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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
خلقه لئال  يثبت هلم عذر وبرهان  احلمد هلل ال ذي بعث رسله وأنبياءه إقامة لعدله ودينه وحج ة له على

 .لوال أرسلت إلينا رسوال  هادياا  مبش ارا  ومناذرا  وبياده قارآن وفرقاان حاك  نتبعا  مان قبال أن ن ال  و از : بأن ه 
نيا واار ائها وبي نااوا هلاام مااا أعاد  اهلل للم يعااني ماان جن ااة  فكشافوا هلاام عاان اواساان واملسااوه وبصاار وهم ساار اء الااد 

 .صاة من نار وخسارة فجهل الغواة حق  اهلداة فبد دوهم ومز قوهموكرامة ، وللع
ومل يق ع اهلل سبحانه عن الظاملني والغاوين حج ته فواتر إىل اخللق سافراءه ليتاواتر علايهم بي ناتاه البالغاة 
إىل أن أف ت جالئل نعمه وكرائم أل افه أن ينتجاب أباا القاسام حمم اد بان عباداهلل بان عبادامل لب بان هاشام 
باان عبااد مناااف رسااوال  إىل الث قلااني ماان خليقتااه فأع اااه الش ااريعة الس ااهلة الس اامحة الكاماال قواعاادها واملرصااوص 

الااذين أذهااب اهلل عاانهم الاارجس وطه اارهم ت هااريا  ، جعلهاام خلفاااء  9مبانيهااا فااأه  بااه الن بااوة وخااتم بااه الر سااالة 
ل  اللة إىل أنوار اهلداية فهم مشاعل اخلري والس عادة الر سول امتدادا  خلط  الر سالة وإخراجا  للن اس من وساوس ا

إىل يااوم الن ااأس « وأرواحنااا لااه الفااداء  8حاااارهم وغااائبهم ماااايهم وقااائمهم احلجااة باان احلساان العسااكري » 
  .لرب  العاملني

 الت عريف بالكتاب
 ومزاياه القي مة

 وخمتص اته الن ادرة

 
 
 

 

 ني ساااعيد بااان هباااة اهلل ق اااب الاااد ينفااا ن  كتااااب قصاااص األنبيااااء أل  احلسااا: وبعاااد 
 الر اوندي مل يظهر ليومنا هذا على عامل ال  باع ماع أن اه كتااب قاي م تاني مشاتمل علاى

الفاذ   م لب مهم  وزين ، أال وهو التاأري  الار زين لبنبيااء واملرسالني وقاد أشاار مؤل فاه
يف  ملصاان فةوالكتااب ا: إشاااره ل يفااة إىل هجيااده ويبااريه حيااث قااال « يف املقد مااة » 

وساالبتها  هااذا املعااف ، فيهااا الغااث  والس اامني والاار د  والث مااني فجمعاات بعااون اهلل زالهلااا
 ... جرباهلا

 رمبا ينسب الكتاب إىل الس يد األمام اياء الد ين أ : إن قلت   ورفع شبهة  زل ة كشف
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ة مناه مبكتباة الر اا ف ل اهلل بن علي  الر اوندي ، كما كتبت الن سبة علاى ههار نسا  

اااري  اااهيد مرت اااى امل ه  اااابق كانااات موساااومة باااا ) األساااتاذ الش  املكتباااة : الااايف  يف الس 
ملدرسة سبه ساالر الكرب  اجلديادة يف مقابال املدرساة لسابه سااالر الص اغر  القد اة  

 .وقد ترفع النس بة إىل جمللسي مرد دا  يف مقد مة البحار( كلتامها يف طهران 
 .والن س ة املوصوفة رأيتها وأخذت صاورة منهاا .ل  الن سبة بالكتابة اجملهول كاتبهاال اعتبار لت: قلت 

كتاب قصص األنبياء تأليف الس يد ف ل اهلل الر اوندي جازء كتاااناه شااهزاده : على هامش صفحتها الر ابعة 
لبيع الشاارعي إىل هوالباااقي ، قااد انتقاال بااا: وعلااى هااامش آخاار الن ساا ة هكااذا  .خااان لاار مااريزا احتشااام الد ولااة

  .ويف ذيل الكتابة ختمه 9565البعد املذنب خان لر مببلغ مخسة عشر لاير يف سنة 
وقااع الفاارا  ماان استنساااخها ( ماان مخااس نساا  خ  ي ااة نالتهااا أياادينا ) وهااذا أكماال نساا ة 

على يد عزيز بن م لاب بان عاالء الاد ين بان أواد املوساوي  9881من ذي احلج ة  55يف اليوم 
هكااذا يكااي الكتابااة واملقصااود أن  مولااده ) مولاادا  ومنشااأ يف بلاادة شوشاا   (9)جلزائااري احلساايين ا

وأحلااق بالنساا ة اااط آخاار فوائااد متفرقااة ( اجلزائاار ا ماان اعمااال البصاارة ا ونشااأه يف بلاادة شوشاا  
ومساااائل متشااات تة منهاااا ا ساااتفتاء يف مساااألة عااان القاااااي ابااان فريقاااة ورواياااات ثالثاااة عااان  اااالس 

الر ؤياا ومساائل متفرقاة مشاكلة تشابه االحجي اة ورواياة معل اى بان خنايس يف ف ال ياوم الص ادو  يف 
 .تنبيااه: الن اريوز وفائادة مل  صاة مان املهاذ ب شارح امل تصار يف يقياق ياوم الن اريوز وتعييناه يف ذيال 

 .مث  ذكر فوائد الش ي  جواد وألغازه وهناك مواعظ خمتلفة وفوائد متفرقة عليها
مباا ذكرناا يف اجلملاة فازل   97/982قاد رأ  هاذه الن سا ة ووصافها يف الذ ريعاة اجلازء  والش ي  الظهراين

قلماااه حياااث نساااب الكتااااب يف هاااذه الص ااافحة إىل الس ااايد الر اونااادي اغااا ارا  مااان تلااا  الكتاباااة اجملااار دة اجملهولاااة 
لااة نساابه إىل الق ااب ومساارعا  يف العبااور علااى عبااارة اجمللسااي يف مقدمااة البحااار اصف ذكرهااا ويف الصاافحة املقاب

الر اوندي لتشويه سواد على بياض فرد د تعد د الواحد ال ذي رت ب على عشرين بابا  حمد د البدء واخلتم وما أدر  
لو رأ  سائر الن س  من هذا الكتاب ال يف مل يكتب عليها شيء أو كتب على بع ها ما يفهم منه أنه تأليف 

 ؟بتكر ر تأليف بقالب واحد بقلمني للراوندي ني ق ب الد ين الر اوندي فهل توق ف أو حكم
ومن املعلوم أن  بكتابة صامتة من كاتب غري معروف ومن دون إقامة مستند معترب مستدل  على دعواه 

ال تثبت وقفي اة كتااب مبجار د وجاود  : ال يثبت املد عى وهذه املسألة كمسألة وقف الكتاب حيث قال الفقهاء 
  .راءه وبيعهكتابة الوقف عليه فيمكن ش

 واحلال على هذا املنوال يف أشباه الق ي ة ونظائرها ال يف يتاج يف صح تها وواقعي تها إىل بي نة أو 
__________________ 

  .98/556الظاهر أنه ابن العم  للسي د نعمة اهلل اجلزائري ، كما يظهر من ترمجته يف أعيان الشيعة ( : 9)
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ااهرة  استفاااة أو اطمئنااان علااى تصااديق عنااوان خااص يف مواردهااا وماان ا ت فااا  أن  فيمااا  ان فيااه دعااو  االستفااااة باال الش 
(  985:  97على حد  تعباري شاي نا صااحب الذريعاة اجلازء ) على عكس الد عو  وهو أن  كتاب قصص األنبياء الر اوندي ة 

كتاااب ( علااى لااب  يديااد اجمللسااي  )وذاك املقصااور علااى قصااص األنبياااء ال ااذي أخباااره جل هااا مااأخوذة ماان كتااب الص اادو  
واحااد ياات هااذه القب ااة اخل ااراء وفااو  هااذه الغاارباء مل ينساابه متتبااع إىل غااري أ  احلسااني ق ااب الااد ين الر اوناادي وال يوجااد يف 

  .الفهارس واملكتبات ال ويلة والعري ة يف البالد تسجيل جازم متقن على خالف ذل 
كتاااب :  58/25العاااملي بكلمااة يف وسااائل الشاايعة اجلاازء  ولااذا ذكاار اوااد ص املت ص ااص الش ااي  احلاار  

وقاال يف ذكار  .اخلرائج واجلرائح تأليف الش ي  الص دو  سعيد بن هبة اهلل الر اوندي ، كتاب قصص األنبياء له
ونروي كتاب اخلرائج واجلرائح وكتاب قصص األنبياء لسعيد بن هبة اهلل الر اونادي :  57طرقه إىل الكتب ص 

اار عااان والاااده عاان الش اااي  مهاااذ ب الااد ين احلساااني بااان رد ة عااان  با سااناد الس اااابق عااان العال مااة احلسااان بااان امل ه 
  .القااي أود بن علي  بن عبد اجلبار ال  ربسي عن سعيد بن هبة اهلل الراوندي

وقاد رأيات لاه كتااب : عناد ترمجاة الق اب الراونادي وتعاريه كتباه  5/957وقال يف أمل اصمل اجلازء 
  .597ومل ينسبه إىل السي د ف ل اهلل الر اوندي حني ترمجه يف املصدر نفسه ص  .بياء أي ا  قصص األن

مسال مية أن  كتااب قصاص  5ويظهر من موااع ل مجة ق ب الد ين الر اونادي يف ريااض العلمااء اجلازء 
  املشااااهور أن  : مث أقااااول :  258وقااااال يف ص  235ومنهااااا ص  256ومنهااااا ص  291األنبياااااء لااااه منهااااا ص 

وقاااال األساااتاذ  .كتااااب اخلااارائج واجلااارائح وكتااااب قصاااص األنبيااااء كالمهاااا مااان مؤلفاااات الق اااب الر اونااادي هاااذا
وكتاااب اخلاارائج واجلاارائح للشااي  ا مااام ق ااب الاادين أ  احلسااني سااعيد باان هبااة اهلل باان : ا سااتناد يف البحااار 

د الكتااب واشاتهر أي اا  وال يبعاد أن احلسن الر اوندي وكتاب قصص األنبياء له أي ا  على ما يظهر من أسااني
يكون تأليف ف ل اهلل بن علي  بن عبيد اهلل احلسين الر اوندي كما يظهر من بعه أسانيد السي د ابن طاووس 
وقااد صاار ح بكونااه منااه يف رسااالة الن جااوم وكتاااب فااالح الس ااائل واألماار فيااه هااني  لكونااه مقصااورا  علااى القصااص 

  .لص دو  ، انتهىوأخباره جل ها مأخوذة من كتب ا
وغرض صاحب الر يااض مان ذكار  9/95العبارة بعينها موجودة يف البحار ال  بع اجلديد اجلزء : أقول 

عبارة اجمللسي رد  ما أبداه احتماال من كون كتاب القصص للسي د ف ل اهلل الر اوندي ولذا قال مت صال بالعبارة 
تااب مهاج الادعوات باأن كتااب قصاص األنبيااء تاأليف لكن قد صر ح ابان طااووس نفساه أي اا  يف ك: أقول : 

 سعيد بن هبة اهلل الر اوندي والقول بأن  لكل  منهما كتابا  يف هذا املعف ممكن لكن 
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وجاااه الت أمااال أن  الكاااالم يف املقاااام لااايس يف احتماااال وجاااود تاااأليف يف هاااذا (  5/251ريااااض العلمااااء اجلااازء ) فتأم ااال  .بعياااد
ااايد الر اونااااد ي ومل يصااال إلينااااا ف ن اااه الناااايف هلااااذا ا حتماااال وإهااااا الكاااالم يف أن  هاااذا الكتاااااب الوحياااد املعااااروف املوااااوع للس 

إن ه قامات القارائن الوثيقاة : املش  ص يف اخلارج اورز بدوا  وختما  وفهرسا  املوسوم بقصص األنبياء ألي  من الر اوندي ني فيقال 
  .سعيد بن هبة اهلل الر اونديعلى أن ه للشي  ا مام أ  احلسني ق ب الد ين 

أن  السيد ابن طاووس ذكر يف موردين من مهج دعواته ما فيه انفهام عريف  بأن ه : القرينة األوىل والث انية 
  .هذا ، إىل ق ب الد ين الر اوندي .ير  نسبة تأليف كتاب قصص األنبياء

ومن ذل  ( : ات كتااانه سنائي انتشار )  9353منه ال  بع احلجري  387املورد األو ل يف الصفحة 
ياا : فقاال  7مل ا ألقى إخوة يوسف يوساف يف اجلاب  نازل علياه جربئيال : قال  7ب سناده فيه إىل أ  عبد اهلل مل ا القاي يف اجلاب  روينااه ب سانادنا إىل ساعيد بان هباة اهلل الر اونادي مان كتااب قصاص األنبيااء  7دعاء يوسف 

أياااب  أن  اارج ماان هاااذا : إخااوف ملنااازليف ماان أ  حساادوين ، قااال : ال قاا ؟غااالم ماان طرحاا  يف هاااذا اجلااب  
اللهاام إين  : قال : فا ن  اهلل يقاول لا  : ذلا  إىل إلاه إباراهيم وإساحا  ويعقااوب ، قاال جربئيال : قاال  ؟اجلاب  

اا د أسااأل  بااأن  لاا  احلمااد ال إلااه إال  أناات بااديع الس ااماوات واألرض ياااذا اجلااالل وا كاارام أن تصاال ي علااى حمم 
وآل حممد وأن جتعل يل من أمري فرجا  وخمرجا  وترزقين من حيث أحتسب ومن حيث ال أحتسب بروتا  ياا 

  .أرحم الر اوني
وهااذا احلااديث مااذكور حرفااا  كاارف يف الكتاااب احلاااار يف الفصاال األو ل ماان الباااب الس ااادس يف نبااو ة 

  .8يعقوب ويوسف 
رويناااااه ب ساااانادنا إىل سااااعيد باااان هبااااة اهلل  7سااااى وماااان ذلاااا  دعاااااء عي:  395واملااااورد الث اااااين يف ص 

ب سناده إىل الص اد  عن آبائه عن الن يب صلوات اهلل عليه وعليهم قال  :من كتاب قصص األنبياء  ;الر اوندي 
ببصااره  7فغش اااه اناحااه ف مااح عيسااى  7ليقتلااوه باازعمهم أتاااه جربائياال  7مل ااا اجتمعاات اليهااود إىل عيسااى : 

إىل آخاار الااد عاء ...  الل هاام إين  أدعااوك بامساا  الواحااد األعااز  : طن جناااح جربئياال وهااو فاا ذا هااو بكتاااب يف بااا
  .8الفصل  98وهو مذكور أي ا  عينا  يف الكتاب احلاار ، الباب  .واخلرب

وأم اااأ مقالاااة اجمللساااي مااان أن  ابااان طااااووس قاااد صااار ح بكوناااه مناااه يف رساااالة الن جاااوم وفاااالح 
اااائل اااب  فماااع أن اااه جاااذيلها اوكااا  .الس  تاااور ط مااان كثااارة املشاااغلة يف اخل اااأ ألن   (9)وعاااذيقها املرج 

 الكتابني كشفتهما صفحة بعد 
__________________ 

استعريبن عمن يستشفى برأيه ويست ااء باه أي ...  أنا جذيلها: قول يف حادثة السقيفة مع املهاجرين ، واصله ( : 9)
  .هو ممن يقتد  به ويؤخذ بتدبريه
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ااائل فارغااا  عاان ذكاار هااذا الكتاااب ومؤل فااه ومااا وجاادت يف كتاااب فاارج  صاافحة وساا را  خلااف ساا ر فرأياات كتاااب فااالح الس 
وهااذان املواااعان  .املهمااوم يف علاام الن جااوم إال  مواااعني فيهمااا الد اللااة علااى أن  كتاااب قصااص األنبياااء لسااعيد باان هبااة اهلل

  .يشك الن القرينة الث الثة والر ابعة على امل لوب
يف   ;ورواه ساعيد بان هباة اهلل الر اونادي ( : طبع الن جاف امل بعاة احليدري اة )  57يف ص املواع األو ل 
مبعف املر   أو ما يقرب ) ورواه ، ا شارة إىل قصة آذر والد إبراهيم : واملقصود بقوله  .كتاب قصص األنبياء

صااة ب وهلاا موجااودة يف الباااب والق...  إين  أر  يف حسااب الن جااوم: فقااال لااه ...  كااان منج مااا لنمارود( مناه 
  .من كتاب القصص احلاار لدي  13الرابع احلديث املرقم 

يف كتااب قصاص  ;ومن ذل  ماا ذكاره ساعيد بان هباة اهلل الر اونادي :  998املواع الث أين فيه يف ص 
: فقاال  إن  بنت فالن هتد  إىل فاالن: مر  بقوم معر سني فسأل عنهم فقيل له  7إن  عيسى : األنبياء ، قال 

  .338احلديث  98والقص ة بعينها مذكورة يف كتابكم احلاار يف الباب ...  إن  صاحبتهم مي تة
إين  تصاافحت كتاااب سااعد الس ااعود  باان طاااووس أي ااا  فرأياات فيااه مااا يشااك ل قرينااة : القرينااة اخلامسااة 
صال ، فيماا ناذكره ف( :  9361مان طبعتاه األوىل يف الن جاف احليدري اة  953ص ) على امل لاوب حياث قاال 

أخربناا الس ايد : ...  من كتاب قصص األنبياء مجع الش ي  سعيد بن هبة اهلل بن احلسن الر اوندي قصة إدريس
ثنا الش اي  أباو جعفار ال  وساي عان إباراهيم بان أ  ...  أبو الص مصام ذوالفقار بن أود بن معباد احلسايين حاد 

كااان نبااو ة إدريااس أن ااه كااان يف زمنااه ملاا  جبااار وأن ااه ركااب : قااال  7الاابالد عاان أبيااه عاان جااد ه عاان أ  جعفاار 
  .فأهلمتهم سحابة من السماء فأرعدت وأبرقت وه لت عليهم: وآخر القص ة ...  ذات يوم

احلاديث األو ل مان البااب  .والقص ة مفص لة اقت عناها وهاي باسارها ت ام نها هاذا الكتااب ال اذي بيادك
  .الث اين يف نبوة إدريس
ض هاذه القارائن اخلماس م اافا إىل مااا مسعتاه مان صااحب الر يااض والوساائل ، اليع ياا  وبعاد اساتعرا

ريااب يف أن  الكتاااب املوجااود تااأليف ق ااب الااد ين سااعيد باان هبااة اهلل الر اوناادي وأن  احتمااال خالفااه ماان قبياال 
  .إبداء شبهة يف مقابل الن ص

حياث يلاوح مان املاذكور يف  218و 3/281ويؤي د امل لب ما ذكره الش ي  الن اوري يف مساتدركه اجلازء 
أن  كتاب قصص األنبياء للق ب الر اوندي وال غري ولوااوح األمار ال حاجاة إىل كشاف : الص فحتني اعتقاده 

ماان نفااس اجلاازء وكساار سااكوته علااى مااا تقااد م ماان اجمللسااي ماان البيااان الظ اااهر يف ترديااده  356عبارتااه يف ص 
فيمااا أوردناااه ماان بسااط بعااه ا مااارات والااد الئل علااى املقصااود  لكااون الكتاااب للق ااب أو الس اايد ف اال اهلل و 

  .كفاية انشاء اهلل تعاىل
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 :مش صات الق ب 
 امسه ولقبه ومولده
 ووفاته ومدفنه 

سااعد : إ نااه ساعيد وقيال : فقيال . اختلاف يف امساه وكنيتاه وسلساالة نسابه 
إن  : أباااو الفاارج وقيااال : أبااو احلساااني وقياال : أباااو احلساان وقيااال : وقياال 

 . مدفنه يف قرية خسرو شاه بقرب من تربيز وقيل يف اجلميع غري ذل 
ولعمري إن  االختالف يف ذل  اختالف يف أمر بديهي  إذ املشتهر عند الن اس من العوام واخلواص هو 

  .أبو احلسني ق ب الد ين سعيد بن هبة اهلل بن احلسن الراوندي: 
طبااع  55باان شااهر آشااوب يف معااامل العلماااء ص وأساابق ماان ترمجااه بأخصاار شاايء مجياال هااو تلميااذه ا

  .مث  فهرس خمتصرا  من كتبه .شي ي أبو احلسني سعيد بن هبة اهلل الر اوندي: النجف ، حيث قال 
ق اب الااد ين هااو تلمياذه اصخاار الش ااي  منتجاب الااد ين يف فهرسااته إذ : وأقادم ماان نااص  علاى تلقييااه بااا 

ين أبو احلسني سعيد بن هبة اهلل بن احلسان الر اونادي فقياه عاني الش ي  ا مام ق ب الد  : قال يف حرف سينه 
 .بن عيسى ، بعد ، احلسن: زيادة : مث  سردها ولسنا هبذا الص دد وعن تأري  الر ي له  .صاحل ثقة له تصانيف

أن ااه الش ااي  ا مااام ق ااب الااد ين أبااو احلساااني (  5/291اجلاازء ) ويظهاار ماان الر ياااض يف أوائاال ترمجتااه 
  .عبد اهلل بن احلسني بن هبة اهلل بن احلسن الر اوندي سعيد بن

وقد ينسب إىل جد ه كثريا  اختصارا  فيقاال : « بعيد عنوانه » ووجه الظ هور أن ه وجه اجلمع بني كالمه 
 237فاال تظان ن  املغاايرة بينهماا وباني كالماه اصخار بعاد ترمجتاه املفص الة يف ص  .سعيد بان هباة اهلل الر اونادي: 

الش ي  ا مام ق ب الد ين أبو احلسني سعيد بن هبة اهلل بان احلسان الراونادي ، قاد : عنوان جديد آخر يت 
  .الش ي  ق ب الد ين أبو احلسني سعيد بن عبد اهلل بن احلسني بن هبة اهلل ابن احلسن الر اوندي: سبق بعنوان 

سقط يف أو ل سلسلة نساب  وعليه ففي أصل نس ة الر ياض أو من عند بعه املستنس ني له ، وقع
مان  7/531وطاراز ماا ذكاره الس ايد األماني يف أعياناه اجلازء  .هذا الر جل والس اقط هو ما أثبتناه بقرينة ذكرناهاا

  .طبع بريوت دار التعارف هو أي ا  هذا
والز ائد على هذا يف نسبه مل يصل إلينا ومل يذكره غري املنتجب والفاال األفندي صاحب الري اض كما 

  .أبو احلسن على نس ة وابن احلسن بعد هبة اهلل: مل يذكر أحد تاري  والدته ويف أمل اصمل زيد 
 573وكيفما كان ال ذي يظهر مان كلماات امل مجاني لاه أن اه مان علمااء القارن الساادس وتاويف يف العاام 

  .وعليه روة اهلل الواسعة ومن امل مئن به مدفنه يف الص حن اجلديد بقم وقربه معروف ، له مرقد مرتفع يزار ،
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وأما آباؤه فلم يتعرض هلام أحاد مان املتعرااني لا اجم العلمااء ومل ت لاع علاى   آبائه وأوالده 

الص اافحات املبي ااة ماان التااأري  سااس ماان سااوس وجااودهم غااري أن ااه ورد عاان 
  مع اصداب يف أعيان الش يعة اجلزء 

ن سااعيد الر اوناادي الفقيااه املااتكل م كااان ماان العلماااء ق ااب الااد ين أبااو الف اال هبااة اهلل اباا:  98/565
والظ ااهر أن اه أحااد : األفااال ولاه تصاانيف حساانة ، رو  عان أ  القاسام جعفار باان حمماد بان قولوياه ، أقااول 
يف قرياة خسروشااه » آبائاه لاو كاان صادر العباارة مأموناا  مان الغلاط ا وحيتمال قريباا  أن اه صااحب القارب املعاروف 

  .قرب الق ب الر اوندي: با « ز بناحية من تربي
حممد وعلي  وحسني ، تعرض هلم تلميذ والدهم منتجب الدين يف فهرسته مشفوعني : وأم ا أوالده فله 

ااد باان الش ااي  ا مااام ق ااب : فقااال يف حاارف املاايم  .بالث ناااء واملاادح الش ااي  ا مااام ههااري الااد ين أبااو الف اال حمم 
  .الر اوندي ، فقيه ، ثقة ، عدل ، عنيالد ين أ  احلسني سعيد بن هبة اهلل 

الش ي  رشيد الد ين احلسني بن أ  الف ل بن حممد الر اوندي املقيم بقوهده رأس : وعر ف له أبنا  وهو 
حمم د ، ألن  درك الشي  منتجب الد ين : قبل « بن » صاحل ، مقره والظ اهر زيادة  .الوادي من أعمال الر  

  .ه بعيد جدا   بن حفيد استاده عند كرب 
الش ي  ا مام عماد الد ين علي ابن الش ي  ا مام ق اب الاد ين أ  : وقال يف حرف العني 

احلسني سعيد بن هبة اهلل الر اوندي ، فقيه ، ثقة ، وكنيته أبو الفرج ، كار ر إطالقاه علياه يف ريااض 
ي  احلاار  يف أماال عاان بعااه طاار  ا جااازات والر وايااات وذكااره الش اا 335ااا  3/339العلماااء اجلاازء 
الظ ااهر يف الش اهيد ) وما قالاه مان رواياة الش اهيد  .يروي عنه الش هيد: وقال  5/979اصمل اجلزء 

هاا   فاال  كان روايتاه عناه باال  786عنه ليس بثبت ، إذ من املسل م استشهاده يف عاام ( األو ل 
  أبااو الفاارج علااي  باان الش ااي: أبااا الفاارج اصخاار وهااو  971وذكاار يف نفااس اجلاازء ص  .(9)واساا ة 

وهااذا أي اا  غااري  .احلساني الر اونادي ، عااامل ، فااال ، جليال يااروي عان الش ااي  أ  علاي  ال  وساي
  .صاحل للقبول ومل يعلم ت بيقه على واحد من أسرة الش ي  ا مام الق ب

: وان وللش ااي  علااي  هااذا اباان ذكااره تلميااذ جااد ه الش ااي  منتجااب الااد ين يف حاارف املاايم ماان فهرسااته بعناا
فاال ،  4الش ي  برهان الد ين حمم د بن علي  بن أ  احلسني أبو الف ائل الر اوندي سبط ا مام ق ب الد ين 

  .ألن الس بط اص الحا  ابن البنت...  .حفيد ا مام: املناسب بفن  ا نساب أن يقول : أقول  .عامل
__________________ 

  .19/538بن عبد القاهر ، كما يف البحار اجلزء نعم رو  عنه حمم د بن ها وأسعد ( : 9)
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الش ااي  نصااري الااد ين أبااو عبااداهلل احلسااني اباان الشااي  ا مااام ق ااب الااد ين أ  : وقااال يف حاارف احلاااء 
مث  أن  لاه ولادا  فاااال  شاهيدا  وهاو :  5/238وقاال يف الريااض اجلازء  .احلسني الر اوندي ، عامل صاحل ، شاهيد

ومل يظهر وصف شهادته لنا وال يظهر شيء من ذل  من : أقول ...  أبو عبد اهلل احلسنيالش ي  نصري الد ين 
  .شهداء الف يلة

الش ي  أبو الفرج علي  بن احلسني املشار إليه آنفا والن سابة غاري ثابتاة تفار د : ورمبا ينسب له ابن بعنوان 
 م ااان  تااراجم األساارة الش ااريفة للش ااي  املعظ اام هااذا مااا ساااعدتنا الفرصااة العزياازة للن ظاار إىل .بتعر اااه الش ااي  احلاار  

 .ق اب الااد ين الر اوناادي ، فمااا وجادنا غااري هااؤالء ماان أ اااده الف االء الااد اخلني يف ا جااازات وطاار  الر وايااات
وكااان والااده وجااد ه أي ااا  ماان العلماااء ، وقااد ماار  وساايجيء ترمجتهااا : وقااال يف الرياااض أي ااا  يف املااورد املااذكور 

  .فالحظ
  .الحظنا مل  ر  ومل نظفر مبا قال:  أقول

وبعااد ت ااواف هااذا املظاااف حيساان بنااا املااورود علااى باااب الكتاااب وناا ك البحااث رهااوا  عاان كتبااه الس اات ة 
ا  7/528واخلمسني ومشااهه الس اادس والعشارين وتالمذتاه اجلم اة للمتع شاني إىل شاريعة أعياان الش ايعة اجلازء 

  .ف لل  ابف ن  منهله واف للباب وكا 368و 529
  .إىل القراء الكرام والن ظراء العظام ب الشارة إىل ذكر املهم  وثائق الكتاب« هنا متهيدا  » وهنتف 
ا م بوطه مدرجة مبثوثة يف كار األنوار: منها    .ت بيقه مع نس ة العال مة اجمللسي ف هن 
 .يصيل نس  مخسة خ  ية منه عن املكتباب القي مة: ومنها 

 س الن   مش  صات
 يقيق شأن عن والتعريف
 الكتاب

ا نس ة عن مكتبة الندرسة الكارب  لسابه سااالر يف طهاران ا كتبات ااط النسا  وهاي  9 
ماااة وناقشاااانا هبااااا بعااااه الكاااالم مااااع شااااي نا ال  هااااراين  ال ااايف تقو لنااااا عليهااااا يف مفتااااتح املقد 

اا كاملاة أ وال  ووسا ا  وآخارا  لتصحيح نسبة الن س ة إىل الق ب الر اوندي ، وبالن ظر إىل أهن 
 . 9  : وحسن اخلط نسبي ا  فقد رمزناها با 

اا باادون  5 ا نسا ة عان مكتباة اجلامعاة الكباارية ل هاران وهاي أي اا  ااط  الن ساا  تام اة كساابقتها إال  أهن 
ا كتبت يف عصر تأليف كار األنوار   .5  : ورمزناها  .التاري  واسم الكاتب ولكن يظهر من رسم قلمها أهن 

ا نسا  ثالثاة عان مكتباة الس ايد ا ماام اهلماام شاهاب الاد ين املرعشاي  دام هل اه يف قام وهاي  5و 2و 3
  .اط  الن س  أي ا  
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  9391ربياااع األول : واحاااد منهاااا تاااام  األو ل واصخااار إال  أسااا را  مااان ماااا قبااال آخرهاااا ، تااااري  كتابتهاااا 
نسااا ة كتبااات يف ربياااع األول لسااانة كاتبهاااا رجاااب علاااي التربيااازي أصاااال واحلاااائري مساااكنا  حسااان نسااابة عااان 

  .3  : رمزناها با  .9935
والث ااين منهاا تاام  األو ل ونااقص اصخار ا مبقادار ثالثاني حاديثا  تقريباا  ا ااط  الن سا  وهاو حسان قياساا  ، 

  .2  : يلوح من سب  اخلط  أن  تارهها ما قبل مائيف سنة تقريبا  ، رمزناها با 
إال  بقااادر قليااال مااان آخرهاااا يقااارأ مناااه تااااري  كتابتهاااا وهاااو والثالاااث منهاااا نااااقص األطاااراف 

  .5  : اط غري حسن ، رمزناها با  9818ذوالقعدة لعام 
واستفدنا من الن س ة األوىل كثريا  وجعلناها أصال  ، كما وإن ا استفدنا من نس ة البحار وإثبات اهلداة 

لكتاب سندا  ومتنا  مستقيمة خالية  من األغالط وغريمها من الكتب ومارسناها مكر را  لتصبح ، أقاصيص هذا ا
  .والز يادة والن قص ، حمق قة  منق حة  إذ كانت الن س  املوصوفة مشو هة يف بعه املوارد

إن ا قابلنا الن س  املذكورة كل  واحدة مع األخر  وأشرنا إىل موارد اختالفهاا واستحساان : ومن الوثائق 
فحات لنس تكم هذه ال يف است لصناها مان  موعهاا ومان نسا ة البحاار بعه وتصوييه أحيانا  يف ذيل الص  

  .وغريها
ومنها ، أن  هذا الكتاب مبا أن ه من مصادر كار األنوار وأصوهلا وبث ت قصصه وعربه ومواعظه وفوائده 

شاارة إىل آخرهااا األخاار  ، علااى األبااواب املناساابة املتفرقااة يف البحااار فسااربناها دقيقااا  ماان أو ل أجزائهااا املائااة وع
فكل  أثر مرم از باص ، ال اذي اصا لح علياه ( ال ذي يف الفنت واون ) م افا  إىل اجلزء الث امن من طبعها القدمي 

مؤلف البحار الكتاب قصص األنبياء ا وجدناه فيها قي دناه بذكر رقم اجلزء والص فحة ورقم له لاو كاان يف ذيال 
  . وعا  مذكورا  يف أزيد من مورد ، صر حنا بذل  يف الذ يل أي ا  نفس األثر املوجود باألصل ، وإذا كان مق

وإذا ُاف باألثر يف البحار عن غري القصص من سائر املصادر ال يف يف التاري  واصثار فقي دنا أي ا  اسم 
  .املصدر اصوصي ته ومش صاته ذيال  

  .الش يعة ومستدركهواحلال على هذا املنوال ندرة باألاافة إىل إثبات اهلداة ووسائل 
ويف الت صااحيحات الس ااندي ة واملتني ااة اعتماادنا علااى الفوائااد والقواعااد املشااهورة املساال مة والقاارائن الق عي ااة 

  .35: البقرة « سبحان  ألعلم لنا إال  ما عل متنا » ال يف عل منا اهلل تعاىل طرقها وخمارج استنباطها 
نافعااة شاااملة لقصااص الكتاااب وأحاديثااه وحكاياتااه ال اايف  فأصاابحت كمااد اهلل الت  روااات والت عليقااات

  .نافت بأرقام التسلسل أربعمائة ومخسني مع شرح الل غات و ريج اصيات الواردة فيه
ص ، بكتاااب القصاص ، منهااا ا يف : ولايعلم أن ااه قاد  ل ااف يف ماوارد ماان البحاار هااذا الر مااز امل اتص 

 اجلزء 
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بارقم  53الت محايص ص : ص بشايء وإهاا ورد ماا يقارب مناه جاد ا لفظاا  ومعاف يف ف ن ه ليس مان القصا 55برقم  983/38
باارقم  35وفيااه نفسااه ص  17باارقم  55، ذكاار يف الت محاايص ص  65باارقم  23ومنهااا يف نفااس اجلاازء ص  .985و 982
وارد مان و و هذه املا 583، وذكر هذا األخري يف يف العقول أي ا  ص  11برقم  55وهو مذكور يف الت محيص ص  66

اااا ساااج لنا هااذا النماااوذج ألجااال تنبيااه القااار اء العظاااام علااى الص اااعوبة ال ااايف  .األشااتباه رمباااا واااده املتتب ااع أثنااااء مراحعاااة البحااار وإه 
  .يم لناها يف سبيل خروج هذا الكتاب عن الظ الم إىل الن ور بأحسن الن ظام
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 كتب وصلت إلينا في وجدير بنا في خاتمة المقدمة أن نعطف عنان القلم إلى سرد  
 .كي تكون نبراساً لمن يريد العائدة والفائدة  :تأريخ األنبياء 

ااد باان علااي ، ذكااره اباان طاااووس يف فاارج املهمااوم   ا القرآن اجمليد 9 الس ااالم وم 
 .999: ص 

ا أحساان القصااص ، يف تفسااري سااورة يوسااف للسااي د  5
اد بان علاى الن قااوي اهلنادي الن صاري آباادي ، طبااع يف  حمم 

 .9/588عظيم آباد ، الذريعة 

ا انس املريد وسس اجملالس ، فارسي يف قصة النيب يوساف  7 
 .5/368، خلواجه عبداهلل األنصاري ، الذريعة 

وهااو  531باارلن ،   : ا أفصااح األحااوال ، فهاارس  3
هااااتص باألنبياااااء غااااري اخلاااااه ب ااااميمة قصااااة اصااااحاب 

 تااااري  ادبياااات فارساااي: مااان . الكهاااف وسعاااون وخالاااد
هرماااااان آتاااااه ، ب مجاااااة دكااااا  رااااااا زادة : تاااااأليف  535
 .شفق

أوااد : ا األهنااار الالهوتيااة يف احلياااض الناسااوتية ، مؤلفااه  8 
 .5561: البريجندي ، خ ي ، طهران مكتبة اجمللس ،   

ا أناايس القلااوب ، للقااااي أ  نصااار مسااعود باان مظفااار  1  .ا االناجيل األربعة 2
أيااا صااوفي ة يف بلغاريااا ، . خ ااي أنااو  ، تاااري  األنبياااء منظااوم

  5182. 
أباو اساحا  اباراهيم : ا أنبياء نامه ، منظاوم ، ناهماة  5

بااان عباااداهلل البالاااه احلساااين الشبسااا ي يف تااااري  األنبيااااء 
: تااااااري  ادبياااااات فارساااااي تاااااأليف : غاااااري اخلااااااه ، مااااان 

 (.املصدر الس ابق ) هومان اته 

 9365طبااع لكهنااو احسااان اهلل ممتاااز : ا كاار مااو اج لااا  98 
 .بالقمري

شاكراهلل الر وماي الفصال الث ااين : ا هبجة التاواري  ، مؤلفاة  99  ا األنبياء واألوصياء من آدم إىل املهدي عليهم 6
قصاااص األنبيااااء إىل حمماااد صااال ى اهلل علااايهم وعلياااه : مناااه يف 

 (. 385:   . لنني گراد) وآله وسل م ، خ ي 
 صر أود الب اريا تاج القصص ، مؤلفه أبون 95  
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 698:   . خ اي ، دياوان هناد

: هرماااان اتاااه : تاااأليف  535وفاااي تااااري  أبياااات فاااارسي 
تااااااااج :  3/586وفاااااااي الاااااااذريعة . إبااااااان نصااااااار الب ااااااااري

أملنقااول  187الاقصص ملولاى ماعني الادين اهلاروي املتوفااي 
 .عناه فاي قاصص ماوسى

 .3/536 ، الذريعة 92القرن  

حمماااد علااي بااان حسيااان : ا تااااري  األنبيااااء ، تاااأليف  93
 9351ال  هااااااااااراين ماااااااااااتوزيان ، م بااااااااااوع فااااااااااي طهااااااااااران 

 .باالقمري

ا تاري  االنبياء واالوصياء ، مؤلفه غري مذكور خ اي  91 
 .953:    7ا مشهد ا يف مكتبة ا مام الراا 

انبياااء  5858: ا تااري  األنبيااء ، اينديااا افاايس ،    92
بناااااااي إسرائيااااااال ب ميماااااااة قصاااااااة ذي القااااااارنني وجااااااارجيس 
وراهاب بارشيشا ومااوسى حفيااد يااوسف وبشاار باان أيااوب 

 الصاابر
تاااأليف هااارمان  533ا  535مااان تااااري  أدبياااات فاااارسي 

 .دكتار رااا زاده شفاق: آتاه ، ب مجاه 

علاي شااريم  ا تااري  األنبياااء باللغاة ال كياة للاوزير أماري 58 
 .3/536، راجع الذريعة  187

ملاريزا عباد احلساني خاان . ا تااري  االنبيااء ، بالفارساية 95
 .536/  3سپهر ، الذريعة 

 231( فارسااااي ) ا تاااااري  ربيااااامربان وربيشااااوايان ،  59 
 .9586فهرس سپهساالر 

ا تااري  األنبياااء ، لاامال علااي اكباار معلاام باانت ومااد  96
: ر ، خ ااااااااي فااااااااي جامااااااااع طهااااااااران ،   شاااااااااه القااجااااااااا

2998. 

ا تاااااري  جهااااان آرا ، فارسااااي ، ألوااااد باااان حممااااد  55 
وهااااو مرتااااب علااااى ثالثااااة  175القااااااي انتهااااى عنااااه يف 
 .3/527األنبياء الذريعة : اقسام ، األول منه يف 

ااااااا تااااااااري  األنبيااااااااء ، م باااااااوع فاااااااي ثاااااااالص  لااااااادات 97
ي الذريعاااااااااة للمولاااااااااوي الشيااااااااا  اواااااااااد صااااااااااحب اهلناااااااااد

3/537. 

خااواجم قلاي بياا  : ا تاااري  قبقاا  خاااين ، تاأليف  53 
البل ااي ، الباااب األول منااه يف تاااري  األنبياااء ماان آدم إىل 

 .997: اخلاه ، خظي ، بودليان ،   
السايد جعفاار اجلعفااري ، : ا التاااري  الكباري ا مؤلفااه  52  ا تاري  األنبياء ، فارسي ، راجع إىل أوائل 98

األول منااه يف تاااري  األنبياااء ، خ ااي ا يف املكتبااة  القساام
 .589: العامة يف لينينگراد ،   

ا تاري  گزيده ا حلمد اهلل املستويف ، البااب األول مناه  55  
 .يف تاري  األنبياء طبع ليدن وطهران

ا يفااة االتقياااء ، يف ترمجااة الن صااف األو ل ماان تنزيااه  56  
اهلناااد للسااايد شاااريف حسااااني األنبيااااء بلغاااة اُردو ، طباااع ب

 .اهلندي
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ا يفاااة األخااااوان ، فااااي تاااواري  مشاااااهري األنبيااااء  57

،  :واخللفاااااء واألئمااااة األطهااااار وغاااازوات أمياااار املاااؤمنني 
صقااا أوااد بااان آقااا حممااد علاااي الكرماانشاهاااي ، الذريعااة 

3/293  

 :الباب األول مناه يف أحاوال األنبيااء مان آدم إىل نبيناا اخلااه  
 .2/58، الذريعة 

تنزياه األنبيااء بلغااة اُردو : ا يفة االنبيااء ، يف ترمجاة  58
ولعلااااااه عيااااااان يفااااااة االتقيااااااااء ، الذريعاااااااة ... ، م بااااااوع 

3/255. 

ا التااذكرة يف شاارح التبصاارة صقااا حممااد جعفاار البهبهاااين  32 
الكرمانشاااهي فيااه مقاادمات يف اصااول الاادين ويف كااث النبااوة 

 .....األنبياء ذكر أحوال كثري من
 .53ا  2/52الذريعة 

ا يفاة األوليااء فااي تاارمجة قصاص األنبيااء واملاارسلني  51
باااااااااالفارسي ، للسااااااااي د نعماااااااااة اهلل اجلااااااااازائري ، الاااااااااذ ريعة 

3/255. 

ا تاااذكرة التاااواري  ، لعباااد اهلل الكاااابلي ، بااااب اولاااه يف  35 
: تاااأري  حيااااة األنبيااااء ، خ اااي ، تاشاااكند ا روسااايا ا   

953. 
ا يفاة اخلاااقان يف تفساري القاارآن فااي اربعااة  لادات  38

، اجمللااااااد األول منااااااه فااااااي تفسريايااااااات قصاااااص األنبيااااااء 
،  :وغااريهم ، علاااى ترتيااب األنبياااء مااان آدم إلاااى اخلاااه 

فاارسي مليارزا حمماد باقار بان حممد الالهيجاي كااان فراغاه 
 .بالقمري 9538مناه 

 .3/239الاذريعة 

تفساااري ساااورة األنبيااااء ، للسااايد علاااي بااان أ  القاسااام ا  36 
 .2/325الب تياري ، الذريعة 

صقاا حممااد باان  :ا يفة امللوك ، فااي تاااري  األنبياااء  39
آقااااااا حممااااااد علااااااي البهبهانااااااي الكارمانشاهااااااي ، الذريعااااااة 

3/279. 

علاي زيان العابادين املعاروف : ا تكملاة األخباار ا مؤلفاة  37 
تاااواري  األنبيااااء مااان : تويااادي ، بااااب مناااه يف  بالعبااادي بيااا 

آدم إىل طوفان نوح ، خ اي ، يف مكتباة ملا  ب هاران ،   
 :3818. 

ا تذكاااارة األنبياااااء واألماااام ، راجااااع قصاااص أنبياااااء   35
 .كارمي

 .ا تنزيه األنبياء ، للسي د الش ريف املرت ى م بوع كرارا   38 

ا تاااواري  وقصاااص األنبيااااء ، فهااارس الظاهرياااة بدمشاااق  31  ...طيان ا تذكارة األنبيااء واألوليااء والسال 33
5/985. 

ا تاواري  األنبيااء واألئماة الصااحب كتااب الازام الناصاب  28  
 .فارسي يف ثالص  لدات( الشي  علي اليزدي احلائري : 

 .275ا  2/272الذريعة 
 ا جامع مصائب األنبياء ، حك  الن يب اخلاه 29  
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ع بساااط القاااول يف مقتااال النااايب حياااىي ، للشاااي  عباااد مااا :

 .5/79الذريعة . النيب البحراين
: كشاف الغاوامه فااي : لناور الدين اود الصاابوين ، تاارمجة  

أحوال األنبياء ، أل  منصور ماا تاري ، خ ي ، بلوشاه ،   
 :378. 

يف قصااص : ا جلاايس الااواعظني واناايس الااذاكرين  25
فارساااااي ، مااااان تأليفاااااات الاااااواعظ األنبيااااااء واملرسااااالني ، 

املعاصاااار احلاااااج الشااااي  نظاااار علااااي باااان احلاااااج امساعياااال 
 .5/951، الذريعة  9328الكرماين احلائري املتوّف  

ا خالصااااة األخبااااار ، فاااااارسي فاااااي قصااااص األنبياااااء  21 
الساايد حمماااد مهاادي بااان : تاااأليف . ... :واملااارسلني واألئمااة 

وطبااع فاااي  9558منااه حمماااد جعفاار املوساااوي التنكااابين فااار  
 7/598الذريعة . 9575

ا جواماااع تااااري  العاااامل واألنبيااااء ، ملعاااة مااان لواماااع  23
اودعااات يف كتااااب التنبياااه وا شاااراف للمساااعودي وهاااو 

: مااروج الااذهب اقتبساانا هااذا العنااوان ماان : شاابيه كتاااب 
 .228ا  2/231الذريعة 

غيااااص : ا خالصااة األخبااار يف أحاااوال األخيااار مؤلفااه  58 
خاواندمياار ، مقالتاه األوىل : ن بن مهاام الدياان املشاهور باا الدي
طباع مكاررا  فااي طهاران وفااي . قصص األنبياء وتاوارههم: يف 

ااااري وهاااااو غياااااص :  7/598الذريعااااة  أناااااه ملؤلااااف حبيااااب الس 
 ....وقاد أل فه قبال حبيب الس ري... الدين حممد بان مهام 

لاد ين ف ال اهلل رشايد ا: ا جواماع الت اواري  ، مؤلفاه  22
اهلماااااداين الاااااوزير ، قسااااام مناااااه يف تااااااري  األنبيااااااء طباااااع 

 (.مسكو ) آكادمي العلوم 

ا خياار القصاص ألهاال القصااص ، للسايد حممااد فاااارسي  59 
: ماان النساا  اخل يااة جلامعااة طهااران ص  7وكااابري ، راجااع ج 

ها  آقاااااا   هائى در يااااازد از نسااااا ه نسااااا ه: بعنااااااوان  785
 .آتشي

للسااي د مااريزا اجلزائااري ، الساامط : كلاام ا جوامااع ال 25
يف  5/552الثاااااااين منااااااه يف حاااااااالت األنبياااااااء الذريعااااااة 

 .اهلامش

سيااااف الااادين ، ياااتكلم عااان : ا در  اجملاااالس ، تااااأليف  55 
عنااصر ألنبياء بناي اسرائيل والعارب والقاارون األولياة لالساالم 

تاااااري  أدبيااااات : ساااال م االنبياااااء ، مااااان : ومس ااااى أي ااااا  بأساااام 
 ، تأليف هرمان 533فارسي 

ا جاااواهر األخياااار ، لعلاااي اكااارب بااان عباااد العلاااي  26
 .5/3جامعة طهران ج . خ ي. الكرماين

  

  

 1ا حاادائق احلقااائق ملسااكني الفراهااي تااابع للقاارن  27
 .م بوع ب هران مكررا  

  

   ا حصص االتقياء من قصص األنبياء 28
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فصاال  33 موعاة يف  ته ، ب مجة دك  راا زاده شفقا

) على مبااين التصاوف وذكار مجلاة مان مشااي  الصاوفية 
 (. 39و 38اينديا افيس ، رك ، فقرة 

تاااااري  االنبياااااء ، : بااااان سااااراج الاااادين قاساااام ، باااااب أولااااه يف  
 .3231: تاشكند ، روسيا   : يف . خ ي

ا الااااد ر املسااااكوك يف أحااااوال األنبياااااء واألوصااااياء  53
لشاي  أواد األل لصااحب الوساائل واخللفاء وامللوك ، ل

ولكان يف  8/78والذريعة  695: منت ب التواري  ص 
: جلامعاة هتاران  255: الدف  الراباع للنسا  اخل ياة ص 
 .وهو انسب... الدر املسكوك يف أحوال األنبياء 

( عقااب ) تااأليف مناورهر م يعاي : ا زنادگاين ربياامربان  51 
 . لدان

ري  االكاااابر واألنسااااب ا روااااة االلبااااب يف تاااوا 52
ف ااار الااادين اباااو ساااليمان داود بااان أ  الف ااال : مؤلفاااه 

حممااد البناااكيف ، ذكاار يف قسااام أو لااه تاااري  األنبياااء مااان 
 .، طبع يف طهران :آدم إىل موسى 

ا زناادگاين رهاااربان اسااالم ، مااا جم عااان العربياااة للشاااي   68 
السااايد حمماااد الصاااحفي القماااي ، : عبااااس القماااي ، واملااا جم 

صاااافحة ، الذريعااااة  238فاااااي  9375ال مجااااة ب هااااران  طبااااع
 .در  اجملالس: سلم األنبياء ، راجع . 95/53

طااهر حمماد السابزواري : ا روااة ال ااهري ا مؤلفاه  55
، القسااام األول مناااه يف تااااري  األنبيااااء ا خ اااي ا يف 

 .الف 9828متحف بريتانيا   

ي ، أواد البيجنادي خ  ا: ا الشاموس امل ايئة ، تاأليف  69 
 .بالقمر  9519اامعة طهران ، تااري  الكتابة 

ا زاد األخاارة للفتحاي احلسايين ، خ اي ، ول ااريس ،  56
 .قمرية 9891تااري  الكتابة . 176  

: ا طبقات الناصري ، ملنهاج الادين ا  عمار املعاروف باا  65 
منهاج السراج ، ال بقة األوىل منها فاي تاري  األنبياء والر سل 

 .فاي كابل، م بوع 
ا زبدة البيان يف قصص األنبيااء ماع تكملاة يف سارية  57
  .من جامعة طهران 5/299، الدف   9النيب 

طباااع اساااتانبول ،  9352العماااود  5ا الظناااون ، اجلااازء  63 
، تاأليف  539وجاء اسام املؤلاف فااي تااري  ادبياات فارساي 

اساحا  ابان اباراهيم : دك  رااا شافق : هرمان آته ب مجة : 
 617: ديوان هند ،   : خ  ي : بان منصور ، ويف مذكرة 

عبااد الواحااد باان حممااد : ا عجائااب القصااص ، تااأليف  62  سعداهلل بن عبداهلل: ا زبدة التواري  ا مؤلفه  58
يف (  9751: يف القرن العاشر ، ايناديا افايس سااره ) املفيف 
 .فصال 58
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هرمااااان : يف ، تاااأل 535تااااري  أدبياااات فارساااي : ماااان 

 .راا زاده شفق: اته ب مجة 
 .كتبة السي د املرعشي بقم ، ومد بن عبداهلل الس مانمل 

ا عجائاااب امللكاااوت ، لعباااداهلل حمماااد الكساااائي  65
نفاايس : ومد بان احلسان الديادوزمي ، باسام : وترمجة 

  366العااارايس وقصاااص االنبيااااء ، خ اااي بلوشاااه ،   
 .بالقمرية 673كتابته 

عااالء الاادين علااي باان حممااد : قصااص االنبياااء مؤلفااه  ا 79 
حسااان الن راقاااي يف : القوشاااقي ، خ اااي ، نسااا ة مناااه عناااد 

 .طهران

ا العاارائس واجملااالس يف قصااص القاارآن ، نساابه اباان  66
ويف ص  57: طااووس اباان الثعلايب يف فارج املهمااوم ص 

حمماااد بااان اباااراهيم : رو  الشاااي  الفااااال : قااال  59: 
العرائس فاي اجملاالس ومواقيات التيجاان الثعليب يف كتاب 

 .طبع فاي بريوت. ... قصص القرآن: يف 

ا قصااص األنبياااء أل  احلساان باان اهليصاام البوشاانجي ،  75 
حممااااد باااان أسااااعد باااان عبااااداهلل : واملاااا جم . تاااارجم بالفارسااااي
 .يف مكتبة االرشيوامللي بكابل. الت س ي خ ي

ماد حفايظ ا فرحاة النااهرين ا وماد بان اسالم بان حم 67
ربرسرور  ، املقالة األوىل منه فاي تاري  األنبيااء خ اي ، 

 .991: بودليان   

،  25/ا قصاص األنبيااء ، لعمااد زاده اصافهاين بارقم ب 73 
 .يف مكتبة مسجد أعلظم بقم

خسااارو بااان عاباااد : ا فاااردوس التاااواري  ا مؤلفاااه  68
تاااري  وقصااص االنبياااء ، : االبرقااوهي ا قساام أولااه فاااي 

 .567: دورن بروسيا ،   : مكتبة خ ي ا 

ا قصص األنبياء ، لعبد الوهااب النجاار ، ال باع الراباع ،  72 
 .يف مكتبة مسجد أعظم بقم 23/برقم ج

: فااي  38883ا القرآن وق اي ا نسان بتسلسل  61
الااادكتورة عايشاااة بنااات : مكتباااة الساااي د املرعشاااي بقااام لاااا 

 .الش اطيء

 . مع اهلد : راجع ا قصص األنبياء ، للز واري ،  

بابااااا يوجااااد يف مكتبااااة عبااااد  27ا قصااااص األنبياااااء يف  75  تسلسل 2361ا القرآن واملباده ا نسانية  78
،  9556ذي احلجاااااة  97العظااااايم باااااالر ي ، تااااااري  كتابتهاااااا 

، الذريعااااة  3/222ها  خ ااااي  درباااااره نساااا ه: مااااذكور يف 
97/985. 

وع علاى احلجار ا قصاص األنبيااء ، بالفارساي القادمي م با 76  
: قاال أباو حمماد جريار ولعال  املاراد : يف ايران بق ع الربع اوله 
 .97/985حممد بن جرير الذريعة 

ا قصااص األنبياااء ، الفارسااي منقااول عاان تفاسااري العام ااة  77  
 ورواة الشهداء وقف

 



 53  ...................................................................................................... مقدمة التحقيق 

 
، فهاارس االشاابيلي  ا قصااص األنبياااء ، ألوااد باان خلااد 85  .97/985ملدرسة الربوجردي فاي النجف الذريعة 

 .519: ص 
ا قصااص األنبياااء ، ألوااد بااان حممااد بااان منصااور  78

قصااص : االرفجااين ، موجااود فاااي باااريس ومااأخوذ عااان 
األنبيااااء أل  اساااحا  اباااااراهيم باااان منصااااور باااان خلااااف 

عاااان داناااش  97/985النيساااابوري علاااى نقاااال الذريعاااة 
 .ربژوه

 ي ، ا قصااااص األنبيااااء للشاااي  حسااااني الل يثاااي الواساااا 83 
 .97/983الذريعة 

ا قصص األنبياء ، علاى ترتيب نزول السور القرآنياة  71
: ، فارسااي ، مؤلفااه غااري معلااوم ، راجااع فهاارس اجلامعااة 

، الذريعااااااااااااااة  595: فهاااااااااااااارس احلقااااااااااااااو   93/3555
 983ا  97/985

  9525ا قصاص األنبيااء ، للساي د عباداهلل الش ارب املتاوقى  82 
يف الكاهميااة واخاار   نساا ة منااه 97/983كبااري ، الذريعااة 

 .يف مكتبة الشي  خال ين ببغداد

ا قصاااص األنبيااااء ، تفساااري ساااورة االنبيااااء للسااايد  88
اوااد بااان راااا بااان حممااد اهلناادي طبااع فاااي النجااف فاااي 

 97/983، الذريعة  527

ا قصااص األنبيااااء ، لسااايد حمماااد باان املفااايف ماااري عبااااس  85 
: ات بعناااوان ذكاااره يف الت جليااا 9395: اللكنهاااوي املتاااوّف يف 

 كتاب يف أحوال األنبياء 
 .97/982الذريعة 

عباد الل ياف بان : ا قصاص األنبيااء كارمي ، تاأليف  89
فهااارس بااارلني :  525: علاااي الاااواعظ البريجنااادي ،   

تااااااذكرة األنبياااااااء » : فصااااااال وترمجااااااة لكتاااااااب  83فاااااااي 
تااري  ادبيااات : مان  391: ايناديا افاايس   « واألمام 
قصاااااص األنبياااااااء ، : رات وفااااااي بعاااااه املاااااذك. فارساااااي

: ل ياااااف بريجناااااد  ، خ اااااي ، مشاااااهد رااااااوي ،   
ويقااااارب ان باقاااااه : أقاااااول  127بكتاباااااة مؤرخاااااة  588
قصاااااااص االنبيااااااااء :  97/983وفااااااااي الذريعاااااااة . علياااااااه

للواعظ البريجندي املوىل عبادالل يف ، شارع فااي تأليفاه 
 .197فاي شوال 

باع يف ا قصاص األنبيااء ، لبهااونگري باللغاة الكجراتياة ط 86 
 .97/982ثالص  لدات الذريعة 

ا قصااااااص األنبياااااااء ، للغواصااااااي الياااااازدي ، الذريعااااااة  87  
97/982. 

ا قصص األنبياء ،  براهيم بن منصور ابن خلاف املاذكر  88  
 .صفحة 278النيسابور  ، فارسي م بوع يف 

: طبااع  9352العمااود  5كشااف الظ نااون ، اجلاازء : وورد يف 
 .استانبول

األنبيااء ، لساهل بان عباداهلل التسا ي ، خمتصار ا قصاص  81  
أخااااذناه ماااان ... ) احلمااااد هلل األول فااااال شاااايء قبلااااه : أولااااه 

 (مقدمة القصص  براهيم بن منصور الن يسابوري 



 قصص األنبياء  ......................................................................................................   52

 
ااد باان حساان الاادادورمي ،  18 ا قصااص األنبياااء ، وم 

 (.املصدر املتقد م ) فارسي اقتفى فيه أثر الثعليب 
، قالااه  9815  الشايعة فاار  مناه ساانة العااملي مجعااه مان طاار  

 .فاي أعيان الشيعة يف ترمجة املؤلف
ا قصااااص األنبياااااء ، للكسااااائي علااااي اباااان واااازة  19

طبقاات القاراء : ، عان  981ألت حو  القاار  ، تاويف يف 
 .9/535اجلزء 

ا قصص األنبياء ، من القارن التاساع إىل الثااين عشار ،  988 
مان  2/328، الد ف   5518: بالفارسي ، طبع يغما ،   

 .النس  اخل ية فاي جامعة هتران
ا قصااص األنبياااء ، لوهااب باان منبااه وهااو أول ماان  15

، قاموس الرجاال وتنقايح  992صن ف فيها ، مات سنة 
واي ااااا  ) عاااان حمكااااي خمااااتص الااااذهيب ،  3/589املقااااال 

 (.املصدر السابق 

،  3392:    9985ا قصااص األنبياااء كتااب فاااي  989 
 .مل ي تربيزفاي مكتبة 

» ورقاااة  518يف  99ا قصاااص األنبيااااء ، للقااارن  13
« ها  خ ي كتااانه دانشاكده حقاو   فهرست نس ه

 (ج  35) 

ا قصااص األنبياااء ، ملوالنااا حممااد اجلااوير  تسلساال ز  985 
يف مكتباااة مساااجد أعظااام بقااام ورأيتاااه  25وج  9/و ، ز 91

م باااااوع :  97/986فاااااي دار العلاااام كاشااااان وفاااااي الذريعااااة 
اااي  مكاا ررا  ب هاااران وتربيااز ومببئاااي ، كاااان املؤلااف معاصااارا  للش 

 .9/355أ  سعيد وأن ه شرع فيه فاي أو ل ع 
ا قصااص االنبياااء ، ساااقط األول ماان مكتبااة مدينااة  12

 (.   953) رشت 
للااااد ف   361باااارقم ( فارسااااي ) ا قصااااص األنبياااااء  983 

 .من الن س  اخل ي ة جلامعة طهران 27: اخلامس ص 
قصص األنبياء ، يف مكتبة مساجد گوهرشااد بارقم ا  15

 .فارسي 9379
وم د بن عبياد اهلل ( كبري ) ا قصص األنبياء واحواهلم  982 

ااايعي املصاااري املتاااوّف  ،  258بااان أواااد املسااابحي احلااار اين الش 
 .97/986اجلزء ( عن ابن خلكان ) ذكره الذريعة 

ا قصاص األنبيااء وساري امللاوك تسلسال مكتباة مساجد  985  .فارسي 325ا قصص األنبياء ، فيه أي ا  برقم  16
 97/986، قال فاي الذ ريعة اجلازء  5/92/77: اعظم بقم 

 ملوالنا: 
ااا قصااص األنبياااء ، ومااد باان خالااد الربقااي ، ذكااره  17

: اباان طاااووس يف الباااب اخلااامس ماان فاارج املهمااوم ص 
923. 

  

ا قصاص األنبيااء يف  لادين أل  الفاداء  18 
اااايد املرعشااااي ) اعياااال باااان كثااااري امس يوجااااد يف مكتبااااة الس 
  ( 2/5823: برقم . بقم

  

   ا قصص األنبياء ، للشي  إبراهيم بن حسن 11
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حممااااد اجلااااويري كااااان عربيااااا وتاااارجم إىل الفارسااااية وطبااااع 
. الفارسي يف طهران مب بعاة السايد اواد الكتاابقي هاذا

 .والظ اهر أن  الس ابق اصله

ومااااد بااااان أوااااد جاااااد  97161: بتسلساااال  املااااارعشي بقااااام 
 .املولاى ، وطبع باالقاهرة

اايد = ا قصااص األنبيااء واملرسالني  986 الن ااور املباني للس 
 25/د 91/ز: نعمااااة اهلل اجلزائااااري الش وشاااا ي ، باااارقم 

 .م بوع كرارا  . يف مكتبة مسجد اعظم بقم 91/د

اايد  7282: بااارقم » ا قصااص القااارآن  992  فاااي مكتبااة الس 
 .لعلي املارهون« املرعشي باقم 

ا قصااص األنبيااااء ا و ا انااس اجملاااالس ، أل   987
اساااحا  اواااد بااان حمماااد الثعلااايب ، نيشاااابوري حماااد ص ، 

 .يوجد يف مكتبة املسجد األعظم بفم

ترمجااة لقصااص « اصااله جلاااد املاااوىل » ا قصااص قااارآن  995 
الساايد  البالغااي ياااوجد فاااي مكتبااة: األنبياااء الكااارام ، املاا جم 

 .طبع ب هاران 92599: املرعشي بقم بارقم 
ا قصااص االنبياااء واملرساالني ، اجمللااد اخلااامس ماان  988

كار األنوار من ال بع القدمي ومن ال بع اجلدياد ، اجلازء 
 .وهو كتاب الن بوة من البحار 92ا  99

» اااا تااااري  انبيااااء ، ساااريه رساااول اكاااارم  اااا قصاااص قاااارآن 996 
« تبااااااة الساااااايد املرعشااااااي بقااااااام فاااااااي مك 55586بتسلساااااال 

 .للموسو  والغف اري
سايد : ا قصص األنبياء ا يا ا تاري  ربيامربان نوشاته 981

 .م بوع. هاشم رسويل حمالف
 33589بتسلساال » ا قصااص قاارآن وتااااري  ربيامبااران  997 

 .للسيد حممد الصحفي« فاي مكتبة الس يد املارعشي بقام 
مااان النسااا   2/997ا قصاااص أنبيااااء ، الااادف   998

 391: اخل ية جلامعة هتران ص 
ا قصاص قاارآن ا يااا ا تاااري  انبيااء سالف ، فااي  لدياان  998 

اااابقة  1/55588بتسلسااال  للحااااج الساااي د « فااااي املكتباااة الس 
 .عباداحلسني رايئي

ا قصص العرب ، يف مكتبة املسجد األعظام بقام  999
 .رينومد أود جاد املوىل ونفرين آخ:  32/د: برقم 

ا قصااص قااارآن  يااد ، منت ااب مااان تفسااري أباااي بكاار  991 
 .فاي املكتبة املتقدمة 52381: الن يشاباوري عتيق بتسلسل 

تااري  ربياامربان يف املكتباة اصنفاة = ا قصص قارآن  995
 .للس يد حممد الص حفي 26/و  25/برقم د

ا قصاص قارآن يااا فرهنار قاارآن ، لصادر البالغااي فااي  958 
اااايد املااااارعشي الن جفااااي بقااااام بااااارقم مكتباااة ا وفاااااي  5956: لس 
قصااص قاارآن ا أو ا فرهناار قصااص :  97/987الذ ريعااة 

 .للس يد صدر الدين ابان السيد حسن الن ائيين ، طباع مكاررا  
   قصص القرآن نس ةمنه يف مكتبةالس يد ا993
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ا القصااص القارآن يف من وقااه ومفهوماه بتسلساال  959

لساايد املرعشااي بقاام ، لعبااد الكاارمي يف مكتبااة ا 28992
 .خ يب طبع بريوت

 .25/77/د 

تااأليف القيصاام باان حممااد باان . ا قصااص القاارآن 955
ااعود البان طاااووس . القيصام النيساابوري راجااع ساعد الس 

كتااب :  352/5ولكن يف البحار اجلازء . 555: ص 
 .قصص القرآن للهيصم بن حممد النيسابوري

مكتبااة : ذوب ، يوجااد يف ومااد اجملاا: ا قصااص وعاارب  958 
 .3/5/955/ز: املسجد األعظم بقم برقم 

ا قصص قرآن ، لصادر الادين البالغاي نسا ة يف  953
 .9/ز: مكتبة املسجد األعظم بقم 

ا قصاص ا ياا ا داساتاهنا  شاگفت انگياز قارآن  ياد ا  951 
تاأليف ا آقاا  حااج علاى آقاا زاهاد  ، يوجاد مناه نسا ة يف 

 .55/ب: املورد املتقد م برقم 
، اااط شااري علااي يف ( فارسااي ) ا قصااص قاارآن  952
ااور القرانيااة يف مكتبااة  9399عااام  والن ساا ة تفسااري الس 

 .97/987راجع الذ ريعة . 5875املل  بتهران برقم 

 .ها  قرآن ، للص فائي اصملي ا قصه 938 

 97/987الذريعااة ( فارسااي ) ا قصااص القاارآن  955
قصااااص : بعنااااوان (  983: اهلي ااااات ) ذكاااار يف فهاااارس 

 328يف  1األنبياااء ، ناااقص اصخاار ، راجااع إىل القاارن 
 .صفحة

ا  9ها  قرآن ، ترمجة كتاب االربعة مان املاؤلفني  ا قصه 939 
ا  3ا حممااد ابااو الف اال ابااراهيم  5. حممااد اوااد جاااد املااوىل
مصا فى : وامل جم . ا السيد شح انة 2. علي حممد البجاوي

 زماين
 ، فارسااااي ، للحاااااج حممااااد ا قصااااص املرساااالني 956

 . 97/988حسني ال  هراين طبع ب هران ، الذريعة 
 .قصص موسى ا راجع ، تاج القصص

: ا ق عااة ماان كتاااب يف قصااص األنبياااء ، فيهااا قصااه  935 
ابااراهيم ويوسااف وموسااى باان ميشااا وأي ااوب ، نقااال  عاان أهاال 

 .5/673فهرس الظ اهري ة : الس ري 
د زهااران ، يوجااد يف ا قصااص ماان القاارآن ، ومااو  957

 :مكتبة املسجد األعظم بقم برقم 
ا كتااااب األنبياااء ، ال  حفعااار اواااد باان احلساااني بااان  933 

 .سعيد بن واد بن سعيد بن مهران االهوازي
 .ذكره النجاشي يف فهرسته

ا كتاب االنبيااء ، للحسان بان موساى اخلشااب ، ذكاره  932  
 .النجاشي

اباراهيم بان هاشام القماي مان  ا كتاب االنبيااء لعلاي بان 935  
 مشائ  الكليين ، ذكره النجاشي
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ا كتاااب االنبيااء ، للشااريف أ  القاساام علااي باان  936

 ، ذكره الن جاشي 355اود العلو  املتوّف  
 .95/75ا كتاب النبوة للصدو  ، البحار  925 

ا كتااب األنبيااء ال  احلسان علاي بان احلسان بان  937
 .ذكره النجاشيعلي بن ف ال ، 

طالاب : ا لب  الس ري ا ملريزا ابو طالب خان املعاروف باا  926 
قصاااص وتاااواري  االنبيااااء خ اااي ، : ، البااااب االول مناااه فااااي 

 .9395:   . االصفية
ا كتاااب األنبياااء ، أل  احلساان علااي باان مهزيااار  938

 .األهوازي ، ذكره النجاشي
ئي ، القسام  رها  مع األنساب ا ومد بن علي شبانكا 927 

  . االول منه فااي شاأن االنبيااء وقصصاهم ، خ اي كماربيج
 .بالقمري 9826تاري  كتابة  965: 

ا كتااب األنبيااء ، ال  الن ار العياشاي حمماد بان  931
 ذكره النجاشي... مسعود 

تااري  : ا  ماع التاواري  ا حلاافظ ابارو ، رباع أو لاه فااي  928 
واملؤلاف  3353: ي بلغارياا   األنبيااء خ  اي ا اياا صاوفي ة فاا

 .58/59على ما فاي الذ ريعة  833: تويف  فاي 
ا كتاااب األنبيااااء ، حياااهتم وقصصااهم ، تاااأليف  928

 .عبد الصاحب العاملي
ا  مااع احلساانات ، تل اايص مااان صااحيح الب ااار  ا  921 

: ، تااأليف  535قساام تارهااه ا مااان تاااري  أدبيااات فارسااى 
رااااا زاده شااافق نسااا ة مناااه فااااي كاااذتر : هرماااان اتاااه ب مجاااة 
 .3281: اينديا افيس   

ا كتااب األنبيااء واألوصاياء ، مان آدم إىل املهاد   929
عااان فااارج  26/25البحاااار . حمماااد بااان علاااي: مؤلفاااه  :

 .999: املهموم ص 

ذكار فياه . ا  مال الت اواري  والقصاص ا مؤل فاه مل ياذكر 958 
 .ار فاي طهرانتاري  االنبياء والرسل ، طبع مل  الش عراء هب

ا كتااااب قصاااص االنبيااااء ، فارساااي ، يوجاااد يف  925
 98/27لعله يل بأساالمبول ، قالاه يف الذريعاة : مكتبة 

 . مع اهلد : واحتمل انه 

علااي باان احلساان الااز وار  ، : ا  مااع اهلااد  ، تااأليف  959 
: ينهااي امل الااب إىل ا مااام الثاااين عشاار ، اينااديا افاايس ،   

: تاااأليف  535: ادبياااات فارساااي ص  تااااري : ماااان  9283
خ اااي ، : هرمااان اتااه ، ب مجاااة راااا زاده شاافق وفااااي مااذك رة 

 518:   . اته
يف مكتباة ملا   9836: ا كتااب القصاص بارقم  923
 .ب هران

  

ا كتاااب روض الر ياااحني يف حكايااات الصاااحلني  922
بعااه وجااوه احلكماااة ... احلمااد ببااه حااق وااده : اولااه 
قص ااة أصااحاب : واخااره ... كاام مخسااة امااور أ  ح... 
 .فاتين قيد مصدره. الفيل
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 97/983وفااي الااذ ريعة . قمرياة 9871: بكتابة تاارهها 

ااار علاااي بااان احلساان ولاااه :  قصااص االنبياااء ، للااز واري املفس 
:  58/27 مااااع اهلااااد  وقااااال فاااااي اجلااااازء : اساااام آخاااار 

  مااااع اهلااااد  للمااااوىل املفساااار علاااااي بااااان احلساااان الااااز واري
ااااار  تلمياااااذ اوقاااااق الكااااااركي واساااااتاذ املولااااااى فاااااتح اهلل املفس 

رأيتااااه فااااي اردبيااال وتربيااااز : الكاشااااين ، قااااال فااااي الرياااااض 
واصن عندي وهاو اربعون بابا فاي قصاص االنبياااء واالئماة 

 .فاارسي كبيار حاسن الفوائد انتهى
 . مع اهلاد : قصص االنبياء ، للازوار  ، راجاع 

فصاايح اوااد خااوايف ا : صاايحي ا مؤلفاااه ا  مااع ف 955
قصااااص وتاااااواري  آدم إلاااااى خاتااااام ، طبااااع : مقد متااااه فاااااي 

حممود فرخي فاي مشهد فااي ثاالص  لادات وفااي الذ ريعاة 
. ...  مال فصيحي ، تااري  عمااومي فارسااي:  58/59

 777أواااااد باااااان حمماااااد فصااااايح اخلوانااااااي املااااااولود : أل فاااااه 
 3681امللي اة بتربيااز  : فاااينساا ة مناه . ... 825املتوفااي 

وصورهتاااا  526: لينااني گااراد اكادمياااة العلاااوم :ونسا ة فاااي
 (. 9755ا  82: امللية )الفتوفرافية ب هاران 

مصاالح : ا مااارآة األدوار ومرقااااة األخباااار ا مؤلفاااه  953
: الاادين حمماااد الس عاااد  العباااادي ، الباااب االول منااه فاااي 

 ، تااري  االنبياء

 .995: حف بريتانيا   مت. خ ي 
ا مقاصد االولياء يف حماسن االنبيااء لعمااد الادين أ   952

القاساام حممااود الفاريااا  ، ماا جم واملاا جم غااري مشاا ص ، 
 55: مكتبة يف هند ،   : خ ي ا آصفية 

ا مناقااااب األولياااااء ، ومااااد صاااااد  الكشاااامريي ،  955
تااااااااري  الكتاباااااااة  989: خ اااااااي ايواناااااااف يف روسااااااايا ،   

 .القمرية 9838
علاي : ا منهااج ال االبني يف معاارف الص اادقني مرلفاه  956

تااري  : بن احلساني القازويين اهلااليل ، القسام الثااين مناه يف 
: أيااااااااا صااااااااوفية ، بلغاريااااااااا ،   : االنبياااااااااء ، خ ااااااااي ، يف 

3867. 
ا نفاااايس الفناااون ا لشااامس الااادين األملاااي طباااع  957

 .بتصحيح العال مة الشعراين يف طهران
كتاااب مشاااتمل اااامنا  علاااى بعاااه القصاااص لااابعه   وهنااااك

 ا: األنبياء تقدم بع ها وهذه بقي تها منها 
 ا اثبات الوصية للمسعود  ، م بوع 958
 ا تاري  ال رب  ، م بوع 951
 ا تاري  اليعقو  ، م بوع 968
تااري  االنبيااء : ا حبيب السري ، اجلازء االول مناه يف  969

 .، خلواند مري ، طبع ب هران مكررا  
 .ا علل الشرايع ، للصدو  ، طبع مكررا   965
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حااااااااديثا   258بابااااااااا  و 588ومااااااااارت ب علااااااااى  :املعصااااااااومني   .له كذل  7ا عيون اخبار الراا  963

وسيوافي  فهرس ذل  فاي آخار الكتاب والغرض هناا الت نبياه 
علااى أن  االبتاداء فااي عاد ة أساانيده بأساامي مشااي  الق اب 

ااااااايد ف ااااااال اهلل امل تص اااااااة دون أن يشااااااا   ك معااااااااه فااااااايهم الس 
 :الر اوندي وهام فو  عشرة 

فاص يف  57ا فصاوص احلكام البان العار  ، فياه  962
 .نيب   57

 .ا اباو حرب اجملتىب ابان الداعي احلسيين 9 

 .ا اباو القاسم بان كميح 5  .ا كامل ابن أثري ، م بوع 965
 .باو جعفر بان حممد املرزبانا ا 3  .ا كمال الدين ومتام النعمة ، له كذل  966
 .ا أباو عبداهلل احلسني املؤدب القمي 2  .ا مروج الذهب ، له ، م بوع 967
 ا أباو سعد احلسن بان علي 5  :ا ويف الفهارس العامة ، من قبيل  968
 .ا أبو القاسم احلسن بان حممد احلديقي 6  .ا تاري  األداب العر  961
 .ا أبو علي الف ل بان احلسن ال ربسي 7  الفؤاد زكى فهرس تراص العربي ة 978
 .ا أبو احلسني أواد بن حممد بان علي 8   ا فهرس دار الكتاب الظ أهرية بدمشق 979
 .ا هبة اهلل بان دعويدار 1  .975ا  9/956ا فهرس االستوري اجلزء  975
ا والفهاارس العام اة بالل غااات األجنبياة توجاد كتااب  973

يصاااعب احلصاااول علاااى  :األنبيااااء وقصصاااهم  يف تاااواري 
اسااااااميهم عجالاااااة ،  كااااان االطاااااالع عليهاااااا ويصااااايلها 

 .حسب املرور تدروا  

ا أبو اواسن مسعود بان علي وغريهم ، أدل  دليل علااى  98 
أن  هذا الكتااب للق اب الراونادي إختصاصاا  ولاام يباق  اال 

 رب  ماااع ذلاا  للت ااوهم ال ااذي صاادرت املقد مااة باااه واحلمااد هلل
 .العاملني

كتاااب : ا أخريهاا ولاايس آخرهاا وهااو  972 
لق ااب الااد ين سااعيد باان ( كتابنااا هااذا ) قصااص االنبياااء 

 هبة اهلل الر اوندي وهو مبين  على األحاديث الواردة عن

  

 

 وأنا العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الرحمن 
 .الميرزا غالم رضا عرفانيان اليزدي الخراساني
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 اهلل الرحمن الرحيمبسم 
، ومناااه الت مكاااني وا مكااااان ، الاااذي دل  علااااى  (9)احلماااد هلل الاااذي خلااااق الز ماااان واملكااااان 

نفسااااه مب لوقاتااااه ، وتعاااار ف ماااان خلقااااه مبصاااانوعاته 
،  مااااده علااااى مننااااه املتتابعااااة املتظاااااهره ،  (5)

يقت اااى فاااوز ، وشاااكرا   (3)ونشاااكره علاااى نعماااه الباطناااة والظ ااااهرة ، وااادا  يوجاااب مزياااد ا حساااان 
ااااد  الغفااااران والر اااااوان ، وصاااالواته علااااى نبي ااااه حمم 
ااااراج  (2) البشااااري الن ااااذير الس 

املنااااري ، وعلااااى آلااااه  (5)
  .ال يبني وع ته ال  اهرين

فااا ن يف قصاااص االنبيااااء والرسااال صااالوات اهلل علااايهم أل افاااا  تااادعو إىل حماسااان : أم اااا بعاااد 
مان ال  اعاة  (6)كار أخباارهم وآثاارهم مم اا يقارب األخال  ، وعربا  تردع عن الش   والن فاا  ، وأن  ذ 

  .العادة (1)االست اعة من سوء  (8)والعبادة ، ويبع د ذوي  (7)
 والكتب املصن فة يف هذا املعف فيها الغث  والس مني والر د والثمني فجمعت بعون اهلل 

__________________ 
 .املنزه عن الزمان واملكان:  3يف   ( 9)
 .وتعرف ذاته بصفاته : 3يف   ( 5)
 .ودا  يوجب ا حسان يف كل وقت وآن:  3يف   ( 3)
 .على سيدنا حممد:  3يف   ( 2)
 .والسراج:  2و   3يف   ( 5)
 .وآثارهم يقرب:  9يف   ( 6)
 .وأن ذكر أخبارهم تقريب من الزهد:  3يف   ( 7)
 .د ذووتبع:  5وينقذ ذو ، ويف   :  2وتبعيد ذوي ، ويف   :  3يف   ( 8)
  .عن سوء:  3يف   ( 1)
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  .(3)وحص لته مرت با  ، وفص لته مب وبا  وباهلل الت وفيق والعصمة  (5)، وسلبتها جرياهلا  (9)تعاىل ذالهلا 
 : الباب األو ل 

  .7يف ذكر أبينا آدم 
 : الباب الث اين 

  .8يف ذكر إدريس ونوح 
 : الباب الثالث 

  .8يف ذكر هود وصاحل 
 : بع الباب الرا

  .7 (2)يف ذكر إبراهيم خليل اهلل 
 : الباب اخلامس 

  .8يف ذكر لوط وذي القرنني 
 : الباب السادس 

  .8يف ذكر يعقوب ويوسف 
 : الباب الس ابع 

  .8يف ذكر أي وب وشعيب 
 : الباب الث امن 

  .يف ذكر موسى بن عمران صلوات اهلل عليه
 : الباب الت اسع 

  .ئيليف ذكر أحاديث بين إسرا
__________________ 

 .زالهلا:  3و   9، ويف    2و   5كذا يف   ( 9)
وجرياهلااا مبعااف لوهنااا وورهتااا ، وعاان االعشااى كمااا يف  .وساالبتها ساارباهلا:  3، ويف    2و   5و   9كااذا يف   ( 5)

 ( :  99/988) لسان العرب 
 .كدم الذبيح سلبتها حريا هلا* وسبيئاة فماا تعتق باابل 

وهااو  .ت وفيااق والعصاامةوحصاالته مرتبااا  علااى تسااعة عشاار بابااا ، وباااهلل ال:  3كلمااة العصاامة ، ويف     5لاايس يف   ( 3)
 .غلط هاهرا  

  .خليل الرون:  2و   5يف   ( 2)
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 : الباب العاشر 
  .يف ذكر إمساعيل ولقمان صلوات اهلل عليهما

 : الباب احلادي عشر 
  .يف ذكر داود صلوات اهلل عليه

 : الثاين عشر  الباب
  .يف ذكر سليمان صلوات اهلل عليه

 : الباب الث الث عشر 
  .8يف ذكر ذي الكفل وعمران 

 : الباب الر ابع عشر 
  .8يف ذكر زكري ا وحيىي 
 : الباب اخلامس عشر 
  .8يف ذكر إرميا ودانيال 
 : الباب الس ادس عشر 

  .:يف ذكر جرجيس وعزيز وحزقيل 
 : الباب الس ابع عشر 

  .:يف ذكر شعيا وأصحاب األخدود والياس واليسع ويونس وأصحاب الكهف والر قيم 
 : الباب الثامن عشر 

  .يف ذكر عيسى بن مرمي صلوات اهلل عليه
 : الباب التاسع عشر 

يف ذكر معجزات الن يب حمم د املص فى صلوات اهلل وسالمه عليه ، وغري ذل  مان الوقاايع 
  .ه وبيانهوالغزوات على ما يأف شرح

 : الباب العشرون 
  .9يف أحوال حممد 
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لاذوي اهلمام ،  (5)فيه فائدة عائادة  (9)وذكرت أي ا  من أحوال األصفياء واألمم ما تكون 
 .وجعلت كل  باب منها يشتمل على عد ة فصول ، وباهلل العصمة والت وفيق يف الفروع واألصول

__________________ 
 .مما تكون:  2ما يكون ، ويف   :  3، ويف   مما يكون :  9يف   ( 9)
  .الفائدة والعائدة:  2و   3و   5يف   ( 5)
 

 



 

  الباب األّول
 ( 7في ذكر آدم ) 

 ـ 1فصل ـ 
 : في ذكر خلق آدم وحّوا صلوات اهلل عليهما 

ا أخربين الش ي  علي  بن علي  بن عبد الص مد  9
 الن يشابوري ، عن أبيه ، أخربناا الس ايد (9)

أبو الربكات علي  بن احلسني اجلوزي 
، أخربنا الشي  أبو جعفر حممد بن علي بان احلساني بان  (5)

أخربناا ساعد بان عباداهلل أخربناا : بابويه ، أخربنا أ  وحممد بن احلسن بان أواد بان الولياد ، قااال 
، عان  حممد بن احلسني بان أ  اخل ااب ، أخربناا احلسان بان حمباوب ، عان عمارو بان أ  املقادام

ساائل أمااري املااؤمنني عليااه الصااالة والسااالم هاال كااان يف األرض : قااال  7جااابر ، عاان أ  جعفاار 
نعام قاد كاان يف الس اماوات : فقاال  ؟وذر يتاه 7آدم  (3)خلق مان خلاق اهلل تعااىل يعبادون اهلل قبال 

فااا ون ، واألرض خلاااق مااان خلاااق اهلل يقد ساااون اهلل ، ويساااب حونه ، ويعظ موناااه بالل يااال والن هاااار ال ي
 عز  وجل  مل ا خلق  (2)وأن  اهلل 

____________ 
ااي  احلاار  يف تااذكرة : أقااول ...  الشااي  علااي باان عبااد الصاامد:  5يف   ( 9) وهااو الن يسااابوري الت ميمااي ، قااال عنااه الش 

فاااااال عااااامل ، ياااروي عنااااه اباااان شااااهر آشاااوب ، وال يبعااااد اياااااده مااااع التميمااااي [ : ط النجااااف  915ص ] املتبحااارين 
الشي  علي بن عبد الصمد التميمي السبزواري فقيه دين ثقة قرأ على الشاي  : واري ، قال الشي  منتجب الدين السبز 

الشي  ركان الادين علاي بان علاي بان عباد الصامد الت ميماي الن يساابوري : وقال الشي  احلر بعد عدة أسامي  .أ  جعفر
اااي  أ  علاااي بااان الشاااي  أ  ااااد  4 جعفااار فقياااه ثقاااة قااارأ علاااى والاااده وعلاااى الش  قالاااه منتجاااب الااادين انتهاااى والظااااهر اي 

 .العناوين الث الثة
 .( 15و 96) ويأف يف اخلرب املرقم  .احلوري:  2و   5اخلوزي ، ويف   :  3يف   ( 5)
 .خلق اهلل تعاىل قبل:  5يف   ( 3)
  .فان اهلل:  2و   3يف   ( 2)
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  .خلقها قبل الس ماوات (9)األراني 
كاة روحااني ني هلاام أجنحاة ي اريون هباا حيااث يشااء اهلل ، فأساكنهم فيماا بااني مث خلاق املالئ

ااااماوات يقد سااااونه يف الل ياااال والن هااااار  (5) أطبااااا  الس 
ماااانهم إساااارافيل وميكائياااال  (2)، واصاااا فى  (3)

  .وجربائيل
أجنحاة ، ف لقهام دون خلاق املالئكاة  (5)مث خلق عز  وج ل يف األرض اجلن  روحانيني هلام 

أن يبلغااااوا مبلااااغ املالئكااااة يف ال ااااريان وغااااري ذلاااا  ، فأسااااكنهم فيمااااا بااااني أطبااااا   (6)، وخفظهاااام 
األراني الس بع وفوقهن  يقد سون 
  .اهلل الل يل والن هار ال يف ون (7)

 (8)مث خلق خلقا  دوهنم ، هلم أبدان وأرواح بغري أجنحة ، يأكلون ويشربون نساناس أشاباه 
اهلل  (1)ألرض علااى ههاار األرض مااع اجلاان يقد سااون خلقهاام وليسااوا باا نس ، وأسااكنهم أوساااط ا

  .والن هار ال يف ون (98)الل يل 
اااماء ، فتلقاااى املالئكاااة يف الس اااماوات ، فيسااالمون علااايهم : قاااال  وكاااان اجلااان ت اااري يف الس 

  .ويزوروهنم ويس حيون اليهم ويتعل مون منهم اخلري
اجلان متار دوا وعتاوا عان أمار اهلل ،  (99)ساكنهم أوسااط األرض ماع مث  أن  طائفة مان اجلان والن ساناس ال اذين خلقهام اهلل وا

فمرحااوا وبغااوا يف األرض بغااري احلااق  ، وعااال بع ااهم علااى بعااه يف العتااو  علااى اهلل تعاااىل ، حااك  ساافكوا الاادماء فيماااا 
 بينهم ، وأههروا الفساد ، وجحدوا ربوبي ة 

__________________ 
 .األرض:  5يف   ( 9)
 .ما بني:  2يف   ( 5)
 .واص فى منهم .ويع  مونه: ويعظ مونه منهم ، والص حيح :  2و   3يف   ( 3)
 .وهلم:  2و   5يف   ( 5)
 .وحفظهم:  3و   9يف   ( 6)
 .األراني وفوقهن يسبحون اهلل:  3وفوقهن بعد سبع مساوات يقدسون اهلل ، ويف   :  2و   5يف   ( 7)
 .نسناس جون أشباه:  3يف   ( 8)
 .على طهر األرض والكل يقدسون:  3أوساط األرض مع اجلن يقدسون ، ويف   :  5   يف( 1)
 .بالليل:  2يف   ( 98)
  .أوساط األرض على ههرها مع:  3يف   ( 99)
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  .تعاىل (9)اهلل 
وأقاماااات ال ائفااااة امل يعااااون ماااان اجلاااان علااااى راااااوان اهلل تعاااااىل وطاعتااااه ، وباااااينوا : قااااال 

  .عتوا عن أمر اهلل (5)س الل ني ال ايفتني من اجلن والنسنا
ال ائفاة ماان اجلاان  ال اذين عتااوا عاان أمار اهلل ومتاار دوا ، فكااانوا ال  (3)فحااط اهلل أجنحااة : قاال 

يقدرون على ال  ريان إىل الس ماء وإىل مالقاة املالئكة ملا 
  .ارتكبوا من الذ نوب واملعاصي (2)

ت ااري إىل الس ااماء الل ياال والن هااار علااى مااا   وكاناات ال ائفااة امل يعااة ألماار اهلل ماان اجلاان  : قااال 
  .كانت عليه ، وكان ابليس ا وامسه احلارص ا يظهر للمالئكة أنه من ال ائفة امل يعة

 (5)مث خلاااااق اهلل تعااااااىل خلقاااااا  علاااااى خاااااالف خلاااااق املالئكاااااة وعلاااااى خاااااالف خلاااااق اجلااااان 
كماا تأكال األنعاام   وعلى الف خلق الن ناس يادب ون كماا يادب  اهلاوام يف األرض يشاربون وياأكلون

اهلل فاايهم شااهوة الن ساااء ، وال  (6)ماان مراعااي األرض ، كل هاام ذكااران لاايس فاايهم أناااص ، ومل وعاال 
، ال يلبساااااهم الل يااااال ، وال  (7)حاااااب  األوالد ، وال احلااااارص ، وال طاااااول األمااااال ، وال لاااااذ ة عااااايش 

وشااارهبم مااان العياااون  ور  الشاااجر ، (1)وال هاااوام ولباساااهم  (8)يغشااااهم الن هاااار ، وليساااوا ببهاااائم 
  .الغزار واألودية الكبار

مث أراد اهلل يفرقهم فرقتني ، فجعل فرقة خلف م لع الش امس مان وراء البحار ، فكاو ن هلام 
 ينة أنشأها هلم تسم ى 
 طوهلا اثنا عشر ألف فرس  يف اثف عشر ألف « جابرسا »  (98)

__________________ 
 .وأنكروا ربوبية اهلل:  3يف   ( 9)
 .ال ائفتني اللذين:  5يف   ( 5)
 .فحفظ أجنحة:  3يف   ( 3)
 .وإىل الس ماء وإلىمالء املالئكة مبا ارتكبوا:  3إىل الس ماء واألرض وإىل مالقاة املالئكة ملا ، ويف   :  5يف   ( 2)
 .على خالف خلق اجلن  وعلى خالف خلق الش ياطني:  2يف   ص و  ( 5)
  .مل وعل:  3و  9يف   ( 6)
 .وال لذة العيش:  3و   9 يف   ( 7)
  .هبائم:  3يف   ( 8)
 .لباسهم ، بدون الواو:  3و   9يف   ( 1)
  .أنشأها تسمى:  5يف   ( 98)
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  .فرس  ، وكو ن عليها سورا  من حديد يق ع األرض إىل الس ماء ، مث  أسكنهم فيها
ل هلاام مدينااة أنشاااها وأسااكن الفرقااة األخاار  خلااف مغاارب الشاامس ماان وراء البحاار ، وذو 

تساام ى 
فرساا  يف اثااين عشاار ألااف فرساا  ، وكااو ن هلاام  (5)طوهلااا اثنااا عشاار ألااف « جابلقااا »  (9)

، فأساااكن الفرقاااة األخااار  فيهاااا ، ال يعلااام أهااال جابرساااا  (3)ساااورا  مااان حدياااد يق اااع إىل الساااماء 
ل أوسااااط مبواااع أهااال جابلقااا ، وال يعلااام أهااال جابلقااا مبوااااع أهاال جابرساااا ، وال يعلااام هباام أهااا

  .األرض من اجلن  والن سناس
ماان اجلاان  والن سااناس ، فينتفعاااون  (5)الش اامس ت لااع علااى أهااال أوساااط األرض  (2)وكاناات 

كر ها ويست يئون بنورها ، مث  تغرب يف عني وئة ، فال يعلم هباا أهال جابلقاا اذا غربات وال يعلام 
ا ت لع من دون جابرس (6)هبا أهل    .ا ، وتغرب من دون جابلقاجابرسا اذا طلعت ، ألهن 

ولاايس ت لااع  ؟وكيااف يااأكلون ويشااربون ؟فكيااف يبصاارون وحييااُون: فقياال يااا أمااري املااؤمنني 
  ؟(7)الش مس عليهم 

اااام يست اااايئون : فقااااال صاااالوات اهلل عليااااه  بنااااور اهلل ، فهاااام يف أشااااد  اااااوء ماااان نااااور  (8)أهن 
ومااا  وال كواكااب ، وال يعرفااون شاايئا  الش اامس ، وال ياارون أن اهلل تعاااىل خلااق سسااا  وال قماارا  وال ج

  .غريه
  ؟فأين ابليس عنهم: فقيل يا أمري املؤمنني 

 بذكره ، ال يعرفون إال  اهلل وحده ال شري  له ، مل  (1)ال يعرفون ابليس وال مسعوا : قال 
__________________ 

 .أنشأها هلم تسمى:  3يف   ( 9)
 .طوهلا ألف:  2و   5يف   ( 5)
 .يق ع األرض إىل السماء:  9يف   ( 3)
 .فان كانت:  3يف   ( 2)
 .االراني:  3و   9يف   ( 5)
 .وال أهل:  5يف   ( 6)
 .وكيف ما ت لع الشمس عليهم:  3يف  ( 7)
 .ليست يئون:  9يف   ( 8)
  .وال يسمعون:  3يف   ( 1)
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  وتاون ، يعباادون اتاا  ال يساقمون وال يهرماون وال (9)يكتساب أحاد مانهم قاط  خ يئاة ومل يقا ف 
  .اهلل إىل يوم القيامة ال يف ون ، الليل والنهار عندهم سواء

والن ساااناس  (3)أحاااب  أن هلاااق خلقاااا  ، وذلااا  بعاااد ماااا م اااى مااان اجلااان  (5)إن  اهلل : قاااال 
سبعة آالف سنة ، فلم ا كان من خلاق اهلل أن هلاق آدم لل اذي أراد مان الت ادبري والت قادير فيماا هاو 

  .أطبا  الس ماوات (2)السماوات واألراني كشف عن  مكو نه من
انظاااروا إىل أهااال األرض مااان خلقاااي مااان اجلااان  والن ساااناس هااال ترااااون : مث قاااال املالئكاااة 
مااا يعملااون فيمااا ماان املعاصااي وسااف  الااد ماء  (5)فاطلعاات املالئكااة ورأوا  ؟أعماااهلم وطاااعتهم يل

هلل ، وأسفوا على أهال األرض ، ومل  لكاوا والفساد يف األرض بغري احلق  ، اعظموا ذل  وغ بوا 
ااااأن وهااااؤالء كل هاااام خلقاااا   (7)العزيااااز اجلب ااااار الظ اااااهر العظاااايم  (6)رب نااااا أناااات : غ اااابهم وقااااالوا  الش 

يف قب ت  ، ويعيشون برزق  ويتمت عاون بعافيتا   (8)ال عيف الذليل يف أرا  ، كل هم ينقلبون 
ب وال تنااتقم ماانهم لنفساا  مبااا تساامع ماانهم ، وهاام يعصااون  مبثاال هااذه الااذ نوب العظااام ال تغ اا

  .في  (1)وتر  وقد عظم ذل  علينا واكربناه 
ااا مسااع اهلل تعاااىل مقالااة : قااال  فلم 

إين  جاعاال يف األرض خليفااة فيكااون : املالئكااة قااال  (98)
سبحان  رب نا أجتعال فيهاا مان يفساد فيهاا : ، فقالت املالئكة  (99)حج يف على خلقي يف األرض 

  ؟د ماء و ن نسب ح كمدك ونقد س ل ويسف  ال
__________________ 

 .وال يق ف:  2و   5يف   ( 9)
 .مث قال ان اهلل:  3قال مث ان اهلل ، ويف   :  9يف   ( 5)
 .ما م ى للجن:  2و   3و   9يف   ( 3)
 .مكونه يف السماوات واالراني كشط عن ، والكشط مبعف الكشف:  2و   3و   9يف   ( 2)
 .فاطلعت ورأوا:  3و   9يف   ( 5)
 .يا ربنا أنت:  2و   3يف   ( 6)
 .ال اهر العظيم:  3و   9القاهر العظيم ، ويف   : يف البحار ( 7)
 .يتقل بون: والبحار  3و   9يف   ( 8)
 .ذل  واكربناه:  5يف   ( 1)
 .مقال:  9يف   ( 98)
  .يف أراي:  3و   9فيكون حجة على خلقي يف أراي ، ويف   :  2يف   ( 99)
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 (9)يااا مالئكاايف اين  أعلاام مااا ال تعلمااون أين  أخلااق خلقااا  بياادي أجعلهاام : فقااال اهلل تعاااىل 
ويهااادوهنم اىل طااااعيف ،  (5)خلفاااائي علاااى خلقاااي يف أرااااي ، ينهاااوهنم عااان معصاااييف ، ويناااذروهنم 

اااة يل عاااذرا  وناااذرا   اااياطني (3)ويسااالكون هبااام طرياااق سااابيلي ، أجعلهااام حج  مااان أرااااي  وأنفاااي الش 
األرض ويف الفيااايف ، فاااال يااراهم خلاااق ، وال  (2)وأطه رهااا مااانهم ، فأسااكنهم يف اهلاااواء ماان أق اااار 

ياارون ش صااهم ، وال والسااوهنم ، وال هااال وهنم ، وال يؤاكلااوهنم ، وال يشاااربوهنم ، وأنفاار  مااردة 
اجلن  العصاة عن نسل 
باني خلقاي وباني باري يف وخلقاي وخاريف ، فاال وااورون خلقاي ، وأجعال  (5)

اجلااان  حجابااا  ، فااال ياار  خلقااي شاا ص اجلاان  ، وال والسااوهنم ، وال يشاااربوهنم ، وال يتهج مااون 
مسااااكن  (6)هتج مهاام ، وماان عصااااين ماان نساال خلقاااي ال ااذي عظ متااه واصااا فيته لغياايب أسااكنهم 

  .وال أبايل (7)العصاة وأوردهم موردهم 
:  (8)ا ان ا  أنات العلايم احلكايم ، فقاال للمالئكاة ال علم لنا أال  ما عل متن: فقال املالئكة 

اين  خاااالق بشااارا  مااان صلصاااال مااان وااااء مسااانون فااااذا ساااو يته ونف ااات فياااه مااان روحاااي فقعاااوا لاااه 
  .(1)ساجدين 

وكااان ذلاا  ماان اهلل تقدمااة للمالئكااة قباال أن هلقااه احتجاجااا  منااه علاايهم ، ومااا كااان اهلل ليغااري  مااا بقااوم إال  : قااال 
(98) 

ة عذرا  عذرا  أو نذرا  ، فأمر تباارك ملكاا  مان املالئكاة ، فااغ ف غرفاة بيميناه ، فصلصالها يف كف اه فجمادت ، بعد احلج  
  (99)من  أخلق : فقال اهلل عز  وجل  

__________________ 
ن وأجعاال ماان ذريتااه أنبياااء ومرساالني وعبااادا  صاااحلني وأئمااة مهتاادي: أجعاال ، ويف البحااار :  2و   3و   5يف   ( 9)

 .وأجعلهم خلفائي
 .وينذروهنم من عذا : يف البحار ( 5)
 .عذرا  أو نذرا  : والبحار  9يف   ( 3)
 .فال يراهم خلقي...  وأسكنهم يف اهلواء وأق ار: والبحار  9يف   ( 2)
 .من نسل:  2و   3و   5يف   ( 5)
 .عظمته أسكنهم:  3عظمته واص نعته لعيين ، ويف   :  9يف   ( 6)
 .مواردهم:  2 يف  ( 7)
 .فقال اهلل تعاىل للمالئكة:  9يف   ( 8)
 .( 51ا  58) ، والثالثة يف سورة احلجر (  35ا  38) االوىل والثانية من سورة البقرة : وااليات ( 1)
وا ما بأنفسهم اال  بعد:  3يف   ( 98)  .ما بقوم حك  يغري 
 ا  355) من صدر اخلرب ، وأورد متامه يف نفس اجلزء ص  أشار هنا إىل مجالت(  57/58) كار األنوار اجلزء ( 99)
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 ـ 2فصل ـ 
اال وحمم اد باان  5 ااد بان موسااى بان املتوك  ا وباالساناد املاذكور ، عاان إبان بابويااه ، أخربناا حمم 

علي  ما جيلويه ، أخربنا حمم د بن حيىي الع  ار ، عن احلسني بن احلسن بن أباان ، عان حمم اد بان 
ثمان ، عان العبقاري ، عان عمارو بان ثابات ، عان أبياه ، عان حب اة العارين أورمة ، عن عمرو بن ع

آدم  (9)ان اهلل تعاااااىل خلااااق : ، عاااان أمااااري املااااؤمنني علااااي  باااان أ  طالااااب صاااالوات اهلل عليااااه قااااال 
صلوات اهلل علياه مان آدمي األرض ، فمناه الس ابال واملااحل وال  ياب ، ومان ذر يتاه الص ااحل وال  ااحل ، 

تعااىل مل ااأ خلاق آدم صاالوات اهلل علياه ونفاا  فياه ماان روحاه هنااه ليقاوم ، فقااال اهلل إن  اهلل : وقاال 
 (5)مااان  7مااان أوالد آدم  (2)عالماااة للمالئكاااة ، إن   (3)وهاااذا  (5)وخلاااق ا نساااان عجاااوال  : تعااااىل 

يصاري بفعلاه صااحلا  ، ومانهم مان يكاون طاحلاا  بفعلاه ، ال أن  مان خلاق مان ال  ياب ال يقادر علااى 
وال أن  من خلق من الس ب ة القبيح ، 

  .(7)ال يقدر على الفعل احلسن  (6)
ا وهبذا االسناد ، عن هشام بن ساامل ، عان أ  عباداهلل الص ااد  صالوات اهلل علياه قاال  3

ا وهو ملقاي يف اجلن اة مان طاني ، فتقاول  ا أي بصورته كانت املالئكة متر  بآدم صلوات اهلل عليه: 
  .(8) ؟ألمر ما خلقت: 

 وباالسناد املتقد م ، عن سعد بن عبداهلل ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أ   ا 2
__________________ 

  .( 51/555) ، ونب ه على مجالت من أوائل اخلرب أي ا  يف اجلزء (  5: ) يت الرقم (  355
 .ملا خلق:  5يف   ( 9)
 .( 58: ) لنساء سورة ا« وخلق ا نسان اعيفا  » اصية يف الكتاب اجمليد ( 5)
 .هذه:  9يف   ( 3)
 .وان:  5يف   ( 2)
 .يكون من: والبحار  2و   3و   5يف   ( 5)
 .ال يقدم على الفعل اخلري...  ال يقدم على القبيح:  3وال من خلق من الس ب ة ، ويف   :  5يف   ( 6)
« وهاذا عالماة » بياان ا قولاه :  ;لساي ، قاال العالماة اجمل(  35: ) ، بارقم (  993ا  99/995: ) كاار األناوار ( 7)

 .كالمه الر اوندي ذكره لتأويل اخلرب
  .( 33: ) ، برقم (  99/993) كار األنوار ( 8)
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إن  القب ااة : قااال  7عمااري ، عاان أبااان باان عثمااان ، عنمحمااد احللاايب ، عاان أ  عبااداهلل الص اااد  
جربئيال  (9) علياه مناه أرسال اهلل إليهاا اليف قب ها اهلل تعاىل من ال ني الذين خلق آدم صلوات اهلل

ياا رب  : أعاوذ بااهلل أن تأخاذ ماين  شايئا  ، فرجاع فقاال : أن يأخذ منهاا إن شااء ، فقالات األرض 
ه ، فقاال مثال ذلا  فرجاع فأرسال اهلل إليهاا  (5)فأرسل اهلل تعااىل إليهاا إسارافيل  .تعو ذت ب  وخاري 
ه أي ااا  ، فقالات مثاال ذلاا   (3)ميكائيال  ، فرجاع فأرساال اهلل إليهااا ملا  املااوت ، فااأمره علااى وخااري 

وأنااا أعااوذ باااهلل أن أرجااع إليااه حااك  : احلااتم ، فتعااو ذت باااهلل أن يأخااذ منهااا ، فقااال ملاا  املااوت 
  .آخذ من  قب ة
ا مس ي  تعاىل خلق آدم مان ال اني  (5)إن  اهلل : وقال  .آدم ألن ه أخذ من أدمي األرض (2)وإه 

وخلاااق حاااو ا 
اااه الر جاااال األرض ومه اااة الن سااااء الر حاااالمااان آد (6) أدمي األرض أدىن : وقيااال  .م ، فهم 

  .(8) (7)األرض الر ابعة إىل اعتدال ، ألن ه خلق وسط املالئكة 
ا وبا ساناد املااذكور ، عان حمماد بان حياىي الع  اار ، عاان أواد بان حمماد ، عان احلسااني  5

ري ، عااان أ  عباااداهلل الص ااااد  علياااه بااان سااايف بااان عمااارية ، عااان أخياااه ، عااان أبياااه ، عااان أ  بصااا
سااجدت املالئكااة صدم صاالوات اهلل عليااه وواااعوا جباااههم علااى : قلاات: الص ااالة والس ااالم قااال 

  .(1)نعم تكرمة من اهلل تعاىل: قال  ؟األرض
ا وباالسااناد املاذكور ، عاان اباان ا  عماري ، عاان مجياال باان در اج قاال سااألت أبااا عبااداهلل  6

 كانت املالئكة تر  : قال  ؟من اجلن   (98)م أكان إبليس من املالئكة أم عليه الص الة والس ال
__________________ 

 .ارسل اليها:  5يف   ( 9)
 .فأرسل إسرافيل:  5يف   ( 5)
 .فأرسل اهلل ميكائيل:  3و   5يف   ( 3)
 .واها يسمى:  5يف   ( 2)
 .االرض ، مث أن اهلل:  3يف   ( 5)
 .وحوا:  5يف   ( 6)
 .وسط بني املالئكة والبهائم: وسط من املالئكة ، ويف البحار :  2و   3يف   ( 7)
 .( 35: ) ، برقم (  99/993) كار األنوار ( 8)
 .( 3: ) ، برقم (  99/931) كار األنوار ( 1)
  .والسالم عن ابليس من املالئكة:  5يف   ( 98)
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ا أمر بالس جود كان منه ال ذي كان أن ه منها ، وكان اهلل يعلم أن ه ليس منها ، فلم  
(9).  

: قاال  7ا وباالسناد املذكور ، عن ابن أ  عمري ، عن هشام بن سامل ، عان الص ااد   7
ألعبادك  7ياا رب  وعز تا  إن أعفيتاف مان الس اجود صدم : ابليس بالس جود صدم ، فقاال  (5)أمر 

إىن  احااب  أن اطاااع ماان حيااث  :ل  جاللااه جاا (5)قااط  مثلهااا قااال اهلل  (2)عبااادة مااا عباادك أحااد  (3)
 . اُريد

إىل االرض ، وحياث  (6)اوالهام ياوم لعان ، وياوم أهابط : إن  ابليس رن أربع رن ات : وقال 
حاني أكال آدم ماان : و ار  ارتني  .علاى فا ة مان الر سال ، وحاني أنازل أم  الكتااب 6بعاث حمم اد 

  .الش جرة ، وحني أهبط من اجلن ة
كاناات سااوءاهتما ال تاار  ، فصااارت   (7)« فباادت هلمااا سااوءاهتما » : اىل وقااال يف قولااه تعاا

الشجرة ال يف هنى عنها آدم صلوات اهلل عليه وهي الس نبلة : تر  بارزة وقال 
(8).  

هاااي شاااجرة  7إن  الش اااجرة ال ااايف هناااى عنهاااا آدم : أن اااه قاااال  7ا ويف رواياااة اُخااار  عناااه  8
  .(1) العنب

رة اجلن ة يمل األنواع من األكل ، وكانت تلا  الش اجرة يمال وال تنايف بينهما ، ألن  شج
 .(98)العنب واحلن ة مجيعا  

 ـ 3فصل ـ 
 « في أخباره » 
 ا وعن ابن بابويه وأخربنا عبد الواحد بن حمم د بن عبدوس الن يشابوري ، أخربنا  1

__________________ 
 .( 981: ) برقم : ، باب ذكر ابليس وقصصه (  63/521) كار األنوار ( 9)
 .ملا أمر:  9يف   ( 5)
 .لعبدت :  2ألعبدن  ، ويف   : والبحار  3و   9يف   ( 3)
 .مل يعبدك أحد:  2يف   ( 2)
 .فقال اهلل:  9يف   ( 5)
 .هبط:  5يف   ( 6)
 .( 959: ) سورة طه ( 7)
 .( 998: ) ، برقم (  558و 56: ) برقم (  971و 92: ) برقم (  99/971) و(  5/565) كار األنوار ( 8)
 .( 57: ) ، برقم (  99/971) كار األنوار ( 1)
  .واحلن ة مجيعا  :  5ليس يف   ( 98)
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علي  بن حمم د بن قتيبة ، عن أود بن سلمان 
قلات : عن عبد الس االم بان صااحل اهلاروي قاال  (9)

 ؟ماا كانات 3وحاو ا  7آدم  عان الش اجرة ال ايف أكال منهاا (5)أخربناا  9ياابن رساول اهلل :  7للر اا 
اا الش اجرة باجلن اة :  7فقد اختلف الن اس فيها ، فقال  يمال أنواعاا  ، فكانات  (3)يا أبا الص لت إه 

نيا   .(2)شجرة احلن ة وفيها عنب ، وليست كشجرة الد 
أوااد باان  (6)أخربنااا أباو بكاار  (5)ا وعان اباان بابويااه أخربناا إبااراهيم باان هاارون اهلياايف ،  98

بان  (7)بن عيسى ، أخربنا حمماد بان يزياد القاااي ، أخربناا قتيباة بان ساعيد ، أخربناا الل ياث حممد 
ل ماا خلاق اهلل :  9قاال رساول اهلل : بن جعفر ، عن أبياه ، عان أ  هريارة قاال  (8)سعد وامساعيل 

ياااا رب  هااال : العااار  فااا ذا مخساااة أشاااباح ، فقاااال  (1)آدم ونفااا  فياااه مااان روحاااه التفااات آدم  يناااة 
هااؤالء : فقااال  ؟فماان هااؤالء ال ااذين أر  أمساااءهم: ال قااال : قااال  ؟ت قبلااي ماان البشاار أحاادا  خلقاا

وال العار  وال الكرساي  (99)وال خلقات اجلن اة وال الن اار  (98)مخسة مان ولادك ولاوالهم ماا خلقتا  
وال الس ااماء وال األرض وال املالئكااة وال اجلاان  وال ا نااس هااؤصء مخسااة شااققت هلاام امسااا  ماان 
(95) 

 صل  اهلل ) أمسائي ، فأنا اومود وهذا حممد 
__________________ 

 .ودان بن سليمان: أود بن سليمان ، ويف البحار :  3يف   ( 9)
 .أخربين: يف البحار ( 5)
 .يف اجلنة:  9يف   ( 3)
لارقم نفساه عان معااين ، وللرواية بقياة ماذكورة ماع صادرها يات ا(  1: ) برقم (  965ا  99/962) كار األنوار ( 2)

 .( 99: ) ، والشي  الراوندي ق عها فذكر البقية فيما سيأف يت الرقم  7األخبار وعيون األخبار الراا 
اهلبيسااااااي ، واجلميااااااع مصاااااااح ف :  2اهليساااااااي ، ويف   :  3و   9اجمللسااااااي ، ويف   :  2وهااااااامش    5يف   ( 5)

فااو  ماان مدينااة أنبااار وقريااة ماان حمااال جاااء هبااار يف حمافظااة  والظ اااهر اهلياايف منسااوب إىل هياات بلاادة ماان أعمااال بغااداد
  .سيستان وبلوجستان

 .ابن عيسى: أبوبكر ، كما أنه ليس يف البحار :  3ليس يف   ( 6)
 .ليث:  9يف   ( 7)
 .عن امساعيل:  3يف   ( 8)
 . ني:  3 نة ويف   : والبحار  9يف   ( 1)
 .ملا خلقت :  3يف   ( 98)
 .وما خلقت اجلنة والنار:  5يف   ( 99)
  .هؤالء شققت هلم أمساءا  من:  9يف   ( 95)
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وأناااا ذو األحساااان وهاااذا  3وأناااا الفااااطر وهاااذه فاطماااة  7وأناااا األعلاااى وهاااذا علاااي  ( علياااه وآلاااه 
ويف قلبااه مثقااال  (9)آلياات علاى نفسااي أن ااه ال يااأتيين أحااد  7وأنااا اوساان وهااذا احلسااني  7احلسان 

أحدهم إال  أدخلته جن يف وآليت بعز ف أن اه ال ياأتيين أحاد ويف قلباه مثقاال حب ة من خردل من حمب ة 
حب ااة ماان خااردل ماان بغااه أحاادهم إال أدخلتااه ناااري ، يااا آدم هااؤالء صاافوف ماان خلقااي ، هباام 

  .(5)أجي من أجي وهبم أهل  من أهل  
صاالوات إن  آدم : قااال  7عاان أ  الص االت اهلااروي ، عاان الر اااا : ا ويف روايااة أخاار   99

أرفاع رأساا  : وب دخالااه اجلن اة ناااداه اهلل  (2)اهلل تعااىل ب سااجاده مالئكتاه لاه  (3)اهلل علياه ملاا أكرمااه 
ال إلاه إال  اهلل ، حمماد رساول :  (5): يا آدم ، فاانظر إىل ساا  عرشاي ، فنظار فوجاد علياه مكتوباا  

العااملني ، واحلسان واحلساني اهلل ، علي  بن أ  طالاب أماري املاؤمنني ، وزوجتاه فاطماة سايدة نسااء 
هااؤالء ذري تاا  ، : قااال عااز  وجاال   ؟يااا رب  ماان هااؤالء:  7سااي دا شااباب أهاال اجلنااة ، فقااال آدم 

  .(6)لوالهم ما خلقت  
ا وبا ساناد املتقادم ، عاان ساعد باان عباد اهلل ، عاان أواد باان حمماد باان عيساى ، عاان  95

باان أ  الااد يلم ، عاان أ  عبااد اهلل حممااد باان ساانان ، عاان امساعياال باان جااابر ، عاان عبااد احلميااد 
ألن  « الص اااافا » هاااابط آدم صاااالوات اهلل عليااااه علااااى الص اااافا ، ولااااذل  مس ااااي : قااااال  7الص اااااد  

علااى  3وهب اات حااو ا  (7)إن  اهلل اصاا فى آدم ونوحااا  : املصا فى هاابط عليااه ، قااال تبااارك وتعااىل 
ا مس يت   ومها جبالن عن ألن  املرأة هب ت عليها ، « املروة » املروة ، وإه 

__________________ 
 .ال يأف أحد:  2يف   ( 9)
هباام :  2هباام جااى ماان جااى وهباام هلاا  ماان هلاا  ، ويف :  3ويف    .( 98: ) ، باارقم (  57/5) كااار األنااوار ( 5)

 .أجي وهبم أهل 
 .مبا أكرمه...  ف ن آدم:  3يف   ( 3)
 .املالئكة له:  5يف   ( 2)
 .توبا  فوجد مك:  5يف   ( 5)
« هااااؤالء » ، وكلمااااة (  99: ) ، باااارقم (  57/6) كااااار األنااااوار  .( 632: ) ، باااارقم (  9/692) اثباااااة اهلااااداة ( 6)

 .لوالهم ملا خلقت :  3، ويف    5ليست يف   
  .( 33: ) سورة آل عمران ( 7)
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حني فر   بينهما ، فكان  7 ني الكعبة وساهلا ، فاعتزهلا آدم 
هار فيتحاد ص عنادها يأتيها بالن   (9)

 7ف ذا كان ال ليال خشاى أن تغلباه نفساه فريجاع فمكاث باذل  ماا شااء اهلل مث أرسال إلياه جربئيال 
الس ااالم علياا  يااا آدم الص ااابر لبلي تااه إن  اهلل تعاااىل بعثااف إلياا  ألعل ماا  املناساا  ال اايف  (5): فقااال 

أتى مكان البيت فنازل غماام مان يريد اهلل أن يتوب علي  هبا فان لق به جربئيل فأخذ بيده حك  
يااا آدم خااط  برجلاا  حيااث أهل اا  هااذا الغمااام فأن ااه قبلااة لاا  وصخاار : الس ااماء فقااال لااه جربئياال 

عقب من ذريت  ف اط  هنااك آدم برجلاه فاان لق باه إىل ماف فاأراه مساجد ماف ف اط  برجلاه بعاد 
فأقااام علااى املعاارف مث مااا خااط  مواااع املسااجد احلاارام وبعااد مااا خااط  البياات مث  ان لااق إىل عرفااات 

رب ناااا هلماااا أنفسااانا ، سااابعا  ليكاااون سااان ة يف ولاااده : أماااره جربئيااال عناااد غاااروب الش ااامس أن يقاااول 
ذلاا  مث انتهااى إىل كمااع  7ماان عرفااان ففعاال آدم  (2)بااذنوهبم هناااك مث أمااره باالفااااة  (3)يع فااون 

إىل ثلاث ال ليال واماره إذا  الص االتني يف وقات العتماة يف ذلا  املوااع (5)فبات ليلته هبا ومجاع فيهاا 
ساابع ماار ات لتكااون ساان ة يف ولااده فماان مل  (6)طلعاات الش اامس أن يسااأل اهلل تعاااىل الت وبااة واملغفاارة 

ااة  وأفاااض ماان مجااع إىل مااف اااحوة فااأمره أن يقاار ب  (7)ياادرك عرفااات فااأدرك مجعااا  فقااد أدرك حج 
ولاااده فقاار ب آدم قرباناااا  فتقب اال مناااه  إىل اهلل ساابحانه وتعااااىل قربانااا  ليتقبااال اهلل منااه ويكاااون ساان ة يف

قربانه فأرسل اهلل نارا  مان الس اماء فقب ات وقرباان آدم 
ياا آدم إن اهلل تعااىل : فقاال لاه جربئيال  (8)

قااد أحساان إلياا  أن عل ماا  املناساا  فااأحلق رأساا  توااااعا  هلل إذ قاار ب 
قرباناا  فحلااق آدم  (1)

لين لااق بااه إىل البياات فعاارض لااه إبلاايس  (98)بيااد آدم  7صاالوات اهلل عليااه رأسااه مث أخااذ جربئياال 
 عند 

__________________ 
 .وكان:  5يف   ( 9)
 .5  : وقال ( 5)
 .3  : مع فون ( 3)
 .2و 3  : فأفاض ( 2)
 .5  : ومجع هبا ( 5)
 .5  : أن يسأل اهلل تعاىل املغفرة ( 6)
 .2و 5  : حج ة ( 7)
 .5و 9ك   من آدم الس ابق إىل آدم هذا سقط من نس ة ( 8)
 .3  : إذا قر بت قربان  ( 1)
 .3  : بيد آدم ين لق  .2  : بيده لين لق ( 98)
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فقاال  (9) 7يا آدم ارمه بسابع حصايات ففعال آدم : يا آدم اين تريد فقال جربئيل : اجلمرة فقال 
سابع إن   لن تراه بعد مقام  هذا أبدا  مث ان لق به إىل البيت فأمره أن ي وف بالبيات : جربئيل 

  .(5)حل ت ل  زوجت  : فقال جربئيل  7مر ات ففعل ذل  آدم 
ااال أخربناااا عباااد اهلل بااان جعفااار  93 اااد بااان موساااى بااان املتوك  ا وعااان ابااان بابوياااه أخربناااا حمم 

احلمريي عن أود بن حمم د بان عيساى عان احلسان بان حمباوب عان عاال عان حمماد بان مسالم بان 
م صالوات اهلل علياه مل اا باف الكعباة وطااف هباا قاال إن آد: أىب جعفر الباقر صلوات اهلل عليه قاال 

الل هاام إن  لكاال  عاماال اجاارا  اللهاام وإين  قااد عملاات فقياال لااه  (3): 
ال لهاام : ساال يااا آدم فقااال :  (2)

ياا آدم مان : ولاذري يف مان بعادي فقيال لاه : ل  يا آدم فقاال  (5)قد غفر : اغفر يل ذنيب فقيل له 
  .(6)فرت له باء منهم بذنبه هيهنا كما بؤت غ

ا وعاان اباان بابويااه أخربنااا علااي باان إبااراهيم عاان أبيااه عاان اباان أ  عمااري عاان مجياال باان  92
مل اااا طااااف بالبيااات فاااانتهى إىل امللتااازم فقاااال  7أن  آدم : قاااال  7صااااحل عااان أ  عباااداهلل الصااااد  

إن   يااا رب  : أقاار  لرب اا  بااذنوب  يف هااذا املكااان فوقااف آدم صاالوات اهلل عليااه فقااال :  7جربئياال 
ماان جاااء ماان ذري تاا  : فااأوحى اهلل تعاااىل إليااه يااا آدم  ؟لكاال  عاماال أجاارا  ولقااد عملاات فمااا أجااري
إىل هذا املكان فأقر  فيه بذنوبه غفرت له 
(7).  

 ا وهبذا االسناد عن ابن أ  عمري عن معاوية بن عم ار عن أ  عبداهلل عليه  95
__________________ 

 .3  :  7بدون  9  : فذهب  7ففعل ( 9)
: واحلديث كما تار  طويال مل ياذكر اجمللساي إال  قساما  مناه عان كتااب القصاص بارقم (  99/961) البحار اجلزء ( 5)
ارايع بارقم (  96)  واأللفاا  هناا وهنااك متفاوتاة ، مقدماة (  95: ) وأحال القسم األكرب منه إىل ما نقله عان علال الش 

 .ومؤخرة ، زيادة ونقيصة
 .البحارو  5  : فقال ( 3)
 .2  : فقال له ( 2)
 .5  : قد غفر اهلل ( 5)
 .( 95: ) برقم (  11/583) واجلزء (  58: ) برقم (  99/971) واخلرب يف البحار ، اجلزء  9  : غفر له ( 6)
(  51: : ) بااارقم (  988ا  99/971) واخلااارب يف البحاااار اجلااازء  5  : فااااقر  بذنوباااه  2  : غفااارت لاااه ذنوباااه ( 7)

  .( 93: ) برقم (  11/583) واجلزء 
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بار  حجا  : فقالوا له  :ل ما أفاض آدم صلوات اهلل عليه من عرفات تلق ته املالئكة : السالم قال 
  .(9)يا آدم أما أن ا قد حججنا هذا البيت قبل  بالفي عام 

 ـ 4فصل ـ 
 : في أخباره 

ني أ  الربكاااات ا أخربنااا الش ااي  حمماااد باان علااي بااان عبااد الص اامد عاان أبياااه عاان الس اا 96
عاان أ  جعفاار اباان بابويااه أخربنااا حممااد باان علااي  ماجيلويااه  (5)اخلااوري 

ااد باان أ   (3) ااه حمم  عاان عم 
القاساام عاان أوااد باان أ  عبااداهلل عاان اباان أ  نصاار عاان أبااان عاان عبااد الاار ون باان سااي ابة عاان أ  

ائة عام ما ينظار إىل حاو ا مل ا طاف آدم صلوات اهلل عليه بالبيت م: عبداهلل صلوات اهلل عليه قال 
 7ولقد بكى على اجلن ة حك  صار على خد يه مثل الن هرين العظيماني مان الاد موع مث  أتااه جربئيال 

ااا أن قااال : فقاال  وبي اااك ، اااح  : حي ااك اهلل تاابل ج وجهاه فرحااا  وملااا قاال : حي اااك اهلل وبي ااك فلم 
ب الكعباة وثياباه جلاود ا بال والبقار فقاال ولقد قاام علاى باا: أاحك  ا قال : ا ومعف بي اك  (2)
ار ال يف أخرجتين منها فقاال اهلل جال  ثنااؤه :  قاد أقلتا  عثرتا  : أل لهم أقلين عثرف وأعدين إىل الد 

ار ال يف أخرجت  منها    .(5)وسأعيدك إىل الد 
ا ومااان شاااجون احلاااديث أن  آدم صااالوات اهلل علياااه مل اااا كثااار ولاااده وولاااد ولاااده كاااانوا  97

إن  اهلل جال  جاللاه مل اا : فقال يا باين   ؟مال  ال تتكلم: ثون عنده وهو ساكت فقالوا يا أبه يتحد  
أقل  كالم  ترجع إىل جواري : أخرجين من جواره عهد إيل  وقال 

(6).  
__________________ 

...  يااا آدم: الوا فقاا 3  : ويف  .( 55) باارقم (  11/25) واجلاازء (  38) باارقم (  99/988) البحااار ، اجلاازء ( 9)
 .بألف عام

 .تقد مت اختالفات النس  فيه يف أو ل سند من الكتاب( 5)
 .2و 5  : حممد بن علي بن ماجيلويه ( 3)
 .2  : وبي اك اهلل ، اح  ( 2)
بتفااااوت قليااال وفاتاااه نقااال اخلااارب عااان (  59: ) بااارقم (  99/975) أورده يف البحاااار عااان معااااين األخباااار ، اجلااازء ( 5)

 .القصص
بارقم (  79/583) ومن شاجون احلاديث وكاذا يف اجلازء : وليس فيه (  39: ) برقم (  99/988) البحار اجلزء ( 6)

 ( :35 ).  
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، عن أ  عبداهلل علياه الص االة والس االم قاال  (9)ا وهبذا االسناد ، عن أبان بن عيسى  98
إن  آدم صاالوات اهلل عليااه مل ااا هاابط هاابط : 

إليااه باااحلجر األسااود وكااان ياقوتااة باهلنااد ، مث  رمااي  (5)
وراء بفناء العر  ، فلم ا رآ  عرفه 
، فاكب  عليه وقب لاه ، مث  أقبال باه فحملاه إىل مك اة ، فرمباا  (3)

أعاااىي مااان ثقلاااه ، فحملاااه جربئيااال عناااه وكاااان إذا مل يأتاااه جربئيااال اغاااتم  وحااازن ، فشاااكا ذلااا  إىل 
 حول وال قو ة إال باهلل ال: إذا وجدت شيئا  من احلزن فقل : جربئيل ، فقال 

(2).  
إلياه ( 5)ياا آدم إن  لا  عنادي وديعاة ، فرفاع : أن  جبال أ  قبايس قاال : ا ويف رواية  91

  .(6)احلجر واملقام ، ومها يومئذ ياقوتتان وراوان 
اااج ، عاان  58 ا وباالسااناد املتقااد م ، عاان احلساان باان حمبااوب ، عاان عبااد الاار ون باان احلج 

أتاى آدم صالوات اهلل عليااه : عان أ  جعفار البااقر عليااه الص االة والس االم قاال  القاسام بان حمم اد ،
  .(7)هذا البيت ألف إتية على قدميه منها سبعمائة حج ة وثالتائة عمرة 

ا وبا سااناد املتقااد م ، عاان الص اافار ، عاان إبااراهيم باان هاشاام ، عاان عماارو باان عثمااان  59
إن  :  9قااال رسااول اهلل : ر صاالوات اهلل عليااه قااال ، عاان أ  جعفاا (8)عاان أ  مجيلااة ، عاان عااامر 

اهلل عز  وجل  حني أهابط آدم صالوات اهلل علياه مان اجلن اة أماره أن حيارص بياده ، فيأكال مان كاد ها 
 ويبكي على اجلن ة مائيف سنة ، مث  إن ه سجد  (1)بعد نعيم اجلن ة ، فجعل وأر 

____________ 
 .أثبته البحار يف املورد الثاين وأثبتته النس  اخل ي ة ليس يف الرجال أبان بن عيسى وان( 9)
 .أهبط هبط: يف البحار ( 5)
 .فلما رآه عرفه: يف البحار ( 3)
 13/988) إىل أخار اخلارب يف « كان آدم إذا مل يأتاه » ، ومن قوله (  92: ) برقم  .( 99/598) كار األنوار ( 2)
  .7وفيه عن أبان ، عن أ  عبداهلل (  58: ) ، برقم (  11/555) و(  92: ) برقم ( 
  .فدفع:  3و   5يف   ( 5)
  .( 5: ) ، برقم (  535و 59: ) ، برقم (  11/555) كار األنوار ( 6)
  .57: ، برقم (  11/23) و(  38: ) ، برقم (  99/992) كار األنوار ( 7)
يف الر جااال مل يعااد يف أصااحاب ا مااام « عااامر » عاان جااابر ، ولعل ااه الص ااحيح فاا ن  املساام ى بااا :  5و   2يف   ( 8)

ولو حديثا  واحدا  ، وأبو مجيلة هو املف ل بان صااحل وهاو رو  عان  7إال  عامر بن أ  األحوص ومل ينقل منه  7الباقر 
ه هاذه الر واياة ماع زياادة عان جاابر ، وعنا(  9/28) جابر روايات عديدة ، وال ذي يؤي د ذل  رواياة العياشاي يف تفساريه 

 .( 91: ) ، برقم (  99/595) البحار بعينها 
رفااع الص ااوت إىل اهلل بالااد عاء وال  ااجة وقااد قااال : واجلااأر  .ومااا يف املاانت هااو املناسااب حلااال آدم .واااور:  2يف   ( 1)

  .96/53 ثّم إذا مّسكم الضّر فإليه تجأرون: اهلل تعاىل 
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  .(9)هلل سجدة ، فلم يرفع رأسه ثالثة أيام ولياليها 
ا وباسااناده ، عاان اباان أ  عمااري ، عاان هشااام باان سااامل ، عاان أ  عبااداهلل الص اااد   55

مل اااا بكاااى آدم صااالوات اهلل علياااه علاااى اجلن اااة ، وكاااان رأساااه يف بااااب مااان : صااالوات اهلل علياااه قاااال 
أبااواب الس ااماء وكااان يتااأذ   بالش اامس ، فحااط  عاان 
إن  آدم مل ااا اُهاابط ماان اجلن ااة : قامتااه وقااال  (5)

ياا آدم فتانح  : ، فقال  7ثقال  ، فشكا ذل  إىل جربئيل  (3)من ال  عام وجد يف ب نه وأكل 
(2)  ،

  .(5)فنح اه فأحدص وخرج منه الث قل 
ا وباسناده ، عن أ  بصري ، عن إبراهيم بن حمرز ، عن أ  وزة عان أ  جعفار علياه  53

اىل لااه البياات وأمااره أن يأتيااه في ااوف بااه إن  آدم ناازل باهلنااد ، فبااف اهلل تعاا: الص ااالة والس ااالم قااال 
  .اُسبوعا  ، فيأف مف وعرفات ويق ي مناسكه كما أمر اهلل تعاىل

، ومااا بااني القاادم والقاادم  (6)مث خ ااا ماان اهلنااد ، فكااان مواااع قدميااه حيااث خ ااا عمااران 
لاايس فيهااا شاايء ، مث جاااء إىل البياات ف اااف بااه اُساابوعا  وق ااى مناسااكه ، فق اااها   (7)صااحار  

ياااا رب  : اهلل مناااه توبتاااه وغفااار لاااه ، فقاااال آدم صااالوات اهلل علياااه  (8)ا أماااره اهلل تعااااىل ، فقبااال كمااا
  .(1)نعم من آمن   وبرسلي : ولذر ييف من بعدي فقال 

قلاات أل  عبااداهلل : عاان مقاتاال باان سااليمان قااال  (98)ا وباسااناده عاان اباان حمبااوب  52
وكام كاان طاول  ؟علياه حاني أهابط إىل األرض كم كان طول آدم صالوات اهلل: صلوات اهلل عليه 

 وجدنا يف كتاب علي  عليه الص الة والسالم أن  اهلل تعاىل : فقال  ؟3حو ا 
__________________ 

 .( 95: ) ، برقم (  599ا  99/598) كار األنوار ( 9)
 .فحط  من: والبحار  5وحط من ، ويف   :  3يف   ( 5)
 .نة وجد يف ب نه ثقلمل ا هبط من اجل:  3يف   ( 3)
 .تنح  :  5و   9يف   ( 2)
 .( 37و 36: ) ، برقم (  992ا  99/993) كار األنوار ( 5)
 .عمرانا  :  9يف   ( 6)
 .صحار:  2و   3و   5يف   ( 7)
 .فتقبل: يف البحار ( 8)
 .( 56: ) ، برقم (  11/23) و(  35: ) ، برقم (  99/988) كار األنوار ( 1)
  .ابن حممود ، وهو من غلط الن سال: س  اخل  ية يف الن  ( 98)
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إىل األرض كااان رجاااله علااى ثني ااة الص اافا ورأسااه دون  3أهاابط آدم صاالوات اهلل عليااه وزوجتااه  امل اا
اُفق الس ماء وأن ه شكا إىل اهلل تعااىل مم اا يصابه مان حار  الش امس فصاري  طولاه سابعني ذراعاا  بذراعاه 

  .(9)اعا  بذراعها وجعل طول حو ا مخسة وثالثني ذر 
أخربناااا أ   (5)ااا عااان اباان بابوياااه أخربناااا أبااو أواااد هااااين باان حمماااد بااان حممااود العبااادي  55

اااد بااان عباااد الو هااااب بااان خمل اااد أخربناااا أباااو احلااارص  أخربناااا حمماااد بااان أواااد بااان ب  اااة أخربناااا أباااو حمم 
، عاان أبيااه ،  (3)م الفهااري أخربنااا عبااد اهلل باان إمساعياال ، أخربنااا عبااد الاار ون باان أ  زيااد باان مساال

ماان الشااجرة رفااع  7مل ااا أكاال آدم :  9قااال رسااول اهلل : عاان جااد ه ، عاان عماار باان اخل  اااب قااال 
: أسأل  كق  حمم د إال روتاين ، فاأوحى اهلل إلياه ومان حمماد   فقاال : رأسه إىل الس ماء ، فقال 

لاااه إال  اهلل حمماااد ال إ» : تباااارك امسااا  مل اااا خلقتاااين رفعااات رأساااي إىل عرشااا  ، فااا ذا فياااه مكتاااوب 
فعلمات أنااه لايس أحاد أعظاام عنادك قادرا  مماان جعلات امساه مااع امسا  ، فااأوحى اهلل « رساول اهلل 

يا آدم إن ه صخر الن بي ني من ذر ي ت  ، فلوال حممد ما خلقت  : إليه 
(2).  

ا وباسناده عن سعيد بن عبداهلل عن أود بن حمم اد ، عان احلسان بان علاي اخلاز از  56
(5) 

ياا آدم : ب  كق حممد وعلي  وفاطمة واحلسن واحلسني إال  تبت علي  ، فأوحى اهلل تعاىل إلياه يا ر 
ااد حممااد رسااول : فقاال حااني خلفتااين رفعات رأسااي ، فرأيااُت يف العار  مكتوبااا   ؟وماا علماا  مبحم 

اهلل علي  أمري املؤمنني
(6).  

__________________ 
 .( 857)  ، برقم(  957ا  99/956) كار األنوار ( 9)
 .العبيدي:  5يف   ( 5)
 .عن عبد الرون بن زيد بن أسلم: إىل زيد بن أسلم ، ويف اثباة اهلداة : يف البحار ( 3)
، بارقم (  9/916) واثبااة اهلاداة  .( 73) ، بارقم (  96/367) و(  33: ) ، بارقم (  99/989) كار األنوار ( 2)

 ( :988 ). 
 .حلسن بن علي اخلزاروعن ا:  5و   3و   9يف   ( 5)
  .( 565: ) ، برقم (  5/938) واثباة اهلداة  .( 32: ) ، برقم (  99/989) كار األنوار ( 6)
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 ـ 5فصل ـ 
، عن أبياه ، عان أ   (9)ا أخربنا السيد املرت ى بن الد اعي ، أخربنا جعفر الد وريسيف  57

، أخربناا فارات بان إباراهيم الكاويف ،  جعفر بن بابويه ، أخربنا احلسن بن حمماد بان ساعيد الكاويف
أخربنا احلسن بن احلسني بن حمم د ، أخربنا إبراهيم بن الف ل ، أخربنا احلسن باه علاي  الز عفاراين 
، أخربنا سهر بن سنان ، أخربنا أبو جعفر بن حممد بن علي  ال ايفي ، أخربناا حمماد بان عباداهلل 

، عاان طاااووس ، عاان  (5)يل ، عاان مكحااول ، عاان حممااد باان اسااحا  ، عاان الواقاادي ، عاان اهلااذ
مل ااا أن خلااق اهلل تعاااىل آدم وقفااه بااني يديااه :  9قااال رسااول اهلل : اباان عباااس راااي اهلل عنااه قااال 

فااوعز ف وجاااليل لااوال عباادان اريااد أن  (3)يااا آدم واادتين : فع ااس ، فاهلمااه اهلل أن وااده ، فقااال 
فقااال  ؟(5)رب بقاادرمها عناادك مااا امسهمااا  يااا: قااال آدم  (2)أخلقهمااا يف آخاار الزمااان مااا خلقتاا  

ال إلاه إال اهلل ، حمماد نايب  : يا آدم انظار  او العار  ، فا ذا بسا رين مان ناور أو ل الس ا ر : تعاىل 
آلياات علااى نفسااي أن أرحاام ماان واالمهااا ، وأعااذ ب : الر وااة ، وعلااي مفتاااح اجلنااة والس اا ر الث اااين 

  .(6)من عادامها 
عاان أبيااه ، أخربنااا حممااد باان حيااىي ، أخربنااا جعفاار باان حممااد باان ا وعاان اباان بابويااه ،  58

اااد بااان  مالااا  ، أخربناااا حمماااد بااان عماااران القرشاااي ، عااان احلسااان بااان احلساااني ال لؤلاااؤي ، عااان حمم 
قااال أبااو عبااداهلل صاالوات اهلل : ، عاان يااونس باان هبيااان قااال  (7)إمساعياال باان يزيااع ، عاان اخليااربي 

 خري خلق اهلل أبونا آدم ، : روا ، فقال بع هم آدم يف بيت فتشاج (8)اجتمع ولد : عليه 
__________________ 

 .جعفر الدودويسيف: يف البحار ( 9)
 .عن اهلذيل بن حمكول:  2يف   ( 5)
 .أودتين: والبحار  5و 2يف   ( 3)
 ملا خلقت  : يف   ( 2)
 ؟يا رب  بقدرهم عندك ما امسهم:  2و   3و  5يف   ( 5)
  .( 95) ، برقم (  6/57) و(  31: ) ، برقم (  99/929) كار األنوار ( 6)
حمماااد بااان امساعيااال بااان بزياااع :  5و   2و   3و   5حمماااد بااان امساعيااال بااان بزياااع احلماااريي ، ويف   :  9يف   ( 7)

 .عن ابن بزيع عن ابن هبيان ، والصحيح ما أثبتناه يف املنت: ويف البحار  .ابن بزمي اخليربي:  3اجلبريي ، ويف   
  .أوالد:  5يف    (8)
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إذ دخال علايهم هباة اهلل ، فقاال  .مخلة العر : املالئكة املقربون ، وقال بع هم : وقال بع هم 
: فقااالوا  ؟يف أي  شايء كناتم: لقاد جااءكم مان يفار ج عاانكم ، فسال م مث جلاس ، فقاال : بع اهم 

اار يف خريخلااق اهلل فاااخربوه ، فقااال  أرجااع إلاايكم ، فأتااا أباااه  قلاايال  حااك   (9)أصااربوا يل : كن ااا نفك 
يااا أباات إين  دخلاات علااى إخااوف وهاام يتشاااجرون يف خااري خلااق اهلل ، فسااألوين فلاام يكاان : فقااال 

ياا باين : اصربوا حاك  أرجاع إلايكم ، فقاال آدم صالوات اهلل علياه : عندي ما أخربهم ، فقلت  (5)
بسام اهلل الار ون : وقفت بني يدي اهلل جل  جالله ، فنظرت إىل س ر على وجه العر  مكتاوب 

  .(3)الرحيم حممد وآل حممد خري من برأ اهلل 
ا وعن ابن بابويه ، أخربنا أبو جعفر حمم د بن احلسن بن أود بن الولياد ، عان حمماد  51

بن احلسن الص فار ، عن أواد بان حمماد بان عيساى عان أواد بان حمماد بان أ  نصار ، عان أباان 
ال اايف  (2)الكلمااات :   جعفاار صاالوات اهلل عليااه قااال باان عثمااان ، عاان حممااد باان مساالم ، عاان أ

اللهام ال إلاه إال  أنات سابحان  وكمادك إين عملات » : رب ه فتاب عليه ، قاال  7تلق ى هبن  آدم 
سوءا  وهلمت نفساي ، فااغفر يل إن ا  أنات الت اواب الار حيم ، ال إلاه إال أنات سابحان  وكمادك 

  .(6)« إن   أنت خري الغافرين سوءا  وهلمت نفسي ، فاغفر يل  (5)عملت 
ا وباسناده عن الص فار ، عن علي بن حس اان ، عان علاي  بان ع ي اة ، عان بعاه مان  38

 7ماان اجلن ااة ناازل آدم  (7)حااني اُهاابط  8إن  آدم وحااو ا : عاان ال يااب ، قااال  7سااأل أبااا عبااد اهلل 
فهب اات بااه الاار يح فصاااار  علااى الص اافا وحااو ا علااى املااروة ، وإن  حااو ا حل اات قرنااا  ماان قاارون رأسااها ،

  .(8) باهلند أكثري ال  يب
__________________ 

 . :  2يف   ( 9)
 .فلم ي :  2و   5يف   ( 5)
 9/692) واثبااة اهلاداة  .( 37: ) ، برقم (  583ا  56/585) و(  28: ) ، برقم (  99/992) كار األنوار ( 3)
 .( 635: ) ، برقم (  695ا 
 .الكلمة:  3يف   ( 2)
 .وكمدك إين عملت:  3يف   ( 5)
 .( 1: ) ، برقم (  15/352) و .( 35: ) ، برقم (  99/989) كار األنوار ( 6)
 .حني أهبط إىل األرض:  2أهبط ، ويف   :  3يف   ( 7)
  .( 96) ، برقم ك (  99/599: ) كار األنوار ( 8)
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ساأله كاق حمماد « رب اه كلماات   فتلقاى آدم مان» : ا وباسناده أناه قاال يف قولاه تعااىل  39
وعلي  وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم الصالة والسالم 
(9).  

