
 

 1 

 

 من كرامات األولياء
 

 
 

 )قدس سره الشريف(
 

 
 الطبعة األوىل 

 م4004هـ / 1241
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر

 شوران 11/  9591بريوت لبنان ص ب 
 almojtaba@alshira.comziالربيد اإللكرتوين: 

mailto:almojtaba@shiacenter


 

 4 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 َأْولَِياء اهلِل  َأالَ ِإن  

 الَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم ََيَْزنُوَن 
 ال ِذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـ ُقوَن 

نـَْيا   ََلُُم اْلُبْشَرى ِف اْْلََياِة الدُّ
 َوِف اآَلِخَرِة الَ تـَْبِديَل ِلَكِلَماِت اهلِل 

 َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
 

 مصدق اهلل العلي العظي
 22-24سورة يونس: اآليات
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 كلمة الناشر

 

 
 

ركزت األديان اإلَلية مبا فيها الدين اإلسالمي على مسألة اإلميان بالغيب كأسـا  لعالةـة 
الفرد بربه، فكلما ازداد إميانه بالقضايا غري احملسوسة املرتبطة باهلل عزوجل، كلما ازداد ةربه من 

اض القــرآن اْلكــيم ِف الكنــري مــن آياتــه حــو  هــذا األمــر اهلل، وعلــم مرتبتــه اإلميانيــة، وةــد أفــ
ذلم  التاماال ر بيمي  يمى  مد   ألم  وجعلها من أوليـات عالمـم املـؤمن، ةـا  تعـاىل: 

والممنين  الممنين ينمنممال يالويممي ويقيمممال ال ممقن ومممما بنقنمما   ين قممال للماقممين
ينمنال يما أنزل إلي  من قبل  وياآلخرن    ياقنال

جنمات دمدل بحانه: ، وةا  سـ(1)
الاي ودد الرحمن دبماهه يالويمي إنمى كمال ودمده م  يما

ذلم  ممن أنبماء ، وةـا  أيضـا : (2)
الويي ناحيمى إليم 

ومما كمال ال لميكل ت  دلمغ الويمي، وةـا : (3)
، إىل غريهـا مـن (4)

 اآليات املباركات.
كــن إدراح حقامقهــا وذلــك ألن األديــان ةــد تناولــم مواتــيا وأيبتهــا الــوحي وكنــريا  مــا ال مي

 واإلحسا  بفلسفتها عن طريق العلم واْلس والتجربة، وهي اْلقامق الغيبية.
ومـــن تلـــك األمـــور غـــري احملسوســـة عـــادة: املالمكـــة وااـــن وإبلـــيس، واانـــة والنـــار، واملعـــاد 
 واْلساب، وتغطة القرب وعذابه، ونعيم عامل الربزخ، وسامر القضايا غري املادية واليت مت إيباهتـا
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عرب الوحي املنز  من ةبل اهلل جل جالله، على أن عدم إيباهتـا عـن طريـق وسـامل العلـم املاديـة 
وعدم إدراكهـا بـاْلس ال ينفـي عـدم وجودهـا، فـكن هنـاح طريقـا  آخـر علميـا  ميكننـا عـن طريقـه 
إيباهتــا واإلميــان هــا وهــو الــوحي الثــادق الــذا يبــم بالربهــان القــاطا والــدليل الســاطا، وهــو 

ال ميكــن فيــه اوطــأ والســهو والنســيان، وهــو طريقنــا إىل منتهــى العلــم هــذ  األمــور، فكننــا  الــذا
إذا آمنـــا قـــالق الكـــون وهـــو اهلل تعـــاىل، وآمنـــا بـــالنبوة والـــوحي فالبـــد لنـــا مـــن اإلميـــان باْلقـــامق 

 الغيبية اليت أخربنا الوحي ها.
 لقرآن وأحاديث النـ  وكم من أمر وةضية علمية تناوَلا الدين اإلسالمي من خال  ا

ةبل مخسة عشر ةرنا  وجاء العلم اْلديث متثـاغرا  بكـل مـا أون مـن ةـوة  واألممة األطهار 
واألممـة  ووسامل وإمكانات مادية لينبم صحة مـا نطـق بـه القـرآن اجمليـد وروا عـن النـ  

مل يــتمكن منهــا ِف لــا  الطــب والفلــك واَلندســة وغريهــا، علــى أن هنــاح أمــورا   األطهــار 
 العلم اْلديث من تناوَلا، وبقي عاجزا  عنها عسى أن حتل ِف املستقبل.

ومن خال  هذا نلمس أن طريق الدين والعلم ِف اإلسالم واحد وال تضاد بينهمـا بـل كـل 
يســــري إىل جنــــب بعــــ  ويلتقيــــان ِف نقطــــة واحــــدة لــــيجعالن مــــن ةضــــية اإلميــــان بــــاهلل حــــافزا  

ن خـال  اكتشـافه لعظمـة خلقـه، فاإلنسـان كلمـا ازداد علمـا  لإلنسان على اكتشاف اوـالق مـ
ازداد معرفـة بـاهلل، وكلمـا ازدادت معرفتــه بـاهلل ازداد تدينـه وخشـيته مــن اهلل وامتنالـه ألوامـر  ةــا  

إنما يخشغ ال من دباهه ال لماءتعاىل: 
(5). 

عزيــــزا  علــــى اهلل، إن اإلنســــان كلمــــا زاد إميانــــه زادت تقــــوا  وةــــرب مــــن اهلل ليثــــب  كرميــــا  و 
بـه ألنـه اجتمـا لـه  فالكرمي: )هو اااما ألنواع اوري والشرف، والفضامل ووصـ  يوسـ  

، والكـــرمي أيضـــا  هـــو: )الـــذا كـــر م نفســـه عـــن (6)شـــرف النبـــوة والعلـــم والعـــد  ورماســـة الـــدنيا(
ومــن كــان هــذ  الثــفات يثــب  ذا كرامــة علــى اهلل، وكمــا  (7)التــدنس بشــيء مــن رالفــة ربــه(

عبدا أطعين أجعلك منلي، أنا حي ال أموت، أجعلـك »جاء ِف اْلديث القدسي الشري : 
حيــا  ال تــوت، أنــا غــين ال أفتقــر أجعلــك غنيــا  ال تفتقــر، أنــا مهمــا أشــاء يكــون أجعلــك مهمــا 
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إن هلل عبادا  أطاعو  فيمـا أراد فأطـاعهم فيمـا أرادوا، »وِف حديث ةدسي آخر: « تشاء يكون
 .(8)«فيكون يقولون للشيء كن

وهـــؤالء العبـــاد املكرمـــون يثــــبحون ذا كرامـــة ووجاهـــة عنــــد اهلل، فالكرامـــة: )اســـم يوتــــا 
لإلكرام كما وتعم الطاعة موتا اإلطاعـة والغـارة موتـا اإلغـارة، واملكـر م هـو الرجـل الكـرمي 

 .(9)على كل أحد(
عـن اإلتيـان  فأصحاب الكرامة جيـرا اهلل علـى أيـديهم أمـورا  خارةـة للعـادة يعجـز اآلخـرون

مبنلهــــا وذلــــك إلحقــــاق اْلــــق وإزهــــاق الباطــــل، كاألنبيــــاء واألوصــــياء واألوليــــاء، ةــــا  تعــــاىل: 
وقالاا ا خن الرحمن ولداً سبحانى يل دباهه مترمال

(10). 
لقد أفاتم املثادر اإلسالمية بذكر الكنري من كرامات األولياء مبا فيها من درو  وعرب 

طالعتها دامما  تزيد من عقيدة اإلنسان املؤمن وترفد  بشحنات وإيبات للحق فالرجوع إليها وم
إميانية وتسمو بروحه إىل مدارج الكما  وجتعله ِف حثن حثني مما يبنه املشـككون ويفرزونـه 
مــن مــوم لزعزعــة اإلميــان ِف الــنفس، عنــدها ســوف يتمســك بــاْلق وأممــة اْلــق ويعــرف أ ــم 

 عد التوجه إىل اهلل بنية صادةة وةلب سليم.تمن ةوة اْلق ميكنهم ةضاء حاجات النا  ب
ومـــن هـــذا املنطلـــق وكمـــا عـــرف عـــن املرجـــا الـــديين اإلمـــام الراحـــل الســـيد  مـــد اْلســـيين 
الشــــريازا )ةــــد  اهلل روحــــه( باعــــه الطويــــل ِف لــــا  التــــألي  والكتابــــة ِف شــــ  فــــروع الفكــــر 

 رأا الـــدين والشـــرع لتبيـــني )ممممن كراممممات األوليممماء(والعلـــوم، فقـــد كتـــب هـــذا الســـفر االيـــل 
اْلنيـ  قثــوص مسـألة الكرامــة، وةـد تناوَلــا مبعناهـا األعــم الـيت تشــمل املعجـزة وغريهــا، فــكن 

معجـــزة الشـــتماَلا علـــى التحـــدا والـــدعوى بأنـــه حجـــة اهلل  الكرامـــة بالنســـبة إىل املعثـــوم 
كــرمي اهلل علــى األرض. أمــا بالنســبة إىل غــري املعثــوم مــن عبــاد اهلل الثــاْلني فهــي تــد  علــى ت

 عزوجل َلذا العبد وشدة تقوا  وإميانه.
وةــد ذكــر ِف طيــات الكتــاب الكنــري مــن اآليــات القرآنيــة الشــريفة الــيت تعرتــم لكرامــات 
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 األنبيـــاء واألوليـــاء )صـــلوات اهلل علـــيهم أ عـــني( كمـــا ذكـــر كرامـــات مـــن األممـــة األطهـــار 
علـيهم أ عـني( مبـا جيلـو اللـبس ويزيـل وبع  األولياء الثاْلني والعلماء العـاملني )رتـوان اهلل 

اإلهـــام بأســـلوب شـــيق وجـــذاب مييـــل إليـــه الطبـــا اإلنســـاين مـــن ميلـــه إىل الولـــا بســـماع وةـــراءة 
 ةثص اآلخرين واالعتبار ها.

ومؤسســة اجملتــىب مســااة منهــا ِف نشــر وحفــإل تــرار هــذا اإلمــام الراحــل )ةــد  اهلل ســر ( 
عطامه املسـتلهم مـن نـور الكتـاب والعـرتة، ةامـم بنشـر هـذا وإلغناء املكتبة اإلسالمية والعربية ب

الكتــاب راجيــة أن يكــون منــارا  ِف طريــق هدايــة املــؤمنني وعونــا  َلــم علــى فهــم اْلقــامق اإلميانيــة 
واْلمــد هلل  وأهــل البيـم علـى تـوء القــرآن اجمليـد والســنة الشـريفة املرويـة عــن رسـو  اهلل

 أوال  وآخرا .
 

 يق والنشرمنسسة المجابغ للاحق
   13/  5951ييروت لبنال  ص.ال: 
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 المقدمة

 يس  ال الرحمن الرحي 
 

 اْلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على  مد وآله الطيبني الطاهرين.
والعلمـــــاء  أمـــــا بعـــــد، فهـــــذ  بعـــــ  كرامـــــات األوليـــــاء مـــــن األنبيـــــاء واألممـــــة الطـــــاهرين

 هم، إنه ميا ليب.والثاْلني، نسأ  اهلل أن يوفقنا لالهتداء هدي
 

 ق  المقدسة                                                  
 محمد الشيراني                                                 
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   ريف الترامة

 
الكرامـــات  ـــا الكرامـــة مبعـــهلل مـــا يكرمـــه اهلل عزوجـــل أوليـــاء  الثـــاْلني مـــن أنبيـــاء وأممـــة 

 ون خارةا للعادة.ومؤمنني مما يك
 .(11)ةا  ِف العني: )الكرامة اسم يوتا لإلكرام، كما الطاعة لإلطاعة(

وهــي أعـــم مـــن املعجـــزة: فــكن املعجـــزة هـــي األمـــر اوــارق للعـــادة املطـــابق للـــدعوى املقـــرون 
اآلالف مــــن املعــــاجز، ذكرنــــا بعضــــها ِف كتــــاب )مــــن  بالتحــــدا، وةــــد روا لرســــو  اهلل 

 (.معاجز الن  
كرامـــة واملعجـــزة عمـــوم مـــن وجـــه، فكـــل معجـــزة كرامـــة ولـــيس العكـــس، وميكـــن أن فبـــني ال

 تكون بينهما نسبة أخرى حسب االعتبارات املختلفة.
ةــا  الــبع : إن اوــوارق املتقدمــة علــى دعــوى النبــوة كرامــات وإرهاصــات أا تأسيســات 

وة أو إمامــــة، للنبــــوة، والــــيت بعــــدها معــــاجز، ألن املعجــــزة مــــا يكــــون خارةــــا  للعــــادة إليبــــات نبــــ
 والكرامة أعم من ذلك.

 واملقثود ِف هذا الكتاب هو الكرامة باملعهلل األعم كما ال خيفى.
 عــن أمــري املــؤمنني عــن آبامــه  وةــد روا عــن  مــد بــن مســلم عــن أ  جعفــر 

إن اهلل أخفــى أربعــة ِف أربعــة، أخفــى رتــا  ِف طاعتــه فــال تستثــغرن شــي ا مــن طاعتــه »ةــا : 
  وأنـم ال تعلـم، وأخفـى سـخطه ِف معثـيته فـال تستثـغرن شـي ا مـن معثـيته فرمبـا وافـق رتـا

فرمبــا وافــق ســخطه معثــيته وأنــم ال تعلــم، وأخفــى إجابتــه ِف دعوتــه فــال تستثــغرن شــي ا مــن 
دعامه فرمبا وافق إجابته وأنم التعلم، وأخفى وليه ِف عباد  فال تستثغرن عبدا مـن عبيـد اهلل 

                                                           

 مادة كرم. 122ص 9كتاب العني: ج  (11)
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 . (12)«لمفرمبا يكون وليه وأنم ال تع
عبـــدا أطعـــين حـــ  اجعلـــك منلـــي أةـــو  للشـــيء: كـــن فيكـــون، »وِف اْلـــديث القدســـي: 

 .(13)«تقو  للشيء كن فيكون
إن املــؤمن خيشــا لــه كــل شــيء، ويهابــه كــل شــيء،   ةــا : إذا  : »وةــا  أبــو عبــد اهلل

كــان رلثــا هلل أخــاف اهلل منــه كــل شــيء حــ  هــوام األرض وســباعها وطــري الســماء وحيتــان 
 .(14)«حرالب

ومن هنا يعرف عدم صحة ما أنكر  البع  من وجود كرامات لألولياء، وذلك بالوجدان 
 واألدلة املتواترة واآليات والروايات املعتربة.

علما بأنه ةد أ ا علماؤنا )رتـوان اهلل علـيهم( اـواز الكرامـات لعبـاد اهلل الثـاْلني وإن 
ا  اواز ذلك أيضا معظم علمـاء العامـة حيـث ، وةمل يكونوا من األنبياء واألممة الطاهرين

 .(15)صرحوا اواز كرامات األولياء ويبوهتا خالفا لبع  املعتزلة ومن أشبه
                                                           

 .451ح 42ب 117-112ص 1وسامل الشيعة: ج (14)
 للشيخ  مد مهدا اْلامرا. 11ص 1شجرة طوىب: ج (11)
 .11ف 5ب 147األمان: ص (12)
ختيـارهم ةا  بع  علماء العامة: إن كرامات األولياء ةد تقا باختيارهم وطلبهم، ومنهم من ةا : بأ ا التقـا با (19)

 وطلبهم.
وةا  آخرون منهم: إن الكرامات ةد تكون قوارق العادات على  يا أنواعها، ولكن منعه البع  اآلخر وادعـى 
أ ــا صــتص مبنــل إجابــة دعــاء ووــو ، وأجــابوا بــأن هــذا الكــالم إنكــار للحــس بــل الثــواب جريانــا بقلــب األعيــان 

 وإحضار الشيء من العدم ووو .
فرض اهلل على األنبياء إظهار اآليات واملعجزات ليؤمنوا ها كـذلك فـرض علـى األوليـاء كتمـان وةا  بعضهم: كما 

 الكرامات ح  ال يفتنوا ها
وةا  بعضهم: ال شك أن كرامات األولياء من جنس معجزات أنبيامهم فمن طعن على الكرامات فقد طعن على 

 املعجزات.
 دل  من التااال أنا آ ي  يى قبل أل ير د إلي  طر م  قال الني دندهوةا  بعضهم: ِف ةثة سـليمان: 

( إن آص  مل يكن نبيا وإمنا ال جيوز ظهور الكرامات علـى الكـاذبني فأمـا علـى الثـادةني فكنـه 20)سورة النمل: 
 جيوز ويكون ذلك دليال على صدق من صدةه من أنبياء اهلل عزوجل.

م باملغيبات وتثرفهم ِف الكامنات فكنه وإن ما  الـبع  إىل وةا  بعضهم: وأما الكالم ِف كرامات القوم وإخباره
إنكارها فليس ذلك من اْلق وما احتج به بع  أممة األشعرية على إنكارها اللتباسها باملعجزة فقد فرق احملققون 
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والفــرق بــني الكرامــة ومــا يفعلــه بعــ  الســحرة والكهنــة ومــن أشــبه، واتــ ، فــكن الكرامــة 
 دون غريهم. تثدر عن املؤمنني الثاْلني واألتقياء املخلثني، واملتلزمني بأحكام الشريعة

                                                                                                                                                                      

بينهما بالتحدا وهو دعوى وةـوع املعجـزة علـى وفـق مـا جـاء بـه... مـا أن الوجـود شـاهد بوةـوع الكنـري مـن هـذ  
 كرامات وانكارها نوع مكابرة وةد وةا للثحابة وأكابر السل  كنري من ذلك وهو معلوم مشهور.ال

وةا  بعضهم: وأما ما َيدر من أولياء اهلل سبحانه وتعاىل من الكرامات الظاهرة اليت ال شك فيها وال شبهة فهو 
ني بالكرامــات الــيت أكــرمهم هــا حــق صــحي  ال ميــرتا فيــه مــن لــه أدا معرفــة بــأحوا  صــاْلي عبــاد اهلل املخثوصــ

وتفضل ها عليهم، ومن شك ِف شيء من ذلك نظر ِف كتب النقات املدونة ِف هذا الشأن، ويغين عن ذلك كله 
ما ةثه اهلل إلينا ِف كتابه العزيز عن صاْلي عباد  الذين مل يكونوا أنبياء كقثة ذا القرنني وما هتيـأ لـه ممـا تعجـز 

ة مرمي كما حكا  اهلل تعاىل، ومن ذلك ةثة أصحاب الكهـ  فقـد ةـص اهلل علينـا فيهـا عنه الطباع البشرية، وةث
)سـورة  أنا آ ي  يى قبل أل ير د إليم  طر م أعظم كرامة، وةثة آص  بن برخيا حيث حكى عنه ةوله:  

ديث (، وغــري ذلــك وااميــا ليســوا بأنبيــاء وةــد يبــم ذلــك ِف االحاديــث النابتــة ِف الثــحي  منــل حــ20النمــل: 
 النالية الذا انطبقم عليهم الثخرة وما أشبه.

ِف زمانه وبعد وفاتـه   علـى الثـاْلني مـن أمتـه مـا يوجـب  وةا  بعضهم: وةد ظهر على أصحاب رسو  اهلل
 االعتقاد اواز كرامات األولياء.

 وةا  بعضهم: وأما الكرامات فهي من ةبيل التلوي  واللمحات وليسوا ِف ذلك كاألنبياء.
 جزم بعضهم بأن كرامات األولياء ال تضاهي ما هو معجزة لألنبياء.وةد 

وةا  بعضهم: األنبياء مأمورون بكظهارها والويل جيب عيه إخفاؤها، والن  يدعى ذلك مبـا يقطـا بـه قـالف الـويل 
 فكنه ال يأمن االستدراج.

بـه العـادة آلحـاد النـا  أحيانـا وبعضهم توسط بني من ينبم الكرامة ومن ينفيها فجعل الذا ينبـم مـا ةـد جتـرا 
 واملمتنا ما يقلب األعيان منال ولكن املشهور عن علماء العامة إيبات الكرامات مطلقا.

