريناه وقد ار  من املس د   وان رجليم لتضطربان
لنـا يـا رمـري فق ؟مـا لكـد تن ـرون وتع بـون:   فقـا  لنـا  7فبهتنا نن ر إث رمري املـؤمن  

 .كيف ال نتع ب وقد صنعو ما صنعو: املؤمن  
قــد صــنر مــا هــو قريــب  8رمــا تعلمــون رن اصــف بــن برايــا   وصــي ســليمان بــن داود : فقــا  

 من هينا االمر فقص ا  جين رمسم قصتم حية 
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قـال عفريــت مــن الجــن أنــا آتيــ  بــه . أيكــم يــيتيني بعرشــها قبــل أن يــيتوني مســلمين ):  يقـول
قال الذي عنـده علـم مـن الكتـاب أنـا اتيـ  . تقوم من مقام  وإني عليه لقوى ، أمين قبل أن

فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم . به قبل أن يرتد إلي  طرف 
 . (1)إث اار اآلية  (أكفر 

املــؤمن   ركــر  يــا رمــري 7بــين نبينــا : فقــالوا  ؟8فاهــا ركــر  علــ  ا  نبــيكد ر  ســليمان 
مــن إســد ا   8فوصــي نبــيكد ركــر  مــن وصــي ســليمان وإمنــا كــان عنــد وصــي ســليمان : قــا  

االع ــد حــر  واحــد   فســو  ا  جــين إمســم فخســف لــم االر  مــا بينــم وبــ  ســرير بلقــيس 
فتناولـم يف رقـين مـن طـر  العـ    وعنـدنا مــن إسـد ا  االع ـد إثنـان وسـبعون حرفـا   وحــر  

فــيرا كــان هــينا عنــدك فمــا : فقــالوا لــم يــا رمــري املــؤمن  . ســتوثر بــم دون القــمعنــد ا  تعــاث إ
بـل  ): فقـا   ؟حاجتك إث االنصار يف قتا  معاويـة وغـريه   واسـتنفارك النـا  إث حربـم ثانيـة

إمنـــا ردعــو هـــؤال  القــو  إث قتالـــم  (2) ( عبــاد مكرمـــون ال يســبقونه بـــالقول وهـــم بــيمره يعملـــون
ما  اسنة   ولو ررن يل يف إهةكـم ملـا تـوار   لكـن ا  تعـاث هـتعن القـم للبوال احل ة   وك

 . (3) 7زا شا    قالوا فنهضنا من حولم وحنن نع د ما رت  بم 
احلمــريي عــن رمحــد بــن حممــد   عــن جعفــر بــن حممــد بــن عبيــد ا    عــن عبــد ا  بــن 

يف نــا  مــن  7رمــري املــؤمن    قــا  مــر  :ميمــون   عــن جعفــر بــن حممــد   عــن ربيــم عــن ابائــم 
هــينا منــا  ركــاملد   وهــينا : رصــعابم بكــربة  فلمــا مــر ملــا إغرورقــو عينــاه بالبكــا      قــا  

 .(4)ملق  رحاهلد   وهاهنا اراق دمااهد   طوىب لك من تربة عليها اراق دما  االحبة 
  ـــــــــــــــ
 . 31/  ـ سورة النمين 1
 . 27/  ـ سورة االنبيا  2
/  4تفسـري الصـايف . 23/  1سـفينة البعـار . عنـده علـد الكتـاب 7بـاب يف رنـم . 436ـ  421/  35ـ البعـار  3
67 . 
 . 142/  ـ وقعة صف  4
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كـان رجـين علـ  عهـد : عن االصبغ بن نباتم   عـن عبـد ا  بـن عبـا    قـا   وباسناد
نعـو جانبهـا   فةـك  بناحية ارربي ان قد إستصـعبو عليـم فم (1)عمر بن ااطاب ولم فة  

إرهب فاستغة بـا  ع وجـين   فقـا  الرجـين : إليم ما قدنا لم وانم كان معاشم منها   فقا  لم 
فكتــب لــم رقعــة فيهــا مــن : مــا زا  ردعــوا وربتهــين إليــم وكلمــا قربــو منهــا محلــو علــي   قــا  : 

فواــين الرجــين :  عمــر رمــري املــؤمن  إث مــردة اجلــن والةــياط  رن يــينللوا هــينه املواشــي لــم   قــا 
فوالتـم زـا كـان    7الرقعة ومض  فاغتممو لـينلك غمـا شـديدا   فلقيـو رمـري املـؤمن  عليـا 

والــيني فلــق احلبــة   وبــرر النســمة ليعــودن باايبــة   فهــدر مــا يب   وطالــو علــي ســن    : فقــا  
 (2)وجعلــو ررقــب كــين مــن جــا  مــن رهــين اجلبــا    فــيرا رنــا بالرجــين قــد وايف ويف جبهتــم شــ ة 

اين صــرال إث : فقــا   ؟مــا ورا ك: تكــاد اليــد تــداين فيهــا   فلمــا رريتــم بــادرال إليــم فقلــو لــم 
املوضـر ورميـو بالرقعــة فعمـين علــي عـداد منهــا فهـالين رمرهـا فلــد تكـن يل قــوة ملـا   ف لســو 

فكلهــــا يةــــتد علــــي   ويريــــد قتلــــي    .. رللهــــد إكفنيهــــا: فــــرحمتين احــــدها يف وجهــــي فقلــــو 
فســــقطو ف ــــا  ر  يل فعملــــين   ولســــو رعقــــين   فلــــد رز  رتعــــا  حــــك فانصــــرفو عــــين   

 . صلعو   وهينا االثر يف وجهي ف  و العلمم يعين عمر
صر إليم فاعلمم فلمـا صـار إليـم وعنـده نفـر فـواله زـا كـان ف بـره   وقـا  لـم : فقلو لم 

ق صـاحب فعلـف الرجـين بـا  الـيني ال إلـم اال هـو   وحـ: كينبو مل تينهب بكتايب   قـا  : 
: ورعلمــم رنــم قــد نالــم منهــا مــا يــر    قــا  . هــينا القــل لقــد فعــين مــا رمــره بــم مــن محــين الكتــاب

  رقبـين  ؟رمل رقـين لـك:   فتبسـد   قـا   7فمضيو معـم إث رمـري املـؤمن  . ف بره ورارجم عنم
اللهــد رين رتوجــم : إرا انصــرفو فصــر إث املوضــر الــيني هــي فيــم وقــين : علــ  الرجــين فقــا  لــم 

 ليك بنبيك نا الرمحة   ورهين بيتم الينين إارتاد عل  علد عل  العامل    رللهد فينلين يل إ
____________ 

 . ولم مواش: املهر   والفر  ـ ويف بعض الرواياال : ـ الفة  1
 .وهي الكسر يف الرر  ااصة: ة ة ـ ال 2
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 . لغالب القاهر  وح انتها   واكفين شرها   فانك الكايف   املعايف   وا صعوبتها
فانصر  الرجين راجعا   فلما كان من قابين قد  الرجين ومعم تلة قـد محلهـا مـن ر ا ـا 

ختـلين : فقا  الرجـين بـين  ؟ختلين رو رالك:   فصار إليم ورنا معم   فقا   7إث رمري املؤمن  
 كونــــك صــــرال إليهــــا   ف ا تــــك   والرال بــــك ااضــــعة رليلــــة  : يــــا رمــــري املــــؤمن    قــــا  

صدقو يا رمري املـؤمن    كونـك كنـو معـي : فواينال بنواصيها واحدا بعد اار فقا  الرجين 
 .   فهينا كان   فتفضين بقبو  ما ج تك بم

وبلـغ ااـل عمـر فغمـم رلـك حـك تبـ  الغـد يف . امض راشـدا بـارك ا  لـك فيـم: فقا  
 . وجهم   وانصر  الرجين وكان حيا كين سنة وقد رمن  ا  مالم

كـين مـن إستصـعب عليـم شـي  مـن مالـم رو رهلـم رو ولـد :  7وقا  رمري املؤمن   قا   
رو رمــر فرعــون مــن الفراعنــة   فليبتهــين ملــينا الــدعا  فينــم يكفــ  كــا بــا  إن شــا  ا  تعــاث   

 . (1)وبم القوة 
كــان جالســا يف جملســم والنــا  جمتمعــون عليــم باملدينــة   7وروي بيسـناد رن رمــري املــؤمن  

رنـا رجـين يل علـ  :   حـك واىف رجـين مـن العـرب فسـلد عليـم   وقـا   9وفاة رسو  ا    بعد 
. وعد   وقد سولو عن قاضي دينم   ومن   وعده   بعد وفاتم فورشـدال إليـك 9رسو  ا  

نعـد رنـا من ـ  وعـده   وقاضـي دينـم مـن بعـده   :"فقا  رمري املـؤمن   ؟فهين االمر كما قيين يل
إرا رنــا قبضــو فــوال قاضــي ديــين   : مائــة ناقــة محـرا    وقــا  يل : ا  قــ ؟فمـا الــيني وعــدك بــم

فـين يكـن مـا ادعيتـم حقـا فع ـين علـي . 9واليف  من بعدي   فانـم يـدفعها إليـك ومـا كـينب 
قـد : مليا     قا  يـا حسـن  7الفها وال بعضها ـ فوطرق رمري املؤمن   9ملا ـ ومل يكن النا 

الفــةين   وصــر إث البقيــر فــوقر  بــم  9قضـيب رســو  ا  إرهــب فخــين : فـنهض إليــم فقــا  لــم 
 الصخرة الفةنية ثةث قرعاال   وان ر ما بر  منها 
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 . فادفعم إث هينا الرجين   وقين لم يكتد ما رر 
إث املوضـــر   والقضـــيب معـــم   ففعـــين مـــا رمـــره   فطلـــر مـــن الصـــخرة  7فصـــار احلســـن 

ف هـــرال الناقـــة     مـــا زا  يتبعهـــا ناقـــة   ناقـــة حـــك  7ناقـــة ب مامهـــا   ف ينبـــم احلســـن رر  
إنقطــر القطــار علــ  مائــة     إنضــمو الصــخرة فــدفر النــوق إث الرجــين   ورمــره بالكتمــان ملــا 

  هـــو قاضـــي دينـــم   ومن ـــ   7  وصـــدق ربـــوك  9صـــدق رســـو  ا  : فقـــا  االعـــرايب . رر 
 . (1)  رمحة ا  وبركاتم عليكد رهين البيو إنم محيد جميد  وعده   واالما  من بعده

ملــا رقبــين مــن صــف    مــر يف زهــا  ســبع  رجــة بــور  لــيس  7وروي رن رمــري املــؤمن  
فمررنـا : يا رمـري املـؤمن  لـيس هاهنـا مـا    وحنـن عـا  العطـش   قـالوا : فيها ما    فقالوا لم 

مــا مــن مــا  دون الفــراال   فقلنــا يــا : مــا  فقــا   براهــب يف رلــك املوضــر فســولناه هــين بقربــك
إن ا  تعــاث سيســقيكد   فقــا  هةــي حــك : رمــري املــؤمن  العطــش ولــيس قربنــا مــا    فقــا  

وقف يف مكان ودعا زسا    ورمر بينلك املكان   فكنس   فوجل  عن صـخرة   فلمـا اجنلـ  
مـــا رعيتنـــا دنـــا منهـــا فواـــين جبانبهـــا إقلبوهـــا مرمناهـــا بكـــين مـــرا  فلـــد نســتطعها فل: عنهــا   قـــا  

ملــا فكو ــا كــرة   فرمــ  ملــا   فاجنلــو عــن مــا  مل يــر رشــد بياضــا   وال رصــف    وال  (2)فــدحا 
الصــخرة  7رعــينب منــم   فتنــاد  النــا  املــا    فــاغرتفوا   وســقوا   وشــربوا   وتلــوا     راــين 

 ؟د يعـــر  مكـــان هـــينه العـــ ريكـــ: فردهـــا مكا ـــا      مـــين النـــا  فســـار غـــري بعيـــد   فقـــا  
 . فانطلقوا حك تن روا: كلنا يعر  مكا ا   قا  : فقالوا 

 فانطلق من شا  ا  منا فدرنا حك رعيينا فلد نقدر عل  شئ فوتينا الراهب 
 ـــــــــــــــ
عتم كــا رتعــو االئمــة علــ  صــ. رنــو قاضــي ديــين   ومن ــ  عــديت:  7المــري املــؤمن   6ـ حــدية رســو  ا   1

الريــا  . 7  بســنده عــن علــي  111/  1وتوثيقــم وقــد جــا ال بوســانيد شــك صــعيعة   مســند رمحــد بــن حنبــين 
  عــن جـابر بــن  113/  1جممـر ال وائـد . 453/  6كنـ  العمــا  . 211/  15حليـة االوليــا  . 168/  2النضـرة 
 . 57/  3فضائين اامسة . عبد ا 
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و زعمو رنم ليس قبلك ما    ولقد إستلرنا هاهنا ما    فةـربنا واحتملنـا لم وحيك رلسفقلنا 
:   قـــا   7فـــين فينـــا وصـــي نبينـــا : فـــوا  مـــا اســـتلارها إال نـــا رو وصـــي نـــا   قلنـــا :   قـــا  

فوتينـاه فقلنـا لـم إن هـينا : قـا   ؟مارا قـا  لـم النـا حـ  حضـره املـوال: فانطلقوا إليم فقولوا لم 
: فقولــوا لــم إن النــاك لتنــ لن ولتســلمن   فقلنــا لــم فقــا  : ا   وكــينا   قــا  كــين: الراهــب قــا  

فــانطلقوا فــاالوه رن ااــر مــا قــا  : نعــد فوتينــا رمــري املــؤمن  فقلنــا قــد حلــف ليســلمن   قــا  
الصـةة   : كان واضعا ررسم يف ح ري فلد يـ   يقـو    9النا   الصةة   الصةة   إن النا 

ويف رلـك يقـو  السـيد بـن حممـد احلمـريي . (1)قا  فقلنا لم رلك فوسـلد . الصةة   حك قبض
 :من قصيدتم البائية املعروفة باملينهبة 

 ولقـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــر  فيمـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــري بليلـــــــــــــــــة

 يف موكـــــــــــــــب (2)بعـــــــــــــــد العةـــــــــــــــا  مغـــــــــــــــامرا    

   
ــــــــــتة يف قــــــــــائد  يف موكــــــــــب حــــــــــك رتــــــــــ  متب

(3)رلقـــــــــــــــــــ  قواعـــــــــــــــــــده بقـــــــــــــــــــا  جمـــــــــــــــــــدب    
 

   
ـــــــــــــــم فوشـــــــــــــــر  مـــــــــــــــاثة  فـــــــــــــــدنا فصـــــــــــــــا  ب

(4)النســــــــــر فــــــــــوق شــــــــــ ية مــــــــــن مرقــــــــــب ك   
 

   
ــــــــــــم  ــــــــــــيني بورت (5)هــــــــــــين قــــــــــــرب قائمــــــــــــك ال

 

 مـــــــــا مــــــــن مةـــــــــرب: مــــــــا  يصـــــــــاب فقــــــــا     

   
 إال بغايــــــــــــــــــــــة فرســــــــــــــــــــــخ  ومــــــــــــــــــــــن لنــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــ  نقــــــــــــــــــاوقي سبســــــــــــــــــب     (6)بامل
 

   
 فـــــــــــاجتل  (7)فلـــــــــــىن االعنـــــــــــة حنـــــــــــو وعـــــــــــة 

 بيضــــــــــــــــــا  تــــــــــــــــــلق كــــــــــــــــــالل   املــــــــــــــــــينهب   

   
 إقلبوهــــــــــــــــــا إنكــــــــــــــــــد إن تفعلــــــــــــــــــوا: قــــــــــــــــــا  

ــــــــــــــــــــــــــروون إن مل تقلــــــــــــــــــــــــــبتــــــــــــــــــــــــــرووا وال      ت

   
 ـــــــــــــــ
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 بوا يف قلعهـــــــــــــــا فتمنعـــــــــــــــوفاعصـــــــــــــــو صـــــــــــــــ

(1)مــــــــــــــــــنهد تنـــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــعبة مل تركـــــــــــــــــــب    
 

   
 حــــــــــــــــــــــك إرا رعيــــــــــــــــــــــتهد رهــــــــــــــــــــــو  هلـــــــــــــــــــــــا

 كفــــــــــــــــو مــــــــــــــــك تــــــــــــــــرد املغالــــــــــــــــب تغلــــــــــــــــب   

   
(2)فكو ـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــرة بكـــــــــــــــــــــف حـــــــــــــــــــــ ور 

 

ــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــينرا  دحاملــــــــــــــــــا يف ملعــــــــــــــــــب     عب

   
 فســـــــــــــــــــقاهد مـــــــــــــــــــن  تهـــــــــــــــــــا متسلســـــــــــــــــــة

 عــــــــــــــينبا ي يــــــــــــــد علــــــــــــــ  االلــــــــــــــين االعــــــــــــــينب   

   
 حــــــــــــــــــــــك إرا شــــــــــــــــــــــربوا تيعــــــــــــــــــــــا ردهــــــــــــــــــــــا

   فخلـــــــــــــــو مكا ـــــــــــــــا مل يقـــــــــــــــربومضـــــــــــــــ   

   
 راك ابـــــــــــن فاطمـــــــــــة الوصـــــــــــي ومـــــــــــن يقـــــــــــين

ــــــــــــــــــــــــــــم ال يكــــــــــــــــــــــــــــينب     يف فضــــــــــــــــــــــــــــلم وفعال

   
ويف هـينه القصـيدة يـينكر رد الةـمس علـ  . بنو رسد امـم رضـي ا  عنهـا يعني فاطمة

 :   وسريد ركره فيما بعد زةية ا    ورلك قولم  7رمري املؤمن  
 ردال عليـــــــــــــــــــــم الةـــــــــــــــــــــمس ملـــــــــــــــــــــا فاتـــــــــــــــــــــم

 ة وقــــــــــــد دنــــــــــــو للمغــــــــــــربوقــــــــــــو الصــــــــــــة   

   
 حـــــــــــــــــــــــك تـــــــــــــــــــــــبلا نورهـــــــــــــــــــــــا يف وقتهـــــــــــــــــــــــا

 للعصــــــــــــــــر   هــــــــــــــــوال هــــــــــــــــوي الكوكــــــــــــــــب   

   
 وعليــــــــــــــــم قــــــــــــــــد حبســــــــــــــــو ببابــــــــــــــــين مــــــــــــــــرة

 ااــــــــــــر  ومــــــــــــا حبســـــــــــــو الــــــــــــق معـــــــــــــرب   

   
 وحلبســـــــــــــــــــــــــــــــــها لـــــــــــــــــــــــــــــــــمرو  دإال المحـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3)ولردهـــــــــــــــــــا توويـــــــــــــــــــين رمـــــــــــــــــــر مع ـــــــــــــــــــب    
 

   
قـا  حـدثنا حممـد بـن سـليمان االصـبهاين   : وحدث ربو نعيد الفضين بن دك    قـا  

ارجـو   ورنـا رشـتهي رن رمسـر كـة  : قالـو  (4)حدثين يونس   عن ر  حكيد بنو عمـرو : 
  فــدنوال منــم ويف النــا  رقــة   وهــو بطــب علــ  املنــل   حــك مسعــو   7علــي بــن ريب طالــب 
يـا رمـري املـؤمن  إسـتغفر االـد بـن عرفطـة   فينـم قـد مـاال بـور  تيمـا  : كةمم   فقا  رجـين 

 اللانية : م   فقا  فلد يرد علي (5)
 ـــــــــــــــ
 . ـ إعصوصب إجتمر   وتعاضد 1
 . الغة  املرتعر : ـ احل ور  2
ورو   1313بيتـا شـرحها السـيد املرتضـ  علـد اهلـد  وطبـر زصـر عـا   112والقصـيدة . 177/  ـ رعـة  الـور  3

 : القصيدة قولم 
ــــــــــــــــــــ  املكــــــــــــــــــــان املعةــــــــــــــــــــب  هــــــــــــــــــــة وقفــــــــــــــــــــو عل

ـــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــاللو  مـــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ  الطويل  ن كبكـــــــــــــــــــــبب

   
. 455/  2جــامر الــرواة . 7كانــو مــن رصــعاب رمــري املــؤمن  . .. ـ ا  حكــيد بنــو عمــرو بــن ســفيان ااوليــة 4

 . 66/  رجا  الطوسي. 75/  3تنقي  املقا  
 .القر  عل  طريق حا  الةا  ودمةقبليد يف رطرا  الةا    ب  الةا  ووادي : ـ تيما   5
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ريهـا النـاعي االـد بـن عرفطـة كـينبو   : للـة   فالتفـو إليـم فقـا  اللا: يرد عليـم     قـا   فلم
فرريــو : وا  مــا مــاال   وال هــوال حــك يــداين مــن هــينا البــاب   حيمــين رايــة ضــةلة   قالــو 

 . (2)حيمين راية معاوية حك ن   عيلة وردالها من باب الفيين  (1)االد بن عرفطة 
بصـف  فبايعـم تسـعة  7مـري املـؤمن  كنـو مـر ر: وبيسناد عن االصبغ بـن نباتـة   قـا  

إنــم يبــايعين يف هــينا اليــو   9فقــد عهــد إيل رســو  ا   ؟ريــن تــا  املائــة: وتســعون رجــة   قــا  
هلــد يــدك ابايعــك : مائــة رجــين   فقــا  ف ــا  رجــين عليــم قبــا  صــو  متقلــد ســيف    فقــا  

: قــا   ؟مــن رنــوو : علــ  بــين  مه ــة نفســي دونــك   قــا  : قــا   ؟علــ  مــا تبــايعين: فقــا  
  .(3)اويس القرين فبايعم   فلد ي   يقاتين ب  يديم حك قتين فوجد يف الرجالة مقتوال 

____________ 
إســتخلفم سـعد بــن ريب وقــام علــ   61/  65ـ االـد بــن عرفطــة بــن ربرهـة بــن ســنان الليلــي تـويف بالكوفــة ســنة  1

 . 413/  1االستيعاب . 451/  1االصابة . 87/  2رسد الغابة . الكوفة من قبين معاوية
 . وهينا اال مستفيض يف رهين العلد باآلثار من رهين الكوفة: وفيم  175/  ـ رعة  الور  2
جـامر الـرواة . 357/  توسـيس الةـيعة. 175/  اعـة  الـور . 35/  رجـا  الطوسـي. 53/  1ـ سـفينة البعـار  3
1  /115 . 
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 خبر ميثم التمار رضي اهلل عنه
 7دعـاين رمـري املـؤمن  : مسعـو ريب يقـو  : إث إبن ميـلد التمـار   قـا   وبيسناد مرفو 

 ؟يومــا فقــا  يل يــا ميــلد كيــف رنــو إرا دعــاك دعــي بــين اميــة عبيــد ا  بــن زيــاد إث اللائــة مــين
 . يا ميلد إرا تكون معي يف درج : إرا وا  رصل   وراك يف ا  قليين   قا  : قلو 

يا فةن كوين بك قد دعاك دعي بين امية وابـن : قومم فيقو   (1)وكان ميلد هر بعريف 
. ال ردري مـا تقـو    وال بـدلك رن تـويت بـم: دعيها فيطلبين منـك   فتقـو  هـو زكـة   فيقـو  

فتخر  إث القادسية فتقيد ملا رياما   فيرا قدمو عليك رهبو يب إليم حـك يقتلـين علـ  بـاب 
 . اليو  اللالة إبتدر من منخري د  عبي   فيرا كان  (2)دار عمرو بن حرية 

يـــا علـــة مـــا : وكـــان ميـــلد هـــر يف الســـبخة بنخلـــة فيضـــرب بيـــده عليهـــا   ويقـــو  : قـــا  
إرا جاورتــك فوحســن جــواري   فكــان عمــرو : غــينيو إال يل   وكــان يقــو  لعمــرو بــن حريــة 

  فورســين ســوفعين : يــر  رنــم يةــرتي عنــده دارا رو ضــيعة لــم جبنــب ضــيعتم فكــان عمــرو يقــو  
إن مل تـوتين بـم : الطاغية عبيد ا  بن زياد إث غريف ميلد يطلبم منم فواله رنم زكـة فقـا  لـم 

 القتلنك فوجلم رجة وار  العريف إث القادسية 
 ـــــــــــــــ
 . القيد بومر القو . من يعر  رصعابم. العامل بالة ئ: ـ العريف  1
ويل إمـرة الكوفــة . 85بـن علمـان املخ ومـي القرشـي مـاال بالكوفـة سـنة  ـ ربـو سـعيد عمـرو بـن حريـة بــن عمـرو 2

 .241/  2الكامين يف التاريخ . 17/  4اسد الغابة . 5815االصابة ال . ل ياد   البنم عبيد ا 
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ميلما   فلما قد  ميـلد راـين بيـده فـوت  بـم عبيـد ا  بـن زيـاد   فلمـا ردالـم عليـم   قـا   ينتظر
إبــرر مــن : ال رعــر  ربــا تــراب قــا  : قــا  . إبــرر مــن ريب تــراب: نعــد   قــا  : ميــلد   قــا  : لــم 

رما انم قـد كـان يقـا  يل : قا  . إرا وا  رقتلك: قا   ؟فان مل رفعين: علي بن ريب طالب قا  
إنـــك ســـتقتلين   وتصـــلبين علـــ  بـــاب عمـــرو بـــن حريـــة   فـــيرا كـــان اليـــو  اللالـــة إبتـــدر مـــن 

 . منخري د  عبي 
سـلوين   سـلوين ـ وهـو : بصلبم عل  بـاب عمـرو بـن حريـة   فقـا  للنـا   فومر: قا  

مصــلوب ـ قبــين رن رمــوال   فــوا  الحــدثنكد بــبعض مــا يكــون مــن الفــنت  فلمــا ســولم النــا  
وحـدثهد رتـاه رسـو  مـن إبــن زيـاد ـ لعنـم ا  ـ فوجلمـم بل ـا  مــن شـري    فهـو رو  مـن رجلــد 

وجــو جوفــم حــك مــاال فكانــو هــينه مــن دالئــين رمــري بل ــا  وهــو مصــلوب     رنفــين إليــم مــن 
 . (1) 7املؤمن  

وبيســناد عــن إمساعيــين بــن عبــد ا  بــن جعفــر بــن ريب طالــب عــن ربيــم عــن رمــري املــؤمن  
إرا رنـا مـو فاغســلين :   فقـا  يــا علـي  9روصـاين رسـو  ا  :   قــا   7علـي بـن ريب طالـب 

فضر مسعك عل  فمي     اعقـين مـا رقـو  من ب ري مرت  بسبر قرب فيرا فرغو من مهادي 
 . (2)فعدثين زا هو كائن إث يو  القيامة  9ففعلو ما رمرين بم : لك   قا  

مـا مـن رجـين مـن قـريش جـرال عليـم املواسـي :   كان يقو   7وبيسناد رن رمري املؤمن  
ايـة ن لـو يف بـر  إال وقد ن لو فيم اية رو إثنتان تقوده إث اجلنة   رو تسوقم إث نـار   ومـا مـن

رو حبــر رو يف ســهين رو جبــين إال وقــد عرفــو حــ  ن لــو   فــيد ان لــو   ولــو ثنيــو يل وســادة 
حلكمــو بــ  رهــين التــوراة بتــورااد   وبــ  رهــين االجنيــين بــيجنيلهد   وبــ  رهــين ال بــور ب بــورهد   

  .(3)وب  رهين القران بقرا د 
____________ 

 . 46/  ( )غ واال رمري املؤمن  . 523/  2سفينة البعار . 172 / رعة  الور . 171/  ـ االرشاد 1
بسـبر قـرب للةـيخ عبـد ا  بـن احلـا   9رسـالة يف تغسـيين النـا . 81/  بصائر الـدرجاال. 514/  22ـ البعار  2

 . هـ 1135صاحل بن تعة امساهي ي املتوىف 
طبقـاال ابـن . 228/  1كنـ  العمـا  . االطـةقرعلـد الصـعابة علـ   7ـ من االحادية اللابتـة رن رمـري املـؤمن   3