 ـ 6فصل ـ 
 : في كيفّية الّتناسل وخلق حّوا وقّصة ابني آدم ووفاته 

ا عن ابن بابويه ، عن أبيه ، عن حممد بن حياىي الع اار ، عان احلساني بان احلسان بان  35
الن وفلي ، عن علي  بن داود اليعقو  أبان ، عن حمم د بن اورمة ، عن 

عن مقاتال بان مقاتال ،  (5)
  (3)عان بادء الن ساال مان آدم صالوات اهلل علياه كيااف  7سائل أبااو عباداهلل : عم ان مساع زرارة يقاول 

إن  اهلل تعاااىل أوحااى إىل آجاام : وعاان باادء الن ساال ماان ذريااة آدم ، فاا ن  اُناسااا  عناادنا يقولااون  ؟كااان
ه ، وأن  هاذا اخللاق كل هام أصاله مان األخاوة واألخاوات فمناع ذلا  أباو عباد أن يزو ج بناتاه مان بنيا

اهلل عليااه الص ااالة والس ااالم عاان ذلاا  
أن  بعااه البهااائم تنكاارت لااه اُختااه ،  (5)نبئاات : ، وقااال  (2)

ااا أختااه قاابه علااى عزمولااه بأساانانه حااك  ق عااه ف اار  مي تااا  ، وآخاار  ااا ناازا عليهااا وناازل مث  علاام أهن  فلم 
يف ف اله وعلماه ، غاري أن جايال  مان هاذه  (6)اُم ه ففعال هاذا بعيناه ، فكياف با نساان تنكرت له 

م رغبوا عن علم أهل بيوتات أنبيائهم ، فأخذوه مان حياث مل ياؤمروا بأخاذه  األم ة ال ذين يرون أهن 
  .، فصاروا إىل ما يرون من ال  الل

  .وسإال  تقوية  حلجج اجمل: ما أراد من يقول هذا : وحق ا  أقول 
ثنا  إن  آدم صاااالوات اهلل عليااااه ولااااد لااااه : كيااااف كااااان باااادء الن ساااال ، فقااااال   (7)مث  أنشااااأ حيااااد 

 سبعون ب نا  ، فلم ا قتل قابيل هابيل جزع جزعا  ق عه عن إتيان الن ساء ، فبقي ال يست يع أن 
__________________ 

 .( 53: ) ، برقم (  99/997) كار األنوار ( 9)
 .ابن داود اليعقو عن :  9يف   ( 5)
 .وكيف:  5يف   ( 3)
 .من ذل :  5و   9يف   ( 2)
 .ثبت:  2يف   ( 5)
 .ا نسان:  5و   3و   9يف   ( 6)
  .حديثا  :  5و   2و   9يف   ( 7)
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يغشى حاو ا مخسامائة سانة 
، مث وهاب اهلل لاه شايئا  وهاو هباة اهلل ، وهاو أو ل وصاي اُوصاي إلياه  (9)
مث وراه بعده يافث ، فلم اا أدركاا وأراد اهلل أن يبلاغ بالن سال ماا تارون أنازل  من بين آدم يف األرض ،

بعد العصر يوم اخلميس حاوراء مان اجلن اة امسهاا نزلاة ، فاأمر اهلل أن يزو جهاا مان شايث مث  أنازل اهلل 
بعااد العصاار ماان الغااد حااوراء ماان اجلنااة امسهااا منزلااة ، فااأمر اهلل آدم أن يزوجهااا ماان يافااث فزوجهااا 

حني أدركا أن يزو ج بنات يافاث مان  7لشيث غالم وليافث جارية ، فأمر اهلل آدم  (5)فولد  منه ،
ابان شاايث ، ففعاال فولااد الص اافوة ماان الن بيااني واملرساالني ماان نساالهما ومعاااذ اهلل أن يكااون ذلاا  مااا 

  .قالوه من ا خوة واألخوات ومناكحهما
فااادعا شااايثا   (3)ا حاااك  مااارض فلااام يلباااث آدم صااالوات اهلل علياااه بعاااد ذلااا  إال  يساااري : قاااال 

يااا بااين  إن  أجلااي قااد ح اار وأنااا مااريه فاا ن  ر   قااد أناازل ماان ساال انه مااا قااد تاار  ، وقااد : وقااال 
عهااد إيل  فيمااا قااد عهااد أن أجعلاا  وصااي ي 
وخااازن مااا اسااتودعين ، وهااذا كتاااب الوصااي ة ياات  (2)

فة وإي ااك أن ي  لاع عليهاا أحاد رأسي وفيه أثر العلم واسم اهلل األكرب ، فا ذا أناا مات  ف اذ الص احي
وأن تنظار فيهاا إىل قابال يف مثاال هاذا الياوم ال اذي يصااري إليا  فياه ، وفيهاا مجيااع ماا يتااج إليااه  (5)

من اُمور دين  ودنياك وكان آدم صلوات اهلل وساالمه علياه نازل بالص احيفة ال ايف فيهاا الوصاي ة مان 
  .اجلن ة

ا بااااين  إين  قااااد اشااااتهيت تاااارة ماااان تااااار اجلن ااااة ياااا: مث  قااااال آدم لشاااايث صاااالوات اهلل عليهمااااا 
إن  أ  : فاصااعد إىل جباال احلديااد ، فااانظر ماان لقيتااه ماان املالئكااة ، فاااقرأه مااين  الس ااالم وقاال لااه 

فم اى حاك  صاعد إىل اجلبال فا ذا هاو اربئيال يف : مريه وهو يساتهديكم مان تاار اجلن اة ، قاال 
  .قبائل من املالئكة صلوات اهلل عليهم

ومااان أنااات ياااا : فقاااال لاااه شااايث  ؟إىل أيااان ياااا شااايث: ه جربائيااال بالس اااالم ، مث قاااال فبااادأ
 أرسلين إليكم ،  (6)إن  أ  مريه وقد : أنا الر وح األمني جربئيل ، فقال : قال  ؟عبداهلل

__________________ 
 .عام:  3يف   ( 9)
 .فولدت:  5يف   ( 5)
 .فمرض:  3يف   ( 3)
 .وصي ا  :  5يف   ( 2)
 .أن ت لع عليها أحدا  :  3يف   ( 5)
  .وهو:  5يف   ( 6)
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وعلااى أبياا  الس ااالم يااا :  7وهااو يقاارئكم الس ااالم ويسااتهديكم ماان تااار اجلن ااة ، فقااال لااه جربئياال 
واحسان  (5)وإهاا نزلات لشاأنه ، فعظام اهلل علاى مصايبت  فياه أجارك  (9)شيث ، أما أن ه قد قابه 

مناا  عظاايم وحشاات  ارجااع فرجااع معهاام ومعهاام كاال  مااا  علااى العاازاء منااه صااربك ، وآنااس مبكانااه
  .يصلح به أمر آدم صلوات اهلل عليه وقد جاؤا به من اجلن ة

فلما صاروا إىل آدم كان أو ل ماا صانع شايث أن أخاذ صاحيفة الوصاي ة مان يات رأس آدم 
ر قاد أع ااك اهلل سارو  ؟من مثل  يا شيث:  7صلوات اهلل عليه فشد ها على ب نه فقال جربئيل 

  .وألبس  لباس عافيته ، فلعمري لقد خص   اهلل منه بأمر جليل (3)كرامته 
وشيثا  أخذا يف غسله ، واراه جربئيل كيف يغس اله حاك  فار  مناه ، مث  أراه   7مث إن جربئيل 

  .كيف يكف نه وحين  ه حت آ فر  ، مث  أراه كيف حيفر له
كارب  : ه كماا نقاوم الياوم  ان ، مث  قاال مث  إن  جربئيل أخذ بياد شايث ، فأقاماه للص االة عليا

  .على أبي  سبعني تكبرية ، وعل مه كيف يصنع
اليااوم  (5)أن يصاا فوا قيامااا  خلااف شاايث كمااا يصاا ف  (2)أماار املالئكااة  7مث إن جربئياال 

يااا جربئياال أو يسااتقيم هااذا يل وأناات ماان اهلل باملكااان : خلااف مصاال ي علااى املي اات ، فقااال شاايث 
يااا شاايث أمل تعلاام أن  اهلل تعاااىل مل ااا : فقااال جربئياال  ؟عظماااء املالئكااة (6) ال ااذي أناات فيااه ومعاا 

خلق أباك آدم أوقفه بني املالئكة وأمرنا بالسجود له ، فكان إمامنا ليكاون ذلا  سان ة يف ذر ي تاه ، 
 ؟وقد قب ه اهلل اليوم وأنت وصي ه ووارص علمه وأنت تقوم مقامه ، فكيف نتقادم  وأنات إمامناا

  .كما أمره  (7)م عليه فصل ى هب
 مث  أراه كيف يدفنه ، فلم ا فر  من دفنه وذهب جربئيل ومن معه ليصعدوا من حيث 

__________________ 
 .قد ق ى:  3يف   ( 9)
 .فعظم على اهلل مصيبت  فيه آجرك اهلل:  5يف   ( 5)
 .سرورا  وكرامة:  5يف   ( 3)
 .مث أمر جربئيل املالئكة:  3يف   ( 2)
 .كما نص ف:  3و   9   يف( 5)
 .وأنت باملكان الذي أنت ومع :  5يف   ( 6)
  .7هبم عليه : ، والصحيح  7هبم :  3يف   ( 7)
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ال وحشاااة عليااا  ماااع اهلل تعااااىل ياااا : شااايث ونااااد  ياااا وحشاااتا فقاااال لاااه جربئيااال  (9)بكاااى  .جااااؤا
رباا  ، ف ن ااه شاايث ، باال  اان نااازلون علياا  بااأمر رباا  وهااو يؤنساا  فااال ياازن ، وأحساان هن اا  ب

  .ب  ل يف وعلي  شفيق
مث صااعد جربئياال وماان معااه ، وهاابط قابياال ماان اجلباال وكااان علااى اجلباال هاربااا  ماان أبيااه آدم 

ااا قتلاات : صالوات اهلل عليااه أي ااام حياتااه ال يقادر أن ينظاار إليااه فلقااى شاايثا  ، فقاال يااا شاايث  إين  إه 
أن يصااري باملكااان ال ااذي قااد صاارت أناات هابياال أخااي ألن  قربانااه تقب اال ومل يتقب اال قرباااين ، وخفاات 

كماا   (3)فيه وقد صرت كيث أكره ، ون تكل مات بشايء مم اا عهاد إليا  باه أ  ألقتلن ا   (5)اليوم 
  .قتلت هابيل

، فأمساكه يعل مناا أي هكاذا أناا  (2)ا وأوماأ بياده إىل فياه  7مث قال أبو عبداهلل : قال زرارة 
نااوا عاادو كم ماان رقااابكم ،  (5)لكااة معشاار فااال تلقااوا بأيااديكم إىل الت ه: ساااكت ا  شاايعتنا ، فتمك 

اا قاد أصابحوا  فتكونوا عبيدا  هلم بعاد إذ أناتم أربااهبم وسااداهتم ، فاان يف الت قي اة مانهم لكام رد ا  عم 
ماانكم ماان يبعاادكم عاان اوااارم وينااز هكم  (6)فيااه ماان الف ااائح بأعماااهلم اخلبيثااة عالنيااة ، وال ياار  

عاصي وكثرة احلج  والص الة وترك كالمهم عن األشربة الس وء وامل
(7).  

إن  اُناسااا  عناادنا : عاان خلااق حااو ا ، وقياال  (8)[  7أبااو جعفاار ] ساائل : ا وقااال زرارة  33
سابحان اهلل إن  اهلل مل يكان لاه : إن اهلل خلق حو ا من الع آدم األيسر األقصى ، قاال : يقولون 

ان آدم كاااان : وال يكاااون ملاااتكلم أن يقاااول  ؟همااان غاااري اااالع (1)مااان القااادرة ماااا هلاااق صدم زوجتاااه 
  ؟ينكح بع ه بع ا  

__________________ 
 .فبكى:  3يف   ( 9)
 .الذي أنت اليوم:  3يف   ( 5)
 .القتل :  3يف   ( 3)
 .فمه:  2و   3و   5يف   ( 2)
 .معاشر:  3يف   ( 5)
 .وما يرون: وال يرون ، ويف البحار :  3و   9يف   ( 6)
 .( 99: ) ، برقم (  562ا  99/565) ألنوار كار ا( 7)
 .فقط 9الزيادة من   ( 8)
  .إن  اهلل له من القدرة ما هلق صدم:  3ما ال هلق صدم من زوجة ، ويف   :  5يف   ( 1)
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ااابات ، مث  (9)إن اهلل تعااااىل ملاااا خلاااق آدم وأمااار املالئكاااة فساااجدوا : مث قاااال  ألقاااى علياااه الس 
ال يف باني وركياه ، وذلا  لكاي تكاون املارأة تبعاا   (5) جعلها يف مواع النقرة ابتدع له خلق حو ا ، مث

ااا نظاار إليهااا  (3)للرجاال  ااي عنااه ، فلم  ااا انتبااه تااودي أن تنح  ، فاقبلاات تتحاارك فانتبااه لتحركهااا ، فلم 
ااا اُنثااى ، فكل مهااا وكلمتااه بلغتااه ، فقااال هلااا ماان أناات  ؟نظاار إىل خلااق حساان يشاابه صااورته غااري أهن 

  .ا خلق خلقين اهلل تعاىل كما تر أن: فقال 
 ؟يااا رب  مااا هااذا اخللااق احلساان ال ااذي قااد آنسااين قربااه والن ظاار اليااه: فقااال آدم عنااد ذلاا  

ياا آدم هاذه أمايف حاو ا ، أفتحاب  : فقال اهلل تعااىل 
أن تكاون معا  فتؤنسا  وياد ث  وتكاون  (2)

  .بقيتنعم يا رب  ل  علي  بذل  احلمد والشكر ما : فقال  ؟تابة ألمرك
ا أميف : قال  فاخ بها إيل  فاهن 

وقد تصلح لا  زوجاة للشاهوة ، والقاى اهلل علياه الش اهوة  (5)
 ؟يا رب  إين  أخ بهاا اليا  فماا راااك لاذل  يل: ، وقد علمه قبل ذل  املعرفة بكل  شيء فقال 

قاال ذلا  لا  ياا رب  إن شائت ذلا  يل ، ف: أن تعلمهاا معاامل دياين ، فقاال  (6)مرااف : فقال 
باال : إيل  فاااقبلي ، فقااال : زو جتكهااا فُ اام ها إلياا  ، فقااال هلااا آدم  (7)فقااد شاائت ذلاا  وقااد : 

فأمر اهلل آدم أن يقوم إليها فقام ، ولوال ذل  لكن  الن ساء يذهنب إىل الر جال  .أنت
(8).  

 ـ 7فصل ـ 
 ( في نحو ذلك ) 
 ، عن ابن أ  عمري ، عن ا وعن ابن بابويه ، عن أبيه ، أخربنا سعد بن عبداهلل  32

__________________ 
 .وأمر املالئكة بالس جود له:  5يف   ( 9)
 .املنقرة:  5يف   ( 5)
 .للر جال:  2و   9يف   ( 3)
 .فتحب:  3و   9يف   ( 2)
 .أنثى:  2و   3و   9يف   ( 5)
 .راائي:  3يف   ( 6)
 .فقال قد شئت وقد:  9يف   ( 7)
) جمللسااي هاذا اخلاارب يف البحااار عاان القصاص ، إال  أنااه موجااود فيااه اامن خاارب رواه عاان العلاال يف مل ينقال العالمااة ا( 8)

  .7غري أن زرارة رواه عن أ  عبد اهلل (  559ا  99/558



 51  ................................................................................................ (  ع)يف ذكر أبينا آدم 

ان ابان آدم حاني قتال أخااه : علي بن أ  وزة ، عان علاي بان احلساني صالوات اهلل عليهماا قاال 
ااا ح اارت قتاال شاارمها خريمهااا ، فوهااب اهلل تعاااىل  صدم ولاادا  ، فساام اه هبااة اهلل وكااان وصااي ه ، فلم 

: ان لاق إىل جربئيال فقاال : لبيا  قاال : ياا هباة اهلل قاال : ، قاال  (9)آدم صالوات اهلل علياه وفاتاه 
إن  أ  آدم يقارؤك الس ااالم ويساات عم  ماان طعااام اجلن ااة وقااد اشااتا  إىل ذلاا  ، ف اارج هبااة اهلل ، 

رحام اهلل :  7ما أرسله به أبوه اليه ، فقال لاه جربئيال  (5)[ رسالة ] ، فأبلغه  7فاستقبله جربئيل 
، ف اارج باااه هبااة اهلل وصااال ى عليااه ، وكااارب  علياااه  7أباااك فرجاااع هبااة اهلل وقاااد قاابه اهلل تعااااىل آدم 

  .(2)وسبعني تكبرية سبعني صدم ومخسا  ألوالده من بعده  (3)مخسا  
عااان أ  بصاااري ، عااان أ  عباااد اهلل علياااه  ا وهباااذا االساااناد عااان علاااي بااان أ  وااازة ، 35

ان ابن آدم حاني قتال أخااه مل يادر كياف يقتلاه حاك جااء ابلايس فعل ماه ، : الصالة والسالم قال 
  .(6)اشدخه  (5)اع رأسه بني حجرين مث  : قال 

ا وعن ابن بابويه حدثين حمماد بان علاي بان ماجيلوياه ، حادثنا حمماد بان حياىي الع اار  36
ن احلسان بان أباان ، عان ابان أورماة ، عان عمار بان عثماان ، عان العبقاري ، عان ، عن احلساني با

أن طاوساا  ، قاال يف املساجد : أسباط ، عن رجل حدثه عن علاي بان احلساني صالوات اهلل علياه 
أو ل دم وقاااع علاااى األرض دم هابيااال : احلااارام 

، وهاااو يومئاااذ قتااال رباااع النااااس ، وقاااال لاااه زيااان  (7)
، إن  أو ل دم وقاع علاى األرض دم حاو ا حاني  (8)لايس كماا قاال : ساالم العابدين عليه الصاالة وال

  .حاات ، يومئذ قتل سدس الن اس ، كان يومئذ آدم وحو ا وقابيل وهابيل وأختاه بنتني كانتا
__________________ 

 .وح ر آدم وفاته:  2ح ر آدم الوفاة ، ويف   :  3و   5يف   ( 9)
 .5الزيادة من   ( 5)
 .فصل ى عليه وكرب  مخسا  :  5 يف  ( 3)
 .( 95: ) ، برقم (  99/562) كار األنوار ( 2)
 .والشدل واخلد  واحد عكسا  ومفهوما   .مث أخدشه:  3يف   ( 5)
 .( 53: ) ، برقم (  99/538) كار األنوار ( 6)
 .دم هابيل حني قتله قابيل: يف البحار ( 7)
  .ليس كما قلت:  3وليس كما قال ، ويف   :  5يف   ( 8)
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: ال ناادري ، فقااال : فقااال القااوم  ؟هاال تاادري مااا صاانع بقابياال: مث قااال صاالوات اهلل عليااه 
وكاال اهلل بااه ملكااني ي لعاااان بااه مااع الش ااامس إذا طلعاات ، ويغربااان باااه مااع الشاامس إذا غربااات ، 

  .(5)باملاء احلار مع حر الشمس حك تقوم الساعة  (9)وين جانه 
ابن أورمة ، عن احلسن بن علي ، عان ابان بكار ، عان أ  جعفار ا وهبذا االسناد عن  37

فااارآه معقاااوال  معاااه  7إن  باملديناااة لااارجال  أتاااى املكاااان الاااذي فياااه ابااان آدم : صااالوات اهلل علياااه قاااال 
عشرة موكلون به ، يستقبلون بوجهه الشامس حياث ماا دارت يف الص ايف ، ويوقادون حولاه الن اار 

املاء البارد ، وكل ما هلا  رجال مان العشارة أخارج أهال القرياة رجاال   ، ف ذا كان الش تاء يصب وا عليه
لقااد سااألتين ماان مسااألة مااا : فقااال  ؟يااا عبااداهلل مااا قص اات  ألي  شاايء ابتلياات هبااذا: ، فقااال لااه 

  .(3)سألين أحد عنها قبل  ،إن   أكيس النا س ، وإن   ألوق الن اس 
بان حمماد ، عان وااد بان عثماان ، عان  ا وهباذا االساناد عان ابان أورماة ، عان عباداهلل 38
والس باع وكل شيء خلقاه اهلل تعااىل خمتل اا  بع اه  (2)كانت الوحو  وال  ري : قال  7أ  عبداهلل 

 .(5)ببعه ، فلما قتل ابن آدم أخاه نفرت وفزعت ، فذهب كل  شيء إىل شكله 
 ـ 8فصل ـ 

 ااااب عااان حمماااد بااان ا وباساااناده عااان الصااافار ، عااان حمماااد بااان احلساااني بااان أ  اخل 31
امساعياال بااان جااابر وعباااد الكاارمي بااان عماارو ، عااان عبااد احلمياااد باان أ  الاااديلم ، عاان أ  عباااداهلل 

 وكان قابيل حر اثا  فلم ا بلغا قال هلما آدم  (6)كان هابيل راعي الغنم : صلوات اهلل عليه قال 
____________ 

 .وين حانه:  5يف   ( 9)
 .( 52: ) رقم ، ب(  99/538) كار األنوار ( 5)
كوناه أكايس النااس ألناه ساأل : يف ذيلاه  ;، وأفااد العالماة اجمللساي (  55: ) ، بارقم (  99/531) كار األنوار ( 3)

 .عما مل يسأل عنه أحد ، وكونه أوق الناس ألن ه سأل ذل  رجال مل يؤمر ببيانه
 .وال  يور:  9يف   ( 2)
 .( 97: ) ، برقم (  99/536) كار األنوار ( 5)
  .راعي غنم:  9يف   ( 6)
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إين أحب  أن تقر با إىل اهلل قربانا  لعال  اهلل يتقب ال منكماا ، فاان لق هابيال إىل أف ال كابش يف :  7
غنمه ، فقر به التماسا  لوجه اهلل ومراااة أبياه ، فأم اا قابيال فان اه قار ب الاز وان الاذي يبقاى يف البيادر 

ر ب ااغثا  منااه ال يرياد بااه وجاه اهلل تعاااىل وال رااى أبيااه ، الاذي ال تسات يع البقاار أن تدوساه ، فقاا
  .فقبل اهلل قربان هابيل ورد  على قابيل قربانه

يكون هلذا عقب يفت رون على عقبا  باأن قبال قرباان أبايهم  (9)إن ه : فقال إبليس لقابيل 
ياااا : قابياال  ، فقااال (5)،فاقتلااه حااك ال بكااون لاااه عقااب ، فقتلااه فبعاااث اهلل تعاااىل جربئياال فأجن اااه 

ويلاايف أعجاازت أن أكااون مثاال هااذا الغااراب يعااين بااه مثاال هااذا الغريااب الااذي ال أعرفااه جاااء ودفاان 
علااى  7أخااي ومل أهتااد لااذل  ، ونااودي قابياال ماان الس ااماء لُعناات ملااا قتلاات أخاااك ، وبكااى آدم 

 . (3)هابيل أربعني يوما  وليلة  
يم ، عان أبياه ، عان ابان أ  عماري ا وعن ابن بابويه ، عن أبيه ، أخربنا علاي بان اباراه 28

مل اا أوصاى آدم صالوات اهلل علياه إىل هابيال ، : قاال  7، عن هشام بن احلكام ، عان أ  عباداهلل 
حسده قابيل فقتلاه ، فوهاب اهلل تعااىل صدم هباة اهلل ، وأماره أن يوصاي إلياه وأماره أن يكاتم ذلا  

فجاارت الس اانة بالكتمااان يف الوصااي ة : ، قااال 
قااد علماات أن  أباااك قااد : قابياال هلبااة اهلل ، فقااال  (2)

  .(5)أوصى إلي  ، ف ن أههرت ذل  أو ن قت بشيء منه القتلن   كما قتلت أخاك 
ا وعاان اباان بابويااه ، أخربنااا حممااد باان موسااى باان املتوكاال ، أخربنااا عبااد اهلل باان جعفاار  29

ساامل ، عان احلمريي ، عن أواد بان حمماد بان عيساى ، عان احلسان بان حمباوب ، عان هشاام بان 
ملااا قار ب ابنااا آدم صالوات اهلل عليااه : حبياب السجساتاين ، عاان أ  جعفار صاالوات اهلل علياه قاال 

 ، دخل قابيل من ذل  حسد  (6)القربان ، فتقب ل من هابيل ومل يتقب ل من قابيل 
__________________ 

 .ان:  5يف   ( 9)
 .فأخبه:  5يف   ( 5)
 .( 58: ) ، برقم (  528ا  99/531) كار االنوار ( 3)
 .يف أي وصية:  5يف   ( 2)
 .( 51: ) ، برقم (  99/528) كار األنوار ( 5)
  .فقبل من أحدمها ومل يتقبل من اصخر:  5يف   ( 6)
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 7شديد ، وبغى قابيل على هابيل ، فلم يزل يرصده ويتبع خلواته حك  خال باه متنحياا  عان آدم 
  .(9)تهما ما قد بي نه اهلل يف كتابه من اواورة قبل ان يقتله ، فوثب عليه فقتله ، وكان من قص

ا وهبااذا االسااناد عاان حممااد باان احلساان ، أخربنااا حممااد باان احلساان ، أخربنااا حممااد باان  25
احلسن بن مت يل ، أخربنا حممد بن احلسن ، أخربنا حممد بن سنان ، عن امساعيل بن جاابر وكارام 

: الااديلم ، عاان أ  عبااداهلل الصاااد  صاالوات اهلل عليااه قااال باان عماار ، وعاان عبااد احلميااد باان أ  
أن  قابياال عاادو  اهلل قتاال أخاااه ، وإين  أعقباا  منااه : أوحااى اهلل تعاااىل إىل آدم صاالوات اهلل عليااه 

(5) 
غالما  ، يكون خليفت  ويرص علم  ، ويكاون عاامل األرض ورباني هاا بعادك ، وهاو ال اذي يادعى 

بش ار بناوح صالوات  7مد هبة اهلل ، وهاو امساه بالعربياة ، وكاان آدم يف الكتب شيثا  ، ومساه أبا حم
انااه ساايأف ناايب  ماان بعاادي امسااه نااوح ، فماان بلغااه ماانكم فليساال م لااه ، فااان  قومااه : اهلل عليااه وقااال 

  .(2)ما قيل هلم وما اُمروا به  (3)يهلكون بالغر  إال  من آمن به وصد قه 
 ـ 9فصل ـ 

: حبيب الس جستاين ، عان أ  جعفار صالوات اهلل علياه قاال  ا وباالسناد املذكور عن 23
فشااكا ذلاا   (5)[ عظيمااا  ] ملااا علاام آدم صاالوات اهلل عليااه بقتاال هابياال جاازع عليااه جزعااا  شااديدا  

إىل اهلل تعاااىل ، فااأوحى اهلل تعاااىل إليااه أين  واهااب لاا  ذكاارا  يكااون خلفااا  ماان هابياال فولدتااه حااو ا ، 
فلمااا كاااان الياااوم الس ااابع 
يااا آدم إهاااا هاااذا الغاااالم : شااايثا  ، فااأوحى اهلل تعااااىل إلياااه  7مسااااه آدم  (6)

 هبة مين  إلي  فسم ه هبة اهلل ، فسم اه آدم به جاء وقت وفاة آدم صلوات 
__________________ 

 .( 38: ) ، برقم (  529ا  99/528) كار األنوار ( 9)
 .أعقبت  منه:  3أعقب  عنه ، ويف :  2و  5يف   ( 5)
 .وصدقه فيما: وصد  ، ويف البحار :  5يف   ( 3)
 .( 93: ) ، برقم (  99/562) كار األنوار ( 2)
 .3الزيادة من   ( 5)
  .فلما كان يف اليوم التاسع:  5يف   ( 6)
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اهلل عليه أوحى اهلل تعاىل إلياه أين  متوفيا  ، فاأوص إىل خاري ولادك ، وهاو هبايف ال اذي وهبتاه لا  
اليااه مااا علمتاا  ماان األمساااء ، فاااين  أحااب  أن ال  لااو األرض ماان عااامل يعلاام وفااأوص اليااه وساال م 

علمي ويق ي ككمي ، أجعله حج ة يل على خلقي ، فجمع آدم صلوات اهلل علياه ولاده مجيعاا  
  .من الر جال والن ساء
إين  متوف ياا  وأماارين أن أوصااي إىل خااري ولاادي : يااا ولاادي أن  اهلل أوحااى إيل  : مث قااال هلاام 

ن اااه هباااة اهلل ، وأن  اهلل اختاااااره يل ولكااان مااان بعاااادي ، فاااامسعوا لاااه وأطيعااااوا أماااره ، ف ن اااه وصااااي يف وأ
  .نسمع له ون يع أمره وال  الفه: وخليفيف عليكم ، فقالوا مجيعا  

وأمر آدم صلوات اهلل عليه بتابوت مث جعل فيه علمه واألمسااء والوصاي ة مث  دفعاه إىل : قال 
وكف اين وصال  علاي  وأدخلاين حفارف  (9)انظر إذا أنا مات  ياا هباة اهلل فاغسالين :  هبة اهلل ، فقال له

، وإذا ح رت وفات  وأحسست بذل  من نفس  ، فالتمس خاري ولادك وأكثارهم لا  صاحبة 
وأف لهم ، فأوص إليه مبا أوصيت به إلي  ، وال تدع األرض بغري عاامل من اا أهال البيات ، ياا باين  

 ين إىل األرض ، وجعلين خليفة فيهاا وحجاة لاه علاى خلقاه ، وجعلتا  حج اة إن  اهلل تعاىل أهب: 
يف أراه من بعدي ، فال  رجن  من  (5)اهلل 

نيا حك  جتعل هلل حج ة على خلقاه ووصاي ا  مان  (3) الد 
إليا  ، وأعلماه أناه سايكون مان ذر ي ايف رجال  (2)بعدك ، وسل م إليه الت ابوت وماا فياه كماا سال مت 

وح يكاون يف نبو تاه ال وفاان والغار  ، وأوص وصاي   أن حياتفظ نيب  امسه ن
بالت اابوت ومباا فياه ،  (5)

فماااره أن يوصاااي إىل خاااري ولاااده ولي اااع كااال  وصاااي ي وصااايته يف الت اااابوت ،  (6)فااا ذا ح ااارته وفاتاااه 
وليوص بذل  بع هم إىل بعه فمن أدرك منهم نبوة ناوح ، فلريكاب معاه وليحمال الت اابوت وماا 

  .وال يت لف عنه واحد ، واحذر يا هبة اهلل وأنتم يا ولدي امللعون قابيل فيه إىل فلكه
__________________ 

 .فغسلين:  3و   5يف   ( 9)
 .حجة اهلل:  5يف   ( 5)
 .فال  رجوا من:  5يف   ( 3)
 .سلمته:  5يف   ( 2)
 .أن يتحفظ:  3أن حيفظ ، ويف   :  5يف   ( 5)
  .الوفاة:  5يف   ( 6)
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ا كان اليوم الاذي أخاربه اهلل أن اه متوفياه هتي اأ آدم صالوات اهلل علياه للماوت وأذعان باه ، فلم  
أشااهد أن ال إلاه إال اهلل وحااده ال شااري  لااه ، وأشااهد أين  عبااداهلل : فهابط ملاا  املااوت فقااال آدم 

 ، وأساااجد يل مالئكتاااه وعل ماااين االمسااااء كل هاااا ، مث (5)وخليفتاااه يف أرااااه ، ابتااادأين باحساااانه  (9)
أساااكنين جنتاااه ومل يكااان جعلهاااا يل دار قااارار وال منااازل اساااتي ان ، وإهاااا خلقاااين ألساااكن األرض 

  .الذي أراد من التقدير والتدبري
معااه  (3)وقااد كااان ناازل جربئياال صاالوات اهلل عليااه بكفاان آدم ماان اجلنااة واحلنااوط واملسااحاة 

، فغسااله  7زة آدم وناازل مااع جربئياال ساابعون ألااف ملاا  صاالوات اهلل علاايهم ليح ااروا جنااا: قااال 
تقادم فصال  علاى : هبة اهلل وجربئيل صلوات اهلل عليهماا وكفناه وحن او ، مث قاال جربئيال هلباة اهلل 
  .أبي  وكرب  عليه مخسا  وسبعني تكبرية ، فح رت املالئكة مث أدخلوه حفرته

اااا ح ااارته وفاتاااه أوصاااى إىل ابناااه قي ناااان فقاااام هباااة اهلل يف ولاااد أبياااه ب اعاااة اهلل تعااااىل ، فلم 
ااا ح اارته  وساال م إليااه الت ااابوت ، فقااام قينااان يف إخوتااه وولااد أبيااه ب اعااة اهلل تعاااىل وتقااد س ، فلم 
الوفاة أوصى إىل ابنه يزد وسل م إليه الت ابوت ومجياع ماا فياه ، وتقاد م إلياه يف نباوة ناوح صالوات اهلل 

لياه التاابوت ومجياع ماا عليه ، فلم ا ح رت وفاة يزد أوصى إىل ابنه أخنول ا وهو ادرياس ا وسالم ا
فيه والوصية ، فقام أخنول به ،فلما قرب أدله أوحى اهلل تعاىل اليه اين  رافعا  إىل الساماء فاأوص 

ااا ح اارته الوفاااة أوصااى  (5)، ففعاال ، فقااام خرقاساايل  (2)إىل ابنا  خرقاساايل  بوصااية أخنااول ، فلم 
ك ولااه معااه يف ساافينته ، فلمااا إىل ابنااه نااوح وساالم اليااه التااابوت ، فلاام ياازل الت ااابوت عنااد نااوح حاا
  .(6)ح رته الوفاة أوصى إىل ابنه سام وسل م إليه الت ابوت ومجيع ما فيه 

 ـ 11فصل ـ 
ا أخربنا الس يد أبو حرب بن اجملتىب بن الد اعي احلسين  22

 ، أخربنا  (7)
__________________ 

 .اين عبده:  5يف   ( 9)
 .واجتباين:  3يف   ( 5)
 .واملاء:  3يف   ( 3)
 .خرقائيل:  2و   9يف   (  5ا  2)
 .( 92: ) ، برقم (  566ا  99/562) كار األنوار ( 6)
وأي ااا  يف (  232و 251) ويف مواااعني مناه (  5/235) هكاذا يف مجياع النساا  امل  وطاة ومواااع يف الريااض ( 7)

احلسااين وهااذا هااو ( باان القاساام )  أبااو حاارب اجملتااىب باان الااداعي: عاان فهاارس منتجااب الاادين (  5/557) أماال اصماال 
  .الص حيح
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ااد باان احلساان ، أخربنااا سااعد باان عبااداهلل ،  (9)الدوريساايف  ثنا حمم  عاان أبيااه ، عاان اباان بابويااه ، حااد 
، عاان أبااان باان عثمااان ، عاان  (5)عاان أوااد باان حممااد باان عيسااى ، احلساان باان علااي ، عاان عماارو 

فقاال  7آدم ابناه إىل جربئيال  (3)رسال أ: ف يل بن يسار ، عن أ  جعفر صالوات اهلل علياه قاال 
أطعمين من زيت الز يتون اليف يف موااع كاذا وكاذا مان اجلن اة ، فلقياه جربئيال : يقول ل  أ  : له 
  .ارجع إىل أبي  فقد قبه واُمرنا باجهازه والص الة عليه: ، فقال له  7

ااازوه : قاااال  اااا جه  فلم 
لاااى أبيااا  ، فتقاااد م تقاااد م ياااا هباااة اهلل ، فصااال  ع:  7قاااال جربئيااال  (2)

  .ومخسا  للسن ة 7صدم  (5)وكرب  عليه مخسا  وسبعني تكبرية سبعني تف يال  
الياه املالئكاة معهام  (6)مل يزل يعباد اهلل مبكاة حاك  إذا أراد أن يقب اه بعاث  7وآدم : قال 

هلاا املالئكاة ذهبات لتادخل بيناه وبيانهم ، فقاال  3سرير وحنوط وكفن من اجلن ة ، فماا رأت حاو ا 
هااذا : خل ااي بيااين وبااني رساال ر   ، فقاابه ، فغساالوه بالساادر واملاااء ، مث  حل اادوا قااربه وقااال : آدم 

ساان ة ولااده ماان بعااده فكااان عمااره منااذ خلقااه اهلل تعاااىل إىل أن قب ااه ساابعمائة وسااتا  وثالثااني ساانة 
  .(7)ودفن مبك ة ، وكان بني آدم ونوح صلوات اهلل عليهما ألف ومخسمائة سنة 

ثنا حممااد باان احلساان الص اافار ، حاادثنا ا  25 وهبااذا االسااناد عاان حممااد باان احلساان ، حااد 
ثنا حممااد باان ساانان عاان امساعياال باان جااابر ، عاان عبااد  حممااد باان احلسااني باان أ  اخل اااب ، خااد 

 آدم صلوات  (8)قبه : احلميد بن أ  الديلم ، عن أ  عبداهلل صلوات اهلل عليه قال 
__________________ 

ش ي  أبو عبداهلل جعفر بن حممد بن أود بن العباس الدوريسيف معاصر للشاي  ال وساي تعار ض لاه يف رجالاه هو ال( 9)
 .ووث قه(  251) ص 
 .عن عمر بن عثمان:  5عن عم ه ، ويف   :  3يف   ( 5)
 .ملا أرسل:  2و   5يف   ( 3)
 .فلما جهزه:  3يف   ( 2)
 تف ال  :  3و   5يف   ( 5)
 .ا أراد أن يقب ه فبعثإذ:  3يف   ( 6)
 .( 95: ) ، برقم (  567ا  99/566) كار األنوار ( 7)
  .ملا قبه:  2و   5يف   ( 8)
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تكباارية ، فرفااع مخااس وعشاارون ، بقااي الساان ة علينااا مخسااا  ، وكااان  (9)اهلل عليااه وكاارب  عليااه ثالثااني 
 .(5)رسول اهلل عليه وآله وسلم يكرب  على أهل بدر سبعا  وتسعا  

ان قابيال أتاى هباة اهلل : قاال  7وهبذا األسناد عن ابان أ  الاديلم ، عان أ  عباداهلل  ا 26
ان أ  قااد أع ااك العلاام الاذي كااان عناده ، وأنااا كنات أكاارب منا  وأحااق باه مناا  ، : ، فقاال  7

ولكن قتلت ابنه فغ ب علي  فآثرك بذل  العلم علاي  وأن ا  واهلل إن ذكارت شايئا  مم اا عنادك مان 
  .ذي ورث  أبوك لتتكرب  به علي  ولتفت ر علي  القتلن   كما قتلت أخاكالعلم ال  

فاست فى هبة اهلل مبا عنده من العلم لينق ي دولة قابيال ، ولاذل  يساعنا يف قومناا الت قياة 
ااانة : ، ألن  لناااا يف ابااان آدم اُساااوة ، قاااال  فحاااد ص هباااة اهلل ولاااده بامليثاااا  سااار ا  ، فجااارت واهلل الس 

ن هبة اهلل يف ولده ، ومن يت  ذه يتوارثوهناا عاامل بعاد عاامل ، وكاانوا يفتحاون الوصاي ة  م (3)بالوصي ة 
  .7كل  سنة يوما  فيحد ثون أن  أباهم قد بش رهم بنوح 

وإن  قابيل مل ا رأ  الن ار ال يف قبلت قربان هابيل هن  قابيال أن  هابيال كاان يعباد تلا  : قال 
ال أعبااد النااار الاايف عباادها هابياال ، ولكاان أعبااد نااارا  : قابياال النااار ومل يكاان لااه علاام برب ااه ، فقااال 
  .(2)وأقرب قربانا  هلا فبف بيوت النريان 

ا وعن ابن بابويه ، حدثنا حممد بن موسى بان املتوكال ، حادثنا حمم اد ابان أ  عباداهلل  27
ااه احلسااني باان يزيااد ، عاان علااي باان سااا مل ، الكااويف ، حاادثنا موسااى باان عمااران الن عااي ، عاان عم 

كاااان أباااو جعفااار البااااقر علياااه الص اااالة والس اااالم جالساااا  يف احلااارم : عااان أبياااه ، عااان أ  بصاااري قاااال 
: قياال  ؟وحولااه عصااابة ماان أوليائااه اذ أقباال طاااُوس اليماااين يف مجاعااة ، فقااال ماان صاااحب احللقااة

إي ااااه أردت فوقاااف كيالاااه وسااال م : قاااال  :حمماااد بااان علاااي بااان احلساااني بااان علاااي بااان أ  طالاااب 
  .وجلس

__________________ 
 .ثالثون:  9يف   ( 9)
 .( 73: ) ، برقم (  91/358) واجلزء  .( 96: ) ، برقم (  99/568) البحار ، اجلزء ( 5)
 .9  : واهلل الوصي ة ( 3)
أورد فيااه (  39: ) ، باارقم (  99/529) و .وإن  قابياال ، إىل آخااره: قااال : ماان قولااه (  3/521) كااار األنااوار ( 2)
  .أسوة: ذكر فيه من صدره إىل قوله  .( 72: ) ، برقم (  75/291) م اخلرب ومتا
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أخاربين بياوم هلا  : قاد آذن ااك فسال قاال :  7فقال الباقر  ؟أتأذن يل يف الس ؤال: مث قال 
ربااع الن اااس وذلاا  يااوم قتاال قابياال هابياال ،  : ومهاات يااا شااي  أردت أن تقااول : ثلااث الن اااس فقااال 

أصااابت وومهااات أناااا ، : ، فهلااا  ربعهااام ، فقاااال  :، وهابيااال ، وآدم وحاااو ا  قابيااال: كاااانوا أربعاااة 
 8ال واحاد منهماا ،بال أباوهم شايث ابان آدم : قاال  ؟فأي هما كان األب للن اس القاتال أو املقتاول

(9).  
 ـ 11فصل ـ 

 ( في مبتدأ األصنام ) 
ثنا عبداهلل بان جعفار احلماريي  28 ، عان أواد بان ا عن حممد بن موسى بن املتوك ل ، حد 

ااد باان الن عمااان األحااول ، عاان يزيااد باان  حممااد باان عيسااى ، عاان احلساان باان حمبااوب ، حاادثنا حمم 
إن  إبلاايس الل عااني هااو أو ل ماان :  6يقااول يف مسااجد الن اايب  7مسعاات أبااا جعفاار : قااال  (5)معاويااة 

د  يف ولااد ليفاانت بااه الن اااس وي اال هم عاان عبااادة اهلل تعاااىل ، وكااان و  7صااو ر صااورة  علااى مثااال آدم 
ويساو دونه  (3)قابيل ، وكان خليفة قابيل علاى ولاده وعلاى مان ك ارهتم يف سافح اجلبال يعظ موناه 

ساواع فلام يغان غناا أبياه مانهم : ، فلم ا أن مات ود  جزع عليه اخوته وخل ف عليهم ابناا  يقاال لاه 
وعظايمكم فهال قاد بلغاين ماا أصابتم باه مان ماوت ود  : ، فأتاهم إبليسم يف صورة شي  فقال  (2)

افعاال ، فعمااد : قااالوا  ؟لكاام يف  أن أصااو ر لكاام علااى مثااال ود  صااورة  تساا حيون إليهااا وتأنسااون هبااا
  .اخلبيث إىل اصن  ف ذا به حك  صار مثل املاء

مث  صااو ر هلاام صااورة  مثااال ود  يف بيتااه ، فتاادافعوا علااى الص ااورة يلثموهنااا وي ااعون خاادودهم 
اع أن يكااون التعظاايم والس ااجود لااه ، فوثااب علااى صااورة ود  ، عليهااا ويسااجدون هلااا ، وأحااب  سااو 

 أنا أقوم لكم مبا كان يقوم : فحك ها حك  مل يدع منها شيئا  ومه وا بقتل سواع ، فوعظهم وقال 
__________________ 

 .( 8: ) ، برقم (  355ا  26/352) و(  35: ) ، برقم (  525ا  99/529) كار األنوار ( 9)
 .بريد بن معاوية: والبحار  2يف   ( 5)
 .، وكانوا يعظ مونه 3يف   ( 3)
  .عنه:  5يف   ( 2)
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  .به ود  ، وأنا ابنه ، فان قتلتموين مل يكن لكم رئيس ، فمالوا إىل سواع بال  اعة والت عظيم
يغاوص فجزعاوا علاى ساواع فأتااهم إبلايس : فلم يلبث سواع أن مات وخل ف ابناا  يقاال لاه 

علااى وجااه ال  .ذي صااو رت لكاام صااورة ود  ، فهاال لكاام أن أجعاال لكاام مثااال سااواعأنااا ال اا: وقااال 
ه قااال  ااا : يساات يع أحااد أن يغااري  ااره ونصاابه هلاام يف مناازل سااواع ، وإه  فافعاال ، فعمااد إىل عااود فنج 

فساجدوا لاه : مس ي ذل  العود خالفا  ، ألن  إبليس عمل صورة سواع على خالف صورة ود  قال 
ما نأمن  على هذا الص نم أن تكيده كماا كااد أباوك مثاال ود  ، فوااعوا : ص وعظ موه وقالوا ليغو 

، مث كااانوا يااأتون الص ااانم يف يااوم واحااد ويعظ مونااه أشااد  مااا كاااانوا  (9)علااى البياات حر اسااا  وحج ابااا  
يعظ مون ساواعا  ، فلم اا رآ  ذلا  يغاوص قتال احلرساة واحلجااب لايال  وجعال الصانم رميماا  ، فلماا 

  .إىل أن طلبوه ورأ سوه وعظ موه (5)قبلوا ليقتلوه فتوار  منهم بلغهم ذل  أ
قاد بلغاين ماوت يغاوص وأناا : يعاو  فأتااهم إبلايس ، فقاال : مث  مات وخل ف ابناا  يقاال لاه 

ه قاالوا  فافعال ، فعماد اخلبياث إىل حجار جارع : جاعل لكم مثاله يف شايء ال يقادر أحاد أن يغاري 
و ر هلام مثااال يغاوص ، فعظ ماوه أشاد  ماا م اى أبايه ، فنقاره باحلدياد حاك  صا (3)

، وبناوا عليااه  (2)
بيتااا  ماان حجاار ، وتبااايعوا أن ال يفتحااوا باااب ذلاا  البياات إال  يف رأس كاال  ساانة ، ومُسي اات البيعااة 

اااام تبااااايعوا وتعاقاااادوا عليااااه ، فاشااااتد  ذلاااا  علااااى يعااااو  ، فعمااااد إىل ري ااااة  وخلااااق  (5)يومئااااذ ، الهن 
بالن اار لايال  ، فأصابح القاوم وقاد احا   البيات والص انم واحلارس وأرفاه  فألقاها يف احلاير مث  رماهاا

 (6)إن قتلاااتم رئيساااكم فسااادت أماااوركم : الصااانم ملقاااى ، فجزعاااوا ومه اااوا بقتااال يعاااو  ، فقاااال هلااام 
  .فكف وا

بلغاااين : نسااارا  ، فأتااااهم إبلااايس فقاااال : فلاام يلباااث أن ماااات يعاااو  ، خل اااف ابناااا  يقااال لاااه 
 افعل فعمد إىل : يعو  يف شيء ال يبلى ، فقالوا  (7)ا لكم مثال موت عظيمكم ، فأنا جاع

__________________ 
 .وحجبا  :  5و   9يف   ( 9)
 .عنهم:  5يف   ( 5)
 .إىل حجر أبيه: حجر جزع ، ويف البحار :  2يف   ( 3)
 .مما م ى: يف البحار ( 2)
 .الري ة:  9يف   ( 5)
 .أفسده أمركم:  3يف   ( 6)
  .مثل:  5 يف  ( 7)
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الااذ هب وأوقااد عليااه الن ااار حااك  صااار كاملاااء ، وعماال مثاااال  ماان ال  ااني علىصااورة يعااو  ، مث أفاار  
فيااه ، مث  نصاابه هلاام يف دياارهم ، واشااتد  ذلاا  علااى نساار ومل يقاادر علااى دخااول تلاا   (9)الااذ هب 

  .بدون الص نمقليلة من اخوته يعبدون نسرا  ، واألخرون يع (5)الد ير ، فا از عنهم يف فرقة 
ام يعبادون جساما  علاى مثاال  حك  مات نسر وههرت نب وة إدريس ، فبلغاه حاال القاوم وأهن 
يعو  وأن  نسرا  كان يعباد مان دون اهلل ، فصاار الايهم مبان معاه حاك نازل مديناة تشار وهام فيهاا ، 

ي يف فهااازمهم وقتااال مااان قتااال وهااارب مااان هااارب ، فتفر قاااوا يف الااابالد ، أماااروا بالص ااانم فحمااال وألقااا
البحاار ، فا ااذت كاال  فرقااة ماانهم صاانما  ومس وهااا بأمسااائهم ، فلاام يزالااوا بعااد ذلاا  قرنااا  بعااد قاارن ال 

  .يعرفون إال  تل  االمساء
، فدعاهم إىل عبادة اهلل وحده وتارك ماا كاانوا يعبادون مان االصانام  7مث  ههرت نبو ة نوح 

  .(3)اعا  وال يغوص ويعو  ونسرا  ال تذرن  آهلتكم وال تذرن  ود ا  وال سو : ، فقال بع هم 
 ـ 12فصل ـ 

ثنا  21 ثنا أبواحلساان علااي باان عبااد اهلل باان أوااد األسااواري ، حااد  ا عاان اباان بابويااه ، حااد 
ثنا حمم د عن حممد بن ميماون  علي بن أود الربدعي ، حد 
عان احلسان ، عان أ   بان كعاب ،  (2)

  .(5) لة السحو  ستني ذراعا  إن  أباكم كان طو اال  كالن   6قال رسول اهلل : قال 
ثنا حمماد بان حمماد بان  58 ا وعان ابان بابوياه ، حادثنا أباو عباداهلل حمم اد بان شااذان ، حاد 

ماذي ، عان عباد املانهم بان إدرياس ، عان أبياه ، عان  ثنا صااحل بان ساعيد ال   احلرص احلاافظ ، حاد 
 م على صورته ، وكان حو ا من ف ل طينة آد (6)وهب بن منب ه اليماين أن  اهلل تعاىل خلق 

__________________ 
 .أفر  عليه الذهب:  3يف   ( 9)
 .يف قرية:  5يف   ( 5)
 .53: ، سورة نوح (  8: ) ، برقم (  555ا  3/558) كار األنوار ( 3)
 .حدثنا حممد بن ميمون:  3و   5حدثنا حممد بن حممد بن ميمون ، ويف   :  2يف   ( 2)
 .( 29: ) ، برقم (  99/995) كار األنوار ( 5)
  .ملا خلق:  5يف   ( 6)
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ألقااى عليااه الن عاااس واراه ذلاا  يف منامااه ، وهااي أو ل رؤيااا كاناات يف األرض ، فانتبااه وهااي جالسااة 
الر ؤيااا الاايف أريتاين يف منااامي فااأنس : قاال  ؟يااا آدم ماا هااذه اجلالسااة: عناد رأسااه ، فقااال عاز  وجاال  

: كلمااات   (5)أمجااع لاا  العلاام كل ااه يف أربااع  (9)إين  : ىل إىل آدم ووااد اهلل تعاااىل ، فااأوحى اهلل تعااا
  .واحدة يل ، وواحدة ل  ، وواحدة فيما بينني وبين  ، وواحدة فيما بين  وبني الن اس

فأم ا ال يف يل فتعبدين وال تشرك   شيئا  ، وأم اا ال ايف لا  فأجزيا  بعملا  أحاوج ماا تكاون 
يناا  ، فعلياا  الااد عاء وعلااي  ا جابااة ، وأم ااا ال اايف فيمااا بيناا  وبااني غليااه ، وأم ااا ال اايف فيمااا بيااين وب

  .الن اس ، ف اى للن اس ما تراى لنفس 
باساام : يقااال لااه  (3)وكااان مهاابط آدم صاالوات اهلل عليااه علااى جباال يف مشاار  أرض اهلنااد 

قااع مث أمااره أن يسااري إىل مكااة ، ف ااو  لااه األرض ، فصااار علااى كاال مفااازة  اار  بااه خ ااوة ، ومل ي
ايمااة  (2)قدمااه يف شاايء ماان األرض إال  صااار عمرانااا  ، وبكااى علااى اجلن ااة مااائيف ساانة ، فعااز اه اهلل 

ماان خيااام اجلنااة ، فواااعها لااه مبكااة يف مواااع الكعبااة ، وتلاا  اخليمااة ماان ياقوتااة وااراء هلااا بابااان 
ونازل الار كن  شرقي  وغر   من ذهب منظومان معل ق فها ثالص قناديل مان تارب اجلن اة تلتهاب ناورا  ،

  .وهو ياقوتة بي اء من ياقوت اجلن ة ، وكان كرسي ا  صدم ولس عليه
وان  خيمة آدم مل تزل يف مكاهنا حك  قب ه اهلل تعااىل ، مث   رفعهاا اهلل إلياه ، وباف بناو آدم 

حااك  يف مواااعها بيتااا  ماان ال  ااني واحلجااارة ، ومل ياازل معمااورا  ، وأعتااق ماان الغاار  ، ومل هر بااه املاااء
  .(6)اهلل تعاىل إبراهيم صلوات اهلل عليه  (5)بعث 

__________________ 
 .اليه اين:  3يف   ( 9)
 .أمجع ل  كلمة يف أربع:  3يف   ( 5)
وكاان هابط :  5على جبل يف شرقي أرض اهلند ، ويف   : والبحار  2على جبل شرقي اهلند ، ويف   :  3يف   ( 3)

 .وكان مهبط آدم على جبل يف شرقي أهل اهلند:  9   آدم يف شر  ارض اهلند ، ويف
 .فعزه اهلل:  3و   9يف   ( 2)
 .إبتعث اهلل(  99/599: ) والبحار  9يف   ( 5)
) وماااا بعاااده إىل آخاااره يف املصااادر نفساااه ص  .لنفسااا : إىل قولاااه (  25: ) ، بااارقم (  99/995) كاااار األناااوار ( 6)

: ) ، بارقم (  75/56) إنبعاث اهلل وراجاع : وفياه (  39: ) ، برقم (  11/69) ويف اجلزء (  97: ) ، برقم (  599
  .فيه مقدار من وسط اخلرب(  8
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ا وذكر وهب أن  ابن عباس أخاربه أن  جربئيال وقاف علاى النايب  صالوات اهلل علياه وآلاه  59
إن   :قاااال  ؟ماااا هاااذا الغباااار:  9قاااد عالهاااا الغباااار ، فقاااال رساااول اهلل  (9)وعلياااه عصاااابة خ اااراء 

  .(5)املالئكة اُمرت بزيارة البيت فازدوت ، فهذا الغبار مم ا تثري املالئكة بأجنحتها 
ومل ااا أراد قابياال أن يقتاال أخاااه ، ومل ياادر كيااف يصاانع عمااد إبلاايس إىل : ا قااال وهاب  55

ومل يعلااام ماااا  (2)رأسااه كجااار فقتلااه فاااتعل م قابياال ، فسااااعة قتلااه أرعاااش جسااده  (3)طااائر ، فراااا  
أقباال غااراب يهااوي علااى احلجاار ال ااذي دمااغ أخاااه ، فجعاال  سااح الااد م مبنقاااره وأقباال غااراب يصاانع 

مبنقااره فاواراه فاتعل م قابيال  (5)آخر حك وقع بني يدياه ، فوثاب األو ل علاى الث ااين فقتلاه ، مث  حفار 
(6). 

يف ا وروي أن ااه مل يااوار سااوأة أخيااه ، وان لااق هاربااا  حااك أتااى واديااا  ماان أوديااة الاايمن  53
شااارقي  عااادن ، فكمااان فياااه زماناااا  ، وبلاااغ آدم صااالوات اهلل علياااه ماااا صااانع قابيااال هبابيااال ، فأقبااال 

ـــا أرنـــا الّـــاين أضـــالّنا مـــن الجـــّن وا نـــ   ): فوجاااده قتااايال  مث  دفناااه ، وفياااه ويف إبلااايس نزلااات  ربّن
يقتااال ألن  قابيااال أو ل مااان سااان  القتااال ، وال  (7) (نجعلهمـــا تحـــت أقـــدامنا ليكونـــا مـــن األســـفلين 

  .(1) (8)مقتول إىل يوم القيامة إال  كان له فيه شركة 
وقال الـاين كفـروا ربّنـا أرنـا الّـاين أضـالّنا مـن  ): عن قوله تعاىل  7ا وسئل الص اد   52

  .(98)مها مها : قال  (الجّن واالن  
__________________ 

 .وراء خ راء:  5يف   ( 9)
 .35:  ، برقم(  11/69) كار األنوار ( 5)
 .فراح ، ومها مبعف واحد: يف البحار ( 3)
 .ونعش جسده:  2و   5يف   ( 2)
 .مث هزه:  2مث هز ، ويف   :  5يف   ( 5)
 .( 33: ) ، برقم (  99/525) كار األنوار ( 6)
 .( 51: ) سورة فصلت ( 7)
 .فيه له شرك: شرك ، ويف البحار :  9يف   ( 8)
 .( 32: ) ، برقم (  99/525) كار األنوار ( 1)
  .( 35: ) ، برقم (  99/523) كار األنوار ( 98)
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فلم ا ح ارت : ا قال وهب  55
الوفااة أوصاى إىل شايث ، وحفار صدم يف غاار  7آدم  (9)

الغااار   (5)غاااار الكنااز ، فلااام ياازل آدم يف ذلااا  الغااار حاااك كااان يف زمااان : يف أ  قباايس يقاااال لااه 
تابوت وجعله معه يف الس فينة است رجه نوح صلوات اهلل عليه يف 

(3).  
عاادو ا  هلل ولالسااالم ، ولااه  (2)[ يف االرض ] ا وأم ااا عااوج باان عنااا  ، ف ن اه كااان جب ااارا   56

إىل  (6)فيأخااذ احلااوت ماان أساافل البحاار مث يرفااع  (5)بساا ة يف اجلساام واخللااق ، وكااان ي اارب يااده 
السماء ، فيشويه يف حر  
  .(8)ثالثة آالف وست مائة سنة الش مس فيأكله ، وكان عمره  (7)

أولاين معا  : أن يركب الس فينة جاء إليه عوج ، فقاال لاه  7ا وروي أن ه مل ا أراد نوح  57
إين  مل أومااار باااذل  ، فبلاااغ املااااء إلياااه وماااا جااااوز ركبتياااه ، وبقاااي إىل أي اااام موساااى ، : ، فقاااال ناااوح 
  .(1) 7فقتله موسى 

__________________ 
 .قال ملا ح ر :يف البحار ( 9)
 .كان زمان:  5و   3و   9يف   ( 5)
 .( 97: ) ، برقم (  99/567) كار األنوار ( 3)
 .2الزيادة من   ( 2)
 .بيده:  3يف   ( 5)
 .مث يرفعه:  3و   9يف   ( 6)
 .من حر  :  5يف   ( 7)
 .( 36: ) ، برقم (  99/523) كار األنوار ( 8)
  .( 37: ) رقم ، ب(  99/523) كار األنوار ( 1)
 

 



 

 الباب الثاني 
 (ّوة إدري  ونوح عليهما الّسالم في نب) 

ثنا  (9)ا أخربناااا الساايد أبااو الص مصاااام ذو الفقااار بااان أوااد باان معباااد  58 احلساايين ، حاااد 
ثنا الش ي  أبو جعفر بان بابوياه  ثنا الشي  املفيد أبو عبداهلل ، حد  الش ي  أبو جعفر ال  وسي ، حد 

حدثنا سعد بن عبداهلل ، عن أود بان حمماد بان عيساى ، عان احلسان بان حمباوب ، حدثنا أ  ، 
كاان نباو ة إدرياس : ، عن ابراهيم بن أ  البال د ، عن أبيه ، عن أ  جعفر صلوات اهلل عليه قال 

أنااه كااان يف زمنااه ملاا  جب ااار وأن ااه ركااب ذات يااوم يف بعااه نزهااة ، فماار  بااأرض خ اارة ن اارة  7
 (5)أمتعاين : لفاالن ، فادعا باه ، فقاال لاه : فقاالوا  ؟فساأل وزراءه ملان هاذه لعبد ماؤمن فأعجبتاه ،
  .عيايل أحوج إليها من  ، فغ ب املل  وانصرف إىل أهله: بأرا  هذه ، فقال 

وكانت لاه امارأة مان األزارقاة يشااورها يف األمار إذا نازل باه ، ف رجات إلياه فارأت يف وجهاه 
اا : الغ ب ، فقالت  يغاتم ويأساف مان ال يقادر علاى الت غياري ، فاان كنات تكاره أن أي هاا امللا  اه 

تقتله بغري حجة ، فأنا أكفي  أماره وأصاري  أرااه بيادك كجاة لا  فيهاا العاذر عناد أهال مملكتا  
  ؟ما هي: ، فقال 

أبعث أقواما  من أصحا  األزارقة حك ياتوك باه ، فيشاهدون لا  علياه عنادك أن اه : قالت 
 فافعلي وكان أهلها يرون قتل : وز ل  قتله وأخذ أراه ، قال قد بر ء من دينكم ، فيج

 __________________ 
 .سعيد ا ل ل:  2يف   ( 9)
  .متعين:  5يف   ( 5)
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  .املل  ، فقتله واست لص أراه (9)املؤمنني ، فأمرهتم بذل  ، فشهدوا عليه أن ه بر ء من دين 
أماااا : ائااات عبااادي اجلباااار فقااال لاااه  أن 7فغ اااب اهلل تعااااىل للماااؤمن فاااأوحى إىل إدرياااس 

عيالاااه ماان بعاااده  (5)رااايت أن قتلااات عباادي املاااؤمن هلمااا  حاااك است لصاات أرااااه ، فأحوجاات 
، أماااااا وعاااااز ف ألناااااتقمن  لاااااه منااااا  يف اصجااااال ، وألسااااالبن   ملكااااا  يف العاجااااال ،  (3)وأجعاااااتهم 

يف  لسااه  برسااالة رب ااه ، وهااو 7واُلطعماان  الكااالب وحلماا  ، فقااد غاار ك حلمااي ، فأتاااه إدريااس 
  .وحوله أصحابه

اخرج عين  يا ادريس ، مث أخرب امراته مبا جاء به إدرياس صالوات اهلل علياه ، : فقال اجلبار 
ال هتولن ا  رساالة إدرياس أناا أرسال إلياه مان يقتلاه وأكفيا  اماره ، وكاان  درياس صالوات : فقال 

إىل اجلب اار ،  (2) ورساالته اهلل عليه أصحاب مؤمناون يأنساون باه وياأنس هبام ، فاأخربهم ياوحى اهلل
  .ف افوا على إدريس منه

مث بعثت امرأة اجلبار أربعني رجال  من الزارقة ليقتلوا إدرياس ، فاأتوه فلام وادوه يف  لساه ، 
م يرياادون  ، فتفر قااوا يف طلبااه  7قتاال إدريااس  (5)فانصاارفوا ورآهاام أصااحاب إدريااس ، فأحس ااوا بااأهن 

من يوماه ذلا  ومعاه نفار مان أصاحابه ،  (6)فتنح ى عن القرية خذ حذرك يا إدريس ، : وقالوا له 
  .فلم ا كان يف الس حر ناجى ربه ، فأوحى اهلل إليه أن تنح  عنه وخل ين وإياه

أسااأل  أن ال مت اار الس ااماء علااى أهاال هااذه القريااة ، وان : قااال إدريااس صاالوات اهلل عليااه 
  ما سألته ، فاأخرب إدرياس أصاحابه مباا إين  قد أع يت: قال اهلل تعاىل  .خرجت وجهدوا وجاعوا

اخرجاوا مان هاذه القرياة إىل غريهاا مان القار  ، : سأل اهلل من حبس امل ر عليهم وعنهم ، وقاال 
  .رب ه 7فتفرقوا وشاع اخلرب مبا سأل إدريس 

__________________ 
 .عن دين:  5و   9يف   ( 9)
 .فأخرجت:  5يف   ( 5)
 .وأفجعتهم:  2  ويف  .وأحوجتهم:  3يف   ( 3)
 .ورساالته:  5و   2و   5يف   ( 2)
 .أرادوا:  5يف   ( 5)
  .عن القوم:  3يف   ( 6)
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اال اهلل تعاااىل ملكااا  ياتيااه بال عااام عنااد كاال   ااى إدريااس إىل كهااف يف جباال شاااهق ، ووك  وتنح 
 (9)األول ا : مساااء ، وكااان يصااوم النهااار ، وههاار يف املدينااة جبااار آخاار ، فلسااب ملكااه ا أعااين 

وقتله وأطعم الكالب حلمه وحلم امرأته ، فمكثوا بعد إدريس عشرين سنة مل مت ر السماء علايهم 
  .م رة ، فلما جهدوا ومشى بع هم إىل بعه

ااى عن ااا وال علاام لنااا  7إن  الااذي ناازل بنااا ممااا تاارون بسااؤال إدريااس : فقااالوا  رب ااه ، وقااد تنح 
لاى أن يتوباوا إىل اهلل تعااىل ، فقااموا علاى الر مااد ، مبواعه ، واهلل أرحم بنا منه ، فاأمجعوا أمارهم ع

اااااوا إىل اهلل بالت وبااااة واالسااااتغفار والبكااااااء  اب ، وعج  ولبسااااوا املسااااوح ، وحث ااااوا علاااااى رؤوسااااهم الاااا  
  .والت  رع إليه

أن أحااابس طعاماااه عناااه ، : ب عاماااه  7فاااأوحى اهلل تعااااىل إىل امللااا  ال اااذي ياااأف إدرياااس 
كاان يف ليلاة الياوم الث ااين مل ياؤت ب عاماه قال  صاربه وكاذل  ليلة ، فلم ا   7فجاع إدريس 

الل يلاة  (5)
  .الث الثة ، فناد  يا رب  حبست عين  رزقي من قبل أن تقبه روحي

ااااا  فاااأوحى اهلل إلياااه اهااابط ماااان موااااع  ، واطلاااب املعاااا  لنفساااا  ، فهااابط إىل قرياااة فلم 
وز كبارية وهاي ترفاق قرصاني هلاا دخلها نظر إىل دخان بعه منازهلا ، فأقبل  اوه فهجام علاى عجا

ااا مااا متلاا  شاايئا  غريمهااا  (3)بيعااي مااين  : علااى مقااالة فقااال  واحااد يل  (2)هااذا ال عااام ، فحلفاات أهن 
إن  ابناا  صااغري يكفيااه نصااف قرصااة فيحااىي بااه وواازيين الن صااف اصخاار ، : وواحااد  بااين ، فقااال 

ااا رآ  ابنهااا إدريااس فأكلاات املاارأة قرصااها ، وكساارت القاارص اصخاار بااني إدريااس وبااني ابن هااا ، فلم 
قتلاات اباين جزعااا  علاى قوتااه ، فقااال : يأكال ماان قرصاته اااا رب حااك  ماات ، فقالاات ياا عبااداهلل 

  .أحييه باذن اهلل وال جتزعي:  7هلا إدريس 
أيتها الر وح اخلارجة عان هاذا الغاالم ارجعاي إلياه وإىل : مث أخذ إدريس بع د الص يب  وقال 

 ، أنا إدريس النيب  ، فرجعت روح الغالم إليه ، فقالت أشهد أن  بدنه باذن اهلل تعاىل 
__________________ 

 .فسلب مل  األول:  3يف   ( 9)
 .وكذا:  5و  2و   3و   9يف   ( 5)
 .من:  2و   5يف   ( 3)
  .منه شيئا  غريها:  5يف   ( 2)
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 7الفرج قاااد دخااال إدرياااس إبشاااروا بااا: إدرياااس الن ااايب  ، وخرجااات وناااادت يف القرياااة باااأعلى صاااوهتا 
  .قريتكم

وم ى إدريس حك جلس على مواع مدينة اجلب ار األول وهاي تال  ، فااجتمع إلياه النااس 
، فقالوا مس نا اجلوع واجلهد يف هذه العشرين سنة ، فادع اهلل تعااىل لناا أن   ار  (9)من أهل قريته 

مجياع أهال قاريتكم مشااة حفااة ، فبلاغ جب ااركم و  (5)ال أدعاوا حاك  ياأتيين :  7علينا ، قال إدريس 
اجلبااار قولااه ، فبعااث إليااه أربعااني رجااال  يااأتوه بااادريس ، فااأتوه وعنفااوا بااه ، فاادعا علاايهم فماااتوا ، 

ياااا إدرياااس إن  امللااا  بعثناااا إليااا  : فبلاااغ اجلباااار اخلااارب ، فبعاااث إلياااه مخسااامائة رجااال ، فقاااالوا لاااه 
 (3)متنااا باااجلوع : صااارع أصااحابكم قااالوا انظااروا إىل م:  7لنااذهب باا  إليااه ، فقااال هلاام إدريااس 
  .حك  يأف اجلبار: فارحم وادع اهلل أن   ر علينا فقال 

:  7مث إهنم سألوا اجلب ار أن   ي معهم ، فأتوه وقفوا بني يديه خااعني ، فقاال إدرياس 
اااااماء ، فارعااااادت وأبرقااااات  .اصن ، فااااانعم فساااااأل اهلل أن   ااااار علااااايهم فااااااهل تهم ساااااحابة مااااان الس 

  .(2) لت عليهم وه
 ـ 1فصل ـ 

ثنا  51 حممااد باان حيااىي الع  ااار ، عاان احلسااني باان  (5)ا وعاان اباان بابويااه ، عاان أبيااه ، حااد 
احلسن بن أبان ، عن حممد بن أورمة ، حادثنا حمماد بان عثماان ، عان أ  مجيلاة ، عان جاابر بان 

ملكاا  مان املالئكاة  إن  :  9قاال رساول اهلل : يزيد اجلعفي ، عن أ  جعفار صالوات اهلل علياه قاال 
: ، فقااال لااه  7كاناات لااه منزلااة ، فااأهبط اهلل تعاااىل ماان الس ااماء إىل األرض ، فااأتى إدريااس الناايب 

 فصلى ثاللث ليال ال يف  وصام : اشفع يل عند رب  ، قال 
__________________ 

 .القرية:  3يف   ( 9)
 .ياتين:  5يف   ( 5)
 ال.مس نا اجلوع:  3يف   ( 3)
) العالمة اجمللساي  اوه ماع اخاتالف كثاري يف األلفاا  ماع الات حفظ لاروح القص اة عان اكماال الاد ين يف البحاار  ذكر( 2)

 .، واكتفى بذل  عن التنصيص على عبارات القص ة عن قصص االنبياء(  5: ) ، برقم (  576ا  99/579
ثنا: قال :  2و   5يف   ( 5)   .حد 
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  .أي امها ال يف ر
اااماء ، فقاااال لاااه  مث طلاااب إىل اهلل تعااااىل يف الس اااحر للملااا  ، فاااأذن لاااه يف الص اااعود إىل الس 

تريين ملا  املاوت لعل اي آناس باه ، فان اه : أحب  أن اكافي  ، فاطلب إيل  حاجة ، فقال : املل  
  .مع ذكره شيء فبسط جناحيه (9)ليس يهنئين 

نيا  (5)اركاب : مث قال لاه  إن اه قاد : ، فقيال لاه فصاعد باه ، ف لاب ملا  املاوت يف مسااء الاد 
قاال  ؟ماا يل أراك قاطباا  : صعد فاستقبله بني السماء الرابعة واخلامسة ، فقال امللا  امللا  املاوت 

أن أقاابه روح إدريااس بااني الس ااماء الر ابعااة  (3)أتعج ااب أين  كناات ياات هاال  العاار  حااك  اُوماار : 
ملااا  املاااوت روحاااه  مااان جنااااح امللااا  ، وقااابه (2)واخلامساااة ، فسااامع إدرياااس ذلااا  ، فاااانتقه 

« وذاكر يف الكتاب إدريس إن ه كان صديقا  نبي اا  ورفعنااه مكاناا  علي اا  » : مكانه ، ويف قوله تعاىل 
(5) (6).  

ا وب ساناده عان ابان أورماة ، عان عباد اهلل بان املغارية ، عان حمم اد بان ماروان ، عان أ   68
صااالوات اهلل علياااه يسااايح الن هاااار  كاااان إدرياااس الن ااايب  : صااااحل عااان ابااان عب ااااس رااااي اهلل عناااه قاااال 

، ويبياات حيااث مااا جن ااه الل ياال ، ويأتيااه رزقااه حيااث مااا أف اار ، وكااان يصااعد لااه ماان  (7)ويصااومه 
 7إدرياس  (8)العمل الص احل مثل ما يصعد ألهل األرض كل هم ، فساأل ملا  املاوت رب اه يف زياارة 

أصاحب  ، فااأكون معا  فصااحبه ،  إين  أريااد أن: وأن يسال م عليااه ، فاأذن لااه فنازل وأتاااه ، فقاال 
فيأكال ، ويادعو ملا   (1)وكانا يسايحان الن هاار ويصاومانه ، فا ذا جن هماا الل يال أتاى إدرياس ف اره 

 ال حاجة يل فيه ، مث يقومان : املوت إليه فيقول 
__________________ 

 .يهنأ إيل  :  5يف   ( 9)
 .جناحيه مث ركب:  9يف   ( 5)
 .تحك أمر : يف البحار ( 3)
 .فانتفه: والبحار  5و   9يف   ( 2)
 .( 56: ) سورة مرمي ( 5)
 .( 7: ) ، برقم (  578ا  99/577) كار األنوار ( 6)
 .يسيح الن هار بصومه:  2و  5يف   ( 7)
 .يف زيارته:  2يف   ( 8)
  .ف وره:  3و   9يف   ( 1)
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  . يف  ، فمكثا بذل  أي اميصل يان وإدريس ويف  وينام ، ومل  املوت يصل ي وال ينام وال
ما مار ا بق ياع غانم وكارم قاد أيناع ، فقاال ملا  املاوت  هال لا  أن تأخاذ مان ذلا  : مث إهن 

ساابحان اهلل أدعااوك إىل مااا يل فتااأىب ، فكيااف : فقااال  ؟وااال ، أو ماان هااذا عناقيااد فتف اار عليااه
  ؟تدعوين إىل مال الغري
أنااا ملاا  : قااال  ؟وبيناا  ماان أنااتقااد صااحبتين وأحساانت فيمااا بيااين :  7مث قااال إدريااس 
اااماء فاساااتأذن : قاااال  ؟وماااا هاااي: يل إليااا  حاجاااة فقاااال : املاااوت قاااال إدرياااس  تصاااعد   إىل الس 

  .مل  املوت رب ه يف ذل  ، فأذن له فحمله على جناحه فصعد به إىل الس ماء
بلغاين مان املاوت : قاال  ؟وماا هاي: إن  يل إلي  حاجاة أخار  قاال :  7مث قال له إدريس 

فاستأذن رب اه لاه ، فأخاذ بنفساه سااعة  ؟منه طرفا  فانظر هو كما بلغين (9)دة فأحب  أن تذيقين ش
ويل  (3)بلغااين عنااه شاادة ، وأن ااه ألشااد  مم ااا بلغااين : قااال  ؟(5)كيااف رأياات : مث خل ااى عنااه فقااال لااه 

إدرياس  إلي  حاجة اُخر  تريين الن ار فاستأذن مل  املوت صاحب الن ار ، ففاتح لاه ، فلماا رآهاا
  .سقط مغشي ا  عليه 7

يل إلي  حاجة اُخر  تريين اجلن ة ، فاستأذن مل  املوت خازن اجلن اة فادخلها : مث قال له 
ااا نظاار إليهااا قااال  كــّل نفــ    ): يااا ملاا  املااوت مااا كناات ألخاارج منهااا إن  اهلل تعاااىل يقااول : فلم 

ومـا  ): ردهتاا ويقاول يف اجلن اة وقاد و  (وإن منكم إال واردها  ): وقد ذقته ويقول  (ذائقة الموت 
  .(2) (هم بخارجين منها 

كان رجال  طاويال  اا م الاب ن   7أن  إدريس : ا وباالسناد املتقد م عن وهب بن منب ه  69
ا مس اي إدرياس لكثارة  ، غظيم الصدر ، قليل الص وت ، رفيق املن ق ، قريب اخل ا إذا مشى ، وإه 

 بني أههر قومه يدعوهم إىل ما يدرس من كالم اهلل تعاىل ، وهو 
__________________ 

 .تذوقين:  3يف   ( 9)
 .رأيته:  9يف   ( 5)
 .وان ه ألشد  مم ا يبلغين:  2وان ه اشد  مما بلغين ، ويف   :  3يف   ( 3)
ياااة (  7: ) ، بااارقم (  571ا  99/578) كاااار األناااوار ( 2) ،  ساااورة مااارمي 79: ساااورة األنبيااااء ، اصياااة  35: ، الد 

  .والذيل كسب منا يراد منه حصنا  ، غري موجود يف القرآن
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عبااااادة اهلل ، فااااال ياااازال ويبااااه واحااااد بعااااد واحااااد ، حااااك  صاااااروا ساااابعة وساااابعني ، إىل ان صاااااروا 
تعاالو فليادع بع انا ولياؤمن  بقينناا ، مث : سبعمائة مث بلغاوا ألفاا  ، فاختاار مانهم سابعة ، فقاال هلام 

ااام علاااى عبادتاااه ، فلااام يزالاااوا يعبااادون اهلل حاااك  رفاااع اهلل  (9)اء فن باااأه اهلل ودل  رفعاااوا أياااديهم إىل الس 
  .إىل الس ماء وانقرض من تابعه 7تعاىل إدريس 

وأنااازل اهلل علااى إدرياااس ثالثاااني صااحيفة وهاااو أو ل مااان  7مث اختلفااوا حاااك كاااان زماان ناااوح 
ساون اجللاود ، وكاان كل ماا خط  بالقلم ، وأو ل مان خااط الث يااب ولبساها ، وكاان مان كاان قبلاه يلب

ااده و  ااده ، وكااان يعسااد إىل الس ااماء ماان عملااه يف كاال يااوم مثاال  ه ووح  خاااط سااب ح اهلل وهل لااه وكاارب 
  .أعمال أهل زمانه كل هم

وكاناااات املالئكااااة يف زماااان إدريااااس صاااالوات اهلل عليااااه يصااااافحون الن اااااس ويساااال مون : قااااال 
ن وأهلااه وفلاام ياازال الن اااس علااى ذلاا  حااك  علاايهم ويكل مااوهنم ووالسااوهنم ، وذلاا  لصااالح الزمااا

  .زمن نوح عليه الص الة والسالم وقومه ، مث انق ع ذل  (5)كان 
ااا : وكااان ماان أمااره مااع ملاا  املااوت مااا كااان حااك دخاال اجلن ااة ، فقااال لااه رب ااه  إن  إدريااس إه 

ه وأنااا ال ااذي هي ااأت لااه تعجياال دخااول اجلن ااة ، ف ن ااه كااان ينصااب نفساا (3)حاجاا  فحج اا  بااوحي 
وجسااده يتعبهمااا يل ، فكااان حقااا  علااي  أن أعو اااه 
ماان ذلاا  الر احااة  (2)

وال مأنينااة وأن ابو ئااه  (5)
  .(6)بتوااعه يل وبصاحل عبادين من اجلن ة مقعدا  ومكانا  علي ا  

 ـ 2فصل ـ 
ثنا أواد بان أ  عباداهلل الربقاي ، عان احلسان  65 ا وباالساناد عان ساعد بان عباداهلل ، حاد 

ي ، عن عبد الس الم ، عن عمار اليقظان بن ع ا األزد
 كان عند أ  : قال  (7)

__________________ 
 .ودله:  9يف   ( 9)
 .إىل أن كان:  3يف   ( 5)
 .بوحيي: والبحار  2يف   ( 3)
 .اعتواه:  2يف   ( 2)
 .بالراحة:  2و   5يف   ( 5)
 .( 1: ) ، برقم (  588ا  99/571) كار األنوار ( 6)
  .أ  اليقظان: البحار يف ( 7)
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أي كاام لااه علاام : أبااان باان نعمااان فقااال : عبااداهلل صاالوات اهلل عليااه مجاعااة وفاايهم رجاال يقااال لااه 
كن اا : وماا علما  باه قاال : أناا أصالح  اهلل قاال : فقاال  ؟بعم ي زيد بن علي  صالوات اهلل علياه

  .معه إجتهادا  كما قال ف رجنا معه إليه ، فوجدنا ؟فقال هل لكم يف مسجد سهلة: عنده ليلة 
كاان بيات إباراهيم صالوات اهلل علياه ال اذي خارج مناه : فقال أبو عبداهلل صلوات اهلل علياه 

ال ذي كان هيط فيه ، وفيه ص رة خ اراء فيهاا صاورة وجاوه  7إىل العمالقة ، وكان بيت إدريس 
أتااه حاني خارج فصال ى فياه  لاو أن  عماى: ا مث قاال  7اخل ار : الن بيني ، وفيه منال الر اكب ا يعين 

واستجار بااهلل الجااره عشارين سانة ا وماا أتااه مكاروب قاط ، فصال ى فياه ماا باني العشااءين ودعاا 
  .(9)اهلل إال فرج اهلل عنه 

ثنا أواد بان حمماد  63 ثنا حممد بن علي بن املف ل بان متاام ، حاد  ا وعن ابن بابويه ، حد 
بان عباداهلل ،  (5)، عن حمماد بان مجهاور ، عان مارازم بن عم ار ، عن أبيه ، عن ودان القالنسي 

يا أبا حمماد كاأين  أر  نازول القاائم يف : عن أ  بصري ، عن أ  عبداهلل صلوات اهلل عليه أن ه قال 
وماا بعاث اهلل  7نعم ، هو منزل إدرياس : قال  ؟يكون منزله: مسجد الس هلة باهله وعياله قلت 

، وماا مان ماؤمن وال مؤمناة  9يم فياه كااملقيم يف فسا اط رساول اهلل نبي ا  إال وقد صال ى فياه ، واملقا
إال وقبله حيان  إلياه ، وماا مان ياوم وال ليلاة إال  واملالئكاة ياأوون إىل هاذا املساجد يعبادون اهلل فياه ، 
يا أبا حممد أما اين  لو كنت باالقرب مانكم ماا صال يت صاالة إال  فياه ، مث إذا قاام قائمناا اناتقم اهلل 

  .(3)ولنا أمجعني  لرسوله
ثنا أواد بان حياىي بان زكرياا  62 ثنا عباداهلل بان حمماد الص اائغ ، حاد  ا وعن ابن بابوياه ، حاد 

الق  اااان ، حااادثنا أباااو حمماااد بااان عباااداهلل بااان حبياااب ، حااادثنا متااايم بااان هبلاااول ، عااان أبياااه ، عااان 
ااا:  7قاااال يل الص ااااد  : إمساعيااال بااان مهاااران ، قاااال  هلة ، إذا دخلااات الكوفاااة فاااأت مساااجد الس 

الااذي كااان  7فصاال يف واسااأل اهلل حاجتاا  لاادين  ودنياااك ، فااان  مسااجد الس ااهلة بياات إدريااس 
 هيط فيه ويصل ي فيه ، ومن دعا اهلل فيه مبا أحب  ق ى له 

__________________ 
 .( 25: ) ، برقم (  26/985) و(  5: ) ، برقم (  235ا  988/232) كار األنوار ( 9)
 .مرمي:  2و 5و 9يف   ( 5)
  .( 3: ) ، برقم (  988/235) و(  93: ) ، برقم (  55/397) كار األنوار ( 3)
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نيا ومكائاااد  (9)حوائجاااه ورفعاااه ياااوم القياماااة مكاناااا  علياااا  إىل درجاااة إدرياااس واُجاااري  مااان مكاااروه الاااد 
  .(5)أعدائه 

 ـ 3فصل ـ 
 (  7في نبّوة نوح ) 

اهلل عليااه ا اباان باارد باان مهالئياال باان  وهااو اباان متوشاال  بااه اُخنااول ا وهااو إدريااس صاالوات
  .(3)قينان بن أنو  بن شيث بن آدم صلوات اهلل عليهم أمجعني 

ااد باان ساانان ، عاان إمساعياال باان جااابر ، عاان  65 ثنا حمم  ا وباسااناده عاان اباان أورمااة ، حااد 
ة ، عالنياا (2)عبااد احلميااد باان أ  الااد يلم ، عاان أ  عبااداهلل صاالوات اهلل عليااه أن  نوحااا  دعااا قومااه 

م   فلم ا مسع عقب هبة اهلل من نوح تصديق ما يف أيديهم مان العلام صاد قوه ، فأم اا ولاد قابيال فااهن 
« أناؤمن لا  وات بعا  األرذلاون » : وقاالوا  (5)« ما مسعنا هبذا يف آبائنا األو لني » : كذ بوه وقالوا 

  .(7)يعنون عقب هبة اهلل صلوات اهلل عليه  (6)
عان حمم اد باان علاي الكاويف ، عان أواد بان حمماد ، عان اباان باان ا وعان ابان أورماة ،  66

يف  7 (8)مكاااث ناااوح : عثماااان ، عااان إمساعيااال اجلعفاااي ، عااان أ  جعفااار صااالوات اهلل علياااه قاااال 
 (رّب إنّـي مللـوب فانتصـر  ): سار ا  وعالنياة ، فلم اا عتاوا وأباوا قاال  (1)[ إىل اهلل ] قومه يدعوهم 

 اصنع الفل  ، وأمره بغرس الن و  ، فم ر عليه قومه  فأوحى اهلل تعاىل إليه أن (98)
__________________ 

 .وأجاره:  3يف   ( 9)
 .( 9: ) ، برقم (  988/232) و(  98: ) ، برقم (  99/588) كار األنوار ( 5)
 .كان نوح ابن املل  بن متوشل : ، وفيه (  8: ) ، برقم (  99/587) كار األنوار ( 3)
 .إن  نوحا  مل ا دعا قومه:  2و   5قومه ، ويف    7قال دعا نوح : ر يف البحا( 2)
 .( 52: ) سورة املؤمنون ( 5)
 .( 999: ) سورة الش عراء ( 6)
 .( 32: ) ، برقم (  99/353) كار األنوار ( 7)
 .سكن نوح:  5و   3و   9يف  ( 8)
 .3الزيادة من   ( 1)
  .( 98: ) سورة القمر ( 98)
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قد قعد غراسا  حاك  إذا طاال وصاار طاواال  ق عاه وجاره ، : كون ويس رون ويقولون فجعلوا ي ح
: فقالوا قد قعد ج ارا  ، مث  أل فه فجعله سفينة ، فمر وا عليه فجعلوا ي احكون ويسا رون ويقولاون 

  .(9)قد قعد مال حا  يف أرض فالة حك  فر  منها 
ني ، عان حمم اد بان سانان ، عان إمساعيال ا وباسناده عن الص فار ، عن حمم د بن احلس 67

صااانعها يف ثالثاااني سااانة ، مث أمااار أن حيمااال فيهاااا مااان كااال : قاااال  7بااان جاااابر ، عااان أ  عباااداهلل 
يف  7ماان اجلن ااة ، ليكااون معيشااة لعقااب نااوح  7زوجااني اثنااني األزواج الث مانيااة ال اايف خاارج هبااا آدم 

إال  ما كان معه يف الس فينة  ، ف ن  األرض تغر  مبا فيها 7األرض ، كما عا  عقب آدم 
(5).  

ا وباسناده عن سعد بن عبداهلل ، عن أواد بان حمماد بان عيساى ، عان ابان أ  نصار  68
، عن أبان ، عن أ  وزة ، عن أ  رزيان األسادي ، عان علاي  صالوات اهلل وساالمه علياه ، قاال 

تعاااىل يف إهااالك قومااه أن يفااور  فيمااا بينااه وبااني رب ااه 7مل ااا فاار  نااوح ماان الس اافينة ، فكااان ميعاااده : 
فقااام املااااء  (3)[ اامتااه ] إن  الت نااور قااد فااار ، فقااام إلياااه ف تمااه : الت نااور ففااار ، فقالاات امرأتااه لاااه 

ففتحنا أبواب الّسماء بمـاء » :  (2)فأدخل من أراد أن يدخل مث  أتى إىل خامته فنزعه وقال تعااىل 
  .(5) «وفّجرنا األرض عيونا  * منهمر

ثنا احلسان بان حمباوب ، عان احلسان بان صااحل ، عان  (6)وعن أود بن عيسى  ا 61 ، حد 
كاان طاول سافينة : مسعات أ  صالوات اهلل علياه حياد ص ع اا قاال : قاال  7أ  عبداهلل الص ااد  

ألفاااا  وماااائيف زراع ، وكااان عرااااها تاهائاااة زراع ، وعمقهاااا تااانني زراعاااا  ، ف افااات بالبيااات  7نااوح 
ا واملروة سبعة أشواط ، مث  استوت على اجلودي  وسعت بني الص ف

(7).  
__________________ 

 .( 35: ) ، برقم (  99/353) كار األنوار ( 9)
 .( 28: ) ، برقم (  99/352) كار األنوار ( 5)
 .3الزيادة من قم ( 3)
 .( 95ا  99: )   سورة القمر ( 2)
 .( 29: ) ، برقم (  99/352) كار األنوار ( 5)
ااابق وأن  يف البحااار : كااذا والظ اااهر ( 6) والت عبااري عنااه بااه  .واباان عيسااى: أوااد باان حممااد باان عيسااى باادليل احلااديث الس 

 .كسب دأب العالمة اجمللسي قرينة عليه
  .( 25: ) ، برقم (  355ا  99/352) كار األنوار ( 7)
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اان ذكااره ، عاان  78 ثنا مصااعب باان يزيااد ، عم  أ  عبااداهلل عليااه ا وعاان اباان أورمااة ، حااد 
وكاان إبلايس : إىل احلمار ليدخله الس فينة ، فامتنع عليه قاال  7جاء نوح : الص الة والس الم قال 

: ياااا شاااي ان ادخااال فااادخل احلماااار ودخااال الشاااي ان فقاااال إبلااايس : باااني أرجااال احلماااار ، فقاااال 
احلااارص ، إي ااااك و : ال حاجاااة يل يف كالمااا  ، فقاااال إبلااايس :  7أعل مااا  خصااالتني ، فقاااال ناااوح 

: ، وإي اااك واحلساااد فان اااه اخلاارجين مااان اجلن ااة ، فاااأوحى اهلل إلياااه  (9)ماان اجلن اااة  7ف ن ااه أخااارجين أدم 
  .(5)اقبلهما وإن كان ملعونا  

ثنا أباو أواد ، عان بعاه أصاحابنا ، عان أ  عباداهلل صالوات  79 ا وعن ابن أورماة ، حاد 
ف اارح الس اانور  (3)، فااأمر اهلل الفهااد فع ااس  الفااأر 7إن  قااوم نااوح شااكوا إىل نااوح : اهلل عليااه قااال 

  .(2)فأكل الفأر ، وشكوا إليه العذرة فأمر اهلل الفيل أن يع س فع س فسقط اخلنزير 
اان ذكااره ، عاان أ   75 ثنا احلساان باان علااي  ، عاان داوود باان يزيااد ، عم  ا وعاان اباان أورمااة ، حااد 

علاى كال  جبال وعلاى كال  ساهل  7 (5)وح عبداهلل عليه الص الة والس الم قال ك ارتفع املااء زماان نا
  .(6) مخسة عشر ذراعا  

ا وعن ابن بابويه ، عن جعفر بن علي بن عبداهلل بن املغرية ، عان أبياه ، عان جاد ه ،  73
إن  اهلل تبااارك وتعاااىل أغاار  األرض  : عاان ذريااح اوااار  ، عاان أ  عبااداهلل صاالوات اهلل عليااه قااال 

صااعد : ماان يومئااذ مس ااي العتيااق ، ألن ااه اُعتااق ماان الغاار  ، فقلاات إال  البياات ، ف 7كل هااا يااوم نااوح 
ا رفع عنه : فقال  ؟إىل الس ماء   .(7)مل يصل املاء إليه وإه 

 ـ 4فصل ـ 
ثنا  72  ا وعن ابن أورمة ، عن حممد بن علي الكويف ، عن حممد بن سنان ، قال حد 

__________________ 
 .  من اجلن ةأخرج أبوي( :  63/558) يف البحار ( 9)
: ) ، بااارقم (  75/915) و(  999: ) ، بااارقم (  63/558) و(  36: ) ، بااارقم (  99/353) كاااار األناااوار ( 5)

96 ). 
 .فأمر اهلل الفهد يع س:  3فأوحى اهلل تعاىل إىل الفهد فع س ، ويف   :  2يف   ( 3)
 .( 55: ) ، برقم (  65/62) و(  37: ) ، برقم (  99/353) كار األنوار ( 2)
 .يف زمن نوح:  3يف   ( 5)
 .( 38: ) ، برقم (  352ا  99/353) كار األنوار ( 6)
  .( 95: ) ، برقم (  11/58) و(  23: ) ، برقم (  99/355) كار األنوار ( 7)
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ملاااا قاااال اهلل : إباااراهيم ابااان أ  الااابالد ، عااان غاااري واحاااد ، عااان أحااادمها صااالوات اهلل عليهماااا قاااال 
إهاا اُمارت أن أبلاع ماائي فقاط ، ومل اُؤمار أن أبلاع : أرض ابلعي مائ  ، قالات األرض  يا: تعاىل 

ماء الس اماء ، فبلعات األرض ماءهاا وبقاى مااء الس اماء فصاري 
نيا  (9) كارا  حاول الس اماء وحاول الاد 

  .(3)واألمر واجلواب يكونان مع املل  املوك ل باألرض وبالس ماء  (5)
ذكاره ، عان احلسان بان حمباوب ، عان حن اان بان سادير ، عان أ   ا وباالساناد املتقادم 75

وكااان امسااه  .بنااوح صاالوات اهلل عليااه ماان قومااه تانيااة نفاار (2)آماان : عبااداهلل صاالوات اهلل عليااه قااال 
ا مس ى نوحا  الن ه كان ينوح على نفسه   .عبد اجلب ار ، وإه 

  .ىألن ه بكى مخسمائة سنة ، وكان امسه عبد األعل: ويف رواية 
عبد املل  وكان يسم ى هبذه األمساء كل ها : ويف رواية 

(5).  
كاان جاارا  ، وكاان إىل االُدماة ماا   7أن  نوحاا  : ا وباساناده عان وهاب بان منب اه اليمااين  76

، يف رأساه طاول ، عظايم العيناني ، دقياق الس ااقني ، كثاري  (6)هاو دقياق الوجاه 
حلام الف اذين ،  (7)

شااد ة ، فبعثااه  (8)حيااة عري ااا  طااويال  جساايما  ، وكااان يف غ اابه وانتهاااره ااا م الس اارة ، طوياال الل  
اهلل وهااو اباان تاهائااة ومخسااني ساانة ، فلبااث فاايهم ألااف ساانة إال  مخسااني عامااا  ، ياادعوهم إىل اهلل 
تعاىل ، فال يزدادون إال  طغيانا  ، وم ى ثالثة قرون من قومه ، وكان الر جل منهم ياف بابناه وهاو 

يااا بااين  إن بقياات بعاادي فااال ت اايعن  : علااى رأس نااوح صاالوات اهلل عليااه ، فيقااول  (1)فااه صااغري فيق
  .(98)هذا اجملنون 

__________________ 
 .فصار كرا  :  5يف   ( 9)
 .للعالمة اجمللسي فيه بيان راجع البحار( 5)
 .( 31: ) ، برقم (  99/352) كار األنوار ( 3)
 .أمر: غريمها من النس  والبحار ، ويف  3كذا يف   ( 2)
 .( 22: ) ، برقم (  99/356) كار األنوار ( 5)
  .وهودقيق الوجه:  3مائل رقيق الوجه ، ويف   :  2مائال  رقيق الوجه ، ويف   :  5يف   ( 6)
 .كثريا  : يف البحار ( 7)
 .وانتهازه:  2وامتهاره ، ويف   :  9يف   ( 8)
 .يوقفه ا ل:  2يف   ( 1)
كااان مااائال  إىل االُمااة ومااا : بيااان إىل االدمااة مااا هااو ، أي : وقااال  .( 1: ) ، باارقم (  99/587) األنااوار  كااار( 98)

  .هو بأدم
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ااد باان أ  عبااداهلل  77 ثنا حمم  ثنا علااي باان أوااد باان موسااى ، حااد  ا وعاان اباان بابويااه ، حااد 
ثنا عبد العظايم بان عباداهلل احلسا ثنا سهل بن زياد اصدمي حد  مسعات علاي  : ين قاال الكويف ، حد 

عااا  نااوح صاالوات اهلل عليااه ألفااني ومخساامائة : باان حممااد العسااكري صاالوات اهلل عليهمااا يقااول 
ساانة ، وكااان يومااا  يف الس اافينة نائمااا  ف ااح  
حااام ويافااث فزجرمهااا سااام وهنامهااا عاان ال ااح   (9)

  .فانتبه نوح صلوات اهلل عليه
إىل ياوم القياماة ، الن اه بار ين وعققتمااين ،  جعال اهلل ذريتكماا خاوال  لذرياة ساام: وقال هلما 

نيا ،  فاااال زالااات مساااة عقوقكماااا يف ذريتكماااا هااااهرة ومساااة الااارب  يف ذري اااة ساااام هااااهرة ماااا بقيااات الاااد 
ك والس اقالبة وياأجوج وماأجوج والص اني  (5)فجميع  الس ودان حيث كانوا من ولد حام ، ومجيع الا  

  .ن ولد ساممن يافث حيث كانوا ، ومجيع البيه سواهم م
إين  قاد جعلات قوساي أماناا  لعباادي وباالدي ، وموثقاا  ماين  :  7وأوحى اهلل تعاىل إىل نوح 

 7ففاارح نااوح  .بيااين وبااني خلقااي ، يااأمنون بااه إىل يااوم القيامااة ماان الغاار  ، وماان أوّف بعهااده مااين  
  .ن الغر وتباشر ، وكان القوس فيها وتر وسهم ، فنزع منها السهم والوتر ، وجعلت أمانا  م

إن  لا  عنادي يادا  عظيماة  ، فانتصاحين فا ين  ال أخونا  : فقاال  7وجاء إبلايس إىل ناوح 
، فااين  ساأن قه كجاة  (5)، فأوحى اهلل إلياه أن كل ماه واساأله  (2)نوح بكالمه ومساءلته  (3)، فتأمث  

يحا  أو حريصاا  إذا وجدنا ابن آدم شاح: تكل م فقال إبليس : عليه ، فقال نوح صلوات اهلل عليه 
أو حسااودا  أو جب اااارا  أو عجاااوال  تلق فنااااه تلق اااف الكااارة ، فااان اجتمعااات لناااا هاااذه األخاااال  مس ينااااه 

إن   دعاوت اهلل : قال  ؟ما اليد العظيمة ال يف صنعت: شي انا  مريدا  فقال نوح صلوات اهلل عليه 
  بالن ار ، فصرت (6)[ واحدة ] على أهل األرض ، فأحلقتهم يف ساعة 

__________________ 
 .نائما  فهبت ريح فكشفت عورته ف ح : يف البحار ( 9)
 .فجمع:  5يف   ( 5)
 .فتأمل:  3يف   ( 3)
 .ومسألته:  2يف   ( 2)
 .وسله:  2يف   ( 5)
  .3الزيادة من   ( 6)
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  .(9)فارغا  ، ولوال دعوت  لشغلت هبم دهرا  طويال  
 ـ 5فصل ـ 

، عاان الشاااي  أ   (5)جعفااار حممااد باان علااي باان احلساان احللاايب ا أخربنااا الش ااي  أبااو  78
ااد باان احلساان باان علااي  ال  وسااي  ، عاان الش ااي  أ  عبااداهلل حممااد باان حممااد باان الن عمااان  جعفاار حمم 
ثنا أباااو عباااداهلل حمماااد بااان شااااذان ، عااان أواااد بااان  ثنا أباااو جعفااار ابااان بابوياااه ، حاااد  احلاااارثي  ، حاااد 

ثنا أبو علي  حممد بن حممد بن احلاارص بان ساعد بان احلاافظ الس امرقندي ، عثمان الربوادي ، حد 
ثنا صااحل باان ساعيد ال ماادي ، عان عبااد اهلياثم  باان إدرياس ، عاان املسايب ، عاان حمماد باان  (3)حاد 

قااال إبلاايس لنااوح صاالوات اهلل : الس ااائب ، عاان أ  صاااحل ، عاان اباان عباااس راااي اهلل عنااه قااال 
  ؟وما يدي عندك: ال نوح ل  عندي يد عظيمة سأعل م  خصاال  ق: عليه 

فاي اااك والكاارب وإي اااك واحلاارص وإي اااك  .دعوتاا  علااى قوماا  حااك  أهلكهاام اهلل مجيعااا  : قااال 
فاأكفرين وجعلاين شاي انا  7صدم  (2)واحلسد فان الكرب هو ال اذي ولاين علاى أن تركات الساجود 

فااأخربين : هلل علياه فقاال ناوح صالوات ا .رجيماا  وإي ااك واحلارص فاان ، ابان آدم حساد أخااه فقتلاه
  .(5)عند الغ ب : قال  ؟مك تكون أقدر على ابن آدم

ا وباالسااناد املتقاادم عاان عبااد احلميااد اباان أ  الااديلم ، عاان أ  عبااداهلل عليااه الصااالة  71
عا  نوح صلوات اهلل عليه بعد الن زول من الس فينة مخسمائة سنة : والسالم قال 

 ، مث  أتاه  (6)
__________________ 

، (  75/915) و(  995: ) ، بااارقم (  63/558) و(  98: ) ، بااارقم (  588ا  99/587) كاااار األناااوار ( 9)
 .( 97: ) برقم 

الشاي  أباو جعفار حمماد بان علاي ابان اوسان : قاائال  (  357: ) عنونه الشي  منتجاب الادين يف الفهرسات بارقم ( 5)
والوحاادة هااي  .كليهمااا ونفااى البعااد عاان وحاادهتما(  581و 5/585) وعنااون الشااي  احلاار  يف أماال اصماال ...  احللاايب

  .كما أن  األصح  يف اسم جد ه هو اوسن  .الص حيح
 .عبد القيثم ا عبد القشم:  2عبد اهليثم ، ويف   :  5يف   ( 3)
 .على ترك السجود:  5يف   ( 2)
 .( 993: ) ، برقم (  63/559) و(  7) ، برقم (  99/513) كار األنوار ( 5)
 ذكر يف : أقول  ;قال العالمة اجمللسي  .بعد الن زول من الس فينة مخسني سنة( :  99/588) يف البحار ( 6)
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ادفااع : يااا ناوح ان اه قااد انق ات نبو تاا  واساتكملت أياما  ، فيقااول اهلل تعااىل : فقاال  7جربئيال 
ك األرض إال  وفيهااا عااامل ماارياص العلاام وآثااار علاام النبااو ة الاايف معاا  إىل ابناا  سااام ، فاااين  ال أتاار 

يعرف به طاعيف ويكون جاة فيما بني قبه الن ايب  وبعاث الن ايب  اصخار ، ومل أكان أتارك الن ااس بغاري 
إيل  وهاد إىل سبيلي وعارف بأمري ، ف ين  قد ق يت أن أجعل لكل  قاوم هادياا   (9)حج ة ، وداع 

  .أهدي به الس عداء ، ويكون حج ة على االشقياء
دفع نااوح صاالوات اهلل عليااه مجيااع ذلاا  ابنااه سااام ، فأم ااا حااام ويافااث فلاام يكاان فاا: قااال 

وبشرهم نوح هبود صلوات اهلل عليهما ، وأمرهم بات باعاه ، وأمارهم : قال  .عندمها علم ينتفعان به
أن يفتحاوا الوصااي ة كاال  عااام فينظاروا فيهااا ، فيكااون ذلاا  عيادا  هلاام ، كمااا أماارهم آدم صاالوات اهلل 

  .(5)عليه 
ا وباسناده عان ساعد بان عباداهلل ، عان إباراهيم بان هاشام عان علاي بان احلكام ، عان  88

ألفي سنة ومخسامائة سانة  7عا  نوح : بعه أصحابنا ، عن أ  عبداهلل صلوات اهلل عليه قال 
منهاااا تاهائااااة ساااانة ومخساااون ساااانة قباااال أن يبعاااث وألااااف ساااانة إال  مخساااني عامااااا  ، وهااااو يف قومااااه 

عاااىل ومائتااا عااام يف عماال الس اافينة ، ومخساامائة عااام بعااد مااا ناازل ماان الس اافينة ، ياادعوهم إىل اهلل ت
ملا  املاوت وهاو يف الش امس  (3)ون ب املاء ، فمص ر األمصار وساكن ولاده البلادان ، مث جااءه 

جئات ألقابه : قاال  ؟ما جااء با : وقال  8السالم علي  ، فرد  عليه نوح صلوات اهلل : فقال 
: فتحاول ناوح مث  قاال : نعام قاال : فقاال لاه  ؟خل مان الشامس إىل الظ التدعين أد: روح  قال 

نيا مثل يو يل من الشمس إىل الظ ال ، فاأمه ملاا أمارت باه ،  يا مل  املوت كان ما مر    من الد 
  .(2)فقبه روحه صلوات اهلل عليه 
__________________ 

أن  فيااه مخساامائة ساانة باادل مخسااني ساانة ، وهااو الص ااواب   إال  «  7كمااا أماارهم آدم » : هبااذا االسااناد إىل قولااه ( ص ) 
 .كما يدل عليه ما مر  من األخبار

 .فلم أكن أترك األرض بغري حج ة فيها الن اس وداع:  3يف   ( 9)
: ، بارقم (  53/33) ، عن إكمال الد ين مثله وعن قصاص األنبيااء يف اجلازء (  581ا  99/588) كار األنوار ( 5)
 (53 ). 
 .جاء:  2و   5يف   ( 3)
وأشااار إىل وجااود اخلاارب يف القصااص  .عاان أمااايل الص اادو  مثلااه(  5: ) ، باارقم (  99/585/586) كااار األنااوار ( 2)

  .بذكر الس ند
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 الباب الثالث 
 (ذكر هود وصالح عليهما السالم في ) 

رمال علاى كاان مان أمار عااد أن  كال : ا وباالسناد املتقدم عن وهب بن منب ه أن اه قاال  89
يف زماهناا ، وقاد كاان الر مال قبال ذلاا   (9)ههار األرض وااعه اهلل لشايء مان الابالد كاان مساااكن 

يف الاابالد ، ولكاان مل يكاان كثااريا  حااك  كااان زمااان عاااد ، وأن  ذلاا  الر ماال كااان 
قصااورا  مشااي دة  (5)

  .وحصونا  ومدائن ومصانع ومنازل وبساتني
العارب ، وأكثرهاا أهناارا  وجناناا ، فلم اا غ اب باالد  (3)[ مان ] وكانت بالد عااد أخصاب 

اهلل علاايهم وعتااوا علااى اهلل ، وكااانوا أصااحاب األوثااان يعباادوهنا ماان دون اهلل ، فارساال اهلل علاايهم 
ا مسيت  ا تلقحت بالعذاب ، وعقمت عن الر واة « العقيم » الري ح العقيم واه  ، وطحنات  (2)ألهن 

ع حااك  عاااد ذلاا  كل ااه رمااال  دقيقااا  تساافيه الاار يح ، وكااان تلاا  القصااور واحلصااون واملاادائن واملصااان
تل  الر يح 
ترفع الر جال والن سااء ، فتهاب هبام صاعدا ، مث ترماي هبام مان اجلاو   (5)

فيقعاون علاى  (6)
  .رؤوسهم منك سني

 يف حسب عاد وثروهتا وكان أشبه  7وكانت عاد ثالثة عشر قبيلة وكان هود 
 __________________ 

 .وكان ساكن:  5 يف  ( 9)
 .كانت: والبحار  2و   3يف   ( 5)
 .5الزيادة من   ( 3)
 .من الروة:  3و   5يف   ( 2)
 .الرياح وكان تل  الرياح:  2و   5يف   ( 5)
  .إىل اجلو:  5يف   ( 6)



 81  .................................................................................   (يف ذكر هود وصاحل عليهما السالم ) 

، كثاري الش اعر ، حسان الوجاه ، ومل يكان  (9)ولد آدم بآدم صالوات اهلل عليهماا ، وكاان رجاال  أدم 
ماان الن اااس أشاابه بااآدم منااه إال  مااا كااان ماان يوسااف باان يعقااوب صاالوات اهلل عليهمااا ، فلبااث أحااد 
فااايهم زماناااا  طاااويال  يااادعوهم إىل اهلل ، ويبهااااهم عااان الش ااارك بااااهلل تعااااىل وهلااام الن ااااس ،  7هاااود 

وهو فهم بالعاذاب فلج اوا ، وكاانوا يساكنون أحقااف الز ماان ، وأن اه مل يكان اُم اة أكثار مان عااد وال 
  .أشد منهم ب شا  

فلمااا رأوا الاار يح قااد أقبلاات علاايهم قااالوا هلااود أ و فنااا بااالر يح ، فجمعااوا ذراريهاام وأمااواهلم يف 
شعب من تل  الش عاب ، مث قاموا على باب ذل  الش اعب يارد ون الار يح عان أماواهلم وأهااليهم ، 

م صاعدا ، مث رمات فدخلت الر يح من يت أرجلهام بيانهم وباني األرض حاك  قلعاتهم ، فهب ات هبا
هبااام مااان اجلاااو  مث رمااات هبااام الاااريح يف البحااار ، وسااال ط اهلل علااايهم الاااذ ر فااادخلت يف مساااامعهم ، 
هم ، ماان بالدهاام ، وحااال بياانهم  وجاااءهم ماان الااذ ر مااا ال ي ااا  قباال أن يأخااذهم الاار يح ، فسااري 

  .(5)وبني مرادهم حك  أتاهم اهلل 
والعماد والقاو ة علاى ذلا  والعمال باه شايئا   وقد كاان سا  ر هلام مان ق اع اجلباال والص ا ور

ااااا مس ياااات  (3) ماااان أجاااال أهناااام « ذات العماااااد » مل يساااا  ره ألحااااد كااااان قاااابلهم وال بعاااادهم ، وإه 
يساال ون العمااد ماان اجلبااال ، فيجعلااون طااول العمااد مثاال طااول اجلباال ال ااذي يساال ونه منااه ماان 

ون فوقها القصور ، وقد كانوا ينصابون أسفله إىل أعاله ، مث  ينقلون تل  العمد فينصبوهنا ، مث يبن
تل  العماد أعالماا  يف األرض علاى قاوارع ال  رياق ، وكاان كثارهتم بالاد هنا وياربين وعاا  إىل الايمن 

  .(2)إىل ح رموت 
فقااال ال ، ولكاان هم أخااو  ؟أل ااذي ول اادهم (5)ا وساائل وهااب عاان هااود أكااان أبااا الاايمن  85

، فلم ا كانات العصابي ة باني العارب وف ارت م ار بأبيهاا  7اليمن ال ذي يف الت وراة تنسب إىل نوح 
 من االنبياء ،  (6)امساعيل اد عت اليمن هودا  أبا  ليكون هلم أبا  ووالدا  

__________________ 
 .أدما  :  3يف   ( 9)
 .وحال بينهم وبني موادهم حك أتاهم اهلل: حك أبادهم اهلل ، ويف البحار :  3يف   ( 5)
 .شيء:  3يف   ( 3)
 .( 95: ) ، برقم (  358ا  99/357) كار األنوار ( 2)
 .أكان باليمن:  5و   2و   5و   9يف   ( 5)
  .ليكون هلم أب وولد: يف البحار ( 6)
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  .(9)وليس بأبيهم ولكنه أخوهم 
بعاده ،  7وحلق هود ومن آمن معه مبك ة ، فلم يزالاوا هباا حاك  مااتوا ، وكاذل  فعال صااحل 

فااج الر وحااا ساابعون ألااف ناايب  حجاجااا  علاايهم ثياااب الص ااوف خم مااني أبلهاام كبااال  ولقااد ساال 
هااااود وصاااااحل وإبااااراهيم وموسااااى ، شااااعيب ويااااونس : الص ااااوف ، يلب ااااون اهلل بتلبيااااة شااااك  ، ماااانهم 
  .(5)صلوات اهلل عليهم وكان هود رجال  تاجرا  

 ـ 1فصل ـ 
: أ  عباداهلل ساالم اهلل علياه قاال  ا وباالساناد ال اذي قاد منا عان ابان أ  الاديلم ، عان 83

ماان أشااد  من ااا قاااو ة ، : مل ااا بعااث اهلل هااودا  أساالم لااه العقااب ماان ولااد سااام ، وأم ااا اصخاارون فقااالوا 
فأهلكوا بالر يح العقيم ، ووصى 
  .(2)وبشرهم بصاحل صلوات اهلل عليهما  (3)

ثنا سعيد بن جناح ، عن أي وب بت راشد ، 82 عم ن ذكاره ، عان  ا وعن ابن أورمة ، حد 
كاناات أعمااار قاوم هااود صاالوات اهلل عليااه أربعمائااة ساانة وقااد  : أ  عباداهلل صاالوات اهلل عليااه قااال 

كانوا يعذ بون بالقحط ثالص سانني ، فلام يرجعاوا عم اا هام علياه ، فلم اا رأوا ذلا  بعثاوا وفادا  هلام 
عات هلام ثاالص ساحبات إىل جبال مكة ، وكانوا ال يعرفون مواع الكعبة ، فم وا واستساقوا فرف

الثالثاة الايف فيهاا  (5)[ اختااروا ] هذه حفا يعاين ال ايف لايس فيهاا مااء ومس اوا الث نياة فاجياا  و: ، فقالوا 
  .العذاب

ياا هاود ماا تار  : اخللجاان فقاالوا : والر يح عصفت عليهم ، وكان رئيسهم يقال لاه : قال 
األبااعر معهاا أعمادة هام ال اذين يفعلاون بناا  كأمثاال  (6)[ كثاري ] الر يح إذ أقبلت أقبل معها خلاق 

 أتر  رب   إن  ن آمن ا به أن يديلنا منهم ، : أولئ  املآلئكة ، فقالوا : األفاعيل ، فقال 
__________________ 

 .ولكنه أخو اليمن: والبحار  3يف   ( 9)
 .( 95: ) ، برقم (  351ا  99/358) كار األنوار ( 5)
 .صاه هودوأو : يف البحار ( 3)
 .عن إكمال الدين(  96: ) ، برقم (  99/351) كار األنوار ( 2)
 .الزيادة من البحار( 5)
  .والبحار 5و   2الزيادة من   ( 6)
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: إن  اهلل تعاااىل ال يااديل أهاال املعاصااي ماان أهاال ال  اعااة ، فقااال لااه اخللجااان :  7فقااال هلاام هااود 
: يبدل  اهلل هبم من هو خري ل  مانهم ، فقاال :  فقال له هود ؟وكيف يل بالر جال ال ذين هلكوا

  .(5)، فاختار الل حا  بقومه ، فأهلكه اهلل تعاىل  (9)ال خري يف احلياة بعدهم 
ثنا ساعد بان عباداهلل ، عان عباد امللا  بان طرياف  85 ثنا أ  ، حد  ا وعن ابن بابويه ، حد 

فا ذا أنااس  (3)ات اهلل علياه إىل  يلاة خرجنا مع أمري املؤمنني صلو : ، عن األصبغ بن نباته ، قال 
انظاار مااا يقااول : ماان اليهااود معهاام مي اات هلاام ، فقااال أمااري املااؤمنني للحساان صاالوات اهلل عليهمااا 

كااذبوا أنااا أعلاام بااه ماانهم ، هااذا قاارب : فقااال  7هااو هااود : يقولااون : فقااال  ؟هااؤالء يف هااذا القاارب
:  (2)أناا مانهم ، فقاال لااه : ي  كباري فقاال شا ؟مان هاا هناا مان مهارة: يهاود بان يعقاوب ، مث قاال 

أياان هااو ماان اجلباال ال ااذي عليااه : ، فقااال  (5)يف مهاارة علااى شاااطىء البحاار : فقااال  ؟أياان منزلاا 
قارب سااحر ، فقاال  (6)يقولاون هاو : فقال  ؟ما يقول قوم  فيه: قريب منه قال : قال  .الص ومعة

  .(8)يهودا  وهذا قرب 7هود  (7)كذبوا أنا أعلم به منهم ، ذل  قرب : 
ا وباسناده عن أود بن حممد بن عيسى ، عن علي بن احلكم ، عان ذرعاة بان حمماد  86

إذا هاجات الر يااح فجااءت بالس اايف : قاال  7احل رمي ، عن مساعة بن مهران ، عان أ  عباداهلل 
  .(1)األبيه واألسود واألصفر ، فان ه رميم قوم عاد 

 ن هارون ، حدثنا معاذ بن املثف العنربي ، ا وعن ابن بابويه ، حدثنا حممد ب 87
__________________ 

نيا بعاادهم ، ويف   :  5ال خااري يل يف احلياااة بعاادهم ، ويف   :  2يف   ( 9) ال خااري يف :  5ال خااري يل يف احلياااة الااد 
نيا  .احلياة الد 

 .( 97: ) ، برقم (  99/351) كار األنوار ( 5)
 .الن يلة:  5يف   ( 3)
 .فقال هلم:  البحار يف( 2)
 .النهر:  3الفرات ، ويف   :  2يف   ( 5)
 .3و   5الزيادة من   ( 6)
 .هو قرب:  5يف   ( 7)
 .( 98: ) ، برقم (  368ا  99/351) كار األنوار ( 8)
  .( 39: ) ، برقم (  61/99) و(  99/369) كار األنوار ( 1)
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ثنا جويري (9)حدثنا عبداهلل بن أمساء  ة ، عن سفيان بن منصور ، عن أ  وائل ، عان وهاب ، حد 
أربعون سنة أوحى اهلل إليه أن ائت قوم  ، فاادعهم إىل عباادف وتوحيادي ،  7مل ا ه  هلود : قال 

ياا قاوم أعبادوا اهلل مااا : فاان أجاابوك زدهتام قاو ة وأمااواال  ، فبينااهم  تمعاون إذ أتااهم هاود ، فقااال 
فااين  رساول اهلل إلايكم دعاوا : ا هود لقد كنات عنادنا ثقاة أميناا  قاال ي: لكم من آله غريه ، فقالوا 

اااا مسعاااوا ذلااا  مناااه ب شاااوا باااه وخنقاااوه وتركاااوه كاملي ااات ، فبقاااى يوماااه وليلتاااه  عباااادة األصااانام ، فلم 
  .رب  إين  قد عملت وقد تر  ما أفعل   قومي: مغشي ا  عليه ، فلم ا أفا  قال 

اهلل تعاىل يأمرك أن ال تف  عان دعاائهم ، وقاد وعادك  يا هود إن  : فقال  7فجاء جربئيل 
قااد : أن يلقااي يف قلااوهبم الرعااب ، فقااال يقاادرون علااى ااارب  بعاادها ، فأتاااهم هااود ، فقااال هلاام 

ه يف األرض وأكثااره الفساااد ، فقاالوا  يااا هااود اتارك هااذا القااول ، فان اا إن ب شاانا باا  الث انيااة : جتارب 
ااا رأ  القااوم مااا لبسااهم ماان دعااوا هااذا : نساايت االوىل ، فقااال  وارجعااوا إىل اهلل وتوبااوا إليااه ، فلم 

م ال يقادرون علاى ااربه الث انياة ، فااجتمعوا بقاو هتم ، فصااح هبام هاود  صايحة  7الرعب علموا أهن 
  .فسق وا لوجوههم
وخليااق أن أدعااو علاايكم   7يااا قااوم قااد متاااديتم يف الكفاار ، كمااا متاااد  قااوم نااوح : مث قااال 

يا هود إن  آهلة قوم ناوح كاانوا ااعفاء وإن  اهلتناا أقويااء ، وقاد : قومه ، فقالوا  كما دعا نوح على
وكان طول الر جل منهم مائة وعشرين ذراعا  وعرااه ساتون ذراعاا  ، وكاان  (5)رأيت شد ة أجسامنا 

  .أحدهم ي رب اجلبل الصغري فيق عه ، فمكث على هذا يدعوهم سبعمائة وست ني سنة
عااىل هالكهام حقاف االحقااف حاك صاارت أعظام مان اجلباال ، فقاال هلام فلم ا أراد اهلل ت

هود يا قوم أال ترون إىل هذه الر ماال كياف يق فات 
إين  أخااف أن تكاون ماأمورة ، فااغتم  هاود  (3)

ااا  7 ملااا رأ  ماان تكااذيبهم إي اااه ونادتااه األحقاااف قاار  يااا هااود عينااا  ، فااان  لعاااد من ااا يااوم سااوء ، فلم 
 يا قوم ات قوا اهلل واعبدوه ، فان مل تؤمنوا به صارت هذه : مسع هود ذل  قال 

__________________ 
 .عبداهلل بن أمساء بن مساعة:  5يف   ( 9)
 .أجسادهم:  9يف   ( 5)
  . ففت:  5و   2يف   ( 3)
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إال    (9)االحقااف علايكم عاذابا  ونقماة ، فلم اا مسعاوا ذلا  أقبلاوا علاى نقال األحقااف ، فاال تازداد 
  .يا رب قد بلغت رساالت  فلم يزدادوا إال كفرا  : ثرة ، فرجعوا صاغرين ، فقال هود ك

ياا قاوم قاد وعادين ر   :  7إين  أمس  عانهم امل ار ، فقاال هاود : فأوحى اهلل إليه يا هود 
أن يهلككاام وماار  صااوته يف اجلبااال ومسااع الااوحش 
صااوته والس ااباع وال ااري ، فاااجتمع كاال  جاانس  (5)

مع اهلالكني ، فدعا هود رب ه تعااىل يف أمرهاا ، فاأوحى اهلل  (3)يا هود أهتلكنا : قول منها يبكي وي
  .(5)بذنب من عصاين تعاىل اهلل علو ا  كبريا   (2)أين  ال أهل  من مل يعصين : تعاىل إليه 

 ـ 2فصل ـ 

  (حديث إرم ذات العماد  في) 
ثنا ابو احلسني حممد بن هار  88 ثنا معاذ بان املثاف ا عن ابن بابويه ، حد  ون الز جاين ، حد 

ثنا جويريااة ، عاان ساافيان عاان منصااور ، عاان أ  وائاال ،  ثنا عبااداهلل باان أمساااء ، حااد  العنااربي ، حااد 
، فبيناا هااو  (7)خارج يف طلااب إبال لاه قااد شاردت  (6)عباداهلل باان فالناة : إن  رجاال  يقااال لاه : قاال 

قد وقع على مدينة عظيماة عليهاا حصان ، يف بعه الص حاري يف عدن يف تكل الفلوات إذا هو 
وحول ذل  احلصن قصور كثرية وأعالم طوال ، فلما دنا منها هن أن  فيهاا مان يساأله عان إبلاه ، 

وعقلها وسل  سيفه ودخل مان بااب احلصان ، فا ذا  (8)فلم ير داخال  وال خارجا  ، فنزل عن ناقته 
نيا أعظم منهما وال   أطول ، وإذا هو ببابني عظيمني مل ير يف الد 

__________________ 
 .فال تزد:  5يف   ( 9)
 .الوحو :  5يف   ( 5)
 .أهلكتنا:  3يف   ( 3)
 .مل يعص:  3يف   ( 2)
 .( 59: ) ، برقم (  365ا  99/369) كار األنوار ( 5)
بااة صاااحب حااديث عباداهلل باان قال: قااال (  3/357) عبااداهلل باان قالبااة ، وعان لسااان املياازان : والبحاار  3يف   ( 6)

 .إرم ذات العماد
 .تشردت:  9يف   ( 7)
  .عن قتبة:  9يف   ( 8)
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خشبهما من أطيب خشب عود ، وعليهما جوم من يااقوت أصافر ويااقوت أوار ، ااوئهما قاد 
مب املكان ، فلم ا رآ  ذل  أعجبه ، ففتح أحد البابني فدخل ، ف ذا مبديناة مل يار الاراؤون مثلهاا 

كل قصر معلق يته أعمدة من زبرجد وياقوت ، وفو  كل  قصر منها غارف ، ، وإذا هو بقصور  
وفاااو  الغااارف غااارف مبني اااة بالاااذهب والف  اااة واليااااقوت والل ؤلاااؤ والز برجاااد ، وعلاااى كااال  بااااب مااان 
 (9)أبواب تل  القصور مصراع مثل مصراع باب املدينة من عود طيب قد ن دت عليه اليواقيات 

  .ؤ وبناد  املس  والزعفرانوقد فرشت تل  القصور باللؤل
ااا رآ  ذلاا  ومل ياار هناااك أحاادا  أفزعااه ذلاا  ، مث  نظاار إىل األزقااة ، فاا ذا يف كاال  زقاااا   فلم 

هااذه اجلن ااة ال اايف واااعت لعباااد اهلل يف الاادنيا : منهااا أشااجار قااد أتاارت يتهااا أهنااار جتااري ، فقااال 
ااا كاناات فاحلمااد هلل ال ااذي أدخلااين اجلن ااة ، فحماال ماان لؤلؤهااا وماان بناااد   املساا  والزعفااران ، فاهن 

مبنزلاااة الر مااال ، ومل يسااات ع أن يقلاااع مااان زبرجااادها وال مااان ياقوهتاااا ، الن اااه كاااان مثبتاااا  يف  (5)منثاااورة 
أبواهباااا وجااادراهنا ، فأخاااذ ماااا أراد وخااارج إىل الااايمن ، فاااأههر ماااا كاااان مناااه ، وأعلااام الن ااااس أماااره ، 

صاانعاء ، وكتاب ب ش اصااه فشاا ص حااك  وفشاا خااربه وبلااغ معاويااة ، فأرسال رسااوال  إىل صاااحب
ااا عاااين ، فقااص  عليااه أماار املدينااة ومااا رآ  فيهااا ، وعاارض  قاادم علااى معاويااة وخااال بااه وسااأله عم 

  .عليه ما وله منها
نيا : فبعااث معاويااة إىل كعااب االحبااار ودعاااه ، وقااال  يااا ابااا إسااحا  هاال بلغاا  أن  يف الااد 

أماا هاذه املديناة ، فصااحبها شاداد بان عااد : ار فقاال كعاب األحبا ؟مدينة مبني ة بالذ هب والف اة
 9ال ذي بناها ، فهي إرم ذات العماد وهي ال يف وصفها اهلل تعاىل يف كتابه املنازل علاى نبي اه حمماد 

  .حدثنا كديثها: ، قال معاوية 
« شاديد » إن عااد االوىل ا ولايس بعااد قاوم هاود ا كاان لاه إبناان يسام ى أحادمها : فقاال 

ا ، وأطاعهماا الن ااس يف الش ار  والغارب ، فماات « اد شد» واصخر  فهل  عاد وبقيا وملكا وجتارب 
اد ، فملاا  وحاااده ومل ينازعااه أحاااد ، وكااان مولعاااا  بقااراءة الكتاااب ، وكااان كل ماااا  شااديد وبقااي شاااد 

نيا عتو ا  على اهلل تعاىل ، فجعل على صنعتها مائة   يذكر اجلن ة رغب أن يفعل مثلها يف الد 
__________________ 

 .الياقوت:  5يف   ( 9)
  .منشورة:  5و   9يف   ( 5)
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ان لقاااوا إىل أطياااب فاااالة مااان األرض : رجااال يااات كااال  واحاااد مااانهم ألاااف مااان األعاااوان ، فقاااال 
وأوسااعها فاااعملوا يل مدينااة ماان ذهااب وف  ااة وياااقوت وزبرجااد واصاانعوا ياات املدينااة أعماادة ماان 

لى القصور غرفاا  ، وفاو  الغارف غرفاا  ، واغرساوا يات ياقوت وزبرجد ، وعلى املدينة قصورا  ، وع
: القصور يف أراها أصناف الث مار كل ها ، وأجروا فيها األهناار حاك  تكاون يات أشاجارها فقاالوا 

كماا   (9)كيف نقدر على ما وصفت لنا من اجلاواهر والاذ هب والف  اة حاك   كنناا أن نباين مديناة 
نيا بياديأماا تعلماون أن م: قاال شاداد  ؟وصافت فاان لقوا إىل كاال  : بلاى ، قاال : قاالوا  ؟لا  الاد 

معدن من معادن اجلواهر والذهب والف  ة ، فوك لاوا عليهاا مجاعاة حاك  ومعاوا ماا يتااجون إلياه ، 
وخذوا مجيع ما يف أيدي الناس مان الاذ هب والف  اة ، فكتباوا إىل كال  ملا  يف املشار  واملغارب ، 

  .سنة (5)ر عشر سنني ، فبنوا له هذه املدينة يف مدة ثالتائة فجعلوا ومعون أنواع اجلواه
ااا أتااوه وأخااربوه بفااراغهم منهااا ، قااالوا  ان لقااوا فاااجعلوا عليهااا حصاانا  ، واجعلااوا حااول : فلم 

احلصااان ألاااف قصااار ، لكااال  قصااار ألاااف علااام ، يكاااون يف كااال قصااار مااان تلااا  القصاااور وزيااار مااان 
  .وزرآئي ، فرجعوا وأعملوا ذل  كل ه

وه فأخربوه بالفرا  مما أمارهم باه ، فاأمر النااس باالت جهيز إىل إرم ذات العمااد ، فأقااموا مث أت
إىل جهازهم إليها عشر سنني ، مث  سار املل  شداد يريد إرم ذات العماد ، فلم ا كاان مان املديناة 
 على مسرية يوم وليلة ، بعاث اهلل جال  جاللاه علياه وعلاى مان معاه صايحة مان الس اماء فااهلكتهم
مجيعاااا  ، وماااا دخااال هاااو إرم وال أحاااد ممااان كاااان معاااه ، وإين  ألجاااد يف الكتاااب أن  واحااادا  يااادخلها 

يف آخار الزماان  (3)فري  ما فيها ، مث هرج فيحد ص مباا يار  وال يصاد   ، فسايدخلها أهال الاد ين 
(2).  

 ـ 3فصل ـ 
 ( في نبوة صالح صلوات اهلل عليه ) 

  .(5)بن سام بن نوح صلوات اهلل عليه وهو صاحل بن حاثر بن تود بن حاثر 
__________________ 

 .املدينة:  5يف   ( 9)
 .تاهائة:  5يف   ( 5)
 .أهل الدنيا:  5يف   ( 3)
 .( 5: ) ، برقم (  361ا  99/367) كار األنوار ( 2)
  .م بن سام بن نوحهو صاحل بن تود بن عاثر بن ار : ، وفيه (  5: ) ، برقم (  99/377) كار األنوار ( 5)
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وأم ا هود ، فهو ابن عبداهلل بن رياح ابن حيلوص ا حلوص ، جلاوص ا بان عااد بان عاوض بان آدم 
  (9)بن سام بن نوح 

ا أخربنااا أبااو نصاار الغااازي ، عاان أ  منصااور العكااربي ، عاان املرت ااى والر اااي ، عاان  81
عبااس الاد ينوري ، عان جعفار بان الش ي  املفيد ، عن الشي   أ  جعفر بن بابويه ، عن علاي بان ال

حممااد البل ااي ، عاان احلساان باان راشااد ، عاان يعقااوب باان إبااراهيم باان عبااداهلل باان جعفاار باان أ  
طالااب ، قااال مسعاات أبااا احلساان موسااى باان جعفاار صاالوات اهلل عليهمااا وسااأله رجاال عاان أحاااب 

الر س 
  ؟وأي  قوم كانوا ؟وممن هم ؟الذين ذكرهم اهلل يف كتابه من هم (5)

أماا أحادمها ا فلايس ال اذي ذكاره اهلل يف كتاباه ا كاان أهلاه أهال بادو  (3)كاناا رس اني : فقاال 
وأصااحاب شاااة وغاانم ، فبعااث اهلل تعاااىل إلاايهم صاااحل الن اايب رسااوال  ، فقتلااوه وبعااث إلاايهم رسااوال  
آخاااار فقتلااااوه ، مث بعااااث إلاااايهم رسااااوال  آخاااار وع ااااده بااااويل  ، فقتاااال الر سااااول وجاهااااد الااااويل  حااااك  

وكانوا يقولون إهلنا يف البحر ، وكانوا على شفريه وكاان هلام عياد يف الس انة هارج حاوت أفحمهم ، 
  .عظيم من البحر يف ذل  اليوم فيسجدون له

إن  ؟فقاااال ويل  صااااحل هلااام ال أرياااد أن جتعلاااوين رباااا ، ولكااان هااال جتيباااوين إىل ماااا دعاااوتكم
رج حااوت راكااب علااى أربعااة نعاام وأع ااوه عهااودا  ومواثيااق ، ف اا: أطاااعين ذلاا  احلااوت ، فقااالوا 

ائتاين طوعاا  أو  : أحوات ، فلما نظروا إلياه خار وا لاه ساجدا  ، ف ارج ويل صااحل الن ايب إلياه وقاال لاه 
بساام اهلل الكاارمي فناازل علااى أحواتااه ، فقااال الااويل  ائتااين علاايهن لاائال يكااون ماان القااوم يف : كرهااا بااا 

 ، فكاذ بوه بعاد ذلا  فأرسال اهلل إلايهم أمري ش  فأتى احلاوت إىل الارب  ور هاا إىل عناد ويل  صااحل
يف الاايم أي البحاار ومواشاايهم ، فااأتى الااوحي إىل ويل صاااحل مبواااع ذلاا  البئاار  (2)رحيااا  ، فقااذفهم 

  .(5)وفيها الذ هب والف  ة ، فان لق فأخذه فف  ه على أصحابه بالس وية على الص غري والكبري 
 ن هلم هنر يدعى الر س ، وكان فيها أمياه وأما ال ذين ذكرهم اهلل يف كتابه ، فهم قوم كا

__________________ 
 .( 9: ) ، برقم (  99/358) كار األنوار ( 9)
 .عن أصحاب الر س 7سأل رجل ابا احلسن موسى : عن يعقوب بن ابراهيم قال : يف البحار ( 5)
 .كانا رسيني:  5و   2كانا رئيسني ، ويف   :  3يف   ( 3)
 .فنبذهم:  5و   9يف   ( 2)
  .( 93: ) ، برقم (  388ا  99/387) كار األنوار ( 5)



 17  .................................................................................   (يف ذكر هود وصاحل عليهما السالم ) 

أرمني ااة  (9)هااو هناار مبنق ااع آذربيجااان ، وهااو بااني حااد  : فقااال  ؟كثاارية ، فسااأله رجاال وأياان الاار س
وآذرباواااان ، وكاااانوا يعبااادون الصااالبان ، فبعاااث اهلل إلااايهم ثالثاااني نبي اااا  يف مشاااهد واحاااد فقتلاااوهم 

إلااايهم نبي اااا  وبعاااث معاااه ولي اااا  فجاهااادهم ، وبعاااث اهلل ميكائيااال يف أوان وقاااوع مجيعاااا  ، فبعاااث اهلل 
احلااب  والااز رع ، فان ااب ماااءهم ، فلاام ياادع عينااا  وال هناارا  وال ماااءا  إال  أيبسااه ، وأماار ملاا  املااوت 

 7فهاو لقائمناا » فامات مواشيهم وأمر اهلل االرض فابتلعت ما كان هلم من تارب أو ف اة أو آنياة 
فماااتوا كل هام جوعااا  وع شاا  وبكاااءا  ، فلام يبااق مانهم باقيااة وبقاي ماانهم قاوم خملصااون ، «  إذا قاام

فاادعوا اهلل أن ينجاايهم باازرع وماشااية وماااء ووعلااه قلاايال  لاائال ي غااوا ، فأجاااهبم اهلل إىل ذلاا  ، ملااا 
  .علم من صد  ني اهتم

لااق اهلل هلاام هناارهم مث عاااد القااوم إىل منااازهلم ، فوجاادوها قااد صااارت أعالهااا أساافلها ، واط
وزادهم فيه على ما سألوا ، فقاموا علاى الظ ااهر والبااطن يف طاعاة اهلل ، حاك م اى أولئا  القاوم 
، وحدص نسل بعد ذلا  أطااعوا اهلل يف الظااهر وناافقوه يف البااطن وعصاوا بأشاياء شاك  ، فبعاث 

عون ، فلاام يبااق ماانهم اهلل ماان أساارع فاايهم القتاال ، فبقياات شاارذمة ماانهم ، فساال ط اهلل علاايهم ال ااا
أحد وبقي هنرهم ومنازهلم مائيف عاام ال يساكنها أحاد ، مث أتاى اهلل تعااىل بقاوم بعاد ذلا  فنزلوهاا 
وكانوا صاحلني ، مث أحدص قوم منهم فاحشة واشتغل الر جاال بالرجاال والن سااء بالن سااع ، فسال ط 

  .(5)اهلل عليهم صاعقة ، فلم يبق منهم باقية 
 (3)اباان أورمااة ، عاان علااي باان حممااد اخلي اااط ، عاان علااي باان أ  واازة  ااا وباسااناده عاان 18

 (2)« كاااذ بت تاااود بالن اااذر » : عااان أ  بصاااري عااان أ  عباااداهلل صااالوات اهلل علياااه يف قولاااه تعااااىل 
هذا ملا كذبوا صاحلا  صلوات اهلل عليه ، وماا أهلا  اهلل تعااىل قوماا  قاط  حاك  يبعاث إلايهم : فقال 

اااوا علااايهم ، فااا ذا مل ويباااوهم أهلكاااوا ، وقاااد كاااان بعاااث اهلل صااااحلا  الر سااال قبااال ذلااا  في  7حتج 
لاان نااؤمن لاا  حااك   اارج لنااا ماان الصاا  رة ناقااة : فاادعاهم إىل اهلل فلاام ويبااوه وعتااوا عليااه ، وقااالوا 

 ، وكانت صحرة يعظموهنا ويذكون عندها يف رأس كل  سنة  (5)ُعشرآء 
__________________ 

 .حد   هو من:  3يف   ( 9)
 ( 2: ) ، برقم (  952ا  92/953) كار األنوار ( 5)
 .علي بن أ  وزة الب ائين قائد أ  بصري: علي بن وزة والظاهر أن ه : ويف النس  ( 3)
 .53: سورة القمر ( 2)
  .هي اليف م ى من مخسة عشرة أو تانية أشهر ، أو هي كالنفساء من السماء: ناقة عشراء ( 5)
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إن كنااات كماااا تااازعم نبي اااا  رساااوال  ، فاااادع اهلل هااارج لناااا ناقاااة منهاااا : نااادها ، فقاااالو لاااه ووتمعاااون ع
  .فأخرجها هلم كما طلبوا منه

إن  اهلل تعاااىل جعاال هلااذه الن اقااة شاارب يااوم ولكاام : فااأوحى اهلل تعاااىل إىل صاااحل أن قاال هلاام 
هبم ذلاا  اليااوم ماان شاارب يااوم ، فكاناات الن اقااة إذا شااربت يومهااا شااربت املاااء كل ااه ، فيكااون شاارا

لبنهاااا ، فيحلبوهناااا فاااال يبقاااى صاااغري وال كباااري إال شااارب مااان لبنهاااا يوماااه ذلااا  ، فااا ذا كاااان الل يااال 
واصبحوا غدوا إىل مائهم فشربوهم ذل  اليوم وال تشرب الن اقة ، فمكثوا بذل  ما شااء اهلل حاك  

قاذار : ولاد الز ناا ، يقاال لاه  عتوا ودب روا يف قتلها ، فبعثوا رجاال  أوار أشاقر أزر  ال يعارف لاه أب
ليقتلها ، فلم ا توج هت الناقاة إىل املااء اارهبا ااربة ، مث اارهبا اُخار  فقتلهاا ، وفار  فصايلها حاك 

أعصاايتم :  7صااعد إىل جباال ، فلاام يبااق ماانهم صااغري وال كبااري إال أكاال منهااا ، فقااال هلاام صاااحل 
مل ترجعاوا بعثات إلايكم العاذاب يف الياوم  إن تبتم قبلت توبتكم ، وإن: رب كم إن  اهلل تعاىل يقول 

إن كاام تصاابحون غاادا  : الثالااث ، فقااالوا يااا صاااحل ائيتنااا مبااا تعاادنا إن كناات ماان الصااادقني ، قااال 
وجااااوهكم مصاااافرة ، واليااااوم الث اااااين حمماااار ة ، واليااااوم الث الااااث مسااااود ة ، فاصاااافرت وجااااوههم فقااااال 

ال نسامع ماا يقاول صااحل ولاو هلكناا : ياا قاوم قاد جااءكم ماا قاال صااحل ، فقاال العتااة : بع هم 
، وكذل  يف اليوم الث اين والثالث ، فلم ا كاان نصاف الل يال أتااهم جربئيال ، فصارل هبام صارخة  (9)

، فماااتوا أمجعااني يف طرفااة عااني صااغريهم وكبااريهم ، مث أرساال  (5)خرقاات أمساااعهم وقلقلاات قلااوهبم 
اهلل عليهم نارا  من الس ماء فأحرقتهم 
(3).  

 ـ 4فصل ـ 
ااد باان احلسااني باان أ  اخل اااب ، عاان علااي بااان  19 ا وباسااناده عاان الص اافار ، عاان حمم 

: ، عان أ  عباداهلل صالوات اهلل علياه قاال  (2)أسباط ، عان سايف بان عمارية ، عان زياد الشاحام 
 ،  (5)غاب عن قومه زمانا  ، وكان يوم غاب كهال  حسن اجلسم  7إن صاحلا  

__________________ 
 .وان هلكنا:  5يف   ( 9)
 .فلقت قلوهبم:  3يف   ( 5)
 .( 99: ) ، برقم (  386ا  99/385) كار األنوار ( 3)
 .عن إبن أسباط عن إبن أ  عمري عن الش حام: يف البحار ( 2)
  .حسن الوجه:  5يف   ( 5)



 11  .................................................................................   ( يف ذكر هود وصاحل عليهما السالم) 

ااا رجااع إىل قومااه مل يعرفااوه ، وكااانوا علااى ثااالص طب : قااات وافاار الل حيااة ، ربعااة ماان الر جااال ، فلم 
وال ترجاع أباادا  ، وأخار  شاااكة ، وأخار  علااى يقاني ، فباادأ حاني رجااع بال  بقااة  (9)طبقاة جاحاادة 

ااااكة ، فقاااال هلااام  إن  صااااحلا  كاااان علاااى غاااري : أناااا صااااحل فكاااذ بوه وشاااتموه وزجاااروه ، وقاااالوا : الش 
  .إىل اجلاحدة فلم يسمعوا منه ونفروا منه أشد الن فور (5)صورت  وشكل  ، مث أتى 

أنااا صاااحل ، فقااالوا أخربنااا خااربا  : ان لااق إىل ال بقااة الثالثااة وهاام أهاال اليقااني ، فقااال هلاام مث 
حيااو ل يف أي  صااورة شاااء ، وقااد أخربنااا  (3)ال نشاا   فيااه أن اا  صاااحل انااا تعلاام أن  اهلل تعاااىل اخلااالق 

قت وهاي صاد: أناا ال اذي أتياتكم بالن اقاة ، فقاالوا : إذا جااء ، فقاال  7وتدارسنا بعالمات صااحل 
آمن ااا : ، فقااالوا  (5)هلااا شاارب يااوم ولكاام شاارب يااوم معلااوم : قااال  ؟فمااا عالمتهااا (2)ال اايف تتاادارس 

وإنّا بالّـاي  »: وهم الش كاك واجلحاد  «الّين استكبروا  »عند ذل  « قال » باهلل ومبا جئتنا به 
  .(6) «آمنتم به كافرون 

اهلل : قااال  ؟ل كااان ذلاا  اليااوم عاااملهاا( ص)يااا باان رسااول اهلل : قلاات : قااال زيااد الشااح ام 
اا مثال علاي  والقاائم  7أعلم من أن ي ك األرض بال عاامل ، فلم اا ههار صااحل  اجتمعاوا علياه ، وإه 

  .(7) 7صلوات اهلل عليهما يف هذة األم ة مثل صاحل 
ا أخربنااا الشااي  أبااو جعفاار حممااد باان علااي النيشااابوري ، عاان علااي  باان عبااد الص اامد  15
عاان السااي د أ  الربكااات علااي باان احلسااني ، عاان اباان بابويااه ، حاادثنا حممااد باان موسااى الت ميمااي ، 

ثنا عبداهلل بن جعفر ، عن أود بن حممد ، عن احلسان بان حمباوب ، عان مجيال  بن املتوك ل ، حد 
وقـالوا ربّنـا  »: رجال وأناا حااار عان قولاه تعااىل  7سأل أبا جعفر : بن صاحل ، عن سدير قال 

 هؤالء قوم كانت هلم قر  متصلة ، ينظر بع هم : فقال  (8) «نا باعد بين أسفار 
__________________ 

 .جاحدة ال ترجع: يف البحار ( 9)
 .مث رجع:  3يف   ( 5)
 .خلالق: والبحار  2يف   ( 3)
 .نتدارسها:  5يف   ( 2)
 .955: اقتباس من سورة الشعراء ( 5)
 .( 76: ) سورة األعراف ( 6)
 .( 95: ) ، برقم (  387ا  99/386) ار كار األنو ( 7)
  .( 91: ) سورة سبأ ( 8)
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إىل بعه ، وهلم أهنار جارية وفواكه وأعناب ، وكانت قراهم فيما بني املديناة علاى سااحل البحار 
  .(5)، فأرسل عليهم سيل العرم ، فغر  قراهم  (9)إىل الشام ، فكفروا فغري  اهلل ما هبم من نعمة 

ن احلساان بان حمبااوب ، عان علاي باان رئااب ، عاان أ  عبيادة ، عاان أ  ا وباسااناده عا 13
من قوم تود كانت احليتان تساتبق إلايهم كال ياوم ، وكاانوا هناوا  (3)إن  قوما  من أهل إيله  7جعفر 

اااال ، وال ينهااااهم عااان ذلااا  العلمااااء ، مث  ا اااازت طائفاااة مااانهم ذات  عااان صااايدها ، فأكلهاااا اجله 
تعاااىل ينهاااكم عنهااا واعتزلاات طائفااة ماانهم ذات اليسااار ، فسااكتت ومل  إن  اهلل: اليمااني ، فقالاات 

لـــم تع ـــون قومـــاً اهلل مهلكهـــم أو معـــابهم قـــالوا معـــارة إلـــى رّبكـــم  »: تعظهااام ، وقالااات األوىل 
تركاوا ماا وع ظاوا باه ، خرجات ال  ائفاة الواعظاة : أي  (2) «ولعّلهم يّتقـون فلّمـا نسـوا مـا ذكـروا بـه 

اااا أصااابح أوليااااء اهلل أتاااوا بااااب  مااان املديناااة خمافاااة أن يصااايبهم العاااذاب وكاااانوا أقااال  ال اااائفتني ، فلم 
  .املدينة ، ف ذا هم بالقوم قردة هلم أذناب

هلااذه األم ااة نب يهااا ساان ة : مث  قااال أبااو جعفاار قااال علااي باان أ  طالااب عليااه الصااالة والسااالم 
ون عاان معصااية اهلل ، وقااد قااال اهلل تعااا أجينااا ال ااذين ينهااون عاان » : ىل أولئاا  ال ينكاارون وال يغااري 

  .(5)« الس وء وأخذنا الذين هلموا بعذاب بئيس مبا كانوا يفسقون 
 ـ 5فصل ـ 

ثنا أوااد باان زياااد باان جعفاار اهلمااداين علااي باان إبااراهيم اباان  12 ا وعاان اباان بابويااه ، حااد 
ثنا أباو الص الت اهلاروي ، حادثين علاي بان موساى الر ااا ، عان أب ياه ، عان هاشم ، عن ابياه ، حاد 

قباال مقتلااه بثالثااة  7جاااء علااي باان أ  طالااب : جااد ه ، عاان أبااائهم علاايهم الصااالة والسااالم قااال 
 : عمرو ، فسأله عن أصحاب الر س فقال : أيام رجل من اشرافهم ، يقال له 

__________________ 
 .فغري اهلل عليهم من نعمة:  5يف   ( 9)
 . وه عن الكايف(  3: )  ، برقم(  925ا  92/922) كار األنوار ( 5)
 .أهل ابلة: يف البحار ( 3)
 .( 965: ) وال يف بعدها أي ا  فيها (  962: ) سورة األعراف ( 2)
  .( 55و 92/52) كار األنوار ( 5)
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اام كااانوا يعباادون شااجرة صاانوبر ، يقااال هلااا شاااه درخاات ، كااان يافااث باان نااوح  غرسااها علااى  7إهن 
اااوا نباااي هم يف األرض ، روشااااب : يقاااال هلااا  (9)شاافريعني  اام رس  ااا مس اااوا أصااحاب الااار س ، ألهن  ، وإه 

الار س مان باالد املشار  ، ومل يكان يومئاذ : وكانت هلم اثنتا عشرة قرية على شااطىء هنار يقاال لاه 
هناار أغاازر منااه وال قاار  أكاارب منهااا ، وقااد جعلااوا يف كاال  شااهر ماان الس اانة يف كاال  قريااة عياادا  وتمااع 

علااى الشااجرة ال اايف غرسااوا ماان حااب  تلاا  الص اانوبرة كل ااة ماان حرياار ، مث   (5)إليااه أهلهااا ، في ااربوا 
يأتون بشااة وبقار فياذكوهنما قرباناا للش اجرة هاذا عياد شاهر كاذا ، فااذا كاان عياد قاريتهم العظيماة 
 (3)ال ايف فيهااا الص اانوبرة ااربوا سااردا  ديباااج علياه ، ووتمااع عليااه صاغريهم وكبااريهم ويسااجدون لااه 

  .بائح أاعاف ما قربوا للش جرة ال يف يف قراهمويقر بون الذ  
ااا طااال كفاارهم بعااث اهلل نبي ااا  ياادعوهم إىل عبااادة اهلل فااال يت بعونااه  فلم 
ااا رآ  شااد ة  (2) ، فلم 

يااا رب  إن عبااادك أبااوا إال  تكااذييب فااأيبس شااجرهم ، فأصاابح القااوم وقااد يااابس : متاااديهم ، قااال 
سااحر آهلااتكم هااذا الرجاال ال ااذي ياازعم أن ااه رسااول  :أشااجارهم كل هااا فمااا هلاام ذلاا  ، فقالاات فرقااة 

ال باال غ ابت آهلااتكم ، فحجبات حساانها لتنتصاروا منااه ، : رب الس اماء واألرض ، وقالاات فرقاة 
فاااجتمع رأيهاام علااى قتلااه ، فا ااذوا أنابيااب طااوال  ماان  اااس واسااعة االفااواه ، مث أرساالوها يف قاارار 

ما فيها مان املااء ، مث  حفاروا يف قعرهاا بئارا  اايقة  ونزحوا (5)البئر واحدة فو  االخر  مثل الرباب  
  .املدخل عميقة

عظيمة ، مث  أخرجوا األنابياب  (6)فأرسلوا فيها نبي هم صلوات اهلل عليه والقموا فاها ص رة 
سااي دي قاااد تااار  اااايق : ، وهاااو يقاااول  7يسااامعون أناااني نبااي هم  (7)ماان املااااء ، فبقاااي عامااة قوماااه 
 اعف ركين وقل ة حيليف ، وعج ل بقبه روحي ، مكاين وشدة كر  ، فأرحم 
__________________ 

 .على شفرعني:  5يف   ( 9)
 .في ربون:  9يف   ( 5)
 .هلا:  5يف   ( 3)
 .فلم يتبعوه:  5يف   ( 2)
 .ما يعمل من اخلزف للبئر و اري املاء: الرباي  ( 5)
 .وألقوا فيها ص رة:  3يف   ( 6)
  .فبقي عاما  قومه:  3قومهم ، ويف   فبقي عامة :  9يف   ( 7)
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ياا جربئيال ألجعلانهم عاربة للعااملني ، فلام يارعهم : فمات صلوات اهلل علياه ، فقاال اهلل عاز وجال 
وهاام يف عياادهم ذلاا  إال ريااح عاصاافة شااديدة احلماارة ، فتحااريوا وت ااام بع ااهم إىل بعااه ، مث 

ت أبااداهنم كمااا يااذوب الرصاااص صااارت األرض ماان فااوقهم كربيتااا يتوقااد ، سااحابة سااوداء ، فااذاب
(9).  