وأما من استشكل فقا : إن اوارق ةد يظهر على يد املبطل من ساحر وكاهن وراهب فيحتاج من يستد  بذلك 
نــه خيتــرب حــا  مــن وةــا لـه ذلــك فــان كــان متمســكا بــاألوامر علـى واليــة أوليــاء اهلل تعــاىل إىل فــارق، فأجــابوا عنـه بأ
 الشرعية والنواهي كان ذلك عالمة واليته ومن ال فال.
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 سابن نوجة إيرا ي 

َوَلَقْد َجاءْت ُبُسلَُنا ِإيْمَراِ يَ  يِاْلُبْشَر  قَاُلاا َسَقماً قَاَل َسَقٌم َ َما لَِبَث َأْل  ةا  تعاىل:
 َجاء ِيِ ْجٍل َحِنيٍن 

مما بََأ  أَيْمممِديَماُلْ  رَ َ ِ مممُل ِإلَْيممِى َنِتمممَر ُ  اُلْ  ِخيَ ممًة قَممماُلاا رَ َ َخمممْف ِإنَّممما  َمَلمَّ ْ  َوَأْوَجمممَم ِممممنمْ
 ُأْبِسْلَنا ِإَلغ قَمْاِم ُلاٍط  

 َواْمَرأَ ُُى قَاِئَمٌة َ َضِحَتْت  َمَبشَّْرنَاَ ا يِِإْسَحاَق َوِمْن َوبَاِء ِإْسَحاَق يَمْ ُقاالَ 
 خاً ِإلَّ َ َنا َلَشْيٌء َدِجييٌ َويْمَلَاغ ءأَِلُد َوأَنَا َدُجاٌن َوَ َنا يَمْ ِلي َشيْ  قَاَلْت يَا

قَممماُلاا أَ َمْ َجبِمممميَن ِمممممْن َأْممممِر اِل بَْحَمممممُة اِل َويَمرََكا ُممممُى َدلَممممْيُتْ  َأْ مممَل اْلبَمْيممممِت ِإنَّممممُى َحِميممممٌد 
َمِجيدٌ 

(12). 

 ر كرامة لألشقياء
ي َحاجَّ ِإيْمَراِ يَ  أََلْ   َمَر ِإَلغ الَّنِ ةا  تعاىل تكذيبا  ملا ادعا  منرود لنفسه من الكرامات: 

ُت ِ ي بَيِِّى َأْل آ َاُه الُ اْلُمْلَ  ِإْذ قَاَل ِإيْمَراِ يُ  بَيَِّي الَِّني ُيْحِيي َويُِميُت قَاَل أَنَا ُأْحِيي َوأُِميم
َت الَّمِني َكَ مَر قَاَل ِإيْمَراِ يُ   َِإلَّ اَل يَْ ِ ي يِالشَّْمِم ِمَن اْلَمْشِرِق  َْ ِت ِياَلا ِمَن اْلَمْوِراِل  َمُباِلم

َوالُ رَ يَماْلِدي اْلَقْاَم الظَّاِلِمينَ 
(17). 

 يا ناب كاني يرهاً 
 قَاُلاا َحرُِّقاُه َواْنُ ُروا آِلاَلَاُتْ  ِإْل ُكْنُاْ   َاِدِليَن ةا  تعاىل: 

 نَاُب ُكاِني يَمْرهاً َوَسَقماً َدَلغ ِإيْمَراِ يَ   قُمْلَنا يَا
َ َجَ ْلَناُ ُ  األْخَسرِينَ  َوَأبَاُهوا ِيِى َكْيداً 

(12). 

 وأحياء الما غ النبي إيرا ي 
                                                           

 .71-25سورة هود:  (12)
 .492سورة البقرة:  (17)
 .70-22سورة األنبياء:  (12)
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َوِإْذ قَاَل ِإيْمَراِ يُ  َبالِّ َأبِِني َكْيَف ُ ْحِيي اْلَمْاَ غ قَاَل َأَوَلْ   ُمْنِمْن قَماَل يَملَمغ ةا  تعاىل: 
نَّ ِإلَْيمَ  ُُم َّ اْجَ مْل َدلَمغ ُكملِّ َجبَمٍل َوَلِتْن لَِيْكَممِِنَّ قَمْلبِمي قَماَل َ ُخمْن َأْبيَمَ مًة ِممَن الكَّْيمِر َ ُ مْر ُ 

اُلنَّ ُجْزءاً ُُ َّ اْهُداُلنَّ يَْ  ِيَنَ  َسْ ياً َواْدَلْ  َألَّ اَل َدزِيٌز َحِتي ٌ  ِمنمْ
(19). 

 النبي نكريا
ًة ِإنََّ  َسِميُع ُ َناِلَ  َهَدا نََكرِيَّا بَيَُّى قَاَل َبالِّ َ ْي ِلي ِمْن َلُدْنَ  ُذبِّيًَّة طَيِّبَ قال   الغ: 

 الدَُّداِء 
قاً  ََ يَِيْحيَممغ ُمَ ممدِّ ممُر  َمَناَه ْممُى اْلَمقَِئَتممُة َوُ ممَا قَمماِئٌ  ُيَ مملِّي ِ ممي اْلِمْحممَرااِل َألَّ اَل يُمَبشِّ

 ِيَتِلَمٍة ِمَن اِل َوَسيِّداً َوَحُ اباً َونَِبّياً ِمَن ال َّاِلِحيَن 
ٌم َوَقْد يَمَلَوِنَي اْلِتبَمُر َواْمَرأَِ ي َداِقٌر قَماَل َكمَنِلَ  الُ يَمْ َ مُل قَاَل َبالِّ أَنَّغ َيُتاُل ِلي ُغقَ 

َما َيَشاءُ 
(40). 

 وةا  سبحانه ِف سورة مرمي: 
 ِ ِيْسِ  اِل الرَّْحَمِن الرَِّحي   كالي ص 

 ِذْكُر بَْحَمِة بَيَِّ  َدْبَدُه نََكرِيَّا 
  ِإْذ نَاَه  بَيَُّى ِنَداًء َخِ ّياً 

 قَاَل َبالِّ ِإنِّي َوَ َن اْلَ ْظُ  ِمنِّي َواْشاَمَ َل الرَّْأُس َشْيباً َوَلْ  َأُكْن ِيُدَداِئَ  َبالِّ َشِقّياً 
 َوِإنِّي ِخْ ُت اْلَمَااِلَي ِمْن َوبَاِئي وََكاَنِت اْمَرأَِ ي َداِقراً  َماَلْي ِلي ِمْن َلُدْنَ  َولِّياً 

 ْ ُقااَل َواْجَ ْلُى َبالِّ َبِضّياً َيرُُِِني َوَيِرُث ِمْن آِل يمَ 
ََ ِيوُممممممممَقٍم اْسممممممممُمُى َيْحيَممممممممغ لَممممممممْ  َنْجَ ممممممممْل لَممممممممُى ِمممممممممْن قَمْبممممممممُل  يَمممممممما ممممممممُر  نََكرِيَّمممممممما ِإنَّمممممممما نُمَبشِّ

 َسِمّياً 
 قَاَل َبالِّ أَنَّغ َيُتاُل ِلي ُغَقٌم وََكاَنِت اْمَرأَِ ي َداِقراً َوَقْد يَمَلْوُت ِمَن اْلِتَبِر ِدِاّياً 

                                                           

 .420سورة البقرة:  (15)
 .20-12سورة آ  عمران:  (40)
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َكَنِلَ  قَاَل بَيَُّ  ُ َا َدَليَّ َ يٌِّن َوَقْد َخَلْقُاَ  ِمْن قَمْبُل َوَلْ  َ ُ  َشْيِاً   قَالَ 
(41). 

 

 كرامة مري  ينت دمرال 
اَلا نََكرِيَّا اْلِمْحَرااَل َوَجَد ِدْنَدَ ا ِبْنقاً قَاَل يَاةا  تعاىل:  َمْرَيُ  أَنَّغ َلِ   ُكلََّما َهَخَل َدَليمْ

ُ َا ِمْن ِدْنِد اِل ِإلَّ اَل يَمْرُنُق َمْن َيَشاُء ِيَوْيِر ِحَساالٍ  َ َنا قَاَلتْ 
(22). 

كانـــم ســـيدة نســـاء عاملهـــا وكانـــم مـــن أكـــرب العابـــدات الناســـكات   وةـــد ورد أن مـــرمي 
املشـــهورات بالعبـــادة العظيمـــة والتبتـــل إىل اهلل عزوجـــل والزهـــد ِف الـــدنيا وزخارفهـــا، وكانـــم ِف  

نــ  بــين إســراميل إذ ذاح وعظــيمهم الــذا يرجعــون إليــه ِف أمــور  كريــا كفالــة زوج خالتهــا ز 
دينهم، وةد رأى زكريا منها عدة كرامات، ةالوا: إنه كان جيد عندها فاكهة الشتاء ِف الثي  
وفاكهـــة الثـــي  ِف الشـــتاء، وةـــا  ابـــن عبـــا : وجـــد عنـــدها الفاكهـــة الغضـــة حـــني ال توجـــد 

 نه.الفاكهة، وةيل: إنه عنب ِف مكتل حي
 ِإْذ قَاَلِت اْلَمقَِئَتمُة يَما من دون أب: وةا  سبحانه بيانا  ملا أكرمها بالن  عيسى 

نْمَيا َواآَلِخمرَ  َِ ِيَتِلَمٍة ِمْنُى اْسُمُى اْلَمِسيُح ِديَسغ اْيُن َمْرَيَ  َوِجيالاً ِ ي المدُّ ِن َمْرَيُ  ِإلَّ اَل يُمَبشُِّر
 َوِمَن اْلُمَقرَّيِيَن 
 النَّاَس ِ ي اْلَماْلِد وََكاْلقً َوِمَن ال َّاِلِحيَن  َوُيَتلِّ ُ 

قَاَلْت َبالِّ أَنَّغ َيُتاُل ِلي َوَلٌد َوَلْ  َيْمَسْسِني َيَشٌر قَاَل َكَنِلِ  الُ َيْخُلُق َما َيَشاُء ِإَذا 
َقَضغ َأْمراً  َِإنََّما يَمُقاُل َلُى ُكْن  َمَيُتالُ 

(41). 
 اْلِتَاااِل َمْرَيَ  ِإِذ انْمَاَبَنْت ِمْن َأْ ِلاَلا َمَتاناً َشْرِقيا َواذُْكْر ِ يوةا  تعاىل: 

اَلا ُبوَحَنا  َمَاَمثََّل َلاَلا َيَشراً َساِيّاً    َا ََّخَنْت ِمْن ُهوِناِلْ  ِحَجاياً  ََ ْبَسْلَنا ِإلَيمْ
 قَاَلْت ِإنِّي َأُداُذ يِالرَّْحَمِن ِمْنَ  ِإْل ُكْنَت َ ِقّياً 

 َما أَنَا َبُساُل بَيِِّ  أَلَ َي َلِ  ُغَقماً نَِكّياً قَاَل ِإنَّ 
                                                           

 .5-1سور مرمي:  (41)
 .17سورة آ  عمران:  (44)
 .27-29سورة آ  عمران:  (41)
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َُ يَِوّياً   قَاَلْت أَنَّغ َيُتاُل ِلي ُغَقٌم َوَلْ  َيْمَسْسِني َيَشٌر َوَلْ  َأ
 قَمماَل َكممَنِلِ  قَمماَل بَيُّممِ  ُ ممَا َدلَمميَّ َ مميٌِّن َولَِنْجَ لَممُى آيَممًة لِلنَّمماِس َوبَْحَمممًة ِمنَّمما وََكمماَل َأْمممراً 

 َمْقِضّياً 
 َ َحَمَلْاُى  َانْمَاَبَنْت ِيِى َمَتاناً َقِ ّياً 

ِْ النَّْخلَممِة قَالَممْت يَمما ُِ ِإلَممغ ِجممْن لَْيَانِممي ِمممتُّ قَمْبممَل َ ممَنا وَُكْنممُت َنْسممياً   ََ َجاءَ مما اْلَمَخمما
 َمْنِسّياً 

 َسرِيّاً   َمَناَهاَ ا ِمْن َ ْحِااَلا َأرَ َ ْحَزِني َقْد َجَ َل بَيُِّ  َ ْحَا ِ 
ِْ النَّْخَلِة ُ َساِقْط َدَلْيِ  ُبطَباً َجِنّياً   َوُ زِّي ِإلَْيِ  ِيِجْن

َ ُتِلمي َواْشممَرِيي َوقَمممرِّي َدْينمماً  َِإمَّما  َمممَرِينَّ ِمممَن اْلَبَشممِر َأَحمداً  َمُقمماِلي ِإنِّممي نَممَنْبُت لِلممرَّْحَمِن 
َصْاماً  َمَلْن ُأَكلَِّ  اْليَمْاَم ِإْنِسّياً 

(42). 

 النبي ديسغ 
  ََ َشمممممممماَبْت ِإلَْيممممممممِى قَمممممممماُلاا َكْيممممممممَف ُنَتلِّممممممممُ  َمممممممممْن َكمممممممماَل ِ ممممممممي اْلَماْلممممممممِد قممممممممال   ممممممممالغ:

 َصِبّياً 
 قَاَل ِإنِّي َدْبُد اِل آ َاِنَي اْلِتَاااَل َوَجَ َلِني نَِبّياً 

 َممممممممما ُهْمممممممممُت  َوَأْوَصمممممممماِني يِال َّممممممممَقِن َوالزََّكممممممممانِ  َوَجَ َلنِممممممممي ُمَبابَكمممممممماً أَيْممممممممَن َممممممممما ُكْنممممممممُت 
 َحّياً 

 َويَمّراً ِيَااِلَدِ ي َوَلْ  َيْجَ ْلِني َجبَّاباً َشِقّياً 
 َوالسََّقُم َدَليَّ يَمْام ُوِلْدُت َويَمْاَم َأُماُت َويَمْاَم أُيْمَ ُث َحّياً 
 َذِلَ  ديَسغ اْيُن َمْرَيَ  قَمْاَل اْلَحقِّ الَِّني ِ يِى َيْماَمُروَل  

يَماَِّخممممَن ِممممممْن َولَممممٍد ُسممممْبَحانَُى ِإَذا َقَضممممغ َأْممممممراً  َِإنََّممممما يَمُقمممماُل لَممممُى ُكمممممْن  َممممما َكمممماَل ِل َألْ 
 َمَيُتالُ 

(49). 
                                                           

 .42-12سورة مرمي:  (42)
 .19-45سورة مرمي:  (49)
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ِإلَّ َمثَمَل ِديَسمغ ِدْنمَد اِل َكَمثَمِل آَهَم َخَلَقمُى ِممْن  ُممَرااٍل ُُم َّ قَماَل لَمُى ُكمْن وةا  سـبحانه: 
   َمَيُتالُ 

اْلُمْمَارِينَ  اْلَحقُّ ِمْن بَيَِّ  َ قَ َ ُتْن ِمنَ 
(26). 

َوُيَتلُِّ  النَّاَس ِ ي اْلَماْلِد وََكاْلقً َوِمَن ال َّاِلِحينَ وةا  تعاىل: 
(27). 

 خلق الكير وإحياء الما غ
 :ةا  تعاىل حكاية عن السيد املسي 

يَمٍة ِممْن بَيُِّتمْ  أَنِّمي َأْخلُمُق َلُتمْ  ِممَن الكِّميِن َكاَلْيَِم ِة الكَّْيمِر  َم َنْمُ ُ  ِ يمِى أَنِّي قَمْد ِجِْمُاُتْ  يَِ
ُُِتْ  ِيَممما  َُ األْكَمممَى َواأليْمممَرَص َوُأْحيِممي اْلَمممْاَ غ يِممِإْذِل اِل َوأُنَمبِّمم  َمَيُتمماُل طَْيممراً يِممِإْذِل اِل َوأُيْممِر

 .(28)نَ  َْ ُكُلاَل َوَما َ دَِّخُروَل ِ ي يُمُياِ ُتْ  ِإلَّ ِ ي َذِلَ  رَيًَة َلُتْ  ِإْل ُكْنُاْ  ُمْنِمِني
 

 اساجاية هداء ناح
َيْت قَمْاُم نُاٍح اْلُمْرَسِليَن قال   الغ:   َكنَّ

 ِإْذ قَاَل َلاُلْ  َأُخاُ ْ  نُاٌح َأرَ  َمامَُّقاَل 
 ِإنِّي َلُتْ  َبُساٌل َأِميٌن 
  َا مَُّقاا اَل َوَأِطيُ اِل 

 َدَلغ َبالِّ اْلَ اَلِميَن َوَما َأْس َُلُتْ  َدَلْيِى ِمْن َأْجٍر ِإْل َأْجِرَي ِإرَ 
  َا مَُّقاا اَل َوَأِطيُ اِل 

 قَاُلاا أَنُمْنِمُن َلَ  َوا مَّبَمَ َ  األْبَذُلاَل 
 قَاَل َوَما ِدْلِمي ِيَما َكانُاا يَمْ َمُلاَل 

 ِإْل ِحَسايُماُلْ  ِإرَ َدَلغ بَيِّي َلْا َ ْشُ ُروَل 

                                                           

 .20-95سورة آ  عمران:  (42)
 .22سورة آ  عمران:  (47)
 .25سورة آ  عمران:  (42)
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 َوَما أَنَا ِيكَاِبِه اْلُمْنِمِنيَن 
 ْل أَنَا ِإرَ َنِنيٌر ُمِبيٌن إِ 

 نُاُح لََاُتاَننَّ ِمَن اْلَمْرُجاِميَن  قَاُلاا َلِِْن َلْ   َمْنَاِى يَا
يُاِل   قَاَل َبالِّ ِإلَّ قَمْاِمي َكنَّ

نَماُلْ   َمْاحاً َوَنجِِّني َوَمْن َمِ َي ِمَن اْلُمْنِمِنيَن  َاْح يَمْيِني َويَميمْ   َا مْ
َناُه َوَمْن   َمَ ُى ِ ي اْلُ ْلِ  اْلَمْشُحاِل  َ َْنَجيمْ

َنا يَمْ ُد اْلَباِقيَن   ُُ َّ َأْغَرقمْ
 ِإلَّ ِ ي َذِلَ  رَيًَة َوَما َكاَل َأْكثَمُرُ ْ  ُمْنِمِنيَن 

َوِإلَّ بَيََّ  َلاُلَا اْلَ زِيُز الرَِّحي ُ 
(45). 

 

 هدان ناح 
نَممماُه َوَأْ لَمممُى ِممممَن اْلَتمممْراِل َونُاحممماً ِإْذ نَممماَه  ِممممْن قَمْبمممُل  َاْسمممَاَجبمْ قمممال   مممالغ:  يمْ َنا لَمممُى  َمَنجَّ

 اْلَ ِظيِ  
نَممممماُ ْ   يَا ِنَممممما ِإنمَّاُلمممممْ  َكمممممانُاا قَممممممْاَم َسمممممْاٍء  ََ ْغَرقمْ يُاا يَِ َوَنَ مممممْرنَاُه ِممممممَن اْلَقمممممْاِم الَّمممممِنيَن َكمممممنَّ

َأْجَمِ ينَ 
(10). 

 جزاء  تنيي النبي  اه
َيْت َداٌه اْلُمْرَسِلينَ قال   الغ:    َكنَّ

 ِإْذ قَاَل َلاُلْ  َأُخاُ ْ  ُ اٌه َأرَ  َمامَُّقاَل 
 ِإنِّي َلُتْ  َبُساٌل َأِميٌن 
  َا مَُّقاا اَل َوَأِطيُ اِل 

 َوَما َأْس َُلُتْ  َدَلْيِى ِمْن َأْجٍر ِإْل َأْجِرَي ِإرَ َدَلغ َبالِّ اْلَ اَلِميَن 
                                                           

 .144-109سورة الشعراء:  (45)
 .77-72سورة األنبياء:  (10)
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ُناَل ِيُتلِّ بِيٍع آيًَة  َمْ َبُثاَل   أَ َمبمْ
  َماَِّخُنوَل َمَ اِنَع َلَ لَُّتْ  َ ْخُلُدوَل وَ 

 َوِإَذا َيَكْشُاْ  َيَكْشُاْ  َجبَّابِيَن 
  َا مَُّقاا اَل َوَأِطيُ اِل 

 َوا مَُّقاا الَِّني َأَمدَُّكْ  ِيَما  َمْ َلُماَل 
 َأَمدَُّكْ  يِ َنْمَ اٍم َويَِنيَن 

 َوَجنَّاٍت َوُدُياٍل 
 ُتْ  َدَنااَل يَمْاٍم َدِظيٍ  ِإنِّي َأَخاُف َدَليْ 

َنا َأَوَدْظَت َأْم َلْ  َ ُتْن ِمَن اْلَااِدِظيَن   قَاُلاا َسَااٌء َدَليمْ
 ِإْل َ َنا ِإرَ ُخُلُق األوَّلِيَن 

يِيَن   َوَما َنْحُن ِيُمَ نَّ
يُاُه  ََ ْ َلْتَناُ ْ  ِإلَّ ِ ي َذِلَ  رَيًَة َوَما َكاَل َأْكثَمُرُ ْ  مُ   ْنِمِنيَن َ َتنَّ

َوِإلَّ بَيََّ  َلاُلَا اْلَ زِيُز الرَِّحي ُ 
(11) . 