/  1حليـة االوليـا   257/  كفايـة الطالـب. 15/  3الغـدير . 337/  7اينيب التهـينيب . 151/  2ق  2سعد 
 . 463/  2االستيعاب . 67
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 خبر رد الشمس وإن كان من االخبار المشهورة
 ابـن املختـار   رو  حممد بن احلس  بن سـعيد   عـن رمحـد بـن عبـد ا    عـن احلسـ 

ـــن املختـــار االنصـــاري   عـــن ريب املقـــدا  اللقفـــي   قـــا  يل  ـــد الواحـــد اب عـــن ريب بصـــري عـــن عب
  يف وقـو العصـر   فقـا   (2)جسـر الصـراة  7قطعنـا مـر رمـري املـؤمن  :  (1)جويرية بن مسهر 

 إن هــينه رر  معينبــة ال ينبغــي لنــا وال وصــي رن يصــلي فيهــا   فمــن رراد مــنكد رن يصــلي: 
فتفــرق النــا  يصــلون هنــة ويســرة   وقلــو رنــا القلــدن هــينا الرجــين ديــين   وال : فليصــين   قــا  

 . اصلي حك يصلي
وجعــين يـدالين مــن رلـك رمــر ع ــيد   : فســرنا وجعلـو الةــمس تسـتقين   قــا  : قـا  

ررن فقلـو تقـو  يل ررن وقـد : قا    فقا  يـا جويريـة . حك وجبو الةمس وقطعو االر 
قـد قامـو الصـةة   : رقـد فوقمـو   فلمـا قلـو : فورنو     قا  يل : ا  ق ؟غابو الةمس

فرجعـــو الةـــمس حـــك : رريـــو شـــفتيم تتعركـــان   ومسعـــو كةمـــا كونـــم كـــة  العلانيـــة   قـــا  
صــارال يف ملــين وقتهــا يف العصــر   فصــل  فلمــا انصــر  هــوال إث مكا ــا واشــتبكو الن ــو  

(3) . 
 ـــــــــــــــ
يـا :   وكـان االمـا  حيبـم حبـا شـديدا قـا  لـم يومـا  7مـن رصـعاب علـي . .. ر العبـدي الكـويفـ جويريـة بـن مسـه 1

جويرية ليقتلنك العتين ال نيد   وليقطعن يدك ورجلك   إنم ليصلبنك     مض  دهر حك ويل زياد بن ربيـم يف ريـا  
 . معاوية فقطر يده ورجلم   صلبم

 . 115/  17رعيان الةيعة . 67/  رجا  إبن داود. 37/  رجا  الطوسي. 238/  1تنقي  املقا  
 . 311/  3ـ مع د البلدان  2
 . 231/  1ـ تنقي  املقا   3



 ـ 57ـ 

 

 : وفي حديث آخر 
فلمــا إنقضــو صــةتنا مسعــو الةــمس وهــي تــنع  : عــن جويريــة بــن مســهرا رنــم قــا  

شــهد رنــك رنــا ر: فقلــو : وهلــا صــرير كصــرير رحــ  البــ ر   حــك غابــو ورنــارال الن ــو    قــا  
 ؟(فسب  باسم رب  العظـيم  ): رما مسعو ا  يقـو  :   فقا  يا جويرية  6وصي رسو  ا  

 . (1)اين سولو ريب بامسم الع يد   فردها علي : فقلو بل    فقا  
حـدثنا ربـو : حدثين ربو حممد   هارون بن موس  بن رمحد املعرو  بـالتلعكلي   قـا  

حــدثنا ربــو : ا  بــن رمحــد بــن عيســ  بــن املنصــور   قــا   احلســن   حممــد بــن رمحــد بــن عبيــد
حـدثين ربـو حممـد   احلسـن بـن علـي : موس    عيس  بن رمحد بن عيس  بـن املنصـور   قـا  

  عــن ربيــم علــي بــن حممــد   عــن ربيــم حممــد بــن علــي   عــن ربيــم علــي بــن موســ    عــن ربيــم 
ن علــي   عــن ربيــم علــي بــن موســ  بــن جعفــر   عــن ربيــم جعفــر بــن حممــد   عــن ربيــم حممــد بــ

حـــدثين قنـــل مـــوث علـــي بـــن ريب : والصـــةة   قـــا   :احلســـ    عـــن إبيـــم احلســـ  بـــن علـــي   
علــ  شــاطئ الفــراال   فنــ   قميصــم   ونــ   إث  7كنــو مــر رمــري املــؤمن  :   قــا   7طالــب 

فلـــد جيـــد القمـــيص فـــاغتد  7فخـــر  رمـــري املـــؤمن  . املـــا  ف ـــا ال موجـــة   فواـــينال القمـــيص
لك   فــيرا ملــاتف يهتــف   يــا ربــا احلســن ان ــر عــن هينــك واــين مــا تــر    فــيرا منــديين عــن لــين

 : هينم   وفيم قميص مطوي   فواينه ولبسم فسق  من جيبم رقعة فيها مكتوب 
بســد ا  الــرمحن الــرحيد   هديــة مــن ا  الع يــ  احلكــيد إث علــي بــن ريب طالــب   هــينا 

 . (2)ناها قوما اارين قميص هارون بن عمران   كينلك ورورث
 ـــــــــــــــ
 . 57/  1سفينة البعار . 161/  1ـ جامر الرواة  1

من القضايا اللابتة رارجم تر من احلفاظ االثباال بوسـانيد تـة صـع  تـر  7وحدية رد الةمس المري املؤمن  
مـ  فيـم وضـعفم   ورفردهـا من مهرة الفن بعضها   وحكد اارون حبسن اار   وشدد تر منهد النكـري علـ  مـن غ

 . 126ـ  141/  3الغدير . بالتوليف وتعوا فيم طرقها ورسانيدها
 .24/  2جامر الرواة . ـ باب القا  21/  2تنقي  املقا  . الطبعة اجلديدة 122/  42ـ البعار  2
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ـــن املنهـــا    قـــا  وبإســـناد  ـــا حنـــن راال يـــو  جلوســـا مـــر رمـــري : مرفـــو  إث عمـــرو ب بين
مــا لــك : يف رحبــة القصــر   إر زل لــو االر  فضــرملا رمــري املــؤمن  بيــده وقــا  هلــا  7املــؤمن  

 . (1)فوا  لو كنو هي النبوتين رابارك   وإين الين   دثم االر  بوابارها رو رجين مين 
  فقـا  يـا  7جـا  رجـين إث رمـري املـؤمن  : مرفو  إث االصبغ بن نباتة   قـا  وبإسناد 
لـن تغرقـوا     جـا ه ااـر فقـا  يـا رمـري : اد الفـراال   والسـاعة نغـرق   قـا  رمري املؤمن  قـد ز 

 9لــن تغرقــوا     دعــا ببغلــة رســو  ا  : قــد فــا  الفــراال والســاعة نغــرق   فقــا  : املــؤمن  
فركبها وراـين بيـده قضـيبا   سـار حـك إنتهـ  إث شـاطي الفـراال   فنـ   فضـرب الفـراال ضـربة 

 . (2)عةرة رشبار : بعضهد  .فنقص مخسة ارر    وقا 
لـو ضـربو الفـراال ضـربة ومةـيو مـا بقـي : يوم ـين يقـو   7فقا  االصـبغ مسعـو عليـا 

 . فيم قطرة
ريـن كنـو حيـة ركـر ا  تعـاث : وبيسناد مرفو  قا    قـا  إبـن الكـوا  المـري املـؤمن  

 (زن إن اهلل معنـا ثـاني اثنـين إه همـا فـي الغـار إه يقـول لصـاحبه ال تحـ ): نبيم وربا بكر فقا  
ويلــك يــا ابــن الكــوا  كنــو علــ  فــراش رســو  ا  صــل  ا  عليــم :  7فقــا  رمــري املــؤمن   ؟(3)

فوقبلـو قـريش مـر كـين رجـين مـنهد هـراوة فيهـا شـوكها   فلـد  (4)وسلد   وقد طـر  علـي ريطتـم 
جســدي  (5)يبصــروا رســو  ا  حيــة اــر    فــوقبلوا علــي يضــربونين زــا يف ريــديهد حــك تــنف  

ال تقتلوه الليلة ولكـن راـروه : وصار ملين البيض     انطلقوا يب يريدون قتلي   فقا  بعضهد 
 واطلبوا 

 ـــــــــــــــ
 . ر ا كانو عل  عهد ريب بكر: وفيم  555/  1ـ سفينة البعار  1
 . كوفة الستفاضتم بينهدرواه نقلة اآلثار واشتهر يف رهين ال: وفيم  77رلباب اللالة فصين  348/  1ـ االرشاد  2
 . 45/  ـ سورة التوبة 3
 . كين ثوب يةبم امللعفة: ـ الريطة  4
 . قر  رو جتمر فيم ب  اجللد واللعد ما  بسبب العمين. ـ تنف  اجلسد 5
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فووثقوين باحلديد وجعلوين يف بيـو واسـتوثقوا مـين   ومـن البـاب بقفـين فبينـا رنـا  : حممدا   قا  
يـا علـي فسـكن الوجـر الـيني كنـو رجـده   : جانب البيـو يقـو  كينلك إر مسعو صوتا من 

يـا علـي فـيرا احلديـد الـيني : ورهب الور  اليني كان يف جسدي     مسعو صوتا اار يقو  
يا علي   فيرا البـاب قـد تسـاق  مـا عليـم   : يف رجلي قد تقطر     مسعو صوتا اار يقو  

ال تبصـــر وال تنـــا   ـــر  البـــاب  (1)وفـــت  فقمـــو وارجـــو   وقـــد كـــانوا جـــااا بع ـــوز كمهـــا  
 . (2)فخرجو عليها فيرا هي ال تعقين من النو  

ملـا قـبض :   قـا   7وبيسناد عن ربان بن تغلب   عـن ريب عبـد ا    جعفـر بـن حممـد 
بعــض الصــعابة يف حــق لــم رهــب  7رســو  ا  صــل  ا  عليــم وســلد   ااصــد رمــري املــؤمن  

 ؟زن ترضـ  ليكـون بيـين وبينـك حكمـا:  7  لم رمري املؤمن  بم   وجر  بينهما فيم كة  فقا
وريـن رســو  : قـا   ؟رترضـ  برسـو  ا  صـل  ا  عليـم وسـلد بيـين وبينـك: قـا  . إاـرت: قـا  

فــانطلق بــم . نعــد: قــا   ؟رلســو تعرفــم إن رريتــم: قــا   ؟ا  صــل  ا  عليــم وســلد   وقــد دفنــاه
  فرجـــر  7  فااتصـــما إليـــم فقضـــ  المـــري املـــؤمن   9إث مســـ د قبـــا  فـــيرا اـــا برســـو  ا  

رمــا عرفــو : فــواله ااــل   فقــا   ؟مالــك: الرجــين مصــفرا لونــم   فلقــ  بعــض رصــعابم وقــا  
 . (3)سعر بين هاشد 

 ـــــــــــــــ
 . عم  رو صار رعة    وبصره إعرتتم هلمة: ـ كمم  1
  مــن القضــايا اللابتــة املتســامل عليهــا لــد   6النــا  علــ  فــراش 7االرشــاد ومبيــو علــي . 43/  36ـ البعــار  2

مســند . 4/  3مســتدرك الصــعيع  . 31/  كنــوز احلقــائق. 77/  نــور االبصــار. 25/  4اســد الغابــة . الفــريق 
 . 345/  2فضائين اامسة . 111/  1جممر ال وائد . 348/  1رمحد 
 . 655/  1ـ سفينة البعار  3



 ـ 65ـ 

 ارج بالنهروانعند قتال الخو  7ومن أعالمه 
دالــين يــو  النهــروان شــك   : وبيســناد مرفــو  إث جنــدب بــن عبــد ا  الب لــي   قــا  

فاعت لـــو   ورلـــك رين رريـــو القـــو  رصـــعاب الـــلانس   ورايـــااد املصـــاحف حـــك امـــو رن 
  حـــك جلـــس إيل   فبينـــا حنـــن   7ر ـــو  إلـــيهد فبينـــا رنـــا مقـــيد متعـــري إر رقبـــين رمـــري املـــؤمن  

رنــو : قــا   ؟مــا يقعــدك وقــد عــل القــو :   فــار  يــركض فقــا  يــا رمــري املــؤمن  كــينلك إر جــا
ر  ركــل كفــ  : وا  مــا عــلوا وال يعــلون ربــدا فقلــو يف نفســي : قــا  . نعــد: قــا   ؟رريــتهد

بــاملر  شــاهدا علــ  نفســم   وا  لــ ن كــانوا عــلوا القاتلنــم قتــاال ال رلــو  فيــم جهــدا   ولــ ن مل 
  مل رلبـة رن جـا  فـار  ااـر . ن رهين النهروان قتـاال يعلـد ا  بـم رين غضـبو لـميعلوا القاتل

يـا رمـري املـؤمن    مـا ج ـو حـك عـلوا كلهـد   : يركض ويلمر بسوطم   فلما إنته  إليـم قـا  
صـــدق ا  ورســـولم   وكـــينبو مـــا :  7فقـــا  رمـــري املـــؤمن  . وهـــينه نواصـــي اـــيلهد قـــد رقبلـــو

وسـرال ويـدي علـ  . نـاد  يف اايـين فركبـوا وركـب رصـعابم وسـار حنـوهد علوا ولن يعلوا    
رو  مـا رر  فارسـا قـد طلـر مـنهد رعلـو عليـا بالسـيف للـيني دالـين : قائد سيفي   ورنـا رقـو  

 . من الغيو عليم
فلمـــا انتهـــ  إث النهـــر إرا القـــو  كلهـــد ورا  النهـــر مل يعـــل مـــنهد رحـــد   فالتفـــو إيل   

: قلو يـا رمـري املـؤمن   ؟كيف رريو  ؟يا جندب رشككو:   قا  وضر يده عل  صدري   
خ  رمـري املـؤمن    وسـ رعور با  من الةك   ورعور با  مـن سـخ  ا    وسـخ  رسـولم  

 بعلد ا  وعلد رسولم   فوصابو  يا جندب ما رعمين إال: قا  
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 . (1)جندبا يوم ين إثنتا عةرة ضربة كا ضربم ااوار  

 : آخر قال وفي حديث 
اطلبــوا إيل رجــة لــد  اليــد   : رهــين النهــروان قــا  الصــعابم  7ملــا قتــين رمــري املــؤمن  

وعل  جانب يده الصعيعة ثدي كلدي املـررة إرا مـد إمتـد   وإرا تـرك تقلـص   عليـم شـعراال 
 س الــورد املــورود   فطلبــوه فلــد وبــ صــهب   وهــو صــاحب رايــتهد يــو  القيامــة   يــوردهد النــار

واليني فلق احلبة   وبرر النسـمة   ونصـب الكعبـة   مـا كـينبو : فقا  . مل جنده: فقالوا جيدوه 
قـا  والعـرق ينعـدر عـن جبهتـم   . فلمـا مل جيـدوه: وال كينبو   ورين لعل  بينة من ريب   قـا  

ارفعـــوا إيل هـــؤال  ف علنـــا : حـــك رتـــ  وهـــدة مـــن االر  فيهـــا حنـــو مـــن ثةثـــ  قتـــية   فقـــا  
ينــا الرجــين الــيني هــينه صــفتم  ــتهد   فاســتخرجناه   فوضــر رمــري املــؤمن  رجلــم نــرفعهد حــك رر

عل  ثديم اليني هو كلدي املررة   عركم باالر    راينه بيـده وراـين بيـده االاـر  يـد الرجـين 
وهـينه لــك : الصـعيعة   ومـدها حـك اسـتويا     التفـو إث رجـين جــا  إليـم وهـو شـاك فقـا  

ار اليني ليس فيم يد ليس فيم ثدي فةقوا عنم جانـب قميصـم   إن اجلانب اآل:   قا  . اية
فـــيرا لـــم مكـــان اليـــد شـــئ ملـــين غلـــو االملـــا  وإرا لـــيس يف رلـــك اجلانـــب ثـــدي   فقـــا  للرجـــين 

 . (2)وهينه لك اية اار  : الةاك 
ملا قـد  عبـد ا  بـن عـامر بـن  :   قا   8عن ريب جعفر حممد بن علي الباقر  وبإسناده

رمــا : فقــا   ؟7ة لقــ  طلعــة والــ بري   فقــا  هلمــا بايعتمــا علــي بــن ريب طالــب املدينــ (3)كريــ  
وا  ال يــ ا  ينت ــر ملــا احلبــاث مــن بــين هاشــد   ومــك تصــري اليكمــا   رمــا وا  علــ  رلــك مــا 

 ج و حك ضربو عل  
 ـــــــــــــــ
بســنده عــن جنــدب  241/  6 جممــر ال وائــد. 182/  1ســفينة البعــار .   بصــورة مفصــلة 318/  ـ االرشــاد 1

 . رواه الطلاين: وقا  
جممــر . 151/  1تــاريخ بغــداد . 138/  اصــائص النســائي. 177/  كفايــة الطالــب. 171/  ـ رعــة  الــور  2

 . 234/  6ال وائد 
رسـلد يـو  الفـت  وكـان مـن املـوال  إث بـين  .. ـ عامر بن كري  بن ربيعـة بـن حبيـب بـن عبـد مشـس بـن عبـد منـا  3
 .ية وبق  إث اةفة علمانرم
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 . اال  من رهين البصرة كلهد يطلبون بد  علمان فدونكما فاستقية رمركما أيدي أربعة
ـــا  ـــا علي ـــم إئـــينن لنـــا يف العمـــرة   فقـــا   7فوتي ـــدان العمـــرة ومـــا : فقـــاال ل وا  إنكمـــا تري

قـاال  ؟ن ميلـاقتريدان نكلا وال فراقا المتكما وعليكمـا بـينلك رشـد مـا راـين ا  علـ  النبيـ  مـ
ردواـا فواـين عليهمـا : فمةـيا سـاعة     قـا  : انطلقا فقد ررنو لكما   قا  : قا  . نعد: 

ردواـا : إنطلقا فـاين قـد ررنـو لكمـا   فانطلقـا حـك رتيـا البـاب   فقـا  : ملين رلك     قا  
فــراق امتكمــا   وا  إنكمــا تريــدان العمــرة ومــا تريــدان نكــة بيعتكمــا   وال : اللاللــة     قــا  

وعليكمــا بــينلك رشــد مــا راــين ا  علــ  النبيــ  مــن ميلــاق   وا  عليكمــا لــينلك را  كفيــين   
 . (1) رللهد اشهد   ارهبا وانطلقا   وا  ال رراكما إال يف ف ة تقاتلين: اللهد نعد قا  : قاال 

 ال ســـلوين قبـــين رن تفقـــدوين فـــو ا : فقـــا  :  7  قـــا  اطـــب رمـــري املـــومن   7وعنـــه 
تســولونين عــن فتنــة يضــين فيهــا مائــة ويهتــدي فيهــا مائــة إال راــلتكد بســائقها وناعقهــا إث يــو  

 . (2)القيامة حك فرص من اطبتم 
 ؟يـا رمــري املـؤمن  راـلين كــد شـعرة يف حليــ : فوثـب إليــم بعـض احلاضـرين فقــا  : قـا  

هــينا   فــوا  مــا يف ررســك إنــك تســولين عــن  9رمــا رنــم قــد رعلمــين اليلــي رســو  ا  : فقــا  
شــعرة إال و تهـــا ملـــك يلعنـــك وال يف جســـدك شــعرة إال وفيهـــا شـــيطان يهـــ ك   وإن يف بيتـــك 

وعمر بن سعد لعنم ا  يوم ين حيبـو :  7لسخة يقتين احلس  ابن رسو  ا    قا  ربو جعفر 
(3) . 

 ـــــــــــــــ
 . 161/  رعة  الور . 54/  مري املؤمن غ واال ر. الطبعة الكبرية 448/  1ـ رعيان الةيعة  1
 . 158و  157/  7و   114و  113/  6ـ الغدير  2
مسعــو : بســنده عــن زكريــا بــن حيــىي القطــان   عــن فضــين بــن الــ بري عــن ريب احلكــد قــا   331/  1ـ االرشــاد  3

 253/  1يب احلديـد شـر  ابـن ر. 256/  44البعـار . 186/  مةيختنا وعلما نا يقولون ـ احلدية ـ رعة  الـور 
 . 74/  كامين ال ياراال. نقة عن كتاب الغاراال اليب هة  اللقفي
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 عند موته 7ومن دالئله 
يف الليلــة الــ   7ســهر علــي : وبيســناد مرفــو  إث احلســن بــن ريب احلســن البصــري قــا  

رين مقتــو  لــو قــد رصــبعو ف ــا  مؤرنــم بالصــةة فمةــ  قلــية : ضــرب يف صــبيعتها   فقــا  
ال مفــر مــن االجــين   : يصــلي بالنــا  فقــا   (1)و إبنتــم زينــب يــا رمــري املــؤمن  مــر جعــدة فقالــ
 . (2)ار  

 : ويف حدية اار قا  
وا  مــــا  : يعــــاود مضــــ عم فــــة ينــــا      يعــــاود الن ــــر يف الســــما    ويقــــو   7جعــــين 

  :فلما طلر الف ر شد إزاره وهو يقو  . كينبو وال كينبو   وإ ا لليلة ال  وعدال
 اشـــــــــــــــــــــــــــــــــدد حيازهـــــــــــــــــــــــــــــــــك للمـــــــــــــــــــــــــــــــــوال

 ايكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال القو فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
   

 وال جتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااديبو  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينوإن    

   
وكــان مــن . .. فــ ال ورب الكعبــة: فلمــا ضــربم ابــن مل ـد ـ لعنــم ا  ـ قـا  . 7واـر  

 . (3)رمره ما كان صلواال ا  عليم 
 ـــــــــــــــ
هــاين بنــو ريب طالــب وكــان فقيهــا فارســا شــ اعا را لســان  ـ جعــدة بــن هبــرية إبــن ااــو رمــري املــؤمن  وامــم ا  1

 . وعارضة قوية
نعـد مـروا جعـدة : قالو ا  كللو  يا رمري املؤمن  مر جعـدة يصـلي بالنـا  قـا  : وفيم  157/  1ـ سفينة البعار  2

 . 135/  روضة الواع  . فليصين
 .66/  3فضائين اامسة . 137/   ن د درر السمط. 136/  روضة الواع  . 85/  ـ الصواعق اسرقة 3
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  نودوا من جانـب البيـو  7  انم ملا غسين رمري املؤمن   7عن جعفر بن حممد  وروى
إث رن  7ورشـــار . إن راـــينق مقـــد  الســـرير كفيـــتد مـــؤاره   وإن راـــينق مـــؤاره كفيـــتد مقدمـــم

 . (1)املةئكة قالو رلك 
  وفصــوال  7العــة    اــوام رابــاره ورنــا اآلن مــورد زةــية ا    بعــد ركــر الــدالئين وا

مـن كةمــم   ومواع ـم   وحكمــم   ويسـريا مــن قضـاياه الع يبــة   ورجوبتـم عــن املسـائين الغريبــة 
علـــ  الةــــر  يف االاتصـــار واالقتصــــار غــــري راكـــر شــــي ا مــــن اطبـــم الطــــوا    وكتبــــم إث والة 

مـــم   وفضــائلم الـــ  االعمــا    وال شـــر  ســريتم يف اةفتـــم   وركــر االحـــداث واحلــروب يف ريا
إشــــرتك النــــا  يف روايتهــــا وهــــي رههــــر مــــن إن يةــــار إليهــــا   الن تيــــر رلــــك قــــائد بيناتــــم   

 . ومةهور يف مواضعم
حدثين حممد بن يعقوب   عن احلس  بـن حممـد بـن : حدثين هارون بن موس    قا  

قـا  ربـو عبـد  :حيىي   عن الوليد بن ربان   عن حممد بن عبد ا  بن مسكان عن ربيـم   قـا  
  فقــا  هلــا ربــو  9تبةــره زولــد النــا  7  إن فاطمــة بنــو رســد جــا ال إث ريب طالــب  7ا  

 . (2)إصلي سبتا إنك زللم إال النبوة : طالب 
 . ثةثون سنة 8والسبو ثةثون سنة   وكان ب  مولد النا   ورمري املؤمن  : قا  

بــن يعقــوب   عــن علــي بــن حممــد بــن حــدثين حممــد : حــدثين هــارون بــن موســ    قــا  
: قــا   7عبــد ا    عــن الســياري عــن حممــد بــن تهــور عــن بعــض رصــعابنا عــن ريب عبــد ا  

كانـو رو  إمــراة هـاجرال إث رســو  ا  ـ صــل    7ـــ ا  رمـري املــؤمن   3إن فاطمـة بنــو رسـد 
 ا  عليم ـ من مكة 

 ـــــــــــــــ
 . 136/  ـ روضة الواع   1
 .6/  35البعار . فاطمة بنو رسد ـ   ـ. 81/  روضة الواع  . 452/  1و  الكايف ـ اص 2
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 9فســمعو رســو  ا   9علــ  قــدميها   وكانــو مــن ربــر النــا  عنــد رســو  ا   إلــى المدينــة
فقــا  هلــا رســو  . واســورتاه: ان النــا  حيةــرون يــو  القيامــة عــراة كمــا ولــدوا   فقالــو : يقــو  
 .   رن يبعلك كاسيةفوين رسو  ا 9ا  

: واضـعفاه   فقـا  هلـا رسـو  ا  صـل  ا  عليـم : ومسعتم يينكر ضـغطة القـل   فقالـو 
 . فيين رسو  ا  رن يكفيك رلك

: إين رريـد رن رعتـق جـاري  هـينه فقـا  هلـا : وقالو لرسو  ا    صل  ا  عليم   يوما 
ار   فلمـا مرضـو روصـو إث رســو  إن فعلـو رعتـق ا  بكـين عضـو منهـا عضـوا منــك مـن النـ

 .   ورعتقو اجلارية املقد  ركرها 9ا  
فبينـا هـو ـ صـل  . وصـيتها 7إها  فقبين  7واعتقين لسا ا ف علو توم  إث رسو  ا  
مــا :  9وهــو يبكــي فقــا  لــم رســو  ا   7ا  عليــم ـ راال يــو  قاعــدا إر رتــاه رمــري املــؤمن  

مسـرعا   حـك  9وقـا  . ورمـي وا  9قضو فقا  رسـو  ا  قا  إن امي فاطمة قد  ؟يبكيك
إرا فـرغنت فـة  ـدثن شـي ا :  7وقـا  . داين فن ر إليها   وبك      رمـر النسـا  رن يغسـلنها

حــك تعلمنــين   فلمــا فـــرغن رعلمنــم رلــك فوعطـــاهن رحــد قميصــيم   وهـــو الــيني يلــ  جســـده 
تمــوين قــد فعلــو شــي ا مل رفعلــم قبــين رلــك إرا رري: ورمــرهن رن يكفنهــا فيــم   وقــا  للمســلم  

فعمــين جنازاـا حـك روردهــا  9فلمــا فـرغن مـن تغســيلها   وتكفينهـا داـين  ؟فاسـولوين مل فعلتـم
قلهــا   وضـــعها   وداـــين القــل فاضـــط ر فيـــم     قــا  فواـــينها علـــ  يديــم حـــك وضـــعها يف 

  وسـو  عليهـا الـرتاب     اـر . القل   انكب عليها طوية يناجيها   ويقو  هلا إبنـك إبنـك
 . ال الم اال ا  اللهد اين رستودعها إياك     إنصر :   انكب عل  قلها فسمعوه يقو  

اليـو  : فقا  املسلمون يارسو  ا  إنا رريناك فعلو رشـيا  مل تفعلهـا قبـين اليـو    فقـا  
 فقدال ربا طالب   إن كانو ليكون عندها الةي  فتؤثرين بم عل  
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واسـورتاه فضـمنو : وولدها   وإين ركرال القيامة ورن النـا  حيةـرون عـراة   فقالـو  نفسها  
واضـعفاه فضــمنو هلــا رن يكفيهــا : هلـا رن يبعلهــا ا  كاســية   وركـرال ضــغطة القــل   فقالــو 