__________________ 
  .كما يذوب الرصاص يف النار: ، عن العلل والعيون ، ويف آخره (  921ا  92/928) كار األنوار ( 9)
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 الباب الرابع 
 ( عليه السالمفي نبوة إبراهيم ) 

ااد باان إمساعياال ، عاان علااي باان عبااد  15 الص اامد سااعد ا أخربنااا ألساايد أبااو الربكااات حمم 
ثنا بان عباداهلل ،  (9)النيشابوري ، عان السايد أ  الربكاات احلاوري  عان أ  جعفار بان بابوياه ، حاد 

عن يعقوب بان يزياد ، عان حمماد بان أ  عماري ، عان هشاام بان ساامل ، عان أ  بصاري ، عان أ  
ن رأياه ، فقاال وكاان ال يصادر إال  عا (5)منج ماا  لنمارود  7كاان آزر عام  إباراهيم : قال  7عبداهلل 

إن  مولاااودا  يولاااد يف اراااانا هاااذه يكاااون : فقاااال  ؟ماااا هاااو: لقاااد رأيااات يف ليلااايف عجباااا  ، فقاااال : 
فحملات ،  7هالكنا على يديه ، فحجبت الر جال عن الن سااء ، كاان تاارل وقاع علاى أم  إباراهيم 

باه ، فنظارن إىل اُم  إىل الن ساء ، وال يكون يف الاب ن شايء إال  علمان  (3)فأرسل إىل القوابل لتنظر 
ااا واااعت ذهباات بااه إىل  ابااراهيم ، والاازم اهلل مااا يف الاار حم الظ هاار ، فقلاان مااا ناار  هبااا شاايئا  ، فلم 

فجعلتااه فيااه وأراااعته ، وجعلاات علااى باااب الغااار صاا رة ، فجعاال اهلل رزقااه يف  (2)بعااه الغااريان 
ه يف اجلمعاة ، ويشاب إهبامه فجعل  ص اها فتشا ب لبناا  ، وجعال يشاب  يف الياوم كماا يشاب  غاري 

 يف اجلمعة كما 
__________________ 

هو السيد أبو الربكات علي بن احلسني احلسيين احللي اجلوزي ، كماا يف أمال اصمال ، فااحلوري أو اخلاوري غلاط ،  ( 9)
اند بعاد هاذا  عد عاان أ  جعفار بان بابوياه عان أبياه عاان ساعد ، اذ الص ادو  ال ياروي عان ساا: كاان أن  الص احيح يف الس 

 .بال واس ة
 .للنمرود:  5و   2يف   ( 5)
 .لينظرن:  3يف   ( 3)
  .مجع الغار: الغريان ( 2)
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  .غريه يف الشهر ، فمكث ما شاء اهلل أن  كث يشب  
أهاذا ا علاى سابيل : ، فرأ  الزهارة وقوماا يعبادوهنا ، فقاال  (9)مث أخرج إبراهيم من السرب 

 (5)أي اا علاى سابيل االنكاار  7وعباده قاوم أي اا وقاال  فلام يلباث أن طلاع القمار ؟االنكاار ا ر 
وتلــك » :  (3)ليكااون ذلاا  حجااة علاايهم يف إثبااات التوحيااد ونفااي التشاابيه ، وذلاا  قولااه تعاااىل 

  .(2)« حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه 
ا وعن ابن أورمة ، حدثنا احلسني بن علي ، عن عمر ، عن أباان ، عان حجار ، عان  16
علااى هاارود ف اصاامه ،  (5)وعاااد  آهلااتهم حااك أدخاال  7خااالف إبااراهيم : قااال  7أ  عبااد اهلل 
اصية ، وكان يف عيد هلم دخل على آهلاتهم قاالوا  «ربي الاي يحيي ويميت » :  7فقال إبراهيم 

ما اج أ عليها إال الفك الذي يعي بها وياربأ منهاا ، فلام وادوا لاه مثلاة أعظام مان الناار ، فاأخربوا : 
يف املنجنياق لريماى باه يف الناار ، وأن إبلايس  (6)فجمع لاه احل اب وأوقاد علياه ، مث وااعه  هرود ،

  .(7) 7دل على عمل املنجنيق  براهيم 
ا وعان ابان بابوياه ، عان أبياه ، عان ساعد بان عباد اهلل ، حادثنا يعقاوب بان يزياد عاان  17

ليلقياه  7أخاذ هارود إباراهيم  ملاا: قاال  7ابن أ  عمري ، عن أبان بان عثماان ، عان أ  عباد اهلل 
هاو : يا رب عبدك وخليل  ليس يف أرا  أحد يعبدك غريه ، قال اهلل تعااىل : يف النار ، قلت 

يف اهلااوآء وهااو يهااوي  7يف النااار ، تلق اااه جربئياال  7عباادي آخااذه اذا شاائت ، وملااا ألقااي إبااراهيم 
  ؟إىل النار ، يا إبراهيم أل  حاجة
__________________ 

 .احلفري يت االرض: لسرب ا( 9)
أن طلع القمر ورأ  أي ا قوما عنده يعبدونه ، فقال أي اا علاى سابيل االنكاار : كذا يف النس  ، ولعل الصحيح ( 5)

 .أهذا ر : قوله األول ، وهو 
 .( 83: ) سورة االنعام ( 3)
 .«فحملت » ، اىل قوله (  39: ) ، برقم (  95/25) كار االنوار ( 2)
 .دخل:  5 يف ( 5)
 .واعه على:  3واع ، ويف  :  5يف  ( 6)
  .( 53: ) ، برقم (  31ا  95/38) كار االنوار ( 7)
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، ويااا ماان مل يلااد ومل يولااد ومل  (9)يااا اهلل يااا واحااد يااا أحااد يااا صاامد : أمااا الياا  فااال وقااال : فقااال 
ي بـــردا وســـالما علـــى كـــون  :فاااأوحى اهلل إىل الناااار  .يكااان لاااه كفاااوا  أحاااد ، ج اااين مااان الناااار بروتااا 

  .(5) إبراهيم
ا وعاان اباان بابويااه ، حاادثنا حممااد بان علااي ماجيلويااه ، عاان عمااه حممااد أ  القاساام ،  18

عن أود بان أ  عباد اهلل ، عان أواد بان حمماد بان أ  نصار ، عان أباان بان عثماان ، عان حمماد 
ياا أحاد ياا » : يومئاذ  7كان دعاء إباراهيم : بن مروان ، عن أ  جعفر صلوات اهلل عليه ، قال 

  .كفيت: مث توك لت على اهلل ، فقال « صمد يا مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا  أحد 
مل تعمال يومئاذ ناار  «كوني بردا وسـالما علـى إبـراهيم » : ملا قال اهلل تعاىل للنار : وقال 

وساط الناار ، قاال  ونازل جربئيال حيدثاه: على وجه األرض ، وال انتفع هباا أحاد ثالثاة أياام ، قاال 
إين عزماات علااى : ماان ا ااذ إهلااا  فليت ااذ مثاال إلااه إبااراهيم ، فقااال عظاايم ماان عظمااائهم : هاارود 

  .ف رجت عنق من النار فأحرقته ، وكان هرود ينظر بشرفة على النار: النريان أن ال يرقه ، قال 
، فااذا إباراهيم يف اصاعد بناا حاك ننظار فصاعدا : فلما كان بعد ثالثاة أياام قاال هارود صزر 

 .فالتفات هارود إىل آزر ، فقاال ماا أكارم ابنا  علاى اهلل: رواة خ راء ومعاه شاي  حيدثاه ، قاال 
قــالوا نعبــد إلهــك وإلــه آبائـــك » : يف قصااة يعقااوب : قااال تعاااىل « أبااا » والعاارب تساامي العاام 

 .(2)اصية  وقد مساه أبا يف هذه :وإمساعيل كان عم يعقوب  (3) «إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
 ـ  1فصل ـ 

 ا أخربنا االستاد أبو القاسم بن كمح ، عن الشي  جعفر الدوريسيف ، عن الشي   11
__________________ 

 .يا اهلل يا أحد يا صمد: والبحار  5و  3يا اهلل يا صمد يا من مل يلد ، ويف  :  2و  9يف  ( 9)
 .( 52: ) ، برقم (  95/31) كار االنوار ( 5)
 .( 933: ) سورة البقرة ( 3)
  .«كفيت » اىل قوله (  15/981) و (  56: ) ، برقم (  28ا  95/31) كار االنوار ( 2)



 قصص األنبياء  .....................................................................................................   986

ثنا أوااد باان حممااد باان  املفيااد ، عاان أ  جعفاار باان بابويااه ، حاادثنا حممااد باان بكااران النقااا  ، حااد 
: ت اهلل علياه قاال سعد الكويف ، حدثنا علي بن احلسن بن ف ال ، عن ابياه ، عان الر ااا صالوا

مل ااا أشاارف نااوح صاالوات اهلل علياااه علااى الغاار  دعااا اهلل كق نااا ، فااادفع اهلل عنااه الغاار  ، ومل ااا رماااي 
مل اا اارب طريقاا  يف  7إبراهيم يف الن ار دعا اهلل كق نا ، فجعل الن ار عليه باردا  وساالما  وإن  موساى 

مل اا اراد اليهاود قتلاه دعاا اهلل كق ناا ، جاى مان  7البحر دعا اهلل كق نا ، فجعله يبساا  ، وأن  عيساى 
  .(9)القتل فرفعه إليه 
ثنا عباداهلل بان جعفار  988 ثنا حمم اد بان موساى بان املتوك ال ، حاد  ا وعان ابان بابوياه ، حاد 

ثنا أوااد بان حممااد ، عاان احلساان بان حمبااوب ، عاان إباراهيم باان أ  رباااب الكرخااي  احلماريي ، حااد 
كااان مولااده بكوثااا ، وكااان ماان أهلهااا وكاناات أم    7إن  إبااراهيم : ، قااال  7، عاان أ  عبااداهلل  (5)

اختااني ، وأن ااه تاازو ج سااارة بناات الحااج ، وهااي بناات خالتااه ، وكاناات صاااحبة  8ابااراهيم وام  لااوط 
ماشية كثرية وحال حسنة ، فملكت إبراهيم مجيع ما كانت متلكه ، فقاام فياه وأصالحه ، فكثارت 

  .(3)يكن بأرض كوثا رجل أحسن حاال  منه املاشية والز رع ، حك  مل 
مل ا كس ر أصنام هرود أمر به فأوثق وعمل له حريا  فياه احل اب ، وأهلاب فياه  7وإن  إبراهيم 

لتحرقااه ، مث  أعتزلوهااا ثالثااا  حااك  مخاادت ، مث  أشاارفوا علااى احلااري فاا ذا  7الن ااار ، مث  قااذف باا براهيم 
 لقا  من وثاقه ، فاأخربوا هارود ، فاأمرهم أن ينف اروا اباراهيم هم ب براهيم صلوات اهلل عليه سليما  م

من بالده ، ف ن ه إن بقي يف بالدكم أفسد دينكم وأاار  
 8باآهلتكم ، فاأخرجوا إباراهيم ولوطاا   (2)

  .إىل الش امات
 يعين إىل  (5) «إّني ذاهٌب إلى رّبي سيهدين : وقال  »ف رج إبراهيم ومعه لوط وسارة 

__________________ 
(  7: ) باااارقم  ،(  56/355) و(  57: ) ، باااارقم (  95/28) و(  57: ) ، باااارقم (  99/61) كااااار األنااااوار ( 9)

 .هو الصحيحفنجي  و :  9ويف   
 .أ  زياد الكرخي: يف البحار ( 5)
هااذا الص اادر  وماارة أخاار (  32: ) ، باارقم (  95/998) حاااال  منااه ، يف البحااار ، اجلاازء : أورد صاادره إىل قولااه ( 3)

 .بنحو أحسن وأوسع(  25ا  22) عن الكايف يف نفس اجلزء 
 .وأخرجين:  5و   9يف   ( 2)
  .( 11: ) سورة الصافات ( 5)
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بياات املقاادس ، فتحماال إبااراهيم مباشاايته ومالااه وعماال تابوتااا  وواال سااارة فيااه ، فم ااى حااك خاارج 
: لااه ، فاع اااه فقااال لااه  (9)ر ماان ساال ان هاارود وصااار إىل ساال ان رجاال ماان القاابط ، فاام  بعاشاا

افااتح هااذا الت ااابوت حااك  تع يااين عشااره وأىب إال  فتحااه ، ففتحااه إبااراهيم صاالوات اهلل عليااه ، فل مااا 
حارميف وابناة خااليف ، قاال : قاال إباراهيم  ؟فماا هاي: بدت سارة وكانت موصوفة باحلسان ، قاال 

الغارية عليهاا : راهيم صالوات اهلل علياه يف هذا الت اابوت ، فقاال إبا (5)فما دعاك إىل أن حبستها : 
  .أن ال يراها أحد  

فبعث الر سل إىل املل  فأخربه ارب إبراهيم ، فأرسل املل  أن اولاوه والت اابوت معاه : قال 
إن  فياه حارميف وابناة : افاتح الت اابوت وأرين مان فياه ، قاال : ، فلم ا دخل عليه قال املل   براهيم 

ااا رأ  سااارة : اميااع مااا معااي ، فااأىب امللاا  إال  فتحااه ، قااال خاااليف وأنااا مفتااد فتحااه  ففتحااه فلم 
ألل هام  احابس ياده عان حارميف ، : املل  ، فلم  ل  وله سفهه أن  مد  يده إليها ، فقاال إباراهيم 

نعاام : قااال  ؟إن  إهلاا  هااو ال ااذي فعاال   هااذا: فلام يصاال إليهااا يااده ومل ترجااع إليااه ، فقااال امللا  
ادع رب   يارد  علاي  يادي : يكره احلرام ، وهو ال ذي حال بين  وبينها ،فقال املكل إن  إهلي غيور 

اللهاام  رد  عليااه يااده ليكااف  عاان : ، فااان أجاباا  مل أعاا ض هلااا ، فقااال إبااراهيم صاالوات اهلل عليااه 
  .حرميف ، فرد  اهلل تعاىل عليه يده

ال لهم  احبس ياده عنهاا ،  7م فأقبل املل   وها ببصره ، مث عاد بيده  وها ، فقال إبراهي
إن  إهلا  لغياور فاادع إهلا  يارد  علاي  يادي ، : فيبست يده ومل تصل إليها ، فقال امللا   باراهيم 

أسااأل ذلاا  علااى أن اا  إن عاادت مل تسااألين أن :  7ف ن ااه إن فعاال   مل اُعااد ، فقااال لااه إبااراهيم 
ان صاادقا  فارد  علياه ياده ، فرجعات علياه ال بلهم  إن كا: نعم ، فقال إبراهيم : أسأله ، فقال املل  

  .يده
فن لاق حياث شائت ، ولكان يل : وأكرماه ، وقاال  7فلم ا رآ  املل  ذلا  عظ ام إباراهيم 

أحب  أن تأذن يل أن أخدمها قب ي اة عنادي مجيلاة : قال  ؟وما هي 7إلي  حاجة ، قال إبراهيم 
 7هاا لساارة ، وهاي هااجر ام  امساعيال فدعا هبا فوهب 7عاقلة تكون هلا خادمة ، فأذن له إبراهيم 
 ، فسار إبراهيم اميع ما معه ، وخرج 

__________________ 
 .بعشار:  3يف   ( 9)
  .إىل حبسها:  5يف   ( 5)
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أن قاف :  7إعظاماا  لاه ، فاأوحى اهلل تعااىل إىل اباراهيم  7املل  معه يت بعه و شي خلف إبراهيم 
ام اجلب ار ، فوقف إبر  إن  إهلي أوحاى إيل  الس ااعة : اهيم صلوات اهلل عليه وقال للمل  وال متش قد 

  .أشهد أن  إهل  رفيق حليم كرمي: أن اُعظ م  واُقد م  وأمشي خلف  ، فقال 
اااامات ، وخل اااف لوطاااا  باااأدىن : قاااال  وود عاااه امللااا  ، وساااار إباااراهيم حاااك  نااازل باااأعلى الش 

أن لوشاائت ملت عتااين ماان هاااجر لعاال  اهلل : لسااارة  الش اامات ، مث  إن  إبااراهيم أب ااأ عاان الولااد ، فقااال
هاااجر م سااارة فوقاع عليهااا ، فولاادت إمساعياال  7يارزقين منهااا ولاادا  فيكاون خلفااا  ، فابتاااع إباراهيم 

7 (9).  
ثنا عبااداهلل باان جعفاار  989 اال ، حااد  ا وعاان اباان بابويااه ، عاان حممااد باان موسااى باان املتوك 

قلاات : حمبااوب ، عاان داود باان كثااري الر ق ااي قااال  احلمااريي ، عاان أوااد باان حممااد ، عاان احلساان باان
كااااان : قااااال  ؟وأي همااااا كااااان الااااذبيح ؟أي همااااا كااااان أكاااارب إمساعياااال أم اسااااحا :  7أل  عبااااداهلل 

، ومل ااا  7، وكاناات مكااة مناازل إمساعياال  7إمساعياال أكاارب امااس ساانني ، وكااان الااذبيح امساعياال 
فلّمــا بلــه معــه الّســعي قــال يــا  »: اهلل تعاااىل  أراد إبااراهيم أن يااذبح إمساعياال أي ااام املوساام مبااف قااال
وبّشـرناه باسـحاق نبيّـاً مـن  »: مث قاال  (5) «بّني إّني أرى في المنام أّني أذبحك فان ر ماذا تـرى 

فمن زعم أن إساحا  أكارب مان امساعيال وأن اه كاان الاذبيح ، فقاد كاذ ب مباا أنازل  (3) «الّصالحين 
  .(2)وات اهلل عليهما اهلل تعاىل يف القرآن من نبأمها صل

ثنا علااي  باان إبااراهيم ، عاان أبيااه ، عاان اباان أ   985 ا وعاان اباان بابويااه ، عاان أبيااه ، حااد 
كاان  باراهيم ابناان : عمري ، عن هاشم بن سامل ، عن أ  عبداهلل عليه الصاالة والساالم ، قاال 

  .(5)، فكان أف لهما ابن األمة 
__________________ 

 .عن الكايف(  38: ) ، برقم (  27ا  95/25 )كار األنوار ( 9)
 .( 985: ) سورة الص افات ( 5)
 .( 995: ) سورة الص افات ( 3)
 .( 99) ، برقم (  95/938) كار األنوار ( 2)
  .( 35: ) ، برقم (  95/998) كار األنوار ( 5)
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صالوات الاه ا وعان ابان أ  عماري ، عان عباد الار ون بان احلجااج ، عان أ  عباداهلل  983
حااات ، وهاي يومئاذ ابناة تساعني : يعاين  (9) «وامرأته قائمة فضحكت  »: عليه يف قوله تعاىل 

: قاالوا  7نظاروا إىل إساحا   7وإن  قاوم إباراهيم : سنة ، وابراهيم ابن مائاة وعشارين سانة ، قاال 
ن إسااحا  ، هااذا ابننااا يعنااو : وسااارة أخااذا صاابي ا  وقاااال  77مااا أعجااب هااذا وهااذه يعنااون إبااراهيم 

 7فثاف إباراهيم : فلم ا كرب مل يعرف هاذا وهاذا لتشااهبهم حاك  صاار إباراهيم يعارف بالش ايب قاال 
ال لهاام  زدين : وقااار فقااال : فقااال  ؟الل هاام  مااا هااذا: حليتااه ، فاارآ  فيهااا طاقااة بي اااء فقااال إبااراهيم 

  .(5)وقارا  
، عان  (3)حممد بان ماروان  ا وباسناده عن ابن أ  عمري ، عن أبان بن عثمان ، عن 982

رجال  غياور ، كاان  7كان إبراهيم : زرارة ، عن أ  بصري ، عن أ  جعفر صلوات اهلل عليه قال 
إذا خرج أغلق بابه ، فرجع يوما  فرأ  رجال  يف داره عليه ثوبان أبي اان يق ار رأساه مااء ودهناا ، 

 ؟جئتااين لتساالبين روحااي: وقااال  7أنااا ملاا  املااوت ، ففاازع إبااراهيم : فقااال  ؟ماان أناات: فقااال لااه 
ااذ عباادا  خلاايال  فجئتااه ببشااارة ، فقااال : فقااال   ؟ومااا تريااد منااه: قااال  ؟وماان هااو: ال ولكاان اهلل ا  

  .(2)أنت هو : أخدمه حك أموت فقال :  7قال إبراهيم 
ثنا عباااداهلل بااان داود ، عااان عباااداهلل بااان هاااالل ، عااان أ   985 ا وعااان ابااان بابوياااه ، حاااد 
مل اا جااء املرسالون إىل إباراهيم صالوات اهلل علياه جااءهم بالعجال : ت اهلل عليه قال  عبداهلل صلوا

بسااام اهلل وإذا : إذا أكلاااتم فقولاااوا : فقاااال  ؟ال نأكااال حاااك   ربناااا ماااا تناااه: ، فقاااال كلاااوا ، قاااالوا 
م إىل أصاحابه وكاانوا أربعاة وجربئيال رئيساه 7فالتفات جربئيال : أحلمد هلل ، فقال : فرغتم فقولوا 

  .(6)أن يت  ذ هذا خليال   (5)حق : ، فقال 
__________________ 

 .( 79: ) سورة هود ( 9)
 .( 36: ) ، برقم (  999ا  95/998) كار األنوار ( 5)
 .حممد بن وران:  3يف   ( 3)
  .مع اختالف يف الس ند واملنت(  99: ) عن علل الش رايع ، برقم (  5ا  95/2) كار األنوار ( 2)
 ...حق اهلل: يف البحار ( 5)
اند هناا معلاول وصاحيحه علااى ماا يف البحاار ، ابان الوليااد (  95) ، بارقم (  95/5) كاار األناوار ( 6) عان العلاال والس 

  .عن حممد الغ ار عن ابن أبان عن ابن أورمة عن عبداهلل بن حممد عن داود بن أ  يزيد عن عبداهلل بن هالل
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، عان العبقاري ، عان إسارائيل ، عان  (9)ثنا عمرو بان عثماان ا وعن ابن أورمة ، حد   986
شاااب إمساعيااال وإساااحا  فتساااابقا : قاااال  7أ  إساااحا  ، عااان حارثاااة بااان م ااار ب ، عااان علاااي  

فأجلساه يف حجاره وأجلاس إساحا  إىل جنباه ، فغ ابت ساارة  7فسبق إمساعيل فأخذه إباراهيم 
بامساعيااال  7عااين  ، فااان لق إبااراهيم  أمااا ان اا  قااد جعلاات أن ال تساااوي بينهمااا فاعزهلااا: وقالاات 

ااة ، فنفاااد طعااامهم ، فاااأراد إبااراهيم أن ين لاااق  صاالوات اهلل عليهماااا وباُمااة هااااجر حااك أنزهلماااا مك 
أكلكااام إىل اهلل تعااااىل ، وأصااااهبما : فيلااتمس هلااام طعاماااا  ، فقالاات هااااجر إىل مااان تكلناااا ، فقااال 

ولقاد : وكلناا إىل اهلل قاال : قالات  ؟إىل مان وكلكماا: وقال هلاجر  7جوع شديد ، فنزل جربئيل 
وكلكماا إىل كااف ، ووااع جربئيال ياده يف زمازم مث   طواهااا ، فا ذا املااء قاد نباع ، فأخاذت هاااجر 

إهناا تبقاى فاادعي ابنا  فأقبال فشاربوا وعاشاوا حاك  أتااهم : قربة خمافة أن يذهب ، فقاال جربئيال 
  .(5) 7هو جربئيل : فأخربته اخلرب فقال  7إبراهيم 

سألت اباا عباداهلل علياه : ا وباسناده ع ابن أ  عمري ، عن معاوية بن عم ار ، قال  987
مل ااا خل ااف هاااجر اُم  إمساعياال ع ااش الصاايب   7إن  إبااراهيم : الصااالة والسااالم عاان الس ااعي ، فقااال 

ومل يكااان مبكاااة مااااء ، فأتااات هااااجر إىل الص ااافا ، فصاااعدت فوقهاااا ، مث ناااادت هااال باااالوادي مااان 
،  (3)وبهااا أحااد  ، فرجعاات إىل املااروة حااك  فعلاات ذلاا  ساابعا  ، فااأجر  بااذل  ساان ة فلاام  ؟أناايس
: اُم  ولاد إباراهيم ، فقاال : فقالات  ؟مان انات: فأتاها جربئيل وهي علاى املاروة ، فقاال هلاا : قال 

فحااص الص اايب برجلااه : وك لكمااا إىل كاااف ، قااال : إىل اهلل تعاااىل فقااال : قالاات  ؟إىل ماان ترككمااا
اب حولاه ولاو تركتاه فنبعت ز  مزم ، ورجعات هااجر إىل الص ايب  ، فلم اا رأت ملااء قاد نباع مجعات الا  

وماااا : وم ااار ركاااب مااان الااايمن يرياااد سااافرا  هلااام فااارأوا ال  اااري قاااد حلقااات قاااالوا : لكاااان سااايحا  ، قاااال 
حلقااات إال علاااى مااااء ، وقاااد كاااانوا يتجنباااون مناااه ، ألن اااه مل يكااان هباااا مااااء ، فاااأتوهم فاااأطعموهم 

 وكان الن اس  ر ون مبكة ، في عموهنم  وسقوهم ،
__________________ 

 .عمرة بن عثمان ، وهو تصحيف ، والص حيح ما أثبتناه عن البحار: يف الن س  ( 9)
 .( 37: ) ، برقم (  95/999) كار األنوار ( 5)
ا أحااد ، مث رجعاات إىل فلاام وبهاا ؟هاال بااالوادي ماان أناايس: فم اات حااك انتهاات إىل املااروة ، فقااال : يف البحااار ( 3)

  .صفا ، فقالت كذل  حك صنعت ذل  سبعا  ، فأجر  اهلل ذل  سنة
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  .(9)من ال  عام وهم يسقوهنم من املاء 
ثنا سعد  988 بن عبداهلل ، عن أود بن حمماد ، عان علاي  بان  (5)ا وعن ابن بابويه ، حد 

أباو عباداهلل صالوات اهلل علياه قال : الن عمان ، عن سيف بن عمرية ، عن أ  بكر احل رمي قال 
  .(2)يوطأ قربها  (3)إن  امساعيل دفن ام ه يف احلجر وجعله عليها لئال  : 

 ـ 2فصل ـ 
ا وباسناده عن ابن أ  عمري ، عان اباان ، عان عقباة ، عان أ  عباداهلل صالوات اهلل  981
وأن  إبااراهيم اشااتا  إليااه ، مساااة : إن  إمساعياال مل ااا تاازو ج اماارأة ماان العمالقااة يقااال هلااا : عليااه قااال 

فأتاااه وقااد هلكاات اُم ااه ومل يوافقااه : فركااب وااارا  ، فأخااذت عليااه سااارة أال  يناازل حااك  يرجااع قااال 
: فقالات  ؟كياف حاالكم: خارج يتصاي د ، فقاال : أيان زوجا  ، فقاال : ووافق امرأته ، فقال هلا 

جااء زوجا  فقاويل لاه جااء هاا  إذا: ومل تعارض علياه املنازل ، فقاال : حالنا وعيشنا شديد ، قاال 
  .هنا شي  وهو يأمرك أن تغري  عتبة باب 

ااا أقباال إمساعياال صاالوات اهلل عليااه وصااعد الث نيااة وجااد ريااح أبيااه ، فأقباال إليهااا وقااال  : فلم 
نعاام ، : قالاات  ؟هاال أماارك بشاايء: نعاام شااي  قااد سااألين عناا  ، فقااال هلااا : قالاات  ؟أتاااك أحااد  
ف ل ااى : جاااء شااي  وهااو يااأمرك أن تغااري  عتبااة باباا  ، قااال  إذا دخاال زوجاا  فقااويل لااه: قااال يل 
  .سبيلها

ركاااب إلياااه الثانياااة ، فأخاااذت علياااه ساااارة أن ال ينااازل حاااك يرجاااع ، فلااام  7مث  إن  إباااراهيم 
كياااف : عافااااك اهلل للصااايد ، فقاااال : خااارج : أيااان زوجااا  قالااات : يوافقاااه ووافاااق امرأتاااه ، فقاااال 

حسنة و ن ااري ، انازل يروا  اهلل حاك  : قالت  ؟كموكيف حال: صاحلون قال : فقالت  ؟أنتم
 أع ين : فأىب ، قالت  (5)يأف ، فأىب ومل تزل به تريده على النزول 

__________________ 
 .، عن العلل مع اختالف يف األلفا (  91: ) ، برقم (  95/986) كار األنوار ( 9)
 .( 15: ) لص حيح وتقد م نظريه برقم الص دو  عن أبيه عن سعد ، وهو ا: يف البحار ( 5)
 .وجعل عليها حائ ا  لئال  : يف البحار ( 3)
 .( 93: ) ، برقم (  95/982) كار األنوار ( 2)
وهااي تريااده علااى :  3تزيااده علااى الناازول ، ويف   :  9قااال فااأىب ومل تاازل بااه ، ويف   : والبحااار  5و   9يف   ( 5)

  .النزول
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أراه شاعثا  ، فجعلات لاه غساوال  ، مث أدنات مناه احلجار ، فوااع قدماه رأس  حاك  أغساله ، فا ين  
عليه ، فغسلت جانب رأسه ، مث قلبت قدمه األخر  فغسالت الشاق اصخار مث  سال م عليهاا وقاال 

  .إذا جاء زوج  فقويل جاء ها هنا شي  فهو يوصي  بعتبة باب  خريا  : 
ااا انتهااى  هاال : الثني ااة وجااد ريااح أبيااه ، فقااال هلااا مث إن  إمساعياال صاالوات اهلل عليااه أقباال فلم 

شاكى إباراهيم : نعم شي  وهذا أثر قدميه ، فاكب  على املقام وقب لاه ، وقاال : قالت  ؟أتاك أحد  
أن  مثاال املاارأة مثاال ال  االع األعااوج إن : إىل اهلل مااا يلقااى ماان سااوء خلااق سااارة ، فااأوحى اهلل إليااه 

تزو ج ساارة وكانات مان أوالد األنبيااء  7إن  إبراهيم : تركته استمتعت به وان أقمته كسرته ، وقال 
على أن ال هالفها وال يعصي هلا أمارا  وال تعصاي لاه أمارا  فيماا وافاق احلاق ، وأن  إباراهيم كاان ياأف 

مكة من احلرية يف كل  يوم 
(9) . 

ثنا عباداهلل بان جعفار ، عان  998 ا وعان ابان بابوياه ، عان حمم اد بان موساى املتوك ال ، حاد 
: مسعاات أبااا عبااداهلل صاالوات اهلل عليااه يقااول : حمبااوب ، عاان عبااد الاارون باان احلجاااج ، قااال  اباان

وال  (5)اسااتأذن سااارة أن ياازور إمساعياال مبكااة ، فأذناات لااه علااى أن ال يبياات عنهااا  7إن  إبااراهيم 
  .(3)طويت له األرض : قال  ؟كيف كان ذل : ينزل عن واره ، قلت 

ااد باان حيااىي الع  ااار ، عاان ا عاان اباان بابويااه ، حاادثنا  999 ثنا حمم  حممااد باان احلساان ، حااد 
ااد باان أورمااة ، عاان حيااىي ال لحااام ، عاان مساعااة باان مهااران ،  احلسااني باان احلساان باان أبااان ، عاان حمم 

يااا رب كيااف ذا العيااال : إن  إبااراهيم ناااجى رب ااه فقااال : عاان أ  عبااداهلل صاالوات اهلل عليااه ، قااال 
يااا إبااراهيم أو : فااأوحى اهلل تعاااىل إليااه  ؟وم بعااده يف عيالااهماان قباال أن وعاال لااه ماان ولااده خلفااا  يقاا

الل هام  ال ، اصن طابات نفساي : قال إبراهيم  ؟تريد هلا خلفا  من  يقوم مقام  من بعد خريا  مين  
(2).  

ا عن ابن بابويه ، عن حمماد بان علاي ماا جيلوياه ، عان حمماد بان أ  القاسام ، عان  995
 د بن حمم د ، عن أبان بن عثمان ، عن أ  بصري ، عن ا  حممد بن علي الربقي ، عن أو
__________________ 

 .( 38: ) ، برقم (  995ا  95/999) كار األنوار ( 9)
 .عندها:  2يف  ( 5)
 .( 31: ) ، برقم (  95/995) كار األنوار ( 3)
  .( 99: ) ، برقم (  95/85) كار األنوار ( 2)
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اعيل صلوات اهلل عليه تويف  ، وهو ابن مائة وثالثني سنة ، ودفن بااحلجر إن  امس: قال  7عبداهلل 
مع اُم ه ، فلم يزل بنو امساعيال والة األمار يقيماون للن ااس حج هام وأمار ديانهم يتوارثوهناا كاابرا  عان  

  .(9)كابر حك  كان زمن عدنان بن اُدد 
ثنا سااعد باان عبااداهلل ، 993 عاان أوااد باان حممااد باان  ا عاان اباان بابويااه ، عاان أبيااه ، حااد 

اان ذكااره ، عاان  اهااد ، عاان اباان  عيسااى ، عاان أوااد باان حممااد باان أ  أ  نصاار ، عاان ابااان ، عم 
ااا رفااع إبااراهيم  (5)كاناات اخلياال العرابااة : عباااس راااي اهلل عنااه ، قااال  وحوشااا  بااأرض العاارب ، فلم 

ناازاُ مل أع ااه أحااادا   ك  (3)إين  أع يتاا  : وامساعياال صاالوات اهلل عليهمااا القواعااد ماان البيااات ، قااال 
أال هااال أال : ، فقاااال  (2)كااان قبلاا  ، ف اارج إبااراهيم وإمساعياال صاالوات اهلل عليهمااا حااك  صااعدا 

هلم  ، فلم يبق يف ارض العرب فرس إال أتاه وذل ل له فأع ته 
  .(6)بنواصيها  (5)

 ـ 3فصل ـ 
 (  7في وفاة إبراهيم ) 

ثنا عل 992 ي  بن إبراهيم ، عن أبيه ، عان ابان أ  عماري ا عن ابن بابويه ، عن أبيه ، حد 
كاان سابب : ، عن أ  بصري ، عن أحدمها صلوات اهلل عليهما ، قاال  (7)، عن أبان بن عثمان 

: أن اه أتااه ملا  املاوت ليقب اه فكاره إباراهيم ، فرجاع ملا  املاوت إىل رب اه ، فقاال  7وفاة إبراهيم 
فان ااه حيااب  أن يعباادين حااك  رآ  إبااراهيم شااي ا  يأكاال  دع إبااراهيم: إن  إباراهيم كااره املااوت ، فقااال 

وهرج منه ما يأكل ، فكره احلياة وأحب  املوت ، فاأتى داره فا ذا فيهاا أحسان صاورة ماا رآهاا قاط  
 يا سبحان : أنا مل  املوت فقال :قال  ؟من انت: ، قال 

__________________ 
 .( 29: ) ، برقم (  95/993) كار األنوار ( 9)
 .العراب: يف البحار ( 5)
 .قال اهلل إين قد أع يت : يف البحار ( 3)
 .صعدا جيال  : صعدا جيادا  ، واجلياد كما يف الص حاح اسم جبل مبكة وعن بعه نس  العلل : يف البحار ( 2)
 .وأع ت: يف البحار ( 5)
 .( 9/37) عن العلل وراجع العلل (  96: ) ، برقم (  95/982) كار األنوار ( 6)
عاان أبيااه عاان سااعد عاان أوااد باان حممااد باان عيسااى عاان البزن ااي عاان أبااان باان عثمااان ا  مااع اخلااتالف : يف العلاال ( 7)

  .يسري
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يا خليال اهلل إن اهلل تعااىل إذا : وأنت هبذه الص ورة ، قال  ؟اهلل من هذا ال ذي يكره قرب  ورؤيت 
باااد شااار ا  بعثاااين إلياااه يف صاااورة غريهاااا أراد بعباااد خااارياص بعثاااين إلياااه يف هاااذه الص اااورة ، وإذا أراد بع

  .(9)بالش ام  7وقبه إبراهيم 
ثنا حمماد بان هاارون الص اويل : ا عن ابن بابويه ، قاال  995 ثنا أواد بان موساى ، حاد  حاد 

ثنا حمماااد بااان احلساااني اخلشااااب  (5) ، حااادثنا  (3)، عااان عباااداهلل بااان موساااى اجلماااال ال  اااربي ، حاااد 
يااا يااونس قااال أمااري :  7قااال يل الص اااد  : ، قااال  (2) حممااد باان حمساان ، عاان يااونس باان هبيااان

فقاال  7هابط إلياه ملا  املاوت  7مل اا أراد اهلل قابه روح إباراهيم : املؤمنني عليه الصالة والساالم 
بال داع : قاال  ؟وعلي  السالم يا مل  املوت أداع أنت أم ناع: السالم علي  يا إبراهيم قال : 

فرجع ملا  املاوت حاك وقاف باني : خليال   يت خليله ، قال  هل رأيت: فأجبه ، فقال إبراهيم 
يااا : ، فقااال اهلل جاال  جاللااه  7إهلااي قااد مسعاات مااا قااال خليلاا  إبااارهيم : ياادي اهلل تعاااىل فقااال 

إن  احلبياااب حياااب  لقااااء  ؟هااال رأيااات حبيباااا  يكاااره لقااااء حبيباااه: ملااا  املاااوت اذهاااب إلياااه وقااال لاااه 
  .حبيبه

،  (5)يعلاام إمساعياال صاالوات اهلل عليهمااا مبوتااه ، فتهي ااأ لقصااده  وتااويف إبااراهيم بالش ااام ، ومل
يا امساعيل ال تقل يف ماوت أبيا  ماا يسا ط الار ب : فعز اه ب براهيم ، وقال  7فنزل علي جربئيل 

ا كان عبدا  دعاه اهلل تعاىل فأجابه   .وإه 
وتكلااام  ومل اااا ترعااارع امساعيااال وكااارب أع اااوه سااابعة أعناااز ، وكاااان ذلااا  أصااال ماااا لاااه ، فنشاااأ

بالعربي ة وتعل م الر مي ، وكان امساعيل صلوات اهلل عليه بعد موت أم ه تز وج امارأة مان جارهم امسهاا 
، وطل قها ومل تلد له شيئا  ، مث  تزو ج الس يدة بنات احلارص بان م ااض فولادت لاه ، وكاان  (6)زعله 

 جر وفيه عمر إمساعيل مائة وسبعا  وثالثني ، ومات صلوات اهلل عليه ودفن يف احل
__________________ 

 .( 9/38) عن العلل ، وراجع العلل (  8: ) ، برقم (  95/71) كار األنوار ( 9)
 .الصويف:  2يف   ( 5)
 .حممد بن احلسن اخلشاب:  5يف   ( 3)
 .حممد بن حمصن عن يونس بن هبيان: حممد بن احلسن عن يونس ، ويف مواع من البحار :  5يف   ( 2)
 .هتيأ امساعيل البيه: هتيأ لقصيده ، ويف البحار :  5و   2و   9  يف ( 5)
  .زعلة أو عمارة:  5وعلة أو عمارة ، ويف   :  3زعلة أو عمادة ، ويف   :  5و   2و   9يف   ( 6)
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ممااا يلااي باااب  (9)، وماان أراد أن يصاالي فيااه فلااتكن صااالته علااى ذراعااني ماان طرفااه  :قبااور األنبياااء 
  .(5) 7واع شبري وشرب ابين هارون البيت ، فان ه م
ماريا بن أوس ، قاد أتات علياه ساتمائة : رجل يقال له  7ا وكان على عهد إبراهيم  996

سانة وساتون ساانة ، وكاان يكااون يف غي اة لااه بيناه وباني الن اااس خلايج ماان مااء غماار ، وكاان هاارج 
فيااه ، ف اارج ذات يااوم إىل الناااس يف كاال  ثااالص ساانني ، فيقاايم يف الص ااحراء يف حمااراب لااه يصاالي 

فيمااا كااان هاارج ، فاا ذا هااو بغاانم كااان عليهااا الااد هن ، فاُعجااب هبااا وفيهااا شاااب كااأن  وجهااه شااقة 
أناا : قاال  ؟فمان أنات:  باراهيم خليال الار ون قاال : يا فاك ملان هاذا الغانم ، قاال : قمر ، فقال 

  .اه قبل املوتالل هم أرين عبدك وخليل  حك  ار : ابنه إسحا  ، فقال ماريا يف نفسه 
مث رجااع إىل مكانااه ورفااع إسااحا  ابنااه خااربه إىل أبيااه فااأخربه اااربه ، وكااان إبااراهيم يتعاهااد 
ه  ذل  املكان ال ذي هو فيه ويصل ي فيه ، فسأله إبراهيم عن امساه وماا أتاى علياه مان الس انني ف ارب 

واااع  فااأنظر إين  أحااب  أن آف م 7يف غي ااة ، فقااال إبااراهيم : فقااال  ؟أياان تسااكن: ، فقااال 
إين  أيااب س ماان الث مااار الر طااب مااا يكفيااين إىل قاباال ، ال تقاادر أن : قااال  ؟إليااه وكيااف عيشاا  فيهااا

: ال : قاال  ؟فماا لا  فياه معارب: تصل إىل ذل  املواع ف نه خليج وماء غمر ، فقال لاه إباراهيم 
لا  املااء يساا  ره لعال اهلل ال اذي سا   : قاال أمشاي علاى املااء ، قااال إباراهيم  ؟فكياف تعارب: قاال 
  .يل

بسام اهلل :  7بسام اهلل قاال إباراهيم : فن لق وبادأ مارياا فوااع رجلاه يف املااء وقاال : قال 
، فاتفاات ماريااا وإذا إبااراهيم  شااي كمااا  شااي هااو ، فتعج ااب ماان ذلاا  ، فاادخل الغي ااة ، فأقااام 

ا مارياااا ماااا أحسااان يااا: معاااه إباااراهيم صااالوات اهلل علياااه ثالثاااة أي اااام ال يعلماااه مااان هاااو ، مث قاااال لاااه 
: ماا كنات ألفعال ، قااال : فقااال  ؟موااع  هال لا  أن تادعو اهلل أن ومااع بينناا يف هاذا املوااع

 : ومل قال ألين  دعوته بدعوة منذ ثالص سنني فلم وبين فيها ، قال 
__________________ 

 .من طوفه:  5و   9يف   ( 9)
ومل اااا ترعااارع ، إىل آخاااره يف : ومااان قولاااه  .حياااب  لقااااء حبيباااه: لاااه إىل قو (  7: ) ، بااارقم (  95/78) كاااار األناااوار ( 5)

  .عن العلل(  16) والباقي مذكور ص (  28) برقم (  993ا  995) نفس اجلزء ص 
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فاااا ن  اهلل قااااد :  7فقااااص  عليااااه خاااارب الغاااانم واسااااحا  ، فقااااال إبااااراهيم  ؟(9)ومااااا ال ااااذي دعوتااااه بااااه 
  .(5)انت أو ل معانقة وعانقه فك: استجاب من  أنا إبراهيم ، فقام 

__________________ 
 .فقط وهو أحسن 2الزيادة من   ( 9)
  .( 53: ) ، برقم (  98ا  95/1) كار األنوار ( 5)
 



 997  .........................................................................   (يف ذكر لوط وذي القرنني عليهما السالم ) 

 الباب الخام  
 (لوط وذي القرنين عليهما السالم في ذكر ) 

اااي  أ  عباااداهلل جعفااار  997 ا أخربناااا االساااتاد أباااو جعفااار حمماااد بااان املرزباااان ، عااان الش 
ثنا عباداهلل بان  ثنا حمماد بان موساى بان املتوك ال ، حاد  الد وريسيف ، عن ابيه ، عن ابان بابوياه ، حاد 
جعفر احلمريي ، عن أود بن حممد بان عيساى ، عان احلسان بان حمباوب ، عان مالا  بان ع ي اة 

  ساأل جربئيال:  9إن  رساول اهلل : ، عن أ  وزة الث مايل ، عن أ  جعفر صلوات اهلل علياه قاال 
إن  قااوم لااوط كااانوا أهاال قريااة ال يتنظ فااون عاان الغااائط ، وال : فقااال  ؟كيااف كااان مهلاا  قااوم لااوط

اا كاان  يت ه رون من اجلنابة ، االء أشح اء علاى ال  عاام ، وأن  لوطاا  لباث فايهم ثالثاني سانة ، وإه 
اىل وإىل ا  اان نازال  فايهم ومل يكان مانهم ، وال عشارية لاه فايهم وال قاوم ، وأن اه دعااهم إىل اهلل تعا
  .به وات باعه ، وهناهم عن الفواحش ، وحث هم على طاعة اهلل فلم ويبوه ومل ي يعوه

اااا عتاااوا عااان أماااره بعاااث اهلل  وأن  اهلل مل اااا أراد عاااذاهبم بعاااث إلااايهم رساااال  عاااذرا  أو ناااذرا  ، فلم 
اا انتصاف  اسار ياا لاوط باهلا : إليهم مالئكة لي رجوا من كاان فيهاا مان املاؤمنني ، وقاالوا  ، فلم 

ببناتاااه وتول ااات امرأتاااه مااادبرة ، فان لقااات إىل قومهاااا تساااعى بلاااوط و اااربهم أن   7الل ياال ساااار لاااوط 
ا طلااع الفجاار يااا جربئياال حااق القااول ماان اهلل   لوطااا  سااار ببناتااه ، وإين  نودياات ماان تلقاااء العاار  مل  

ت سابع أرااني ، مث كتم عذاب قوم لوط اليوم ، فأهبط إىل قرية لاوط وماا حاوت فأقبلهاا مان يا
 أعرج هبا إىل 
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اا ماء وأوقفهااا حااك  يأتياا  أماار اجلب ااار يف قلبهااا ودع منهااا آيااة بينااة مناازل لااوط عااربة للساايارة ، الس 
اااماء برياااا ديوكهاااا  ، فلماااا طلعااات  (9)فهب ااات علاااى أهااال القرياااة فقلعااات ذلااا  حاااك  مساااع أهااال الس 

  .ها أعالهاأقلب القرية فقلبتها عليهم حك  صار أسفل: الش مس نوديت 
يف موااع كارية طربي اة الياوم ، : قاال  ؟ياا جربئيال وأيان كانات قاريتهم:  9فقال رسول اهلل 

وقعاات : قااال  ؟حااني قلبتهااا يف أي  مواااع وقعاات:  9وهااي يف نااواحي الش ااام ، فقااال رسااول اهلل 
  .(5)فيما بني كر الش ام إىل مصر ، فصارت تلوال  يف البحر 

ثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عان ابان أ  عماري ا عن ابن بابويه ، ع 998 ن أبيه ، حد 
أخاربين : قلات أل  جعفار علياه الصاالة والساالم : ، عن هشام بن ساامل ، عان أ  بصاري ، قاال 

يتعاو ذ مان الب ال إىل اهلل تعااىل ، واهلل تعااىل يقاول  9كاان رساول اهلل : عن عاقبة الب ل ، فقاال 
إن  قاوم لاوط  : وسأخربك عن عاقبة الب ال  (3) «لئك هم المفلحون ومن يوق شّح نفسه فاو  »: 

مااا : كااانوا أهاال قريااة أشااح اء علااى ال عااام ، وأعقاابهم الب اال داء ال دواء لااه يف فااروجهم ، قلاات 
إن  قريااة قااوم لااوط كاناات علااى طريااق السااي ارة إىل الش ااام ومصاار ، فكاناات السااي ارة : أعقاابهم قااال 

كثار ذلا  علايهم اااقوا باذل  ذراعاا  ، فادعاهم الب ال إىل أن كاانوا   تنزل هبام في ايفوهنم ، فلم اا
إذا نااازل هبااام ال  ااايف ف اااحوه مااان غاااري شاااهوة هبااام إىل ذلااا  ، حاااك  صااااروا ي لبوناااه مااان الر جاااال 

  .(2)ويع ون عليه الن حل 
 لبث مع قومه ثالثني سنة يدعوهم إىل اهلل تعاىل وحيذ رهم عقابه ،  7وأن  لوطا  

__________________ 
  .رتا: ريا ، ويف أخر  : زقاء ديوكها ، ولعل ه الصحيح مبعف الص ياح والص رال ، ويف نس تني : يف البحار ( 9)
 .عن العلل مع اختالف يسري(  7: ) ، برقم (  95/955) كار األنوار ( 5)
 .( 96: ) وسورة التغابن (  1: ) سورة احلشر ( 3)
  .اجلعلويع وهنم عليه : يف البحار ( 2)
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سارة اُخت لوط ، وكان لوط رجال شي ا  كر اا يقاري ال  ايف إذا نازل باه  7وكانت امرأة إبراهيم 
أنا ننهاك عن ال  يف وقرائه ، ف ن مل تفعل أخزيناك فيه ، فكاان لاوط : وحيذ ره قوم ، فقال قومه 

عشاارية ومل ياازل  إذا ناازل بااه ال  اايف كااتم أمااره خمافااة أن يف ااحه قومااه ، وذلاا  أن ااه مل يكاان للااوط
  .لوط وإبراهيم يتوق عان نزول العذاب على قوم لوط

وكاان  باراهيم ولااوط منزلاة عناد اهلل شااريفة ، وأن  اهلل تعااىل مل اا أراد عااذاب قاوم لاوط أدركااه 
خل ااة إبااراهيم وحمب ااة لااوط ، فربأفااتهم يااؤخ ر عااذاهبم ، أراد اهلل أن يعااو ض إبااراهيم ماان عااذاب قااوم 

ااارونه لاااوط بغاااالم علااايم ،  فيسااال ي باااه مصاااابه هباااالك قاااوم لاااوط ، فبعاااث اهلل رساااال  إىل إباااراهيم يبش 
ااا رأوه فزعااا  قااالوا  إنــا نبشــر   »: بامساعياال ، فاادخلو عليااه لاايال  ففاازع وخاااف إن يكونااوا ساار اقا  فلم 

 قوم لوط ، فلم ا كان الياوم الثاامن (5) «إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين  »: مث قالوا  (9) «بلالم عليم 
  .(3)مع طلوع الفجر قدم اهلل رسال  إىل إبراهيم يبش رونه ب سحا  ويعز ونه هبالك قوم لوط 

 ـ 1فصل ـ 
ثنا سااعد باان عبااداهلل ، عاان أوااد باان  991 ا عاان اباان بابويااه ، عاان أبيااه ، عاان أبيااه ، حااد 

حممااد ، عاان احلساان باان علااي باان ف ااال ، عاان عماار اجلرجاااين ، عاان أبااان ، عاان أ  بصااري ، عاان 
إن  إبلاايس أتاااهم : فقااال  (2) «أتــأتون الفاحشــة  »: ا صاالوات اهلل عليهمااا يف قولااه تعاااىل أحاادمه

يف صاورة شااب حسان فياه تأنياث وعلياه ثيااب حسانة ، فلجاأ إىل شاباب مانهم فاأمرهم أن يقعااوا 
باه ففعلااوا ، ولاو أماارهم أن يفعال هباام ألبااوا علياه فالتااذوا ذلا  ، مث ذهااب وتاركهم فأحااال بع ااهم 

  .(5)على بعه 
__________________ 

 .( 53: ) سورة احلجر ( 9)
 .( 58: ) سورة احلجر ( 5)
 .، عن العلل مع اختالف يسري وزيادة يف ذيله(  921ا  95/927) كار األنوار ( 3)
 .( 52: ) وسورة الن مل (  88: ) سورة األعراف ( 2)
  .( 93: ) ، برقم (  95/965) كار األنوار ( 5)
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ا األسااناد عااان احلسااان باان علاااي ، عاان داود بااان يزياااد ، عاان رجااال ، عااان أ  ااا وهباااذ 958
يف هاالك قاوم لاوط م اوا حاك  أتواوا لوطاا  ،  :مل اا جااءت املالئكاة : عبداهلل صلوات اهلل علياه قاال 

وهااو يف زراعااة لااه قاارب املدينااة فساالموا عليااه ، فلمااا رآهاام رآ  هيئااة حشاانة وعلاايهم ثياااب باايه 
نعااام ، فتقاااد مهم ومشاااوا خلفاااه ، فنااادم علاااى عرااااه : املنااازل ، قاااالوا :  وعماااامي بااايه ، فقاااال هلااام

إن كام تاأتون شارارا  مان خلاق اهلل ، وكاان جربئيال قاال اهلل لاه : عليهم املنزل ، فالتفت إلايهم فقاال 
هااذه واحاادة مث مشااى ساااعة : ال تعااذ هبم حااك  تشااهد علاايهم ثااالص شااهادات ، فقااال جربئياال : 

اا بلاغ املديناة التفات : من خلق اهلل ن فقال  إنكم تأتون شرارا  : فقال  هذه ثنتان ، مث مشى ، فلم 
  .هذه ثالص: إنكم تأتون شرارا  من خلق اهلل ، فقال جربئيل : إليهم فقال 

ااا أبصاارت  مث دخاال ودخلااوا معااه منزلااه فلم 
هباام امرأتااه أبصاارت هيئااة حساانة ، فصااعدت  (9)

رأوا الااد خان أقبلااوا يهرعااون إليااه حااك وقفااوا فااو  الس اا ح ، فصاافقت فلاام يساامعوا ، فاادخنت مل ااا 
: مث كابروه حاك  دخلاوا علياه قاال  (5) «فاتّقوا اهلل ال تخزوني في ضيفي  »: بالباب ، فقال لوط 

: وهاو قولاه تعااىل  (3)فادخلوا فاأهو  جربئيال اصابعيه : فصاح جربئيل يا لوط دعهم يدخلوا قاال 
  .(5)« إن ا رسل رب   لن يصلوا إلي  » : مث قال جربئيل  (2) «فطمسنا أعينهم  »

 ـ 2فصل ـ 
 (  7في حديث ذي القرنين ) 

ثنا جعفاار الدوريساايف ،  959 ا أخربنااا األديااب أبااو عبااداهلل احلسااني املااؤدب القمااي ، حااد 
ثنا سااعد باان عبااداهلل ، عاان أوااد  ثنا أ  ، عاان الش ااي  أ  جعفاار باان بابويااه ، عاان أبيااه ، حااد  حااد 

 عن علي  بن الن عمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أ  بصري ، عن  ابن حممد بن عيسى ،
__________________ 

 .بصرهتم:  3بصرت امرأته ، ويف   :  9بصر ، ويف   : والبحار  5يف   ( 9)
 .( 78: ) سورة هود ( 5)
 .اناحه فأعمى أعينهم:  3باصبعيه ، ويف   :  5يف   ( 3)
 .( 37: ) سورة القمر ( 2)
  .( 89: ) ، واصية األخرية يف سورة هود (  96: ) ، برقم (  962ا  95/963) ار األنوار ك( 5)
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إن  ذا القرنني مل يكن نبي ا  ، ولكن ه كان عبادا  صااحلا أحاب اهلل : أ  جعفر صلوات اهلل عليه قال 
قرناه فغااب عانهم فناصحه اهلل ، أمار قوماه بتقاو  اهلل ، ف اربوه علاى  (9)فأحب ه اهلل ، وناصح اهلل 

وفايكم مان هاو علاى سان ته ، وأن اه خاري  الس احاب  .زمانا ، مث رجع إليهم ف اربوه علاى قرناه اصخار
الصعب والس حاب الذ لول ، فاختار الذ لول فركاب الاذ لول ، وكاان إذا انتهاى إىل قاوم كاان رساول 

نفسه إليهم لكيال يكذب الر سل 
(5).  

ن احلساان ، عاان الص اافار حممااد باان احلساان ، عاان ا وعاان اباان بابويااه ، عاان حممااد باا 955
إبااراهيم باان هاشااام ، عاان عمااارو باان عثماااان ، عاان رجاال ، عااان خااال ن عااان مساااك بااان حاارب بااان 

ياااا أماااري املاااؤمنني أخاااربين عااان ذي : أتاااى رجااال علي اااا  صااالوات اهلل علياااه فقاااال : ، قاااال  (3)حبياااب 
ساباب ، وبساط لاه يف الن اور ، سا  رت لاه الس احاب ، وقربات لاه األ:  7القرنني ، فقال لاه علاي  
  .(2)كان يبصر بالل يل كما يبصر بالن هار : فقال صلوات اهلل عليه 

ا وعاان اباان بابويااه ، عاان أبيااه عاان سااعد باان عبااداهلل ، حاادثنا أوااد باان حممااد باان  953
إن  ذا : قاااال  7عيساااى ، عااان احلسااان بااان علاااي ، عااان املثاااف ، عااان أ  وااازة ، عااان أ  جعفااار 

دا  صاااحلا  مل يكاان لااه قاارن ماان ذهااب وال ماان ف ااة ، بعثااه اهلل يف قومااه ، ف ااربوه القاارنني كااان عباا
: قاهلا ثالص مر ات ، وكان قد وصاف لاه عاني احليااة ، وقيال لاه  (5)وفيكم مثله  .على قرنه األ ن

من شرب منها شربة ، مل  ت حك يسمع الص يحة ، وأن اه خارج يف طلبهاا حاك  أتاى موااعا  كاان 
، وكاان مان آثار أصاحابه عناده ، فادعاه  (6)علاى مقدمتاه  7ست ون عينا  ، وكان اخل ار يف تانية و 

وأع اه وأع ى قوما  من أصحابه كل  واحد منهم 
(7)  

__________________ 
 .ناصح اهلل:  3يف   ( 9)
 .( 97: ) ، برقم (  95/912) كار األنوار ( 5)
، ومل يعارف أباو حبياب يف هاذه ال  بقاة ، ومسااك بان حارب  عن مساك بان حارب عان أ  حبياب:  2و   5يف   ( 3)

ااجاد  علااى مااا عاان املقدسااي والااذهيب يف ترمجتااه « حبيااب » ومل يااذكر لااه جااد  مساام ى بااا  7عااد  ماان أصااحاب ا مااام الس 
 .7، فال  كن روايته عن أمري املؤمنني (  953) ، وتويف  يف سنة (  5/5) راجع قاموس الرجال 

 .( 98: ) ، برقم (  95/912) كار األنوار ( 2)
فغاااب عاانهم مث عاااد إلاايهم فاادعاهم ف ااربوه علااى قرنااه األيساار وفاايكم : األ اان زيااادة وهااي : يف البحااار بعااد قولااه ( 5)

 .مثله
 .حركه: قلقل الشيء  .مقلقله:  5مقلقله ، ويف   :  9يف   ( 6)
  .منكم:  9يف   ( 7)
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  .حوتا  مملوحا  
ه املوااااع ، فيغساال كاال  رجاال ماانكم حوتااه ، وأن  اخل اار انتهااى ان لقااوا إىل هااذ: مث قااال 

إىل عني من تل  العيون ، فلم ا غمس احلوت ووجد ريح املاء حىي  وانساب يف املااء ، فلم اا رآ  
وسااقط يف املاااء ، فجعاال ياارمتس يف املاااء ويشاارب رجاااء أن يصاايبها ،  (9)ذلاا  اخل اار رمااى بثيابااه 

اااا رأ  ذلااا  رجاااع ورجاااع أصاااحابه انظاااروا فقاااد : ، فاااأمر ذو القااارنني بقااابه الس ااام  ، فقاااال  فلم 
مااا فعلاات بساامكت  ، فااأخربه : اخل اار صاااحبها فاادعاه فقااال :  لفاات مسكااة واحاادة ، فقااالوا 

فشااربت : سااق ت فيهااا أغااوص وأطلبهااا فلاام أجاادها ، قااال : ماااذا صاانعت قااال : اخلاارب ، فقااال 
أناات صاااحبها : م واادها ، فقااال اخل اار ف لااب ذو القاارنني العااني فلاا: نعاام قااال : ماان املاااء قااال 

  .وأنت ال ذي خلقت هلذه العني
ملاااا  مااااا بااااني املشاااار   7وكااااان اساااام ذي القاااارنني عي اشااااا  ، وكااااان أو ل امللااااوك بعااااد نااااوح 

  .(5)واملغرب 
 ـ 3فصل ـ 

اان ذكااره ، عاان أ   952 ثنا حممااد باان خالااد ، عم  ا وباسااناده عاان حممااد باان أورمااة ، حااد 
حج  ذو القرنني يف ستمائة ألف فارس ، فلم اا دخال احلارم شايعه : ه ، قال جعفر صلوات اهلل علي

ااا انصاارف قااال  رأياات رجااال  مااا رأياات أكثاار نااورا  ووجهااا  منااه ، : بعااه اصااحابه إىل البياات ، فلم 
فاسارجوا ساتمائة داباة يف  (3)اسارجوا : ذاك إبراهيم خليال الار ون صالوات اهلل علياه ، قاال : قالوا 

ال بل هشي إىل خليل الار ون ، فمشاى : مث قال ذو القرنني : دابة واحدة ، قال مقدار ما يسرج 
  .(2)ومشى معه بعده أصحابه النقباء 

وهاي سابحان مان هاو باا  : بأحاد عشار كلماة : قال  ؟مب ق عت الد هر:  7قال إبراهيم 
 ال يفف ، سبحان من هو عامل ال ينسى ، سبحان من هو حافظ ال يسقط ، سبحان 

__________________ 
 .ثيابه:  5و   9يف   ( 9)
 9: ) ، بارقم (  95/975) وكان اسام ذي القارنني يف : ومن قوله (  91: ) ، برقم (  93/388) كار األنوار ( 5)
).  
 .وتسرجوا: يف البحار ( 3)
  .ومشى معه أصحابه حك  التقيا ، ولعل ه الص حيح: يف البحار ( 2)
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، سبحان من هو قي وم ال ينام ، سابحان مان هاو ملا  ال يارام ، سابحان  من هو بصري ال يرتاب
مان هاو عزياز ال ي اام ، ساابحان مان هاو حمتجاب ال يار  ، ساابحان مان هاو واساع ال يتكل ااف ، 

  .(9)سبحان من هو قائم ال يلهو ، سبحان من هو دائم ال يسهو 
اا 955 ه حممااد باان أ  ا وعاان اباان بابويااه ، حاادثنا حممااد باان علااي مااا جيلويااه ، عاان عم 

ثنا حممااد باان علااي  الكااويف  ، عاان شااريف باان سااابق الت فليسااي ، عاان أسااود باان رزياان  القاساام ، حااد 
ومل يكان رآين قاط  ، فقاال مان أهال الساد  أنات  7دخلات علاى أ  احلسان األو ل : القااي قاال 

: قاال  مان أهال البااب ،: مان أهال الس اد أنات ، قلات : ، فقلت من أهل البااب ، فقاال الثانياة 
نعم ذاك الس د : من أهل الس د ، قلت 

  .(3)ال ذي عمله ذو القرنني  (5)
أن ذا القارنني كاان رجاال  : ا وروي عن عبداهلل بن سليمان ، وكان رجل قارأ الكتاب  956

إساكندروس ، : من أهال ا ساكندري ة ، وأم اه عجاوز مان عجاائزهم ، لايس هلاا ولاد غاريه يقاال لاه 
ة ماان وقاات صااباه إىل أن بلااغ رجااال  ، وكااان رآ  يف املنااام أنااه دىن ماان وكااان لااه أدب وخلااق وعفاا

الشمس فأخذ بقرهناا يف شارقها وغرهباا ، فلم اا قاص  رؤيااه علاى قوماه مس اوه ذا القارنني ، فلم اا رآ  
  .هذه الر ؤية بعدت مه ته وعال صوته وعز  يف قومه

، مث  دعااااا قومااااه إىل  أساااالمت هلل عااااز  وجاااال  : فكااااان أو ل مااااا اجتمااااع عليااااه أمااااره أن قااااال 
ا سالم ، فأسلموا هيبة له ، وان لق ذو القرنني حاك  امعان يف الابالد ياؤم املغارب حاك  انتهاى إىل 

سبحان ر   مان : اجلبل ال ذي هو حميط باألرض ، ف ذا هو مبل  قابه على اجلبل ، وهو يقول 
نيا إىل آخرهاااا ، سااابحان ر   مااان موشاااع كف اااي إىل عااار  ر     ، سااابحان ر   مااان منتهاااى أو ل الاااد 

كياف : فلم ا مسع ذل  ذو القرنني خر  ساجدا ، فلم ا رفاع رأساه قاال لاه امللا   .الظ لمة إىل الن ور
قاو اين اهلل علاى : ومل يبلغاه أحاد مان ولاد آدم قبلا  قاال  ؟قويت يابن آدم علاى مبلاغ هاذا املوااع

  .ذل 
اال هبااذا اجلباال ، ولااوال هااذا : فقااال امللاا   اجلباال ال نكفااأت األرض بأهلهااا ، رأس إين  موك 

نيا ، وأسفله يف األرض الس ابعة الس فلى ، وهو حميط هبا   هذا اجلبل ملتصق بسماء الد 
__________________ 

 .( 98: ) ، برقم (  13/985) و(  58: ) ، برقم (  95/915) كار األنوار ( 9)
 .قال ذاك السد: يف البحار ( 5)
  .( 23: ) ، برقم (  28/58) و(  55: ) ، برقم (  95/916) كار األنوار ( 3)
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كاحلقلااة ، ولاايس علااى وجااه األرض مدينااة إال وهلااا عاار  إىل هااذا اجلباال ، فاا ذا أراد اهلل تعاااىل أن 
  .يزلزل مدينة أوحى إيل  ، فحر كت العر  ال ذي إليها

ااا اراد ذو القاارنني الرجااوع قااال  رز  غااد ، وال تااؤخر  ال يهم ناا : مللاا  أوصاانني قااال : فلم 
  .عمل اليوم لغد ، وال يزن على ما فات  وعلي  بالر فق ، وال تكن جبارا  متكربا  

مث إن  ذا القارنني ع ااف علااى أصااحابه ، مث ع ااف هباام  ااو املشاار  يسااتقري مااا بينااه وبااني 
قااع املشاار  ماان األماام ، فيفعاال هباام مثاال مااا فعاال باااُمم املغاارب ماان العاادل ، فبينمااا هااو يسااري إذ و 

علااى االُم ااة اواكمااة ماان قااوم موسااى صاالوات اهلل عليااه ال ااذين يهاادون باااحلق وبااه يعاادلون ، فوجااد 
نيا فلاام أر مااثلكم مااا بااال قبااور موتاااكم علااى أبااواب : أم ااة عادلااة فقااال هلاام  أخااربوين إين  درت الااد 

  ؟بيوتكم
  .لئال  ننسى املوت وال هرج ذكره من قلوبنا: قالوا 
  ؟كم ليس عليها أبوابفما بال بيوت: قال 
  .ليس فينا مت هم وال هنني وال لص  ، وليس فينا إال  أمني: قالوا 
  .ال نتظامل: قالوا  ؟فما بالكم ليس عليكم أمرآء: قال 
  .ال  تصم: قالوا  ؟فما بالكم ليس بينكم حك ام: قال 
  .(9)ال نتكاثر : قالوا  ؟فما بالكم ليس منكم ملوك: قال 
  .ال نتنافس: قالوا  ؟الكم ليس فيكم أشراففما ب: قال 
  .من قبل أنا متواسون وم اوون: قالوا  ؟فما بالكم ال تتفاالون وال تتفاوتون: قال 
  .من قبل ألفة قلوبنا وإصالح ذات البني: فما بالكم ال تتنازعون وال تغتالون قالوا : قال 
قباال أن ااا غلبنااا طبائعنااا بااالعزم وُسساانا  ماان: قااالوا  ؟فمااا بااالكم ال تسااب ون وال تقتلااون: قااال 

  .باحللم (5)أنفسنا 
 من قبل انا ال نتكاذب : قالوا  ؟مستقيمة ؟فما بالكم كلمتكم واحدة وطريقتكم: قال 

__________________ 
 .الزيادة من البحار وبعه الن س  من القصص( 9)
  .وسننا: وومسنا أنفسنا ، ويف البحار :  2يف   ( 5)
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  . ادع وال يغتاب بع نا بع ا  وال نت
  .بالس وية (9)من قبل أن ا نقتسم : قالوا  ؟فأخربوين مل ليس فيكم مسكني وال فقري: قال 
  .من قبل الذ ل  والت وااع: قالوا  ؟فما بالكم ليس فيكم فظ وال غليظ: قال 
حلق   و كاام ماان قباال أن ااا نتعاااطى بااا: قااالوا  ؟فلاام جعلكاام اهلل أطااول الن اااس أعمااارا  : قااال 

  .بالعدل
  .من قبل أن ا ال نغفل عن ا ستغفار: قالوا  ؟فما بالكم ال تقح ون: قال 
من قبل أن ا وط نا أنفسنا على البالء وحرصانا علياه : قالوا  ؟(5)فما بالكم ال يردون : قال 

  .أنفسنا (3)فعز ينا 
اال علااى غااري اهلل تعاااىل ماان قباال أنااا  ال : قااالوا  ؟فمااا بااالكم ال تصاايبكم اصفااات: قااال  نتوك 

  .وال نستم ر باألنواء والن جوم
وجنااا آبائنااا يروااون مسااكينهم ، : قااالوا  ؟فحااد ثوين أهكااذا وجااده آبااائكم يفعلااون: قااال 

ويواسون فقريهم ، ويعفون عم ن هلمهم ، وحيسنون إىل من اساء إليهم ، ويساتغفرون ملان ساب هم 
  .، ويصدقون وال يكذبون ، فأصلح اهلل بذل  أمره، ويصلون أرحامهم ، ويؤد ون أمانتهم 

فأقام عندهم ذو القرنني حك  قبه ، ومل يكن له فايهم عمار ، وكاان قاد بلاغ الس ان وأدرك 
الكاارب ، وكااان عااد ة مااا سااار يف الاابالد إىل يااوم سااار يف الاابالد إىل يااوم قب ااه اهلل تعاااىل مخساامائة 

  .(2)عام 
__________________ 

 .نقسم: البحار و  2يف   ( 9)
 .ال جتأرون:  3ال  زنون ، ويف   : يف البحار ( 5)
 .فعرينا:  5و   3و   9يف   ( 3)
عان كماال الادين ، ورواه الصادو  مساندا  عان عباداهلل بان ساليمان يف إكماال (  913ا  95/983) كار األناوار ( 2)

  .( 5: ) ، برقم (  286ا  312) الدين ص 
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 ادس الباب السّ 
 (ة يعقوب ويوسف عليهما الّسالم بوّ في ن) 

، والشاااي   اباااو القاسااام  (9)ا أخربناااا الشاااي  أباااو ساااعد احلسااان بااان علاااي اصراباااادي  957
ثنا  احلسان باان حممااد احلااديقي ، عاان جعفاار باان حممااد باان العاابس ، عاان أبيااه عاان اباان بابويااه ، حااد 

ثنا عبااداهلل باان جعفاار ، عاان أوااد باان حم اال ، حااد  مااد ، عاان احلساان باان حممااد باان موسااى باان املتوك 
صااال يت ماااع علاااي بااان احلساااني : حمباااوب ، عااان مالااا  بااان ع ي اااة ، عااان أ  وااازة الث ماااايل ، قاااال 

ال : صاالوات اهلل عليهمااا الفجاار يااوم اجلمعااة ، فاانهه إىل منزلااه وانااا معااه ، فاادعا مااوالة لااه فقااال 
  .ل  سائل حمق  ليس ك: يقف اليوم على با  سائل إال  أطعمتموه ، فان  اليوم يوم اجلمعة قلت 

أخاف أن يكاون بعاه مان يساألنا حمق اا  فاال ن عماه ونارد ه ، فينازل بناا أهال البيات : فقال 
أطعماوهم ، إن  يعقاوب كاان ياذبح كال  ياوم كبشاا  ، فيتصاد  مناه ويأكال  :ما نازل بيعقاوب وآلاه 

 تاازا  غريباا  إع ببااب هو وعيالاه مناه ، وأن  ساائال مؤمناا  صاواما  قو اماا  حمق اا  لاه عناد اهلل منزلاة كاان 
أطعمااوا الس ااائل الغريااب اجلااائع ماان : يعقااوب عشااي ة اجلمعااة عنااد أوان إف اااره ، فهتااف علااى بابااه 

اااا يااائس شاااكا جوعاااه إىل اهلل تعااااىل وباااات خاوياااا  وأصااابح صاااائما  ، وبااااب  .ف ااال طعاااامكم فلم 
اىل إىل يعقااوب يعقااوب وآلااه شااباعا  ب انااا  ، وأصاابحوا عناادهم ف االة ماان طعااام ، فااأوحى اهلل تعاا

استوجبت بلواي أو ماا علمات أن  البلاو  إىل اولياائي أسارع منهاا إىل أعادائي : صلوات اهلل عليه 
  .، وذل  حسن نظرمين  ألوليائي ، استعد  والبالئي

__________________ 
  .فان  الل قب هبذا الن حو م بوط فيه فقط(  5/236) راجع رياض العلماء ( 9)
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يف تلا  الل يلاة ال ايف : قاال  ؟ماك رأ  الر ؤياا: ساني صالوات اهلل عليهماا فقلت لعلي بان احل
بات فيها يعقاوب صالوات اهلل علياه وآلاه شاباعا  ، وباات فيهاا ذلا  الغرياب جائعاا  ، فلم اا قص اها 

أن اسااتعد  للاابالء ن وكااان او ل : علااى أبيااه اعااتم  يعقااوب ملااا مسااع ماان يوسااف مااع مااا اُوحااي إليااه 
، فلم اا رآ  إخاوة يوساف كراماة أبياه إي ااه اشاتد  علايهم  7قاوب احلساد ليوساف بلو  نزل بآل يع
فلم ا خرجوا من أتوا به غي اة أشاجار ،  (9) «أرسله معنا غداُ يرتع ويلعب  »: فتآمروا حك  قالوا 

ال تقتلاوه ولكان ألقاوه يف غياباة : فقالوا نذكهه ونلقيه يات شاجرة يأكلاه الاذ ئب ، فقاال كباريهم 
  .فألقوه فيه ، وهم يظن ون أن ه يغر  فيهاحلب  

عشـاء يبكـون قـالوا يـا أبانـا إنّـا ذهبنـا نسـتبق وتركنـا يوسـف » فلم ا أمسوا رجعوا إىل أبايهم 
بـل سـّولت لكـم  »: فاس جع وعرب فصارب وأذعان للبلاو  ، وقاال  (5) «عند متاعنا فأكله الّائب 
  .حلم يوسف الذ ئب ما كان اهلل لي عم (3) «أنفسكم أمرًا فصبر جميل 

مث انق ااع حااديث علااي باان احلسااني زياان العاباادين صاالوات اهلل عليااه ، فلمااا كااان : قااال أبااو واازة 
إن ا  حاد ثت أماس كاديث يعقاوب ، فماا كاان مان قص اة إخاوة : من الغدو عدوت إليه ، فقلات 

ام مل اا أصابحوا قاالوا : فقاال  ؟يوسف بعد ذلا  وساف أماات ان لقاوا بناا حاك  نظار ماا حاال ي: إهن 
فلم ا انتهوا إىل اجلب  وجدوا سي ارة قد أرسلوا واردهم ، فأدىل دلوه فم ا جاذب الاد لو  ؟أم هو حي  

ااا أخرجااه قااال إخااوة يوسااف  هااذا عباادنا سااقط أمااس يف هااذا : إذا هااو بغااالم متعلااق باادلوه ، فلم 
بااد لنااا ، فنبيعاا  ماان إم ااا أن تقاار  لنااا أن اا  ع: اجلااب  وجئنااا اليااوم لن رجااه ، فنتزعااوه منااه وقااالوا لااه 

آمانكم : اصانعوا ماا شائتم ، فاأقبلوا إىل الساي ارة وقاالوا هلام : بعه هذه الس ايارة أو نقتلا  ، قاال 
  .فاش اه بع هم بعشرن درمهاُ وسار من اش اه حك  أدخله مصر ؟من يش ي هذا العبد من ا

 ؟قاي  يف اجلاب  إبان كام كاان يوساف صالوات اهلل علياه ياوم أل:  8فقلت لعلي بان احلساني 
مسارية : قاال  ؟فكم كاان باني منازل يعقاوب يومئاذ وباني مصار: كان ابن تسع سنني قلت : قال 

 من أمجل أهل زمانه فاش اه العزيز  7وكان يوسف  .اثف عشر يوما  
__________________ 

 .( 95) سورة يوسف ( 9)
 .( 97ا  96) سورة يوسف ( 5)
  .( 98: ) سورة يوسف ( 3)
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معاااذ اهلل أنااا ماان أهاال بياات ال يزنااون ، فأفلاات منهااا هاربااا  إىل الباااب ، : ه امرأتااه ، فقااال وراودتاا
وألفيـا سـّيدها لـدى البـاب قالـت مـا جـزآء مـن اراد بأهلـك  »فلحقته فجذبت قميصاه مان خلفاه 

هااي راودتااين فاسااأل  7، فقااال يوسااف  7فهاام  امللاا  بعااذاب يوسااف  (9) «ســوءًا إالّ أن يســجن 
انظاار إىل قماايص يوسااف ، : ، فااأن ق اهلل الص اايب  بفصاال الق اااء ، فقااال أي هااا امللاا  هااذا الص اايب  

امااه فهااو ال ااذي راودهااا ، وإن كااان مقاادودا  ماان خلفااه فهااي ال اايف راودتااه ،  فاا ن كااان مقاادودا  ماان قد 
إن  مان كيادكن  وقاال : فأفزع املل  ذل  ودعاى باالقميس ونظار إلياه فارآه مقادودا  مان خلفاه قاال 

  .اكتم هذا: ليوسف 
، ودخال معاه  7فلم ا شاع أمر امرأة العزيز والن سوة ال آلف ق  عن أيديهن  ، ساجن يوساف 

الس جن فتيان ، وكان من قص ته ما ذكره اهلل تعاىل يف كتابه العزيز 
(5).  

 ـ 1فصل ـ 
،  (3)ا وباسااناده عاان اباان حمبااوب ، عاان احلساان باان عمااارة ، عاان مساامع أ  سااي ار  958
مل ا ألقى إخوة يوسف يوساف يف اجلاب  نازل علياه جربئيال : داهلل صلوات اهلل عليه قال عن أ  عب
: إخااوف مبناازليف ماان أ  حساادوين ، قااال : فقااال  ؟يااا غااالم ماان طرحاا  يف هااذا اجلااب  : ، فقااال 

فاا ن اهلل : ذلا  إىل إلااه إباراهيم وإساحا  ويعقااوب ، قاال : قااال  ؟أياب  أن  ارج ماان هاذا اجلاب  
ل الل هام  إين  أساأل  باأن  لا  احلماد ال إلاه إال  أنات ، بادين الس اماوات واألرض ياا قا: يقول لا  

ذا اجلاااالل وا كااارام ، ان تصااال ي علاااى حمماااد وآل حمماااد ، وأن جتعااال يل مااان أماااري فرجاااا  وخمرجاااا  
  .(2)وترزقين من حيث أحتسب ومن حيث ال أحتسب 

، عان ابان أ  نصار ، عان  ا وب سناده عن الصفار ، عان أواد بان حمماد بان عيساى 951
 كانت : قال  (5) «وشروه بثمن بخ  دراهم معدودة  »: يف قوله تعاىل  7الر اا 

__________________ 
 .( 55: ) سورة يوسف ( 9)
ومااا هااو املااذكور هنااا زبدتااه  .عاان علاال الشاارائع مبسااوطاص(  28: ) ، باارقم (  576ا  95/579) كاااراألنوار ( 5)

 .وخمتصره
 .عن أ  سي ار ، وهو مسمع بن عبد املل  كردين: حار يف الب( 3)
 .( 93: ) ، برقم (  95/528) و(  96: ) ، برقم (  15/981) كار األنوار ( 2)
  .( 58: ) سورة يوسف ( 5)
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  .(9)النقص ، وهي قيمة كلب الص يد إذا قتل : عشرين درمها والب س 
اعيال الفار ا ، عان طرباال ، عان أ  ا وب ساناده عان احلسان بان حمباوب ، عان أ  إمس 938

يف الساجن أهلماه اهلل تأويال الر ؤياا  7مل ا أمار امللا  كابس يوساف : عبداهلل صلوات اهلل عليه قال 
  .(5)، فكان يعرب ألهل السجن رؤياهم 

ا وعاان اباان أ  نصاار ، عاان أ  مجيلاة ، عاان عبااداهلل باان سااليمان ، عاان أ  عبااداهلل  939
  .(3)بني أبويه مكرما  ، مث صار عبدا  ، فصار ملكا   7كان يوسف :  صلوات اهلل عليه قال

ا وعان أواد بان حمماد بان عيساى ، عان احلسان بان علاي ، عان وااد بان عثماان ،  935
 ؟ما حال باين يعقاوب:  7قلت أل  عبداهلل : عن مجيل ، عن سليمان بن عبداهلل ال  لحي قال 

  .(2)دع آدم : قال  ؟7فما تقول يف آدم : قلت  .نعم: فقال  ؟هل خرجوا عن ا  ان
ا وعان أواد بان حمماد بان عيساى عان حمماد بان إمساعيال بان بزياع ، عان حن اان بان سااديل  933
ال ، ولكان هم كاانوا : قاال  ؟أكاان أوالد يعقاوب أنبيااء: قلت أل  جعفر صلوات اهلل عليه : قال 

  .(5)بوا وتذك روا مم ا صنعوا أسباطا أوالد األنبياء ، ومل يفارقوا إال  سعدآء ، تا
 ـ 2فصل ـ 

ا وأخربنااا الش ااي  أبااو علااي الف اال باان احلساان باان الف اال ال ربسااي ، عاان جعفاار  932
الدوريساايف ، عاان الش ااي  املفيااد ، عاان اباان بابويااه ، عاان أبيااه ، عاان علااي  باان إبااراهيم ، عاان أبيااه ، 

جعفار صالوات اهلل علياه قاال  عن ابن أ  عمري ، عان علاي بان أ  وازة ، عان أ  بصاري عان أ 
 اشتد  حزنه وتغري  حاله ، وكان  تار القمح من  8مل ا فقد يعقوب يوسف : 

__________________ 
 .( 95/555) كار األنوار ( 9)
 .( 38: ) ، برقم (  69/975) و(  75: ) ، برقم (  95/518) كار األنوار ( 5)
 .( 73: ) ، برقم (  95/518) كار األنوار ( 3)
 .( 72: ) ، برقم (  519ا  95/518) كار األنوار ( 2)
  .( 75) ، برقم (  95/519) كار األنوار ( 5)
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مصاار لعيالااه يف الس اانة ماار تني يف الش ااتاء والص اايف ، فان ااه بعااث عااد ة ماان ولااده بب اااعة يساارية مااع 
ااا دخلااوا علااى يوسااف  ااو : عاارفهم ومل يعرفااوه ، فقااال  7رفقااة خرجاات ، فلم  ا ب اااعتكم حااك  هلم 

لاااوا هلاااؤالء بالكيااال وأوقاااروهم ، واجع: أبااادأ بكااام قبااال الر فاااا  وقاااال لفتياناااه  لاااوا ب ااااعتهم يف عج 
 . رحاهلم إذا فرغتم

أم ا الكبري منهماا فا ن  الاذ ئب : قالوا  ؟كان أخوان من أبيكم فما فعال  : وقال يوسف هلم 
إين  أحاب  أن تاأتوين : قاال  .وعلياه شافيق أكله ، وأم ا األصغر ف ل فناه عند أبيه ، وهو باه اانني

يـا أبانـا مـا نبلـي : قـالوا  »به معكم إذا جئتم لتمتاروا ، ومل ا فتحوا متاعهم وجدوا ب اعتهم فيهاا 
فلم اا احتااجوا إىل املارية بعاد سات ة أشاهر بعاثهم ، وبعاث معهام ابان  (9) «هاه بضاعتنا رّدت إلينـا 

فااان لقوا مااع الر فااا  حااك   (5) «موثقــاً مــن اهلل لتــأتّنني بــه  »يااامني بب اااعة يساارية ، فأخااذ علاايهم 
ليجلس كل  بين أم  على مائدة ، فجلسوا وبقاي ابان : دخلوا على يوسف ، فهي أ هلم طعاما  وقال 

: لايس يل فايهم ابان أم  ، فقاال يوساف : فقاال  ؟مالا  مل جتلاس: يامني قائما  ، فقال له يوساف
  .م هؤالء أن  الذ ئب أكلهبلى زع: قال  ؟فمال  ابن أم  
ولد يل أحد عشر ابناا  لكل هام أشاتق امساا  مان امساه : قال  ؟فما بلغ من حزن  عليه: قال 
: ان  يل أبااا  صاااحلا  قااال يل : اراك قااد عانقاات الن ساااء وسماات الولااد ماان بعااده ، فقااال : ، فقااال 

فااااجلس معاااي علاااى : يوساااف تااازو ج لعااال  اهلل أن هااارج منااا  ذرياااة تثق ااال األرض بالت سااابيح ، قاااال 
لقاد ف  ال اهلل يوساف واخااه حاك  أن  امللا  قاد أجلساه معاه علاى : مائدف ، فقال إخوة يوساف 
إين  أنا أخوك فال تبتئس مبا تراين أفعل واكتم ماا أخربتا  ، وال يازن : مائدته ، وقال  بن يامني 

  .وال  ف
لااوا هلاام الكياال ، فاا ذا فرغااوا جعلااوا مث  أخرجااه إلاايهم وأماار فتيتااه أن يأخااذوا ب اااعتهم ويعج  

املكيال يف رحل أخيه ابن يامني ، ففعلوا ذل  واريال القاوم ماع الر فقاة ، فم اوا وحلقهام فتياة  (3)
 ماذا تفقدون قالوا » : قالوا  (2) «أيّتها العير إّنكم لسارقون  »يوسف ، فنادوا 

__________________ 
 .( 65: ) سورة يوسف ( 9)
 .( 66: ) وسف سورة ي( 5)
 .فاجعلوا: ويف بقية الن س  والبحار  9كذا يف   ( 3)
  .( 78: ) سورة يوسف ( 3)
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جـزاهه  »: فما جزاؤه إن كناتم كااذبني قاالوا : وما كن ا سارقني قالوا : قالوا ...  نفقد صواع املل 
 «وعاء أخيه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثّم استخرجها من  » «من وجد في رحله فهو جزاهه 

يــا أيهــا العزيــز إّن لــه أبــاً شــيخاً  : قــالوا  »مث  (9) «إن يســرق فقــد ســرق أن لــه مــن قبــل : قــالوا  »
ــه  ــا عنــده : قــال  » «كبيــرًا فخــا أحــدنا مكان قااال   (5) «معــاذ اهلل أن نأخــا إالّ مــن وجــدنا متاعن

  .إين  لست أبرح االرض حك  يأذن يل أ : كبريهم 
أياان اباان :  دخلااوا علااى يعقااوب صاالوات اهلل عليااه ، فقااال هلاام فم ااى إخااوة يوسااف حااك  

سر  مكيال املل  ، فحبسه عنده ، فأسأل أهل القرية والعاري حاك  هاربوك باذل  : قالوا  ؟يامني
يااا باااين  اذهبااوا فتحس سااوا مااان : ، فاساا جع يعقااوب واسااتعرب حاااك  تقااو س ههااره ، فقاااال يعقااوب 

معهام ب ااعة وكتاب معهام كتاباا  إىل عزياز مصار يع فاه يوسف وأخياه ، ف ارج مانهم نفار وبعاث 
  .على نفسه وولده

هـل  »: فدخلوا على يوسف بكتاب أبيهم ، فأخذه وقب لاه وبكاى ، مث أقبال علايهم فقاال 
وقاال  «أنـا يوسـف وهـاا أخـي : قـال  » ؟أأنات يوساف: قالوا  «علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه 

 »بل تاه دماوعي  «اذهبـوا بقميصـي هـاا  » و «اهلل لكـم ال تثريب عليكم اليوم يلفـر  »: يوسف 
  .(3) «فألقوه على وجه أبي وأتوني بأهلكم أجمعين 

ااا دخلااوا عليااه قااال هلاام  7فأقباال ولااد يعقااوب  مااا فعاال اباان : حيث ااون الس ااري بااالقميص ، فلم 
ة خل فنااااه عناااد أخياااه صااااحلا  ، فحماااد اهلل عناااد ذلااا  يعقاااوب وساااجد لرب اااه ساااجد: قاااالوا  ؟ياااامني

يملاوا إىل يوساف ماان ياومكم ، فساااروا يف تساعة أي ااام إىل : الشاكر واعتادل ههااره ، وقاال لولااده 
مصر ، فلم اا دخلاوا اعتناق يوساف ابااه ورفاع خالتاه ، مث دخال منزلاه وأدهان ولابس ثيااب امللا  ، 
ااا رأوه ساااجدوا شاااكرا  هلل ، ومااا ت ي اااب يوساااف يف تلاا  املاااد ة وال ماااس  الن ساااء حاااك  مجاااع اهلل  فلم 

  .(2)ليعقوب صلوات اهلل عليه سله 
__________________ 

 .( 77ا  75: ) سورة يوسف ( 9)
 .( 71ا  78: ) سورة يوسف ( 5)
 .( 13ا  81: ) سورة يوسف ( 3)
  .( 79: ) ، برقم (  581ا  95/587) كار األنوار ( 2)
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 ـ 3فصل ـ 
حمماد بان أ  عماري ، عان هشاام ا وب سناده عن الص فار ، عن أي وب بن نوح ، عن  935

 ؟ماا بلاغ مان حازن يعقاوب علاى يوسااف: قلات أل  عباداهلل صالوات اهلل علياه : بان ساامل ، قاال 
ومل اااا كاااان يوساااف صااالوات اهلل علياااه يف الس اااجن دخااال علياااه : حااازن سااابعني ثكلاااى ، قاااال : قاااال 

مان هاذا الساجن ، فاساأل إن  اهلل تعاىل ابتالك وابتلاى أبااك وأن  اهلل ينج يا  : ، فقال  7جربئيل 
الل هام إين  أساأل  كاق حمماد : اهلل كق  حممد وأهل بيته أن هل صا  مم اا أنات فياه ، فقاال يوساف 

  .وأهل بيته إال  عج لت فرجي وأرحتين مم ا أنا فيه
فابشر أي ها الص ديق ، فان  اهلل تعااىل أرسالين إليا  بالبشاارة بأناه هرجا  :  7قال جربئيل 

 ثالثة أي اام ، و ل كا  مصار وأهلهاا  ادم  أشارافها ، وماع إليا  أخوتا  وأبااك من الس جن إىل
إال  تلا  الل يلاة حاك  رأ   7فلم يلبث يوساف  .، فابشر أيها الصد يق إن   صفي  اهلل وابن صفي ه

  .املل  رؤيا أفزعته ، فقص ها على أعوانه ، فلم يدروا ما تأويلها
أي هاا امللا  أرسالين إىل الس اجن ، : ن يوسف ، فقال لاه فذكر الغالم ال ذي جى من الس ج

فااا ن  فياااه رجاااال  مل يااار مثلاااه حلماااا  وعلماااا  وتفساااريا  ، وقاااد كنااات أناااا وفاااالن غ ااابت عليناااا وأمااارت 
هااا لنااا وكااان كمااا قااال ، ففااالن صاالب وأم ااا أنااا فنجااوت فقااال لااه امللاا   : كبساانا رأينااا رؤيااا ، فعرب 

ااا بلااغ رسااالة امللاا   (9) «أفتنــا فــي ســبع بقــرات  »: ف يااا يوساا: ان لااق إليااه ، فاادخل وقااال  فلم 
ااا بلااغ يوسااف رساااله امللاا  قااال  (5) «ائتــوني بــه أستخلصــه لنفســي  »: يوسااف امللاا  قااال  : فلم 

كيف أرجو كرامته وقد عرف برآءف وحبسين سنني ، فلم ا مساع امللا  أرسال إىل الن ساوة فقاال ماا 
  .(3) «ه من سوء قلن حاش هلل ما علمنا علي »: خ بكن  

ااا أعجبااه كمالااه وعقلااه ، فقااال لااه  ااا كلم  أقصااص : فأرساال إليااه وأخرجااه ماان الس ااجن ، فلم 
 صدقت : قال املل   .رؤياي فاين  أريد أن أمسعها من  ، فذك ره يوسف كما رأ  وفس رها

____________ 
 .( 26: ) سورة يوسف ( 9)
 .( 52: ) سورة يوسف ( 5)
  .( 59: ) سورة يوسف ( 3)
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إن اهلل تعاىل أوحى إيل  أين  مادب ره والقاي م باه يف تلا  : فقال يوسف  ؟فمن يل امع ذل  وحفظه
  .صدقت دون  خامتي وسريري وتاجي: الس نني ، فقال له املل  

فأقباال يوسااف علااى مجااع ال  عااام يف الس اانني الس اابع اخلصاايبة يكساابه يف اخلاازائن يف ساانبله ، 
علااى بيااع ال  عااام ، فباااعهم يف الس اانة األوىل بالااد راهم  7، أقباال يوسااف  مث  أقبلاات الس اانون اجلدبااة

ينار ، حاك  مل يباق مبصار وماا حوهلااا ديناار وال درهام إال  صاار يف مملكاة يوساف ، وباااعهم يف  والاد 
الس نة الث انية باحللي واجلواهر حك  مل يبق مبصر حلاي  وال جاوهر إال  صاار يف مملكتاه ، وبااعهم يف 

الثا لثة بالد واب واملواشي حك  مل يبق مبصار وماا حوهلاا داب اة وال ماشاية إال  صاارت يف مملكاة  الس نة
يوسااف ، وباااعهم يف الس اانة الر ابعااة بالعبيااد وا ماااء حت ااآ مل يبااق مبصاار ومااا حوهلااا عبااد وال أمااة إال  

مبصار وماا حوهلاا  وصار يف مملكة يوسف ، وباعهم يف الس نة اخلامسة بالد ور والعقاار حاك  مل يباق
دار وال عقااار إال صاااار يف مملكاااة يوساااف ، وبااااعهم يف الس اانة الس ادساااة بااااملزارع واألهناااار حاااك  مل 

اااابعة  7يبااق مبصاار ومااا حوهلااا هناار وال مزرعاااة إال  صااار يف مملكااة يوسااف  ، وباااعهم يف الس اانة الس 
  .وصاروا عبيدا  له 7وسف برقاهبم حك  مل يبق مبصر وما حوهلا عبد وال حر  إال صار يف مملكة ي

إين  أشااهد : الاار أي رأياا  ، قااال : قااال  ؟مااا تاار  فيهااا خااو لين ر   : فقااال يوسااف للملاا  
اهلل وأشااااهدك أي هااااا امللاااا  إين  أعتقاااات أهاااال مصاااار كل هاااام ، ورددت علاااايهم أمااااواهلم وعبياااادهم ، 

ككمااي ،  ورددت علياا  خامتاا  وسااريرك وتاجاا  علااى أن ال تسااري إال  بسااريف ، وال يكاام إال  
وف اري ، وأناا أشاهد أن ال إلاه إال  اهلل  (9)إن  ذلا  لاديين : فاهلل أجاهم على يدي  ، فقال امللا  

  .(5)ما ذكرته  :وحده ال شري  له ، وأن   رسوله ، وكان من إخوة يوسف وأبيه 
 ـ 4فصل ـ 

ا وأخربنا الش يه أبو احلسني أود بن حممد بن علي  بن حمم د الر شكي  936
 ، عن  (3)

__________________ 
 .لزيين ، وهو أنسب: يف هامش البحار عن نس ة ( 9)
 .( 76: ) ، برقم (  513ا  95/519) كار األنوار ( 5)
: اليشااكري ، وعاان بعااه :  2ويف   (  5/236) الرشااكي وهااو املوافااق ملااا يف الرياااض :  5و   5و   9يف   ( 3)

  .7لر اا الز شكي ، وزش  قرية من قر  مشهد ا
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جعفاار باان حممااد ، عاان جعفاار باان أوااد ، عاان اباان بابويااه ، عاان حممااد باان علااي مااا جيلويااه ، عاان 
حممااد باان حيااىي الع ااار ، عاان احلسااني باان احلساان باان أبااان ، عاان حممااد باان أورمااة ، عاان أوااد باان 

: ، قااال  7، عاان احلساان الواساا ي ، عاان هشااام باان سااامل ، عاان أ  عبااداهلل  (9)احلساان امليثمااي 
: قاال  ؟أيان منزلا : م أعارا  علاى يوساف ليشا ي طعاماه قباعاه ، فلماا فار  قاال لاه يوساف قدا

ياا يعقاوب هاو يقارؤك الس االم : إذا ماررت باوادي كاذا وكاذا ، فقاف فنااد : مواع كذا وكذا قاال 
  .إن  وديعت  عند اهلل لن ت يع: ويقول ل  
احفظاوا علاى ا بال ، مث : ناه فم ى االعارا  حاك انتهاى إىل املوااع ، فقاال لغلما: قال 

نعام ، : قاال  ؟أنات يعقاوب: ناد  يا يعقوب ، ف رج إليه رجل طويل مجيل ، فقال له االعرا  
فساقط مغشاي ا  علياه ، مث أفاا  فقاال ياا أعارا  : فاُبلغه ما قال له يوسف صلوات اهلل عليه ، قال 

املااال ويل بناات عاام لاايس يولااد يل قالاا  ك نعاام إين  رجاال كثااري  ؟ألاا  حاجااة إىل اهلل جاال  وعااال: 
وصالى ركعتاني ، مث  دعااى  7فتوا اأ يعقاوب : منهاا ، فأحاب  أن تادعو اهلل أن يارزقين ولادا ، قااال 
اهلل تعاىل ، فرز  له أربعة أب ن يف كل  ب ن اثنان 
(5).  

ا وعاان اباان بابويااه ، عاان أبيااه ، عاان سااعد باان عبااداهلل ، عاان أوااد باان حممااد ، عاان  937
: قلات أل  جعفار صالوات اهلل علياه : ، عن حن اان بان سادير ، عان أبياه ، قاال  احلسن بن علي

يا بين  اذهبوا فتجس سوا من يوساف وأخياه ، أكاان عاملاا : حني قال لولده  7أخربين عن يعقوب 
  .عليه مل  املوت (3)ان هبط : قال  ؟فكيف ذل : نعم قلت : قال  ؟بأنه حي  

ياا ابات دعاين ، فقاال : قاال  ؟صانع با  إخوتا حاد ثين كياف : ليوساف  7قال يعقاوب 
 أخذوين فأقعدوين على رأس اجلب  ، مث : أقسمت علي  إال  أخربتين ، قال 

__________________ 
 .عن أود بن حمسن: ابن أورمة عن أود بن حممد بن اوسن امليثمي ، ويف البحار :  5يف   ( 9)
 .( 1: ) ، برقم (  929) وراجع كمال الدين ص  .عن كمال الدين(  95/585) كار األنوار ( 5)
كان يهابط علياه ملا  املاوت فساأله هال مار  با  : قال  ؟فكيف ذل : بعد قوله  3ويف    .انه يهبط:  9يف   ( 3)

اذهبااوا فتحس سااوا ماان يوسااف ، فان ااه ألقااي يف روعااي علااى أن يوساااف : ال ، نعلاام حياتااه ، قااال : قااال  ؟روح يوسااف
وب سااناده املااذكور بأنااه طلااب يعقااوب ماان يوسااف إخباااره بصاانع إخوتااه ، فاسااتعفى فأقساام عليااه ،  .احتااال علااى أخيااه

أقعاادوين علااى رأس اجلااب  وطلبااوا ناازع قميصااي ، فسااألتهم بوجهاا  ال يباادوا عااورف ، فرفااع فااالن السااكني علااي  : فقااال 
  .ئه أن يكف ، ف كهانزع ، فصاح يعقوب ووقع مغشيا  عليه ، فأفا  ف لب الت كملة فسأله بآبا: فقال 
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إين  أساااألكم بوجاااه يعقاااوب أال  تنزعاااوا قيمصاااي ، وتبااادوا : انااازع قميصااا  ، قلااات هلااام : قاااالوا يل 
وسااقط مغشااي ا  عليااه مث  أفااا   7اناازع ، فصاااح يعقااوب : عااورف ، فرفااع فااالن علااي  الس ااكني وقااال 

إمساعيال إال  أعفيتاين إين  أساأل  باآل إباراهيم وإساحا  و : قاال  ؟ياا باين  كياف صانعوا با : فقال 
 .(9)عنه ، ف كه 

 ـ 5فصل ـ 
ثنا حمماد بان موساى بان املتوكال ، حادثنا عباداهلل بان جعفار  938 ا وعان ابان بايوياه ، حاد 

احلمريي ، عن أود بن حممد ، عن احلسان بان حمباوب ، عان عاال ، عان حمماد بان مسالم ، قاال 
ف مبصااار بعاااادما مجااااع اهلل كاااام عااااا  ماااع يوساااا  7أخاااربين عاااان يعقاااوب :  7قلااات أل  جعفاااار : 

فمان كاان احلج اة : عا  حولني ، قلات : قال  ؟ليعقوب سله ، وأراه تأويل رؤيا يوسف الص ادقة
كاان يعقاوب احلج اة ، وكاان امللا  ليوساف ، فلم اا ماات : قاال  ؟يف االرض ، يعقوب أم يوسف

اااام ، فدفناااه يف بيااا ت املقااادس ، يعقاااوب صااالوات اهلل علياااه ولاااه يوساااف يف تاااابوت إىل ارض الش 
نعام أماا تسامع قاول : قاال  ؟فكاان يوساف رساوال  نبي اا  : وكان يوسف بعد يعقوب احلجة ، قلت 

  .(5)« ولقد جائكم يوسف من قبل بالبي نات » : اهلل تعاىل 
ثنا ساعد بان عباداهلل ، عان أواد بان حمم اد : ا وعن ابن بابويه ، عن أبياه ، قاال  931 حاد 

احتاابس : بان ف اال ، عاان أ  احلسان صالوات اهلل عليااه قاال ابان عيساى ، عاان احلسان بان علااي 
امل اار عاان بااين إساارائيل ، فااأوحى اهلل تعاااىل إىل موسااى أن أخاارج عظااام يوسااف ماان مصاار ووعااده 

هاا هناا عجاوز تعلام : عم ن يعلم مواعه ، فقيال  7نزول امل ر إذا أخرج عظامه ، فسأل موسى 
أتعارفني موااع قارب يوساف : ميااء ، فقاال هلاا علمه ، فبعث موسى إليها ، فأف بعجاوز مقعادة ع

ت لاق يل رجلاي ، : ال ، حاك  تع ياين أرباع خصاال : فأخربيين ، فقالت : نعم ، قال : قالت  7
 ،  وتعيد إيل  شبا  ، وتعيد إيل  بصري ، وجتعلين مع  يف اجلن ة

__________________ 
اند واملانتعان العلا(  58: ) ، بارقم (  95/577) كار األناوار ( 9) عان (  95/522)  .ل ماع اخاتالف يساري يف الس 

 .( 9/357) عن العياشي ، وراجع تفسري القمي (  95/391) تفسري القمي و
  .32: ، سورة غافر (  77: ) ، برقم (  95/515) كار األنوار ( 5)
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ااا تع ااي : فكاارب ذلاا  علااى موسااى ، فااأوحى اهلل تعاااىل إليااه  علااي  ، أع هااا مااا سااألت ، فأن اا  إه 
ااا أخرجااه ذلاا   ففعاال فدلتااه عليااه ، فاساات رجه ماان شاااطيء الن ياال ماان تااابوت يف صااندو  ، فلم 

  .امل ر ، فحمله إىل الش ام ، فلذل  يمل أهل الكتاب موتاهم إىل الش ام
ا وب سناده عن ابن أورمة ، عن بعاه أصاحابنا ، عان أ  عباداهلل صالوات اهلل علياه  928

 ؟ماان أناات: إىل مااا صااار إليااه تعرااات لااه اماارأة العزيااز ، فقااال هلااا  7مل ااا صااار يوسااف : ، قااال 
  .(9)فبعث إليها مبائة ألف درهم : انصريف فاين  ساغني  ، قال : أنا تيكم ، فقال هلا : قالت 

إن  : أن ااه قااال  7اا وهبااذا األسااناد عان بعااه أصااحابنا ، عاان زرارة ، عان أ  عبااداهلل  929
: قالات  ؟ماا ولا  علاى ال اذي صانعت: وجادها عاذراء ، فقاال هلاا  يوسف ملاا تازو ج امارأة العزياز

  .(5)كان املل  عن ينا  : الش باب ، واملال ، وإين  كنت ال زوج يل ، يعين : ثالص خصال 
ثنا سعد بن عبداهلل ، عن يعقاوب بان يزياد ، عان  925 ا وعن ابن بابويه ، عن أبيه ، حد 

لاو : امرأة العزيز احتاجت ، فقيل هلاا  !إن  :فعه ، قال حممد بن أ  عمري ، عن بعه اصحابنا ير 
احلماد هلل ال اذي : تعر ات ليوسف صلوات اهلل عليه ، فقعدت على ال  ريق ، فلم ا مر  هباا قالات 

م ملوكاا  ، واحلمااد هلل ال اذي جعاال امللاوك مبعصايتهم عبياادا  ، قاال  ماان : جعال العبياد ب اااعتهم لارهب 
و جها أنا زلي ا  فتز : قالت  ؟أنت

(3).  
 ـ 6فصل ـ 

ا أخربنااا هبااة اهلل باان دعوياادار ، عاان أ  عبااداهلل الد وريساايف ، عاان جعفاار باان أوااد  923
املريسي ، عن ابن بابويه ، عان جعفار بان علاي ، عان أبياه ، عان جاد ه عباداهلل بان املغارية ، عم ان 

إن اا : ف ، فقيال هلاا استأذنت زلي ا علاى يوسا: ذكره ، عن أ  عبداهلل صلوات اهلل عليها ، قال 
 أنا ال أخاف من هاف اهلل ، فلم ا : أن تقدمي عليه ملا كان من  ، قالت  (2) اف بقدم 

__________________ 
 .( 78: ) ، برقم (  95/516) كار األنوار ( 9)
 .( 71: ) ، برقم (  95/516) كار األنوار ( 5)
 .( 88: ) ، برقم (  95/516) كار األنوار ( 3)
 .أن ا نكره أن تقدم: عن القصص والعلل (  95/985) ارأة وشجاعة ، ويف البحار : أي ( 2)
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احلماد هلل ال اذي جعال امللاوك : يا زلي ا ما يل أراك قد تغري  لون  ، قالت : دخلت عليه قال هلا 
  .مبعصيتهم عبيدا  ، وجعل العبيد ب اعتهم ملوكا  

: حساان وجهاا  يااا يوسااف ، قااال : قالاات  ؟مناا  مااا ال ااذي دعاااك إىل مااا كااان: قااال هلااا 
يكاااون يف آخااار الز ماااان يكاااون أحسااان ماااين  وجهاااا  ،  9حمماااد : فكياااف لاااو رأيااات نبي اااا  يقاااال لاااه 

 ؟فكيااف علماات أين صاادقت: صاادقت ، قااال : وأحساان مااين  خلقااا  ، وأمسااح مااين  كف ااا ، قالاات 
اا صادقت إين  قاد  ألن  حاني ذكرتاه وقاع حب اه يف قلايب ، فاأوحى اهلل تعااىل إىل: قالت  يوساف أهن 

يتزو جها  (9)، فأمره اهلل تعاىل أن  9أحببتها حلب ها حممد 
(5).  

ا وباسناده عن أود بن حممد بن عيسى ، عن ابن ف ال ، عن ياونس بان يعقاوب  922
ملااا دخاال يوسااف صاالوات اهلل : ، عاان أ  بصااري ، عاان أ  عبااداهلل عليااه الصااالة والسااالم ، قااال 

إين  لسات با براهيم أناا يوساف : قاال  ؟كيف أنت ياا إباراهيم:   يعين هرود ، قال عليه على املل
وهو صاحب إباراهيم ال اذي حااج  إباراهيم يف رب اه قاال : بن يعقوب بن إسحا  بن إبراهيم ، قال 

 . (3)وكان أربعمائة سنة شابا  : 
عان رجال ،  ا وباسناده عان ابان أورماة ، عان يزياد بان إساحا  ، عان حياىي األزر  ، 925

كاااان رجااال مااان بقي اااة قاااوم عااااد قاااد أدرك فرعاااون : عااان الص ااااد  صااالوات اهلل وساااالمه علياااه قاااال 
يوسف ، وكان أهل ذلا  الز ماان قاد ولعاوا بالعاادي يرموناه باحلجاارة ، وأن اه أتاى فرعاون يوساف ، 

 أجااارين عااان الن ااااس وأحاااد ث  بأعاجياااب رأيتهاااا وال أحاااد ث  إال بااااحلق ، فأجااااره فرعاااون: فقاااال 
  .ومنعه وجالسه وحد ثه ، فوقع منه كل  موقع ، ورآ  منه أمرا  مجيال  

وكان فرعون مل يتعلق على يوسف بكذباة وال علاى العاادي ، فقاال فرعاون ليوساف : قال 
ااا قادم يعقاوب : نعام أ  يعقاوب ، قاال : قاال  ؟هال تعلام أحادا  خاريا  مناا :  علاى فرعااون  7فلم 

ياا شاي  كام :  7به وزاده إكراما  ليوسف ، فقال فرعاون ليعقاوب حي اه بتحية امللوك ، فأكرمه وقر 
 كذب فسكت : مائة وعشرون سنة ، قال العادي : قال  ؟اتى علي 

__________________ 
 .ان يزو جها: يف أغلب الن س  امل  وطة ( 9)
) الفصاال (  7) باااب يف ال(  9/917) ، وإثبااات اهلااداة (  68: ) ، باارقم (  585ا  95/589) كااار األنااوار ( 5)

 .( 981) اخلرب املرقم (  97
  .( 89: ) ، برقم (  95/516) و(  35: ) ، برقم (  95/25) كار األنوار ( 3)
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باه ، فقاال فرعاون ليعقاوب  قاال  ؟كام أتاى عليا :  7يعقوب ، وشق  ذل  على فرعاون حاني كذ 
الل هام :  وساالمه علياه كاذب ، فقاال يعقاوب صالوات اهلل: مائة وعشارون سانة ، قاال العاادي : 

  .(9)فسق ت حليته على صدره فبقي واجبا  : إن كان كذب فاطرح حليته على صدره ، قال 
عمااادت إىل رجااال أجرتاااه فااادعوت علياااه ، أحاااب  أن : فهاااال ذلااا  فرعاااون وقاااال ليعقاااوب 

يااال إين  رأيااات هاااذا ماااع إباااراهيم خل: تااادعو إهلااا  بااارد ه ، فااادعا لاااه فااارد ه اهلل إلياااه ، فقاااال العاااادي 
ا رأيت إسحا  ، فقال لاه : قال يعقوب  .الر ون يف زمن كذا وكذا فمان : ليس أنا الذي رأيته إه 

أنا يعقوب بن إسحا  بن إبراهيم خليل الارون صالوات اهلل علايهم ، فقاال العاادي : قال  ؟أنت
  .(5)صد  وصدقت : صد  ، ذل  ال ذي رأيته ، فقال : 

ثنا حمماد بان حياىي الع  اار ، عان حمماد بان أواد ،  ا عن ابن بابوياه ، عان أبياه ، 926 حاد 
، عاان عبااداهلل الااد هقان ، عاان درساات ،  (3)حاادثنا موسااى باان جعفاار البغاادادي ، عاان اباان معبااد 

دخااال يوساااف صااالوات اهلل علياااه : ، عااان أ  عباااداهلل صااالوات اهلل علياااه قاااال  (2)عااان أ  خالاااد 
ة عشار ، وبقاي بعاد خروجاه تاانني سانة ، الس جن وهو ابن اثين عشرة سنة ، ومكاث بعادها تانيا

  .(5)فذل  مائة وعشر سنني 
__________________ 

 .وحيا ، واحا ، واحبا ، وهذه الكلمة غري موجودة يف البحار: يف الن س  اخلمسة امل  وطة ( 9)
 .( 82: ) ، برقم (  518ا  95/517) كار األنوار ( 5)
 .علي  بن معبد:  2و 3يف   ( 3)
 .عن أ  خالد القماط يزيد: والص حيح  .ابن خالد ، وهو غلط:  2   يف( 2)
  .( 95/517) كار األنوار ( 5)
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 الباب السابع 
 (في ذكر أيوب وشعيب عليهما الّسالم ) 

ا وأخربناا الس ايد املرت اى بان الاد اعي احلسايين ، عان جعفار الدوريسايف ، عان أبياه ،  927
ثن ثنا أوااد باان حممااد باان عيسااى ، عاان عاان اباان بابويااه ، عاان أبيااه ، حااد  ا سااعد باان عبااداهلل ، حااد 

احلسن بن علي  اخلز از ، عن ف ل األشعري ، عن احلسني بن امل تار ، عان أ  بصاري ، عان أ  
 7ماا ساأل أياوب : وقاال  .سابع سانني باال ذناب 7ابتلاي أياوب : عبداهلل صلوات اهلل عليه قاال 

  .العافية يف شيء من بالئه
إن  أيااوب ابتلااي ماان غااري ذنااب وان  األنبياااء : أ  صاالوات اهلل وسااالمه عليااه قااال : وقااال 

صاالوات اهلل علاايهم ال يااذنبون ، ألهناام معصااومون وال يزيغااون وال يرتكبااون ذنبااا  صااغريا  وال كبااريا  ، 
إن  اهلل تعااىل ابتلاى أياوب باال ذناب ، فصارب حاك عاري  ، واألنبيااء ال يصاربون علاى الت عياري : وقال 

(9).  
ثنا يعقاوب بان يزياد ، عان احلسان بان علاي ،  928 ا وباسناده عن سعد بن عبداهلل ، حاد 

قااال اهلل : ، فقااال  7عاان داود باان ساارحان ، عاان أ  عبااداهلل صاالوات اهلل عليااه قااال ذكاار أي ااوب 
لاو نصابت : إن  عبدي أي وب ما أنعم علياه بنعماة إال  ازداد شاكرا  ، فقاال الشاي ان : جل  جالله 

 ليه البالء ، فابتليته كيف صربه ، فسل  ه على إبله ورقيقه ، فلم ع (5)
__________________ 

، بارقم (  95/327) ماا ساأل وخار ج ماا قبلاه عان العلال : من قوله (  98: ) ، برقم (  95/358) كار األنوار ( 9)
وال كباريا  والبقي اة أوردهاا فياه ص  :عان اخلصاال إىل قولاه (  93) بارقم (  328) وماا بعاده يف نفاس اجلازء ص (  1: ) 
 .عن العلل(  98) برقم (  327) 
  .لو صببت ا ل: يف البحار ( 5)
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  .ي ك له شيئا  غري غالم واحد
يااا أي ااوب مااا بقااي ماان إبلاا  وال ماان رقيقاا  أحااد إال  وفااد مااات فقااال : فأتااه الغااالم فقااال 

فقاال الش اي ان  (9)حلماد هلل ال اذي أخاذ احلمد هلل ال ذي أع ى واحلمد هلل ال اذي أع اى وا: أيوب 
احلمااد هلل : إن  خيلاه أعجاب إليااه فسال ط عليهااا ، فلام يبااق منهاا شاايء إال  هلا  ، فقااال أياوب : 

وكاااذل  ببقااارة ، وغنماااه ، ومزارعاااه ، وأرااااه ، وأهلاااه ،  .(5)ال اااذي أع اااى واحلماااد هلل ال اااذي أخاااذ 
  .وولده ، حك  مرض مراا  شديدا  

مااا كااان أحااد ماان الن اااس يف أنفساانا وال خااري عالنيااة : فقااالوا يااا أي ااوب فأتااه أصااحاب لااه ، 
خااريا  عناادنا مناا  ، فلعاال  هااذا لشاايء كناات أسااررته فيمااا بيناا  وبااني رب اا  مل ت لااع عليااه أحاادا  ، 
فابتالك اهلل من أجله ، فجزع جزعا  شديدا  ودعى رب ه ، فشفاه اهلل تعاىل ورد عليه ما كان لاه مان 

نيا ، قال قيل أو كثري يف   «ووهبنـا لـه أهلـه ومـثلهم معهـم رحمـة  »: وسألته عن قوله تعااىل : الد 
  .(2)ال ذين كانوا ماتوا : فقال  (3)

ا وعاان اباان بابويااه ، عاان حممااد باان احلساان ، عاان حممااد باان احلساان الص اافار ، عاان  921
مل اا : قاال  7يعقوب بان يزياد ، عان حمماد بان أ  عماري ، عان هشاام بان ساامل ، عان أ  عباداهلل 

، ورآ  ابلايس صاربه أتاى إىل أصاحاب لاه كاانوا رهباناا  يف اجلباال ، فقاال هلام  7طال بالء أي وب 
ااا قربااوا منااه نفاارت : ماار وا بنااا إىل هااذا العبااد املبتلااى نسااأله عاان بلي تااه ، قااال :  فركبااوا وجاااؤوه ، فلم 

بغاااهلم فقر بوهااا بع ااا  إىل بعااه 
حاادص فساال موا علااى اي ااوب  ، مث مشااوا إليااه وكااان فاايهم شاااب   (5)

  .فال نر  تبتلي هبذا البالء إال  ألمر كنت تس ه .يا أي وب لو أخربتنا بذنب : وقعدوا ، وقالوا 
__________________ 

احلماااد هلل الاااذي أع ااااه واحلماااد هلل : احلماااد هلل الاااذي أخاااذه ، ويف غريمهاااا مااان الن سااا  والبحاااار :  5و   9يف   ( 9)
 .ال ذي أخذه

 .احلماد هلل الاذي أع اى: احلمد هلل ال اذي أخاذ وتارك األخار  وهاي : البحار هنا ذكر مجلة واحدة فقط وهلي  يف( 5)
 .والظ اهر وقوع الس قط

 .( 23: ) سورة ص ( 3)
 .( 91: ) ، برقم (  95/358) كار األنوار ( 2)
  .فقر بوا بع ها من بعه: يف بعه الن س  ( 5)
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وعز ة ر  إن ه ليعلم أين  ما أكلات طعاماا  قاط إال ومعاي يتايم : قال ايوب صلوات اهلل عليه 
أو ااااعيف يأكااال معاااي ، وماااا عااارض يل أماااران كالمهاااا طاعاااة إال  أخاااذت بأشاااد مها علاااى بااادين ، 

سوءة لكم عمده إىل نيب  اهلل ، فعنفتموه حك  أههر مان عباادة رب اه ماا كاان يسار ه : فقال الش اب 
  .(9)« رب إين  مس ين الشي ان بنصب وعذاب » : ، فعند ذل  دعا رب ه وقال 

أي  شااايء أشاااد  مم اااا مااار  : قيااال ألي اااوب صااالوات اهلل علياااه بعااادما عافااااه اهلل تعااااىل : وقاااال 
  .(5)ساتة االعداء : قال  ؟علي 

 ـ  1فصل ـ 
أم ار اهلل : ا وباسناده عن هشام بن ساامل ، عان أ  عباداهلل صالوات اهلل علياه قاال  958

الساماء فراشاا مان ذهاب ، فجعال أياوب صالوات اهلل علياه يأخاذ ماا كاان خارجاا   على أياوب مان
وماان يشاابع ماان ف اال رب ااه : قااال  ؟أمااا تشاابع يااا أي ااوب:  7ماان داره فيدخلااه داره ، فقااال جربئياال 

(3).  
ان  أي وب كاان يف زمان يعقاوب بان إساحا  : ا وباالسناد املتقدم عن وهب بن منب ه  959

إليااا ، وكااان أبااوه مم اان آماان : كااان صااهرا  لااه ، يتااه ابنااة يعقااوب يقااال هلااا صاالوات اهلل علاايهم ، و 
بااا براهيم صااالوات اهلل علياااه ، وكانااات أم أي اااوب ابناااة لاااوط ، وكاااان لاااوط جاااد  أي اااوب صااالوات اهلل 

  .وسالمه عليهما أبا أم ه
وملا استحكم البالء على أيوب مان كال وجاه صاربت علياه امرأتاه ، فحسادها إبلايس علاى 

: قالاات  ؟ألساات اُخاات يوسااف الص ااديق: هااا باخلدمااة ، وكاناات بناات يعقااوب ، فقااال هلااا مالزمت
هااو ال ااذي فعاال بنااا ليأجرنااا : قالاات  ؟فمااا هااذا اجلهااد وهااذه البلي ااة الاايف أراكاام فيهااا: بلااى ، قااال 

فعلااى  ؟بف اله عليناا ، ألن ااه أع ااء بف االه منعماا  مث أخااذه ليبتليناا ، فهال رأياات منعماا أف اال مناه
نشكره ، وعلى ابتالئاه  ماده ، فقاد جعال لناا احلسانيني كلتيهماا ، فاابتاله لاري  صاربنا ، إع ائه 

 وال جد على الص رب قو ة إال  مبعونته وتوفيقه ، فله احلمد واملن ة على ما أوالنا وابالنا ، 
__________________ 

 .( 29: ) سورة ص ( 9)
 .( 59: ) ، برقم (  355ا  95/359) كار األنوار ( 5)
  .( 55: ) ، برقم (  95/355) كار االنوار ( 3)
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أخ ااأت خ ااأ عظيمااا  لاايس ماان هيهنااا أحل  علاايكم الاابالء وأدخاال عليهااا شاابها دفعتهااا  : فقااال هلااا 
  .كل ها

: وانصاارفت إىل أي ااوب صاالوات اهلل عليااه مساارعة وحكاات لااه مااا قااال الل عااني فقااال أي ااوب 
ألقام بااهلل ال جلادن   مائاة مل أااغيت إلياه إن شافاين  القائل إبلايس لقاد حارص علاى قتلاي ، إين  

  .(5)اهلل  (9)
فااأحىي اهلل هلمااا أوالدمهااا وأمواهلمااا ورد  عليااه كاال  : قااال اباان عباااس : ا قااال وهااب  955

وخذ بيادك ااغثا  فااارب باه وال يناث ، فأخاذ ااغثا  : شيء هلما بعينه ، وأوحى اهلل تعاىل إليه 
أخاذ : الث مام ، فرب  به  ينه واارهبا ااربة واحادة ، وقيال : ال هلا من ق بان وقاف من شجرة يق

عشاارة منهاااا ف ااارهبا هباااا عشااار مااار ات ، وكاااان عمااار أي اااوب ثالثاااا  وسااابعني قبااال أن بصااايبه الااابالء ، 
  .(3)فزادها اهلل مثلها ثالثا  وسبعني سنة أخر  

 ـ 2فصل ـ 
 (  7في نبّوة شعيب ) 

ني معباد احلسايين ، عان الش اي  أ  جعفار ال  وساي ، عان ا أخربنا السي د ذوالفقاار با 953
ثنا حممااد باان موسااى باان املتوكاال ، قااال  ثنا : الش ااي  املفيااد ، عاان ا  جعفاار باان بابويااه ، حااد  حااد 

علي بن احلسني الس عد آبادي ، عن أود بن أ  عباداهلل الربقاي ، عان احلسان بان حمباوب ، عان 
إن  أو ل مان عمال : حلسني صلوات اهلل عليهما قاال هشام ، عن سعد ا سكايف ، عن علي بن ا

ااام بعاااد طف فاااوا يف  7املكياااال وامليااازان شاااعيب الن ااايب  عملاااه بياااده ، فكاااانوا يكيلاااون ويوفاااون ، مث  إهن 
  .(2)« فأصبحوا يف ديارهم جاتني » فعذ بوا هبا « فأخذهتم الر جفة » املكيال واسوا يف امليزان 

 حمبوب ، عن حيىي بن زكري ا ، عن سهل بن سعيد ، ا وهبذا االسناد عن ابن  952
__________________ 

 .عافاين: يف بعه النس  ( 9)
 .( 35: ) ، برقم (  95/355) كار األنوار ( 5)
 .إىل آخر الص فحة(  98) من الس  ر (  95/355) كار األنوار ( 3)
  .( 78: ) األعراف  واصية يف سورة(  6: ) ، برقم (  95/385) كار االنوار ( 2)
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بعثين هشام بن عبد املل  أست رج له بئرا  يف رصافة عبد املل  فحفرناا منهاا ماائيف قاماة ، : قال 
مث  باادت لنااا مججمااة رجاال طوياال ، فحفرنااا مااا حوهلااا فاا ذا رجاال قااائم علااى صاا رة عظيمااة عليااه 

ذا ج يناا ياده عان رأساه ثياب بيه ، وإذا كف ه اليمف على رأسه على مواع اربة برأساه ، فكن اا إ
أنا شاعيب بان صااحل : سالت الد ماء ، وإذا تركناها عادت فسد ت اجلرح ، وإذا يف ثوبه مكتوب 

ف اربوين وأا ااروا   طرحاوين يف هااذا اجلاب  وهااالوا  (9)إىل قومااه  7رساول رساول اهلل شااعيب النايب 
اب فكتبنا إىل هشام مبا رأيناه فكتب  اب كماا كاان واحتفاروا يف مكاان أعيدوا علياه الا   : علي  ال  

  .(5)آخر 
ثنا أود بن علي ، عن أبيه ، عن جد ه إباراهيم بان هشاام ،  955 ا وعن ابن بابويه ، حد 

عاان علااي  باان معبااد ، عاان علااي  باان عبااد العزيااز ، عاان حيااىي باان بشااري ، عاان أ  بصااري ، عاان أ  
، فأش صاه إىل الش اام ،  7ىل أ  بعث هشام بان عباد امللا  إ: عبداهلل صلوات اهلل عليه ، قال 

ا بعثت إلي  ال سأل  عن مسألة مل يصالح أن يساأل  : فلم ا دخل عليه قال له  يا أبا جعفر إه 
يساااألين أماااري : عنهاااا غاااريي ، وال ينبغاااي أن يعااارف هاااذه املساااألة إال  رجااال واحاااد ، فقاااال لاااه أ  

  .ال أدري وكان الص د  أوىل   :املؤمنني عم ا أحب  ، فان علمت أجبته ، وإن مل أعلم قلت 
أخربين عن الل يلة ال يف قتل فيها علي  بان أ  طالاب ، مباا اساتدل  الغائاب : فقال هشام 

(3) 
وأخاربين هال كانات لغاريه يف  ؟وماا كانات العالماة فياه للن ااس ؟عن املصر ال ذي قتل فيه على ذلا 

قتاال فيهااا علااي  صاالوات اهلل عليااه مل يرفااع عاان  أن ااه مل ااا كاناات الل يلااة ال اايف: فقااال لااه أ   ؟قتلااه عااربة
وجه االرض حجر  إال  وجد يته دم عبيط حك  طلع الفجر ، وكذل  كانت الل يلاة ال ايف فقاد فيهاا 

، وكذل  كانت الل يلة ال يف قتل فيها يوشع بان ناون ، وكاذل  كانات الل يلاة  8هارون أخو موسى 
  .نت الل يلة ال يف قتل فيها احلسني صلوات اهلل عليه، وكذل  كا 8ال يف رفع فيها عيسى بن مرمي 
__________________ 

 .أنا شعيب بن صاحل رسول رسول اهلل إىل قومه: يف البحار ( 9)
 .( 7: ) ، برقم (  95/383) كار األنوار ( 5)
والص احيح ماا وااعناه وهاي ناقصاة حاك  نسا ة البحاار  .الكاتب عن املصر ال اذي قتال فياه علاي  : يف مجيع الن س  ( 3)

  .يف املنت اكتماال  عن نس ة إثبات اهلداة
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يااااا امااااري : لونااااه ، وهاااام  أن يااااب ش بااااأ  فقااااال لااااه أ   (5)وجااااه هشااااام ، وامتقااااع  (9)ف ب ااااد 
املااؤمنني الواجااب علااى الن اااس ال  اعااة ألمااامهم والص ااد  لااه بالن صاايحة ، وأن  ال ااذي دعاااين إىل مااا 

ماااا ساااألين عناااه معااارفيف مباااا واااب لاااه مااان ال  اعاااة ، فيحسااان هااان  أماااري أجبااات باااه أماااري املاااؤمنني في
أع اااين عهاااد اهلل وميثاقاااه أال  ترفاااع هاااذا احلاااديث إىل أحاااد ماااا حييااات : املاااؤمنني فقاااال لاااه هشاااام 

  .فأع اه أ  من ذل  ما أرااه
انصرف إىل أهلا  إذا شائت ، ف ارج ا  متوج هاا  مان الش اام  او احلجااز : مث  قال هاشم 

رد هشام بريدا  وكتب معه إىل مجيع عم اله ما بني دمشاق إىل يثارب ياأمرهم أن ال ياأذنوا أل  ، واب
يف شايء مان ماادينتهم ، وال يباايعوه يف أسااواقهم ، وال ياأذنوا لاه يف خمال ااة أهال الش ااام حاك  ينفااذ 

هام قاد إىل احلجاز ، فلم ا انتهى إىل مدينة مدين ومعاه حشامه ، وأتااهم بع اهم فاأخربهم أن  زاد
م قد منعوا من السو  ، وأن باب املدينة أغلق   .نفد ، وأهن 

ااأ علااى غااالم لااه ، مث  صااعد  ؟فعلوهااا: أ  : فقااال  ائتااوين بواااوء فااأتى مباااء فتوا ااأ ، مث توك 
اجلبااال حاااك  إذا صاااار يف ثني اااة اساااتقبل القبلاااة ، فصااال ى ركعتاااني ، فقاااام وأشااارف علاااى املديناااة ، مث  

يا قوم اعبدوا اهلل ما لكم مـن إلـه : وإلى مدين أخاهم شعيباً قال  »:  ناد  بأعلى صوته ، وقاال
ويـا  * غيره وال تنقصوا المكيال والميزان إّني أراكم بخير وإّني أخـا  علـيكم عـااب يـوم محـي 

 * قوم أوفوا المكيال والميزان بالقس  وال تبخسوا الّناس أشياءهم وال تعثوا في األرض مفسدين
مث  واااع يااده علااى صاادره ، مث ناااد  بااأعلى صااوته أنااا  (3) «لكــم إن كنــتم مــ منين بقّيــة اهلل خيــر 

وكاااان يف أهااال مااادين شاااي  كباااري قاااد بلاااغ الس ااان وأدبتاااه : قاااال  .واهلل بقي اااة اهلل ، أناااا واهلل بقي اااة اهلل
ااااا مسااااع الن ااااداء قااااال ألهلااااه  : الت جااااارب ، وقااااد قاااارأ الكتااااب ، وعرفااااه أهاااال ماااادين بالص ااااالح ، فلم 

مااا هااذا ال ااذي مسعتااه : حماال وواااع وسااط املدينااة ، فاااجتمع الن اااس غليااه ، فقااال هلاام أخرجااوين ف
هااذا رجاال ي لااب الس ااو  فمنعااه الس اال ان ماان ذلاا  وحااال بينااه وبااني : ماان فااو  اجلباال ، قااالوا 

اا ويل عقار الن اقاة : الل هام نعام ، قاال : قاالوا  ؟ت يعاونين: منافعاه ، فقاال هلام الش اي   قاوم صااحل إه 
 ل واحد ، وعذ بوا مجيعا  على الر اا بفعله ، وهذا رجل قد قام مقام منهم رج

____________ 
 .تغري  من الغ ب: ترب د وجه فالن ( 9)
 .تغري  من حزن أو فزع: أي ( 5)
  .( 86ا  82: ) سورة هود ( 3)
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شاعيب ، وناااد  مثال ناادآء شاعيب صاالوات اهلل علياه ، وهااذا رجال مااا بعاده ، فارف ااوا الس اال ان 
ففتحاوا : وأطيعوين وأخرجوا إليه بالس و  فاق وا حاجته ، وإال مل آمن واهلل عليكم اهللكة ، قاال 

الباب وأخرجوا الس و  إىل أ  ، فاش وا حاجتهم ودخلوا مدينتهم ، وكتاب عامال هشاام إلياه مباا 
اااي  إلياااه ، فماااات يف ال اااي  ، فكتاااب هشاااام إىل عاملاااه مبااادين كمااال الش   رياااق فعلاااوه ، واااارب الش 

  .(9)راي اهلل عنه 
 ـ 3فصل ـ 

ا أخربنا الس يد علي  بن أ  طالب الس ليقي  956
، عان جعفار بان حمماد بان العب ااس ،  (5)

ثنا حمماد بان حياىي الع اار ، عان  ثنا حممد بن علي  ماجيلويه ، حاد  عن أبيه ، عن ابن بابويه ، حد 
أصاحابنا ، عان ساعيد بان جنااح ، احلسني بن احلسن بن أبان ، عن حممد بن أورمة ، عن بعه 

ثنا قااال : قياال لااه يااا أمااري املااؤمنني : قااال  7عاان أي ااوب باان راشااد رفعااه إىل علااي  إن  شااعيبا  : حااد 
الن يب  صلوات اهلل عليه دعا قومه إىل اهلل حك  كر سن ة ور  عظمه ، مث  غااب عانهم ماا شااء اهلل ، 

  .(3)حلديث مرارا  كثرية يكر ر عليهم ا 7وكان علي   ؟مث  عاد إليهم شاب ا  
ا وهبذا ا سناد عن ابان أورماة ، عم ان ذكاره ، عان عاال ، عان ف ايل بان يساار قاال  957

هاااودا  ، : مل يبعاااث اهلل عاااز  وجااال  مااان العااارب إال  مخساااة أنبياااآء : أباااو عباااداهلل صااالوات اهلل علياااه 
اادا  خاااه النبياااني  صاالوات اهلل علاا يهم ، وكااان شااعيب بكااااء وصاااحلا  ، وإمساعياال ، وشااعيبا  ، وحمم 

(2).  
ثنا أود بن عمران 958 ثنا حمم د بن إبراهيم ال  القاين ، حد    .ا وعن ابن بابويه ، حد 

__________________ 
: ) ، بارقم (  93/368) ، وجائت ق عاات مان احلاديث يف (  3: ) ، برقم (  397ا  26/395) كار األنوار ( 9)

) مان البااب (  5/262) ، وأورد قساما  مناه يف إثباات اهلاداة (  25/385) و(  2: ) ، برقم (  92/336) و(  95
 .( 593: ) برقم (  59) الفصل (  99
اااااااايعة  3كااااااااذا يف   ( 5) اااااااايقلي ويف الر ياااااااااض :  5و   2و   5الص اااااااايقلي ، ويف   :  9ويف   : وأعيااااااااان الش  ) الس 
 .الس ليقي والس يلقي( :  237) و(  5/257
 .( 98: ) ، برقم (  95/385) كار األنوار ( 3)
  .( 99: ) ، برقم (  95/385) ، وراجع (  22: ) ، برقم (  99/25) كار األنوار ( 2)
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ثنا عيسى بن راشد ، عن علي بان خز اة  ثنا حيىي بن عبد احلميد ، حد  ، عان  (9)ابن خالد ، حد 
عيبا  إىل قومااه وكاااان هلااام إن اهلل تعااااىل بعااث شااا: عكرمااة ، عااان اباان عب ااااس راااي اهلل عناااه ، قااال 

مل  فاصابه منهم بالء ، فلم ا رآ  املل  أن  القوم قاد خصابوا أرسال إىل عم الاه ، فحسابوا علاى 
الن اس ال  عام ، وأغلوا أسعارهم ، ونقصوا مكائيلهم وموازينهم ، واساوا الن ااس أشاياءهم ، وعتاوا 

م ، فكانوا مفسدين يف االرض ، فلم ا رآ  ذل  : شعيب صلوات اهلل علياه قاال هلام  عن أمر رهب 
فأرسااال « ال تنقصاااوا املكياااال وامليااازان إين  أرايكااام ااااري وإين  أخااااف علااايكم عاااذاب ياااوم حمااايط » 

  .املل  إليه با نكار
أن  امللاا  : إين  منهااي  يف كتااب اهلل تعاااىل والاوحي ال اذي أوحااى اهلل إيل باه : فقاال شاعيب 

اهلل بساااحته نقمتااه ، فلم اا مسااع امللا  ذلاا  أخرجاه ماان القريااة ،  إذا كاان مبنزلتاا  ال ايف نزلتهااا ينازل
فأرساال اهلل إليااه سااحابة فاااهل تهم ، فأرساال علاايهم يف بيااوهتم الس ااموم ويف طااريقهم الشاامس احلااارة 
ويف القرياااة ، فجعلاااوا هرجاااون مااان بياااوهتم وينظااارون إىل الس اااحابة ال ااايف قاااد أهل اااتهم مااان أسااافلها ، 

ىل أهاال بياات كااانوا يوفااون املكاياال واملياازان وال يب سااون الن اااس اشااياءهم فااان لقوا سااريعا  كل هاام إ
فنصااحهم اهلل وأخاارجهم ماان بااني العصاااة ، مث أرساال علااى أهاال القريااة ماان تلاا  الس ااحابة عااذابا  

  .(5)ونارا  فأهلكتهم ، وعا  شعيب صلوات اهلل عليه مائتني واثنني وأربعني سنة 
 ـ 4فصل ـ 

ثنا أباو عباداهلل حمماد بان شااذان بان أواد بان عثماان الاربواذي ا وعن ابن بابويه حا 951 د 
ثنا صاحل بان ساعيد  ثنا أبو علي حممد بن حممد بن احلارص بن سفيان احلافظ الس مرقندي حد  حد 

مااذي عاان عبااد املاانعم باان إدريااس عاان ابيااه  إن  شااعيبا  : عاان وهااب باان منب ااه اليماااين ، قااال  (3)ال  
بلعم بن باعورا كانوا من ولد رهط آمناوا  باراهيم ياوم أحار  فنجاا ، وأي وب صلوات اهلل عليهما و 

 وهاجروا معه إىل الش ام ، فزو جهم بنات لوط ، فكل  نيب  كان 
__________________ 

 .علي بن خذ ة:  5و   3والبحار ، ويف    5و   9كذا يف   ( 9)
 .( 93: ) ، برقم (  387ا  95/386) كار األنوار ( 5)
  .لزيادة من العلل فقطا( 3)
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قباال بااين إساارائيل وبعااد إبااراهيم صاالوات اهلل عليااه ماان نساال اولئاا  الاار هط ، فبعااث اهلل شااعيبا  إىل 
أهاال ماادين ، ومل يكونااوا فصاايلة شااعيب وال قبيلتااه ال اايف كااان منهااا ، ولكاان هم كااانوا أم ااة ماان االماام 

  .بعث إليهم شعيب صلوات اهلل عليه
ال ي يقاااه أحاااد مااان ملاااوك عصاااره ، وكاااانوا ينقصاااون املكياااال وكاااان علااايهم ملااا  جب اااار ، 

واملياازان ، ويب سااوا الن ااااس الن اااس أشااياءهم ، ماااع كفاارهم باااهلل وتكاااذيبهم لنبي ااه وعتااو هم ، وكاااانوا 
يستوفون إذا اكتالوا ألنفسهم أو وزنوا هلا ، فكاانوا يف ساعة مان العايش ، فاأمرهم امللا  باحتكاار 

ينهم ، ووعظهاام شااعيب فأرسال إليااه امللاا  ماا تقااول فيمااا صاانعت ال عاام ونقااص مكااائيلهم وماواز 
أوحااى اهلل تعاااىل إيل  أن امللاا  إذا صاانع مثاال مااا صاانعت : فقااط شااعيب  ؟أراض أم أناات ساااخط

: مل  فاجر ، فكذ به املل  وأخرجه وقومه من مدينتاه ، قاال اهلل تعااىل حكاياة عانهم : يقال له 
  .«من قريتنا  لن رجن   يا شعيب وال ذين آمنوا مع » 

أصاالوت  تااأمرك أن ناا ك مااا يعبااد » : يااا شااعيب : ، فقااالوا  (9)فاازادهم شااعيب يف الااوعظ 
فااآذوه بااالن في ماان بالدهاام ، فساال ط اهلل علاايهم احلاار  « آباؤنااا أو أن نفعاال يف أموالنااا مااا نشاااء اهلل 

يعون شااااربه والغاااايم ، حااااك  أن ااااجهم ، فلبثااااوا فيااااه تسااااعة أيااااام ، وصااااار ماااااؤهم ويمااااا  ال يساااات 
فرفع اهلل هلام ساحابة ساوداء ، « وأصحاب األيكة » : فان لقوا إىل غي ة هلم ، وهو قوله تعاىل 

فاااجتمعوا يف هل هااا ، فأرساال اهلل علاايهم نااارا  منهااا فاااحرقتهم ، فلاام ياانج ماانهم أحااد ، وذلاا  قولااه 
  .«فأخذهم عذاب يوم الظ ل ة » : تعاىل 

ااا : ب قااال إذا ذكاار عنااده شااعي 9وإن  رسااول اهلل  ذلاا  خ يااب األنبياااء يااوم القيامااة ، فلم 
  .أصاب قومه ما أصاهبم حلق شعيب وال ذين آمنوا معه مبك ة ، فلم يزالوا هبا حك  ماتوا

صاااار منهاااا إىل مااادين فأقاااام هباااا وهباااا لقياااه موساااى ابااان  7أن  شاااعيبا  : والر واياااة الص اااحيحة 
  .(5)عمران صلوات اهلل عليهما 
__________________ 

 .الوعد:  5و   9يف   ( 9)
  .( 1: ) ، برقم (  385ا  95/382) كار األنوار ( 5)
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 الباب الثّامن 
 ( عليه السالمّوة موسى بن عمران في نب) 

ثنا الس يد أباو الربكاات اخلاوزي  968 ا أخربنا الش ي  علي  بن عبد الص مد ، عن أبيه ، حد 
ثنا أواد بان ، عن الش اي  أ  جعفار حمماد بان بابوياه ،  ثنا ساعد بان عباداهلل ، حاد  عان أبياه ، حاد 

ثنا أود بن أ  نصار البزن اي ، عان أباان بان عثماان ، عان حمماد احللايب ،  حممد بن عيسى ، حد 
إن  يوسف بن يعقاوب صالوات اهلل عليهماا حاني ح ارته : عن أ  عبداهلل صلوات اهلل عليه قال 

إن  هاااااؤالء القااااابط سااااايظهرون علااااايكم ، : قاااااال الوفااااااة مجاااااع آل يعقاااااوب وهااااام تاااااانون رجاااااال  ، ف
ااا ينجاايكم اهلل برجاال ماان ولااد الوي باان يعقااوب امسااه موسااى باان  ويسااومونكم سااوء العااذاب ، إه 

، جعاد الش اعر ، أدم الل اون ، فجعال الر جال مان باين  (9)عمران بن فاهث بن الوي ، غاالم طاوال 
  .إسرائيل ، يسمي ابنه عمران ، ويسم ي عمران ابنه موسى

فذكر أبان ، عن ا  احلصني ، عن ا  بصري ، عان أ  عباداهلل صالوات اهلل علياه أن اه قاال 
ابا  من بين إسارائيل ، كل هام ياد عي أن اه موساى بان عماران ، :  ما خرج موسى حك  خرج تانون كذ 

اام يرجفااون بااه وي لبااون هااذا الغااالم ، فقااال لااه كهنتااه وسااحرته  إن  هااالك ديناا  : فبلااغ فرعااون أهن 
فواااع القواباال علااى : قوماا  علااى ياادي هااذا الغااالم ال ااذي يولااد العااام ماان بااين إساارائيل ، قااال و 

: تعاالوا ال نقارب الن سااء ، فقاال عماران أباو موساى : الن ساء ، فلم ا رأ  ذلا  بناو إسارائيل قاالوا 
آتوهن  ف ن  
 أمر اهلل واقع ولو كره املشركون ، الل هم  من تركه ف ين  ال أتركه ،  (5)

__________________ 
 .طويل: والبحار  9يف   ( 9)
  .ف ذا:  2يف   ( 5)
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ووقاع علااى اُم موساى ، فحملاات ، فوااع علااى اُم  موساى قابلااة يرساها ، فاا ذا قامات قاماات وإذا 
  .قعدت قعدت
ااا ولتااه اُم ااه وقعاات عليهااا اوب ااة: قااال  وكااذل  حجااج اهلل علااى خلقااه ، فقالاات هلااا  .فلم 

ال تلاوميين فااين  إذا ولادت اُخاذ ولادي فاذبح : فقالت  ؟ا بنت تصفرين وتذوبنيمال  ي: القابلة 
فااال يازين فاا ين  ساوف أكااتم علياا  فلام تصااد قها ، فلماا أن ولاادت التفتات إليهااا وهااي : ، قالات 
إين  ساااااوف أكاااااتم عليااااا  ، مث  ولتاااااه : أمل أقااااال : ماااااا شااااااء اهلل ، فقالااااات : ، فقالااااات  (9)مقبلاااااة 

: ، مث  خرجاااات إىل احلاااارس وكااااانوا علااااى الباااااب ، فقالاااات  (5)حت أمااااره فأدخلتااااه امل اااادع وأصاااال
ا خارج دم مق اع فانصارفوا فارااعته ، فلم اا خافات علياه أوحاى اهلل إليهاا  اجعلياه يف : انصرفوا فاه 

تاابوت ، مث اخرجياه لايال  فاطرحياه يف نيال مصار ، فوااعته يف التاابوت مث دفعتاه يف الايم ، فجعاال 
فعه يف الغمار وأن  الاريح ااربته فان لقات باه ، فلم اا راتاه قاد ذهاب باه املااء يرجع إليها وجعلت تد

، فهم ت 
  .أن تصيح فربط اهلل على قلبها (3)

ا أي ام الربياع : وقد كانت الص احلة امرأة فرعون وهي من بين إسرائيل قالت  فااخرجين  (2)إهن 
 اارب هلااا قبااة علااى شااط  الن ياال إذا فاااارب يل قب ااة علااى شاااطىء البحاار حااك  أتنااز ه هااذه االي ااام ، ف

أي واهلل يااا سااي دتنا إن ااا لناار  : قاالوا  ؟هال تاارون مااا أر  علااى املاااء: أقبال التااابوت يرياادها ، فقااال 
اااا دناااا منهاااا ثااارت إىل املااااء فتناولتاااه بيااادها ، وكااااد املااااء يغمرهاااا حاااك  صااااحوا عليهاااا ،  شااايئا  ، فلم 

 حجرهاا فا ذا غاالم أمجال النااس ، فوقعات عليهاا فجذبته فأخرجته من املاء ، فأخذتاه فوااعته يف
إين  أصابت غالماا  طي باا  نت  اذه ولادا  ، فيكاون قار ة عاني يل : هذا اباين ، فقاالوا : له حمب ة ، وقالت 

ما أدري إال  أن  املااء جااء باه ، فلام تازل باه : قالت  ؟ومن أين هذا الغالم: ول  وال تقتله ، قال 
  .حك راي

 أن  املل  ير   ابنا  مل يبق أحد من رؤوس من كان مع فرعون إال   فلم ا مسع الناس
__________________ 

 .تقبله:  9يف   ( 9)
 .شأنه:  3يف   ( 5)
 .وهو األوجه .مه ت:  9يف   ( 3)
  .ربيع:  2يف   ( 2)
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اطلباوا : ون بعث امرأته إليه تكون هئرا  له ، فأىب أن يأخذ من امرأة منهن  ثاديا  ، قالات امارأة فرعا
: قصاي ه :  بين هئرا  وال يق روا أحدا  ، فجعل ال يقبل من امرأة مانهن  ، فقالات أم  موساى الختاه 

تأخاذ : قالات هاا هناا إمارأة صااحلة : ، فان لقت حك  أتات بااب امللا   (9)انظري أثر من له أثر 
قالات  ؟فمان انات: ن ادخلوها ، فلما دخلت قالت هلاا امارأة فرعاو : ولدكم وتكف له لكم ، قلت 

انظااري هاال : لنااا فياا  حاجااة ، فقااال هلااا الن ساااء  (5)إذهاايب فلاايس : ماان بااين إساارائيل ، قالاات : 
فيكاااون الغاااالم منباااين  ؟إن يقبااال هااال يرااااى فرعاااون باااذل : فقالااات امااارأة فرعاااون  ؟يقبااال ثاااديها

ال  (2)هال يقبال أم  فاانظري: الظ ئار ال يرااى أبادا  ، قلان  (3)اسرائيل واملرأة من باين إسارائيل يعاين 
إن  اماارأة امللاا  تاادعوك : فاااذهيب فادعيهااا فجاااءت إىل اُمهااا فقالاات : قالاات اماارأة فرعااون  ؟يقباال

فدخلت عليهاا ، فادفعت إليهاا موساى فوااعته يف حجرهاا مث القمتاه ثاديها فقبال ، فقامات امارأة 
 ؟ومم اان هااي: قااال ثااديها وقبلتااه ف (5)إن  ابناا  بااد اقباال علااى ديسااها : فرعااون إىل فرعااون فقالاات 

ال هاف مان هاذا : هذا ماال يكون أبدا  ، فلم تزل تكل مه وتقول : من بين إسرائيل قال : قالت 
ا هو ابن  ينشأ يف حجرك حك  قل بت رأيه وراي   .الغالم إه 

فنشأ موسى يف آل فرعون ، وكتمت اُم ه خربه وإخته والقابلاة ، حاك  هلكات االم  والقابلاة 
اام يسااألون عنااه فاازاد يف عااذاهبم ، فشااكوا ذلاا  إىل ، وكااان بنااو إ ساارائيل ت لبااه ، فبلااغ فرعااون أهن 

إن كم ال تزالون فيه حك  ويء اهلل بغالم من ولاد الوي بان يعقاوب : شي  هلم عنده علم ، فقال 
موسى بن عمران غالم ادم جعد ، فبيناهم كذل  إذ أقبال موساى صالوات اهلل علياه يساري : امسه 

: قااال  ؟مااا امساا :  وقااف علاايهم ، فرفااع الش ااي  رأسااه فعرفااه بالص اافة ، فقااال لااه علااى بغلااة حااك
  (6)ابن عمران ، فوثب إليه الش ي  وقب ل يده : قال  ؟ابن من: موسى قال 

__________________ 
 .انظري أترين له أثرا  :  2و   5يف   ( 9)
 .فما:  3يف   ( 5)
 .تعين:  3يف   ( 3)
 .أو:  3يف   ( 2)
 .ثديها:  2و  3يف   ( 5)
  .يديه:  5يف   ( 6)
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اذهم شايعته ، فمكاث بعاد ذلا  ماا شااء اهلل ، مث   وثاروا إىل رجليه فقبلومهاا ، فعارفهم وعرفاوه وا  
خاارج فاادخل مديناااة لفرعااون فيهاااا رجاال مااان شاايعته يقاتاال رجاااال  قب يااا  فاساااتغاثه ، فااوكز القب اااي 

رجااال ماان آل فرعااون ، فكااان خائفااا  حااك  جاااءه فمااات فااذكره الن اااس وشاااع أمااره أن  موسااى قتاال 
اام ي لبوناا  ، ف اارج ماان مصاار بغااري داب ااة حااك  انتهااى إىل أرض ماادين ، فااانتهى : رجاال وقااال  إهن 

يف ناحيااة ، فقااال  (9)إىل أصاال شااجرة يتهااا بئاار وعناادها ام ااة ماان الن اااس وجاريتااان معهمااا غنيمااة 
اااايعفتان ال نااازاحم الر جاااال ، فااا ذا اساااتقى  أبوناااا شاااي  كباااري و ااان: ماااا خ بكماااا ، قالتاااا : هلماااا 

الن ااااس وانصااارفوا ساااقينا مااان بقي اااة ماااائهم ، فروهماااا موساااى فاخاااذ الااادلو واساااتقي وساااقي هلماااا ، 
  .فرجعتا قبل الن اس وجلس موسى مواعه

وأن اه وتااج إىل « رب  إين  ملاا أنزلات إيل  مان خاري فقاري » : لقاد قاال  (5) 7قال أباو جعفار 
وجدنا صاحلا  رونا فسقي لناا ، فقاال : قالتا  !ما أعجلكما: ا رجعتا إىل أبيها قال فلم   .شق مترة

إن  أ  ياادعوك ليجزياا  أجاار : اذهاايب فادعيااه فجاااءت متشااي علااى اسااتحياء ، قالاات : الحاادامها 
وج هياين إىل ال  رياق وامشاي خلفاي ، فاناا باين يعقاوب ال ننظار : ما سقيت لنا ، فقال موسى هلاا 

  .الن ساء (3)إىل أعجاز 
ال  اف جاوت مان القاوم الظ ااملني ، مث  اساتأجره : فلم ا جاءه وقاص  علياه القصاص ، قاال 

اااا ق اااى موساااى األجااال وساااار بأهلاااه  اااو بيااات املقااادس أخ اااأ ال  رياااق لااايال  ،  ليزو جاااه ابنتاااه ، فلم 
را  لعلاي  آتايكم منهاا امكثوا إين  آنست ناا: ، فرآ  نارا  فقال ألهله  (2)فأور  نارا  فلم  كنه الز ند 

اا انتهاى إىل الن اار إذا شاجرة ت ا رم مان أسافلها إىل أعالهاا ، فلم اا دناا منهاا  بقبس أو خرب ، فلم 
أين  أناااا اهلل رب  العاااملني ، وأن ألاااق عصاااك ، فألقاهاااا فاااذا هاااي حي اااة : تااأخ رت مث  دنتاااه ، فنااودي 

 : فوىل  مرتعدا  ، فنودي مثل اجلذع ألسناهنا صرير هرج من فمها مثل هلب الن ار ، 
__________________ 

 .غنيمات:  3يف   ( 9)
فاايمكن أن «  7» ، ويف بعااه الن ساا  باادون (  93/51) ولعل ااه الص ااحيح كمااا يظهاار ماان البحااار  9كااذا يف   ( 5)

جااودة يف  غااري مو « قااال أبااو جعفاار » إم ااا الص اادو  أو أوااد باان حممااد باان عيسااى أو غريمهااا ، ومجلااة : يكااون املااراد بااه 
 .52: ، سورة القصص (  93/38) وال يف البحار (  9/958) كمال الدين 

 .الزيادة من البحار( 3)
  .الوقد:  5يف   ( 2)
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، فاااذا يااده يف  (9)ال  ااف وخااذها ، فوقااع عليااه األمااان وواااع رجليااه علااى ذنبهااا وتناااول حليتهااا 
  .(5)شعبة العصا قد عادت عصا 

 ـ 1فصل ـ 
ابوياه ، عان أبياه ، حادثنا ساعد بان عباداهلل ، حادثنا أواد بان حمماد بان ا وعن ابن ب 969

سألت أباا احلسان الر ااا صالوات اهلل علياه عان : عيسى ، عن أود بن حممد بن أ  نصر ، قال 
نعاام ، : قااال  ؟أهااي ال اايف تاازو ج هبااا« إن  أ  ياادعوك ليجزياا  أجاار مااا سااقيت لنااا » : قولااه تعاااىل 
 ؟كياف علمات ذلا : قال أبوها « إن  خري من استاجرت القوي  األمني استاجره » : ومل ا قالت 

كااوين خلفااي ودل يااين علااى ال ريااق ، فكناات خلفااه : قالاات ملااا أتيتااه برسااالت  ، فأقباال معااي قااال 
  .أرشده كراهة أن ير  مين  شيئا  

ادخل البيت وخذ مان تلا  العصاي عصاا  تكاون : وملا أراد موسى ا نصراف قال شعيب 
اااا دخااال  معاا  تااادرأ هباااا الس ااباع ، وقاااد كاااان شاااعيب أخاارب باااأمر العصاااا ال ااايف أخااذها موساااى ، فلم 

خااذ غريهااا ، : موسااى البياات وثباات إليااه العصااا ، فصااارت يف يااده ف اارج هبااا ، فقااال لااه شااعيب 
خاذ : فعاد موسى إىل البيت ، فوثبت إليه العصا ، فصارت يف يده ف رج هبا ، فقاال لاه شاعيب 

: قاال لاه موساى  ؟امل اقال لا  خاذ غريهاا: ت يف يده ، فقاال لاه شاعيب غريها فوثبت إليه فصار 
خااذها وكااان شااعيب ياازور : قااد رددهتااا ثااالص ماار ات كاال  ذلاا  تصااري يف ياادي ، فقااال لااه شااعيب 

موسى كل  سنة ، ف ذا أكل قام موسى على رأسه وكسر له اخلبز 
(3).  