 قام داه و تنيي الرسل
َيْت َداٌه َ َتْيَف َكاَل َدَناِيي َونُُنِب ةا  تعاىل:   َكنَّ

 ِإنَّا َأْبَسْلَنا َدَلْياِلْ  بِيحاً َصْرَصراً ِ ي يَمْاِم َنْحٍم ُمْسَاِمرٍّ 
ُْ النَّاَس َك َنمَّاُلْ   َقِ ٍر  َمْنِز  َأْدَجاُن َنْخٍل ُمنمْ

َ َتْيَف َكاَل َدَناِيي َونُُنبِ 
(14). 

 والناقة النبي صالح 
َيْت َُُماُه اْلُمْرَسِليَن قال   الغ:   َكنَّ

 ِإْذ قَاَل َلاُلْ  َأُخاُ ْ  َصاِلٌح َأرَ  َمامَُّقاَل 
                                                           

 .120-141سورة الشعراء:  (11)
 .41-12سورة القمر:  (14)
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 ِإنِّي َلُتْ  َبُساٌل َأِميٌن 
  َا مَُّقاا اَل َوَأِطيُ اِل 

 َما َأْس َُلُتْ  َدَلْيِى ِمْن َأْجٍر ِإْل َأْجِرَي ِإرَ َدَلغ َبالِّ اْلَ اَلِميَن وَ 
رَُكاَل ِ ي َما َ اُ َنا آِمِنيَن   أَ ُمامْ

 ِ ي َجنَّاٍت َوُدُياٍل 
 َونُُبوٍْ َوَنْخٍل طَْلُ اَلا َ ِضيٌ  

 َو َمْنِحُااَل ِمَن اْلِجَباِل يُمُيا اً  َابِِ يَن 
 اَل َوَأِطيُ اِل  َا مَُّقاا 

 َورَ ُ ِكيُ اا َأْمَر اْلُمْسرِِ يَن 
ِِ َورَ ُيْ ِلُحاَل   الَِّنيَن يُمْ ِسُدوَل ِ ي األْب

 قَاُلاا ِإنََّما أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّرِيَن 
يٍَة ِإْل ُكْنَت ِمَن ال َّاِهِقيَن   َما أَْنَت ِإرَ َيَشٌر ِمثْملَُنا  َْ ِت يَِ

 نَاَقٌة َلاَلا ِشْراٌل َوَلُتْ  ِشْراُل يَمْاٍم َمْ ُلاٍم  قَاَل َ ِنهِ 
 َورَ َ َمسُّاَ ا ِيُساٍء  َمَيْ ُخنَُكْ  َدَنااُل يَمْاٍم َدِظيٍ  

  َمَ َقُروَ ا  ََ ْصَبُحاا نَاِهِميَن 
  ََ َخَنُ ُ  اْلَ َنااُل ِإلَّ ِ ي َذِلَ  رَيًَة َوَما َكاَل َأْكثَمُرُ ْ  ُمْنِمِنيَن 

بَيََّ  َلاُلَا اْلَ زِيُز الرَِّحي ُ  َوِإلَّ 
(11) . 

 قام ُماه و تنيي الرسل
َيْت َُُماُه يِالنُُّنِب  ةا  تعاىل:  َكنَّ

  َمَقاُلاا أََيَشراً ِمنَّا َواِحداً نَماَِّبُ ُى ِإنَّا ِإذاً َلِ ي َضَقٍل َوُسُ ٍر 
 ااٌل َأِشٌر َأُءْلِقَي النِّْكُر َدَلْيِى ِمْن يَمْيِنَنا َيْل ُ َا َكنَّ 
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 َسيَمْ َلُماَل َغداً َمِن اْلَتنَّااُل األِشُر 
اُلْ  َواْصكَِبْر  َنًة َلاُلْ   َاْبَ ِقبمْ  ِإنَّا ُمْرِسُلا النَّاَقِة ِ امْ

نَماُلْ  ُكلُّ ِشْراٍل ُمْحَاَضٌر  اُلْ  َألَّ اْلَماء ِقْسَمٌة يَميمْ  َونَمبِِّمْ
  َمَناَهْوا َصاِحبَماُلْ   َماَمَ اَطغ  َمَ َقَر 

 َتْيَف َكاَل َدَناِيي َونُُنِب  َ 
ِإنَّا َأْبَسْلَنا َدَلْياِلْ  َصْيَحًة َواِحَدًن َ َتانُاا َكاَلِشيِ  اْلُمْحَاِظرِ 

(12). 

 إجاية هدان النبي لاط 
َيْت قَمْاُم ُلاٍط اْلُمْرَسِليَن  ةا  تعاىل:  َكنَّ

 ِإْذ قَاَل َلاُلْ  َأُخاُ ْ  ُلاٌط َأرَ  َمامَُّقاَل 
 َلُتْ  َبُساٌل َأِميٌن ِإنِّي 

  َا مَُّقاا اَل َوَأِطيُ اِل 
 َوَما َأْس َُلُتْ  َدَلْيِى ِمْن َأْجٍر ِإْل َأْجِرَي ِإرَ َدَلغ َبالِّ اْلَ اَلِميَن 

 أَ َْ ُ اَل النُّْكَراَل ِمَن اْلَ اَلِميَن 
 نْمُاْ  قَمْاٌم َداُهوَل َوَ َنُبوَل َما َخَلَق َلُتْ  بَيُُّتْ  ِمْن َأْنَواِجُتْ  َيْل أَ 

 ُلاُط لََاُتاَننَّ ِمَن اْلُمْخَرِجيَن  قَاُلاا َلِِْن َلْ   َمْنَاِى يَا
 قَاَل ِإنِّي ِلَ َمِلُتْ  ِمَن اْلَقالِيَن 

 َبالِّ َنجِِّني َوَأْ ِلي ِممَّا يَمْ َمُلاَل 
َناُه َوَأْ َلُى َأْجَمِ يَن  يمْ   َمَنجَّ

 ِيرِيَن ِإرَ َدُجاناً ِ ي اْلَوا
 ُُ َّ َهمَّْرنَا اآَلَخرِيَن 

 َوَأْمَكْرنَا َدَلْياِلْ  َمَكراً َ َساء َمَكُر اْلُمْنَنبِيَن 
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 ِإلَّ ِ ي َذِلَ  رَيًَة َوَما َكاَل َأْكثَمُرُ ْ  ُمْنِمِنيَن 
َوِإلَّ بَيََّ  َلاُلَا اْلَ زِيُز الرَِّحي ُ 

(19). 

 
 و تنيي الرسل قام لاط 

َيْت قَمْاُم ُلاٍط يِالنُُّنِب كَ قال   الغ:   نَّ
َناُ ْ  ِيَسَحٍر   ِإنَّا َأْبَسْلَنا َدَلْياِلْ  َحاِصباً ِإرَ آَل ُلاٍط َنجَّيمْ

 نِْ َمًة ِمْن ِدْنِدنَا َكَنِلَ  َنْجِزي َمْن َشَتَر 
 َوَلَقْد أَْنَنبَُ ْ  َيْكَشاَمَنا  َمَاَماَبْوا يِالنُُّنِب 

 َضْيِ ِى َ َكَمْسَنا َأْديُمنَماُلْ  َ ُنوُقاا َدَناِيي َونُُنِب  َوَلَقْد بَاَوُهوُه َدنْ 
 َوَلَقْد َصبََّحاُلْ  ُيْتَرًن َدَنااٌل ُمْسَاِقرٌّ 

َ ُنوُقاا َدَناِيي َونُُنبِ 
(12). 

 ودقاال الاتنيي أصحاال ش يي 
 َكنَّاَل َأْصَحااُل األْيَتِة اْلُمْرَسِليَن قال   الغ: 

 ْيٌي َأرَ  َمامَُّقاَل ِإْذ قَاَل َلاُلْ  ُش َ 
 ِإنِّي َلُتْ  َبُساٌل َأِميٌن 
  َا مَُّقاا اَل َوَأِطيُ اِل 

 َوَما َأْس َُلُتْ  َدَلْيِى ِمْن َأْجٍر ِإْل َأْجِرَي ِإرَ َدَلغ َبالِّ اْلَ اَلِميَن 
 َأْوُ اا اْلَتْيَل َورَ َ ُتانُاا ِمَن اْلُمْخِسرِيَن 

 اْلُمْسَاِقيِ   َونِنُاا يِاْلِقْسكَاسِ 
ِِ ُمْ ِسِديَن   َورَ  َمْبَخُساا النَّاَس َأْشَياءُ ْ  َورَ  َمْ ثَمْاا ِ ي األْب

 َوا مَُّقاا الَِّني َخَلَقُتْ  َواْلِجِبلََّة األوَّلِيَن 
                                                           

 .179-120سورة الشعراء:  (19)
 .15-11سورة القمر:  (12)



 

 44 

 قَاُلاا ِإنََّما أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّرِيَن 
 َ  َلِمَن اْلَتاِذيِيَن َوَما أَْنَت ِإرَ َيَشٌر ِمثْملَُنا َوِإْل َنظُنُّ 

َنا ِكَس اً ِمَن السََّماِء ِإْل ُكْنَت ِمَن ال َّاِهِقيَن    ََ ْسِقْط َدَليمْ
 قَاَل بَيِّي َأْدَلُ  ِيَما  َمْ َمُلاَل 

يُاُه  ََ َخَنُ ْ  َدَنااُل يَمْاِم الظُّلَِّة ِإنَُّى َكاَل َدَنااَل يَمْاٍم َدِظيٍ    َ َتنَّ
يًَة َوَما َكاَل َأْكثَمُرُ ْ  ُمْنِمِنينَ ِإلَّ ِ ي َذِلَ  رَ 

(17). 

 والحات النبي يانم 
 َوِإلَّ يُاُنَم َلِمَن اْلُمْرَسِليَن قال   الغ: 

 ِإْذ أََيَق ِإَلغ اْلُ ْلِ  اْلَمْشُحاِل 
 َ َساَ َ  َ َتاَل ِمَن اْلُمْدَحِضيَن 

  َاْلاَمَقَمُى اْلُحاُت َوُ َا ُمِليٌ  
 ُى َكاَل ِمَن اْلُمَسبِِّحيَن  َمَلْارَ أَنَّ 

َ ُثاَل   لََلِبَث ِ ي َيْكِنِى ِإَلغ يَمْاِم يُمبمْ
  َمَنَبْننَاُه يِاْلَ َراِء َوُ َا َسِقيٌ  

َنا َدَلْيِى َشَجَرًن ِمْن يَمْقِكيٍن   َوأَنْمَبامْ
 َوَأْبَسْلَناُه ِإَلغ ِماَئِة أَْلٍف َأْو َيزِيُدوَل 

َمُناا َ َمامَّْ َناُ  ْ  ِإَلغ ِحينٍ   ََ
(12). 

 النبي هاوه
نَما َهاُوَه ِمنَّما َ ْضمقً يَما ةا  تعاىل: مَر َوأَلَنَّما لَمُى اْلَحِديمَد  َوَلَقْد آ َميمْ ِجبَماُل َأوِّيِمي َمَ مُى َوالكَّيمْ

 
ْب ِ ي السَّْرِه َواْدَمُلاا َصاِلحاً ِإنِّي ِيَما  َمْ َمُلاَل َيِ يرٌ  َأِل اْدَمْل َساِيَواٍت َوَقدِّ

(15). 
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 النبي سليمال
َوِلُسَلْيَماَل الرِّيَح ُغُدوَُّ ا َشاْلٌر َوَبَواُحاَلا َشاْلٌر َوَأَسمْلَنا لَمُى َدمْيَن اْلِقكْمِر َوِممَن  ةا  تعاىل:

اُلْ  َدْن َأْمرِنَا نُِنْقُى ِمْن َدَنااِل السَّ ِ   يِر اْلِجنِّ َمْن يَمْ َمُل يَمْيَن َيَدْيِى يِِإْذِل بَيِِّى َوَمْن َيزِْغ ِمنمْ
يَمْ َمُلاَل َلُى َما َيَشاُء ِمْن َمَحابِيَي َوَ َماُِيَل َوِجَ اٍل َكاْلَجَاااِل َوقُمُدوٍب بَاِسمَياٍت اْدَملُماا 

آَل َهاُوَه ُشْتراً َوَقِليٌل ِمْن ِدَباِهَي الشَُّتابُ 
(20). 

ِِ الَِّاي يَابَْكنَما ِ ياَلما وَُكنَّما َوِلُسَلْيَماَل الرِّيَح َداِصَ ًة َ ْجِري يَِ ْمرِِه ِإَلغ األ ةا  تعاىل:و ْب
 ِيُتلِّ َشْيٍء َداِلِميَن 

َوِمَن الشََّياِطيِن َمْن يَمُواُصاَل َلُى َويَمْ َمُلاَل َدَمقً ُهوَل َذِلَ  وَُكنَّا َلاُلْ  َحاِ ِظينَ 
(21). 

 

 منكق الكير
اُس ُدلِّْمنَما َمْنِكمَق الكَّْيمِر َوُأو ِينَما ِممْن  َوَوِبَث ُسَلْيَماُل َهاُوَه َوقَاَل يَا أَيمُّاَلا النَّم ةا  تعاىل:

 ُكلِّ َشْيٍء ِإلَّ َ َنا َلاُلَا اْلَ ْضُل اْلُمِبيُن 
 َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَل ُجُناُهُه ِمَن اْلِجنِّ َواإِلْنِم َوالكَّْيِر  َماُلْ  يُانَُداَل 

يَممما أَيمُّاَلممما النَّْممممُل اْهُخلُممماا َمَسممماِكَنُتْ  رَ َحاَّمممغ ِإَذا أَ َممممْاا َدلَمممغ َواِه النَّْممممِل قَالَمممْت َنْملَمممٌة 
 َيْحِكَمنَُّتْ  ُسَلْيَماُل َوُجُناُهُه َوُ ْ  رَ َيْشُ ُروَل 

 َمَاَبسََّ  َضماِحتاً ِممْن قَمْاِلاَلما َوقَماَل َبالِّ َأْونِْدنِمي َأْل َأْشمُتَر نِْ َماَمَ  الَّاِمي أَنْمَ ْممَت َدلَميَّ 
ََ ال َّاِلِحيَن َوَدَلغ َواِلَديَّ َوَأْل   َأْدَمَل َصاِلحاً  َمْرَضاُه َوَأْهِخْلِني ِيَرْحَمِاَ  ِ ي ِدَباِه

َر  َمَقاَل َما ِلَي رَ َأَب  اْلاُلْدُ َد َأْم َكاَل ِمَن اْلَوائِِبيَن   َو َمَ قََّد الكَّيمْ
يَمنَُّى َدَناياً َشِديداً َأْو َرْذَيَحنَُّى َأْو لََيْ  ِيَمنِّي ِيسُ   ْلكَاٍل ُمِبيٍن َرَدنِّ

َر يَِ يٍد  َمَقاَل َأَحكُت ِيَما َلْ  ُ ِحْط ِيِى َوِجُِْاَ  ِمْن َسَبٍإ يَِنَبٍإ يَِقيٍن   َ َمَتَث َغيمْ
 ِإنِّي َوَجْدُت اْمَرَأًن َ ْمِلُتاُلْ  َوُأو َِيْت ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوَلاَلا َدْرٌش َدِظيٌ  
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مممْيكَاُل َأْدَمممماَلاُلْ  َوَجمممْد ُماَلا َوقَمْاَماَلممما َيْسمممُجُدوَل لِل مممْمِم ِممممْن ُهوِل اِل َونَيَّمممَن َلاُلمممُ  الشَّ شَّ
  َ َ دَُّ ْ  َدِن السَِّبيِل  َماُلْ  رَ يَماْلَاُدولَ 

ِِ َويَمْ َلُ  َما ُ ْخُ ماَل َوَمما  َأَر َيْسُجُدوا ِل الَِّني ُيْخِرُج اْلَخْيء ِ ي السََّماَواِت َواألْب
  ُمْ ِلُناَل 

 َى ِإرَ ُ َا َبالُّ اْلَ ْرِش اْلَ ِظيِ  الُ رَ ِإلَ 
 قَاَل َسنَمْنظُُر َأَصَدْقَت َأْم ُكْنَت ِمَن اْلَتاِذيِيَن 

اُلْ   َاْنظُْر َماَذا يَمْرِجُ الَ        اْذَ ْي ِيِتَااِيي َ َنا  َ َْلِقِى ِإلَْياِلْ  ُُ َّ  َمَالَّ َدنمْ
(24). 

 

 درش يلقيم وكرامة آصف ين يرخيا
قَمماَل يَمما أَيمُّاَلمما اْلَمممقَ أَيُُّتممْ  يَممْ  ِيِني ِيَ ْرِشمماَلا : حكايــة عــن النــ  ســليمانةــا  تعــاىل 

 قَمْبَل َأْل يَْ ُ اِني ُمْسِلِميَن 
قَاَل ِدْ ريٌت ِمَن اْلِجنِّ أَنَا آ ِيَ  ِيِى قَمْبَل َأْل  َمُقاَم ِمْن َمَقاِمَ  َوِإنِّي َدَلْيِى َلَقمِايٌّ َأِمميٌن 

 
ما بَآُه  قَاَل الَِّني ِدْنَدُه ِدْلٌ  ِمَن اْلِتَاااِل أَنَا آ ِيَ  ِيِى قَمْبَل َأْل يَمْرَ دَّ ِإلَْيمَ  َطْر ُمَ   َمَلمَّ

لُمَاِني ءَأْشمُتُر َأْم َأْكُ مُر َوَممْن َشمَتَر  َِإنََّمما َيْشمُتُر  ُمْسَاِقّرًا ِدْنَدُه قَاَل َ مَنا ِممْن َ ْضمِل بَيِّمي لَِيبمْ
  َِإلَّ بَيِّي َغِنيٌّ َكرِيٌ  لِنَمْ ِسِى َوَمْن َكَ َر 

 قَاَل َنتُِّروا َلاَلا َدْرَشاَلا نَمْنظُْر أَ َماْلَاِدي َأْم َ ُتاُل ِمَن الَِّنيَن رَ يَماْلَاُدوَل 
ممما َجممماءْت ِقيمممَل َأَ َتمممَنا َدْرُشمممِ  قَالَمممْت َك َنَّمممُى ُ مممَا َوُأو ِينَممما اْلِ ْلمممَ  ِممممْن قَمْبِلاَلممما وَُكنَّممما   َمَلمَّ

ُمْسِلِمينَ 
(21). 