ا  رلـــك   فكفنتهـــا بقميصـــي   واضـــط عو يف قلهـــا لـــينلك   وانكببـــو عليهـــا فلقنتهـــا مـــا 
وس لو عن رسـوهلا فوجابـو   وسـ لو عـن وليهـا : عن رملا فقالو تسو  عنم   فا ا س لو 

 . (1)إبنك إبنك : وإمامها فورتا عليها فقلو هلا 
فوطـــا   7ملـــا رتــر علـــ  املضــي إث تبـــوك نــاج  رمـــري املــؤمن   9وروي رن رســو  ا  

لكـن ا  مـا رنـا ناجيتـم   و  6لقد رطا  مناجاتم البن عمم   فقا  النا : فقا  ربو بكر لعمر 
 : حسان  ناجاه   ويف رلك يقو 
 الـــــــــــــــــــــــــــودا  نـــــــــــــــــــــــــــدويــــــــــــــــــــــــــو  اللنيـــــــــــــــــــــــــــة ع

 ك املضــــــــــــــــــــــــــيابــــــــــــــــــــــــــو ورتــــــــــــــــــــــــــر حنــــــــــــــــــــــــــو ت   

   
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  يودعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 وقــــــــــــــــــــــد وقــــــــــــــــــــــف املســــــــــــــــــــــلمون املطيــــــــــــــــــــــا   

   
 فقــــــــــــــــــــــــــــــــالوا يناجيــــــــــــــــــــــــــــــــم دون االنــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــين ا  رد    ــــــــــــــــــــــــــــاجن نــــــــــــــــــــــــــــمه من  ي

   
 علـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــد رمحـــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــوح  إليـــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــا افي (2)كةمــــــــــــــــــــا بليغــــــــــــــــــــا ووحي
 

   
 ـــــــــــــــ
 . 255/  1مسند الرسو  . 361/  2دعائد االسة  . 453/  1اصو  الكايف . 81/  3ـ تنقي  املقا   1
 . 81/  اصائص النسائي. 282/  كفاية الطالب. 115/  7ـ حلية االوليا   2
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 9بيمير المؤمنين في حياة رسول اهلل  7في تسميته 
:  ـ صــلواال ا  وســةمم عليــم ـ قــا  وبيســناد مرفــو  إث جنــدب   عــن رمــري املــؤمن 

وعنـده رنـا  قبـين رن  ت ـب النسـا  فوشـار بيـده رن اجلـس بيـين    6دالو عل  رسو  ا  
مــارا تريــدين مــن رمــري املــؤمن  عليــم :  6تــن  كــينا   فقــا  رســو  ا  : وبــ  عائةــة   فقالــو 

 . (1)الصةة والسة  
رمـر رصـعابم رن يسـلموا علـ  علـي  6  ا  وبيسناد مرفو  إث بريدة االسلمي رن رسو 

يارســو  ا  رمــن ا  ر  مــن : عليــم الصــةة والســة  بــيمرة املــؤمن    فقــا  عمــر بــن ااطــاب 
 . (2)بين من ا  ومن رسولم :  9فقا   ؟رسو  ا 

 ـــــــــــــــ
 . 352/  37البعار . 21/  1سفينة البعار . 275/  1ـ الغدير  1
 . 52/  3املناقب البن شهراشوب . 354/  37ـ البعار  2
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 التي ال يكاد يعرفها أكثر الناس 7في هكره أسماء آبائه 
ريهـــا النـــا  مـــن عـــر  نســـا وإال :   اطـــب النـــا    فقـــا   7روي رن رمـــري املـــؤمن  

رنو علي بن ريب طالب بـن عبـد املطلـب بـن : فونا رعرفة نسا   فقا  إليم إبن الكوا    فقا  
ال   فقـا  : فقـا   ؟رو تعـر  يل نسـبا غـري هـينا:   حك بلغ إث قصي بـن كـةب قـا  هاشد 

إن ريب مساين زيدا باسد قصي فونا زيد بن عبد منا  بـن عـامر بـن عمـرو بـن املغـرية بـن زيـد : 
 : بن كةب   وإسد ريب طالب عبد منا  وإسد عبد املطلب عامر   قا  الةاعر فيم 

   قــــــــــــــــــــــــــلهعلــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــو تبكيــــــــــــــــــــــــــم قا

ــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــامر يلن مــــــــــــــــــ     مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــدك ي

   
 تــــــــــــــــــــــــــــــــــركتين يف الــــــــــــــــــــــــــــــــــدار را غربــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــد    ــــــــــــــــــم ناصــــــــــــــــــر ق ــــــــــــــــــيس ل  ر  مــــــــــــــــــن ل

   
 :وإسد هاشد عمرو   وفيم يقو  الةاعر 
 عمـــــــــــــرو العلـــــــــــــ  هةـــــــــــــد اللريـــــــــــــد لقومـــــــــــــم

(1)ورجــــــــــــــا  مكــــــــــــــة مســــــــــــــنتون ع ــــــــــــــا     
 

   
 :وإسد عبد منا  املغرية   قا  الةاعر فيم ويف إاوانم 

  هدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااال وربري إن املغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــارح ريمــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــ       ورمــــــــــــــــــــــــــواالي

   
يعــين عبــد منــا  وااوتــم ومســاهد كلهــد املغــرياال الن فــيهد املغــرية   وملــين هــينا كلــري يف  

 :  (2)وإسد قص  زيد قا  الةاعر . كة  العرب
 ـــــــــــــــ
كـان شـديدا    هــ 15ـ البيـو لعبـد ا  بـن ال بعـر  بـن قـيس السـهمي القرشـي شـاعر قـريش يف اجلاهليـة مـاال حنـو  1
 . 132/  الةعر والةعرا . 76/  1الطبقاال الكل  .   املسلم عل
 . 71/  1الطبقاال الكل  . .. ـ البيو من شعر حينافة بن غامن العدوي 2
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 عــــــــــــــاقصــــــــــــــي ربــــــــــــــوكد كــــــــــــــان يــــــــــــــدع  جمم

 فهـــــــــــــــــرمـــــــــــــــــن  بائـــــــــــــــــينبـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــر ا  الق   

   
 كدربـــــــــــــــــــو  يـــــــــــــــــــدوز  يـــــــــــــــــــدورنـــــــــــــــــــتد بنـــــــــــــــــــو ز 

(1)بــــــم زيــــــدال البطعــــــا  فخــــــرا علــــــ  فخــــــر    
 

   
 ـــــــــــــــ
 1تـاريخ اليعقـويب . 33/  16 اية االرب . 81/   ار القلوب. 171/  2الطلي . 6/  2ـ الكامين يف التاريخ  1
 /251 . 
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 قطعة من االخبار المروية في إيجاب والء 

 والصالة ، وشيء من أخبار زهده في الدنيا وما  7أمير المؤمنين 

 7يجرى هذا المجرى من خواص أخباره 
ووصـينا االنسـان  ): رو  بيسناد عن سهين بن كهيين عن ربيـم يف قـو  ا  ع وجـين ما ي

 . (2) 7رحد الوالدين علي بن ريب طالب : قا   (1) ( بوالديه إحسانا
:   قـا  رمـري املـؤمن  صـلواال ا  عليـم  8وقا  ربو عبد ا  جعفـر بـن حممـد الصـادق 
ونريــد أن نمــن علــى  ): لــ  ولـدها   قــرر لـتعطفن علينــا الـدنيا بعــد مشاســها عطـف الضــرو  ع

اآليـة  (الذين استضعفوا في االرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الـوارثين ونمكـن لهـم فـي االرض 
(3) . 

 داين عل  معاوية بن ريب سفيان وهو  (4)ركروا ان ضرار بن ضمرة الضبايب 
 ـــــــــــــــ
 . 15/  ـ سورة االحقا  1
 . 155/  3ـ املناقب البن شهراشوب  2

يف الســند ســهين كهيــين   ورهنــم تصــعيف والصــعي  ســهين بــن حنيــف وهــو مــن الــينين رنكــروا علــ  ريب بكــر غصــبم 
حيبــم شــديدا   وحنيــف بــن ح مــن الصــعابة شــهد احــدا ومــا بعــدها مــن املةــاهد (  )ااةفــة وكــان رمــري املــؤمن  

 . وقتين يو  مؤتة
 . 5/  ـ سورة القصص 3

 . 341/  5شر  ابن ميلد . 21/  11شر  ابن ريب احلديد 
 . فصي  املقا  طلق اللسان 7من الص رصعاب علي . .. ـ ضرار بن ضمرة الضبايب 4
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كـان وا  : البـد رن تصـفم يل   قـا  : قـا   ؟رو تعفـين: صف عليا قـا  : باملوسد   فقا  لم 
  يقـــو  فصـــة   طويـــين املـــد    شـــديد القـــو    كلـــري الفكـــرة   غ يـــر العـــلة  7رمـــري املـــؤمن  

وحيكد عـدال   يتف ـر العلـد مـن جوانبـم   وتنطلـق احلكمـة مـن نواحيـم   يسـتوحش مـن الـدنيا 
وزهراــا   ويــونس بالليــين ووحةــتم   وكــان فينــا كوحــدنا جييبنــا إرا دعونــاه ويعطينــا إرا ســولناه   

غــري رشــر وال وحنــن وا  مــر قربــم ال نكلمــم هليبتــم   والنــدنو منــم تع يمــا لــم   فــين تبســد فعــن 
ااتيــا    وإن نطــق فعــن احلكمــة وفصــين ااطــاب   يع ــد رهــين الــدين وحيــب املســاك    وال 
يطمــر الغــين يف باطلــم   وال يــوئس الضــعيف مــن حقــم   فوشــهد لقــد رريتــم يف بعــض مواقفــم   
وقد ررا  الليين سدولم وهو قائد يف حمرابم قابض عل  حليتـم   يتملمـين تلـين السـليد   ويبكـي 

 : احل ين   ويقو   بكا 
ال حــان حينــك   هيهــاال    ؟ر  يل تةــوقو ؟يادنيــا   يادنيــا   إليــك عــين ريب تعرضــو

غري غريي   ال حاجة يل فيك   قـد طلقتـك ثةثـا ال رجعـة فيهـا   فعيةـك قصـري   واطـرك 
 . يسري   ورملك حقري   اه من قلة ال اد وطو  اجملاز   وبعد السفر وع يد املورد

  فكيــف  7هكــينا كــان علــي : دمــو  معاويــة مــا هلكهــا   وهــو يقــو   فوكفــو: قــا  
حـــ ين عليـــم وا  حـــ ن مـــن ربـــ  واحـــدها يف ح رهـــا فـــة ترقـــو : قـــا   ؟ح نـــك عليـــم يـــا ضـــرار

 . (1)دمعتها وال تسكن حراراا 
ن لـو هـينه اآليـة يف رمـري املـؤمن  علـي : قـا   ;وبيسناد مرفو  إث عبـد ا  بـن العبـا  

قـا   (2) (إن الذين آمنـوا وعملـوا الصـالحاي سـيجعل لهـم الـرحمن ودا  ):  7ب بن ريب طال
 . (3)حمبة يف قلوب املؤمن  : 
 ـــــــــــــــ
/  2الريـــا  النضـــرة . 463/  2االســـتيعاب . 84/  1حليـــة االوليـــا  . 153/  2ـ مناقـــب ابـــن شهراشـــوب  1

212 . 
 . 16/  ـ سورة مرمي 2
فضـائين اامسـة . 151/  نـور االبصـار. 152/  الصـواعق اسرقـة. 257/  2ا  النضـرة الريـ. 55/  2ـ الغدير  3
 .رواه الطلاين يف االوس : وقا   125/  1جممر ال وائد . 323/  1
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حـدثين رمحـد بـن حممـد بـن عمـار الع لـي الكـويف   : بن موسـ    قـا   حدثني هارون
حـ  دفـر :  9ا    قـا  رسـو  ا  حدثين عيسـ  الضـرير عـن ريب احلسـن عـن ربيـم   قـ: قا  

الوصـــية إث علـــي   يـــا علـــي رعـــد هلـــينا جوابـــا غـــدا بـــ  يـــدي ري العـــرش   فـــيين حماجـــك يـــو  
القيامــة بكتــاب ا    حةلــم وحرامــم وحمكمــم ومتةــاملم علــ  مــا رنــ   ا    وعلــ  تبليغــم مــن 

مـر بـاملعرو  والنهـي رمرتك بتبليغم   وعل  فرائض ا  كما رن لو وعلـ  رحكامـم كلهـا مـن اال
عن املنكر   والتعـا  عليـم وإحيائـم مـر إقامـة حـدود ا  كلهـا   وطاعتـم يف االمـور بوسـرها   
وإقــا  الصــةة الوقااــا   وإيتــا  ال كــاة رهلهــا   واحلــا إث بيــو ا    واجلهــاد يف ســبيلم   فمــا 

اث   ومن لتـــك عنـــده فقلـــو بـــويب ورمـــي إين ررجـــو بكرامـــة ا  تعـــ: قـــا   ؟رنـــو صـــانر يـــا علـــي
ونعمتم عليك   رن يعينين ريب ع وجين   ويلبتين فة رلقاك ب  يـدي ا  مقصـرا وال متوانيـا وال 

 . مفرطا وال رمعر   وجهك وقااه وجهي ووجوه ابائي ورمهايت
بين جتدين بويب وامـي مةـمرا لوصـيتك إن شـا  ا    وعلـ  طريقـك مـا دمـو حيـا حـك 

فـاالو  مـن ولـدي غـري مقصـرين وال مفـرط      رغمـي عليـم صــلواال رقـد  عليـك     االو  
فانكببــو علــ  صــدره ووجهــم   ورنــا رقــو  واوحةــتاه بعــدك بــويب رنــو : ا  عليــم والــم   قــا  

ورمـــي ووحةـــة إبنتـــك وإبنيـــك   واطـــو  غمـــاه بعـــدك يـــا حبيـــا   إنقطعـــو عـــن منـــ يل رابـــار 
 . 9رفاق  السما    وفقدال بعدك جلئيين فة رحس بم    

حـدثين ربـو : حدثين رمحد بن حممد بن عمـار   قـا  : حدثين هارون بن موس    قا  
ســولو ريب فقلــو لــم مــا كــان بعــد إفاقتــم :   قــا   7موســ  الضــرير الب لــي   عــن ريب احلســن 

داــين عليــم النســا  يبكــ    وارتفعــو االصــواال وضــا النــا  بالبــاب : قــا   ؟صــل  ا  عليــم
 . اراملهاجرون واالنص
فوقبلــــو حــــك دالــــو إليــــم    ؟فبينــــا رنــــا كــــينلك إر نــــودي ريــــن علــــي:  7قــــا  علــــي 

 يا راي فهمك ا  وسددك   ووفقك: فانكببو عليم   فقا  يل 
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يا راي إن القو  سيةـغلهد عـين مـا :   واعانك وغفر رنبك   ورفر ركرك     قا   وارشدك
غلك عـين مـا شـغلهد   فيمنـا مللــك يف يريـدون مـن عـر  الـدنيا   وهـد عليـم قـادرون   فـة يةـ

االمة ملين الكعبة نصبها ا  علما   وإمنا تـؤت  مـن كـين فـا عميـق   ونـاد سـعيق   وإمنـا رنـو 
العلد علد اهلد    ونور الدين   وهو نور ا    يا راي واليني بعلين باحلق لقـد قـدمو إلـيهد 

ن حقــك   ورلــ مهد مــن طاعتــك بالوعيــد   ولقــد ااــلال رجــة رجــة زــا افــرت  ا  علــيهد مــ
 . فكين رجاب إليك وسلد االمر إليك   وإين العر  اة  قوهلد

فيرا قبضو   وفرغو من تير ما وصيتك بـم   وغيبتـين يف قـلي فـال   بيتـك   واتـر 
القــران علــ  توليفــم   والفــرائض واالحكــا  علــ  تن يلــم     امــض رلــك علــ  ع ائمــم وعلــ  مــا 

 . لصل عل  ما ين   بك منهد حك تقد  عليرمرتك بم   وعليك با
  رمـر  7جعلو فداك قد ركلر النـا  قـوهلد يف رن النـا : فسولتم وقلو : قا  عيس  

ليس كما ركـر النـا  ولكنـك يـا : ربا بكر بالصةة   رمر عمر   فوطرق عين طوية     قا  
رنـو وامـي   مـن رسـو   بـويب: عيس  كلري البعة عن االمور ال ترض  إال بكةـفها   فقلـو 
وهـين رجـد رحـدا يكةـف يل  ؟عما رنتفر بم يف ديين   واتدي بـم نفسـي لافـة رن رضـين غـريك

  فوضـر ررسـم يف ح ـره  7ملا ثقين يف مرضـم دعـا عليـا  9إن النا : فقا   ؟املةكةال مللك
يـــا عمـــر ااـــر  فصـــين : واغمـــي عليـــم   وحضـــرال الصـــةة فـــورن ملـــا فخرجـــو عائةـــة فقالـــو 

صـــدقو   ولكنـــم رجـــين لـــ    وركـــره رن : ربـــوك روث ملـــا مـــين   فقالـــو :   فقـــا  هلـــا بالنـــا  
بـين يصـلي هـو   ورنـا ركفيـم إن وثـب واثـب   رو  ـرك : يواثبم القـو    فصـين رنـو   فقـا  هلـا 

متعـرك   مـر رن رسـو  ا  مغمـ  عليـم   وال رراه يفيــق منهـا   والرجـين مةـغو  بـم   ال يقــدر 
ـ فبــادروا بالصــةة قبــين رن يفيــق فينــم إن رفــاق افــو رن يــومر عليــا  7ليــا رن يفارقــم ـ يعــين ع

الصـــةة   :  7بالصـــةة   وقـــد مسعـــو مناجاتـــم لـــم منـــين الليلـــة   ويف ااـــر كةمـــم يقـــو  لعلـــي 
 . الصةة
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  فلــد يكــل حــك  9فخــر  ربــو بكــر يصـلي بالنــا    ف نــوا رنــم بـومر رســو  ا   :قـال 

ردعـو يل عمـي ـ يعـين العبـا    رضـي ا  عنـم ـ فـدع  لـم فعملـم :   فقا   6رفاق رسو  ا  
  حـــك رارجـــاه فصـــل  بالنـــا  وإنـــم لقاعـــد     محـــين فوضـــر علـــ  املنـــل بعـــد رلـــك  7وعلـــي 

فــاجتمر لــينلك تيــر رهــين املدينــة مــن املهــاجرين واالنصــار حــك بــرزال العواتــق مــن اــدورها   
بطــب ســاعة   ويســكو ســاعة   فكــان  7 فبــ  بــاك وصــائ    ومســرتجر   وواجــد   والنــا

 : فيما ركر من اطبتم رن قا  
ـــا معشـــر املهـــاجرين واالنصـــار   ومـــن حضـــر يف يـــومي هـــينا   ويف ســـاع  هـــينه مـــن  ي

االنس واجلن ليبلغ شاهدكد غائبكد   رال إين قد الفو فيكد كتـاب ا  فيـم النـور واهلـد    
والفـو . ة ا  علـيكد وح ـ  وح ـة وليـيوالبيـان ملـا فـر  ا  تبـارك وتعـاث مـن شـي  ح ـ

فيكد العلد االكـل   علـد الـدين   ونـور اهلـد    وضـيا ه وهـو علـي بـن ريب طالـب   رال وهـو 
فاعتصــموا بحبـل اهلل جميعــا وال تفرقــوا ، واهكــروا نعمـة اهلل علــيكم إه كنــتم أعــداء  )حبـين ا  

حفرة من النار فينقذكم منها كذل   فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا
 . (1) (يبين اهلل لكم آياته لعلكم تهتدون 

ريها النا  هينا علي من رحبم وتـواله اليـو    وبعـد اليـو    فقـد روىف زـا عاهـد عليـم ا  
 .   ومن عاداه وربغضم اليو    وبعد اليو  جا  يو  القيامة رصد ورعم    ال ح ة لم عند ا 

 تـــوتوين غـــدا بالـــدنيا ت فو ـــا زفـــا   ويـــويت رهـــين بيـــ  شـــعلا غـــلا مقهـــورين ريهـــا النـــا  ال
م لــوم  تســـيين دمـــااهد   إيـــاكد واتبـــا  الضــةلة والةـــور  لل هالـــة   رال وإن هـــينا االمـــر لـــم 
رصعاب قد مساهد ا  ع وجين يل وعرفنيهد وربلغتكد ما ررسلو بم الـيكد ولكـين رراكـد قومـا 

 . (2)جتهلون 
____________ 

 . 153/  ـ سورة ا  عمران 1
 .23/  ـ سورة االحقا  2
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بعـــدي كفـــارا مرتـــدين تتـــاولون الكتـــاب علـــ  غـــري معرفـــة   وتبتـــدعون الســـنة  ال ترجعـــوا
 . باالهوا    وكين سنة وحدية وكة  االف القران فهو زور وباطين

نة   وهـو القران إما  هاد   ولم قائد يهد  بم   ويـدعو إليـم   باحلكمـة واملوع ـة احلسـ
ري   وعةنيــ  وســ علـي بــن ريب طالــب   وهـو ويل االمــر بعــدي   ووارث علمـي   وحكمــ   

 .   وما ورثم النبيون قبلي   ورنا وارث ومورث فة تكينبنكد رنفسكد
ريهـــا النـــا  ا  ا  يف رهـــين بيـــ    ور ـــد رركـــان الـــدين   ومصـــابي  ال ـــة    ومعـــادن 

 . العلد
رميـــين والقـــائد مـــن بعـــدي بـــومر ا    واملـــويف بـــينم    وحميـــي علـــي راـــي   ووزيـــري   و 

سن    وهو رو  النا  إهانا يب   وااـرهد يب عهـدا عنـد املـوال   وروهلـد لقـا  إيل يـو  القيامـة 
 .   فليبلغ شاهدكد غائبكد

ريها النـا  مـن كانـو لـم تبعـة فهـا رنـارا   ومـن كانـو لـم عـدة رو ديـن فليـوال علـي بـن 
 .(1)ونم ضامن لم كلم حك ال يبق  الحد قبلي تبعة ريب طالب   ف

* * *  
وحكــي رن معاويــة بــن ريب ســفيان ســو  عبــد ا  بــن العبــا  رمحــة ا  عليــم   عــن رمــري 

هيهـــاال   عقـــد النســـا  رن يـــوت  زللـــم   وا  مـــا رريـــو : فقـــا  إبـــن عبـــا   7املـــؤمن  علـــي 
صـف    وعلـ  ررسـم عمامـة بيضـا  تـلق وقـد  رئيسا جمربـا يـوزن بـم   ولقـد رريتـم يف بعـض ريـا 

ـا عينـاه سـراجا كسـلي    وهـو يقـف علـ  كتيبـة كتيبـة  ررا  طرفيهـا علـ  صـدره وههـره   وكامن 
 : حك انته  إيل ورنا يف كنف من القو  وهو يقو  

فينـم  (2)معاشر املسلم  إستةعروا ااةـية   وجتلببـوا بالسـكينة   وعضـوا علـ  النواجـين 
 وقلقلوا السيو  يف رغمادها  (4)واكملوا الةمة  (3)و  عن اهلا  رنىب للسي

____________ 
 . 34ـ  21/  الطر . 284ـ  482/  22ـ البعار  1
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وصـلوا السـيو  بـااط     (3)ونـافعوا بال بـا  (2) واطعنـوا لةـ ر (1)سـلها   واحلضـوا اـ ر  قبل
  فعــاودوا الكــرة   واســتعيوا مــن الفــر    9واعلمــوا رنكــد بعــ  ا    ومــر ابــن عــد رســو  ا  

فانم عـار مـن االعقـاب   ونـار يـو  احلسـاب   وطيبـوا عـن رنفسـكد نفسـا   وامةـوا إث املـوال 
فــان  (5) والــرواق املطنــب   فاضــربوا ثب ــم  وعلــيكد ملــينا الســواد االع ــد    (4)مةــيا ســ عا 

الةــيطان كــامن يف كســره   قــد قــد  للوثبــة يــدا   وراــر للنكــوم رجــة   فصــمدا صــمدا حــك 
 :ورنةو يقو   (6)ين لي لكد عمود احلق   ورنتد االعلون وا  معكد ولن يرتكد رعمالكد 

 يلال تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين كةإرا املةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ها بــــــــــــــــــــــــــــــالن رمضــــــــــــــــــــــــــــــكةــــــــــــــــــــــــــــــفو غوا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــو يف ــــــــــــــــــــــــــــين ال نــــــــــــــــــــــــــــونوإن برق   لي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ال جتتلي     رفكـــــــــــــــــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــــــــــــــــاعمي
   

 رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ب االيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بغ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةنمق
 حســـــــــــــــــــــا  العـــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــاوضـــــــــــــــــــــعو علي   

   
 معــــــــــــــــــــي اصــــــــــــــــــــمر ك ــــــــــــــــــــىب املرهفــــــــــــــــــــاال

 ال الســـــــــــــــــــرتنـــــــــــــــــــاافـــــــــــــــــــري بـــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــن ب   

   
 ااالرحــــــــــــــــــــــــــــــــ قةلســــــــــــــــــــــــــــــــان كةقةــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ين الــــــــــــــــــــــــــــــينكرمــــــــــــــــــــــــــــــارو كاحلســـــــــــــــــــــــــــــا  الي   

   
 ينغر  مــــــــــــــــــــــــــــــــــدره االصــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــينولك

 رقـــــــــــــــيس زـــــــــــــــا قـــــــــــــــد مضـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا غـــــــــــــــل   

   
 ة يف الرجـــــــــــــــــــا  اســـــــــــــــــــاولســـــــــــــــــــو بامعـــــــــــــــــــ

 ااـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــاا ورا هـــــــــــــــــــــــــــــين ئـــــــــــــــــــــــــــــين   

   
    رريتــم قــد رقبــين وســيفم ينطــف دمــا  7  غــاب عــين ( االصــغران القلــب واللســان ) 
 . (7) (قاتلوا أئمة الكفر إنهم ال أيمان لهم لعلهم ينتهون  ): وهو يقرر 

 ملا ار  عمر بن ااطاب : وباسناد مرفو  إث االعمش عن عطية قا  
____________ 
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إث الةا  وكان العبـا  بـن عبـد املطلـب معـم يسـايره   فكـان مـن يسـتقبلم ينـ   فيبـدر بالعبـا  
لعلــك تقــدر : فيســلد عليــم يقــدر النــا  إنــم هــو االيفــة جلمالــم وملائــم   وهيبتــم   فقــا  عمــر 

رحـق بـم مـين ومنـك مـن الفنـاه : طلـب فقا  لم العبا  بـن عبـد امل ؟إنك رحق ملينا االمر مين
يعـين رمـري ) من ضربنا بسيفم حـك قادنـا إث االسـة  : قا   ؟ومن راك: باملدينة   فقا  عمر 

 . (1)(  7املؤمن  عليا 
حدثين ربو احلسن حممد بن رمحد بـن عبيـد : حدثين ربو حممد هارون بن موس    قا  

حدثين ربو موس  عيس  بـن رمحـد بـن عيسـ  بـن  :ا  بن رمحد بن عيس  بن املنصور   قا  
:   قــا   :حـدثين احلســن بـن علـي بـن حممــد ابـن علـي بـن موســ  بـن جعفـر : املنصـور   قـا  

حـدثين ريب موسـ    : حـدثين ريب علـي   قـا  : حـدثين ريب حممـد قـا  : حدثين ريب علي قا  
حــدثين : يب علــي   قــا  حــدثين ر: حــدثين ريب حممــد   قــا  : حــدثين ريب جعفــر   قــا  : قــا  

يـا علـي :  9  والصةة   قا    قا  رسو  ا   :ريب احلس  بن علي   عن ربيم رمري املؤمن  
مــللكد يف النــا  ملــين ســفينة نــو    مــن ركبهــا جنــا ومــن ختلــف عنهــا غــرق   فمــن رحــبكد يــا 