ن ابان أ  عماري ، عم ان ا وباسناده عن سعد بن عبداهلل ، عن يعقوب بن يزيد ، عا 965
ألقااى اهلل تعاااىل ماان موسااى علااى فرعااون وامرأتااه : ذكااره ، عاان ا  عبااداهلل صاالوات اهلل عليااه قااال 

وكااان فرعااون طوياال الل حيااة ، فقاابه موسااى عليهااا ، فجهاادوا أن هلصااوها ماان يااد : او بااة ، قااال 
 ان  هنا : قالت له امرأته ، فأراد فرعون قتله ، ف (5)حك جذ ها  (2)موسى فلم يقدروا على ذل  
__________________ 

 .حلييها:  9يف   ( 9)
 .( 9/958) ، وراجع كمال الدين (  25ا  93/38) كار األنوار ( 5)
 .، مع اختالف ال ي ر  باصل املعف(  98: ) ، برقم (  25ا  93/22) كار األنوار ( 3)
 .على خالصها:  9يف   ( 2)
  .حك خالها: البحار و  5و   2و   3يف   ( 5)



 953  .............................................................................  (يف نبو ة موسى بن عمران عليه السالم ) 

بااه هااذا الغااالم ادع اماارة ودينااار ف ااعهما بااني يديااه ففعاال ، فااأهو  موسااى إىل  (9)أماارا  يسااتبني 
اجلمرة وواع يده عليها فأحرقتها ، فلم ا وجد حر  الن اار وااع ياده علاى لساانه ، فأصاابته لغثاة ، 

  .(5)وأف لهما  ق ى أوفامها: « أ ا األجلني ق يت » : وقد قال يف قوله تعاىل 
ا وباسناده عن سعد بن عبداهلل ، عن أود بن حممد ، عم ن ذكاره ، عان درسات ،  963

، فوااعه ودناا مان  (3)بينما موسى جالس إذ أقبل إبليس وعلياه بارنس : قال  :عم ن ذكره عنهم 
 ؟نسال قار ب اهلل دارك ملااذا الارب : إبلايس قاال : قاال  ؟مان أنات: موسى وسل م ، فقال له موساى 

أخااربين بالااذ نب ال ااذي إذا أذنبااه اباان آدم :  7فقااال موسااى  .أخت ااف بااه قلااوب بااين آدم: قااال 
  .ذل  إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر يف نفسه ذنبه: قال  ؟إستحوذت عليه

ال  اال بااامرأة ال ياال  لاا  ف ن ااه ال هاال رجاال باا مرأة ال ياال  لااه إال  كناات : وقااال يااا موسااى 
حا  واي اك أن تعاهد اهلل عهادا  ، فان اه ماا عاهاد اهلل احاد إال  كنات صااحبه دون صاحبه دون أص

أصحا  حك  أحول بينه وبني الوفاء به وإذا مهمت بصدقة فام اها وإذا هام العباد بصادقة كنات 
  .(2)صاحبه دون أصحا  حك  أحول بينه وبينها 

أم اه حاك  رد ه اهلل تعااىل كام غااب عان : مل اا وااع يف البحار  7ا وسائل عان موساى  962
  .(5)ثالثة أي ام : قال  ؟إليها

،  8هاارون ماات قبال موساى : قاال  ؟ا وسائل أي هماا ماات قبال ، هاارون أم موساى 965
وكااان إساام ابااين  هااارون شاابريا  ، : هااارون قااال : قااال  ؟وساائل أي همااا كااان أكاارب هااارون أم موسااى

ا  وتفسريمها بالعربية    .(6)احلسن واحلسني : وشرب 
 ان  اليهود امروا با مساك يوم اجلمعة ، ف كوا يوم اجلمعة وامسكوا يوم الس بت : وقال 

__________________ 
 .نستبني:  2و   3يف   ( 9)
  .سورة القصص:  58، االية (  95: ) ، برقم (  93/26) كار األنوار ( 5)
 .برنس ذو ألوان: يف البحار ( 3)
، وأورد ق عااات منااه (  992: ) ، باارقم (  555ا  63/559) و(  31: ) ، باارقم (  93/358) كااار األنااوار ( 2)

 .( 91: ) ، برقم (  982/591) و(  5: ) ، برقم (  982/28) و(  58: ) ، برقم (  79/397) يف 
 .( 93: ) ، برقم (  93/26) كار األنوار ( 5)
  .( 95: ) ، برقم (  93/99) كار األنوار ( 6)
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م عليهم الص يد يوم الس بت فحر 
(9).  

وكان وصي  موسى يوشع بن نون : قال 
(5).  

رأيااات إباااراهيم وموساااى وعيساااى صااالوات اهلل علااايهم ، فأم اااا :  6قاااال رساااول اهلل : وقاااال 
، وأم ااا عيسااى فرجاال أواار  (3)موسااى فرجاال طااوال ساابط ، يشاابه رجااال الااز ط  ورجااال أهاال شاانوة 

انظاروا إىل صااحبكم ، يعاين : ياا رسالو اهلل فاابراهيم قاال :  مث ساكت فقيال لاه: قاال  .جعد ربعة
  .(2) 9نفسه 

 ـ 2فصل ـ 
ثنا سعد بان عباداهلل ، حادثنا حمماد بان احلساني ابان  966 ا وعن ابن بابويه ، عن أبيه حد 

، عم ان رو  ، عان أ  عباداهلل  (5)أ  اخل اب ، عن حممد بن سنان ، عن مقرن إماام باين فتياان 
كااان يف زماان موسااى صاالوات اهلل عليااه ملاا  جبااار ق ااى حاجااة مااؤمن : عليااه قااال صاالوات اهلل 

بشفاعة عبد صااحل ، فتاويف  يف ياوم امللا  اجلباار والعباد الص ااحل ، فقاام علاى امللا  النااس وأغلقاوا 
ابااواب الس ااو  ملوتااه ثالثااة أي ااام ، وبقااي ذلاا  العبااد الص اااحل يف بيتااه ، وتناولاات دواب  االرض ماان 

ياا رب هاو عادو ك وهاذا ولي ا  ، فاأوحى اهلل إلياه ياا : ، فقاال  (6)ه موسى بعد ثاالص وجهه ، فرآ
موسى إن  ولي ي سأل هذا اجلب ار حاجة فق اها له ، فكافأته عان املاؤمن وسال  ت دواب  األرض 

  .(7)على حماسن وجه املؤمن لسؤاله ذل  اجلب ار 
 ، عن أود بن حممد بن عيسى ،  ا وعن ابن بابويه ، عن ابن الوليد ، عن الصف ار 967

__________________ 
 .، عن العلل(  92/58) كار األنوار ( 9)
  .( 7: ) ، برقم (  93/365) كار األنوا ( 5)
شاابوه ، وشاانوة لعل ااه حماار ف شاانوءة بااالفتح مث ال  اام اساام مكااان باااليمن تنسااب إليااه األزد ،  : يف مااورد ماان البحااار ( 3)

 .أو حمر ف شبوة وهو أي ا  اسم مكان باليمن كما يف املعجم أي ا  (  3/368)  كما يف معجم البلدان
 .( 35: ) ، برقم (  92/528) و(  95: ) ، برقم (  93/99) و(  52: ) ، برقم (  95/98) كار األنوار ( 2)
 .قينان:  3فينان ، ويف   :  9يف   ( 5)
 .ثالثة أيام:  3يف   ( 6)
، بارقم (  75/373) و(  55: ) ، بارقم (  72/386) و(  28: ) ، بارقم (  359ا  93/358) كاار األناوار ( 7)
: (53.)  
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عن احلسن بن علي ، عن أ  مجيلة ، عن حممد بن مروان ، عان العباد الصااحل صالوات اهلل علياه 
الل هااام إين  أدرأ إليااا  يف  اااره ، » : حاااني دخااال علاااى فاااروعن  7وكاااان مااان قاااول موساااى : قاااال 

فحو ل اهلل ما كان يف قلب فرعون من األمن خوفا  « ب  من شر ه ، وأستعني ب  وأستجري 
(9).  

ا وعن أود بن حممد بن عيساى بان عان احلج اال ، عان عباد الار ون بان ا  و ااد ،  968
إن  فرعاون باين سابع مادائن ، فتحص ان فيهاا مان : قاال  7عن جعفر بن غياص ، عان أ  عباداهلل 

هلل أن يأف فرعون جاءه ودخل املدينة ، فلم اا رأتاه األساود بصبصابت بأذناهباا موسى ، فلم ا أمره ا
حاااك انتهاااى إىل ال ااايف هاااو فيهاااا ، فقعاااد علاااى البااااب  (5)[ باهباااا ] ، ومل ياااأت مديناااة إال  انفاااتح لاااه 

إين  : وعليه مدرعة من صوف ومعه عصاه ، فلم ا خرج اصذن ، قال لاه موساى صالوات اهلل علياه 
  .عاملني إلي رسول رب  ال

فلاام يلتفاات ، ف اارب بعصاااه الباااب ، فلاام يبااق بينااه وبااني فرعااون باااب إال  انفااتح فاادخل 
ائتااين بآيااة فااألقى عصاااه وكااان لااه شااعبتان ، فوقعاات : عليااه ، فقااال أنااا رسااول رب  العاااملني فقااال 

فهاا وهاي يف أعلى القب اة ، فنظار فرعاون إىل جو  (3)إحد  الش عبتني يف األرض ، والش عبة ااُلخر  
تلهاب نااارا  ، وأهااوت إلياه فاخااذت فرعااون ، وصاااح ياا موسااى خااذها ، ومل يباق أحااد ماان جلساااء 
ااا أخااذ موسااى العصااا ورجعاات إىل فرعااون نفسااه هاام  بتصااديقه ، فقااام إليااه  فرعااون إال  هاارب ، فلم 

م ، أنات تاابع لعباد ، واجتماع املاب وقاالوا هاذا سااحر علاي (2)بينا أنت إله تعباد إذ : هامان وقال 
ااا ألقااوا حباااهلم وعصااي هم ألقااى موسااى عصاااه فالتقمتهااا   فجمااع الس ااحرة مليقااات يااوم معلااوم ، فلم 

لاو   (5)مث  قالوا لفرعاون ماا هاذا ساحر  .كل ها ، وكان يف الس حرة اثنان وسبعون شي ا  خر وا سج دا  
  .كان سحرا  لبقيت حبالنا وعصي نا

 ريد أن يق ع هبم البحر ، فأجى اهلل مث  خرج موسى صلوات اهلل عليه ببين إسرائيل ي
__________________ 

 .( 99: ) ، برقم (  598ا  15/597) و(  36: ) ، برقم (  93/935) كار األنوار ( 9)
 .9الزيادة من   ( 5)
 .وإحد  الش عبتني:  2يف   ( 3)
 .إذا:  2يف   ( 2)
  .( 3و 9) ما هذا سحرا  ،   ( 5)
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ااا صااار موسااى يف البحاار أتبعااه فرعااون وجنااوده ، موسااى وماان معااه وغاار  فرعاا ون وماان معااه ، فلم 
فتهيب فرعون أن يدخل البحر ، فمث ل جربئيل على ماديانة وكاان فرعاون علاى فحال ، فلماا رأ  
قااوم فرعااون املاديانااة اتبعوهااا ، فاادخلوا البحاار فغرقااوا ، وأماار اهلل البحاار فلفااظ فرعااون مي تااا  حااك ال 

  .يظن  أن ه غائب وهو حي  
ااا ق ااع البحاار هباام ماار   مث إن  اهلل تعاااىل أماار موسااى أن يرجااع ببااين إساارائيل إىل الش ااام ، فلم 

إنكام قاوم : قاال  ؟يا موسى اجعل لنا إهلا كماا هلام آهلاة: على قوم يعكفون على أصنام هلم قالوا 
دور علاى جتهلون ، مث ورص بنو إسرائيل ديارهم وأمواهلم ، فكان الر جاال يادور علاى دور كثارية ويا

  .(9)الن ساء 
 ـ 3فصل ـ 

 ( 8موسى والعالم  في حديث) 
ا أخربنا الس يد أبو الس عادات هبة اهلل بان علاي الشاجري ، عان جعفار بان حمماد بان  961

ثنا سااعد باان عبااداهلل ، عاان أوااد باان حممااد  العباااس ، عاان أبيااه ، عاان اباان بابويااه ، عاان أبيااه ، حااد 
نصر البزن ي ، عن أ  بصري ، عان أحادمها صالوات اهلل ابن عيسى ، عن أود بن حممد بن أ  

هااذا : عليهمااا قااال مل ااا كااان ماان أماار موسااى ال ااذي كااان اُع ااى مكااتال  فيااه حااوت ماااحل ، فقياال لااه 
يااادل   علاااى صااااحب  عناااد عاااني ال يصااايب منهاااا شااايء إال  حاااي  ، فان لقاااا حاااك  بلغاااا الص ااا رة 

ذ يف البحار ساربا  ، فاقتص اا األثار حاك  أتياا ا: فقال « قال لفتاه آتنا غدائنا » وجاوزا مث   حلوت ا  
اااب وهاااو باااارض لااايس هباااا  (5)صاااحبهما  يف جزيااارة يف كسااااء جالساااا  ، فسااال م علياااه وأجاااب وتعج 

: نعام ، قاال : قاال  ؟ابن عمران ال اذي كل ماه اهلل: فقال : قال موسى  ؟من أنت: سالم ، فقال 
  .أتيت  على أن تعل مين: قال  ؟فما جاء ب 
ثاااه عااان آل حمماااد صااالى اهلل علااايهم وعااان بالئهااام : قاااال  إين  وك لااات باااأمر ال ت يقاااه ، فحد 

ااا يصاايبهم حااك  اشااتد  بكاؤمهااا ، وذكاار لااه فصاال حممااد وعلااي  وفاطمااة واحلساان واحلسااني ومااا  وعم 
 اُع وا 

__________________ 
 .( 92: ) ، برقم (  998ا  93/981) كار األنوار ( 9)
  .سورة الكهف:  65صاحبها ، اصية :  5و   2و   5و   9يف   ( 5)
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  .يا ليتين من أم ة حمم د: وما ابتلوا به ، فجعل يقول 
مث  بااني لااه كل هاااا  .وان  العااامل مل ااا تبعااه موسااى خاار  الس اافينة ، وقتاال الغااالم ، وأقااام اجلاادار

موسااى ألراه العااامل لااو صاارب : مااا فعلتااه عاان أمااري ا يعااين لااوال أماار ر   مل أصاانعه ، وقااال : وقااال 
  .سبعني أعجوبة
ااال علاااى العاااامل أماااا إن اااه لاااو صااارب لااارآ  مناااه مااان  978 ا ويف رواياااة رحااام اهلل موساااى عج 

  .(9)العجائب ما مل ير 
ا وعن ابن بابويه ، حدثنا حممد بان حياىي الع  اار ، عان احلساني بان اساحا  الت ااجر  979

مان بان عيساى ، عان ابان مساكان عان ، عن علي بن مهزيار ، وعن احلسني بن سعيد ، عن عث
وكل ماه وسااء لاه نظار إىل  8مل اا لقاي موساى العاامل : منذر ، عن أ  جعفر صالوات اهلل علياه قاال 

أتااادري مااااتقول : يف البحااار ، فقاااال العاااامل ملوساااى  (3)ويسااافل  (5)خ  ااااف يصااافر ويرتفاااع يف املااااء 
ات واالرض ورب  البحر ماا علمكماا ورب  الس ماو : تقول : قال  ؟وما تقول: قال  ؟هذه اخل افة

  .من علم اهلل إال  قدر ما أخذت مبنقاري من هذا البحر وأكثر
الاازم مااا ال ي اارك معااه شاايء ،  : فقااال اخل اار  .أوصااين: ومل ااا فارقااه موسااى قااال لااه موسااى 

وإي ااااك والل جاجاااة ، واملشاااي إىل غاااري حاجاااة وال  اااح  يف غاااري  .كماااا ال ينفعااا  مااان غاااريه شااايء
ن  أحدا  ا يئة واب  على خ يئت  تعج ب ، يا   .(2)بن عمران ال تعري 
ااه حممااد باان أ   975 ثنا حممااد باان علااى مااا جيلويااه ، عاان عم  ا وعاان اباان بابويااه ، حااد 

، عاان إبااراهيم باان أ  الاابالد ، عاان أبيااه ، عاان احلااارص  (5)القاساام ، عاان حممااد باان علااي الص اارييف 
 منني عليه الص الة والس الم شي ا  رأيت مع أمري املؤ : قال  ;األعور اهلمداين 

__________________ 
: إىل قولاااه (  28: ) ، بااارقم (  582ا  56/583) إىل آخاااره و(  59: ) ، بااارقم (  93/389) كاااار األناااوار ( 9)

 .9ياليتين من أم ة حممد 
 .خ  افة تصفر وترتفع يف املاء:  2و   9يف   ( 5)
 .تستفل: يف البحار ( 3)
 73/386) مل اا فاار  موساى اخل ار ، يف اجلازء : ومن قولاه (  55: ) ، برقم (  385ا  93/389) نوار كار األ( 2)
 .( 99: ) ، برقم (  78/221)  و(  7: ) ، برقم (  387ا 
  .عن عم ه عن علي  الكويف ، وهو غلط: يف البحار ( 5)
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ااا بقااي هااذا أخااي اخل: قااال  ؟يااا أمااري املااؤمنني ماان هااذا: فقلاات : بالن  يلااة   اار جاااءين يسااألين عم 
نيا ، فاأخربين وأناا أعلام مباا ساألته مناه ، قاال أماري املاؤمنني  نيا وسألته عم اا م اى مان الاد  : من الد 

فأوتينااا ب بااق رطااب ماان الس ااماء ، فأم ااا اخل اار فرمااى بااالن و  ، وأم ااا أنااا فجمعتااه يف كف ااي ، قااال 
جي اادا  بالغااا   (5)مشااانا  (9)فغرسااته ف اارج منااه  قلاات فهبااه يل يااا امااري املااؤمنني ، فوهبااه يل: احلااارص 
  .(2)مل ار مثله قط   (3)عجبا  

ثنا احلسااني باان  973 ااد باان حيااىي الع  ااار ، حااد  ثنا حمم  ا وعاان اباان بابويااه ، عاان أبيااه ، حااد 
ثنا يوساف بان و ااد  احلسن بن أبان ، عن حممد بن أورمة ، عن عبد الر ون بن و ااد الكاويف حاد 

 9مل اا اُساري برساول اهلل : املف  ال بان عمار ، عان أ  عباداهلل صالوات اهلل علياه قاال اخلزاز ، عن 
فقاال كاان  ؟ما هاذا: نفحته رائحة مس  ، فقال جربئيل  (5)بينا هو على الربا  وجربئيل معه إذ 

يف الز مان األو ل مل  له أسوة حسنة يف أهل مملكته وكان لاه ابان رغاب عم اا هاو فياه ، و ل اى يف 
أحسانت الوالياة عليناا : ت يعبد اهلل تعاىل ، فلم ا كرب سن  املل  مشى إليه خارية الن ااس ، قاالوا بي

نيا ، فلاو ولتاه  وكرب سن   وال خلف  إال  ابن  ، وهو راغب عم ا أنت فيه ، وأن ه مل ينال مان الاد 
نيا لعاااد ، فاخ ااب كر ااة لااه فااأمرهم بااذل  ، فزو   جااه جاريااة هلااا علااى الن ساااء حااك  يصاابب لااذ ة الااد 
أي تهاا املارأة : أدب وعقل ، فلم ا أتوا هبا واجلسوها حو هلا إىل بيته وهو يف صالته ، فلم ا فار  قاال 

لااايس الن سااااء مااان شاااأين ، قاااان كنااات يب اااني أن تقيماااي معاااي وتصااانعني كماااا أصااانع كاااان لااا  مااان 
  .فأنا أقيم على ما تريد: الث واب كذا وكذا ، قالت 

إن  ابناا  مااا كشااف يل عاان ثااوب ، : فقالاات  ؟ا يسااائلها هاال حبلااتمث إن اباااه بعااث إليهاا
فااأمر برد هااا إىل أهلهااا ، وغ ااب علااى ابنااه ، وأغلااق الباااب عليااه ، وواااع عليااه احلاارس فمكااث 

  .(6)ثالثا  ، مث فتح عنه فلم يوجد يف البيت أحد فهو اخل ر عليه الص الة والس الم 
__________________ 

 .2و   5الزيدة من   ( 9)
  .نوع من الر طب وهو األطيب منه: الشأن ( 5)
 .عجما  :  5عجيبا  ، ويف   :  5و   9يف   ( 3)
 .( 3: ) ، برقم (  31/939) كار االنوار ( 2)
 .إذا:  2يف   ( 5)
  .( 53: ) ، برقم (  383ا  93/385) كار األنوار ( 6)
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 ـ 4فصل ـ 
 ( في حديث البقرة ) 

بو اواسن مساعود بان علاي  بان حمماد الص اوا  ، عان علاي  بان عباد ا أخربنا الش ي  أ 972
الص مد الت ميمي ، عن الس يد أ  الربكاات علاي  بان احلساني احلسايين ، عان ابان بابوياه ، عان أبياه 
ثنا أوااد باان حممااد باان أ   ثنا أوااد باان حممااد باان عيسااى ، حااد  ثنا سااعد باان عبااداهلل ، حااد  ، حااد 

عثمان ، عن أ  وزة ، عن عكرمة ، عن ابان عبااس رااي اهلل عناه نصر البزن ي ، عن أبان بن 
، وكاااان فااايهم شاااي  لاااه ابناااة ولاااه ابااان أل  (9)كاااان يف مديناااة اثناااا عشااار ساااب ا  أم اااة أبااارار : ، قاااال 

خ بهاااا إلياااه ، فاااأىب أن يزو جهاااا ، فزو جهاااا مااان غاااريه ، فقعاااد لاااه يف ال  رياااق إىل املساااجد ، فقتلاااه 
  .م مث  غدا هاصمهم فيهوطرحه على طريق أف ل سبط هل

أتت اذنا هازوا  : فانتهوا إىل موسى صلوات اهلل عليه ، فأخربوه فأمرهم أن يذكوا بقرة قاالوا 
اعااوذ باااهلل أن أكااون ماان اجلاااهلني ، ولااو : اذكااوا بقاارة ، قااال : تقااول  ؟، أسااأل  ماان قتاال هااذا

ادع لنااا رب اا  يبااني  لنااا : قااالوا  ، ولكاان شااد دوا فشااد د اهلل علاايهم ، (5)ان لقااوا إىل بقاارة ألخااربت 
ااا بقاارة ال ذلااول ، فرجعااوا إىل موسااى وقااالوا : إن ااه يقااول : ماااهي قااال  مل جااد هااذا الن عاات إال  : إهن 

فاشاااا وها : دنااااانري ، قاااال  (3)عناااد غاااالم ماااان باااين إساااارائيل وقاااد أىب أن يبيعهاااا إال  مبااااب مساااكها 
مااان : باااه فجلاااس ، فقاااال لاااه موساااى  فأخاااذ جاااذوة مااان حلمهاااا ف ااار: فابتاعوهاااا ، فاااذكت قاااال 

إن  هلاذا : فقيل فقالوا ياا رساول اهلل : قتلين ابن أخي ال ذي هاصم يف قتلي ، قال : فقال  ؟قتل 
ا كانت لش اي  مان باين إسارائيل ولاه ابان باار  باه ، فاشا   : فقال صلوات اهلل عليه  ؟البقرة لنبأ إهن 

أباااه نائمااا  ، فكااره أن يوقظااه واملفتاااح ياات رأسااه ، لينقاادهم الااث من ، فوجااد  (2)االباان بيعااا  فجاااء 
ياا أبات إين  اشا يت بيعاا  كاان يل فياه مان : فأخذ القوم متاعهم فاان لقوا ، فلم اا اساتيقظ قاال لاه 

 الف ل كذا وكذا ، وإين  جئت ألنقدهم الثمن ، فوجدت  نائما  وإذا املفتاح 
____________ 

 .أبرارا  :  3و   9يف   ( 9)
 .ال جيزت: ألجزهتم ، ويف البحار :  5الخربهتم ، ويف   :  2  يف ( 5)
 .جلدها:  3يف   ( 3)
  .فجاءهم:  5يف   ( 2)
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أحسانت : يت رأس  ، فكرهت أن أوقظ  ، وأن  القوم أخذوا متاعهم ورجعوا ، فقال الش اي  
انظااروا ماااذا  : 9يااا بااين  فهااذه البقاارة لاا  مبااا صاانعت وكاناات بقي ااة كاناات هلاام ، فقااال رسااول اهلل 

صنع به الرب  
(9).  
ااال ، عاان مقاتاال  975 ، عاان أ  احلساان  (5)ا وباسااناده عاان أوااد باان حممااد ، عاان احلج 

إن  اهلل تعاىل أمر بين إسرائيل أن يذكوا بقرة ، وكاان وازيهم ماا ذكاوا وماا : صلوات اهلل عليه قال 
تيس ر هلم من البقرة ، فعنتوا 
  .(2)وشد دوا فشد د عليهم  (3)

ا وعن أود بن حممد ، عن علي بن سيف بن عمرية ، عان حمماد بان عبيادة ، قاال  976
دخلاات علااى الر اااا صاالوات اهلل عليااه فبعااث إىل صاااحل باان سااعيد فح اارنا مجيعااا  فوعظنااا ، مث : 

إن  العابااد ماان بااين إساارائيل مل يكاان عاباادا  حااك  يصاامت عشاار ساانني ، فاا ذا صاامت عشاار : قااال 
كاان ورقااا  ال شااوك معااه وال   .كاان خااريا  ال شاار  معااه:  7أبااو جعفاار : مث قااال  ساانني كااان عاباادا  ،

  .تكن شوكا  ال ور  معه وشر ا  ال خري معه
إن  باين : إن  اهلل تعااىل يابغه القيال والقاال واي ااع املاال وكثارة الس اؤال ، مث  قاال : مث قال 

فلام يزالاوا  ؟ماا لوهناا: بقارة ، قاالوا اذكاوا :  7إسرائيل شد دوا فشد د اهلل عليهم ، قال هلم موسى 
ان  علااي باان أ  طالااب صاالوات اهلل : جلاادها ذهبااا  ، مث قااال  (6)حااك  ذكااوا بقاارة  ااب  (5)شااد دوا 

  .(7)ان  احلكماء اي عوا احلكمة ملا واعوها عند غري أهلها : عليه قال 
 ـ 5فصل ـ 

 ( 7مناجاة موسى  في) 
ثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن  ا عن ابن بابويه ، عن أبيه ، 977  حد 

__________________ 
 .( 3: ) ، برقم (  93/565) كار األنوار ( 9)
 .مقاتل بن مقاتل: والبحار  2و   3يف   ( 5)
 .فغشوا:  2يف   ( 3)
 .( 2: ) ، برقم (  93/336) كار األنوار ( 2)
 .يشد دوا:  3يشد دون ، ويف   :  9يف   ( 5)
 .مبالء:  5و   5على مالء ، ويف   :  9يف   ( 6)
بع ااااه وعاااان (  5: ) ، باااارقم (  93/556) مااااع إخااااتالف يسااااريوا (  3: ) ، باااارقم (  78/325) كااااار األنااااوار ( 7)

  .، ما يقرب من صدره(  79/283) الكايف يف 
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: لياه ، قاال حممد بن أ  عمري ، عن علي  بن يق ني ، عن رجل ، عن ا  جعفار صالوات اهلل ع
ال ياا رب  : قاال  ؟أتدري مل اص فيت  بكالماي مان دون خلقاي:  7أوحى اهلل تعاىل إىل موسى 

اب : قااال  مل أجااد أحااداُ أذل  نفسااا  مناا  يااا موسااى ، إن اا  إذا صاال يت واااعت خااد ي  علااى الاا  
(9).  

اااابري ، عااان أ   978 ا وهباااذا ا ساااناد ، عااان أ  بصاااري ، عااان ا  عباااداهلل صااااحل الس 
ياا موساى اشاكرين حاق  شاكري ،  7أوحاى اهلل تعااىل إىل موساى : عبداهلل صالوات اهلل علياه قاال 

يا رب  كيف أشكرك حق شكرك ولايس مان شاكر أشاكرك باه إال  وأنات أنعمات باه علاي  : فقال 
  .(5)يا موسى شكرتين حق  شكري حني علمت أن  ذل  مين  : ، فقال 

عمارو بان عثماان ، عان أ  مجيلاة ، عان جاابر  ا وباسناده عن أود بن حممد ، عن 971
أحببااين وحب بااين  7أوحااى اهلل تعاااىل إىل موسااى : عليااه الص ااالة والسااالم قااال  (3)، عاان أ  جعفاار 

يااا رب إن ااا  لااتعلم أنااه لااايس أحااد أحاااب  إيل  مناا  ، فكياااف يل ر   : إىل خلقااي ، قااال موساااى 
م ال يااذكرون مااف  إال  خااريا  ،  فااأوحى اهلل تعاااىل إليااه فااذك رهم نعماايف ؟بقلااوب العباااد وآالئااي ، فاااهن 
يا رب  رايت مبا ق ايت ، متيات الكباري وتبقاي االوالد الص اغار ، فاأوحى اهلل إلياه : فقال موسى 

  .(2)بلى يا رب  نعم الوكيل ونعم الكفيل : فقال  ؟أما تراى   رازقا  وكفيال  
، عن أود بان حمماد بان عيساى ،  ا وعن ابن بابويه ، عن ابن الوليد ، عن الص فار 988

ااال ، عاان العااالء ، عاان حممااد باان مساالم ، عاان أ  جعفاار صاالوات اهلل عليااه قااال  إن  : عاان احلج 
اال اهلل هبااا ملكااا  ، فقااال  7موسااى  يااا موسااى قااد زالاات : سااأل رب ااه أن يعلمااه زوال الش اامس ، فوك 

واهلل هو الويل  فقال حني أخربت  وقد سارت مخسمائة عام  ؟الش مس ، فقال موسى مك
(5).  

ثنا سعد بن عبداهلل ، عن يعقوب بن يزيد ،  989  ا وعن ابن بابويه ، عن أبيه ، حد 
__________________ 

باااااختالف يف (  8: ) ، باااارقم (  86/911) عاااان العلاااال وأي ااااا  عنااااه يف (  8) ، باااارقم (  93/8) كاااار األنااااوار ( 9)
 .بعه العبارة

 .( 75: ) ، برقم (  79/59) و(  29: ) ، برقم (  93/359) كار األنوار ( 5)
 .7عن أ  عبداهلل :  3يف   ( 3)
 .( 5: ) ، برقم (  362) وص (  23: ) ، برقم (  355ا  93/359) كار األنوار ( 2)
  .( 96: ) ، برقم (  58/969) و(  22: ) ، برقم (  93/355) كار األنوار ( 5)
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أوحاى : زة بان واران ، عان أ  عباداهلل صالوات اهلل علياه ، قاال عن حممد بن أ  عمري ، عن وا
اهلل تعاىل إىل موسى صلوات اهلل عليه أن ه ما يتقر ب إيل  عبد بشيء أحاب  إيل  مان ثاالص خصاال 

نيا ، والاااورع عااان حماااارمي والبكااااء ومااان : قاااال  ؟وماااا هاااي ياااا رب  : ، فقاااال موساااى  الز هاااد يف الاااد 
يف  (9)أم ااا الز اهاادون يف الاادنيا فااأحك مهم : فقااال  ؟ن صاانع ذلاا فمااا ملاا: خشااييف ، فقااال موسااى 

اااؤون ماان خشااييف ففااي  اجلن ااة ، وأم ااا الورعااون عاان حمااارمي فاا ين  أفااتش الناااس وال اُفت شااهم وأم ااا البك 
  .(5)الرفيق األعلى ال يشركهم فيه أحد 

باط ، ا وعاان الص اافار ، عاان حممااد باان احلسااني باان أ  اخل اااب ، عاان علااي  باان أساا 985
أوحاى اهلل : عن خلف بان و ااد ، عان قتيباة األعشاى ، عان أ  عباداهلل صالوات اهلل علياه ، قاال 

إىل موسى صلوات اهلل عليه كما تدين تدان ، وكما تعمل كذل  جتز  ، من يصانع املعاروف إىل 
امره الس وء 
شر ا   (5)وزي  (2)

(6).  
إن  فيمااا ناااجى اهلل تعاااىل بااه : ليااه ا وهبااذا ا سااناد قااال أبااو جعفاار صاالوات اهلل ع 983

إن  الااد ين ليساات بثااواب للمااؤمن بعملااه وال نقمااة للفاااجر بقاادر ذنبااه ، وهااي : أن قااال  7موسااى 
ار  ا له نعمت الد    .(7)دار الظ املني إال  العامل فيها باخلري ، ف هن 

ثنا عباداهلل 982 ثنا حممد بن موسى بن املتوكال  ، حاد  بان جعفار ،  ا وعن ابن بابويه ، حد 
ثنا رجال ، عان أ  يعقاوب  ثنا أود بن حمماد ، حاد  ، عان أ  عباداهلل صالوات اهلل علياه ،  (8)حد 

اذها : كان فيما ناجى اهلل تعاىل به موساى : قال  نيا ركاون الظااملني وركاون مان ا   ال تاركن إىل الاد 
  هلا لغلب عليلي  حب   (1)أم ا وأبا ، يا موسى لو وكلت  إىل نفس  تنظر 

__________________ 
 .فأحكمهم فأسكنهم:  2فأسكنهم ، ويف   :  5يف   ( 9)
 .( 26: ) ، برقم (  93/355) كار األنوار ( 5)
 .من صنع:  3يف   ( 3)
 .إمره سوء ، كما يف البحار أي ا  : هكذا يف الن س  ولعل ه تصحيف ( 2)
 .وز:  9يف   ( 5)
 .( 56: ) ، برقم (  72/295) و(  21: ) ، برقم (  93/353) كار األنوار ( 6)
 .( 17: ) ، برقم (  73/982) و(  58: ) ، برقم (  93/353) كار األنوار ( 7)
 .ابن أ  يعفور: يف البحار ( 8)
  .تنظرها: تنظر إليها ، ويف البحار :  5يف   ( 1)
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نيا وزهرهتا ، يا موسى نافس يف اخلري أهله واسبقهم إليه فان  اخل نيا ماا الد  ري كامسه ، واترك من الاد 
بااا  الغاااف عناااه ، وال تنظااار عينااااك إىل كااال  مفتاااون فيهاااا ماااأكول إىل نفساااه ، وأعلااام أن  كااال  فتناااة 
نيا ، وال تغب ن  أحدا  براا الن اس عنه حك  تعلم أن  اهلل عز  وجال  عناه راض ، وال  بذرها حب  الد 

  .(9)على غري اخللق ، فهو هالك له وملن ات بعه  تغب  ن أحدا  ب اعة الن اس له وات باعهم إي اه
 ؟أي  عبااادك أبغااه إلياا :  7قااال موسااى : ا وقااال أبااو جعفاار صاالوات اهلل عليااه  985

  .جيفة باللي ل ب  ال بالن هار: قال 
يااا رب  إن كناات بعياادا  نادياات ، وإن كناات قريبااا  ناجيااب ، : لرب ااه  7قااال موسااى : وقااال 
ياا رب إن اا نكاون علاى حاال مان احلااالت : من ذكرين ، فقال موساى أنا جليس : قال يا موسى 

نيا مثل الغائط واجلنابة فنذكرك   .اُذكرين على كل  حال: قال يا موسى  ؟يف الد 
أوك ال باه ملكاا  يعاوده يف قاربه إىل : قاال  ؟يا رب ماا ملان عااد مري اا  :  7وقال قال موسى 

: أخرجاه مان ذنوباه كماا خارج مان ب ان أم اه ، قاال :  قاال ؟ما ملن غس ل مي تا  : حمشره ، قال رب  
إىل مقاماه  (5)أوك ل به مالئكة معهم راياات يشاي عونه مان حمشاره : قال  ؟يا رب  ما ملن شي ع جنازة

  .أهل ه يف هل ي يوم ال هل  إال  هل ي تعاىل اهلل: قال  ؟فما ملن عز   الث كلى: ، قال 
اكارم الس اائل إذا هاو أتااك بشايء أو بباذل يساري : وقال فيما ناجى اهلل به موساى أن قاال 

ماان لاايس اااين   وال إنسااي  مالاا  ماان مالئكااة الاار ون ليبلااوك فيمااا  (3)أو باارد مجياال ، فان ااه قااد أتاااك 
خو لت  
فام الص اائم  (5)خللاوف : وقاال ياا موساى  ؟ونسأل  عم ا مو لت  ، فكيف أنت صانع (2)

  .(6)أطيب عند اهلل من ريح املس  
__________________ 

 .( 18: ) ، برقم (  73/985) و(  59: ) ، برقم (  352ا  93/353) كار األنوار ( 9)
 .يف اوشر:  2يف   ( 5)
 .يأتي : يف بعه الن س  والبحار ( 3)
 .نولت :  9يف   ( 2)
 .خللو :  9يف   ( 5)
فكياااف أنااات : إىل قولاااه  .ى اهلل باااه موساااىفيماااا نااااج: ومااان قولاااه (  55: ) ، بااارقم (  93/352) كاااار األناااوار ( 6)

  .( 96: ) ، برقم (  16/972) صانع ، يف اجلزء 
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 ـ 6فصل ـ 
ثنا عباداهلل بان جعفار ،  986 ثنا حممد بن موسى بن املتوك ال ، حاد  ا وعن ابن بابويه ، حد 

ثنا احلسااااان بااااان حمبااااوب ، عااااان هشاااااام بااااان ساااااامل ، عااااان حبياااااب  عاااان حمماااااد بااااان احلساااااني ، حاااااد 
إن  يف الت اااوراة مكتوباااا  فيماااا نااااجى اهلل باااه : عااان أ  جعفااار صااالوات اهلل علياااه قاااال  الس جساااتاين ،

خفااين يف ساار  أماارك أحفظاا  ماان وراء عورتاا  ، واذكاارين يف خلواتاا  : موسااى صاالوات اهلل عليااه 
وعند سرور لذات  أذكرك عند غفالت  واملا  غ اب  عمان  مل كتا  علياه أكاف  غ ايب عنا  

يرك ، وأههار يف عالنيتا  املاداراة عاين  لعادو ك وعادو ي مان خلقاي ، ، واكتم مكنون سر ي يف سر 
ياااا موساااى إين  خلقتااا  واصااا فيت  وقو يتااا  وأمرتااا  ب ااااعيف وهنيتااا  عااان معصاااييف ، فاااان انااات 
أطعتااااين أعنتاااا  علااااى طاااااعيف ، وإن أناااات عصاااايتين مل أعناااا  علااااى معصااااييف ويل علياااا  املن ااااة يف 

  .طاعت  ، ويل علي  احلج ة يف معصيت  إي اي
ال ذين مل تار أعيانهم الز ناا ، : قال  ؟يا رب  من يسكن حظرية القدس: قال موسى : وقال 

ال تساتذل  :  (9)قاال ياا موساى : ومل هالط أمواهلم الارب  ، ومل يأخاذوا يف حكمهام الر شاا ، وقاال 
  .(5)الفقري وال تغبط الغين بالش يء اليسري 

ثنا حمماد بان حياىي الع  اار ،  ا وعن ابن بابويه ، عن حممد بن علاي ماا 987 جيلوياه ، حاد 
عاان احلسااني باان احلسااان باان أبااان ، عاان ابااان أورمااة ، عاان رجاال ، عااان عبااد اهلل باان عبااد الااارون 

مااار  : البصاااري ، عااان ابااان مساااكان ، عااان أ  عباااداهلل ، عااان آبائاااه علااايهم الص اااالة والساااالم قاااال 
موساى يف حاجتاه ، فغااب عناه  برجل رافع ياده إىل الس اماء يادعو ، فاان لق 7موسى بن عمران 

سبعة أي ام ، مث رجع إليه وهو رافع يده يدعو ويت ر ع ويسال حاجته ، فاأوحى اهلل إلياه ياا موساى 
  .(3)لو دعاين حك  تسقط لسانه ما استجبت له حك  يأتيين من الباب ال ذي أمرته به 

 يه ، عن ابن ا وعن ابن بابويه ، عن أبيه ، حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أب 988
__________________ 

 .وقد قال يا موسى: يف بعه الن س  والبحار ( 9)
 .( 6: ) ، برقم (  351ا  93/358) كار األنوار ( 5)
  .( 58: ) ، برقم (  57/988) و(  53: ) ، برقم (  93/355) كار األنوار ( 3)
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مل اااا م اااى موساااى : علياااه قاااال  أ  عماااري ، عااان مجيااال بااان صااااحل ، عااان أ  عباااداهلل صااالوات اهلل
فأجلساه يف أسافل اجلبال وصاعد : صلوات اهلل عليه إىل اجلبل أتبعه رجل من أف ل أصحابه قال 

موسااى اجلباال فناااجى رب ااه ، مث  ناازل فاااذا بصاااحبه قااد أك الس اابع وجهااه وق  عااه ، فااأوحى اهلل تعاااىل 
  .(9)إليه أن ه كان له عندي ذنب ، فاردت أن يلقاين وال ذنب له 

، عاان حممااد باان قاايس ، عاان أ   (5)ا وعاان اباان أ  عمااري ، عاان أ  علااي البصااري  981
أن  ماان عبااادي : أوحااى اهلل تعاااىل إىل موسااى صاالوات اهلل عليااه : جعفاار صاالوات اهلل عليااه ، قااال 

يف حاجااة  (3) شااي : قااال  ؟ومااا تلاا  احلساانة: ماان يتقاار ر إيل  باحلساانة فأحكمااه يف اجلن ااة ، قااال 
  .(2)مؤمن 

قاال : ، عان إبان حمباوب ، عان مقاتال بان ساليمان ، قاال  (5)ا وعن أود بن حمماد  918
رب  ارين : رب اااه قاااال  (6)إىل ال  اااور فنااااد   7مل اااا صاااعد موساااى : أباااو عباااداهلل صااالوات اهلل علياااه 

: قاال : كان فيكاون ، وقاال : يا موسى إن  خازائين إذا أردت شايئا  أن أقاول لاه : خزائن  ، قال 
أي  خلق   يا رب  

: قاال  ؟ومان خلقا  مان يت هما : ال ذي يت همين قال : قال  ؟أبغه إلي  (7)
  .(8)نعم ، ال ذي يست ريين فأخري  له، وال ذي أق ى الق اء له وهو خري له فيت همين 

ثنا حمماد بان احلساني  919 ثنا ساعد بان عباداهلل ، حاد  ا وعان ابان بابوياه ، عان ابياه ، حاد 
  (1)ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الوص ايف ، عن أ  جعفر  ابن أ  اخل  اب ، عن

__________________ 
 .( 55: ) ، برقم (  93/356) كار األنوار ( 9)
البصاري ( احللقة األوىل من مشااي  الث قاات دون : ) الش عريي ، وهو الص حيح ملا أثبتناه يف حمل ه وهو : يف البحار ( 5)

 .ن س والث وري كما يف بعه ال
 .الس عي:  9يف   ( 3)
 .( 56: ) ، برقم (  72/386) و(  56: ) ، برقم (  93/356) كار األنوار ( 2)
 ....باالسناد إىل الص دو  عن ابن املتوك ل عن احلمريي عن أود بن حمم د: يف البحار يف املوردين االتيني ( 5)
 .فناجى: والبحار  3و   5يف   ( 6)
 .خلق أي  : يف البحار ( 7)
  .( 38: ) ، برقم (  79/925) و(  57: ) ، برقم (  93/356) كار األنوار ( 8)
، وهاو غلاط الن  ابان مساكان تاويف  يف  8عن ابان مساكان عان الر ااا وعان أ  جعفار : يف بعه الن س  والبحار ( 1)

  .والوص ا يف هو عبيد اهلل بن الوليد الوص ايف .7أي ام أ  احلسن موسى 
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إن  يل عبااااااادا  أباااااايحهم جن اااااايف : أن قااااااال  7فيمااااااا ناااااااجي اهلل موسااااااى : اهلل عليااااااه قااااااال  صاااااالوات
مان أدخال : قاال  ؟مان هاؤالء الاذين أكاتهم جن تا  ويكمهام فيهاا: وأحك مهم فيها قال موسى 

  .(9)على مؤمن سرورا  
، عاان  (5)ا وعاان سااعد باان عبااداهلل ، عاان أوااد باان حممااد ، عاان احلسااني باان سااعيد  915

أوحااى اهلل تعاااىل : قااال  .، عاان إمساعياال باان أ  زياااد ، عاان أ  عبااداهلل صاالوات اهلل عليااهف ااالة 
إىل موسى ال تفرح بكثرة املال ، وال تدع ذكري على كل  حال ، فان  كثرة املاال تنساي الاذ نوب ، 

  .(3)وترك ذكري يقسي القلوب 
د ، عاان أ  ا وعاان أوااد باان حممااد ، عاان احلساان باان حمبااوب ، عاان عماار باان يزياا 913

يف الت وراة مكتوب ياا ابان آدم تفار   لعباادف أماب قلبا  خوفاا  ، : عبداهلل صلوات اهلل عليه ، قال 
نيا ، مث   ال أسد  فاقت  وأكل  إىل طلبها  وإال  تفر   لعبادف أمب قلب  شغال  بالد 
(2).  

 ـ 7فصل ـ 
 ( ن لعنه اهلل وهو م من آل فرعون لّما طلبه فرعو  7 (5)في حديث حزبيل ) 

ا أرسال فرعاون رجلاني يف طلباه فان لقاا يف طلباه ، فوجاداه قائماا  يصال ي باني اجلباال  912
اا بعاري أن  والوحو  خلفه ، فأرادا أن يعج اله عن صاالته ، فاأمر اهلل داب اة مان تلا  الوحاو  كأهن 

س يف نفساه خيفاة يو ل بينهما وبني املؤمن ، ف ردهتما عنه حاك  ق اى صاالته ، فلم اا رآمهاا أوجا
يا رب  أجرين من فرعون ، فان   إهلي عليا  توك لات وبا  آمنات وإليا  أنبات ، أساأل  : وقال 

 يا إهلي إن كان هذان الر جالن يريدان   سوءا  فسل ط عليهما فرعون وعج ل ذل  ، 
__________________ 

 .( 57: ) برقم  ،(  72/386) و(  51: ) ، برقم (  357ا  93/356) كار األنوار ( 9)
عن أبيه عن ساعد عان األهاوازي ، وهاو غلاط ، والص احيح ماا أثبتنااه يف املانت كماا يف : يف املورد األو ل من البحار ( 5)

 .مجيع الن س  ويف املورد الث اين من البحار وكما يف مشي ة الفقيه يف ال  ريق إىل احلسني بن سعيد األهوازي
 .( 91: ) ، برقم (  73/925) و(  91: ) برقم ، (  93/325) كار األنوار ( 3)
) ويف سااااااائر الن ساااااا  منهااااااا ، البحااااااار ...  وإن ال تفاااااار  : وفيااااااه (  68: ) ، باااااارقم (  93/357) كااااااار األنااااااوار ( 2)

 .مدغما  (  31: ) ، برقم (  79/985
  .خربيل ا ل ل: يف البحار ( 5)
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لااااى فرعااااون فاااااخرباه بال ااااذي عايناااااه فقااااال وإن مهااااا أرادين اااااري فاهاااادمها ، فان لقااااا حااااك  دخااااال ع
وغاز ة فرعاون ال أكاتم علياه وأخارب : ما ال ذي نفع  أن يقتل فكتم علياه ، فقاال اصخار : أحدمها 

اااا دخااال حزبيااال قاااال فرعاااون للااار جلني مااان  فرعاااون علاااى رؤوس الن ااااس مباااا رآ  وكاااتم اصخااار ، فلم 
ماا ، فظان  فرعاون أن اه يعنياه فوقااه اهلل  ر   : قاال  ؟فقال حلزبيل ومن رب   .أنت: قاال  ؟رب كما رهب 

ساايئات مااا مكااروا وحااا  بااآل فرعااون سااوء العااذاب وساار  فرعااون ، وأماار باااألو ل فصاالب ، فنجااى 
اهلل املؤمن وآمن اصخر مبوسى صلوات اهلل عليه عليه حك  قتل مع الس حرة 
(9).  

 ـ 8فصل ـ 

 (آيات موسى صلوات اهلل عليه  في تسع) 
اجتمااع رأي فرعااون أن يكيااد موسااى فااأو ل مااا كاااده بااه عماال الص اارح ، فااأم ر  ا مل ااا  915

ااار اخلشاااب  هاماااان ببنائاااه حاااك  اجتماااع فياااه مخساااون ألاااف بنااااء ، ساااو  مااان ي اااب  اصجااار وينج 
نيا ، وكااان أساسااه  واألبااواب ، وي اارب املسااامري حااك  رفااع بنيانااا  مل يكاان مثلااه منااذ خلااق اهلل الااد 

ىل ، فاهناادم علااى عم الااه وأهلااه وكاال  ماان كااان عماال فيااه ماان القهارمااة علااى جباال ، فزلزلااه اهلل تعااا
اااال ، فقاااال فرعاااون ملوساااى   ؟ال اااذي أمااار (5)ان ااا  تااازعم أن  رب ااا  عااادل ال واااوز أفعدلاااه :  7والعم 

رسااالة  (3)فااعتزل اصن إىل عساكرك ، فا ن  الن ااس حلقاوا باجلباال والرماال ، فا ذا اجتمعاوا تسامعهم 
ااره ودعااه ، فان ااه يريااد أن ون ااد لاا  اجلنااود لاا  اجلنااود  7اىل إىل موسااى رب اا  ، فااأوحى اهلل تعاا أخ 

فيقاتل  ، واارب بين  وبينه أجال  ، وابرز إىل معسكرك يأمنوا بأمانا  ، مث ابناوا بنياناا  واجعلاوا 
  .بيوتكم قبلة

ف رب موسى بينه وبني فرعون أربعني ليلة ، فأوحى اهلل إىل موسى أن ه وماع لا  اجلماوع 
فال يهولن   شأنه فاين  أكفي  كيده ، ف رج موسى صالوات اهلل علياه مان عناد فرعاون والعصاا  ،

معه على حاهلا حي ة تتبعه وتنعق وتدور حوله والن اس ينظرون إليه متعج بني وقد ملئوا رعبا  ، حاك  
  .دخل موسى عسكره وأخذ برأسها ف ذا هي عصا ، ومجع قومه وبنوا مسجدا  

__________________ 
 .( 6: ) ، برقم (  963ا  93/965) كار األنوار ( 9)
 .أفعدل:  9يف   ( 5)
  .فأمسعهم:  5و   9يف   ( 3)
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فلم ا م ى األجل ال ذي كان بني موساى وفرعاون أوحاى اهلل تعااىل إىل موساى صالوات اهلل 
، فا ذا ورده بناوا  عليه أن اارب بعصاك الن يل ، وكانوا يشربون منه ، ف ار باه فتحاو ل دماا  عبي اا  

إسرائيل استقوا ماءا  صافيا  ، وإذا روده آل فرعون اخت بت أياديهم واساقيتهم بالاد م ، فجهادهم 
الع ش حك  أن  املرأة من قوم فرعون تستقي مان نسااء باين إسارائيل ، فا ذا ساكبت املااء لفرعوني اة 

فرعاااون وآلاااه مب اااغ  (9)ساااتغاص ياااو ل دماااا  ، فلبثاااوا يف ذلااا  أربعاااني ليلاااة ، وأشااارفوا علاااى املاااوت وا
ادع لناا رب ا  يعياد لناا هاذا املااء صاافيا  ، : الر طبة ، فصري ماؤها ماحلا  ، فبعث فرعاون إىل موساى 

  .قص ة الد م (5)هذا  .ف رب موسى بالعصا الن يل ، فصار ماءا  خالصا  
حاك  هارج كال   وأم ا قص ة ال  فادع ، ف ن اا تعااىل أوحاى إىل موساى أن يقاوم إىل شافري الن يال

افادع خلقه اهلل تعاىل مان ذلا  املااء ، فأقبلات تادب  ساراعا  تاؤم  أباواب املديناة ، فادخلت فيهاا 
حااااك  ماااابت كاااال  شاااايء ، فلاااام تبااااق دار وال بياااات وال إناااااء إال  امااااتبت ااااافادع ، وال طعااااام وال 

صالوات اهلل  شراب إال  يف افادع ، حاك  غم هام ذلا  وكاادوا  وتاون ، ف لاب فرعاون إىل موساى
عليااه أن ياادعوا رب ااه ليكشااف الاابالء ، واعتااذر إليااه ماان اخللااف ، فااأوحى اهلل تعاااىل إىل موسااى أن 

  .موسى بالعصا ، فلحق دميع ال  فادع بالن يل (3)أسعفه ، فأناف 
أن ين لق إىل ناحياة مان االرض  7وأم ا قص ة اجلراد والقم ل ، فان ه تعاىل أوحى إىل موسى 

اجلاراد مان األفقاني مجيعاا  ، فجااء مثال  (2) و املشر  وأخر   او املغارب ، فانباث  ويشري بالعصا 
األسااود ، وذلااا  يف زماااان احلصااااد ، فمااب كااال  شاااي وغااام  ال اازرع ، فأكلاااه وأكااال خشاااب البياااوت 
وأبواهباا ومساامري احلديااد واألقفاال والس الساال ، ونكات موساى األرض بالعصااا ، فاامتبت فصااار 

وجتاىُء مان راس  (5)ور ، حك  أن  ثياهبم وحلفهام وآنياتهم فتجايء مان اصاله وجه األرض أسود وأ
ااا رأوا ال ااذي ناازل ماان الاابالء اجتمعااوا إىل فرعااون ، وقااالوا  : الر جاال وليحتااه وتأكاال كاال  شاايء  ، فلم 

 ليس من بالء إال  و كن الص رب عليه إال  اجلوع ، فان ه بالء فااح 
__________________ 

علاى ماا يساتدعيه معاف  .واساتعان: واستغاص والظ ااهر : واشتغل ويف ساير الن س  حك  البحار :  2  يف هامش ( 9)
 .العبارة

 .هذه:  9يف   ( 5)
 .أشارهبا: أي ( 3)
 .فانبثق: والبحار  3يف   ( 2)
  .حك ملئت ثياهبم وحلفهم وآنيتهم فتجيء متواصلة( :  93/995) يف البحار ( 5)
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انااده أن ااه مل وتمااع لااه أمااره  7فأرساال فرعااون إىل موسااى  ؟، مااا أناات صااانع ال صاارب ألحااد عليااه
ال ذي أراد ، فأوحى اهلل تعاىل إىل موسى أن ال تادع لاه حج اة وأن ينظاره ، فأشاار بعصااه فانفشاع 

  .اجلراد والقمل من وجه األرض (9)
إال  كفاارا  دعااا  وأم ااا ال  مااس ، فااأن  موسااى صاالوات اهلل عليااه مل ااا رآ  آل فرعااون ال يزياادون

نيا رب نااا اطمااس : موسااى علاايهم ، فقااال  رب نااا إن اا  أتياات فرعااون وماابه زينااة وأمااواال  يف احلياااة الااد 
علاى أمااواهلم ، ف مااس اهلل أمااواهلم حجاارة ، فلاام يبااق هلاام شايئا  مم ااا خلااق اهلل تعاااىل  لكونااه ، وال 

  .شياء إال  صار حجارةحن ة وال شعريا  ، وال ثوبا  وال سالحا  ، وال شيئا  من األ
ابكااار آل فرعااون يف  (5)وأم ااا ال  اااعون ، ف ن ااه أوحااى اهلل تعاااىل إىل موسااى إين  مرساال علااى 

هااذه الل يلااة ال  اااعون ، فااال يبقااى بااآل فرعااون ماان إنسااان وال دابااة إال  قتلااه ، فبش اار موسااى قومااه 
ااا بلغااه اخلاارب قااال  : قولااوا لبااين إساارائيل : لقومااه بااذل  ، فان لقاات العيااون إىل فرعااون باااخلرب ، فلم 

إذا أمسااايتم فقاااد موا أبكااااركم وقاااد موا أناااتم ابكااااركم واقرناااوا كااال  بكااارين يف سلسااالة ، فااا ن  املاااوت 
ي رقهم ليال  ، ف ذا وجدهم خمتل ني مل يدر باي هم ياب ش ، ففعلاوا ، فلم اا جان هم الل يال أرسال اهلل 

ال  قتلاه ، فأصابح ابكاار آل فرعاون جيفاا  وأبكاار تعاىل ال  اعون ، فلم يبق منهم إنسان وال داباة إ
  .بين إسرائيل أحياء ساملني ، فمات منهم تانون الفا  سو  الدو اب

نيا وزهرهتاا وزينتهاا ومان احلل اي واحللال مااال يعلماه إال  اهلل تعااىل  وكان لفرعون مان اثااص الاد 
باين إسارائيل ماا يف أيادي آل  ، فأوحى اهلل جل ت عظمتاه إىل موساى صالوات اهلل علياه إين  ماورص

م ال  تنعاون مان خاوف الابالء ، وأع اى : فرعون ، فقال هلام  ليساتعريوا مانهم احلل اي والز يناة ، فااهن 
م ال  تنعااون ماان خااوف الاابالء ، وأع ااى  فرعااون مجيااع زينااة أهاال وولااده ومااا كااان يف خزائنااة ، فاااهن 

اهلل تعاااىل إىل موسااى باملسااري اميااع  فرعااون مجيااع زينااة أهلااه وولااده ومااا كااان يف خزائنااه ، فااأوحى
  .(3)ذل  حك كان من الغر  بفرعون وقومه ما كان 

 ـ 9فصل ـ 
 ( في قّصة قارون ) 

 قارون أن يعلق يف رداءه خيوطا  خ را  ، فلم ي عه  7ا أمر موسى  915
__________________ 

 .تفر : وانقشع ( 9)
 .إىل: ل ل  2و   5يف   ( 5)
  .( 96: ) ، برقم (  996ا  93/993) ر كار األنوا( 3)
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ااا يفعاال ذلاا  األرباااب بعبياادهم كيمااا يتمي اازوا ، وخاارج علااى موسااى يف زينتااه : واسااتكرب وقااال  إه 
أنااا : علاى بغلااة شاهباء ، ومعااه أربعااة آالف مقاتال وثالتائااة وصايفة علاايهن  احلل ااي ، وقاال ملوسااى 

ز بناا فاادع علاي  وادعاوا عليا  ا وكاان ابان أبار : خاري منا  ، فلم اا رآ  ذلا  موساى قاال لقاارون 
أنشاادك اهلل والاار حم يااا : ا فااأمر االرض فأخااذت قااارون إىل ركبتيااه ، فقااال  (9)حلااا   7عاام  ملوسااى 

  .(5)موسى ، فابتلعته األرض وخسف به وبداره 
: ا وعاان حممااد باان الس ااايب ، عاان أ  صاااحل ، عاان اباان عباااس راااي اهلل عنااه قااال  916

وكانت يف زمان موسى امرأة بغي  هلا مجال وهيئة ، فقال هلاا قاارون  7عم  موسى  كان قارون ابن
أع ياا  مائااة الااف درهاام وجتيئااني غاادا  إىل موسااى وهااو جااالس عنااد بااين إساارائيل يتلااو علاايهم : 

يا معشار باين إسارائيل إن  موساى دعااين إىل نفساه فأخاذت مناه مائاة ألاف درهام : الت وراة فتقولني 
اءت املارأة البغاي  فقامات علاى رؤوساهم وكاان قاارون ح اريف زينتاه فقاال املارأة ، فلم ا أصبحت ج

يااااا موسااااى إن  قااااارون أع اااااين مائااااة ألااااف درهاااام علااااى أن أقااااول بااااني بااااين إساااارائيل علااااى رؤوس : 
االشهاد أن   دعوتين إىل نفس  ومعاذ اهلل ان تكاون دعاوتين ، لقاد أكرما  اهلل عان ذلا  فقاال 

  .(2)ما بلغ وهلل احلمد  (3)وابتلعته ، وإن ه ليت ل ل  خذيه فأخذته: موسى لبرض 
 ـ 11فصل ـ 

ثنا يوساف بان حمماد  917 ثنا حممد بن القاسم االس آبادي ، حاد  ا وعن ابن بابويه ، حد 
وإذ  »: باان زياااد ، عاان أبيااه عاان احلساان باان علااي صاالوات اهلل عليهمااا يف قولااه تعاااىل جاال  ذكااره 

: يقاول لباين إساارائيل  7كاان موساى : قاال  (5) «ّتخـاهم العجـل واعـدنا موسـى أربعـين ليلـة ثـّم ا
إذا فاار ج اهلل عاانكم وأهلاا  أعااداءكم أتيااتكم بكتاااب ماان عنااد رب كاام يشااتمل علااى أوامااره ونواهيااه 

 ومواعظه وعربه وأمثاله ، فلم ا فر ج اهلل عنهم أمره اهلل أن يأف امليعاد ، 
__________________ 

 .والبحار 3املالصق بالن سب ، وهذه الكلمة سق ت عن    :الل ح بفتح ال الم ( 9)
 .( 3: ) ، برقم (  93/553) كار األنوار ( 5)
 .فت ل ل:  5لت ل ل ، ويف   :  2ليتجلجل ، ويف   : والبحار  3يف   ( 3)
 .( 2: ) ، برقم (  552ا  93/553) كار األنوار ( 2)
  .، سورة البقرة 59: اصية ( 5)
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أن يع يه الكتاب بعد أربعني ، فجاء الس امري فشب ه علاى مست اعفي باين إسارائيل ،  وأوحى إليه
يومااا  متاات  .وعاادكم موسااى أن يرجااع إلاايكم عنااد أربعااني ، وهااذه عشاارون ليلااة وعشاارون: فقااال 
أخ اااأ موسااى ، وأراد رب كااام أن ياااريكم أن ااه قاااادر علاااى أن ياادعوكم إىل نفساااه بنفساااه ،  (9)أربعااني 

كيااف يكاااون : سااى حلاجااة مناااه إليااه ، فااأههر العجاال ال ااذي عملاااه ، فقااالوا لااه وأن ااه مل يبعااث مو 
ا هذا العجل يكل مكم منه رب كم كماا تكل ام : قال  ؟العجل إهلنا موساى مان الش اجرة ف ال وا  (5)إهن 

ااااامري عجااااال  مااااؤخ ره إىل حااااائط ، وحفاااار يف اجلانااااب اصخاااار يف األرض  ] بااااذل  ، فنصااااب الس 
هاذا : على دبره ويكل م  ا تكل ام مل اا قاال  (2)ته ، فهو ال ذي ي ع فاه بعه مرد (3)[ وأجلس فيه 

  .إهلكم وإله موسى
اااااامري ، وأمااااار اهلل أن يقتااااال مااااان مل يعباااااده مااااان عباااااده ،  مث إن  اهلل تعااااااىل أب ااااال متوياااااه الس 

  ان أعظام مصايبة مانهم نقتال بأيادنا آباءناا وأبناءناا وإخوانناا: فاستسلم املقتولون وقاال القااتلون 
وقراباتنا ، فلم ا استمر  القتل فيهم فهم ست مائة ألف إال  اثاف عشار ألفاا  ال اذي مل يعبادوا العجال ، 

ااد وآلااه أماارا  ال هيااب معااه : فوقااف اهلل بع ااهم فقااال لاابعه  أو لاايس اهلل قااد جعاال الت وساال مبحم 
ا اااه حمماد األكارم ، طالبه وهكذا توسل ت األنبياء والر سل ، فما بالنا ال نتوس ل ، ف ج وا ياا رب نا

وااااااه علااااي األف اااال األعلاااام ، وااااااه فاطمااااة الف اااالى ، وااااااه احلساااان واحلسااااني ، وااااااه الذ ريااااة 
ال  يبني من آل طه وياسني ، مل ا غفرت لنا ذنوبنا وغفرت هفواتنا وأزلت هذا القتل عن اا ، فناودي 

  .(5)كف  عن القتل   7موسى 
 ـ 11فصل ـ 

ثنا إبراهيم بن هاشم ، ا وعن ابن بابويه ، ح 918 ثنا حممد بن احلسن الصف ار ، حد   د 
__________________ 

 .أربعون: يف البحار ( 9)
 .يكلم:  5كلم ويف   : والبحار  3يف   ( 5)
 .الز يادة من البحار فقط( 3)
 .فمه:  5يف   ( 2)
ن التفساري املنساوب إىل ا ماام عا(  535ا  532) ، وص (  25: ) ، بارقم (  539ا  93/538) كاار األناوار ( 5)

  .( 989ا  11) العسكري ، وراجع الت فسري ص 
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عن ابن أ  عمري ، عن أبان بن عثمان ، عن أ  وزة ، عن أ  جعفار صالوات اهلل علياه ، قاال 
ادخلاوا فاأبوا أن يادخلوها ، فتااهوا يف : إىل االرض املقد ساة ، قاال هلام  7مل ا انتهى هبم موسى : 

اساا  اربعااني ساانة ، وكااانوا إذا أمسااوا ناااد  مناااديهم أمساايتم الر حياال أربعااة فر 
، حااك  إذا انتهااى  (9)

إىل مقدار ما أرادوا أمر اهلل االرض ، فدارت هبم إىل مناازهلم أألوىل ، فيصابحون يف منازهلم ال اذي 
ااالو  ، فهلكاااوا فيهاااا أمجعاااني  إال  ارياااوا مناااه ، فمكثاااوا باااذل  أربعاااني سااانة ينااازل علااايهم املااان  والس 

ال ااااذين أنعاااام اهلل عليهماااا ، ومااااات موسااااى وهااااارون  (5)رجلاااني يوشااااع باااان ناااون وكالااااب باااان يوفناااا 
صاالوات اهلل عليهمااا ، فاادخلها يوشااع باان نااون وكالااب وأبناؤمهااا ، وكااان معهاام حجاار كااان موسااى 

  .(3)ي ربه بعصاه ، فينفجر منه املاء لكل سبط علني 
قاال : ب ه ، عن ابن عب ااس رااي اهلل عناه قاال ا وباالسناد املتقد م ، عن وهب بن من 911

نااا يااا موسااى بااأي  قااو ة وبااأي  عااد ة وعلااى أي  : حااني جاااز هباام البحاار  7بنااوا إساارائيل ملوسااى  خرب 
مااا أعلاام :  7فقااال موسااى  ؟وولااة تبلااغ األرض املقد سااة ومعاا  الذ ريااة والن ساااء واهلرمااى والااز مين

نيا ماا ور ثكا م ، وال أعلام أحادا  آتااه منهاا مثال ال اذي آتااكم ، فمعكام قوما  ور ثه اهلل من عرض الد 
سيجعل اهلل لكام خمرجاا  ، فااذكروه ورد وا إلياه : من ذل  ماال حيصيه إال  اهلل تعاىل ، وقال موسى 
فادعاااه ي عمناااا ويساااقينا ويكسااانا وحيملناااا مااان : اُماااوركم ، فان اااه أرحااام بكااام مااان أنفساااكم ، قاااالوا 

اااماء أن   ااار علااايهم املااان  الر جلاااة ويظل ناااا مااان احلااار  ،  فاااأوحى اهلل تعااااىل إىل موساااى قاااد أمااارت الس 
والس لو  ، وأمرت الر يح أن تنشف هلم الس لو  ، وأمرت احلجارة أن تنفجار ، وأمارت الغماام أن 

ااا قااال هلاام موسااى ذلاا  سااكتوا ،  (2)تظل هاام ، وساا رت ثياااهبم أن تثباات بقاادر مااا يثبتااون  ، فلم 
اا قد ساها ألن  فشارهبم موسى فان لقوا يؤم   ا قد ساها ، وإه  ون االرض املقد سة وهي فلس ني ، وإه 

ولااد هبااا ، ونقلااوا كل هاام بعااد  7، ويوسااف  7ولااد هبااا ، وكاناات مسااكن أبيااه اسااحا   7يعقااوب 
  .(5)املوت إىل أرض فلس ني 

__________________ 
 .كرر الرحيل:  3يف   ( 9)
 .ناباق:  5و   2باقنا ، ويف   :  9يف   ( 5)
 .( 6: ) ، برقم (  978ا  93/977) كار األنوار ( 3)
 .أن تنبت بقدر ما ينبتون: أن تنبت بقدر ما يلبسون ، ويف البحار :  3يف   ( 5)
  .( 7: ) ، برقم (  93/978) كار األنوار ( 5)
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 ـ 12فصل ـ 

 (  (1)في حديث بلعم بن باعورا ) 
ا ساعد باان عبااداهلل ، وحمماد باان حيااىي الع  ااار ، ا عان اباان بابويااه ، عان أبيااه ، حااد ثن 588

ثنا أود بن حممد بن عيسى ، عن أود بن حممد بن ا  نصر البزن ي ، عن عبد الارون بان  حد 
ااار باان معاويااة الااد هين رفعااه ، قااال  فتحاات ماادائن الش ااام علااى يوشااع باان نااون ، : سااي ابة ، عاان عم 

باالق ، فجعلاوا هرجاون : فلقاوا فيهاا رجاال  يقاال لاه ففتحها مدينة مدينة حك  انتهى إىل البلقاء ، 
إن  فاايهم اماارأة عنااادها علاام ، مث ساااألوا : يقاتلونااه ال يقتاال مااانهم رجاال ، فسااأل عااان ذلاا  فقيااال 

  .يوشع الص لح ، مث  انتهى إىل مدينة أخر  ، فحصرها فأرسل صاحب املدينة إىل بلعم ودعاه
مل ال أعثاار : فقااال مل عثاارت فكل مااه اهلل فقااال فركااب واااره إىل امللاا  ، فعثاار واااره يتااه ، 

وهذا جربئيل بيده حربة ينهاك عانهم ، وكاان عنادهم أن  بلغام أوف ا سام األعظام ، فقاال امللا  
واتاااال علاااايهم نبااااأ ال ااااذي آتيناااااه آياتنااااا » : ادع علاااايهم وهااااو املنااااافق ال ااااذي روي أن  قولااااه تعاااااىل : 

لاايس للااد عاء علاايهم ساابيل ولكاان أشااري علياا  : ة ناازل فيااه فقااال لصاااحب املديناا« فانساال  منهااا 
أن تز ين الن ساء وتأمرهن  أن يأتني عسكرهم فتتعار ض الر جاال ، فاان  الز ناا مل يظهار يف قاوم قاط  إال  
بعث اهلل عليهم املوت ، فلم ا دخل الن ساء العسكر وقاع الر جاال بالن سااء ، فاأوحى اهلل إىل يوشاع 

اااانني ، وان شاااائت مبااااوت حثيااااث  إن شاااائت ساااال  ت علاااايهم العاااادو  ، وإن شاااائت أهلكااااتهم بالس 
هااام بناااو إسااارائيل ال احاااب أن يسااالط اهلل علااايهم عااادوهم ، وال أن يهلكهااام : عجاااالن ، فقاااال 

فماات يف ثاالص سااعات سابعون ألفاا  بال  اااعون : قااال  .بالس انني ، ولكان مباوت حثياث عجاالن
(5).  

 ـ 13فصل ـ 
ثنا أود  589 ثنا ا وعن ابن بابويه ، حد  ثنا أ  ، حد   بن علي بن إبراهيم ، حد 

____________ 
 .باعورا  : ويف بعه آخر  .باعور: يف البحار وبعه الن س  ( 9)
  .، سورة األعراف 975: ، واصية (  5: ) ، برقم (  371ا  93/378) كار األنوار ( 5)
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 9عان رساول اهلل  :ئاه جد ي ، عن علي بن معبد ، عن احلسني بن خالد ، عان الر ااا ، عان آبا
لكاال  ام ااة صااد يق وفااارو  وصااد يق هااذه األم ااة وفاروقهااا علااي  باان أ  طالااب ، إن  علي ااا  ساافينة : 

معاشاااار الن اااااس إن  علي ااااا  خليفااااة اهلل  .جاهتااااا وباااااب ح  تهااااا ، وأن ااااه يوشااااعها وسعوهنااااا وذو قرنيهااااا
ازعه ناازعين ، ومان هلماه هلماين ، وخليفيف عليكم بعدي وأن ه ألمري املؤمنني وخري الوصي ني من ن

ومن بر ه بر ين ، ومن جفاه فقد جفاين 
(9).  

ثنا أواد بان  585 ثنا حممد بن إبراهيم بن إسحا  ال  القاين ، حد  ا وعن ابن بابويه ، حد 
اااد ،  ثنا جعفااار بااان عباااداهلل بااان جعفااار بااان حمماااد بااان حمم  حمماااد بااان ساااعيد ماااوىل باااين هاشااام ، حاااد 

ثنا كثاااري بااان عي اااا   » : قاااال يف قولاااه تعااااىل  7الق  اااان ، عااان زيااااد بااان املناااذر ، عااان البااااقر حاااد 
إن  ذلاا  حااني فصاال موسااى ماان أرض الت يااه فاادخلوا العمااران ، وكااان : « وادخلااوا الباااب سااجدا  

إذا انتهيااتم إىل : بنااو إساارائيل أخ ااؤا خ يئااة ، فأحااب  اهلل أن ينقااذهم منهااا إن تااابوا ، فقااال هلاام 
ح ة ، تنحط عنكم خ اياكم ، فأم ا اوسانون ففعلاوا ماا اُماروا باه : ولوا باب القرية فاسجدوا وق

  .(3)رجزا   (5)، وأم ا ال ذين هلموا فزعموا حن ة وراء ، فبد لوا فأنزل اهلل تعاىل عليهم 
 ـ 14فصل ـ 

 (هارون موسى صلوات اهلل عليهما  في وفاة) 
ثنا علاي بان إ 583 باراهيم بان هاشام ، عان أبياه ، عان ا وعان ابان بابوياه ، عان أبياه ، حاد 

اماه بناا إىل جبال :  8قاال قاال موساى هلاارون  7ابن أ  عمري ، عم ن ذكره ، عان أ  عباداهلل 
اطارح : ، فقاال موساى هلاارون  (2)طور سيناء ، مث  خرجا ف ذا بيات علاى باباه شاجرة عليهاا ثوباان 

 ثياب  وادخل هذا البيت والبس هاتني احلل تني ومن 
__________________ 

، رواه بأسااانيد عدياادة مااع (  5/93) عاان العيااون ، وراجااع العيااون (  27: ) ، باارقم (  38/995) كااار األنااوار ( 9)
 .، سورة البقرة 58: ، واالية (  563: ) ، برقم (  5/938) واثبات اهلداة  .زيادة
لوا ما أنزل اهلل تعاىل ر : ، ويف غريه من الن س   3كذا يف   ( 5) لوا فأنزل اهلل تعاىل رجزا  : ويف البحار  .جزا  فبد   .فبد 
 .( 8: ) ، برقم (  93/978) كار األنوار ( 3)
طائفاة ماان : وهاو مجاع الكثاب وأتااى مبعاف  .كثبااان: كاذا يف البحاار وهاو الص ااحيح ، ويف مجياع الن سا  امل  وطاة ( 2)

  .كثبان ، هبذا املعف من بني معانيه: فيمكن تصحيح  .طعام
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  .ير ، ففعل هارون ، فلم ا أن نام على الس رير قب ه اهلل إليه وارتفع البيت والش جرةى السر  عل
: ورجااااع موسااااى إىل بااااين إساااارائيل ، فااااأعلمهم أن  اهلل قاااابه هااااارون ورفعااااه إليااااه ، فقااااالوا 

ذلا  إىل رب اه ، فاأمر اهلل تعااىل املالئكاة فأنزلتاه علاى سارير  7كذبت أنت قتلته ، فشكى موسى 
الس ماء واألرض حك  رأته بنو إسرائيل ، فعلموا أن ه مات بني 

(9).  
أن  ملا   7ا وباسناده ، عن ابن أ  عمري ، عن هشام بن سامل ، عان أ  عباداهلل  582

فماا جااء : اناا ملا  املاوت ، قاال : فقاال  ؟مان أنات: فسال م علياه ، فقاال  7املوت أتى موساى 
ت أن أتركاا  حااك  يكااون ال ااذي تريااد ، وخاارج ملاا  جئاات ألقاابه روحاا  وإين  اُماار : قااال  ؟باا 

املااوت فمكااث موسااى مااا شاااء اهلل ، مث دعااا يوشااع باان نااون ، فأوصااى إليااه وأمااره بكتمااان أمااره ، 
عان قوماه ، فمار  يف غيبتاه فارآ  مالئكاة  7وبأن يوصي بعده إىل من يقاوم بااألمر وغااب موساى 

كااارمي علاااى اهلل تعااااىل ،   (5) فاااره واهلل لعباااد : قاااالوا  ؟ملااان يفااارون هاااذا القااارب: حيفااارون قاااربا  ، قاااال 
إن  هلااذا العبااد ماان اهلل ملنزلااة ، فاااين  مااا رأياات م ااجعا  وال ماادخال  أحساان منااه ، فقالاات : فقااال 

فادخال واااا جع فيااه مث  : وددت ، قااالوا : قاال  ؟يااا صافي  اهلل أيااب  أن تكاون ذلاا : املآلئكاة 
اااه إىل رب ااا  ، فااااا جع فياااه موساااى  الغ ااااء فااارآ   (3)ظااار كياااف هاااو فكشاااف لاااه عااان لين 7توج 

اقب ااين إلياا  فقب ااه ملاا  املااوت ودفنااه وكاناات املآلئكااة صاال ت : مكانااه يف اجلن ااة فقااال يااا رب  
فكاان بناو إسارائيل ال  .عليه فصاح صائح من الس ماء ماات موساى كلايم اهلل وأي  نفاس ال متاوت

د ال  ريق األعظم عند الكثياب األوار عن: عن قربه قال  9يعرفون مكان قربه ، فسئل رسول اهلل 
(2).  

 ـ 15فصل ـ 

 (  8في خروج صفراء على يوشع بن نون بعد وفاة موسى ) 
ثنا حممد بن حيىي الع  ار عن احلسني بن  585 ثنا أ  ، حد   ا وعن ابن بابويه ، حد 

__________________ 
 .( 93: ) ، برقم (  93/368) كار األنوار ( 9)
 .فقالوا لعبد كرمي:  5يف   ( 5)
 .من: والبحار  5و   2و   5يف   ( 3)
  .( 5: ) ، برقم (  29) ورواه الص دو  يف األمايل اجمللس (  95: ) ، برقم (  361ا  93/368) كار األنوار ( 2)
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خرجااات  7إن  اماارأة موسااى : قاااال  7احلساان باان أباااان ، عاان اباان أورماااة باسااناده إىل أ  جعفاار 
ن رابكااة زر افااة فكااان هلااا أو ل الن هااار ولااه آخاار الن هااار ، فظفاار هبااا فأشااار عليااه علااى يوشااع باان نااو 

  .(9)ولكن أحفظه فيها  ؟أبعد م اجعة موسى هلا: بعه من ح رة مبا ال ينبغي فيها فقال 
ثنا أوااد باان احلساان الع  ااار  586 ثنا احلساان باان علااي   (5)ا وعاان اباان بابويااه ، حااد  ، حااد 

ثنا حممااد ثنا جعفاار بان حممااد بان عماارة ، عاان ابياه قااال  الس اكري ، حاد  : بان زكري ااا البصاري ، حاد 
 (3)إن  يوشع بن نون قام باألمر بعاد موساى صاابرا  مان ال  واغيات علاى الابواء :  7قال الص اد  

وال  ااراء واجلهااد والاابالء ، حااك  م ااى ماانهم ثااالص طواغياات ، فقااو  بعاادهم أمااره ، ف اارج عليااه 
وسااى بصاافراء اماارأة موسااى يف مائااة ألااف رجاال فقاااتلوا يوشااع ، فغلاابهم رجااالن ماان منااافقي قااوم م

قاد عفاوت عنا  يف : ، وقاال  (2)وقتل منهم مقتلة عظيمة وهرب البااقون با ذن اهلل واسار صافراء 
الدنيا إىل أن ألقي نيب  اهلل موسى فأشاكو إلياه ماا لقيات منا  
واويااله واهلل : ، فقالات صافراء  (5)

  .(6)ستحييت أن أر  رسول اهلل وقد هتكت حجابه على وصي ه بعده  لو أبيحت يل اجلن ة ال
__________________ 

 .( 55) املسعودي يف إثبات الوصي ة ص : وروي  وه مع زيادة (  95: ) ، برقم (  93/316) كار األنوار ( 9)
 .ارأود بن احلسن الع   : ولكن الوارد يف مشاي  الص دو   .الق  ان: ويف البحار ( 5)
ا : كذا يف الن س  ( 3) والابواء كماا يف هناياة ابان األثاري ا آخاذا  .فهاو تصاحيف« علاى األذ  » فما عن بعه من أهن 

ويف أقارب املاوارد مبعاف الش ادة واوناة ، وهاي فعاالء (  2/559) ألو ا مبعاف الش ادة واايق املعيشاة اجلازء : للكلماة مان 
 .من ال الي

 .بنت شعيب: والن س  اخل ي ة خالية من قوله  .ء بنت شعيبوأسر صفرا: يف البحار ( 2)
 .إىل أن تلقي نيب اهلل موسى فاشكو ما لقيت من  ومن قوم : يف البحار ( 5)
  .( 93/366) كار األنوار ( 6)
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 التاسع  الباب
 (في بني إسرائيل ) 

ثنا سااعد باان عبااداهلل ، عاان أوااد باان  587 حممااد باان ا وعاان اباان بابويااه ، عاان أبيااه ، حااد 
كااان يف بااين إساارائيل : قااال  7عيسااى ، عاان احلساان باان علااي ، عاان أ  مجيلااة ، عاان أ  جعفاار 

جريح وكان يعبد اهلل يف صومعة ، فجاءته أم ه وهو يصل ي ، فدعتاه فلام وبهاا ومل : عابد يقال له 
اااا كااان مااان ا:  (9)يكل مهااا ، فانصااارفت وهااي تقاااول  لغاااد أساااأل إلااه باااين إساارائيل أن هاااذل  ، فلم 

جاءت فاجرة وقعدت عناد صاومعته قاد أخاذها ال  لاق ، فاد عات أن  الولاد مان جاريح ، ففشاا يف 
باين إسارائيل أن  مان كاان يلااوم الن ااس علاى الز ناا زىن ، وأمار امللاا  بصالبه ، فأقبلات أم اه إلياه تل اام 

ااا هااذا لاادعوت  ، فقااال الن اااس مل ااا مسعااوا منااه ذلاا  : وجههااا ، فقااال هلااا  كيااف لنااا و : اسااكيف إه 
فااالن الر اعااي لبااين : فقااال  ؟ماان أبااوك: هاااتوا الص اايب  ، فجاااؤوا بااه فأخذتااه ، فقااال : قااال  ؟بااذل 

  .(5)فالن ، فأكذب اهلل ال ذين قالوا ما قالوا يف جريح ، فحلف جريح أن ال يفار  أم ه هدمها 
ا وباساناده عاان أواد باان حمماد باان عيساى ، عاان احلسان باان علاي  ، عاان ف ال باان  588

ااد األشااعري ، عاان مساامع ، عاان أ  احلساان ، عاان أبيااه  كااان رجاال هااامل ، فكااان : قااال  8حمم 
رب  ح ار أجلاي واباين : يصل الر حم وحيسن على رعي ته ويعادل يف احلكام ، فح ار أجلاه فقاال 
  .صغري فمد د يل يف عمري ، فأرس اهلل إليه اين  قد أنشأت ل  يف عمرك

__________________ 
فانصاااارفت مث أتتااااه ودعتااااه ، فلاااام يلتفاااات إليهااااا فانصاااارفت ، مث أتتااااه ، مث أتتااااه ودعتااااه فلاااام وبهااااا ومل :  يف البحااااار( 9)

 ....فانصرفت وهي تقول .يكلمها
  .( 68: ) ، برقم (  76ا  72/75) و .( 9: ) ، برقم (  92/287) كار األنوار ( 5)
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كان جااهال  ويساتحكم علاى مان   ابن  ويعلم من (9)إىل هذا يشب  : اثنيف عشرة سنة ، وقيل له 
  .(5)ال يعلم 

ثنا حممااد باان احلساان الصااف ار عاان  581 ا وعاان اباان بابويااه ، عاان حممااد باان احلساان ، حااد 
حممد بن احلسني بن أ  اخل اب ، عن احلكم بن مسكني ، عن الن عماان بان حياىي األزر  ، عان 

ألبناااني  مديناااة ال : سااارائيل قاااال إن  ملكاااا  مااان باااين إ: قاااال  7أ  وااازة الث ماااايل ، عااان أ  جعفااار 
م مل يروا مثلهاا قاط  ، فقاال لاه رجال  لاو : يعيبها أحد ، فلم ا فر  من بنائها اجتمع رأيهم على أهن 

أناا  هتلاا  : هلااا عيبااان أحاادمها : قااال  .لاا  األمااان: آمنتااين علااى نفسااي أخربتاا  بعيبهااا فقااال 
ا  رب من بعد فقال املل  : عنها ، والث اين  فماا نصانع : عيب أعياب مان هاذا مث  قاال  وأي  : اهن 

مااا : تبااين مااا يبقااى وال يفااف ، وتكااون شاااب ا  ال هتاارم أباادا  فقااال امللاا  البنتااه ذلاا  فقالاات : قااال 
  .(3)صدق  أحد غريه من أهل مملكت  

ثنا علاي  بان إباراهيم ، عان أبياه عان ابان أ  عماري  598 ا وعن ابن بابويه ، عن أبيه ، حد 
كاان يف باين إسارائيل رجال : قاال  7، عن عبد املل  بان أعاني ، عان أ  جعفار  ، عن ابن بكري

وكااان لاااه بنتااان ، فزو جهماااا ماان رجلاااني ، واحااد زر اع وآخااار يعماال الف اااار ، مث  إن ااه زارمهاااا ، فبااادأ 
قاااد زرع زوجاااي زرعاااا  كثاااريا  ، فااا ن جااااء اهلل : قالااات  ؟كياااف حالااا : باااامرأة الااازر اع ، فقاااال هلاااا 

قاد : أحسن بين إسرائيل حاال  ، مث  ذهاب إىل أخار  ، فساأهلا عان حاهلاا ، فقاال  بالس ماء فنحن
اااماء عن اااا ، فااانحن أحسااان باااين إسااارائيل حااااال  ،  عمااال زوجاااي ف اااارا  كثاااريا  ، فااا ن أمسااا  اهلل الس 

  .(2)« الل هم  أنت هلما » : فانصرف وهو يقول 
: ان فقاال أحادمها لصااحبه التقاى ملكا: ا وب سناده عن ابن أ  عماري رفعاه ، فقاال  599

بعثاين ر   أحابس الس ام  ، فا ن  فاالن امللا  اشاتهى مسكاة ، فاأمرين أن أحبساه : قال  ؟أي تريد
 بعثين ر   إىل : قال  ؟له ليؤخذ له ال ذي يشتهي منه ، فأنت أين تريد

__________________ 
وعلاااى وجاااود  ...  إىل هاااذا مااا يشاااب  : الن سااا   ويف بقي ااة...  ماااا يشاااب  : وقيااال لااه :  9ويف    .هكااذا يف البحاااار( 9)

 .ما فهي ليست للن في: كلمة 
 .( 27: ) ، برقم (  75/326) كار األنوار ( 5)
 .( 28: ) ، برقم (  75/326) و(  5: ) ، برقم (  288ا  92/287) كار األنوار ( 3)
  .( 3: ) ، برقم (  92/288) كار األنوار ( 2)
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  .(9)قد طب  قدرا  وهو صائم فأرسلين ر   أن اُكفئها فالن العابد ، فان ه 
 ـ 1فصل ـ 

ا وعن ابن بابويه ، عن حممد بن علي ماجيلويه ، عان عم اه حمماد بان أ  القاسام ،  595
عن حممد بن علي الكويف ، عن حممد بن سنان ، عن الن  ر بن قروا  ، عن إسحا  بان عم اار 

ااان مساااع أباااا عباااداهلل  ياااا هاااذا كياااف : مااار  عاااامل بعاباااد وهاااو يصااال ي ، فقاااال : حياااد ص قاااال  7، عم 
إين  ألبكاي : فقاال  ؟وكياف بكااؤك: مث  بكاى قاال : قاال  ؟مثلي يسال عن هاذا: قال  ؟صالت 

ت اح  وأنات خاائف مان رب ا  أف ال مان بكائا  : حك  جتري دموعي ، ف ح  العاامل وقاال 
حاد ثوا عاان بااين :  9ل رسااول اهلل وأنات ماادل  بعملا  ، إن  املاادل  بعملاه مااا يصااعد مناه شاايء وقاا

  .(5)إسرائيل وال حرج 
ا وباسناده عان أواد بان حمماد بان عيساى ، عان احلسان بان علاي  ، عان احلسان بان  593

احلماد : كاان يف باين إسارائيل رجال يكثار أن يقاول : قاال  7جهم ، عن رجل ، عن أ  عباداهلل 
العاقباة : قال : ، فبعاث إلياه شاي انا  ، فقاال  فغاط إبلايس ذلا  .هلل رب  العاملني والعاقبة للمت قني

لبغنياء فجاءه فقال ذل  ، فتحاكما إىل أو ل من ي  لع عليهما على ق ع يد ال اذي حيكام علياه 
: وهااااو حيماااد اهلل ويقااااول  (3)العاقباااة لبغنياااااء ، فرجاااع : ، فلقياااا ش صاااا  فاااااخرباه كاهلماااا فقااااال 

نعااام علاااى الياااد األخااار  ف رجاااا ف لاااع اصخااار : فقاااال تعاااود أي اااا  : العاقباااة للمت قاااني ، فقاااال لاااه 
العاقباة للمت قاني فقاال لاه : فحكم عليه أي ا  فق عت يده األخر  ، وعاد أي ا  حيمد اهلل ويقول 

إين  كنااات : نعااام ف رجاااا فرأياااا مثاااال  فوقفاااا علياااه ، فقاااال : فقااال  ؟ياااكمين علاااى اااارب العناااق: 
 يديه فعادتا مث   فمسح: حاكمت هذا وقص ا عليه قص تهما قال 

__________________ 
:  9ر   أكفاؤهااا ، غااري أن  يف نساا ة   : فيااه ويف سااائر الن ساا   .( 22: ) ، باارقم (  67/539) كااار األنااوار ( 9)

 .أن اكفائها
ألفاااا  اخلااارب يف الن سااا  مشو شاااة واملااانت احلااااار : أقاااول  .( 51: ) ، بااارقم (  398ا  75/397) كاااار األناااوار ( 5)

 .(م  532) مقي د باخلرب اصف املرقم ...  حد ثوا: تفاد من  موعها وإطال  ذيله مس
فق عاات إحااد  يديااه ا أو ا فحكاام عليااه : وهااي إم ااا  .فرجااع: والظ اااهر سااقوط مجلااة قباال قولااه  .كااذا يف الن ساا ( 3)

  .ه فرجعق ع يد: عن قصص األنبياء للجزائري (  92/288) ويف ذيل البحار  .وق عت منه يد واحدة
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   .(9)هكذا العاقبة للمت قني : ارب عنق ذل  اخلبيث ، وقال 
ثنا عباداهلل بان جعفار ،  592 ثنا حممد بن موسى بن املتوكال ، حاد  ا وعن ابن بابويه ، حد 

ثنا أوااد باان حممااد ، عاان الث مااايل  كااان قاااض  يف بااين إساارائيل : قااال  7، عاان أ  جعفاار  (5)حااد 
ااا ح اارته الوفاااة قااال المرأتااه رجااال  وكااان يق ااي فاايهم باااحل إذا ماات  فاغسااليين وكف نيااين : ق ، فلم 

اااا ماااات  وغ  اااي وجهاااي وااااعيين علاااى ساااريري ، فان ااا  ال تااارين ساااوا  إن إن شااااء اهلل تعااااىل ، فلم 
ا كشفت عن وجهاه فا ذا دودة تقارض  فعلت ما كان أمرها به ، مث  مكثت بعد ذل  حينا  ، مث  إهن 

: ، فلم ا كان بالل يل أتاها يف منامها ا يعين رأته يف الن اوم ا فقاال هلاا من من ره ، ففزعت من ذل  
واهلل ما هو إال  يف أخي  ، وذل  أن ه أتاين ومعاه خصام لاه : أجل قال : قالت  ؟فزعت مم ا رأيت

ااا جلسااا قلاات  ااا اختصااما كااان احلااق لااه ففرحاات ، فأصااابين مااا : فلم  الل هاام  اجعاال احلااق لااه ، فلم 
  .(3)اي مع موافقة احلق له رأيت ملواع هو 
ثنا أباو أواد  595 حمماد بان أ  : ا وعن ابن بابويه ، عن علي  بن إبراهيم ، عن أبياه حاد 

إن  قوماا  يف : يقاول  7مسعات أباا عباداهلل : عمري ، عن هشاام بان ساامل ، عان أ  العبااس ، قاال 
أصاابنا : قاالوا  ؟مااا باالكم: قاالوا الز ماان األو ل أصاابوا ذنباا  ، ف ااافوا مناه فجااءهم قااوم آخارون ، ف

ال  اافون وجت ئاون : فقاال اهلل تعااىل  .ال  اافوا  ان  ملهاا: ذنوبا  ف فنا منها وأشفقنا ، فقالوا 
  .(2)فأنزل اهلل هبم العذاب  ؟علي  

 ا وهبذا األسناد عن ا  أود ، عن هشام بن سامل ، عن أ  عبداهلل عليه  596
__________________ 

  .( 36: ) ، برقم (  512ا  78/513) و( 2:)، برقم (  281ا  92/288) كار األنوار ( 9)
والظاهر سقوط احلسن بن حمبوب من الس ند قبل الث مايل ألن  املاراد بأواد بان حمماد هناا إم اا أواد  .كذا يف الن س ( 5)

) عان الث ماايل أ  وازة ثابات بان ديناار املتاويف  بن حممد بن عيسى ا أو ا أود بن حممد بان خالاد الربقاي ومهاا ال يروياان 
اي  والن جاشاي يف تارامجهم إن قلات (  958 : بال واس ة وهي هنا من ذكرناه ال حمالة كما يظهر ذل  مان فهرسايف الش 

املسااتفاد ماان الفاان أن  اباان : قلاات  .روايااة اباان حمبااوب عنااه بواساا ة مالاا  باان ع ي ااة(  585) يااأف يف احلااديث املاارقم 
اا الثابات روايتاه عناه أماا الاذي  ان فياه حمبو  ب كان يروي كان يروي كتاب الث مايل ومل يذكر هذا يف شأن ابان ع اي  وإه 

 .خارج عن مثل ذل 
يعااين رأتااه يف النااوم : ولاايس فيااه (  5: ) ، باارقم (  982/576) و .( 5: ) ، باارقم (  92/281) كااار األنااوار ( 3)

 .والت فسري من الراوندي
  .( 35) روي  وه عن الكايف ذيل احلديث برقم (  92/581) األنوار كار ( 2)
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ادع لنااا رباا    اار علينااا الس ااماء إذا أردنااا ، : إن  قومااا  ماان بااين إساارائيل قااالوا لناايب هلاام : السااالم 
اااماء علااايهم كل ماااا ارادوا فزرعاااوا فنمااات زروعهااام  فساااأل رب اااه ذلااا  ، فوعاااده أن يفعااال فاااأم ر الس 

ا سألنا امل ر للمنفعة ، فاأوحى اهلل تعااىل إلياه : حصدوا مل ودوا شيئا  فقالوا فلم ا  (9)وخصبت  إه 
م مل يراوا بتدبريي هلم أو  و هذا :    .(5)إهن 

كاان ورشاان يفارل يف شاجرة ، وكاان رجال يأتياه إذا :  7قاال أباو عباداهلل : ا وقاال  597
: إين  ساأكفيكه قاال :  تعاىل فقال أدرك الفرخان فيأخذ الفرخني ، فشكى ذل  الورشان إىل اهلل

ااااجرة وعاااارض لااااه سااااائل ، فأع اااااه أحااااد  فااااأفرل الورشااااان وجاااااء الر جاااال ومعااااه رغيفااااان فصااااعد الش 
الر غيفني ، مث  سعد فأخذ الفرخني ونزل هبما ، فسل مه اهلل ملا تصد   به 
(3).  

 ـ 2فصل ـ 
، عان عمار بان ا وباسناده عن أواد بان حمماد بان عيساى ، عان احلسان بان حمباوب  598

إن  رجاااال  كاااان يف باااين إسااارائيل قاااد دعاااا اهلل أن يرزقاااه غالماااا  ، : قاااال  7يزياااد ، عااان أ  عباااداهلل 
اااا رآ  أن  اهلل تعااااىل ال ويباااه قاااال  ياااا رب أبعياااد أناااا منااا  فاااال : يااادعو ثالثاااا  وثالثاااني سااانة ، فلم 

ن ااا  تاادعو اهلل بلساااان إ: فأتااااه آت يف منامااه ، فقاااال لااه  ؟تساامع مااين  أم قرياااب أناات فاااال جتيبااين
بذي  وقلب غلق 
غري نقي  وبني ة غريصادقة ، فاقلع من بذائ  وليت ق اهلل قلب  ولتحسن ني تا   (2)

ففعل الر جل ذل  : ، قال 
فدعا اهلل عز  وجل  فولد له غالم  (5)

(6).  
اااد بااان أ   591 اااه حمم  اااد بااان عااايب ماااا جيلوياااه ، عااان عم  ثنا حمم  ا وعااان ابااان بابوياااه ، حاااد 

ااار ، عاان أ  القا ساام ، عاان حممااد باان علااي  الكااويف ، عاان حممااد باان ساانان ، عاان إسااحا  باان عم 
  ذلك بأنّهم كانوا يكفرون »: كنت عنده فتال قول اهلل تعاىل : قال  7عبداهلل 

__________________ 
 .وحسنت: يف البحار ( 9)
 .( 95 : )، برقم (  51/378) و(  6: ) ، برقم (  92/281) كار األنوار ( 5)
..  7قااااال أبااااو عبااااداهلل : وفيااااه (  28: ) ، باااارقم (  65/586) و(  7: ) ، باااارقم (  92/218) كااااار األنااااوار ( 3)

 .( 28: ) ، برقم (  16/956) وهكذا يف اجلزء 
 .عات: يف البحار ( 2)
 .ذل  عاما  :  9يف   ( 5)
  .( 6: ) ، برقم (  13/378) و(  8: ) ، برقم (  92/218) كار األنوار ( 6)
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أمااا واهلل مااا : فقااال  (9) «بآيــات اهلل ويقتلــون األنبيــاء بليــر حــّق ذلــك بمــا عصــوا وكــانوا يعتــدون 
اااربوهم بأيااديهم وال قتلااوهم بأساايافهم ، ولكاان مسعااوا أحاااديثهم فأذاعوهااا علاايهم فأخااذوا وقتلااوا 

  .(5)فصار اعتداءا  ومعصية  
 7ع ي ة ، عن الث ماايل ، عان ا  جعفار ا وباسناده عن ابن حمبوب ، عن مال  بن  558

كااان يف بااين إساارائيل رجاال  عاقاال  كثااري املااال ، وكااان لااه اباان يشاابهه يف الش اامائل ماان زوجااة : قااال 
هاذا ماايل الواحاد ، : عفيفة ، وكان له ابنان من زوجة غري عفيفاة ، فلم اا ح ارته الوفااة قاال هلام 

أناا ذلا  ، : أنا ذل  ، وقال األصاغر : ال األوسط أنا ذل  الواحد ، وق: فلم ا تويف  قال الكبري 
ليس عندي يف أمركم شيء ، ان لقوا إىل باين غناام ا خاوة الاث الص : فاختصموا إىل قاايهم قال 

اُدخلااااوا إىل أخااااي فااااالن أكاااارب مااااين  : ، فااااانتهوا إىل واحااااد ماااانهم فاااارأوا شااااي ا  كبااااريا  ، فقااااال هلاااام 
اساااالوا أخاااي األكااارب ماااين  ، فااادخلوا علاااى : فقاااال  فااادخلوا علياااه ، ف ااارج شاااي  كهااال ، .فاساااألوه

  .الث الث ف ذا هو يف املنظر أصغر ، فسألوه أو ال  عن حاهلم مث  سأهلم
أم ا أخي ال ذي رأيتموه أو ال  فهو األصغر وان  له امارأة ساوء تساوؤه وقاد صارب عليهاا : فقال 

اين فاا ن  عنااده زوجااة تسااوؤه وتساار ه خمافااة أن يبتلااي باابالء ال صاارب لااه عليااه فهرمتااه ، وأم ااا أخااي الث اا
اااباب ، وأم اااا اناااا فااازوجيف تسااار ين وال تساااوؤين ومل يلااازمين منهاااا مكاااروه قاااط  مناااذ  فهاااو متماسااا  الش 
صاااحبتين ، فشااابا  معهاااا متماسااا  ، وأم اااا حاااديثكم ال اااذي هاااو حاااديث ابيااا  ، فاااان لقوا أو ال  

كم ، فانصارفوا فأخاذ الص ايب  سايف وبعثروا قربه واست رجوا عظامه وأحرقوها مث  عودوا ألق اي بيان
ااا أن مه ااا بااذل  قااال هلاام الص ااغري  ال تبعثااروا قاارب أ  وأنااا أدع : أبياه ، وأخااذ األخااوان املعاااول ، فلم 

خااذ : يقنعكمااا هااذا ائتااوين باملااال ، فقااال للص ااغري : لكمااا حص اايف فانصاارفوا إىل القااااي ، فقااال 
  .(3)دخل على الص غري  املال ، فلو كانا ابنيه لدخلهما من الر قة كما

ثنا عبااد الاار ون باان احلجاااج ، عاان أ  احلساان  559 ا وباسااناده عاان اباان حمبااوب ، حااد 
 كان يف بين إسرائيل رجل  صاحل ، وكانت له امرأة : موسى عليه الصالة والس الم ، قال 

__________________ 
 .( 69: ) سورة البقرة ( 9)
 .( 76: ) م ، برق(  75/258) كار األنوار ( 5)
 912/516: ) ، بارقم (  92: ) ، بارقم (  983/533) و(  1: ) ، بارقم (  219ا  92/218) كار األناوار ( 3)
  .( 9: ) ، برقم (  517ا 
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صاااحلة ، فاارآ  يف الن ااوم أن  اهلل تعاااىل قااد وق اات لاا  ماان العماار كااذا وكااذا ساانة ، وجعاال نصااف 
، فاااااخ  لنفساااا  إم ااااا الن صااااف األو ل وإم ااااا عماااارك يف سااااعة ، وجعاااال الن صااااف اصخاااار يف ااااايق 

إن  يل زوجاااة صااااحلة وهاااي شاااريكيف يف املعاااا  ، فأشااااورها يف : الن صاااف األخاااري ، فقاااال الر جااال 
رأيات يف الن اوم كاذا وكاذا ، فقالات ياا : ذل  وتعود إيل  فأخربك ، فلم ا أصبح الر جال قاال لزوجتاه 

  .اهلل سريونا ويتم  لنا الن عمة اخ  الن صف األول وتعج ل العافية لعل  : فالن 
اخا ت الن صااف األول : فقااال  ؟مااا اخا ت: فلم اا كاان يف الل يلااة الث انياة أتااى اصف ، فقاال 

نيا عليااه ماان كاال  وجااه ، ومل ااا ههاارت نعمتااه قالاات لااه زوجتااه : ، فقااال  : ذلاا  لاا  ، فأقبلاات الااد 
، فلم اا م اى نصاف العمار وجااز  قرابت  واوتااجون فصالهم وبار هم وجاارك وأخاوك فاالن فهابهم

إن  اهلل تعااىل قااد شااكر لا  ذلاا  ولاا  : حاد  الوقاات رآ  الر جاال ال اذي رآه أو ال  يف الن ااوم ، فقااال 
  .(9)متام عمرك سعة مثل ما م ى 

 ـ 3فصل ـ 
خرجات امارأة : قاال  7ا وباسناده عن ابن حمبوب ، عن أ  وازة ، عان أ  جعفار  555

لاو كاان العاباد فالناا  لاو رآهاا أفتنتاه : سارائيل فاأفتنتهم ، فقاال بع اهم بغي  على شباب من بين إ
ال أنصااارف إىل منااازيل حاااك  أفتناااه ، فم ااات  اااوه يف الل يااال : ، ومسعااات مقاااالتهم فقالااات واهلل  (5)

إن  بعااااه شااااباب بااااين إساااارائيل : آوي عناااادك ، فااااأىب عليهااااا ، فقالاااات : فااادق ت عليااااه ، فقالاااات 
اااا راودوين عاان نفسااي ، فاا ن أدخ ااا مسااع مقالتهااا فااتح هلااا ، فلم  لتااين وإال  حلقااوين وف ااحوين ، فلم 

اااا رآ  مجاهلاااا وهيأهتاااا وقعااات يف نفساااه ، ف ااارب ياااده عليهاااا مث   دخلااات علياااه رمااات بثياهباااا ، فلم 
أي  : رجعت إليه نفسه وقد كان يوقد يت قدر له ، فأقبل حاك  وااع ياده علاى الن اار ، فقالات 

اااا عملااات العمااال ف رجااات حاااك  أتااات مجاعاااة باااين إسااارائيل ، أحرقهاااا أل: فقاااال  ؟شااايء تصااانع هن 
  .(3)أحلقوا فالنا  فقد واع يده على الن ار ، فأقبلوا فلحقوه وقد اح قت يده : فقالت 

__________________ 
 .( 6: ) ، برقم (  16/965) و(  98: ) ، برقم (  215ا  92/219) كار األنوار ( 9)
ا  .إن  العاباد الفاالين لاو رآهاا أفتنتاه: فقاال بع اهم : ر أن  يف العباارة تصاحيفا  وهاذا متامهاا كاذا يف الن سا  والظ ااه( 5)

 .واهلل العامل .أو ا إن  العابد الفالن لو رأته الُفتنته
  .( 55: ) ، برقم (  388ا  78/387) و .( 99: ) ، برقم (  92/215) كار األنوار ( 3)
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إن  عاباادا  كااان يف بااين إساارائيل ،  7أ  عبااداهلل ا وعاان هااارون باان خارجااة ، عاان  553
فأااف امرأة من بين إسرائيل ، فهام  هباا فأقبال كل ماا هام  هباا قار ب إصابعا  مان أصاابعه إىل الن اار ، 

  .(9)اخرجي لبئس ال  يف كنت يل : فلم يزل ذل  دأبه حت آ أصبح ، فقال هلا 
كااان يف بااين إساارائيل رجاال   :قااال  7ا وعاان حفااص باان غياااص ، عاان أ  عبااداهلل  552

عاباااد وكاااان حمتاجاااا  ، فاحلااات علياااه امرأتاااه يف طلاااب الااار ز  ، فابتهااال إىل اهلل يف الااار ز  ، فااارأ  يف 
ا أحب  إلي   : درمهاان مان حال  ، فقاال : فقاال  ؟درمهان من حل  أو الفاان مان حارام: الن وم ، أ  

اشااا   باادرهم مسكااة ، فأقبااال إىل ياات رأساا  ، فانتباااه فاارآ  الااد رمهني يااات رأسااه ، فاخااذمها و 
منزله ، فلم ا رأته املرأة أقبلت عليه كال الئمة وأقسمت أن ال متس ها ، فقام الر جل فلم ا شاق  ب نهاا 

إذا بدر تني فباعهما بأربعني ألف درهم 
(5).  

ا وعن ابن بابويه ، عن حممد بن علي  ماجيلويه ، عان عم اه حمماد بان أ  القاسام ،  555
قاال  7بن علي  ، عن ابن حمبوب ، عن مجيل بن صاحل ، عان واران ، عان أ  جعفار عن حممد 

ان ااا جالاادوك مائااة : كااان يف بااين إساارائيل جب ااار ، وأن ااه أقعااد يف قااربه ورد  إليااه روحااه ، فقياال لااه : 
ال اُطياق : مان اجللاد وهاو يقاول  (3)ال اُطيقها ، فلم يزالوا ينقصونه : جلدة من عذاب اهلل ، قال 

 ؟فلماااذا جتلاادونين: لاان نصاارفها عناا  ، قااال : ال اُطيقهااا قااالوا : حااك  صاااروا إىل واحاادة قااال  ،
مررت يوما  بعبداهلل اعيف مسكني مقهور فاستغاص ب  ، فلم تغثه ومل تدفع عناه ، قاال : قالوا 
  .(2)فجلدوه جلدة واحدة  ، فامتب قربه نارا  : 

 ـ 4فصل ـ 
ثنا حممااد باان احلساان الص ااف ار ، ا وعاان اباان بابويااه ، حااد ث 556 نا حممااد باان احلساان ، حااد 

 عن حممد بن احلسني بن أ  اخل اب ، عن علي  بن أسباط ، عن أ  اسحا  اخلراساين ، 
__________________ 

 .( 53: ) ، برقم (  78/388) و(  95: ) ، برقم (  213ا  92/215) كار األنوار ( 9)
 .( 93: ) ، برقم (  92/213) كار األنوار ( 5)
 .ينقصون:  5يف   ( 3)
 ..  ( 92: ) ، برقم (  92/213) كار األنوار ( 2)
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رووا أن  رجاال  مان باين إسارائيل باف قصارا  ، فجاو ده وشاي ده ، مث  صانع : عن وهب بان منب اه ، قاال 
إن  هاااذا : طعاماااا  ، فااادعا األغنيااااء وتااارك الفقاااراء ، فكاااان إذا جااااء الفقاااري قيااال لكااال  واحاااد مااانهم 

مث   .فبعااث اهلل ملكااني يف زي  الفقاراء فقياال هلماا مثاال ذلاا : طعاام مل يصاانع لا  وألشااباه  قاال 
أمرمهاااا اهلل تعااااىل باااأن يأتياااا يف زي  األغنيااااء ، فاااأدخال وأكرماااا وأجلساااا يف الص ااادر ، فاااأمرهم اهلل 

  .(9)تعاىل أن هسفا املدينة ومن فيها 
ل ، الص ااغري ماانهم والكبااري كااانوا  شااون بالعصااا ا وباسااناده عاان أحبااار بااين إساارائي 557

  .(5)خمافة أن هتال أحد يف مشيته 
ااد باان أ   558 ااه حمم  ثنا حممااد باان علااي مااا جيلويااه ، عاان عم  ا وعاان اباان بابويااه ، حااد 

قاال  7القاسم ، عن حممد بن علي  ، عن عيسى بن عبداهلل العلوي  ، عان أبياه ، عان أ  جعفار 
ت على بين إسرائيل كانت مدالة بسالسل من ذهب عليها تسعة أحاوات وتساة املائدة ال يف نزل: 

  .(2)فحسب  (3)أرغف 
ا وهباذا االساناد ، عان حمماد بان علاي  ، عان حمماد بان عباداهلل بان زرارة ، عان حمماد  551

 (5)كاان يف باين إسارائيل عاباد وكاان حمارفاا  : قاال  7بن الف يل ، عن أ  وزة ، عان أ  جعفار 
ليه امرأته فجاءها يوماا  فادفعت إلياه غازال  فاذهب فاال يشا   بشايء فجااء إىل البحار فا ذا تنفق ع

انتفااع يف شاابكت  ، فاادفع إليااه مسكااة : هااو بصااي اد قااد اصاا اد مسكااا  كثااريا  فأع اااء الغاازل وقااال 
فأخذها وخرج هبا إىل زوجته فلم ا شق ها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم 
(6).  

__________________ 
 .( 98: ) ، برقم (  976ا  75/975) و(  95: ) ، برقم (  92/213) كار األنوار ( 9)
 5: ) ، بارقم (  76/538) و..  بأساناده أن باين إسارائيل: ، وفيه (  96: ) ، برقم (  92/212) كار األنوار ( 5)
 .كان أحبار: وهب قال : وفيه ( 
 .أرغفة: والبحار  2و   3و   5يف   ( 3)
 .( 36: ) ، برقم (  521ا  92/528) كار األنوار ( 2)
اره  .عارفاا  : يف البحاار ( 5) والص احيح ا كماا يف مجياع الن سا  والكاايف علاى ماا نقال عناه البحاار ا ماا أثبتنااه يف املانت وفس 

ال يتوجاه يف :  عان الكاايف والص حيح يف تفسريه ما يف منت اخلرب .رجل حمارف أي حمدود حمروم: العالمة اجمللسي بقوله 
 .شيء فيصيب فيه شيئا  

، باارقم (  92/217) ، وراجاع (  53: ) ، باارقم (  983/38) و(  97: ) ، بارقم (  92/212) كاار األنااوار ( 6)
  .عن الكايف(  59: ) 
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ثنا ساعد بان عباداهلل ، عان حمماد بان احلساني بان  538 ا وعن ابن بابوياه ، عان أبياه ، حاد 
، عاان علااي باان أسااباط ، عاان احلسااني باان أوااد املنقااري ، عاان أ  إبااراهيم املوصاالي  أ  اخل  اااب

اا  ؟مالا  ومصار: مصار فقاال  (9)إن  نفساي تناازعين :  7قلت أل  عباداهلل : قال  أماا علمات أهن 
  .(5)يسا  إليها أقصر الن اس أعمارا  : وال أحسبه إال  قال  ؟مصر احلتوف
واد بان حمماد احل ارمي ، عان حياىي بان عباداهلل بان ا وعان علاي بان أساباط ، عان أ 539

: انتحااوا مصاار وال ت لبااوا املكااث فيهااا وال أحساابه إال قااال : 9قااال رسااول اهلل: احلسان رفعااه قااال 
  .(3)وهو يورص الدياثة

ال : ا وهباذا االساناد عان علااي بان أساباط ، عان أ  احلسان صالوات اهلل علياه قااال  535
ا تورص الذل ة وتذهب بالغرية وال تغس (2)تأكلوا يف ف ارها    .(5)لوا رؤوسكم ب ينها ، ف هن 

كااان أبااو جعفاار : قااال  7ا وعاان اباان حمبااوب ، عاان داود الر قااي ، عاان أ  عبااداهلل  533
اا : صلوات اهلل عليه يقول  نعم االرض الش ام ، وبثس القوم أهلها اليوم وبئس البالد مصار أماا إهن 

ائيل ومل يكاان دخاال بنااو إساارائيل مصاار إال  ماان ساا  ة سااجن ماان ساا ط اهلل عليااه ماان بااين إساار 
يعاين « اخلاوا األرض املقدساة ال ايف كتاب اهلل لكام » : ومعصية منهم هلل ، ألن  اهلل عز  وجل  قال 

وما كاان خاروجهم مان مصار : الش ام فأبوا أن يدخلوها وعصوا فتاهوا يف االرض أربعني سنة قال 
  .وراى اهلل عنهمبدخوهلم الش ام إال  من بعد توبتهم 

إين  اكااره أن آكال شاايئا  طاب  يف ف ااار مصار ومااا أحاب  أن أغساال :  7مث قاال أبااو جعفار 
رأسي من طينها خمافة أن تور ثين تربتها الذ ل وتذهب 
  .(7)بغريف  (6)

__________________ 
مهااا تصااحيف والص ااحيح مااا يف ابااين ينااازعين وكال: وهااامش البحااار  3ويف    .ان بااين ينااازعين: والبحااار  9يف   ( 9)

 .2و5: املنت اعتبارا  وأخذا  من نس يف   
  .( 92: ) ، برقم (  599ا  68/598) كار األنوار ( 5)
 .( 95: ) ، برقم (  68/599) كار األنوار ( 3)
 .يف ف ار مصر: يف البحار ( 2)
 .( 76/72) و(  8) : ، برقم (  66/551) و(  96: ) ، برقم (  68/599) كا راالنوار ( 5)
 .بغز ف:  3يف   ( 6)
: إين  اكاره إىل قولااه : ومان قولاه (  93: ) ، باارقم (  68/598) و(  98: ) ، بارقم (  92/212) كاار األناوار ( 7)

مااا احااب أن : ماان قولااه (  96: ) ، باارقم (  75ا  76/72) و(  7: ) ، باارقم (  66/551) يف ف ااار مصاار ، يف 
  .، سورة املائده 59اغسل ، واصية ، 
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 ـ 5فصل ـ 
ثنا سااعد باان عبااداهلل ، عاان أوااد باان حممااد باان  532 ا وعاان اباان بابويااه ، عاان أبيااه ، حااد 

عيسااى ، عاان احلسااني باان ساايف باان عماارية ، عاان أخيااه علااي  ، عاان أبيااه ، عاان حممااد باان مااارد ، 
 9رساول اهلل حاديث يروياه الن ااس أن  :  7قلات أل  عباداهلل : عن عبد األعلاى بان أعاني ، قاال 

فنحااد ص مباااا مسعناااا عااان باااين : نعااام ، قلااات : قاااال  ؟عااان باااين إساارائيل وال حااارج (9)حاااد ثوا : قااال 
كفااى باااملرء كااذبا  أن حيااد ص بكل مااا مسااع ، : أمااا مسعاات مااا قااال : قااال  ؟إساارائيل وال حاارج علينااا

ن يف هاذه ماا كاان يف الكتااب أن اه كاان يف باين إسارائيل فحاد ص أن اه كاا: قاال  ؟كيف هذا: قلت 
  .(5)األم ة وال حرج 

__________________ 
 .حد ص: يف البحار ( 9)
عاان معاااين االخبااار باانفس (  5: ) ، باارقم (  5/951) و(  91: ) ، باارقم (  215ا  92/212) كااار األنااوار ( 5)

ااند وهااذا احلااديث مبن وقااه اخلاااص مقي ااد ال طااال  مااا تقااد م يف اخلاارب املاارقم  ا هناااك يف التعليااق وساابق من اا(  595) الس 
  .األشارة على هذا
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 العاشر الباب
 ( عليهما السالمعيل وحديث لقمان في نبّوة إسما) 

ا أخربناا مجاعاة مانهم ا خاوان الش اي  حمماد وعلاي ابناا علاي بان عباد الص امد ، عان  535
بويااه ، أبيهمااا ، عاان السااي د أ  الربكااات علااي  باان احلسااني احلسااين ، عاان الش ااي  أ  جعفاار اباان با

ثنا حمماد بان علاي  ماجيلوياه ، عان عم اه حمماد بان أ  القاسام ، عان حمماد بان علاي  الكاويف ،  حد 
عان الص ااد  ، عان آبائاه  (9)عن شريف بن سابق الت فليسي ، عن الف ل ابان أ  قار ة الس امندي 

ماء إن  أف ااال الص ااادقة صااادقة الل ساااان ، يقااان باااه الااااد  :  9صااالوات اهلل علااايهم قاااال رساااول اهلل 
  .وتدفع به الكريهة وجتر  املفعة إىل أخي  املسلم

إن  عابااد بااين إساارائيل ال ااذي كااان أعباادهم كااان يسااعى يف حااوائج الن اااس عنااد :  9مث قااال 
ال تربح حاك  أرجاع إليا  ياا إمساعيال ، فساها عناه : املل  ، وأن ه لقي إمساعيل بن حزقيل ، فقال 
اك ، فأنبااات اهلل  مساعيااال عشااابا  فكاااان يأكااال مناااه ، عناااد امللااا  ، فبقاااي إمساعيااال إىل احلاااول هنااا

وأجاار  لااه عينااا  وأهل ااه بغمااام ، ف اارج امللاا  بعااد ذلاا  إىل الت ناازه ومعااه العابااد فاارآ  إمساعياال ، 
صااد  الوعاد » ال تاربح فلام أبارح ، فسام ي : قلات : فقاال لاه  ؟إن ا  هلاا هناا ياا إمساعيال: فقال 

».  
أي هاا امللاا  ، كاذب هااذا العباد قاد مااررت هباذه الربي ااة : وكاان جب ااار ماع امللاا  فقاال : قاال 

 : إن كنت كاذبا  فنزع اهلل صاحل ما أع اك ، قال : فلم أره ها هنا فقال له إمساعيل 
____________ 

الف اال باان قاار ة وهااو إشااتباه والص ااحيح مااا اثبتناااه يف املاانت وهااو موافااق مااع مااا يف : ويف الن ساا  والبحااار يف املااوردين ( 9)
  .رسيف الش ي  ال  وسي والن جاشي والربقي ومشي ة الفقيه وغري ذل فه
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يادعو اهلل ان : إين  كذبت على هاذا العباد الص ااحل فاطلاب : فتناثرت أسنان اجلب ار ، فقال اجلب ار 
: قااال  ؟الس اااعة: إين  أفعاال قااال : ياارد  علااي  أسااناين فاااين  شااي  كبااري ، ف لااب إليااه امللاا  ، فقااال 

 : )ان  أف ال ماا دعاوه اهلل باألساحار قاال اهلل تعااىل :  الس حر مث  دعا ، قال يا ف ال الُأخره إىل
  .(9)( وباألسحار هم يستلفرون 

ا وهباذا ا سااناد عاان ابان ماجيلويااه ، عاان حمماد باان حيااىي الع  اار ، عاان احلسااني باان  536
ثنا حمماد بان أورماة ، عان حمماد بان ساعدان  باداهلل بان القاسام ، ، عان ع (5)احلسن بن أبان ، حاد 

إن  إمساعياال ناايب  اهلل وعااد رجااال  بالص اافاح ، :  7قااال أبااو عبااداهلل : عاان شااعيب العقرقااوين ، قااال 
ياا نايب  : حاك  وقاع علياه رجال فقاال  ؟فمكث به سنة مقيما  وأهل مك ة ي لبونه ال يدرون أين هو

ن أكااون هااا هنااا ومل أباارح حااك  وعاادين أ (3)إن  فااالن الظ اااهر : اهلل اااع فنا بعاادك وهلكنااا ، فقااال 
يااا عااادو  اهلل وعااادت الن ااايب فاخلفتااه فجااااء وهاااو يقاااول : ف رجاااوا إليااه حاااك  قاااالوا لاااه : واايء قاااال 
أما واهلل لو مل جتئين لكاان مناه : يا نيب  اهلل ما ذكرت ولقد نسيت ميعادك ، فقال :  7 مساعيل 

  .(2) «كان صادق الوعد واذكر في الكتاب إسماعيل إنّه   »: اوشر فانزل اهلل 
إن  إمساعياال ال ااذي مس ااي صاااد  الوعااد لاايس هااو : ا وباسااناده يف روايااة أخاار  قااال  537

قاد : أخذه قومه فسل وا جلده ، فبعث اهلل إلياه ملكاا  فقاال لاه  7إمساعيل بن إبراهيم خليل اهلل 
  .(5)أسوة  7حلسني ال ، يكون يل با: امرت بالس مع وال  اعة ل  فمر فيهم مبا أحببت ، فقال 

__________________ 
: ، بارقم (  87/965) و(  52: ) ، بارقم (  372ا  75/373) و(  2: ) ، بارقم (  93/381) كاار األناوار ( 9)
 .( 98: ) الف ل بن ا  قر ة واصية يف سورة الذاريات : وفيه ...  يا ف ل إن  : من قوله (  7) 
 .موسى بن سعدان: يف البحار ( 5)
 .أل  ائفي: أل  اهي ، ويف البحار :  3و   5يف   ( 3)
 .( 52: ) واصية يف سورة مرمي  .( 92: ) ، برقم (  75/15) و(  5: ) ، برقم (  93/318) كار األنوار ( 2)
عان العلال بساندين ومتناني متقااربني ويف بااب قصاص إمساعيال ال اذي مس ااء اهلل صااد  (  93/388) كار األناوار ( 5)
  .لوعد ما يشك ل عنوان الباب ، عن كامل الز يارة وأمايل املفيدا
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 ـ 1فصل ـ 
 ( 7في حديث لقمان) 

ثنا  538 ثنا سااعد باان عبااداهلل ، حااد  ا وباالسااناد املااذكور عاان اباان بابويااه ، عاان أبيااه ، حااد 
أوااد بااان حمماااد بااان عيساااى ، عاان أبياااه ، عااان درسااات ، عااان إبااراهيم بااان عباااد احلمياااد ، عااان أ  

نيا كاار وقااد غاار  فيهااا جياال كثااري ، : يقااول  بنااه  7كااان لقمااان : قااال  7احلساان  يااا بااين  إن  الااد 
اال ، لعل اا  يااا  فلااتكن ساافينت  فيهااا تقااو  اهلل ، ولاايكن جساارك إ انااا  باااهلل ، ولاايكن شااراعها الت وك 

ياوم وهم ينتقصاون يف كال   ؟بين  تنجو وما أهن   ناجيا  يا بين  ، كيف ال هاف الن اس ما يوعدون
نيا بلغاة وال تادخل فيهاا دخاوال   وكيف ال يعد ملا يوعد من كان له أجل ينفد ، يا بين  خذ من الاد 
ي ر  بآخرت  وال ترف ها ، فتكون عيااال  علاى الن ااس ، وصام صاياما  يق اع شاهوت  ، وال تصام 

  .صياما   نع  من الص الة ، فان  الص الة أعظم عند اهلل من الص وم
ل م العلاام لتبااهي بااه العلمااء ومتاااري باه الس اافهاء أو ترائاي بااه يف اجملااالس ، وال ياا بااين  ال تاتع

تااا ك العلااام زهاااادة فياااه ورغباااة يف اجلهالاااة ، ياااا باااين  اخااا  اجملاااالس علاااى عينااا  ، فااا ن رأيااات قوماااا  
ياااذكرون اهلل فااااجلس إلااايهم ، فان ااا  إن تكااان عاملاااا  ينفعااا  علمااا  ويزيااادوك علماااا  ، وإن تكااان 

  .وك ، ولعل  اهلل تعاىل أن يظل هم بروة فتعم   معهمجاهال  يعل م
ال أساأل عم اا كفيتاه وال أتكل اف مااال : قاال  ؟ما ومع من حكمت 7قيل للقمان: وقال 

  .(9)يعنيين
ا وهباذا االساناد عاان أواد باان حمماد ، عاان احلساني باان سايف باان عمارية الن  عااي ،  531

كاان فيماا : قاال  7، عن جبار عان أ  جعفار  عن أخيه علي  ، عن أبيهما ، عن عمرو بن سر
 يا بين  إن ت  يف ش ٍّ من البعث ، فادفع عن نفس  : ابنه أن قال  7وعظ به لقمان 

__________________ 
ااا  معهااام ، يف اجلااازء : إىل قولاااه ...  ياااا باااين  إخااا : ، ومااان قولاااه (  297ا  93/296) كاااار األناااوار ( 9) ) فتعم 

  .( 1: ) ، برقم (  75/266
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ااا الن ااوم مبنزلااة  االنتباااه ولاان تساات يع ذلاا  ، فان اا  إذا فك اارت علماات أن  نفساا  بيااد غااريك ، وإه 
ا اليقظة بعد الن وم مبنزلة البعث بعد املوت   .املوت وإه 

ياااا باااين  ال تقاا ب فيكاااون أبعااد لااا  وال تبعاااد فتهااان ، كااال  داب اااة :  7قاااال لقمااان : وقااال 
ال تنشااار باااار ك  ؟ثلااااهياااب  مثلهاااا واباااان آدم حياااب  م

إال  عناااد باغيااااه ، وكماااا لاااايس باااني الكاااابش  (9)
يعلااق بااه بع ااه   (5)والااذئب خل ااة ، كااذل  لاايس بااني البااار  والفاااجر خل ااة ، ماان يقاا ب ماان الر فااث 

كااذل  ماان يشااارك الفاااجر يااتعل م ماان طرقااه ، ماان حيااب  املاارآء يشااتم وماان ياادخل ماادخل الس ااوء 
ياا باين  صااحب مائاة وال : يت هم ومن يقارن قرين السوء ال يسالم ومان ال  لا  لساانه ينادم وقاال 

ااا هااو خالقاا  وخلقاا  ف القاا  ديناا  وخلقاا  بيناا  وبااني الناااس فااال  تعاااد واحاادا  ، يااا بااين  إه 
حماساان األخااال  ، ويااا بااين  كاان عباادا  لبخيااار وال تكاان ولاادا  لبشاارار ، يااا بااين   (3)تعل اام  .ينقصاان  

علي  بأداء األمانة تسلم دنياك وآخرت  ، وكن أمينا  فان  اهلل تعاىل ال حياب  اخلاائنني ، ياا باين  ال 
  .(2)تر الن اس  شى اهلل وقلب  فاجر 

 ـ 2فصل ـ 
ثنا علااي  باان إبااراهيم ، عاان ابيااه ، عاان اباان أ  ا وعاان اباان با 528 بويااه ، عاان أبيااه ، حااد 

أصالح   7قلات أل  عباداهلل : عمري ، عان منصاور بان ياونس ، عان احلاارص ، عان املغارية قاال 
كاان فيهاا األعاجياب ، ومان أعاجياب ماا كاان فيهاا أن اه قاال : قاال  ؟اهلل ما كان يف وصي ة لقمان

جئتاه بارب  الث قلاني لعاذ ب  ، وارج اهلل رجااء لاو جئتاه باذنوب الث قلاني  خف اهلل خيفة لاو: يا بين  : 
  .(5)لرو  

 ا وبا سناد املتقد م عن سعد بن عبداهلل ، عن القاسم بن حممد االصفهاين ، عن  529
__________________ 

 .أي املتاع .بز ك: يف البحار ( 9)
 .الز فت: ويف البحار  .الفحش: أي ( 5)
 .فال تبغ ن  إليهم وتعل م: بحار يف ال( 3)
، بارقم (  7/25) بعاد املاوت يف اجلازء : وصادره ، إىل قولاه (  99: ) ، برقم (  298ا  93/297) كار األنوار ( 2)

 ( :93 ). 
  .( 3) برقم  .عن أمايل الصدو (  293) عن تفسري القمي ومن (  93/295) كار األنوار ( 5)
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ثنا وااااد بااان عيساااى قاااال  ساااليمان بااان داود املنقاااري ، عااان لقماااان  7ساااألت أباااا عباااداهلل : حاااد 
وال أهل وال مال وال بسا ة يف اجلسام وال  (9)أما واهلل ما أوف احلكمة حلسب : وحكمته ، فقال 

مجاااال ، ولكن اااه كاااان رجاااال  قوي اااا  يف أمااار اهلل ، متور عاااا  يف ديناااه ، سااااكتا  ساااكينا  ، عمياااق الن ظااار ، 
يف  (5)البصااار ، مل يااانم هناااارا  قاااط  ، ومل يااانم يف حمفااال قاااوم قاااط  ، ومل ينقااال  طويااال الت فكااار ، حدياااد

 لااس قااط  ومل يعااب أحاادا  بشاايء قااط  ، ومل يااره أحااد ماان الن اااس علااى بااول وال غااائط قااط  ، وال 
ه وعمق نظره ويف ظ لذنوبه ، ومل ي ح  من شيء قاط  ، ومل يغ اب قاط   اغتسال ، لشد ة تس  

نيا ، وال حاازن علااى مااا  خمافاة ا مث يف دينااه ، ومل  ااازح إنسااانا  قاط  ، ومل يفاارح لشاايء أوتيااه مان الااد 
فاته منها قط  ، وقد نكح الن ساء وولد له األوالد الكثرية وقد م أكثرهم إفراطا  له ، فماا بكاى عناد 
 موت واحاد مانهم ، ومل  ار  بارجلني هتصامان أو يقتاتالن إال  أصالح بينهماا ، ومل يسامع قاوال  مان

  .أحد استحسنه إال سأل عن تفسريه وخربه عمن أخذه
واالخاااتالف إىل أهلهاااا ، ويتواااااع هلااام ويغشاااي الق ااااة  (3)وكاااان يكثااار  الساااة احلكمااااء 

وامللوك والس الطني ، فريثي للق اة مبا ابتلوا به ، ويرحم امللوك والس الطني لعاد هتم واغا ارهم بااهلل 
نيا وماايلهم  (2)وطمااأنينتهم  اار يف ذلاا  ويعتاارب بااه ويتساال م إىل الااد  مااا  (5)إليهااا وإىل زهرهتااا ، فيتفك 

يغلب به نفسه وواهد به هواه وحي ز به من الش ي ان ، وكان يداري نفسه باالعرب وكاان ال يظعان 
  .إال  فيما ينفعه ، وال ين ق إال  فيما يعنيه فبذل  أوف احلكمة ومنح العصمة

،  (6)ئكاة حاني انتصاف الن هاار وهادأت العياون بالقائلاة وأن  اهلل تعاىل أمر طوائاف مان املال
 يا لقمان هل ل  أن وعل  اهلل : فنادوا لقمان من حيث يسمع كالمهم وال يراهم ، فقالوا 

__________________ 
 .ما أوف لقمان احلكمة كسب: يف البحار ( 9)
أن اااه ال يسااتبان مناااه : أي  .ومل يثقاال:  9   مل يتحااول ماان مكاااان إىل مكااان آخااار يف اجمللااس الواحاااد ، ويف: أي ( 5)

 .ومل يتفل: والظ اهر  .وجود ثقل من ول ما يف ب نه وجوفه
يف البحاار « واالخاتالف إىل أهلهاا » وليس قولاه  .وعمن أخذه وكان يكثر  السة الفقهاء واحلكماء: يف البحار ( 3)

 .، وهو االوجه
 .وطمأنينتهم يف ذل والسالطني لغر هتم باهلل : يف البحار ( 2)
 .وهو األوفق .ويتعلم: يف البحار ( 5)
  .الن وم عند نصف الن هار: أي ( 6)
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إن أمارين ر  باذل  فسامعا  وطاعاة ، ألن اه إن فعال ذلا  : فقال لقماان  ؟خليفة يكم بني الن اس
ين قبلات العافياة فقالات املال ومل : ئكاة   أعانين وأغاثين وعل مين وعصامين وإن هاو عاز  وجال  خاري 

ألن  احلكم باني النااس أشاد  املناازل مان الاد ين وأكثار فتناا  وباالءا  ، هاذل صااكه : قال  ؟يا لقمان
وال يعااان ويغشاااه الظ لاام ماان كاال  مكااان وصاااحبه منااه بااني أماارين إن أصاااب فيااه احلااق  فباااحلري أن 

نااس ال يعارف كاان أهاون باني ال (9)يسلم وإن أخ أ طريق اجلن ة ومن يكن يف الدنيا ذلايال  واايعا  
علياه يف املعاااد وأقارب ماان الر شاااد مان أن يكااون 
نيا  (5) فيهااا حاكماا سااري ا  جلاايال  ، ومان اختااار الااد 

فعجبات املالئكاة ذلا  مان : على اصخرة هسرمها كلتيهما تازول عناه هاذه وال يادرك تلا  ، قاال 
ل أنازل اهلل علياه احلكماة حكمته واستحسن الار ون من قاه ، فلم اا أمساى وأخاذ م اجعه مان الل يا

علااى الناااس ، ين ااق باحلكمااة  (3)فغش اااه هبااا ، فاسااتيقظ وهااو أحكاام أهاال األرض يف زمانااه هاارج 
ويبث هااا فاايهم ، وأماار املالئكااة فنااادت داود باخلالفااة يف األرض فقبلهااا ، وكااان لقمااان يكثاار زيااادة 

  .(2)لي ة يا لقمان اُوتيت احلكمة وصرفت عن  الب: وكان داود يقول  8داود 
 ـ 3فصل ـ 

مل اا وعاظ لقماان ابناه : أن اه قاال  8ا وباالسناد املذكور عن جعفر بن حمماد الص ااد   525
نيا ال ت لاب مان األمار مادبرا  وال تارفه مناه مقابال  ، فاان  ذلا  : ، فقال  أنا منذ سق ت إىل الاد 

الاااورع عااان اواااارم ، : ي ااال  الااار أي ويااازري بالعقااال ، ياااا باااين  لااايكن ماااا تساااتظهر باااه علاااى عااادو ك 
والف اااال يف ديناااا  ، والص اااايانة ملرو تاااا  ، وا كاااارام لنفساااا  أن ال تدن سااااها 
مبعاصااااي الاااار ون  (5)
 ومساوه األخال  وقبيح األفعال ، واكتم سر ك ، واحسن سريرت  ، فان   

__________________ 
 .واعيفا  : والبحار  3يف   ( 9)
 .وأقرب من أن يكون:  5و 9يف   ( 5)
 .والبحار 3ألز يادة من    (3)
 .أبواب املواعظ(  85ا  3/82) عن تفسري القمي ، وراجع الوايف (  299ا  93/281) كار األنوار ( 2)
  .أن تدن سها وما يف املنت أسرع إىل الفهم العريف: ويف غريه من الن س  والبحار  9كذا يف   ( 5)
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كم عاااورة أو يقااادر منااا  علاااى زل اااة ، وال إذا فعلااات ذلااا  آمنااات بسااا  اهلل أن يصااايب عااادو ك مااان
تااأمنن  مكااره فيصاايب مناا  غاار ة يف بعااه حاالتاا  ، فاا ذا اسااتمكن مناا  وثااب علياا  ومل يقلاا  

ولااايكن مم اااا تتسااال ح باااه علاااى عااادو ك إعاااالن الر ااااا عناااه واستصاااغر الكثاااري يف طلاااب املنفعاااة  .عثااارة
  .واستعظم الص غري يف ركوب امل ر ة

بغاااري طاااريقتهم ، وال يملااان  علااايهم فاااو  طااااقتهم ، فاااال يااازال ال جتاااالس الن ااااس : ياااا باااين  
جليس  عن  نافرا  واومول عليه فو  طاقته  انبا  ل  ، ف ذا أنت فرد ال صاحب ل  يؤنسا  
وال أل ل  يع دك ، ف ذا بقيت وحيدا  كنت خمذوال  وصرت ذلايال  ، وال تعتاذر إىل مان ال حياب  

أن يت  اااذ يف  (9)، وال تساااتعن يف أماااورك إال  مبااان حياااب   أن يقبااال منااا  عاااذرا  وال يااار  لااا  حقاااا  
ق ااء حاجتا  أجارا  ، فان اه إذا كااان كاذل  طلاب ق ااء حاجتا  لاا  ك لباه لنفساه ، ألن اه بعااد 
ار الباقياة فيجتهاد يف ق اائها لا  ،  جاحها ل  كان ركا  يف الدنيا الفانية وحظ ا  وذخارا  لاه يف الاد 

تست لصااهم وتسااتعني هباام علااى اُمااورك أهاال املاارو ة والكفاااف ولاايكن إخواناا  وأصااحاب  ال ااذين 
  .(5)والث روة ، والعقل والعفاف ال ذين إن نفعتهم شكروك ، وأن غبت عن جريهتم ذكروك 

 ـ 4فصل ـ 
إن تأد باات صااغريا  : قااال لقمااان البنااه : قااال  7ا وبا سااناد املتقااد م عاان الص اااد   523

اهااتم  ، وماان اهااتم  بااه تكل ااف علمااه ، وماان تكلااف علمااه انتفعاات بااه كبااريا  ، وماان عااف باااألدب 
وإي اااك والكساال منااه وال  لااب  .اشااتد  لااه طلبااه ، وماان اشااتد لااه طلبااه أدرك بااه منفعااة فا ااذه عااادة

نيا فال تغلنب  علاى اصخارة ، وان اه إن فاتا  طلاب العلام فان ا  لان جتاد  بغريه ، وإن غلبت على الد 
ستصالح األهلاني واألخاوان مان أهال العلام إن اساتقاموا لا  علاى ت ييعا  أشد  مان تركاه ، ياا باين  ا

الوفااء ، واحاذرهم عناد انصاراف احلااال هبام عنا  ، فاان  عاداوهتم أشااد  م ار ة مان عاداوة األباعااد 
  .الن اس أي اهم ال ط العهم علي  (3)بتصديق 

__________________ 
 .جتب  :  3يف   ( 9)
 .( 95: ) برقم  ،(  291ا  93/298) كار األنوار ( 5)
  .لتصديق: والبحار  3يف   ( 3)
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وإذا سافرت مع قوم فاكثر استشارهتم ، وأكثر الت بس م يف وجاوههم ، فا ذا دعاوك فاأجبهم 
، فا ذا اساتعانوك فااأعنهم ، واغلابهم ب اول الص اامت وكثارة الاارب  والص االة وسا اء الاان فس مباا معاا  

 شون فامش معهم ، وإذا رأياتهم يعملاون فاعمال من داب ة أو مال أو زاد ، وإذا رأيت أصحاب  
ه يف طااريقكم فااانزلوا ، وإن شااككتم يف القصااد  معهاام ، وامسااع مماان هااو أكاارب مناا  ساان ا  وإن يااري 
اا نفسا  ، وإن  فقفلوا وتآمروا ، إذا قربت من املنزل عن داب ت  ، مث  ابادأ بعلفهاا قبال نفسا  فاهن 

صااد  مناه فافعاال ، وعليا  بقااراءة كتااب اهلل مااا دماات اسات عت أن ال تأكاال مان ال ع ااام حاك  تت
  .(9)راكبا  والت سبيح ما دمت عامال  ، وبالد عاء ما دمت خاليا  

 ـ 5فصل ـ 
يااا بااين  إي اااك وال  ااجر : قااال لقمااان البنااه :  7قااال أبااو عبااداهلل : ا وباسااناده قااال  522

، والااازم نفسااا  الت اااؤدة يف  وساااوء اخللاااق وقل اااة الص ااارب ، فاااال يساااتقيم علاااى هاااذه اخلصاااال صااااحب
اُمااورك ، وصاارب  علااى مؤنااات ا خااوان نفساا  ، وحس اان مااع مجيااع الن اااس خلقاا  وبسااط البشاار ، 
فان ه من أحسن خلقه أحب ه األخيار وجانبه الفج اار ، واقناع بقسام اهلل لا  يصاف عيشا  ، فا ن 

اا ب نيا ، فاق ع طمع  مم ا يف أيدي الن ااس ، فاه  لاغ األنبيااء والص اد يقون ماا أدرت أن جتمع عز  الد 
  .(5)بلغوا بق ع طمعهم 

ياا باين  إن احتجات إىل الس ال ان فاال تكثار : قال لقمان البناه :  7ا وقال الص اد   525
ا حلاااااح عليااااه ، وال ت لااااب حاجتاااا  منااااه إال  يف موااااااع ال  لااااب ، وذلاااا  حااااني الر اااااا وطيااااب 

اهلل وهلااا أوقااات ، ولكاان ارغااب إىل اهلل الاان فس ، وال ت ااجرن  ب لااب حاجااة ، فااان  ق اااءها بيااد 
  .أصابع  إليه: وسله وحر  

نيا قليل وعمرك قصري  يا بين  احذر احلسد ، فال يكونن  من شأن  ،  .يا بين  إن  الد 
__________________ 

) وروي بعااااده عاااان الكااااايف ص « الطالعهاااام علياااا  » إىل قولااااه (  93: ) ، باااارقم (  93/291) كااااار األنااااوار ( 9)
 .( 98: ) ، برقم (  253ا  255

  .( 92: ) ، برقم (  258ا  93/291) كار األنوار ( 5)
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واجتنب سوء اخللق ، فال يكونن  من طبع  ، فان ا  ال ت ار  هبماا إال  نفسا  ، وإذا كنات أنات 
  .ال  ار لنفس  كفيت عدو ك أمرك ، ألن  عداوت  لنفس  أار  علي  من عداوة غريك

روفااا  يف أهلاااه ، وكااان فياااه طالباااا  لثاااواب اهلل ، وكااان مقتصااادا  وال متساااكه ياااا باااين  اجعااال مع
يااا بااين  سااي د أخااال  احلكمااة دياان اهلل تعاااىل ، ومثاال ال ااذين كمثاال الش ااجرة  .تقتااريا  وال تع ااه تبااذيرا  

الث ابتاااة ، فا  اااان بااااهلل ماؤهاااا ، والص اااالة عروقهاااا ، والز كااااة جاااذعها ، والت اااآخي يف اهلل شاااعبها ، 
خااال  احلسااانة ورقهااا ، واخلاااروج عااان معاصااي اهلل ترهاااا وال تكمااال الش ااجرة إال  بثمااارة طي باااة ،  واأل

يااا بااين  لكاال  شاايء عالمااة يعاارف هبااا وأن  للااد ين  .كااذل  الااد ين ال يكماال إال  باااخلروج عاان اوااارم
  .(9)العف ة والعلم واحللم : ثالص عالمات 

 ـ 6فصل ـ 
، عان الز هاري  (5)مان بان داود املنقاري ، عان ابان عييناة ا وباالسناد املتقد م عن سالي 526

يا بين  إن  أشاد  العادم عادم : قال لقمان البنه : ، عن علي  بن احلسني صلوات اهلل عليهم ، قال 
القلب وأن  أعظم املصائب مصيبة الد ين وأسف املرزئاة مرزئاة وأنفاع الغاف غاف القلاب ، فتلباث يف 

لر اااا مبااا قس اام اهلل ، وأن  الس ااار  إذا ساار  حبسااه اهلل ماان رزقااه وكااان كاال  ذلاا  والاازم القناعااة وا
  .عليه اته ، ولو صرب لنال ذل  وجاءه من وجه

يااا بااين  اخلااص طاعااة اهلل حااك  ال هال هااا شاايء ماان املعاصااي مث  زي اان ال  اعااة بات باااع أهاال 
ما  كلام ال هال اه واق احلق ، فاان  طااعتهم متصالة ب اعاة اهلل ، وزي ان ذلا  باالعلم وحص ان عل

واخزناااه بلاااني ال هال اااه جهااال ، وشاااد ده كااازم ال هال اااه ال  اااياع وامااازح حزمااا  برفاااق ال هال اااه 
  .(3)العنف 

ثنا حياىي بان ساعيد الق  اان ، قاال  527 مسعات الص ااد  : ا وعان ساليمان بان داود ، حاد 
ول شيئا  أمر  مان الفقار ، ولت اجلندل واحلديد وكل  ول ثقيل ، فلم أ: قال لقمان : يقول  7

 يا بين  ال تت ذ اجلاهل 
__________________ 

 .من أثناء احلديث(  92: ) ، برقم (  93/258) كار األنوار ( 9)
  .نصر بن عيينة والص حيح سفيان بن عيينة: حممد بن عيينة ويف سائر الن س  :  3كذا يف البحار ويف   ( 5)
  .( 95: ) ، برقم (  259 ا 93/258) كار األنوار ( 3)
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يااا بااين  اعتاازل  .رسااوال  ، فااان مل تصااب عاااقال  حكيمااا  يكااون رسااول  ، فكاان أناات رسااول نفساا 
الش ر  ، يعتزل  
(9).  
أي  الن اااس : قياال للعبااد الص اااحل لقمااان  7قااال أمااري املااؤمنني :  7ا وقااال الص اااد   528

ال ولكاان الغااين  ماان العلاام ال ااذي إن : فقااال  ؟لالغااين  ماان املااا: املااؤمن الغااين  ، قياال : قااال  ؟أف اال
ال اذي ال يباايل أن : قال  ؟فأي  الن اس أشر  : احتيج إليه انتفع بعلمه وان استغف عنه اكتفى وقيل 

  .(5)يراه الن اس مسيئا  
ياا باين  ليعتارب : كان فيما وعاظ لقماان ابناه أن اه قاال :  7فقال أمري املؤمنني : ا قال  521
نه واعف تعباه يف طلاب الار ز  أن  اهلل تعااىل خلقاه يف ثالثاة أحاوال مان أماره ، وأتااه من قصر يقي

أم اا أو ل ذلا   .رزقه ومل يكن له يف واحدة منها كسب وال حيلة ، أن  اهلل سريزقه يف احلالاة الرابعاة
رجاه مان ، فأن ه كان يف رحم اُم ه يرزقه هنااك يف قارار مكاني ، حياث ال بارد يؤذياه وال حار  ، مث  أخ

ذل  ، وأجر  له من لنب اُم اه يرب ياه مان غاري حاول باه وال قاوة ، مث  ف ام مان ذلا  فاأجر  لاه مان  
، حااك  إذا كاارب وعقاال واكتسااب لنفسااه اااا  بااه أمااره ،  (3)كسااب أبويااه برأفااة وروااة ماان قلوهبمااا 

فظن  الظ نون برب ه وجحد احلقو  يف ماله وق   على نفسه وعياله خمافة الفقر 
(2).  