 أصحاال التالف
َوِإِذ اْداَمَزْلُاُماُ ْ  َوَما يَمْ ُبُدوَل ِإَر اَل  َْ ُووا ِإَلغ اْلَتاْلِف يَمْنُشْر َلُتْ  بَيُُّتْ   ةا  تعاىل:
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 ِمْن بَْحَمِاِى َويُماَليِّْئ َلُتْ  ِمْن َأْمرُِكْ  ِمرَ قاً 
ممْمَم ِإَذا طََلَ ممْت  َمممَزاَوُب َدممْن َكاْلِ اِلممْ  ذَ  اَت اْلَيِممميِن َوِإَذا َغَريَممْت  َمْقِرُضمماُلْ  َو َمممَر  الشَّ

ممَماِل َوُ ممْ  ِ ممي َ ْجممَاٍن ِمْنممُى َذلِممَ  ِمممْن آيَمماِت اِل َمممْن يَماْلممِد الُ  َماُلممَا اْلُماْلاَممِد َوَمممْن  َذاَت الشِّ
 ُيْضِلْل  َمَلْن َ ِجَد َلُى َولِّياً ُمْرِشداً 

مَماِل وََكْلمبُماُلْ  يَاِسمٌط َوَ ْحَسبُماُلْ  أَيْمَقاظماً َوُ مْ  بُقُماٌه َونُمَقلِّم بُماُلْ  َذاَت اْلَيِمميِن َوَذاَت الشِّ
اُلْ  بُْدباً  اُلْ  ِ َراباً َوَلُمِلَِْت ِمنمْ  ِذبَاَدْيِى يِاْلَاِصيِد َلِا اطََّلْ َت َدَلْياِلْ  َلَالَّْيَت ِمنمْ

اُلْ  َكمم ممنَماُلْ  قَمماَل قَائِممٌل ِمممنمْ ْ  لَِبثْممُاْ  قَمماُلاا لَِبثْمنَمما يَمْاممماً َأْو وََكممَنِلَ  يَمَ ثْمنَمماُ ْ  لَِيَاَسمماءُلاا يَميمْ
ْنظُمْر يَمْ َض يَمْاٍم قَاُلاا بَيُُّتمْ  َأْدلَمُ  ِيَمما لَِبثْمُاْ   َمايْمَ ُثاا َأَحمدَُكْ  يِمَابِِقُتْ  َ مِنِه ِإلَمغ اْلَمِدينَمِة  َمْليمَ 

 ُيْشِ َرلَّ ِيُتْ  َأَحداً  أَيمُّاَلا َأنَْكغ طََ اماً  َمْلَيْ ِ ُتْ  ِيِرْنٍق ِمْنُى َوْلَياَمَلكَّْف َورَ 
 ِإنمَّاُلْ  ِإْل َيْظاَلُروا َدَلْيُتْ  يَمْرُجُماُكْ  َأْو يُِ يُدوُكْ  ِ ي ِملَِّااِلْ  َوَلْن  ُمْ ِلُحاا ِإذاً أََيداً 

مممماَدَة رَ بَيْممممَي ِ ياَلمممما ِإْذ  وََكمممَنِلَ  َأْدثَمْرنَمممما َدلَممممْياِلْ  لِيَمْ َلُممممماا َألَّ َوْدممممَد اِل َحممممقٌّ َوَألَّ السَّ
َياناً بَيمُّاُلمْ  َأْدلَمُ  ِياِلمْ  قَماَل الَّمِنيَن َغَلبُم نَماُلْ  َأْمَرُ ْ   َمَقاُلاا ايْمُناا َدَلْياِلْ  يُمنمْ اا َدلَمغ يَماَمَنانَُداَل يَميمْ

َأْمرِِ ْ  لََناَِّخَنلَّ َدَلْياِلْ  َمْسِجداً 
(22) . 

 الاايات المنزل
اُلْ  ِإلَّ آيَمَة ُمْلِتمِى َأْل يَمْ  َِيُتُ  الاَّمايُاُت َوقَاَل َلاُلْ  نَبِميمُّ  :ةا  تعاىل: ِف ةثة طالوت 

ََ آُل ُماَسغ َوآُل َ اُبوَل َ ْحِمُلُى اْلَمقَِئَتُة ِإلَّ ِ ي َذلِم َ   ِ يِى َسِتيَنٌة ِمْن بَيُِّتْ  َويَِقيٌَّة ِممَّا  َمَر
رَيًَة َلُتْ  ِإْل ُكْنُاْ  ُمْنِمِنينَ 

(45). 
 ق ة دزير

َأْو َكالَّمِني َممرَّ َدلَمغ قَمْريَمٍة َوِ مَي َخاِويَمٌة َدلَمغ ُدُروِشماَلا عزير وعزيرة: ةا  تعاىل ِف ةثة 
ِبثْمُت قَاَل أَنَّغ ُيْحِيي َ ِنِه الُ يَمْ َد َمْاِ اَلا  ََ َماَ ُى الُ ِماَئَة َداٍم ُُم َّ يَمَ ثَمُى قَماَل َكمْ  لَِبثْمَت قَماَل لَ 

ِبْثَت ِمائَمَة َدماٍم  َماْنظُْر ِإلَمغ طََ اِممَ  َوَشمَراِيَ  لَمْ  يَمَاَسمنَّْى َواْنظُمْر يَمْاماً َأْو يَمْ َض يَمْاٍم قَاَل َيْل لَ 
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م ََ َولَِنْجَ َلَ  آيًَة لِلنَّاِس َواْنظُْر ِإَلغ اْلِ ظَاِم َكْيَف نُمْنِشُزَ ا ُُ َّ َنْتُساَ ا َلْحماً  َمَلمَّ ا ِإَلغ ِحَماِب
َدَلغ ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  َمبَميََّن َلُى قَاَل َأْدَلُ  َألَّ اَل 

(46) . 

 كلي  ال  ماسغ 
وََكلََّ  الُ ُماَسغ َ ْتِليماً ةا  سبحانه: 

(47) . 
 قلق الثوت وهذا من كراماته. حيث كان عزوجل يكل مه

 د ا ماسغ 
ََ اْلَحَجمَر  َمانْم َ ةا  تعاىل:  َجَرْت ِمْنمُى َوِإِذ اْسَاْسَقغ ُماَسغ ِلَقْاِمِى  َمُقْلَنا اْضمِراْل ِيَ َ ما

اُْمَناَمما َدْشممَرَن َدْينمماً قَممْد َدِلممَ  ُكمملُّ أُنَمماٍس َمْشممَريَماُلْ  ُكلُمماا َواْشممَريُاا ِمممْن ِبْنِق اِل َورَ  َمْ ثَمممْاا ِ ممي 
ِِ ُمْ ِسِدينَ  األْب

(48). 
 ُ بال مبين

يٍَة  َْ ِت ِياَلا ِإْل ُكْنَت ِمَن ال َّاهِ  ةا  تعاىل:  ِقينَ قَاَل ِإْل ُكْنَت ِجَِْت يَِ
  َ َْلَقغ َدَ اُه  َِإَذا ِ َي ُُمْ َباٌل ُمِبيٌن 
َْ َيَدُه  َِإَذا ِ َي يَمْيَضاُء لِلنَّاِظرِينَ  َونَمَز

(25). 

 حية  س غ
 ُماَسغ  َوَما  ِْلَ  يَِيِميِنَ  يَا ةا  تعاىل:

اَلا َوَأُ شُّ ِياَلا َدَلغ َغَنِمي َوِلَي  ِ   ياَلا َمَِباُل ُأْخَر  قَاَل ِ َي َدَ اَي أَ َماَكَّ ُ َدَليمْ
 ُماَسغ  قَاَل أَْلِقاَلا يَا

  َ َْلَقاَ ا  َِإَذا ِ َي َحيٌَّة َ ْسَ غ 
 قَاَل ُخْنَ ا َورَ َ َخْف َسُنِ يُدَ ا ِسيَر َماَلا األوَلغ 
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ََ ِإَلغ َجَناِحَ  َ ْخُرْج يَمْيَضاء ِمْن َغْيِر ُساٍء آيًَة ُأْخَر    َواْضُمْ  َيَد
َر   لُِنرَِيَ  ِمنْ   آيَا َِنا اْلُتبمْ

اْذَ ْي ِإَلغ ِ ْرَدْاَل ِإنَُّى طََوغ
(90). 

 سحرن يني إسرائيل
 قَاَل اْلَمقَ ِمْن قَمْاِم ِ ْرَدْاَل ِإلَّ َ َنا َلَساِحٌر َدِليٌ   ةا  تعاىل:

 يُرِيُد َأْل ُيْخرَِجُتْ  ِمْن َأْبِضُتْ  َ َماَذا  َْ ُمُروَل 
 اُه َوَأْبِسْل ِ ي اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن قَاُلاا َأْبِجْى َوَأخَ 

 يَْ ُ اََ ِيُتلِّ َساِحٍر َدِليٍ  
 َوَجاء السََّحَرُن ِ ْرَدْاَل قَاُلاا ِإلَّ لََنا َرْجراً ِإْل ُكنَّا َنْحُن اْلَوالِِبيَن 

 قَاَل نَمَ ْ  َوِإنَُّتْ  َلِمَن اْلُمَقرَّيِيَن 
  ُمْلِقَي َوِإمَّا َأْل َنُتاَل َنْحُن اْلُمْلِقيَن ُماَسغ ِإمَّا َأْل  قَاُلاا يَا

 قَاَل أَْلُقاا  َمَلمَّا أَْلَقْاا َسَحُروا َأْدُيَن النَّاِس َواْساَمْرَ ُباُ ْ  َوَجاُءوا ِيِسْحٍر َدِظيٍ  
ََ  َِإَذا ِ َي  َمْلَقُف َما يَْ ِ ُتاَل  َنا ِإَلغ ُماَسغ َأْل أَْلِق َدَ ا  َوَأْوَحيمْ

 اْلَحقُّ َوَيَكَل َما َكانُاا يَمْ َمُلاَل   َمَاَقعَ 
  َموُِلُباا ُ َناِلَ  َوانْمَقَلُباا َصاِغرِيَن 

 َوأُْلِقَي السََّحَرُن َساِجِديَن 
 قَاُلاا آَمنَّا ِيَرالِّ اْلَ اَلِميَن 

َبالِّ ُماَسغ َوَ اُبولَ 
(91) . 

 دباب البحر
اْلَبْحرَ  َوَجاَوْننَا يَِبِني ِإْسَرائِيلَ ةا  تعاىل : 

(52). 
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َنا ِإَلغ ُماَسغ َأْل َأْسِر ِيِ َباِهي ِإنَُّتْ  ُماَّبَمُ اَل  وةا  سبحانه:  َوَأْوَحيمْ
  ََ ْبَسَل ِ ْرَدْاُل ِ ي اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن 

 ِإلَّ َ ُنَرِء َلِشْرِذَمٌة َقِليُلاَل 
 َوِإنمَّاُلْ  لََنا َلَواِئظُاَل 

 ُبوَل َوِإنَّا َلَجِميٌع َحاذِ 
  ََ ْخَرْجَناُ ْ  ِمْن َجنَّاٍت َوُدُياٍل 

 وَُكُناٍن َوَمَقاٍم َكرِيٍ  
 َكَنِلَ  َوَأْوبَُْمَناَ ا يَِني ِإْسَرائِيَل 

  َ َ ْمبَمُ اُ ْ  ُمْشرِِقيَن 
  َمَلمَّا  َمَراء  اْلَجْمَ اِل قَاَل َأْصَحااُل ُماَسغ ِإنَّا َلُمْدبَُكاَل 

 ِ َي بَيِّي َسيَماْلِديِن قَاَل َكقَ ِإلَّ مَ 
ََ اْلَبْحَر  َانْمَ َلَق َ َتاَل ُكلُّ ِ ْرٍق َكالكَّْاِه اْلَ ِظيِ   َنا ِإَلغ ُماَسغ َأِل اْضِراْل ِيَ َ ا  ََ ْوَحيمْ

 
 َوَأْنَلْ َنا َُ َّ اآَلَخرِيَن 

َنا ُماَسغ َوَمْن َمَ ُى َأْجَمِ يَن   َوأَْنَجيمْ
َنا اآَلَخرِينَ    ُُ َّ َأْغَرقمْ

ِإلَّ ِ ي َذِلَ  رَيًَة َوَما َكاَل َأْكثَمُرُ ْ  ُمْنِمِنينَ 
(91). 

 من آيات ماسغ
 َوقَاُلاا َماْلَما  َْ  َِنا ِيِى ِمْن آيٍَة لَِاْسَحَرنَا ِياَلا َ َما َنْحُن َلَ  ِيُمْنِمِنيَن  ةا  تعاىل:

مممملَ  َْ َوالممممدََّم آيَمممماٍت ُمَ  َّممممَقٍت   ََ ْبَسممممْلَنا َدلَممممْياِلُ  الكُّا َمممماَل َواْلَجممممَراَه َواْلُقمَّ َوالضَّممممَ اِه
  َاْسَاْتبَمُروا وََكانُاا قَمْاماً ُمْجرِِميَن 

ََ َلِِْن َكَشْ َت َدنَّا  َوَلمَّا َوَقَع َدَلْياِلُ  الرِّْجُز قَاُلاا يَا ُْ لََنا بَيََّ  ِيَما َداِلَد ِدْنَد ُماَسغ اْه
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 نَّ َمَ َ  يَِني ِإْسَرائِيَل الرِّْجَز لَنُمْنِمَننَّ َلَ  َولَنُمْرِسلَ 
اُلُ  الرِّْجَز ِإَلغ َأَجٍل ُ ْ  يَاِلُواُه ِإَذا ُ ْ  يَمْنُتُثاَل    َمَلمَّا َكَشْ َنا َدنمْ

اَلا َغاِ ِلينَ  يَا َِنا وََكانُاا َدنمْ يُاا يَِ َناُ ْ  ِ ي اْلَي ِّ يِ َنمَّاُلْ  َكنَّ اُلْ   ََ ْغَرقمْ  َانْماَمَقْمَنا ِمنمْ
(92). 

 

 لغرق  ردا 
نَمماٍت  َاْسممَ ْل يَنِممي ِإْسممَرائِيَل ِإْذ َجمماءُ ْ   ةــا  تعــاىل: نَمما ُماَسممغ ِ ْسممَع آيَمماٍت يَميمِّ َوَلَقممْد آ َميمْ

 ُماَسغ َمْسُحاباً   َمَقاَل َلُى ِ ْرَدْاُل ِإنِّي َرظُنَُّ  يَا
ِِ يَ   َ اِئَر َوِإنِّمي َرظُنُّمَ  يَماقَاَل َلَقْد َدِلْمَت َما أَنْمَزَل َ ُنَرِء ِإرَ َبالُّ السََّماَواِت َواألْب

 ِ ْرَدْاُل َمْثُباباً 
َناُه َوَمْن َمَ ُى َجِمي اً  ِِ  ََ ْغَرقمْ  ََ بَاَه َأْل َيْسَاِ زَُّ ْ  ِمَن األْب

(99). 

 يددا دلغ قابول  ماسغ
نَماُه ِممَن ا ةا  تعـاىل: ْلُتنُماِن َمما ِإلَّ ِإلَّ قَماُبوَل َكماَل ِممْن قَممْاِم ُماَسمغ  َمبَموَمغ َدلَمْياِلْ  َوآ َميمْ

ِن ِإْذ قَاَل َلُى قَمْاُمُى رَ  َمْ َرْح ِإلَّ اَل رَ ُيِحيُّ اْلَ رِحِ   يَن َمَ اِ َحُى لَاَمُناُء يِاْلُ ْ َبِة ُأوِلي اْلُقاَّ
نْمَيا َوَأْحِسْن َكَمما اَب اآَلِخَرَن َوَر  َمْنَم َنِ يَبَ  ِمَن الدُّ ََ الُ الدَّ َأْحَسمَن  َوايْمَاِغ ِ يَما آ َا

ِِ ِإلَّ اَل رَ ُيِحيُّ  اْلُمْ ِسِدينَ   الُ ِإلَْيَ  َورَ  َمْبِغ اْلَ َساَه ِ ي األْب
قَاَل ِإنََّما ُأو ِيُاُى َدَلغ ِدْلٍ  ِدْنِدي َأَولَمْ  يَمْ لَمْ  َألَّ اَل قَمْد َأْ لَمَ  ِممْن قَمْبِلمِى ِممَن اْلُقمُروِل 

ًن   َوَأْكثَمُر َجْم اً َورَ ُيْسَ ُل َدْن ُذنُاِياِلُ  اْلُمْجرُِماَل َمْن ُ َا َأَشدُّ ِمْنُى قُماَّ
نْمَيا يَمما لَْيممَت لَنَمما ِمثْممَل َممما  َ َخممَرَج َدلَممغ قَمْاِمممِى ِ ممي نِيَناِممِى قَمماَل الَّممِنيَن يُرِيممُدوَل اْلَحيَمماَن الممدُّ

 ُأوِ َي قَاُبوُل ِإنَُّى َلُنو َحظٍّ َدِظيٍ  
ٌر ِلَممْن آَممَن َوَدِممَل َصماِلحاً َورَ يُمَلقَّاَ ما َوقَاَل الَِّنيَن ُأوُ اا  اْلِ ْلَ  َويْمَلُتْ  َُمَاااُل اِل َخيمْ

 ِإرَ ال َّاِيُروَل 
                                                           

 .112-114سورة األعراف:  (92)
 .101-101سورة اإلسراء:  (99)
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َِ َ َمما َكماَل لَمُى ِممْن ِ َِمٍة يَمْنُ مُرونَُى ِممْن ُهوِل اِل َوَمما َكماَل ِممَن  َ َخَسْ َنا ِيِى َوِيَدابِِه األْب
 اْلُمْنَاِ رِيَن 

الَِّنيَن َ َمنمَّْاا َمَتانَُى يِاألْمِم يَمُقاُلاَل َوْيَتَ لَّ اَل يَمْبُسُط الرِّْنَق ِلَممْن َيَشماُء ِممْن  َوَأْصَبحَ 
َنا َلَخَسَف يَِنا َوْيَت َنَُّى رَ يُمْ ِلُح اْلَتاِ ُروَل   ِدَباِهِه َويَمْقِدُب َلْارَ َأْل َمنَّ الُ َدَليمْ

اُب اآَلِخممَرُن َنْج َ  ِِ َورَ َ َسمماهاً َواْلَ اِقبَممُة  ِْلممَ  الممدَّ ُلاَلمما لِلَّممِنيَن رَ يُرِيممُدوَل ُدلُممّااً ِ ممي األْب
لِْلُماَِّقينَ 

(92). 

 إحياء الميت
َوِإْذ قَماَل ُماَسمغ ِلَقْاِممِى ِإلَّ اَل يَمْ ُمرُُكْ   ةا  تعاىل ِف ةثة إحياء امليم ببع  البقـرة:

 ُننَا ُ ُزواً قَاَل َأُداُذ يِاللَِّى َأْل َأُكاَل ِمَن اْلَجاِ ِليَن َأْل َ ْنَيُحاا يَمَقَرًن قَاُلاا أَ َماَّخِ 
ٌِ َورَ ِيْتمٌر َدمَاالٌ  ُْ لََنا بَيََّ  يُمبَميِّْن لََنا َما ِ َي قَاَل ِإنَُّى يَمُقاُل ِإنمَّاَلا يَمَقَرٌن رَ  َاِب  قَاُلاا اْه

َ ُلاا َما  ُمْنَمُروَل   يَمْيَن َذِلَ   َا مْ
 ُْ لَنَمما بَيَّممَ  يُمبَمميِّْن لَنَمما َممما َلْانُماَلما قَمماَل ِإنَّممُى يَمُقماُل ِإنمَّاَلمما يَمَقممَرٌن َصمْ َراُء  َمماِقٌع َلْانُماَلمما  قَماُلاا اْه
 َ ُسرُّ النَّاِظرِيَن 

نَما َوِإنَّما ِإْل َشماء الُ َلُمالْ  ُْ لََنا بَيََّ  يُمبَميِّْن لََنا َما ِ َي ِإلَّ اْلبَمَقَر َ َشايََى َدَليمْ اَمُدوَل قَاُلاا اْه
 

َِ َورَ َ ْسممِقي اْلَحممْرَث ُمَسمملََّمٌة رَ ِشممَيَة  قَمماَل ِإنَّممُى يَمُقمماُل ِإنمَّاَلمما يَمَقممَرٌن رَ َذلُمماٌل  ُِثيممُر األْب
 ِ ياَلا قَاُلاا اآَلَل ِجَِْت يِاْلَحقِّ َ َنَيُحاَ ا َوَما َكاُهوا يَمْ َ ُلاَل 

 َوالُ ُمْخِرٌج َما ُكْنُاْ  َ ْتُاُماَل َوِإْذ قَماَمْلُاْ  نَمْ ساً  َاهَّابَْأُ ْ  ِ ياَلا 
 َمُقْلَنا اْضرِيُاُه يِبَمْ ِضاَلا َكَنِلَ  ُيْحِيي الُ اْلَمْاَ غ َويُرِيُتْ  آيَا ِِى َلَ لَُّتْ   َمْ ِقُلالَ 

(97). 

 القرآل م جزن بسال اإلسقم
ْ ُ اا ِيِمْثِل َ َنا اْلُقْرآِل رَ يَْ ُ اَل ُقْل َلِِِن اْجَاَمَ ِت اإِلْنُم َواْلِجنُّ َدَلغ َأْل يَ ةا  تعاىل: 

                                                           

 .21-72سورة القثص:  (92)
 .71-27سورة البقرة:  (97)
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ِيِمْثِلِى َوَلْا َكاَل يَمْ ُضاُلْ  لِبَمْ ٍض َظاِليراً 
(58). 