 . علي جنا   ومن ربغضكد ورفض حمبتكد هو  يف النار
واالكـد كـان   مـن دالـم كـان امنـا فمـن رحـبكد و    احلـرا ومللكد يا علـي ملـين بيـو ا

وهلل علـى النـاس حـل البيـت مـن  )امنا من عيناب النار   ومن ربغضكد رلقي يف النار يا علي 
ومـن كـان لـم عـينر فلـم عـينره   ومـن كـان فقـريا فلـم عـينره   ومـن كـان  (2) ( استطاع إليـه سـبيال

  وال فقريا   وال مريضا   وال صـعيعا   وال رعمـ    مريضا فلم عينره   وان ا  ال يعينر غنيا 
 . (3)وال بصريا يف تفريطم يف مواالتكد وحمبتكد 

 ـــــــــــــــ
 . 87و  83/  2ـ فضائين اامسة  1
 . 17/  ـ سورة ا  عمران 2
 وقـــد تـــواترال رحاديـــة ملـــينا الةـــون بولفـــاظ شـــك  . 25/  راـــائر العقـــىب. 343/  2ـ مســـتدرك الصـــعيع   3

 .66و  64و  87و  83/  2ورسانيد كلرية جتدها يف كتاب فضائين اامسة . وتعابري لتلفة
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حـــدثين رمـــري :   قـــا   8عـــن ريب حممـــد مرفوعـــا إث احلســـن بـــن علـــي  وبهـــذا االســـناد
مــن يقضــي عــين :   ودعــا النــا  يف مرضــم   فقــا   9دعــاين رســو  ا  :   قــا   7املــؤمن  

فكـف النــا  عنـم   وانتــدبو لـم   فضــمنو  ؟هلـي وامــ  مـن بعــديديـين وعـدايت وبلفــين يف ر
رلك   فدعا يل بناقتـم العضـبا    وبفرسـم املرجتـ    وببغلتـم   ومحـاره   وسـيفم   وري الفقـار   
وبدرعــم راال الفضـــو    وتيـــر مـــا كـــان حيتـــا  إليــم يف احلـــرب   ففقـــد عصـــابة كـــان يةـــد ملـــا 

يــا علــي اقبضــم يف حيــايت لــ ة : فــر رلــك إيل   قــا  بطنــم يف احلــرب   فــومرهد رن يطلبوهــا ود
 . (1)ينازعك فيم رحد بعدي     رمرين فعولتم إث من يل 

رنفـــين إليـــم يف عـــر  مـــا رنفـــين مـــن حياتـــم مـــا   7وركـــر ان بعـــض عمـــا  رمـــري املـــؤمن  
يفــرق كــين شــي  حيمــين إليــم مــن مــا  الفــي  لوقتــم وال يــؤاره    7الفــي  قطفــا غةهــا   وكــان 

وضعها يف الرحبة ليفرقها من الغـد   فلمـا طف قد جائتم مسا    فومر بعدها و هينه الق وكانو
  إســتعارها يف  8رن احلســن بــن علــي : رصــب  عــدها فنقصــو واحــدة فســو  عنهــا فقيــين لــم 

وهـو يهمهـد وكـان  8مغضـبا إث منـ   احلسـن بـن علـي  7ليلتم علـ  رن يردهـا اليـو    فهـرو  
 . ن لم إرا جا من عادتم رن يستورن عل  م

النــار يــا ربــا : فه ــد بغــري إرن فوجــد القطيفــة يف من لــم فواــين بطرفهــا جيرهــا وهــو يقــو  
 . (2)حممد   النار النار يا ربا حممد   النار حك ار  ملا 

وركــروا رن بعــض العمــا  ريضــا محــين إليــم يف تلــة اجلبايــة   حبــاال مــن اللؤلــؤ فســلمها 
     إث رن ينضا  إليها غريها   إث بة  وهو اازنم عل  بيو املا

 ـــــــــــــــ
 . 168/  1/  علين الةرائر. بصورة مفصلة 456/  22ـ حبار االنوار  1
الن  :ـ هــينا احلــدية والــيني يليــم غــري صــعي    ورنــم مــن املوضــوعاال ومــن دســائس املنعــرف  عــن رهــين البيــو  2

البةــر   ور ــد من هــون عــن كــين مــا يــ ري بــينلك املقــا   االماميــة تعتقــد رن االئمــة صــلواال ا  علــيهد فــوق مســتو 
الطاف  بالع مة القدسية   وعل  هينا االسا  فما نقرره يف احلديل  ينـايف تلـك الع مـة اآلهليـة ويصـاد  مـا تقتضـيم 

 .لرضي س ين االين من دون تعقيبحقائقهد املقدسة   والغريب رن الةريف ا
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 ررن إحــد  بناتــم االصــاغر حبــة مــن تلــك احلبــاال   فــداين يومــا إث من لــم فوجــد يف ويفرقهــا
وا  ل ن وجب عليك حـد القـيمن فيـك : فلما راها إامها بالسرقة فقبض عل  يدها   وقا  

إن بــةال رعارنيهــا ليفــرحين ملــا إث رن تفــرق مــر راوااــا   ف ــينملا .   فقالــو يــا رمــري املــؤمن 
هـو كمـا ركـرال يـا رمــري : ق قوهلـا فقــا  إث بـة  جـينبا عنيفـا وهـو مغضــب   فسـولم عـن صـد

والصـــعي    رن صـــاحب . وا  ال وليـــو يل عمـــار ربـــدا والـــ  يـــد اجلاريـــة: املـــؤمن    فقـــا  
يومـا علـ  منــل  7وقــا  . (1)هـينه القصـة   كــان إبـن ريب رافـر وهــو الـيني كـان علــ  بيـو مالـم 

  وغلــة صــدقتم تةــتمين مــن يةــرتي مــين ســيفي هــينا   ولــو ان يل قــوال ليلــة مــا بعتــم : الكوفــة 
ااـــاد  يف بعـــض الليـــايل قطيفـــة  7ورعطتـــم . (2)حين ـــين علـــ  رربعـــ  رلـــف دينـــار يف كـــين ســـنة 

:  7هــينه مــن قطــف الصــدقة فولقاهــا   قــا  : فقــا  ااــاد   ؟مــا هــينه: فــانكر دفوهــا   فقــا  
هـينا    معاشر النا  إين تقلدال رمـركد: يف يو  وهو بطب  7وقا  . (3)اصردتونا بقية ليلتنا 

فوا  ما حليو منم بقليـين وال كلـري   إال قـارورة مـن دهـن طيـب رهـداها إيل دهقـان مـن بعـض 
سـن بـن اطـب النـا  احل 7وملا قبض . 7ودهقان بالضد فاستفيدال منم : قا  . (4)النواحي 
 : فقا  8علي 
 ـــــــــــــــ
بـن ربـا    وانـم يةـفر ملـؤمين احلبةـة وقـد إتفـق علـ  بـة   :ـ كيف يتفق هينا اال املوضو  مر ثنا  رهـين البيـو  1

 . علماانا االعة  عل  إطرائم وتوثيقم ورسو  قوة االهان فيم
 . نقة عن البةرري   وفضائين رمحد. 72/  2ـ مناقب ابن شهر اشوب  2
 . 158/  2ومناقب ابن شهر اشوب  117/  2ـ انساب االشرا   3
 . 451/  6كن  العما  . 53/  1و  . ايب عمرو بن العة بسنده عن  81/  1ـ حلية االوليا   4



 ـ 85ـ 

لقــد فــارقكد رمــس رجــين مــا ســبقم االولــون   وال يدركــم اآلاــرون يف حلــد وال علــد   ومــا تــرك 
مــــن صــــفرا  وال بيضــــا    وال دينــــارا   وال دراــــا   وال عبــــدا   وال رمــــة   اال ســــبعمائة درهــــد 

يعطيـم الرايـة فـة يرجـر  6هلـم   وكـان رسـو  ا  فضلو من عطائم رراد رن يبتا  ملـا اادمـا ال
 . (1)حك يفت  ا  عليم 

  ورنـا غـة  وقـد  7رريو رمري املؤمن  عليـا : وروي عن موث لبين االشرت النخعي قا  
نعـــد رنـــو رمـــري املـــؤمن    : قـــا   ؟لـــبعض باعـــة الليـــاب رتعـــرفين: رتـــ  الســـوق بالكوفـــة فقـــا  

مــا رعرفــك فاشــرت  منــم : لــين رلــك إث رن ســو  واحــدا فقــا  فت ــاوزه وســو  ااــر فوجــاب ز
كــن ال  7  وإمنــا ابتــا  ( احلمــد   الــيني كســا علــي بــن ريب طالــب : ) قميصــا فلبســم   قــا  

 . (2)يعرفم اوفا من اساباة يف إراام ما ابتاعم 
 ـــــــــــــــ
 . 11/  6تاريخ الطلي . 6/  2د الفريد العق. 127/  1االمامة والسياسة . 7/  2ـ تهرة اطب العرب  1
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 ، وجواباي المسائل التي سئل عنها 7المنتخب من قضاياه 
  رن ثـورا قتـين محـارا   علـ   8مرفو  إث ريب عبد ا  جعفر بـن حممـد الصـادق  بإسناد
ربـو بكـر   وعمـر   فقـا  يـا ربـا فرفر رلك إليم وهـو يف انـا  مـن رصـعابم فـيهد  6عهد النا 

يـا عمـر : فقـا  . يا رسو  ا  مليمة قتلـو مليمـة   مـا عليهـا شـئ: فقا  . بكر   إقض بينهد
نعـد يارسـو  : فقـا  . يـا علـي إقـض بيـنهد: فقـا  . ملين قـو  ريب بكـر: فقا  .   إقض بينهد

وإن كــان احلمــار ا    إن كــان اللــور داــين علــ  احلمــار يف مســرتاحم ضــمن رصــعاب اللــور   
 . (1)داين عل  اللور يف مسرتاحم فة ضمان عليهد 

احلمد   اليني جعين مـين مـن يقضـي : يده إث السما  وقا   9فرفر رسو  ا  : قا  
 . (2)بقضا  النبييىن 
بقضية ما قض  ملـا رحـد كـان قبلـم   وكانـو رو   7قض  رمري املؤمن  : قا   7وعنم 

  ورفضـ  االمـر إث ريب  6  ورلـك رنـم ملـا قـبض رسـو  ا   6  قضية قض  ملا بعـد رسـو  ا
نعــد قــا  ومل : قــا   ؟رشــربو اامــر: بكــر   رتــ  برجــين قــد شــرب اامــر   فقــا  لــم ربــو بكــر 

 اين رسلمو   ومن يل ب  ههراين قو : وهي حمرمة   قا   ؟شربتها
 ـــــــــــــــ
 . 161/  2ـ مناقب إبن شهراشوب  1
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فالتفـو ربـو بكـر إث عمـر : قا  . اامر ويستعلو ا   ومل رعلد ر ا حرا    فوجتنبها يشربون
فقـا  ربــو . لة وربـو حسـن هلـامعضـ: فقـا   ؟مـا تقـو  يـا ربـا حفـص يف رمـر هـينا الرجـين: فقـا  
بـــين يـــؤت  احلكـــد يف بيتـــم   فـــوتوه وعنـــده ســـلمان   : يـــا غـــة  اد  عليـــا   فقـــا  عمـــر : بكـــر 

ابعـة معـم مـن : اليب بكـر :  7فوالوه بقصة الرجين واقتص عليـم الرجـين قصـتم   فقـا  علـي 
ةــهد عليــم   يــدور بــم علــ  جمــالس املهــاجرين واالنصــار   فمــن كــان تــة عليــم ايــة التعــرمي فلي

 . وإن مل يكن رحد تة عليم اية التعرمي فة شئ عليم
  فلـد يةـهد عليـم رحـد فخلـ  سـبيلم   فقـا   7ففعـين ربـو بكـر بالرجـين مـا قالـم : قا  
إمنـا رردال رن رجـدد توكيـد هـينه اآليـة يف وفـيهد :  7لقـد ررشـداد   فقـا  :  7سلمان لعلي 

ال يهدي إال ان يهدى فمالكم كيف تحكمون  افمن يهدى إلى الحق احق أن يتبع ام من ): 
) (1).  

ربو ريوب املدين   عن حممد بـن ريب عمـري   عـن عمـر بـن ي يـد   عـن ريب املعلـ    عـن 
رتـــ  عمـــر بـــيمراة قـــد تعلقـــو برجـــين مـــن االنصـــار   وكانـــو اـــواه ومل :   قـــا   7ريب عبـــد ا  

رة وصــبو البيــا  علــ  تقــدر لــم علــ  حيلــة   فــينهبو فواــينال بيضــة فوارجــو منهــا الصــف
إن هــينا الرجــين راــينين يف : ثياملـا وبــ  فخــينيها     جــا ال إث عمــر فقالــو يــا رمــري املــؤمن  

ـ جـالس   ف عــين  7فهـد عمـر رن يعاقـب االنصــاري   وعلـي : موضـر كـينا ففضـعين   قــا  
  فلمــا ركلــر مــن هــينا القــو    قــا. يــا رمــري املــؤمن  تلبــو يف رمــري: االنصــاري حيلــف ويقــو  

إث بيــا  علـ  ثــوب املــررة وبـ  فخــينيها فاامهــا  7يــا ربــا احلسـن مــا تــر  فن ـر علــي : عمـر 
 . رن تكون إحتالو لينلك

اتــوين زــا  حــار قــد اغلــي غليــا شــديدا   ففعلــوا فلمــا ريت باملــا  رمــرهد فصــبوه : فقــا  
   فولقاه إث 7عل  موضر البيا  فاشتو  رلك البيا  فواينه 

 ـــــــــــــــ
 .35/  ـ سورة يونس 1
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عر  الطعد رلقاه من فيم     رقبـين علـ  املـررة فسـوهلا حـك رقـرال بـينلك   ودفـر ا   فيه فلما

 . (1) 7عن االنصاري عقوبة عمر بومري املؤمن  علي بن ريب طالب 
و غةمـا باملدينـة علـ  عهـد مسعـ: وبيسناد مرفو  إث عاصد بن ضمرة السـلويل   قـا  

يا رحكـد احلـاكم  رحكـد بيـين   وبـ  امـي   فقـا  لـم عمـر : عمر بن ااطاب   وهو يقو  
يا رمري املؤمن  إ ا محلتـين يف بطنهـا تسـعا   وررضـعتين : فقا   ؟يا غة  مل تدعو عل  رمك: 

انتفـو مـين وزعمـو حول  فلما ترعرعو   وعرفـو ااـري مـن الةـر وهيـين مـن مشـايل طـردتين و 
 . ر ا ال تعرفين

فقـا  عمـر علـي بـو  الغـة    . يف سـقيفة بـين فـةن: قـا   ؟فقا  عمر ريـن تكـون املـررة
فـــوتوا ملـــا مـــر رربعـــة إاـــوة هلـــا يف قســـامة يةـــهدون هلـــا ا ـــا ال تعـــر  الصـــا   وان هـــينا : قـــا  

جلارية مـن قـريش   مل رن هينه ا    يريد رن يفضعها يف عةرياا و الغة  غة  مد  هلو  غةو 
يـا رمـري املـؤمن    هـينه : فقـا   ؟يـا غـة  مـا تقـو : تت و  ق    ور ـا ئـاق رملـا   فقـا  عمـر 

مـن  وا  امي   محلتين تسعا   وررضعتين حـول    فلمـا ترعرعـو   وعرفـو ااـري والةـر وهيـين
 ؟ينه مــا يقــو  الغــة يــا هــ: فقــا  عمــر . زعمــو ر ــا ال تعــرفينمشــايل   طــردتين وانتفــو مــين و 

ليني احت ب بـالنور وال عـ  تـراه وحـق حممـد ومـا ولـد   مـا رعرفـم وال وا قالو يا رمري املؤمن 
ردري اي النا  هو   وإنم غة  مد  يريد رن يفضعين يف عةـرييت   ورنـا جاريـة مـن قـريش مل 

 . رت و  ق    واين ئاق ريب
فتقـــد  القســـامة فةـــهدوا رن هـــينا نعـــد هـــؤال    : فقالـــو  ؟رلـــك شـــهود: فقـــا  عمـــر 

الغــة  مــد  يريــد رن يفضــعها يف عةــرياا   ورن هــينه جاريــة مــن قــريش مل تتــ و  قــ    ور ــا 
اـينوا بيـد الغـة  فـانطلقوا بـم إث السـ ن حـك نسـو  عـن الةـهود   : ئاق رملا   فقا  عمـر 

 السـ ن   فتلقـاهد فين عدلو شهاداد جلدتم حد املفرتي   فواين بيد الغـة  لينطلـق بـم ايل
   يف  7رمري املؤمن  علي بن ريب طالب 

____________ 
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يــا ابــن عــد رســو  ا  اين غــة  م لــو    ورعــاد عليــم الكــة  :   فنــاد  الغــة   بعــا الطريــق
 . إث احلبس وهينا عمر قد رمر يب: اليني كلد بم عمر     قا  

رمــرال بــم إث الســ ن فرددتــوه إيل   : ردوه فلمــا ردوه قــا  هلــد عمــر :  7فقــا  علــي 
عنـاك تقـو  ال تعصـوا لعلــي ومس رمرنـا علـي بــن ريب طالـب بـرده إليـك  : فقـالوا يـا رمـري املـؤمن  

:  7قـا  علـي بـا  الغـة  فـوتوا ملـا   ف:   فقـا   7رمرا   فبيناهد كينلك إر رقبين رمري املؤمن  
فقـا   ؟رتـورن يل يف رن اقضـي بينهمـا: لعمـر  7فوعاد عليم الكـة    فقـا   ؟يا غة  ما تقو 

رعلمكـــد علـــي بـــن ريب : يقـــو   6يـــا ســـبعان ا  وكيـــف ال   وقـــد مسعـــو رســـو  ا  : عمـــر 
 . (1) 7طالب 

نعـد فتقـد  القسـامة فةـهدوا بالةـهادة : قالـو  ؟يـا هـينه رلـك شـهود: للمـررة  7فقـا  
وا  القضـ  بيــنكد اليـو  بقضـية هــي مرضـاة الــرب مـن فــوق :  7الوث   فقـا  رمـري املــؤمن  ا

نعــد هــؤال  إاــويت   فقــا  : فقالــو  ؟رلــك ويل:     قــا  هلــا  9عرشــم   علمنيهــا رســو  ا  
نعــد يـا ابــن عــد رســو  ا    رمــركد فينــا وىف ااتنــا : قــالوا  ؟رمــري فــيكد وفيهــا جــائ : الاواـا 
ورشـــهد مـــن ( يعـــين عمـــر ) اشـــهد ا  واشـــهد رمـــري املـــؤمن  :  7  فقـــا  رمـــري املـــؤمن   جـــائ 

حضــر مــن املســلم  رين قــد زوجــو هــينه املــررة مــن هــينا الغــة  علــ  رربــر مائــة درهــد   واملهــر 
 . من مايل

اـينها فصـبها : يا قنل علي بالـدارهد   فوتـاه قنـل ملـا   فصـبها يف يـد الغـة      قـا  
  فقا  الغة  فصـب الـدراهد ( يعىن الغسين ) إمررتك   وال توتنا اال وبك رثر العر   يف ح ر

قـومي فنــادال املـررة   النـار النـار   يــا ابـن عـد رســو  ا    : يف ح ـر املـررة   تلببهـا فقــا  هلـا 
تريــد رن تــ وجين مــن ولــدي هــينا   وا  ولــدي زوجــين إاــويت ه ينــا فولــدال منــم هــينا الغــة    

 ترعر  وشب رمروين رن رنتفي منم   ورطرده و فلما 
____________ 

 .رعلد رم  من بعدي علي بن ريب طالب:  6ـ قا  رسو  ا   1
 .43/  1مقتين ااوارزمي . 41/  مناقب ااوارزمي. 153/  6كن  العما  . 16/  3الغدير  



 ـ 85ـ 

د الغــة  وانطلقــو   راــينال بيــ: إبــين   وفــؤادي يتعــرق رســفا علــ  ولــدي   قــا   هــذا واهلل
 . (1)واعمراه لوال علي هللك عمر : وناد  عمر 

* * * 
بينا رجةن جالسان يف دهـر عمـر بـن ااطـاب إر مـر ملمـا رجـين : مرفو  قا   وبإسناد

إن مل يكن يف قيـده كـينا وكـينا فامررتـم طـالق ثةثـا   فقـا  : مقيد   وكان عبدا   فقا  رحداا 
إنـا قـد : فـينهبا إث مـوث العبـد فقـاال : رتـم طـالق ثةثـا   قـا  اآلار إن كان فيم كما قلو فامر 

إمررتـــم طـــالق إن : حلفنـــا علـــ  كـــينا وكـــينا فعـــين قيـــد غةمـــك حـــك ن نـــم   فقـــا  مـــوث الغـــة  
حللو قيـد غةمـي   قـا  فـارتفعوا إث عمـر فقصـوا عليـم القصـة   فقـا  مـواله رحـق بـم إرهبـوا 

  لعلـم رن يكـون عنـده يف هـينا  7ث علـي بـن ريب طالـب فاعت لوا نسـا كد   فقـالوا إرهبـوا بنـا إ
فقصوا عليم القصة   فقا  ما رهون هينا   دعا جبفنة ورمر بقيد الغة  فةـد فيـم  7شئ فوتوه 

ارفعـوا القيـد : اي  ورداين رجليم والقيد يف اجلفنـة     صـب املـا  عليـم حـك إمـتةال   قـا  
بـــر احلديـــد فورســـلها يف املـــا  حـــك تراجـــر املـــا  إث فرفـــر القيـــد حـــك راـــر  مـــن املـــا    دعـــا ب  

 . (2)زنوا هينا احلديد فينم وزنم : موضعم ح  كان القيد فيم   قا  
رك الكـف   والراحـة وتـ   كان إرا قطر اليـد قطـر رربـر رصـابر 7وروي ان رمري املؤمن  

مل هـينا يـا رمـري : لـم   واالملا    وإرا رراد قطر الرجين قطعها من الكعب وترك العقـب   فقيـين 
اين الكـره رن تدركـم التوبـة فيعــتا علـي عنـد ا  إين مل رد  لـم مـن كـرائد بدنــم : قـا   ؟املـؤمن 

 . (3)ما يركر بم ويس د 
____________ 

ـ هينا احلدية واضرابم من القضـايا الـ  اتعـو العامـة واااصـة علـ  صـعتم   وجـا  يف كتـب الفـريق  كـا يلبـو  1
مناقـب . 154/  6الغـدير . 7صوره يف العلد إث جانب اعرتافم وتصرحيم بفضـين سـيدنا امـري املـؤمن  جهين عمر وق

 . الطبعة القدهة 487/  1البعار . 361/  2ابن شهراشوب 
 . 51/  ( )قضاواا  امري املؤمن  . 323ـ  38/  6ـ الغدير  2
 .ـ املصدر السابق 3
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رجـــةن كـــين  7عـــ  علـــ  عهـــد رمـــري املـــؤمن  اد: رنـــم قـــا   7عـــن ريب عبـــد ا   وروي
واحد عل  صاحبم رنم كلوكم   ومل يكن هلما بينة   فبـىن هلمـا بيتـا وجعـين كـوت  قريبـة إحـدااا 

قـــد عليهمـــا : مـــن االاـــر    وردالهمـــا البيـــو وراـــر  ررســـيهما مـــن الكـــوت    وقـــا  لقنـــل 
: رحـدا منهمـا     قـا  لـم بالسيف فيرا قلـو لـك إضـرب عنـق اململـوك فاف عهمـا وال تضـربن 

إضـــرب عنـــق اململـــوك فهـــ  قنـــل الســـيف فوداـــين رحـــداا ررســـم وبقـــ  رر  اآلاـــر اارجـــا مـــن 
 . (1)إرهب فانم كلوكك : الكوة فدفر اليني رداين ررسم إث صاحبم   وقا  لم 

يلعبـــون بوح ـــار هلـــد   فرمـــ  رحـــدهد  7كـــان صـــبيان يف زمـــن علـــي : قـــا   7وعنـــه 
:   فوقا  الرامـي البينـة رنـم قـا   7صاحبم   فرفر رلك إث رمري املؤمن  حب ره فوصاب رباعية 

 . (2) قد رعينر من حينر:  7حينار حينار   فدرر عنم القصام   قا  
رتتـم رنبـا   9يـده مـن غسـين رسـو  ا   7مرفـو  قـا    ملـا رفـر رمـري املـؤمن   وفي خبر
فهــة :  7ا رمــري ومــنكد رمــري   قــا  منــ: قــالوا قالــو  ؟مــا قالــو االنصــار: الســقيفة   فقــا  

وصـ  بـون حيسـن إث حمسـنهد   ويت ـاوز عـن مسـي هد    9احت  تد علـيهد بـون رسـو  ا  
لو كانو االمـارة فـيهد مل تكـن الوصـية ملـد   :  7فقا   ؟وما يف هينا من ح ة عليهد: قالوا 

إحت ـوا :  7فقـا     9احت ـو بو ـا شـ رة الرسـو  : قالوا  ؟فمارا قالو قريش:  7  قا  
 . (3)بالة رة ورضاعوا اللمرة 

 ـــــــــــــــ
 . ـ نفس املصدر 1
 . 164/  3ـ شر  حممد عبده  2
 . 3/  6شر  ابن ايب احلديد . 184/  2ـ شر  ابن ميلد البعراين  3
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 عنها 7من جواباي المسائل التي سئل 
  وكـان معنتـا  7رمـري املـؤمن   رت  إبن الكوا : بيسناد مرفو  إث االصبغ بن نباتم قا  

يــا رمــري املــؤمن  اــلين عــن ا  ع وجــين   هــين كلــد رحــدا مــن ولــد اد  : يف املســائين فقــا  لــم 
قــــد كلــــد ا  تيــــر القــــم بــــرهد وفــــاجرهد   وردوا عليــــم  7فقــــا  رمــــري املــــؤمن   ؟قبــــين موســــ 

رومـا : فقـا   ؟رلـك وكيـف كـان: فلقين رلك عل  إبن الكـوا  ومل يعرفـم فقـا  : اجلواب   قا  
وإه أخــذ ربــ  مــن بنــي آدم مــن ظهــورهم هريــتهم  ):  7تقــرر كتــاب ا  تعــاث إر يقــو  لنبيــم 

فقـد رمسعهـد كةمـم وردوا عليـم اجلـواب   (1) ( وأشهدهم علـى أنفسـهم ألسـت بـربكم قـالوا بلـى
 إلـم اال رنـا ورنـا إين رنـا ا  ال: ) كما تسمر يف قو  ا  يا ابن الكوا    قالوا بل    وقـا  هلـد 

فــوقروا لــم بالطاعــة والربوبيــة   وميــ  الرســين واالنبيــا  واالوصــيا    ورمــر االــق ( الــرمحن الــرحيد 
شـهدهد علـ  رنفسـهد   ورشـهد املةئكـة علـيهد رن تقولـوا وا بطاعتهد فـوقروا بـينلك يف امليلـاق

 . (2)يو  القيامة إنا كنا عن هينه غافل  
وهلـــينه اآليـــة توويـــين لـــيس هـــينا املوضـــر كةـــف جليتـــم : ن قـــا  الســـيد الرضـــي ربـــو احلســـ

 . وبيان حقيقتم
 رين كان ا  تعاث من قبين رن : رجين من اليهود   فقا   7وسولم 

 ـــــــــــــــ
 . 172/  ـ سورة االعرا  1
 . 114/  1تفسري الطلي . 142/  3تفسري الدر املنلور . 417/  1ـ جممر البيان  2
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 . رين سؤا  عن مكان   وكان ا  وال مكان:  7فقا   ؟االر بلق السماواال و 
 .(1)فقطعم يف روج  كلمة 

  ـــــــــــــــ
 .165/  1ـ شر  حممد عبده  1
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 ومن مسائل سيله عنها إبن الكواء
وهــينا راصــر  . مســريه يــو  مطــرد للةــمس:  7قــا   ؟كــد بــ  املةــرق واملغــرب: فقــا  