__________________ 
 .( 96: ) ، برقم (  93/259) كار األنوار ( 9)
  .ذيل ما تقد م: نفس املصدر يعين ( 5)
  .وكذا يف اخلصار .وروة له من قلوهبما: وروة من تلويهما ، ويف اصخر : يف املورد األو ل من البحار ( 3)
مرسااااال  وعاااان اخلصااااال مسااااندا  (  5: ) ، باااارقم (  93/292) و(  52: ) ، باااارقم (  983/38) كااااار األنااااوار ( 2)

  .( 992: ) ، برقم (  955) وراجع اخلصال ص 
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 الباب الحادي عشر 
 ( عليه السالمفي نبّوة داود ) 

ا وباالسااناد املتقااد م عاان سااعد باان عبااداهلل ، عاان أوااد باان حممااد باان عيسااى ، عاان  558
إن  اهلل تعاااىل أوحااى إىل : قااال  7اهلل احلساان باان حمبااوب ، عاان عبااداهلل باان ساانان ، عاان أ  عبااد

يااا رب  ومااا تلااا  : أن  العبااد ماان عباااادي ليااأتيين باحلساانة فأبيحاااه هبااا جن اايف ، قاااال داود  7داود 
ياادخل علااى قلااب عباادي املااؤمن ساارورا  ولااو بتماارة ي عمهااا إي اااه ، : فقااال اهلل عااز  وجاال   ؟احلساانة

  .(9)من  حق  على من عرف  أن ال يق ع رجاءه :  7قال داود 
ا وباساناده عان احلسان بان حمباوب ، عان مالا  بان ع ي اة ، عان إ  وازة الث ماايل ،  559

أن بل اااغ قومااا  أن اااه لااايس مااان عباااد :  7إن  اهلل تعااااىل أوحاااى إىل داود : قاااال  7عااان أ  عباااداهلل 
وإن ماانهم آمااره ب اااعيف ، في يعااين إال  كااان حق ااا  علااي  اُن اعينااه علااى طاااعيف فااان سااألين أع يتااه 

ااال علااي  حفظتااه وإن كااااده  دعاااين أجبتااه وان اعتصاام   عصااامته وإن اسااتكفاين كفيتااه ، وإن توك 
  .(3)دونه  (5)مجيع خلقي كدت 

: رفعااه ، قااال  (2)ا وباالسااناد املااذكور عاان حممااد باان أورمااة ، عاان احلساان باان علااي  555
   اذكرين يف اي ام سر ائ  حك  استجيب ل:  7أوحى اهلل تعاىل إىل داود 

__________________ 
  .عن أمايل الص دو  وعن القصص على  و ا شارة(  5: ) ، برقم (  35ا  92/32) كار األنوار ( 9)
 .كنت:  9يف   ( 5)
 .( 28: ) ، برقم (  79/985) و(  93: ) ، برقم (  92/37) كا راألنوار ( 3)
باان علااي  باان أ  واازة الب ااائين وقااد صاانعت رسااالة يف اعتبااار ا: هااذا الر جاال بقرينااة روايااة حممااد باان أورمااة عنااه هااو ( 2)

  .األب وا بن
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يف أي ام ار ائ  
(9).  
ثنا علااي باان أوااد  553 يف ،  (5)ا وعاان اباان أورمااة ، حااد  ثنا حممااد باان هااارون الصااري  ، حااد 

ثنا حمماد بان حمصان ،  عن أ  بكر عبيد اهلل بن موسى ، حدثنا حممد بن احلسني اخلش اب ، حاد 
ماااايل أراك :  7إن  اهلل تعااااىل أوحاااى إىل داود : قاااال  7ياااونس بااان هبياااان ، عااان أ  عباااداهلل  عااان

فاا ن  حمب اايف : حمب تاا  ، قااال : قااال  ؟فماااذا تريااد: إي رب  عاااداين اخللااق فياا  قااال : قااال  ؟منفااردا  
  .(3)الت جاوز عن عبادي 

  فاافرح وباذكري فتلاذ ذ ، :  7أوحاى اهلل تعااىل إىل داود : قاال  (2)ا وهبذا ا سناد  552
قاال  ؟ماايل أراك وحادانا  : وأوحى اهلل إليه  .ومبناجاف فتنع م ، فعن قليل اُخل ي الد ار من الفاسقني

خشايت  أساكتتين ، : قاال  ؟فماايل أراك سااكتا  : هجرت الن ااس فيا  ، وهجاروين فيا  ، قاال : 
: قااال  ؟يل أراك مقاا ا  وقااد أفاادت فمااا: حب اا  أنصاابين ، قااال : قااال  ؟فمااا يل أراك نصاابا  : قااال 

عظاام جاللاا  ال اذي ال يوصااف ذل لااين ، : قاال  ؟فمااايل أراك متااذل ال  : القياام كقاا  أفقاارين ، قاال 
خااالط الن اااس وخااالقهم بااأخالقهم وزائلهاام يف : فابشاار بالف اال مااين  فيمااا يااب  ياوم لقااائي : قاال 

  .(5)أعماهلم بدين  تنل ما تريد مين  يوم القيامة 
ان  العباااد ياااب وا باأللساان :  7إن  اهلل تعاااىل أوحااى إىل داود : ا وهبااذا ا سااناد قااال  555

نيا وأب نوا الغش  والد غل    .(6)وتباغ وا بالقلوب وأههروا العمل للد 
__________________ 

 .( 95: ) ، برقم (  92/37) كار األنوار ( 9)
وااد هااو الاادقا  ماان مشااائ  الص اادو  بقرينااة الر جااال أل ااذين بعااده يف علااي  باان أ: كااذا يف الن ساا  ، وهااو غلااط إذ ( 5)

ثنا علاي  بان أواد عان حمماد بان هاارون الص اويف : الس ند والص حيح  ( ال الص ارييف فان اه غاري معهاود ) وعن ابن بابويه حد 
ااند .ويقباال االن بااا  علااى ذلاا  بعااه األسااانيد املااذكورة...  عاان أ  بكاار (  536) املاارق م  يف الكتاااب ماان قبياال الس 

وأي اااا  ...  وعااان علاااي بااان أواااد عااان حمماااد بااان هاااارون عااان عبياااد اهلل بااان موساااى(  555) واملااارق م (  585) واملااارق م 
 .( 92و 3: ) ، برقم (  37و 92/32) يرشدك إىل هذا ، سب  الس ند على الن حو املزبور ، يف البحار اجلزء 

 .غري موجود يف البحار( 3)
) و(  3: ) ، بارقم (  37) و(  3: ) ، بارقم (  92/32) ماا بعاده جااء مفص اال  ومبي ناا  يف البحاار هذا ا ساناد و ( 2)

 .( 92: ) ، برقم (  37
 .عن األمايل للص دو  بتقدمي وتأخري وزيادة ونقصان(  3: ) ، برقم (  92/32) كار األنوار ( 5)
  .( 92: ) ، برقم (  92/37) كار األنوار ( 6)
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ا وباساااناده عاان أواااد بااان حمماااد بااان عيساااى ، عااان حمماااد بااان خالاااد الربقاااي ، عااان  556

كاان يادعو   7إن  داود : قاال  7إمساعيل بن إبراهيم ، عن ا  بكر ، عن زرارة ، عن أ  عبداهلل 
ياا داود إن  : اهلل الق ااء باني الن ااس مباا هاو عناده ا تعااىل ا احلاق  ، فاأوحى اهلل إلياه  (9)أن يسال مه 

الناااس ال حيتملااون ذلاا  وإين  سااأفعل وارتفااع غليااه رجااالن فاسااتعداه أحاادمها علااى اصخاار ، فااأمر 
املسااتعد  عليااه أن يقااول إىل املسااتعدي في اارب عنقااه ، ففعاال فاسااتعظمت بنااو إساارائيل ذلاا  ، 

رب  أنقاذين مان :  7رجل جاء يتظل م من رجل ، فاأمر الظ اامل أن ي ارب عنقاه ، فقاال : وقالت 
  .ةهذه الورط
فأوحى اهلل تعاىل إلياه ياا داود ساألتين أن أهلما  الق ااء باني عباادي مباا هاو عنادي : قال 

احلق  ، وأن  هذا املستعدي قتل أباا هاذا املساتعد  علياه ، فاأمرت ب ارب عنقاه قاودا  بأبياه ، وهاو 
: ماادفون يف حااائط كااذا وكااذا ياات صاا رة كااذا ، فأتااه فناااده بامسااه فان ااه ساايجيب  فسااله ، قااال 

قااد فاارح اهلل فمشااى : وقااد فاارح فرحااا  شااديدا  مل يفاارح مثلااه ، فقااال لبااين إساارائيل  7رج داود ف اا
: قاال  ؟من قتلا : لب ي  يا نيب  اهلل قال : ومشوا بعه ، فانتهى إىل الش جرة فناد  يا فالن فقال 

اهلل إلياه يا نيب  اهلل فنحن نقاول كماا قاال ، فاأوحى : لسمعناه يقول : فالن ، فقالت بنو إسرائيل 
إن  العباااد ال ي يقااون احلكاام مبااا هااو احلااق  فساال املااد عي البي نااة وأاااف املااد عى عليااه إىل : يااا داود 
  .(5)امسي 

ثنا عبااداهلل باان جعفاار  557 اال وحااد  ثنا حممااد باان موسااى باان املتوك  ا وعاان اباان بابويااه ، حااد 
واازة الث مااايل عاان احلماريي ، عاان أوااد باان حممااد باان عيسااى ، عاانن احلساان باان حمبااوب ، عاان أ  

 7 (3)سااأل رب ااه أن يريااه ق اي ة ماان ق ااايا اصخاارة ، فأتاااه جربئياال  7إن  داود : قااال  7أ  جعفار 
 لقد سألت رب   شيئا  ما سأله قبل  نيب  من : فقال 

__________________ 
 .أن يلهمه اهلل: كان يدعو اهلل أن يعل مه ، ويف البحار :  3يف   ( 9)
 .( 93: ) ، برقم (  6ا  92/5)  كار األنوار( 5)
فااأوحى اهلل إليااه يااا داود إن الااذي سااألتين مل أطلااع عليااه : زيااادة وهااي « ماان ق ااايا اصخاارة » يف البحااار بعااد قولااه ( 3)

 فلم  نعه ذل  أن عاد ، فسأل اهلل أن يريه ق ية من : أحدا  من خلقي ، وال ينبغي ألحد أن يق ي به غريي ، قال 
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ت اهلل عليهم ، يا داود إن  ال ذي سألت مل ي لع اهلل عليه أحادا  مان خلقاه وال ينبغاي أنبيائه صلوا
ألحااد أن يق ااي بااه غااريه فقااد أجاااب اهلل دعوتاا  وأع اااك مااا سااألت ، إن  أو ل خصاامني يااردان 
ااا أصاابح داود وجلااس يف  لااس الق اااء أتااى  علياا  غاادا  الق ااي ة فيهمااا ماان ق ااايا اصخاارة ، فلم 

يااانيب اهلل إن  هااذا الش اااب : ، ومااع الش اااب عنقااود ماان عنااب ، فقااال الش ااي   شااي  متعل ااق بشاااب
قاال  ؟ماا تقاول: فقال داود للش ااب : دخل بستاين ، وخر ب كرمي ، وأكل منه بغري أذين ، قال 

  .فأقر  الش اب بان ه قد فعل ذل : 
باني الش اي   فأوحى اهلل تعاىل إليه يا داود إن كشفت ل  من ق ايا اصخرة ، فق ايت هباا

والغااالم مل حيتملهااا قلباا  وال يراااى هبااا قوماا  ، يااا داود إن  هااذا الش ااي  اقااتحم علااى والااد هااذا 
الش ااااب يف بساااتانه ، فقتلاااه وغصااابه بساااتانه وأخاااذ مناااه أربعاااني ألاااف درهااام ، فااادفنها يف جاناااب 

ومااره أن  بسااتانه ، فااادفع إىل الش اااب ساايفا  ومااره أن ي اارب عنااق الش ااي  ، وادفااع إليااه البسااتان ،
مااان ذلااا  ومجاااع علمااااء  7ففااازع داود : حيفااار يف موااااع كاااذا مااان البساااتان ويأخاااذ مالاااه ، قاااال 

  .(9)أصحابه وأخربهم باخلرب وأم ى الق ي ة على ما أوحى اهلل إليه 
ا وباساناده عان حمماد بان أورماة ، عان ف االة بان أي اوب ، عان داود بان فرقاد ، عان  558

يف بقارة فجااء هاذا ببي ناة وجااء هاذا ببي ناة  7جاالن إىل داود اختصام ر : إمساعيل بن جعفر ، قاال 
ا له ، فدخل داود اوراب ، فقال  يا رب  قد أعيااين أن أحكام باني هاذين ، فكان أنات : على أهن 

اخاارج ف ااذ البقاارة ماان ال ااذي هااي يف يااده وادفعهااا : ال ااذي يكاام بينهمااا ، فااأوحى اهلل تعاااىل إليااه 
جاااء هااذا ببي نااة وجاااء هااذا ببي نااة : ف ااجت بنااو إساارائيل وقااالوا : إىل اصخاار واااارب عنقااه ، قااال 

مثل بي نة هذا ، وكان أحق هما باع ائهاا ال اذي هاي يف ياده ، فأخاذها مناه واارب عنقاه وأع اهاا 
يا رب  قد ااج ت بناو إسارائيل مباا حكمات ، فاأوحى اهلل : اصخر ، فدخل داود اوراب ، فقال 

البقاارة يف يااده لقااى أبااا اصخاار فقتلااه وأخااذ البقاارة منااه ، فاا ذا جاااءك إن  ال ااذي كاناات : تعاااىل إليااه 
  .(5)مثل هذا فاحكم مبا تر  بينهم ، وال تسألين أن أحكم بينهم حك  احلساب 

__________________ 
 .... 7فأتاه جربائيل : ق ايا اصخرة ، قال 

 .( 92: ) ، برقم (  7ا  92/6) كار األنوار ( 9)
  .( 95: ) ، برقم (  8ا  92/7) وار كار األن( 5)
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ثنا أ  ، عاان سااعد باان عبااداهلل ، عاان أوااد باان حممااد باان  551 ا وعاان اباان بابويااه ، حااد 

 »: يف قولاه تعااىل لاداود  7عيسى ، عن أود بن حمماد بان أ  نصار البزن اي ، عان أ  احلسان 
  .(5)قدير احللقة بعد احللقة ت: والس رد  .هي الد رع: قال  (9) «وألّنا له الحديد 
ثنا حمماد بان احلسان الص افار ، عان  568 ا وعان ابان بابوياه ، عان حمماد بان احلسان ، حاد 

يف قولااه  7يعقااوب باان يزيااد ، عاان و اااد باان عيسااى ، عاان إبااراهيم باان عثمااان ، عاان أ  عبااداهلل 
ذا القو ة : قال  (3) «واذكر عبدنا داود ذا األيد » : تعاىل 

(2).  
وب ساناده عاان أواد بان حممااد بان عيساى ، عاان علاي  بان احلكاام ، عان هشاام باان  ا 569

سلسااالة تتحااااكم الن ااااس إليهاااا ، وإن   7كاااان علاااى عهاااد داود : قاااال  7ساااامل ، عااان أ  عباااداهلل 
رجاااال  أودع رجاااال  جاااوهرا  ، فجحاااده إي ااااه فااادعاه إىل الس لسااالة ، فاااذهب معاااه إليهاااا وقاااد أدخااال 

امس  هاذه الفنااة حاك  آخاذ الس لسالة ، : اد أن يتناول الس لسلة قال له اجلوهر يف قناة ، فلم ا أر 
:  7فأمسكها ودنا الرجال مان الس لسالة فتناوهلاا وأخاذها وصاارت يف ياده ، فاأوحى اهلل إىل داود 

  .(5)ورفعت الس لسلة  .أن احكم بينهم بالبي نات وأافهم إىل امسي حيلفون به
ثنا ا وعن ابن بابويه ، عان علاي   565 بان أواد ، عان حمماد بان أ  عباداهلل الكاويف ، حاد 

قلااات أل  : موساااى بااان عماااران الن  عاااي ، عااان احلساااني بااان أ  ساااعيد ، عااان أ  بصاااري ، قاااال 
 .(6)ذل  شيء تقوله العام ة : فقال  ؟ما تقول فيما يقول الن اس يف داود وامرأة أوريا 7عبداهلل 

____________ 
 .( 98: ) سورة سبأ ( 9)
 .( 98: ) ، برقم (  92/5) كار األنوار  (5)
 .( 97: ) سورة ص ( 3)
 .( 99: ) ، برقم (  92/5) كار األنوار ( 2)
 .( 5: ) ، برقم (  982/517) و(  96: ) ، برقم (  92/8) كار األنوار ( 5)
  .( 5: ) ، برقم (  92/56) كار األنوار ( 6)
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ن يعقااوب باان يزيااد ، عاان و اااد باان عيسااى ، ااا وباسااناده عاان سااعد باان عبااداهلل ، عاا 563
لاو أخاذت أحادا  يازعم أن  : قاال  7عن احلسني بن امل تار ، عن زيد الش حام ، عن أ  عباداهلل 

ا  ملا رماه به : داود واع يده عليها حلددته حد ين  ا  للن بوة ، وحد    .(9)حد 
ثنا عبااد الواحاد باان حممااد بان عباادوس  562 ثنا اا وعاان اباان بابوياه ، حااد  الن يشااابوري ، حااد 

ثنا وااادان بااان ساااليمان ، عااان ناااوح بااان شاااعيب ، عااان حمماااد بااان  علاااي بااان حمماااد بااان قتيباااة ، حاااد 
يااا باان : وقااد قلاات لااه  7قااال الص اااد  : قااال  (5)إمساعياال ، عاان صاااحل باان عقبااة ، عاان علقمااة 

ان علاى يا علقمة كل  من كا: أخربين عم ن تقبل شهادته ومن ال تقبل شهادته فقال : رسول اهلل 
لاااو مل تقبااال : قاااال  ؟تقبااال شاااهادته مق فاااا  للاااذ نوب: ف ااارة ا ساااالم جاااازت شاااهادته ، قلااات لاااه 

ام معصاومون دون ساائر اخللاق فمان  شهادة املق فني ملا قبلت إال  شهادة األنبياء واألوصياء ، ألهن 
وشااهادته  مل تااره بعيناا  يرتكااب ذنبااا  أو مل يشااهد عليااه بااذل  شاااهدان فهااو أهاال العدالااة والس اا 

  .مقبولة ، ومن اغتابه مبا فيه فهو خارج من والية اهلل
من اغتاب مؤمناا  مباا فياه مل وماع : أن ه قال  9عن رسول اهلل  :ولقد حد ثين أ  عن أبائه 

اهلل بينهماا يف اجلن ااة ، وماان اغتاااب مؤمنااا  مبااا لايس فيااه انق عاات العصاامة بينهمااا وكااان املغتاااب يف 
  .الن ار

  .إن  الن اس ينسبوننا إىل عظائم من األمور: فقلت : قال علقمة 
إن  راا الن اس ال  ل  وألسنتهم ال ت بط وكيف تسلمون مم ا مل يسالم مناه أنبيااء : فقال 

أمل ينساابوا أي ااوب إىل أن ااه اُبتلااي  ؟اهلل ورساال اهلل وحجااج اهلل ، أمل ينساابوا يوسااف إىل أن ااه هاام  بالز نااا
فهم  هبا ، وأن ه قد م زوجها أمام الت ابوت حاك   ؟إىل أن ه نظر إىل امرأة أورياأمل ينسبوا داود  ؟بذنوبه

وآذوه حك  بر أه اهلل مم ا قالوا ، أمل ينسابوا مارمي  ؟إىل أن ه عن ني 7قتل وتزو ج هبا ، أمل ينسبوا موسى 
أمل ينسابوه إىل أنااه  ؟أمل ينساابوا نبي ناا صالوات اهلل علياه إىل أن ااه شااعر  ناون ؟بنات عماران إىل الز ناا

ـــاهلل واصـــبروا إّن  »هاااو  امااارأة زياااد بااان حارثاااة ومل يااازل هباااا حاااك  است لصاااها لنفساااه  فاســـتعينوا ب
  األرض هلل يورثها من يشاء من عباده

__________________ 
 .( 6: ) ، برقم (  92/56) كار األنوار ( 9)
عاان صاااحل باان علقمااة ، وهااو غلااط جزمااا  خصوصااا  :   كااذا يف البحااار والوسااائل وهااو الص ااحيح ، ويف مجيااع الن ساا( 5)

  .بلحا  خماطبة ا مام يف اخلرب لعلقمة مكر را  



 قصص األنبياء  .....................................................................................................   582

  .(9) «والعاقبة للمّتقين 
 ـ 3فصل ـ 

ا وباسااناده عاان أوااد باان حممااد باان عيسااى ، عاان احلساان باان علااي  ، عاان علااي  باان  565
: قاال  7ث ماايل عان أ  جعفار سوقه ، عن عيسى الفراء ، وأ  علي  الع  اار ، عان رجال ، عان ال

دالااس وعنااده شاااب رص  اهليئااة يكثاار اجللااوس عنااده وي ياال الص اامت إذا أتاااه ملاا   7بينااا داود 
 ؟نظااارت إىل هاااذا:  7املاااوت ، فسااال م علياااه وأحاااد ملااا  املاااوت الن ظااار إىل الش ااااب  ، فقاااال داود 

ياااا : واااه داود ، فقاااال نعااام إين  اُمااارت بقااابه روحاااه إىل سااابعة أي اااام يف هاااذا املوااااع ، فر : فقاااال 
فااأت فالنااا  ا رجااال  كااان عظاايم : ال ومااا تزو جاات قااط  ، قااال داود : قااال  ؟شاااب  هاال لاا  اماارأة

إن  داود ياأمرك أن تازو جين ابنتا  ، وتادخلها ال ليلاة علاي  ، وخاذ : القدر يف بين إسرائيل ا فقل له 
  .افين يف هذا املواعمن الن فقة ما حيتاج إليه وكن عندها ، ف ذا م ت سبعة أي ام فو 

، فاازو ده الر جاال ابنتااه ، وأدخلهااا عليااه وأقااام عناادها ساابعة  7فم ااى الش اااب  برسااالة داود 
مااا  : قااال  ؟يااا شاااب  كيااف رأياات ماا كناات فيااه: أي اام ، مث  واّف داود اليااوم الث ااامن ، فقااال لاه داود 

س داود ينظااار أن اجلااس فجلاا: كناات يف نعمااة وال سااارور قااط أعظاام مم اااا كناات فيااه ، قاااال داود 
ااا طااال قااال  انصاارف إىل منزلاا  فكاان مااع أهلاا  ، فاا ذا كااان اليااوم الثااامن : تقاابه روحااه ، فلم 

  .فوافين ها هنا
فم ااى الش اااب  ، مث  وافاااه اليااوم الث ااامن وجلااس عنااده ، مث  انصاارف أساابوعا  آخاار ، مث  أتاااه 

 اُمرت بقبه روح  ألست حد ثتين بأن  : وجلس فجاء مل  املوت إىل داود ، فقال داود 
__________________ 

: عاان أمااايل الصاادو  إىل قولااه (  9: ) ، باارقم (  982/392) و(  95: ) ، باارقم (  75/527) كااار األنااوار ( 9)
) وروي صادره يف الوساائل يف كتااب احلاج ، البااب (  2ا  78/5) وبائس املصاري ، ونقال متاماه عناه ماع زياادة يف اجلازء 

ا(  29 (  58: ) مان أباواب أحكاام العشارة ، بارقم (  955) وذيلاه يف البااب (  93: ) هادات ، بارقم من أبواب الش 
اي  الن اوري يف مساتدركه قاال موساى : واصياة  .عن أمايل الص دو  ، وفاات العالماة اجمللساي نقلاه عان القصاص وكاذا الش 

ومتناااا  لاااو مل يكااان تقيياااد قباااول شاااهادة  واخلااارب ااااعيف سااندا   .( 958: ) يف ساااورة األعاااراف ...  لقومااه إساااتعينوا بااااهلل
  .املق ف بصورة ما إذا أحرزت عدالته بالت وبة
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إن  اهلل تعااىل رواه بروتا  لاه : قال يا داود  ؟هذا الش اب إىل سبعة أي ام فقد م ت تانية وتانية
  .(9)، فأخ ر يف أجله ثالثني سنة 

 ـ 4فصل ـ 
أوااد باان الن  اار ، عاان إساارائيل ، رفعااه إىل  ا وب سااناده عاان سااعد باان عبااداهلل ، عاان 566

يااا رب  نعاام أنااا : أحببااين وحب بااين إىل خلقااي ، قااال :  7قااال اهلل عااز  وجاال  لااداود : قااال  9الناايب  
اذكاار أيااادي  عناادهم ، فان اا  إذا ذكاارت هلاام ذلاا  : قااال  ؟اُحب اا  ، فكيااف أحبباا  إىل خلقاا 

  .(5)أحب وين 
ثنا حمم 567 د بن حياىي الع  اار ، عان احلساني بان احلسان بان أباان ا وعن ابن بابويه ، حد 

ثنا أبااو اخل اااب ،  ، عاان حممااد باان أورمااة ، عاان حممااد باان إمساعياال ، عاان حن ااان باان ساادير ، حااد 
أن اساااات لف سااااليمان علااااى :  7إن  اهلل تعاااااىل أوحااااى إىل داود : ، قااااال  7عاااان العبااااد الص اااااحل 

إن  اهلل أوحاااى إيل  ان أسااات لف ساااليمان :  قومااا  ، فصاااعد املنااارب فحماااد اهلل وأثاااف علياااه مث  قاااال
غااالم حاادص يساات لف علينااا : علاايكم ف ااج ت رؤوس أسااباط بااين إساارائيل ماان ذلاا  ، وقااالوا 

أروين عصي كم فأي  عصا أتارت ألحاد فهاو ويل األمار :  7وفينا من هو أعلم منه فقال هلم داود 
كتااب كاال  رأس ماانكم امسااه علااى لي: قااد راااينا ، فجاااؤا بعصااي هم فقااال داود : ماان بعاادي فقااالوا 

عصااااء فكتباااوا مث  جااااء ساااليمان بعصااااه فكتاااب عليهاااا امساااه مث  اُدخلااات بيتاااا  واُغلاااق البااااب وشاااد  
باألقفال وحرسه رؤوس أسباط بين إسرائيل ، فلم ا أصبح صل ى هبم الغداة ، مث  أقبال ففاتح البااب 

موا ذلاا  الااداود ، ومل ااا أراد فساال  : ، فااأخرج عصااي هم قااد أورقاات وعصااا سااليمان قااد أتاارت ، قااال 
عفاو اهلل عان الن ااس وعفاو بع اهم : قاال  ؟ياا باين  أي  شايء أبارد: أن يعلام حكماة ساليمان قاال 

 (3)اوب ااة وهااو روح اهلل يف عباااده فاااف  داود : قااال  ؟يااا بااين  أي  شاايء أحلااى: عاان بعااه ، فقااال 
  .(2)ااحكا  

__________________ 
 .( 97: ) ، برقم (  29/38) و(  39: ) ، برقم (  995ا  2/999) كار األنوار ( 9)
 .( 91: ) ، برقم (  78/55) و(  96: ) ، برقم (  38ا  92/37) كار األنوار ( 5)
 .الز يادة من البحار( 3)
  .( 5: ) ، برقم (  68ا  67) عن كمال الدين ص (  92/61) كار األنوار ( 2)
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د باان عيسااى ، عاان اباان أ  عمااري ، عاان ابااان ماان ا وب سااناده عاان أوااد باان حمماا 568
أن  خاااالدة بنااات  7أوحاااى اهلل تعااااىل إىل داود : قاااال  7عثماااان ، عااان احللااايب ، عااان أ  عباااداهلل 

ااا قرينتاا  يف اجلن ااة ، فااان لق إليهااا فقاارع الباااب عليهااا ، ف رجاات  أوس بش اارها باجلن ااة واعلمهااا أهن 
إن  اهلل تعاااااىل أوحااااى إيل  : قااااال  ؟ومااااا هااااو: نعاااام ، قالاااات : قااااال  ؟هاااال ناااازل يف  شاااايء: وقالاااات 

: قااال  ؟أو يكااون اساام وافااق امسااي: وأخااربين أن اا  قاارينيف يف اجلن ااة ، وأن اُبشاارك باجلن ااة ، قالاات 
ياا نايب  اهلل ماا أكااذ ب  وال واهلل ماا أعارف مان نفساي ماا وصافتين بااه ، : إن ا  ألنات هاي ، قالات 

اُخاربك أن ااه مل  .أم ااا هاذا فساأخربك بااه: قلات  ؟وأخربياين عاان اامريك وساريرت  مااا ها: قاال داود 
يصااابين وجاااع قاااط  نااازل   كائناااا  ماااا كاااان ، وال نااازل   اااار  وحاجاااة 
وجاااوع كائناااا  ماااا كاااان إال   (9)

صربت عليه ، ومل أساأل اهلل كشافه عاين  حاك  حيو لاه اهلل عاين  إىل العافياة والس اعة ، ومل أطلاب بادال  
:  7فبهااذا بلغاات مااا بلغاات ، مث  قااال ابااو عبااداهلل  7داود :  وشااكرت اهلل عليهااا وودتااه ، فقااال

  .(5)وهذا دين اهلل ال ذي ارت اه للص احلني 
 ـ  5فصل ـ 

ا وب سناده عان أواد بان حمماد بان عيساى ، عان احلسان بان حمباوب ، عان علاي بان  561
ــاين كفــروا »: يف قولااه جاال  ذكااره  7رئاااب ، عاان أ  عبياادة ، عاان أ  عبااداهلل  مــن بنــي  لعــن اّل
والقاردة علاى  7اخلنازير على لسان داود : فقال  (3) «إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 

ان  اليهود اُمروا باالمساك ياوم اجلمعاة ، ف كاوا وأمساكوا ياوم الس ابت ، : ، وقال  7لسان عيسى 
ن ليلاة الس ابت فحرم عليهم الص يد يوم الس بت ، فعمد رجال من سفهاء القرية فأخاذوا مان احليتاا

 وباعوا ، ومل تنزل هبم عقوبة فاستبشروا 
__________________ 

وال نااازل اااار   حاجاااة وكاااذا يف قصاااص األنبيااااء :  5و   2و   5وماااا نااازل اااار   حاجاااة ، ويف   : يف البحاااار ( 9)
وهااذا أقاارب  .جااوعوال ناازل   ماارض و : ويف ذياال املااورد الث اااين ماان البحااار عاان مشااكاة األنااوار (  358) للجزائااري ص 
 .إىل االعتبار

 .( 25: ) ، برقم (  79/81) و(  98: ) ، برقم (  92/31) كار األنوار ( 5)
  .( 78: ) سورة املائدة ( 3)
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لـم تع ـون قومـاً اهلل مهلكهـم  »: وفعلوا ذل  سنني ، فوعظهم اهلل طوائف ، فلم يسامعوا وقاالوا 
 .(9) «قردة خاسئين  »فاصبحوا  «

__________________ 
  .( 966و 962: ) واصتيان يف سورة األعراف (  7: ) ، برقم (  55ا  92/52) كار األنوار ( 9)
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 الثاني عشر الباب
 (وملكه  عليه السالمبّوة سليمان في ن) 

ا وب ساناده عان احلسان بان حمباوب ، عان هشاام بان ساامل ، عان ا  وازة الث ماايل ،  578
  .(9)مل  سليمان ما بني الش امات إىل بالد إص   ر  كان: ، قال  7عن أ  جعفر 
اعملااوا آل » : يف قولااه تعاااىل  7ا وب سااناده عاان زيااد الش ااحام ، عاان أ  عبااداهلل  579
اواااراب رجااال واحاااد مااانهم  (5)كاااانوا تاااانني رجاااال  وسااابعني امااارأة ماااا أغاااب  : قاااال « داود شاااكرا  

اااا قااابه داود و  .يصااال ي فياااه ، وكاااانوا آل داود ياااا اي هاااا الن ااااس عل مناااا » : قاااال  8ىل  ساااليمان فلم 
ساا  ر اهلل لااه اجلاان  وا نااس وكااان ال يساامع  لاا  يف ناحيااة األرض إال  أتاااه حااك  « من ااق ال  ااري 

يذل ااه ويدخلااه يف دينااه وساا   الاار يح لااه ، فكااان إذا خاارج إىل  لسااه عكااف عليااه ال  ااري وقااام اجلاان  
عساااكره ف ااارب لاااه مااان اخلشاااب ، مث  جعااال علياااه الن ااااس وا ناااس ، وكاااان إذا أراد أن يغااازو أمااار مب

والااد واب وآلااة الاارب كل هااا حااك  إذا واال معااه مااا يريااد ، أماار العاصااف ماان الاار يح ، فاادخلت ياات 
  .(3)اخلشب ، فحملته حك  ينتهي به إىل حيث يريد ، وكان غدو ها شهرا  ورواحها شهرا  

مان بيات املقادس  8ساليمان بان داود خارج : ا وعن أ  وزة ، عن األصبغ ، قاال  575
 مع ثالتائة ألف كرسي  عن  ينه عليها ا نس ، وثالتائة ألف كرسي  عن 

__________________ 
 .( 7: ) ، برقم (  92/78) كار األنوار ( 9)
م يواهبااه ويف بيااان ا مااا أغااب  اوااراب أي مل يكونااوا يااأتون اوااراب ، باال كااان كاال ماانه: كاذا يف البحااار وقااال فيااه ( 5)

 .كانوا تانني رجال  أو سبعني فأغب  : قال : مجيع الن س  
  .سورة النمل 96: ، واصية (  98: ) ، برقم (  92/79) كار األنوار ( 3)
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يساره عليهاا احلان  ، وأمار ال اري فاأهل تهم ، وأمار الار يح فحملاتهم ، حاك  ورجات هبام املادائن ، مث  
، مث  أمااار الااار يح ف ف اااتهم  (9)ا فاااانتهى إىل جزيااارة بركاااادان رجااال وباااات يف إصااا  ر ، مث غاااد

(5) 
 ؟هال رأيااتم ملكاا  أعظاام مان هااذا: حاك  كاادت أقاادامهم أن يصايبها املاااء ، فقاال بع ااهم لابعه 

  .(2)لثواب تسبيحة واحدة أعظم مما رأيتم :  (3)فناد  مل  
 ـ 1فصل ـ 

ن مجيال بان صااحل ، عان الولياد بان ا وبا سناد املتقد م ، عن احلسن بن حمبوب ، عا 573
إن  اهلل تعااىل أوحاى إىل ساليمان إن  آياة موتا  أن  شاجرة  ارج : قال  7صبيح ، عن أ  عبداهلل 

فنظار ساليمان يوماا  إىل شاجرة قاد طلعات يف بيات : اخلرنوبة ، قاال : يف بيت املقدس ، يقال هلا 
إىل حمرابااه حااك  قااام  (5)، فااوىل  ماادبرا   اخلرنوبااة: فقالاات  ؟مااا امساا : املقاادس ، فقااال هلااا سااليمان 

فياه متكئاا  علااى عصااه فقب ااه اهلل مان ساااعته فجعلات ا نااس واجلان  هدمونااه كماا كااانوا مان قباال 
وهاام يظن ااون أن ااه حااي  ، حااك  دب اات األراااة يف عصاااه فأكلاات منسااأته ووقااع سااليمان إىل االرض 

(6).  
كاان : قاال  7بصاري ، عان أ  جعفار ا وعن ابان حمباوب ، عان أ  وال د ، عان أ   572

الش ااياطني لااه ، فيااه ألااف بياات ، يف كاال  بياات  (7)لسااليمان الع اار وفاارض الن كاااح يف حصاان بناااه 
طروقاااة مااانهن  سااابعمائة أماااة قب ي اااة وثالتائاااة حااار مهااارية ، فاع ااااه اهلل تعااااىل قاااوة أربعاااني رجاااال  يف 

اااياطني : ل مباااااعة الن سااااء ، وكاااان ي اااوف هبااان  مجيعاااا  ويساااعفهن  ، قاااا وكاااان ساااليمان ياااأمر الش 
  ؟كيف أنتم: فتحمل له احلجارة من مواع إىل مواع ، فقال هلم ابليس 

__________________ 
جزياارة كاااوان ، مث  أماار الااريح أن يفظهاام حااك كااادت ( :  69) باار كاااوان ، ويف إثبااات الوصااية ص : يف البحااار ( 9)

 .أقدامهم تلحق املاء
 .فحفظتهم:  3يف   ( 5)
 .فناد  مل  من الس ماء: يف البحار ( 3)
 .باالسناد إىل الص دو  باسناده عن أ  وزة: وفيه (  99: ) ، برقم (  92/75) كار األنوار ( 2)
 .هاربا  :  9يف   ( 5)
 .( 7: ) ، برقم (  92/928) كار األنوار ( 6)
  .حصن بناه:  7كان لسليمان : قال : يف البحار ( 7)
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: قااالو  ؟ألاايس تااذهبون باحلجااارة وترجعااون فراغااا  : النااا طاقااة مبااا  اان فيااه ، فقااال إبلاايس م: قااالوا 
  .فأنتم يف راحة: نعم ، قال 

فأبلغت الر يح سليمان ما قال إبليس للش ياطني فأمرهم أن حيملوا احلجاارة ذاهباني وحيملاوا 
: فشااكوا إليااه ، فقاااال  ؟كيااف أنااتم: ال  ااني راجعااني إىل مواااعها ، فاا اء  هلاام إبلااايس ، فقااال 

فاااأنتم يف راحاااة ، فأبلغااات ال اااريح ساااليمان ماااا قالااات : بلاااى ، قاااال : قاااالوا  ؟ألساااتم تناااامون بالل يااال
الش ااياطني وإبلاايس ، فااأمرهم أن يعملااوا بالل ياال والن هااار ، فمااا لبثااوا إال  يسااريا  حااك مااات سااليمان 

7.  
لااة عرجاااء ناشاارة جناحهااا خاارج سااليمان يستسااقي ومعااه اجلاان  وا نااس ، فماار  بنم: وقااال 

الل هم إن  خلق من خلق  الغف بنا عن رزقا  ، فاال تؤاخاذنا باذنوب باين : رافعة يدها ، وتقول 
قاد كفياتم : ويف خارب  .ارجعوا فقد شافع فايكم غاريكم: آدم واسقنا ، فقال سليمان ملن كان معه 

  .(9)بغريكم 
 ـ 2فصل ـ 

ثنا أود بن حي 575 ثنا أود بن حمماد الاور ا  اباو ا وعن ابن بابويه ، حد  ىي املكت ب ، حد 
ثنا علي  بان حمماد بان ساليمان الن اوفلي ، عان أبياه  ثنا علي  بن هارون احلمريي ، حد  ال  يب ، حد 

فقاال  ؟أواوز أن يكاون نايب  اهلل اايال   7قلات أل  احلسان موساى : ، عن علي  بن يق ني ، قال 
: قاال  ؟ما وجهاه (5) «لكاً ال ينبلي ألحد من بعدي هب لي م »: فقول سليمان : ال ، قلت : 

 : إن  املل  ملكان 
  .مل  مأخوذ بالغلبة والقهر واجلور

هب يل ملكا  ال ينبغي ألحاد مان بعادي : ومل  مأخوذ من قبل اهلل تعاىل فقال سليمان 
ان ماااا  رحاام اهلل أخااي سااليم:  9قااول رسااول اهلل : إن ااه مااأخوذ بااالقهر والغلبااة فقلاات : أن يقااول 

 : وجهان  9لقوله : كان أاله فقال 
__________________ 

حاك  ماات :إىل قوله ...  كان سليمان يأمر: قال : ومن قوله  .( 95: ) ، برقم (  73ا  92/75) كار األنوار ( 9)
 .( 5: ) ، برقم (  63/915) يف اجلزء  7سليمان 

  .( 35: ) سورة ص ( 5)
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  .راه وسوء القول فيهما كان أاله بع: احدمها 
  .ما كان أاله ان أراد ما يذهب إليه اجله ال: واصخر 
قااد اُوتينااا مااا اُوف سااليمان ومااا مل يااؤت أحااد  ماان العاااملني ، قااال اهلل تعاااىل يف :  7مث  قااال 
وقال عز  وجل  يف قص اة حمماد  (9) «هاا عطاهنا فامنن أو أمسك بلير حساب  »: قص ة سليمان 

  .(3) (5) «تاكم الّرسول فخاوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما آ »:  9
  .(2)وقص ة بلقيس معه معروفة وهي يف القرآن 

__________________ 
 .( 31: ) سورة ص ( 9)
 .( 7: ) سورة احلشر ( 5)
اند وز (  353) ومعااين االخباار (  9/79) عان العلال (  86ا  92/85) كار األناوار ( 3) ياادة م اا ماع فار  م اا يف الس 

لنا الس ند عن بعه اسانيد العيون   .( 9/71) يف املنت وقد عد 
  .رواية(  92) مث  أسدل بعدها يف ذل   .وهي أربع وعشرون آية(  92/981) ذكرها يف البحار ( 2)
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 الثالث عشر الباب
 (ذي الكفل وعمران عليهما السالم في أحوال ) 

ثنا أبااو العبااا 576 س حممااد باان إبااراهيم باان اسااحا  ال القاااين ، ا وعاان اباان بابويااه ، حااد 
ثنا أبااوبكر أوااد باان قاايس باان عبااداهلل املفساار ، حاادثنا أوااد باان أ  البهلااول املااروزي ، عاان  حااد 
ثنا ساليمان  ثنا أبو علي احلسن بن شاجاح البل اي ، حاد  الف ل بن نفسي بن عاد ال  ربي ، حد 

، عن عبداهلل بان ساعد ، عان عباداهلل بان  بن الر بيع ، عن رباح بن أود ، عن مقاتل بن سليمان
كاان رجاال  مان ح ارموت : فقال  ؟ما كان ذوالكفل: فقيل له  9سئل رسول اهلل : عمر ، قال 

ماان يلااي أماار الن اااس بعاادي : وقااال [ وكااان يف زماان ناايب  ماان االنبياااء ]  (9)وامسااه عويااديا باان ادرمي 
م يلتفاات إليااه مث  قااال كااذل  فقااام الفااك أنااا فلاا: فقااام إليااه فااك فقااال : قااال  ؟علااى أن ال يغ ااب

فمات ذل  الن يب وبقي ذل  الفك وجعله اهلل نبي ا  ، وكان الفك يق ي أو ل الن هار ، فقاال إبلايس 
فاذهاب إلياه لعل ا  : األبايه أناا ، فقاال إبلايس : واحد منهم يقال لاه : فقال  ؟من له: ألتباعه 

اا انتصاف الن هاار رجااء األبايه : إىل ذي الكفال وقاد أخاذ م اجعه ، فصااح وقاال  تغ به ، فلم 
اذهااااب واتااااين : ال أنصاااارف فأع اااااه خامتااااه ، فقااااال : قاااال لااااه تعااااال ، فقااااال : إين  مظلااااوم فقااااال 

بصاحب  ، فذهب حك  إذا كان من الغد جاء تل  الس اعة ال يف أخاذ هاو م اجعه ، فصااح إين  
 مظلوم وأن  خصمي مل يلتفت إىل 

__________________ 
وامسااه عويااد باان أدمي وكااان يف زماان ناايب  ( :  63/916) يف املااورد الثاااين ورد األول ماان البحااار و كااذا يف الن ساا  واملاا  (9)

وماا يف املانت هاو الص احيح با ااافة إىل اسام ذي الكفال كماا يادل علياه اخلارب اصف مان ..  مان يلاي: من األنبياء قاال 
فهاو الص احيح ولاذا جعلنااه يف ...  وكاان يف زمان نايب  : ا بالن سبة إىل قوله عويد بن أدمي وأم  : فلم يثبت  .الت صريح بامسه

  .وبتتم  الر واية وتت ل ص من توه م سقط فيها كما عليه اجمللسي يف املوردين من البحار] [ املنت بني 
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ال أدعاه يناام : وحي  دعه يانم ، فان اه مل يانم البارحاة وال أماس قاال : خامت  ، فقال له احلاجب 
وأنااا مظلااوم ، فاادخل احلاجااب وأعلمااه ، فكتااب لااه كتابااا  وختمااه ودفعااه إليااه ، فااذهب حااك  إذا  

مااا التفاات إىل شاايء ماان أماارك ومل ياازل : كااان ماان الغااد حااني أخااذ م ااجعه جاااء ، فصاااح فقااال 
يصااايح حاااك  قاااام وأخاااذ بياااده يف ياااوم شاااديد احلااار  لاااو وااااعت فياااه ب اااعة حلكااام علاااى الش ااامس 

ااا رأ  األباا يه ذلاا  انتاازع يااده ماان يااده وياائس ماان أن يغ ااب ، فااأنزل اهلل تعاااىل لن ااجت ، فلم 
  .(9)على البالء  :جل  شأنه قص ته على نبي ه ليصرب على األذ  ، كما صرب األنبياء 

ثنا حمماد  577 ثنا علي  بن أود بن حممد بن عمران الد قا  ، حاد  ا وعن ابن بابويه ، حد 
ثنا سهر ب ن زياد اصدمي ، عن عبادالعظيم بان عباداهلل احلساين ، قاال بن ا  عبداهلل الكويف ، حد 

وهاال   ؟أسااأله عاان ذي الكفاال مااا امسااه :كتباات إىل أ  جعفاار أعااين حممااد باان علااي باان موسااى : 
 : فكتب صلوات اهلل عليه  ؟كان من املرسلني

ة بعث اهلل تعاىل جل  ذكره مائة ألف نيب  وأربعة وعشرين ألف نيب  ، املرسالون مانهم ثالتائا
وثالثاااة عشااار رجاااال  ، وأن  ذا الكفااال مااانهم صااالوات اهلل علااايهم ، وكاااان بعاااد ساااليمان بااان داود ، 

عويااديا : وكااان يق ااي بااني الن اااس كمااا كااان يق ااي داود ومل يغ ااب إال  اهلل عااز  وجاال  وكااان امسااه 
واذكــر اســماعيل واليســع وذا  »: وهوال ااذي ذكااره اهلل تعاااىل جل اات عظمتااه يف كتابااه حيااث قااال 

  .(3)«  (5)فل وكّل من األخيار الك
__________________ 

ا  63/915) رجاال  و: وفياه كاان رجال وهاو غلاط والص احيح (  9: ) ، بارقم (  285ا  93/282) كار األناوار ( 9)
...  عويااديا باان إدرمي وكااان يف زماان: وامسااه : والص ااحيح  .وامسااه عويااد باان أدمي وكااان: وفيااه  .( 5: ) ، باارقم (  916

  .ل مري يف كاين رجع إىل ذي الكفلوا
 .( 28: ) سورة ص ( 5)
ُاختلاف يف ذا الكفال هال هاو مت حاد ماع يوشاع بان ناون ا أو ا : أقاول (  5: ) ، بارقم (  93/285) كاار األناوار ( 3)

) البحاار دل  علاى األول ماا يف  ؟مع زكري ا على قول وإلياس على قاول وبشار بان أي اوب الصاابر علاى قولاه ، ا أو ا اليساع
وهاو لايس مبعتارب أي اا  وعلاى (  93/286) وهو اعيف الس ند وعلى الث اين ما فيه أي ا  (  35: ) ، برقم (  99/36

هاو اليساع بان خ اوب ال اذي كاان ماع اليااس ولايس : وقيال : عن  مع البيان (  93/286) الث الث ما يف أي البحار 
فاذهب إىل (  528) ساحا  إباراهيم بان خلاف يف قصاص األنبيااء ص اليسع ال اذي ذكاره اهلل يف القارآن وتعس اف أباو إ

ويارد  كال  ذلا  عادم الادليل الص احيح (  86: ) واألنعاام (  28: ) أن  يوشعه بالعر  هو اليسع يف القرآن ، سورة ص 
 علااايكم:  9عااان رساااول اهلل : ماااا يااادل علاااى تغايرمهاااا وهاااو خااارب فصااال الكااارفس (  6/366) علياااه ويف الكاااايف اجلااازء 

 بالكرفس ف نه 
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 ـ 1فصل ـ 
ثنا حممد بن موساى بان املتوكال ، حادثنا عباداهلل بان  578 ا وباسناده عن ابن بابويه ، حد 

ثنا احلسن بن حمبوب ، عان علاي  بان رئااب  جعفر احلمريي ، عن أود بن حممد بن عيسى ، حد 
عام كاان نبي اا  مرساال  ن: فقاال  ؟عن عمران أكان نبي اا   7سألت أبا جعفر : ، عن أ  بصري ، قال 

إىل قومه ، وكان حن ة امرأة عمران وحنانة امرأة زكري ا أختني فولد لعمران من حن ة مارمي وولاد لزكري اا 
ابان خالاة  7وكاان عيساى ابان بنات خالتاه وكاان حياىي  7وولادت مارمي عيساى  7مان حناناة حياىي 

  .(9)مرمي وخالة األم  مبنزلة اخلالة 
إن  اهلل تعااىل جال  جاللاه : قاال  7أ  بصاري ، عان أ  عباداهلل  ا وهباذا االساناد عان 571

أين  واهاب لا  ذكارا  مباركاا  يارب ء األكماه واألبارص وحيياي املاوتى بااذن اهلل ، : أوحى إىل عماران 
فحاااد ص عماااران امرأتاااه حناااة باااذل  وهاااي أم  مااارمي ، : وإين  جاعلاااه رساااوال  إىل باااين إسااارائيل ، قاااال 

 (5) «رّب إنّـي نـارت لـك مـا فـي بطنـي محـررًا  »: نفساها غالماا  ، فقاال  فلم ا ولت ولها عند
ان  البنات ال يكاون رساوال  ، فلم اا أن وهاب  (3) «ولي  الاّكر كاالُنثى  »: فواعت اُنثى فقالت 

  .(2) 7اهلل ملرمي عيسى بعد ذل  كان هو ال ذي بش ر اهلل به عمران 
بان أ  صااحل ، عان احلسان بان حمماد بان أ   ا وباسناده عن ابن أورمة ، عان حمماد 588
أياف الر سل  7قلت لل راا : طلحة ، قال 

  ؟عن اهلل بشيء مث  تأف االفة (5)
__________________ 
اند والعمادة يف الارد  قولاه تعااىل  .طعام الياس واليسع ويوشاع بان ناون واذكار امساعيال واليساع وذا » : ولكن اه ااعيف الس 

  .على كون اليسع هو يوشع بناء« ...  الكفل
إن  حياىي ابان خالاة أم  عيساى واحلاال أن اه : أي كاان ينبغاي أن يقاال  .( 92: ) ، بارقم (  92/585) كار األنوار ( 9)

 .إن  حيىي ابن خالة عيسى ، من باب الت نزيل:  ازا  يقال 
 .( 35: ) سورة آل عمران ( 5)
 .( 36: ) سورة آل عمران ( 3)
 .( 95: ) ، برقم (  92/583) وار كاراألن( 2)
  .ه  يأف...  الر سول:  3يف   ( 5)
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نعم ، إن شئت حد ثت  وإن شائت أتيتا  باه مان كتااب اهلل قاال اهلل تعااىل جل ات عظمتاه : قال 
اصياة فماا دخلوهاا ودخال أبنااء أبناائهم ،  (9) «ادخلوا األرض المقّدسة الّتـي كتـب اهلل لكـم  »: 

اهلل وعااادين أن يهاااب يل غالماااا  نبي اااا  يف سااانيف هاااذه وشاااهري هاااذا ، مث  غااااب  إن  : وقاااال عماااران 
كاذب ، فلم اا : صاد  نايب  اهلل وقالات اصخارون : وولدت امرأته مرمي وكف لها زكري ا ، فقال طائفاة 

  .(5)هذا ال ذي وعدنا اهلل : قالت ال  ائفة ال يف أقامت على صد  عمران  7ولدت مرمي عيسى 
__________________ 

 .( 59: ) سورة املائدة ( 9)
  .( 5: ) ، برقم (  56/555) و(  96: ) ، برقم (  92/583) كار األنوار ( 5)
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 الرابع عشر الباب
 (ديث زكريا ويحيى عليهما السالم في ح) 

ثنا علاي بان إباراهيم ، عان ابياه ، عان ابان أ   589 ثنا أ  ، حاد  ا وعان ابان بابوياه ، حاد 
هــب لــي مــن لــدنك ولّيــاً  »: دعااا زكري ااا رب ااه ، فقااال : ، عاان أ  عبااداهلل قااال  (9)ل عمااري عاان رجاا

فبش ااره اهلل تعاااىل بيحااىي ، فلاام يعلاام أن  ذلاا  الكااالم ماان عنااد  (5) «يّرثنــي ويــر  مــن آل يعقــوب 
اااي ان ، فقاااال  رّب  »أين  يكاااون يل ولاااد وقاااال : اهلل تعااااىل جااال  ذكاااره وخااااف أن يكاااون مااان الش 

  .(2)فعلم أن ه من اهلل تعاىل  (3)فاُسكت  «ًة اجعل لي آي
 7مل اا ولاد حياىي : قاال  7ا وهبذا االسناد عن أباان ، عان أ  وازة ، عان أ  جعفار  585

رفع إىل الس ماء فغذ ي بأهنا 
  .(6)اجلن ة حك  ف م ، مث  نزل إىل أبيه وكان ي يء البيت بنوره  (5)

كااان حيااىي باان زكري ااا يصاال ي ويبكااي : عااه ، قااال ا وب سااناده عاان سااعد باان عبااداهلل رف 583
حاك  ذهااب حلاام خاد ه ، وجعاال لباادا  وألزقاه اااد ه حااك  جتاري الااد موع عليااه ، وكاان ال ينااام ، فقااال 

 يا بين  إين  سألت اهلل أن يزرقني  ألفرح ب  وتقر  عيين ، قم فصل  ، : أبوه 
____________ 

 .الزيادة من البحار( 9)
 .فهب يل: ، والص حيح (  5)  :سورة مرمي ( 5)
ثــال   ) .( 29: ) سااورة آل عمااران  ( قــال آيتــك أالّ تكّلــم الّنــاس ثالثــة أيّــام إالّ رمــزاً  ): اشااارة إىل قولااه تعاااىل ( 3)

 .( 98: ) سورة مرمي  (ليال سويّاً 
 .( 98: ) ، برقم (  92/988) كار األنوار ( 2)
 .فغذ ي:  وهو األوفق بقوله .بأتار:  9يف   ( 5)
  .( 97: ) ، برقم (  92/988) كار األنوار ( 6)
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ياا : إن  جربئيل حاد ثين أن  أماام الن اار مفاازة ال ووزهاا إال  البك ااؤون ، فقاال : فقال له حيىي : قال 
بين  فاب  وحق  ل  أن تبكي 
(9).  

 ـ 1فصل ـ 
، عاان أ   (5) ا وباسااناده عاان علااي باان إبااراهيم ، عاان أبيااه ، عاان هشااام باان سااامل 582

ياا زكري اا : إن  زكري ا كان خائفا  ، فهرب فالتجأ إىل شجرة ، فانفرجت لاه وقالات : قال  7عبداهلل 
ادخاال يف  فجاااء حااك  دخاال فيهااا ، ف لبااوه فلاام واادوه وأتاااهم إبلاايس وكااان رآه فاادهل م عليااه فقااال 

ال نق عهماا ، فلام : قاالوا هو يف هذه الش جرة فاق عوهاا وقاد كاانوا يعبادون تلا  الش اجرة ف: هلم 
  .(3) 7يزل هبم حك شق وها وشق وا زكري ا 

ثنا حممد بن علي ماجيلويه ، عن عم ه حمماد بان أ  القاسام  585 ا وعن ابن بابويه ، حد 
ثنا حممد بن علي  ، عان عباداهلل بان حمماد احلج اال ، عان أ  إساحا   ، حد 
، عان عباداهلل بان  (2)

إن  ملكا  كان على عهد حيىي ابن زكري ا مل يكفه ماا كاان علياه : ، قال  7هالل ، عن أ  عبداهلل 
ااا أساان ت هي ااأت ابنتهااا ، مث   ماان ال  روقااة حااك  تناااول اماارأة بغي ااا  ، فكاناات تأتيااه حااك  أساان ت ، فلم 

حااااجيف أن : إين  ارياااد أن آف بااا  امللااا  فااا ذا واقعااا  فيساااأل  ماااا حاجتااا  فقاااويل : قالااات هلاااا 
  .7قتل حيىي بن زكريا : فلم ا واقعها سأهلا عن حاجتها فقالت  7ري ا تقتل حيىي بن زك

فلم اا كاان  (5)[ ماايل حاجاة إال  قتال حياىي : ما أنت وهذا إهلي عن هذا ، قالات : فقال ] 
 يف الل يلة الث الثة بعث إىل حيىي فجاء به ، فدعا ب شت ذهب فذكه فيها وصب وه على االرض 

__________________ 
 .( 52: ) ، برقم (  78/388) كار األنوار  (9)
وهااو غلااط ألن  روايااة اباان هاشام عاان هشااام باان سااامل غااري ممكاان الخااتالف ال  بقااة  .كاذا يف مجيااع الن ساا  والبحااار( 5)

اااقط هناا إم اا اباان أ  عماري أو احلساان بان حمباوب لكثاارة روايتاه عنهمااا وكثارة روايتهماا عاان هشاام باان  فبينهماا ساقط والس 
 .لش    يلحق املشكوك باألعم األغلبا .سامل
 .( 55: ) ، برقم (  92/989) كار األنوار ( 3)
اال ، كماا يف أكثار ( 2) هو ثعلبة بان ميماون ياروي عناه عباداهلل بان حمماد احلجاال ، ال علاي  بان عباداهلل بان حمماد احلج 

 .فان ه غلط على ما هو الظ اهر على املمارس .نس  القصص
  .فقط 3 من   ما بني املعقوفتني( 5)



 قصص األنبياء  .....................................................................................................   598

اب فيعلاااو علياااه الاااد م حاااك  صاااار ت اااال  عظيماااا   فريتفاااع الاااد م ويعلاااو وأقبااال الن ااااس ي رحاااون علياااه الااا  
وم ى ذل  القرن ، فلم ا كان من أمر ات نص ر ما كاان رآ  ذلا  الاد م ، فساأل عناه فلام واد 

أن ااه كااان ماان قص ااة  أخااربين أ  عاان جااد ي: أحاادا  يعرفااه حااك  دل علااى شااي  كبااري فسااأله ، فقااال 
ال جاارم ألقاتلن  عليااه : حياىي بان زكري ااا كاذا وكااذا ، وقاص  عليااه القص اة والاد م دمااه فقاال ااات نص ار 

  .فقتل عليه سبعني ألفا  ، فلم ا ويف عليه سكن الد م .حك  يسكن
إن  هذه البغي  كانت زوجة مل  جب ار قبل هذا املل  وتزو جها هاذا بعاده : ويف خرب آخر 

اا ال : تاازو ج أناات هبااا ، فقااال : ا أساان ت وكاناات هلااا ابنااة ماان امللاا  األو ل قالاات هلااذا امللاا  ، فلم 
ال واوز فهي اأت بنتهاا : حك  اسأل حيىي بن زكري ا عن ذل  فان أذن فعلت ، فساأله عان ف فقاال 

  .(9)وزي نتها يف حال سكره وعراتها عليه ، فكان من حال قتل حيىي ما ذكر وكان ما كان 
 ـ  2ـ فصل 

ثنا حممد بان أ  القاسام ، عان حمماد بان علاي  (5)ا وعن ابن بابويه ، عن أبيه  586 ، حد 
قاال : الكويف ، عن أ  عباداهلل اخلي ااط ، عان عباداهلل بان القاسام ، عان عباداهلل بان سانان ، قاال 

، وإذا أراد  إن  اهلل عااز  وجاال  إذا أراد أن ينتصاار ألوليائااه انتصاار هلاام بشاارار خلقااه:  7أبااو عبااداهلل 
  .(3)بب ت نص ر  8أن ينتصر لنفسه انتصر بأوليائه ، ولقد انتصر ليحىي بن زكري ا 

ثنا حمماد بان ساعيد بان أ   587 ثنا أود بن احلسن الق  ان ، حد  ا وعن ابن بابويه ، حد 
ثنا أواد بان صااحل ثنا أبو حممد عبداهلل بن سعيد بن هاشام القنااين البغادادي ، حاد   شحمة ، حد 

ثنا حس اان  ثنا أ  صاحل ، حد  ، حد 
ثنا عباداهلل بان هليعاة ، عان أ   (2) بان عباداهلل الواسا ي ، حاد 

 كان من :  9قال الن يب  : قبيل ، عن عبداهلل بن عمر قال 
__________________ 

  .( 59و 58: ) ، برقم (  989ا  92/988) كار األنوار ( 9)
 .يحالز يادة من البحار ، وهو الص ح( 5)
 .( 53: ) ، برقم (  92/989) و(  2: ) ، برقم (  25/331) كار األنوار ( 3)
  .أود بن صاحل عن حسان: يف البحار واألمايل ( 2)
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أن ااه أتااى بياات املقاادس ، فنظاار إىل اجملتهاادين ماان األحبااار والر هبااان علاايهم  8زهااد حيااىي باان زكريااا 
اااا رآهااام أتاااى أم اااه ، فقاااال  اااعر ، فلم  انساااجي يل مدرعاااة مااان صاااوف حاااك  آف بيااات  :مااادارع الش 

 ؟ياا باين  ماا يادعوك إىل هاذا: املقدس فأعبد اهلل مع االحبار ، فاخربت زكري ا باذل  ، فقاال زكري اا 
بلاى : قاال  ؟يا أبت أما رأيات مان هاو أصاغر ماين  قاد ذا  املاوت: وإها أنت صيب  صغري ، فقال 

املقادس وأخاذ يعباد اهلل تعااىل حاك  أكلات مدرعاة انسجي له املدرعة ، فأتى بيات : ، وقال ألم ه 
الش ااعر حلمااه وجعاال يبكااي ، وكااان زكري ااا إذا اراد أن يعااظ يلتفاات  ينااا  وساااال  ، فااان رأ  حيااىي مل 

  .(9)يذكر جن ة وال نارا  
بعااث حيااىي باان زكري ااا يف اثااين عشاار مااان  7أن  عيسااى بااان ماارمي : ا ويف خاارب آخاار  588

وكان مللكهم بنت أخات تعجباه : اس وينهاهم عن نكاح ابنة ااُلخت ، قال احلواري ني يعل مون الن  
، وكان يريد أن يتزو جها ، فلم ا رآها سأهلا عان حاجتهاا ، قالات حااجيف أن تاذبح حياىي بان زكري اا 

ااا أباات عليااه دعااا ب شاات ودعااا : ساالي غااري هااذا ، فقالاات : ، فقااال  ال أسااأل  غااري هااذا ، فلم 
 رة من دمه فوقعات علاى االرض ، فلام تازل تعلاو حاك  بعاث اهلل اات فذكه ، فبدرت ق 7حيىي 

نص ار علايهم ، فجاءتاه عجاوز مان باين إسارائيل فدل تاه علاى ذلا  الاد م ، فااُلقي يف نفساه أن يقتال 
  .(5)على ذل  الد م منهم حك  يسكن ، فقتل عليها سبعني ألفا  يف سنة واحدة مث  سكن 

 ـ  3فصل ـ 
ثنا ا وعاان اباان بابو  581 ثنا أبااو حممااد احلساان باان حممااد باان حيااىي العلااوي ، حااد  يااه ، حااد 

ثنا  اااد بااان يزياااد ، حاااد  ثنا حمم  ثنا حمماااد بااان إباااراهيم الت ميماااي ، حاااد  جاااد ي حياااىي بااان احلسااان ، حاااد 
ثنا عبااداهلل باان حبيااب باان أ  كاتااب ، عاان أبيااه ، عاان سااعيد باان جبااري ،  الف اال باان دكااني ، حااد 

 إين  قتلت بدم حيىي بن  9أوحى اهلل إىل نبي ه : عن ابن عباس راي اهلل عنه ، قال 
__________________ 

ااند وزيااادة يف املاانت (  2: ) ، باارقم (  966ا  92/965) كااار األنااوار ( 9) عاان أمااايل الص اادو  مااع إخااتالف يف الس 
 .( 3: ) وراجع األمايل اجمللس الث امن ، برقم 

  .( 52: ) ، برقم (  92/985) كار األنوار ( 5)
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  .(5)سبعني ألفا  وسبعني ألفا   7 (9)زكري ا سبعني ألفا  ، وسأقتل باحلسني 
ثنا عثماان بان عيساى ، عان عمارو  518 ا وباساناده عان أواد بان حمماد بان عيساى ، حاد 

ال يقتاال الن بي اااني وال أوالدهاام إال  أوالد الز ناااا : قااال  7 (3)باان ساار ، عااان جااابر ، عاان ا  عباااداهلل 
(2).  

إن  عاااقر ناقاة صاااحل كاان أزر  اباان بغااي  ، : قااال  7عاان جاابر ، عاان ا  جعفار ا و  519
لاه فيناا أباا  وال نسابا  ، وأن  قالات احلساني بان علاي صالوات اهلل  (5)ماا نعارف : وكانت تاود تقاول 

ىل عليهمااا اباان بغااي  ، وأن ااه مل يقتاال األنبياااء وال أوالد األنبياااء إال  أوالد البغايااا ، وقااال يف قولااه تعااا
حيااىي باان زكري ااا مل يكاان لااه مسااي  قبلااه ، : قااال  (6) «لــم نجعــل لــه مــن قبــل ســمّياً  »: جاال  ذكااره 

واحلسني بن علي مل يكن له مسي  قبلاه ، وبكات الس اماء عليهماا أربعاني صاباحا  ، وكاذل  بكات 
  .الش مس عليهما ، وبكاؤها أن ت لع وراء وتغيب وراء

  .(7)ملالئكة أي بكى أهل الس ماء وهم ا: وقيل 
أن  احلساني بان علاي صالوات اهلل عليهماا بكاى لقتلاه الس اماء  7ا وعان أ  عباداهلل  515

  .(1) 8إال  على حيىي بن زكري ا  (8)واألرض واور تا ، ومل تبكيا  على أحد قط  
ثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن  513  ا وعن ابن بابويه ، عن أبيه ، حد 

__________________ 
 .وأقتل بابن بنت : يف البحار ( 9)
عن مناقب ابان شاهر آشاوب باساانيد خمتلفاة عان ابان عبااس وراجاع (  98: ) ، برقم (  25/518) كار األنوار ( 5)

 .( 9/925) وتاري  بغداد (  2/89) املناقب 
 .وهو املناسب ألحاديث جابر .7عن أ  جعفر : يف البحار ( 3)
 .( 3: ) ، برقم (  57/528) كار األنوار ( 2)
 .ما نعرف: أزر  ابن بغي وأن  قاتل علي صلوات اهلل عليه ابن بغي وكانت مراد تقول : يف البحار ( 5)
  .( 7: ) سورة مرمي ( 6)
، بارقم (  57/528) أوالد البغاياا يف اجلازء : وأورد صادره إىل قولاه (  55: ) ، بارقم (  92/985) كار األنوار ( 7)

 .( 25: ) ، برقم (  25/598) وأورد ذيله من قوله تعاىل يف اجلزء  .( 3: ) ، برقم (  25/383) ويف  .( 2: ) 
 .قبله:  9يف   ( 8)
  .( 26: ) ، برقم (  25/591) و .( 56: ) ، برقم (  92/983) كار األنوار ( 1)
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فمـــا  »: قولاااه تعااااىل  ف  اااال ، عااان أ  مجيلاااة ، عااان حمماااد بااان علاااي  احللااايب ، عااان أ  عباااداهلل يف
مل تب  الس ماء على احد  قبل قتل حيىي بان زكري اا حاك  : قال  (9) «بكت عليهم الّسماء واالرض 

  .(5)فبكت عليه  7قتل احلسني 
__________________ 

 .( 51: ) سورة الدخان ( 9)
  .( 58: ) ، برقم (  25/598) و .( 57: ) ، برقم (  92/983) كار األنوار ( 5)
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 الباب الخام  عشر 
 (ة إرميا ودانيا عليهما السالم في نبوّ ) 

ثنا حممااد باان عيسااى باان عبيااد ،  512 ا وبا سااناد املتقااد م ، عاان سااعد باان عبااداهلل ، حااد 
عن الن  ر بن سويد ، عن حيىي بن عمران احلليب ، عن هارون بن خارجة ، عان أ  بصاري ، عان 

أن قال : إرمياا : جال  ذكاره أوحاى إىل نايب  مان األنبيااء يقاال لاه إن  اهلل تعاىل : قال  7ا  عبداهلل 
ما بلد تنق يتاه مان كارائم البلادان وغرسات فياه ممان كارائم الغارس ونق تاه مان كال  غريباة فأنبات : هلم 

إن  البلاد بياات املقادس والغارس بناو إساارائيل ، : قال هلام : ف احكوا مناه فاأوحى اهلل إليااه  ؟خرنوباا  
ياات عنااه كاال  جب ااا ر فااأخلفوا فعملااوا مبعاصااي  فاُلساال  ن علاايهم يف بالدهاام ماان يسااف  دماااءهم   

ويأخااذ أمااواهلم فااان بكااوا مل ارحاام بكاااءهم ، وإن دعااوين مل أسااتجب دعاااءهم مث  ألخر بن هااا مائااة 
ا   .عام مث  ألعم رهن 

 إن ا : فقاال  ؟يا رساول اهلل ماا ذنبناا ومل نعمال يعملهام: فلم ا حدثهم جزع العلماء فقالوا 
رأيتم املنكار فلام تنكاروه ، فسال ط اهلل علايهم اات نص ار ، ومس اي باه ألن اه رااع بلانب كلباة ، وكاان 
اسم الكلب ات واسم صاحبه نص ر ، وكان  وساي ا  أغلاف ، أغاار علاى بيات املقادس ، ودخلاه 

هتم : يف ساات مائة ألااف عااام ، مث بعااث ااات نص اار إىل الناايب  ، فقااال  مبااا إناا   نبئاات عاان رب اا  وخاارب 
بال أخاارج ، فتاازو د عصااريا  ولبنااا  : قااال  .أصانع هباام ، فاا ن شاائت فاأقم عناادي ، وإن شاائت فااأخرج

أنّـى يحيـي هـاه اهلل بعـد موتهـا فأماتـه اهلل  »: فلم اا كاان ماد  البصار التفات إلىالبلادة فقاال  .وخرج
  .(9) «مائة عام 

__________________ 
وخااارج وبعااااده إىل آخاااره موجاااود يف أثنااااء املنقاااول عاااان : إىل قولاااه (  95: ) ، بااارقم (  92/372) كاااار األناااوار ( 9)

  .( 551: ) واصية يف سورة البقرة (  373) تفسري العي اشي ص 
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كاان اات نص ار مناذ ملا  يتوق اع : ا وباالسناد املتقد م ، عن وهاب بان منب اه ، قاال  515
لام يازل يأتياه العياون بأخباارهم ، حاك  فساد بين إسرائيل ، ويعلم أن ه ال ي يقهم إال  مبعصايتهم ، ف

ت حاهلم وفشت فيهم املعاصي ، وقتلوا أنبياءهم ، وذل  قوله تعاىل جال  ذكاره  وقضـينا  »: تغري 
 «فإذا جاء وعد أوليهمـا  »: إىل قوله  «إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدّن في االرض مّرتين 

ام وتاابوا وثاابروا يعين ات نص ر وجنوده أقبلوا فنزلوا بساحته (9) م ، فلم ا رأوا ذل  ، فزعوا إىل رهب 
على اخلري ، وأخذوا علاى أيادي سافهائهم ، وأنكاروا املنكار ، وأههاروا املعاروف ، فارد  اهلل هلام  (5)

الكر ة على ات نص ر ، وانصفروا بعدما فتحاوا املديناة ، وكاان سابب انصارافهم أن  ساهما  وقاع يف 
  .به حك  أخرجه من باب املدينةجبني فرس ات نص ر ، فجمح 

وا ، فمااا برحااوا حااك  كاار  علاايهم ، وذلاا  قولااه تعاااىل  فــإذا جــاء  »: مث  إن  بااين إساارائيل تغااري 
وأن  ااات نص اار يتهي ااأ للسااري إلاايكم وقااد  7فااأخربهم إرميااا  (3) «وعــد ارخــرة ليســوها وجــوهكم 

هال وجاده : الح آبائكم ويقاول غ ب اهلل عليكم ، وأن  اهلل تعاىل جل ت عظمته يستتيبكم لص
وأم اااااا أحبااااااركم  ؟أحاااادا  عصااااااين فساااااعد مبعصاااااييف أم هااااال علماااااتم أحاااادا  أطااااااعين فشاااااقي ب ااااااعيف

ااذوا عبااادي خااوال  حيكمااون فاايهم بغااري كتااا  حااك  أنسااوهم ذكااري ، وأم ااا ملااوككم  ورهبااانكم فا  
نيا ، وأم ااا قاار اؤكم وفقهاااؤكم فهاام منقااادون للملااوك ، يبااايعوهنم  وأمااراؤكم فب ااروا نعماايف وغاار هتم الااد 

على البادع ، وي يعاوهنم يف معصاييف وأم اا األوالد في وااون ماع اخلائ اني ويف كال  ذلا  اُلبساهم 
  .العافية ، فببدلن هم بالعز  ذال  وباألمن خوفا  ، إن دعوين مل أجبهم وإن بكوا مل أروهم

ياة علاى اهلل تازعم أن  اهلل يع  ال لقاد أعظمات الفر : فلم ا بل غهم ذل  نباي هم فكاذبوه وقاالوا 
مساااجده ماان عبادتااه فقي اادوه وسااجنوه فأقباال ااات نص اار وحاصاارهم ساابعة أشااهر حااك  ( مع اال ) 

وشااربوا ابااواهلم ، مث  ب ااش هباام ب ااش اجلب ااارين بالقتاال ، والص االب ، واألحاارا  ،  (2)أكلاوا خالهاام 
  .وجذع األنوف ، ونزع األلسن واألنياب ، ووقف الن ساء

__________________ 
 .( 5ا  2: ) سورة األسراء ( 9)
 .وثاروا:  9ويف    .داوم عليه وواهبه: ثابر على األمر ( 5)
 .( 7: ) سورة األسراء ( 3)
  .حك  أكلوا خراهم:  9يف   ( 2)
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موه وساجنوه ، فااأمر ااات نص اار : فقيال لااه  إن  هلاام صااحبا  كااان حيااذ رهم مباا أصاااهبم ، فاااهت 
 (9) ؟وأىن  اُعلماات ذلاا : قااال  .نعاام: قااال  ؟جن ، فقااال لااه أكناات يااذ ر هااؤالءفاااُخرج ماان الس اا

لبائس القاوم قاوم ااربوا : قاال  .نعام: قاال  ؟فكاذبوك وااربوك: أرسالين اهلل باه إلايهم قاال : قال 
اام ، فهاال لاا  أن تلحااق   فاُكرماا  وإن أحبباات ان تقاايم يف بااالدك  ؟نبااي هم ، وكااذبوا رسااالة رهب 

إين  مل أزل يف أماان اهلل مناذ كنات مل أخارج مناه ، ولاو أن  باين إسارائيل مل :  7ياا أمنت  ، قال إرم
  .هرجوا من أمانه مل هافوك

ااا مسااع بااه ماان  فأقااام غرميااا مكانااه بااأرض إيليااا ، وهااي حينئااذ خااراب قااد هاادم بع ااا ، فلم 
مرهم أن يقيماااوا عرفنااا أن اا  نبي ناااا فانصااح لنااا ، فااأ: بقااي ماان بااين إساارائيل اجتمعاااوا إليااه ، وقااالوا 

إن  ذماااة اهلل أوّف الاااذ مم ، :  7نن لاااق إىل ملااا  مصااار نساااتجري ، فقاااال إرمياااا : معهااام ، فقاااالوا 
أنااتم يف ذم اايف ، فساامع ذلاا  ااات نص ااار ، : فااان لقوا إىل مصاار وتركااوا إرميااا ، فقااال هلاام امللاا  

  .فارسل إىل مل  مصر ابعث هبم إيل  مصف دين وإال  آذنت  باحلرب
إن  : ة هلام ، فباادر إلايهم لينقاذهم فاورد علايهم ، وقااال واأرمياا باذل  أدركتاه الر  فلم اا مساع 

اهلل تعاااىل أوحااى إيل  أين  مظهاار ااات نص اار علااى هااذا امللاا  ، وآيااة ذلاا  أن ااه تعاااىل أراين مواااع 
سرير ات نص ر ال ذي ولس عليه بعدما يظفر مبصر ، مث  عمد فدفن اربعة أحجاار يف ناحياة مان 

اا اراد أن يقس ام الفايء ويقتال االساار  االرض ،  فسار إليهم ات نص ر وهفر هبم وأسارهم ، فلم 
  .ويعتق منهم كان فيهم إرميا
:  7اراك مااع أعاادائي بعاادما عرااات  ماان الكرامااة ، فقااال لااه إرميااا : فقااال لااه ااات نص اار 

رض بابال ، إين  جئتهم خمو فا  أخربهم خربك ، وقد واعت هلام عالماة يات ساريرك هاذا وأنات باا
ااا رفااع ااات  ارفااع سااريرك فااان  ياات كاال  قائمااة ماان قوائمااه حجاارا  دفنتااه بياادي وهاام ينظاارون ، فلم 

إين  ألقاتلهم إذ كاذبوك ومل يصاد قوك ، فقاتلهم : نص ر سريره وجد مصادا  ماا قاال ، فقاال ألرمياا 
  .وحلق بأرض بابل

فاااان لق حاااك  إذا رفاااع لاااه  .اأحلاااق بأيليااا: فأقاااام إرمياااا مبصااار ماااد ة ، فاااأوحى اهلل تعااااىل إلياااه 
 فنزل يف ناحية « أىن  حيىي هذه اهلل » : ش ص بيت املقدس ورآ  خرابا  عظيما  ، قال 

__________________ 
  .وأين  علمت ذل : يف البحار ( 9)
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اذ م ااجعا  ، مث  ناازع اهلل روحااه وأخفااى مكانااه علااى مجيااع اخلالئااق مائااة عااام ، وكااان قااد وعااده  وا  
ااا م ااى ساابعون عامااا  أذن اهلل يف عمااارة إيليااا ، فأرساال اهلل أن ااه  ساايعيد فيهااا امللاا  والعمااران ، فلم 

إن  اهلل يااأمرك أن تنفاار بقو تاا  : كوشاا  ، فقااال : اهلل ملكااا  إىل ملاا  ماان ملااوك فااارس يقااال لااه 
ورجالا  حااك  تناازل إيلااي فتعمرهااا ، فناادب الفارساي كااذل  ثالثااني ألااف قهرمااان ، ودفااع إىل كاال  

ن ألف عامل مبا يصلح لذل  مان اصلاة والن فقاة فساار هبام ، فلم اا مت ات عمارهتاا بعاد ثالثاني قهرما
  .(9)سنة أمر عظام إرميا أن يىي ، فقام حي ا  كما ذكر اهلل يف كتابه 

 ـ 1فصل ـ 
ا وباالسناد املذكور ، عن وهب بن منب ه أن ه ملا ان لاق اات نص ار بالس ايب واالساار   516
اذ باين إسارائيل خاوال  ، فلباث  8ئيل وفيهم دانيال وعزير من بين إسرا سابع  (5)وورد أرض بابال ا  

 اااربوين بتأويااال : سااانني مث  إن اااه رآ  رؤياااا عظيماااا  اماااتب منهاااا رعباااا  ونسااايها ، فجماااع قوماااه وقاااال 
جن رؤيااي املنساي ة إىل ثالثاة أي اام وإال  ألصاال بن كم وبلاغ دانياال ذلا  ماان شاأن الر ؤياا وكاان يف الس اا

إن   أحسنت صاحبيف ، فهال لا  أن  ارب امللا  أن  عنادي علام رؤيااه : فقال لصاحب الس جن 
  .ف رج صاحب الس جن ، وذكر لب ت نص ر فدعا به ؟وتأويله

ااا طااال قيااام دانيااال وهااو ال يسااجد لااه ،  وكااان ال يقااف بااني يديااه أحااد إال  سااجد لااه ، فلم 
إن  : فقااال  ؟يااا دانيااال مااا منعاا  أن تسااجد يل :اخرجااوا واتركااوه ، ف رجااوا فقااال : قااال للحاارس 

يل رب ا  آتاين هذا العلم على أين  ال أساجد لغاريه ، فلاو ساجدت لا  انسال  عاين  العلام فلام ينتفاع 
  .  ، ف كت الس جود نظرا  إىل ذل 

نعاام : قااال  ؟وفياات  هلاا  فصاارت آمنااا  مااين  فهاال لاا  علاام هبااذه الر ؤيااا: قااال ااات نص اار 
يمااا  رجاااله يف األرض ، ورأسااه يف الس ااماء ، أعاااله ماان ذهااب ووساا ه ماان ف  ااة رأياات صاانما  عظ

 وأسفله من  اس وساقاه من حديد ورجاله من ف ار ، فبينا أنت تنظر إليه وقد أعجب  
__________________ 

كااره يف الااذ كر ورد ذ : أقااول  .كمااا ذكااره اهلل يف كتابااه: وفيااه (  6: ) ، باارقم (  366ا  92/362) كاااراألنوار ( 9)
 .( 7ا  2: ) واالسراء (  551: ) البقرة : احلكيم يف سورتني 

  .ولبث: يف البحار ( 5)
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حساانه وعظمااه واحكااام صاانعته وأصااناف ال اايف رك باات فيهااا ، إذ قذفااه كجاار ماان الس ااماء ، فوقااع 
لاا  علااى رأسااه ، فدق ااه حااك  طحنااه فاااختلط ذهبااه وف  ااته و اسااه وحديااده وف اااره ، حااك  خي اال 

أن ه لواجتمع اجلن  وا نس على أن  ي زوا بع ه من بعه مل يقدروا ، حك  خي ل ل  أن ه لاو هب ات 
أدىن ريااح لذر تااه لشااد ة مااا ان حاان ، مث  نظاارت إىل احلجاار ال ااذي قااذف بااه بعظاام فينتشاار 
حااك   (9)

  .مب االرض كل ها فصرت ال تر  إال  الس ماء واحلجر
  .الر ؤيا ال يف رأيتها ، فما تأويلهاصدقت ، هذه : قال ات نص ر 

ا اُمم تكون يف أو ل الز مان وأوسا ه وآخاره ، :  7قال دانيال  أم ا الص نم ال ذي رأيت ، فاهن 
وأم ا الذ هب فهو هذا الز مان ، وهذه االُم ة ال يف أنت فيهاا وانات ملكهاا ، وأم اا الف  اة فان اه يكاون 

فاُم اة الار وم ، وام اا احلدياد فأم اة فاارس ، وأم اا الف اار فأم تاان ابن  يليها من بعدك ، وأم ا الن حااس 
وأم اا احلجار ال اذي قاذف باه  .إحدامها يف شرقي  اليمن ، واُخر  يف غر   الش ام: متلكهما امرأتان 

اهلل به يف هذه االم ة آخر الز مان ليظهاره عليهاا ، يبعاث اهلل نبي اا  اُمي اا  مان  (5)الص نم ، فدين يفقده 
  .(3)العرب فيذل  اهلل له األمم واألديان ، كما رأيت احلجر ههر على األرض فانتشر فيها 

إن أحببات  .ما ألحد عندي يد أعظم من يدك ، وأناا أرياد أن أجزيا : فقال ات نص ر 
أم ااا :  7فقااال دانيااال  .أن أرد ك إىل بااالدك وأعمرهااا لاا  ، وإن أحبباات أن تقاايم معااي فأكرماا 

  .اهلل عليها اخلراب إىل وقت وا قامة مع  أوثق يلبالدي أرض كتب 
هااذا رجاال حكاايم قااد فاار ج اهلل بااه : فجمااع ااات نص اار ولااده وأهاال بيتااه وخدمااه وقااال هلاام 

عاااين  كرباااة قاااد عجااازه عنهاااا ، وقاااد ول يتاااه أماااركم وأماااري ، ياااا باااين  خاااذوا مااان علماااه ، وإن جااااءكم 
  .، فكان ال يق ع أمرا  دونه رسوالن أحدمها يل واصخر له ، فأجيبوا دانيال قبلي

ومل ا رآ  
 كانت ل  : قوم ات نص ر ذل  حسدوا دانيال ، مث  اجتمعوا إليه وقالوا  (2)

__________________ 
 .فينتثر: يف البحار ( 9)
 .يعقده: هكذا يف مجيع الن س  ، ولكن يف إثبات اهلداة ( 5)
تثار ، مان غلاط الن اسا  أو املص ااحح والص احيح ماا يف املانت عان الن ساا  فين: ولكن اه وماا قبلااه  .املصادر: فاانتثر فيهاا ( 3)

 .امل  وطة
  .وهو كما تر  غلط...  ومل ا رأوا: يف عد ة من الن س  منها نس ة البحار ( 2)
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إين  أسااتعني باارأي هااذا ا ساارائيلي  صااالح : األرض وياازعم عاادو نا أن اا  أنكاارت عقلاا  ، قااال 
أناتم : نت جذ إهلا  يكفيا  ماا أمه ا  وتساتغين عان دانياال فقاال : ه قالوا أمرك ، ف ن  رب ه ي لعه علي

وذاك ، فعملااوا صاانما  عظيمااا  وصاانعوا عياادا  وذكااوا لااه ، وأوقاادوا نااارا  عظيمااة كنااار هاارود ، ودعااوا 
  .الن اس بالس جود لذل  الص نم ، فمن ملن يسجد له اُلقي منها

 .يوشااال ، ويااوحني ، وعيصااوا ومريااوس: ئيل أربعااة فتيااة ماان بااين إساارا 7وكااان مااع دانيااال 
اادين ، فااُاف هباام ليسااجدوا للص اانم ، فقالاات الفتيااة  هااذا لاايس ب لااه ، ولكاان : وكااانوا خملصااني موح 

خشاابة مم ااا عملهااا الر جااال ، فاا ن شاائتم أن نسااجد لل ااذي خلقهااا فعلنااا ، فكت فااوهم مث  رمااوا هباام يف 
  .الن ار

اااا أصااابحوا طلاااع علااايهم اااات نص ااار فاااو  قصااار ، فااا ذا معهااام خاااامس وإذا بالن اااار قاااد  فلم 
أم ا الفتياة فعلاى دياين يعبادون إهلاي : فسأله عنهم فقال  7عادت جليدا  فامتب رعبا  فدعا دانيال 

ولذل  أجاارهم ، واخلاامس كار الاربد ارساله اهلل تعااىل جل ات عظمتاه إىل هاؤالء نصارة هلام ، فاأمر 
بتنااا بأف ااال ليلااة مناااذ خلقنااا ، فااااحلقهم : قااالوا  ؟كيااف بااات م: ااات نص اار فااااُخرجوا ، فقااال هلااام 

بدانيال ، وأكرمهم بكرامته حك  مر ت هبم ثالثون سنة 
(9).  

 ـ 2فصل ـ 
مث  إن  ااات نص اار رآ  رؤيااا أهااول ماان الر ؤيااا األوىل : ا وعاان وهااب باان منب ااه ، قااال  578

هالككاام وهالكااي ،  رأيات رؤيااا أخشااى أن يكااون فيهااا: ونسايها أي ااا  ، فاادعا علماااء قومااه قااال 
  ؟فسأله 7، فأخرجهم ودعا دانيال  7فما تأويلها فعجزوا وجعلوا عل ة عجزهم دانيال 

رأياات شااجرة عظيمااة شااديدة اخل اارة فرعهااا يف الس ااماء عليهااا طااري الس ااماء ، ويف : فقااال 
هل هاااا وحاااو  االرض وساااباعها ، فبينماااا أنااات تنظااار إليهاااا قاااد أعجبااا  هبجتهاااا ، إذ أقبااال ملااا  

 : حديدة كالفاس على عنقه ، وصرل مبل  آخر يف باب من ابواب الس ماء يقول له حيمل 
__________________ 

 97) الفصال (  7) مان البااب (  9/917) وإثباات اهلاداة  .( 7: ) ، بارقم (  368ا  92/367) كار األنوار ( 9)
  .( 998: ) برقم ( 
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فناادان  ؟أم أمارك أن تأخاذ بع اها ؟ها من أصالهاكيف أمرك اهلل أن تفعل بالش جرة أمرك أن جتتث  
خاااذ منهاااا وأباااق ، فنظااارت إىل امللااا  حاااك  اااارب رأساااها بفاساااه ، : امللااا  األعلاااى إن  اهلل يقاااول 

فانق ع وتفر   ما كاان عليهاا مان ال  اري ، وماا كاان يتهاا مان الس اباع والوحاو  ، وبقاي احلاذع ال 
  .هيئة له وال حسن

  ؟ؤيا رأيتها ، فما تأويلهافهذه الر : فقال ات نص ر 
أنات الش اجرة ، وماا رأيات يف رأساها مان ال  ياور فولادك وأهلا  ، وأم اا ماا رأيات يف : قال 

هل ها من الس باع والوحو  ف ول  ورعي ت  وكنت قد أغ بت اهلل فيما تابعت قوم  مان عمال 
   سابع سانني يبتلي  ببدن  ، فيمس: قال  ؟كيف يفعل رب    : الص نم ، فقال ات نص ر 

  .، ف ذا م ت رجعت إنسانا  كما كنت أو ل مر ة
ااا فاار  ماان البكاااء ههاار فااو  بيتااه ، فمساا ه اهلل  فقعااد ااات نص اار يبكااي سااعة أي ااام ، فلم 

وا من أمره شيئا  حاك  يرجاع إلايهم  7عقابا  ف ار ، وكان دانيال  يأمر ولده وأهل مملكته أن ال يغري 
عواة ، فأقبل ي اري حاك  دخال بيتاه ، فحو لاه اهلل إنساانا  فاغتسال ، مث  مس ه اهلل يف آخر عمره ب

  .باملاء ولبس املسول
إين  وإي اكم كن ا نعبد من دون اهلل مااال ينفعناا وال ي ار نا : مث أمر بالناس ، فجمعوا ، فقال 

إساارائيل ،  ، وأن ااه قااد تبااني  يل ماان قاادرة اهلل تعاااىل جاال  وعااال يف نفسااي أنااه ال إلااه إال  اهلل إلااه بااين
فماان تبعااين ف ن ااه مااين  وأنااا وهااو يف احلااق  سااواء ، وماان خااالفين اااربته بساايفي حااك  حيكاام اهلل بيااين 
وبياانكم ، وإين  قااد أج لااتكم إىل الل يلااة ، فاا ذا أصاابحتم فااأجيبوين ، مث  انصاارف ودخاال بيتااه وقعااد 

  .على فراشه ، فقبه اهلل تعاىل روحه
ما أشبه إ انه ب  ان الس حرة :  قال وقص  وهب قص ته هذه عن ابن عباس  مث  

(9).  
 ـ 3فصل ـ 

 ا ومل ا تويف  ات نص ر تابع الن اس ابنه ، وكانت األواين ال يف عملت الش ياطني  579
__________________ 

وللعالماااة اجمللساااي هناااا بياااان يشاااجب فياااه هاااذه القصاااص  .( 8: ) ، بااارقم (  378ا  92/361) كاااار األناااوار ( 9)
  .إن شئت فراجعه .ولة عن وهباملنق
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ماان الل ؤلااؤ والياااقوت غاااص عليهااا الش ااياطني ، حااك  اساات رجوها ماان قعااور  8لسااليمان باان داود 
األكااار الص ااام ال ااايف ال تعااارب فيهاااا الس ااافن ، وكاااان اااات نص ااار غااانم كااال  ذلااا  مااان بيااات املقااادس ، 

طااهرة مقد ساة صانعها للنايب  ابان ان  هذه اصنياة : وأوردها أرض بابل واستأمر فيها دانيال ، فقال 
النيب  ال ذي يسجد 
لرب اه عاز  وعاال ، فاال تدن ساها بلحام اخلناازير وغريهاا ، فا ن  هلاا رب اا  سايعيدها  (9)

  .حيث كانت ، فأطاعه واعتزل دانيال وأقصاه وجفاه
إن  أباااك كااان يسااتغيث : وكاناات لااه اماارأة حكيمااة نشااأت يف تأديااب دانيااال تعظااه وتقااول 

اااب األرض مناااه إىل اهلل تعااااىل جل ااات  بااادانيال فاااأىب ذلااا  ، فعمااال يف كااال  عمااال ساااوء  حاااك  عج 
عظمتااه فبينااا هااو يف عيااد إذا بكااف  ملاا  يكتااب علااى اجلاادار ثالثااة أحاارف ، مث  غاباات الكااف  

وزن ف اف  ، ووعادنا جاز : والقلم وهبتوا ، فسألوا دانيال كق  تأويل ذل  املكتوب ، وكان كتب 
 : ال فق .، مجع فتفر  

  .أم ا األو ل ا ف ن ه عقل  وزن ف ف  ، فكان خفيفا  يف امليزان
  .والث اين ا وعد أن  ل  ، فأجزه اليوم

والثالث ا فان  اهلل تعاىل كان قد مجع ل  ولوالدك من قبلا  ملكاا  عظيماا  مث  تفار   الياوم ، 
  .فال وتمع إىل يوم القيامة

هلل ، فأقبلااات بعوااااة ت اااري حاااك  دخلااات يف إحاااد  يعاااذ ب  ا: قاااال  ؟مث  مااااذا: فقاااال لاااه 
من رياااه فوصااالت إىل دماغاااه وتؤذياااه ، فأحاااب  الن ااااس عناااده مااان وااال مرزباااة في ااارب هباااا رأساااه ، 

ويزداد كل  يوم أملا  إىل أربعني ليلة حك  مات وصار إىل الن ار 
(5).  

ثنا احلسااان 575 ثنا أواااد بااان احلسااان الق  اااان ، حاااد  بااان علاااي   ا وعااان ابااان بابوياااه ، حاااد 
الس اكري 
ثنا جعفار باان حمماد بان عمااارة ،  (3) ثنا أباو عبااداهلل حمماد بان زكري ااا اجلاوهري ، حاد  ، حاد 

 سألته عن تعبري الر ؤيا عن دانيال  7عن جابر بن يزيد اجلعفي ، عن الباقر 
__________________ 

 .صنعها الن يب  ابن الن يب  ليسجد: البحار ويف  .صنعها لنيب  ابن الن يب  يسجد: ويف بقي ة الن س   9كذا يف   ( 9)
 .( 1: ) ، برقم (  92/378) كار األنوار ( 5)
اااكري ، وهاااو غلاااط والص اااحيح : يف البحاااار يف املاااوردين ( 3) اااكري ، كماااا يف : الص ااادو  عااان الس  عااان الق  اااان عااان الس 

  .الن ص احلاار
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ن ممان عل ماه اهلل تأويال األحادياث نعام كاان ياوحى إلياه ، وكاان نبي اا  ، وكاا: قال  ؟أهو صحيح 7
 ؟مبحب اتكم أهال البيات: ، وكان صد يقا  حكيما  ، وكان واهلل يدين مبحب تنا أهال البيات قاال جاابر 

إي واهلل وما من نيب  وال مل  إال  وكان يدين مبحب تها : قال 
(9).  

 ـ 4فصل ـ 
ثنا حمماد بان احل 573 سان الص افار ، عان ا وعان ابان بابوياه ، عان حمماد بان احلسان ، حاد 

علي  بن حممد القاساين ، عن القاسم بن حممد ا صفهاين ، عن سليمان بان داود املنقاري ، عان 
مان أهااتم  لرزقاه كتاب علياه خ يئااة ، إن  : قاال  7حفاص ، بان غيااص الن  عاي ، عاان أ  عباداهلل 

باع لتأكلااه ، ، فأخااذه ف رحااه يف اجلااب  ، وطاارح معااه الس اا (5)كااان يف زماان ملاا  جب ااار   7دانيااال 
  .فلم تدن إليه

ياا : أن ائات دانياال ب عاام ، قاال :  :فأوحى اهلل تعااىل جل ات عظمتاه إىل نايب  مان أنبيائاه 
 رج من القرية فيستقبل  ابع فيادل   علياه ، ف ارج فاانتهى باه ال  ابع : قال  ؟رب  وأين دانيال

احلمااد هلل ال ااذي ال : فقااال دانيااال  فيااه ، فااأدىل إليااه ال  عااام ، 7إىل ذلاا  اجلااب  ، فاا ذا باادانيال 
ينساااى مااان ذكاااره ، واحلماااد هلل ال اااذي ال هياااب مااان دعااااه ، واحلماااد هلل ال اااذي وااازي با حساااان 

  .إحساناص وبالص رب جاة
أ  اهلل أن وعاال أرزا  املت قااني إال  ماان حيااث ال حيتساابون ، وأىب :  7مث قااال أبااو عبااداهلل 

  .(3)ولة الظ املني اهلل أن يقبل شهادة ألوليائه يف د
ثنا حمماد بان حياىي الع  اار ، عان حمماد بان أواد  572 ا وعان ابان بابوياه ، عان أبياه ، حاد 

ثنا الساي اري ، عان اساحا  بان إباراهيم ، عان الر ااا  : قاال  7بن حيىي بن عمران األشعري ، حاد 
أجال  : قاال  ؟ ماا حمل اي مان قلبا: أشتهي أن يكون يل ابن مثلا  فقاال : إن  املل  قال لدانيال 

 ففعل : ف ذا جامعت فاجعل مه ت  يف  ، قال : حمل  وأعظمه ، قال دانيال 
__________________ 

 .( 29: ) ، برقم (  56/582) و(  98: ) ، برقم (  92/379) كار األنوار ( 9)
 .جب ار عات: يف البحار ( 5)
(  983/58) و(  99: ) ، بارقم (  988ا  15/987) و(  2: ) ، بارقم (  363ا  92/365) كاار األناوار ( 3)

 : ، برقم 
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  .(9)املل  ذل  ، فولد له ابن أشبه خلق اهلل بدانيال 
يف بعااه الس اانني ال ااذي كااان  7إن  شااعيبا  جعاال ملوسااى :  7ا مث  قااال أبااو عبااد اهلل  575

عنده كل  بلقاء ت عه غنمه يف تل  الس نة فواعت كل ها بلق 
(5).  

أن اه ال تاأثري لشايء مم اا ذكار يف احلقيقاة يف تغاري  :  ما حيتاج إىل تأويل ، وهاو ويف هذا اخلرب
هيئة اجلنني ، وأم ا األنبياء فدعواهتم مستجابة وأماورهم عجاباة ، وإذا كاان شايء مم اا يتعج اب مناه 

من قبل اهلل تعاىل فال يستنكر وتعاىل على كل  شيء قدير 
(3).  

 ـ 5فصل ـ 
ثنا احلسااان بااان علاااي  ا وعااان ابااان بابويااا 576 ثنا أواااد بااان احلسااان الق  اااان ، حاااد  ه ، حاااد 

ثنا جعفر بن حممد بن عمارة ، عن أبيه ، عن  ثنا حممد بن زكري ا البصري ، حد   الس كري ، حد 
____________ 

 .( 65: ) ، برقم (  367ا  61/366) و(  99: ) ، برقم (  92/379) كار األنوار ( 9)
، غري مناساب ماع املنقاول  7مث  عبداهلل : قوله : أقول  .عن الت فسري املنسوب إىل القمي(  93/51) كار األنوار ( 5)

آنفا  ويظهر من مق ع الكالم هنا سقوط شيء سندا  ومتنا  ، وعلاى تقادير كوناه مرتب اا  مباا سابقه ،  7عن ا مام الر اا 
  .ما حيل  ا شكالويأف يف الت عليق اصف  .7مث قال الر اا : فاملناسب أن يقال 

نعم إن  اهلل على كل  شيء قدير وإن ه عزيز حيم وحكيم ما يريد وما ذل  عليه بعزيز ولذا ذكر العال ماة اجمللساي يف ( 3)
ذيل احلديث الس ابق ما يقر ب وقوع احلقيقة وإن شئت فراجع والغرض من التعليق ا شاارة (  68/367) البحار اجلزء 

اونادي هناا ينااقه صادره ذيلاه فاأن  االعتقااد با قتادار امل لاق هلل سابحانه ال واامع اجلازم بتأويال إىل أن  كالم الشاي  الر 
:  8تلا  األغناام ال ايف قاال عنهاا شاعيب ملوساى  7مان غارزه عصااه يف وساط ماربه االغناام لشاعيب  7عملي ة موسى 

انة مان غانم بلاق فهاو لا  بعاد ماا قاال لاه موساى مل اا ق اى أ ال باد  يل أن أرجاع إىل وطاين : جلاه ما واعت يف هاذه الس 
فاحتال حينئذ موسى فعمد إىل كساء أبلق والقااه علاى عصااه املغاروز وساط املاربه ...  ؟وأم ي وأهل بييف فمايل عندك

مث  أرسل الفحل على الغنم فلم ت ع الغنم يف تل  الس نة إال  بلقا فاي  بعد يف إع ااء اهلل سابحانه تاأثريا  للعملي اة املزباورة 
على يو ل ن ف األغنام وصريورهتا عل صورة لون واحد وهو األبلق حسب ن ا  هذه احلكاية اليف جااءت يف البحاار 

وقااد روي الاار اوي ذيااال هااذا املقاادار الااذي نقلناااه عااان أ   7عاان تفسااري القمااي بروايااة مفص االة صاادرها عاان أ  جعفاار 
مث  ينقل املورد املناسب للكالم املتقادم عان  7واية عن أ  جعفر والظ اهر الر اوندي أراد أن يشري إىل صدر الر   7عبداهلل 

مث قاال أباو : بتعباري  7فذهل عن الص در وكتب ما هو املقصود ذيال  على  او االختصاار وا قتبااس عناه  7أ  عبداهلل 
  .والن قل صادقا  وصحيحا  وهبذا اجلر  أصبح ما ادعيناه يف الت عليق املتقدم من وقوع سقط وارتباك يف الكالم  7عبداهلل 
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الوفااااة أوصاااى إىل آصاااف بااان برخياااا باااأمر اهلل  8مل اااا ح ااار ساااليمان بااان داود : قاااال  7الصااااد  
تعاىل ، فلم يزل يف بين إسرائيل يأخذون منه معامل دينهم ، مث  غي ب اهلل آصف غيباة طاال أمادها 

غاااب عاانهم ، فاشااتد ت البلااو  ، مث  ههاار هلاام ، فبقااي بااني قومااه مااا شاااء اهلل ، مث  إن ااه ود عهاام و 
علااى بااين إساارائيل بغيبتااه وتساال ط علاايهم ااات نص اار ، فجعاال يقتاال ماان يظفاار بااه ماانهم ، ويساايب 

، وجعال دانياال يف  7ومان ولاد هاارون عزيارا   7ذراريهم ، واص فى من أهال بيات يهاودا  دانياال 
  .جب  

لسااااماء هب اااات إىل البلااااو  بااااه رآ  ااااات نصاااار يف املنااااام كااااأن مالئكااااة ا (9)فلمااااا تناااااهى 
مسال مني علياه ويبش ارونه باالفرج ، واهلل تعااىل جل ات  7االرض أفواجا  إىل اجلب  ال اذي فياه دانياال 
  .7عظمته كان يبعث برزقه إليه على يد نيب  

فلم ا أصبح ات نص ر ندم على ما فعل ، فأتى دانيال فأخرجاه واعتاذر إلياه مث فاو ض إلياه 
ر بعده إىل ابنه واشتد ت البلو  على بين إسارائيل ووعادهم اهلل تعااىل األمر يف ممالكه وأف ى األم

  .(5)بقيام املسيح بعد ني ف وعشرين سنة 
 ـ 6فصل ـ 

 ( في العالمات ) 
ثنا وازة باان  577 ثنا أباو عباداهلل احلساني بان علاي الص اويف ، حاد  ا وعان ابان بابوياه ، حاد 

ثنا جعفاار بان حممااد بان مالاا ثنا حمماد باان احلساني باان زيااد القاسام العب اسااي ، حاد    الفازاري ، حااد 
ثنا عبااداهلل باان الف اال اهلاااسي ، عاان الصاااد   ثنا عماارو باان عثمااان اخلاازاز ، حااد   7الز ي ااات ، حااد 

 : أن ه  7كان يف كتاب دانيال : قال 
إذا كان أو ل يوم من اور م يوم الس بت فان ه يكون الش تاء شديد الاربد ، كثاري الار يح ، يكثار 

اجلليااد وتغلاو فيااه احلن اة ويقااع فياه الوباااء وماوت الص اابيان وتكثار احلمااى يف تلا  الس اانة ويقاال   فياه
 العسل وتكثر الكماة ويسلم الز رع من اصفات ويصيب بعه األشجار آفة وبعه 

__________________ 
 .9  : تناهت ( 9)
عان كماال الاد ين مثلاه ، وعلاى  او (  221ا  93/228) و(  5: ) ، بارقم (  362ا  92/363) كاار األناوار ( 5)

  .ا قتباس
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الكروم و صب الس انة ويقاع باالر وم املوتاان ويغازوهم العارب ويكثار فايهم الس ايب والغناائم يف أيادي 
  .العرب ويكون الغلبة يف مجيع املوااع للس ل ان مبشي ة اهلل

اااتاء صااااحلا  ويك ثااار امل ااار وتصااايب بعاااه وإذا كاااان ياااوم األحاااد أو ل اوااار م فان اااه يكاااون الش 
األشااجار والااز رع آفااة ، وتكااون أوجاااع خمتلفااة ، ومااوت شااديد ، ويقاال  العساال ، ويكثاار يف اهلااو  
ااال ان يف  ااانة بعاااه الغاااالء يف ال  عاااام ، ويكاااون الغلباااة للس  الوبااااء واملوتاااان ، ويكاااون يف آخااار الس 

  .آخره
اااتاء صااااحل ا  ، ويكاااون يف الص ااايف حااار  وإذا كاااان ياااوم األثناااني أو ل اوااار م ، فان اااه يكاااون الش 

ويكثاار البقاار والغاانم ويكثاار العساال وياارخ ص ال  عااام واألسااعار يف  (9)شااديد ويكثاار امل اار يف أي امااه 
بلاادان اجلبااال وتكثاار الفواكااه فيهااا ويكااون مااوت يف النساااء ويف آخاار الس اانة هاارج خااارجي علااى 

  .ارض اجلبل الس ل ان بنواحي املشر  ويصيب بعه فارس غم  ، ويكثر الز كام يف
وإذا كان يوم الثالثة أو ل اور م فان اه يكاون الش اتاء شاديد الاربد ويكثار الاث لج واجلماد باأرض 
اجلبل وناحية املشر  ، ويكثر الغنم والعسل ويصيب بعه االشجار والكروم آفة ويكاون بناحياة 

ل ان خاارجي املغرب والش ام آفة من حدص حيدص يف الس اماء  اوت فياه خلاق ، وهارج علاى السا
قاوي  ، ويكاون الغلباة للس ال ان ، ويكاون يف أرض فاارس يف بعاه الغاال ت آفاة ، وتغلاو األسااعار 

  .هبا يف آخر الس نة
اااتاء يكاااون وسااا ا  ، ويكاااون امل ااار يف القااايه  وإذا كاااان ياااوم االربعااااء أو ل اوااارم ، فااا ن  الش 

هااا وناحياااة مجيااع املشااار  ، إال  أن ااه يقاااع صاااحلا  نافعااا  مباركاااا  ، وتكثاار الث ماااار والغااال ت باجلباااال كل  
املوت يف الر جال يف آخر الس انة ، ويصايب الن ااس باأرض بابال وباجلبال آفاة ، وتارخص األساعار ، 

  .وتسكن مملكة العرب يف تل  الس نة ، ويكون الغلبة للس ل ان
ااااتاء لي نااااا  ، ويكثاااار القمااااح والفواكااااه  وإذا كااااان يااااوم اخلماااايس أو ل اواااار م ، فان ااااه يكااااون الش 

والعساال اميااع نااواحي املشاار  ، وتكثاار احلم ااى يف أو ل الس اانة ويف آخرهااا واميااع أرض باباال يف 
آخر الس نة ، ويكون للر وم على املسلمني غلبة مث  تظهر العرب عليهم بناحية املغرب ويقع باأرض 

  .الس ند حروب والظ فر مللوك العرب
__________________ 

  . إب انهيف:  3و   9يف   ( 9)
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وإذا كان يوم اجلمعة أو ل اوار م ، ف ن اه يكاون الش اتاء باال بارد ، ويقال امل ار واألودياة وامليااه 
، وتقل  الغال ت بناحية اجلبال مائة فرس  يف مائاة فرسا  ، ويكثار املاوت يف مجياع الن ااس ، ويغلاو 

لااى الفاارس كاار ة شااديدة األسااعرا بناحيااة املغاارب ، وتصاايب بعااه األشااجار آفااة ، ويكااون للاار وم ع
(9).  

 ـ 7فصل ـ 

 (كسو  الشم  في ا ثني عشر شهراً  في عالمات) 
ا إذا انكسافت الشامس يف اوار م ، فاان  الس انة تكاون خصايبة إال  أن اه يصايب الن ااس  578

  .أوجاع يف آخرها وأمراض ، ويكون من السل ان هفر ، وتكون زلزلة بعدها سالمة
فان ااااه يكااااون فاااازع وجااااوع يف ناحيااااة املغاااارب ، ويكااااون قتااااال يف وإذا انكساااافت يف صاااافر ، 

  .املغرب كثري ، مث تقع الص لح يف ربيع والظ فر للس ل ان
وإذا انكسفت يف ربيع األو ل ، فان ه يكاون باني الن ااس صالح ، ويقال االخاتالف ، والظ فار 

  .الوباء يف ا بل بالبدوللس ل ان باملغرب ، وي ر  البقر والغنم ، ويت سع يف آخر الس نة ، ويقع 
وإذا انكسفت يف شهر ربيع اصخر ، ف ن اه يكاون باني النااس اخاتالف كثاري ، ويقتال مانهم 

  .خلق عظيم ، وهرج خارجي  على املل  ، ويكون فزع وقتال ، ويكثر املوت يف الن اس
ااااعة يف مجيااااع الن اااااس بناحيااااة املشاااار    وإذا انكساااافت يف مجااااادي األوىل ، فان ااااه يكااااون الس 
  .واملغرب ، ويكون للس ل ان إىل الر عية نظر ، وحيسن الس ل ان إىل أهل مملكته ويراعي جانبهم

وإذا انكساافت يف مجااادي اصخاار ، ف ن ااه  ااوت رجاال عظاايم باااملغرب ، ويقااع باابالد مصاار 
  .قتال وحروب شديدة ، ويكون ببالد املغرب غالء يف آخر الس نة

 االرض ، وتكون أم ار كثرية باجلبال وبناحية وإذا انكسفت يف رجب ، ف ن ه تعمر 
__________________ 

  .( 9: ) ، برقم (  335ا  58/338) كار األنوار ( 9)
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  .املشر  ، ويكون جراد بناحية فارس وال ي ر هم ذل 
اااااال ان ، ويكااااااون  وإذا انكساااااافت يف شااااااعبان ، يكااااااون سااااااالمة يف مجيااااااع الن اااااااس ماااااان الس 

باااملغرب ، ويقااع وباااء يف اجلبااال يف آخاار الس اانة ، ويكااون عاقبتااه إىل للس اال ان هفاار علااى أعدائااه 
  .سالمة

وإذا انكسااافت يف شاااهر رم اااان كاااان مجلاااة الن ااااس ي يعاااون عظااايم فاااارس ، وتكاااون للااار وم 
  .على العرب كر ة شديدة ، مث  تكون على الر وم ويسيب منهم ويغنم
ز نج قتااال شااديد ، ويكثاار نبااات وإذا انكساافت يف شااو ال ، فان ااه يكااون يف أرض اهلنااد والاا

  .األرض باملشر 
  .وإذا انكسفت يف ذي القعدة ، فان ه يكون م ر كثري متواتر ، ويقع خراب بناحية فارس

اااة ، فان اااه يكاااون فياااه ريااااح كثااارية ، وتااانقص األشاااجار ، ويقاااع  وإذا انكسااافت يف ذي احلج 
ويانقص ال  عاام ويغلاو علايهم باألرض من املغرب سابع وخاراب يف كال  ارض مان ناحياة املغارب ، 

، وهرج خارجي على املل  ويصيبه منه شد ة ، ويقل  طعام أهال فاارس مث  يارخص يف العاام الث ااين 
(9).  

 ـ 8فصل ـ 

 (خسو  القمر طول الّسنة  في عالمات) 
ا إذا انكسف القمر يف اور م ، فان ه  وت رجل عظايم ، وتانقص الفاكهاة باجلباال ،  571
لن اس حك ة ، ويكثر الر مد بأرض بابل ، ويقع املوت ، وتغلو أساعارها ، وهارج خاارجي  ويقع يف ا

  .على الس ل ان والظ فر للس ل ان ويقتلهم
وإذا انكسف يف صفر ، فان ه يكون جوع ومرض ببابل وبالدها حك  يت و ف علاى الن ااس 

  .كون باجلبال فاكهة كثرية، مث  تكون أم ار كثرية ، وحيسن نبات األرض وحاال الن اس ، وي
  .وإذا انكسف يف شهر ربيع األول ، فان ه يقع باملغرب قتال ، ويصيب الن اس يرقان

__________________ 
  .( 9: ) ، برقم (  333ا  58/335) كار األنوار ( 9)
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  .وتكثر فاكهة البالد بناحية ماه ، ويقع الد ود يف البقول باجلبل ، ويقع خراب كثري مباه
وإذا انكسف يف شهر ربيع اصخر ، فان اه يكثار األناداء باجلباال ، ويكثار اخلصاب وامليااه ، 

  .وتكون الس نة مباركة ، ويكون للس ل ان الظ فر باملغرب
وإذا انكسااف يف مجااادي األوىل ، فأنااه هتاارا  دماااء كثاارية بالباادو ، ويصاايب عظاايم الش ااام 

  .والظ فر للس ل انبلي ة شديدة ، هرج خارجي  على الس ل ان 
وإذا انكساااف يف مجاااادي اصخااارة ، فان اااه تقااال األم اااار وامليااااه بنيناااو  ، ويقاااع فيهاااا جااازع 

  .شديد وغالء ، ويصيب مل  بابل إىل املغرب بالء عظيم
وإذا انكسف يف رجب ، فان ه يكون باملغرب موت وجاوع ، ويكاون باأرض بابال أم اار ، 

  .ويكثر وجع العني يف األمصار
انكسف يف شعبان ، ف ن  املل  يقتل أو  وت و ل  ابنه ، وتغلاو االساعار ، ويكثار وإذا 
  .جوع الن اس

وإذا انكسف يف شهر رم اان ، يكاون باجلبال بارد شاديد وثلاج وم ار وكثارة امليااه ، ويقاع 
  .بأرض فارس سباع كثرية ، ويقع بأرض ماه موت كثري بالص بيان والن ساء

  .ان  املل  يغلب على أعدائه ، ويكون يف الن اس شر  وبلي ةوإذا انكسف يف شو ال ، ف
ااااداد ، وتظهاااار الكنااااوز يف بعااااه  وإذا انكسااااف يف ذي القعاااادة ، فان ااااه تنفااااتح املاااادائن الش 

  .األراني واجلبال
  .(9)وإذا انكسف يف ذي احلج ة ، فان ه  وت رجل عظيم باملغرب ، ويد عي فاجر  املل  

وااري  اار  املالحاام واحلااوادص يف  7يااات عاان دانيااال الن اايب ومجيااع ذلاا  إن صااح ت الر وا
نيا وعالماهتا    .(5)الد 

  .(3)إذا اراد اهلل بقوم خريا  أم رهم بالل يل وس سهم بالن هار :  9وقد قال النيب  
__________________ 

 وإذا ا ساف: شار هناا بلفاظ وكاان األوىل أن ياؤتى يف مجياع املقااطع االثاين ع(  332ا  58/333) كاار األناوار ( 9)
 .لكن قد ي لق الكسوف على اخلسوف عند أهل الل سان وال عكس... 
 .( 58/332) هذا الكالم إىل آخر الباب من بيان الش ي  الر اوندي كما صر ح مبعناه يف البحار اجلزء ( 5)
  .ما وجدناه ال يف أحاديث الش يعة وال العام ة( 3)
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ى أم ااااة ومل يناااازل هبااااا العااااذاب ، غلاااات أسااااعارها ، وقصاااارت إذا غ ااااب اهلل علاااا:  9وقااااال 
أعمارهااا ، ومل تااربح جت ارهااا ، ومل تاازك تارهااا ، ومل تغاازر أهنارهااا ، وحاابس عنهااا أم ارهااا ، وساال ط 

  .(9)عليها شرارها 
وإذا جار احلك ام أمس  الق ار مان الس اماء  (5)إذا منعت الز كاة هلكت املاشية :  9وقال 

مة نصر املشاركون علاى املسالمني ، وأمثلاة ذلا  كثارية ، واهلل أعلام كقيقاة ذلا  ، وإذا خفرت الذ  
(3). 