اَمممَراُه قُممْل  َممْ ُ اا ِيَ ْشممِر ُسممَاٍب ِمْثِلممِى ُمْ اَمَريَمماٍت َواْهُدمماا َمممِن وةــا  ســبحانه:  َأْم يَمُقالُمماَل ا مْ
ْ  َصاِهِقينَ اْسَاكَْ ُاْ  ِمْن ُهوِل اِل ِإْل ُكْناُ 

(59). 
َوِإْل ُكْنُاْ  ِ ي بَْيٍي ِممَّا نَمزَّْلَنا َدلَمغ َدْبمِدنَا  َمْ ُ اا ِيُسمابٍَن ِممْن ِمْثِلمِى َواْهُدماا  ةا  تعاىل:و

 ُشاَلَداءُكْ  ِمْن ُهوِل اِل ِإْل ُكْنُاْ  َصاِهِقيَن 
لَّاِمممي َوُقاُهَ ممما النَّممماُس َواْلِحَجمممابَُن ُأِدمممدَّْت  َمممِإْل لَمممْ   َمْ َ لُممماا َولَمممْن  َمْ َ لُممماا  َممما مَُّقاا النَّممماَب ا

لِْلَتاِ رِينَ 
(20). 

 

 كرامات أخر  للرسال 
  َوالنَّْجِ  ِإَذا َ َا ةا  تعاىل: 

َما َضلَّ َصاِحُبُتْ  َوَما َغَا 
(61). 

اَمَرَيِت السَّاَدُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر وةا  سبحانه:   اقمْ

ِرُضاا َويَمُقاُلاا ِسْحٌر ُمْسَاِمرٌّ َوِإْل يَمَرْوا آيًَة يُم ْ 
(62). 

 َسَ َل َساِئٌل ِيَ َنااٍل َواِقٍع وةا  تعاىل: 

لِْلَتاِ ريَن لَْيَم َلُى َهاِ عٌ 
(63). 

 نزول المقئتة دلغ األولياء
ِئَتمُة َأرَ َ َخماُ اا ِإلَّ الَِّنيَن قَاُلاا بَيمَُّنا الُ ُُ َّ اْسماَمَقاُماا  َماَمنَممزَُّل َدلَمْياِلُ  اْلَمقَ ةا  تعاىل: 

                                                           

 .22سورة اإلسراء:  (92)
 .11سورة هود:  (95)
 .42-41سورة البقرة:  (20)
 .4-1سورة النجم:  (21)
 .4-1سورة القمر:  (24)
 .4-1سورة املعارج:  (21)
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َورَ َ ْحَزنُاا َوأَْيِشُروا يِاْلَجنَِّة الَِّاي ُكْنُاْ  ُ اَدُدولَ 
(64). 

 
 األولياء كرامة واألِبيتاء السماوات 

ُِ َوَمما َكمانُاا ُمْنظَمرِينَ ةا  تعاىل:  َ َما َيَتْت َدَلْياِلُ  السَّمَماُء َواألْب
ممـا يفهـم منـه  (65)

 من الثاحل.أ ا تبكي على املؤ 
مـــر عليـــه رجـــل عـــدو هلل ولرســـوله فقـــا  »ةـــا :  وِف تفســـري القمـــي عـــن أمـــري املـــؤمنني 

 : ََوَما َكانُاا ُمْنَظرِين ُِ   مـر عليـه اْلسـني بـن علـي  َ َما َيَتْت َدَلْياِلُ  السََّماُء َواألْب
 (66)«فقا : لكن هذا ليبكني عليه السماء واألرض. 

                                                           

 .10سورة فثلم:  (22)
 .45دخان: سورة ال (29)
 سورة الدخان. 451ص 4تفسري القمي: ج (22)
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 أشالد أنت  أحياء دند بيت   رنقال
األنبيـــاء واألممـــة الطـــاهرون )صـــلوات اهلل علـــيهم أ عـــني( أمـــواهتم كأحيـــامهم، وأحيـــاؤهم  

أشــــهد يـــا مــــوايل  أنكــــم : »كـــأمواهتم علــــى حـــدذ ســــواء، وَلـــذا ورد ِف زيــــارة أمــــري املـــؤمنني 
 .(67)«تسمعون كالمي وترون مقامي وتعرفون مكاين وتردون سالمي

وكمـــا يبـــم َلـــم الكنـــري مـــن الكرامـــات واملعجـــزات ِف حيـــاهتم الشـــريفة، كـــذلك هـــي يابتـــة 
ومســــتمرة بعــــد وفــــاهتم أيضــــا . والقثــــص والتــــواريخ واألحاديــــث الثــــحيحة ِف جزميــــات هــــذ  
األمــور ومثــاديقها فــوق حــد التــواتر، مضــافا  إىل الكنــري مــن اْلســيات واملشــاهدات اوارجيــة 

 املتكررة.
أحياء عند رهـم يرزةـون، يسـمعون الكـالم  الروايات الدالة على أ م  ونذكر هنا بع 

 ويبلغهم السالم ويقضون اْلوامج بكذن اهلل تعاىل.

  بلوى ال قن والسقم
مـروا باملدينـة فسـلموا علـى رسـو  »ةـا  َلـم:  عن إسحاق بن عمـار: أن أبـا عبـد اهلل 

 .(68)«من ةريب، وإن كانم الثالة تبلغه من بعيد اهلل 
 .(69)«وإن كان السالم يبلغه من بعيد»وِف نسخة: 

إن هلل مالمكة  سياحني ِف األرض : » وعن عبد اهلل بن مسعود ةا : ةا  رسو  اهلل 
 .(70)«يبلغوين عن أميت السالم
ء مــن األرض  مـن ســلم علـي  ِف شـي: »ةــا : ةـا  رسـو  اهلل  وعـن أمـري املـؤمنني 

 .(71)«قرب معتهاُبلغته ومن سل م علي  عند ال
                                                           

 .11ح 2ب 129ص 57حبار األنوار: ج (27)
 .9ح باب دخو  املدينة وزيارة الن   994ص 2الكاِف: ج (22)
 .15122ح 2ب 112ص 12وسامل الشيعة: ج (25)
 .11ح 91اجمللس 114األمايل للثدوق: ص (70)
 .2ح 1ب 124ص 57حبار األنوار: ج (71)
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وإن   صـلوا إىل جنـب ةـرب النـ  : »وعن معاوية بن وهـب ةـا : ةـا  أبـو عبـد اهلل 
 .(72)«كانم صالة املؤمنني تبلغه أينما كانوا

عـن املمـر ِف مـؤخر مسـجد رسـو  اهلل  وعن صفوان بن َيىي ةا : سـألم أبـا اْلسـن 
   وال أســلم علــى النــ  فقــا ، « :مل يكــن أبــو اْلســن ةلــم: « نا ذلــكيثــ

سـلم عليـه »  ةـا : « ال: » فيـدخل املسـجد فيسـلم مـن بعيـد وال يـدنو مـن القـرب، فقـا  
 .(73)«حني تدخل وحني صرج ومن بعيد

: إين زدت  ــايل دينــارين أو ياليــة وعــن عــامر بــن عبــد اهلل ةــا : ةلــم أل  عبــد اهلل 
 تـــأن ةـــرب رســـو  اهلل  ةـــد أحســـنم مـــا أيســـر هـــذا»علـــى أن ميـــر   علـــى املدينـــة، فقـــا : 

 .(74)«وتسلم عليه، أما إنه ليسمعك من ةريب ويبلغه عنك من بعيد
أن أكنــر الثــالة ِف مســجد رســو   وعــن أ  بكــر اْلضــرمي: ةــد أمــرين أبــو عبــد اهلل 

تأن ةرب رسـو  اهلل »وةا  يل: « إنك ال تقدر عليه كلما ش م»ما استطعم وةا :  اهلل 
» : (75)«ا إنه يسمعك من ةريب ويبلغه عنك إذا كنم نامياأم»، ةلم: نعم، ةا. 

 من ناب قبري
ةـا : ةـا  رسـو  اهلل  عن موسى بن إماعيل بن موسى بـن جعفـر عـن أبيـه عـن آبامـه 

 « :  من زار ةربا بعد مون، كان كمن هاجر إيل  ِف حيان، فكن مل تسـتطيعوا فـابعنوا إيل
 .(76)«السالم فكنه يبلغين

 دليال   دِر األدمال
ةا : س ل عن األعما  هل تعـرض علـى رسـو  اهلل  عن  مد بن مسلم عن أحداا 

   فقا « :ةيل له: أرأيم ةو  اهلل « ما فيه شك  وقل ادملاا  سير  ال دملتم

                                                           

 .2ح 1ب 7ص 2ذيب األحكام: جهت (74)
 .2ح باب دخو  املدينة وزيارة الن   994ص 2الكاِف: ج (71)
 .2ح 1ب 124ص 57حبار األنوار: ج (72)
 .15125ح 2ب 115-112ص 12وسامل الشيعة: ج (79)
 .11240ح 2ب 125ص 10مستدرح الوسامل: ج (72)
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وبسالى والمنمنال
 .(78)«هلل شهداء ِف أرته: » ، ةا  (77)

طــاب كــان يقــو : إن رســو  اهلل : إن أبــا اووعــن أ  بثــري ةــا : ةلــم أل  عبــد اهلل 
  تعرض عليه أعما  أمته كل مخيس، فقا  أبو عبد اهلل « :  ليس هكذا ولكن رسـو
ــــه كــــل صــــباح، أبرارهــــا وفجارهــــا فاحــــذروا، وهــــو ةــــو  اهلل  اهلل  ــــه أعمــــا  أمت تعــــرض علي

 سير  ال دملت  وبسالى والمنمنالعزوجل: 
 وسكم.« (79)

 . (80)ممةةا  أبو بثري: إمنا عهلل األ
فقــا  رجــل: « مــا لكــم تســوءون رســو  اهلل »، يقــو :  وعــن ماعــة ةــا : معتــه 

أمـا تعلمـون أن أعمـالكم تعـرض عليـه فـكذا رأى فيهـا : » جعلم فداح وكي  نسوؤ ؟ ةا 
 .(81)«وسرو  معثية اهلل ساء  ذلك فال تسوءوا رسو  اهلل 

ةـا : حـديين الشـيخ أبـو  )رمحه اهلل(اوعن أ  عبد اهلل اْلسني بن علي بن سفيان البزوفر 
ــــا : اختلــــ  أصــــحابنا ِف التفــــوي  وغــــري ،  ــــه( ة القاســــم اْلســــني بــــن روح )رتــــوان اهلل علي
فمضـــيم إىل أ  طـــاهر بـــن بـــال  ِف أيـــام اســـتقامته فعرفتـــه اوـــالف، فقـــا : أخـــرين، فأخرتـــه 

د اهلل أمـــرا  إذا أرا»ةـــا :  أيامـــا ، فعـــدت إليـــه، فـــأخرج إيل  حـــدينا  بكســـناد  إىل أ  عبـــد اهلل 
واحـدا  بعـد واحـد إىل أن ينتهـي    أمري املؤمنني وسامر األممـة  عرته على رسو  اهلل 

  خيرج إىل الدنيا، وإذا أراد املالمكة أن يرفعوا إىل اهلل عز وجل عمال   إىل صاحب الزمان 
   خيرج على واحـد بعـد واحـد إىل أن يعـرض علـى رسـو  اهلل عرض على صاحب الزمان 

  يعرض على اهلل عزوجل فما نز  مـن اهلل فعلـى أيـديهم ومـا عـرج إىل اهلل فعلـى أيـديهم  
 .(82)«وما استغنوا عن اهلل عزوجل طرفة عني

: وددت أنـك عمـرت فينـا عمــر  وعـن أ  سـعيد اوـدرا: أن عمـارا  ةــا  لرسـو  اهلل 
س بشـر لكـم، أمـا ِف يا عمار حيان خري لكم ووفان لـي: » ، فقا  رسو  اهلل  نوح 

                                                           

 .109سورة التوبة:  (77)
 .115لرباءة حمن سورة ا 102ص 4تفسري العياشي: ج (72)
 .109سورة التوبة:  (75)
 .17باب نوادر املعاين ح 154معاين األخبار: ص (20)
 .45ح 41اجمللس 152األمايل للمفيد: ص (21)
 .2ف 127الغيبة للطوسي: ص (24)
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حيــان فتحــديون وأســتغفر اهلل لكــم، وأمــا بعــد وفــان فــاتقوا اهلل وأحســنوا الثــالة علــي  وعلــى 
أهــل بيــيت فــكنكم تعرتــون علــي  وعلــى أهــل بيــيت وأمــاؤكم وأمــاء آبــامكم وةبــاملكم فــكن يكــن 

شـكاح والـذين فقا  املنـافقون وال« خريا  محدت اهلل وإن يكن سوى ذلك أستغفر اهلل لذنوبكم
ـــزعم أن األعمـــا  تعـــرض عليـــه بعـــد وفاتـــه بأمـــاء الرجـــا  وأمـــاء آبـــامهم  ِف ةلـــوهم مـــرض: ي

وقممل ادملمماا  سممير  ال وأنســاهم إىل ةبــاملهم إن هــذا َلــو اإلفــك فــأنز  اهلل جــل جاللــه 
دملت  وبسالى والمنمنال

عامـة وخاصـة أمـا الـذين »، فقيل له: ومـن املؤمنـون، فقـا : (83)
 .»(84)فهم آ   مد األممة منهم والمنمنالهلل عزوجل ةا  ا

 من نابنا  ي مما نا
مـــن زارنـــا ِف مماتنـــا فكأمنـــا زارنـــا ِف حياتنـــا، ومـــن جاهـــد »أنـــه ةـــا :  عـــن أ  عبـــد اهلل

عدونا فكأمنـا جاهـد معنـا، ومـن تـوىل حملبنـا فقـد أحبنـا، ومـن سـر مؤمنـا فقـد سـرنا، ومـن أعـان 
 .»(85)جدنا  مدفقرينا كان مكافاته على 

يا علـي مـن زارين ِف حيـان أو بعـد مـون، أو زارح ِف حياتـك أو : »وةا  رسو  اهلل 
بعد موتـك، أو زار ابنيـك ِف حياهتمـا أو بعـد موهتمـا، تـمنم لـه يـوم القيامـة أن أخلثـه مـن 

 . (86)«أهواَلا وشدامدها ح  أصري  معي ِف درجيت
كمـن »: مـا ملـن زار واحـدا  مـنكم؟ ةـا :   وعن زيد الشحام ةا : ةلم أل  عبد اهلل

 . »(87)زار رسو  اهلل 
، فقلـم: وعن يـونس عـن أ  وهـب القثـرا ةـا : دخلـم املدينـة فأتيـم أبـا عبـد اهلل

بـ س مـا صـنعم لـوال أنـك مـن شـيعتنا »، ةـا :  جعلم فداح أتيتك ومل أزر أمري املؤمنني 
ةلــم: « المكــة ويــزور  األنبيــاء ويــزور  املؤمنــونمــا نظــرت إليــك، أال تــزور مــن يــزور  اهلل مــا امل

أفضـل عنـد اهلل مـن األممـة   فـاعلم أن أمـري املـؤمنني »جعلم فداح ما علمم ذلك، ةـا : 

                                                           

 .109سورة التوبة:  (21)
 .11722ح 100ب 122-121ص 14مستدرح الوسامل: ج (22)
 .11201ح 4ب 121ص 10مستدرح الوسامل: ج (29)
 . 4باب فضل الزيارات ويواها ح 975ص 2الكاِف: ج (22)
 .1121باب يواب زيارة الن  واألممة)صلوات اهلل عليهم أ عني( ح 972ص 4من ال َيضر  الفقيه: ج (27)
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 .(88)«كلهم وله يواب أعماَلم وعلى ةدر أعماَلم فضلوا
رمبا فـاتين اْلـج فـأعرف عنـد ةـرب اْلسـني  وعن بشري الدهان ةا : ةلم أل  عبد اهلل 

 أحسـنم يـا بشـري أميـا مـؤمن أتـى ةـرب اْلسـني»ا  حبقه، فقا : عارف  عارفـا  حبقـه ِف غـري
يـوم عيــد كتـب اهلل لــه عشـرين حجــة  وعشـرين عمــرة  مـربورات مقبــوالت وعشـرين غــزوة مـا نــ  
مرسل أو إمام عد ، ومن أتا  ِف يوم عيد كتب اهلل له مامة حجة ومامة عمرة ومامة غـزوة مـا 

يـا »، ةلم: وكي  يل مبنل املوة ، فنظر إيل  شبه املغضـب   ةـا : «د ن  مرسل أو إمام ع
يـوم عرفـة واغتسـل مـن الفـرات   توجـه إليـه كتـب اهلل  بشري إن املؤمن إذا أتى ةرب اْلسني 

 .(89) وال أعلم إال ةا  وعمرة« له بكل خطوة حجة  مبناسكها
أيـن »ةوم على محري فقـا :  فمر وعن يزيد بن عبد امللك ةا : كنم ما أ  عبد اهلل 

، فقا  رجـل «فما مينعهم من زيارة الشهيد الغريب»، ةلم: ةبور الشهداء، ةا : «يريد هؤالء
زيارتــه خـري مــن حجـة وعمــرة وعمـرة وحجــة حـ  عــد »مـن أهـل العــراق: وزيارتـه واجبــة، ةـا : 

ا  رجــل، ةــا : فــواهلل مــا ةمــم حــ  أتــ« مقبــوالت مــربورات»  ةــا : « عشــرين حجــة  وعمــرة  
فقــا  لــه: إين ةــد حججــم تســا عشــرة حجــة  فــادع اهلل أن يــرزةين تــام العشــرين حجــة ، ةــا : 

 . (90)«لزيارته خري من عشرين حجة  »، ةا : ال، ةا : « هل زرت ةرب اْلسني »
فقلـم لـه: جعلـم فـداح آن  وعن أ  سعيد املدامين ةـا : دخلـم علـى أ  عبـد اهلل 

أطيب الطيبـني وأطهـر الطـاهرين  ، فامم ةرب ابن رسو  اهلل نعم»، ةا :  ةرب اْلسني 
 .(91)«وأبر األبرار فكذا زرته كتب اهلل لك به مخسا  وعشرين حجة  

فقيــل يل: ادخـل، فــدخلم  وعـن معاويـة بــن وهـب ةــا : اسـتأذنم علــى أ  عبـد اهلل 
  : فوجدته ِف مثال  ِف بيته فجلسم ح  ةضى صالته فسمعته يناجي ربه، وهو يقو 

اللهــم يــا مــن خثــنا بالكرامــة ووعــدنا الشــفاعة وخثــنا بالوصــية وأعطانــا علــم مــا مضــى »
 وعلــم مــا بقــي وجعــل أف ــدة  مــن النــا  هتــوا إلينــا، اغفــر يل وإلخــواين وزوار ةــرب اْلســني 

                                                           

 .2ب 79-72فرحة الغرا: ص (22)
 .12ح 12ب 22ص 2هتذيب األحكام: ج (25)
 .1ح سني باب فضل زيارة أ  عبد اهلل اْل 921ص 2الكاِف: ج (50)
 .15971ح 29ب 222ص 12وسامل الشيعة: ج (51)
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الذين أنفقوا أمواَلم وأشخثوا أبدا م رغبة  ِف برنا ورجاء  ملا عندح ِف صلتنا، وسرورا  أدخلـو  
نبيـــك )صـــلواتك عليــه وآلـــه(، وإجابـــة  مــنهم ألمرنـــا، وغيظـــا  أدخلــو  علـــى عـــدونا، أرادوا علــى 

بــــذلك رتــــاح، فكــــاف هم عنــــا بالرتــــوان، واكألهــــم بالليــــل والنهــــار، واخلــــ  علــــى أهــــاليهم 
وأوالدهم الذين خلفوا بأحسـن اولـ ، واصـحبهم واكفهـم شـر كـل جبـار عنيـد وكـل تـعي  

س واان، وأعطهم أفضل ما أملـوا منـك ِف غـربتهم عـن من خلقك وشديد وشر شياطني اإلن
أوطــــا م، ومــــا آيرونــــا بــــه علــــى أبنــــامهم وأهــــاليهم وةرابــــاهتم، اللهــــم إن أعــــداءنا عــــابوا علــــيهم 
خــروجهم فلــم يــنههم ذلــك عــن الشــخوص إلينــا، خالفــا  مــنهم علــى مــن خالفنــا فــارحم تلــك 

 لــب علــى حضــرة أ  عبــد اهلل الوجــو  الــيت غريهتــا الشــمس، وارحــم تلــك اوــدود الــيت تتق
وارحم تلـك األعـني الـيت جـرت دموعهـا رمحـة  لنـا، وارحـم تلـك القلـوب الـيت جزعـم واحرتةـم 
لنــا، وارحــم تلــك الثــرخة الــيت كانــم لنــا، اللهــم إين أســتودعك تلــك األبــدان وتلــك األنفــس 

 «.ح  توفيهم على اْلوض يوم العطش األكرب
اء، فلمــا انثــرف ةلــم: جعلــم فــداح لــو أن هــذا فمــا زا  يــدعو وهــو ســاجد هــذا الــدع

الذا معم منك كان ملـن ال يعـرف اهلل عزوجـل لظننـم أن النـار التطعـم منـه شـي ا  أبـدا  واهلل 
  « ما أةربك منه فمـا الـذا مينعـك مـن زيارتـه»لقد تنيم أين كنم زرته ومل أحج، فقا  يل: 

يـا »ر أن األمر يبلغ هـذا كلـه، فقـا : ةلم: جعلم فداح مل أ« يا معاوية مل تدع ذلك»ةا : 
 .(92)«معاوية من يدعو لزوار  ِف السماء أكنر ممن يدعو َلم ِف األرض

 إىل غريها من الروايات.