 . كة  يكون وربلغم
إجتمـــر نفـــر مـــن الصـــعابة علـــ  بـــاب علمـــان بـــن عفـــان فقـــا   : و  قـــا  مرفـــ وبإســـناد
وا  لــوددال رن رعلــد رصــعاب حممــد عنــدي الســاعة فوســولم عــن رشــيا  مــا : كعــب االحبــار 

فبينـا حنـن كـينلك : رعلد رحد عل  وجم االر  يعرفها ما اة رجة رو رجل  إن كانـا   قـا  
دالــم مــن رلــك  7فكــون عليــا : قــا  . قــو فتبســد ال:   قــا   7إر طلــر علــي بــن ريب طالــب 
لغـري ريبـة وال بـو  يـا ربـا احلسـن إال : فقـالوا  ؟لةـئ مـا تبسـمتد: بعض الغضاضة   فقا  هلـد 

: قـالوا  ؟ومـا راك: هلـد  7رن كعبا تىن امنية فع بنا من سـرعة إجابـة ا  لـم يف رمنيتـم   فقـا  
شــيا  زعـد رنــم ال يعـر  رحــدا علــ  ليســولم عـن ر 7تـىن رن يكــون عنـده رعلــد رصـعاب حممــد 

 . هاال يا كعب مسائلك:     قا   7وجم االر  يعرفها   قا  ف لس 
يف :  7فقــا   ؟يـا ربــا احلسـن راـلين عــن رو  شـ رة اهتـ ال علــ  وجـم االر : فقـا  

تـــ عد يـــا كعـــب رنـــو :  7بـــين رالنــا عـــن قولنـــا وقـــولكد   فقــا  : فقـــا   ؟قولنــا رو يف قـــولكد
كـينبتد يـا  :  7كينلك نقو  فقا  : لة رة ال  شق منها السفينة قا  كعب ورصعابك إ ا ا

  فاسـت ين ب لهـا وركـين مـن  مـن اجلنـة 7كعب ولكنها النخلة ال  رهبطهـا ا  تعـاث مـر اد  
 . رها
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فقــا  يــا ربــا احلســن راــلين عــن رو  عــ  جــرال علــ  وجــم االر    :  هــاي يــا كعــب
تـ عد :  7راـلين عـن االمـرين تيعـا   فقـا  : قـا  كعـب ف ؟يف قولنا رو يف قـولكد:  7فقا  

كـينلك نقـو    قـا  : رنو ورصعابك ر ا الع  الـ  عليـم صـخرة بيـو املقـد    قـا  كعـب 
 . كينبتد يا كعب ولكنها ع  احليوان وهي ال  شرب منها ااضر فبق  يف الدنيا: 

نـة يف االر  فقـا  قـا  راـلين يـا ربـا احلسـن عـن شـئ مـن اجل: هاال يا كعـب  7قا  
تــ عد رنــو ورصــعابك :  7عــن االمــرين تيعــا   فقــا  : يف قولنــا رو يف قــولكد   فقــا  :  7

: انـــم ح ـــر رن لـــم ا  مـــن اجلنـــة ربـــيض فاســـود مـــن رنـــوب العبـــاد   قـــا  كـــينلك نقـــو    قـــا  
  كينبتد يا كعب ولكن ا  رهب  البيو من لؤلؤة بيضا    جوفـا  مـن السـما  إث االر  فلمـا

 . كان الطوفان رفر ا  البيو وبق  رساسم
راــلين يــا ربــا احلســن عمــن ال رب لــم   وعمــن ال عةــرية لــم   : هــاال يــا كعــب   قــا  

  وامـا مـن  7  ورمـا ال عةـرية لـم فـبد   7اما من ال رب لم فعيس  : وعمن ال قبلة لم   قا  
 . ال قبلة لم فهو البيو احلرا    هو قبلة وال قبلة هلا

راــلين يــا ربــا احلســن عــن ثةثــة رشــيا  مل تــرتكض يف رحــد ومل : ا كعــب فقــا  هــاال يــ
 .   وناقة  ود وكبش إبراهيد 7هي عصا موس  : لم  7ختر  من بدن   فقا  

يا ربا احلسن بقيو اصلة فين رنو رالتـين ملـا فونـو :   قا  هاال يا كعب   فقا  
رلــك يــونس بــن مــك إر ســ نم : قــا   قــل ســار بصــاحبم  : رنــو   قــا  هلمهــا يــا كعــب قــا  

 . (1)ا  يف بطن احلوال 
قـد  رسـقف جنـران علـ  :   قـا   8وبيسناد مرفو  إث ريب جعفر حممد بـن علـي البـاقر 

 إن ررضنا باردة : عمر بن ااطاب فقا  يا رمري املؤمن  
 ـــــــــــــــ
 . 255/  فضا واا  رمري املؤمن . قمينقة عن تفسري علي بن ابراهيد ال 482/  2ـ سفينة البعار  1
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ســديدة املؤونــة ال  مـــين اجلــيش   ورنـــا ضــامن اـــرا  ررضــي رمحلـــم إليــك يف كـــين عــا  كمـــة   
. فكان يقد  هو باملا  بنفسم   ومعم رعوان لم حك يوفيم بيو املا    ويكتـب لـم عمـر اللائـة

إث ا    وإث ديــن رســو   فقــد  االســقف راال عــا    وكــان شــيخا تــية فــدعاه عمــر: قــا  
  ورنةــو يــينكر فضــين االســة  ومــا يصــري إليــم املســلمون مــن النعــيد والكرامــة   فقــا  لــم  9ا  

يا عمر رنتد تقران يف كتابكد رن   جنـة عرضـها كعـر  السـما  واالر    فـوين : االسقف 
: ان حاضــرا كــ  و  7  رمــري املــؤمن  فســكو عمــر   ونكــس ررســم   فقــا: قــا   ؟تكــون النــار

يــا رســقف جنــران رنــا :   لــم  7بــين رجبــم رنــو   فقــا  : فقــا  لــم عمــر . رجــب هــينا النصــراين
فقـــا   ؟رجيبـــك ررريـــو إرا جـــا  النهـــار ريـــن يكـــون الليـــين   وإرا جـــا  الليـــين ريـــن يكـــون النهـــار

 . ما كنو رر  رن رحدا جييبين عن هينه املسولة: االسقف 
هـينا علـي بـن ريب طالـب اـنت رسـو  ا  : عمـر قـا   ؟من هـينا الفـك يـا عمـر:   قا  

 . 8وإبن عمم   ورو  مؤمن معم   هينا ربو احلسن واحلس   9
راـلين يـا عمـر عــن بقعـة يف االر  طلعـو فيهـا الةـمس ســاعة   ومل : قـا  االسـقف 

رنـا اجيبـك   هــو : ســين الفـك فقـا  رمـري املــؤمن  : قـا  لـم عمـر  ؟تطلـر فيهـا قبلهـا وال بعــدها
حيــــة انفلــــق لبــــين اســــرائيين فوقعــــو الةــــمس فيــــم ومل تقــــر فيــــم قبلــــم وال بعــــده   قــــا   البعــــر

 . صدقو يافك: االسقف 
يـــا عمـــر راـــلين عـــن شـــئ يف ريـــدي رهـــين الـــدنيا شـــبيم بلمـــار رهـــين :   قـــا  االســـقف 

هـو القـران جيتمـر رهـين الـدنيا عليـم فيواـينون : رنـا رجيبـك  7فقـا  . سـين الفـك: فقا   ؟اجلنة
 . صدقو يافك: قا  االسقف . د   وال ينتقص منم شئ وكينلك  ار اجلنةمنم حاجته

ســين : فقــا  لــم عمــر  ؟راــلين هــين للســماواال مــن ربــواب:   قــا  االســقف يــا عمــر 
 يافك   هين : نعد يا رسقف   هلا ربواب فقا  :  7فقا  . الفك
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:   قــا  االســـقف نعــد يـــا رســقف   رقفاهلــا الةـــرك بــا:  7فقــا   ؟لتلــك االبــواب مــن رقفـــا 
 . صدقو يافك

شــهادة ان ال إلــم إال ا    ال حي بهــا شــي  دون :  7فقــا   ؟فمـا مفتــا  تلــك االقفــا 
 . صدقو يافك: العرش فقا  

 ؟راـــلين عـــن رو  د  وقـــر علـــ  وجـــم االر  اي د  كـــان:   قـــا  االســـقف يـــا عمـــر 
رمـا حنـن فـة نقـو  كمـا تقولـون  رنا رجيبك   يا رسقف جنران  :  7فقا  : سين الفك : فقا  

رنــم د  ابــن اد  الــين  قتلــم ااــوه لــيس هــو كمــا قلــتد   ولكــن رو  د  وقــر علــ  وجــم االر  
 . مةيمة حوا  ح  ولدال قابيين بن اد    قا  االسقف صدقو يافك

: قـــا   ؟بقيـــو مســـولة واحـــدة راـــلين رنـــو يـــا عمـــر ريـــن ا  تعـــاث:   قـــا  االســـقف 
 9رنـا اجيبـك وسـين عمـا شـ و   كنـا عنـد رسـو  ا  :  7مـري املـؤمن  فغضب عمر   فقا  ر

مـن سـبر مسـواال : قـا   ؟من ريـن ارسـلو:  9راال يو    رتاه ملك فسلد فقا  لم رسو  ا  
مــن : فقــا   ؟مــن ريــن ارســلو: مــن عنــد ريب     رتــاه ملــك ااــر فســلد فقــا  لــم رســو  ا  

 ؟مــن ريــن ارســلو: فســلد فقــا  لــم رســو  ا   ســبر ررضــ  مــن عنــد ريب     رتــاه ملــك ااــر
مــن ريــن : مــن مةــرق الةــمس مــن عنــد ريب     رتــاه ملــك ااــر فقــا  لــم رســو  ا  : قــا  

اهنـــا   وهاهنــــا   يف وه مـــن مغـــرب الةـــمس مــــن عنـــد ريب   فـــا  هاهنـــا  : فقـــا   ؟ارســـلو
 . السما  إلم   ويف االر  إلم   وهو احلكيد العليد

معنــاه مــن ملكــوال ريب يف كــين مكــان   وال يعــ ب عــن علمــم شــي  : قــا  ربــو جعفــر 
 . (1)تبارك وتعاث 

 ـــــــــــــــ
 . 282/  ( )قضاواا  امري املؤمن  (.   ) زين الفك يف شر  سورة هين رت  . 242/  6ـ الغدير  1
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 للشامي 7ومن جملة كالمه 
 : بعد كة  طويين هينا لتاره ملا سولم ركان مسريه إث الةا  بقضا  من ا  وقدره   

إن ا  سبعانم رمر عبـاده ختيـريا   و ـاهد  ـينيرا   فكلـف يسـريا   ومل يكلـف عسـريا   
ورعط  عل  القليين كلريا ومل يعص مغلوبا   ومل يطر مكرها   ومل يرسين االنبيا  لعبـا   ومل ينـ   

هلـ  ظـن الـذين كفـروا  )ة الكتاب للعباد عبلا   وال الق السمواال واالر  وما بينهمـا بـاط
 .(1) ( فويل للذين كفروا من النار

  ـــــــــــــــ
 . 278/  5شر  إبن ميلد البعراين . 125/  ـ االرشاد 1
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 القصير في فنون البالغة ، والمواعظ والزهد ، واالمثال 7ومن كالمه 
 . ولو مل يكن يف هينا الكتاب سو  ما روردناه من هينا الفصين لكف  بم فائدة

ـــافق   فـــتل لا يف :  7قـــا   اـــين احلكمـــم ر  رتتـــك فـــين احلكمـــة تكـــون يف صـــدر املن
 . (1)صدره حك ختر  فتسكن إث صواحبها يف صدر املؤمن 

اهليبــــة ايبــــة   والفرصــــة تــــر مــــر الســــعاب   واحلكمــــة ضــــالة املــــؤمن فخــــين :  7وقــــا  
 . (2)احلكمة ولو من رهين النفاق 

إليهـا ابـا  االبـين كانـو لـينلك رهـة   ال يرجـون  اوصيكد ئمس لو ضربتد:  7وقا  
وال يسـتعي  رحـد إرا سـ ين عمـا ال يعلـد رن يقـو  ال . وال بـافن إال رنبـم. رحد منكد اال ربم

وعليكد بالصل فـين الصـل مـن االهـان  . وال يستعي  رحد إرا مل يعلد الةئ رن يتعلمم. رعلد
 . (3)م   وال يف إهان ال صل معم كالرر  من اجلسد   وال اري يف جسد ال رر  مع

وكـان لـم  7  فوفر  يف اللنا  عليم   فقـا   7رت  رجين رمري املؤمن  : وقا  االصمعي 
 . (3)رنا دون ما تقو    وفوق ما يف نفسك : متهما 

 ـــــــــــــــ
 . 221/  18ابن ريب احلديد . 281/  5ـ شر  إبن ميلد  1
 . ـ املصدر السابق 2
 . 232/  18إبن ريب احلديد . 282/  5شر    إبن ميلد . 157/  رشادـ اال 3
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 . قيمة كين امرئ ما حيسنم:  7وقا  
وهـينه الكلمـة ال قيمـة هلـا وال كـة  يـوزن : قا  السيد الرضي ربو احلسن رضي ا  عنم 

 . (1)ملا 
 . (2)السيف ربق  عددا وركلر ولدا :  7وقا  
 . (3)اصيبو مقالتم «  ال ردري» من ترك قو  :  7وقا  
 . (4)ويرو  من مةهد الغة  . رري الةيخ رحب إيل من جلد الغة :  7وقا  
نـو  علـ  يقـ  اـري مـن . وقد مسر رجـة مـن احلروريـة يته ـد بصـوال حـ ين:  7وقا  

 . (5)صةة يف شك 
لــري إعقلــوا ااــل إرا مسعتمــوه عقــين رعايــة   ال عقــين روايــة   فــين رواة العلــد ك:  7وقــا  
  (6)ورعاتم قليين 
إنــا   : يــا هــينا إن قولنــا : إنــا   وإنــا إليــم راجعــون :   وقــد مســر رجــة يقــو   7وقــا  

 . (7)وقولنا إليم راجعون إقرار منا باهللك . إقرار منا بامللك
ـــم يقـــو   ـــا  رضـــي ا  عن   9مـــا انتفعـــو بكـــة  رحـــد بعـــد رســـو  ا  : وكـــان ابـــن عب

 : وهو  7رمري املؤمن  علي بن ريب طالب  كانتفاعي بكة  كتبم إيل
اما بعد   فين املر  قد يسره درك مـا مل يكـن ليفوتـم   ويسـواه فـوال مـا مل يكـن ليدركـم 

   فليكن سرورك زا نلو من اارتك   وليكن رسفك عل  ما
  ـــــــــــــــ
 . ـ نفس املصدر 1
 . 283/  5إبن ميلد البعراين . 235/  18ـ شر  إبن ريب احلديد  2
 . ـ املصدر السابق 3
 . 284/  5إبن ميلد البعراين . 237/  18ـ إبن ايب احلديد  4
 . 455/  2جممر االملا  . 281/  5ـ شر  إبن ميلد  5
 . 215/  5ـ إبن ميلد البعراين  6
 . ـ نفس املصدر 7
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ليـم ج عـا   فاتك منها وما نلو من دنيـاك   فـة تكلـر بـم فرحـا   ومـا فاتـك منهـا فـة تـو  ع
 . (1)وليكن اك فيما بعد املوال 

رللهــد اجعلنــا اــريا كــا ي نــون   واغفــر لنــا مــا ال : يقــو  إرا اطــري يف وجهــم  7وكــان 
 . (2)يعلمون 

ال يســتقيد قضــا  احلــوائا إال بــلةث   باستصــغارها لــتع د   وباســتكتامها :  7وقــا  
 . (3)لتنس    وبتع يلها لتهنو 

لنا  زمان ال يقرب فيم إال املاحين   وال ي ر  فيـم إال الفـاجر   يويت عل  ا:  7وقا  
وال يضـــعف فيـــم إال املنصـــف   يعـــدون الصـــدقة غرمـــا   وصـــلة الـــرحد منـــا   والعبـــادة إســـتطالة 

 . (4)عل  النا    فعند رلك يكون السلطان زةورة االما    وإمارة الصبيان 
بةــر لــم القلـــب   : رلــك فقــا     وقــد شــوهد عليــم ازار مرقــو  فقيــين لــم يف 7وقــا  

 . (5)وتين  بم النفس   ويقتدي بم املؤمنون 
إمنا راة  عليكد من بعدي إتبـا  اهلـو    وطـو  االمـين   فـان طـو  : يقو   7وكان 

االمــــين ينســــي اآلاــــرة   واتبــــا  اهلــــو  يصــــد عــــن احلــــق   رال وان الــــدنيا قــــد إر لــــو مــــدبرة   
منهمــا بنــون   فكونــوا مــن ربنــا  اآلاــرة وال تكونــوا  واآلاــرة قــد جــا ال مقبلــة   ولكــين واحــدة

مــن ربنــا  الــدنيا   فــين اليــو  عمــين وال حســاب   وغــدا حســاب وال عمــين   واليــو  املضــمار   
ان الدنيا واآلارة عدوان متفاوتـان :  7وقا  . (6)وغدا السباق   والسبقة اجلنة   والغاية النار 

   وسبيةن لتلفان   
 ـــــــــــــــ
 . 16/  دستور معامل احلكد. 215/  5ـ شر  إبن ميلد  1
 . 215/  5ـ املصدر السابق  2
 . ـ نفس املصدر 3
 . 211/  5ـ إبن ميلد البعراين  4
 . 212/  5ـ إبن مليد  5
 . 11/  2إبن ريب احلديد . 45/  2ـ شر  إبن ميلد  6
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ة املةـرق واملغـرب   ومـاش بينهمـا  فمن رحب الدنيا وتوالها ربغض اآلارة وعاداها   واـا زن لـ
 . (1)كلما قرب من واحد بعد عن اآلار   واا بعد ضرتان 

راال ليلة وقد اـر  مـن فراشـم فن ـر  7رريو رمري املؤمن  : وعن نو  البكاث   قا  
بـين رامـق يـا رمـري املـؤمن    قـا  : قلـو  ؟يا نو    رراقـد رنـو ر  رامـق: إث الن و      قا  

طــوىب لل اهــدين يف الــدنيا الــراغب  يف اآلاــرة   اول ــك قــو  اختــينوا االر  بســاطا   : يــا نــو  
وتراملا فراشا   وما ها طيبا   والقران شعارا   والدعا  دثارا   قرضـوا الـدنيا قرضـا علـ  منهـا  

 . 7املسي  
  قــا  يف ملــين هــينه الســاعة مــن الليــين   فقــا  إ ــا ســاعة ال يــدعو  7يــا نــو  إن داود 

) ا عبد اال اسـت يب لـم اال ان يكـون عةـارا   رو عريفـا   رو شـرطيا   رو صـاحب عرطبـة فيه
 . (2)( وهي الطبين ) رو صاحب كوبة ( وه  الطنبور 
إن ا  فر  عليكد فـرائض فـة تضـيعوها   وحـد لكـد حـدودا قـة تعتـدوها :  7وقا  

ها نسـيانا فـة تتكلفوهـا  يـدعومل   و اكد عن رشيا  فة تنتهكوهـا   وسـكو لكـد عـن رشـيا 
 . (3)  رمحة من ربكد رمحكد ملا فاقبلوها 

ال يرتك النـا  شـي ا مـن ديـنهد   الستصـة  دنيـاهد إال فـت  ا  علـيهد مـا :  7وقا  
 . (4)هو اضر منم 
 . (5)رب عامل قد قتلم جهلم   ومعم علمم ال ينفعم :  7وقا  
مــــواد مــــن احلكمــــة ورضــــداد مــــن  رع ــــب مــــا يف هــــينا االنســــان قلبــــم   ولــــم:  7وقــــا  

اةفهـا   فــين ســن  لــم الرجــا  ررلــم الطمـر   وإن هــا  بــم الطمــر رهلكــم احلــرم   وإن ملكــم 
  اليو  قتلم االسف   وإن عر  لم الغضب إشتد بم الغيو 

 ـــــــــــــــ
 . 212/  5ـ إبن ميلد البعراين  1
  .265/  18إبن ريب احلديد . 213/  5ـ شر  إبن ميلد  2
 . 267/  18إبن ريب احلديد . 214/  5ـ إبن ميلد البعراين  3
 . 215/  5ـ املصدر السابق  4
 . 261/  18إبن ريب احلديد . ـ نفس املصدر 5



 ـ 18ـ 

ـــم   االمـــر  ـــتعفو   وإن غالـــم ااـــو  شـــغلم احلـــينر   وإن اتســـر ل وإن رســـعده الرضـــا نســـي ال
رفـــاد مـــاال رطغـــاه الغـــىن   وإن عضـــتم  اســـتلبتم الغـــرة   وإن رصـــابتم مصـــيبة فضـــعم اجلـــ     وإن

الفاقـة شــغلم الـبة    وإن جهــده اجلـو  قعــد بـم الضــعف   وإن رفـر  بــم الةـبر ك تــم البطنــة   
 . (1)فكين تقصري بم مضر   وكين إفرا  لم مفسد 

 . (2)حنن النمرقة الوسط  ملا يلعق التايل   وإليها يرجر الغايل :  7وقا  
كــد ا  فقــد نــودي فــيكد بالرحيــين   واقلــوا العرجــة علــ  جتهــ وا رمح:  7ومــن كــة  لــم 

الدنيا   وانقلبوا بصاحل ما حبضرتكد من الـ اد   فـين رمـامكد عقبـة كـؤدا   ومنـاز  هائلـة لوفـة 
وشـدة  (3)  ال بد مـن املمـر عليهـا   والوقـو  عنـدها   فيمـا برمحـة مـن ا  جنـوق مـن ف اهتهـا 

مللكـة لـيس بعـدها جنـاة   فياهلـا حسـرة علـ  كـين ري غفلـة رن لتلها   وكراهة من رها   وإمـا 
 . يكون عمره عليم ح ة

الوفا  تور  الصدق   وال نعلد جناة وال جنة روق  منـم   ومـا يغـدر مـن : يقو   7وكان 
يعلــد كيـــف املرجـــر يف الــينهاب عنـــم   ولقـــد رصــبعنا يف زمـــان اختـــين ركلــر رهلـــم الةـــر كيســـا   

احليلـة   مـا هلـد ـ قـاتلهد ا  ـ قـد يـر  احلـو  القلـب وجـم احليلـة ونسبهد رهين اجلهين إث حـس 
 . (4)ودو ا مانر من ا  و يم   فيدعها من بعد قدرة وينته  فرصتها من ال جرحية يف الدين 

النا  يف الدنيا عامةن   عامين يف الـدنيا للـدنيا قـد شـغلتم دنيـاه عـن اارتـم :  7وقا  
ويومنـم علـ  نفسـم فيفـين عمـره يف منفعـة غـريه   وااـر عمـين    بةـ  علـ  مـن بلـف الفقـر  

يف الدنيا ملا بعدها   ف ا ه   الين  لم من الدنيا بغري عمين   فوصـب  ملكـا عنـد ا  ال يسـو  
 .(5)شي ا هنعم 
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شــتان بــ  عملــ    عمــين تــينهب لينتــم وتبقــ  تبعتــم   وعمــين تــينهب مؤنتــم :  7وقــا  
 . (1)ويبق  رجره 

:  7ـ فن ـر القـو  بعضـهد إث بعـض   فقـا   9يوما حبدية عن رسو  ا   7و دث 
م لومـا   وقـد بلغـين مـر رلـك رنكـد تقولـون إين ركـينب عليـم  9ما زلو مين قـبض رسـو  ا  

فونـا رو  مـن امـن بـم   ر  علـ  رسـو   ؟رعلـ  ا  ؟فعلـ  مـن ركـينب ؟  ويلكد رتروين اكـينب
هلهــا   وعلـد ع ـ ق عــن ولكــن هل ـة غبـتد عنهــا   ومل تكونـوا مـن ر. ورنـا رو  مـن صـدقم ؟ا 

 . (2) (ولتعلمن نبيه بعد حين  )محلم ومل تكونوا من رهلم   إر كيين بغري  ن لو كان لم وعا  
 .   كان بيلم ويسر إليم 9رراد رن النا 
كـون املـوال فيهـا علـ  غرينـا :  7جنازة   فسمر رجة يضعك   فقـا   7وشير علي 

وكـون الـيني نـر  مـن االمـواال سـفر   عمـا قليـين كتب   وكـون احلـق فيهـا علـ  غرينـا وجـب   
إلينــا راجعــون   نبــؤهد رجــداثهد   ونوكــين تــراثهد قــد نســينا كــين واع ــة   ورمينــا بكــين جائعــة 

(3) . 
طــــوىب ملــــن ر  يف نفســــم   وطــــاب كســــبم   وصــــلعو ســــريرتم   وحســــنو :  7وقــــا  

ا  شـــره   اليقتـــم   ورنفـــق الفضـــين مـــن مالـــم   ورمســـك الفضـــين مـــن لســـانم   وعـــ   عـــن النـــ
 . ووسعتم السنة   ومل ينسب إث بدعة

قــا  الســيد الرضــي ربــو احلســن رضــي ا  عنــم   وهــينا الكــة  مــن النــا  مــن يرويــم عــن 
 . (4)  وكينلك اليني قبلم  9النا 

 من رراد ع ا بة عةرية   وهيبة من غري سلطان   وغىن :  7وقا  
 ـــــــــــــــ
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من غري ما    وطاعة من غري بين    فليتعو  مـن ر  معصـية ا  إث عـ  طاعـة ا  فينـم جيـد 
 . (1)رلك كلم 

  إن النســا  نــواقص االهــان   معاشــر النــا:   وقــد فــرص مــن حــرب اجلمــين :  7وقــا  
نواقص العقو    نواقص احل وظ   فوما نقصان إها ن فقعودهن عن الصـةة والصـيا  يف ريـا  

ورمــا . ورمــا نقصــان عقــوهلن فــة شــهادة هلــن إال يف الــدين   وشــهادة إمــررت  برجــين. حيضــهن
 . (2)نقصان ح وههن فمواريلهن عل  االنصا  من موارية الرجا  

إتقــــو شــــرار النســــا    وكونــــوا مــــن ايــــارهن علــــ  حــــينر   وال تطيعــــوهن يف :  7وقــــا  
 . (3)املعرو  حك ال يطمعن يف املنكر 

 . (4)غرية املررة كفر   وغرية الرجين إهان :  7وقا  
النســــس االســــة  نســــبة مل ينســــبها رحــــد قبلــــي   االســــة  هــــو التســــليد   :  7وقــــا  

تصــديق   والتصـــديق هـــو االقـــرار   واالقـــرار هـــو االدا    والتســليد هـــو اليقـــ    واليقـــ  هـــو ال
 . (5)واالدا  هو العمين 

قـــد يكـــون الرجـــين مســـلما وال يكـــون مؤمنـــا   وال يكـــون مؤمنـــا حـــك يكـــون :  7وقـــا  
ـــاجلوار    وال يـــتد املعـــرو  إال  مســـلما   واالهـــان إقـــرار باللســـان   وعقـــد بالقلـــب   وعمـــين ب

ــــم   وتصــــغريه   وت ــــم   وإرا بــــلةث   تع يل ــــم هنوتــــم   وإرا صــــغرتم ع مت ســــتريه   فــــيرا ع لت
 . (6)سرتتم تمتم 
ع بــو للبخيــين الــيني اســتع ين الفقــر الــيني منــم هــرب   وفاتــم الغــىن الــيني :  7وقــا  

 إياه طلب   فيعيش يف الدنيا عيش الفقرا    وحياسب
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. وع بـــو للمتكـــل الـــيني كـــان بـــاالمس نطفـــة وهـــو غـــدا جيفـــة. يف اآلاـــرة حســـاب االغنيـــا 
. ملـن نسـي املـوال وهـو يـر  مـن هـوالوع بـو . وع بو ملن شك يف ا  وهو ير  الـق ا 