__________________ 
 9/228) ، واملساتدرك (  5/968) مان طباع الن جاف ، والوساائل (  36) ص  9يف العقول يف مواعظ الن ايب ( 9)
). 
 .( 51) احلديث املرقم (  3) ة الباب كتاب الز كا(  7/97) ورد ما هو مب مونه يف وسائل الش يعة ( 5)
  .( 58/332) كار األنوار ( 3)
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 السادس عشر الباب
 (زير وحزقيل وإليا عليهم السالم في حديث جرجي  وع) 

ثنا احلاكم أبو حممد جعفر بن حممد بان شااذان الن يساابوري ،  588 ا عن ابن بابويه ، حد 
ثنا أ  أبااو عبااداهلل حممااد باان شاااذان ، عاان الف اال باان شاااذان ، عاان حممااد باان زياااد أ  أوااد  حااد 

، عاان أبااان باان عثمااان األواار ، عاان أبااان باان تغلااب ، عاان عكرمااة ، عاان اباان عباااس   (9)األزدي 
اااام يقاااال لاااه  7بعاااث اهلل تعااااىل جااارجيس : رااااي اهلل عناااه قاااال  يعباااد  (5)دازاناااة : إىل ملااا  بالش 
نبغاااي لل لاااق أن يعبااادوا غاااري اهلل تعااااىل وال ال ي: أي هاااا امللااا  اقبااال نصااايحيف : صااانما  ، فقاااال لاااه 

  .من الر وم قاطنني بفلس ني: قال  ؟من أي  أرض أنت: يرغبوا إال  إليه ، فقال له املل  
فااأمر كبسااه ، مث  مشااط جسااده بامشاااط ماان حديااد حااك  تساااقط حلمااه وف ااح جسااده ، 

قدمياه ، فم اا رآ  أن  ذلا   ومل ا مل يقتل أمر بأوتااد مان حدياد ، ف ارهبا يف ف ذياه وركبتياه ويات
مل يقتلاااه أمااار بأوتااااد طاااوال مااان حدياااد ، فوت ااادت يف رأساااه فساااأل منهاااا دماغاااه ، وأمااار بالر صااااص 
فاُذياب وصاب  علااى أثار ذلاا  ، مث  أمار بسااارية مان حجااارة كانات يف الس ااجن مل ينقلهاا إال  تانيااة 

رآه أهال الس اجن وقاد جااءه  عشر رجال  فواعت على ب نه ، فلم ا أهلم الل يل وتفار   عناه النااس
اصاااارب وابشاااار وال  ااااف ، إن  اهلل معاااا  : يااااا جاااارجيس إن  اهلل تعاااااىل يقااااول : ملاااا  ، فقااااال لااااه 

م يقتلون  أربع مر ات يف كل  ذل  أدفع عن  األمل واألذ    .هل ص  ، وأهن 
__________________ 

اد يف كتابنا  وقد بي نا قرائن .هو حممد بن أ  عمري االزدي الثقة املعروف( 9)   .مشاي  الث قات ا احللقة االوىل: االي 
  .داذاته: ويف البحار  .راذانة: يف بعه الن س  وعن بعه املصادر ( 5)
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ااا أصااابح امللاا  دعااااه فجلاااده بالس ااياط علاااى الظ هاار والاااب ن ، مث  رد ه إىل الس اااجن ، مث   فلم 
احرا ساااتعمل كل ماااا قااادر علياااه مااان كتاااب إىل أهااال مملكتاااه أن يبعثاااوا إلياااه بكااال  سااااحر فبعثاااوا بسااا

بسام اهلل ال اذي ي ال  عناد » : الس حر فلم يعمل فيه ، مث  عمد إىل سم  فساقاه ، فقاال جارجيس 
  .فلم ي ر ه« صدقه كذب الفجرة وسحر الس حرة 

لاو أين  ساقيت هباذا الس اام أهال األرض لنزعات قاواهم ، وشاو هت خلقهاام : فقاال الس ااحر 
يااا جاارجيس الن ااور امل اايء والس ااراج املنااري واحلااق  اليقااني ، أشااهد أن  ، وعمياات أبصااارهم ، وأناات 

  .إهل  حق  وما دونه باطل ، آمنت به وصد قت رسله وإليه أتوب مم ا فعلت فقتله املل 
باااه باااألوان العاااذاب ، مث  ق  عاااة أق اعاااا  وألقاهاااا يف  7مث  أعااااد جااارجيس  إىل الس اااجن ، وعذ 

حابه علااى طعاام لااه وشاراب ، فااأمر اهلل تعااىل أعصااارا  أنشااأب جاب  ، مث خااال امللا  امللعااون وأصا
ساااحابة ساااوداء وجااااءت بالص اااواعق ورجفااات األرض ، وتزلزلااات اجلباااال حاااك  أشااافقوا أن يكاااون 

قم يا جرجيس بقاوة اهلل ال اذي خلقا  : هالكهم ، وأمر اهلل ميكائيل فقام على رأس اجلب  وقال 
  .اصرب وابشر: أخرجه من اجلب  وقال حي ا  سوي ا  ، و  7فسو اك ، فقام جرجيس 

بعثااين اهلل ليحااتج    علاايكم ، فقااام : فااان لق جاارجيس حااك  قااام بااني ياادي امللاا  ، وقااال 
آمنااات ب هلاا  ال اااذي بعثاا  بعاااد موتاا  ، وشاااهدت أن ااه احلاااق  ، ومجياااع : صاااحب الش ااارطة وقااال 

  .م املل  مجيعا  بالس يففقتله 7اصهلة دونه باطل ، وأتبعه أربعة آالف أمنوا وصد قوا جرجيس 
وأماااار  7مث أماااار بلااااوح ماااان  اااااس أوقااااد عليااااه الن ااااار حااااك  اواااار  ، فبسااااط عليااااه جاااارجيس 

بالر صاااص فاُذيااب وصااب  يف فياااه ، مث  ااارب األوتاااد يف عينيااه ورأساااه ، مث  يناازع ويفاار  الر صااااص 
فذر  يف الر يااح ، فاأمر  مكانه ، فلم ا رآ  أن  ذل  مل يقتله أوقد عليه الن ار حك  مات وأمر برماده

اهلل تعاىل رياح األراني يف الل يلاة ، فجمعات رمااده يف مكاان ، فاأمر ميكائيال فنااد  جارجيس ، 
  .فقام حي ا  سوي ا  ب ذن اهلل
إن يتااا اربعااة عشاار : إىل امللاا  وهااو يف أصااحابه ، فقااام رجاال وقااال  7فااان لق جاارجيس 

ك  ، منهاا ماا يثمار ، ومنهاا مااال يثمار ، فسال رب ا  منربا  ومائادة باني أيادينا ، وهاي مان عيادان شا
أن يلاابس كاال  شااجرة منهااا حلاهلااا ، وينباات فيهااا ورقهااا وترهااا ، فاا ن فعاال ذلاا  فاا ين  أصااد ق  ، 

 ركبتيه على االرض ودعا رب ه تعاىل ، فما برح  7فواع جرجيس 
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  .مكانه حك  أتر كل  عود فيه ترة
ني ووااع املنشاار مان يات رجلياه ، مث  أمار بقادر عظيماة فامر به املل  ، فمد  بني اخلشبت

ف ااب  حااك  اخااتلط ذلاا    7، فاااُلقي فيهااا زفاات وكربياات ورصاااص ، فاااُلقي فيهااا جسااد جاارجيس 
فصااااح صااايحة خااار  منهاااا الن ااااس  7كل اااه مجيعاااا  ، فاهلمااات األرض لاااذل  ، وبعاااث اهلل إسااارافيل 

جيس باا ذن اهلل تعاااىل ، فقااام حي ااا  سااوي ا  قاام يااا جاار : لوجااوههم ، مث  قلااب إساارافيل القاادر ، فقااال 
  .بقدرة اهلل

اااا رآه النااااس عجباااوا مناااه ، فجاءتاااه امااارأة وقالااات  أي هاااا : وان لااق جااارجيس إىل امللااا  ، فلم 
خااذي عصاااي هااذه ف ااعيها :  7العبااد الص اااحل كااان لنااا ثااور نعاايش بااه فمااات ، فقااال جاارجيس 

  .تعاىل ، ففعلت فقام حي ا  ، فآمنت باهللقم باذن اهلل : إن  جرجيس يقول : على ثورك وقويل 
إن تركات هاذا الس ااحر أهلا  قاومي ، فااجتمعوا كل هام أن يقتلاوه ، فاأمر باه : فقال املل  

الل هاام  » : ال تعجلااوا علااي  فقااال : ا مل ااا أخاارج ا  7أن هاارج ويقتاال بالس اايف ، فقااال جاارجيس 
ري صاربا  ملان يتقار ب إليا  عناد كال  أنت عبدة األوثاان أساأل  أنات جتعال امساي وذكا (9)أهلكت 

  .(5)مث  اربوا عنقه فمات ، مث  أسرعوا إىل القرية ، فهلكوا كل هم « هول وبالء 
 ـ 1فصل ـ 

ياا رب  إين  نظارت : قاال عزيار : قال ( رض ) ا وباالسناد املذكور ، عن ابن عباس  589
إن اا  تساا ط علااى : أعرفااه يف مجيااع اُمااورك وأحكامهااا ، فعرفاات عاادل  بعقلااي ، وبقااي باااب مل 

أهااال البلي اااة فاااتعم هم بعاااذاب  وفااايهم األطفاااال ، فاااأمره اهلل تعااااىل أن هااارج إىل الربي اااة ، وكاااان احلااار  
شديدا  ، فرآ  شجرة فاستظل  هبا وناام ، فجااءت هلاة فقرصاته ، فادل  األرض برجلاه فقتال مان 

قاوم إذا اساتحق وا عاذا  قادرت نزولاه إن  ال: الن مل كثريا  ، فعرف أن ه مثل ارب فقيال لاه ياا عزياز 
  .(3)عن د انق اء آجال األطفال ، فمات أولئ  بآجاهلم ، وهل  هؤالء بعذا  

__________________ 
 .الل هم إن أهلكت: يف البحار ( 9)
 .( 9: ) ، برقم (  227ا  92/255) كار األنوار ( 5)
وفيه على هذا اخلرب بياان مجيال امليازان ، راجعاه ...  فماتوا أولئ  :وفيه (  8: ) ، برقم (  5/586) كار األنوار ( 3)

  .( 95: ) ، برقم (  92/379) وكر ره يف اجلزء 
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 ـ 2فصل ـ 
مل اا خارج ملا  القابط يرياد : قاال  7ا وباالسناد املذكور ، عن أ  وزة ، عن الباقر  585

إين  اُناااجي ر   الل يلااة : يااه ، فقااال هاادم بياات املقاادس اجتمااع الن اااس إىل حزقياال الن اايب ، فشااكوا إل
قاد كفياتم وكاانوا قاد م اوا ، فاأوحى اهلل تعااىل إىل ملا  اهلاواء أن : فناجى رب ه ، فأوحى اهلل إلياه 

فااأخرب قومااه ، ف رجااوا فوجاادوهم قااد  7امساا  علاايهم أنفاسااهم ، فماااتوا كل هاام وأصاابح حزقياال 
  .(9)ماتوا 

علاي  بان إباراهيم ، عان أبياه ، عان ابان أ  عماري ا وعن ابن بابويه ، عن أبياه ، عان  583
حااديث : وأناا عناده  7ساأل عبااداألعلى ماوىل باين ساام الص ااد  : ، عان هشاام بان ساامل ، قاال 

أن أخاارب  7يااروون أن  اهلل تعاااىل أوحااى إىل حزقياال الن اايب  : قااال  ؟ومااا هااو: يرويااه الن اااس ، فقااال 
فاادعا اهلل : إىل امللاا  فااأخربه بااذل  ، قااال  7ل فااالن امللاا  أين  متوفياا  يااوم كااذا ، فااأتى حزقياا

اارين حااك  يشااب  طفلااي : وهااو علااى سااريره حااك  سااقط مااا بااني احلااائط والس اارير ، وقااال  يااا رب  أخ 
إين  أنسااأت يف عمااره مخااس : وأق ااي أمااري ، فااأوحى اهلل إىل ذلاا  الن اايب  أن ائاات فالنااا  وقاال لااه 

:   تعلام أين  مل أكاذب كذباة قاط  ، فاأوحى اهلل إلياه يا رب  وعز ت  إن  : عشرة سنة ، فقال الن يب  
ا أنت عبد مأمور فأبلغه    .(5)إه 

__________________ 
اا جن اه الل يال نااجى : وفيه بعد قولاه ، ر   الل يلاة  .مثال  عن اواسن(  5: ) ، برقم (  93/383) كار األنوار ( 9) فلم 
ودخال جزقيال الن ايب العجاب : وبعاده زياادة لل ارب عان اواسان وهاي  .مااتوا قاد: مع فار  جزئاي  آخار إىل قولاه ...  رب ه

ف شاع  .ف رجات قرحاة علاى كباده فآذتاه: قاال  .ما ف ل ساليمان الن ايب علاي  وقاد اُع يات مثال هاذا: فقال يف نفسه 
 .ل فسكن عنه ذل أن خذ لنب الت ني فحك ه على صدرك من خارج ففع: اهلل وتذل ل وقعد على الر ماد فأوحى اهلل إليه 

وانااات تااار  أن   .( 3: ) ، بااارقم (  93/385) واجلااازء (  33: ) ، بااارقم (  993ا  3/992) البحاااار ، اجلااازء ( 5)
عان ساؤال عباد األعلاى مبتاور والعجاب مان العال ماة اجمللساي حياث مار  علياه هاذا   7احلديث من حبياث جاواب ا ماام 

ااائل كاحلااديث الت ااايل فنب ااه بسااقوط هاااهر فيااه ومل ينب اا ه عليااه هنااا ، الل هاام إال  أن وعاال سااكوت ا مااام تقرياارا  لكااالم الس 
وهذا ال  كن فان اه ساالم اهلل علياه ال يقار ر الباطال فاان  الن ايب ماا هاو نايب  ال يارد  الر ساالة أو ال يتوقاف فيهاا اشاية  ل اف 

أ  إذ هاذا كاالم مان هااف صاد  االنسااء  يا رب  بعز ت  أن   تعلم أين  مل أكذب: الوعد من قبل اهلل سبحانه فيقول 
املذكور ويققه ويعلم من سيا  اخلرب أن ه عامي  ومفاده كذب وامل مئن به أن اه لاو جااء متاماا  كاامال  لكاان جاواب ا ماام 

نفي صحته ويأف يف الباب اصف أن  شعيا اُمر باابال  ا زادة إىل ملا  باين إسارائيل يف عماره مبادة مخاس عشارة سانة  7
 بعد إخباره عن اهلل سبحانه كلول أجله وأن ه قاب ه عن قريب فشعيا ا على ما ن ق به اخلرب ا مل يتوقف يف أداء 
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ا وبا سااناد املاذكور ، عان احلساان بان حمباوب ، عاان عمار بان يزيااد عنهماا صاالوات  528
الموت فقـال ألم تر إلى اّلاين خرجوا من ديارهم وهم ألو  حار  »: اهلل عليهما يف قوله تعااىل 
إن  هاؤالء أهال مديناة مان مادائن الش اام مان باين إسارائيل ، : قاال  (9) «لهم اهلل موتوا ثـّم أحيـاهم 

وكانوا سبعني ألف بيت ، وكان ال  اعون يقاع فايهم يف كال  أوان ، وكاانوا إذا أحس اوا باه خارج مان 
ذين أقااموا ، ويقال  يف ال اذين املدينة األغنياء وبقي فيها الفقراء ل عفهم ، وكان املوت يكثار يف ال ا

فاااأمجعوا علاااى أن هرجاااوا مجيعاااا  مااان دياااارهم إذا كاااان وقااات ال  ااااعون ، ف رجاااوا : قاااال ) خرجاااوا 
ااااا واااااعوا رحاااااهلم ناااااداهم اهلل  موتااااوا فماااااتوا مجيعااااا  ، : بااااأمجعهم ، فنزلااااوا علااااى شااااط  كاااار ، فلم 

رميمااا  عظامااا  ، فماار  هباام ناايب  ماان  فصاااروا( فكنسااتهم املااار ة عاان ال  ريااق فبقااوا بااذل  مااا شاااء اهلل 
  .يا رب  لو شئت أحييتهم الس اعة ، فأحياهم اهلل: حزقيل فرآهم وبكى وقال : األنبياء يقال له 
  .(5)أن ه تعاىل أوحى إليه أن ر   املاء عليهم ، ففعل فأحياهم اهلل : ويف رواية 

 ـ 3فصل ـ 
ن احلسان بان علاي بان ف  اال ن عان ا وباسناده عان ساعد بان عباداهلل ، عان أواد با 585

قاال  7عمرو بن سعيد املدائين ، عن مصاد   بان صادقة ، عان عم اار بان موساى ، عان الص ااد  
كان يف زمان بين إسرائيل رجل يسام ى إلياا رئايس علاى أربعمائاة مان باين إسارائيل ، وكاان ملا  : 

علااى أن : ف  بهاا فقااال باين إساارائيل هااو  امارأة ماان قااوم يعبادون األصاانام ماان غاري بااين إساارائيل 
 أول الص نم فأعبده يف بلدت  ، فأىب عليها ، مث  عاودها مر ة بعد 

__________________ 
 .الر سالة خوفا  من أن ُيكذ ب

 .523: البقرة ( 9)
ل فياه تقادمي وتاأخري واألصا« فصااروا رميماا  عظاماا  » : قولاه : أقاول  .( 2: ) ، بارقم (  93/385) كار األنوار ( 5)

ااقط هاااهر يف هااذا اخلاارب ، كمااا ساايظهر ماان : بيااان : قااال العال مااة اجمللسااي يف ذياال هااذا اخلاارب  .عظامااا  رميمااا  : فيااه  الس 
وأنات تار  أناه ال توافاق (  6: بارقم  385ص ) مث بعد فصال أورد رواياة الكاايف  .رواية الكايف مع توافق آخر سنديهما

وأم اا (  911ا  918ص (  537) راجع رواة الكاايف اخلارب الارقم ) بالن مع آخر سنديهما والمتنان طوال  وقصرا  متقا
ااقوط فاانعم ، ولكاان عاان أكثاار الن ساا  ففااي نساا  ،    اااقط عاان  3دعااو  الس  جاااء املاانت متامااا  فأخااذنا منهااا املقاادار الس 

  .األكثر وواعناه بني اهلاللني يف املنت احلاار
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  .ومعها صنم ، وجاء معها تاهائة رجل يعبدونه مر ة ، حك  صار إىل ما ارادت ، فحو هلا إليه
فلاام يلتفاات  .فجاااء إليااا إىل امللاا  ، فقااال مل كااان اهلل ومااد  لاا  يف العماار ف غياات وبغياات

ام ،  إليه ، فدعا اهلل إليا أن ال يسقيهم ق رة ، فناهلم قحط شديد ثالص سنني ، حك  ذكاوا دواهب 
امللا  ، وآخار يركباه الاوزير ، وكاان قاد اسات  عناد الاوزير  فلم يبق هلم من الد واب  إال  بارذون يركباه

  .أصحاب إليا ي عمهم يف سرب
تعاار ض للملاا  ، فاا ين  اريااد أن أتااوب عليااه ، فأتاااه : فااأوحى اهلل تعاااىل جاال  ذكااره إىل إليااا 

فأخااذ  ؟ت يعااين فيمااا آماارك بااه: يااا إليااا ، مااا صاانعت بنااا قتلاات بااين إساارائيل ، فقااال إليهااا : فقااال 
العهد ، فاأخرج أصاحابه وتقر باوا إىل اهلل تعااىل بثاورين ، مث  دعاا بااملرأة فاذكها وأحار  الص انم عليه 

 .(9)، وتاب املل  توبة حسنة حك  لبس الش عر وأرسل إليه امل ر واخلصب 
__________________ 

  .احلفرة يت األرض: والس رب  .( 6: ) ، برقم (  288ا  93/311) كار األنوار ( 9)
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 الباب الّسابع عشر 
 ع ويون  وأصحاب في ذكر شعيا وأصحاب األخدود وإلياس واليس) 

 (الكهف والّرقيم 
أوحااى اهلل تعاااىل جل اات  7قااال علااي  : قااال  7ا وباسااناده عاان جااابر ، عاان الباااقر  586

ن أين  مهلاا  ماان قوماا  مائااة ألااف ، اربعااني ألفااا  ماان شاارارهم ، وساات ني ألفااا  ماا 7قدرتاه إىل شااعيا  
داهاوا أهال املعاصاي ، فلام يغ ابوا : فقاال  ؟هؤالء األشرار فما بال األخيار:  7خيارهم ، فقال 

  .(9)لغ يب 
كاان يف باين إسارائيل ملا  يف زماان : ا وباالسناد املذكور عن وهب بن منب ه ، قاال  587

م ابتدعوا البدع ، فأتاهم ملا  بابال ، وكا ان نباي هم هاربهم شعيا وهم متابعون م يعون هلل ، مث  إهن 
  .بغ ب اهلل عليهم ، فلم ا نظروا إىل ما ال قبل هلم به من اجلنود تابوا وت ر عوا

إين  قبلااات تاااوبتهم لصاااالح آباااائهم وملكهااام كاااان قرحاااة :  7فاااأوحى اهلل تعااااىل إىل شاااعيا  
ي ه بساقه ، وكان عبادا  صااحلا  ، فاأوحى اهلل تعااىل إىل شاعيا أن مار ملا  باين إسارائيل فلياوص وصا

وليسات لف علاى باين إسارائيل مان أهال بيتاه ، فا ين  قاب اه ياوم كاذا فليعهاد عهاده ، فاأخرب شااعيا 
  .برسالته عز  وجل 7

الل هام ابتادأتين بااخلري مان : فلم ا قال له ذل  ، أقبل على الت  رع والد عاء والبكاء ، فقال 
د باال عمال صااحل سالف ماين  أو ل أمري وسب بته يل وأنت فيما أساتقبل رجاائي وثقايف ، فلا  احلما

وأناات أعلااام ماااين  بنفسااي وأساااأل  أن تاااؤخ ر عااين  املاااوت ، وتنساااأ يل يف عمااري ، وتساااتعملين مباااا 
  .يب  وتراى

____________ 
  .( 9: ) ، برقم (  92/969) كار األنوار ( 9)



 525  ..................................................................................................   (الكهف والر قيم 

إين  روااات ت ااار عه ، واساااتجبت دعوتاااه ، وقاااد زدت يف :  7فاااأوحى اهلل تعااااىل إىل شاااعيا 
مره مخس عشرة سانة ، فماره فياداو قرحتاه مبااء الت اني ، فا ين  قاد جعلتاه شافاء مم اا هاو فياه ، وإين  ع

  .قد كفيته وبين إسرائيل مؤونة عدو هم
فلم ا أصبحوا وجودا  جناود ملا  بابال مصاروعني يف عساكرهم ماوتى مل يفلات مانهم أحاد 

اااا نظاااروا إلىأصاااحاهبم وماااا أصااااهب م كااار وا منهااازمني إىل ارض بابااال ، إال  ملكهااام ومخساااة نفااار ، فلم 
ااا مااات ملكهاام ابتاادعوا الباادع ودعااا كاال  إىل نفسااه  وثباات بنااو إساارائيل متااوازرين علااى اخلااري ، فلم 

  .(9)يأمرهم وينهاهم ، فال يقبلون حك  أهلكهم اهلل  7وشعيا 
هاو ال اذي بش ار : فقاال  7عن شاعيا  9ا وعن أنس أن  عبداهلل بن سالم سأمل الن يب  588

  .(5) 7 وباخي عيسى بن مرمي  
 ـ 1فصل ـ 

ثنا عباداهلل بان جعفار  581 ثنا حمماد بان موساى بان املتوك ال ، حاد  ا وعان ابان بابوياه ، حاد 
احلمريي ، عن أود بن حمماد بان عيساى ، عان احلسان بان حمباوب ، عان مالا  بان ع ي اة ، عان 

حااد ثين جااابر باان  8سااني أخربنااا أ  علااي  باان احل: قااال  7معااروف باان خربااوذ ، عاان أ  جعفاار 
مسعت سلمان الفارسي راي اهلل عنه حيد ص أن ه كان يف ملوك فارس ملا  يقاال : عبداهلل ، قال 

ااا اشااتد  يف ملكااه فساااده يف األرض ، ابااتاله اهلل بالص ااداع يف : لااه  روذياان جب ااار عنيااد عااات ، فلم 
عااا وزراءه ، فشااكى إلاايهم شااق  رأسااه األ اان حااك  منعااه ماان امل عاام واملشاارب ، فاسااتغاص وذل  ود

  .ذل  فأسقوه األدوية وآيس من سكونه
اذهاااب إىل روذيااان عبااادي اجلب اااار يف هيئاااة األط بااااء : فعناااد ذلااا  بعاااث اهلل نبي اااا  فقاااال لاااه 

 تسقيه وال كاي  تكوياه ، وإذا رأيتاه قاد 
وابتدئه بالت عظيم له والر فق به ، ومن ه سرعة الش فاء بال دواء 

إن  شافاء دائا  يف دم صايب  راايع باني أبوياه يذكاناه لا  طاائعني غاري : ل أقبل وجهه إلي  ، فق
 مكرهني ، فتأخذ من دمة ثالص ق رات فتسعط به يف من رك األ ن تربأ من ساعت  ، 

__________________ 
 .( 5: ) ، برقم (  965ا  92/969) كار األنوار ( 9)
  .( 965) نفس املصدر ص ( 5)
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إن بد لت الع ي اة وجادت البغياة : ما أعرف يف الن اس هذا ، فقال : ال املل  ففعل الن يب ذل  فق
فبعاث امللا  بالر سال يف ذلا  ، فوجادوا جنيناا  باني أبوياه حمتااجني ، فأرغبهماا يف الع ي اة ، : قال 

  .امسكي ابن  يف حجرك: فان لقا بالص يب إىل املل  ، فدعا ب اس ف  ة وشفرة ، وقال ألمه 
: أي ها امللا  كف هماا عان ذكاي فبائس الوالادان مهاا ، أي هاا امللا  : الص يب  وقال  فان لق اهلل

كااان أبااواه ياادفعان عنااه ، وأن  أبااوي  هلماااين ، فاي اااك أن تعينهمااا   (9)إن  الص اايب ال  ااعيف إذا ااايم 
اء ، ونام روذين يف تلا  احلالاة ، فارآ  يف .على هلمي  ففزع املل  فزعا  شديدا  ، أذهب عنه الد 

ا لااه األعظاام أن ااق الص اايب  ، ومنعاا  ومنااع أبويااه ماان ذكااه ، وهااو ابااتالك : الن ااوم ماان يقااول لااه 
اااقيقة لنزعاااا  مااان سااااوء الس ااارية يف الاااابالد ، وهااااو ال اااذي رد ك إىل الص ااااحة ، وقاااد وعظاااا  مبااااا  الش 

  .(5)فانتبه ومل ود وجعا  ، وعلم أن  كل ه من اهلل تعاىل ، فسار يف البالد بالعدل  .أمسع 
 ـ 2فصل ـ 

ثنا حمماد بان علاي ماجيلوياه ، عان عم اه حمماد بان القاسام ،  518 ا وعن ابن بابوياه ، حاد 
ثنا حممد بان علاي  الكاويف ، عان ا  مجيلاة ، عان جاابر ، عان أ  جعفار  إن  أساقف : قاال  7حد 

بعاااث اهلل نبي اااا  :  7فجااار  ذكااار أصاااحاب األخااادود ، فقاااال  7جاااران دخااال علاااى أماااري املاااؤمنني 
شاااي ا  إىل قوماااه وهااام حبشاااة ، فااادعاهم إىل اهلل تعااااىل ، فكاااذ بوه وحااااربوه وهفاااروا باااه وخاااد وا ، حب

  .وجعلوا فيها احل ب والن ار
اااا كاااان حااار ا  قاااالوا ملااان كاااان علاااى ديااان ذلااا  الن ااايب  اعتزلاااوا وإال  طرحنااااكم فيهاااا ، :  7فلم 
عهااا اباان هلااا ماان شااهرين ، اماارأة وم (3)فاااعتزل قااوم كثااري ، وقااذف فيهااا خلااق كثااري ، حااك  وقعاات 

إم ا أن ترجعي وإم ا أن تقذيف يف الن اار ، فهم ات أن ت ارح نفساها يف الن اار ، فلم اا رأت : فقيل هلا 
ياا امااه اُلاق نفسا  وإي ااي يف الن اار ، فاان  هاذا يف : ابنها روته ، فأن ق اهلل تعاىل الص يب ، وقاال 

  (2)اهلل قليل 
__________________ 

 .وال  يم مبعف الظ لم .أايم:  3يف   ( 9)
 .( 3: ) ، برقم (  595ا  92/592) كار األنوار ( 5)
 .أوقعت:  3يف   ( 3)
  .( 5: ) ، برقم (  92/231) كار األنوار ( 2)
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قتاال أصااحاب : فقااال « قتاال أصااحاب األخاادود » رجاال  7ا وتااال عنااد الص اااد   519
  .األخدود

هااام أهااال : قاااال  ؟عااان اجملاااوس أي  أحكاااام جتاااري فااايهموسااائل أماااري املاااؤمنني علياااه اساااالم 
ااا أفااا  ناادم  الكتاااب كااان هلاام كتاااب ، وكااان هلاام ملاا  سااكر يومااا  ، فوقااع علااى أختااه وأم ااه ، فلم 

هاذا حاالل فاامتنعوا علياه ، فجعال يقاتلهم وحفار هلام األخادود : وشق  ذل  علياه ، فقاال للن ااس 
  .(9)ويلقيهم فيها 
ثنا حمم اد بان حياىي الع  اار ، عان احلساني بان احلسان بان ا وعان ابان ماجيلوياه ،  515 حاد 

أبااان ، عاان حممااد باان أورمااة ، عاان علااي  باان هااالل الص اايقل ، عاان شااري  باان عبااداهلل ، عاان جااابر 
وىل  عمااار رجااال  كااورة ماان الش ااام ، فافتتحهااا وإذا أهلهاااا : قااال  7باان يزيااد اجلعفااي ، عاان الباااقر 

  .ناه فسقطأسلموا ، فبف هلم مسجدا  فسقط مث  ب
ااا قاارأ الكتاااب سااأل أصااحاب حممااد  هاال عناادكم يف هااذا  9فكتااب إىل عماار بااذل  ، فلم 

باه قوماه ، : فاأقرأه الكتااب فقاال  7ال ، فبعث إىل علي  بن أ  طالاب : قالوا  ؟علم هاذا نايب  كذ 
فقتلااوه ودفنااوه يف هااذا املسااجد ، وهااو متشااحط  يف دمااه ، فاكتااب إىل صاااحب  فلينبشااه ، فان ااه 

ه طري ا  ليصل  عليه وليدفنه يف مواع كذا ، مث  ليانب مساجدا  ، فان اه سايقوم ، ففعال ذلا  ، سيجد
  .مث  بف املسجد فثبت
اكتب إىل صاحب  أن حيفر ميمنة أساس املسجد ، فان ه سيصيب فيهاا رجاال  : ويف رواية 

حب  فليعمال فاكتب إىل صاا:  7قال علي   ؟من هو: قاعدا  يده على أنفه ووجهه ، فقال عمر 
ما أمرتاه ، فاان وجاده كماا وصافت لا  أعلمتا  إنشااء اهلل ، فلام يلباث إذ كتاب العامال أصابت 

ماا حاال هاذا :  7الر جل على ما وصفت ، فصنعت ال ذي أمرت فثبت البناء ، فقال عمر لعلاي  
هذا نيب  اصحاب األخدود : فقال  ؟الر جل

(5).  
__________________ 

فااااملراد  .علاااى بنااااء املعلاااوم« قتااال » لعااال  الص ااااد  علياااه اساااالم قااارأ : بياااان : يف البحاااار هناااا قاااال  .نفاااس املصااادر( 9)
اااواذ حيتمااال عكاااس ماااا : أقاااول  .بأصاااحاب األخااادود الكف اااار كماااا هاااو أحاااد احتماااايل القاااراءة املشاااهورة ومل ينقااال يف الش 

 .م الد عاء عليهميف مقا(  2: ) احتمله كما حيتمل الت أكيد وهذا أقو  فان  اصية يف الربوج 
) مااان البااااب (  592: ) ، بااارقم (  5/362) واثباااات اهلاااداة  .( 2و 3: ) ، بااارقم (  92/228) كاااار األناااوار ( 5)

  .( 59) الفصل (  99
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  .(9)وقص تهم معروفة يف تفسري القرآن 
 ـ 3فصل ـ 

ثنا أباااو عباااداهلل حمماااد بااان شااااذان بااان أواااد بااان عثماااان 513  ا وعااان ابااان بابوياااه ، حاااد 
ثنا  ثنا أبااو علااي حممااد باان حممااد باان احلااارص باان ساافيان احلااافظ الس اامرقندي ، حااد  الااربواذي ، حااد 

مذي ، عن منعم بن إدريس ، عان وهاب بان منب اه ، عان ابان عبااس  ( رض ) صاحل بن سعيد ال  
وقس مها بينهم ، فصار منهم سابط  7إن  يوشع بن نون بو أ بين إسرائيل الش ام بعد موسى : قال 
ااابط ال اااذي مناااه إليااااس الن ااايب ببع فبعثاااه اهلل إلااايهم وعلااايهم يومئاااذ ملااا   7لبااا   بأرااااها ، وهاااو الس 

إذ قــال  * واّن إليــاس لمــن المرســلين »: بعاال وذلاا  قولااه تعاااىل : فتاانهم بعبااادة صاانم يقااال لااه 
 * اهلل رّبكــم ورّب آبــائكم األّولــين * أتــدعون بعــاًل وتــارون أحســن الخــالقين * لقومــه أال تتقــون

وكاااان للملااا  زوجاااة فااااجرة يسااات لفها إذا غااااب فتق اااي باااني الن ااااس ، وكاااان هلاااا   (5) «فكـــّابوه 
كاتب حكيم قد خلص من يدها ثالتائاة ماؤمن كانات ترياد قاتلهم ، ومل يعلام علاى وجاه األرض 
أنثااى أزنااا منهااا ، وقااد تاازو دت ساابعة ملااوك ماان بااين إساارائيل حااك  ولاادت تسااعني ولاادا  سااو  ولااد 

  .ولدها
لزوجها جار صاحل من بين إسرائيل وكان له بستان يعايش باه إىل جاناب قصار امللا   وكان

، وكاااان امللااا  يكرماااه ، فساااافر مااار ة ، فاغتنمااات امرأتاااه وقتلااات العباااد الص ااااحل ، وأخاااذت بساااتانه 
ااا قاادم زوجهااا أخربتااه اخلاارب ،  غصاابا  ماان أهلااه وولااده وكااان ذلاا  ساابب ساا ط اهلل علاايهم ، فلم 

  .ما أصبت: فقال هلم 
يااادعوهم إىل عباااادة اهلل ، فكاااذ بوه وطاااردوه وأهاااانوه وأخاااافوه ،  7فبعاااث اهلل إليااااس الن ااايب 

وصااارب علااايهم واحتمااال أذاهااام ، ودعااااهم إىل اهلل تعااااىل فلااام يااازدهم إال  طغياناااا  ، فاااآىل اهلل علاااى 
  (3)نفسه أن يهل  املل  والز انية إن مل يتوبوا إليه ، وأخربمها بذل  ، فاشتد  غ بهم 

__________________ 
هذا من كالم الش ي  الر اوندي ف ن كان مراده ا رجاع إىل تفسري نفساه فلام يصال إليناا ومان األحسان ا رجااع إىل ( 9)

 .( 266ا  98/262)  مع البيان 
 .( 957ا  953: ) سورة الص افات ( 5)
  .غ بهما:  9يف   ( 3)
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ق بأصااعب جبال ، فبقااي فياه وحااده سابع ساانني ، علياه ومه ااوا بتعذيباه وقتلااه ، فهارب ماانهم ، فلحا
  .يأكل من نبات األرض وتار الش جر ، واهلل هفي مكانه

فأمرض اهلل ابنا للمل  مراا  شاديدا  حاك  يائس مناه ، وكاان أعاز  ولاده علياه ، فاستشافعوا 
وكاانوا  7س إىل عبدة الص نم ليستشفعوا له فلم ينفاع ، فبعثاوا الن ااس إىل حاد  اجلبال ال اذي فياه إلياا

  .اهبط إلينا واشفع لنا ، فنزل إلياس من اجلبل: يقولون 
ارجعااوا : إن  اهلل أرساالين إلاايكم وإىل ماان وراءكاام ، فااامسعوا رسااالة رب كاام يقااول اهلل : وقااال 

إين  أناااا اهلل ال إلاااه إال  أناااا إلاااه باااين إسااارائيل ال اااذي خلقهااام ، وأناااا الاااذي : إىل امللااا  ، فقولاااوا لاااه 
هم واُمييتهم وأار هم وأنفعهم ، وت لب الش فاء البن  مان غاريي ، فلم اا صااروا إىل أرزقهم وأحيي

  .املل  وقص وا عليه القص ة امتب غيظا  
حااني لقيتمااوه وتوثقااوه وتااأتوين بااه فان ااه عاادو ي ،  ؟مااا ال ااذي ماانعكم أن تب شااوا بااه: فقااال 

ماان قومااه ماان ذوي الااب ش  مل ااا صااار معنااا قااذف يف قلوبنااا الر عااب عنااه ، فناادب مخسااني: قااالوا 
م آمنوا به ليف  هبم فيمك نهم من نفسه   .وأوصاهم باالحتيال له وإطماعه يف أهن 

مث  تفر قااوا فيااه ، وهاام ينادونااه بااأعلى  7فااان لقوا حااك  ارتقااوا ذلاا  اجلباال ال ااذي فيااه إلياااس 
مقاالتهم طماع يف إ ااهنم  يا نيب  اهلل ابرز لنا ، فان ا آمن ا با  ، فلم اا مساع إليااس: صوهتم ، يقولون 

الل هام  إن كاانوا صاادقني فيماا يقولاون فاأذن يل يف الن ازول إلايهم ، وان  : يف مغار ، فقاال  (9)وكان 
كااانوا كاااذبني فااااكفنيهم وارمهاام بنااار يااارقهم ، فمااا اسااتتم  قولاااه حااك  حصاابوا بالن اااار ماان فاااوقهم 

  .فاح قوا
اتااب امرأتااه املااؤمن وبعااث معااه مجاعااة إىل فبلااغ امللاا  خااربهم ، فاشااتد  غيظااه ، فانتاادب ك

قد آن أن أتوب ، فان لق لنا إليه حك  يرجع إلينا يأمرنا وينهاناا مباا يرااى رب ناا : اجلبل ، وقال له 
  .وأمر قومه فاعتزلوا األصنام

فااان لق كاتبهااا والفئااة ال ااذين أنفااذهم معااه حااك  عااال إىل اجلباال ال ااذي فيااه إلياااس ، مث  ناااداه 
اس صااوته ، فااأوحى اهلل تعاااىل إليااه أن اباارز إىل أخياا  الص اااحل وصااافحه وحي ااه ، فقااال فعاارف إلياا
  .بعثين إلي  هذا ال  اغي وقومه وقص  عليه ما قالوا: املؤمن 

__________________ 
  .فكان: ، ويف بقي ة الن س   9كذا يف   ( 9)
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أوحى اهلل تعاااااىل إىل وإين  خلااااائف إن رجعاااات إليااااه ولساااات معااااي أن يقتلااااين ، فاااا: قااااال  مث  
أن  كل  شيء جاءك مانهم خاداع ليظفاروا با  وأين  أشاغله عان هاذا املاؤمن باأن اُميات :  7إلياس 

ااا قاادموا عليااه شااد د اهلل الوجااع علااى ابنااه ، وأخااذ املااوت يكظمااه  ابنااه فلم 
، ورجااع إلياااس ساااملا   (9)

لايس يل : ي جاء به فقاال إىل مكانه فلم ا ذهب اجلزع عن املل  بعد مد ة سأل الكاتب عن ال ذ
  .به علم

مولاود مث  عااد  7نزل واست في عند أم  ياونس بان ماك سات ة أشاهر وياونس  7مث  إن  إلياس 
إىل مكانه فلم يلبث إال  يسريا حك  مات ابنها حني ف مته فعظمت مصيبتها ف رجات يف طلاب 

وأهلمااين اهلل تعاااىل عااز  إين  فجعاات مبااوت ابااين : إلياااس ورقاات اجلبااال حااك  وجاادت إلياااس فقالاات 
: وجل  االستشفاع ب  إليه ليحيي يل ابين ، فااين  تركتاه كالاه ومل أدفناه وأخفيات مكاناه فقاال هلاا 

  .اليوم سبعة أي ام: ومك مات ابن  قالت 
فان لق إلياس وصار سبعة أي ام أخر  حك  انتهاى إىل منزهلاا ، فرفاع يدياه بالاد عاء واجتهاد 

، فلم اا عاا  انصارف إليااس ، ومل اا صاار ابان  7ىل جل ت عظمته بقدرته ياونس حك  أحىي اهلل تعا
  .(5) «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون  »: أربعني سنة أرسله اهلل تعاىل إىل قومه ، كما قال 

سالين أع ا  :  7مث أوحى اهلل تعاىل إىل إلياس بعاد سابع سانني مان ياوم أحاىي اهلل ياونس 
حقاااين بآباااائي ، فااااين  قاااد مللااات باااين إسااارائيل وأبغ اااتهم فيااا  ، فقاااال تعااااىل متيتاااين فتل: ، فقاااال 

ما هاذا بااليوم ال اذي أعاري منا  األرض وأهلهاا ، وإهاا قوامهاا با  ، ولكان سالين : جل ت قدرته 
فااأع ين ثاااري ماان ال ااذين أبغ ااوين فياا  ، فااال مت اار علاايهم ساابع ساانني : أع اا  ، فقااال إلياااس 

علاى باين إسارائيل اجلاوع ، وأحل  علايهم الابالء ، وأسارع املاوت فايهم ،  ق رة إال  بشافاعيف ، فاشاتد  
 ن طوع يدك ، فهبط إلياس معهام ومعاه : وعلموا أن  ذل  من دعوة إلياس ، ففزعوا إليه وقالوا 

قاااتلهم ال اااذي : أفنيااات باااين إسااارائيل باااالقحط ، فقاااال : تلمياااذ لاااه اليساااع وجااااء إىل امللااا  فقاااال 
  .رب   يسقهمادع : أغواهم ، فقال 

__________________ 
 .يأخذ خمرج نفسه: أي ( 9)
  .( 927: ) سورة الص افات ( 5)
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ااا جاان  الل ياال قااام إلياااس  انظاار يف أكناااف الس ااماء ماااذا : ودعااا اهلل ، مث  قااال لليسااع  7فلم 
ر  أبشروا بالس قاء فيحرزوا أنفسهم وامتعاتهم مان الغا: أر  سحابة ، فقال : فنظر ، فقال  ؟تر 

  .، فأم ر اهلل عليهم الس ماء وأنبت هلم األرض ، فقام إلياس بني أههرهم وهم صاحلون
مث  أدركهم ال  عيان والب ار ، فحجادوا حق اه ومتار دوا ، فسال ط اهلل تعاالىعليهم عادو ا  قصادهم 

  ، مث  فقتل املل  وزوجته وألقامها يف بستان ال اذي قتلتاه زوجاة امللا (9)ومل يشعروا به حك  رهقهم 
ااااماء وقااااذف  (5)وص اااى إلياااااس إىل اليساااع وأنباااات اهلل  لياااااس الااار يش  وألبسااااه الن ااااور ورفعاااه إىل الس 

بكساااائه مااان اجل اااو علاااى اليساااع ، فنب ااااه اهلل علاااى باااين إسااارائيل ، وأوحاااى إلياااه وأي اااده ، فكاااان بناااو 
  .(3)إسرائيل يعظ مونه ويهتدون هبداه 

 ـ 4فصل ـ 
احلسان بان حمباوب ، عان مجيال بان صااحل ، عان أ  عبيادة  ا وباالساناد املتقاد م عان 512

اء ، عن أ  جعفر   9حاد ثين رساول اهلل : أن اه قاال  7وجادنا يف بعاه كتاب علاي  : قاال  7احلذ 
حد ثه أن  يونس بن مك بعثه اهلل تعاىل إىل قومه ، وهو ابن ثالثاني سانة ، وأن اه أقاام  7أن  جربئيل 

  .م يؤمن به إال  رجالنفيهم يدعوهم إىل اهلل تعاىل فل
قباال أن  7أحاادمها روبياال وكااان ماان أهاال بياات العلاام واحللاام ، وكااان قاادمي الص ااحبة ليااونس 

  .يبعثه اهلل بالن بوة ، وكان صاحب غنم يرعاها ويتقو ت منها
رجاال  عابااد زاهااد لاايس لااه علاام وال حكمااة ، وكااان حيت ااب ويأكاال ماان  : والث اااين ا تنوخااا 

  .أن  قومه ال ويبونه ، وخاف أن يقتلوه ، شكى ذل  إىل رب ه تعاىلكسبه ، فلم ا رآ  يونس 
أن  فااايهم احلبلاااى واجلناااني وال  فااال الص اااغري والشاااي  الكباااري واملااارأة : فأوصاااى اهلل تعااااىل إلياااه 

اء ، فااين   ال  عيفة ، أحب  أن أرفق هبم وأنتظر تاوبتهم ، كهيئاة ال  بياب املاداوي العاامل مباداواة الاد 
  .اب يوم االربعاء يف وسط شو ال بعد طلوع الش مساُنزل العذ

__________________ 
 .ولهم على ما ال ي يقون: أي ( 9)
 .الل باس الفاخر: أي ( 5)
  .( 5: ) ، برقم (  316ا  93/313) كار األنوار ( 3)
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أر  لكااام أن تعزلاااوا : تنوخاااا العاباااد باااه وروبيااال ليعلمااااهم ، فقاااال تنوخاااا  7فاااأخرب ياااونس 
طفاااال عااان األم هاااات يف أسااافل اجلبااال يف طرياااق األدوياااة ، فااا ذا رأياااتم رحياااا  صااافراء أقبلااات مااان األ

ااوا بالص اارال والت وبااة إىل اهلل تعاااىل جل اات قدرتااه باالسااتغفار ، وارفعااوا رؤوسااكم إىل  املشاار  ، فعج 
  .رب نا هلمنا أنفسنا فاقبل توبتنا: الس ماء ، وقولوا 
وال متلااان  
اهلل جل ااات عظمتاااه والبكااااء حاااك  تتاااوار  الش ااامس باحلجااااب  مااان الت   ااارع إىل (9)

ويكشاااف اهلل عااانكم العاااذاب ، ففعلاااوا ذلااا  فتااااب علااايهم ومل يكااان اهلل اشااا ط علاااى ياااونس أن اااه 
  .يهلكهم بالعذاب إذا أنزله

أن اصااارف عااانهم ماااا قاااد نااازل هبااام مااان العاااذاب ، : فاااأوحى اهلل جااال  جاللاااه إىل إسااارافيل 
هباا العاذاب حاك  اارب هباا اجلباال ال ايف بناحياة  (5)شر أجنحاة فاساتا  فهبط إسرافيل عليهم ، فن

املوصل ، فصارت حديدا  إىل يوم القيامة ، فلم ا رآ  قوم ياونس أن  العاذاب صارف عانهم وادوا 
  .اهلل وهب وا إىل منازهلم وام وا إليهم نساءهم وأوالدهم

اباه ، وسابعة يف ب ان احلاوت عن قومه تانية وعشرين يوما  ، سبعة يف ذه 7وغاب يونس 
، وسبعة بالعراء ، سبعة بالعراء ، وسبعة يف رجوعاه إىل قوماه ، فأتااهم فاآمنوا باه وصاد قوه وات بعاوه 

7 (3).  
 ـ 5فصل ـ 

ا وباسااناده عاان اباان أرومااة ، عاان احلساان باان علااي  باان حممااد ، عاان رجاال ، عاان أ   515
رأ  مان معاصايهم ، حاك  ركاب ماع قاوم يف مغاابا  من قومه ملاا  7خرج يونس : قال  7عبداهلل 

إي ااي أراد ، : سفينة يف الايم  ، فعارض هلام حاوت ليغارقهم ، فساامهوا ثاالص مار ات ، فقاال ياونس 
إين  مل أجعلاه لا  رزقاا  ، فاال : أوحاى اهلل تعااىل إليهاا  7فاقذفوين ، فلم ا أخاذت الس امكة ياونس 

  .تكسري له عظما  وال تأكلي له حلما  
__________________ 

 .9البحار و  : وال متل وا ( 9)
أي دفااع باجنحتااه العااذاب  .وهاو غلااط والص ااحيح مااا وااعناه يف املاانت عاان البحاار .فاسااتلقى: ويف الن سا  اخل ي ااة ( 5)

 .جزه هبا: عكس  .إىل اخللف
  .مثله باختصار عن تفسري العي اشي م و ال  ومفص ال  (  92/311) كار األنوار ( 3)
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فنـادى فـي ال ّلمـات أن ال إلـه إالّ أنـت سـبحانك إنّـي كنـت  ):  افت به البحار ف: قال 
مل ااا صااارت الس اامكة يف البحاار ال ااذي فيااه قااارون مسااع قااارون صااوتا  مل : وقااال  (9) (مــن الّ ــالمين 

يف ب ان احلااوت ،  7هاو ياونس الن ايب : ماا هااذا الص اوت قاال : يسامعه ، فقاال للملا  املوك ال باه 
مااات فبكااى : قااال  ؟يااا يااونس مااا فعاال هااارون: نعاام ، قااال : يل أن أكل مااه ، قااال فتااأذن : قااال 

ماات فبكاى قاارون ، فاأوحى اهلل جل ات عظمتاه إىل امللا  : قاال  ؟ماا فعال موساى: قارون ، قال 
  .املوك ل به أن خف ف العذاب عن قارون لرق ته على قرابته

نيا: ويف خرب آخر    .، لرق ته على قرابته أرفع عنه العذاب بقي ة أي ام الد 
  .ويف هذا اخلرب شيء حيتاج إىل تأويل

أناا خاري مان ياونس : ما ينبغي ألحد أن يقول : يقول  9إن  النيب  :  7مث قال أبو عبداهلل 
  .(5) 7بن مك 

 ـ 6فصل ـ 
ا وباالساناد املاذكور عان ابان أورماة ، عان احلسان بان حمماد احل ارمي ، عان عباداهلل  516
لاو كل فكام قاومكم ماا : وذكار أصاحاب الكهاف ، فقاال  7هلي ، عان أ  عباداهلل بان حياىي الكاا

كل فااوهم الش اارك باااهلل ، : قااال  ؟ومااا كل فهاام قااومهم: فقياال لااه  .فااافعلوا فعلهاام: كل فهاام قااومهم 
إن  أصااحاب الكهاف كاذبوا فااآجرهم اهلل : فاأههروه هلام وأساار وا ا  اان حاك  جاااءهم الفارج وقاال 

  .كانوا صيارفة كالم ومل يكونوا صيارفة الد ارهم: وقال  .هللوصدقوا فآجرهم ا
خرج أصحاب الكهف على غاري معااد ، فلم اا صااروا يف الص احراء أخاذ هاذا علاى : وقال 

  .أههروا أمركم فأههروه ، فاذاهم على أمر واحد: هذا وهذا على هذا العهد وامليثا  ، مث  قال 
__________________ 

 .( 87: ) اء سورة األنبي( 9)
هكااذا سايا  اخلاارب وتركيباه يف مجياع الن ساا  ولكان  الظ اااهر  .( 99: ) ، بارقم (  315ا  92/319) كاار األناوار ( 5)

فكااان ...  مااا ينبغااي ألحااد: ويف هااذا اخلاارب شاايء حيتاااج إىل تأوياال ، مربااوط مبااا بعااده أي ماارتبط بقااول الن اايب : أن  قولااه 
ااي  الر اوناادي اي ااا  غااري  مواااعه بعااد انتهاااء اخلاارب فغااري  عاان مواااعه ماان قباال مستنساا  غااري م  لااع وكونااه ماان كااالم الش 

ا فس ر كالمه   مبا  9معلوم ولذا ارب عنه صفحا  يف البحار وإه 
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إن  أصحاب الكهف أسار وا ا  اان وأههاروا الكفار ، فكاانوا علاى إههاارهم الكفار : وقال 
  .أعظم أجرا  منهم على إسرارهم ا  ان

مااا بلغاات تقي ااة أحااد مااا بلغاات تقي ااة أصااحاب الكهااف وإن كااانوا ليشااد ون الز نااانري  :وقااال 
ويشهدون األعياد ، فأع اهم اهلل أجرهم مر تني 
(9).  

ا وعان ابان أورماة ، عان احلسان بان علاي  ، عان اباراهيم بان حمماد بان عان حمماد بان  517
ف كاذبوا امللا  فااجروا إن  أصاحاب الكها: قال  7مروان ، عن ف يل بن يسار ، عن أ  جعفر

  .(5)، وصدقوا فاجروا
ا وعن ابن أورمة ، عن أود بن حممد بن أ  نصر ، عن بعاه أصاحابنا ، عان أ   518

أم حسب أّن حسبت أّن أصـحاب الكهـف والـّرقيم كـانوا مـن آياتنـا  »: يف قوله تعاىل  7عبداهلل 
اءهم وأمسااء آباائهم وعشاايرهم يف هم قوم فقدوا فكتب مل  ذلا  الز ماان أمسا: قال  (3) «عجبًا 

  .(2)صحف من رصاص 
 ـ 7فصل ـ 

ثنا أوااد باان حممااد  511 ثنا سااعد باان عبااداهلل ، حااد  ثنا أ  ، حااد  ا وعاان اباان بابويااه ، حااد 
 7بن عيسى ، عان القاسام بان حياىي ، عان جاد ه احلسان بان راشاد ، عان جاابر ، عان أ  جعفار 

اا 9صاال ى الناايب  : قااال   7، فاادعا أبااا بكاار وعماار وعثمااان وعلي ااا   (5)ه إىل البنيااة ذات ليلااة ، مث  توج 
ام وا حك  تأتوا أصحاب الكهف وتقارؤهم ماين  الس االم ، وتقاد م أنات ياا أباا بكار فان ا  : فقال 

أس ن القوم ، مث  أنت يا عمر ، مث  أنت يا عثمان ، فان أجابوا واحدا  منكم ، وإال  فتقاد م أنات ياا 
أماار الاار يح فحملااتهم حااك  واااعتهم علااى باااب الكهااف ، فتقااد م أبااو بكاار علااي  كاان آخاارهم ، مث  

 فسل م فيم يرد وا عليه فتنح ى ، فتقد م عمر فسل م 
__________________ 

 .( 5: ) ، برقم (  256ا  92/255) كار األنوار ( 9)
 .( 6: ) ، برقم (  92/256) كار األنوار ( 5)
 .( 1: ) سورة الكهف ( 3)
 .( 7: ) ، برقم (  92/256) األنوار  كار( 2)
  .إىل الث ني ة: ويف إثبات اهلداة  .إىل البقيع: يف البحار ( 5)
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  .فلم يرد وا عليه وتقد م عثمان فسل م فلم يرد وا عليه
م : وقااال  7فتقااد م علااي   الس ااالم علاايكم وروااة اهلل وبركاتااه أهاال الكهااف ال ااذين آمنااوا باارهب 

مرحباا  برساول اهلل وبرساوله : قلوهبم ، أنا رسول رساول اهلل إلايكم فقاالوا وزادهم هد  وربط على 
  .، وعلي  السالم يا وصي  رسول اهلل وروة اهلل وبركاته

إن ااه ااارب علااى آذاننااا أن ال نكل اام إال  : فقااالوا  ؟9فكيااف علمااتم أين  وصااي  الن اايب : قااال 
وباالغوا يف الس اؤال ،  ؟شامه وكياف حالاهوكياف ح 9نبي ا  أو وصي  نيب  ، فكيف تركت رساول اهلل 

أمسعاااتم ماااا : خااارب  أصاااحاب  هاااؤالء إن اااا ال نكل ااام إال  نبي اااا  ، أو وصاااي  نااايب  ، فقاااال هلااام : وقاااالوا 
فاشااااهدوا مث  حو لااااوا وجاااوههم قباااال املدينااااة فحملاااتهم الاااار يح حااااك  : نعاااام ، قاااال : قااااالوا  ؟يقولاااون

  .نفأخربه بالذ ي كا 9واعتهم بني يدي رسول اهلل 
إىل منزلاه ،  9نعام فانصارف النايب  : قد رأيتم ومسعتم فاشهدوا ، قاالوا :  9فقال هلم النيب  

  .(9)احفظوا شهادتكم : وقال هلم 
 ـ 8فصل ـ 

ثنا أباو  388 ثنا أباو علاي حمماد بان يوساف بان علاي  املاذك ر ، حاد  ا وعن ابان بابوياه ، حاد 
ثنا أ ثنا علي احلسن بن علي بن نصر ال  رسوسي ، حد  بو احلسن بن قرعة القااي بالبصرة ، حاد 

ثنا إساحا  بان يساار ، عان عكرماة ،  ثنا حمماد بان إساحا  ، حاد  زياد بان عباداهلل البك اائي ، حاد 
مل ا كان يف عهاد خالفاة عمار أتااه قاوم مان أحباار اليهاود ، فساألوه : قال ( رض ) عن ابن عب اس 

 ؟وعان قارب ساار بصااحبه ماا هاو ؟ماا هاي وعان مفااتيح الس اماوات ؟عن أقفال السماوات ما هاي
وعم ن أنذر قومه ليس من اجلن  وال مان ا ناس ، وعان مخساة أشاياء مشات علاى وجاه األرض مل 
هلقاااوا يف األرحاااام ، وماااا يقاااول الاااد راج يف صاااياحه وماااا يقاااول الاااد ياك والفااارس واحلماااار وال  ااافدع 

  .والقنرب ، فنكس عمر رأسه
 إن  يل :  7اهبم إال  عندك ، فقال هلم علي  يا أبا احلسن ما أر  جو : فقال 

__________________ 
  .( 562: ) ، برقم (  5/938) واثبات اهلداة (  5: ) ، برقم (  259ا  92/258) كار األنوار ( 9)
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  .نعم: قالوا  ؟عليكم شري ة إذا أنا أخربتكم مبا يف الت وراة دخلتم يف ديننا
ت فهاو الش ارك بااهلل ، فاان  العباد واألم اة إذا كاناا مشاركني ماا أم اا أقفاال الساماوا:  7فقاال 

شاهادة أن ال إلاه إال  اهلل :  7فقاال علاي   ؟ماا مفاتيحهاا: فقالوا  .يرفع هلما إىل اهلل سبحانه عمل
  .، وأن  حممدا  عبده ورسوله

 فادار باه يف 7ذاك احلاوت حاني ابتلاع ياونس : أخربنا عن قارب ساار بصااحبه قاال : فقالوا 
  .البحار الس بعة
تلا  هلاة ساليمان إذ : أخربنا عم ن أنذر قومه ال مان اجلان  وال مان ا ناس ، قاال : فقالوا 

  .(9) «يا أيها الّنمل ادخلوا مساكنكم ال يحطمّنكم سليمان وجنوده  »: قالت 
ذاك : قااال  .فأخربنااا عاان مخسااة أشااياء مشاات علااى األرض مااا خلقااوا يف األرحااام: قااالوا 

  .:و ا وناقة صاحل وكبش إبراهيم وعصا موسى آدم وح
ــّرحمن علــى العــرش  »: الااد راج يقااول : قااال  ؟فأخربنااا مااا تقااول هااذه احليوانااات: قااالوا  ال

الل هام  انصار عباادك املاؤمنني : والفارس يقاول  .اذكاروا اهلل ياا غاافلني: والد ي  يقول  (5) «استوى 
ااااار و  .علااااى عبااااادك الكااااافرين ااااي ان ، وال  اااافدع يقااااول واحلمااااار يلعاااان العش  : ينهااااق يف عااااني الش 

 .الل هام  العان مبغ اي حمماد وآل حمماد: والقنرب يقول  .سبحان ر   املعبود املسب ح يف جلج البحار
نشااهد أن ال إلااه إال  اهلل وحااده ال شااري  لااه ، : وكااان األحبااار ثالثااة ، فوثااب اثنااان وقاااال : قااال 

  .وأن  حممدا  عبده ورسوله
نشااااهد أن ال إلااااه إال  اهلل وحااااده ال : األحبااااار ثالثااااة ، فوثااااب اثنااااان وقاااااال  وكاناااات: قاااال 

  .شري  له ، وأن  حممدا  عبده ورسوله
فوقااف احلاارب اصخاار ، وقااال يااا علااي  لقاد وقااع يف قلاايب مااا وفااع يف قلااوب أصااحا  ، : قاال 

كااانوا أخااربين عاان قااوم  : ساال ، قااال :  7ولكان بقياات خصاالة واحاادة أسااأل  عنهااا ، فقااال علااي  
فابتاادأ علااي  وأراد  ؟يف أو ل الز ماان ، فماااتوا ثالتائااة وتساع ساانني ، مث  أحياااهم اهلل مااا كاان قص ااتهم

ماا أكثار ماا مسعناا قارآنكم ، فاان كنات عاملاا  فأخربناا بقص اة : أن يقرأ سورة الكهف ، فقاال احلارب 
  .همهؤالء وبأمسائهم وعددهم واسم كلبهم واسم كهفهم واسم ملكهم واسم مدينت

__________________ 
 .( 98: ) سورة الن مل ( 9)
  .( 5: ) سورة طه ( 5)
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 9ال حااول وال قااو ة إال  باااهلل العلااي  العظاايم ، يااا أخااا اليهااود حااد ثين حممااد :  7فقااال علااي  
، وكااان هلااا ملاا  صاااحل ، فمااات ملكهاام ،  (9)اُفسااوس : أن ااه كااان بااأرض الاار وم مدينااة يقااال هلااا 

فسااار يف مائااة ألااف  (5)دقيااانوس : م ، فساامع ملاا  ماان ملااوك فااارس يقااال لااه فاختلفاات كلمااته
اذ  اذ فيهاا قصارا  طولاه فرسا  يف فرسا  ، وا   اذها دار مملكتاه وا   حك  دخال مديناة أفساوس ، فا  
ااذ يف ذلاا   يف ذلاا  القصاار  لسااا  طولااه ألااف ذراع يف عاارض مثاال ذلاا  ماان الز جاااج املماارد ، وا  

ااذ ألااف قنااديل ماان ذهااب هلااا سالساال ماان الل جااني اجمللااس أربعااة آالف أساا  وانة ماان ذهااب ، وا  
ذ يف شرقي اجمللس تاانني كاو ة ، وكانات الشامس إذا طلعات طلعات  تسرج بأطيب األدهان ، وا  
ذ فيه سريرا  من ذهاب لاه قاوائم مان ف  اة مرص اعة بااجلواهر وعااله  يف اجمللس كيف ما دارت ، وا  

ااذ ماان  ااني  الس اارير تااانني كرسااي ا  ماان الااذهب مرص ااعة بالز برجااد األخ اار فااأجلس بالن مااار  ، وا  
ذ عن يسار الس رير تانني كرسي ا  من الف  ة مرص عة باليااقوت األوار فاأجلس  عليها ب ارقته ، وا  

  .عليها هراقلته مث قعد على الس رير فواع الت اج على رأسه
ماان الااذهب املشااب   ، لااه ساابعة : قااال  ؟ماام  كااان تاجااه: فوثاب اليهااودي  ، فقااال يااا علااي  

ااذ مخسااني غالمااا  ماان  اركااان ، علااى كاال  ركاان لؤلااؤة بي اااء ك ااوء املصااباح يف الل يلااة الظ لماااء ، وا  
يباج األوااااار ، وساااااروهلم بساااااراويالت احلريااااار األخ ااااار ،  أوالد اهلراقلاااااة ، فقااااارطقهم بقاااااراطن الاااااد 

اذ وتو جهم ، ودملجهم ، وخل لهم ، وأع ااهم أعمادة مان  الاذ هب ، وأوقفهام علاى رأساه ، وا  
  .ست ة غلمة وزراءه ، فأقام ثالثة عن  ينه وثالثة عن يساره

: ال ذين عان  يناه أمسااؤهم :  7ما كان اسم الث الثة والث الثة ، فقال علي  : فقال اليهودي 
س ، وديرناوس ، مرناو : ، وأماا ال اذين عان يسااره ، فأمسااؤهم  (3)متلي ا  ، ومكسلمينا ، ومنشيلينا 

  .وكان يستشريهم يف مجيع أموره .وشاذريوس
وكااان ولااس يف كاال  يااوم يف صااحن داره والب ارقااة عاان  ينااه واهلراقلااة عاان يساااره ، وياادخل 

 ثالثة غلمة يف يد أحدهم جام من ذهب مملو  من املس  املسحو  ، ويف يد اصخر جام من 
____________ 

 .سأقسو : والبحار  3و   5يف   ( 9)
 .دقيوس: والبحار عن نس ة  3و 5يف   ( 5)
  .وميشيلينا: يف البحار ( 3)
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ف  ااة مملااو  ماان ماااء الااورد ، ويف يااد اصخاار طااائر أباايه لااه منقااار أواار فاا ذا نظاار امللاا  إىل ذلاا  
ال  ااائر صاافر بااه ، في ااري ال  ااائر حااك  يقااع يف جااام ماااء الااورد فيتماار   فيااه ، فيحماال مااا يف اجلااام 

ائر علاى تااج امللاا  ، فيانفه ماا يف ريشاه علااى   حاه ، مث  يصافر باه الث انيااة ، في اري ال   بريشاه وجنا
  .رأس املل 

ااا نظاار امللاا  إىل ذلاا  عتااا وجتاارب  فاااد عى الر بوبي ااة ماان دون اهلل ، ودعااا إىل ذلاا  وجااوه  فلم 
وا لااه قومااه ، فكاال  ماان أطاعااه علااى ذلاا  أع اااه وحباااه وكساااه ، وكاال  ماان مل يبايعااه قتلااه فاسااتجاب

ذ هلم عيدا  يف كل  سنة مر ة   .رأسا  ، وا  
فبينما هم ذات يوم يف عيد ، والب ارقاة عان  يناه ، واهلراقلاة عان يسااره ، إذ أتااه ب رياق ، 

، فنظاار إليااه  (9)فاأخربه أن  عساااكر الفاارس قااد غشايته فاااغتم لااذل  حااك  سااقط الت ااج عاان ناصاايته 
لاااو كاااان : متلي اااا  وكاااان غالماااا  ، فقاااال يف نفساااه : ال لاااه أحاااد الث الثاااة ال اااذين كاااانوا عااان  يناااه يقااا

دقيوس إهلا  كما يزعم إذا  ما كاان يغاتم وال يفازع وماا كاان يباول وال يتغاو ط وماا كاان يناام ، ولايس 
  .هذا من فعل ا له

اذ هلام : قال  وكاان الفتياة الس اتة كال  ياوم عناد أحادهم وكاانوا ذلا  الياوم عناد متلي اا  ، فا  
قااد وقااع يف قلاايب شاايء منعااين ال  عااام والش ااراب  (5)يااا إخوتاااه : ل  عااام ، مث  قااال هلاام ماان أطيااب ا

اااماء ، فقلااات : قاااال  ؟وماااا ذاك ياااا متلي اااا  : واملناااام ، قاااالوا  مااان رفاااع : أطلااات فكاااري يف هاااذه الس 
 ؟وماان أجاار  فيهااا سسااا  وقماارا  آيتااان مبصاارتان ؟سااقفها خمفوهااا بااال عمااد وال عالقااة ماان فوقهااا

 ؟ماان ساا حها علااى صااميم املاااء الز خااار: مث أطلاات الفكاار يف االرض فقلاات  ؟بااالن جوم وماان زي نااه
وأطلاات فكااري يف نفسااي ماان أخاارجين جنينااا  ماان  ؟وماان حبسااها باجلبااال أن متيااد علااى كاال  شاايء

أن  هلاا صاانعا  ومادبرا  غاري دقياوس امللا  ، وماا هاو إال  ملا   ؟ومان رب ااين ؟ومن غاذاين ؟ب ن أمي  
  .الس ماواتامللوك وجب ار 

بااا  هااادانا اهلل مااان ال  ااااللة إىل اهلاااد  : فانكبااات الفتياااة علاااى رجلياااه يقب لوهنماااا ، وقاااالوا 
 ،  (3)فوثب متلي ا  فباع مترا  من حائط له بثالثة آالف درهم وصر ها يف ردنه : فأشر علينا ، قال 

__________________ 
 .عن رأسه: يف البحار ( 9)
 .يا اخوف:  3يف   ( 5)
ال  ارف الواساع مان : والار دن أصاح واوااح وهاو مبعاين  .يف ردائاه: يف رداء له ، ويف البحار عان نسا ة :  5يف   ( 3)

  .الكم
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اااا سااااروا ثالثاااة أمياااال قاااال هلااام متلي اااا    (9)ياااا إخوتااااه : وركباااوا خياااوهلم وخرجاااوا مااان املديناااة ، فلم 
نيا ، انزلوا عن خيولكم وا مشوا على أرجلكام لعال  اهلل أن جاءت مسكنة اصخرة وذهب مل  الد 

وعل لكم مان أماركم فرجاا  وخمرجاا  فنزلاوا عان خياوهلم ومشاوا علاى أرجلهام سابعة فراسا  يف ذلا  
  .اليوم ، فجعلت أرجلهم تق ر دما  

: فقاال الر اعاي  ؟ياا أي هاا الراعاي هال مان شاربة لانب أو مااء: فاستقبلهم راع ، فقالوا : قال 
وجاوهكم وجاوه امللاوك ، وماا أهان كم إال  هراباا  مان دقياوس امللا  ،  عندي ما يب ون ، ولكن أر 

فااأخربوه بقص اتهم ، فانكااب   ؟ياا ايهااا الر اعاي ال حياال  لناا الكااذب ، أفينجيناا مناا  الص اد : قاالوا 
ياااا قاااوم لقاااد وقاااع يف قلااايب ماااا وقاااع يف قلاااوبكم ، ولكااان : الر اعاااي علاااى أرجلهااام يقب لهاااا ، ويقاااول 

غنام على أرباهبا ، وأحلق بكام ، فتوق فاوا لاه ، فارد  األغناام وأقبال يساعى فتبعاه  أمهلوين حك  أرد  األ
  .كلب له

:  7فقاال علاي   ؟وماا لوناه ؟ماا كاان إسام الكلاب: فوثب اليهودي  ، فقال يا علي  : قال 
ال حااول وال قااو ة إال  باااهلل العلااي  العظاايم أم ااا لااون الكلااب ، فكااان أبلااق بسااواد وأم ااا اساام الكلااب 

ااا نظاار الفتيااة إىل الكلااب قااال بع ااهم فق إن ااا  اااف أن يف ااحنا بنباحااه فااا وا عليااه :  مااري ، فلم 
  .ذروين أحرسكم من عدو كم: باحلجارة فأن ق اهلل تعاىل الكلب  (5)

الوصايد ، : فلم يزل الر اعي يسري هبم حك  عالهم جبال  ، فا ط  هبم على كهف يقال لاه 
ار مثمرة ، فأكلوا من تارها وشربوا من املااء وجان هم الل يال ، فاأووا ف ذا بفناء الكهف عيون وأشج

  .إىل الكهف
ااال اهلل بكااال  رجلاااني ملكاااني  فاااأوحى اهلل عاااز  وجااال  إىل ملااا  املاااوت بقااابه أرواحهااام ، ووك 

وأوحااى اهلل عااز  وجاال  إىل خااز ان الش اامس ، فكاناات  .يقل باهنمااا ماان ذات اليمااني إىل ذات الش اامال
  .ذات اليمني وتقراهم ذات الش مال تزاور عن كهفهم

اام خرجااوا هرابااا  فركااب يف تااانني  ااا رجااع دقيااوس ماان عيااده سااأل عاان الفتيااة ، فاااُخرب أهن  فلم 
 ألف حصان ، فلم يزل يقفوا أثرهم حك  عال فا ط  إىل كهفهم ، فلم ا نظر إليهم إذا هم 

__________________ 
 .يا اخوف:  3و   5يف   ( 9)
  .فأحل وا عليه: ار يف البح( 5)



 قصص األنبياء  .....................................................................................................   568

لاو أردت أن أعاااقبهم بشايء ملااا عااقبتهم بااأكثر مم اا عاااقبوا أنفساهم ، ولكاان : نياام ، فقاال امللاا  
يقولااوا : قولااوا هلاام : ائتااوين بالبن ااائني ، فسااد  باااب الكهااف بااالكلس واحلجااارة ، وقااال ألصااحابه 

  . هلهم ال ذي يف الس ماء لينجيهم ، وأن هرجهم من هذا املواع
ااااا أراد اهلل أن :  7قااااال علااااي   يااااا أخااااا اليهااااود ، فمكثااااوا ثالتائااااة ساااانة وتسااااع ساااانني ، فلم 

ااا بزغاات الش اامس ،  حيياايهم أماار إساارافيل أن ياانف  فاايهم الاار وح ، فاانف  ، فقاااموا ماان رقاادهتم ، فلم 
ا قد غفلنا يف هاذه الل يلاة عان عباادة إلاه الس اماء ، فقااموا فا ذا العاني قاد غاارت وإذ: قال بع هم 

إن  أمورناااا لعجاااب مثااال تلااا  العاااني الغزيااارة قاااد غاااارت : األشاااجار قاااد يبسااات ، فقاااال بع اااهم 
ابعثـوا بـورقكم هـاه إلـى المدينـة » : واالشجار قد يبست يف ليلة واحدة ، ومس هم اجلاوع فقاالوا 

  .(9) «فلين ر أيّها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلّطف وال يشعرون بكم أحدًا 
: ال يذهب يف حوائجكم غريي ، ولكن ادفع أي ها الر اعاي ثيابا  إيل  ، قاال :  قال متلي ا  

فدفع الر اعي ثيابه وم ى يؤم  املدينة ، فجعل ير  موااعا  ال يعرفها وطريقا  هو ينكرها حاك أتاى 
فجعااال : ال إلاااه إال  اهلل عيساااى رساااول اهلل ، قاااال : بااااب املديناااة وإذا علااام أخ ااار مكتاااوب علياااه 

أراين نائما  ، مث  دخال املديناة حاك  أتاى الس او  ، :  العلم وجعل  سح به عينيه ، ويقول ينظر إىل
ومااا اساام : أفسااوس قااال : قااال  ؟أي هااا اخلب اااز مااا اساام ماادينتكم هااذه: فااأتى رجااال  خب ااازا  فقااال 

ل عبااد الاار ون ، قااال ادفااع إيل  هبااذه الااور  طعامااا  فجعاال اخلب اااز يتعج ااب ماان ثقاا: قااال  ؟ملككاام
  .الد راهم ومن كربها

وزن كااال  : قاااال  ؟مااا كاااان وزن كااال  درهااام منهاااا: فوثاااب اليهاااودي  ، وقاااال ياااا علاااي  : قااال 
  .درهم عشرة دارهم وثلثي درهم

ماااا هااذا إال  تاان متاار بعتهااا مناااذ : فقااال متلي ااا   ؟يااا هااذا أنااات أصاابت كناازا  : فقااال اخلب اااز 
  .دون دقيوس املل ثالص وخرجت من هذه املدينة ، وتركت الن اس يعب

قاااال  ؟مااا شااأن هاااذا الفااك: فأخااذ اخلب ااااز بيااد متلي ااا  وأدخلاااه علااى امللاا  ، فقاااال : قااال 
أمرناا أن  7ياا فاك ال  اف ، فا ن  نبي ناا عيساى : إن  هذا رجل أصاب كنزا  ، فقال املل  : اخلب از 

 : ا  ال نأخذ من الكنز إال  مخسها ، فأع ين مخسها وامه ساملا  ، فقال متلي 
__________________ 

  .( 91: ) سورة الكهف ( 9)
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أنات مان : انظر أي ها املل  يف أمري ما أصبت كنزا  أناا رجال مان أهال هاذه املديناة ، فقاال امللا  
قاال امساي متلي اا   ؟ماا امسا : قال  .نعم: قال  ؟فهل تعرف هبا أحدا  : نعم ، قال : قال  ؟أهلها
  .أهل زمانناوما هذه األمساء أمساء : قال 

: نعاام اركااب أي هااا امللاا  معااي ، قااال : قااال  ؟هاال لاا  يف هااذه املدينااة دار: فقااال امللاا  
هاذه الاد ار يل ، فقارع البااب ف ارج : فركب والن اس معه فأتى هبم أرفاع دار يف املديناة قاال متلي اا  

أتاناا : مللا  فقاال ا ؟ماا شاأنكم: إليهم شي  كبري قد وقع حاجباه على عينياه مان الكارب ، فقاال 
أنااا متلي ااا  : قااال  ؟ماان أناات: هااذا الغااالم بالعجائااب ياازعم أن  هااذه الااد ار داره ، فقااال لااه الشااي  

  .هو جد ي ورب  الكعبة: فانكب الش ي  على رجليه يقب لها ، ويقول : بن قس يكني ، قال 
ل امللاا  عاان أي هااا امللاا  هااؤالء الس ااتة ال ااذين خرجااوا هرابااا  ماان دقيااوس امللاا  ، فنااز : فقااال 

يااااا متلي ااااا  مااااا فعاااال : فرسااااه ، وولااااه علااااى عاتقااااه ، وجعاااال الن اااااس يقب لااااون يديااااه وجليااااه ، فقااااال 
م يف الكهف وكان يومئذ باملدينة مل  مسلم ومل  يهودي   ؟أصحاب    .فأخرب أهن 

ااااا صاااااروا قريبااااا  مااان الكهااااف قااااال هلاااام متلي ااااا   إين  أخاااااف أن : فركباااوا يف اصااااحاهبم ، فلم 
أصااوات حااوافر اخليااول ، فيظن ااون أن  دقيااوس امللاا  قااد جاااء يف طلاابهم ، ولكاان  تساامع أصااحا 

  .أمهلوين حك  أتقدم فأخربهم ، فوقف الن اس
احلماد هلل ال اذي ج ااك : فأقبل متلي ا  حك  دخال الكهاف ، فلم اا نظاروا إلياه اعتنقاوه وقاالوا 

لبثنااا يومااا  أو بعااه : قااالوا  ؟دعااوين عاانكم وعاان دقيوسااكم كاال لبثااتم: ماان دقيااوس ، قااال متلي ااا  
قارب بعاد قارن ، وبعاث  (9)بل لبثاتم ثالتائاة وتساع سانني ، وقاد ماات وانقارض : يوم قال متلي ا  
  .املسيح عيسى بن مرمي ، ورفعه اهلل إليه ، وقد أقبل إلينا املل  والن اس معه: اهلل نبي ا  يقال له 
ادع اهلل : قااالوا  ؟فمااا ترياادون: ني قااال متلي ااا  يااا متلي ااا  أتريااد أن جتعلنااا فتنااة للعااامل: قااالوا 

جااال  ذكاااره ونااادعوه معااا  حاااك  يقااابه أرواحناااا ، فرفعاااوا أياااديهم ، فاااأمر اهلل بقااابه أرواحهااام ، 
وطماس اهلل بااب الكهاف علاى الن اااس ، فأقبال امللكاان ي وفاان علااى بااب الكهاف سابعة أي ااام ال 

  .ودان للكهف بابا  
__________________ 

  .يادة من البحارالز  ( 9)
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: ماتوا على ديننا أباين علاى بااب الكهاف مساجدا  ، وقاال اليهاودي : فقال املل  املسلم 
  . بل ماتوا على ديين أبين على باب الكهف كنيسة فاقتتال ، فغلب املسلم وبف مسجدا  عليه

ا أشاهد أن ما زدت حرفا  وال نقصات حرفاا  وأنا: يا يهودي  أيوافق هذا ما يف توراتكم قال 
  .(9) 9ال إله إال  اهلل وأن حمم دا  عبده ورسوله 

 ـ 9فصل ـ 
ا وباسااناده عاان سااعد باان عبااداهلل ، عاان إبااراهيم باان مهزيااار ، عاان أخيااه علااي  باان  389

مهزياار ، عان عمارو باان عثماان ، عان املف ال باان صااحل ، عان جاابر باان يزياد ، عان عباد الاار ون 
خاارج ثالثااة نفااار : يقااول  9مسعاات رسااول اهلل : أوّف ، قاااال اباان احلااارص الااربادي ، عاان اباان أ  

يسيحون يف األرض ، فبينما هم يعبدون اهلل يف كهف يف قل ة جبال حاني بادت صا رة مان أعلاى 
يا عباد اهلل واهلل ال ينجيكم مم اا دهياتم فياه إال  : اجلبل حك  التقيت باب الكهف ، فقال بع هم 

  .لتم خالصا  هللأن تصدقوا عن اهلل ، فهلم وا ما عم
الل هم إن كنت تعلم أين  طلبات جي ادة حلسانها ومجاهلاا وأع يات فيهاا مااال  : فقال أحدهم 

ا يما  حك  إذا قدرت عليها وجلست منها  لاس الر جال مان املارأة ذكارت الن اار ، فقمات عنهاا 
  .فانصدعت حك  نظروا إىل ال  وء: فرقا  من  ، فأرفع عن ا هذه الص  رة قال 

الل هام إن كنات تعلام أين  اساتأجرت قوماا  كال  رجال مانهم بنصاف درهام ، :  قال اصخار مث
لقاد عملات عمال رجلاني ، واهلل ال اخاذ إال  درمهاا  ، : فلم ا فرغوا أع يتهم اُجاورهم ، فقاال رجال 

مث ذهااب وتااارك ماااا لاااه عنااادي ، فباااذرت باااذل  الن صاااف الاااد رهم يف األرض ، فاااأخرج اهلل باااه رزقاااا  
ب الن صاف الااد رهم ، فااأراده فادفعت إليااه عرشاة آالف درهاام حق ااه ، فاان كناات تعلاام وجااء صاااح

ا فعلات ذلا  خمافاة منا  ، فاارفع عن اا هاذه الص ا رة ، قاال  فاانفجرت حاك  نظار بع اهم : أين  إه 
  .إىل بعه

 الل هم  إن كنت تعلم أن  أ  وأم ي كانا نائمني ، فأتيتهما بقصعة من : مث  قال اصخر 
__________________ 

  .( 9: ) ، برقم (  291ا  92/299) كار األنوار ( 9)
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لنب ، ف فات أن أااعه فيقاع فياه هام اة وكرهات أن اُنب ههماا مان نومهماا ، فيشاق  ذلا  عليهماا ، 
فلااام أزل باااذل  حاااك  اساااتيقظا فشاااربا ، الل هااام إن كنااات تعلااام أين  فعلااات ذلااا  ابتغااااء لوجهااا  ، 

ماان صااد  :  9فرجاات حااك  سااه ل اهلل هلاام امل اارج ، مث  قااال رسااول اهلل فااارفع عن ااا الص اا رة ، فان
 .(9)اهلل جا 

__________________ 
الص ادو  عان أبياه عان ساعد عان : والس ند فيه هكاذا : أقول  .( 8: ) ، برقم (  257ا  92/256) كار األنوار ( 9)

وفيه سهو ف ن  أبان بن عثماان مل يارو عان أ  مجيلاة  ... إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن أبان بن عثمان عن أ  مجيلة
 .علاي  بان مهزياار مل يارو عان اباان بان عثماان لبعاد ال  بقاة: املراد به املف  ل بن صاحل وأخو إبراهيم بن مهزيار املراد باه 

فاي  اخلااز از وأم ااا عمارو بان عثماان هااذا فينصارف إىل الث ق...  علااي بان مهزياار عان عماارو بان عثماان: فالص احيح ماا هناا 
  .األزدي فقد رو  عن األكابر ورو  عنه األ صاغر
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 الثّامن عشر الباب
 ( عليه السالمفي نبوّة عيسى ) 
 (ا كان في زمانه ومولده ونبّوته وم) 

» : يف قولااه تعاااىل  7عاان الص اااد   (9)[ رفعااه ] ا وباسااناده عاان سااعد باان عبااداهلل  385
 7أحصاااانت فرجهااااا قباااال أن تلااااد عيسااااى : قااااال  «وماااارمي إبناااات عمااااران ال اااايف أحصاااانت فرجهااااا 

فاااأو ل مااان ساااوهم علياااه مااارمي ابناااة عماااران ناااذرت أم هاااا ماااا يف ب نهاااا حمااار را  : مخسااامائة عاااام قاااال 
، فكانات  اادم العب ااد تنااوهلم حاك بلغات ، وأمار زكري ااا أن  (5)للكنيساة ، فوااعتها اُنثاى فشادت 

عليها فاري  عنادها تارة الش اتاء يف الص ايف وتارة يت  ذ هلا حجابا  دون العب اد ، فكان زكريا يدخل 
عاشات مارمي : هو مان عناد اهلل ، وقاال : قالت  ؟أىن  ل  هذا: الص يف يف الش تاء ، قال يا مرمي 

  .(3)بعد عمران مخسمائة سنة 
ااا بشاارت بعيسااى :  7ا وقااال الباااقر  383 فبينااا هااي يف اوااراب إذ متث اال هلااا الاار وح  7أهن 
ــاً قــال  »سااوي ا  األمااني بشاارا   ــالّرحمن منــك إن كنــت تقّي ــا أنــا رســول ربّــك : قالــت إنّــي أعــوذ ب إنّم

  .(2)« ألهب لك غالماً زكّياً 
 مل تكن على : فلم يلبث أن ولدت ، وقال  7فتفل يف جيبها ، فحملت بعيسى 

__________________ 
 .الز يادة من البحار( 9)
 .فشبت: يف البحار ( 5)
بيااان ال هفااى مااا يف هااذا : قااال العالمااة اجمللسااي يف ذيلااه  .( 97: ) ، باارقم (  582ا  92/583) كااار األنااوار ( 3)

اند فان اه كماا تار  مرفوعاة ساعد : اخلرب من الشذوذ والغراباة وامل الفاة لساائر األخباار واصثاار ، أقاول  ب ااافة ااعف الس 
 .7بن عبداهلل عن أ  عبداهلل 

  .( 91و 98)  .سورة مرمي( 2)
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كلمااااة : ه األرض شااااجرة إال  ينتفااااع هبااااا ، وال تاااارة وال شااااوك مااااا حااااك  قالاااات فجاااارة بااااين آدم وجاااا
قاد ولاد الل يلاة : فاقشعر ت األرض وشاكت الش جرة ، وأتاى إبلايس تلا  الل يلاة ، فقيال لاه  .الس وء

ولااد مل يبااق علااى وجااه األرض صاانم إال  خاار  لوجهااه ، وأتااى املشاار  واملغاارب ي لبااه ، فوجااده يف 
 ؟مان اباوه: تانح  ، فقاال هلام : دير قد حف ت به املالئكة ، فذهب يادنو فصااحت املالئكاة بيت 

  .(9)ألال ن به اربعة أمخاس الناس : فقال إبليس  .فمثله كمثل آدم: فقالت 
ثنا عباداهلل بان جعفار  382 ثنا حمماد بان موساى بان املتوك ال ، حاد  ا وعان ابان بابوياه ، حاد 

ثنا احلسان بان حمباوب ، عان أ  أي اوب اخلاز از ، عان زيااد بان  احلمريي ، عن أود بن حممد ، حاد 
مل اا قالات العواتاق الفرياة ا وهاي سابعون ا :  7قاال أباو جعفار : ساوقة ، عان احلكام بان عينياة قاال 

تفا ين علاى : عناد ذلا  ، فقاال هلان   7لقد جئت شيئا  فري اا  ، أن اق اهلل تعااىل عيساى :  3ملرمي 
ا  بااف ائكن  علاى أماي  أمي  ، أنا عبداهلل  آتاين الكتاب ، وأقسم باهلل ألاربن كال  امارأة مانكن  حاد 
نعاام ، وهلل احلمااد واملن ااة : قاال :  ؟بعااد ذلاا  7أف ارهبن  عيسااى  7فقلاات للباااقر : ، قاال احلكاام 

(5).  
 ـ  1فصل ـ 

ا وباسااناده عاان الص ااف ار ، عاان أوااد باان حممااد عاان القاساام باان حيااىي ، عاان جااد ه  385
فلم اا صارنا  7كن اا بااحلرية ، فركبات ماع أ  عباداهلل : ن بن راشد ، عن حيىي بن عبداهلل قال احلس

هاي هااي حاني قاارب ماان الشاط  وصااار علاى شاافري الفاارات ، مث  : قااال  (3)حياال قريااة فاو  املآصاار 
يف هاذا املوااع : ال ، فقالات : قلات  ؟7أتادري أيان ولاد عيساى : نزل فصال ى ركعتاني ، مث  قاال 

: ال ، فماد  ياده خلفاه ، فقاال : قلات  ؟أتدري أي كانت الن  لاة: أنا جالس فيه ، مث  قال  ال ذي
هاااذا هااااو : ال ، قاااال : فقلااات  ؟ومااااا املااااء املعاااني ؟أتااادري ماااا القااارار: يف هاااذا املكاااان ، مث قاااال 

 هااذا هااو اجلباال: ال ، فأشااار بيااده عاان  ينااه ، فقااال : قلاات  ؟أتاادري مااا الر بااوة: مث  قااال  .الفاارات
  .إىل الن جف

__________________ 
 .( 92: ) ، برقم (  92/595) كار األنوار ( 9)
 .( 95: ) ، برقم (  92/595) كار األنوار ( 5)
  .مجع املأصر كاجملالس مجع اجمللس ، أي حمابس املاء( 3)
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ه ولتا: ههار ولهاا ، وكاان يف واد فياه مخسامائة بكار يعبادون ، وقاال  7إن  مارمي : وقال 
سبع ساعان ، فلم اا اارهبا ال  لاق خرجات مان اواراب إىل بيات ديار هلام ، فأجاءهاا امل ااض إىل 
جذع الن  لة ، فواعته ، فحملته ، فذهبت به إىل قومهاا ، فلم اا رأوهاا فزعاوا ، فااختلف فياه بناو 

باال  :هااو عبااداهلل ونبي ااه ، وقالاات اليهااود : هااو اباان اهلل وقااال بع ااهم : إساارائيل ، فقااال بع ااهم 
  .(9)العجوة : هو ابن اهلنة ويقال للن  لة ال يف أنزلت على مرمي 

ا وباسناده عن ابن أورمة ، عن أواد بان خالاد لكرخاي ، عان احلسان بان إباراهيم ،  386
مان : ال ، قاال : قلت  ؟أتدري مبا ولت مرمي:  7قال أبو احلسن : عن سليمان اجلعفي ، قال 

  .(3) 7 أتاها به جربئيل (5)متر صرفان 
ثنا أواد بان حمماد بان عيساى ، عان احلسان  387 ا وباساناده عان ساعد بان عباداهلل ، حاد 

كاااان :  7قلااات أل  جعفااار : بااان حمباااوب ، عااان هشاااام بااان ساااامل ، عااان يزياااد الكناساااي ، قاااال 
  .؟عيسى حني تكل م يف املهد حج ة اهلل جل ت عظمته على أهل زمانه

  .ا يف تل  احلال وهو يف املهدكان يومئذ نبي ا  حج ة على زكري  : قال 
حاني تكل ام وعارب  عنهاا ونبي اا   3كان يف تكل احلال آية للن ااس وركماة مان اهلل ملارمي : وقال 

وحج ة على من مسع كالمه يف تل  احلاال ، مث  صامت فماا تكل ام حاك  م ات لاه سانتان ، وكاان 
  .احلد ة على الناس بعد صمت عيسى سنتني 7زكري ا 

اااا بلاااغ عيساااى  8ي اااا ، فورثاااه حياااىي مث  ماااات زكر   7الكتااااب واحلكماااة وهوصااايب  صاااغري ، فلم 
سبع سنني تكل م بالن بو ة حني أوحاى اهلل تعااىل إلياه ، وكاان عيساى احلج اة علاى حياىي وعلاى الن ااس 

  .أمجعني
ااة اهلل علااى الناااس منااذ خلااق اهلل  (2)ولاايس تبقااى االرض يااا أبااا خالااد  يومااا  واحاادا  بغااري حج 

  .7آدم 
 حج ة من اهلل ورسوله إىل هذه األم ة يف  7أو كان علي  بن أ  طالب : قلت 

__________________ 
 .( 97: ) ، برقم (  92/596) كار األنوار ( 9)
 .الص رفانة ، مترة وراء  و الربنية وهي أرزن الت مر كل ه ا املصباح املنري: الص رفان جنس من الت مر ويقال ( 5)
 .( 98: ) ، برقم (  597ا  92/596) نوار كار األ( 3)
  .كنية ليزيد الكناسي( 2)
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  ؟9حياة رسول اهلل 
وبعاد وفاتااه ولكن ااه  9نعاام ، وكانات طاعتااه واجباة علااى الن اااس يف حيااة رسااو ل اهلل : قاال 

على أم ته وعلاى علاي  معهام يف حاال  9وكانت ال  اعة لرسول اهلل  9صحت ومل يتكل م مع الن يب  
رسول اهلل ، وكان علي  حكيما  عاملا  حياة 

(9).  
 ـ 2فصل ـ 

ثنا أواد بان  388 ثنا حممد بن إبراهيم بن إسحا  ال  القاين ، حد  ا وعن ابن بابويه ، حد 
ثنا كثاري بان عي اا  الق اان ،  ثنا بان عباداهلل بان جعفار ، حاد  حممد اهلمداين موىل بان هاشام ، حاد 

كااان اباان يااوم كان ااه اباان   7مل ااا ولااد عيسااى : قااال  7الباااقر  عاان أ  اجلااارود زياااد باان املنااذر ، عاان
ااا كااان اباان ساابعة أشااهر أخذتااه والدتااه وأقعدتااه عنااد املعل اام ، فقااال املااؤد ب  : قاال : شااهرين ، فلم 

قااال أااااد : بسااام اهلل الااار ون الااارحيم ، فقاااال املاااؤد ب :  7قاااال عيساااى  .بسااام اهلل الااارون الااارحيم
  .فس ره يل: كنت ال تدري فاسألين حك  أفس ر ل  ، قال وان   ؟يا مؤد ب ما أاد: فقال 

 .آالء اهلل والبااااء هبجاااة اهلل واجلااايم مجاااال اهلل والاااد ال ديااان اهلل: األلاااف :  7فقاااال عيساااى 
ح  ااات : ح  اااي  .جهااان م والاااواو ويااال ألهااال الن اااار والاااز اي زفاااري جهااان م (5)[ هاااول ] اهلااااء : هاااو ز 

  .اخل ايا عن املذنبني املستغفرين
: قرشااات  .صاااع بصاااع واجلاازاء باااجلزاء: ساااعفص  .كااالم اهلل ال مبااد ل لكلماتااه: كلماان 

  .قرشهم فحشرهم
  .(3)أيت ها املرأة ال حاجة له إىل الت عليم : فقال املؤد ب 

 ا وب سناده عن أود بن حممد بن عيسى ، عن أود بن حممد بن أ  نصر ، عن  381
__________________ 

عن الكايف ، مث أحاال إلياه القصاص ماثال  واحلاال أن  املماثلاة (  59: ) ، برقم (  556ا  92/555) ار كار األنو ( 9)
 لايس تبقاى األرض: مان قولاه (  56: ) ، بارقم (  38/398) بينهما يف هذا اخلرب يف بعه عباراهتما وذكاره يف اجلازء 

 .إىل آخره... 
 .الز يادة من البحار( 5)
 8: ) ، بارقم (  92/586) عان املعااين والت وحياد واصماايل ، و(  9: ) ، بارقم (  397ا  5/396) كاار األناوار ( 3)
).  
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 8كااااان بااااني داود وعيسااااى : قااااال  7أبااااان باااان عثمااااان ، عاااان حممااااد احللاااايب ، عاااان أ  عبااااداهلل 
أربعمائااة ساانة وتااانون ساانة ، واُناازل علااى عيسااى يف ا جياال مااواعظ وأمثااال وحاادود ، ولاايس فيهااا 

وال أحكام حدود وال فرض مواريث ، واُنزل علياه  فياف ماا كاان نازل علاى موساى علياه قصاص 
واُلحاال  » : أنااه قااال لبااين إساارائيل :  7اسااالم يف الت ااوارة ، وهااو قولااه تعاااىل حكايااة عاان عيسااى 

مان معاه مم ان تبعاه مان املاؤمنني أن يؤمناوا بشاريعة  7وأمر عيساى « لكم بعه ال ذي حر م عليكم 
  .شرايع مجيع الن بيني واألجيلالت وراة و 

حااك  بلااغ ساابع ساانني أو تانيااا  ، فجعاال هااربهم مبااا يااأكلون ومااا  7ومكااث عيسااى : قااال 
يد خرون يف بيوهتم ، فأقام بني أههرهم حيياي املاوتى ، وياربه األكماه واألبارص ، ويعل مهام الت اوراة 

  .حجة، وأنزل اهلل تعاىل عليه ا جيل مل ا أراد أن يت  ذ عليهم 
وكان يبعث إىل الر وم رجاال  ال ياداوي أحادا  إال  باره مان مرااه ، ويارب  األكماه واألبارص 

: نعام ، قاال : قاال  ؟أتاربه األكماه واألبارص: ، حك  ذكر ذل  مللكهم ، فاُدخال علياه ، فقاال 
يااه فااأتى بغااالم من سااف احلدقااة مل ياار شاايئا  قااط  ، فأخااذ بناادقتني فبناادقهما ، مث  جعلهمااا يف عين

كاان معااي وال  اارج ماان مصااري ، وأنزلااه معااه : ودعااا فاا ذا هااو بصااري ، فأقعااده امللاا  معااه وقااال 
  .بأف ل املنازل

أناا أعلام مان : بعث آخر وعل مه ماا باه حيياي املاوتى ، فادخل الار وم وقاال  7مث  إن  املسيح 
ادخلااه ، فااا ن ال تقتلااه : اتقلااوه ، فقااال ال  بيااب : ذلاا  ، قاااال : طبيااب امللاا  ، فقااالوا للملاا  

أناا أحياي املاوتى ، فركاب امللا  والنااس : عرفت خ أه قتلته ولا  احلج اة ، فاُدخال علياه ، فقاال 
، وأم اان طبيااب امللاا  ال ااذي  7يف تلاا  األي ااام ، فاادعا رسااول املساايح  (9)إىل قاارب اباان امللاا  مااات 

شاي حاك  جلاس يف أي ا  األو ل ، فانشق  القرب ف رج ابن امللا  ، مث  جااء   7هو رسول املسيح 
إن ااا رسااول : هااذا وهااذا فقاماا وقاااال : فنظار ، فقااال : قااال  ؟يااا باين  ماان أحياااك: حجار أبيااه فقااال 

ااا تااأمر بقااتلهم إذا أتااوك فتااابع ، وأعظمااوا  7املساايح  (5) إلياا  وان اا  كناات ال تساامع ماان رسااله إه 
 حك  قال فيه  7أمر املسيح 

__________________ 
 .قد مات وكان: يف البحار ( 9)
  .رسوال:  9يف ( 5)
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  .(9)أعداء اهلل ما قالوا ، واليهود يكذ بونه ويريدون قتله 
قاام يااا سااام : فااأتى إىل قااربه ، فقااال  7أن حييااي سااام باان نااوح  7ا وسااالوا عيسااى  398

 7باذن اهلل ، فانشق  القرب ، مث  أعاد الكالم فتحر ك ، مث  أعاد الكالم ف ارج ساام ، فقاال عيساى 
ياااا روح اهلل ، بااال أعاااود إين  ألجاااد لذعاااة املاااوت يف : قاااال  ؟هماااا أحاااب  إليااا  تبقاااى أو تعاااودأي  : 

  .(5)جويف إىل يوم هذا 
 ـ  3فصل ـ 

ا وباسناده عن أود بن حممد بن عيسى ، عن ابان ف  اال ، عان علاي  بان عقباة  399
(3) 

جبال بالش اام يقاال لاه  على 7صعد عيسى :  7قال يل أبو عبداهلل : ، عن يزيد القصراين  ، قال 
ياااا روح اهلل أحييااات املاااوتى وأبااارأت : أرحيااا ، فأتااااه إبلااايس يف صاااورة ملااا  فلسااا ني ، فقااال لاااه : 

إن  ذلاا  أذن يل فيااه وهااذا مل :  7األكمااه واالباارص ، فاااطرح نفساا  عاان اجلباال ، فقااال عيسااى 
  .(2)يؤذن يل فيه 
م بان ساامل ، عان الص ااد  ا وباساناده عان الص افار ، عان ابان أ  عماري ، عان هشاا 395

بلاى :  7قاال عيساى  ؟أليس تزعم أن   ييي املاوتى: ، فقال  7جاء إبليس إىل عيسى: قال  7
ويلا  إن  العباد ال وار ب رب اه :  7فاطرح نفس  من فو  احلاائط ، فقاال عيساى : ، قال إبليس 
فقاال  ؟كهيئتهاا  يا عيسى هل يقدر رب   على أن يادخل األرض يف بي اة والبي اة: وقال إبليس 

  .ان  اهلل عز  وجل  ال يوصف بعجز ، وال ذي قلت ال يكون: 
  .(6)هو مستحيل يف نفسه كجمع ال  دين :  (5)يعين 

__________________ 
 .( 23: ) ، برقم (  555ا  92/559) كال األنوار ( 9)
 .( 5: ) ، برقم (  92/533) كار األنوار ( 5)
عييناة ويف غاريه غاري ذلا  والكال  مصاح ف وماا يف املانت :  3عتباة ، ويف   : ار ، ويف آخار كذا يف مورد من البح( 3)

 .هو الص حيح
الت فسااري هاااهرا  ماان كااالم ( 5) .( 995: ) ، باارقم (  63/555) و(  5: ) ، باارقم (  92/579) كااار األنااوار ( 2)

 .الش ي  الر اوندي
  .( 63/555) و(  3: ) ، برقم (  92/579) كار األنوار ( 6)
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أنااات بلاااغ مااان عظااام ربوبي تااا  أن :  7أن  إبلااايس قاااال لعيساااى : ا ويف خااارب آخااار  393
أناات ال ااذي بلااغ ماان عظاام ربوبي تاا  أن اا  : ، قااال إبلاايس  7قااال عيسااى  ؟تكو ناات ماان غااري أب

بااال العظماااة لل اااذي :  7فتااانف  فياااه فيكاااون طاااريا  ، فقاااال عيساااى  ؟ لاااق مااان ال  اااني كهيئاااة ال  يااال
  .(9)ما س  ر يل  خلقين وخلق
ياا نايب  : ، فقالات  (5)امارأة مان كنعاان باابن هلاا مازمن  7أتات عيساى : ا ويف رواياة  392

ا أمرت ان ابره زماين باين إسارائيل ، قالات : اهلل ابين هذا زمن ادع اهلل له قال  ياا روح اهلل إن  : إه 
ماان حكمتاا  مااا ننتفااع بااه ،  الكااالب تناااول ماان ف ااول موائااد أرباهبااا إذا رفعااوا موائاادهم ، فأنلنااا

  .(3)فاستأذن اهلل تعاىل يف الد عاء فأذن له فأبرأه 
 ـ  4فصل ـ 

سااأل أ  أبااا : ا وباسااناده عاان احلساان باان حمبااوب ، عاان عبااداهلل باان ساانان ، قااال  395
ولقد كاان يصايبه وجاع الكباار  .نعم: قال  ؟هل كان عيسى يصيبه ما يصيب ولد آدم 7عبداهلل 

به وجع الص غار يف كربه ويصايبه املارض ، وكاان إذا مس اه وجاع اخلاصارة يف صاغره يف صغره ، ويصي
ابغااي يل عسااال  وشااونيزا  وزيتااا  فتعجااين بااه مث  ائتيااين بااه فأتتااه بااه : وهااو ماان علاال الكبااار قااال ألم ااه 

هاتيااه ، نعت ااه لاا  بعلاام النبااو ة وأكرهتااه جلاازع الص اابا : مل تكرهااه وقااد طلبتااه فقااال : فكرهااه فتقااول 
  .(2)يش م الد واء مث يشربه بعد ذل  و 

كااان   7إن  عيسااى باان ماارمي :  7ا ويف روايااة إمساعياال باان جااابر ، قااال أبااو عبااداهلل  396
ااا أعياات مااارمي  خااذي مااان حلااا هااذه الش اااجرة : كثاارة بكائااه قاااال هلااا   3يبكااي بكاااءا  شاااديدا  ، فلم 

: فيقاول  ؟مااذا امارتين:  3مارمي فأجعلي وجورا مث  اسقينيه ، ف ذا سقي بكى بكاءا  شديدا  فتقول 
يا أم اه علم الن بو ة واعف الص با 
(5).  

__________________ 
 .، عن أمايل الص دو  مسندا  ومبسوطا  (  9: ) ، برقم (  92/578) كار األنوار ( 9)
 .مرض:  9يف   ( 5)
 .( 25: ) ، برقم (  92/553) كار األنوار ( 3)
 .( 2: ) ، برقم (  65/978) و(  26: ) ، برقم (  552ا  92/553) كار األنوار ( 2)
  .( 27: ) ، برقم (  92/552) كار األنوار ( 5)
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ا وباسناده عن ابن سنان ، عن أود بان حمماد بان أ  نصار ، عان أ  بصاري ، عان  397
 بناات فااالن هتااد  إىل: ماار  بقااوم  لبااني ، فسااأل عاانهم ، فقياال  7إن  عيسااى : قااال  7الص اااد  

ااا كااان ماان الغااد قياال : بياات فااالن ، فقااال  ااا حي ااة هاارج هبااا : صاااحبتهم ميتااة ماان ليلااتهم ، فلم  إهن 
ماا : فقالات  ؟سل زوجت  ما فعلت البارحة مان اخلاري: الن اس إىل دارها ف رج زوجها ، فقال له 

هتاف فلام واب فعلت شيئا  إال  أن  سائال  كان يأتيين كل  ليلة مجعة فيما م اى وأن اه جاءناا ليلتناا ف
اااا ال تسااامع صاااوف وعياااايل يبقاااون الل يلاااة جياعاااا  ، فقمااات مساااتنكرة فأنلتاااه : ، فقاااال  عاااز  علاااي  أهن 

ااي ماان  لسااا  فتنح اات ، فاا ذا يااات :  7مقاادار مااا كناات أنيلاااه فيمااا م ااى ، قاااال عيسااى  تنح 
  .(9)مبا تصد قت صرف عن  هذا : ثياهبا أفعى عاض على ذنبه ، فقال 

 ـ 5فصل ـ 
اسااناده عاان اباان أورمااة ، عاان عيسااى باان العب اااس ، عاان حممااد باان عبااد الكاارمي ا وب 398

أوحااى اهلل جل اات عظمتااه :  9قااال رسااول اهلل : الت فليسااي ، عاان عبااد املااؤمن باان حممااد رفعااه قااال 
إين  خلقتاا  ماان غااري فحاال آيااة للعاااملني ، أخااربهم آمنااوا  (5)جااد  يف أمااري وال تاا ك  7إىل عيسااى 

م ي نسله من مباركة ، وهاي ماع أم ا  يف اجلن اة ، طاوىب ملان مساع كالماه وأدرك   وبرسويل الن يب االُ 
  .زمانه وشهد أي امه

شااجرة يف اجلن ااة ، يتهااا عااني ماان شاارب منهااا : قااال  ؟يااا رب  ومااا طااوىب:  7قااال عيسااى 
كاال  ياا عيساى إن  : يا رب  اسقين منها شربة ، قاال :  7شربة مل يظمأ بعدها ابدا  ، قال عيسى 

  العاااني حمر ماااة علاااى األنبيااااء حاااك  يشااارهبا ذلااا  النااايب  ، وتلااا  اجلن اااة حمر ماااة علاااى االُمااام حاااك  تلااا
تدخلها أم ة ذل  النيب  
(3).  

 8قاااال عيساااى بااان مااارمي :  7قاااال الص ااااد  : ا وباساااناده عااان ابااان سااانان ، قاااال  391
 فانتفه جربئيل انتفااة  ؟مك قيام الس اعة:  7جلربئيل 

____________ 
 .( 37: ) ، برقم (  92/352) كار األنوار  (9)
 .يف أمرك وال هتزل: يف إثبات اهلداة ( 5)
: ) ، باارقم (  9/917) واثبااات اهلااداة  .( 587ا  95/586) و(  32: ) ، باارقم (  92/353) كااار األنااوار ( 3)

999 ).  
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ااا أفاااا  قااال  اااائل ولااه مااان يف ياااا روح اهلل مااا املساااؤول أعلاام هباااا : اُغمااي عليااه منهاااا ، فلم  ماان الس 
الس ماوات واألرض ال تأتيكم إال  بغتة 
(9).  

كان فيها أوحاى اهلل تعااىل جال  ذكاره إىل :  7قال الص اد  : ا وعن ابن سنان قال  358
هااب يل ماان عينياا  الااد موع ، وماان قلباا  اخلشااية ، واكحاال عينياا  مبياال احلاازن إذا :  7عيسااى 

ات ونادهم بالص اوت الر فياع لعل ا  تأخاذ موعظتا  مانهم اح  الب  الون ، وقم على قبور األمو 
  .(3)يف ال الحقني  (5)إين  الحق : ، وقل 

أشااد  : قااال  ؟يااا معل اام اخلااري عل منااا أي  األشااياء أشااد  :  7ا وقااال احلو اري ااون لعيسااى  359
بااادء وماااا : باااأن ال تغ ااابوا ، قاااالوا : قاااال  ؟فبماااا يت قاااى غ اااب اهلل: األشاااياء غ اااب اهلل ، قاااالوا 

  .(2)الكرب ، والت جرب ، وحمقرة الن اس : قال  ؟الغ ب
مااا تاادري مااا يفجااأك مااا  نعاا  مااا تسااعد لااه قباال أن : يقااول : 7ا قااال أبااو جعفاار  355

  .(5)يعيش 
أماااركم أن ال  7ان  موساااى : عل مناااا ، قاااال :  7وقاااال احلواري اااون لعيساااى : ا قاااال  352

  .(6)فوا باهلل ال كاذبني وال صادقني يلفوا باهلل كاذبني وأنا آمركم أن ال يل
إذا قيل في  ما في  فااعلم أن اه ذناب ذكرتاُه فاساتغفر :  7ليحىي  7ا وقال عيسى  355

ا حسنة كتبت ل  مل   اهلل منه ، وإن قيل في  ما ليس في  فاعلم أهن 
__________________ 

، وياااأف ماااا (  35: ) ، بااارقم (  92/353 )و(  96: ) ، بااارقم (  65ا  7/69) و(  6/395) كااار األناااوار ( 9)
 .( 359: ) بعده برقم 

 .ال حق هبم يف: والبحار  3يف   ( 5)
 .عن أمايل الش ي  ال  وسي بسنده عن أ  بصري مثله(  52: ) ، برقم (  92/358) كار األنوار ( 3)
 .عن اخلصال(  587) واملصدر ص (  35: ) ، برقم (  92/353) كار األنوار ( 2)
 ااوه عاان تنبيااه اخلااواطر وراجااع الكتاااب (  356) عاان الز هااد وص (  68: ) ، باارقم (  92/338) كااار األنااوار ( 5)

ماان كتاااب الزهااد لبهااوازي ، عاان ف ااالة عاان امساعياال عاان أ  عبااداهلل (  95: ) ، بارقم (  79/567) و(  86) ص 
يلقااك ماا  نعا  أن تساتعد لاه قبال أن يفجااك ،  هاول ال تادري ماك: يقاول  7كان عيسى بن مرمي : قال  8عن أبيه 

  .واخلرب صحف يف مجيع الن س 
  .( 92: ) ، برقم (  982/588) عن الكايف و(  79: ) ، برقم (  92/339) كار األنوار ( 6)
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  .(9)تتعب فيها 
 ـ 6فصل ـ 

ا وباسااناده عاان اباان أورمااة ، عاان احلساان باان علااي  ، عاان احلساان باان اجلهاام ، عاان  356
يبكاااي وال ي اااح  ، وكاااان  7يبكاااي وي اااح  ، وكاااان حياااىي  7كاااان عيساااى : قاااال  7لر ااااا ا

  .(5)أف ل  7ال ذي يفعل عيسى 
الاد ود ، فشاكوا  (3)مبدينة وإذا يف أتارهم  7مر  أخي عيسى :  9ا وقال رسول اهلل  357

اب دواء هاذا معكام ، ولساتم تعلماون أناتم إذا غرساتم األشاجار صا: إليه ما هبم ، فقاال  ببتم الا  
اب ، فاساااتأنفوا كماااا  اااا ينبغاااي أن تصاااب وا املااااء يف أصاااول الشاااجر مث الااا   مث  املااااء ، ولااايس هكاااذا اه 

  .(2)وصف ، فذهب عنهم ذل  
مبدينااة وفيهااا رجاال واماارأة يتصاااحيان ،  7ماار  أخااي عيسااى :  9ا وقااال رسااول اهلل  358

ة ولايس هباا باأس ، ولكاين  أحاب  فراقهاا ، يا نيب  اهلل هذه امارأف صااحل: قال  ؟ما شأنكما: فقال 
 ؟يااا اماارأة أيبااني  أن يعااود ماااء وجهاا  طري ااا  :  7فهااي خلقااة الوجااه ماان غااري كاارب ، قااال عيسااى 

ام إذا تكااثر علاى الص ادر زاد يف البادن 'إذا أكلت إي اك أن تشابعي ألن  الاط  : نعم ، قال : قالت 
  .(7)طري ا   (6)فذهب ماء الوجه ، ففعلت ذل  فعاد وجهها  (5)

ال متااازح فياااذهب ناااورك وال : قاااال  7ا وباساااناده عااان ابااان سااانان ، عااان الص ااااد   351
 ال  جر والكسل ، ف ن   إن اجرت : تكذب فيذهب هباؤك ، وإي اك وخصلتني 

__________________ 
(  77) ماايل اجمللاس راجاع األ(  99: ) يف ذيل خرب عن أمايل الص دو  مساندا  بارقم (  92/587) كار األنوار ( 9)

 .( 8: ) برقم 
 99: ) ، بااارقم (  76/68) و(  38: ) ، بااارقم (  521) وص (  29: ) ، بااارقم (  92/988) كاااار األناااوار ( 5)
). 
 .تارها: يف البحار ( 3)
 .عن العلل(  57: ) ، برقم (  92/359) كار األنوار ( 2)
 .فزاد يف القدر: يف البحار ( 5)
 .عاد ماء وجههاف:  3يف   ( 6)
  .، عن العلل(  95: ) ، برقم (  66/332) و(  56: ) ، برقم (  92/358) كار األنوار ( 7)
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  .مل تصرب على حق  ، وإن كسلت مل تؤد  حقا  
مان كثار مه اه ساقم بدناه ، ومان سااء خلقاه عاذ ب : وكان املسيح عليه السلم يقاول : قال 

كثار كذبااه ذهااب هباااؤه ، ومان الحااى الر جااال ذهباات نفساه ، وماان كثاار كالماه كثاار سااق ه ، وماان  
مر وته 
(9).  

مبدينة ، ف ذا وجوههم صافر وعياوهنم زر   7مر  أخي عيسى :  9ا وقال قال الن يب  338
دواؤكام معكام أناتم إذا أكلاتم الل حام طب تماوه غاري : مان العلال ، فقاال  (5)، فشكوا إليه ماا هبام 

نيا إ ال  انابة ، فغسلوا بعد ذل  كاومهم ، فاذهبت أمراااهم مغسول ، وليس هرج شيء من الد 
(3).  

مبديناااة وإذا أهلهاااا أساااناهنم منتشااارة ووجاااوههم منتف اااة ،  7ا ومااار  أخاااي عيساااى  339
أنااتم إذا هااتم ت بقااون أفااواهكم ، فتغلااي الاار يح يف الص اادر : فشااكوا إليااه ، فقااال 

حااك  تبلااغ إىل  (2)
ىل أصااااول األساااانان فيفسااااد الوجااااه ، فاااا ذا هااااتم فااااافتحوا إ (5)الفاااام وال يكااااون لااااه خماااارج ، فريجااااع 

  .(7)فذهب ذل  عنهم  (6)شفاهكم ، ففعلوا 
 ـ 7فصل ـ 

ا وباساناده عان ساعد بان عباداهلل ، عان حمماد بان احلساني ، عان حمماد بان ساانان ،  335
مل اااا اراد وداع أصاااحابه مجعهااام ،  7إن  عيساااى : قاااال  7عااان إمساعيااال بااان جاااابر ، عااان الص ااااد  

ااه اثنااني غلااى أن اكيااة ، فاادخال يف يااوم عيااد وأماار  هم ب ااعفاء اخللااق ، وهناااهم عاان اجلبااابرة ، فوج 
ا باحلدياد  هلم ، فوجداهم قد كشفوا عن االصنام وهم يعبدوهنا ، فعج اال علايهم باالت عنيف ، فشاد 

 وطرحا يف الس جن ، فلم ا علم سعون بذل  أتى أن اكية حك  
__________________ 

 .( 56: ) ، برقم (  588ا  78/911) ألنوار كار ا( 9)
 .فصاحوا إليه وشكوا ما هبم: يف البحار ( 5)
 .( 58: ) ، برقم (  92/359) كار األنوار ( 3)
 .يف الصدور: يف صدوركم ، ويف البحار :  3يف   ( 2)
 .ف د: يف البحار ( 5)
 .شفاهكم وصريوه لكم خلقا  ففعلوا: يف البحار ( 6)
  .( 51: ) ، برقم (  92/359) األنوار كار ( 7)
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  .أمل أهنكما عن اجلبابرة: دخل عليهما يف الس جن ، وقال 
مث  خااارج مااان عنااادمها وجلاااس ماااع الن ااااس ماااع ال  اااعفاء ، فأقبااال ف ااارح كالماااه الش ااايء بعاااد 
الش يء ، فأقبل ال  عيف يدفع كالمه إىل من هو أقو  منه ، وأخفوا كالماه خفااءا  شاديدا  ، فلام 

مناذ : فقاالوا  ؟مناذ ماك هاذا الر جاال يف مملكايف: يزل ي اقى الكالم حك  انتهى إىل املل  ، فقاال 
ااا نظاار إليااه وقعاات عليااه حمب تااه ، فقااال : شااهرين ، فقااال  ال أديل إال  وهااو : علااي  بااه ، فااأتوه ، فلم 

  .معي
، مث  اُلقاي  فرآ  يف منامه شيئا  أفزعه ، فسأل سعون عنه ، فأجااب ااواب حسان فارح باه
  .عليه يف املنام ما أهاله ، فأو هلا له مبا ازداد به سرورا  ، فلم يزل حيادثه حك  استوىل عليه

اا اُف هبماا : نعام ، قاال : قال  ؟مث قال إن  يف حبس  رجلني عابا علي  فعلاي  هبماا ، فلم 
 ؟اه وويبكماا إذا دعومتااهيسمعكما إذا ساألتم: اهلل ، قال : قاال  ؟ما إهلكما ال ذي تعبدان: قال 
هاال يشاافي : قااال : قاال : فأنااا أريااد أن اسااتربه ذلاا  منكمااا ، قاااال : نعاام ، قااال مسعااون : قاااال 

: ساااااله أن يشاااافي هااااذا ، قااااال : فااااُاف بااااأبرص ، فقااااال : نعاااام ، قااااال : قاااااال  ؟لكمااااا األباااارص
  .عون فربهفُاف بآخر فمسحه س: وأنا أفعل مثل ما فعلتما ، قال : فمسحاه فربه ، قال 

مي ااات : قاااال  ؟وماااا هاااي: بقيااات خصااالة إن أجبتمااااين إليهاااا آمنااات باهلكماااا قااااال : قاااال 
اذهاب : نعام اباين قاال : قاال  ؟ميات يعنيا  أماره: نعم ، فأقبل على املل  وقاال : قاال  ؟يييانه

ما قد أمكناك من أنفسهما ، فتوج هوا إىل قربه ، فبس ا أياديهما فبساط سعاون  بنا إىل قربه ، فاهن 
 ؟ماا حالا : يديه ، فما كان بأسرع من أن صدع القرب وقام الفك ، فأقبل على أبيه ، فقال أباوه 

كناات مي تااا  ففزعاات فزعااة ، فاا ذا ثالثااة قيااام بااني ياادي اهلل باساا وا أيااديهم ياادعون اهلل أن : قااال 
أناا : أناا بال اذي  :أناا  هلكماا مان املاؤمنني ، فقاال امللا  : حيييين ومهاا هاذا وهاذا ، فقاال سعاون 

و اان بال ااذي آماان بااه سااي دنا ماان : بال ااذي آمناات بااه يااا سعااون ماان املااؤمنني ، وقااال وزراء امللاا  
  .(9)املؤمنني ، فلم يزل ال  عيف يتبع القو  ، فلم يبق بأن اكية أحد إال  آمن به 

__________________ 
  .( 22: ) ، برقم (  553ا  92/555) كار األنوار ( 9)
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 ـ 8صل ـ ف
ثنا  333 ثنا أواد بان حمماد ، حاد  ثنا وازة بان حمماد العلاوي ، حاد  ا وعن ابن بابوياه ، حاد 

ثنا علي  بان حمماد احلرياري  احلسن بن علي بن يوشع ، حد 
ثنا وازة بان يزياد ، عان عمار  (9) ، حاد 

،  ليقتلااوه باازعمهم 7ملااا اجتمعاات اليهااود إىل عيسااى :  9عاان الناايب   :، عاان جعفاار ، عاان آبائااه 
:  7ببصاره ، فا ذا هاو بكتااب يف جنااح جربئيال  7فغشاه اناحه ، وطح عيسى  7أتاه جربئيل 

الل هاااام إين  أدعااااوك بامساااا  الواحااااد األعااااز  ، وأدعااااوك الل هاااام  بامساااا  الص اااامد ، وأدعااااوك الل هاااام » 
 بامس  العظيم الوتر ، وأدعوك الل هم بامسا  الكباري املتعاال ال اذي ثبات أركانا  كل هاا أن تكشاف

ارفعاه إىل  7أوحى اهلل تعااىل إىل جربئيال  7فلم ا دعا به عيسى « عين  ما اصبحت وأمسيت فيه 
  .عندي

، فوال اااذي  (5)ياااا باااين عباااد امل  لاااب سااالوا رب كااام هباااؤالء الكلماااات :  9مث  قاااال رساااول اهلل 
اشاهدوا : كتاه نفسي بيده ما دعا هبن  عبد ب خالص وني اة إال  اهت از لاه العار  ، وإال  قاال اهلل ملالئ

سالوا : أين  قد اساتجبت لاه هبان  وأع يتاه ساؤله يف عاجال دنيااه وآجال أخرتاه ، مث  قاال الصاحابه 
  .(3)هبا وال تستب ئوا ا جابة 

 ـ 9فصل ـ 
ا وباسناده عن الص فار ، عن أود بن أ  عبداهلل ، عن أبياه ، عان علاي  بان شاجرة  332

جاالس إذا امارأة أقبلات  9بيناا رساول اهلل : قاال  7اد  ، عن عم ه ، عن بشري الن بال ، عن الص ا
 . عه قومه أخي خالد بن سنان العبسيمرحبا  بابنة نيب  اي  : متشي حك  انتهت إليه ، فقال هلا 

__________________ 
 .اجلريري: يف البحار ( 9)
 .هبذه الكلمات:  2و   5يف   ( 5)
عاان مهااج الااد عوات الباان طاااوس (  976ا  975) وص (  97: ) ، باارقم (  918ا  15/981) كاار األنااوار ( 3)

  .من كتاب قصص األنبياء ;باسناده إىل سعيد بن هبة اهلل الر اوندي 
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إن  خالاادا  دعااا قومااه فااأبوا أن ويبااوه ، وكاناات نااار  اارج يف كاال  يااوم ، فتأكاال مااا : مث  قااال 
ن رددهتاااااا عااااانكم أتؤمناااااون   أراياااااتم إ: يليهاااااا مااااان مواشااااايهم وماااااا أدركااااات هلااااام ، فقاااااال لقوماااااه 

نعاام ، فاسااتقبلها فرد هااا بثوبااه حااك  أدخلهااا غااارا  وهاام ينظاارون ، فاادخل معهااا : قااالوا  ؟وتصااد قوين
أجتيبااونين : إن ااا لنراهااا قااد أكلتااه ف اارج منهااا ، فقااال : فمكااث حااك  طااال ذلاا  علاايهم ، فقااالوا 

إين  مي اات بعااد  : ، فقااال هلاام  نااار خرجاات ودخلاات لوقاات ، فااأبوا أن ويبااوه: قااالوا  ؟وتؤمنااون  
كااذا ، فاااذا أنااا ماات  فااادفنوين ، مث  دعااوين أي امااا  فانبشااوين ، مث  ساالوين أخااربكم مبااا كااان ومااا يكااون 

ااا كااان الوقاات جاااء مااا قااال : إىل يااوم القيامااة ، قااال  فقااال بع ااهم مل نصااد قه حي ااا  نصااد قه : فلم 
  .(9) تكن بينهما ف ة ، ومل 8مي تا  ف كوه ، وأن ه كان بني النيب وعيسى 

ثنا أواد بان  335 ثنا حممد بن إبراهيم بن إسحا  ال  القاين ، حد  ا وعن ابن بابويه ، حد 
ثنا علاااي باان احلساان بااان علااي بااان ف  ااال ، عاان أبياااه ، عاان أ  احلسااان  ] حممااد باان ساااعيد ، حااد 

ام كاان (3)[ أوىل العزم ] إها مس ي أولوا العزم : قال  7 (5)[ الراا  وا أصاحاب العازائم والش ارائع ألهن 
،  7كاان علااى شاريعته ومنهاجاه وتابعاا  لكتاباه إىل زمان إبااراهيم   7، وذلا  أن  كال  نايب  بعاد ناوح 
فكال  نايب   7إىل زمان موساى  7وبعاده كاان علاى شاريعة إباراهيم  7فكل  نيب كان يف أي ام إبراهيم 

وكاال  ناايب    7ىل أي ااام عيسااى وبعااده كااان علااى شااريعة موسااى ومنهاجااه ، إ 7كااان يف زماان موسااى 
ومنهاجاه وتابعاا  لاه إىل زمان نبي ناا حمماد  7وبعده كان علاى شاريعة عيساى  7كان يف أي ام عيسى 

ال تنس  إىل ياوم القياماة ،  9، فهؤالء اخلمسة أولوا العزم ، وهم أف ل األنبياء وشريعة حممد  9
  .(2)دمه مباح وال نيب  بعده إىل يوم القيامة ، فمن اد عى بعده نبيا  ف

فاصـبر كمـا صـبر ُاولـوا العـزم  » 7قلات أل  عباداهلل : ا ويف رواية مساعة بن مهاران  336
  .(6)هم أصحاب الكتب إن  نوحا  جاء بشريعة إىل آخر اخلرب : قال  (5) «من الّرسل 

__________________ 
 .( 5: ) ، برقم (  92/258) كار األنوار ( 9)
 . املواعني من البحارالز يادة يف(  3ا  5)
 .لكل من مسع ذل  منه: عن العيون مع زيادة بعد مباح وهي (  58: ) ، برقم (  99/32) كار األنوار ( 2)
 .( 35: ) سورة احلقاف ( 5)
  .( 51: ) ، برقم (  99/35) كار األنوار ( 6)
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 ـ 11فصل ـ 
عالء ، عان ف ايل بان  ا وباسناده عن أود بن حممد بن عيسى ، عن مجاعة ، عن 337

مااان العااارب إال  هاااودا  وصااااحلا  وشاااعيبا   (9)[ نبي اااا  ] مل يبعاااث اهلل : قاااال  7يساااار ، عااان الص ااااد  
  .(5)وحممدا  صلوات اهلل عليهم 

ام مخساة وإمساعيال بان إباراهيم  338 إن  الاوحي ينازل مان عناد : مانهم وقاال  8ا وروي أهن 
  .(3)ا  من األنبياء أتاه بلسان قومه اهلل عز  وجل  بالعربي ة ، ف ذا أتى نبي  

ما بعث اهلل تعاىل نبي ا  قط  حك  يسا عيه الغانم ، يعل لاه باذل  رعاياة الن ااس : ا وقال  331
  .(2)وحقوقهم 

ا وعاان ابان بابويااه ، عان ابان الوليااد ، عان الصاافار ، عان حمماد باان احلساني باان أ   338
يباق :  9قاال رساول اهلل :  :يقول عن آبائه  7اا مسعت الر  : اخل  اب ، علي بن أسباط ، قال 

  .(5)إذا مل تستحي فاصنع ما شئت : من أمثال األنبياء املتقد مني إال  قوهلم 
ا وعان ابان بابوياه ، عان أبياه ، عان ساعد بان عباداهلل ، عان يعقاوب بان يزياد ، عان  331

لن ااس باالءا  األنبيااء ، مث  إن  أشاد  ا:  7حممد بان أ  عماري ، عان هشاام بان ساامل ، عان الص ااد  
  .(6)ال ذين يلوهنم ، مث  األمثل فاألمثل 

ا وباسااناده عاان حممااد باان احلسااني باان أ  اخل اااب ، عاان صاافوان باان حيااىي ، عاان  328
 إن  نبي ا  من األنبياء : قال  7عبداهلل بن سنان ، عن حممد بن مروان ، عن الباقر 

__________________ 
 .5الز يادة من   ( 9)
 .( 26: ) ، برقم (  99/25) كار األنوار ( 5)
 .( 27: ) ، برقم (  99/25) كار األنوار ( 3)
ولاايس يف (  5: ) باارقم (  51) الباااب (  9/35) عاان العلاال (  7: ) ، باارقم (  65ا  99/62) كااار األنااوار ( 2)

 .حقوقهم: آخره 
وراجااع  .ن واالمااايل للص اادو  وأحااال القصااص إليهمااا مااثال  عاان العيااو (  8: ) ، باارقم (  79/333) كااار األنااوار ( 5)

 .( 587: ) ، برقم (  5/56)  7عيون أخبار الراا 
  .( 25: ) ، برقم (  67/539) كار األنوار ( 6)



 571  ..................................................................................   (ولده ونبو ته وما كان يف زمانه وم) 

الل هام  لا  : لقاد شاغلت الكااتبني قاال : ود اهلل هبذه اوامد ، فأوحى اهلل جل ات عظمتاه إلياه  :
ركا  فيه ، كماا ينبغاي لا  أن يماد ، وكماا ينبغاي لكارم وجها  وعاز  جاللا  احلمد كثريا  طيبا  مبا

(9) . 
 7مسعات أباا عباداهلل : ا وباسناده عن حممد بن سنان ، عن حممد بن ع ي اة ، قاال  329

احلارص والر عاي لائال  يكرهاوا شايئا  مان ق ار : إن  اهلل عز  وجل  أحاب  ألنبيائاه مان األعماال : يقول 
صل ى مبك ة تسعمائة نيب  : ل مث  قا .الس ماء

(5).  
ا وعاان الص اافار ، عاان العباااس باان معااروف ، عاان احلسااني باان يزيااد الن ااوفلي ، عاان  325

ال تلبساوا : أوحى اهلل تعاىل إىل نيب  من أنبيائاه ، قال للماؤمنني : قال  7الس كوين ، عن الص اد  
أعدائي ، فتكونوا أعدائي كماا لباس أعدائي ، وال ت عموا م اعم أعدائي ، وال تسلكوا مسال  

  .(3)هم أعدائي 
 ـ 11فصل ـ 

ثنا أباو احلسان أواد بان حمماد بان عيساى بان أواد بان علاي  323 ا وعن ابن بابويه ، حاد 
ثنا  ثنا أبااو عبااداهلل حممااد باان إبااراهيم باان أسااباط ، حااد  باان احلسااني باان علااي باان أ  طالااب ، حااد 

ثنا أباو ثنا عيسااى  أواد بان حمماد باان زيااد الق  اان ، حااد  ال  ياب أوااد بان حمماد باان عباداهلل ، حاد 
ان : قاال  9أن  الن ايب :  7بن جعفر بن حممد بن عبداهلل بان حمماد بان عمار بان علاي بان طالاب 
  .نبي ا  من األنبياء بعث إىل قومه ، فبقي فيهم أربعني سنة ، فلم يؤمنوا به

إن كنات نبي اا  : آمناوا بااهلل ، قاالوا : وكان هلم عيد يف كنيسة هلم ، فأتبعهم الن يب فقال هلام 
فادع اهلل عز  وجل  أن ويئنا ب ام على ألوان ثيابنا ، وكانت ثياهبم صفراء ، فجاء اشبة يابساة ، 

 فدعا اهلل فاخ ر ت وأينعت وجاءت باملشمش وال  فأكلوه ، فكل  من أكل ونو  أن 
__________________ 

 .( 93: ) م ، برق(  13/595) كار األنوار ( 9)
صاال ى إىل : مث قاال : يس فياه ولا(  9: ) ، بارقم (  9/35) عان العلاال (  6: ) ، بارقم (  99/62) كاار األناوار ( 5)

 . آخره
مااان أباااواب لبااااس املصااالي عااان العلااال والعياااون (  91) ، يف البااااب (  8: ) ، بااارقم (  3/571) وساااائل الشااايعة ( 3)

وال تشاااكلوا مبااا شاااكل : هاااد العاادو  ماان كتاااب اجلهاااد عاان الت هااذيب ، وفيااه ماان أبااواب ج(  62) والفقيااه ويف الباااب 
  .أعدائي
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خرج ما يف الن و  من فيه حلوا  ، وكل  من نو  أن ال ياؤمن خارج ماا  7يسلم على يد ذل  النيب  
يف جوف الن و  مر ا  
(9).  

ثنا حممااد  322 ثنا علااي  باان أوااد باان موسااى ، حااد  باان هااارون ا وعاان اباان بابويااه ، حااد 
ثنا  ثنا حمماد بان احلساني اخلشااب ، حاد  ثنا عبيد اهلل بن موسى اخلب از ال  ربي ، حاد  الص ويف  ، حد 

إن  اهلل أوحااى إىل ناايب  ماان :  7قااال الص اااد  : حممااد باان حمصاان ، عاان يااونس باان هبيااان ، قااال 
نيا وحياادا  غريبااا  إن أحبباات أن تلقاااين غاادا  يف حظاارية القاادس ، فكاان يف الااد  : أنبياااء بااين إساارائيل 

مهموما  حمزونا  مستوحشا  مان الن ااس مبنزلاة ال  اري الواحاد ، فا ذا كاان الل يال آو  وحاده واساتوحش 
  .(5)من ال  يور واستأنس برب ه 

  .واهلل املوف ق إىل سبيل الر شاد
__________________ 

س ند هو مان مشااي  الص ادو  وحساب ماا ساج ل والر جل األو ل يف ال .( 8: ) ، برقم (  92/256) كار األنوار ( 9)
بن عيسى بن علي  بان احلساني : يف قائمة مشي ته سقط يف سلسلة نسب هذا الرجل هنا من ما بعد عيسى بن أود 

  .بن
  .ما فيه من النو : ويف بعه النس  (  98: ) ، برقم (  258ا  92/257) كار األنوار ( 5)
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 الباب الّتاسع عشر 
 (من المعجزات وغيرها  صلى اهلل عليه وآلهئل على نبّوة محّمد في الّدال) 

، عن أبياه ا وقاد أتاى علياه  (9)ا وباالسناد الص حيح عن امل زوم بن هالل امل زومي  325
ارجتااس أيااوان كساار  ،  9مل ااا كاناات الل يلااة ال اايف ولااد فيهااا رسااول اهلل : مائااة ومخسااون ساانة ا قااال 

مخدت نريان فارس ، ومل  مد قبل ذل  باألف عاام ، غااات فسق ت منه أربعة عشر شرفة ، و 
كااارية سااااوة ، ورأ  املؤباااذان يف الن اااوم إباااال  صاااعابا  تقاااود خااايال  عراباااا  قاااد ق عااات دجلاااه فانتشااارت 

  .بالدها
ااا أصاابح كساار  ، راعااه  فلم 
ذلاا  وأفزعااه ، وتصاارب  عليااه تشااج عا  ، مث  رأ  أن ال يااد خر  (5)

رازباااه ، فجمعهااام وأخاااربهم مباااا هالاااه ، فبينماااا هااام كاااذل  إذا أتااااهم ذلااا  عااان أوليائاااه ووزرائاااه وم
أي  شااايء : وأناااا رأياات رؤياااا ، وقااص  رؤيااااه يف ا باال ، فقاااال : امااود ناااار فااارس فقاااال املؤبااذان 

  .حدص يكون من ناحية العرب: قال  ؟يكون هذا يا مؤبذان
ااه إيل  برجاال أم ااا بعاا: فكتااب عنااد ذلاا  كساار  إىل الن عمااان باان املنااذر ملاا  العاارب  د فوج 

ااه إلياه بعبااد املساايح بان عماارو باان نفيلاة الغساااين  .عاامل مبااا اُريااد أن أساأله عنااه ااا قاادم  (3)فوج  ، فلم 
: يل يساااكن مشاااار  الساااام يقاااول لاااه  (2)علااام ذلااا  عناااد خاااال : علياااه أخاااربه ماااا رآ  ، فقاااال 

 سيح حك  قدم اذهب إليه ، فاسأله وأتين بتأويل ما عنده ، فنهه عبد امل: س يح ، فقال 
__________________ 

  .وهو الص حيح .مع توصيفه بامل زومي(  97) وكذا يف كمال الد ين الباب  .عن خمزوم بن هاين: يف البحار ( 9)
 .أراعه:  3يف   ( 5)
 .وهو على االصل يف كما الد ين .نفيلة: عمرو بن حي ان بن تغلبة الغس اين وعلى نس ة  : يف البحار ( 3)
  .عند خال يل يسكن مشارف الش ام ويف البحار ، على نس ة  : ويف كمال الد ين  .خايل: يف بعه النس  ( 2)



 قصص األنبياء  .....................................................................................................   585

  .على س يح وقد أشفى على املوت ، فسل م عليه فلم حير جوابا  
 (5)أتااى إىل ساا يح ، وقااد أوّف علااى ال  ااريح  (9)عبااد املساايح علااى مجاال مشااي  : مث قااال 

رآ  إبااال صااعابا  تقااود : األيااوان ومخااود الن ااريان ورؤيااا املؤبااذان بعثاا  ملاا  بااين ساسااان الرجتاااس 
  .خيال  عرابا  قد ق عت دجلة وانتشرت يف بالدها

فقال يا عبد املسايح إذا كثارت الات الوة ، وههار صااحب اهلاراوة ، وفااض وادي الس اماوة ، 
اااام لسااا يح شااااما  ، (2)كااارية سااااوة ، ومخااادت ناااار  (3)وغااااات   لااا  مااانهم  فاااارس ، فلااايس الش 

  .ملوك وملكات على عدد الش رفات ، وكلم ا هم آت آت
مث ق ى س يح مكاناه ، فانهه عباد املسايح ، وقادم علاى كسار  وأخاربه مباا قاال سا يح 

إىل أن  لااا  من اااا أربعاااة عشااار ملكاااا  كانااات أماااور ، فملااا  مااانهم عشااارة يف أرباااع سااانني : ، فقاااال 
  .(5)والباقون إىل إمارة عثمان 

إين  أناا اهلل ال إلاه إال أناا : أن  يف ا جيال : ابن بابويه يف كتاب كمال الد ين ا وذكر  326
ائم ال ذي ال أزول ، صد قوا الن يب  االُمي  صااحب اجلمال واملدرعاة ، االكحال العيناني ، الواااح  الد 

لار يح ، اخلد ين ، يف وجهه نور كالل ؤلؤ ورياح املسا  يانف  مناه ، مل يار قبلاه مثلاه وال بعاده طي اب ا
ااا نسااله ماان مباركااة ، هلااا بياات يف اجلن ااة ال صاا ب فيااه وال  اااح الن ساااء ، ذو الن ساال القلياال ، إه  نك 
نصاااب ، يكفلهاااا يف آخااار الز ماااان كماااا كف ااال زكري اااا اُم ااا  ، هلاااا فرخاااان مستشاااهدان كالماااه القااارآن 

  .ودينه ا سالم وأنا الس الم ، طوىب ملن أدرك زمانه وشهد أي امه ومسع كالمه
  ؟يا ر   وما طوىب:  7فقال عيسى 

شااجرة يف اجلن ااة ، أنااا غرسااتها بياادي ، تظاال  األخيااار ، أصاالها ماان راااوان ، ماؤهااا : قااال 
ماان تساانيم ، بردهااا باارد الكااافور ، وطعمااه طعاام الز جبياال ، ماان يشاارب ماان تلاا  العااني شااربة مل 

  .يظمأ بعدها أبدا  
__________________ 

 .طويل: أي ( 9)
 .وال  ريح مبعف القرب .بعثه: عه النس  يف ب( 5)
 .غاصت: يف بعه النس   ( 3)
 .نريان: يف بعه النس  ( 2)
  .( 916ا  9/919) عن كمال الد ين مفص ال  (  92: ) ، برقم (  566ا  95/563) كار األنوار ( 5)
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حااارام هاااي ياااا عيساااى أن يشااارب أحاااد  مااان : قاااال  .الل هااام  اساااقين منهاااا:  7فقاااال عيساااى 
لن بي ني منهاا حاك  يشارب النايب  االُماي  ، وحارام علاى األمام أن يشاربوا منهاا حاك  تشارب أم اة ذلا  ا

النيب  ، أرفعا  إيل  مث  أهب ا  آخار الز ماان ، فا   مان أم اة ذلا  الن ايب  العجائاب ، ولتعيانهم علاى 
م اُم ة مرحومة    .(9)الل عني الد جال ، أهب   يف وقت الص الة لتصل ي معهم ، إهن 

 ـ 1فصل ـ 
ا وباسااناده عاان اباان بابويااه ، عاان احلساان باان علااي باان ف ااال ، عاان داود باان علااي  327

 9أتااااى رسااااول اهلل : ، قااااال  7اليعقااااو  ، عاااان عبااااد األعلااااى مااااوىل آل سااااام ، عاااان أ  عبااااداهلل 
ااا أسااأل  عنااه : ساابحت فقااال : يهااودي يقااال لااه  ااد أسااأل  عاان رب اا  ، فااان أجبتااين عم  يااا حمم 

هاو يف كال  مكااان ، : قااال  ؟أيان رب ا : ساال عم اا شائت فقااال :  9ال  رجعات ، فقاال أت بعتا  وإ
فكياف أصاف ر   باالكيف : قاال  ؟فكياف هاو: وليس هو يف شايء مان املكاان مبحادود ، قاال 
ماا بقاي حجار وال : قاال  ؟فمن أين يعلم أن   نايب  : والكيف خملو  واهلل ال يوصف القه ، قال 

تااهلل : ياا سابحت إن اه رساول اهلل ، فقاال سابحت : ال بلسان عر   مبني مدر وال غري ذل  إال  ق
  .(5)أشهد أن ال إله إال  اهلل وحجه ال شري  له ، وأن   رسول اهلل : ما رأيت كاليوم ، مث قال 

ثنا أباو احلساني حمماد بان إباراهيم بان إساحا  الفاارا   328 ،  (3)ا وعان ابان بابوياه ، حاد 
ثنا أبو سعيد أو ثنا أواد بان جعفار العسالي بقهساتان ، حد  د بان حمماد بان رمايح القساري ، حاد 

ثنا عباداهلل بان جعفار  ثنا أبو جعفر حممد بن علي اخلزاعي ، حد  ثنا أود بن علي  العلي ، حد  حد 
 قال أمري املؤمنني عليه : قال  :، عن أبيه ، عن جعفر بن حممد ، عن آبائه 

__________________ 
 .( 398: ) وتقد م شبهه برقم  .( 8) ، الباب (  98: ) ، برقم (  986ا  9/951) ن كمال الدي( 9)
ااقط  .عان الت وحياد ب ساناد صاحيح ، وأم اا ماا هناا مان الساند ففياه ساقط(  333ا  3/335) كاار األناوار ( 5) : والس 

ود بن علاي اليعقاو  عان أ  عن سعد بن عبداهلل عن أود بن حممد بن عيسى وابن هاشم عن احلسن بن علي عن دا
 .بعه أصحابنا عن عبد األعلى

  .أبو العباس: وهذا اشتباه فان  ال  القاين كنيته  .ال  لقاين  : ويف البحار  .الفارسي: يف مشي ة الص دو  ( 3)
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: فقاال القاوم  ؟9مان ال اذي ح ار سابحت اليهاودي الفارساي ، وهاو يكل ام رساول اهلل : السالم 
  .منا أحد   (9)ما ح ر 

وقااد جاااءه ساابحت ، وكااان رجااال  ماان ملااوك فااارس  9لكااين  كناات معااه :  7فقااال علااي 
هاو يف كال  مكاان ، ورب ناا ال يوصاف مبكااان وال : قااال  ؟ياا حمماد أيان اهلل: ، فقاال  (5)وكاان ذرباا  

ياا حمماد إن ا  لتصاف رب اا  عليماا  عظيماا  باال كياف : يزول ، بل مل يزل بال مكاان وال يازال ، قاال 
فلام يباق ك ارتنا ذلا  الياوم حجار وال مادر وال جبال وال شاجر  ؟يل أن أعلم أن ه أرسال فكيف 

أشاهد أن ال إلاه إال  اهلل وحاده ال شاري  لاه ، وأن  حممادا  عباده ورساوله ، وقلات : إال  قال مكاناه 
هااو : قاال  ؟مان هاذا: ياا حمماد : أشاهد أن ال إلاه إال  اهلل ، وأن  حمم ادا  رساوله ، فقاال : لاه أي اا  

خااري أهلااي ، وأقاارب اخللااق مااين  ، حلمااه ماان حلمااي ، ودمااه ماان دمااي ، وروحااه ماان روحااي ، وهااو 
الااوزير مااين  يف حياااف ، واخلليفااة بعااد وفاااف ، كمااا كااان هااارون ماان موسااى إال  أن ااه ال ناايب  بعاادي ، 

  .(3)فامسع له وأطع ، ف ن ه على احلق ، مث  مس اه عبداهلل 
 ـ 2فصل ـ 

ثنا بن حمماد بان احلسان ا وعن ابن  321 ثنا أبو حممد عبداهلل بن حامد ، حد  بابويه ، حد 
ثنا يااونس ، عاان اباان شااهاب ، عاان أ   ثنا الل يااث ، حااد  ثنا حممااد باان حيااىي أبااو صاااحل ، حااد  ، حااد 

كن ااا عنااد رسااول اهلل عليااه وآلااه مباار  الظ هااران يرعااى الكبااا  : ساالمة أن  جااابر باان عبااداهلل قااال 
(2) 

نعاام ، وهاال : قااال  ؟نرعااي الغاانم: علاايكم باألسااود منااه فان ااه أطيبااه ، قااالوا : قااال وأن  رسااول اهلل 
نيب  إال  رعاها 
(5).  

__________________ 
 .ما ح ره: يف البحار ( 9)
 .دربا  : يف البحار ( 5)
ومتنااا  ا وإن  هااذا اخلاارب يغااري مااا تقدمااه سااندا  : أقااول  .باااختالف مااا(  86: ) ، باارقم (  38/933) كاار األنااوار ( 3)

كان مشتمال  على زاوية من قص ة سبحت اليهودي ا ومع ذل  فقد اتفق للعال مة اجمللسي اشتباه كباري هناا إذ ذكار هاذا 
ااند عاان القصااص يف اجلاازء  وولااه علااى املاانت (  51: ) ، باارقم (  97/372) واجلاازء (  37: ) باارقم (  3/333) الس 

  .( 327) الس ابق هنا برقم 
 .الغنم: ار يف البح( 2)
  .( 52: ) ، برقم (  552ا  96/553) كار األنوار ( 5)
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ثنا حممااد باان أوااد ، عاان  358 ثنا حممااد باان حيااىي الع  ااار ، حااد  ا وعنااه ، عاان أبيااه ، حااد 
أباو لؤلاؤة مس ااه عان : أود بان حمماد ، عان يوساف بان حااه ، عان رجال مان ولاد عم اار يقاال لاه 

ااار راااي اهلل: آبائااه قااال  يرعااى أي ااا  ،  9كناات أرعااى غنيمااة أهااي ، وكااان حممااد : عنااه  قااال عم 
نعاام فجئتهااا ماان الغااد : ، قااال  (5)فاااين  تركتهااا رواااة باار   ؟(9)يااا حممااد هاال لاا  يف فاا  : فقلاات 

إين  كناات واعاادت  فكرهاات أن : وهوقااائم يااذود غنمااه عاان الر واااة ، قااال  9وقااد ساابقين حممااد 
  .(3)أرعى قبل  

 ـ 3فصل ـ 
ثنا علاي  بان و ااد البغادادي ، عان بشار بان ا وباساناد 359 ه عان ساعد بان عباداهلل ، حاد 

ثنا يوساااف  باان يعقاااوب باان إباااراهيم ، عاان أ  حنيفاااة ، عاان عباااد الااار ون  (2)عباااد املريساااي ، حااد 
ااالماين ، عااان حااابش  الس 
فاااوج هين إىل  9دعااااين رساااول اهلل : قاااال  7بااان املعتمااار ، عااان علاااي  (5)

م قوم كثري وهلم سان  وأناا شااب  حادص ، فقاال ي: اليمن ألصلح بينهم ، فقلت  : ا رسول اهلل إهن 
يا شجر ياا مادر ياا ثار  حمماد رساول : يا علي  إذا صرت باعلى عقبة أفيق ، فناد بأعلى صوت  

فذهبت فلم ا صارت باأعلى العقباة أشارفت علاى أهال الايمن فا ذا هام : اهلل يقرئكم السالم ، قال 
بااون قسااي هم فنادياات بأساارهم يقبلااون  ااوي شاااهرون سااالح بااأعلى  (6)هم مسااتوون أساان تهم متنك 

فلام يباق شاجر وال مادر : يا شجر يا مدريا ثر  ، حممد رساول اهلل يقارئكم الساالم قاال : صوف 
وعلاااى حمماااد رساااول اهلل الس اااالم ، فااااا ربت قاااوائم القاااوم ، : وال ثااار  إال  ارتاااج بصاااوت واحاااد 

 ، وأقبلوا إيل  مسرعني ، وارتعدت ركبهم ، ووقع الس الح من أيديهم 
____________ 

 .وهو الوادي بني اجلبلني .فج: يف البحار ( 9)
 .بر ة: احلمل ، معرب : الرب  حمركة ( 5)
 .( 91: ) ، برقم (  75/16) و(  55: ) ، برقم (  96/552) كار األنوار ( 3)
 .أبو يوسف يعقوب( :  29/555) يف البحار ( 2)
 .حبيش :يف البحار نفسه ( 5)
مشاااارعون رماااااحهم ، مسااااتوون أساااانتهم متنكبااااون قساااايهم : ويف البحااااار  .مساااالتون ساااايوفهم فنادياااات:  9يف   ( 6)

  .شاهرون سالحهم فناديت
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  .(9)فاصلحت بينهم وانصرفت 
ا وعنااه عاان علااي   355

ثنا حممااد باان أ  عبااداهلل الااويف ،  (5) باان أوااد باان موسااى ، حااد 
ثنا موسى بن عمران الن  عاي ، ثنا إباراهيم بان احلكام ، عان عمارو بان جباري ، عان أبياه ،  حد  حاد 

علي ااا  إىل الاايمن ، فانفلاات فاارس لرجاال ماان أهاال الاايمن فاانفح  9بعااث الن اايب  : قااال  7عاان الباااقر 
رجال  فقتله ، فأخذه أولياؤه ورفعاوه إىل علاي  ، فأقاام صااحب الفارس البي ناة أن  الفارس انفلات مان 

دم الر جل ، فجااء أوليااء املقتاول مان الايمن إىل الن ايب   7، فأب ل علي  الرجل برجله  (3)داره فنفح 
إن علي ااا  هلمنااا وأب اال دم صاااحبنا : صااآل  اهلل عليااه وآلااه يشااكون عليااا  فيمااا حكاام علاايهم فقااالوا 

ليس بظاال م ومل هلاق علاي  للظ لام ، وإن  الوالياة مان بعادي لعلاي   7إن  علي ا   9رسول اهلل : فقال 
م حكماااه ، والقاااول قولاااه ، ال يااارد حكماااه وقولاااه وواليتاااه إال  كاااافر ، وال يرااااى ككماااه ، واحلكااا

 7ياا رساول اهلل رااينا بقاول علاي  : قاالوا  9وواليته إال مؤمن ، فلم اا مساع النااس قاول رساول اهلل 
  .(2)هو توبتكم مم ا قلتم :  9وحكمه ، فقال رسول اهلل 

 ـ  4فصل ـ 
ثنا ا وعنه ، عن ابيه ، حد   353 ثنا حمماد بان عباد اجلباار ، حاد  ثنا سعد بان عباداهلل ، حاد 

مل اا أنتهاى رساول اهلل : قاال  7جعفر بن حممد الكويف ، عن رجل من أصحابنا ، عان أ  عباداهلل 
ياا رساول اهلل ألسات قعيادا  مان قواعاد بيات رب ا  فماا : إىل الر كن الغار  فجاازه فقاال لاه الار كن  9

اساااكن عليااا  الس اااالم غاااري مهجاااور ودخااال : فقاااال لاااه  9رساااول اهلل  فااادنا مناااه ؟باااايل ال اُساااتلم
 : حائ ا  ، فنادته العراجني من كل  جانب 

__________________ 
عاان (  6: ) ، باارقم (  59/365) عاان خمتصاار البصااائر و(  99: ) ، باارقم (  553ا  29/555) كااار األنااوار ( 9)

 .( 559) البصائر وراجع البصائر ، اجلزء العاشر ص 
ثنا عباد الاار ون عان علاي: يف الن سا  ( 5) اند عان البحاار واألمااايل ...  حاد  وهاو خماادو  والص احيح ماا صاح حنا بااه الس 

 .( 7: ) ، برقم (  55) اجمللس 
 .نفح رجال  أي اربه الفرس برجله( 3)
)  الصادو  اجمللاس وراجاع أماايل(  9: ) ، بارقم (  982/288) ، و(  5: ) ، بارقم (  59/365) كار األنوار ( 2)

  .( 7: ) ، برقم (  55
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خذ مين  فأكال ودناا مان العجاوة فساجدت : السالم علي  يا رسول اهلل ، وكل  واحد منها يقول 
  .الل هم بارك عليها وانفع هبا ، فمن مث  روي أن  العجوة من اجلن ة: ، فقال 

، إين  ألعرفاه اصن ، ومل إين  ألعرف حجرا  مبكة كاان يسال م علاي  قبال أن أبعاث :  9وقال 
، ومل يكاان  اار   (5)يف طريااق يتبعااه أحااد إال  عاارف أن ااه ساالكه ماان طيااب عرقااه  (9)[  اار ]  9يكاان 

  .(3)كجر وال شجر إال  سجد له 
ثنا احلسان بان اخلشااب ، عان علاي  بان حساان بان عم اه عباد :  (2)ا وقال سعد  352 حاد 

ذات ياوم قاعادا  إذ مار  باه  9كاان رساول اهلل : قاال  7الرون بن كثري اهلااسي ، عان أ  عباداهلل 
فاان ساجد لاا   ؟يااا رساول اهلل أيساجد لا  هااذا اجلمال: بعاري فاربك باني يديااه ورغاا ، فقاال عمار 

ااام : فااانحن أحاااق  أن نفعااال فقاااال  البااال اساااجدوا هلل واهلل أن  هاااذا اجلمااال يشاااكو ارباباااه ويااازعم أهن 
اااا كااارب وصاااار أعاااو  كباااريا  ااااعيفا  ارادوا  اااره ولاااو أمااارت أحااادا  أن   (5)ن أنتجاااوه صاااغريا  واعتملاااوه فلم 
  .يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها

اجلماال :  9ثالثااة ماان البهااائم أن قهاان  اهلل تعاااىل علااى عهااد الناايب  :  7مث قاال أبااو عبااداهلل 
  .وكالمه ال ذي مسعت

: ب الغااانم فقاااال أصاااحا 9والاااذ ئب فجااااء إىل الن ااايب  فشاااكا إلياااه اجلاااوع فااادعا رساااول اهلل 
افراااوا للااذ ئب شاايئا  ، فشااح وا فااذهب مث  عاااد إليااه الث انيااة ، فشااكا اجلااوع فاادعاهم ، فشااح وا مث  

 9اخااتلس ولااو أن  رسااول اهلل :  9جاااء الث الثااة فشااكا اجلااوع فاادعاهم ، فشااح وا فقااال رسااول اهلل 
  .فرض للذ ئب شيئا  ما زاد الذ ئب عليه شيئا  حك  تقوم الس اعة

ا آذنت بالن يب  وأم ا  ودل ت عليه ، وكانت يف  ل لبين  9البقرة فاهن 
__________________ 

 .الزيادة من البحار( 9)
 .عرفه: يف البحار ( 5)
 ....مل  ه: من قوله (  6: ) ، برقم (  96/975) و(  96: ) ، برقم (  97/367) كار األنوار ( 3)
ااه عبااد الاارون الص اادو  عاان أبيااه عاان سااعد: يف البحااار ( 2) اااب عاان علااي باان حسااان باان عم  فمااا يف ...  عاان اخلش 

 .عن عبد الرون ، غلط: الن س  اخل ي ة 
  .أعور:  9ويف    .أعون مبعف انتصف عمره ، كناية من ال  عن والكرب يف الس ن( 5)
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يا آل ذريح عمل جايح صاائح يصايح بلساان عار   ، فصايح ، باأن : سامل من األنصار ، فقالت 
 إله إال  اهلل رب  العاملني ، وحممد رسول اهلل سي د الن بي ني ، وعلي  وصي ه سي د الوصي ني ال

(9).  
إن  الذ ئاب جاءت إىل الن ايب  ت لاب أرزاقهاا ، فقاال ألصاحاب :  7ا وقال الصاد   355

شاائتم  ماان أمااوالكم شاايئا  ، وإن (5)إن شاائتم صاااحلتها علااى شاايء  رجااوه إليهااا ، وال تاارزأ : الغانم 
بااال ن كهاااا كماااا هاااي تصااايب من اااا ماااا أصاااابت : تركتموهاااا تعااادو وعلااايكم حفاااظ أماااوالكم ، قاااالوا 

  .(3)وهنعها ما است عنا 
ثنا احلسن بن احلساني اللؤلاؤي ، : ا وقال سعد  356 ثنا علي  بن حممد احلج ال ، حد  حد 

إذ  9ا عنااد الن اايب  كن اا: قااال  (2)عاان حممااد باان ساانان ن عاان أ  اجلااارود ، عاان ثاباات ، عاان جااابر 
لفاالن ، قاال : قاالوا  ؟ملان هاذا البعاري: اقبل بعري حك  برك بني يديه ورغا وسالت دموعه ، فقاال 

إن  بعااريكم هااذا زعاام أن ااه رب ااا صااغريكم وكااد  علااى كبااريهم ، مث  أرده أن : هاااتوه ، فجاااء فقااال لااه : 
فادعوه يل ف كااوه فأعتقااه رسااول : ، قااال يااا رساول اهلل لنااا وليمااة فأردناا أن ننحااره : تنحاروه فقااالوا 

وكان يأف دور األنصار مثل السائل يشارف علاى احلجار ، وكاان العواتاق وباني  لاه الع اف  9اهلل 
  .(5)فسمن حك  ت ايق فامتب جلده  9حك  ويء عتيق رسول اهلل 

 ـ  5فصل ـ 
ثنا حممااد باان القاساام االساا  آبااادي ، حااد   357 ثنا يوسااف باان ا وعاان اباان بابويااه ، حااد 

ثــم قســت  »: يف قولااه تعاااىل جل اات عظمتااه  8حممااد باان زياااد ، عاان أبيااه ، عاان احلساان باان علااي  
 يقال اهلل يبست من : قال  (6) «قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشّد قسوة 

__________________ 
يف  .لزوجهااا: إىل قولااه ...  مارت أحاادا  ولااو أ: وأورد قولااه  .( 99: ) ، باارقم (  311ا  97/318) كاار األنااوار ( 9)

 .( 51: ) ، برقم (  983/527) اجلزء 
 .ال تصيب: أي ( 5)
 .عن االختصاص والبصائر(  95: ) ، برقم (  97/311) كار األنوار ( 3)
 .عن عدي بن ثابت عن جابر بن عبداهلل األنصاري: يف البحار ( 2)
 .عن االختصاص والبصائر(  95: ) ، برقم (  97/289) كار األنوار ( 5)
  .72: سورة البقرة ( 6)
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اخلاااري قلاااوبكم معاشااار اليهاااود يف زماااان موساااى صااالوات اهلل علياااه ، ومااان اصياااات واملعجااازات ال ااايف 
أن كام ال حاق  هلل تاؤد ون : فهي كاحلجاارة اليابساة ال ترشاح برطوباة ، أي  9شاهدمتوها من حمم د 

ساني ة هتاشرون وتعاملون أو أشد  قسوة أهبام علاى الس اامعني وال مكروبا  تغيثون وال بشيء من ا ن
أكلات خبازا  أو حلماا  ، وهاو ال يرياد باه أين  ال أدري ماا أكلات : ومل يبني  هلم ، كماا يقاول القائال 

» بل يريد باه أن يابهم علاى الس اامعني حاك  ال يعلام مااذا أكال وان كاان يعلام أن اه قاد أكال أي هماا 
مان : فيجايء بااخلري والغياارص لباين آدم ، وأن  منهاا أي « يتفج ار مناه األهناار وإن  من احلجاار ملاا 

احلجااارة ماااا يش اااقق فيق ااار مناااه املااااء دون األهنااار ، وقلاااوبكم ال وااايء منهاااا الكثاااري مااان اخلاااري وال 
  .القليل ، ومن احلجارة إن أسم عليها باسم اهلل هتبط ، وليس يف قلوبكم شيء منه

عمت أن  احلجارة ألني من قلوبنا وهذه اجلبال ك ارتنا ، فاستشاهدها ز : يا حممد : فقالوا 
: علاااااى تصاااااديق  فاااااان ن قااااات بتصاااااديق  فأنااااات اواااااق ، ف رجاااااوا إىل أوعااااار جبااااال ، فقاااااالوا 

أسأل  ااه حمماد وآلاه ال  ي باني ال اذين باذكر أمساائهم خف اف اهلل :  9فقال رسول اهلل  .استشهده
ه بعد أن مل يقدروا علاى يريكاه ، فتحار ك اجلبال وفااض املااء العر  على كواهل تانية من مالئكت

  .، وناد  أشهد أن   رسول رب  العاملني ، وأن  هؤالء اليهود كما وصفت أقسى من احلجارة
أجلسات أصااحاب  خلاف هاذا اجلبال ين قاون مبثال هااذا ،  ؟أعليناا تلاب س: فقالات اليهاود 

لقرار ، ومر هاذا اجلبال يساري إليا  ، وماره أن ف ن كنت صادقا  فتنح  من مواع  هذا إىل ذل  ا
: إىل حجار فتادحرج ، مث  قاال مل اطباه  9يتق ع نصفني ترتفع الس فلى وتن فه العليا ، فأشار 

خااذه وقر بااه ، فساايعيد علياا  مااا مسعاات ، فااان  هااذا ماان ذلاا  اجلباال ، فأخااذه الر جاال فأدناااه إىل 
  . مبا اق حتفأتين: اُذنه فن ق احلجر مثل مان ق به اجلبل قال 

مث نااااد  أي هاااا اجلبااال كاااق حمماااد وآلاااه ال  ي باااني مل اااا  .إىل ف ااااء واساااع 9فتباعاااد رساااول اهلل 
 (9)اقتلعت من مكان  باذن اهلل تعاىل وجئت إىل ح رف ، فنازل اجلبال وصاار كاالفرس اهلماالج 

ماان أصاال  هااؤالء اق حااوا علااي  أن آماارك أن تتق ااع : وناااد  هااا أنااا سااامع وم يااع ماارين ، فقااال 
 فتق ع نصفني وارتفع  .فتصري نصفني ، مث  ينحط أعالك ويرتفع أسفل 

__________________ 
  .حسنة الس ري يف سرعة وا ة ، يف املذك ر واملؤن ث سواء: دابة مهالج ( 9)
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  .أسفله وصار فرعه أصله
تزعمااون ال ااذي  ؟7مث  ناااد  اجلباال معاشاار اليهااود أهااذا ال ااذي تاارون دون معجاازات موسااى 

هاذا رجاال مب اوت تتااأف لاه العجائاب ، فناااد  اجلبال يااا : أن كام باه تؤمنااون ، فقاال رجااال مانهم 
 ؟إن  وقااوف اجلباال فااوقهم كالظ لااة: أعااداء اهلل أب لااتم مبااا تقولااون نبااو ة موسااى ، هااال  قلااتم ملوسااى 

  .(9)ولزمتهم احلج ة وما أسلموا  .ألن  جد ك يأتي  بالعجائب
 ـ 6فصل ـ 

ثنا إبراهيم بن حمماد بان ا وع 358 ثنا أبو سعيد حممد بن الف ل ، حد  ن ابن بابويه ، حد 
ثنا حمماد  ثنا حممد بن إمساعيل يعين ابن فدي  ، حاد  ثنا علي  بن سلمة الل يفي ، حد  سفيان ، حد 
بن موسى بن أ  عبداهلل ، عن عون بن حممد بن علي  بان أ  طالاب ، عان اُم اه اُم  جعفار ، عان 

يف  7يف غااازوة حناااني ، فبعاااث علي اااا   9كن اااا ماااع رساااول اهلل : مسااااء بنااات عمااايس قالااات جاااد هتا أ
حاجااة ، فرجااع وقااد صاال ى رسااول اهلل العصاار ومل يصاال  علااي  ، فواااع رأسااه يف حجاار علااي  حااك  

ااا اسااتيقظ قااال علااي   الل هاام  :  9إين  مل أكاان صاال يت العصاار ، فقااال الن اايب : غرباات الش اامس ، فلم 
بس نفسااه علااى نبي اا  فاارد  لااه الش اامس ، ف لعاات الش اامس حااك  ارتفعاات علااى إن  عباادك علااي  حاا

اااامس ، فقالاااات أمساااااء  7احلي ااااان واألرض حااااك  صاااال ى أمااااري املااااؤمنني  وذلاااا  : ، مث  غرباااات الش 
  .(5)بالص هباء يف غزوة حنني ، وأن  علي ا  لعل ه صل ى إ اءا  قبل ذل  أي ا  

 :فقال حسان بن ثابت 
 ي طاااااااااااااااااااااااااااالبإن  علاااااااااااااااااااااااااااي بااااااااااااااااااااااااااان أبااااااااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااامس فاااااااااااااااااااي املغاااااااااااااااااارب     رد ت عليااااااااااااااااااه الش 

   
ااااااااااااااااااااااااامس يف ااااااااااااااااااااااااااوئها  رد ت علياااااااااااااااااااااااااه الش 

اااااااااااااااامس مل تغاااااااااااااااارب     (3)عصاااااااااااااااارا  كااااااااااااااااأن  الش 
 

   
ثنا موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو  351  ا وب سناده عن سعد بن عبداهلل ، حد 

__________________ 
مااااع  7فسااااري املنسااااوب إىل ا مااااام العسااااكري عاااان الت  (  96: ) ، باااارقم (  331ا  97/335) كااااار األنااااوار ( 9)

 .اختالفات
 .والصهباء أو الصنهياء مواع بقرب خيرب .( 29/967) كار األنوار ( 5)
اان جلااء ذكرهاا يف البحاار ويف كتاب املناقاب منهاا مناقاب ابان شاهر آشاوب عناد تعر ااه ( 3) لو كان هذان البيتاان حلس 

 أمني تراص الكرامات للع ة ) حديث رد  الش مس ولذكرمها العال مة األميين  لتقاريه الش عر عن الش عراء املعروفني يف
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ااااباطي ، قاااال  اااار الس  دخلااات أناااا وأباااو عباااداهلل : بااان ساااعيد ، عااان مصاااد   بااان صااادقة ، عااان عم 
ااار تاار  هااذه الوهاادة: الص اااد  مسااجد الف اايح ، فقااال يل  كاناات : نعاام ، قااال : قلاات  ؟يااا عم 

قاعادة يف هاذا املوااع ومعهاا ابنتهاا  7يف خل اف عليهاا أماري املاؤمنني امرأة جعفر بن أ  طالاب ال ا
بكيااات ألماااري املاااؤمنني إذ : قالااات  ؟ماااا يبكيااا  ياااا اُم ااااه: مااان جعفااار ، فبكااات فقالااات هلاااا ابنتهاااا 

كرهات أن اُؤذيا  فااُحر ك : ماا صاليت صاالة العصار ، فقاال : فقال يا علي   9واع رسول اهلل 
الل هاام  رد  الش اامس إىل وقتهااا حااك  يصاال ي : يديااه وقااال  9هلل رأساا  عاان ف ااذي ، فرفااع رسااول ا

علي  ، فرجعت الش مس حك  صل ى العصر ، مث  انق ت انق اض الكواكب 
(9).  