                                                           

 .4ح 20ب 117-112كامل الزيارات: ص  (54)
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 الرسال األدظ  
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 ق يدن الُبرهن

ِف املنـــــام وةـــــرء لـــــه ةثـــــيدته املعروفـــــة  النـــــ   (93)رأى الشـــــاعر املشـــــهور )البوصـــــريا(
علــى   رداء ، فلمـا ةــام مــن املنـام رأى أن رداء رســو  اهلل  طــا  رســو  اهلل)الـربدة(، فأع

كتفـــــه، يقـــــا : إن هـــــذا الـــــرداء موجـــــود إىل اآلن ِف املتحـــــ  العنمـــــاين اوـــــاص ب يـــــار رســـــو  

                                                           

 هجرية، نظم ةثيدة شهرية ِف مدح الن  252الشيخ شرف الدين أبو عبد اهلل  مد البوصريا املتوىف سنة  (51)
 (.وماها )الكواكب الدرية ِف مدح خري الربية

عد الــدين الفــارةي رمــد عظــيم أشــرف منــه علــى العمــى فــرأى ِف منامــه ةــامال  وذكــر حــاجي خليفــة: أنــه أصــاب ســ
يقو : امِ  إىل الثاحب هاء الدين وخذ منه الربدة وأجعلها على عينيك، فنه  من ساعته وجاء إليه وأخرب ، 

أنشـــأها البوصـــريا، فـــنحن نستشـــفي هـــا  فقـــا : مـــا عنـــدا شـــيء يقـــا  لـــه الـــربدة، وإمنـــا عنـــدا مـــدي  النـــ  
 فأخرجها ووتعها سعد الدين على عينيه فشفي رمد . 

منهـا مـا كـان اةرتحـه علـي   ةا  البوصريا: كنم ةد نظمم ةثامد ِف مـدح رسـو  اهلل »وِف فوات الوفيات: 
الثاحب زين الدين يعقوب بن الزبري   اتفق بعد ذلك أنه أصـابين فـاأ أبطـل نثـفي ففكـرت ِف عمـل ةثـيدن 

واستشــفعم هــا إىل اهلل تعــاىل ِف أن يعــافيين وكــررت إنشــادها، وبكيــم ودعــوت وتوســلم  هــذ  )الــربدة( فعملتهــا
فمســ  علــى وجعــي بيــد  املباركــة وألقــى علــي  بــردة، فانتبهــم ووجــدت ِف   ضــة فقمــم  ومنــم، فرأيــم النــ  

قثــيدة الــيت وخرجــم مــن بيــيت، ومل أكــن أعلمــم بــذلك أحــدا  فلقيــين بعــ  الفقــراء، فقــا  يل: أريــد أن تعطيــين ال
، فقلـــم: أيُّهــا، فقـــا : الـــيت أنشـــأهتا ِف مرتـــك وذكــر أوَلـــا، وةـــا : واهلل لقـــد معتهـــا مــدحم هـــا رســـو  اهلل

يتمايــل وأعجبتــه وألقــى علــى مــن أنشــدها  ، فرأيــم رســو  اهلل البارحــة وهــي تنشــد بــني يــدا رســو  اهلل 
ن اتثـل بالثـاحب هـاء الـدين بـن حنـا فبعـث إيل  بردة، ةا : فأعطيته إياها وذكر الفقري ذلك فشاع خربهـا إىل أ

وأخذها وحل  أن ال يسمعها إال ةامما  حافيا  مكشوف الرأ  وكان َيب ماعها هو وأهل بيته   انه بعـد ذلـك 
 فكان ما تقدم.« أدرح سعد الدين الفارةي املوة ا رمد

 10ِف مولـد  و 15 مـدام  النـ  وِف 10ِف ذكر النفس وهواها و 12ِف املطلا و 14ومن أبيات هذ  القثيدة 
ِف  5ِف االســـــتغفار و 12و ِف جهـــــاد   44ِف ذكـــــر املعـــــراج و 11ِف مـــــدح القـــــرآن و 17فــــيمن دعـــــا بـــــه و

املناجاة، وهي ةثيدة غراء ِف ذكرها غهلل عن وصفها، وكنريا  ما كان النا  يتربكون ها، ح  أنه من العادة ااارية 
دروز أن ينشدوها وراء اانامز تربكا  واستفغارا  للميم، وعلـى هـذ  القثـيدة شـروح  ِف هذ  األيام عند املسلمني وال

كنرية من أشـهرها: شـرح عبيـد اهلل بـن يعقـوب الفنـارا وابـن هشـام النحـوا وخالـد بـن عبـد اهلل األزهـرا وشـهاب 
الرتكيـة، واإللليزيـة بعنـوان الدين القسطالين واملال صاحل املازندراين، وشرحم أيضا  بالفارسـية والرتكيـة وتر ـم إىل 

the poem of the mantle    وةـد اعتـهلل  اعــة بتخميسـها وتسـبيعها وبااملــة فقـد اعتـربت هــذ ،
 القثيدة فريدة ِف الشعر.
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 .(94)اهلل
 

 أِممممممممممممن  مممممممممممنّكر جيمممممممممممراٍل يمممممممممممني َسمممممممممممل 
 

 مزجممممممت هم مممممماً جممممممر  مممممممن مقلممممممة يممممممدمِ  
 أم  بّممممممممت الممممممممريح ممممممممممن  لقمممممممماء كاظممممممممممة 

 
 رق  ممممي الظلممممماء مممممن أضمممم وأومممممض البمممم 

  ممممممممما ل ينيممممممممَ  إل قلممممممممَت اكُ  مممممممما  مامممممممما 
 

 ومممممممما لقلبممممممممَ  إل قلممممممممت اسمممممممما ق َياِلمممممممم  
 أيحسممممممممي ال ممممممممّي أل الحممممممممي منتمممممممما  

 
 ممممممممممما يممممممممممين منسممممممممممج  منممممممممممى ومضممممممممممكرم 

 لممممار الالمممما  لمممم   ممممرق هم مممماً دلممممغ طلممممل 
 

 ور أبقممممممممممممت لممممممممممممنكر البممممممممممممال وال لمممممممممممم  
  تيممممممممف  نتممممممممر حبّمممممممماً ي ممممممممدما شمممممممماِلدت 

 
 السممممممممق يممممممممى دليمممممممم  دممممممممدول الممممممممدمع و  

 وأُبممممممممت الاجممممممممد خكممممممممي دبممممممممرن وضممممممممنغ 
 

 مثممممممممل البالمممممممماب دلممممممممغ خممممممممدي  وال ممممممممن  
 ن مممممم  سممممممر  طيممممممف مممممممن أ مممممما   مممممم بَّقني 

 
 والحممممممممممي ي اممممممممممِر اللممممممممممنات يمممممممممماألل  

 يممممما رئممممممي  مممممي الالممممما  ال مممممنبّي م مممممنبن 
 

 منمممممممي إليممممممم  ولممممممما أن ممممممم ت لممممممم   لممممممم  
 دممممممممممممد   حممممممممممممالي ر سممممممممممممّري يمسمممممممممممماار 

 
 دمممممممممممن الاشمممممممممممان ور هائمممممممممممي يمنحسممممممممممم  

 ن لسمممممت أسمممممم ىمحضممممماني الن مممممح لتممممم 
 

 إل المحممممممي دممممممن الُ ممممممنال  ممممممي صممممممم  
 إنممممي ا المممممت ن مممميح الشمممميي  ممممي دممممنلي 

 
 والشممممميي أي مممممد  مممممي ن مممممح دمممممن المممممُاال  

  ممممممممممإل أّممممممممممماب ي يالسمممممممممماء ممممممممممما ا  ظممممممممممت 
 

 ممممممممن جاللالممممممما ينمممممممنير الشممممممميي والالمممممممرم 
 ور أدممممممّدت مممممممن ال  ممممممل الجميممممممل ِقممممممر  

 
 ضمممممممميف ألمممممممم َّ يرأسممممممممي غيممممممممر محاشمممممممم  

 
                                                           

ملـا أنشـد  كعـب بـن زهـري ةثـيدته فرمـى  وةيل: الربدة النبويـة الشـهرية هـي الـربدة الـيت كانـم علـى رسـو  اهلل  (52)
آالف درهـم فلـم يبعهـا كعـب، فلمـا مـات  10غ مـن إنشـادها، فلمـا كـان زمـن معاويـة دفـا فيهـا إليـه هـا بعـدما فـر 

بعــــث معاويــــة إىل أوالد  بعشــــرين ألــــ  درهــــم وأخــــذ مــــنهم الــــربدة،   كانــــم هــــذ  الــــربدة عنــــد اْلكــــام األمــــويني 
عيـــاد جالســـا  وراكبـــا  والعباســـيني يتواريو ـــا خلفـــا  عـــن ســـل ، وكـــان اْلـــاكم يطرحهـــا علـــى أكتافـــه ِف املواكـــب واأل

وكانم على املعتثـم ملـا خـرج ملالةـاة هوالكـو التـرتا وةضـيب النـ  بيـد  فأخـذاا منـه هوالكـو وأحرةهمـا ِف طبـق 
 وألقى رماداا ِف دجلة وةا : إين ما أحرةتهما استهانة هما بل تطهريا  َلما. 

ابــه الــذا كتبــه َلــم فاشــرتاها أبــو العبــا  أعطــى هــذ  الــربدة ِف غــزوة تبــوح ألهــل ايلــة مــا كت وةيــل: إن النــ  
 السفاح بنالمثامة دينار.

وةيل: إ ا هي الربدة اليت وصلم إىل سالطني بين عنمان، فهي اليـوم عنـدهم يتبـاركون هـا ويسـقون ماءهـا ملـن بـه 
 أمل فيربأ بكذن اهلل تعاىل، واصذ َلا السلطان مراد خان صندوةا  من ذهب فوتعها فيه تعظيما  َلا.
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 لمممممممممما كنممممممممممُت أدلمممممممممم  أنممممممممممي ممممممممممما أوقممممممممممره
 

 ممممممممُت سمممممممراً يمممممممدا لمممممممي منمممممممى يمممممممالتا كا 
 مممممممممن لممممممممي يممممممممرّه جممممممممماح مممممممممن غااياالمممممممما 

 
 كمممممممممما يمممممممممره جمممممممممماح الخيمممممممممل يممممممممماللج  

  ممممممممق  مممممممممرم الم اصممممممممي كسمممممممممر شمممممممممالا الا 
 

 إل الك ممممممممممممام يقممممممممممممّاي شممممممممممممالان الممممممممممممنال  
 والممممن م كالك ممممل إل  الملممممى شممممّي دلممممغ 

 
 حمممممممممي الرضمممممممممْا وإل   كممممممممممى يمممممممممن ك  

  اصمممممممممممرف  اا ممممممممممما وحممممممممممماذب أل  الّيمممممممممممى 
 

 أو يِ ممممممم  إل الالممممممما  مممممممما  مممممممالغ يْ ممممممم  
 وبادالمممممممما و ممممممممي  ممممممممي األدمممممممممال سممممممممائمة 

 
 وإل  ممممي اسمممماحلت المردممممغ  ممممق  سمممم  

 كمممممممممم  حّسممممممممممنت لمممممممممممنن للمممممممممممرء قا لمممممممممممة 
 

 مممن حيممث لمم  يممدِب أل السمم   ممي الدسمم  
 واخممممَش الدسممممائم مممممن جممممْا ومممممن شممممبع 

 
  مممممممممرال مخم مممممممممة شمممممممممر ممممممممممن المممممممممُاخ  

 واسمممما رغ الممممدمع مممممن دمممميٍن قممممد اممممماألت 
 

 ممممممممممن المحمممممممممابم والمممممممممزم حميمممممممممة النمممممممممدم 
 لف الممممممن م والشمممممميكال وأد ممممممالماوخمممممما 

 
 وإل  مممممممممما محضممممممممماَ الُن مممممممممح  ممممممممماّ ال  

 ور ُ كمممممممممع منالمممممممممما خ مممممممممماً ور َحَتمممممممممماً  
 

   نممممممت   ممممممرف كيممممممد الخ مممممم  والحَتمممممم  
 اسمممممممممماو ُر اَل مممممممممممن قممممممممممال يممممممممممق دمممممممممممل 

 
 لقمممممممد نسمممممممبُت يمممممممى نسمممممممقً لمممممممني دقممممممم  

 أمر ُممممممَ  الخيممممممر لتممممممن ممممممما ائامممممممرُت يممممممى 
 

 ومممممما اسممممماقمُت  مممممما قمممممالي لممممم  اسممممماق  
 هُت قبممممممممممممل المممممممممممممات نا لممممممممممممةور  ممممممممممممزو  

 
 ولممممم  أصمممممملِّ سمممممما   رضمممممي ولمممممم  أُصمممممم  

 ظلمممممممُت سممممممّنة مممممممن أحيمممممما الظممممممقم إلممممممغ 
 

 أل اشمممممممماتت قممممممممدماه الُضممممممممّر مممممممممن َوبَم 
 وشممممممممدَّ مممممممممن َسممممممممَوي أحشمممممممماءه وطمممممممما  

 
  حممممممت الحجممممممابن كشممممممحاً ماممممممرف األهم 

 وبواه ممممممممى الجبممممممممال الشممممممممّ  مممممممممن ذ ممممممممي 
 

 دمممممممممممن ن سمممممممممممى  ابآ ممممممممممما أيمممممممممممما شمممممممممممم  
 وأكممممممممممممممدت ن ممممممممممممممده  يالمممممممممممممما ضممممممممممممممروب ى 

 
 إل الضممممممممروبن ر   ممممممممدو دلممممممممغ الِ  مممممممم  

 وكيمممممف  مممممددا إلمممممغ المممممدنيا ضمممممروبن َممممممن 
 

 لمممممماره لمممممم   خممممممرج الممممممدنيا مممممممن ال ممممممدم 
 محمممممممممممممد سمممممممممممميد التممممممممممممانين والثقلممممممممممممين 

 
 وال ممممممممريقين مممممممممن ُدممممممممرال ومممممممممن َدَجمممممممم  

 نبينمممممممممممما اآلمممممممممممممُر النمممممممممممما ي  ممممممممممممق أحممممممممممممدٌ  
 

 أيمممممممممممّر  مممممممممممي قممممممممممماِل ر منمممممممممممى ور ن ممممممممممم  
  ممممممما الحبيمممممممي الممممممممني  رجمممممممغ شمممممممم اداى 

 
 ن األ مممممممماال ُمقممممممممماح لتممممممممل  ممممممممال مممممممممم 

 هدمممممممممما إلممممممممممغ ال  المسامسممممممممممتال يمممممممممممى 
 

 مسامسمممممممممتال يحبمممممممممٍل غيمممممممممر من  ممممممممم  
  ممممممماق النبيمممممممين  مممممممي َخلمممممممٍق و مممممممي ُخلُمممممممقٍ  

 
 ولمممممممممم  يُممممممممممداناه  ممممممممممي دلمممممممممم  ور كممممممممممرم 
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 وكلالمممممممممممم  مممممممممممممن بسممممممممممممال ال ملممممممممممممامم
 

 غر ممممماً ممممممن البحمممممر أو بشممممم اً ممممممن المممممدي  
 وواق مممممممممممممممال لديمممممممممممممممى دنمممممممممممممممد حمممممممممممممممّد   

 
 ممممن نقكمممة ال لممم  أو ممممن شمممتلة الحتمممم  

  الممممممممممما المممممممممممني  ممممممممممم  م نممممممممممماه وصممممممممممماب ى 
 

َُ النسممممممممم    ُممممممممم  اصمممممممممك اه حبيبممممممممماً يممممممممماب
 منمممممممممممّزه دممممممممممن شممممممممممري   ممممممممممي محاسممممممممممنى 

 
  جممممممما ر الُحسمممممممن  يمممممممى غيمممممممر منقسممممممم  

ْْ ممممممممما اّهداممممممممى الن مممممممماب   ممممممممي نبمممممممميال    َه
 

 واحتممم  يمممما شمممِت ممممدحاً  يمممى واحمممات  
 وانسمممي إلمممغ ذا مممى مممما شمممَِت ممممن شمممرف 

 
 وانسمممي إلمممغ قمممدبه مممما شمممَِت ممممن ِدظَممم  

 ضممممممممممَل بسمممممممممماِل ال لمممممممممميم لممممممممممى ممممممممممإّل   
 

 حمممممممممممّد  ي مممممممممممرال دنممممممممممممى نممممممممممماطق ي مممممممممممم  
 لممممممممممما ناسمممممممممممبَت قمممممممممممدبه آيا مممممممممممى دظمممممممممممماً  

 
 أحيممممما اسممممممى حمممممين يمممممددغ هابس المممممرم  

 لمممممممم  يماحنّمممممممما يممممممممما   يمممممممما ال قممممممممال يممممممممى 
 

 حرصمممممماً دلينمممممما  لمممممم  نر ممممممْي ولمممممم  نالمممممم  
 أديمممممما المممممماب  َ الممممممُ  م نمممممماه  لمممممميم يممممممر  

 
  مممممي القمممممرال والُب مممممد  يمممممى غيمممممر ممممممن ح  

 ينممممممممين مممممممممن يُ ممممممممدٍ كالشمممممممممم  ظالممممممممر لل  
 

 صمممممممممويرن و تمممممممممّل الكمممممممممرف ممممممممممن أَمممممممممم  
 وكيمممممممممف يُمممممممممدَب  مممممممممي المممممممممدنيا حقيقامممممممممى 

 
 قممممممممممماٌم نيممممممممممماٌم  سمممممممممممّلاا دنمممممممممممى يمممممممممممالحل  

  مبلمممممممممممممغ ال لممممممممممممم   يمممممممممممممى أنمممممممممممممى يشمممممممممممممر 
 

 وأنممممممممممممممممى خيممممممممممممممممر خلممممممممممممممممق ال كلالمممممممممممممممم  
 وكمممممممممّل آي أ مممممممممغ الُرسمممممممممل الِتمممممممممرام يالممممممممما 

 
  إنمممممممممممما ا  ممممممممممملت ممممممممممممن نمممممممممممابه يالممممممممممم  

  إنمممممممممى شممممممممممُم  ضمممممممممٍل  ممممممممم  كااكبالمممممممممما 
 

 للنمممممممماس  ممممممممي الظُلَمممممممم  يظالممممممممرل أنااب مممممممما 
 أكممممممممممممرِْم يَخلممممممممممممق نبممممممممممممي نانممممممممممممى ُخلُممممممممممممق 

 
 يالحسممممممممممن مشممممممممممامل يالِبشممممممممممر مّاسمممممممممم  

 كمممممالز ر  مممممي  َمممممرٍف والبَمممممدب  مممممي شمممممرفٍ  
 

 والبحممممممر  ممممممي َكممممممَرم والممممممد ر  ممممممي َ َممممممم  
 ك نممممممممممممُى و مممممممممممما  ممممممممممممره مممممممممممممن جقلامممممممممممممى 

 
  مممممي دسمممممتٍر حمممممين  لقممممماه و مممممي حشممممم  

 ك نمممممممما اللنلمممممممن المتنمممممممال  مممممممي صمممممممدف 
 

  ممممممممممن م مممممممممدَني منكمممممممممق منمممممممممى ومباسممممممممم 
 ر طيممممممممَي ي مممممممممدل ُ ريممممممممماً ضمممممممممّ  أدظُممممممممممى 

 
 طممممممممممممممايغ لمناشممممممممممممممق منممممممممممممممى وملامممممممممممممممث  

 أيممممممممممال مالممممممممممده دممممممممممن طيممممممممممي دن ممممممممممره 
 

 يممممممممممما طيمممممممممممي مبامممممممممممدٍأ منمممممممممممى ومخاممممممممممما  
 يممممممممممممام   ممممممممممممّرس  يممممممممممممى ال ممممممممممممرس إنالمممممممممممم  