وع بــو لعــامر دار الفنــا  وتــارك . وع بــو ملــن رنكــر النةــوة االاــر  وهــو يــر  النةــوة االوث
 . (1)دار البقا  

مـــن قصـــر يف العمـــين ابتلـــ  بـــاهلد   وال حاجـــة   فـــيمن لـــيس   يف نفســـم :  7وقـــا  
 . (2)ومالم نصيب 
م   إن ملـين الـدنيا ملـين احليـة لـ  مسـها قاتـين لسلمان الفارسـي رمحـة ا  عليـ:  7وقا  

مسهـا   فــاعر  عمـا يع بــك فيهــا لقلـة مــا يصـعبك منهــا   فــين املـر  العاقــين كلمـا صــار فيهــا 
 . (3)إث سرور رشخصتم منها إث مكروه   ود  عنك اومها إن ريقنو بفراقها 

دان كفعلـــــم يف توقـــــوا الـــــلد يف رولـــــم   وتلقـــــوه يف ااـــــره   فانـــــم يفعـــــين باالبـــــ:  7وقـــــا  
 . (4)االش ار رولم حيرق وااره يورق 

 . (5)ع د ااالق عندك   يصغر املخلوق يف عينك :  7وقا  
ثةث اصا  مرجعها عل  النا  يف كتاب ا    لبغـي   والنكـة   واملكـر :  7وقا  

نكـث  فمـن ): وقـا  تعـاث  (6) ( يا أيها النـاس إنمـا بغـيكم علـى نفسـكم ):   قا  ا  تعاث 
 . (8) (وال يحيق المكر السيئ إال بيهله  ): وقا  تعاث  (7) (فإنما ينكث على نفسه 

 ـــــــــــــــ
 . 351/  5ـ شر  إبن ميلد  1
 . 315/  5ـ إبن ميلد البعراين  2
 . 218/  5شر  إبن ميلد . 37/  ـ دستور معامل احلكد 3
 . 311/  5ـ شر  إبن ميلد  4
 . ـ نفس املصدر 5
 . 23/  ـ سورة يونس 6
 . 15/  ـ سورة الفت  7
 . 43/  ـ سورة الفاطر 8



 ـ 152ـ 

 :   وقد رجر من صف    فوشر  عل  القبور ب اهر الكوفة فقا   7وقال 
يا رهين القبـور يـا رهـين الرتبـة   يـا رهـين الغربـة   يـا رهـين الوحـدة   يـا رهـين الوحةـة   رمـا 

مــا االمــوا  فقــد قســمو   هــينا اــل مــا الــدور فقــد ســكنو   ورمــا االزوا  فقــد نكعــو   ور
رما لو ررن هلـد يف الكـة  الاـلوكد :   التفو إث رصعابم فقا   ؟عندنا فما ال ما عندكد

 . (1)رن اري ال اد التقو  : 
إن الــدنيا دار صــدق ملــن صــدقها   ودار عافيــة ملــن فهــد عنهــا   ودار غــىن :  7وقــا  

صــــل  مةئكــــة ا    وم ملــــا   مســـ د رحبــــا  ا   ملـــن تــــ ود منهــــا   ودار موع ـــة ملــــن إتعــــو 
حبـــوا فيهـــا اجلنـــة   فمـــن را ور  ومهـــب  وحـــي ا    ومت ـــر روليـــا  ا    إكتســـوا فيهـــا الرمحـــة  

يـــينمها وقـــد ارنـــو ببينهـــا   ونـــادال بفراقهـــا   ونعـــو نفســـها ورهلهـــا   فمللـــو هلـــد ببةئهـــا   
تكــرال بف يعــة   ترغيبــا وترهيبــا وختويفــا بوا وشــوقتهد بســرورها إث الســرور   وراحــو بعافيــة  

محـــدها ااـــرون يـــو  القيامـــة   ركـــراد الـــدنيا فـــينكروا ا   فـــينمها رجـــا  غـــداة الندامـــة   و و ـــينير 
 . وحينراد فصدقوا   ووع تهد فاتع وا

رنـــو املت ـــر  عليهـــا ر  هـــي املت رمـــة  ؟فيـــا ريهـــا الـــينا  للـــدنيا املغـــرت بغرورهـــا     تـــينمها
ر  زضـاجر رمهاتـك  ـو  ؟رزصـار  ابائـك مـن البلـ  ؟ر  مـك غرتـك ؟مك اسـتهوتك ؟عليك
تبغـ  هلـد الةـفا    وتستوصـف هلـد االطبـا   ؟وكد مرضو بيـديك ؟كد عللو بكفيك  ؟اللر 

ـــم الـــدنيا نفســـك    مل ينفـــر رحـــدهد إشـــفاقك   ومل تســـعف فيـــم بطلبتـــك   قـــد مللـــو لـــك ب
 . (2)وزصرعم مصرعك 

لـــدنيا   والعمـــين الصـــاحل حـــرث اآلاـــرة وقـــد جيمعهمـــا املـــا  والبنـــون حـــرث ا:  7وقـــا  
 . (3)القوا  
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نيا التـا  منهـا بـلةث   هـد ال يغبـم   ورمـين ال يدركـم من هلا قلبـم حبـب الـد:  7وقا  
 . (1)  ورجا  ال ينالم 
إن   ملكــــا ينــــادي يف كــــين يــــو    لــــدوا للمــــوال   واتعــــوا للفنــــا    وابنــــوا :  7وقــــا  

 . (2)للخراب 
الدنيا دار كر إث دار مقـر   والنـا  فيهـا رجـةن   رجـين بـا  نفسـم فووبقهـا :  7وقا  

 . (3)سم فوعتقها   ورجين إبتا  نف
ال يكون الصديق صديقا حك حيفـو راـاه يف ثـةث   يف نكبتـم   وغيبتـم   :  7وقا  

 . (4)ووفاتم 
ومـــن . مــن رعطــ  رربعـــا مل حيــر  رربعــا   مــن رعطـــي الــدعا  مل حيــر  االجابــة:  7وقــا  

ر مل حيـر  ومن اعطي الةـك. ومن رعطي االستغفار مل حير  املغفرة. اعطي التوبة مل حير  القبو 
 (5) (ادعــوني أســتجب لكــم  ): وتصــديق رلــك يف القــران قــا  ا  تعــاث يف الــدعا  . ال يــادة

ومــن يعمــل ســوءا أو يظلــم نفســه ثــم يســتغفر اهلل يجــد اهلل  ): وقــا  ـ تعــاث ـ يف االســتغفار 
التوبـة وقـا  تعـاث يف  (7) (الن شـكرتم الزيـدنكم  ): وقا  تعاث يف الةكر  (6) (غفورا رحيما 

إنما التوبة على اهلل للذين يعملون السوء بجهالة ، ثم يتوبون من قريب فاولئ  يتـوب اهلل  ): 
 . (8) (عليهم 

كـــين شـــئ زكـــاة   ول الصـــةة قربـــان كـــين تقـــي   واحلـــا جهـــاد كـــين ضـــعيف  :  7وقـــا  
 .(1)وزكاة البدن الصيا    وجهاد املررة حسن التبعين 

  ـــــــــــــــ
 . 356/  5ابن ميلد . 52/  11ىب احلديد ـ شر  ابن ا 1
 . 183/  3شر  حممد عبده . 316/  5ـ شر  ابن مليد  2
 . 316/  5ابن ميلد البعراين . 321/  18ـ ابن ايب احلديد  3
 . 335/  18ابن ايب احلديد . 316/  5ـ شر  ابن ميلد  4
 . 65/  ـ سورة غافر 5
 . 115/  ـ سورة النسا  6
 . 7/  يدـ سورة ابراه 7
 . 17/  ـ سورة النسا  8
 . 317/  5ابن ميلد البعراين . 332/  18ـ شر  ابن ايب احلديد  1



 ـ 154ـ 

 . (1)ومن ريقن باالف جاد بالعطية . إستن لوا الرزق بالصدقة:  7وقا  
 . (2)تن   املعونة عل  قدر املؤونة :  7وقا  
 . (3)التقدير نصف العيش   وما عا  إمر  اقتصد :  7وقا  
 . (4)قلة العيا  رحد اليسارين :  7وقا  
 . (5)التودد نصف العقين :  7وقا  
 . (6)اهلد نصف اهلر  :  7وقا  
ينـ   الصـل علـ  قـدر املصـيبة   ومـن ضـرب علـ  فخـينه عنـد املصـيبة حـب  :  7وقا  

 . (7)رجره 
كــد مــن صــائد لــيس لــم مــن صــيامم إال ال مــو   وكــد مــن قــائد لــيس لــم مــن :  7وقــا  

قيامم إال العنا    حبينا نو  االكيا  وإفطارهد   عيبـوا احلمقـ  بصـيامهد وقيـامهد   وا  لنـو  
 . (8)عل  يق  رفضين من عبادة رهين االر  من املغرتين 

ال تــوكلوا الربــا يف معــامةتكد فوالــيني فلــق احلبــة   وبــرر النســمة للربــا رافــ  :  7وقــا  
 . (1)سودا  يف ليلة هلما  يف هينه االمة من دبيب النمين عل  صفاة 

 قا  السيد الرضي رضي ا  عنم   وهينا الكة  يرو  ريضا للنا 
 ـــــــــــــــ
 . 185/  3شر  حممد عبده . 318/  5ـ شر  ابن ميلد البعراين  1
 . 318/  5ابن ميلد . 337/  18ـ إبن ريب احلديد  2
 . 338/  18يد ابن ايب احلد. 311/  5ـ شر  ابن ميلد البعراين  3
 . 311/  5ابن ميلد . 331/  18ـ شر  ابن ريب احلديد  4
 . 345/  18ابن ريب احلديد . 311/  5ـ شر  ابن ميلد  5
 . 185/  3شر  عبده . 341/  18ـ ابن ريب احلديد  6
 . 342/  18إبن ريب احلديد . 311/  5ـ ابن ميلد البعراين  7
 . 325/  5ميلد البعراين ابن . 344/  18ـ ابن ريب احلديد  8
 . 368/  3ـ املصدر السابق  1
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هضـــيان يف اســـلوب  8  وال ع ـــب رن يتـــدااين الكةمـــان   ويتةـــابم الطريقـــان   إر كانـــا  7

 . ويغرفان من قليب
ـــــبة  :  7وقـــــا   سوســـــوا إهـــــانكد بالصـــــدقة   وحصـــــنوا رمـــــوالكد بال كـــــاة   وادفعـــــوا ال

 . بالدعا 
 : زياد النخعي عل  التما    لكميين بن  7ومن كةمم 

: حــدثين هــارون بــن موســ    قــا  حــدثين ربــو علــي حممــد بــن اــا  االســكايف   قــا  
حـدثين حممـد بـن علـي ابـن الـف   قـا  : حدثين ربو عبد ا  جعفر بن حممـد احلسـين   قـا  

حدثين عيس  بن احلس  بن عيس  بن زيد العلوي عـن إسـعاق ابـن إبـراهيد الكـويف   عـن : 
راـين بيـدي رمـري املـؤمن  علـي بـن : لا   عن ريب صاحل عن كميين بن زياد النخعـي   قـا  الك

 : فوارجين إث اجلبان   فلما رصعر تنفس الصعدا    قا   7ريب طالب 
يا كميين بن زياد   إن هـينه القلـوب روعيـة فخريهـا روعاهـا   فـاحفو عـين مـا رقـو  لـك 

علـ  ســبيين جنـاة   واـا رعـا  رتبــا  كـين نـاعق   هيلــون   النـا  ثةثـة   فعـامل ربــاين   ومـتعلد 
 . مر كين ري    مل يستضي وا بنور العلد   ومل يل ؤوا إث ركن وثيق

يــا كميــين بــن زيــاد   العلــد اــري مــن املــا    العلــد حيرســك ورنــو  ــر  املــا    واملــا  
 . تنقصم النفقة   والعلد ي كو عل  االنفاق
لــد ديــن يــدان بــم   يكســب االنســان الطاعــة يف حياتــم   يــا كميــين بــن زيــاد   معرفــة الع

 . وتيين االحدوثة بعد وفاتم   والعلد حاكد   واملا  حمكو  عليم
يا كميين بن زيـاد   هلـك اـ ان االمـوا  وهـد رحيـا    والعلمـا  بـاقون مـا بقـي الـدهر   

( رشـار إث صـدره و ) اعيا د مفقودة   ورملاهلد يف القلوب موجودة   هـا إن هاهنـا لعلمـا تـا 
بلــ  رصــيب لقنــا غــري مــومون عليــم مســتعمة الــة الــدين للــدنيا ومســت هرا . لــو رصــبو لــم محلــة

بنعد ا  علـ  عبـاده   وحب  ـم علـ  روليائـم   رو منقـادا حلملـة احلـق   ال بصـرية لـم يف إغيائـم 
   ينقد  الةك يف قلبم الو  عار  من شبهة 
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الداـار   ليسـا وا للينة سلس القياد للةهوة   رو مغرمـا بـاجلمررال الرا وال راك   رو منهوما با
 . من رعاة الدين يف شي  رقرب شبها ملما االنعا  السائمة كينلك هوال العلد زوال حامليم

اللهد بل    ال ختلو االر  من قائد   حب ة إما هاهرا مةهودا رو اافيا مغمـورا لـ ة 
ن رول ــك   رول ــك وا  االقلــون عــددا   واالع مــون تبطــين ح ــا ا  وبيناتــم   وكــد را   وريــ

قدرا ملد حيفو ا  ح  ـم   وبيناتـم حـك يودعوهـا ن ـرائهد   وي رعوهـا يف قلـوب رشـباههد   
ه ــد ملــد العلــد علــ  حقيقــة البصــرية   وباشــروا رو  اليقــ    واســتةنوا مــا اســتوعر املرتفــون   

لــدنيا بوبــدان ررواحهــا معلقــة باســين االعلــ    ورنســوا مــا اســتوحش منــم اجلــاهلون   وصــعبوا ا
 . (1)اه اه شوقا إث رايتهد   إنصر  إرا ش و . رول ك الفا  ا  يف ررضم والدعاة إث دينم

 . (2)املر  لبو   و لسانم :  7وقا  
 . (3)هلك إمرا مل يعر  قدره :  7وقا  
 . (4)لكين إمرئ عاقبة حلوة رو مرة :  7وقا  
 . (5)كين مقبين إدبار   وما ردبر كون مل يكن ل:  7وقا  
 . (6)ركلر العطايا فتنة وما كلها حممودا يف العاقبة :  7وقا  
 . (7)الصل العطا  احلق مر   وما كين لم زطيق :  7وقا  
 . (8)ال يعد  الصبور ال فر   وإن طا  بم ال مان :  7وقا  

 ـــــــــــــــ
 . 346/  18شر  ابن ريب احلديد . 186/  3حممد عبده . 321/  5ـ شر  ابن ميلد البعراين  1
 . 353/  18إبن ريب احلديد . 327/  5ـ ابن ميلد  2
 . 327/  5شر  ابن ميلد البعراين . 355/  18ـ إبن ريب احلديد املعت يل  3
 . 361/  18شر  ابن ريب احلديد . 332/  5ـ شر  ابن ميلد  4
 . 332/  5إبن ميلد البعراين . 363/  18ـ ابن ريب احلديد  5
 . 111/  ـ دستور معامل احلكد 6
 . 225/  5ـ ابن ميلد  7
 . 332/  5شر  ابن ميلد ـ الكبري ـ . 366/  18ـ شر  ابن ايب احلديد  8
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 . (1)الراضي بفعين قو  كالدااين فيم معهد :  7وقا  
 . (2)الرضا بم  عل  كين دااين يف باطين إ ان   إ  العمين بم   وإ :  7وقا  
 . (3)ما ااتلفو دعوتان إال كانو إحدااا ضةلة :  7وقا  
 . (4)ما شككو يف احلق منين رريتم :  7وقا  
 . (5)ما كينبو وال كينبو وال ضللو وال ضين يب :  7وقا  
 . (6)لل امل البادي غدا بكفم عضة :  7وقا  
 . (7)الرحيين وشيك :  7وقا  
 . (8)ي مو من وثق زا  مل :  7وقا  
 . (1)من ربد  صفعتم للعق هلك :  7وقا  
 . (15)استعصموا بالينمد يف روتادها :  7وقا  
 . (11)عليكد بطاعة من ال تعينرون جبهالتم :  7وقا  
 . (12)قد بصرق إن ربصرق   وقد هديتد إن رهتديتد :  7وقا  

 ـــــــــــــــ
 . 362/  18ديد إبن ريب احل. 332/  5ـ إبن ميلد البعراين  1
 . 332/  5شر  ابن ميلد . 362/  18ـ إبن ريب احلديد  2
 . 367/  18ابن ريب احلديد . 345/  5ـ شر  ابن مليد البعراين  3
 . 345/  5ابن ميلد احللاين . 374/  18ـ إبن ريب احلديد  4
 . 368/  18شر  ابن ريب احلديد . 345/  5ـ شر  ابن ميلد  5
 . 361/  18ابن ريب احلديد . 341/  5لبعراين ـ ابن ميلد ا 6
 . 341/  5شر  ابن ميلد . 375/  18ـ إبن ريب احلديد املعت يل  7
 . 4برقد  7يف اار اطبتم  257/  1إبن ريب احلديد . 275/  1ـ ابن ميلد البعراين  8
 . 115/  3شر  عبده . 371/  18ـ شر  إبن ريب احلديد  1
 . اعتصموا: وفيم  333/  5ابن ميلد البعراين . 372/  18ـ إبن ريب احلديد  15
 . 373/  18شر  ابن ريب احلديد . 333/  5ـ شر  ابن ميلد  11
 . 333/  5ابن ميلد البعراين . 376/  18ـ ابن ريب احلديد  12
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 في آخر عمره لما ضربه إبن ملجم لعنه اهلل 7ومن كالمه 
ــــا  شــــي ا   وحم فــــة تضــــيعوا ســــنتم   رقيمــــوا هــــينين  9مــــد وصــــي  لكــــد رال تةــــركوا ب

العمــودين   واةكــد ر    رنــا بــاالمس صــاحبكد   واليــو  عــلة لكــد   وغــدا مفــارقكد   وإن 
ربـق فونـا ويل دمـي   وإن رفــن فالفنـا  ميعـادي   وإن رعـف فــالعفو يل قربـة   وهـو لكـد حســنة 

 . (1) ( فاعفوا أال تحبون أن يغفر اهلل لكم )
 . (2)ااك باالحسان إليم   واردد شره باالنعا  عليم عاتب ر:  7وقا  
 . (3)من وضر نفسم موضر التهمة فة يلومن من رسا  بم ال ن :  7وقا  
 . (4)من ملك إستوثر :  7وقا  
 . (5)من إستبد برريم هلك :  7وقا  
 . (6)من كتد سره كانو اارية بيده :  7وقا  
 . (7)الفقر املوال االكل :  7وقا  

 ـــــــــــــــ
 (.  22/  سورة النور. ) 453/  4شر  ابن ميلد البعراين . 24/  2ـ شر  حممد عبده  1
 . 333/  5ابن ميلد . 165/  18ـ شر  إبن ريب احلديد  2
 . 385/  18ابن ريب احلديد . 334/  5ـ إبن ميلد البعراين  3
 . 334/  5شر  ابن ميلد . 381/  18ـ شر  ابن ريب احلديد  4
 . 382/  18ابن ريب احلديد . 334/  5ـ ابن ميلد البعراين  5
 . 334/  5شر  ابن ميلد . 384/  18ـ شر  ابن ريب احلديد  6
 . 386/  18إبن ريب احلديد . 335/  5ـ ابن ميلد البعراين  7
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 . (1)من قض  حق من ال يقضي حقم فقد عبده :  7وقا  
 . (2)ااالق ال طاعة ملخلوق يف معصية :  7وقا  

. ال تكــن كــن يرجــوا اآلاــرة بغــري عمــين:   يعــو بــم بعــض رصــعابم  7ومــن كةمــم لــم 
إن . ويعمــين فيهــا بعمــين الــراغب . يقــو  يف الــدنيا بقــو  ال اهــدين. ويرجــي التوبــة بطــو  االمــين

ويع بـم ال يـادة فيمـا . يع ـ  عـن شـكر مـا رويت. رعطي منها مل يةبر   وإن منـر منهـا مل يقنـر
ويـبغض املـيننب  وهـو . حيـب الصـاحل  ولـيس مـنهد. ويومر زا ال يويت. ينه  وال ينتهي بقي  
تغلبــم نفســم علــ  مــا ي ــن . ويقــيد علــ  مــا يكــره املــوال لــم. يكــره املــوال لكلــرة رنوبــم. رحــدهد

. با  عل  غريه بود  من رنبم   ويرجوا لنفسم بـوكلر مـن عملـم. وال يغلبها عل  ما يستيقن
 . (3)غنيا  رحب إليم من الينكر مر الفقرا  النو  مر اال

قــد قطعــوا رمحــي   واضــاعوا ريــامي   ودفعــوا حقــي   وصــغروا ع ــيد :  7ومــن كــة  لــم 
 . (4)من ل    واتعوا عل  منازع    اليعاب املر  بتواري حقم إمنا يعاب من راين ما ليس لم 

 . (5)الفرم تر مر السعاب :  7وقا  
 . (6)نر من االزدياد االع اب ه:  7وقا  
 . (7)االمر قريب   واالصطعاب قليين :  7وقا  
 . (8)رضا  الصب  ليني عين  :  7وقا  

 ـــــــــــــــ
 . 335/  5شر  ابن ميلد البعراين . 112/  3شر  حممد عبده . 388/  18ـ شر  ابن ريب احلديد  1
 . 167رقد  381/  18د ابن ريب احلدي. 151رقد  335/  5ـ ابن ميلد البعراين  2
 . 146رقد  356/  18ابن ريب احلديد . 137رقد  328/  5شر  ابن ميلد . 181/  3ـ شر  حممد عبده  3
 . 335/  5ابن ميلد البعراين . 315/  18ـ شر  ابن ريب احلديد  4
 . 155/  3حممد عبده . 131/  18ابن ريب احلديد . 248/  5ـ ابن ميلد  5
  335/  5شر  إبن ميلد . 311/  18احلديد ـ شر  ابن ريب  6
 . 311/  18ابن ريب احلديد . 336/  5ـ ابن ميلد البعراين  7
  .336/  5شر  ميلد بن علي بن ميلد البعراين . 315/  18ـ شر  ابن ريب احلديد  8



 ـ 115ـ 

 . (1)ترك اليننب رهون من طلب التوبة :  7وقا  
 . (2)كد من ركلة منعو ركةال :  7وقا  
 . (3)النا  رعدا  ما جهلوا :  7ا  وق

 . (4)من إستقبين وجوه اآلرا  عر  مواقر ااطو :  7وقا  
 . (5)من رحد سنان الغضب   قوي عل  قتين رشدا  الباطين :  7وقا  
 . (6)إرا هبو رمرا فقر فيم   فان شدة توقيم رع د كا با  منم :  7وقا  
 . (7)الة الرئاسة سعة الصدر :  7وقا  
 . (8)ازجر املسي  بلواب اسسن :  7وقا  
 . (1)احصد الةر من صدر غريك بقلعم من صدرك :  7وقا  
 . (15)الل اجة تسين الرري :  7وقا  
 . (11)الطمر رق مؤبد :  7وقا  
 . (12) رة التفري  الندامة :  7وقا  

 ـــــــــــــــ
 . 316/  18ابن ريب احلديد . 336/  5ـ ابن ميلد  1
 . 113/  3شر  حممد عبده . 336/  5شر  ابن ميلد . 317/  18ـ شر  ابن ريب احلديد  2
 . 174رقد  453/  18ابن ريب احلديد . 336/  5ـ شر  ابن ميلد البعراين  3
 . 113/  3شر  حممد عبده . 337/  5ابن ميلد . 454/  18ـ شر  ابن ريب احلديد  4
 . 455/  18ن ريب احلديد اب. 337/  5ـ ابن ميلد البعراين  5
 . 337/  5شر  ميلد بن علي بن ميلد . 456/  18ـ شر  ابن ريب احلديد  6
 . 457/  18إبن ريب احلديد . 338/  5ـ إبن ميلد البعراين  7
 . 338/  5شر  ابن ميلد . 415/  18ابن ريب احلديد . 114/  3ـ شر  عبده  8
 . 338/  5ابن ميلد البعراين . 114/  3شر  عبده . 411/  18ـ ابن ريب احلديد  1
 . 412/  18شر  ابن ريب احلديد . 331/  5ـ شر  ابن ميتد بن علي بن ميلد  15
 . 331/  5ابن ميلد البعراين . 413/  18ـ ابن ريب احلديد  11
 . 414/  18شر  ابن ريب احلديد . 114/  3حممد عبده . 331/  5ـ شر  ابن ميلد  12



 ـ 111ـ 

 . (1)مل ين م الصل رهلكم اجل   من :  7وقا  
 . (2)عليكد بالصل فيم يواين احلاز    وإليم يرجر اجلاز  :  7وقا  
يف شـون ااةفـة   واع بـا رتكـون ااةفـة بالصـعابة   وال تكـون بالصـعابة :  7وقا  

 :شعر يف هينا املعىن وهو  7ويرو  لم . ويرو  والقرابة والنص. والقرابة
 لكـــــــــو رمـــــــــورهدن كنـــــــــو بالةـــــــــور  مفـــــــــي

 ةـــــــــــــــــــريون غيـــــــــــــــــــبملينا واملـــــــــــــــــــفكيـــــــــــــــــــف    

   
 وإن كنــــــــو بــــــــالقرىب ح  ــــــــو اصــــــــيمهد

(3)ريك روث بـــــــــــــــــــــــــــالنا ورقـــــــــــــــــــــــــــرب فغـــــــــــــــــــــــــــ   
 

   
 . ملينا القو   ا اس ة   وراين عل  اصومم زضائق احل ة 7ولقد روض  

وكـــان هـــينا رجـــة مـــن الصـــاحل  وجيمـــر مـــر رلـــك ) ســـ ين ربـــو جعفـــر ااـــوام الكـــويف 
عمــا جــا  يف ااــل رنــم مــن ( تةــابم القــران وغــوامض مــا فيــم وســائر معانيــم التقــد  يف العلــد ز

 . رلق  ا  احلكمة عند سنم .. رحسن عبادة ا  يف شيبتم
   (4) (فلما بلـ  أشـده واسـتوى آتينـاه حكمـا وعلمـا  ): كينا قا  ا  ع وجين : فقا  
ال تـر  رن عليـا رمـري املـؤمن  ر. وعدا عليـم حقـا (5) (وكذل  نجزي المحسنين  ): قا  تعاث 

رحـد ا  امـرا مسـر حكمـا فـوع  :  7  امن صغريا فلد يلبة رن صار ناطقا حكيمـا فقـا   7
  وراين حب  ة هاد فن     قد  االصا وعمـين صـاحلا   واكتسـب مـيناورا   واجتنـب حمـينورا 

والتقــو    رمـ  غرضـا   ورحـرز عوضـا   اـا  رنبـم وراقـب ربـم   وجعـين الصـل مطيـة جناتـم   
 . عدة وفاتم اغتند املهين   وبادر االجين   واقطر االمين   وت ود من العمين

 وكيف  ؟فهين رريو كةما روج ا ووع ا ربلغ من هينا:   قا  ابو جعفر 
 ـــــــــــــــ
 . 341/  15ابن ميلد البعراين . 415/  18ـ ابن ريب احلديد  1
 . 322/  18ت يل ابن ريب احلديد املع. 341/  5ـ ابن ميلد  2
 . 341/  5شر  ابن ميلد . 115/  3شر  حممد عبده . 416/  18ـ شر  ابن ريب احلديد  3
 . 22/  ـ سورة يوسف 4
 . 14/  ـ سورة القصص 5



 ـ 112ـ 

 . 7ال يكون كينلك   وهو اطيب قريش ولقما ا 
 . (1)ختففوا تلعقوا :  7وقا  

قـين هـينه الكلمـة   وركلـر نفعهـا   مـا ر: قا  الةريف الرضي ربو احلسن رضي ا  عنـم 
فخلفكـد الســاعة :  7وبعـد هـينه الكلمـة قولـم . ورع ـد قـدرها   وربعـد غورهـا   ورسـطر نورهـا