مل ا رد ت الش مس على علاي  باص اهباء ، قاال النايب  : ا وعن امساء بنت عميس قالت  368
  .(5)أما أهنا س  ُد ل  بعدي حجة على أهل خالف  :  9

__________________ 
حياث دافاع عان صاح ة « كتاب الغدير » عند تفر سه وإعمال باعه لتعر ض هذه الكرامة الباهرة يف موسوعته ( ال  اهرة 

وأورد عناد تعر ااه لغديري اة (  75و 51و 929) ا (  3/956) الواقعة وأثبت وقوعها بكالم جامع مانع قامع يف اجلزء 
ااان باان ثاباات أبيانااا  عاان واد عااى تغيااريه ونقصااانه بلعااب بعااه (  65ا  5/32) ديوانااه ال ااذي رآه وصاافحه يف اجلاازء  حس 

اي  الراونادي اشاتبه علياه الن سابة فكاناا للحماريي أو  األيادي الالعبة فاحلدص القو ي يقت ي الذهاب إىل إمكاان ان  الش 
ماا اان وال اذي يؤك اد ماا ذكرنااه أهن  لاو كاناا لاه لاورد يف ديواناه امل باوع الل هام  إال أن  ابن و ااد أو أمثاهلماا فنسابهما إىل حس 

ما حذفا منه بلعب بعه الالعبني   .يد عي أهن 
(  27) بعاد ذكاار الواقعاة يف ينااابيع املاود ة الباااب (  9312) نعام احلاافظ سااليمان بان إبااراهيم القنادوزي احلنفااي املتاويف 

اان بان ثابات : نفس املعف فانه قال  نسب إىل حس ان بيتني آخرين يف(  9385) من طبعة (  938) ص  فأنشاأ حس 
 : 

 ياااااااااااااااااااااااااااااقوم ماااااااااااااااااااااااااااان مثاااااااااااااااااااااااااااال عااااااااااااااااااااااااااااالي  وقاااااااااااااااااااااااااااااد

 رد ت علياااااااااااااااااااااااااااااه الشااااااااااااااااااااااااااااامس مااااااااااااااااااااااااااااان غائاااااااااااااااااااااااااااااب   

   
 أخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو رساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااول اهلل وصهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره

 واألل ال يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعدل بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالص احب   

   
البيتاني ماع فاار  ماا باااافة بيات آخاار إىل صااحب بان عب ااد فااذكر يف (  588) ولكان نساب ابان شاهر آشااوب املتاويف  

 :وسئل الص احب أن ينشد يف ذل  فانشد : بعد ذكر الق ي ة (  5/397) قبه اجلزء منا
 ال تقبااااااااااااااااااااااااااااااااااال الت وبااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ماااااااااااااااااااااااااااااااااااان تائاااااااااااااااااااااااااااااااااااب

 إال كاااااااااااااااااااااااااااااااااااب  اباااااااااااااااااااااااااااااااااااان ابااااااااااااااااااااااااااااااااااااي طااااااااااااااااااااااااااااااااااااالب   

   
 اخااااااااااااااااااااااااااااااااااي رساااااااااااااااااااااااااااااااااااول اهلل باااااااااااااااااااااااااااااااااال صااااااااااااااااااااااااااااااااااهره

 والص هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ال يعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادل بالصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحب   

   
 يااااااااااااااااااااااااا قاااااااااااااااااااااااوم مااااااااااااااااااااااان مثااااااااااااااااااااااال علاااااااااااااااااااااااي  وقاااااااااااااااااااااااد

ااااااااااااااااااااااااااااامس مااااااااااااااااااااااااااااان غائاااااااااااااااااااااااااااااب     رد ت علياااااااااااااااااااااااااااااه الش 

   
 .( 58: ) ، برقم (  29/983) وار كار األن( 9)
  .مل يذكر يف البحار وال غريه من اجملامع لآلثار( 5)
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ثنا احلساني بان ساعيد : ا وقال سعد بن عبداهلل  369 ثنا أود بان حمماد عيساى ، حاد  حد 
، عن أود بن عباداهلل القازويين ، عان احلساني بان امل تاار القالنساي ، عان أ  بصاري ، عان عباد 

ق عناا : قاال يل جويري اة بان مساهر : امل تار األنصاري ، عن أم  املقادام الث قفي اة قالات الواحد بن 
هااذه أرض ال ينبغاي لنايب  وال وصااي  : جسار الفارات يف وقاات العصار ، فقاال  7ماع أماري املااؤمنني 

نااايب  أن يصااال ي فيهاااا ، فمااان أراد مااانكم أن يصااال ي فليصااال  ، فتقااار   الن ااااس  ناااة ويسااارة يصااال ون ، 
أنااا ال ُاصاال ي حااك  ُاصاال ي معااه ، فساارنا وجعلاات الش اامس تساافل ، وجعاال ياادخلين ماان : ت وقلاا

: يقاول : يا جويري ة أذ ن ، فقلات : ذل  أمر عظيم حك  وجبت الشمس وق عنا األرض ، فقال 
اااا قلااات : أذ ن فأذ نااات ، مث  قاااال يل : أذ ن وقاااد غابااات الش ااامس ، قاااال  قاااد : أقااام فأقمااات ، فلم 

، رأياات شاافتيه يتحركااان ومسعاات كالمااا  كأن ااه كااالم العرباني ااة ، فارتفعاات الش ااامس قاماات الص ااالة 
ااا انصاارفنا هااوت إىل مكاهنااا ، قلاات  أشااهد : حااك  صااارت يف مثاال وقتهااا يف العصاار فصاال ى ، فلم 

  .(9) 9أن   وصي  رسول اهلل 
ثنا أوااد باا 365 ثنا أوااد باان علااي باان موسااى الااد قا  ، حااد  ن ا وعاان اباان بابويااه ، حااد 

ثنا عمااار بااان خاااال د ، عااان احلساااني بااان علاااي ، عااان أ  قتاااادة  اااال ، حاااد  جعفااار ابااان نصااار اجلم 
(5) 

ثنا جعفر بن برقان ، عن ميماون بان مهاران ، عان زاذان ، عان ابان عبااس رااي اهلل  احلر اين ، حد 
 : 7ال هجارة بعاد الفاتح ، وقاال لعلاي  : مكاة رفاع اهلجارة وقاال  9مل اا فاتح رساول اهلل : عنه قال 

إذا كان غدا  فكل م الش امس يف م لعهاا حاك تعارف كرامتا  علاى اهلل تعااىل ، فلم اا اصابحنا قمناا 
الس اااالم عليااا  أي هاااا العباااد امل ياااع لرب اااه ، قالااات : فجااااء علاااي  إىل الشااامس حاااني طلعااات ، فقاااال 

:  وعلياا  الس ااالم يااا أخااا رسااول اهلل وصااي ه إبشاار فااان  رب  العااز ة يقاارؤك الس ااالم ويقااول: الشاامس 
إب اار فاا ن  ذلاا  ووب ياا  وشاايعت  ماااال عااني رأت وال اُذن مسعاات وال خ اار علااى قلااب بشاار ، 

 ساجدا  هلل ، فقال رسول اهلل صل ى اهلل عليه  7ف ر  علي  
__________________ 

) ويرياة عن علل الش رايع مع زيادة ، ورواه بأسانيد ُاخار عان ج(  3: ) ، برقم (  968ا  29/967) كار األنوار ( 9)
 .( 978و 29/972
وأباو قتاادة احلار اين هاو عباد اهلل بان واقاد   .يف البحاار« عان احلساني بان علاي » كذا يف النس  ، وساقط قبلاه قولاه ( 5)

وجعفار بان برقاان هاو الكاال  أباو عباداهلل الر قاي كماا  .( 598) ماات : كما عن الت هذيب والت قريب البن حجر قائال  
  .واحلسن بن علي: كما أن ه يأف فيه (  365: ) نوقان يأف برقم : حار وفقا  لبعه الن س  عن الت قريب ، ويف الب
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ارفع رأس  ، فقد باهى اهلل عز  وجل  ب  املالئكة : وآله 
(9).  

 ـ 7فصل ـ 
ثنا ابااو حمماد احلساان  363 ثنا أبااو حمماد عبااداهلل بان حامااد ، حاد  ا وعان ابان بابويااه ، حاد 

ثنا عمار بان بن حممد بن إسحا  بن  ثنا احلساني بان إساحا  الاد قا  العساري ، حاد  األزهر ، حد 
ثنا عماار باان راشااد ، عاان عباادالر ون باان حرملااة ، عاان سااعيد باان املسااي ب ، عاان أ   خالااد ، حااد 

ماع مجاعاة ، فلم اا رآهام تبس ام ،  7كاان رساول اهلل يوماا  جالساا  فااط لع علياه علاي  : هريرة ، قال 
عان شايء إن شائتم أعلماتكم مباا جئاتم وإن شائتم فاساألوين ، فقاالوا بال جئتموين تساألوين : قال 

ملااان ياااق  ، فاااال ينبغاااي أن يصااانع إال   (5)جئاااتم تساااألونين عااان الص ااانايع :  ربناااا ياااا رساااول اهلل قاااال 
لااذي حسااب أو دياان ، وجئااتم تسااألونين عاان جهاااد املاارأة فااان  جهاااد املاارأة حساان الت بعاال لزوجهااا 

رزا  ماان أياان ، أىب اهلل أن ياارز  عبااده إال  ماان حيااث ال يعلاام فااان  العبااد وجئااتم تسااألونين عاان األ
  .(3)إذا مل يعلم وجه رزقه كثر دعاؤه 

ثنا أبو حممد عبداهلل بن حامد  362 ثنا أباوبكر حمماد بان  (2)ا وعن ابن بابويه ، حد  ، حد 
ثنا عماار بان حصااني  ثنا عبااداهلل بان أوااد بان إبااراهيم العبادي ، حاد  ثنا جعفار ، حاد  البااهلي ، حااد 
ثنا عبد الر ون بن زياد ، عان مسالم بان يساار قاال  قاال أباو عقباة : عمر بن مسلم العبدي ، حد 

اسااتأذن لنااا علااى : فجاااء نفاار ماان اليهااود ، فقااالوا يل  9األنصاااري ، كناات يف خدمااة رسااول اهلل 
جئتماوين تساألوين : أخربناا عم اا جئناا نساال  عناه ، قاال : فأخربتاه فادخلوا علياه ، فقاالوا  .حمم د

كااان غالمااا  ماان أهاال الاار وم ناصااحا  اهلل عااز  وجاال  فأحب ااه : نعاام ، فقااال : عان ذي القاارنني ، قااالوا 
 (5)اهلل ، ومل  االرض فسار حك  أتى مغرب الش مس ، مث  ساار إىل م لعهاا ، مث ساار إىل جبال 

 نشهد أن  هذا : يأجوج ومأجوج ، فبف فيها الس د ، قالوا 
__________________ 

 .( 95: ) ، برقم (  29/977) كار األنوار ( 9)
 .أي الع ايا( 5)
: إىل قولاه (  529: ) ، بارقم (  9/371) ، واثباات اهلاداة (  2: ) ، بارقم (  987ا  98/986) كاار األناوار ( 3)

  .( 55: ) ، برقم (  983/38) إىل آخره يف البحار ...  أىب اهلل: وأورد قوله  .عن الص نايع
 .عبداهلل بن حامد: أبو عبداهلل حممد بن حامد ، ويف البحار : يف مجيع الن س  ( 2)
  .جيل:  3ويف    .خيل: يف البحار ( 5)
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  .(9)شأنه ، وأن ه لفي الت وراة 
يوماا   9دخال أباو سافيان علاى الن ايب  : ا وباسناده عن ابن عباس راي اهلل عنه قال  365

 ؟إن شائت أخربتا  قبال أن تساألين:  9ارياد أن أساأل  عان شايء فقاال  يا رسول اهلل: ، فقال 
إين  : نعااام ياااا رساااول اهلل فقاااال : أردت أن تساااأل عااان مبلاااغ عماااري فقاااال : افعااال ، قاااال : قاااال 

  .(5)بلسان  دون قلب  :  9أشهد أن   صاد  ، فقال : أعيش ثالثا  وست ني سن ة ، فقال 
ولقااد كن ااا يف حمفاال فيااه أبااو ساافيان وقااد  : منافقااا  ، قااال اباان عب اااس واهلل مااا كااان إال  : قااال 

اااا قاااال  7كاااف  بصاااره وفيناااا علاااي   ااادا  رساااول اهلل : فاااأذ ن املاااؤذن ، فلم  قاااال أباااو  9أشاااهد أن  حمم 
هلل در  أخي باين هاشام انظاروا أيان : ال فقال : قال واحد من القوم  ؟ها هنا من حيتشم: سفيان 

اهلل عينياا  يااا ابااا ساافيان ، اهلل فعاال ذلاا  بقولااه عااز  ماان  (3)أساا ن  7واااع أمسااه ، فقااال علااي  
لايس هاا هناا : أسا ن اهلل عاني مان قاال يل : فقاال أباو سافيان  (2) «ورفعنا لك ذكر   »: قائل 

 . (5)من حيتشم 
 ـ 8فصل ـ 

اق بااات » : ا وباسااناده عااان اباان عبااااس راااي اهلل عناااه أن ااه سااائل عاان قولاااه تعاااىل  366
 حك  صار  9انشق القمر على عهد رسول اهلل : قال «  الس اعة وانشق  القمر

__________________ 
، (  9/371) وإثباااات اهلااااداة  .( 5: ) ، بااارقم (  98/987) و(  53: ) ، بااارقم (  95/916) كاااار األناااوار ( 9)

 .( 525: ) برقم 
د باان موسااى الااد قا  عاان أوااد باان ب سااناده عاان أواا: مسااندا  قااائال  (  5: ) ، باارقم (  55/582) كااار األنااوار ( 5)

جعفر بن نصر اجلم ال عن عمر بن خال د واحلسني بن علي عن أ  قتادة احلار اين عان جعفار بان نوقاان عان ميماون بان 
: ، بارقم (  9/317) مهران عن زاذان عن ابن عباس هذا واخلرب نفسه مذكور مرساال  بزياادة يف آخاره يف إثباات اهلاداة 

  .واهلل ما كان إىل منافقا  : بن عباس قال إ: وهي (  523) 
 .س  ن ا ل ل( 3)
 .( 2: ) سورة ا نشراح ( 2)
) وكتااااب الفااانت واوااان وامل ااااعن مناااه ال باااع القااادمي اجلااازء (  6: ) ، بااارقم (  988ا  98/987) كاااار األناااوار ( 5)
8/388 ).  
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وان يـروا آيـة يعرضـوا  »: ه بنصفني ونظر إليه الن اس وأعرض أكثارهم ، فاأنزل اهلل تعااىل جال  ذكار 
  .(5)سحر القمر ، سحر القمر : فقال املشركون  (9) «ويقولوا سحر مستمر 

ثنا أبااو حممااد باان حامااد  367 ثنا أبااو بكاار حممااد باان  (3)ا وعاان اباان بابويااه ، حااد  ، حااد 
ااه سااعيد ،  ثنا حممااد باان حجاار ، عاان عم  ثنا علااي باان حاارب املوصاالي ، حااد  جعفاار ال  اارباين ، حااد 

وأناااا يف ملااا  عظااايم  9جاءناااا ههاااور النااايب  : ياااه ، عااان اُم اااه ، عااان وائااال بااان حجااار ، قاااال عااان أب
، فااأخربين  9وطاعااة ماان قااومي ، فرف اات ذلاا  وآثاارت اهلل ورسااوله ، وقاادمت علااى رسااول اهلل 

هاذا وائال بان حجار قاد أتااكم مان أرض بعيادة : أصحابه أن ه بشرهم قبل قدومي باثالص ، فقاال 
يا رساول اهلل أتاناا ههاورك وأناا :  سالم طائعا  بقي ة أبناء امللوك ، فقلت من ح رموت راغبا  يف ا

:  9يف ملاااا  ، فماااان  اهلل علااااي  أن رف اااات ذلاااا  وآثاااارت اهلل ورسااااوله ودينااااه راغبااااا  فيااااه ، فقااااال 
  .(2)صدقت الل هم بارك يف وائل ويف ولده وولد ولده 
 ـ 9فصل ـ 

ثنا احلسن بن حمم 368 ثنا فرات بن إبراهيم ابان ا وعن ابن بابويه ، حد  د بن سعيد ، حد 
ثنا نصااار بااان مااازاحم ، عااان  ثنا جعفااار بااان حمماااد بااان ساااعيد األوساااي ، حاااد  فااارات الكاااويف ، حاااد 

، عان سالمان  (6)، عان حبياب بان أ  ثابات ، عان عباد الار ون بان ساابط  (5)ق رب بان علياف 
أعرا  على ناقاة لاه فسال م ، إذ أقبل  9كنت ذات يوم عن د الن يب : الفارسي راي اهلل عنه قال 

يا حممد أخربين عم ا يف ب ان نااقيف حاك  : ، فقال  9فأومي إىل رسول اهلل  ؟أي كم حمم د: مث  قال 
حبيااايب علاااي  : فقاااال  9أعلااام أن  ال اااذي جئااات باااه حاااق واُؤمااان ب هلااا  وأت بعااا  ، فالتفااات الن ااايب  

  .يدل  
__________________ 

 .( 5ا  9: ) سورة القمر ( 9)
 .( 522: ) ، برقم (  9/371) وإثبات اهلداة (  5: ) ، برقم (  97/352) كار األنوار ( 5)
 .هو عبداهلل بن حامد كما يف البحار وغريه( 3)
، (  9/371) واثبااااات اهلاااااداة (  77: ) ، باااارقم (  55/995) و(  7: ) ، بااااارقم (  98/988) كااااار األنااااوار ( 2)

 .( 525: ) برقم 
 .ع يف ا ل ل:  يف البحار( 5)
  .سليط:  9يف   ( 6)
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فأخذ علي ا ام الن اقة ، مث  مسح يده علاى  رهاا ، مث رفاع طرفاه إىل الساماء وقاال اللهام  
ااد وأهاال بياات حممااد ، وبأمسائاا  احلسااف ، وبكلماتاا  الت امااات مل ااا أن قاات  إين  أسااأل  كااق  حمم 

ياااا أماااري : وهاااي تقاااول  7قاااد التفااات إىل علااي   هااذه الن اقاااة حاااك   ربناااا مباااا يف ب نهااا ، فااا ذا الن اقاااة
: املااؤمنني أن ااه ركبااين يومااا  وهااو يريااد زيااارة اباان عاام لااه ، وواقعااين فانااا حاماال منااه ، فقااال ا عاارا  

أشااهد أن ال : هااذا النايب  وهاذا أخااوه وابان عم اه فقااال ا عارا  : فقيال  ؟وحيكام الن ايب  هااذا أم هاذا
أن يسااأل اهلل عااز  وجاال  أن يكفيااه مااا يف ب اان ناقتااه  9أل الناايب  إلااه إال  اهلل وأن اا  رسااول اهلل وساا

  .فكفاه ، وحسن إسالمه
يف العاااادة أن يمااال الن اقاااة مااان ا نساااان ، ولكااان اهلل جااال  ثنااااؤه قلاااب  (9)ولااايس : وقاااال 

علااى أن ااه وااوز أن يكااون ن فااة الر جاال علااى هيئتهااا يف ب اان الن اقااة  9العااادة يف ذلاا  داللااة لنبي ااه 
ا أن قها اهلل تعاىل ليعلم به صد  رسول اهلل حينئذ و    .(5) 9مل تصر علقة بعد ، وأه 

 ـ 11فصل ـ 
ثنا أباو حمماد عباداهلل بان حاماد ، حادثنا أباو نصار حمماد بان  361 ا وعن ابن بابويه ، حاد 

ثنا وهااب باان أ  احلسااني ، عاان شااهر باان  ودويااة امل رعااي ، حاادثنا حممااد باان عبااد الكاارمي ، حااد 
إن اا ساائلوك عان أرباع : املديناة أتااه رهاط مان اليهاود ، فقاالوا  9مل ا قدم رسول اهلل : حوشب قال 

: قاالوا  ؟عليكم بذل  عهاد اهلل وميثاقاه: خصال ، فان أخربتنا عنها صدقناك وآمن ا ب  ، فقال 
  .سلوا عم ا بدا لكم: نعم ، قال 
ا الن  فة للر جل: قالوا  أنشدكم بااهلل أتعلماون : فقال  ؟عن الش به كيف يكون من املرأة وأه 

فأي تهماا غلبات صااحبتها كانات هلاا  ؟أن  ن فة الر جل بي اء غليظاة ، وأن  ن فاة املارأة واراء رقيقاة
  .الل هم  نعم: الش به قالوا 

__________________ 
 .ومثله إثبات اهلداة...  وليس: وقال الر اوندي ( :  29) يف البحار ( 9)
 5: ) ، بارقم (  12/5) وأن ا  رساول اهلل ، يف : وإىل قولاه  .( 9: ) ، بارقم (  539ا  29/538 )كاار األناوار ( 5)
  .9صد  رسول اهلل : وفيه  .( 596: ) ، برقم (  265ا  5/262) وإثبات اهلداة ( 
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ااا حاار م إساارائيل علااى نفسااه ماان قباال أن تنااز ل الت ااوراة ، قااال : قااالوا  أنشاادكم : فأخربنااا عم 
ااا  ؟تعلمااون أن أحااب  ال عااام والش ااراب إليااه حلااوم ا باال وألباهناااباااهلل هاال  فاشااتكى شااكو  ، فلم 

  .الل هم نعم: عافاه اهلل منها حر مها على نفسه ليشكر اهلل به ، قالوا 
أنشااادكم بااااهلل هااال تعلماااون مااان صااافة هاااذا : قاااال  ؟أخربناااا عااان نومااا  كياااف هاااو: قاااالوا 

وكاااذا : الل هااام  نعااام ، قاااال : قاااالوا  ؟ناااه وقلباااه يقظاااانالر جااال ال اااذي تزعماااون أين  لسااات باااه تناااام عي
  .نومي

الل هام  : قاالوا  ؟7اُنشدكم باهلل هل تعلماون أن اه جربئيال : فأخربنا عن الر وح ، قال : قالوا 
ااا يااأف بالغلظااة وشادة األماار ، ولااوال ذلاا   نعام ، وهااو ال ااذي يأتياا  وهاو لنااا عاادو  ، وهااو ملا  إه 

إلى قوله أو كّلمـا عاهـدوا عهـدًا نبـاه  (9)قل من كان عدّوًا لجبرئيل  »:  ألتبعناك فأنزل اهلل تعاىل
  .(5) «فريق منهم 

 ـ 11فصل ـ 
ثنا علاي  بان  378 ثنا أباو علاي حاماد بان حمماد بان عباداهلل ، حاد  ا وعان ابان حاماد ، حاد 

ثنا شاري  ، عان مسااك ، عان أ  هبيا ثنا حمماد بان ساعيد ا صافهاين ، حاد  ان ، عبد العزيز ، حاد 
 ؟مب أعاارف أن اا  رسااول اهلل: وقااال  9جاااء اعاارا  إىل الن اايب  : عاان اباان عباااس راااي اهلل عنااه قااال 

نعام ، : قاال  ؟أرأيت أن دعاوت هاذا العاذ  مان هاذه الن  لاة فأتااين أتشاهد أين  رساول اهلل: قال 
، مث   9 فدعا العذ  ينزل من الن  لة حك  سقط على األرض ، فجعل يبقر حك  أتاى الن ايب  : قال 
أشااهد أناا  لرسااول اهلل وآماان ف اارج العااامري : ارجااع فرجااع حااك  عاااد إىل مكانااه ، فقااال : قااال 
  .يا آل عامر بن صعصعة واهلل ال أكذبه بشيء أبدا  : يقول 

ركانااة ، وكااان كااافرا  ماان أفتاا  الن اااس يرعااى غنمااا  لااه : وكااان رجاال ماان بااين هاشاام يقااال لااه 
 إىل ذل  الوادي فلقيه  9ف رج الن يب :  (3)وادي إام : بواد يقال له 

____________ 
 .( 988ا  17: ) سورة البقرة ( 9)
اابه: وإىل قولااه (  1: ) ، باارقم (  1/387) كااار األنااوار ( 5) ، (  68/366) اللهاام  نعاام ، يف : قااالوا  ؟كااان هلااا الش 

 .( 62: ) برقم 
  .از ا أو ا جبل يف املدينةاسم ماء ، أو واد يف احلج: أام كحلب ا أو ا كعنب ( 3)
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لااوال رحاام بيااين وبيناا  مااا كل متاا  حااك  قتلتاا  أناات ال ااذي تشااتم آهلتنااا ادع إهلاا  : ركانااة ، فقااال 
 9صاااارعين فاااان أنااات صااارعتين فلااا  عشااارة مااان غنماااي ، فأخاااذه الن ااايب : ينجيااا  ماااين  ، مث  قاااال 

اا فعلاه : وصرعه وجلس على صدره ، فقال ركانة  إهلا  ، مث  قاال ركاناة ، لسات   فعلات هاذا إه 
اا فعلاه إهلا  : الث انياة فقاال  9عد فان أنت صرعتين فل  عشارة اُخار   تارهاا ، فصارعه الن ايب   إه 

  .الث الثة 9عد ، ف ن أنت صرعتين فل  عشرة اُخر  ، فصرعه الن يب  
ماا  : 9خذلت ال الت والعز   فادون  ثالثاني شااة فاخ هاا ، فقاال لاه النايب  : فقال ركانة 

اُريااد ذلاا  ، ولكااين أدعااوك إىل ا سااالم يااا ركانااة وانفااس ركانااة تصااري إىل الن ااار إن تساالم تاايلم ، 
اهلل شااااهيد علياااا  اصن إن دعااااوت ر  :  9ال إال  أن تااااريين آيااااة ، فقااااال ناااايب  اهلل : فقااااال ركانااااة 

 ذن اهلل أقبلااي باا: نعاام وقريااب منااه شااجرة مثماارة قااال : قااال  ؟فأريتاا  آيااة لتجيبااين إىل مااا أدعااوك
أريتااين : فانشاقت باااثنني وأقبلاات علااى نسااف ساااقها حااك كانات بااني ياادي ناايب  اهلل ، فقااال ركانااة 

اهلل شااهيد إن أنااا دعااوت ر   يأمرهااا فرجعاات :  9شاايئا  عظيمااا  ، فمرهااا فل جااع ، فقااال لااه الناايب  
:  9لااه الناايب  نعاام فأمرهااا فرجعاات حااك  التأماات بشااق ها فقااال : قااال  ؟لتجيبااين إىل مااا أدعااوك إليااه

اااا أجبتااا  لرعاااب دخااال يف قلااايب منااا  ، : فقاااال ركاناااة  ؟تساالم أكاااره تتحاااد ص نسااااء مديناااة أين  إه 
 . (9)ليس يل حاجة إىل غنم  إذا أبيت أن تسلم :  9ولكن فاخ  غنم  ، فقال 

 ـ 12فصل ـ 
ثنا أوااد بان عبااد اجلبااار ،  379 ثنا حممااد باان يعقاوب ، حااد  ا وعنااه عاان ابان حامااد ، حاد 

ثنا عاصم بن عمرو بن قتادة ، عان حمماود بان أساد ، عان حد   ثنا يونس ، عن ابن إسحا  ، حد 
كناات رجااال  ماان : حااد ثين ساالمان الفارسااي راااي اهلل عنااه قااال : اباان عباااس راااي اهلل عنااه قااال 
 جي وكان أ  دهقان أراه ، وكان حيب ين حب ا  شديدا  : أهل إصفهان من قرية يقال هلا 

__________________ 
(  527و 526: ) ، بااارقم (  9/388) وإثباااات اهلااداة (  97: ) ، باارقم (  361ا  97/368) كااار األنااوار ( 9)

  .اختصارا  
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حيبسااااين يف البياااات كمااااا ياااابس اجلاريااااة ، وكناااات صاااابي ا  ال أعلاااام ماااان أماااار الن اااااس إال مااااا أر  ماااان 
 شاغلين مان اط االع ال  ايعة ماا تار  ياا باين  : اجملوسي ة حك  أن  أ  بف بنايا  وكان لاه اايعة ، فقاال 

عااف  ، ف رجات أريااد ال  ايعة ، فمااررت بكنيسااة  (9)، فاان لق إليهااا ومارهم بكااذا وكاذا وال ياابس 
هاؤالء الن صاار  يصال ون ، فادخلت أنظار : قاالوا  ؟ماا هاذا: الن صار  فسامعت أصاواهتم ، فقلات 

حاك  غرباات الش امس ، وبعااث أ  فاأعجبين مااا رأيات ماان حااهلم ، فااواهلل ماا زلاات جالساا  عناادهم 
 ؟أ  أياان كناات: يف طلاايب يف كاال  وجااه حااك  جئتااه حااني أمساايت ومل أذهااب إىل ااايعته ، فقااال 

أي ناايب  إن  دياان آبائاا  خااري  ماان : مااررت بالن صااار  فااأعجبين صااالهتم ودعاااؤهم ، فقااال : قلاات 
 ويدعونااه ويصااال ون لاااه ال واهلل مااا هاااذا اااري مااان دياانهم هاااؤالء قااوم يعبااادون اهلل: دياانهم ، فقلااات 

ااا تعبااد نااارا  أوقاادهتا بياادك إذا تركتهااا ماتاات ، فجعاال يف رجلااي حدياادا  وحبسااين يف بياات  وأناات إه 
  .عنده

ااااام ، قلاااات : قااااالوا  ؟أي أصاااال هااااذا الااااد ين: فبعثاااات إىل الن صااااار  فقلاااات  إذا قااااوم : بالش 
إذا ق ااوا : فبعثاات  (5)ار نفعاال فبعثااوا بعااد أن ااه قاادم جت اا: علاايكم ماان هناااك ناااس فااأذنوين ، قااالوا 

نفعااال ، مث  بعثاااوا إيل  باااذل  ف رحااات احلدياااد مااان : حاااوائجهم وأرادوا اخلاااروج فاااأذنوين باااه ، قاااالوا 
اااام قلااات  اااا قااادمت الش  األساااقف : قاااالوا  ؟مااان أف ااال هاااذا الااادين: رجلاااي وان لقااات معهااام ، فلم 

فكان معاي :  إين  أحببت أن أكون مع  وأتعل م منا  ، قاال: صاحب الكنيسة ، فجئت فقلت 
  .فكنت معه

وكاااان رجااال ساااوء ياااأمرهم بالص ااادقة ، فااا ذا مجعوهاااا اكتنزهاااا ومل يع هاااا املسااااكني منهاااا وال 
هذا رجال ساوء ونب هاتهم علاى كنازه : بع ها ، فلم يلبث أن مات ، فلم ا جاؤا أن يدفنوه ، قلت 

وجاااؤا برجاال آخاار مملااوة ذهبااا  ، فصاالبوه علااى خشاابة ورمااوه باحلجااارة ،  (3)، فااأخرجوا ساابع قااالل 
  .فجعلوه مكانه

نيا وأشاد اجتهاادا  مناه ،  فال واهلل يا ابن عباس ما رأيت رجال  قط  أف ال مناه وأزهاد يف الاد 
 يا فالن قد ح رك ما تر  من أمر اهلل : فلم أزل معه حك ح رته الوفاة وكنت أحب ه ، فقلت 

__________________ 
 .وال يتبس: 9يف   ( 9)
 .علينا جت ار:  3يف   ( 5)
  .مجع القل ة مبعف ا ناء من أواين العرب شبه احلرب: قالل ، كرجال ( 3)
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أي ُبين  ما أعلم إال  رجاال  باملوصال فأت اه فان ا  ساتجده علاى مثال حاايل : فاىل من توصي   قال 
ااا مااات وغي ااب حلقاات باملوصاال ، فأتيتااه فوجدتااه علااى مثاال حالااه ماان االجتهاااد والز هااادة ،  ، فلم 

  .يا بين  كن معي: إن  فالنا  أوصى   إلي  ، فقال : فقلت له 
اصن يااابين  ال أعلاام : إىل ماان توصااي   ، قااال : فأقماات عنااده حااك  ح اارته الوفاااة قلاات 

إن  فالنااا  أوصااى   إلياا  ، : إال  رجااال  بنصاايبني فاااحلق بااه ، فلمااا دفن اااه حلقاات بااه ، فلقلاات لااه 
: مات عناده فوجدتاه علاى مثال حااهلم حاك  ح ارته الوفااة ، فقلات يا بين  أقم معاي ، فأق: فقال 

مااا أعلاام إال  رجااال  بعموريااة ماان أرض الاار وم ، فأتااه فان اا  سااتجده علااى : إىل ماان توصااي   قااال 
مثال ماا كن اا عليااه ، فلم اا واريتاه خرجاات إىل العمورياة ، فأقمات عناده فوجدتااه علاى مثال حاااهلم ، 

  . رته الوفاة ، فقلت إىل من توصي  واكتسبت غنيمة وبقرات إىل أن ح
ال أعلاام أحاادا  علااى مثاال مااا كن ااا عليااه ولكاان قااد أهل اا  زمااان ناايب  يُبعااث ماان احلاارام : قااال 

مهاااجره بااني حاار تني 
إىل أرض ذات سااب ة ذات  اال ، وأن  فيااه عالمااات ال  فااي بااني كتفيااه  (9)

  .ت أن مت ي اىل تل  البالد فافعلخاه النبو ة ، يأكل اهلدي ة وال يأكل الص دقة ، فان است ع
يملاوين : فم ا واريناه أقمت حك  مر  رجال من جت ار العارب مان كلاب ، فقلات هلام : قال 

نعاام فااأع يتهم إي اهااا : قااالوا  ؟معكاام حااك  تقاادموين ارض العاارب وأع اايكم غنيماايف هااذه وبقااراف
ماان رجاال يهاادي ، فااو اهلل لقااد  وولااوين حااك  إذا جاااءوا   وادي القاار  هلمااوين ، فباااعوين عباادا  

رأيت الن  ل وطمعات أن يكاون البلاد ال اذي نعات يل فياه صااحيب حاك  قادم رجال مان باين قريظاة 
ماان يهااود وادي القاار  ، فابتاااعين ماان صاااحيب ال ااذي كناات عنااده ، ف اارج حااك  قاادم   املدينااة ، 

اااة ال  وبعاااث .فاااو اهلل ماااا هاااو إال  أن رأيتهاااا وعرفااات نعمتهاااا ، فأقمااات ماااع صااااحيب اهلل رساااوله مبك 
قباا وأناا أعمال لصااحيب يف  9يذكر يل شيء منأمره ماع ماا أناا فياه مان الار   حاك  قادم رساول اهلل 

هام    ، واهلل إن (5)قاتال اهلل باين قيلاة : قاد جااء ابان عام  لاه فقاال [ لكذل  اذ ]  ل له ، فواهلل إين  
 ،  لفي قبا ومعون على رجل جاء من مك ة يزعمون أن ه نيب  

__________________ 
  .حر ة ليلى وحر ة واقم بقرب املدينة: احلر تان ( 9)
  .( 5: ) األوس واخلزرج وما بني املعقوفني اثبتناه من   : بنو قيلة ( 5)
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: فو اهلل ماهو إال  قد مسعتها ، فأخذتين الر عدة حاك  هننات ألساق ن  علاى صااحيب ونزلات أقاول 
  .مال  وهلذا ، أقبل على عمل : ، فقال  (9)ده فلكمين ماهذا اخلرب فرفع موالي ي

اااا أمسااايت وكاااان عنااادي شااايء مااان طعاااام فحملتاااه وذهبااات إىل رساااول اهلل  : بقبااااا  9فلم 
إن   رجال صااحل وإن معا  أصاحابا  ، وكاان عنادي شايء مان الص ادقة فهاا هاو ذا فكال : فقلت 

هاذه خصالة مم اا : ت يف نفساي كلوا ومل يأكال ، فقلا: وقال ألصحابه  9منه فأمس  رسول اهلل 
إىل املدينااة ، فجمعاات شاايئا  كااان عناادي مث   9وصااف يل صاااحيب ، مث  رجعاات ويااو ل رسااول اهلل 

إين  قااد رأيتاا  ال تأكاال الص اادقة وهااذه هدي ااة  وكرامااة ليساات بالص اادقة ، فأكاال : جئتااه بااه فقلاات 
  .وأكل اصحابه فقلت هاتان ُخل تان 9رسول اهلل 

وهااو يتبااع جنااازة وعليااه سلتااان وهااو يف أصااحابه فاسااتدبرتُه ألنظاار  9مث  جئاات رسااول اهلل 
اااا رآين رساااول اهلل  اساااتدبرته عااارف أين  أساااتثبت شااايئا  قاااد وصاااف يل  9إىل اخلااااه يف ههاااره ، فلم 

فرفااع يل ورداءه ، عااان ههااره ، فنظااارت إىل اخلااااه بااني كتفياااه كماااا وصااف يل صااااحيب ، فأكببااات 
يااا سالمان هنااا ، فتحو لات وجلساات باني يديااه وأحاب  أن يساامع  ياو ل: علياه أقب لااه وابكاي فقااال 

ثته يا ابن عباس كما حدثت    .اصحابه حديثي عنه فحد 
اااا فرغااات قاااال رساااول اهلل  كاتاااب ياااا سااالمان ، فكاتبااات صااااحيب علاااى ثالتائاااة  لاااة : فلم 

رين ودي اة كال  وعشا (5)اُحييها له وأربعني أوقي ة ، فأعانين أصحاب رسول اهلل بالن  ال ثالثاني ودي اة 
أناا أااعها بيادي ، فحفارت هلاا حياث توااع :  9رجل على قدر ما عنده ، فقال يل رساول اهلل 

قااد فرغاات منهااا ، ف اارج معااي حااك  جاءهااا ، فُكن ااا  ماال إليااه : فقلاات  9، مث  جئاات رسااول اهلل 
ة واحااادة الاااودي  ، في اااعه بياااده فيساااتوي عليهاااا ، فاااو ال ااادي بعثاااه بااااحلق  نبي اااا  ماااا ماااات منهاااا ودي ااا

وبقيت علي  الد راهم ، فأتاه رجل من بعاه املعاادن بثمال البي اة مان الاذ هب ، فقاال رساول اهلل 
  ؟أين الفارسي املكاتب املسلم: 

__________________ 
  .ال  رب بتمام الكف: ال لكم ( 9)
  .الن  ل الص غري: الودي ة والو دي  ( 5)
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أيان تقاع هاذه : عم اا عليا  ، فقلات ياا رساول اهلل  خذ هاذه ياا سالمان فأد هاا: فدعيت له فقال 
إن  اهلل عز وجاال  ساايويف هبااا عناا  ، فهااو ال ااذي نفااس ساالمان بيااده لوزناات هلاام : فقااال  ؟مم ااا علااي  

منهااا أربعااني أوقي ااة فأد يتهااا إلاايهم وعتااق ساالمان وكااان الاار   قااد حبسااين حااك  فاااتين مااع رسااول اهلل 
  .(9)ومل يفتين معه مشهد  بدر  واُُحد  مث  عتقت ، فشهدت اخلند 

عان سالمان رااي اهلل عناه إن  صااحب عمورياة مل اا ح ارته الوفااة قاال : ا ويف رواياة  375
من أرض الش ام ، فان  رجال  هرج مان إحاديهما إىل ااُلخار  يف كال  سانة  ليلاة   (5)ائت غي تني : 

هاذا الااد ين ال اذي تسااألين  يع ااه ذووا األساقام ، فااال يادعو ألحاد  ماارض إال  ُشافي ، فاسااأله عان
ف رجت حك  أقمت هباا سانة حاك  خارج تلا  ال ليلاة مان إحاد   7عنه عن احلنيفي ة دين إبراهيم 

روا  احلنيفي اة : الغي تني إىل ااُلخر  ، وكان فيها حك ما بقي إال  منكبيه فأخذت به ، فقلت 
يااا ساالمان لاائن كااان  : الااراوي  ناايبخي هاارج عنااد هااذا البياات هبااذا احلاارم يبعااث بااذل  الاادين ، فقااال

  .(3)كذل  لقد رأيت عيسى بن مرمي 
ثنا حمم اد بان حياىي الع  اار ، عان أواد بان حمم اد  373 ا وعان ابان بابوياه ، عان أبياه ، حاد 

اان ذكااره ، عاان موسااى باان جعفاار ،  ااد باان علااي  باان مهزيااار ، عاان أبيااه ، عم  اباان عيسااى ، عاان حمم 
كنات رجاال  مان أهال شارياز ، فبيناا : إن  سالمان قاال  7ني عن أبيه ، عن آبائه ، عن أماري املاؤمن

أشاهد أن ال الاه اال  اهلل ، وأن  عيساى : أنا سائر مع أ  يف عيد هلم إذا برجل من صاومعة يناادي 
فوقع ذكر حمم د يف حلمي ودمي ، فلام يهن ئاين طعاام وال شاراب  .روح اهلل ، وأن  حمم دا  حبيب اهلل

 ؟ماا هاذا الكتااب:  فااذا أناا بكتااب مان الس اقف معل اق ، فقلات الُم اي ، فلم ا انصرفت إىل منزيل
  .إن  هذا الكتاب مل ا رجعنا من عيدنا رأيناه معل قا  ، فال تقربه يقتل  أبوك: فقالت يا روزبه 
: فجاهااادهتا حاااك  جااان  ال ليااال وناااام أ  واُم اااي ، فقمااات فأخاااذت الكتااااب وإذا فياااه : قاااال 

 حمم د ، : يم هذا عهد من اهلل إىل آدم إين  خالق من صلبه نبي ا  يقال له بسم اهلل الر ون الر ح
__________________ 

  .( 5: ) ، برقم (  365ا  55/365) كار االنوار ( 9)
  .الغي تان تثنية الغي ة وهي االمجة أي مغيه املاء و معه ينبت فيه الن بات والش جر والقصب( 5)
  .( 366ا  55/365) كار االنوار ( 3)
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ائاات وصااي  وصااي  عيسااى وآماان : يااأمر مبكااارم األخااال  ، وينهااى عاان عبااادة األوثااان ، ياروزبااه 
  .واترك اجملوسي ة
إن : فصعقت صعقة ، فعلمت اُم اي وأ  باذل  ، فجعلاوين يف بئار  عميقاة ، فقاالوا : قال 

، ولقااد فه مااين اهلل تعاااىل ماكناات أعاارف العربي ااة قباال قااراءف الكتاااب : رجعاات وإال  قتلناااك ، قااال 
ااا طااال أمااري رفعاات ياادي  : العربي ااة ماان ذلاا  اليااوم ، قااال  فبقياات يف البئاار ينزلااون إيل  قرصااا  ، فلم 

  .يا رب  إن   حب بت حمم دا  إيل  فبحق  وسيلته عجل  فرجي: إىل الس ماء ، فقلت 
الص اااومعة ،  ياااا روزباااه قااام ، وأخاااذ بيااادي واتاااى  : فأتااااين آت علياااه ثيااااب بااايه ، فقاااال 

نعاام فأصااعدين وخدمتاااه حااولني فقااال مل اااا : فقلااات  ؟أناات روزبااه: فأشاارف علااي  الااد يراين ، فقاااال 
إين  مي ت وال أعرف أحدا  يقول مبقاليف إال  راهبا  بان اكي ة ، فااذا لقيتاه فااقرأه ماين  : ح رته الوفاة 

ه وكف نتاه ، وأخاذت الل اوح ، وأتيات الس الم وادفع إليه هذا الل وح وناولين لوحاا  ، فلم اا ماات غس الت
أشاهد أن ال الاه اال  اهلل وحاده ال شاري  لاه وأن  عيساى روح اهلل وأن  : الص ومعة ، وأنشاأت أقاول 

  .حمم دا  حبيب اهلل
نعام فصاعدت إلياه ، ف دمتاه حاولني ، : قلات  ؟أنات روزباه: فأشرف علي  الديراين فقاال 

نيا ، وأن  حمم اد بان عباد اهلل ال أعارف أحا: فلم ا ح رته الوفاة ، قاال  دا  يقاول مبثال مقااليف يف الاد 
حانت والدته ، فاذا لقيته فاقرأه ماين  الس االم ، وادفاع إلياه هاذا ال لاوح ، فلم اا دفنتاه صاحبت قوماا  

  .يا قوم أكفيكم اخلدمة يف ال  ريق وخرجت معهم فنزلوا: ، فقلت هلم 
كال فامتنعاات : وهااا بال  ارب وشاووها ، فقااالوا فلماا أرادوا أن ياأكلوا شااد وا علاى شااة فقتل

إين  غاااالم دياااراين ال أشااارب اخلمااار ، : اشااارب فقلااات : ، ف اااربوين فاااأتوا بااااخلمر فشاااربوه ، فقاااالوا 
ال تقتلوين أقر  لكم بالعبودي ة ، فأخرجين واحد وبااعين بثالتائاة درهام مان : فأرادوا قتلي ، فقلت 

  .يهودي  
لايس يل ذناب إال  أناين  أحببات حمم ادا  ، فقاال : ته وقلت فسألين عن قصيف ، فأخرب : قال 
اااادا  ، وكاااان علااااى باااااب رمااال كثااااري فقاااال : اليهاااودي  يااااا روزبااااه  ن : وإين  ألبغ اااا  وأبغاااه حمم 

فجعلاات أوااال : أصاابحت ومل تنقاال هااذا الر ماال ماان هااذا املواااع إىل هااذا املواااع ألقتلن اا  قااال 
ياا رب  ، حب بات إيل  حمم ادا  ، : إىل الس اماء وقلات  طول ليليف ، فلم ا أجهدين الت عب رفعت يادي

 فبعث اهلل تعاىل رحيا  فقلعت ذل  الر مل من مكانه : فبحق  وسيلته عج ل فرجي ، قال 
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ااا أصاابح قااال  ياروزبااه أناات ساااحر فبخرجن اا  ماان هااذه : إىل املكااان ال ااذي قااال اليهااودي ، فلم 
  .القرية

: أحبتين حب ااا  شااديدا  ، وكااان هلااا حااائط ، فقالاات فااأخرجين وباااعين ماان اماارأة ساالمي ة ، فاا
هااذا احلااائط كاال مااا شاائت وهااب وتصااد   ، فبقياات يف ذلاا  مااا شاااء اهلل ، فاااذا أنااا ذات يااوم يف 

مااا هااؤالء كل هاام : ذلاا  البسااتان إذا أنااا بساابعة رهااط قااد أقبلااوا تظل هاام غمامااة ، فقلاات يف نفسااي 
وعلايخي وأباوذر  9لغماماة تساري معهام وفايهم رساول اهلل أنبياء ، فان  فايهم نبي اا  ، فادخلوا احلاائط وا

 9ار واملقداد وعقيل ووزة وزيد بن حارثة ، وجعلوا يتناولون مان حشاف الن  ال ورساول اهلل    وعم
  .كلوا احلشف وال تفسدوا على القوم شيئا  : يقول هلم 

: فقلاات  فاادخلت إىل مااوالف ، فقلاات هاايب يل طبقااا  فوهبتااه فأخذتااه فواااعته بااني يديااه ،
كلاوا وأمسا  رساول اهلل وأماري املاؤمنني ووازة وعقيال ، وقاال :  9هذه صدقة ، فقاال رساول اهلل 

هااذه عالمااة فحملاات طبقااا  اخاار : لزيااد باان حارثااة ، مااد ياادي  وكاال ، فااأكلوا فقلاات يف نفسااي 
  .بسم اهلل كلوا ، فقلت يف نفسي هذه عالمة أي ا  : هذه هدي ة فمد  يده وقال : وقلت 

ااد : يااا روزباه ادخاال إىل هاذه املارأة وقاال هلاا : أناا ، أدور خلفااه ، فقاال  فبيناا يقااول لا  حمم 
ال أبيعكاه إال  بأربعمائاة : ما قال فقالت : تبيعيننا هذا الغالم ، فدخلت وقلت هلا : بن عبد اهلل 

أهاون ماا : ، فقاال  9 لة مائيف و لة منها صفراء وماائيف  لاة منهاا واراء ، فاأخربت رساول اهلل 
اساااقه : قااام ياااا علاااي  فاااامجع هاااذا الن اااو  فجمعاااه وأخاااذه وغرساااه ، مث  قاااال : ماااا ساااألت ، مث  قاااال 

فسااقاه أمااري املااؤمنني ومااا بلااغ آخااره حااك  خاارج الن  اال وحلااق بع ااه بع ااا  ، ف رجاات ونظاارت إىل 
ن  ال ال أبيعكه إال  بأربعمائة  لة كل ها صفراء ، فمسح جربئيل جناحاه علاى ال: الن  ل ، فقالت 

  .(9)فأعتقين  9فصار كل ه أصفر ، فدفعتين إىل رسول اهلل 
 ـ 13فصل ـ 

ثنا احلسني بن حمم د  372 ثنا جعفر بن حمم د بن مسرور ، حد   ا وعن ابن بابويه ، حد 
__________________ 

ومس ااااين : ويف آخاااره  .عااان كماااال الااادين ، ماااع اختالفاااات(  5: ) ، بااارقم (  351ا  55/355) كاااار االناااوار ( 9)
  .سلمانا  
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ابن عامر ، عم اه عباد اهلل ، عان حمم اد بان أ  عماري ، عان مارزام ، عان ا  بصاري ، قاال اباو عباد 
فقاال الر جال وأحظاا  ؟أال اُخربك كيف كان سبب إسالم سالمان وأ  ذر: لرجل  7اهلل 

أم اا :  (9)
باب ن مارٍّ يرعاى غنماا  لاه إذ ان  ابااذر كاان : إسالم سلمان ، فقد علمت فأخربين باصخر ، فقال 

مااا رأياات ذئبااا  أخبااث : جاااء ذئااب عاان  ااني غنمااه ف اارده فجاااء عاان يسااار غنمااه فصاارفه مث  قااال 
  .شر  مين  أهل مك ة ، بعث اهلل إليهم نبي ا  فكذ بوه: من  ، فقال الذئب 

ركه مث  خارج يا (5)فوقع كالم الذ ئب يف أذن ا  ذر ، فقال اُلخته هلم اي مازودي وإداوف 
كماا قاال الاذ ئب ، إذ أقبال   9حك  دخال مك اة ، فااذا هاو كلقاة  تمعاني وإذا هام يشاتمون النايب  

كف وا فقد جاء عم اه ، فلم اا دناا مانهم عظ ماوه مث  خارج فتبعتاه ، فقاال : أبوطالب ، فقال بع هم 
باااه  اُؤمااان: وماااا حاجتااا  إلياااه قلااات : قاااال  ؟هاااذا الن ااايب  املبعاااوص فااايكم: فقلااات  ؟ماااا حاجتااا : 

ااا دخلاات ساال مت ، فاارد  علااي  الس ااالم : وأصاادقه فاارفعين إىل بياات فيااه  جعفاار باان أ  طالااب ، فلم 
قلات هاذا الن ايب املبعاوص أؤمان باه وأصادقه ، فارفعين إىل بيات وازة ، فارفعين  ؟ما حاجتا : وقال 

و ناور فادخلت إلياه ، فااذا ها 9إىل بيت فيه علي  بن ا  طالب ، فرفعين إىل بيت  فيه رساول اهلل 
أنااا رسااول اهلل يااا اباااذر ان لااق إىل بااالدك ، فان اا  جتااد اباان عاام لاا  قااد مااات ، : يف نااور ، قااال 

ف ااذ مالااه وكاان هبااا حااك  يظهاار أمااري ، فانصاارفت واحتوياات علااى مال ااه وبقياات حااك  ههاار أماار 
  .فأتيته 9رسول اهلل 

 دخل إذا : فلم ا انصرف إىل قومي أخربهتم بذل  ، فأسلم بع هم وقال بع هم 
__________________ 

اابعون  .وأخ ااأ: يف البحااار ( 9) ولكن ااه خ ااأ والص ااحيح مااا أثبتناااه يف املاانت عاان أمااايل الص اادو  ، اجمللااس الث الااث والس 
أح ااأ أي أساااعد وبلااغ املااارام وماان كاااالم : وهااو  5و  3و  5وعليااه عاااد ة ماان الن سااا  اخل  ي ااة أعاااين    .احلااديث االو ل

ثاااه لساااوء أدباااه ، يظهااار أن اااه دراه ( :  511ص  257روااااة الكاااايف بااارقم ) خااار اخلااارب الكلياااين أو الااار اوي يف آ : ومل حيد 
املت حد ماع املوجاود يف الر وااة غاري ماذي ل « للص دو  » ولكن اخلرب بلفظه املذكور يف االمايل ( باخلاء املعجمة ) أخ أ 

  .وسنده يف االمايل معترب .بالذ يل املذكور يف رواية الر واة
واخلارب يف االماايل والكاايف واحاد م امونا  حااو   .هلم اي مازودي وأدواف وعصااي: فقال المرأته : يف رواة الكايف  (5)

  .لقص ة إسالم ا  ذر وما هنا خمتصره مع فر  يف آخره
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اااا قااادم أسااالم بقي اااتهم وجااااءت أمسااااء ماااع رجاااال فقاااالوا  9رساااول اهلل  نسااالم علاااى : أسااالمنا ، فلم 
  .(9)غفارا  غفر اهلل هلا وأسلم سل مها اهلل : ننا فقال رسول اهلل ال ذي اسلم له إخوا

ثنا علااي  باان  375 ثنا أوااد باان زياااد باان جعفاار اهلمااداين ، حااد  ا وعاان اباان بابويااه ، حااد 
إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حمم د بن أ  عمري ، عان أباان بان تغلاب ، عان عكرماة ، عان 

أخانا ميثاقكم ال تسفكون دمـاءكم وال تخرجـون أنفسـكم مـن  وإذا »: ابن عباس يف قوله تعاىل 
دخاال أبااوذر علاايال  متوكيااا  علااى عصاااه علااى عثمااان وعنااده مائااة ألااف درهاام ولاات  (5) «ديــاركم 

اين  أرياد أن أاام إليهاا مثلهاا ، مث  أر  فيهاا رأياي ، فقاال أباوذر : إليه من بعه الن واحي ، فقاال 
بقي عندي من يفء املسالمني أربعاة دراهام مل : فقال  ؟حزينا  عشاء   9أتذكر إذ رأينا رسول اهلل : 

  .اصن اس حت: أكن قس متها مث  قس مها ، فقال 
مااا تقااول يف رجاال أد   زكاااة مالااه هاال وااب عليااه بعااد :  (3)فقااال عثمااان لكعااب االحبااار 

ذ لبنة من ذهب ولبنة من ذهب  ولبنة من ف اة ، فقاال : قال  ؟ذل  شيء أباوذر رااي ال لو ا  
لااوال صااحبت  : يااا اباان اليهودي ااة مااا أناات والن ظاار يف أحكااام املساالمني ، فقااال عثمااان : اهلل عنااه 

ه إىل الر بذة  لقتلت  ، مث  سري 
(2).  

ثنا  376 ثنا أباو حمم اد احلساني بان حمم اد بان القاسام املفس ار ، حاد  ا وعن ابان بابوياه ، حاد 
سان العساكري ، عان آبائاه صالوات اهلل علايهم أن  يوسف بن حممد بان زيااد ، عان أبياه ، عان احل

بيناا أناا يف : إن  هلاا قص اة  عجيباة  ، قاال : ما فعلت غنيماتا  ، قاال : قال أل  ذر  9رسول اهلل 
 ال أق ع الصالة ، فأخذ وووال  : صلواف إذ عدا الذ ئب على غنمي ، فقلت 

__________________ 
عاان أمااايل الصادو  ورواااة الكااايف ماع اخااتالف يف بعااه (  35: ) ، بارقم  ( 253ا  55/259) كاار االنااوار ( 9)

  .االلفا  ووحدة اوتو 
  .( 82: ) سورة البقرة ( 5)
االحباااار ، مجاااع احلااارب وهاااو عاااامل : وكاااذا علاااى لساااان بعااه  ولكااان  الص اااحيح  .كعاااب االخباااار: يف بعااه الن سااا  ( 3)

به وأن ه كان يعادي علي ا    7ن  امري املؤمنني علي ا  اليهود واملعروف عند اخلاص ة يف رجاهلم ذم ة وأ   .وجتانبه 7كذ 
  .( 25: ) ، برقم (  55/235) كار االنوار ( 2)
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وذهب به وأنا أحسن به ، إذ أقبل على الذ ئب أسد  فاساتنقذ احلمال ورد ه يف الق ياع ، مث  نااداين 
اماه : م  ، فلم ا فرغت قال يل األساد يا أباذر ، أقبل على صالت  ، فان  اهلل قد وكلين بغن: 

فأخربه أن  اهلل أكرم صاحب  احلافظ لشريعت  وكال  أسادا  بغنماه ، فعجاب مان كاان  9اىل حمم د 
  .(9) 9حول رسول اهلل 

 ـ 14الفصل ـ 
بفنااء بيتاه مبكاة جاالس ، إذ مار   9ا وعان ابان عب ااس رااي اهلل عناه بيناا رساول اهلل  377

ثااه ، إذ شاا ص بصااره  9جلااس ورسااول اهلل بااه عثمااان باان مظعااون ، ف إىل السااماء ، فنظاار  9حيد 
تركتين وأخذت تانفه رأسا  كأن ا  تشافه شايئا  ، فقاال رساول : ساعة مث  ا رف ، فقال عثمان 

 7أتااين جربئيال : نعام ، قاال رساول اهلل صال  اهلل علياه وآلاه : قاال  ؟أو ف نت إىل ذل :  9اهلل 
إن  اهلل يأمر بالعدل واالحساان وإيتااء ذي القارىب وينهاى » : قال  ؟فما قال: قال عثمان : فقال 

  .(3)فأحببت حمم دا  واستقر  اال ان يف قليب : قال عثمان  (5)« عن الفحشاء واملنكر والبغي 
ثنا أواد بان أ  عباد اهلل الربقاي ،  378 ا وعناه ، عان أبياه ، عان ساعد بان عباد اهلل ، حاد 

: بأساار   9أتاى النايب  : قاال  7ام بن سامل ، عن أ  عبد اهلل عن احلسن بن حمبوب ، عن هش
: فقااال  ؟كيااف أطلقاات عااين  ماان بياانهم: فااأمر بقااتلهم مااا خااال رجااال  ماان بياانهم ، فقااال الر جاال 

الغااارية : عااان اهلل تعااااىل جااال  ذكاااره أن  فيااا  مخاااس خصاااال حيب هاااا اهلل ورساااوله  7أخاااربين جربئيااال 
وحسان اخللاق ، وصاد  ال لساان ، والش اجاعة ، فأسالم الر جال الش ديدة على وارك ، والس ا اء ، 

  .(2)وحسن إسالمه 
__________________ 

  .اقتباسا  واختصارا   7عن التفسري املنسوب اىل االمام العسكري (  312ا  55/313) كار االنوار ( 9)
  .( 18: ) سورة الن حل ( 5)
  .( 78 : )، برقم (  993ا  55/995) كار االنوار ( 3)
ففياه وزياادة (  585) عان اهلل تعااىل ذكاره وراجاع اخلصاال ص : وفيه (  8: ) ، برقم (  98/988) كار االنوار ( 2)

  .متنا  وتفاوت سندا  
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ثنا أباو حمم اد عباد  371 ثنا أود بن حمم د بن أود بن هارون الش احام ، حاد  ا وعنه ، حد 
ثنا عمر األودي  ثنا ورفاع عان سافيان ، عان حبياب بان أ  ثابات الر ون بن أ  حاه ، حد  ، حاد 

ااار : ، عاان ا  الب اا ي قااال  ائتااوين بشااربة لاانب فااأف فشاارب ، مث  : يااوم صاافني ( رض ) قااال عم 
ااا : قاال  9إن  رساول اهلل : قاال  نيا شاربة لاانب ، مث  تقاد م فقتال ، فلم  إن  آخاار شاربة تشارهبا ماان الاد 

تقتال عماارا  الفئاة : يقاول  9مسعات رساول اهلل : ل وقاال قتل أخذ خز اة بان ثابات بسايفه ، فقاتا
ا قتله من جاء به: الباغية وقاتله يف الن ار ، فقال معاوية    .ما  ن قتلناه إه 
  .(9)( رض ) هو قاتل وزة  9ويلزم معاوية على هذا أن  النيب  

 ـ 15فصل ـ 
، عن أخيه ، علاي ، عان  ا وباسناده عن سعد بن عبد اهلل ، عن إبراهيم بن مهزيار 388

: قاال  7، عان أ  عباد اهلل  (5)احلسن بن ساعيد ، عان الن  ار بان ساويد ، عان موساي بان بكاري 
ثنا عن الغيب واليعلام مكاان ناقتاه : يف غزوة تبوك ، فقال املنافقون  9ال ت ناقة رسول اهلل  حيد 

 (3)متعلاق ؤمامهاا بشاجرة كار إن  ناقتا  يف شاعب كاذا : فأخربه مبا قالوا وقال  7، فأتاه جربئيل 
أي هااا الن اااس إن  نااااقيف : فاااجتمع الن اااس ، فقااال : الصااالة جامعااة ، قااال:  9، فناااد  رسااول اهلل 

  .(2)بشعب كذا ، فادروا إليها حك  أتوها
أمساااء  9علاام رسااول اهلل :  7ا وهبااذا األسااناد قااال بعااه أصااحابنا أل  عبااد اهلل  389

كن رسول اهلل مل ا كان يف غزوة تبوك كان يساري علاى ناقتاه والن ااس أماماه ال ، ول: فقال  ؟املنافقني
 ، فلم ا انتهي إىل العقبة وقد جلس عليها أربعة عشر 

__________________ 
ااي  الر اوناادي ولااذا مل يااذكره « ويلاازم » والظ اااهر أن  قولااه  .(ط ح  8/555) كااار االنااوار ( 9) إىل آخااره ماان كااالم الش 

  .لسيالعال مة اجمل
  .وهو األصح   .موسى بن بكر: يف البحار ( 5)
  .بشجرة كذا: يف البحار ( 3)
  .خمتصرا  عن اخلزائج(  95: ) ، برقم (  59/532) و (  1: ) ، برقم (  98/981) كار االنوار ( 2)
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: فقاال  7ستة من قريش ، وتانية مان أفنااء الن ااس ، أو علاى عكاس هاذا، فأتااه جربئيال : رجال  
:  9إن  فالناُ وفالنا  وفالنا  وفالنااُ قاد قعادوا لا  علاى العقباة لينفاروا ناقتا  ، فنااداهم رساول اهلل 

، فقاال  (9)يا فالن ويا فالن ويا فاالن أناتم القعاود لتنفاروا نااقيف ، وكاان حذيفاة خلقاه فلحاق هبام 
  .(5)اكتم : نعم ، قال : يا حذيفة مسعت ، قال : 

اا 385 ثنا حمم  ااد باان أ  عبااد اهلل الكااويف ، ا وعنااه حااد  ثنا حمم  د باان أوااد الش اايباين ، حااد 
ثنا جعفار بان ساليمان ، عان عباد اهلل بان حياىي املادائين ،  ثنا حمم د بن إمساعيال الربمكاي ، حاد  حد 

ثنا االعمش ، عن عبادة  علاى رساول  3دخلات فاطماة : قاال ( رض ) ، عن ابان عب ااس  (3)حد 
: ، فقاااال هلاااا  3نعيااات إيل  نفساااي ، فبكااات فاطماااة : ياااه ، فقاااال يف مرااااه ال اااذي تاااويف ف 9اهلل 

التبكاني فانا  ال متكثاني بعادي إال  اثناني وسابعني ونصاف ياوم حاك  تلحقاي   ، وال تلحقااي   
  .(2) 3حك  تنحفي بثمار اجلن ة ، ف حكت فاطمة 

ي اة يف  جاء أعرا   من باين ساليم ومعاه ااب  اصا اده يف الرب : ا وعن ابن عباس قال  383
 ؟ياا ااب  مان أناا:  9ال اُؤمن ب  يا حمم د حك  ين ق هذا ال اب  ، فقاال الن ايب : كم ه ، فقال 

  .(5)أنت حمم د بن عبد اهلل اص فاك اهلل حبيبا  ، فأسلم الس لمي : فقال 
 ـ 16فصل ـ 

ثنا حمم اد بان داود ، حاد   382 ثنا احلسن بن وزة العلاوي ، حاد  ثنا ا وعن ابن بابويه ، حد 
ثنا اباراهيم  ثنا أباو ساعيد ساهل بان صااحل العباساي ، حاد  عبد اهلل بن أود بن حمم د الكاويف ، حاد 

ثنا موسى بن جعفر ، عن آبائه  (6)بن عبد االعلى   إن  أصحاب : قال  :، حد 
__________________ 

  .فلحق به ، على نس ة: يف البحار ( 9)
  .( 98 : )، برقم (  59/533) كار االنوار ( 5)
  .عن عباية: يف البحار ( 3)
  .( 3: ) ، برقم (  23/956) كار االنوار ( 2)
  .يا حمم د: وليس فيه (  97: ) ، برقم (  97/289) كار االنوار ( 5)
ن عبااد إباراهيم با: إباراهيم بان عبااد الار ون ويف الن سا  اخل  يااة : هكاذا يف املاورد الث اااين مان البحاار ويف املااورد االو ل ( 6)

اي  حياث عاده ماان : والظ ااهر أن اه  .الار ون االعلاى إباراهيم بان أ  املثاف عباد االعلااى ، كماا يادل علياه ماا يف رجاال الش 
  .( 52: ) ، برقم (  925) أصحاب الص اد  ص 
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يااا اُم ااة : إذ أتاااهم يهااودي  ، فقااال  7كااانوا جلوسااا  يتااذاكرون وفاايهم أمااري املااؤمنني   9رسااول اهلل 
إن زعماتم أن  موساى :  7تركتم لبنبياء درجة إال   لتموها لنبي كم ، فقاال أماري املاؤمنني  حمم د ما

  .يف الس ماء الس ابعة 9كل مه رب ه على طور سيناء ، فان  اهلل تعاىل كل مهم حمم دا    7
ساألته قاريش  9أبرأ األكمه وأحىي املوتى ، فان  حمم ادا   7وإن زعمت الن صار  أن  عيسى 

ء مي ت  ، فدعاين وبعثين معهم إىل املقابر ، فادعوت اهلل عز وجال  فقااموا مان قباورهم ينف اون إحيا
اب عاان رؤوسااهم باااذن اهلل عز وجاال  ، فأخااذها بيااده مث  اتااى هبااا رسااول اهلل  اماارأف : ، فقااال  9الاا  

ل ماان يااده مث  واااعها مكاهنااا ، فلاام يكاام يعاارف إال  بف اا 9اصن بتغ ااين ، فأخااذها رسااول اهلل 
واااوئها علااى العااني االخاار  ، ولقااد بااادر عبااد اهلل باان عتياا  فااابني يااده ، فجاااء إىل  (9)حساانها 

  .(5)ليال  ومعه اليد املق وعة ، فمسح عليها فاستوت يده  9رسول اهلل 
 ـ 17فصل ـ 

ثنا إمساعياال  385 ااد عبااد اهلل باان حامااد ، حااد  ثنا أبااو حمم  ا وعاان اباان بابويااه ، حااد 
باان  (3)

ث ثنا إباااراهيم بااان ساااهل ، ساااعيد ، حاااد  نا أباااو العبااااس أواااد بااان عباااد اهلل بااان نصااار القاااااي ، حاااد 
ثنا حساان بان أغلاب بان متايم ، عان أبياه ، عان هشاام بان حس اان ، عان احلسان بان هبياة بان  حد 

 شاااي يف الص اااحراء فنااااداه منااااد ياااا  9كاااان الن ااايب : حمصااان ، عااان أم  سااالمة رااااي اهلل عنهاااا قاااال 
إن  : تفاات فلام يار أحاادا  ، مث  نااداه فالتفاات فااذا هاو بظبيااة موث قاة ، فقالاات رساول اهلل مار تني ، فال

هذا األعرا  صادين ويل خشفان يف ذل  اجلبل ، أطلقين حك  أذهاب وأرااعهما وأرجاع ، فقاال 
 نعم إن مل أفعل عذ بين اهلل عذاب العش ار، : قالت  ؟وتفعلني: 

__________________ 
  .حسنها على العني االخر ( :  58) يف البحار ( 9)
  .( 25: ) ، برقم (  58/993) و (  3: ) ، برقم (  558ا  97/521) كار االنوار ( 5)
  .أبو امساعيل: هذا ما يف البحار ويف اخل  ي ة ( 3)
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فقااال يااا رسااول اهلل  (9)فأطلقهااا فااذهب فأراااعت خشاافيها مث  رجعاات فأوثقهااا ، فجاااء االعاارا  
  .(5)أشهد أن ال اله اال  اهلل ، وأن   رسول اهلل : جت تعدوا ، وتقول أطلقها فأطلقها ف ر 

 ـ 18فصل ـ 
ثنا أباو اخلاري بان بنادار بان  (3)ا وعان ابان حاماد ، عان ابان ساعدان الش اريازي  386 ، حاد 

ثنا حيااىي  ثنا اليمااان باان سااعيد املصيصااي ، حااد  ثنا جعفاار باان درسااتويه ، حااد  يعقااوب املااالكي ، حااد 
ثنا معمر ، عن الز هاري ، عان ساامل بان عباد اهلل ، بن عبد اهلل ا ثنا عبد الر زا  ، حد  لبصري ، حد 

إذ دخاال أعاارا   علااى ناقااة وااراء ، فساال م مث   9كن ااا جلوسااا  عنااد رسااول اهلل : عاان اباان عماار قااال 
اقااة بي نااة ، فقالاات الن   (2)أقاام : أن  الن اقااة ال اايف ياات األعاارا   ساارقها ، قااال : قعااد ، فقااال بع ااهم 
وال ذي بعث  بالكرامة ياا رساول اهلل إن  هاذا ماا سارقين وال ملكاين أحاد ساواه : ال يف يت األعرا  
  .يا اعرا  ما ال ذي قلت حك  أن قها اهلل بعذرك:  9، فقال رسول اهلل 

الل هم  إن   لست ب له » : قلت : قال 
استحدثناك ، وال مع  إله أعانا  علاى خلقناا  (5)

فيشاارك  يف ربوبي تاا  ، أناات رب نااا كمااا تقااول وفااو  مااا يقااول القااائلون ، أسااأل   ، وال معاا  رب  
ااد ، وأن تربئااين بااربآءف ااد وآل حمم  ] وال ااذي بعثااين بالكرامااة :  9فقااال الن اايب  .أن تصاال ي علااى حمم 

لقد رأيت املالئكة يكتبون مقالت  ، أال ومن نزل باه مثال ماا نازل با  فليقال مثال  (6)[ يا أعرا  
ت  وليكثر الصالة علي  مقال

(7).  
__________________ 

  .فأتاه االعرا : يف البحار ( 9)
: إىل قولااه (  58: ) ، باارقم (  75/328: ) ومرسااال  يف (  91: ) ، باارقم (  283ا  97/285) كااار االنااوار ( 5)

  .فاطلقها .العش ار
  .عن سعدان الش ريازي:  3و   5يف   ( 3)
  .أقيم : 5و   9يف   ( 2)
  .برب  : يف البحار ( 5)
  .الز يادة من البحار( 6)
  .( 98: ) ، برقم (  15/918) و (  58: ) ، برقم (  282ا  97/283) كار االنوار ( 7)
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 ـ 19فصل ـ 
ثنا عمارو بان  387 ثنا أبو احلسن أود بان وادان الش اجري ، حاد  ا وعن ابن حامد ، حد 

ثنا أبو جعفر حمم اد ثنا عباد اهلل بان حمم اد بان عقباة بان أ  الص اهباء ،  حمم د ، حد  بان مؤي اد ، حاد 
ثنا أبااو حذيفاااة ، عاان عباااد اهلل باان حبياااب اهلااذيل ، عااان ا  عبااد الااار ون الس االمي ، عااان أ   حااد 

  .مل ا فتح اهلل على نبي ه خيرب أصابه وار أسود ، فكل م الن يب  احلمار فكل مه: منصور ، قال 
ن نسل جد ي ست ني وارا  مل يركبها إال  نايب  ، ومل يباق مان نسال جاد ي أخرج اهلل م: وقال 

غااريي وال ماان األنبياااء غااريك وقااد كناات أتوق عاا  ، كناات قبلاا  ليهااودي  أعثاار بااه عماادا  ، فكااان 
  .ي رب ب ين وي رب ههري

ال وكل ماا قيال : تشاتهي االنااص ياا يعفاور؟ قاال : مس يتا  يعفاورا  ، مث  قاال :  9فقال النيب 
ااا قاابه رسااول اهلل  جاااء إىل بئاار فاا د   فيهااا ، فصااارت قااربه  9أجااب رسااول اهلل خاارج إليااه ، فلم 

  .(9)جزعا  
ثنا أوااد باان منصااور ،  388 ااد باان احلسااني ، حااد  ثنا أبااوبكر حمم  ا وعاان اباان حامااد ، حااد 

ثنا إساحا  بان عباد اهلل ثنا عمرو بن يونس بن القاسم اليماين ، عان عكرماة بان عم اار ، حاد   حد 
ثنا أنااس ، قااال  يقااوم فيسااند ههااره إىل جااذع منصااوب  9كااان رسااول اهلل : باان أ  طلحااة ، حااد 

يااا رسااول اهلل أصاانع لاا  شاايئا  : يف املسااجد يااوم اجلمعااة في  ااب بالن اااس ، فجاااءه رومااي فقااال 
خاار اجلاذع   9تقعد عليه ، فصنع له منربا  له درجتاان ويقعاد علاى الث الثاة ، فلم اا صاعد رساول اهلل 

مل التزماه ملاا زال  وال اذي نفساي بياده لاو:  فساكت ، فقاال 9الث ور ، فنازل إلياه رساول اهلل  ك ور
  .(5)كذا إىل يوم القيامة ، مث  أمر هبا فاقتلعت ، فدفنت يت منربه

____________ 
«  فاا د » : قولااه  .( 59: ) ، باارقم (  97/282) و (  38: ) ، باارقم (  989ا  96/988) كااار االنااوار ( 9)

  .9أي جاء إىل البئر فأسقط نفسه فيها جزءا  على الن يب ووفاته : أشرب فيه معف ارد  
  .( 91: ) ، برقم (  97/378) كار االنوار ( 5)
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 ـ 21فصل ـ 
ثنا أ  ، عان عباد اهلل بان جعفار احلماريي ، عان احلسان بان  381 ا وعن ابان بابوياه ، حاد 

يوماا  وأناا طفال مخاساي ،  7كنات عناد أ  : قاال  8يه هريف ، عن معم ر ، عن الر اا ، عن أب
 . سلوا هذا: ، فقال هلم  9إذ دخل عليه نفر من اليهود ، فسألوه عن دالئل رسول اهلل 

آيااات كثاارية امسعااوا : مااا أع ااي نباايكم ماان اصيااات نفاات الش اا  ، قلاات : فقااال أحاادهم 
 اهلل ، مث  بعاااث يف أو ل رساااالته وعاااوا أناااتم تااادرون أن  اجلااان  كانااات تسااا   الس ااامع قبااال مبعاااث نااايب  

باالرجوم وب ااالن الكهنااة والسااحرة ، فااان  أباا جهاال أتاااه وهااو نااائم خلاف جاادار ومعااه حجاار يريااد 
  .أن يرميه فالتصق بكف ه

ومن ذل  كالم الذئب ، وكاالم البعاري ، وأن  امارأة عباد اهلل بان مسالم أتتاه بشااة مسامومة 
الااذراع وتناااول بشاار الكااراع ، فأم ااا الن اايب   9تناااول الن اايب ومااع الن اايب بشاار ماان الاارباء باان عااازب ، ف

ااا مساامومة ، وأم ااا بشاار فالكهااا وابتلعهااا ، فمااات فأرساال  ااا لت ااربين أهن  فالكهااا ولفظهااا ، وقااال إهن 
قتلاات زوجااي واشااراف قااومي قلاات إن   : فمااا ولاا  علااى مااا فعلاات ، قالاات : إليهااا فااأقر ت قااال 

، فساي لعه اهلل علاى ذلا  ، وأشاياء كثارية عاددها علاى اليهاود ،  كان ملكا  قتلته ، وإن كان نبي اا  
  .(9)ووهب هلم  7فأسلم اليهودي ومن معه من اليهود ، فكساهم أبو عبد اهلل 

ثنا حبياب بان احلسان الكاويف ، عان حمم اد بان عباد احلمياد  318 ا وعناه ، عان أبياه ، حاد 
ااد باان ساانان ، عاان املف  اال باان عماار ، عاان  :الص اااد  ، عاان آبائااه ، عاان علااي   الع  ااار ، عاان حمم 

يف غاازاة ، فع ااش الن اااس ومل يكاان يف املناازل ماااء ، وكااان يف إناااء قليااُل  9خرجنااا مااع الناايب  : قااال 
ماء  ، فواع أصابعه فيه ، فتحلب منها املاء حك  رو ي الن اس واالبل واخليال وتازو د الن ااس ثالثاون 

 . (5)ألفا  
__________________ 

  .اقتباسا  واختصارا  (  928ا  935) خمر جا  عن قرب االسناد ص (  97/555/535) النوار كار ا( 9)
  .( 3: ) ، برقم (  98/55)كار االنوار م( 5)
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ثنا موساى بان  319 ثنا أبو احلسني حمم د بان هاارون الز جااين ، حاد  ا وعن ابن بابويه ، حد 
ثنا و اد ثنا لوين ، حد  ثنا هشاام ، عان حمم اد ، عان  (5)بن زيد  (9) هارون بن عبد اهلل ، حد  ، حد 

أم اااه علاااى شااايء  صااانعته ، وهاااو ماااد  مااان شاااعري طحنتاااه : أرسااالتين أم  ساااليم ، يعاااين : أناااس قاااال 
اااة كاااان فيهاااا مسااان، فقاااام الن ااايب   ادخااال علاااي  عشااارة عشااارة ، فااادخلوا :  9وعصااارت علياااه مااان عك 

  (3) .أربعني: قال  ؟كم كانوا: فقلت ألنس : فأكلوا وشبعوا ، حك  أتى عليهم ، قال 
 ـ 21فصل ـ 

ثنا أباو عباد اهلل جعفار بان شااذان  315 ثنا أود بن احلسني ، حاد  ا وعن ابن بابويه ، حد 
ثنا مصاعب ، عان  ثنا إباراهيم بان حمم اد بان ميماون ، حاد  ثنا جعفر بان علاي بان جايح ، حاد  ، حد 

احلاجااة أبعااد يف املشااي ، فااأتى يومااا  إذا أراد  9كااان رسااول اهلل : عكرمااة ، عاان اباان عب اااس قااال 
وادياااا  حلاجاااة ، فنااازع خف اااه وق اااى حاجتاااه ، مث  توا اااأ وأراد لااابس خف اااه ، فجااااء طاااائر أخ ااار ، 

هااذه كرامااة أكاارمين :  9فحماال اخلااف وارتفااع بااه مث  طرحااه ، ف اارج منااه أسااود ، فقااال رسااول اهلل 
، ومان شار  مان  شاي علاى رجلاني  ال لهم  إين  أعوذ ب  من شار  مان  شاي علاى ب ناه» : اهلل هبا 

، ومن شر  من  شي على أربع ، ومن شر  كل  ذي شر  ، ومن شر  كل  داب اة  أنات آخاذ بناصايتها 
 . (2)« إن  ر   على صراط مستقيم 

 : معجزة واحدة  9واعلم أن  لكل  ع و من أع اء حمم د 
  .فمعجزة الرأس ، هو أن  الغمامة هن ت على رأسه

  .ه ، هو أن ه كان ير  من خلفه كما ير  من أمامهومعجزة عيني
  .ومعجزة أذنيه أن ه كان يسمع األصوات يف الن وم ، كما يسمع يف اليقظة

  .أنت رسول اهلل: قالت  ؟من أنا: ومعجزة لسانه هي أن ه قال لل  ب 
__________________ 

  .ادموسى بن هارون عن و: ، ويف البحار  5و   2و   9كذا يف   ( 9)
  .يزيد: 2و   5يف   ( 5)
  .( 2: ) ، برقم (  98/56) كار االنوار ( 3)
  .( 2: ) ، برقم (  925ا  15/929) و (  52: ) ، برقم (  97/285) كار االنوار ( 2)
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  .ومعجزة يديه أن ه خرج من بني أصابعه املاء
الع اااش ،  9إىل الن ااايب زعاااا  ، فشاااكا  (9)[ ماؤهاااا ] ومعجااازة رجلياااه أن اااه كاااان جلاااابر بئااار 

  .ب شت وغسل رجليه وامر باهرا  مائه فيها ، فصار ماؤها عذبا   9فدعا الن يب 
  .ومعجزة عورته أن ه ولد خمتونا  

ومعجزة بدنه هي أن ه مل يقع هل ه على األرض ، ألن اه كاان ناورا  ، وال يكاون مان الن اور هال   
  .كالس راج

ااد رساول اهلل مكتااوب عليهااا ، وغااري ال: ومعجازة ههااره خااتم الن باو ة ، وهااي   الااه اال  اهلل حمم 
  .(5)ذل  

__________________ 
  .وزعا  أي مر   .الز يادة من البحار( 9)
  .عنه أي ا  (  9/375) وإثبات اهلداة ، اجلزء  .خمر جا  عن اخلزائج(  98: ) ، برقم (  97/511) كار االنوار ( 5)

أن ه اُع ي هلا أربعون قو ة وأن ه خرج منهاا اللؤلاؤ واملرجاان فقاد ياري  مان كاوثره ا ناس  9 والعمدة يف معجزة عورته: أقول 
  .وكل  االصقاع متزي ن ومتربك بوجود نسله الش ريف ومفت ر بذوات ذريته املباركة .واجلان
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 الباب العشرون 
 (د صّلى اهلل عليه وآلهفي أحوال محمّ )

شاار ماان شااهر ربيااع االو ل عااام الفياال يااوم ا ثنااني ، ولااد يف الس ااابع ع 9ا روي أن ااه  313
ولااادت يف زماان امللااا  العاااادل يعااين أناااو شاااريوان باان قبااااد قاتااال :  9اجلمعااة ، وقاااال  ياااوم: وقياال 

مزدك والز نادقة ، وهو حمم د بن عبد اهلل بن عبد امل لب بن هاشم 
(9). 

وعـــادًا وثمـــود   »: إذا بلاااغ نسااايب إىل عااادنان فامساااكوا ، مث  قااارأ :  9ا وروي عناااه  312
  .اليعلمهم إال  اهلل تعاىل جل  ذكره (5) «واصحاب والّرّس وقروناً بين ذلك كثيرًا 

وإن  أباه تاويف  وأم اه حبلاى ، وقادمت أم اه آمناة بنات وهاب علاى أخوالاه مان باين عادي  مان 
حليماة :  حاك  شاب   9الن جار باملدينة ، مث  رجعت باه حاك  إذا كانات بااألبوآء ماتات ، وأرااعته 
 بنت عبد اهلل السعدي ة ، وتزو ج ادوة وهو ابن مخس وعشرين سنة ، 

__________________ 
 .عااان مناقاااب ابااان شاااهر آشاااوب(  21: ) ، بااارقم (  982) وص (  6: ) ، بااارقم (  95/552) كاااار االناااوار ( 9)

  .;مل ه ر أخي العال مة احلل ي عن كتاب العدد القوي ة للشي  علي بن يوسف بن ا(  58: ) ، برقم (  987) وص 
اا أراد هبماا  9مل يقصد « املل  العادل » قوله : اقول  به مفهومه العريف االساالمي الاذي صادع باه يف لغاة مكتباه ، وإه 

عرف من مسل  بن قباد حيث أباد الز نادقة ال ايف مانهم مازدك فمفهاوم العاادل هناا اااايف وانتساا  اىل مصا لح امللاوك 
فمااا  .لكياساارة الااذين أجااروا اصااالحات داخلي ااة ماان قبياال مسااح االرااااي وإصااالح نظااام ال  اارائب و وهاااالساسااانني ا

  .صدر عن بعه االعالم واألعيان من الش جب والش حن على تل  اجلملة مبعناها الشر عي صحيح ويف مورده
  .( 38: ) سورة الفرقان ( 5)
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  .انية وعشرون يوما  وتويف  عنه أبو طالب وله ست  واربعون سن ة وت
والصحيح أن  أبا طالب رااي اهلل عناه تاويف  عناه يف آخار الس انة العاشارة مان مبعاث رساول 

ذلااا  العاااام عاااام  9، مث  توف يااات خدواااة بعاااد أ  طالاااب بثالثاااة أي اااام ، فسااام ي رساااول اهلل  9اهلل 
  .ما زالت قريش قاعدة عين  حك  مات أبوطالب: احلزن ، فقال 

عثة مبك ة ثالص عشرة سنة ، مث  هاجر منها إىل املديناة بعاد أن اسات  يف الغاار وأقام بعد الب
ثالثة أي ام ، ودخل املدينة يوم ا ثنني احلادي عشر من شاهر ربياع االول ، وبقاي هباا عشار سانني 

  .(9)يوم ا ثنني لليلتني بقيتا من صفر سنة إحد  عشرة من اهلجرة ( ص)، مث  قبه 
 ـ 1فصل ـ 

مل ااا  9أن  الن اايب  : كاار علاي  باان إباراهيم باان هاشام ، وهااو مان أجاال  رواة أصاحابنا ا ذ  315
يااا رسااول اهلل ا وكااان بااني : أتااى لااه ساابع وثالثااون ساانة كااان ياار  يف نومااه كااأن  آتيااا أتاااه فيقااول 

أنااا : قااال  ؟ماان أناات: يااا رسااول اهلل ، فقااال : اجلبااال يرعااي غنمااا  ا فنظاار إىل شاا ص يقااول لااه 
  .يكتم ذل  9 اهلل إلي  ليت ذك رسوال  ، وكان رسول اهلل جربئيل أرسلين

__________________ 
) كثاااريا  ، مقاااد ما  وماااؤخرا  بعاااني ماااا يف مناقاااب ابااان شاااهر آشاااوب : ، إىل قولاااه تعااااىل (  95/985) كاااار االناااوار ( 9)
  .الكالم ومفادهاليعلمهم إال  اهلل تعاىل جل  ذكره ، نعم يفهم من طي  : وليس فيه (  955ا  9/959

اااعدي ة ، أورده يف نفاااس اجلااازء ص : وأن  أبااااه تاااويف  إىل قولاااه : ومااان قولاااه   .عااان القصاااص(  56: ) بااارقم (  999) الس 
  .( 5/978) وعند هذا املقدار أي ا  يف مرآة العقول 

) ي اام ، ماذكور  يف البحاار بثالثاة أ: وتوف يت خدواة ، إىل قولاه : ومن قوله  .وعشرين سنة: وتزو ج إىل قوله : ومن قوله 
  .عن القصص أي ا  (  7: ) ، برقم (  96/3

عناااه (  52: ) ، بااارقم (  35/85) عاااام احلااازن ، ماااذكور يف البحاااار : وتاااويف  عناااه أباااو طالاااب ، إىل قولاااه : ومااان قولاااه 
  .أي ا  
 .( 92) املصاادر ، باارقم  عاان نفااس(  91/55) عااام احلاازن كاار ر يف : إن  أبااا طالااب راااي اهلل عنااه ، إىل قولااه : وقولااه 

) عشار سانني ، جااء يف نفاس اجلازء ص : حك  مات أبو طالب ، كما أن  ما بعاد هاذا إىل قولاه : مع ما بعده إىل قوله 
: ) ، باارقم (  55/592) مان اهلجاارة ذكار يف البحاار : عان نفااس املصادر وماا بعااده إىل قولاه (  91: ) ، بارقم (  61
  .عن املصدر نفسه(  96
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ااد : جربئياال مباااء  ماان الس ااماء ، فقااال  فااأنزل قاام فتااوض  ، فعل مااه جربئياال الواااوء  9يااا حمم 
علااى الوجااه والياادين ماان املرفااق ومسااح الاار أس والاار جلني إىل الكعبااني ، وعل مااه الر كااوع والس ااجود ، 

ااا نظاار إليااه  9وهااو يصاال ي ا هااذا مل ااا ه  لااه  9علااى رسااول اهلل  7فاادخل علااي   أربعااون ساانة ا فلم 
هذه الص الة ال ايف أمارين اهلل هباا ، فادعاه إىل االساالم ، : قال  ؟يا أبا القاسم ما هذا: ي قال يصل  

فأساااالم وصاااال ى معااااه ، وأساااالمت خدوااااة ، فكااااان ال يصاااال ي إال  رسااااول اهلل وعلااااي  صاااالوات اهلل 
  .عليهما وخدوة خلفه

فنظاااار إىل  ومعااااه جعفاااار ، 9فلمااااا أف كااااذل  أي ااااام دخاااال أبوطالااااب إىل مناااازل رسااااول اهلل 
يااا جعفاار صاال  جناااح اباان عم اا  ، فوقااف : انبااه يصاال يان فقااال جلعفاار  7وعلااي   9رسااول اهلل 

إىل بعااه أسااوا  العاارب فاارآ   9جعفاار باان أ  طالااب ماان اجلانااب اصخاار ، مث  خاارج رسااول اهلل 
اااا نبااا  رساااول  اااا تزو جهاااا وهبتاااه لاااه ، فلم   9اهلل زيااادا  ، فاشااا اه خلدواااة ووجاااده غالماااا  كي ساااا  ، فلم 

علي  وجعفر وزيد وخدوة  9أسلم زيد أي ا  ، فكان يصل ي خلف رسول اهلل 
(9).  

 ـ 2فصل ـ 
زماان عناد ذلا  أنازل اهلل علياه  9ومل اا أتاى علاى رساول اهلل : ا قال علي  بان إباراهيم  316

: وقااام علااى احلجاار وقااال  9ف اارج رسااول اهلل  (5)« فاصاادع مبااا تااؤمر وأعاارض عاان املشااركني » : 
معشاار قااريش يامعشاار العاارب ، أدعااوكم إىل عبااادة اهلل وخلااع االنااداد واألصاانام ، وأدعااوكم إىل  يااا

شاااهادة إن ال إلاااه اال  اهلل وأين  رساااول اهلل ، فاااأجيبوين متلكاااون هباااا العااارب وتااادين لكااام هباااا العجااام 
  .مُجن  حمم د بن عبد اهلل وآذوه بألسنته: وتكونون ملوكا  ، فاستهزوا منه واحكوا وقالوا 

وكان من يسمع من خربه ما مسع من أهل الكتب ُيسلمون ، فلم ا رأت قاريش مان يادخل 
 كف  عن ا ابن أخي  ، فان ه : يف االسالم جزعوا من ذل  ، ومشوا إىل أ  طالب وقالوا 

__________________ 
  .( 92: ) ، برقم (  98/982) كار االنوار ( 9)
  .( 22: )  95سورة احلجر ( 5)
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ياا حمم اد إىل ماا تادعو؟ قاال : سف ه أحالمنا وسب  آهلتنا وأفسد شبابنا وفار   مجاعتناا ، وقاالوا  قد
ندع ثالص مائة وساتني إهلاا  ونعباد إهلاا  : إىل شهادة أن ال اله اال  اهلل وخلع االنداد كل ها ، قالوا : 

كــافرون هــاا ســاحر  وعجبــوا أن جــاءهم منــاٌر مــنهم وقــال ال »: واحاادا  وحكااى اهلل تعاااىل قااوهلم 
 «بـل لّمـأ يـاوقوا عجـاب  »: إىل قولاه  «كّااب اجعل ارلهة إلهًا واحدًا إّن هاا لشيٌء عجـاب 

(9).  
العادم مجعناا لاه مااال  ، فيكاون : إن كان ابن أخي  حيمله على هذا : مث  قالوا أل  طالب 

نيا ماايل حاجاة يف املاال ، فاأجيبو :  9أكثر قاريش مااال  ، فقاال رساول اهلل  ين تكوناوا ملوكاا  يف الاد 
أناات سااي د مان ساااداتنا واباان أخياا  : وملوكاا  يف اصخاارة ، ف قااوا مث  جاااؤوا إىل أ  طالاب ، فقااالوا 

عمااارة باان الوليااد : قااد فاار   مجاعتنااا ، فهلاام  ناادفع إلياا  أهبااى فااك ماان قااريش وأمجلهاام وأشاارفهم 
اادا  لنقتلااه ، فقااال أبااو  مااا أنصاافتموين تسااألوين أن أدفااع : طالااب يكااون لاا  ابنااا  وتاادفع إلينااا حمم 

إليكم ابين لتقتلوه ، وتدفعون إيل  ابنكم ألرب يه لكم ، فلم ا آيسوا منه كف وا 
(5).  

 ـ 3فصل ـ 
ال يكااف  عاان عيااب آهلااة املشااركني ، ويقاارأ علاايهم القاارآن ،  9ا وكااان رسااول اهلل  317

ااام العاارب يتحاااكمون إليااه يف  االمااور ، وكااان لااه عبيااد عشاارة عنااد  وكااان الوليااد باان املغاارية ماان حك 
ياا عباد ساس ماا : كل  عبد ألف دينار يت جار هباا وملا  القن اار وكاان عام  أ  جهال ، فقاالوا لاه 

دعاوين أمساع كالماه ، فادنا مان رساول : هذا ال ذي يقول حمم دا  أسحر أم كهانة أم خ ب؟ فقاال 
ااد أنشاادين شااعر : وهااو جااالس يف احلجاار ، فقااال  9اهلل  مااا هااو بشااعر ولكن ااه  : ك ، فقااال يااا حمم 

ااا مسااع : اتاال ، فقاارأ : كااالم اهلل ال ااذي بعااث أنبياااءه ورسااله ، فقااال  بساام اهلل الاار ون الاار حيم ، فلم 
ال ولكاين  أدعاوا إىل : قاال  ؟الار ون (3)تدعوا إىل رجل باليماماة بسام : الر ون استهزأ منه ، وقال 

  .اهلل وهو الر ون الر حيم
__________________ 

  .( 8ا  2: )  38سورة ص ( 9)
  .( 95: ) ، برقم (  98/985) كار االنوار ( 5)
  .الر ون: يسم ى :  9يف   ( 3)
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اا بلاغ إىل قولاه  فــان أعرضـوا فقـول أنـارتكم صـاعقة مثــل  »: مث  افتاتح حام الس اجدة ، فلم 
، وقاام ومشاي إىل بيتاه  ومسعه اقشعر  جلده ، وقامات كال  شاعرة يف بدناه (9) «صاعقة عاد وثمود 

  .صبا أبو بعد الش مس إىل دين حمم د: ، ومل يرجع إىل قريش ، فقالوا 
ياا ابان أخاي ماا ذاك : ف احتنا يااعم  ، قاال : فاغتم ت قريش وغدا عليه أبوجهل ، فقاال 

: أفشاعر هاو؟ قاال : وإين  على دين قومي ، ولكين  مسعات كالماا  صاعبا  تق اعر مناه اجللاود، قاال 
ال إن  اخل ااب كااالم متصاال ، وهااذا كااالم منثااور ال يشاابه : ف  ااب؟ قااال : و بشااعر ، قااال مااا هاا

دعااين أفكاار فيااه ، : فمااا هااو؟ قااال : ال قااال : فكهانااة هااو؟ قااال : بع اه بع ااا  لااه طااالوة ، قااال 
ااا كااان ماان الغااد ، قااالوا  هااو سااحر ، فان ااه آخااذ  بقااول : قولااوا : ياعبااد سااس مااا تقااول؟ قااال : فلم 

ذرين ومان خلقات وحيادا  وجعلات لاه مااال  ممادودا  وبناني شاهودا  » : أنزل اهلل تعااىل فياه الن اس ، فا
  .(5)« تسعة عشر» : إىل قوله « 

جااء الولياد بان املغارية : ا ويف حديث و ااد بان زياد ، عان أي اوب ، عان عكرماة قاال  318
ا حسـان وإيتـاء ذي القربـى إّن اهلل يـأمر بالعـدل و  »: افرأ علاي  ، فقاال : فقال  9إىل رسول اهلل 

أعاد فأعااد ، واهلل إن  : فقاال  (3) «وينهى عن الفحشـاء والمنكـر والبلـي يع كـم لعّلكـم تـاّكرون 
له حلالوة وطالوة ، وإن  أعاله ملثمر  ، وإن  أسفله ملغد  
  .(5)، وما هذا بقول بشر  (2)

 ـ 4فصل ـ 
ن أشاد  الن ااس علياه عم اه أباو هلاب ، وكاا 9ا وكاان قاريش ُواد ون يف أذ  رساول اهلل  311

  (6)ذات يوم جالسا  يف احلجر ، فبعثوا إىل سال  9، وكان 
__________________ 

  .( 93: ) سورة فصلت ( 9)
  .( 38ا  99: ) اصيات يف سورة املدثر  .( 96: ) ، برقم (  98/986) كار االنوار ( 5)
  .( 18: ) سورة النحل ( 3)
  .ملعذ : ب ومتسع ، ويف البحار خصب وعذ: أي ( 2)
  .( 987ا  98/986) كار االنوار ( 5)
  .السال أي املشيمة جلدة فيها الولد يف ب ن أم ه( 6)
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يااا عاام  كيااف : فاااغتم ماان ذلاا  ، فجاااء إىل أ  طالااب ، فقااال  9الش اااة فااألقوه علااى رسااول اهلل 
خااذ : لقااوا علااي  الس ااال فقااال حلماازة إن  قريشااا  أ: ومااا ذاك يااا اباان أل؟ قااال : حساايب فاايكم؟ قااال 

الس ااايف ، وكانااات قاااريش جالساااة يف املساااجد ، فجااااء أبوطالاااب ومعاااه الس ااايف ، وكانااات قاااريش 
اار  الس ااال : جالسااة يف املسااجد ، فجاااء أبااو طالااب ومعااه الس اايف وواازة ومعااه الس اايف ، فقااال  أم 

  .(9)  من ا وفينا يا ابن أل هذا حسب: وقال  9على سباهلم ، مث  التفت إىل رسول اهلل 
سااااجد  وحولاااه  9بينماااا رسااول اهلل : ا ويف صااحيح الب ااااري ، عاان عباااد اهلل قااال  288

علااى ههااره ، فجاااء  (3)ماان يأخااذ هااذا فيقذفااه : ماان قااريش ومعهاام سااال بعااري  ، فقااالوا  (5)الن اااس 
، فأخذتااه ماان ههااره ودعاات  3وجاااءت فاطمااة  9عقبااة باان ا  معاايط ، فقذفااه علااى ههاار الن اايب  

الل هام : فماا رأيات رساول اهلل دعاا علايهم إال  يومئاذ ، قاال : على من صنع ذلا  ، قاال عباد اهلل 
  .(2)ولقد رأيتهم قُتلوا يوم بدر واُلقوا يف القليب : علي  املب من قريش ، قال عبد اهلل 

وأذ اه بااالكالم ، فقالاات اماارأة ماان بعاااه  9ا وكااان أبااو جهااال تعاار ض لرسااول اهلل  289
يا أبا يعلى إن  عمرو بن هشاام تعار ض وم اد وأذ اه ، فغ اب وازة ومار   او أ  : حلمزة الس  وح 

جهاال ، وأخااذ قوسااه ف اارب هبااا رأسااه ، مث  احتملااه فجلااد بااه األرض ، واجتمااع الن اااس وكاااد يقااع 
ااد: فهاام شاار  ، فقااالوا  نعاام أشااهد أن ال الااه اال  اهلل وأن  : قااال  ؟يااا أبااا يعلااى صاابوت إىل دياان حمم 

اادا  رسااول اهللحم فقاارأ عليااه رسااول  ؟مااا تقااول (5)يااا اباان أل أحااق : مث  غاادا إىل رسااول اهلل فقااال  .م 
من القرآن ، فاستبصر وزة فثبت على دين ا سالم ، وفارح رساول اهلل ، وُسار  أباو طالاب  9اهلل 

 : ب سالمه وقال 
 فصااااااااااااربا  أباااااااااااااا يعلااااااااااااى علاااااااااااااى دياااااااااااان أواااااااااااااد

 وكاااااااااااااان م ااااااااااااااهرا  للااااااااااااااد ين وف قاااااااااااااات صااااااااااااااابرا     

   
__________________ 

  .( 38: ) ، برقم (  581) وص (  7: ) ، برقم (  98/987) كار االنوار ( 9)
  .ناس: يف البحار ( 5)
  .فيفرقه: كذا يف إعالم الور  ، ويف البحار ( 3)
م عان إعاال(  38: ) ، برقم (  598ا  98/581) ، والبحار (  913: ) ، برقم (  5/955) صحيح الب اري ( 2)

  .( 27) الور  ص 
  .أحق ا  : والبحار  3يف   ( 5)
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 ماااااان أتااااااى بالاااااادين ماااااان عنااااااد ربااااااه (9)وحااااااط  

 بصاااااااااااااد  وحااااااااااااااق  ال تااااااااااااااكن واااااااااااااُز كاااااااااااااافرا   

   
 فقااااااااااااااد سر ناااااااااااااااي إن قلااااااااااااااات أن اااااااااااااا  مااااااااااااااؤمن

 فاااااااااااااااااااكن لااااااااااااااااااارسول اهلل فاااااااااااااااااااي اهلل ناصاااااااااااااااااارا     

   
 ونااااااااااااااااااااد قاااااااااااااااااااريشا  بال ااااااااااااااااااذي قااااااااااااااااااد أتياااااااااااااااااااته

 (5) ماااااااا كاااااااان أواااااااد سااااااااحرا  : جهاااااااارا  وقااااااال    
   
 ـ 5فصل ـ 

وأذ  أصااحابه ، أماارهم أن هرجااوا إىل  9ا ومل ااا اشااتد ت قااريش يف أذ  رسااول اهلل  285
ااا  احلبشااة ، وأماار جعفاارا  أن هاارج هباام ، ف اارج جعفاار ومعااه ساابعون رجااال  حااك  ركبااوا البحاار ، فلم 

رد هم إلاايهم ، بلااغ قريشااا  خااروجهم بعثااوا عماارو باان العاااص وعمااارة باان الوليااد إىل الن جاشااي أن ياا
أي هاا امللا  إن  قوماا  من اا خالفوناا يف دينناا : فوردوا على الن جاشي وولوا إلياه هادايا ، فقاال عمارو 

  .وفر قوا مجاعتنا ، فرد هم إلينا
ياجعفر إن  هاؤالء يساألونين أن أرد كام إلايهم : فبعث الن جاشي إىل جعفر وأح ره ، فقال 

فسالهم أهلام : البال أحاراز كارام ، قاال : قاال عمارو  ؟بياد هلامأي هاا امللا  سالهم أ ان ع: ، فقال 
قاال عمارو  ؟فلهام يف أعناقناا دمااء: ال مالنا علايهم دياون ، قاال : علينا ديون ي البوننا هبا؟ قال 

خالفونااا يف : قااال عماارو  ؟فمااا يرياادون من ااا: مااا لنااا يف أعناقنااا دماااء وال ن ااالبهم باادخول قااال : 
  .، فرد هم إليناديننا وفر قوا مجاعتنا 
أي هااااا امللاااا  خالفناااااهم لناااايب  بعثااااه اهلل فينااااا ، أمرنااااا الااااع األنااااداد ، وتاااارك : فقااااال جعفاااار 

االستقسااام باااألزالم ، وأمرنااا بالعاادل واألحسااان وإيتاااء ذي القاارىب وينهااى عاان الفحشاااء واملنكاار 
جعفار مم اا أنازل اهلل أيفاظ ياا : ، مث  قاال  7هباذا بعاث اهلل تعااىل عيساى : والبغي فقال الن جاشاي 

اا بلاغ إىل قولاه : نعم ، قال : قال  ؟على نبي   شيئا   وهـّزي  »: اقارأ ، فقارأ علياه ساورة مارمي ، فلم 
 هذا : قال  (3) «إليك بجاع الّنخلة تساق  عليك رطباً جنّياً 

__________________ 
ااد أتااى بالااد ين ماان عنااد رب ااه ، ويف إعااالم الااور  :  3يف   ( 9)  .ط ماان أتااى بالااد ين ، أي امااش مواااع قدمااهوخاا: حمم 

  .حط حط أي تعه د بصلة الر حم وأحد  به من جوانبه: ومنه قوهلم  .احفظه وتعه ده: وعلى نس ة املهملة فاملعف 
  .( 28) وراجع إعالم الور  ص (  38: ) ، برقم (  599ا  98/598) كار االنوار ( 5)
  .55: سورة مرمي ( 3)
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أي هاا امللا  إن  هاذا تارك دينناا ، فارد ه إليناا وإىل بالدناا ، فرفاع الن جاشاي : عمارو  هو احلق ، فقاال
لاائن ذكرتااه بسااوء ألقتلن اا  ، ف اارج عماارو والااد م يسااف  علااى : يااده ف اارب هبااا وجهااه ، مث  قااال 

  .ثوبه
ااافينة : قااال  اااا كاااانوا يف الس  وكاااان عماااارة حسااان الوجاااه وعمااارو كاااان أخااارج أهلاااه معاااه ، فلم 
فلم ا تنش اى عماارة  ؟أووز: تقب لين ، فقال عمرو : قل ألهل  : ر ، قال عمارة لعمرو شربوا اخلم

  .، فتشب ث بصدر الس فينة فأخرجوه (9)ألقى عمروا  يف البحر 
م مل ا كانوا عند الن جاشي كانت وصيفة على رأساه تاذب  عناه وتنظار إىل عماارة وكاان  مث  إهن 

لو راسالت جارياة امللا  ففعال فأجبتاه ، قاال : زله قال لعمارة فك مجيال  ، فلم ا رجع عمرو إىل من
يمل إلي  من طياب امللا  شايئا  ، فحملات إلياه فأخاذه عمارو ، وكاان ال اذي : قال هلا : عمرو 

إن  صااحا  : فعلااه عمااارة يف قلبااه حيااث ألقاااه يف البحاار ، فأدخاال ال  يااب علااى الن جاشااي وقااال 
يبهاا ، فغ اب الن جاشاي وهام  أن يقتال عماارة مث  قاال ال ذي معي راسل حرمت  وخدعها وهاذا ط

اام دخلااوا بااالدي بأمااان ، فااأمر أن يفعلااوا بااه شاايئا  أشااد  ماان القتاال ، فأخااذوه :  ال وااوز قتلااه ألهن 
  .ونف وا يف إحليله بالز يبق فصار مع الوحش

ل فرجع عمرو إىل قريش وأخربهم اربه ، وبقي جعفر بأرض احلبشة يف أكارم كراماة فماا زا
قد هان قريشا  وقاد وقاع بيانهم صالح ، فقادم امياع مان معاه وواّف  9هبا حك  بلغه أن  رسول اهلل 

وقد فتح خيرب ، وقد ولد جلعفر من أمساء بنت عمايس باحلبشاة عباد اهلل بان جعفار  9رسول اهلل 
(5).  

 : هص  الن جاشي على نصرة الن يب  وأتباعه وأشياعه : ا وقال أبوطالب  283
ااااااااااااااااااااادا   تعل اااااااااااااااااااام  ملياااااااااااااااااااا  احلاااااااااااااااااااابش أن  حمام 

 نااااااااااااااااايبخي كموسااااااااااااااااى واملساااااااااااااااايح باااااااااااااااان ماااااااااااااااارمي   

   
 أتاااااااااااااى باهلاااااااااااااد  مثااااااااااااال ال اااااااااااااذي أتياااااااااااااا بااااااااااااااه

 وكااااااااااااااااااال  كمااااااااااااااااااااد اهلل يهااااااااااااااااااادي ويعصااااااااااااااااااام   

   
 وان اااااااااااااااااااااااااكم تتلونااااااااااااااااااااااااه فاااااااااااااااااااااااااي كتاباااااااااااااااااااااااااكم

 بصااااااااااااااااد  حااااااااااااااااديث الحااااااااااااااااديث املاااااااااااااااارج م   

   
ا  وأسالمااااااااااااااااااااااااوا  فاااااااااااااااااااااااال جتعاااااااااااااااااااااااالوا هلل ناااااااااااااااااااااااد 

(3)فاااااااااااااااان  طرياااااااااااااااق احلاااااااااااااااق لااااااااااااااايس مبظلااااااااااااااام    
 

   
 بعث عمرو بن  9ا وفيما روي حمم د بن اسحا  أن  رسول اهلل  282

__________________ 
  .فدفعه عمارة يف البحر...  فلم ا انتشى عمرو: يف البحار ( 9)
  .عن الت فسري للقمي اقتباسا  واوازا  (  7: ) ، برقم (  296ا  98/292) كار االنوار ( 5)
  .عن اعالم الور  والقصص(  2: ) قم ، بر (  98/298) كار االنوار ( 3)
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 : أمي ة ال  مريي إىل الن جاشي يف شأن جعفر بن أ  طالب وأصحابه ، وكتب معه كتابا  
ااد رسااول اهلل إىل الن جاشااي األاااحم  بساام اهلل الاارون الاارحيم ماان حمم 
صاااحب احلبشااة  (9)

وأشااهد أن عيسااى باان ماارمي  سااالم علياا  ، أين أوااد إلياا  اهلل امللاا  القااد وس املااؤمن املهاايمن ،
روح اهلل وكلمتاااه ألقاهاااا إىل مااارمي البتاااول ال  يباااة احلصاااينة ، فحملااات بعيساااى ، ف لقاااه مااان روحاااه 
ونف ه فيه ، وإين  أدعاوك إىل اهلل وحاده ال شاري  لاه ، واملاواالء علاى طاعتاه ، وأن  تت بعاين وتاؤمن 

عفار بان أ  طالاب ، معاه نفار مان   وبال ذي جاءين ف ين  رسول اهلل قد بعث إليكم ابان عم اي ج
املسااالمني ، فااااذا جااااؤوك فاااأقرهم ودع الت جااارب  فااا ين  أدعاااوك وجريتااا  إىل اهلل تعااااىل ، وقاااد بل غااات 

  .ونصحت ، فاقبلوا نصيحيف والس الم على من اتبع اهلد 
اااد رساااول اهلل : فكتاااب إلياااه الن جاشاااي  مااان الن جاشاااي  9بسااام اهلل الااارون الااارحيم إىل حمم 

أكر ساالم عليا  ياا نايب  اهلل مان اهلل ورواة اهلل وبركاتاه ، ال إلاه إال  هاو ال اذي هاداين  األاحم بن
إىل االساالم ، وقاد بلغااين كتابا  يااا رساول اهلل فيمااا ذكارت ماان أمار عيسااى ، فاو رب  الس ااماء  (5)

واألرض أن  عيسااى مااا يزيااد علااى مااا ذكاارت ، وقااد عرفنااا مااا بعااث بااه إلينااا ، وقااد قرينااا ابنعم اا  
أصحابه ، وأشهد أن   رسول اهلل صادقا  مصد قا  ، وقد عرفناا ماا بعثات باه إليناا ، وقاد قريناا ابان و 

عم ا  ، وأساالمت علاى يديااه هلل رب  العااملني ، وقااد بعثاات إليا  يارسااول اهلل أرحياا اباان األاااحم 
 بااان أكاااار ، فاااااين  ال أملاااا  إال  نفسااااي إن شاااائت أن آتياااا  فعلاااات يااااا رسااااول اهلل ، إين  أشااااهد أن  

  .ماتقول حق
، وبعاااث إلياااه  7هااادايا، وبعاااث إلياااه مبارياااة القب ي اااة أم  إباااراهيم  9مث  بعاااث إىل رساااول اهلل 

بثياااب وطيااب كثااري وفاارس ، وبعااث إليااه بثالثااني رجااال  ماان القسيسااني لينظااروا إىل كالمااه ومعقااده 
  .(3)الن جاشي إىل األسالم ، فآمنوا ورجعوا إىل  9ومشربه فوافوا املدينة ، ودعاهم رسول اهلل 

__________________ 
  .األصحم: االا م ، ويف البحار :  3و   5يف   ( 9)
  .هدانا:  5و   9يف   ( 5)
  .( 258ا  98/298) كار االنوار ( 3)
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 ـ 6فصل ـ 
 سبحان اّلاي أسرى بعبده ليالً » : وقّصة المعراج معروفة فو قوله جّلت ع مته ) 

 (« سجد األقصى جد الحرام إلى الممن المس
 9مل ا أُساري برساول اهلل : قال  7ا وباألسناد املذكور ، عن ا  بكر ، عن الص اد   285

نيا مل  اار  بأحاد  ماان املالئكااة إال  استبشااروا باه ، قااال  مث  ماار  مبلا  كئيااب حاازين فلاام : إىل مسااء الااد 
  إال  هاذا امللا  ، فمان  يا جربئيل مامررت بأحد مان املالئكاة إال  استبشار: يستبشر به ، فقال 

ياا جربئيال ساله أن :  9هذا مال  خازن جهن م ، وهكذا جعلاه اهلل ، فقاال لاه الن ايب  : قال  ؟هذا
ماا ماررت : وقاد شاكا إيل  وقاال  9يامالا  هاذا حمم اد رساول اهلل : فقال جربئيال : يرينيها ، قال 

تااه أن هكااذا جعلااه اهلل حيااث شاااء ، بأحااد  ماان املالئكااة إال  استبشااروا   إال  هااذا امللاا  ، فأخرب 
فكشف له عن طبق مان أطباقهاا، فماا رؤي رساول : وقد سألين أن أسأل  أن تريه جهن م ، قال 

  .(9)ااحكا  حك  قبه  9اهلل 
إن  جربئيال احتمال رساول اهلل حاك  انتهاى باه : مسعتاه يقاول : ا وعان أ  بصاري قاال  286

  .ما وطأ نيبخي قط  مكان :  إىل مكان من الس ماء ، مث  تركه وقال
ااة ، فقااال  7أتاااين جربئياال :  9وقااال الن اايب  ااد ، فقماات معااه وخرجاات : وأنااا مبك  قاام ياحمم 

إىل الباااب ، فاااذا جربئياال ومعااه ميكائياال وإساارافيل ، فااأتى جربئياال بااالربا  ، فكااان فااو  احلمااار 
الفارس ، وقوائماه كقاوائم ودون البغل ، خد ه ك د  ا نسان ، وذنبه كذنب البقر ، وعرفاه كعارف 

  .(5)ا بل ، عليه رحل من اجلن ة ، وله جناحان من ف ذيه ، خ وه منتهى طرفه 
اركااب ، فركااب وم اايت ، حااك  انتهياات إىل بياات املقاادس ، ومل ااا انتهياات إليااه إذا : فقااال 

 املالئكة نزلت من الس ماء بالبشارة والكرامة من عند رب  العز ة ، وصل يت يف بيت 
____________ 

عااان أماااايل (  98/329) والبحاااار  .ماااع اخاااتالف يساااري(  8: ) ، بااارقم (  578ا  5/577) تفساااري العي اشاااي ( 9)
  .، نفس امل مون 7الص دو  بسند معترب عن ابن بكري عن زرارة بن أ  جعفر الباقر 

  .كان سريعا  كيث ي ع كل  خ وة منه على منتهى مد  بصره: أي ( 5)
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بع ااها بشاار  يل إبااراهيم يف رهااط ماان األنبياااء ، مث وصااف موسااى وعيسااى صاالوات  املقاادس ، ويف
اهلل علاايهم ، مث  أخااذ جربئياال بياادي إىل الص اا رة فأقعاادين عليهااا ، فاااذا معااارج إىل الس ااماء مل أر 

  .مثلها حسنا  
نيا ، ورأياات عجائبهااا وملكوهتااا ، ومالئكهااا يساال مون علااي   مث   .فصااعدت إىل الس ااماء الااد 

، مث  صاعدت إىل الساماء الر ابعاة ، فرأيات هباا  7  إىل الس ماء الث الثاة ، فرأيات هباا يوساف صعد 
، مث  صااعد   إىل الس ااماء  7، مث  صااعدت إىل الس ااماء اخلامسااة ، فرأياات فيهااا هااارون  7يوسااف 

مث  صااعد  إىل : الس ادسااة ، فاااذا فيهااا خلااق كثااري  ااوج بع ااهم يف بعااه وفيهااا الكر وبي ااون قااال 
الس ماء الس ابعة فأبصرت فيها خلقا  ومالئكة 
(9).  

، ورأيات يف الس اابعة  7رأيات يف الس اماء موساى :  9ا ويف حديث آخار قاال الن ايب   287
مث  كل مااين : جاوزنااا متصاااعدين إىل أعلااى علي ااني ، ووصااف ذلاا  إىل أن قااال : مث  قااال  7إبااراهيم 

  .ت العر  وسدرة املنتهىر   وكل مته ، ورأيت اجلن ة والن ار ، ورأي
ااااا أصاااابحت حااااد ثت فيااااه الن اااااس ، فأكااااذبين أبااااو جهاااال : قااااال  ااااة ، فلم  مث  رجعاااات إىل مك 

أشااهد أن ااا    ؟أناازعم أن اا  ساارت مسااارية شااهرين يف ساااعة: واملشااركون ، وقااال م عاام باان عااادي 
  .أخربنا عم ا رأيت: كاذب ، مث  قالت قريش 

عاريا  هلام هام يف طلباه ، ويف رحلهام قعاب مان ماررت بعاري باين فاالن ، وقاد أاال وا ب: فقال 
هاذه أياة : قاالوا  ؟ماء  مملو  ، فشرب املاء فغ  يته كما كان ، فاساألوهم هال وجادوا املااء يف القادح

مررت بعري بين فالن ، فنفر بعري فالن فانكسرت يده ، فاسألوهم عان ذلا  :  9واحدة ، فقال 
مررت هبا بالت نعيم ، وبني  هلام أحواهلاا : عن عرينا قال  فأخربنا: هذه آية أخر  ، قالوا : ، فقالوا 

  .(5)هذه آية اُخر  : وهيئاهتا ، قالوا 
__________________ 

عان العي اشاي مرساال  ( أعاين حاديث املعاراج ) وروي صادره (  89: ) ، بارقم (  376ا  98/375) كاار االناوار ( 9)
 386ا  385) يف ص  7وأي اا  عناه (  987: ) ، بارقم (  282 ا 283) يف ص  7عان أ  بصاري عان أ  عباد اهلل 

اااي  ال وساااي وال يبعاااد إرجااااع مراساااليه عااان أ  بصاااري إىل هاااذا (  388) يف ص  7ورواه مساااندا  عناااه (  عااان أماااايل الش 
  .املسند بسب  فين  يعرفه أهله

  .( 98/376) كار االنوار ( 5)
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نتكم الفرصاة مناه ، فاساألوه كام فيهاا مان قد أمك: ا ويف رواية أخر  قال أبو جهل  288
ااد إن  هااا هنااا ماان دخاال بياات املقاادس فصااف لنااا أساااطينه : فقااالوا  ؟االساااطني والقنادياال يااا حمم 

وجهاه فجعال هاربهم مباا ساألوه عناه  (9)فعل ق صورة بيت املقدس جتااه  7وقناديله ، فجاء جربئيل 
ااا أخااربهم قااالوا  ااا: فلم  تصاااديق :  9قلاات ، فقاااال هلاام رسااول اهلل  حاااك  جتاايء العااري ونساااأهلم عم 

تصاديق ذلا  أن  :  9ذل  أن  العري ت لع عليكم عند ونسأهلم عم ا قلت ، فقال هلم رساول اهلل 
علياه غرارتاان ، فلم اا كاان مان الغاد  (5)العري ت لع علايكم عناد طلاوع الش امس يقادمها مجال أوار 

اا قاال رساول اهلل أقبلوا ينظارون إىل العقباة والقارص ، فااذا العاري يقادم ها مجال أوار ، فساألوهم عم 
لقد كان هذا فلم يزدهم إال  عتو ا  : فقالوا  9

(3).  
أن ال يواكلااوا بااين هاشاام ، وال : ا فاااجتمعوا يف دار الن اادوة وكتبااوا صااحيفة بياانهم  281

فيقتلوناه ،  يكل موهم ، وال يبايعوهم ، وال يزو جوهم ، وال يتزو جوا إليهم حاك  يادفعوا إلايهم حمم ادا  
ااا بلااغ ذلاا  أبااا طالااب مجااع بااين هاشاام  ااد يقتلونااه غيلااة أو صاارحيا  ، فلم  اام يااد واحاادة علااى حمم  وأهن 

إن  شااااكت : ودخلاااوا الش اااعب ، وكاااانوا أربعاااني رجاااال  ، فحلاااف هلااام أباااو طالاااب بالكعباااة واحلااارم 
اادا  شااوكة التااني  حمم 
ياال والنهااار ، علاايكم يااا بااين هاشاام ، وحص اان الش ااعب ، وكااان حيرسااه بالل   (2)

م ا جع ، مث  يقيماه وي اجعه يف موااع آخار  9فاذا جاء الل يل يقوم بالس يف عليه ورساول اهلل 
 ،فال يزال الل يل كل ه هكذا ويوك ل ولده وولد أخيه به 

__________________ 
  .تلقاء:  5يف   ( 9)
  .والغرارة مبعف اجلوالق .أور : يف البحار ( 5)
اند معتارب وللحاديث (  37: ) ، بارقم (  337ا  98/336) كار االناوار ( 3) عان أماايل الشاي  الص ادو  مساندا  والس 

عان أ  عباد اهلل ...  وهذا هاو الص ادر أ  عان علاي عان أبياه .فاسألوه كم االس ني فيها إ : صدر له رابط تام  بقوله 
ااد الص اااد   7 قاادس ولااه جربئياال علااى الااربا  فاتيااا بياات إىل بياات امل 9مل ااا اساار  برسااول اهلل : قااال  7جعفاار باان حمم 

يف رجوعه بعري لقريش وإذا هلم مااء يف آنياة وقاد  9املقدس وعرض عليه حماريب األنبياء وصلى هبا ورد ه فمر  رسول اهلل 
اا اصابح رساول اهلل  ن  إ: قاال لقاريش  9أالوا بعريا  هلم وكانوا ي لبونه فشرب رسول اهلل مان ذلا  املااء وأهار  باقياه فلم 

اهلل جل  جالله قد أسر    إىل بيت املقدس وأراين آثاار االنبيااء ومناازهلم وإين  ماررت بعاري لقاريش يف موااع كاذا وكاذا 
وباجلملااة هااذا املقاادار ماان ال لااب ...  وقااد أااال وا بعااريا  هلاام فشاارب ماان مااائهم وأهرقاات باااقي ذلاا  فقااال أبااو جهاال قااد

  .ري ا  ولعل ه سقط من قلم الش ي  الر اوندي أو من غفلة الن اس  واهلل العاملاملرتبط ببقي ة احلديث كان ذكره أو ال  ارو 
  .اُلف ، ماض  هول ، اُك د بالال م والن ون املثق لة ، أي جلاءكم اهللكة: أصله ( 2)
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  .حيرسونه بالن هار فأصاهبم اجلهد
ااة ماان العاارب ال جساار أن يبيااع ماان بااين هاشاام شاايئا  ، وماان باااع بااين  وكااان ماان دخاال مك 

هاشم شيئا  انتهبوا ماله ، وكان أبو جهل والعاص بن وائل الس همي والن  ر بن احلاارص بان كلادة 
ااة ، فماان رأوه معااه ماارية هنبااوه أن يبيااع  وعقبااة باان أ  معاايط هرجااون إىل ال  رقااات ال اايف تاادخل مك 

وااة هلااا مااال كثااري ماان بااين هاشاام شاايئا  ، وحيذ رونااه إن باااع شاايئا  ماانهم انتهبااوا مالااه ، وكاناات خد
يف الش اعب ، ومل يادخل يف حلاق الص احيفة م عام بان عادي بان نوفال  9وأنفقته علاى رساول اهلل 

هااذا هلاام ، وختمااوا الص ااحيفة بااأربعني خامتااا  كاال  : باان عبااد مناااف ، وقااال  (9)باان عبااد امل لااب 
  .رجل من رؤساء قريش اامته ، وعل قوها يف الكعبة ، وتابعهم على ذل  أبو هلب

: هااارج يف كااال  ياااوم موسااام ، فيااادور علاااى قبائااال العااارب ، فيقاااول هلااام  9وكاااان رساااول اهلل 
متنعون يل جانيب حك  أتلو عليكم كتاب رب كم وثوابكم اجلن ة على اهلل ، وأبو هلاب يف إثاره فيقاول 

  .ال تقبلوا منه ، فان ه ابن أخي وهو كذ اب ساحر ، فلم يزل هذا حاهلم: 
ع سانني ال ياأمنون إال  مان موسام إىل موسام ، وال يشا ون وال يبيعاون إال  يف وبقاوا يف الش اعب أربا

ااة مومسااان يف كاال  ساانة  موساام العماارة يف رجااب ، وموساام احلااج يف ذي : املوساام ، وكااان يقااوم مبك 
ااااعب ، فيشاااا ون ويبيعااااون ، مث   احلجااااة ، فكااااان إذا اجتمعاااات املواساااام هاااارج بنااااو هاشاااام ماااان الش 

ج اىل املوساام الث اااين ، وأصاااهبم اجلهااد وجاااعوا ، وبعااث قااريش إىل أ  الوساار أحااد ماانهم أن هاار 
قصايدته أل المي اة : ادفع إلينا حمم دا  نقتله وهل ك  علينا ، وقال أبو طالب راي اهلل عناه : طالب 

 : يقول فيها 
ومل ااااااااااااااااااا رأياااااااااااااااااات القااااااااااااااااااوم ال ود  ماااااااااااااااااانهم 
(5)

 

 وقااااااااااااااد ق عااااااااااااااوا كاااااااااااااال  العاااااااااااااار  والوسااااااااااااااائل   

   
 غماااااااااااااااااام بوجهاااااااااااااااااهوأبااااااااااااااااايه يستسااااااااااااااااااقي ال

 تاااااااااااااااااااااال اليتاااااااااااااااااااااامى عصاااااااااااااااااااااامة لبرامااااااااااااااااااااال   

   
__________________ 

والظ ااااهر أن  ذكااار عباااد ال لاااب يف سلسااالة الن ساااب مااان غلاااط الن ساااال ، كماااا يظهااار مااان مراجعاااة كتاااب الت اااواري  ( 9)
: رقم ، با(  92) وقاد تارجم الشاي  يف رجاال ص  .م عم بن عد ي بن نوفال بان عباد منااف: واالنساب والر جال فان ه 

  .ابنه جبري بنفس الن سب(  53) 
  .فيهم: يف البحار ( 5)
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ااااااااااااااااااااد    كااااااااااااااااااااذبتم وبياااااااااااااااااااات اهلل يباااااااااااااااااااااز  حمم 

 وملاااااااااااااااااااااااااا ا ن ااعاااااااااااااااااااااااااان دوناااااااااااااااااااااااااه ونقاتااااااااااااااااااااااااال   

   
 لعمااااااااااااااري لقااااااااااااااد كل فاااااااااااااات وجاااااااااااااادا  بأوااااااااااااااد

 وأحببتاااااااااااااااااااه حاااااااااااااااااااب  احلبياااااااااااااااااااب املواصااااااااااااااااااال   

   
 وجااااااااااااااااااااادت بناااااااااااااااااااااافسي دوناااااااااااااااااااااه وويتاااااااااااااااااااااه

 ودارأت عناااااااااااااااااااااااااه بالاااااااااااااااااااااااااذ ر  والكواهااااااااااااااااااااااااال   

   
 العبااااااااااااااااااااااااااااااااااااد بناااااااااااااااااااااااااااااااااااصره فاااااااااااااااااااااااااااااااااااأي ده رب  

 وأهاااااااااااااااااااهر دينااااااااااااااااااا  حقااااااااااااااااااا ه غااااااااااااااااااري باطاااااااااااااااااال   

   
 9فلم ا مسعوا هذا القصيدة آيسوا منه ، وكان أبو العااص ابان الر بياع وهاو خانت رساول اهلل 

يأف باالعري بالل يال عليهاا الارب  والت مار إىل بااب الش اعب ، مث  يصاح هباا فتادخل الش اعب فيأكلاه بناو 
هره : 9هاشم ، وقد قال رسول اهلل    .لقد صاهرنا أبو العباس فأودنا ص 

ومل ااا أتااى أربااع ساانني بعااث اهلل علااى صااحيفتهم القاطعااة دابااة األرض ، فلحساات مجيااع مااا 
فاأخربه باذل   9بامسا  الل هام ، ونازل جربئيال علاى رساول اهلل : فيها من ق يعة وهلم ، وتركات 

مشااى حااك  دخاال املسااجد علااى ، فااأخرب رسااول اهلل أباطالااب ، فقااام أبااو طالااب ولاابس ثيابااه مث  
قاد ااجر أباو طالاب وجااء اصن ليسال م ابان أخياه : قريش وهم  تمعون فيه ، فلم ا أبصروه قاالوا 

قااد علمنااا يااا أبااا طالااب أن اا  أردت : ، فاادنا ماانهم وساال م علاايهم ، فقاااموا إليااه وعظ مااوه ، وقااالوا 
  .مواصلتنا والر جوع إىل مجاعتنا ، وأن تسل م ابن أخي  إلينا

واهلل ماجئااات هلاااذا ، ولكااان ابااان أخاااي أخاااربين ومل يكاااذبين أن  اهلل تعااااىل أخاااربه أن اااه : قاااال 
بعث على صحيفتكم القاطعة دابة األرض ، فلحست مجيع ما فيها مان ق يعاة رحام هلام وجاور 
تركاات اساام اهلل ،فااابعثوا إىل صااحيفتكم ، فااان كااان حق ااا  فااات قوا اهلل وارجعااوا عمااا أنااتم عليااه ماان 

واجلاااور وق يعاااة الااار حم ، وإن كاااان بااااطال  دفعتاااه إلااايكم ، فاااان شااائتم قتلتماااوه ، وإن شااائتم  الظ لااام
 .أسجنتموه

فبعثوا إىل الص حيفة وأنزلوها من الكعبة ، فاذا ليس فيها إال  بامسا  الل هام ، فقاال هلام أباو 
اا أناتم علياه ، فتفار   القاوم ومل ياتكل م أحاد: طالب  ، ورجاع أباو طالاب  يا قوم ات قوا اهلل وكف اوا عم 

  .(9)إىل الش عب 
 ا وقال عند ذل  نفر من بين عبد مناف وبين قصي  ورجال من قريش ولدهتم  298

__________________ 
  .( 9: ) ، برقم (  2ا  91/9) كار االنوار ( 9)
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أوالد م عم بن عدي  ، وعامر بن لؤي  ا وكاان شاي ا  كباريا  كثاري املاال لاه : نساء بين هاشم منهم 
 اان باارآء  مم ااا يف : ااا وأبااو الب اا ي باان هاشاام ، وزهااري باان اُمي ااة امل زومااي يف رجااال ماان أشاارافهم 

وره ااه ماان الش ااعب  9هااذا أماار ق ااي بلياال ، وخاارج الن اايب  : هااذه الص ااحيفة ، فقااال أبااو جهاال 
 وخال وا الن اس ومات أبو طالب بعد ذل  بشهرين ، وماتت خدوة راي اهلل عنها بعاد ذلا  ،

أمااران عظيمااان جاازع جزعااا  شااديدا  ، ودخاال علااي أ  طالااب وهااو وااود  9وورد علااى رسااول اهلل 
رب يت صغريا  ، ونصرت كبريا  ، وكف لت يتيما  ، فجزاك اهلل عين  خاري اجلازاء : بنفسه ، فقال يا عم  

  .(9)أع ين كلمة أشفع ل  هبا عند ر   
ك شافتيه ، فأصاغى إلياه العب ااس يسامع قولاه فلم ا ثقل أبو طالب رُئي حير  : قال ابن عباس 
  .يا رسول اهلل واهلل قد قال الكلمة ال يف سألته إي اها: وقال  (5)، فرفع العب اس عنه 

وصالت  رحام : عاارض جناازة أ  طالاب ، فقاال  9إن  رساول اهلل : وعن أبن عباس قال 
  .(2)وجزيت خريا  ياعم   (3)

 ـ 7فصل ـ 
يعاارض نفساه علاى قبائاال العارب يف كال  موساام ،  9ن رساول اهلل ا وعان الز هااري كاا 299

ويكل م كل  شريف قوم ال يسأله منهم أحد 
 ، فلم ا تويف  أبو طالب اشتد   (5)

__________________ 
ال داللة يف هذا القول على عدم إ اان أ  طالاب ، وبوجاه كاي ياؤو ل بكتماناه إ اناه اتقااء  مان القاوم ا كماا أو ل يف ( 9)

ومل اا مسعااوا منااه قصاايدته  .وهاام يت قونااه وماادام حي ااا  مل يناال قااريش مان رسااول اهلل شاايئا   ؟ااا كياف(  91/5) هاامش البحااار 
 :ال المي ة يف شأن نبو ته ورسالته يقول فيها

 ألاااااااااااااااااااااااااااااام تعلمااااااااااااااااااااااااااااااوا أن  ابنناااااااااااااااااااااااااااااا ال مااااااااااااااااااااااااااااااكذ ب

 األباطاااااااااااااااااااااااااااااااللاديناااااااااااااااااااااااااااااااا وال يعاااااااااااااااااااااااااااااااف بقااااااااااااااااااااااااااااااااول    

   
 وجااااااااااااااااااااااااااااااادت بنفسااااااااااااااااااااااااااااااي دونااااااااااااااااااااااااااااااه وحااااااااااااااااااااااااااااااااميته

  ت عنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالذر  والكواهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالودارأ   
 (أي دافعااااااااااااااااااااااااات عناااااااااااااااااااااااااه باااااااااااااااااااااااااالرأس والر قباااااااااااااااااااااااااة ) 

   
 فاي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااده رب  العبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد بانصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره

 وأههااااااااااااااااااااااااار دينااااااااااااااااااااااااااا  حااااااااااااااااااااااااااق ه غياااااااااااااااااااااااااار بااااااااااااااااااااااااااااطل   

   
آيسوا مناه وتفر قاوا عناه ملاا رأوا أن  تصارفاته وحكراتاه الد فاعي اة دليال علاى تصال به وإ اناه اجلاد ي مباا جااء باه ابان أخياه مان 

ا كانات كلماة الشاهادتني تلقيناا  وجتديادا  خلااطرة الت وحياد والر ساالة مان  .مشريعة االسال والكلمة املرادة منه عند ارياله إه 
  .باب الس نة وال  ريقة فان  إ ان أ  طالب باالسالم أههر من ال  وء على الكون والعامل

  .عنه رأسه: يف البحار ( 5)
  .وصلت روا  : يف البحار ( 3)
  .( 3: ) ، برقم (  5ا  91/2) ر االنوار كا( 2)
  .ال يسأهلم مع ذل  إال  أن يؤووه( :  91/6) يف البحار ( 5)
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فعمااد لثقيااف بال  ااائف رجاااء أن يااؤووه ، فرااا وه باحلجااارة ، ف لااص  9الاابالء علااى رسااول اهلل 
يف احلااائط مانهم ورجاااله يساايالن الاد ماء ، واسااتظل  يف هاال   لاة فيااه وهااو مكاروب موجااع ، فاااذا 

ااا رآمهااا كااره مكانااه  عتبااة وشاايبة ابنااا ربيعااة فلم 
ااا رأياااه أرسااال إليااه  (9) ملااا يعلاام ماان عااداوهتما ، فلم 

مان : غالماا  ا يادعى عاداس وهاو نصاراين  ا ومعاه عناب ، فلم اا جااءه عاداس ، قاال لاه رساول اهلل 
يااونس : الص اااحل  ماان مدينااة الر جاال:  9أنااا ماان نينااو  ، فقااال رسااول اهلل : قااال  ؟أي  أرض اناات

 (5)ال يق ار أحادا  : فقاال لاه رساول اهلل  ؟وماا يادري  مان ياونس بان ماك: بن مك ، فقال عاداس 
أن يبل غ رسالة رب ه ، أنا رسول اهلل ، واهلل تعااىل أخاربين خارب ياونس بان ماك ، فجعال عاداس يقب ال 

ن يادخل مك اة ولايس لاه مان ال  اائف وأشارف علاى مك اة وهاو معتارب ، كاره أ 7قدميه ، ومل ا رجاع 
ائات م عام : فيهاا  اري، فنظار إىل رجال مان أهال مك اة مان قاريش ا قاد كاان أسالم سار ا  ا فقاال لاه 

اين  قااد أجرتاا  ، : ائتااه وقاال لااه : باان عاادي ، فسااله أن وااريين حااك  أطااوف وأسااعى ، فقااا ل لااه 
: خيااه طعيمااة وقااال م عاام لولااده وأختانااه وأ 9فتعااال وطااف واسااع مااا شاائت ، فأقباال رسااول اهلل 

اادا  ، وكااانوا حااول الكعبااة حااك  ي ااوف ويسااعى ا وكااانوا  خااذوا سااالحكم ، فاااين  قااد أجاارت حمم 
  .عشرة ا فأخذوا الس الح
يامعشر قاريش هاذا حمم اد : حك  دخل املسجد ورآه أبو جهل ، فقال  9وأقبل رسول اهلل 

م ، فان  أباا وهاب قاد أجاار يا عم  ال تتكل  : وحده ، وقد مات ناصره فشأنكم به ، فقال طعيمة 
  .إذا  ال  فر جوارك: بل  ري  ، قال : قال  ؟أبا وهب أ ري أم صاب : حمم دا  ، فقال أبو جهل 

اااا فااار  رساااول اهلل مااان طوافاااه وساااعيه جااااء إىل م عااام وقاااال  ياااا أباااا وهاااب قاااد أجااارت : فلم 
ال أقايم يف جاوار : ل وما علي  أن تقيم يف جاواري ، فقاا: وأحسنت ، فرد  علي  جواري ، فقال 
  .(3)يا معشر قريش قد خرج حمم د من جواري : مشرك أكثر من يوم ، فقال م عم 

__________________ 
  .مكاهنما: يف البحار ( 9)
  .وكان ال حيقر أحدا  : يف البحار ( 5)
صايل الواقعاة بصااورهتا وفيهماا تفا(  55ا  53) عان أعااالم الاور  ص (  5: ) بارقم (  8ا  91/5) كاار االناوار ( 3)

  .وزواياها وما هنا ومقتبس من تل  احلادثة احلزينة
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 ـ 8فصل ـ 
ا ذكاار علااي  باان إبااراهيم أن  سااعد باان زرارة وذكااوان خرجااا إىل عماارة رجااب ، وكااان  295

إن ه كان بيننا وبني قومناحروب ، وقد جئناك ن لاب : أسعد صديقا  لعتبة ، فنزل عليه ، فقال له 
وماااا : بعااادت دارناااا مااان داركااام ولناااا شاااغل ال نتفااار   لشااايء  قاااال : ، فقاااال عتباااة احللاااف علااايهم 

خااارج فيناااا رجااال  يااادعي أن اااه رساااول اهلل ساااف ه : فقاااال عتباااة  ؟شاااغلكم وأناااتم يف حااارمكم وأمااانكم
حمم د بان عباد اهلل بان عباد امل لاب مان أوسا نا : قال  ؟، فقال أسعد ومن هو منكم (9)أحالمنا 