 
 قمممممممد أنممممممممنبوا يحلمممممممال البممممممممنس والممممممممنق  

 ويممممممممات إيمممممممماال كسممممممممر  و مممممممما من ممممممممْد 
 

 كشممممممل أصمممممحاال كسمممممر  غيمممممر ملامممممِ  
 والنمممممممماب خامممممممممدن األن مممممممماس مممممممممن أسممممممممفٍ  

 
 دليمممممى والنالمممممر سممممما ي ال مممممين ممممممن سمممممدم 
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 وسمممممممممماء سمممممممممماون أل غاضممممممممممت يحير المممممممممما
 

 وبّه وابه ممممممممممما يمممممممممممالويظ حمممممممممممين ظممممممممممممي 
 كممممممممم ّل يالنممممممممماب مممممممممما يالمممممممممماء ممممممممممن يلمممممممممل 

 
 ُحزنممممممماً ويالمممممممماء مممممممما يالنممممممماب ممممممممن ضمممممممرم 

 والجممممممممممممّن  الاممممممممممممف واألنممممممممممممااب سمممممممممممماط ة 
 

 والحممممممّق يظالممممممر مممممممن م نممممممغ ومممممممن َكلَمممممم  
 دّممممممممماا وصممممممممّماا  ممممممممإدقل البشممممممممائر لمممممممم  

 
 ويابقمممممممممة اإلنمممممممممناب لممممممممم   شممممممممم   سممممممممممع 

 ممممممممن ي مممممممد مممممممما أخبمممممممر األقمممممممااُم كممممممما نال  
 

 يمممممممممممم ّل هيممممممممممممنال  الم مممممممممممماّج لمممممممممممم  يقمممممممممممم  
 وي ممممد ممممما دممممايناا  ممممي األ ممممق مممممن ُشمممماليٍ  

 
 منقضممممة و ممممق ممممما  ممممي األِب مممممن صممممن  

 حاممممممغ غممممممدا دممممممن طريممممممق المممممماحي منالممممممزم 
 

 ممممممممممن الشمممممممممياطين يق ممممممممما أُمممممممممر منالمممممممممزم 
 كممممممممممممممممم نال   ريممممممممممممممممماً أيكمممممممممممممممممال أير مممممممممممممممممة 

 
 احايمممممى بُمممممميأو دسمممممتر يالح مممممغ ممممممن ب  

 نبمممممممممممناً يمممممممممممى ي مممممممممممد  سمممممممممممبيح ينكقالمممممممممممما 
 

 نبممممممممن المسممممممممّبح مممممممممن أحشمممممممماء ملمممممممماق  
 جمممممممممماءت لددا ممممممممممى األشممممممممممجاب سمممممممممماجدن 

 
  مشمممممممي إليمممممممى دلمممممممغ سممممممماٍق يمممممممق قمممممممدم 

 ك نمممممممممما ُسمممممممممّكرت سمممممممممكراً لمممممممممما كابمممممممممت 
 

  رودالممممما ممممممن يمممممديع الخمممممط  مممممي اللقممممم  
 مثمممممممممممل الوماممممممممممممة أنَّمممممممممممغ سممممممممممماب سمممممممممممائرن 

 
  قيمممممممممى حمممممممممّر وطممممممممميٍم للالجيمممممممممر حممممممممممي 

 لقمر المنشمممممممممممّق أل لمممممممممممىأقسممممممممممممُت يممممممممممما 
 

 مممممممممممن قلبممممممممممى نسممممممممممبة مبممممممممممروبن القسمممممممممم  
 ومممممما حممممما  الوممممماب ممممممن خيمممممر وممممممن كمممممرم 

 
 وكممممممل طممممممرف مممممممن الت مممممماب دنممممممى دمممممممي 

 ظنمممممماا الحممممممماَم وظنمممممماا ال نتبمممممماَت دلممممممغ 
 

 خيمممممممر البريمممممممة لممممممم   نسممممممم  ولممممممم   حممممممم  
 وقايممممممممممممة ال أغنممممممممممممت دممممممممممممن مضمممممممممممماد ة 

 
 مممممممن الممممممدبْو ودممممممن دممممممال مممممممن األطمممممم  

 ت يممممىممممما سممممامني الممممد ر ضمممميماً واسمممماجر  
 

 إر ونلممممممممممت ِجممممممممممااباً منممممممممممى لمممممممممم  يضمممممممممم  
 ور الامسممممممت غنممممممغ الممممممدابين مممممممن يممممممده 

 
 إر اسمممممالمُت النمممممد  ممممممن خيمممممر مسمممممال  

 ر  نتمممممممممر الممممممممماحي ممممممممممن ب يممممممممماه إّل لمممممممممى 
 

 قلبممممممممماً إذا ناممممممممممت ال ينمممممممممال لممممممممم  يمممممممممن  
 وذاَ حمممممممممممممممين يلممممممممممممممماٍغ ممممممممممممممممن نبا مممممممممممممممى 

 
  لمممممممممميم ينتممممممممممر  يممممممممممى حممممممممممال محممممممممممال  

  بممممممممممممماَب ال مممممممممممممما وحمممممممممممممي يمتاسمممممممممممممي 
 

 غيمممممممممممممممي يمممممممممممممممماال  ور نبممممممممممممممي دلمممممممممممممممغ 
 كمممممممم  أيممممممممرأت وصممممممممباً يمممممممماللمم باحاممممممممى 

 
 وأطل ممممممممممت أبيمممممممممماً مممممممممممن بيقممممممممممة اللممممممممممم  

 وأحيممممممممممممت السممممممممممممنة الشممممممممممممالباء هدا ممممممممممممى 
 

 حاممممغ حتممممت غممممرن  ممممي األد ممممر الممممد   
 ي مممممممماِب جمممممممماه أوخلممممممممت البكمممممممماح يالمممممممما 

 
 سمممممميٌي مممممممن المممممميّ  أو سمممممميل مممممممن الَ ممممممَرم 
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 هدنممممممممي ووصمممممممم ي آيممممممممات لممممممممى ظالممممممممرت
 

 ظالممممممماب نممممممماب القمممممممر  لممممممميقً دلمممممممغ َدلَممممممم  
 ّب يمممممممممزهاه ُحسمممممممممناً و ممممممممما منممممممممماظ  المممممممممد 

 
 ولممممممممميم يمممممممممنقص قمممممممممدباً غيمممممممممر منممممممممماظ  

  ممممممممممما  كمممممممممماول آمممممممممممال المممممممممممديح إلممممممممممغ 
 

 ممممممما  يممممممى مممممممن كممممممرم األخممممممقق والشممممممِ  
 آيمممممممممات حمممممممممٍق ممممممممممن المممممممممرحمن محدُمممممممممة 

 
 قديمممممممممممة صمممممممممم ة الماصمممممممممماف يالقمممممممممممدم 

 لممممممممممم   قامممممممممممرل يزممممممممممممال و مممممممممممي  خبرنممممممممممما 
 

 دمممممممممن الم ممممممممماه ودمممممممممن دممممممممماٍه ودمممممممممن إبم 
 هاممممممممممت لمممممممممدينا   اقمممممممممت كمممممممممل م جمممممممممزن 

 
 النبيمممممممممين إذ جممممممممماءت ولممممممممم   مممممممممدم ممممممممممن 

 محتمممممممممممات  ممممممممممما يبقممممممممممين مممممممممممن شممممممممممبى 
 

 لممممممني شممممممقاق وممممممما يبوممممممين مممممممن َحَتمممممم  
 ممممممما حابيممممممت قممممممط إر دمممممماه مممممممن حممممممرال 

 
 أدممممممد  األدمممممماهي إليالمممممما ملقممممممي السممممممل  

 َبّهت يقغاالممممممممممممممما هدممممممممممممممما  م ابضمممممممممممممممالا 
 

 به الويمممممممماب يممممممممد الجمممممممماني دممممممممن الحممممممممرم 
 لالممممممما م مممممممال كمممممممماج البحمممممممر  مممممممي ممممممممده 

 
 قمممممممي و ممممممماق جممممممما ره  مممممممي الحسمممممممن وال 

  مممممممممممممما  ُ مممممممممممممّد ور  ح مممممممممممممغ دجائبالممممممممممممما 
 

 ور  سمممممممممممام دلمممممممممممغ اإلكثممممممممممماب يالسممممممممممم م 
 قممممممممرت يالمممممممما دممممممممين قابيالمممممممما  قلممممممممُت لممممممممى 

 
 لقممممممممممد ظ ممممممممممرت يحبممممممممممل ال  ادا مممممممممم  

 إل  الالممممممما خي مممممممة ممممممممن حمممممممّر نممممممماب لظمممممممغ 
 

 أط مممم ت حممممر اللظممممغ مممممن وبه مممما الشممممي  
 ك نالمممممممما الحمممممممماِ  بمممممممميض الاجمممممممماه يممممممممى 

 
 ممممممممن ال  مممممممان وقمممممممد جممممممماءوه كمممممممالحم  

 لميزال م دلممممممممممممممممممةوكال ممممممممممممممممممراط وكمممممممممممممممممما 
 

  القسمممط ممممن غير ممما  مممي النممماس لممم  يقممم  
 ر   جمممممممممممممممبن لحسممممممممممممممماه باح ينتر ممممممممممممممما 

 
  جممممممما قً و ممممممما دمممممممين الحممممممماذق ال الممممممم  

 قمممد  نتمممر ال مممين ضممماَء الشممممم ممممن بممممد 
 

 وينتممممممر ال مممممم  ط ممممممَ  الممممممماء مممممممن سممممممق  
 يممممممما خيمممممممر ممممممممن يّمممممممم  ال ممممممما ال سممممممماحاى 

 
 سمممممممم ياً و مممممممماق ماممممممممال األينممممممممق الرسمممممممم  

 م ابممممممممممرومممممممممممن  مممممممممما اآليممممممممممة التبممممممممممر  ل 
 

 ومممممممممن  مممممممما الن مممممممممة ال ظمممممممممغ لمواممممممممن  
 سممممممممريَت مممممممممن حممممممممرم لمممممممميقً إلممممممممغ حممممممممرم 

 
 كممممما سممممر  البممممدب  ممممي هاج مممممن الظُلَمممم  

 ويممممممممممتَّ  رقممممممممممغ إلممممممممممغ أل نلممممممممممَت منزلممممممممممة 
 

 ِمممممن قمممماال قاسممممين لمممم   ممممدَب ولمممم   ُممممرم 
 وقممممممممممممممّدما  جميممممممممممممممع األنبيمممممممممممممماء يالمممممممممممممما 

 
 والرسممممممل  قممممممدي  مخممممممدوم دلممممممغ َخممممممَدم 

 وأنمممممممت  خامممممممرق السمممممممبع الكبممممممماق يالمممممممم  
 

 ماكمممممي كنمممممت  يمممممى صممممماحي الَ لَممممم   مممممي 
 حامممممممممغ إذا لممممممممم   مممممممممْد شممممممممم واً لمسمممممممممابقٍ  

 
 ممممممممممممممن المممممممممممممدنا ور مرقمممممممممممممغ لُمسمممممممممممممَان  
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 خ ضمممممممممممَت كمممممممممممل مقمممممممممممام ياإلضممممممممممما ة إذ
 

 ناهيمممممممَت يمممممممالر ع مثمممممممل الم مممممممره ال لممممممم  
 كيمممممممممممممما   مممممممممممممان ياصمممممممممممممل أّي مسممممممممممممماار 

 
 دمممممممممممممن ال يمممممممممممممال وسمممممممممممممّر أّي متاممممممممممممما  

  ُحمممممممممزَت كمممممممممل  خممممممممماٍب غيمممممممممر مشمممممممممماَر 
 

 وجممممممممممزت كممممممممممل مقممممممممممام غيممممممممممر مممممممممممزهح  
 وجممممممممل مقممممممممداب ممممممممما وليممممممممت مممممممممن بُ مممممممميٍ  

 
 ودمممممممممّز إهباَ مممممممممما أوليمممممممممت ممممممممممن نَِ ممممممممم  

 ُيشممممممممر  لنمممممممما م شممممممممر اإلسممممممممقم أّل لنمممممممما 
 

 ممممممممممممن ال نايمممممممممممة بكنممممممممممما غيمممممممممممر منالمممممممممممدم 
 لمممممممممممممممما هدممممممممممممممما ال هادينممممممممممممممما لكادامممممممممممممممى 

 
 يمممممممممم كرم الرسممممممممممل كنمممممممممما أكممممممممممرَم األممممممممممم  

 بادممممممممت قلممممممممماال ال مممممممممد  أنبممممممممماء ي ثامممممممممى 
 

 كنبممممممممم ن أج لمممممممممت غ مممممممممقً ممممممممممن الومممممممممن  
 كمممممممممممل م امممممممممممَرممممممممممممانال يلقممممممممممما    مممممممممممي   

 
 حامممممغ حتممممماا يالَقنممممما لحمممممماً دلمممممغ وضممممم  

 وّهوا ال مممممممممممراب  تممممممممممماهوا يوبكمممممممممممال يمممممممممممى 
 

 أشمممممممقء شمممممممالت ممممممممع الُ قبمممممممال والمممممممُرخ  
  مضممممممممممي الليممممممممممالي ور يممممممممممدبول دممممممممممد الا 

 
 ممممما لمممم   تممممن مممممن ليممممالي األشممممالر الُحممممُرم 

 ك نمممممممما المممممممّدين ضممممممميف حمممممممّل سممممممماحاال  
 

 يتمممممممل قمممممممرم إلمممممممغ لحممممممم  ال مممممممد  قَمممممممرم 
 حةيجمممممممممّر يحمممممممممر خمممممممممميم  ممممممممماق سممممممممماي 

 
 يرمممممممممي يممممممممماج مممممممممن األيكممممممممال ملمممممممماك  

 ممممممممممممممن كمممممممممممممل منامممممممممممممدال ل محاسمممممممممممممي 
 

 يسممممممممكا يمسا صممممممممل للت ممممممممر م ممممممممكل  
 حامممممغ غمممممدت ملمممممة اإلسمممممقم و مممممي يالممممم  

 
 ممممممممممن ي مممممممممد غرياالممممممممما ماصمممممممممالة المممممممممرح  

 مت المممممممممممممة أيمممممممممممممداً ممممممممممممممنال  يخيمممممممممممممر أال 
 

 وخيمممممممممر ي مممممممممل  لممممممممم   يممممممممما  ولممممممممم   مممممممممِ  
  مممممم  الجبممممممال  سممممممل دممممممنال  م ممممممماهمال  

 
 مممممممماذا بأ  ممممممممنال   مممممممي كمممممممل م مممممممكدم 

 وسممممممل حنينمممممماً وسممممممل يممممممدباً وسممممممل أحممممممداً  
 

   ممممال حاممممف لالمممم  أه ممممغ مممممن المممماخ  
 الم مممممدبي البممممميض حممممممراً ي مممممدما وبهت 

 
 مممممممن ال ممممممد  كممممممل مسمممممماه مممممممن اللممممممم  

 والتمممممممما بين يسمممممممممر الخممممممممط ممممممممما  ركممممممممت 
 

 أققمالمممممم  حممممممرف جسمممممم  غيممممممر مممممممن ج  
 شممممممماكي السمممممممقح لالممممممم  سممممممميما  ميمممممممز   

 
 والمممممممابه يمامممممممان يالسممممممميما دمممممممن السمممممممل  

 اح الن ممممممممر نشممممممممر   الممممممممدي إليمممممممم  بيمممممممم 
 

  احسمممي الز مممر  مممي األكممممام كمممل كممممي 
 كمممممم نال   ممممممي ظالمممممماب الخيممممممل نبممممممت بُيمممممماً  

 
 ممممممن شمممممدن الحمممممزم ر ممممممن شمممممدن الحمممممزم 

 طممممابت قلمممماال ال ممممد  مممممن ي سممممال   رقمممماً  
 

  مممممممممممما   مممممممممممّرق يمممممممممممين المممممممممممَبال  والمممممممممممُبال  
 وممممممممممممممن  تمممممممممممممن يرسمممممممممممممال ال ن مممممممممممممر ى 

 
 إل  لقمممممممى األسمممممممد  مممممممي آجامالممممممما  جممممممم  
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 رولممممممممن  ممممممممر  مممممممممن ولممممممممي غيممممممممر منا مممممممم
 

 يممممممممممى ور مممممممممممن دممممممممممدو غيممممممممممر من  مممممممممم  
 أحممممممممممممممّل أماممممممممممممممى  ممممممممممممممي حممممممممممممممرن ملاممممممممممممممى 

 
 كالليمممممث حمممممّل ممممممع األشمممممبال  مممممي أجممممم  

 كممممممم  جمممممممّدلت كلممممممممات ال ممممممممن جمممممممدل 
 

  يمممممى وكممممم  خ ممممم  البر مممممال ممممممن خ ممممم  
 ك ممممممممماَ يمممممممممال ل   مممممممممي األممممممممممّي م جمممممممممزن 

 
  مممممممي الجا ليمممممممة والا هيمممممممي  مممممممي اليممممممما  

 خدماممممممممممممممممى يمممممممممممممممممديح اسمممممممممممممممماقيل يممممممممممممممممى 
 

 مذنممماال دممممر مضمممغ  مممي الشممم ر والخمممد 
 إذ قلمممممممممممممداني مممممممممممممما  خشمممممممممممممغ دااقبمممممممممممممى 

 
 كمممممممممم نني يالمممممممممممما  ممممممممممدي ممممممممممممن المممممممممممن   

 أط مممممت غمممممّي ال مممممبا  مممممي الحمممممالاين ومممممما 
 

 ح مممممممممملت إر دلممممممممممغ اآلُممممممممممام والنممممممممممدم 
  يمممممممممما خسممممممممممابن ن سممممممممممي  ممممممممممي  جاب المممممممممما 

 
 لمممممم   شممممممار الممممممّدين يالممممممدنيا ولمممممم   سمممممم  

 ومممممممممممممن يبممممممممممممع آجممممممممممممقً منممممممممممممى ي اجلممممممممممممى 
 

 يممممممبن لممممممى الوممممممبن  ممممممي ييممممممع و ممممممي سممممممل  
 ي يمنممممممممماقضأل آت ذنبممممممممماً  مممممممممما دالمممممممممد 

 
 ممممممممممممممن النبمممممممممممممي ور حبلمممممممممممممي يمن مممممممممممممرم 

  ممممممممممممإل لممممممممممممي ذممممممممممممممة منممممممممممممى ياسممممممممممممممياي 
 

 محممممممممداً و ممممممما أو مممممممغ الخلمممممممق يالمممممممنم  
 إل لممممم  يتمممممن  مممممي م ممممماهي آخمممممناً ييمممممدي 

 
  ضممممممممممقً وإر  قممممممممممل يمممممممممما نلممممممممممة القممممممممممدم 

 حاشمممممممممماه أل يحممممممممممرم الراجممممممممممي متابمممممممممممى 
 

 أو يرجممممممممع الجمممممممماب منممممممممى غيممممممممر محاممممممممرم 
 ومنممممممممممممن ألزمممممممممممممُت أ تممممممممممممابي مدائحممممممممممممى 

 
 خيمممممممممممممر ملامممممممممممممزم وجد مممممممممممممى لخقصمممممممممممممي 

 ولمممممممن ي مممممممات الونمممممممغ منمممممممى يمممممممداً  ريمممممممت 
 

 إل الحيمممممما ينبممممممت األن مممممماب  ممممممي األكمممممم  
 ولممممممم  أبه ن مممممممرن المممممممدنيا الامممممممي اقاك مممممممت 

 
 يمممممممممدا ن يمممممممممر يمممممممممما أُنمممممممممغ دلمممممممممغ  مممممممممرم 

 يممممما أكمممممرم الخلمممممق مممممما لمممممي ممممممن ألممممماذ يمممممى 
 

 سممممممااَ دنممممممد حلممممممال الحمممممماهث ال ممممممم  
 ولمممممممن يضمممممممميَق بسممممممممال ال جا مممممممم  يممممممممي 

 
 ق إذا التمممممممممممري   حلّمممممممممممغ ياسممممممممممم  منممممممممممما 

  ممممممممممإل مممممممممممن جمممممممممماهَ الممممممممممدنيا وضممممممممممر الا 
 

 ومممممممممن دلاممممممممم  دلمممممممم  اللمممممممماح والقلمممممممم  
 يمممممما ن ممممممم ر  قنكممممممي مممممممن نلممممممة دظمممممممت 

 
 إل التبممممممممممائر  ممممممممممي الو ممممممممممرال كممممممممممماللم  

 ل ممممممممممّل بحمممممممممممة بيممممممممممي حممممممممممين يقسمممممممممممالا 
 

  ممم  ي دلمممغ حسمممي ال  ممميال  مممي القسممم  
 يمممممما بال واج ممممممل بجممممممائي غيممممممر مممممممن تم 

 
 لممممممدي  واج ممممممل حسممممممايي غيممممممر منخممممممرم 

 المممممممدابين إل لمممممممىوالكمممممممف ي بمممممممدَ  مممممممي  
 

 صممممممممبراً ماممممممممغ  ددممممممممى األ مممممممماال ينالممممممممزم 
 وأذل لسمممممممممحي صممممممممممقن منمممممممممم  هائمممممممممممة 

 
 دلمممممممممممممغ النبمممممممممممممي يمنالمممممممممممممل ومنسمممممممممممممج  
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 ومممممما بنحمممممت دمممممنيات البمممممال بيمممممح صمممممبا
 

 وأطممممرال ال مممميم حمممماهي ال مممميم يممممالنو  
  

 
 ال اسجة المبابكة

خيمــة خالتهــا أم معبــد فقــام مــن رةدتــه  عــن هنــد بنــم ااــون ةالــم: نــز  رســو  اهلل 
عا مباء فغسل يديه   تضم  ومج ِف عوسجة إىل جانـب اويمـة فأصـبحنا وهـي كـأعظم فد

دوحة وجاءت بنمر كأعظم ما يكون ِف لون الور  ورامحة العنرب وطعم الشهد ما أكـل منهـا 
جاما إال وشبا، وال ظم ن إال روا، وال سقيم إال برئ، وما أكل من ورةها بعري وال شاة إال 

ميها املباركـة، وينتابنـا مـن البـوادا مـن يستشـفي بورةهـا، ويتـزود منهـا، حـ  در لبنها، وكنـا نسـ
 .أصبحنا ذات يوم وةد تساةط مثرها وصغر ورةها ففزعنا فما راعنا إال نعي رسو  اهلل 

  إ ــــا بعــــد ياليــــني ســــنة أصــــبحم ذات شــــوح مــــن أســــفلها إىل أعالهــــا وتســــاةط مثرهــــا 
 فما أمثرت بعد ذلك، وكنا ننتفا بورةها. منني فذهب، فما شعرنا إال مبقتل أمري املؤ 

  أصــــبحنا وإذا هــــا ةــــد نبــــا مــــن ســــاةها دم عبــــيط وةــــد ذبــــل ورةهــــا فبينــــا وــــن فزعــــون 
 .(95)ويبسم الشجرة على أير ذلك وذهبم مهمومون إذ أتانا مقتل اْلسني 

 اللال  ياَب لالا  ي شا الا
ا ما يشربون فلم جيـدو ، فنظـر رسـو  إىل املدينة فطلبو  ةالم أم معبد: ملا هاجر الن  

 «.ما هذ  الشاة يا أم معبد»ِف كسر خيمتها فقا :  اهلل 
 ةالم: شاة خلفها ااهد عن الغنم.