 .  دوكد وإمنا ينت ر بوولكد ااركد
 . (2)ال اري يف الصمو عن احلكد كما رنم ال اري يف القو  باجلهين :  7وقا  
  .(3)فيم اازن لغريك  يا ابن اد  ما كسبو فوق قوتك فانو:  7وقا  
قباهلا   فين القلـب وا ان للقلوب شهوة واقباال وادبارا فوتوها من قبين شهواا:  7وقا  
 . (4)إرا ركره عم  
 . (5)النا  نيا  فيرا ماتوا انبتهوا :  7وقا  
 ؟رحـــ  رع ــ  عـــن االنتقـــا  ؟مـــك رشــفي غي ـــي إرا غضــبو: يقــو   7كـــان : وقــالوا 

 . (6)ويرو  لو غفرال . فيقا  يل لو عفوال ؟ر  ح  رقدر عليم .لو صلال: فيقا  يل 
ـــم :   مـــر بقـــينر علـــ  م بلـــة فقـــا   7وعـــن الةـــعا   رن رمـــري املـــؤمن   هـــينا مـــا ئـــين ب

 . (7)هينا ما كنتد تتنافسون عليم باالمس : قا   7ويف ال اار رنم . الباالون
 ـــــــــــــــ
/  1شـر  إبـن ميـلد البعـراين . 54/  1شـر  عبـده . 21برقد  7ة لم من اطب 351/  1ـ شر  ابن ريب احلديد  1

335 . 
 . 1/  11شر  ابن ريب احلديد . 345/  5ـ شر  ميلد بن علي بن ميلد البعراين  2
 . 116/  3حممد عبده . 343/  5ابن ميلد البعراين . 15/  11ـ ابن ريب احلديد  3
 . 344/  5اىب ميلد . 11/  11ابن ريب احلديد . 117/  3ـ شر  حممد عبده  4
 . 17/  ـ دستور معامل احلكد 5
 . 344/  5ابن ميلد البعراين . 12/  21ـ شر  ابن ريب احلديد  6
 . 117/  3شر  عبده . 13/  11ابن ريب احلديد . 344/  5ـ ابن ميلد البعراين  7



 ـ 113ـ 

مــــة قــــا  الةــــريف الرضــــي ربــــو احلســــن رضــــي ا  عنــــم   وكــــين واحــــد مــــن القــــول  حك
 . واضعة العلة   وملعة شاداة الغرة

 . (1)مل يينهب من مالك ما وع ك :  7وقا  
مـا رقصـر هـينه الكلمـة مـن   !قا  الرضي ربو احلسن رضـي ا  عنـم   ورقـو  سـبعان ا 

  !كلمة ورطو  شووها يف مضمار احلكمة
 . (2)إن القلوب تين فابتغوا هلا طرائف احلكمة :  7وقا  

 : يف قو  من رصعابم كانوا يتسللون إث معاوية    7ومن كة  لم 
فكفــ  هلــد غيــا وكفــ  بــينلك مــنهد شــافيا   فــرارهد مــن اهلــد  واحلــق   وإيضــاعهد إث 
العم  واجلهين   وإمنا هـد رهـين دنيـا مقبلـون عليهـا   قـد علمـوا رن النـا  يف احلـق رسـوة فهربـوا 

 . (3)إث االثرة فبعدا هلد وسعقا 
 . (4)كلمة حق يراد ملا باطين : ال حكد إال   ـ : و  ااوار  ـ ملا مسر ق 7وقا  

قــا  الةــريف ربــو احلســن رضــي ا  عنــم   وهــينه ربلــغ عبــارة عــن رمــر ااــوار  ملــا تعــوا 
 . حسن االعت ا  والةعار   وقب  االبطان واالضمار

نفعـوا    الغوغا  هـد الـينين إرا اجتمعـوا ضـروا   وإرا تفرقـوا:   يف صفة العامة  7وقا  
يرجـر رصـعاب املهـن :  7قـا   ؟قد علمنا مضرة إجتماعهد فمـا منفعـة افـرتاقهد:  7فقيين لم 

إث مهـــنهد   فينتفـــر النـــا  ملـــد كرجـــو  البنـــا  إث بنائـــم   واحلائـــك إث منســـ م   واابـــاز إث 
 . (5)لب ه 

 ال :  7  ريت جبان ومعم غوغا    فقا   7ويرو  رنم 
 ـــــــــــــــ
 . 345/  5شر  ابن ميلد . 15/  11شر  ابن ريب احلديد ـ  1
 . 16/  11ابن ريب احلديد . 344/  5شر  ابن ميلد البعراين . 117/  3ـ شر  عبده  2
و عاملــم علــ  وهــ إث ســهين بــن حنيــف االنصــاري 7مــن كتــاب لــم : وفيــم  225/  5ـ شــر  ابــن ميــلد البعــراين  3

 . 52/  18شر  ابن ريب احلديد . ويةاملدينة يف بعض من رهلها حلقوا زعا
 . 345/  5ابن ميلد . 17/  11ـ ابن ريب احلديد  4
 .18/  11شر  ابن ريب احلديد . 345/  5ـ شر  إبن ميلد البعراين  5



 ـ 114ـ 

 . (1)ال تر  إال عند كين سورة  مرحبا بوجوه
هاهنـا احـرت  يـا امـري املـؤمن  فـين : رجين مـن مـراد وهـو يف املسـ د   فقـا   7وجا ه 

إن مــر كــين إنســان ملكــ  حيف انــم   فــيرا جــا  :  7قومــا مــن مــراد يريــدون اغتيالــك   فقــا  
 . القدر اليا بينم وبينم   ورن االجين جنة حصينة

رال وإن ااطايــا ايــين مشــس محــين عليهــا راكبهــا   والعــو جلمهــا :  7ومــن اطبــة لــم 
ا رهلهــــا   ورعطــــوا رزمتهــــا   فقعمــــو ملــــد يف النــــار   رال وإن التقــــو  مطايــــا رلــــين محــــين عليهــــ

 . (2)فوورداد اجلنة 
 :  7ومن تلة هينه ااطبة   ريضا قولم 

حــق وباطــين   ولكــين رهــين   فلــ ن رمــر الباطــين لقــدها فعــين   ولــ ن قــين احلــق لرزــا فعــين   
 . (3)ولقلما ردبر شي  فوقبين 

االمـر   فقـا  نبايعك عل  إنا شـركائك يف هـينا :  7وملا قا  طلعة   وال بري لم : قالوا 
 . (4)ال ولكنكما شريكان يف القوة واالستعانة   وعونان عل  الع   واالود :  7

 !ورطيــــب رحيــــك !وحيــــك يــــا كوفــــة   مــــا رطيبــــك: يف مــــد  الكوفــــة  7ومــــن كــــة  لــــم 
والدااين فيك برمحة   رما ال تينهب الـدنيا حـك . ااار  منك بيننب !ورابة كلريا من رهلك
  عنك كين كـافر   رمـا ال تـينهب الـدنيا حـك تكـوين مـن النهـرين إث حين إليك كين مؤمن وبر 

 . (6)يريد اجلمعة وال يدركها  (5)النهرين حك رن الرجين لريكب البغلة السفوا  
____________ 

 . 118/  3حممد عبده . 345/  5ابن ميلد البعراين . 25/  11ـ ابن ريب احلديد  1
 . 346/  5ر  ابن ميلد ـ الكبري ـ ش. 21/  11ـ شر  ابن ريب احلديد  2
 . 216/  1شر  ابن ميلد البعراين . 42/  1شر  عبده . ملا بوير باملدينة 7ـ من اطبة لم  3
 . 346/  5شر  ابن ميلد . 22/  11ـ شر  ابن ريب احلديد  4
 . ري  سفوا  سريعة املر   هوجا . السريعة السري: ـ السوفا   5
 . 418/  2ـ سفينة البعار  6



 ـ 115ـ 

 . (1)املساملة حبيب العيوب :  7وقا  
 . (2)النا  ب ما د رشبم منهد بببائهد :  7وقا  
ايها النا  إتقوا ا  اليني إن قلـتد مسـر   وإن رضـمرق علـد   وبـادروا املـوال :  7وقا  

 . (3)اليني إن هربتد ردرككد   وإن رقمتد راينكد   وإن نسيتموه ركركد 
ــــا   ــــم مــــن مل ال ي هــــدك يف ا:  7وق ــــك   فقــــد يةــــكرك علي ملعــــرو  مــــن ال يةــــكره ل

 . (4)يستمتر بةي  منم 
يا ابن اد  ال  مين هد يومك اليني مل يوتك علـ  يومـك الـيني رنـو فيـم   :  7وقا  

 . (5)فان يكن بق  من رجلك يوال ا  فيم برزقك 
 . (6)كين وعا  يضيق زا جعين فيم   إال وعا  العلد فانم يتسر :  7وقا  
 . (7)رو  عو  احلليد من حلمم رن النا  رنصاره عل  اجلاهين :  7 وقا 
رفضـــين ردا  يرتـــدي بـــم احللـــد   فـــين مل تكـــن حليمـــا فـــتعلد   فينـــم قـــين مـــن :  7وقـــا  

 . (8)تةبم بقو  إال روشك رن يكون منهد 
 ـــــــــــــــ
 . 17/  18شر  ابن ريب احلديد . 155/  3ـ شر  حممد عبده  1
 . 115/  2كد ـ الغرر واحل 2
 . 346/  5شر  ابن ميلد البعراين . 23/  11ـ شر  ابن احلديد  3
 . 347/  5ابن ميلد البعراين . 24/  11ـ ابن ايب احلديد املعت يل  4
 . 155/  11شر  ابن ريب احلديد . 371/  5شر  ابن ميلد ـ الكبري ـ . 217/  3ـ شر  حممد عبده  5
 . 347/  5شر  ابن ميلد . 25 / 11ـ شر  ابن ايب احلديد  6
 . 348/  5ابن ميلد البعراين . 26/  11ـ ابن ريب احلديد  7
 . 348/  5شر  ابن ميلد . 27/  11ـ شر  ابن ريب احلديد  8
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 والصالة 8ومن جملة وصيته البنه االمام أبي محمد الحسن بن علي 
رردال بوصــي  إيــاك اصــاال  يــا بــين إين ملــا رريتــين قــد بلغــو ســنا   ورريتــين رزداد وهنــا  

إين افـو رن يع ـين يب رجلـي قبـين رن رفضـي إليـك زـا يف نفسـي ورن انقـص يف رريـي  : منهن 
ـــدنيا   فتكـــون   كمـــا نقصـــو يف جســـمي   رو يســـبقين إليـــك بعـــض غلبـــاال اهلـــو    وفـــنت ال
كالصـعب النفــور فـين قلــب احلـدث كــاالر  اااليـة مــا القـي فيهــا مـن شــي  قبلتـم   فبادرتــك 

دب قبـين رن يقسـو قلبـك   ويةـتغين لبـك لتسـتقبين جبـد رريـك مـا قـد كفـاك رهـين الت ـارب باال
بغيبة وجتربة   فتكون قـد كفيـو مؤونـة الطلـب   وعوفيـو مـن عـة  الت ربـة فوتـاك مـن رلـك 

 . ما قد كنا نوتيم   واستبان لك ما رهلد علينا فيم
 : ومنها 

ديدا   ورنـــك ال غـــىن بـــك عـــن واعلـــد رن رمامـــك طريقـــا را مةـــقة   بعيـــدا   وهـــوال شـــ
حسن االرتياد   وقدر بةغك من ال اد مر افة ال هر   فة  ملن عل  ههرك فـوق طاقتـك 
  فيكــون ثقلــم وبــاال عليــك   وإرا وجــدال مــن رهــين احلاجــة مــن حيمــين لــك رلــك فيوافيــك بــم 

 . حية  تا  إليم تغتنمم   واغتند ما رقرضو من استقرضك يف حا  غناك
 رن رمامـك عقبـة كـؤودا   مهبطهـا علـ  جنـة رو علـ  نـار   فارتـد لنفسـك واعلد يا بين

 . قبين ن ولك فليس بعد املوال مستعتب وال إث الدنيا منصر 
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واعلــد يــا بــين رنــك القــو لااــرة ال إث الــدنيا   وللفنــا  ال للبقــا    ورنــك لفــي منــ   
ال ين ـو منـم هاربـم وال يفوتـم  قلعة   ودار بلغة   وطريق من اآلارة   ورنك طريد املوال الـيني

طالبـم   وإيـاك رن توجـف بـك مطايـا الطمـر فتـوردك مناهـين اهللكـة   وإن اسـتطعو رال تكــون 
 . بينك وب  ا  تعاث رو نعمة فافعين

 : ومنها 
هلــد الضــعيف رفعــش ال لــد   ورزــا كــان الــدا  دوا    والــدوا  دا    ورزــا نصــ  غــري 

والعقــين حفــو . ك واالتكــا  علــ  املــىن   في ــا بضــائر النــوك وإيــا. الناصـ    وغــش املستنصــ 
مـن الفسـاد إضـاعة . بـادر الفرصـة قبـين رن تكـون غصـة. واري ما جربو ما وع ك. الت ارب

ال تتخينن عدو صـديقك صـديقا فتعـادي . سيوتيك ما قدر لك. ال اري يف مع  مه . ال اد
رردال قطيعـة راـاك فاسـتبق لـم  وإن. إحمض رااك النصيعة حسنة كانـو رو قبيعـة. صديقك

ال يكــونن راــوك علــ  قطيعتــك رقــو  منــك علــ  صــلتم   وال . مــن نفســك بقيــة ترجــر إليهــا
ال يكـــلن عليـــك هلـــد مـــن هلمـــك فينـــم . يكـــونن علـــ  االســـا ة رقـــو  منـــك علـــ  االحســـان

 . يسع  يف مضرتك ونفعك وليس ج ا  من سرك رن تسوئم
مـا رقـب  ااضـو  . ك   فـين رنـو مل توتـم رتـاكوالرزق رزقـان   رزق تطلبـم   ورزق يطلبـ

إسـتد  علـ  مـا . إمنـا لـك مـن دنيـاك مـا رصـلعو بـم ملـواك. عند احلاجة   واجلفا  عنـد الغـىن
ال تكــونن كــن ال تنفعــم الع ــة إال إرا ربلغــو يف رملــم   . مل يكــن زــا قــد كــان فــين االمــور رشــباه

ومـن . من تـرك القصـد جـار. ال بالضرب االليدفين العاقين يتعو بالقليين وإن البهائد ال تنتفر إ
ورزـــا راطــو البصـــري قصـــده . تعــد  احلـــق ضـــاق مينهبــم ومـــن اقتصـــر علــ  قـــدره كـــان ربقــ  لـــم

نعـد . إرا تغري السـلطان تغـري ال مـان. قطيعة اجلاهين تعد  صلة العاقين. ورصاب االعم  رشده
 . طارد اهلد اليق 
 : ومنها 

 فين رريهن إث رفن   وع مهن إث وهن   و يا بين وإياك ومةاورة النسا    
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ولــيس اــروجهن بوشــد مــن الــداو  مــن ال يوثــق بــم . ح ــبهن فهــو اــري هلــن اقصــر علــيهن
وال تلــك املــررة مــن رمرهــا مــا جيــاوز نفســها   . علــيهن   وإن اســتطعو اال يعــرفن غــريك فافعــين

. تعطهـــا حـــك تةـــفر لغريهـــافــين رلـــك رنعـــد لباهلـــا   فـــين املـــررة رحيانــة وليســـو بقهرمانـــة   وال 
 . وإياك والتغاير يف غري موضر غرية فين رلك يدعو الصعيعة إث السقد

 :  7ورو  هينه الوصية قولم 
مـــن الوالـــد الفـــاين   املقـــر لل مـــان   املـــدبر العمـــر   املستســـلد للـــدهر   الـــينا  للـــدنيا   

 يــدرك الســالك   ســبيين الســاكن مســاكن املــوت    ال ــاعن عنهــا غــدا   إث الولــد املؤمــين مــا ال
من قد هلك   غر  االسقا    ورهينة االيا    ورمية املصائب   وعبد الـدنيا   وتـاجر الغـرور 
  وغــرمي املنايــا   ورســري املــوال   وحليــف اهلمــو    وقــرين االحــ ان   ونصــب اآلفــاال   وصــرير 

 .(1)الةهواال   واليفة االمواال 
 في صفة الدنيا  7ومن كالم له 
ن دار روهلــا عنــا  واارهــا فنــا    يف حةهلــا حســاب ويف حرامهــا عقــاب   مــا رصــف مــ

مــن اســتغىن فيهــا فــنت   ومــن افتقــر فيهــا حــ ن   ومــن ســاعاها فاتتــم   ومــن قعــد عنهــا واتتــم   
 . (2)ومن ربصر ملا بصرتم   ومن ربصر إليها رعمتم 

  7ومن كالم له 
 ومن اعتل . ومن اا  رمن. ومن غفين عنها اسر. من حاسب نفسم رب 

 ــــــــــــــ
هــينه . 42/  3شــر  حممــد عبــده . 2/  5شــر  ابــن ميــلد البعــراين ـ كبــري ـ . 1/  16ـ شــر  ابــن ريب احلديــد  1

وقد تصد  لةرحها عل  حدة تر مـن االعـة  (  ا البةغة ) الوصية عل  طوهلا موجودة يف تير شرو  كتاب 
 . والعلما 

 . 227/  2شر  ابن ميلد . مطبعة االستقامة 127/  1ـ شر  حممد عبده  2
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 . (1)وصديق اجلاهين يف تعب . ربصر   ومن ربصر فهد   ومن فهد علد
قـــا  الةـــريف الرضـــي رو احلســـب  ربـــو احلســـن رضـــي ا  عنـــم   ولـــو مل يكـــن يف هـــينه 

 ـب رن الفقرة املينكورة إال هينه الكلمة االارية   لكف  ملا ملعة ثاقبة   وحكمـة بالغـة   وال ع
 .تفيض احلكمة من ينبوعها   وت هر البةغة يف ربيعها
* * * * * *  

 : قا  الكاتب 
وفرص من كتبم العبد املـيننب الراجـي إث غفـران ا   :تو كتابة كتاب اصائص االئمة 

عمرهــا  (2)وعفــوه عبــد اجلبــار بــن احلســ  بــن ريب العــد احلــا  الفراهــاين الســاكن بقريــة اوجنــان 
ـــر مـــن شـــوا  ســـنة ثـــةث ومخســـ  ومخـــس عائـــة ا  يـــو  ا ـــم (  553) الربعـــا  الراب غفـــر ا  ل

 . ولوالديم وجلمير املؤمن  واملسلماال إنم الغفور الرحيد
 ــــــــــــــ
 . 28/  11شر  ابن ريب احلديد . 111/  3شر  حممد عبده . 348/  5ـ شر  ابن ميلد البعراين  1
ن   قدهـة ومتداعيـة   ينسـب احليـا تـر مـن اعـة  الفكـر واالدب والنسـبة إليهـا قرية مـن قـر  اصـفها: ـ اوجنان  2

 . 457/  2ااوجناين ـ مع د البلدان 
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 الزياداي
يف ااـــر النســــخة املخطوطــــة وجــــدال بعــــض الصـــعائف ئــــ  الكتــــاب نفســــم   وهــــي 

وكـون الكاتـب وقـف علـ  نسـخة لطوطـة راـر  (  7اصائص رمري املؤمن  ) تتعلق بكتاب 
 : ا ال فيها هينه ال ياداال فكتبها وجعلها يف اار الكتاب   وقد اثبتناها ريضا هنا وهي ج
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  (1)منها الرعية 
ولــيكن يف ااصــة مــا ختلــص   بــم دينــك   إقامــة فرائضــم الــ  هــي لــم ااصــة   فــوع  
ا  من بدنك يف ليلـك و ـارك   وو  مـا تقربـو بـم إث ا  مـن رلـك   كـامة غـري مللـو  وال 

نقوم بالغا من بدنك ما بلغ   وإرا قمو يف صةتك للنا  فة تكـونن منفـرا وال مضـيعا   م
حـ  وجهـين إث الـيمن كيـف  9فين يف النا  من بم العلة ولم احلاجة   قد سولو رسـو  ا  

 . صين ملد كصةة رضعفهد   وكن باملؤمن  رحيما: اصلي ملد فقا  
ن رعيتـك   فـين إحت ـاب الـوالة عـن الرعيـة   ورما بعد هينا   فـة تطـولن إحت ابـك مـ

واالحت اب منهد يقطر عنهد علد مـا احت بـوا دونـم   . شعبة من الضيق   وقلة علد باالمور
حيســــن القبــــي    ويةــــاب احلــــق ب  احلســــن   و فيصــــغر عنــــدهد الكبــــري   ويع ــــد الصــــغري ويقــــ

مــور   وليســو علــ  احلــق بالباطــين   إمنــا الــوايل بةــر ال يعــر  مــا تــواري عنــم النــا  بــم مــن اال
مســاال تعــر  ملــا ضــروب الصــدق مــن الكــينب   وإمنــا رنــو رحــد رجلــ    إمــا امــرا ســخو 
نفســك بالبــين  يف احلــق ففــيد إحت ابــك مــن واجــب حــق تعطيــم   رو فعــين كــرمي تســديم   رو 
مبتلــــ  بــــاملنر   فمــــا رســــر  كــــف النــــا  عــــن مســــولتك إرا ريســــوا مــــن بــــينلك   مــــر رن ركلــــر 

 .م لمة   رو طلب إنصا  يف معاملةيك ماال مؤونة فيم عليك من شكاة حاجاال النا  إل
 ــــــــــــــ
 .   كتبم لةشرت النخعي   ملا واله مصر واملوجود منم يف املخطوطة هينا القسد فعسب 7ـ من عهد لم  1
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  رن للــوايل ااصــة وبطانــة فــيهد إســت لار وتطــاو    وقلــة إنصــا  يف معاملــة فاحســد 
ك بقطـر رسـباب تلـك االحـوا    وال تقطعـن الحـد مـن حاشـيتك وااصـتك قطيعـة مادة رول ـ

  وال يطمعـــن منـــك يف اعتقـــاد عقـــدة تضـــر زـــن يليهـــا مـــن النـــا  يف شـــرب رو عمـــين مةـــرتك 
 . حيملون مؤونتم عل  غريهد   فيكون مهنو رلك هلد دونك   وعيبم عليك يف الدنيا واآلارة

يـد   وكـن يف رلـك صـابرا حمتسـبا   واقعـا رلـك مـن ورل   احلق من ل مم من القريب والبع
 . قرابتك وااصتك حية وقر   وابتغ عاقبتم زا يلقين عليك منم فين مغبة رلك حممودة

وإن هنــو الرعيــة بــك حيفــا فوصــعر هلــد بعــينرك   واعــد  عــنهد هنــو د بيصــعارك   
 . فان يف رلك إعينارا تبلغ فيم حاجتك من تقوههد عل  احلق

لعا دعاك إليم عدوك   فيـم رضـ    فـين يف الصـل  دعـة جلنـودك وراحـة وال تدفعن ص
ولــيكن احلــينر كــين احلــينر مــن عــدوك بعــد صــلعم فــين العــدو رزــا . مــن اومــك   ورمنــا لــبةدك

قـــارب ليتغفـــين فخـــين بـــاحل     وااـــد يف رلـــك حســـن ال ـــن   وإن عقـــدال بينـــك وبـــ  عـــدوك 
  وار  رمتــك باالمانــة   واجعــين نفســك عقــدة   رو رلبســتم منــك رمــة فعــ  عهــدك بالوفــا  

جنة دون مـا رعطيـو فينـم لـيس مـن فـرائض ا  شـي  يف النـا  رشـد عليـم اجتماعـا مـر تفريـق 
رهـوائهد   وتةـتيو ارائهــد   مـن تع ــيد الوفـا  بــالعهود   وقـد لــ   رلـك املةــركون فيمـا بيــنهد 

وال ختيســن بعهــدك   وال دون املســلم  ملــا اســتوبلوا مــن عواقــب الغــدر   وال تغــدرن بــينمتك 
ختتلن عدوك فينم ال جيرتئ علـ  ا  إال جاهـين شـقي   قـد جعـين ا  عهـده ورمتـم رمنـا رفضـاه 
بــــ  العبـــــاد برمحتـــــم   وحرهـــــا يســــكنون إث منعـــــم   ويستفيضـــــون إث جـــــواره   وال إدغـــــا  وال 

القـــو  بعـــد  مدالســـة وال اـــدا  فيـــم   وال تعقـــد عقـــدا جتـــوز فيـــم العلـــين   وال تعـــولن علـــ  حلـــن
  .. التوكيد والتوثقة   وال يدعونك ضيق رمر ل مك فيم
* * * 
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وهــينا القــو  يف االشــهر االههــر . والعــ  بالوكــا    فــيرا رطلــق الوكــا  مل ينضــب  الوعــا 
  وركــر رلــك املــلد يف   7مـن كــة  النــا صــل  ا  عليــم وســلد   وقــد رواه قــو  المــري املــؤمن  

ـــاب املقتضـــب   يف بـــاب  ـــا علـــ  هـــينه االســـتعارة يف كتابنـــا كت ـــاحلرو    وقـــد تكلمن اللفـــو ب
 . (1)( اجملازاال واآلثار النبوية ) املوسو  بم 
 . (2)ووليهد وا    فوقا  واستقا    حك ضرب الدين جبرانم : يف كة  لم  7وقا  
يــويت علــ  النــا  زمــان عضــو    يعــض املوســر فيــم علــ  مــا يف يديــم   ومل :  7وقــا  

تنهد فيم االشرار   وتسـتين   (3) (وال تنسؤا الفضل بينكم  ): لك   قا  ا  سبعانم يؤمر بين
االايــار   ويبــاير املضــطرون   وقــد  ــ  رســو  ا  صــل  عليــم والــم وســلد عــن بيــر املضــطرين 

(4) . 
يهلــك يف : وهــينا ملــين قولــم . يهلــك يف رجــةن   حمــب مفــر  وباهــو مفــرت:  7وقــا  

 . (5)حمب غا    ومبغض قا  
ـــد رن ال تتواـــم   والعـــد  رن ال : عـــن التوحيـــد   والعـــد    فقـــا   7وســـ ين  إن التوحي

 . (6)تتهمم 
 . (7)ال اري يف الصمو عن احلكد   كما رنم ال اري يف القو  باجلهين : وقا  

 ـــــــــــــــ
يف ايـران والعـراق والقـاهرة   وقــد  ـ اجملــازاال النبويـة ـ رو ـ جمـازاال االثـار النبويــة   مـن تـوليف السـيد الرضـي طبــر 1

 . 351/  11و   358/  1راتصره الةيخ ابراهيد الكفعمي   الينريعة 
 . 218/  2. ابن ريب احلديد. 463/  5شر  ابن ميلد . 263/  3ـ شر  حممد عبده  2
 . 237/  ـ سورة البقرة 3
 . 264/  3عبده  شر . 563/  5ابن ميلد البعراين . 111/  25ـ شر  ابن ريب احلديد  4
 . 464/  5شر  ابن ميلد . 225/  2. شر  ابن ريب احلديد. 264/  3ـ شر  عبده  5
 . 227/  إبن ريب احلديد. 264/  3شر  حممد عبده . 464/  5ـ شر  ابن ميلد البعراين  6
 . 265/  5شر  ابن ميلد . 265/  3شر  عبده . 1/  11ـ ابن ريب احلديد  7
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 . (1)اللهد اسقنا رلين السعاب دون صعاملا : سق  بم وقا  يف دعا  است
شــــبم الســــعاب رواال الرعــــود    7وهــــينا مــــن كــــة  الع يــــب الفصــــاحة   ورلــــك رنــــم 

والبــوارق   والريــا    والصــواعق باالبــين الصــعاب الــ  تقــص بركبا ــا   وشــبم الســعاب االيــة 
  .من تلك الروائر باالبين الينلين ال   تلب طيعة   وتقتعد مسمعة