  .شرفا  وأعظمنا بيتا  
وكاااان اساااعد وذكااااوان وجيماااع األوس والخاااازرج يسااامعون ماااان اليهاااود ال ااااذين كاااانوا بياااانهم 
الن  ري وقريظة وقينقاع أن  هذا أوان نايب  هارج مان مك اة يكاون مهااجره باملديناة ، فلم اا مساع أساعد 

هاو جاالس يف احلجار ، فاال تكل ماه : قاال  ؟أيان هاو: وقع يف قلبه ماكاان مساع مان اليهاود ، قاال 
 ؟كياف أصانع وأناا معتارب الباد  يل أن أطاوف بالبيات: احر  يساحرك بكالماه ، قاال أساعد فان اه سا
  .اع أُذن  الق ن: قال 

يف احلجاار  9فاادخل أسااعد املسااجد وقااد حشااا أُذنيااه الق اان ، ف اااف بالبياات ورسااول اهلل 
: نفساه  مع بين هاشم ، فنظر إليه نظرة  وجازه ، فلم ا كان يف الش وط الث ااين رماى الق ان وقاال يف

ماان  (5)قااد أباادلنا اهلل أحساان :  9أنعاام صااباحا  ، فقااال رسااول اهلل : ال أحااد أجهاال مااين  ، فقااال 
أشاهد أن ال الاه إال  اهلل ، وأن ا  رساول اهلل ، أناا : ساالم  علايكم ، فقاال : هذا ، يية أهال اجلن اة 

وصالها اهلل با  ،  من اهل يثرب من اخلزرج ، وبيننا وبني إخوتنامن األوس حبال مق وعة ، فا ن
فال أحد أعاز  منا  ، ومعاي رجال مان قاومي فاان دخال يف هاذا االمار أرجاو أن ياتم اهلل لناا أمورناا 
فياا  ، لقااد كن ااا نساامع ماان اليهااود خااربك وصاافت  ، وأرجااو أن تكااون دارنااا دار هجرتاا  ، فقااد 

  .أعلمنا اليهود ذل  ، فاحلمد هلل ال ذي ساقين إلي 
 هذا رسول اهلل ال ذي كانت اليهود تبش رنا به  ربنا : أسعد مث  أقبل ذكوان ، فقال له 
__________________ 

  .سفه أحالمنا، وسب  آهلتنا ، وأفسد شبابنا ، وفر   مجاعتنا: يف البحار ( 9)
  .قد أبدلنا اهلل به ما هو أحسن: يف البحار ( 5)
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يعل مناا القارآن كثاريا  ، فبعاث معهماا يا رسول اهلل ابعث معنا رجال  : بصفته ، فأسلم ذكوان وقاال 
مصعب ، فنزل على أسعد ، وأجااب مان كال  ب ان الر جال والار جالن مل اا أخاربوهم ااري رساول اهلل 

  .وأمره
وكااااان مصااااعب هاااارج يف كاااال  يااااوم ، في ااااوف علااااى  ااااالس اخلاااازرج ياااادعوهم إىل االسااااالم 

ؤسااء األوس ، فا ن دخال إن  خايل سعد بن معااذ مان ر : فيجيبه األحدص ، وقال سعد ملصعب 
يف هذا األمر ه  لنا أمرنا ، فجاء مصعب مع أسعد إىل حمل ة ساعد بان معااذ ، وقعاد علاى بئار مان 
آبارهم ، واجتمع إليه قاوم مان أحاداثهم ، وهاو يقارأ علايهم القارآن ، فبلاغ ذلا  ساعد بان معااذ ، 

ل تنااا مااع هااذا القرشااي بلغااين أن  أسااعد أتااى حم: ااا  فقااال ال ساايد باان حصااني ا وكااان ماان أشاارافهم
ال : ياا أباا أماماة يقاول لا  خالا  : يفسد شبابنا ائته واهنه عن ذل  ، فأتى أسيد وقال السعد 

  .تأتينا يف نادينا وال تفسد شبابنا
أو جتلاس فنعارض عليا  أمارا ؟ فا ن أحببتاه دخلات فياه ، وإن كرهتاه   يناا : فقال مصاعب 

سالم أسايد ، مث  رجاع إىل ساعد بان معااذ ، فلم اا نظار عن  ما تكره ، فجلس فقرأ عليه سورة ، فأ
أقسم ان  أسيدا  رجع إلينا بغري الوجه ال ذي ذهب مان عنادنا ، وأتااهم ساعد فقارأ : اليه سعد قال 
فلم اا مسااع بعاث إىل منزلاه وا  بثاوبني طاااهرين ، « حام تنزيال ماان الار ون الار حيم » : علياه أساعد 

أههار : ركعتني ، مث  قام وأخذ بياد مصاعب وحو لاه إلياه وقاال واغتسل وشهد الش هادتني ، وصل ى 
  .أمرك وال هتابن  أحدا  

ااااا  مث  صاااااح اليبقااااني  رجاااال وال اماااارأة إال  خاااارج ، فلاااايس هااااذا يااااوم ساااا  وال حجاااااب ، فلم 
: أنات ساي دنا وامل ااع فيناا ، وال نارد  لا  أمارا  ، فقاال : قاالوا ؟كيف حايل عندكم: اجتمعوا قال 
ااادا  رساااول اهلل ،  كاااالم رجاااالكم ونسااااؤكم علاااي حااارام حاااك  تشاااهدوا أن ال إلاااه إال  اهلل ، وأن  حمم 

واحلماااد هلل ال اااذي أكرمناااا باااذل  ، وهاااو ال اااذي كانااات اليهاااود  ربناااا باااه ، وشااااع االساااالم باملديناااة 
  .ودخل فيه من الب نني أشرافهم

ااربه قوماه بذل  فكل  مان دخال يف االساالم مان قاريش  9وكتب مصعب إىل رسول اهلل 
يااااأمرهم أن هرجاااااوا إىل املدينااااة ، فيصااااريون إليهااااا فينااااازهلم األوس  9وعااااذ بوه ، وكااااان رسااااول اهلل 
  .(9)واخلزرج عليهم ويواسوهنم 

__________________ 
  .عن إعالم الور  مع إختالف يف بعه االلفا (  95ا  91/8) كار االنوار ( 9)



 قصص األنبياء  .....................................................................................................   332

اا 293 متنعااون جااانيب : وقااال  9ة ، فجاااءهم رسااول اهلل ا مث  إن  االوس واخلاازرج قاادموا مك 
موعاادكم العقبااة يف : نعاام قااال : قااالوا  ؟حااك  أتلااوا علاايكم كتاااب رب كاام وثااوابكم علااى اهلل اجلن ااة

الل يلة الوس ى من ليايل الت شريق ، فلم ا حج وا رجعوا إىل مف ، فلم اا اجتمعاوا قاال هلام رساول اهلل 
رااااينا : اجلناااة ، قاااالوا : قاااال  ؟فماااا لناااا علاااى ذلااا : قاااالوا  ؟كممتنعاااوين مباااا متنعاااون باااه أنفسااا:  9

  .دماؤنا بدم  وأنفسنا بنفس  ، فاش ط لرب   ولنفس  ما شئت
أخرجاااوا إيل  مااانكم اثاااف عشااار نقيباااا  يكوناااون علااايكم باااذل  ، كماااا :  9فقاااال رساااول اهلل 

: جربئيال إلايهم فقاال  اخا  مان شائت ، فأشاار: أخذ موسى من بين إسرائيل اثف نقيباا  ، فقاالوا 
أسااعد باان زرارة ، والااربء باان : حااك  اختااار تسااعة  ماان اخلاازرج ، وهاام  (9)هااذا نقيااب وهااذا نقيااب 

بان عباد اهلل ا ورافاع بان مالا  ، وساعد بان عباادة ،  (3)ا أباو جاابر  (5)معرور ، وعبد اهلل بن حرام 
  .ادة بن الص امتواملنذر بن عمرو ، وعبد اهلل بن رواحة ، وسعد بن الر بيع ، وعب

وكااان رجااال  ماان الاايمن حليفااا  يف بااين ) أبااو اهليااثم باان الت يهااان : وثالثااة ماان األوس ، وهاام 
  .وأسيد بن حصني ، وسعد بن خيثمة( عمرة بن عوف 

ااا اجتمعااوا وبااايعوا رسااول اهلل  ااد والص ااباة : إبلاايس  9فلم  يااا معشاار قااريش والعاارب هااذا حمم 
قبااة يبايعونااه علااى حااربكم ، فااأمسع أهاال مااف ، فهاجاات قااريش ماان األوس واخلاازرج علااى مجاارة الع
 9يااا رسااول اهلل : تفر قااوا ، فقااالوا : الن ااداء ، فقااال لبنصااار  9وأقبلااوا بالس ااالح ومسااع رسااول اهلل 

 مل أؤمر بذل  ، ومل يأذن اهلل يل يف :  9فقال الر سول  ؟إن أمرتنا أن هيل إليهم بأسيافنا فعلنا
__________________ 

و   9وتفسري القمي ومواع من البحار ، ويف موااع آخار مناه وقاع التكارار ثالثاا  ، ويف    3و   9وكذا يف   ( 9)
  .وقع مرة واحدة بدون التكرار 5
  .حزام ، والصحيح ما أثبتناه يف املنت:  5و   3و   5خزام ، ويف   :  9يف   ( 5)
ط ، اذ لاو اعتارب العااطف باني كلمايف حارام وأباو لباغ عادد ماا وأبو جابر ، وهو غل:  5و   3و   5و   9يف   ( 3)

عباد اهلل بان عمارو عان حارام ،  : وهذا ينايف ما اختاره تسعة من اخلزرج والص حيح يف امسه  .من اخلزرج عشرة 9اختاره 
  .كما يظهر من الر جال
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  .أنتظر أمر اهلل تعاىل: قال  ؟ رج معنا 9يا رسول اهلل : حماربتهم ، فقالوا 
فوقفااا علااى  7فجاااءت قااريش قااد أخااذوا الس ااالح وخاارج واازة ومعااه الس اايف ومعااه علااي  

ما هاا هناا أحاد وماا اجتمعناا ، واهلل ال : قال وزة  ؟ما هذا ال ذي اجتمعتم عليه: العقبة ، فقالوا 
غناا بل: ووز أحد هذه العقبة إال  اربت عنقه بسيفي ، فرجعوا وغادوا إىل عباد اهلل بان أ   وقاالوا 

ااام مل يفعلاااوا وال علااام لاااه باااذل  ،  ااادا  علاااى حربناااا ، فحلاااف هلااام عباااد اهلل أهن  أن  قومااا  باااايعوا حمم 
م مل ي  لعوه على أمرهم فصد قوه ، وتفر قت األنصار ، ورجع رسول اهلل    .(9)إىل مك ة  9ف هن 

 ـ 9فصل ـ 
ساهم ، فقاال أباو ا مث  اجتمعت قريش يف دار الن دوة ، فجاءهم إبليس مل اا أخاذوا  ل 292

ااد ، وكن ااا نساام يه األمااني لصااالحه : جهاال  مل يكاان أحااد ماان العاارب أعااز  من ااا حااك  نشااأ فينااا حمم 
أن ناادس  اليااه : وأمانتااه ، فاازعم أن ااه رسااول رب  العاااملني وسااب  آهلتنااا ، وقااد رأياات فيااه رأيااا  ، وهااو 
هاااذا رأي : بلااايس رجاااال  فيقتلاااه ، وإن طلبااات بناااو هاشااام بدماااه أع ينااااهم عشااار دياااات ، فقاااال إ

خبيث ، فان  بين هاشم ال يراون أن  شي قاتل حمم د على األرض أبادا  ، ويقاع بيانكم احلاروب 
الااار أي أن نأخاااذه فنحبساااه يف بيااات ونثبتاااه فياااه ، ونلقاااي إلياااه قوتاااه حاااك  : يف احلااارم ، فقاااال آخااار 

فااذا جااء مواسام  إن  باين هاشام ال ترااى باذل  ،: قال إبليس  . وت ، كما مات زهري والن ابغة
الاار أي أن  رجااه ماان بالدنااا : فقااال آخاار  .العاارب اجتمعااوا علاايكم ، فااأخرجوه في اادعهم بسااحره

هااذا أخبااث منهمااا ، فان ااه إذا خاارج يفجااأكم وقااد مبهااا : ون اارده ونتفاار  صهلتنااا ، فقااال ابلاايس 
  ؟ما الر أي عندك: خيال  ورجال  فبقوا حيار  ، قالوا 

واحد ، وهاو أن وتماع مان كال  ب ان مان ب اون قاريش رجال شاريف  ما فيه إال  رأي: قال 
، ويكااون معكاام ماان بااين هاشاام أحااد ، فيأخااذون ساايفا  وياادخلون عليااه ، في اار بااه كل هاام اااربة 

 واحدة ، فيتفر  دمه يف قريش كل هم ، فال يست يع بنو هاشم أن ي لبوا بدمه 
__________________ 

  .( 9/573) ، وراجع تفسري القمي (  6: ) ، برقم (  28ا  27) ص و (  92ا  91/93) كار االنوار ( 9)
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  .(9)وقد شاركوا فيه ، فحماداهم أن تع وا الد ية 
الر أي رأي الش اي  الن جادي ، فاختااروا مخساة عشار رجاال  فايهم أباو هلاب علاى أن : فقالوا 

ك الّـاين كفـروا ليثبتـو  وإذ يمكـر بـ »: ، فاأنزل اهلل تعااىل جال  ذكاره  9يدخلوا علاى رساول اهلل 
وأمجعااوا أن ياادخلوا عليااه  (5) «أو يقتلــو  أو يخرجــو  ويمركــون ويمكــر اهلل واهلل خيــر المــاكرين 

بال  رساه ، فااذا أصابحنا دخلناا علياه ، فقااموا حاول حجاارة : لايال  وكتماوا أماره ، فقاال أباو هلاب 
  .9رسول اهلل 

: أفادين نفسا  ، فقاال :  7  طالاب أن يفار  لاه ، وقاال لعلاي  بان ا 9وأمر رسول اهلل 
اخاارج : فقااال  7من علااى فراشااي والتحااف بااربدف ، فقااام وجاااء جربئياال : نعاام يااا رسااول اهلل قااال 

ون أن ه رسول اهلل 7فريون فراشه وعلي   (3)والقوم يشرفون على احلجرة    .نائم عليه ، فيتومه 
أخااذ  (2) «هــم ال يبصــرون فأغشــيناهم ف »: يااس إىل قولااه : ف اارج رسااول اهلل وهااو يقاارأ 

ااد خااذ ناحيااة ثااور ، وهااو :  7ترابااا  بكف ااه ونثااره علاايهم وهاام نيااام وم ااى ، فقااال جربئياال  يااا حمم 
وتلقااااه أباااو بكااار يف ال  رياااق ،  9جبااال علاااى طرياااق ماااف لاااه سااانام كسااانام الث اااور ، فمااار  رساااول اهلل 

  .فأخذ بيده ومر  به ، فلم ا انتهى إىل ثور دخل الغار
ااا أصاابحت  7قااريش وأااااء الص اابح ، وثبااوا يف احلجاارة وقصاادوا الفاارا  ، فوثااب علااي   فلم 

جعلتمااوين  7قااال علااي   ؟أياان اباان عم اا : قااالوا  ؟مااا لكاام: إلاايهم وقااام يف وجااوههم ، فقااال هلاام 
  ؟فقد خرج عنكم فما تريدون ؟اخرج عن ا: ألستم قلتم له  ؟عليه رقيبا  

__________________ 
ياة:  3تلفة ففي   عبارت الن س  هنا خم( 9)  65) ويف إعاالم الاور  ص  .وقد شاركوا فيه وال يسو  هلام أن يع اوا الد 

ياة فاأع وهم ثاالص دياات بال لاو أرادوا عشار دياات( :  ويف الت فساري املنساوب إىل علاي بان  .فأبقي هلم أن تع اوهم الد 
ياااة فااااع وهم ثاااالص ( :  9/575) إباااراهيم ، اجلااازء  ...  نعااام وعشااار دياااات: دياااات فقاااالوا فاااان ساااألوكم أن تع اااوا الد 

وال ياادر  أن  العالمااة اجمللسااي  5و  5و  9ومااا احساان عبااارة املاانت عاان    .( 91/58) و ااوه عبااارة البحااار ، اجلاازء 
فحماااداهم ، أي قصاااراهم وغايااة مااا حيمااد ماانهم أن تع اااوهم : ملاااذا ااارب عاان هااذا الت عبااري امل تصاار اجلمياال فقولاااه 

  .يف كتب الل غةود ، : انظر  .الد ية
  .( 38: ) سورة االنفال ( 5)
  .يهرعون على احلجرة ، أي  شون إليها بسرعة واا راب:  3يف   ( 3)
  .( 1: ) سورة يس ( 2)
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ااا أصاابحوا : فااأقبلوا عليااه ي ااربونه ، فماانعهم أبااو هلااب وقااالوا  أناات كناات  اادعنا منااذ الل يلااة ، فلم 
  .تفر قوا يف اجلبال

ياا أباا كارز الياوم : أباو كارز يقفاو اصثاار ، فقاالوا لاه : خزاعاة يقاال لاه  وكان فيهم رجل من
ااد : ، الياوم فمااا زالااوا يقفااون أثاار رسااول اهلل حااك  وقاف علااى باااب الغااار ، فقااال  (9) هااذه قاادم حمم 

مااا : هااي واهلل أخاات القاادم ال اايف يف املقااام ، فلاام ياازل هباام حااك  وقفهاام علااى باااب الغااار ، وقااال 
ااااااماء ، أو دخلااااااوا األرض ، فبعااااااث اهلل : كااااااان جاااااااوزوا هااااااذا امل إم ااااااا أن يكونااااااوا صااااااعدوا إىل الس 

العنكبوت فنسجت على باب الغار وجاء فارس من املالئكة يف صوة االنس ، فوقف علاى بااب 
  .(5)اطلبوا يف هذه الش عاب ، فليس ها هنا فأقبلوا يدورون يف الش عاب : الغار وهو يقول هلم 

اخاارج : يف الغااار ثالثااة أي ااام ، مث  أذن اهلل لااه يف اهلجاارة وقااال  9 ا وبقااي رسااول اهلل 295
وأقبال راع لابعه  9عن مك ة يا حمم د ، فلايس لا  هباا ناصار بعاد أ  طالاب ، ف ارج رساول اهلل 

: ائتمناا  علااى دمااي ، فقااال : ، فقااال لااه  9اباان أريقااط ، فاادعاه رسااول اهلل : قريشااس يقااال لااه 
اااادإذا  واهلل أحرساااا  وال ادل  ع ألساااالكن  باااا  : يثاااارب ، قااااال : قااااال  ؟لياااا  ، فااااأين تريااااد يااااا حمم 
ائات علي اا  وبش اره باان  اهلل تعااىل قاد أذن :  9فقاال لاه رساول اهلل  (3)مسلكا  ال يهتدي فيهاا أحاد 

ائتنااا : أعلاام عااامر باان فهاارية أمرنااا وقاال لااه : يل يف اهلجاارة ، فهي اا  يل زادا  وراحلااة وقااال أبااو بكاار 
مااان الغاااار ، فلااام يرجعاااوا إىل ال  رياااق إال  بقدياااد ، وكانااات  9وخااارج رساااول اهلل  (2)ة باااالز اد والر احلااا

  .اليهم ، وكانوا يتوقعون قدومه إىل أن واّف مسجد قبا 9األنصار بلغهم خروج رسول اهلل 
ونااازل علاااى كلثاااوم بااان اهلااادم شاااي  صااااحل مكفاااوف ، واجتمعااات ، واجتمعااات إلياااه ب اااون 

أتوا رسول اهلل ملا كان بينهم وباني االوس مان العاداة ، فلم اا أمساى األوس ، ومل جتسر اخلزرج أن ي
 أتاه 

__________________ 
  .اليوم يوم :  3يف   ( 9)
  .عن إعالم الور  والقصص وتفسري القمي(  8: ) ، برقم (  59ا  91/27) كار االنوار ( 5)
  .إليها: يف البحار ( 3)
  .ابن فهرية والظ اهر زيادهتما:  5و   9ل  بين فهرية ، ويف   بالز اد والر احلة وكذ:  5يف   ( 2)
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مان : لابوس  9وفارح بقدوماه فقاال رساول اهلل  9أسعد بن زرارة مقن عاا  ، فسال م علاى رساول اهلل 
  .فأجاره عو ر بن ساعدة وسعد بن خيثمة ؟وريه

م متشااو قون إىل ناادخل املدينااة فااالقو : مخسااة عشاار يومااا  فقااال أبااوبكر  9فبقااي رسااول اهلل 
وكاان رسااول اهلل  7ألدمي يف هاذا املكااان حاك  يااوافيين أخاي علااي بان أ  طالااب : نزولا  ، فقااال 

بلااى مااا : ماأحسااب علي ااا  يااوايف ، قااال : قاادبعث إليااه أن اواال العيااال واقاادم ، فقااال أبااو بكاار  9
  .أسرعه

ااا قاادم علااي  ركااب رسااول اهلل  ماارو واباان عااوف ، بنااو ع (9)راحلتااه ، واجتمعاات اليااه  9فلم 
اااا ماااأمورة وبلاااغ األوس واخلااازرج خاااروج : ياااا رساااول اهلل أقااام عنااادنا ، قاااال : فقاااالوا  خل اااوا عنهاااا فاهن 

: ، فلبسوا الس الح وأقبلوا يعدون حول ناقته ، وأخذ كل  حي  بزماام ناقتاه ، ويقاول  9رسول اهلل 
ا مأمورة ، فربكت الن اقة على باب أ  أي وب ،   .9فنزل رسول اهلل  خل وا سبيلها ف هن 

ااد إىل ماا تادعو : وجاءتاه اليهاود ، فقاالوا  ياا حمم 
إىل شاهادة أن ال الااه اال  اهلل ، : قاال  ؟(5)

وإين  رسااول اهلل ، وأن ااا ال ااذي جتاادونين مكتوبااا  يف الت ااوراة ، وال ااذي أخااربكم بااه علماااؤكم ، فحرمااي 
اتقول وقاد جئنااك لن لاب منا  اهلدناة قاد مسعناا ما: ، فقاالوا  (3)مبك ة ومهااجري يف هاذه البحارية 

  .إىل ذل  ، وكتب بينهم كتابا   9على أن ال نكون ل  وال علي  ، فأجاهبم رسول اهلل 
يصاال ي يف املربااد بأصااحابه ، مث  اشاا اه وجعلااه املسااجد ، وكااان يصاال ي  9وكااان رسااول اهلل 

ة ، فصاال ى هباام الظ هاار إىل بياات املقاادس ، حااك  إتااى لااه ساابعة أشااهر ، فااأمر أن يصاال ي إىل الكعباا
  .(2)ركعتني إىل ها هنا وركعتني إىل ها هنا 

__________________ 
  .عليه:  5يف   ( 9)
  ؟ايل م تدعو:  9يف   ( 5)
  .أرض ذات حجارة: أي  .احلرة: يف البحار ( 3)
والبقي ااة  .جد قبااامساا: إىل قولااه (  58: ) عاان أعااالم الااور  والقصااص ، باارقم (  78ا  91/61) كااار االنااوار ( 2)

  .من نفس اجلزء مقد ما  ومؤخ را  زيادة نقيصة  بوحدة امل مون(  992ا  982) جتدها يف ص 
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 ـ 11فصل ـ 

 ( في ملازيه ) 
بنفساااه سااات   9إن  مجياااع ماااا غاااز  رساااول اهلل : قاااال املفس ااارون وأهااال الس اااري » ا  296

يف  9معهااا ساات  ثالثااون سااري ة ، وقاتاال وعشاارون غاازوة  ، وأن  مجيااع سااراياه ال اايف بعثهااا ومل هاارج 
بدر ، وأحد ، واخلند  ، وبناو قريظاة ، واملصا لق ، وخيارب ، والفاتح : تسع غزوات منها ، وهي 

 : ونذكر بع ها « ، وحنني ، وال ائف 
بان جحاش إىل  لاة ، وقاال ك كان هباا  (9)عباد اهلل  9ا فمنهاا أن اه بعاث رساول اهلل  296

ار قااريش ، ومل يااأمره بقتااال ، وذلاا  يف الش ااهر احلاارام ، وكتااب لااه كتابااا  حااك  تأتينااا اااري ماان أخباا
اخاارج أنات وأصاحاب  حااك  إذا ساريت ياومني ، فااافتح كتابا  وانظار فيااه ، واماه ملااا : وقاال لاه 

امه حك  تنزل  لاة ، فأتناا مان أخباار قاريش : أمرت  ، فلم ا سار يومني وفتح الكتاب فاذا فيه 
  .مبا يصل إلي  منهم

ماان لااه رغباة يف الش ااهادة فلين لااق معااي ، : مسعااا  وطاعاة  ملااا قاارأ الكتااب : فقاال ألصااحابه 
فم ااى معااه القااوم حااك  إذا انزلااوا  لااة ماار  هباام عماارو باان احل اارمي واحلكاام باان كيسااان وعثمااان 

رف ، فلم اا رآهام القاوم أشا (5)واملغرية ابنا عباد اهلل معهام جتاارة قادموا هباا مان ال  اائف أدم وزبياب 
ااار لاايس علاايكم ماانهم بااأس وائتماار : باان عبااد اهلل ، وكااان قااد حلااق رأسااه فقااالوا  (3)هلاام واقااد  عم 

لائن قتلتماوهم انكام لقتلاوهم يف الش اهر : وهاو آخار ياوم مان رجاب فقاالوا  9أصحاب رسول اهلل 
ااة ، فاااجتمع القااوم علااى قااتلهم ، فرمااى واقااد باا ن احلاارام ، ولاائن تركتمااوهم لياادخلوا هااذه الل يلااة مك 

عبااد اهلل التميمااي عماارو باان احل اارمي بسااهم فقتلااه ، واسااتأمن عثمااان باان عبااد اهلل واحلكاام باان  
  .9كيسان وهرب املغرية بن عبد اهلل ، فأعجزهم فاستاقوا العري ، فقدموا هبا على رسول اهلل 

____________ 
 9ويف   (  91و  97و  96و  9/93) واملناقااب الباان شااهر أشااوب والبحااار واملغااازي للواقاادي  5كااذا يف   ( 9)

  .عبد الرون:  5و   2و   3و  
  .وزيت:  5يف   ( 5)
  .وافد: كذا يف املصادر ، ويف مجيع النس  ( 3)
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واهلل ماا أمارتكم بالقتاال يف الش اهر احلارام ، وأوقاف األساريين والعاري ومل يأخاذ منهاا : فقال 
م قد هلكوا استحل  حمم د الش اهر احلارام : وقالت قريش  شيئا  ، وُسقط يف أيدي القوم ، فظن وا أهن 

اصية فلم ا نزل ذلا   (9) «يسألونك عن الّشهر الحرام قتال فيه  »: ، فأنزل اهلل تعاىل جل ذكره 
أي مع لنا أن نكون غازاة ، فاأنزل اهلل تعااىل : أخذ رسول اهلل العري وفدأ األسريين وقال املسلمون 

 (5) «ن هـاجروا وجاهـدوا فـي سـبيل اهلل أولئـك يرجـون رحمـة اهلل إّن الّـاين آمنـوا والّـاي »: فيهم 
  .(3)وكانت هذه قبل بدر بشهرين 

مسااع بااأ  ساافيان باان حاارب يف  9ا مث  كاناات غاازوة باادر الكاارب  ، وذلاا  أن الن اايب   297
اااام ، ف اااارج رساااول اهلل يف ثالتائااااة راكاااب ونيااااف  أربعاااني راكباااا  ماااان قاااريش جت ااااارا  قاااافلني ماااان الش 

به أكثاارهم مشاااة ، معهاام تااانون بعااريا  وفاارس  ، وذلاا  يف شااهر رم ااان ، فبلااغ ابااا ساافيان وأصااحا
اخلارب ، فأخاذ العاري علاى كال  الس ااحل ، وأرسال إىل أهال مك اة يستصارل هبام ، ف ارج مانهم الاف 

بدر وهاي بئار وقاد  9ي ربن الد فوف ، فلم ا بلغ الن يب   (2)رجل ، معهم مائتا فرس ومعهم القيان 
األمار إليا  وكاان : بفوات العري و ييء قريش شاور أصحابه يف لقاائهم أو الر جاوع ، فقاالوا علم 

لاااواء رساااول اهلل أبااايه ماااع مصاااعب بااان عماااري ورايتاااه ماااع علاااي  ، وأماااد هم اهلل امساااة آالف مااان 
، املالئكااة ، وكثاار اهلل املساالمني يف أعااني الكف ااار ، وقلاال  املشااركني يف أعااني املااؤمنني كاايال يفشاالوا 

شاااهت الوجااوه فلاام يبااق ماانهم أحااد  إال  اشااتغل بفاارك : فأخااذ كف ااا  ماان تااراب فرماااه إلاايهم ، وقااال 
العباااس ، وعقياال ، ونوفاال باان : عينيااه وقتاال اهلل ماان املشااركني ساابعني رجااال  واُساار ساابعون ماانهم 

 9اهلل احلارص ا فأسلموا وكانوا مكرهني ا وعقبة بن أ  معيط ، والن  ر بن احلارص قتلهما رساول 
  .بالص فراء

 افد نفس  وابين أخوي  عقيال  ونوفال  : للعباس  9وقال رسول اهلل 
__________________ 

  .( 598ا  597: ) سورة البقرة (  5ا  9)
، واملناقااب الباان شااهر (  918ا  988و  986و  973ا  975و  978 978ا  91/961) كااار االنااوار ( 3)

  .( 9/987) آشوب 
الغنيااااات والقيااااان مجااااع القينااااة وهااااي املاااارأة :  3القينااااان ، ويف   :  2و   5القينااااات ، ويف   :  5و   9يف   ( 2)

  .املغنية
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اهلل أعلام ب ساالم  إن يكان حقااُ ، :  9إن  القوم استكرهوين وإين  كنات مسالما  ، فقاال : فقال 
فاأين املاال :  9، قاال لايس يل ماال : فان  اهلل وزي  باه وأم اا هااهر أمارك فقاج كاان عليناا ، قاال 
إن اصاابُت يف ساافري هااذا : فقلاات هلااا  ؟ال ااذي واااعته عنااد أم  الف اال مبكااة ولاايس معكمااا أحااد

واهلل ياا رساول اهلل إين  ألعلام أنا  لرساول اهلل إن  : فهذا املال لنيب  الف ل وعبد اهلل وقاثم ، فقاال 
مااا أصاابتم مااين  ماان مااال   هااذا شاايء مااا علمااه غااريي وغااري اُم  الف اال ، فاحسااب يل يااا رسااول اهلل

ال ، ذل  شيء أع انا اهلل من  ففاد  نفساه مبائاة : كان معي عشرون أوقية ، فقال رسول اهلل 
اصياة وعاماة مان  (9) «يا أيّها النبّي قل لمن فـي أيـديكم مـن األسـر  »: أوقية ، وذل  قوله تعاىل 

  .(5)أربعة عشر رجال   واستشهد من املسلمني 7قتل من الكف ار قتلهم علي  بن أ  طالب 
ا مث  كانت غزاة اُحد على رأس سانة ، ورئايس املشاركني يومئاذ أباو سافيان بان حارب  298

سبعمائة واملشاركون ألفاني ، وخارج رساول اهلل بعاد أن استشاار أصاحابه  9، وكان أصحاب النيب  
بياوت ، فااأبوا إال  ، وكاان رأياه أن يقاتال الر جاال علاى أفاواه الس ااك  ، ويرماي ال  اعفاء مان فاو  ال

ماا كاان النايب  إذا قصاد قوماا  أن : نرجاع ، فقاال : اخلروج إليهم ، فل ماا صاار علاى ال  رياق ، قاالوا 
يرجع عنهم ، وكانوا ألف رجل ، فلم ا كانوا يف بعه ال  رياق ا اذل عانهم عباد اهلل بان اُ   بثلاث 

قوماه ، فهم ات بناو حارثاة وبناو سالمة واهلل ما ندري على ما نقتال أنفسانا والقاوم : الن اس ، وقال 
إذ همـت طائفتـان أن تفشـال واهلل ولّيهمـا  »: بالر جوع فعصمهم اهلل ، وهو قوله تعااىل جال  ذكاره 

» (3).  
علااااى رايااااة  7متهي ئااااا  للقتااااال ، وجعاااال علااااى رايااااة املهاااااجرين علي ااااا   9وأصاااابح رسااااول اهلل 
ياااة األنصاااار ، مث  مااار  علاااى الر مااااة وكاااانوا يف را 9، وقعاااد رساااول اهلل  (2)األنصاااار ساااعد بااان معااااذ 

اااارهم وقااااال  ات قااااوا اهلل واصااااربوا وإن : مخسااااني رجااااال  وعلاااايهم عبااااد اهلل باااان جبااااري ، فااااوعظهم وذك 
 رأيتمونا ه فنا ال  ري ، فال تربحوا مكانكم حك  أرسل إليكم ، 

__________________ 
  .( 78: ) سورة االنفال ( 9)
  .( 76ا  75) ، وراجع أعالم الور  ص (  91/528) كار االنوار ( 5)
  .( 955: ) سورة آل عمران ( 3)
  .عبادة: كذا يف الن س  ، ويف البحار ( 2)
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فأقامهم عبد اهلل بن جبري على الش عب ، وكانت اهلز ة على املشركني ، فاشاتغل بالغنيماة املقاتلاة 
نااا فااال أباارح ، ف رجااوا وخاارج كمااني املشااركني أم ااا أ:  اارج للغنيمااة قااال عبااد اهلل : ، فقااال الر ماااة 

علاايهم خالااد باان الوليااد ، فقتاال عبااد اهلل مث  أتااى الن اااس ماان أدبااارهم وواااع يف املساالمني الس ااالح 
ااد: فاااهنزموا وصاااح إبلاايس  أي هااا الن اااس إين  رسااول اهلل : ورسااول اهلل ياادعوهم يف اُخااراهم  .قتاال حمم 

  .قد وعدين الن صر ف ىل اين الفرار؟
، فغ ب غ ابا  شاديدا  وكاان إذا غ اب  9اهنزم الن اس عن رسول اهلل :  7ال الص اد  ق

مالاا  مل : ا اادر ماان وجهااه وجبهتااه مثاال ال لؤلااؤ ماان العاار  ، فنظاار فاااذا علااي  إىل جنبااه ، فقااال 
أمااا : إن  يل باا  أُسااوة فقااال  ؟يااا رسااول اهلل أكفاار بعااد إ ااان:  7فقااال علااي   ؟تلحااق ببااين أبياا 

إن  هااذه هلااي :  7هااؤالء ، فحماال علااي  ف اارب او ل ماان لقااي ماانهم ، فقااال جربئياال  (9)فاااكفين 
  .وأنا منكما:  7إن ه مين  وأنا منه ، قال جربئيل : املواساة يا حمم د ، فقال 

مانهم وازة  (5)مجاعة مان أصاحابه ، وُأصايب مان املسالمني رجاال  9وثاب إىل رسول اهلل 
باو سافيان ونااد  أحاي  ابان أ  كبشاة ، فأم اا ابان أ  طالاب وثالص آخار مان املهااجرين ، وقاام أ

أي وال ذي بعثه ، وأنه ليسمع كالم  فقال أباو سافيان لعلاي  :  7فقد رأيناه مكانه ، فقال علي  
اادا  وأناات أصااد  ، مث  وىل  إىل أصااحابه وقااال :  ا ااذوا ال لياال : إن  اباان قميئااة أخااربين أن ااه قتاال حمم 

  .مجال  وانصرفوا
فاا ن كااانوا ركبااوا  ؟اتاابعهم فااانظر أياان يرياادون: فقااال  7وناااد  علي ااا   9عاااد رسااول اهلل مث  

م يريدون املدينة ، وإن كانوا ركبوا األبال وسااقوا اخليال ، فهام متوج هاون  اخليل وساقوا األبل ، فاهن 
ب رأيت خيلهم ت رب بأذناهباا  نوناة مادبرة ، ف ابات أنفاس املسالمني باذها: إىل مك ة ، وقال 

  .العدو  
يف املسالمني  9أبان بن عثمان فلم اا كاان مان الغاد مان ياوم أحاد نااد  رساول اهلل : وقال 

 بني  7، فأجابوه ف رجوا على ما أصاهبم من الفزع ، وقد م علي ا  
__________________ 

  .أم ا ال فاكفين: يف البحار ( 9)
  .فات مج ة يف هنايات احلكايةإىل غري ذل  من اختال...  سبعون رجال  : يف البحار ( 5)
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يديه براية املهااجرين حاك  انتهاى إىل واراء األساد ، وكاان أباو سافيان أقاام بالر وحااء وهام  بالر جعاة 
قااااد قتلنااااا صااااناديد القااااوم ، فلااااو رجعنااااا استأصاااالناهم ، فلقااااى معبااااد : وقااااال  9علااااى رسااااول اهلل 
اادا  وأ: مااا وراك قااال : اخلزاعااي ، فقااال  صااحابه وهاام حيرقااون علاايكم ، وهااذا علااي  واهلل تركاات حمم 
ذلاا  أبااا ساافيان وماان معااه ، مث  رجااع  (9)قااد أقباال علااى مقدمتااه يف الن اااس فثااف  7باان ا  طالااب 

  .(5)اىل املدينة  9رسول اهلل 
مشاااى إىل كعاااب بااان  9باااين الن  اااري ، وذلااا  أن  رساااول اهلل  (3)ا مث  كانااات غااازاة  291

وأصااحابه ، فقااام   9يااا أبااا القاساام ، فجلااس رسااول اهلل  مرحبااا  باا : األشاارف يستقراااه ، فقااال 
مباا هام   (2)كعب كأن ه يصنع هلام طعاماا  وحاد ص نفساه أن يقتال رساول اهلل ، فنازل جربئيال فااخرب 

كأن اه يق اي حاجتاه وعارف أصاحابه وهاو حاي    9به القاوم مان الغادر ، فقاام 
، فاخاذ ال  رياق  (5)

،  9ال ذين أرسل إليهم يستعني هبم علاى رساول اهلل  و املدينة ، فاستقبله بعه أصحاب كعب 
  .فأخرب كعبا  بذل  فسار املسلمون راجعني

واهلل إن  رب ااه اط لعااه علااى مااا أردمتااوه ماان ( : وكااان أعلاام اليهااود ) فقااال عبااد اهلل باان صااوريا 
ااد  الغاادر ، وال يااأتيكم أو ل مااا يااأتيكم واهلل إال  رسااول حمم 
طيعوين يف يااأمركم عنااه باااجلالء ، فااأ (6)

أن  تسلموا فتأمنوا على ديااركم وأماوالكم وإال  إن اه ياأتيكم مان يقاول : خصلتني ال خري يف الث الث 
أمااا إن  األوىل خاري لكاام ، ولااوال أن : هاذه أحااب  إليناا قااال : اخرجااوا مان دياااركم ، فقااالوا : لكام 

الر حيال ، وأماره أن حمم اد بان مسالمة إلايهم ياأمرهم ب 9أف حكم ألسالمت ، مث  بعاث رساول اهلل 
  .(7)يؤج لهم يف اجلالء ثالص ليال 
__________________ 

  .أي كف ه وصرفه عن قصده( 9)
  .مع اختالف كثري يف االلفا  واملعاين(  88) عن اعالم الور  ص (  58/13) كار االنوار ( 5)
  .غزوة: يف البحار ( 3)
  .فأخربه: فأخربهم ، ويف البحار :  5يف   ( 2)
اام ال يقتلااون : ويف البحااار « وهااو حااي  » فاهنااا خاليااة عاان قولااه  5كااذا يف مجيااع الن ساا  إال  نساا ة   ( 5) وعاارف أهن 

  .أصحابه وهو حي  
  .إال  رسول اهلل حمم د:  5و   5و   9واالعالم والبحار ، وف    2و   3كذا يف   ( 6)
  .عن أعالم الور (  962ا  58/963) كار االنوار ( 7)
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أقبال  .مان اهلجارة (9)ا مث  كانات غازوة اخلناد  وهاي األحازاب ، يف شاو ال سانة أرباع  258
حيااي  باان أخ ااب ، وكنانااة باان الر بيااع ، وسااالمة 
باان أ  احلقيااق ، ومجاعااة ماان اليهااود يقاادمون  (5)

ااااة ، فصاااااروا إىل أ  ساااافيان وقااااريش ، فاااادعوهم إىل حاااارب رسااااول اهلل ، وقااااالوا  أياااادينا مااااع : مك 
،  9معكاام حااك  نستأصااله ، مث  خرجااوا إىل غ فااان ياادعوهم إىل حاارب رسااول اهلل أيااديكم و اان 

  .وأخربوهم بات باع قريش إىل إي اهم فاجتمعوا معهم ، وخرجت قريش
ف رج إليهم ، وبعاد أن أشاار سالمان الفارساي أن يصانع خنادقا  ،  9ومسع هبم رسول اهلل 

اهلل وهاو قرياب ماين  ، فلم اا رآ  شاد ه اربت يف ناحياة مان اخلناد  ، فع اف علاي  رساول : قال 
، فلمعاات ياات املعااول ملعااة باار  ، مث   (3)املكااان ناازل ، فأخااذ املعلااول ماان ياادي ، ف اارب اااربة  

  .ارب اربة اخر  ، فلمعت يت املعول برقة أخر  ، مث  ارب به الث الثة فلمعت برقة أخر 
اهلل فااتح هبااا علااي  الاايمن ، وأم ااا  أم ااا األوىل ا فااان  : فقااال  ؟مااا هااذا: فقلاات يااا رسااول اهلل 

  .الث انية ا فان  اهلل فتح علي  هبا الش ام واملغرب ، وأم ا الثالثة فان  اهلل فتح علي  هبا املشر 
فهااال املساالمون أماارهم ، فناازل ناحيااة ماان اخلنااد  ، وأقاااموا  9وأقبلاات األحاازاب إىل الن اايب  

ال  الر مااي بالن باال واحلصااا ، مث  انتاادب فاااوارس مبكاااهنم ب ااعا  وعشاارين ليلااة مل يكاان بياانهم حاارب إ
عماارو باان عباادود ، وعكرمااة باان أ  جهاال ، وهباارية باان أ  وهااب ، وااارار : قااريش للاارباز ماانهم 

هاااذه : وأقبلاااوا علاااى خياااوهلم حاااك  وقفاااوا علاااى اخلناااد  ، وقاااالوا  (2)بااان اخل  ااااب ، وتلب باااوا للقتاااال 
كاناااا  مااان اخلناااد  فياااه اااايق ، ف اااربوا خياااوهلم مكيااادة ماااا كانااات العااارب تكيااادها ، مث  تيم ماااوا م

يف نفاار  7فاقتحماات وجاااءت هباام إىل الس ااب ة بااني اخلنااد  وساالع ، وخاارج علااي  اباان أ  طالااب 
علاي   (5)معه حك  أخذوا عليهم الث غرة ال يف أقتحموها فتقاد م عمارو بان عبادود وطلاب الارباز وقتلاه 

  .على ما نذكره 7
__________________ 

  .مخس: يف االعالم ويف البحار كذا ( 9)
  .س الم: يف االعالم والبحار ( 5)
  .ف رب به اربة: يف االعالم ( 3)
وهتي ااؤا : فلبسااوا للقتااال ، ويف االعااالم : قااد تلبسااوا للقتااال ويف مااورد آخاار : وتلبااوا القتااال ، ويف البحااار :  3يف   ( 2)

  .للقتال
  .فقتله 7لي وطلب الرباز فربز اليه ع: يف االعالم ( 5)
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ومل اااا رآ  هبااارية وعكرماااة عماااروا  مقتاااوال  اهنزماااوا ، ورماااى ابااان الغرقاااة 
بساااهم ، فأصااااب  (9)

ار ، الل هام   ا غار  اهلل وجها  يف الن: خذها وأنا ابن غرقة قاال : بن معاذ ، فقال  (5)أكحل سعد 
ال  مان قاوم كاذ بوا إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا  فأبقى حلرهبم ، ف ن ه ال قاوم أحاب  إيل  قتاا

علاى فراشاه وباات علاى األرض ونااد  رساول  9رسول  وأخرجاوه مان حرما  فأناماه رساول اهلل 
يا صري  املكروبني ، ويا  يب دعوة امل  ر ين ، اكشاف مه اي وكار  » : بأشجى صوت  9اهلل 

  .«، فقد تر  حايل وحال من معي 
ااد إن  اهلل عز وجاال  : وقااال  7فناازل جربئياال   9اسااتجاب دعوتاا  ، فجثااا رسااول اهلل يااا حمم 

شااكرا  شااكرا  كمااا آويتااين وآوياات ماان : علااى ركبتااه وبسااط يديااه وأرساال بالااد موع عينيااه ، مث  ناااد  
ياا رساول اهلل إن  اهلل قاد نصارك وبعاث علايهم رحياا  مان الس اماء فيهاا احلصاا : معي مث  قال جربئيل 

  .ورحيا  من الس ماء الر ابعة فيها اجلنادل
حك  آتيه اربهم ، ف رجات فااذا أناا بناريان القاوم قاد  9فبعثين رسول اهلل : حذيفة : قال 

طفئااات ومخااادت ، وأقبااال جناااد اهلل األو ل وباااريح شاااديدة فيهاااا احلصاااا ، فماااا تركااات ناااارا  هلااام إال  
أمخااادهتا وال خبااااء إال  طرحتهاااا ، حاااك  جعلاااوا يت  ساااون مااان احلصاااا ، وكنااات أمساااع وقاااع احلصاااا يف 

سة ،  الن جاا الن جاا : وأقبل جند اهلل األعظام ، فقاام أباو سافيان إىل راحلاة ، مث  صااح يف قاريش ال  
، مث  فعل عيينة بن حصني رأس بين فزارة مثل ذل  ، وفعل احلارص بن عوف سي د بين مار ة مثلهاا 

  .وذهب األحزاب
لاى رساوله وأخاربه اخلارب ، فاأنزل اهلل تعااىل جل ات عظمتاه ع 9ورجع حذيفة إىل رساول اهلل 

وأصابح  (3)« أذكروا نعمة اهلل عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحيا  وجنودا  مل تروهاا » : 
غساوال  فهاي تغسال رأساه ،  3باملسالمني حاك  دخال املديناة فقر بات لاه ابنتاه فاطماة  9رسول اهلل 

ق عليهاااا الاااد ر إذ أتااااه جربئيااال علاااى بغلاااة معتجااارا  بعماماااة بي ااااء علياااه ق يفاااة مااان اساااترب  معل ااا
 والياقوت عليه الغبار ، فقام رسول اهلل صل ى 

__________________ 
ابااان املعرقااة واالرجاااح بقريناااة :  3و   5اباان عرقاااة ، ويف   : والبحاااار واالعاااالم  5، ويف    2و   9كااذا يف   ( 9)

  .غر  اهلل وجه  يف الن ار ، ما يف املنت: الد عاء على هذا الش ص 
هااو عاار  احلياااة وياادعي هناار : وقياال  .عاار  يف الااذراع يفصااد: واالكحاال  .م فأصاااب االكحاال ماان سااعديف االعااال( 5)

  .البدن
  .1: سورة االحزاب ( 3)
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روااا  رب ااا  وااااعت الس اااالح ومل : اهلل علياااه وآلاااه فمساااح الغباااار مااان وجهاااه ، فقاااال لاااه جربئيااال 
  .ت عه أهل الس ماء ، وما زلت أتبعهم حك  بلغت الر وحاء

اهنه إىل إخواهنم من أهل الكتاب ، فاو اهلل ال دقان هم د   البي اة علاى : قال جربئيل مث  
الص اا رة ، فحاصاارهم رسااول اهلل مخسااا  وعشاارين ليلااة ، حااك  نزلااوا علااى حكاام سااعد باان معاااذ ، 
فحكااااام فااااايهم بقتااااال الر جااااااال وسااااايب الاااااذ راري  والن سااااااء وقساااااامة االماااااوال ، وأن وعااااال عقااااااارهم 

لقد حكمت فيهم ككم اهلل ، فلم ا جايء بااُلساار  :  9نصار ، فقال الن يب  للمهاجرين دون األ
أعناااقهم ، مث  انفجاارت رميااة سااعد  7وأماار بعشاارة فااأخرجوا ، ف اارب علااي  (9)حبسااوا يف دارهاام 

  .(5)والد م ينفجر حك  ق ي 
ا مث  كانااات غااازوة احلديبي اااة يف ذي القعااادة خااارج يف اُنااااس كثاااري مااان أصاااحابه يرياااد  259

لعمرة وسا  معه سبعني بدنة ، وبلغ ذل  املشركني ، فبعثوا خيال  ليصادوه عان املساجد احلارام ، ا
م ال يقاتلونه  9وكان  باديل بان ورقاا إىل قاريش ، : ، ألن ه خارج يف الش اهر احلارام وأتاى  (3)ير  أهن 
اا يريااد زياارة هااذا البيات: وقاال  واهلل : ، فقااالوا  خف  اوا علاايكم ، ف ن اه مل يااأت يرياد قتااالكم ، وإه 

ال نساامع مناا  وال يااد ص العاارب أن ااه دخلهااا عنااوة وال يقباال منااه إال  أن يرجااع عن ااا ، مث  بعثااوا اليااه 
  .مكرز بن حفص وخالد بن الوليد وصد وا اهلد 

اام بعثااوا سااهيل  يااا أبااا القاساام إن  مكااة حرمنااا وقااد تسااامعت : باان عماارو ، فقااال  (2)مث  اهن 
،  (5)ك تدخل علينا مكة عنوة ي مع فينا فنت  ف ، وإن ا ناذك رك الار حم العرب أن   غزوتنا ، وم

أرياد أن تكتاب بياين وبينا  : قاال  ؟فماا ترياد: ف ن  مك ة بي ت  ال ايف تفل قات عان رأسا  ، قاال 
هدناااة علاااى أن أخليهاااا لااا  يف قابااال وال تااادخلها كااارب وساااالح إال  ساااالح الر اكاااب الس ااايف يف 

  .القراب والقوس
__________________ 

  .حبسهم يف داره( 9)
(  579و  553و  58/585) وراجااااع البحااااار : مااااع اخااااتالف يف آخاااار اخلاااارب (  18/12) أعااااالم الااااور  ص ( 5)

  .( 9/917) ومناقب ابن شهر آشوب 
  .أهنم قاتلونه:  3يف   ( 3)
  .سهل:  3ويف   : كذا يف موااع من البحار ( 2)
  .ر ونال:  5و   2و   3و   5يف   ( 5)
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إن اا فتحناا » : ذل  ، ورجاع إىل املديناة ، فاأنزل اهلل تعااىل يف ال  رياق  9فكتب رسول اهلل 
  .(9)فما انق ت تل  املد ة حك  كاد االسالم يستويل على أهل مك ة « ل  فتحا  مبينا  
اااة سااانة سااات  ، وحاصااارهم رساااول اهلل ب اااعا   255 ا مث  كانااات غااازوة خيااارب يف ذي احلج 
يفتحهااااا  9يلاااة ، وايااارب أربعااااة عشااار ألاااف يهاااودي  يف حصااااوهنم ، فجعااال رساااول اهلل وعشااارين ل

حصاانا  حصاانا  ، وكااان ماان أشااد ها القمااوص ، فأخااذ أبااوبكر رآيااة املاااجرين ، فقاااتلهم هبااا فرجااع 
  .منهزما  ، مث  أخذها عمر فرجع منهزما  

ورساااوله وحيب اااه اهلل  ألع اااني  الر اياااة غااادا  رجاااال  حياااب  اهلل: فسااااء رساااول اهلل ذلااا  ، فقاااال 
مل ااا مسااع  7ورسااوله كاار ار غااري فاار ار ، فقااال علااي  

الل هاام  ال مع ااي ملااا منعاات ، وال مااانع ملااا » :  (5)
أرساالوا إليااه : إن اه أرمااد ، فقاال : ادعاوا يل علي ااا  ، فقااالوا : فقااال  9فأصاابح رساول اهلل « أع يات 

يااه جزعتااان ، وأع اااه الر ايااة ودعااا لااه فأقباال وادعااوه فااُاف بااه يقاااد ، فتفاال يف عينيااه فقااام وكااأن  عين
حااك  رك زهااا قريبااا  ماان احلصاان ، ف اارج إليااه مرحااب ، فبااارزه ف اارب رجلااه فق عهااا ، وواال علااي  

  .(3)واجلماعة على اليهود فاهنزموا 
انك إىل باب احلصن وقد أُغلاق ، فاجتذباه اجتاذابا  شاديدا  وتا  س :  7ا قال الباقر  253
علاااى ههاااره واقاااتحم احلصااان اقتحاماااا  ، مث  رماااي البااااب بعاااد ماااا اقاااتحم املسااالمون ، باااه ، مث  ولاااه 

أن  علي ااا  دخاال احلصاان وأتاااه البشااري بقاادوم جعفاار باان أ  طالااب  9وخاارج البشااري إىل رسااول اهلل 
 .ماا أدري بأي هماا أناا أسار  بفاتح خيارب أو بقادوم جعفار: من احلبشة وأصحابه إىل املديناة ، فقاال 

ل اهلل فلم ا نظر جعفر الن يب  وتلق اه رسو 
مشى على رجل واحدة إعظاما  لرساول اهلل ، وأخاذ  9 (2)

ال : بااان أخ اااب ، فااادعا باااالال  فااادفعها إلياااه ، وقاااال  (5)فااايمن أخاااذ صااافي ه بنااات حياااي   7علاااي 
 ت عها إال  يف يدي رسول اهلل ، 
__________________ 

  .( 17) ر  ص عن اعالم الو (  363ا  58/396) كار االنوار ( 9)
  .ملا مسع مقالة رسول اهلل: والبحار واالعالم  9يف   ( 5)
  .( 11/988) عن أعالم الور  ص (  59/55) كار االنوار ( 3)
  .جعفر اىل النيب: يف البحار ( 2)
  .حي  :  3يف   ( 5)
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  .فاص فاها رسول اهلل واعتقها وتزو جها
ئط فاااادك ، ف اااارج يصاااااحلهم علااااى أن حيقاااان قاااام إىل حااااوا: لعلااااي   9مث  قااااال رسااااول اهلل 

إن  اهلل ياأمرك أن تاؤف ذا : دماءهم وحوائط فدك لرسول اهلل خاصا  خالصاا  ، فنازل جربئيال فقاال 
أحاط فاطماة حاوائط فادك واكتاب هلاا  : قال  ؟يا جربئيل ومن قرباي وما حقها: القرىب حق ه قال 

  .(9)كتابا  
مل اا  9ان مان سانة تاان ، وذلا  أن  رساول اهلل ا مث  كانات غازوة الفاتح يف شاهر رم ا 252

صاحل قريشا  عاام احلديبي اة ، دخلات خزاعاة يف حلاف النايب  ودخلات كناناة يف حلاف قاريش ، ومل اا 
ماا أنات : ال تذكر هذا ، قال : م ت سنتنان قعد كن اين يروي هجاء رسول اهلل ، فقال خزاعي 

به اخلزاعاااي  ، فااااقتتال مث  قبلتامهاااا ، وأعاااان إن عااادت ألكسااارن  فااااك ، فأعادهاااا ف ااار : قاااال  ؟وذاك
اارت إن :  7باان سااامل إىل رسااول اهلل فااأخربه اخلاارب ، فقااال  (5)قااريش كنانااة ، فكاارب عماارو  ال ُنص 

  .مل أنصر بين كعب
مث  أمجع رسول اهلل على املسري إىل مك ة ، فكتب حاطب بن أ  بلتعة ماع ساارة ماوالة أ  

فااأخربه ، فاادعا  7رسااول اهلل خااارج إلاايكم ف رجاات ، فناازل جربئياال هلااب لعنااة اهلل إىل قااريش أن  
، ف رجاااا وأخاااذا الكتااااب ورجعاااا إىل  (3)أدركاهاااا وخاااذا منهاااا الكتااااب : والاااز بري ، فقاااال  7علي اااا  

يااا رسااول اهلل ماشااككت ولكاان أهلااي مبكااة ، فااأردت أن يفظااين : رسااول اهلل ، فقااا ل حاطااب 
عل الن اس يدفعون يف ههاره وهاو يلتفات إىل رساول اهلل ، قريش فيهم ، مث  أخرجه عن املسجد فج

عفااوت عناا  ، فاساتغفر رب اا  وال تعااد ملثلااه ، فااأنزل اهلل تعاااىل : باارد ه وقااال  99فاأمر رسااول اهلل 
  .(2) «يا أيّها اّلاين آمنوا ال تّتخاوا عدّوي وعدوّكم أولياء  »: جل  ذكره 

املديناة ، وصاام الن ااس حاك  نازل علاى كاراع مث  خرج رساول اهلل ، فاسات لف أباا لباباة علاى 
 الغميم ، فأمر با ف ار فأف ر الن اس ، وصام قوم فسم وا العصاة ، مث  سار حك  نزل مبر  

__________________ 
  .( 988ا  11) عن أعالم الور  ص (  53ا  59/59) كار االنوار ( 9)
  .عمرة: 9يف   ( 5)
  .منها الكتاب 7ركاها فأخذ علي فاد: يف البحار واالعالم ( 3)
  .( 9: ) سورة املمتحنة ( 2)
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الظ هااران ومعااه  ااو عشاارة آالف رجاال ، وقااد عمياات األخبااار عاان قااريش ، ف اارج أبااو ساافيان يف 
  ؟تل  الل يلة وحكيم بن حزام وبدليل بن ورقا هل يسمعون خربا  

ب ، وقاال العبااس يف نفساه وقد كان العبااس خارج يلتقاي رساول اهلل وقاد تلق ااه بثني اة العقاا
البي ااء وخرجاُت  9فركبات بغلاة رساول اهلل : هذا هالك قريش إن دخلها رسول اهلل عنوة  ، قال 

ليساتأمنوا الياه  9أطلب احل  ابة أو صاحب لنب لعلي  آمره أن يأف قريشا  ، فريكبوا إىل رساول اهلل 
[ مااا : لباديل ] يقااول [ و سافيان وأباا .وبااديل بان ورقااا وحكايم باان حازام] ، إذ لقيات أبااا سافيان 

خزاعاة أقال مان هاذا ، ولكان لعال  هاذا متايم أو ربيعاة ، : هذه خزاعاة قاال : قال  ؟هذه الن ريان (9)
: قلات  ؟لب يا  فمان أنات: قاال  .أباا حنظلاة: فعرفات صاوت أ  سافيان ، فقلات : قال العب اس 
:  عشرة آالف مان املسالمني ، قاال هذه رسول اهلل يف: قلت  ؟فماهذه الن ريان: قال  .أنا العباس
  .تركب يف عجز هذه البغلة ، فأستأمن ل  رسول اهلل: قلت  ؟فما احليلة

وحياا  مااا آن لاا  أن : فأردفتااه خلفااي مث  جئاات بااه ، فقااام بااني ياادي رسااول اهلل ، فقااال 
  ، مااا أكرماا  وأوصاال  وأجل لاا: فقااال أبااو ساافيان  ؟تشااهد أن ال الااه اال  اهلل ، وأين  رسااول اهلل

أمااا واهلل لااو كااان معااه إلااه ألغااف يااوم باادر ويااوم اُحااد ، وأم ااا أن اا  رسااول اهلل فاا ن  يف نفسااي منهااا 
فاا ين  أشااهد : ي اارب واهلل عنقاا  الس اااعة أو تشااهد أن ااه رسااول اهلل ، فقااال : شاايئا  ، قااال العباااس 

  .إن ال اله اال  اهلل ، وأن   لرسول اهلل ، فلجلج هبا فوه
يااا أبااا الف اال أبتااُه عناادك ال ليلااة واغااد بااه علااي  ، مث  غاادا بااه إىل رسااول :  مث  قااال رسااول اهلل

يااااا رساااول اهلل إين  اُحااااب  أن تااااأذن يل وآف قومااا  فأنااااذرهم وأدعااااوهم إىل اهلل وإىل : اهلل ، فقاااال 
أشاهد أن ال إلاه اال  : مان قاال : تقاول هلام : قاال  ؟كيف أقول هلم: رسول اهلل ، مث  قال للعباس 

  .ه ال شري  له ، وأشهد أن  حمم دا  رسول اهلل وكف  يده فهو آمناهلل وحد
 .ياااا رساااول اهلل إن  أباااا سااافيان رجااال حياااب  الف ااار ، فاااان خص صاااه مبعاااروف:  العبااااس قاااال

دارك ،العبااس مث  : قاال  ؟داري: قاال أباو سافيان  .من دخل دار أ  سفيان فهو آمان:  9فقال 
  .ومن أغلق بابه فهو آمن: قال 

__________________ 
هناااا عباااارات الن سااا  امل  وطاااة كل هاااا فيهاااا  اااو ارتبااااك وركااااك فبجااال خروجهاااا عااان ذلااا  أكملتهاااا عااان البحاااار ( 9)

  .وا عالم جاعال  للمكم ل بني املعقوفتني
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ال إلااه إلااه إال  اهلل ، أجاااز » : البياات ، وأخااذ بع اااادف الباااب مث  قااال  9وأتااى رسااول اهلل 
: ساهل  ؟وماا أناتم قاائلون ؟ما تظن اون: مث  قال  .«وغلب األحزاب وحده وعده ، ونصر عبده ، 

النثريـب  »: ف ين  أقول كما قال أخاي يوساف : نقول خريا  ونظن  خريا  ، أل كرمي وابن عم  ، قال
  .(9) «عليكم اليوم يلفر اهلل لكم وهو أرحم الّراحمين 

ه مجيعاا  كثاريا  ، فاذكر لرساول اهلل أن  هاوازن مجعات لا: ا مث  كانت عزوة حنني ، وهاو  255
اااد: أن  صااافوان بااان أمي اااة عناااده مائاااة درع فساااأله ذلااا  ، فقاااال  يو ياااا حمم  الولكااان : قاااال ؟أغصاااب 

، فاانزل اهلل  (5)يف ألفاني مان مك اة  9ال بأس هبذا ، فأع ااه ف ارج رساول : عارية م مونة ، قال
  .(3) «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم  »: 

نا حااااك  إذا اسااااتقبلنا وادي حنااااني ، وكااااان القااااوم قااااد كمنااااوا يف شااااعاب فساااار : قااااال جااااابر 
الااوادي وم ااايقه ، فمااا راعنااا إال  كتائااب الر جااال بأيااديهم الس اايوف والقنااا ، فااش د وا علينااا شااد ه 
رجاال واحااد ، فاااهنزم الن اااس كل هاام ال يلااوي أحااد وأخااذ رسااول اهلل ذات اليمااني ، وأحااد  ببغلتااه 

ااادا  فاااأروه فحمااال علاااى : لاااب ، فأقبااال مالااا  بااان عاااوف يقاااول تساااعة مااان باااين عباااد امل    أروين حمم 
، فأقباال  (2)رسااول اهلل فااأىب فرسااه أن يقاادم  ااو رسااول اهلل ، وناااد  رسااول اهلل أصااحابه وذم اارهم 

 .(5)« اصن وي الوطيس » : أصحابه سريعاو وقال 
 أناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الن باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي الكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذب

 أناااااااااااااااااااااااااااااااا اباااااااااااااااااااااااااااااااان عباااااااااااااااااااااااااااااااد امل  لاااااااااااااااااااااااااااااااب   

   
شااااهت الوجاااوه ، فول اااوا : مااان تاااراب مث  اساااتقبل باااه وجاااوههم ، وقاااال ونااازل وقااابه قب اااة 

مااادبرين وأتااابعهم املساااملون ، فقتلاااوهم وغااانمهم اهلل نسااااءهم وذراريهااام وشااااءهم وأماااواهلم ، وفااار  
مال  بن عوف ودخل حصن ال  ائف ماع أشاراف قوماه ، وأسالم عناد ذلا  كثاري مان أهال مك اة 

 حني رأوا 
__________________ 

 15: ) اختصاااراو ، واصيااة يف سااورة يوسااف (  981ا  986) عاان أعااالم الااور  ص (  952/59) ر األنااوار كااا( 9)
).  
  .لن نغلب اليوم قلة: يف ألفني من مكة وعشرة آالف كانوا معه ، قال أحد أصحابه : يف البحار ( 5)
  .( 55: ) سورة التوبة ( 3)
 .حثهم شجعهم: أي ( 2)
هااو كنايااة عاان شااد ة االماار : وقااال (  9/227) وااا ، : مااا يف هنايااة ابناااالثري عنااد الكااالم يف الت نااور ك: الااوطيس ( 5)

ومل تسامع قبلاه « ياوم حناني » مل ا اشتد البأس يومئاذ   6الن يب  : إن هذه الكلمة أو ل من قاهلا : ويقال  .واا رام احلرب
ومل تسامع هاذا الكاالم مان ..  س شابه الت ناورالاوطي( :  5/582) وقاال يف حارف ال ااء  .وهو من أحسن االساتعارات

  .وهو من فصيح الكالم عرب  به عن اشتباك احلرب وقيامها على سا  6أحد قبل الن يب 



 359  ................................................................................  (يف أحوال حمم د صل ى اهلل عليه وآله)

  .نصر اهلل
ألاف ناقاة  (9)أربعاة آالف رأس واثنايف عشارة  9سايب رساول اهلل :  7ا قاال الص ااد   256

فااال يف اجلعرانااة ، وافاا   املشااركون فاارقتني سااوي مااا ال يعلاام ماان الغنااامي ، وخل ااف رسااول اهلل األن
فأخاااذت األعاااراب أوطااااس إىل ال  اااائف فحاصااارهم ب اااعة عشااار يومااااو ، مث  انصااارف عااانهم ، مث  

  .جاءه وفدهم يف شهر رم ان فأسلموا
إىل اجلعرانة وقس م الغنائم ، وكان فيمن سيب أخته بنات حليماة فلم اا  9مث  رجع رسول اهلل 
بردتاه وبسا ها  9يا حمم د أخت  شيما بنات حليماة ، فنازع رساول اهلل :  قامت على رأسه ، قال

  .هلا فأجلسها عليها ، مث  أكب  عليها يسأهلا
مان أمسا  :  9باجلعراناة وقاد أسالموا ، فقاال رساول اهلل  9وأدرك وفد هوازان رسول اهلل 

الن ااااس نسااااءهم مااانكم كق اااه ، فلاااه بكااال  إنساااان سااات  فااارائه مااان أو ل يفء نصااايبه ، فااارد وا إىل 
إن : وأوالدهاام ، وكلمتااه أختااه يف مالاا  باان عااوف ، وكلمتااه أختااه يف مالاا  باان عااوف ، فقااال 

  .(5)جاءين فهو آمن ، فاتاه فرد  عليه ما له وأع اه مائة من االبل 
__________________ 

  .مل صاو (  996ا  993) عن إعالم الور  ص (  967ا  59/968) كار األنوار ( 9)
  .رأس غنم:  3   يف( 5)
ماا جااء هناا مان ذكار الفااتح واالغتناام وأطاال  االساار  واالشاارة ايل تقساايم (  973ا  59/968) كاار األناوار ( 3)

الغناااائم يف غااازوة ال  اااائف باوااااز واختصاااار جتاااده وتقااارأ يف اااامن سااات  صاااحائف مااان البحاااار بق اااع الاااوزيري بصاااورة 
وال ينق اي عجايب مان الشاي  الق اب الر اونادي حياث  .( 959ا  996) مشاروحة واااحة وكاذا يف إعاالم الاور  ص 

كماا أشارنا ) نقل هذه الغزوات مرسال وأوجزها غاية االواز يف عنااوين بعاه فصاوهلا ورواياهتاا علاي  او االوااز امل ال  
ي وهاو نقلهاا وهي مذكورة يف إعالم الور  كتاب شي ه الف ل بن احلسن ال  ربس( اىل ذل  يف بعه تعاليقنا الس الفة 

فقد صار ح يف مواااع مان االعاالم باذل  منهاا ا يف غازوة ( بصورة يصح  السكوت عليها ) ابان بن عثمان : عن كتاب 
فيساتفاد مان هاذا أن  كتااب املغاازي ال لاذي هاو جازء  مان الكتااب  .ومنهاا ا يف غازوة تباوك .ومنهاا ا يف غازوة خيارب .احاد

تعار ض لاه الن جاشاي والشاي  يف فهرساتيهما طر قااه عناه إليهماا باساانيد عديادة  على ماا) اجلامع الكبري البان بن عثمان 
كماا كانات لدياه مجلاة مان كتاب معتاربة ( االعاالم ) كان لاد  الشاي  ال  ربساي عناد تاأليف كتاباه ( ال يف بع ها معترب 

فى لل ركوشاااي والكاااايف عناااده مااان اخلاصاااة والعاماااة كااادالئل النباااو ة للبيهقاااي وكتااااب املعرفاااة البااان منااادرة وشااارف املصااا 
ااي  الق ااب هنااا  للكليااين وعيااون أخبااار الر اااا واكمااال الاادين للص اادو  وارشاااد املفيااد وغااري ذلاا  فيالياات مل ينقلهااا الش 

  .مرسلة وكان ينقلها كما نقلها شي ه عن تل  املصادر
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ن ا مث  كانات غازوة تباوك ، فتهي اأ يف رجاب لغازوة الار وم ، وكتاب إىل قبائال العارب مم ا 257
علاى  7دخل يف االسالم ، فرغ بهم يف اجلهاد واارب عساكر فاو  ثني اة الاوداع ، واساتعمل علي اا 

اا نازل اجلارف حلقاه علايخي ، وقاال : املدينة ، وقال  ياا رساول اهلل : البد  للمدينة مين  أو منا  ، فلم 
ااا خل فاين اساتثقاال  يل ، فقااال  ا ترااى أن تكااون طاملاا آذت االُمام األنبياااء ، أما: زعمات قاريش إه 

  .قد رايت: قال  8مين  مبزلة هارون من موسى 
مث  رجااع إىل املدينااة وأتاااه وهااو بتبااوك حُينااة باان روبااة صاااحب إيلااة فأع اااه اجلزيااة ، وبعااث 

لعال  اهلل يكفيكااه بصايد البقار فتأخاذه ، فبينااا : خالادا  إىل األكيادر صااحب دومااة اجلنادل ، قاال 
حابه إذ أقبلات البقارة تان ح علاي بااب حصان أكيادر وهاو ماع ماع أصا (9)خالد يف ليلة إااحيانة 

اماارأتني لااه ، فقااام فركااب يف ناااس ماان أهلااه ، ف لبااوه فكماان خالااد وأصااابه فأخااذوه وقتلااوا أخاااه 
أرساالين : وأفلاات أصااحابه ، فااأغلقوا الباااب فأقباال خالااد بأكياادر فسااأهلم أن يفتحااوا فااأبوا ، فقااال 

وأرسااله فاادخل وفااتح الباااب حاايف  دخاال خالااد وأصااحابه ،  فاا ين  أفااتح الباااب ، فأخااذ عليااه موث قااا  
  .(2)على اجلزية  (3)وألفي بعري وأربعمائة درع ومخسائة سيف وصاحل  (5)فأع اه تاهائة رأس 

وكانت تبوك آخر غزوات رسول اهلل صل ي اهلل عليه وآله ، وكانت غازوات كثارية يف خاالل 
  .(5)ما ذكرناه 

____________ 
  .وليلة ااحيانة أي م يئة ال غيم فيها .ااحيان: والبحار  9، ويف    5و   5 كذا يف  ( 9)
  .عن مجيع النس  حك عن البحار واالعالم« غنم » الظاهر سقوط كلمة ( 5)
  .وأربعمائة درع وأربعمائة رمح وخسمائة سيف وصاحلة: يف البحار واالعالم ( 3)
  .مبسوطاو (  953ا  955) م الور  ص عن أعال(  527ا  59/522) كار االنوار ( 2)
سات  وعشارون ومانهم ماا ( :  588ا  5/587) على ما قاله املسعودي يف ماروج الاذوهب ،  9غزوات رسول اهلل ( 5)

ااا  ااه هااذا الااراي بقولااه  .ساابع وعشاارون: رآ  أهن  وال ااذين جعلوهااا ساابعا  وعشاارون جعلااوا غاازوة خياارب مفااردة ووادي : مث  وج 
وهاذا يعاين وقاوع االخاتالف ألجال ن  .فاردة ووادي الاري منصارفة أليهاا غازوة اخار  غاري خيارب انتهاىالقر  فزوة خيرب م

غاازوة خياارب عنااد بع ااهم غااري غاازوة وادي القااري ومهااا واحااد عنااد بعااه آخاار بلحااا  أن  اهلل مل ااا فااتح خياارب بيااد رسااوله 
ااز للحاارب أىل وادي القاار فانصاارف صاالوات اهلل عليااه منهااا إىل وادي القاار  ماان غااري أن يااأف املدينااة حااك    . منهااا يتجه 

هذا ومن العجياب أن  املساعودي يف املاروج عاد دها بسابع وعشارين ماع حذفاه غازوة وادي القار  مان احلسااب وهاو مم ان 
ذهاااب ايل الااار أي االو ل وأناااا أنقااال عبارتاااه أستبصاااار للن ااااهرين واساااتدراكاو ملافاااات ذكاااره عااان الشاااي  العالماااة الر اونااادي 

 .من املدينة بنفسه إىل ود ان هاي املعروفاة بغازوة األباواء 6وكان أو ل غزواته : قال  .أمجله إىل بعه الت فصيلوإخراجاو ملا 
 مث  غزوة 
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 ـ 11فصل ـ 
 ا مث  نزلت سورة براءة يف سنة تسع ، فدفعها إىل ا  بكر ، فسار هبا ، فنزل  258

__________________ 
مث  غازوة  .مث  غزوة بدر األوىل وكان خروجه طلبا  لكارز بان جاابر .ة من ب ن ينبعمث  غزوة العشري  .بواط إىل ناحية راو 

مث  غاازوة بااين سااليم  .باادر الكاارب  وهااي باادر الث انيااة ال اايف قتاال فيهااا صااناديد قااريش وأشاارافها وأساار ماان أساار ماان زعمااائهم
طلباا  أل  سافيان بان حارب فبلاغ فيهاا  مث  غازوة الس اويق .مااء لباين ساليم( بالكدياد ) حك  بلغ املواع املعروف بالكدر 

مث  غاازوة ذات الر قاااع ماان جاادز مث  غاازوة باادر  .مث  غاازوة وااراء األسااد مث  غاازوة بااين الن  ااري .املواااع املعااروف بقرقاارة الكاادر
ن بان هاذيل مث  غازوة باين حلياا .مث  غزوة باين قريظاة .مث  غزوة اخلند  .[مث  غزوة املريسيع ] مث  غزوة دومة اجلندل  .األخرية

مث  غازوة  .مث  غازوة احلديبي اة ال يرياد قتااال  فصاد ه املشاركون .مث  غزوة بين املص لق من خزاعة .مث  غزوة ذي قرد .بن مدركة
  .مث  غزوة تبوك .مث  غزوة ال  ائف .مث  غزوة حنني .مث  فتح مك ة .عمرة الق اء 7مث  اعتمر  .خيرب

  .وتبوك .وال  ائف .وحنني .والفتح .وخيرب .وقريظة .واخلند  .واحد .بدر: قاتل منها يف تسع غزوات 
قاتاال يف إحااد  عشاارة غاازوة بااااافة غاازوف وادي القاار  والغابااة ايل  9مث  أشااار إىل عماال الواقاادي حيااث أن ااه رآ  أن ااه 

ااي  وعااو   .بغاازوة تبااوك( علااى مااا رأياات ) الت ساع ال اايف منهااا غاازوة املريساايع باازعم الواقاادي وبااد هلا املساعودي  ض عنهمااا الش 
إال  أن  غاازوة بااين املصاا ق واملريساايع  .( 75) الراوناادي بغاازوة بااين املصاا لق تبعااا  لشااي ه ال  ربسااي يف إعااالم الااور  ص 

  .( 12) واحدة كما يف االعالم ص 
اااريا والبعاااوص باااني (  5/581ماااوج الاااذ هب ) مث  أشاااار املساااعودي  مخاااس وثالثاااني وتاااان : إىل االخاااتالف يف عااادد الس 

  .وبعوثه كانت ست ة وست ني 6إن  سراياه : وقيل : ربعني ناقال  لبخري عن تاري  ال  ربي بسنده إىل الواقدي وأ
ارايا إىل تاان وثالثاني(  7ا  9/5املغازي ، ) مث  إذا ننظر إىل كتاب الواقدي  وقاال  .نار  ارتفااع الغازوات إىل أربعاني والس 

وكانات ...  ال يف غزا بنفسه سبعا  وعشرين غزوة وكاان ماا قاتال فيهاا تساعا 6 فكانت مغازي الن يب:  مالو بعد التفصيل 
  .فياتر  هل هناك انسجام بني الت فاصيل هذه و مالهتا .انتهى .الس رايا سبعاو وأربعني سرية

ل يف تفصاي( هاا    9283من طبعة دار الت عارف يف باريوت  588ا  9/525) ويف أعيان الش يعة للسي د حمسن األمني 
  .ذل  ال بأس به وإن شئت فراجعه

او أن يذكر الش ي  الر اوندي بعاد واقعاة تباوك قص اة تباوك قص اة العقباة كماا فعال ال ربساي يف إعاالم  وكان من املناسب جد 
وباه ينفاي احتماال وقوعهاا مان (  389) أو يشري إليها حسابما ورد يف اخلارب املتقاد م بارقم (  952ا  953) الور  ص 

  .اط ال  اهر(  68) عن حج ة الوداع كما يف منتهى اصمال ص  9افقني بعد مراجعة قبل املن
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علاى ناقتاه الع اباء  7إن ه اليؤد ي عن  إال  أنات أو رجال منا  ، فبعاث علي اا  : فقال  7جربئيل 
ال ولكاان اليااؤد ي عاان : أناازل يف  شاايء؟ فقااال : ، فلحقااه وأخااذ منااه الكتاااب ، فقااال لااه أبااوبكر 

  .حك  أد   مبك ة يوم الن حر 7 إال  هو أو أنا ، فسارهبا علي  رسول اهلل
أن ينبذ إىل املشركني عهادهم ، وأن الي اوف بالبيات عرياان ، واليادخل : وكان يف عهده 

املسااجد مشاارك ، وماان كااان لااه عهااد فاا ىل مدتااه ، وماان مل يكاان لااه عهااد فلااه أربعااة أشااهر ، فااان 
اصياة ومل اا دخال « فاذا انسل  األشهر احلرم » : وله تعاىل أخذه بعد أربعة أشهر قتلناه ، وذل  ق

  .(9)واهلل ال ي وف بالبيت عريان إال  اربته بالس يف ، ف افوا وعليهم الث ياب : مك ة قال 
ا مث  قدم علاى رساول اهلل عاروة بان مساعود الث قفاي مسالما  ، واساتأذن يف اخلاروج إىل  251
، فاأذن لاه رساول اهلل ،  (5)إن وجادوين نائماا  ماا أيقظاوين : أخااف أن قتلاوك قاال : قومه ، فقال 

فرجع إىل ال  ائف ودعاهم إىل االسالم فعصوه ، مث  أذ ن يف داره فرماه رجل بسهم فقتلاه ، وأقبال 
وأم ار  9بعد قتله من ثقيف بع ه عشر رجاال  مان أشاراف ثقياف فاسالموا ، فاأكرمهم رساول اهلل 

اااي ان قااد حاااال باااني صاااالف : ، وقاااال يااا رساااول اهلل  علاايهم عثماااان بااان العاااص بااان بشاااري إن  الش 
ففعلات فأذهاب اهلل عاين  ، فلم اا اسالمت : تعو ذ باهلل منه واتُفل عن يسارك ، قاال : وقراءف قال 

  .(3)ثقيف اربت إىل رسول اهلل وفرود العرب ، فدخلوا يف دين اهلل تعاىل أفواجا  
جااال  ، فقااال األسااقف وهااو حااربهم وإمااامهم ، ااا مث  قاادم وفااد جااران ب ااعة العشاار ر  238

بال هاو  : قاال ] هو عبد اهلل ورساوله : قال  ؟ما تقول يا حمم د يف السي د املسيح: فقال األسقف 
« إن  مثاال عيسااى عنااد اهلل كمثاال آدم » : فاا اد ا فناازل [ باال هااو كااذا وكااذا :  9كااذا وكااذا فقااال 

إن كاان غادا بولاده فاحاذروا : أبو حارثة ألصاحابه نباهل  غدا  فم ا كان من الغد ، قال : فقالوا 
 مباهلته ، وإن غدا 

__________________ 
  .( 955) عن أعالم الور  ص (  1: ) ، برقم (  575ا  59/572) كار االنوار ( 9)
  .نائما  أيقظوين:  3يف   ( 5)
  .( 956ا  955) عن أعالم الور  ص (  59/362) كار االنوار ( 3)
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 :آخذا  بيد احلسن واحلساني تتبعاه فاطماة وباني يدياه علاي  9به فباهلوه ، فغذا رسول اهلل بأصحا
جثااا كمااا جثااا األنبياااء للمباهلااة ، فكااع  ومل : علااى ركبتااه ، فقااال أبااو حارثااة  9، فجثااا رسااول اهلل 

  .(9)ياأبا القاسم إن ا ال نباهل  ولكن نصاحل  : يقدم للمباهلة ، فقالوا 
  .علي ا  إىل اليمن ليدعوهم إىل األسالم 9 مث بعث رسول اهلل

 ـ 12فصل ـ 
اا انتهاى  9ا وخارج رساول اهلل  239 مان املديناة متوجهاا  إىل احلاج  يف الس انة العاشارة ، فلم 

ااد باان أ  بكاار ، فأقااام تلاا  ال ليلااة ماان أجلهاااا ،  إىل ذي احلليفااة ولاادت أمساااء بناات عماايس حمم 
عه ، وكان قارنااو للحاج  لسايا  اهلاد  ، وقاد ساا  معاه سات او وأحرم من ذي احلليفة وأحرم الن اس م

مااان الااايمن وساااا  معاااه أربعااااو وثالثاااني بدناااة ، خااارج مااان معاااه مااان  7وساااتني بدناااة ، وحاااج  علااايخي 
  .العسكر

ااة وطاااف وسااعى ناازل جربئياال وهااو علااى املااروة بقولااه  9ومل ااا قاادم الن اايب  وامت ااوا احلااج  » : مك 
دخلاات العماارة يف احلااج  هكااذا إىل يااوم القيامااة ، وشااب   : قااال ف  ااب الناااس ، و « والعماارة هلل 

ماساااقت اهلاااد  ، مث  أمااار  (5)لاااو اساااتقبلت مااان أماااري ماااا اساااتدبرت » : باااني أصاااابعه ، مث  قاااال 
مناديااه ، فناااد  ماان مل يسااق ماانكم هااديا  ، فليحماال وليجعلهااا عماارة ، وماان سااا  ماانكم هااديا  

  .«فليقم على إحرامه 
نساكه وقفال إىل املديناة وانتهاى إىل املوااع املعاروف بغادير خام ،  9 ومل ا ق ى رسول اهلل
  يا أيّها الرسول بّله ما أنزل إليك من »: نزل جربئيل بقوله تعاىل 

__________________ 
) يف البحاااار (  951ا  958) جتاااد ق اااي ة املباهلاااة هاااذه هباااذه الصاااورة امل تصااارة اقتباساااا  عااان إعاااالم الاااور  ص ( 9)

ااي  الر اوناادي إي ااه هنااا املتابعااة لعبااارة ..  مث بعااث: قولاه يف الااذ يل (  338ا  59/336 ااا قبلااه ووجااه ذكار الش  أجنايب  عم 
إىل اليمن تعر ض هلا بسنده عان الص ادو  فيماا سابق بارقم  8إعالم الور  ومل ا تنبه الش ي  أن  قص ة بعث رسول اهلل علي او 

مكااث عاان إدامتهااا فاادخل يف فصاال آخاار ونسااي أن ي اارب (  91 )يف الفصاال الث الااث ماان الباااب (  355و  559) 
وما بني املعقوفتني يف املنت ماأخوذ مان البحاار أخاذاو مان ) وكان املستنس ون اجلاهلون أي او غافلني  .القلم علي الز يادة

  .( 51: ) واصية يف سورة آل عمران ( ا عالم الكمال املنت 
  .ا سورة البقرة 916: واصية  مااستدبرته: يف البحار واالعالم ( 5)
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وأمر بادوحات هنااك فقام  ماا يتهاا ، وأمار  9وكان يوما  شديد احلر  ، فنزل رسول اهلل  (9) «رّبك 
امااع الر حااال يف ذلاا  املكااان ، وواااع بع ااها علااى بعااه ، مث  أماار مناديااه ، فناااد  يف الن اااس 

ى قدمياه مان شاد ة الر م ااء ، فصاعد علاى بالص الة ، فاجتمعوا إليه ، وأن  أكثرهم ليلف رداءه عل
  .فرقى معه حك  قامعن  ينه 7تل  الر حال حك صار يف ذروهتا ، ودعا علي ا  

إين  دعياات » : مث  خ ااب فحمااد اهلل وأثااف عليااه ووعااظ ، ونعااى إىل االم ااة نفسااه ، فقااال 
كم مااااا إن مااااين  خفااااو  ماااان بااااني أههااااركم ، وإين  خمل ااااف فااااي (5)ويوشاااا  أن أجيااااب ، فقااااد حااااان 

  .«متسكتم به لن ت ل وا كتاب اهلل وع ف أهل بييف ، فأهنما لن يف قا حك  يرد  علي  احلوض 
بلااى ، فقاال هلاام ا : قاالوا  ؟ألساات أوىل بكام ماانكم بأنفسااكم» : مث  نااد  بااأعلى صاوته 

واله مان كنات ماواله فعلاي  ما» : علاى الن ساق وقاد أخاذ ب ابعي علاي  حاك  رُئاي بيااض أب يهماا ا 
  .«اللهم وال من وااله ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله 

أن ولااااس يف خيمااااة ، مث  أماااار الن اااااس أن ياااادخلوا عليااااه فوجااااا  فوجااااا   7مث  ناااازل وأماااار علي ااااا  
  .ويهن ئوه باالمامة ، ويسل موا عليه ب مرة املؤمنني

 :وأنشأ حس ان يقول 
 يناااااااااااااااااااااااااديهم ياااااااااااااااااااااااااوم الغاااااااااااااااااااااااادير نبااااااااااااااااااااااااي هم

 ااااااااااااااااااااااااام  وأمسااااااااااااااااااااااااع بالرسااااااااااااااااااااااااول مناديااااااااااااااااااااااااا     

   
  .(3)االبيات 

__________________ 
  .( 67: ) سورة املائدة ( 9)
  .أن: يف بعه النس  ( 5)
(3 : ) 

 وماااااااااااااااااااااااااااااان ماااااااااااااااااااااااااااااوالكم وولاااااااااااااااااااااااااااااي كم؟: وقاااااااااااااااااااااااااااااال 

 فقاااااااااااااااااااااااالوا ولاااااااااااااااااااااااام يبااااااااااااااااااااااادوا هناااااااااااااااااااااااااك الت عاديااااااااااااااااااااااااا   

   
 إهلااااااااااااااااااااااااااااااااااا  موالنااااااااااااااااااااااااااااااااااا وأنااااااااااااااااااااااااااااااااااات ولي ااااااااااااااااااااااااااااااااااانا: 

 ولاااااااااااااااااااان جتااااااااااااااااااادن من اااااااااااااااااااا لااااااااااااااااااا  الياااااااااااااااااااوم عاصااااااااااااااااااايا   

   
 ين قاااااااااااااااااااااااااااام يااااااااااااااااااااااااااااعلي ف ن اااااااااااااااااااااااااااا: فقاااااااااااااااااااااااااااال لااااااااااااااااااااااااااااه 

 رااااااااااااااااااااااايت  مااااااااااااااااااااااان بعاااااااااااااااااااااادي امامااااااااااااااااااااااا  وهاديااااااااااااااااااااااا   

   
 فمااااااااااااااااااااااااااان كنااااااااااااااااااااااااااات مااااااااااااااااااااااااااواله فهااااااااااااااااااااااااااذا ولي ااااااااااااااااااااااااااه

 وكاااااااااااااااااااااااان لل اااااااااااااااااااااااذي عااااااااااااااااااااااااد  علي ااااااااااااااااااااااااا  معادياااااااااااااااااااااااا   

   
 ( :  933) ويف إعالم الور  ص 

 فمااااااااااااااااااااااااااان كناااااااااااااااااااااااااات مااااااااااااااااااااااااااواله فهاااااااااااااااااااااااااااذا ولي ااااااااااااااااااااااااااه

 فكونااااااااااااااااااااااااوا لااااااااااااااااااااااااه أنصااااااااااااااااااااااااار صااااااااااااااااااااااااد  موالياااااااااااااااااااااااااا   

   
 هناااااااااااااااااااااااااااااااااااك دعااااااااااااااااااااااااااااااااااا اللاااااااااااااااااااااااااااااااااااهم وال وليااااااااااااااااااااااااااااااااااا ه

 وكااااااااااااااااااااااان لل اااااااااااااااااااااااذي عاااااااااااااااااااااااااد  علي ااااااااااااااااااااااااا  معاديااااااااااااااااااااااااا   
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اليـــوم أكملـــت لكـــم ديـــنكم وأتممـــت  »: مااان املكاااان حاااك نااازل  9ومل ياااربح رساااول اهلل 
احلماد هلل علاى كماال الاد ين ومتاام النعماة : فقاال  (9) «عليكم نعمتي ورضيت لكم االسـالم دينـًا 

  .(5)من بعدي  7وراا الرب برساليف والوالية لعلي  
ااة الااوداع بعااث ا سااامة باان زيااد ، وأمااره أن  9قاادم رسااول اهلل  ا ومل ااا 235 املدينااة ماان حج 

يقصاااى إىل حياااث قتااال اباااوه ، وأم اااره علاااى وجاااوه املهااااجرين واألنصاااار وفااايهم أباااوبكر وعمااار واباااو 
يقاول  9شاكايته ال ايف تاويف  فيهاا ، وكاان  9عبيدة وعسكر واُسامة باجلرف ، واشتكى رساول اهلل 

ااا فعاال نف ااذوا جاايش اسااامة :  لاائال  يبقااى باملدينااة عنااد وفاتااه ماان هتلااف يف  9ويكاار ر ذلاا  ، وإه 
 . (3)االمامة وي مع يف االمارة ، ويستوثق األمر ألهل بيته لعل ي ومن بعده 

 ـ 13فصل ـ
أقبلات الفانت : وقاال  7أخذ بيد علاي   (2)باملرض ال ذي اع اه  9ا ومل ا أحسن النيب  233
ن  جربئيال كاان يعارض القارآن علاي  كال  سانة مار ة ، وقاى عارض علاي  العاام يال املظلام ، أ  كق ع الل  

  .مر تني ، وال اراه إال  حل ور اجلي
نيا واخللااود فيهااا او اجلن ااة ، فاااخ ت لقاااء ر   : مث  قااال  ت ياااعلي  بااني خاازائن الااد  إين  خااري 

أكمااه ، فمكااث ثالثااة أي ااام اجلن ااة ، فاااذا أنااا ماات  فاغساالين ، واساا  عااورف ف ن ااه اليراهااا احااد إال  
بيمينااه وعلااى الف اال باان  7، مث  خاارج إىل املسااجد معصااوب الاار أس متكئااا  عاال علااي   (5)موعوكااا  

  .العباس باليد االخر  ، فجلس على املنرب وخ ب
أي ها الن اس إن ه ليس بني اهلل وبني أحد شيء يع يه به خريا  ويصرف عناه شار ا  إال  : مث  قال 

أي ها الناس ال يد ع مد ع وال يتمن   (6)( حل الص ا) العمل 
 متمن  ، وال ذي بعثين باحلق نبي ا   (7)

__________________ 
  .( 3: ) سورة املائدة ( 9)
  .عن أعالم الور (  95: ) ، برقم (  318ا  59/381) كار االنوار ( 5)
  .( 636 : )، برقم (  9/695) واثبات اهلداة (  933) إعالم الور  ص ( 3)
  .اعتاره: يف البحار واالرشاد عراه ، ويف مجيع النس  اخل ي ة ( 2)
  .أي اوموم الذي اشتدت عليه احلمى وآذته( 5)
  .الز يادة من أعالم الور ( 6)
  .ال يد عي مد ع وال يتمف  : يف البحار واالرشاد ( 7)
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  .ولوعصيت هلويت (9)ال ينجي إال  عمل مع وجه اهلل 
ل ودخااال بيتاااه ، وكاااان يف بيااات أم  سااالمة ، فجااااءت عائشاااة تساااأله أن ينتقااال إليهاااا مث  ناااز 

لتتوىل تعليله ، فأذن هلا وانتقل إىل البيت الاذي أساكنه عائشاة ، فاساتمر  املارض باه أي اماا  وثقال ، 
ماااروا أباااابكر ، : يصااال ي بالن ااااس بع اااهم ، فقالااات عائشاااة : فجااااء باااالل عناااد الص اااالة ، فقاااال 

: اُكففن فاان كن  كصاوحيبات يوساف ، مث  قاال :  9مروا عمر ، فقال رسول اهلل  :وقالت حفصة 
مااا خرجااا إىل اسااامة ، فأخااذ بيااد  وهااو ال يسااتقل علااى األرض ماان ال  ااعف ، وقااد كااان عنااده أهن 

ااا خاارج  (5)والف اال فاعتماادمها  7علااي  باان أ  طالااب  ورجاااله ه  ااان األرض ماان ال  ااعف ، فلم 
قد سبق إىل اوراب ، فاأومى بياده إلياه ، فتاأخ ر أباوبكر وقاام رساول اهلل  إىل املسجد وجد أبابكر

  .وكرب  وابتدأ بالص الة 9
ااا ساال م وانصاارف إىل بيتااه اسااتدعى أبااابكر وعماار ومجاعااة مم اان ح اار املسااجد ، قااال  : فلم 

 (3)إين  كنااات خرجااات ، مث  عااادت الحااادص : فقاااال أباااوبكر  ؟أمل آماااركم أن تنف اااذوا جااايش اساااامة
نف ااذوا :  9إين  مل أخاارج الين  مل أحااب أن أسااال عناا  الر كااب ، فقااال : هاادا  ، وقااال عماار باا  ع

  .جيش اسامة يكر رها ثالص مر ات ، مث  أغمي عليه من الت عب الذي حلقه
أئتاوين بادواة وكتاف أكتاب لكام كتاباا  ال ت ال وا بعاده أبادا  ، فقاال عمار ، : مث  أفا  وقاال 

،  (2)ولكان احفظاوين يف أهال بيايف  .ال ؟بعاد ال اذي قاتلم» : قاال  ؟تافملن قاام يلاتمس الاد واة وك
فلااام يااازل يااارد د ذلااا  ، مث  « وأطعماااوا املسااااكني ، وحاااافظوا علاااى الصاااالة ، وماااا ملكااات أ اااانكم 

: أعرض بوجهه عن القوم ، فنه اوا وبقاي عناده علاي  والعبااس والف ال وأهال بيتاه فقاال العبااس 
مر مستمر ا  فينا من بعدك يا رسول اهلل إن يكن هذا األ

 فبش رنا وإن كنت  (5)
__________________ 

  .مع روة: يف البحار واالرشاد ( 9)
  .فاعتمد عليهما: يف البحار واالرشاد ( 5)
  .الجدد: يف البحار واالرشاد ( 3)
  .ولكين  أوصيكم بأهل بييف خريا  : يف البحار واالرشاد ( 2)
  .االمر فينا مستقر ا  من بعدك: الرشاد يف البحار واالعالم وا( 5)
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وهناه القاوم  (9)أناتم املست اعفون مان بعادي وأصامت :  9تعلم أن ا نغلب عليه فاوص بنا فقال 
  .وهم يبكون

ااا اسااتقر  : فلم اا خرجااوا ماان عنااده ، قااال  ااي ، فلم  رد وا علااي  أخاي علااي  باان ا  طالااب وعم 
ياااا رساااول اهلل : فقاااال  ؟تنجاااز وعااادي وتق اااي دياااينياااا عااام  تقبااال وصاااي يف و : هبماااا اجمللاااس ، قاااال 

يااا علااي  تقباال وصااي يف :  7عم اا  شااي  كبااري ذو عيااال وأناات تباااري الاار يح ساا اء ، مث  قااال لعلااي  
ادن مين  ، فدنا منه ، ف م ه إليه ونزع خامته من ياده ، وقاال : فقال  ؟وتنجز عدف وتق ي ديين

ومجيع المته ، فدفع ذل  إليه ، ونازع خامتاه مان خذ هذا ف عه يف يدك ودعا بسيفه ودرعه : له 
خذ هذا ف عه يف يدك ودعا بسيفه ودرعه نزل هبا جربئيل ، فجايء هباا فادفعها : يده ، وقال له 
امااه علااى خاارية اهلل : اقاابه هااذا يف حياااف ، ودفااع إليااه بغلتااه وساارجها ، وقااال : إليااه ، وقااال 

  .تعاىل إىل منزل 
اليفارقاه إال  ل ارورة  7اس عنه وثقل يف مرااه ، وكاان علاي     فلم ا كان من الغد حجب الن

ااا قاارب خااروج نفسااه  اااع رأسااي يااا علااي  يف حجاارك ، فقااد جاااء أماار اهلل ، فاااذا : قااال  9، فلم 
فاات روحي فتناوهلا بيدك وأمسح هباا وجها  ، مث  وج هاين إىل القبلاة وتاول  أماري ، وصال  علاي  

  .(5)اريين يف رمسي أو ل الن اس ، وال تفارقين حك  تو 
غساله  7مان اهلجارة ومل اا أراد علاي   (3)لليلتاني بقيتاا مان صافر سانة عشار  9ا وتاوّف   232

استدعى بالف ل بن عباس ، فأمره أن يناوله املااء بعاد أن عصاب عينياه ، فشاق  قميصاه مان قبال 
  .جيبه حك  بلغ إىل سرته ، وتوىل  غسله ويني ه وتكفينه والف ل يناوله املاء

__________________ 
  .وصمت: يف االعالم ( 9)
: يف عنااوان (  17) ، واالرشاااد ص (  936ا  933) وأعااالم الااور  ص (  278ا  55/266) كااار االنااوار ( 5)

  .أخبار النيب  مبوته
ة ، مث  يااوم االثنااني لليلتااني بقيتااا ماان صاافر ساانة احااد  عشاارة ماان اهلجاار  9قاابه الناايب  ( :  55/592) يف البحااار ( 3)

صفحة عان إعاالم الاور  أناه (  92) هذا هو املوافق ملا ذكره أكثر االمامية ، مث  نقل عن التهذيب وبفصل : قال بيان 
مباين  علااى اعتباار سانة اهلجاارة « ساانة عشار» لعال  قولاه : بيااان : قابه سانة عشار ماان اهلجارة ، مث  قاال بعااد فصال قليال 

ساانة احااد  عشاارة بنااوه علااى اواارم وهااو أشااهر ويف ماارآة : وال ااذين قااالوا  ماان أول ربيااع االول حيااث وقااع اهلجاارة فيااه ،
  .نص  على ذل  أي ا  (  5/972) العقول 
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اااا فااار  تقاااد م فصااال ى علياااه إن  :  7فقاااال علاااي   ؟كياااف الصاااالة علياااه: مث  قاااال الن ااااس  .فلم 
 (9)يف موااع دفناه  إمامنا حي ا  ومي تا  ، فادخل عشارة عشارة فصال وا علياه ، مث  خاااوا 9رسول اهلل 

إن اهلل تعاااىل مل يقاابه نبي ااه يف مكااان إال  ورااايه مل ااجعه ، فراااى الن اااس أن :  7، فقااال علااي  
ياادفن يف احلجاارة ال اايف تااويف  فيهااا ، وحفاار أبااو طلحااة وكااان علاايخي والعباااس والف اال وأُسااامة يتول ااون 

وكاان بادريا  ، فقاال لاه  دفنه ، وأدخل علي من األنصار أوس بن خويل من بين عاوف ابان اخلازرج
علي يدياه ، مث  دال ه يف حفرتاه ، مث  قاال  9رسول اهلل  7انزل القرب ، فنزل وواع علي :  7علي 
، ووااااع خاااد ه علاااى األرض  9فكشاااف عااان وجاااه رساااول اهلل  7اخااارج ف ااارج ونااازل علاااي : لاااه 

اب وان تهاازت اجلماعااة الفرصااة موج هااا  إىل القبلااة علااى  ينااه ، مث  واااع عليااه الل اانب وهااال عليااه الاا  
  (5) .للمصيبة 7وجلوس علي  9الشتغال بين هاشم برسول اهلل 

 ـ  14فصل ـ 
ثنا علااي باان  235 ثنا أوااد باان زياااد باان جعفاار اهلمااداين ، حااد  ا وعاان اباان بابويااه ، حااد 

ثنا ابان أ  عماري ، عان غيااص بان إباراهيم ، عان الص ااد  عان  إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، حاد 
إين  خمل ف فايكم الث قلاني كتااب :  9عن معف قول رسول اهلل  7سئل أمري املؤمنني : قال  :آبائه 

أناا واحلسان واحلساني واالئماة الت ساعة مان ولاد احلساني ، تاسااعهم : فقاال  ؟مان العا ة .اهلل وعا ف
  .(3)مهدي هم وقائمهم ، ال يفارقون كتاب اهلل وال يفارقهم حك  يردوا على رسول اهلل حواه 

ثنا غري واحد من أصحابنا ، عن حمم د بن مه ام ، عان جعفار بان حمم اد : ا قال  236 وحد 
ااد باان مساعااة ، عاان أوااد باان احلااارص ، عاان املف اال باان  باان مالاا  الفاازاري ، عاان احلساان باان حمم 

 مسعت جابر بن : عمر ، عن يونس بن هبيان ، عن جابر بن يزيد اجلعفي ، قال 
__________________ 

  .يف مواع قربه ودفنه:  3   يف( 9)
  .( 938ا  937) عن أعالم الور  ص (  538ا  55/551) و (  55/592) كار االنوار ( 5)
  .ومعاين االخبار 7عن كمال الدين وعيون أخبار الراا (  53/927) كار االنوار ( 3)
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ن آمنااوا أطيعااوا اهلل وأطيعااوا يااا أي هااا الااذي» :  9مل ااا أناازل اهلل علااى نبي ااه : يقااول ( رض ) عبااد اهلل 
ال اااذين قااارن اهلل طااااعتهم  ؟ياااا رساااول اهلل فمااان اولاااوا االمااار: قلااات « الر ساااول واُويل األمااار مااانكم 

علاي  بان أ  طالاب ، مث  : هام خلفاائي ياا جاابر وأئماة املسالمني بعادي أو هلام : ب اعت  ، فقال 
لي  املعروف يف التاوراة بالبااقر وساتدركه احلسن ، مث  احلسني ، مث علي  بن احلسني ، مث  حمم د بن ع

ااد ، مث  موساي باان جعفاار ، مث   ياجاابر ، فاااذا لقيتاه فاااقرأه ماين السااالم ، مث  الص ااد  جعفاار بان حمم 
ااد ، مث  احلساان باان علااي  ، مث  مسي ااي وكني ااي  ااد باان علااي  ، مث  علااي باان حمم  علااي  باان موسااى ، مث  حمم 

اااة اهلل يف أرااااه وبقي تاااه يف عبااااده  ابااان احلسااان بااان علاااي  ، ذلااا  ال اااذي يفاااتح اهلل علاااى يدياااه حج 
مشاااار  االرض ومغارهباااا ، وذلااا  ال اااذي يفاااتح اهلل علاااى يدياااه مشاااار  االرض ومغارهباااا ، وذلااا  
ال ااذي يغيااب عاان شاايعته وأوليائااه غيبااة  ال يثباات فيااه اعلااي القااول بامامتااه إال  ماان امااتحن اهلل قلبااه 

  .باال ان
إي : قاااال  ؟اهلل فهااال يقاااع لشااايعته االنتفااااع باااه يف غيبتاااه ياااا رساااول: فقلااات : قاااال جاااابر 

اام ليست اايئون بنااوره ، وينتفعااون بواليتااه يف غيبتااه كانتفاااع الن اااس بالش اامس  وال ااذي بعثااين بااالنب وة أهن 
  .(9)وإن جتال ها سحاب 

ااد باان الف اال : ا قااال  237 ثنا حمم  ثنا ابااو احلساان أوااد باان ثاباات الااد والييب ، حااد  وحااد 
ثنا عال  بان عاصام ، عان حمم اد بان الن حوي  ثنا حمم د بن علي  بن عبد الص مد الكاويف ، حاد  ، حد 

ااد بنعلااي باان احلسااني باان علااي باان ا  طالااب ، عاان آبائااه عاان  علااي باان موسااى باان جعفاار باان حمم 
مرحباا  :  9وعناده اُ  بان كعاب فقاال يل رساول اهلل  9دخلات علاى رساول اهلل : قاال  :احلسني 

 (5)فكياف يكاون زيان الس اماوات واألرض :  زيان الس اماوات واألرض قاال اُ  ب  ياا أباا عباد اهلل
 وال ااذي بعثااين باااحلق نبي ااا  أن  احلسااني باان علااي ذكااره يف الس ااماء أكثاار مم: غااريك؟ قااال يااا اُ   

اا

ا يف   
اااب يف صااالبه ن فاااة طي باااة مباركاااة ،  األرض وأن اااه ملكتاااوب علاااى  اااني عااار  اهلل ، فااا ن  اهلل تعااااىل رك 

ماااا هاااذه : د لق ااان دعاااوات مايااادعو هبااان  خملاااو  إال  حشاااره اهلل معاااه وفااار ج عناااه كرباااه فقاااال لاااه ولقااا
 الد عوات يا رسول اهلل؟ 
 اللهم » : إذا فرغت من صالت  وأنت قاعد ، فقل :  9قال رسول اهلل 

__________________ 
ااحاب ، ورواه أي ااا و : وفيهمااا يف آخااره (  13ا  55/15) و(  558ا  36/521) كااار االنااوار ( 9) ان جل لهااا الس 

  .عن إعالم الور  واملناقب(  53/581) مرسال  يف 
  .واالراني ، يف املوردين: يف بعه الن س  ( 5)
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إين  أسأل  مبكان  ومعاقد عز ك وسكان مساوات  وأنبيائ  ورسل  قد رهقين مان أماري عسار ، 
ااد ، وأن جتعاال ماان  ااد وآل حمم  فاا ن  اهلل تعاااىل يسااه ل « عسااري يساارا  فأسااأل  أن تصاال ي علااى حمم 

  .أمرك ، ويشرح صدرك ، ويلق ن  شهادة أن ال اله اال  اهلل عند خروج نفس 
: امساه علاي ، ودعااؤه : قاال  ؟فما هذه الن  فة ال يف يف صالب احلساني وماا امساه: قال اُ  

ياباعاث الر سال ، ياصااد  يا دائم يا د وم يا حي  ياا قي اوم ، ياكاشاف الغام ، ياا فاارج اهلام  ، و » 
  .وكان قائده إىل اجلن ة 8من دعا هبذا الد عاء حشره اهلل مع علي بن احلسني « الوعد 

: نعم ، له مرياص الس اماوات واألرض ، قاال : قال  ؟وهل له من خلف ووصي  : قال اُ  
قاال  ؟فما امساه: الق اء باحلق  ، وتأويل األحكام ، وبيان ما يكون ، قال : قال  ؟ومامعف ذل 

اللهم إن كان يل عندك راوان ووذ ، فااغفر يل وملان ات بعاين مان إخاواين » : امسه حمم د ودعاؤه : 
يااا » : فرك ااب اهلل يف صاالبه ن فااة مباركااة زاكيااة امسااه جعفاار ودعاااؤه « وشايعيف وطي ااب مااايف صااليب 

يااا أرحاام الار اوني ، اجعاال لشاايعيف وقااء   (9)دي اان غااري متاوان 
عناادك رااا ، واغفاار ذنااوهبم وهلاام  (5)

واس  عوراهتم ، وهب هلم الكباير ال ايف بينا  وبيانهم ، ياا مان الهااف ال  ايم والتأخاذه سانة وال 
  .«نوم اجعل يل من كل  غم  فرجا  

  .من دعا هبذا الد عاء حشره اهلل أبيه الوجه مع جعفر بن حمم د يف اجلن ة
: فااة زكي ااة مس اهااا موسااي ، فقااال لااه يااا رسااول اهلل يااا اُ  إن  اهلل رك ااب علااي هااذه الن  فااة ن 

م يتناسلون ويتوارثون ويصف بع هم بع ا  ، قاال  وصافهم يل جربئيال عان رب  العااملني ، : كأهن 
ياخالق اخللق ، ويا باساط الار ز  ، » : نعم دعاؤه : قال  ؟فهل ملوسى من دعوة يدعو هبا: قال 

املوتى ، ومميت األحياء ، ودائم الث باات ، وخمارج الن باات  ويا فالق احلب  ، وبار ء الن سم ، وحميي
  .«، وافعل   ما انت أهله 

ااااب يف صاااالبه ن فااااة مباركااااة  مااان دعااااا هبااااذا الااااد عاء ق ااااى اهلل حوائجاااه ، وأن  اهلل تعاااااىل رك 
 اللهم أع ين اهلد  ، وثبتين عليه ، واحشرين عليه آمنا  » : مراي ة ومس اها علي ا  ، ودعاؤه 

__________________ 
  .غري من ان ا ل ل( 9)
  .لشيعيف من الن ار وقاء  : يف البحار ( 5)
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وأن  اهلل رك ااب يف  .«أماان ماان الخااوف عليااه وال حاازن وال جاازع ، إن اا  أهاال الت قااو  وأهاال املغفاارة 
ااد باان علااي ، فهااو شاافيع شاايعته إذا ولااد يقااول  ال إلااه اال  اهلل : صاالبه ن فااة مباركااة ، ومس اهااا حمم 

ااد رسااول اهلل ودعاااؤه حم يااا ماان ال شاابيه لااه وال مثااال أناات اهلل ال الااه إال  أناات وال خااالق إال  » : م 
  .«أنت ، تفين امل لوقني وتبقى أنت حلمت عم ن عصاك ويف املغفرة رااك 

اااب يف صااالبه  اااد بااان علاااي شااافيعه ياااوم القياماااة ، وأن  اهلل رك  مااان دعاااا هباااذا الاااد عاء كاااان حمم 
اغيااة بااار ة طاااهرة ، مس اهااا عنااده علااي  باان حممااد ، فألبسااه الس ااكينة والوقااار ، ن فااة ال باغيااة وال ط

  .وأودعها العلوم وكل  سر  مكنون
يا نور يا برهان ، يا مبني يا منري ، يارب  اكفين شر  الش رور وآفاات الاد هور ، » : ودعاؤه 

  .«وأسأل  الن جاة يوم ينف  يف الص ور 
  .بن حمم د شفيعه وقائده إىل اجلن ة من دعا هبذا الد عاء كان علي  

  .وأن  اهلل رك ب يف صلبه ن فة  ، ومس اها عنده احلسن ، فجعله نورا  يف بالده
عزيز العز  يف عز ه ياا عزياز أعاز ين بعاز ك ، وأي ادين  (9)يا عزيز العز  يف عز ه يا أعز  » : ودعاؤه 

فع  ، وامناع عاين  بُصانع  ، واجعلاين مان بنصرك ، وابعد عاين  مهازات الش اي ان ، وادفاع عاين  باد
مان دعاا هباذا الاد عاء ج ااه اهلل مان الن اار ولاو وجبات  .«خياار خلقا  ، ياواحاد ياا أحاد ياا صامد 

  .عليه
وأن  اهلل رك ااب يف صاالبه ن فااة مباركااة زكيااة يراااى هبااا كاال  مااؤمن حيكاام بالعاادل ويااأمر بااه ، 

كنااوز ال ذهااب وال ف ااة إال    (5)القااان     لااه بالطهاارج ماان هتامااة حااني تظهاار الااد الئل والعالمااات ، و 
خيول م همة ورجال مسو مة ، ومع اهلل له من أقصى البالد على عدد أهل بادر ثالتائاة وثالثاة 
عشااار رجاااال  ، معاااه صاااحيفة خمتوماااة فيهاااا عااادد أصاااحابه بأمساااائهم وأنسااااهبم وبلاااداهنم وكالمهااام 

  .وكناهم كد ادون  د ون يف طاعته
لااه علاام إذا حااان وقاات خروجااه : قااال  ؟ومااا عالماتااه ودالئلااه يارسااول اهلل:  فقااال لااه اُ   

 انتشر ذل  العلم من نفسه ، فناداه العلم اخرج يا ويل  اهلل فاقتل أعداء اهلل ، فهما رايتان 
__________________ 

(  36/578) البحااار  ولكان هااذه اجلملاة يف .ماا أعااز  : والبحاار واليعااون  3، ويف    5و   5و   9كاذا يف   ( 9)
  .غري موجودة(  9/567) وكمال الد ين 

  .بال  ائف:  5يف   ( 5)
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ياا ويل  اهلل ، ال حيال  لا  أن تقعاد : وعالمتان ، وله سيف مغمد ، فاذا حاان وقات خروجاه قاال 
عن أعداء اهلل ، في رج ويقتل أعداء اهلل حيث ثقفهم ويقيم حدود اهلل وحيكام ككام اهلل ، هارج 

ئياال عاان  ينااه ، وميكائياال عاان يساااره ، وشااعيب باان صاااحل علااى مقدمتااه ، سااو  تااذكرون مااا جرب 
ياااا اُ  طاااوىب ملااان لقياااه ، وطاااوىب ملااان أحب اااه ،  .أقاااول لكااام ، وأفاااو ض أماااري إىل اهلل ولاااو بعاااد حاااني

 وطوىب ملن قال به ، وبه ينج يهم اهلل من اهللكة وباالقرار به وبرساول اهلل وامياع األئماة يفاتح هلام
اااماء   اجلن اااة ، ماااثلهم يف االرض كمثااال املسااا  ال اااذي يسااا ع رحياااا  وال يتغاااري أبااادا  ، وماااثلهم يف الس 

  .كمثل القمر املنري ال ذي ال ي فأ نوره أبدا  
إن  اهلل تعاااىل أناازل : قااال  ؟يااا رسااول اهلل كيااف حااال بيااان هااذه األئمااة عاان اهلل: قااال اُ  

، اسم كل  إمام علي خامته وصفته يف صحيفته علي  اثنيف عشرة صحيفة واثين عشر خامتا  
(9).  

__________________ 
أواد بان ثابات الاد والييب عان : وفياه  7عن إكمال الد ين وعيون أخباار الر ااا (  581ا  36/582) كار االنوار ( 9)

) اجلازء (  9285قام طباع ) ويف كماال الادين ...  حمم د بن الف ل الن حوي عن حمم د بن علي بن عىب الص مد الكويف
ثنا أبااو احلساان أوااد باان ثاباات الااد ولييب مبدينااة السااالم قااال ( :  99) باارقم (  9/562 ااد باان الف اال : حااد  حاادثنا حمم 

ثنا أباو احلسان علاي ( :  6) مان البااب (  51) برقم (  9/51) ونفس الر واية وردت يف العيون اجلزء ...  الن حوي حاد 
ثنا حمم د بن علاي بان عاىب الص امد : نه مبدينة الس الم سنة اثنني ومخسن وثالتائة قال بن ثابت الد واليين راي اهلل ع حد 

 : الكويف والس ند بذا العنوان فيه إشكاالن 
والث ااين ا هاذا املاورد (  956) مناه ص (  7) ا ان ه معارض مع الذ كور يف كماال الادين يف موااعني األو ل ا يف البااب  9

اجم مل يااذكروا يف نفساه ال ااذي أخااذ مناه ا لعال مااة اجمللسااي وت اابيق معااه نساا  البحاار امل بوعااة القد ااة ماع أن  علماااء الاا  
وهاو وإن نقال عان أكثار النسا   .مشاي  الص دو  عن كتبه علي بن ثابات إال  بع اهم عان هاذا املاورد مان العياون فقاط

علاى ) امل بوعة القد ة وبعه النس   اخل  ي ة مناه  اخل  ي ة ونس ة م بوعة إال  أن  نس ته امل بوعة القد ة وبعه الن س 
) االوىل ماااا تقاااد م والث انياااة يف اجلااازء : توافاااق املاااذكور يف البحاااار عناااه مااار تني ( ماااا ذكاااره يف ذيااال هاااذا املاااورد مااان اليعاااون 

 ...  أود بن ثابت الد والييب عن حمم د بن علي بن عبد الص مد: هكذا ا ن (  987ا  12/982
  ي اة مان القصاص أي اا  ت اابق نقال البحاار وإن كانات يف خصوصاي ات اخار  خمالفاة معاه منهاا ا خصوصاي ة والن سا  اخل

اند : ومنها ا حذف  .أبو احلسن: أبو احلسني ويف البحار : الكنية فان  فيها مجعاء  حمم د بن الف ال الن حاوي ، عان الس 
ااد باان علااي باان عبااد الص اامد ، يف املااورد الث اااين ماان : قباال  ومنهااا ا أماار جزئااي ماان قبياال تبااديل الااد واليبيب  .البحااارحمم 

  .بالد واين أو الد واليين
علااي  باان ثاباات النفااراد نساا ة ماان العيااون بااه : أوااد باان ثاباات ، الت فااا  الن ساا  عليااه ال : وعلااى ذلاا  كل ااه فالصااحيح 

  .بع ا  وابتالء نس ة باملعاراة الد اخلي ة طُر ا  
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الء ، وبااارح اخلفااااء ، وانق اااع الر جااااء ، وانكشاااف الغ ااااء ، اللهااام  عظااام الاااب» : ودعااااؤه 
وااااقت األرض ومنعاات الس ااماء ، وأناات املسااتعان وإلياا  املشااتكى ، وعلياا  الت وكاال يف الشااد ة 
اااد وعلاااى أويل األمااار ال اااذين فراااات عليناااا طااااعتهم وعر فتناااا  اااد وآل حمم  والر خااااء ، فصااال  علاااى حمم 

  .(9)« ال  قريبا  كلمح البصر أو هو أقرب ج عن ا فرجا  عاج بذل  منزلتهم ، ففر
يااا ماان اذا ت ااايقت األمااور فااتح لنااا بابااا  مل تااذهب اليااه األوهااام ، فصاال  » : وماان دعائااه 

  .«على حمم د وآل حمم د وافتح ألموري املت ايقة بابا  مل يذهب إليه وهم يا أرحم الر اوني 
 ـ 15فصل ـ 

ثنا علاااي  بااا 238 اااد بااان هاااارون اااا وعااان ابااان بابوياااه ، حاااد  ثنا حمم  ن عباااد اهلل الاااوار  ، حاااد 
حاد ثين صافوان : الصو يف ، عن عبد اهلل بن موسى ، عن عبد العظيم بن عباد اهلل احلساين ، قاال 

: بااان حياااىي ، عااان إباااراهيم بااان أ  زيااااد ، عااان أ  وااازة الث ماااايل ، عااان أ  خالاااد الكاااابلي ، قاااال 
فقلاات لااه يااا اباان رسااول اهلل أخااربين عاان  7 دخلاات علااى سااي دي علااي  باان احلسااني زياان العاباادين

يااا  : ال ااذين فاارض اهلل طاااعتهم ومااود هتم وأوجااب علااى عباااده االقتااداء هباام بعااد رسااول اهلل ، فقااال 
كنكر إن  اُويل األمر ال ذين جعلهم اهلل أئماة للن ااس وأوجاب طااعتهم ، أماري املاؤمنني علاي بان أ  

  .ى األمر إلينا ، مث  سكتطالب ، مث  احلسن ، مث  احلسني ، مث  انته
يا سي دي قد روي لنا عن أمري املاؤمنني إن  األرض ال  لاو مان حجاة علاى عبااده : فقلت 

 ابين حمم د وامسه يف التوارة باقر يبقر العلم بقرا  هو احلج ة : قال  ؟، فمن اجل ة واالمام بعدك
____________ 

ثاه فياه هاذا الر جال سانة (  355)  ا إن  الص ادو  بانص  النجاشاي ورد بغاداد يف سانة 5 علاى ماا  ؟( 355) فيكاف حد 
(  99البااب  9/951اجلازء ) ماع ماا ورد يف ساند آخار فياه أي اا  ( على ماا قيال اي اا  ) يف عبارة العيون وكذا الوتمع 

ثنا حمم د بكران النق ا  راي اهلل عنه بالكوفة سنة :    .( 352) حد 
لص دو  على ماهو املعروف كان رح الة  جو الُة فباال مكاان أن  ماورده بغاداد كاان متكاررا  و كن اجلواب عن األو ل ا بأن  ا

  .وعليه بعه الكتبة
وعن الث اين ا أي ا  بامكان أخذه احلديث يف الكوفة عن ابن بكران يف الت اري  املذكور بعد رجوعه عن إياران وماروره عان 

  .مهدان لد  مسريه إىل احلج من طريق الكوفة
  .مع اختالف يف بعه االلفا (  985/991) كار االنوار ( 9)
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 واالمام بعدي ، ومن بعاد حمم

ا

ياا : ، فقلات لاه  7د ابناه جعفار وامساه عناد أهال الس اماء الص ااد    
  .وكل كم صادقون ؟سي دي فكيف صار امسه الص اد 

ن حمم اد بان علاي إذا ولد ابين جعفر ب: قال  9حد ثين أ  ، عن أبيه أن  رسول اهلل : قال 
باان احلسااني باان علااي  باان ا  طالااب فساام وه الص اااد  ، فاا ن  لل ااامس ماان ولااده ولاادا  امسااه جعفاار 

يد عي ا ماماة اجتازاء  علاى اهلل احلاساد علاى أخياه ذلا  ال اذي ياروم كشاف 
سار  اهلل عناد غيباة  (9)

  .ويل اهلل
ر الكاذ اب وقال وال طاغياة كااين  اعفا: مث  بكى علي  بن احلسني بكاءا  شديدا  ، مث  قاال 

مناااه لوالدتاااه  (5)ؤمانااه علاااى تفتاايش أمااار ويل اهلل واملغيااب يف حفاااظ اهلل والت وكياال كرماااة اهلل جهااال  
  .وحرصا  على قتله إن هفر به طمعا  يف مرياص أبيه حك  يأخذ بغري حق ه

إن  ذلا   أي ور   : قاال  ؟يا ابان رساول اهلل فا ن  ذلا  لكاائن: فقلت له : قال أبو خالد 
ياا : ، فقلات  9ملكتوب عندنا يف الص حيفة ال يف فيهاا ذكار اوان ال ايف جتاري عليناا بعاد رساول اهلل 

 9مث  متتد الغيبة باويل  اهلل الثااين عشار مان أوصاياء رساول اهلل : قال  ؟ابن رسول اهلل مث  ماذا يكون
  .واألئمة من بعده

مامتاه واملنتظارين لظهاوره أف ال كال  زماان ، ألن  يا أبا خالد إن  أهل زمان الغيبة القائلني ب 
اهلل أع ااهم ماان العقاول واألفهااام واملعرفااة ماا صااارت باه الغيبااة عناادهم مبنزلاة املشاااهدة ، وجعلهاام 
يف ذل  الز مان مبنزلة اجملاهدين بني يدي رسوله بالس يف ، اُولئا  هام امل لصاون حق اا  ، وشايعتنا 

ر ا  وجهرا  صدقا  ، والد عاة إىل دين اهلل س
(3).  

 ـ 16فصل ـ 
ثنا علي  بن أود بن عبد اهلل بن أود بن أ  عبد اهلل  231  ا وعن ابن بابويه ، حد 

__________________ 
  .ال ذي يكشف: يف البحار ( 9)
  .كرم أبيه جهال  منه بوالدته: يف البحار ( 5)
وكتااب االحتجااج بااب احتجاجاات (  358ا  9/391) عان كماال الادين (  387ا  36/386) كاار االناوار ( 3)

  .انتظار الفرج من أعظم الفرج: يف آخره  7وقال  7االمام الس جاد 
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ااد باان  ااد باان خالااد ، عاان حمم  الربقااي ، عاان أبيااه ، عاان جااد ه أوااد باان أ  عبااد اهلل ، عاان أبيااه حمم 
ااد باان اجلااارود العباادي ، عاان األصاابغ باان نباتااه ، قااال  علينااا علااي  باان أ  خاارج : داود ، عاان حمم 

ذات يااوم  9خاارج علينااا رسااول اهلل : ذات يااوم ويااده يف يااد ابنااه احلساان ، وهااو يقااول  7طالااب 
خااري اخللااق بعاادي وسااي دهم هااذا ، هااو إمااام كاال  مساالم ، وأمااري  : ويااده يف يااد هااذا ، وهااو يقااول 

وهاو إماام كال  إن  خاري اخللاق بعادي وساي دهم اباين هاذا ، : كل  مؤمن بعد وفاف ، أال وإين  أقول 
  .مسلم وموىل كل  مؤمن بعد وفاف ، أال وإن ه سيظلم بعدي كما هلمت بعد رسول اهلل

وخري اخللق وساي دهم بعاد احلسان اباين أخاوه احلساني املظلاوم بعاد أخياه ، املقتاول يف أرض  
كاارب وبااالء أمااا إن ااه وأصااحابه سااادة الش ااهداء يااوم القيامااة ، وماان بعااد احلسااني تسااعة ماان صاالبه 

ااة املساالمني وقااادة املعتصاامني خل فاااء اهلل يف أراااه وحججااه علااى عباااده واُمناااؤه علااى وحيااه ، أئم 
ُت قني ، تاسعهم القائم ال اذي  اب اهلل باه األرض ناورا  بعاد هلماة وعادال  بعاد جاور وعلماا  

وسادة امل
ن الس اماء بعد جهل وال ذي بعث أخي حمم دا  بالن بوة واختص ين با ماماة لقاد نازل باذل  الاوحي ما

  .على لسان روح األمني جربئيل
اااائل  9ولقاااد سااائل رساااول اهلل  والّســـماء ذات  »: وأناااا عناااده عااان األئماااة بعاااده فقاااال للس 

ـــــرودج  اااااهور إن  عاااااد هتم كعاااااد ة  .(9) «الب إن  عاااااددهم كعااااادد الاااااربوج ، ورب  ال لياااااايل واألي اااااام والش 
  .الش هور

ااااائل  أو هلاااام هااااذا : علااااى رأسااااي ، وقااااال يااااده  9فواااااع رسااااول اهلل  ؟فماااان هاااام: قااااال الس 
وآخاارهم املهاادي ، ماان واالهاام فقااد واالين وماان عاااداهم فقااد عاااداين ، وماان أحااب هم فقااد أحب ااين 
وماان أبغ ااهم فقااد أبغ ااين ، وماان أنكاارهم فقااد انكاارين وماان عاارفهم فقااد عاارفين ، هباام حيفااظ اهلل 

ااا ماء ، وهبااام  ااارج بركاااات ديناااه وهبااام يعمااار باااالده وهبااام يااارز  عبااااده ، وهبااام ينااازل الق ااار مااان الس 
  .(5)األرض ، هؤالء أوصيائي وخلفائي وأئم ة املسلمني وموايل املؤمنني 

__________________ 
  .( 9: ) سورة الربوج ( 9)
  .( 568ا  9/551) عن كمال الدين (  552ا  36/553) كار االنوار ( 5)



 قصص األنبياء  .....................................................................................................   368

 ـ 17فصل ـ 
ثنا حمم اد بان موساى 228 ثنا حمم اد بان أ  عباد اهلل  ا وعان ابان بابوياه ، حاد  املتوك ال ، حاد 

ثنا عم ي احلسني بن يزيد ، عن احلسان بان علاي  ثنا موسى بن عمران الن  عي ، حد  الكويف ، حد 
حااد ثين جربئياال :  9قااال رسااول اهلل : قااال  :باان أ  واازة ، عاان أبيااه ، عاان الص اااد  ، عاان آبائااه 

ااادا  عبااادي مااان علااام : عااان رب  العاااز ة جااال  جاللاااه أن اااه قاااال  7 أن ال إلاااه إال  أناااا وحااادي وأن  حمم 
ورسااويل ، وأن  علااي باان أ  طالااب خليفاايف وأن  األئمااة ماان ولااده حججااي ، اُدخلااه اجلن ااة باارويف 
وج يته من الن ار بعفوي ، وأكث له جواري ، وأوجبت له كراميف ، وأمتمات علياه نعمايف ، وجعلتاه 

إن دعاااين أجبتااه ، وإن سااألين أع يتااه ، وإن سااكت ماان خاص اايف وخالصاايف ، إن ناااداين لب يتااه ، و 
اادا  عباادي  ابتدأتااه ، وإن أساااء روتااه ، وإن فاار  مااين  دعوتااه ، وإن شااهد بااذل  ومل يشااهد أن  حمم 
ورساويل ، أو شاهد باذل  ومل يشاهد أن  علاي بان أ  طالاب خليفايف ، أو شاهد باذل  ومل يشااهد 

ر عظمااايف ، وكفااار بآيااااف وكتااايب ، إن أن  األئماااة مااان ولاااده حججاااي ، فقاااد جحاااد نعمااايف ، وصاااغ  
قصدين حجبته ، وإن سألين حرمتاه ، وإن نااداين مل أمساع ناداءه ، وإن دعااين مل أساتجب دعااءه 

  .، وإن رجاين خي بته ، وذل  جزاءه مين  ، وما أنا بظال م للعبيد
 ؟7 يااا رسااول اهلل وماان األئمااة بعااد علااي  باان أ  طالااب: فقااام جااابر باان عبااد اهلل ، فقااال 

احلسن واحلساني ساي دا شاباب أهال اجلن اة ، مث  ساي د العابادين يف زماناه علاي  بان احلساني ، : فقال 
ي الس االم ا مث  الص ااد  جعفار  مث  البااقر حمم اد بان علاي ا وساتدركه ياا جاابر ، فااذا أدركتاه فااقرأه من

لت قاي حمم اد بان علاي  ، بن حمم د ، مث  الكااهم موساى بان جعفار ، مث  الر ااا علاي  بان موساى ، مث  ا
مث  الن قي علي  بن حمم د ، مث  احلسن بن علاي الز كاي ، مث  ابناه القاائم بااحلق  مهادي  اُم ايف ال اذي  اب 

  .األرض قس ا  وعدال  كما ملئت جورا  وهلما  
هاااؤالء ياااا جاااابر خلفاااائي وأوصااايائي وأوالدي وعااا ف ، مااان أطااااعهم فقاااد أطااااعين ، ومااان 

ومان أنكارهم أو أنكار واحادا  مانهم فقاد أنكارين ، هبام  سا  اهلل الس اماء  عصاهم فقد عصااين ،
  .(9)أن تقع على األرض أن متيد بأهلها 

__________________ 
  .عن كمال الدين مع اختالف يسري(  68: ) ، برقم (  555ا  36/559) كار االنوار ( 9)
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 ـ 18فصل ـ 
ثنا أباو عباد اهلل 229  حمم اد بان وهباان ا وعن أبن باويه ، حاد 

ثنا أباو بشاري أواد  (9) ، حاد 
ااد باان زكري ااا باان دينااار الغااال   ثنا حمم  ااي ، حااد  باان إبااراهيم باان أوااد العم 
ثنا سااليمان باان  (5) ، حااد 

كناات يومااا  : حااد ثين أ  قااال : باان علااي  باان عبااد اهلل باان العباااس ، قااال  (3)إساحا  باان سااليمان 
أخاربين أ  املهادي ، حاد ثين أ  : ن نب يف ذل  ، مث قال عند الر شيد ، فذكر املهدي  وعدله فأ

ياا : قاال  9، عن أبيه ، عن جد ه ، عن ابن عبااس ، عان أبياه العبااس بان عباد امل  لاب أن  النايب 
عم   ل  مان ولادي اثناا عشار خليفاة مث  تكاون أماور كريهاة وشاد ة عظيماة ، مث  هارج املهادي  مان 

ب األرض عدال  كماا ملئات جاورا ، و كاث يف األرض ماا شااء اهلل ولدي يصلح اهلل أمره يف ليلة  
  .(2)، مث  هرج الد جال 

، عاان علااي  باان جعااد ، عاان زهااري باان معاويااة ، عاان  (5)ا ورو  أبااوبكر باان خيثمااة  225
مسعاات : مسعاات جااابر باان مساارة يقااول : زياااد باان خيثمااة ، عاان األسااود باان سااعيد اهلمااداين ، قااال 

 ؟مث  ماااذا يكااون: يكااون بعاادي اثناعشاار خليفااة كل هاام ماان قااريش ، فقااالوا  :يقااول  9رسااول اهلل 
  .(6)مث  يكون اهلرج : قال 

ال ياازال : يقاول  9ا ويف صاحيح مسالم ، عان ابان مسارة العادوي مسعات رساول اهلل  223
 الد ين قائما  حك  يكون اثنا عشر خليفة كل هم من قريش ، مث  هرج 

__________________ 
ااد باان أوااد الد وريساايف ) قااال : البحااار واالعااالم يف ( 9) ااد باان وهبااان( : أي حمم  وعليااه ...  وأخااربين أبااو عبااد اهلل حمم 

ثنا أبوعبد اهلل حمم د بن دهقان ا أو ا وهباان، حيكام بصاح ته : فما يف الن س  امل  وطة إثبات اهلداة  وعن ابن بابويه حد 
ن بابويه عان حمم اد بان وهباان واشاتبه االمار علاى تلمياذه ال  ربساي فنقال الرواياة فيما إذا قيل برواية الر اوندي بسند فيه اب

تعار ض لاه الن جاشاي ووث قاه ويساتفاد  .حمم د بان وهباان: هذا والص حيح  .يف االعالم عن الد وريسيف عن حمم د بن وهبان
دو  روايتاه عناه ولاو يف ماورد معاصرة الص دو  له وليس يف املصادر ومشي ة الص ا(  585) منه ومن رجال الش ي  ص 

  .واحد
  .حمم د بن زكري ا العالين: يف املناقب ( 5)
أواااد بااان : ، ويف مجياااع الن سااا  (  6/351) كاااذا يف البحاااار ، وهاااو الص اااحيح كماااا يظهااار مااان تااااري  البغااادادي ( 3)

  .سليمان
وعاان املناقااب (  386ا  385) عاان إعااالم الااور  ص (  936: ) ، باارقم (  389ا  36/388) كااار االنااوار ( 2)

  .( 637: ) ، برقم (  9/695) ، وراجع اثبات اهلداة (  513ا  9/515) البن شهر آشوب 
  .أبوبكر بن أ  خيثمة: ابوبكر بن خيثمة ، ويف املصادر امل بوعة :  3يف   ( 5)
وأومااأ إليااه (  382)  وإعااالم الااور  ص(  9/518) عاان املناقااب (  88: ) ، باارقم (  36/568) كااار االنااوار ( 6)

  .عن اخلرائج  وه(  682) عن القصص باختصار ويف املصدر ص (  638: ) ، برقم (  9/695) يف إثبات اهلداة 
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ابون بني يدي الس اعة ، وأنا الفرط على احلوض  كذ 
(9).  

: كن ااا عنااد عبااد اهلل بااان مسااعود فقااال لااه رجااال : ا وعاان الش ااعيب ، عاان مسااارو   222
نعااام وماااا ساااألين عنهاااا أحاااد  قبلااا  وإن ااا  : قاااال  ؟كم كااام يكاااون بعاااده مااان اخللفااااءأحاااد ثكم نباااي  

يكون بعدي من اخللفااء عادد نقبااء باين إسارائيل اثناا عشار :  9مسعته يقول  .ألحدص القوم سن ا  
  .(5)كل هم من قريش 

اا ورواه واااد باان زيااد ، عاان  الااد ، عاان الش ااعيب ، عاان مساارو  ، عاان عبااد اهلل وزاد  225
ياا اباا عباد الار ون هال ساألتم : كن ا جلوسا  إىل عبد اهلل يقرؤنا القارآن ، فقاال لاه رجال : ه قال في

ما سألين عنهاا أحاد مناذ : فقال له عبد اهلل  ؟رسول اهلل كم  ل  أمر هذه األم ة من خليفة بعده
  .(3)اثنا عشر عدد نقباء بين اسرائيل : ، فقال  9قدمت العرا  ، مث  سألنا رسول اهلل 

ا ورو  عبد اهلل بن أ  اُمي اة ، عان يزياد الر قاشاي  226
: ، عان أناس بان مالا  ، قاال  (2)

لااان يااازال هاااذا الاااد ين قائماااا  إىل اثاااين عشااار مااان قاااريش ، فااااذا م اااوا ماجااات :  9قاااال رساااول اهلل 
  .(5)األرض بأهلها 
 ؟9ساول اهلل ا وعن ابن مثف ، عن أبيه ، عن عائشة أن ه ساأهلا كام خليفاة يكاون لر  227

: فقالااات  ؟يكاااون بعااادي اثناااا عشااار خليفاااة ، فقلااات هلاااا مااان هااام:  9أخاااربين رساااول اهلل : قلاات 
 .(6) 7أمساؤهم يف الوصي ة من لدن آدم 

__________________ 
وألفاهاااه أكثااار وهباااذا امل ااامون يف نفاااس املاااورد قبااال هاااذا احلاااديث وبعاااده رو  رواياااات (  6/2) صاااحيح مسااالم ( 9)

ااي .مستفي ااة  /36) عاان اخلاارائج عاان صااحيح مساالم ، وذكااره البحااار (  9/682)   احلاار  نقلااه يف إثبااات اهلااداة والش 
عاان (  9/682) وأورده احلاار  يف إثبااات اهلااداة  .عاان إعااالم الااور  بسااندين ثانيهمااا عاان مساالم(  957) باارقم (  517

  .( 55: ) برقم ...  اخلرائج عن صحيح مسلم
عااان (  9/682) وأورده احلااار  يف إثباااات اهلاااداة (  935: ) إعاااالم الاااور  بااارقم عااان (  36/518) كاااار االناااوار ( 5)

  .( 56: ) اخلزائج برقم 
عاان مناقااب اباان شااهر آشااوب ، ورواه يف اثبااات (  567) عاان إعااالم الااور  ويف ص (  36/511) كااار االنااوار ( 3)

  .عن اخلزائج(  57: ) ، برقم (  9/682) اهلداة 
  .عن زيد الر قاشي:   وطة يف مجيع الن س  امل( 2)
، بارقم (  682) وص (  631: ) ، بارقم (  9/695) عن املناقاب ، واثباات اهلاداة (  36/567) كار االنوار ( 5)

  .عن اخلزائج(  58: ) 
، (  628: ) ، باارقم (  9/695) عاان االعااالم ، واثبااات اهلااداة (  937: ) ، باارقم (  36/388) كااار االنااوار ( 6)

 ويف 
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ااا وروي لنااا باالسااناد املتقاادم ، عاان احلساان باان حمبااوب ، مقاتاال باان سااليمان ، عاان  228
أنااااا سااااي د الن بي ااااني ووصااااي ي سااااي د الوصااااي ني وأوصااااياؤه :  9قااااال رسااااول اهلل : قااااال  7أ  عبااااداهلل 

ساااأل اهلل أن وعااال لاااه وصاااي ا  صااااحلا  ، فاااأوحى اهلل تعااااىل إلياااه أين   7ساااادات األوصاااياء ، إن  آدم 
  .ت األنبياء بالن بوة ، مث  اخ ت خلقي ، وجعلت خيارهم األوصياءأكرم

إىل شايث ، وهاو هباة اهلل بان آدم ،  7وأوحى اهلل إىل آدم أوص إىل شيث ، فأوصى آدم 
وأوصى شايث إىل ابناه شاب ان ، وهاو ابان نزلاة احلاوراء ال ايف أنزهلاا اهلل علاى آدم مان اجلن اة ، فزو جهاا 

ان إىل حملاااث ، وأوصاااى حملاااث إىل خماااو  ، وأوصاااى خماااو  إىل عتميثاااا ، شااايثا  ابناااه ، وأوصاااى شاااب  
وأوصااى عتميثااا إىل اخنااول وهااو إدريااس الناايب  ، وأوصااى إدريااس إىل ناااخور ، وأوصااى ناااخور إىل 

  .نوح
وأوصاااى ناااوح إىل ساااام ، وأوصاااى ساااام إىل عناااام ، وأوصاااى عناااام إىل عنيشاشاااا ، وأوصاااى 

ه ، وأوصاااى باااره إىل جعشااايه ، وأوصاااى جعشااايه إىل عنيشاشاااا إىل يافاااث ، وأوصاااى يافاااث إىل بااار 
  .عمران ، ودفعها عمران إىل إبراهيم اخلليل

وأوصااى إبااراهيم إىل ابنااه إمساعياال ، وأوصااى إمساعياال إىل إسااحا  ، وأوصااى إسااحا  إىل 
يعقااوب ، وأوصااى يعقااوب إىل يوسااف ، وأوصااى يوسااف إىل مثريااا ، وأوصااى مثريااا إىل شااعيب ، 

  .بن عمران ودفعها شعيب إىل موسى
وأوصى موسى بن عمران إىل يوشع بن نون ، وأوصاى يوشاع إىل داود ، وأوصاى داود إىل 
سااليمان ، وأوصااى سااليمان إىل آصااف باان برخيااا ، وأوصااى آصااف إىل زكريااا ، ودفعهااا زكري ااا إىل 

  .عيسى بن مرمي
وصاى وأوصى عيسى إىل سعاون بان واون الص افا ، وأوصاى سعاون إىل حياىي بان زكري اا ، وأ

  .حيىي إىل منذر ، وأوصى منذر إىل سليمة ، وأوصى سليمة إىل بردة
ودفعهااااا بااااردة إيل  وأنااااا أدفعهااااا إلياااا  يااااا علااااي  ، وأناااات تاااادفع إىل :  9مث قااااال رسااااول اهلل 

وصااي   ، وياادفع وصااي   إىل أوصاايائ  ماان ولاادك واحاادا  بعااد واحااد ، حااك  تاادفع إىل خااري أهاال 
 ولت تلفن علي  اختالفا  شديدا  ، الث ابت  األرض بعد ، ولتكفرن ب  االم ة ،

__________________ 
  .فاعرايه ، فأبت: فقلت هلا  9أمساؤهم عندي مكتوبة بامالء رسول اهلل : فقالت : البحار زيادة وهي 
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  .(9)علي  كاملقيم معي ، والشاذ  عن  يف الن ار مثو  الكافرين 
أوصاى بااأمر اهلل إىل  9القوي اة أن  رسااول اهلل اا ووردت األخباار الص ااحيحة باألساانيد  221

علااي  بااان أ  طالاااب ، وأوصاااى علاااي  بااان أ  طالاااب إىل ابناااه احلسااان ، وأوصاااى احلسااان إىل أخياااه 
ااد ، وأوصااى  احلسااني ، وأوصااى احلسااني إىل ولااده علااي ، وأوصااى علااي  باان احلسااني إىل ابنااه حمم 

ااد باان علااي إىل ابنااه جعفاار ، وأوصااى جعفاار إىل ابنااه موساا ى ، وأوصااى موسااى باان جعفاار إىل حمم 
ابنه علي الر اا ، وأوصى الر اا إىل ولده حمم د ، وأوصى حمم د إىل ولده علي  ، وأوصى علاي بان 
نيا اال   حمم د إىل ولده احلسن ، وأصى احلسن إىل ابنه احلج ة القائم باحلق  ال ذي لو مل يبق مان الاد 

  .(5)مبها عدال  وقس ا  كما ملئت هلما  وجورا  يوم واحد ل و ل اهلل ذل  اليوم حك  هرج ، في
أن  هلل تباارك وتعااىل مائاة ألاف نايب  وأربعاة وعشارين ألاف نايب :  9ا وقاال رساول اهلل  258

ولكاال  ناايب  وصاايخي أوصااى إليااه ماان اهلل ، وأن  وصااي ي  .، أنااا ساايدهم وأف االهم وأكاارمهم علااى اهلل
على اهلل سبحانه وتعاىل ، جل  ذكره علي  بن أ  طالب لسي دهم وأف لهم وأكرمهم 

(3).  
____________ 

بالفا  أكثرهاا متوافقاة ماع ألفاا  الر واياة ( 95)يف أواخر اجلزء (  5/58) أورده الش ي  ال  وسي يف أماليه ، اجمللد ( 9)
عان مجلاة مان (  9/262) مان اجلازء ( 5)الفصال ( 1)ورواه الشاي  احلار  يف إثباات اهلاداة البااب  .هنا شد ة االختالف

ااي  ال وسااي مسااندا  وعاان الفقيااه بساانده عاان اباان  املصااادر منهااا كمااال الااد ين وكفايااة االثاار وأمااايل الص اادو  وأمااايل الش 
ا الكالم يف مقاتل بن ساليمان واألمار فياه هاني  بعاد كاون الار اوي عناه  احلسان بان حمباوب : حمبوب والس ند إليه معترب وإه 

ومبغوااا  عنادهم ( الر جااليني مانهم ) وخصوصا  وكاون املقاتال مرمي اا مان قبال مجهاور العام اة ال ذي أمرنا بتصديقه عموما  
ااد عااد ه يف أصااحاب االمااام الص اااد   باااب ذكاار تاااري  ) الااذين إرتااأ  الشااي  املفيااد يف إرشاااده  7ويؤي ااده وثاقتااه باال يؤك 

  .وثاقتهم على اختالفهم يف اصراء واملقاالت(  7االمام الص اد  
عاااان أمااااايل (  53/57) ، وذكااااره يف البحااااار  7باااااب الوصااااي ة ماااان لاااادن آدم ( 2)ديث مااااذكور يف الفقيااااه اجلاااازء واحلاااا

  .الص دو 
ااي  احلاار  يف إثبااات اهلااداة اجلاازء ( 5) ورواه الر اوناادي يف قصااص : عاان الفقيااه مث  قااال (  266ا  9/265) أخرجااه الش 

  .األنبياء مرسال  
صال واالمايل للص دو  ما هو بانفس املفااد بااختالف يف بعاه األلفاا  ال ي ار عن اخل(  99/38) كار االنوار ( 3)

ااريف املنيااف واختتامهااا ، وكااان الفاارا   .بالوحاادة واحلمااد هلل علااى باادء الت حق ااق والت  بيااق والت عليااق علااى هااذا الكتاااب الش 
ااب لعااام  وأنااا العبااد ال  ااعيف الفقااري  .( 99/95/9365) املوافااق ليااوم االثنااني ( 9287)ماان ذلاا  يف غاار ة رجااب املرج 

  .مريزا غالمراا عرفانيان اليزدي اخلراساين: إىل ر   الغين  
 