ااضــاب زينـة   وحنــن قــو  يف : فقـا   ؟  لـو غــريال شـيبك يــا رمـري املــؤمن  7وقيـين لــم 
 . (2)( يريد مصيبة رسو  ا  صل  ا  عليم وسلد ) مصيبة 

وقـد رو  بعضـهد هـينا الكـة  عـن النـا صـل  ا  . (3)القناعة ما  ال ينفـد :  7وقا  
 . عليم وسلد

لعبـد ا  بـن العبـا  علـ  فـار  ورعماهلـا يف كـة  ل ياد بن ربيم وقـد اسـتخلفم  7وقا  
اســــتعمين العــــد    واحــــينر العســــف   : طويــــين   كــــان بينهمــــا    ــــاه فيــــم عــــن تقــــدمي ااــــرا  

 . (4)واحليف فان العسف يعود باجلة    واحليف يدعو إث السيف 
 . (5)رشد اليننوب ما استخف بم صاحبم : وقا  
رن يتعلموا   حك راين عل  رهـين العلـد رن يعلمـوا  ما راين ا  عل  رهين اجلهين: وقا  

(6) . 
 . (7)شر االاوان من تكلف لم : وقا  

 ـــــــــــــــ
 . 265/  3حممد عبده . 221/  25ابن ريب احلديد . 465/  5ـ شر  ابن ميلد  1
 . 466/  5ابن ميلد البعراين . 235/  25ـ شر  ابن ريب احلديد  2
 . 244/  25ابن ريب احلديد . 466/  5ن ميلد ـ شر  ميلد بن علي ب 3
 . 466/  5إبن ميلد البعراين . 266/  3شر  حممد عبده . 245/  25ـ ابن ريب احلديد  4
 . 266/  3شر  عبده . 246/  25إبن ريب احلديد املعت يل . 467/  5ـ شر  ابن ميلد  5
شـر  ميـلد بـن علـي بـن ميـلد . بعـة االسـتقامة  مط 266/  3شـر  حممـد عبـده . 247/  25ـ ابـن ريب احلديـد  6
5  /467 . 
 . 266/  3حممد عبده . 241/  25شر  ابن ايب احلديد . 467/  5ـ ابن ميلد البعراين  7
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 . (1)إرا احتةد املؤمن رااه فقد فارقم : وقا  
 إنتهو ال يادة 

د املـيننب عبــد حبمـد ا  ومنـم وصـلواتم علـ  نبيـم حممـد والـم رتعـ  وفـرص مـن كتبـم العبـ
اجلبار بن احلسـ  بـن ريب العـد احلـاجي الفراهـاين يـو  االربعـا  التاسـر عةـر مـن تـادي االوث 
مــن ســـنة ثــةث ومخســـ  ومخســـمائة يف ادمــة موالنـــا االمــري االجـــين الســـيد ضــيا  الـــدين تـــا  

قريــة  االســة  ريب الرضــا فضــين ا  بــن علــي ابــن عبيــد ا  احلســين ردا  ا  هلــم وقــد او  إث
 .من نسختم ئطم حامدا   ومصليا عل  النا والم رتع  والسة . جوسقان راوند متفرجا

 ـــــــــــــــ
 .486/  5شر  ابن ميلد البعراين . 251/  25شر  ابن ريب احلديد . 266/  3ـ شر  حممد عبده  1
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 : الفهارس 
 ... االياي القرآنية  ـ 6 

 ...مصادر التحقيق  ـ 2
 ...اعالم الكتاب ـ  3
 ...مواضيع الكتاب  ـ 0
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6 
 اآلية  الصفحة
  البقرة 

َنُكمْ  124  237  َواَل تَنَسُوْا اْلَفْضَل بـَيـْ
  آل عمران 

 35  َتِجُد ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر مُّْحَضًرا 37
 17  َوِلّلِه َعَلى النَّاِس ِحلُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاعَ  77
 153  َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميًعا َواَل تـََفرَُّقوْا َواهُْكُرواْ  74
  النساء 

 17  ِإنََّما التـَّْوبَُة َعَلى الّلِه ِللَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَُّوءَ  153
 115  َوَمن يـَْعَمْل ُسوًءا َأْو َيْظِلْم نـَْفَسُه ثُمَّ َيْستَـْغِفرِ  153

  األعراف 
 142  اْخُلْفِني ِفي قـَْوِمي َوَأْصِلْ  َواَل تـَتَِّبْع َسِبيلَ  45
  التوبة 

 12  فـََقاتُِلوْا أَئِمََّة اْلُكْفِر ِإنَـُّهْم اَل أَْيَماَن َلُهْم َلَعلَُّهْم يَنتَـُهونَ  76
نَـْيِن ِإْه ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْه يـَُقولُ  58  45  ثَاِنَي اثـْ
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  يونس 

 23  َها النَّاُس ِإنََّما بـَْغُيُكْم َعَلى أَنُفِسُكميَا أَيُـّ  151
 35  َأَفَمن يـَْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأن يـُتََّبَع َأمَّن الَّ يَِهدِّيَ  82
  يوسف 

َناُه ُحْكًما َوِعْلًما 111  22  َوَلمَّا بـََلَ  َأُشدَُّه آتـَيـْ
  ابراهيم 

 7  مْ لَِئن َشَكْرُتْم أَلزِيَدنَّكُ  153
  مريم 

 16  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِي َسَيْجَعُل َلُهمُ  71
  األنبياء 

 27  َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُموَن اَل َيْسِبُقونَُه بِاْلَقْوِل َوُهم بَِيْمرِهِ  47
  النمل 

 31  ِمينَ أَيُُّكْم يَْيتِيِني ِبَعْرِشَها قـَْبَل َأن يَْيُتوِني ُمْسلِ  47
  القصص 

 5  َونُرِيُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرضِ  75
 14  وََكَذِلَ  َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ  111

  األحزاب 
 33  ِإنََّما يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيتِ  34
  فاطر 

 43  َمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ بَِيْهِلهِ َواَل َيِحيُق الْ  151
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  ص 

 88  َولَتَـْعَلُمنَّ نـََبَيُه بـَْعَد ِحينٍ  11
  غافر 

 65  اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ  153
  األحقاف 

نَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسانًا 75 َنا اْْلِ  15  َوَوصَّيـْ
 23  ي َأرَاُكْم قـَْوًما َتْجَهُلونَ َوأُبـَلُِّغُكم مَّا ُأْرِسْلُت ِبِه َوَلِكنِّ  74
  (ص)محّمد  

 35  َواللَُّه َمَعُكْم َوَلن يَِترَُكْم َأْعَماَلُكمْ  76
  الفت  

 15  َفَمن نََّكَث فَِإنََّما يَنُكُث َعَلى نـَْفِسهِ  151
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2 
 يري د احلمالسي  رابار 
 اإلرشاد

 اإلستيعاب
 اسد الغابة
 اإلصابة

 اصو  الكاىف  
  األعة

 رعة  الور 
 رعيان الة يعة

 األغاين  
 اإلمامةو الس ياسة

 رمين اآلمين
 األنساب
 حباراألنوار

 البداية والن هاية
 بصائرالدرجاال
 توسيس الة يعة
 تاريخ بغداد

 تاريخ األمد وامللوك
 تاريخ اليعقويب

 .هـ 1385حمم د بن عمران املرزباين    جنف  
 .  ايران الة يخ املفيد حمم د بن حمم د البغدادي  

 (.هامش إلصابة ) ابن عبدالل  
ين علي  بن األثري الةيباين    مصر  .ع الد 

 .4ـ  1ابن ح ر العسقةين    مصر 
 .الكليين  حمم د بن يعقوب   بريوال

ين ال ركلي  .اريالد 
 .رم  االسة  الفضين بن احلسن الطلسي  

 .السي د حمسن األم  العاملي  
 .ربوالفر  اإلصفهاين  

ينوري  اب  .  مصر 2_  1ن قتيبة الد 
 .  جنف 2_  1الةيخ حمم د بن احلر العاملي 

 .عبدالكرمي السمعاين
 .اجلديدةالعةمة اجمللسي   القدهة و 

 .  مصر 14_  1ابن كلري الدمةقي 
 .ابن فرو  الص فار القمي   ايران
 .السي د حسن الص در   بغداد

 .14_  1ااطيب رمحد بن علي البغدادي 
 .  مصر 12_  1بن جرير الط لي ا

 .  بريوال 2_  1ابن واض  اليعقويب 
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 تفسري الصايف
 تنقي  املقا 

 اينيب الت هينيب
 اللققاال العيون
  ار القلوب
 جامر الر واة

 تهرة رنساب العرب
 تهرة اطب العرب

 حقائق التوويين
 حلية األوليا 

 اصائص رمرياملؤمن 
 دارالس ة 
 (فسري ت) الد راملنلور 

 الد رجاال الرفيعة
 دستور معامل احلکد

 دعائد االسة 
 ديوان

 ديوان اهلامشي اال
 راائر العقىب

 الين ريعة
 راهنماي دانةوران

 الر جا 
 الر جا 
 الر جا 

 روضة الواع  
 روضاال اجلن اال
 ريا  العلما 
 الر يا  الن ضرة
 رحيانة األدب

 .املوث الفيض الكاشاين 
 .3_  1اين رلةيخ عبدا  املامق
 .  اهلند 14_  1إبن ح ر العسقةين 

 (.الطبقاال ) گ الطراين الةيخ اغا ب ر 
 .اللعالا   مصر

 .2ـ  1املوث حممد علي  األردبيل   
 .ربن ح   األندلسي

 .  مصر 3_  1رمحد صفوال 
مة ) الة ريف الر ضي   (.املقد 

 .11_  1احلافو ابونعيد اإلصفهاين 
 .ف ـ و   ايرانالن سائي   جن احلافو ا

   ايران 3_  1اسد ث النوري 
ين السيوطي   .  مصر 6ـ  1جة  الد 

 .علي  اان املدين    جنفالس ي د 
 .القضاعي

 .2ـ  1القاضين نعمان بن حم مد املغريب 
 .2_  1الة ريف الر ضي 

 .الکميو بن زيد مصر
ين الط لي  .حمب  الد 

 .22_  1الةيخ اغا ب رگ الطهراين 
 .  ايران 9_  1ن األدبا  تر م

 .ابن داود احلل ي   الن ف
 .الةيخ الطوسي حم مد بن احلسن

 .الن اشي رمحد بن علي
 .حمم د بن احلسن الفتا  الن يسابوري

 .  ايران 8_  1ااونساري 
 .6_  1املريزا عبدا  األفندي 
ين الطلي   .  مصر 2_  1حمب  الد 
 .  ايران 8_  1حمم د عل ي املدر   
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 زين الفك

 سفينة البعار
 شر   ا البةغة
 شر   ا البةغة
 شر   ا البةغة
 الةريف الر ضي
 الةريف الر ضي
 شهدا  الفضيلة
 الص واعق اسرقة
 رلط بقاال الكل 

 رلعقد الفريد
 علين الة رائر

 رلغدير
 (  ) من  غ واال رمرياملؤ 

 فاطمة بنو رسد
 فرحة الغري

 فضائين اامسة
 ضوي ةفوائد الر  

 (  ) قضاوااي رمرياملومن  
 كامين ال  ياراال

 الكامين يف التاريخ
 كةف ال نون
 كفاية الط الب
 كن  العم ا 
 كنوز احلقائق

 الكىن واأللقاب
 اجملازاال الن بوي ة

 من ؤ جمالس امل
 جممر األملا 

 .لطو  يف مکتب  اااصة. احلافو العاصمي 
 .2_  1اس دث القمي 
 .  مصر 21_  1إبن ريب احلديد 

 .  ايران 2_  1إبن ميلد البعراين 
 .الةيخ حمم د عبده   مطبعة االستقامة

 .يخ عبداحلس  االميىن   جنفالة
 .الةيخ حمم د هادي األميىن  

 .الةيخ عبداحلس  األميىن    جنف
 .ابن ح ر العسقةين   مصر

 .8_  1ابن سعد   بريوال 
 .8_  1ابن عبد رب م 

 .  جنف 2_  1بن بابويم الةيخ الص دوق ر
 .بريوال 11_  1الةيخ األميين 

 .الةيخ جعفر الن قدي
 (.لطو  ) الةيخ حمم د هاد  األميين 

 .السي د عبدالكرمي بن طاوو    الن ف
 .3_  1السي د مرتض  الفريوز ابادي 

 .الةيخ عب ا  القمي
يت  ّ  .الةيخ ربي  ا  اسة 

 .ربن قولو يم القمي
 .  مصر 13 _ 1ابن األثري 

 .2_  1احلاجي اليفة 
 . قيق حمم د هادي األميين. ن ي الةافعيگاحلافو ال

 .  اهلند. املت قي اهلندي
 .عبدالر و  املناوي
 .تقدمي حمم د هاد  األميين 3_  1الةيخ القمي 
 .الةريف الر ضي

 .2_  1القاضي نور ا  الت سرتي 
 .2_  1امليداين 
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 جممر ال  وائد
 لص عيع مستدرك ا

 مستدرك الوسائين
 املسند

 (م ) مسند الر سو  
 مصادر ترتة الةريف الرض 

  مع د األدبا
 مع د البلدان

 مع د رجا  الفكر واالدب
 مقاتين الطالبي 
 (  ) مقتين احلس  

 املناقب
 املنت د

 منته  املقا 
 مها الد عواال

 ن د درر الس مط 
 نور األبصار
  اية اإلرب

 وفياال األعيان
 قعة صف و 

 هدية األحباب
 هدية العارف 

 .  مصر 15_  1اهليلمي  
 .  مصر 4_  1احلاكد الن يسابوري 

 .اجمللد األاري 3_  1اسد ث النوري 
 .رمحد بن حنبين

 .3_  1الةيخ حيىي الفلسفي الدارايب 
 .الةيخ حمم د هاد  األميين

 .  مصر 25_  1الياقوال احلموي 
 .5ـ  1الياقوال احلموي 

 .يخ حمم   هاد  االميىنالة
 .ربوالفر  االصفهاين
 .2_  1احلافو ااوار زمي 

 .4ـ  1ابن شهر اشوب املازندراين 
 .عبدالرمحن بن اجلوزي   اهلند

 .ربوعل  احلائري
 .السي د إبن طاو  احلل ي

 .احلافو ال رندي احلنفي   جنف
 .من   مصرؤ الةبلن ي م

 .18ـ  1الن و يري   مصر 
 .  ايران 2ـ  1ابن ال كان 

 .نصر بن م احد   مصر
 .الةيخ عبا  القمي

 .2ـ  1البغدادي 
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3 
 .115   12   15   87:  7اد  

 .71: ابن ريب رافر 
 .28   26: ابن جين 

 .32: ابن احل ا  احلس  
 .34: ابن شهر اشوب حممد بن علي 

 .81   87   68   58: إبن الكوا  
 .28: ربو اسعاق ال جا  

 .32  31: الصايب  ربو اسعاق
 .82: ربو ريوب املدين 

 .56: ربو بصري 
 .25: ربوبكر ااوارزمي 

 .82   81   74   58: ربوبكر بن ريب قعافة 
 .21: ابو تغلب بن محدان 
 .111: ابو جعفر ااوام 

 .34: ابو جعفر النيسابوري 
 13   12   11:  7علـي . ربو احلسن رمـري املـؤمن 

  14   35   31   32   31   45   41   42 
  43   44   45   46   47   48   41   55 
  51   52   53   54   55   56   57   58 
  51   

 65   61   62   63   64   65   66   67   68   
75   71   72   73   74   75   76   77   78   
71   85   81   82   83   84   85   86   87   
81   15   11   12   13   14   15   16   17   
18   11   155   151   152   153   154   155 
  156   157   158   151   115   111   112   

113   114   115   118   121   124   125. 
 .62: ربو احلكد 

 .34: ربو سعيد السمعاين 
 .155: ربو صاحل 
 .68   64: ابو طالب 

 .33   35   21   22:  ابوعبدا  املفيد
 .32: ربوعبدا  بن املهلو  

 .34: ربو علي احلداد 
 .21: ربو علي الةاعر 

 .34: ربو علي ابن الةيخ الطوسي 
 .31   28: ربو علي الفارسي 
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 .32: ابو غالب فخر امللك 

 .34: ابو الفت  بن ريب الفضين 
 .15: ابو الفضين اا اعي 

 .82: ابو املعل  
 .56: قدا  اللقفي ربو امل

 .45: ربو وهب البصري 
 .51: ربان بن تغلب 
 .33: ابراهيد اجملاب 

 .21: ابراهيد بن رمحد الطلي 
 .25: إبراهيد األصغر 
 .124: ابراهيد الكفعمي 

 41   45   31:  6حممـد . النـا. رسو  ا . رمحد
  42   43   44   45   41   55   51   55 
  56   58   51   65   61   62   65   66 
  67   72   73   74   76   77   78   85 
  81   84   86   81   11   12   15   11 
  154   122   124   126. 

 .25: امحد بن ابراهيد الضىب 
 .56: رمحد بن عبدا  
 .47: امحد بن حممد 

 .72: رمحد بن حممد بن عمار الع لي 
 .25:  امحد بن حممد الناصر الكبري

 .21: امحد بن موس  األبرش 
 .33: رمحد بن املهتا 

 .28: االافش 
 .155: اسعاق بن ابراهيد الكويف 

 .55: امساعيين بن عبدا  بن جعفر 
 .15: امساعيين بن الفضين 

 .87   58   53   48: رصبغ بن نباتم  
 .53: اويس القرين 

 .22: ئتيار بن ع  الدولة 
 .67: بريدة األسلمي 

 .71   78:   احلبةي بة
 .25   21: ملا  الد ولة 

 .55: جابر بن عبدا  االنصاري 
 .63: جعدة بن هبرية 
   61   51   47   44   45   31:  7جعفــــــر الصــــــادق 

62   64   75   81   82   86   15   12. 
 .155: جعفر بن حممد احلسين 

 .47: جعفر بن حممد بن عبيدا  
 .67   65: لب لي جندب بن عبدا  ا
 .57   56: جويرة بن مسهر 

 .68: حينافة بن غامن العدوي 
 .43   42: حسان بن ثابو 

 .116   71   78   55   41   44:  7احلسن 
 .63: احلسن بن ريب احلسن البصري 

 .35: احلسن بن امحد الفارسي 
 .21: احلسن بن امحد الناصر 

 .28   26: السريايف احلسن بن عبدا  
 .25 :احلسن بن علي األصغر 

 .33: حسن بن السيد هادي الصدر 
 .45: محدان بن سليمان النيسابوري 

 .77   62   44   33   25:  7احلس  
 .33   35: اسدث النوري احلس  بن حممد تقي 
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 .64: حس  بن حممد بن حيىي 

 .56: حس  بن املختار 
 .33   32   24   22   25: احلس  بن موس  

 .25: احلس  الناصر الصغري 
 .53   52: االد بن عرفطم 

 .15:  7ااضر 
 .17:  7داود 
 21   25   15   14   12   11: الةــــريف . الر ضــــي

  22   23   24   25   26   27   28   21   
35   31   32   33   87   15   11   154   
112   113   111. 
 .61: ال بري 

 .62:  القطان زكريا بن حيىي
 .125: زياد بن ربيم 

 .61   68: زيد بن عبد منا  
 .45   44:  7زيد بن موس  

 .26: زين الدين الةهيد اللاين 
 .23   25:  7زين العابدين 

 .28: سابور بن ازدشري 
 .53: سعد بن ريب وقام 
 .151   82: سلمان الفارسي 

 .47:  7سلبمان 
 .76: سليمان بن مهران األعمة  

 .75: سهين بن كهيين 
 .44: سهيين بن ربيان 
 .28: شر  الدولة 

 .21: صمصا  الدولة 
 .75: ضرار بن ضمرة الضباىب 

 .28: الطعاوي 

 .61: طلعة  
 .83: عاصد ضمرة السلويل 

 .112: عامر بن شراحيين الةعا 
 .77: العبا  بن عبداملطلب 
 .21: عبد اجلبار بن امحد 

 .126   111   11   15: عبد اجلبار بن احلس  
 .35: عبد احلس  األميين 
 .22: عبداحلس  احللي 

 .158   63: عبد الرمحن بن مل د 
 .28: عبدالرحيد بن حممد بن نباتم 

 .25   14: عبدالرزاق املقر  
 .28: عبد السة  بن احلس  
 .15: عبد الع ي  الطباطبائي 
 .15: عبدا  بن احلس  
 .68: ي عبدا  بن ال بعر 

 .15: عبدا  بن شبيب 
 .55: عبدا  بن صاحل بن تعة 
 .61: عبدا  بن عامر بن كري  

 .15   75   74   71   48: عبدا  بن عبا  
 .35: عبدا  بن حممد االكفاين 
 .45: عبدا  بن حممد اليماين 

 .68: عبد املطلب 
 .47: عبدا  بن ميمون 

 .14: عي عبد امللك بن قريب األصم
 .56: عبد الواحد بن املختار 

 .55   54: عبيدا  بن زياد 
 .81: علمان بن عفان 
 .24   21: عضد الدولة 
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 .76: عطية 

   21   27   26   24: املرتضـــــ  . علـــــد اهلـــــد 
32   33   52. 

 .25: علي بن احلسن 
 .28: علي بن عيس  الربعي 
 .44:  7علي بن موس  الرضا 

 .21: راهيد عمر بن اب
 .25: عمر االشر  

 82   77   67   41   48: عمـــر بـــن ااطــــاب 
  83   84   85   15   11   12. 

 .62: عمر بن سعد 
 .82: عمر بن ي يد 

 .55   54: عمرو بن حرية 
 .58: عمرو بن املنها  

 .15:  7عيس  
 .77: عيس  بن رمحد بن عيس  

:  عيســــ  بــــن احلســــ  بــــن عيســــ  بــــن زيــــد العلــــوي
155. 

 .73   72: ربوموس  عيس  الضرير 
 .35: عيس  بن علي بن عيس  

 .21: فخاد بن معد 
 .34: الفضين بن احلسن الطلسي 
   35   34   11   15: فضـــــــــــــين ا  الراونـــــــــــــدي 

126. 
 .52: الفضين بن دك  
 .62: فضين بن ال بري 

 .12: قابيين 
 .24   23: رلقادر با  العباسي 

 .86   84   57: قنل 

 .43   42: قيس بن سعد بن عبادة  
 .61   68: قصي بن كةب 
 .25: قوا  الدين امللك 
 .15   81: كعب األحبار 

 .155: رلكلا 
 .43: الكميو بن زيد االسدي 

 .155   35: كميين بن زياد 
 .122: مالك االشرت النخعي 
 .82: حممد بن ريب عمري 

 .77: حممد بن امحد بن عبيدا  
 .25: د األعر  حمم

 .35: شيخ الطائفة الطوسي حممد بن احلسن 
 .34: حممد بن احلسن الطوسي 
 .56: حممد بن احلس  بن سعيد 

 .51   44   43: حممد احلمريي 
 .52: حممد بن سليمان االصفهاين 
 .64: حممد بن عبدا  بن مسكان 

 .37   13:  7حممد بن علي اجلواد 
 .35:  حممد بن عمران املرزباين
 .21: حممد بن القاسد الصويف 

 .26: حممد بن مكي الةهيد األو  
 .28: حممد بن موس  ااوارزمي 
 .155: حممد بن اا  االسكايف 

 .45: حممد بن حيىي 
 .64   45: حممد بن يعقوب 
 .81: مصعب بن سة  

 .75   75   56   53   47   42: معاوية 
 .21: املعتصد 

 .22   21: مع  الدولة 
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 .155: حممد بن علي بن الف 

 .68: املغرية 
 .45: منير بن احل ا  
 .25: موس  ابو سبعة 

 .15   87   45:  7موس  
   33   23   25   13:  7موســـــــــ  بـــــــــن جعفـــــــــر 

37. 
 .25: موس  األبرش 
 .21: مهينب الدولة 
 .55   54: ميلد التمار 

 .22   21: الناصر االطروش 
 .17: نو  البكايل 

 .27: الوزير املهلا احلسن بن حممد بن هارون 
 .64: الوليد بن ربان 

 .14: هادي ا  كاشف الغطا  

 .57   45:  7هارون  
 77   72   64   57   35: هــارون بــن موســ  التلعكــل  

  155. 
 .68: هاشد 

 .33: يوسف البعراين 
 .52   45: يونس 

 .52: ا  حكيد بنو عمرو ااولية 
 .63 :ا  كللو  

 .63: ا  هاين بنو ريب طالب 
 .47: بلقيس 
 .12: حو ا  
 .63:  3زينب 
 .67: عائةة 

 .44   21( : م)فاطمة بنو رسو  ا  
 .65   64   52   31: فاطمة بنو رسد 

 .21   22   25: فاطمة بنو احلس  الناصر 
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0 

 11 املقدمة

 25 الةريف الرضيترتة 

 34 الراونديترتة السيد فضين ا  

 36 مقدمة املؤلف السيد الرضي

 31 7رمري املؤمن   اصائص

 45 7رتم فضين زيا

 41 7طر  من االحت ا  للنص عليم 

 42 يف يو  الغدير 8االشعار يف نص النا عل  رمري املؤمن  

 46 مر ااارجي 7مع  تم 

 47 ة من كرب 7إجتيازه 

 48 7 قصة صاحب املواشي مر عمر   وكرامة رمري املؤمن 

 41 حدية النوق ال  ارجو من الصخرة

 51 قصيدة احلمريي البائية

 52 لد بن عرفطةإاباره بعد  موال اا

 53 بيعة رويس القرين يف صف 

 54 ال ميلد التمار

 55 بالتن يين 7علمم 

 56  رد الةمس حدية

 57  يص هارونحدية قم

 58 لطغيان الفراال 7رد ه 
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 58  6مر إبن الكوا  يف مبيتم عل  فراش رسو  ا   7حديلم 

 65   املخد  ري اللدية 7إاباره 

 61 ار  بالنهروانقتا  ااو 

 61 7ارو  طلعة وال بري عل  رمري املؤمن  

 62  حدية سلوين قبين رن تفقدوين

 62  7بقتين احلس   7إاباره 

 63  زقتلم ليلة قتلمإبنتم زينب  7إاباره 

 64  حدية وفاة فاطمة بنو رسد

 65  لفاطمة بنو رسد( م)يف تلق  الن ا 

 767لقبم بومري املؤمن  

 68  رمسا  رجداده 7شرحم 

 75 وصف ضرار بن ضمرة

 72  7ألمري املؤمن  ( م)يف وصية الن ا  

 73 عائةة تومر عمر بالصةة يف النا 

 74  للصةة( م)ارو  الن ا  

 74 7بعد الصةة وفيها الوصي ة لعلي  ( م)اطبتم 

 75 7ابن عبا  يصف علي اً 

 76 رحق بااةفة 7علي  

 78( ) يف حياتم درعم   وسيفم   وبغلتم لعلي  ( م)تسليد الن ا  

 71 8اطبة اإلما  احلسن عند إستةهاد والده 

 81    وجواباال املسائين املنتخب من قضاياه

 81 حدية شارب اامر مر ريب بكر

 82 ألنصاريعمر بن ااطاب وا

 83  الغة  اليني نفتم ام م

 84  حدية لوال علي  هللك عمر

 85  حدية الرجل  املطلق  ثةثاً 

 85  يف قطر يد السارق 7طريقة علي  

 86 حدية اململوك 

 86 حدية من رم  فوصاب رباعية انسان



 ـ 143ـ 

 
 86 إجتعوا بالة رة واضاعوا اللمرة:  7قولم 

 87 7 عنها املسائين ال  س ين

 81 إبن الكوا  مسائين

 81 مسائين كعب األحبار

 15 لم 7مسائين رسقف جنران من عمر وإجابتم 

 14 كلماتم القصار 

 152 كةمم مر رهين القبور

 152 وصيتم لكميين بن زياد األسدي

 158 املرادي  ملا ضربم إبن مل د كةمم

 114  كةمم يف وصف الكوفة

 116  8 احلسن وصيتم البنم االما 

 118 كةمم يف صفة الدينا

 121 ال ياداال

 127 الفهار  

 