 «.هل ها من لنب»فقا : 
 فقالم: هي أجهد من ذلك.

 «.أتأذنني يل أن أحلبها»ةا : 
 ةالم: نعم بأ  أنم وأمي إن رأيم ها حلبا فاحلبها.

اللهــم بــارح َلــا ِف »بالشــاة فمســ  تــرعها وذكــر اســم اهلل، وةــا :   فــدعا رســو  اهلل
بكنــاء َلــا يــري  الــرهط فحلــب فيــه يجــا  حــ   فتفاجــم ودرت، فــدعا رســو  اهلل « شــاهتا

                                                           

 .وأما ما ظهر من معجزاته وآياته  49ص 1كش  الغمة: ج  (59)
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 علقــه النمــا  فســقاها فشــربم حــ  رويــم   ســقى أصــحابه فشــربوا حــ  رووا، فشــرب 
يعا علال بعد  ل حـ  أراتـوا،   حلـب فشربوا  « ساةي القوم آخرهم شربا»آخرهم وةا : 

يانيا عودا على بـدء فغـدوا عنـدها   ارحتلـوا منهـا، فقلمـا لبـث أجـاء زوجهـا أبـو معبـد ويسـوق 
عنــزا  عجافــا  هــزال  ورــاجهن ةليــل، فلمــا رأى اللــنب ةــا : مــن أيــن لكــم هــذا والشــاة عــازب وال 

ارح كـــان مـــن حدينـــه كيـــم وكيـــم حلوبـــة ِف البيـــم، ةالـــم: ال واهلل إال أنـــه مـــر بنـــا رجـــل مبـــ
 .(96)اورب

 داهت كما كانت
أصيبم يوم أحد عني ةتادة بـن النعمـان حـ  وةعـم علـى وجنتـه، ةـا : فج ـم إىل النـ  

  وةلم: يا رسو  اهلل إن حتيت امرأة شابة  يلة أحبها وحتبين، فأنا أخشى أن تقذر مكان
 عيين.

كانـم، مل تؤملـه سـاعة مـن ليـل أو   فردها، فأبثـرت وعـادت كمـا فأخذها رسو  اهلل 
 .(97) ار، فكان يقو  بعد أن أسن: هي أةوى عيين وكانم أحسنهما

 
 وإل ُاايالا الجنة

إن رجــال : » ةــا : دخلــم عليــه فــألطفين، وةــا  عــن أ  عــوف عــن أ  عبــد اهلل 
 فقا : يا رسو  اهلل ادع اهلل يل أن يرد علي  بثرا. مكفوف البثر أتى الن  

 : فدعا اهلل له، فرد عليه بثر .وةا 
 ادع اهلل يل أن يرد علي  بثرا.   أتا  آخر فقا : يا رسو  اهلل 

 : اانة أحب إليك أو يرد عليك بثرح. ةا : فقا  
 ةا : يا رسو  اهلل وإن يواها اانة؟

 .(98)«: إن اهلل أكرم من أن يبتلي عبد  املؤمن بذهاب بثر    ال ينيبه اانة فقا  
 امسح يى جسدَ

                                                           

 .4الركن األو  ب 42-41إعالم الورى: ص (52)
 .45تمن ح 14ب 104-101ص 40حبار األنوار: ج (57)
 .2ح 1ب 474راجا بثامر الدرجات: ص (52)
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رجل من جهينة يتقطا من ااذام، فشكا إليه، فأخـذ ةـدحا مـن املـاء  روا: أنه أتا  
 .(99)ء ففعل فربأ ح  اليوجد منه شي« امس  به جسدح: » فتفل فيه،   ةا  

 
 الك ل المريض

ِف حجتـــه الـــيت حجهـــا حـــ  إذا كنـــا  ورد: أن أســـامة بـــن زيـــد ةـــا : خرجنـــا مـــا النـــ 
حــاء نظــر إىل امــرأة حتمــل صــبيا فقالــم: يــا رســو  اهلل هــذا ابــين مــا أفــاق مــن خنــاق بــبطن الرو 

 .(100)وتفل ِف فيه فكذا الث  ةد برأ منذ ولدته إىل يومه هذا، فأخذ  رسو  اهلل 

 ضرية خيبر
فنفـــث فيـــه يـــالر  روا: أن ســـلمة بـــن األكـــوع أصـــابه تـــربة يـــوم خيـــرب فـــأتى النـــ  

 .(101)تنفنات فما اشتكاها ح  املما
آالفــا  مــن الكرامــات واملعجــزات، وعلــى رأســها القــرآن الكــرمي،  علمــا  بــأن لرســو  اهلل 

 .(102)(وةد  عنا بعضها ِف كتاب )من معاجز الن  

                                                           

 فثل من روايات العامة. 1ب 12ص 1اورامج واارام : ج (55)
 فثل من روايات العامة. 1ب 22-29ص 1( اورامج واارام  ج100)
 .14ح 2ب 5ص 12( حبار األنوار: ج101)
 يقا الكتاب ِف مخسة للدات. (104)



 

 94 

 

 

 من كرامات
 أمير المنمنين 
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 جمجمة أنا شيروال

 ِف سـفينة البحــار مــادة (103)ذكـر احملــدر االيـل الشــيخ عبـا  القمــي )رتـوان اهلل عليــه(
 أنه:  (104)العد 

إىل املــدامن ونــز  بــكيوان كســرى، وانــه أحيــا أنوشــريوان وســأله عــن  ةــدم أمــري املــؤمنني 
 حاله؟

 فأخرب: إنه  روم من اانة بسبب كفر ، وال يعذب بالنار بربكة عدله وإنثافه بني الرعية.
ولــــــدت ِف زمـــــــن امللـــــــك العـــــــاد  أنـــــــو »ةـــــــا :  وةــــــد ورد ِف النبـــــــوا الشـــــــري  أنـــــــه 

 .(109)«نشريوا
 : (106)وإليك تفثيل القثة على ما ِف حبار األنوار

املــدامن فنــز  بــكيوان كســرى وكــان معــه  عــن عمــار الســاباطي ةــا : ةــدم أمــري املــؤمنني
وكان معـه  اعـة مـن أهـل سـابا  فمـا « ةم معي»دل  بن لري فلما صلى ةام وةا  لدل : 

 «.ملكان كذا وكذاكان لكسرى ِف هذا ا»زا  يطوف مناز  كسرى ويقو  لدل : 
ويقو  دل : هو واهلل كذلك، فما زا  كذلك حـ  طـاف املواتـا اميـا مـن كـان عنـد  

 ودل  يقو : يا سيدا وموالا كأنك وتعم هذ  األشياء ِف هذ  املساكني.
   جــاء « خــذ هــذ  اامجمــة»إىل  جمــة ةــرة فقــا  لــبع  أصــحابه:    نظــر

« دع هـذ  اامجمـة ِف الطشـم»مـاء فقـا  للرجـل:  إىل اإليوان وجلس فيه ودعا بطشم فيه
 «.أةسمم عليك يا  جمة لتخربيين من أنا ومن أنم؟»  ةا : 

                                                           

الشــيخ عبــا  بــن  مــد رتــا القمــي، باحــث  ـــدر، مــن العلمــاء بــالرتاجم والتــاريخ، مولــد  ووفاتــه بـــالنج   (101)
ج، 1الكهلل واأللقـاب واألنسـاب( األشرف، عاش مدة ِف طهران، من كتبـه: )هديـة األحبـاب ِف ذكـر املعـروفني بـ

ـــوار ومدينـــة اْلكـــم واآليـــار(  ج   2و)الفوامـــد الرتـــوية ِف أحـــوا  عمـــالء املـــذهب ااعفريـــة( و)ســـفينة حبـــار األن
)رمحـه جديدة، على نسـق دوامـر املعـارف ِف التـاريخ والفقـه، جعلـه فهرسـا  لكتـاب )حبـار األنـوار( للعالمـة اجمللسـي 

 ان(.، ومن أشهر مؤلفاته )مفاتي  ااناهلل(
 .127ص 4سفينة البحار: ج (102)
 .فثل ِف احواله وتوارخيه 174ص 1املناةب: ج (109)
 .47ح 110ب 411ص 21حبار األنوار: ج (102)
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فقالــم اامجمــة بلســان فثــي : أمــا أنــم فــأمري املــؤمنني وســيد الوصــيني وإمــام املتقــني، 
 وأما أنا فعبد اهلل وابن أمة اهلل كسرى أنوشريوان.

 «.لك؟كي  حا: »فقا  له أمري املؤمنني
ةــا : يــا أمــري املــؤمنني إين كنــم ملكــا عــادال شــفيقا علــى الرعايــا رحيمــا ال أرتــى بظلــم 

ِف زمان ملكي فسقط من شرفات ةثـرا  ولكن كنم على دين اجملو ، وةد ولد  مد 
يالر وعشرون شـرفة ليلـة ولـد فهممـم أن أؤمـن بـه مـن كنـرة مـا معـم مـن الزيـادة مـن أنـواع 

ز  ِف الســماوات واألرض ومــن شــرف أهــل بيتــه ولكــين تغافلــم عــن شــرفه وفضــله ومرتبتــه وعــ
ذلك وتشاغلم عنه ِف امللك، فيـا َلـا مـن نعمـة ومنزلـة ذهبـم مـين حيـث مل أؤمـن فأنـا  ـروم 
من اانة بعدم إمياين به ولكين ما هـذا الكفـر خلثـين اهلل تعـاىل مـن عـذاب النـار بربكـة عـديل 

، فوا حسـرتا لـو آمنـم لكنـم معـك يـا سـيد وإنثاِف بني الرعية وأنا ِف النار وا لنار  رمة علي 
 ويا أمري أمته. أهل بيم  مد 

 ةا : فبكى النا  وانثرف القوم الذين كانوا من أهل سابا  إىل أهلهم، اْلديث.
 

 ر يقال منا دشرن
أصحابه ِف حرب اووارج بأنه ال يقتل منا عشـرة وال يسـلم  أخرب اإلمام أمري املؤمنني 

تســعة بعــدد مــن ســلم مــن اوــوارج وهــذ  مــن  لــة   م عشــرة، فُقتــل مــن أصــحاب علــيمــنه
 .(107)كراماته )صلوات اهلل عليه( 

 ناب من القبر الشريف
ِف حبار األنوار عن فرحة الغرا ةا : ذكر إبراهيم بن علي بن  مد بن بكرو  الدينورا 

 :ِف كتاب  اية الطلب وغاية السؤا  ِف مناةب آ  الرسو 
د كنــم ِف النجــ  ليلــة األربعــاء يالــث عشــر ذا اْلجــة ســنة ســبا وتســعني ومخســمامة لقـ

وون متوجهـون وـو الكوفـة بعـد أن فارةنـا اْلـاج بـأرض النجـ  وكانـم ليلـة مثـحية كالنهـار 
وكـان مـن الوةــم يلـث الليــل فظهـر نـور دخــل القـرب ِف تــمنه ومل يبـق لـه األيــر وكـان يســري إىل 

ذلك أيضا فتأملم سبب ذلك وإذا علـى ةـرب أمـري املـؤمنني علـي  جان  بع  األجناد وشاهد
                                                           

 .حروبه ِف زمن خالفته  427ص 1راجا كش  الغمة: ج (107)
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عمود من نور يكون عرتـه ِف رأا العـني وـو الـذراع وطولـه حـدود عشـرين  بن أ  طالب
ذراعـا وةــد نــز  مــن الســماء وبقــي علــى ذلـك حــدود ســاعتني مــا زا  يتالشــى علــى القبــة حــ  

اانـدا الـذا كـان إىل جـان  فوجدتـه اختفى عين وعاد نور القمر على ما كان عليه وكلمـم 
 .(108)ةد يقل لسانه وارتعش فلم أز  به ح  عاد ملا كان عليه و أخربين أنه شاهد منل ذلك

 
 جزاء التنال مع اإلمام 
أن رجـــال حـــدر علـــي ابـــن أ   روا ِف كرامـــات أمـــري املـــؤمنني علـــي بـــن أ  طالـــب 

 «!.ما أراح إال ةد كذبتين: »حبديث، فقا  علي طالب 
 ةا  الرجل: مل أفعل.

 «.أدعو اهلل عليك إن كنم كذبم؟: »  ةا 
 ةا : ادع.

 .(109)فدعا، فما برح ح  عمي
 

 ألف بجل ر أقل ور أكثر
يـأتيكم مـن ةبـل الكوفـة ألـ  رجـل ال »بـذا ةـار ةـا :  ورد أنه ملا بويا أمري املـؤمنني 

 «.أويس القرينينقثون رجال وال يزيدون رجال يبايعون على املوت آخرهم 
ةــــا  ابــــن عبــــا : )فأحثــــيم املقبلــــني فنقثــــوا واحــــدا فبينمــــا أنــــا أفكــــر إذ أةبــــل أويــــس 

 .(110)القرين(

                                                           

 .12ح 145ب 114ص 24حبار األنوار: ج (102)
 ا.للسيد حامد النقو  11ص 5راجا خالصة عبقات األنوار: ج (105)
 .ِف فضامل ومناةب أمري املؤمنني  449-442ص 4إرشاد القلوب: ج (110)
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 أيت  المالاه  ي الحرم؟

ِف الفضــامل: عــن أ  جعفــر ميــنم التمــار ةــا : بينمــا وــن بــني يــدا موالنــا علــي بــن أ  
نـه البـدر ِف تامـه بـني  ـدةون بـه كأ بالكوفة و اعة من أصـحاب رسـو  اهلل  طالب 

الكواكــب ِف الســماء الثــاحية إذ دخــل عليــه مــن البــاب رجــل طويــل، عليــه ةبــاء خــز أدكــن، 
 متعمم بعمامة أحتمية صفراء، وهو متقلد بسيفني، فدخل من غري سالم ومل ينطق بكالم.

فتطــــاو  النــــا  باألعنــــاق ونظــــروا إليــــه باآلمــــاق وشخثــــوا إليــــه باألحــــداق وموالنــــا أمــــري 
ال يرفــا رأســه إليــه فلمــا هــدأت مــن النــا  اْلــوا  فحين ــذ  منني علــي بــن أ  طالــب املــؤ 

أفثــ  عــن لســانه كأنــه حســام جــذب مــن غمــد    ةــا : أيكــم اجملتــىب ِف الشــجاعة واملعمــم 
 بالرباعة واملدرع بالقناعة؟ 

 أيكم املولود ِف اْلرم، والعايل ِف الشيم، واملوصوف بالكرم ؟
والنابــــم األســــا  والبطــــل الــــدعا  واآلخــــذ بالقثــــاص واملضــــيق أيكــــم األصــــلا الــــرأ ، 

 لألنفا ؟
 أيكم غثن أ  طالب الرطيب وبطله املهيب والسهم املثيب والقسم النجيب؟

 الذا نثر به ِف زمانه وعز به سلطانه وعظم به شأنه؟ أيكم خليفة  مد 
 أيكم ةاتل العمرين وآسر العمرين؟

ما لك يـا أبـا سـعد ابـن الفضـل »له:  أسه إليه فقا  ر  فعند ذلك رفا أمري املؤمنني
بن الربيا بن مدركة بن ليبة بن الثـلم بـن اْلـارر بـن األشـعث بـن السـميما الدوسـي سـل 
عمــا بــدا لــك، فأنــا كنــز امللهــوف وأنــا املوصــوف بــاملعروف، أنــا الــذا أفــرعتين الثــم الثــالب 

والقــرآن اجمليــد، أنــا النبــأ العظــيم، أنــا  وأنــا املنعــوت ِف كــل كتــاب، أنــا الطــود واألســباب أنــا ق
وزوج ابنتـــه ووارر علمـــه وعيبـــة حكمتـــه  الثـــرا  املســـتقيم، أنـــا علـــي مـــؤاخي رســـو  اهلل 

 «.واوليفة من بعد 
واإلمام الويل ليس لك مطاو  فيطاولك  فقا  األعرا : بلغنا عنك أنك معجز الن  
 ومه؟وال ممانا فيثاولك أهو كما بلغنا عنك يا ف  ة

 «.ةل ما بدا لك: »ةا  علي
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فقا  إين رسـو  إليـك مـن سـتني ألـ  رجـل يقـا  َلـم العقيمـة وةـد محلـوا معـي رجـال ميتـا 
ةد مات منذ مدة وةد اختل  ِف سبب موته وهو على باب املسجد فـكن أحييتـه علمنـا أنـك 

صـــادق ليـــب األصـــل وحتققنـــا أنـــك حجـــة اهلل ِف أرتـــه وخليفتـــه ِف  وصـــي رســـو  اهلل 
عباد ، وإن مل تقدر على ذلك رددته على ةومه وعلمنـا أنـك تـدعي غـري الثـواب وتظهـر مـن 

 نفسك ما ال تقدر عليه.
يـــا أبـــا جعفـــر وهـــو ميـــنم التمـــار اركـــب بعـــريا وطـــ  ِف شـــوارع : »فقـــا  أمـــري املـــؤمنني

مـة بعـل فاط الكوفة و الهتا وناد من أراد أن ينظر إىل ما أعطـى اهلل عليـا أخـا رسـو  اهلل 
 مما أودعه رسو  اهلل من العلم فيه فليخرج إىل النج  غدا .» 

خــذ األعــرا  إىل : »فهــرع النــا  إىل النجــ  فلمــا رجــا ميــنم مــن النــداء ةــا  لــه علــي
 «.تيافتك، فغداة غد سيأتيك اهلل بالفرج

ةــا  ميــنم: فأخـــذت األعــرا  ومعــه  مـــل فيــه ميـــم فأنزلتــه منــزيل وأخدمتـــه أهلــي، فلمـــا 
الفجر خرج وخرجم معه ومل يبق ِف الكوفة بـر وال  مري املؤمنني علي بن أ  طالبصلى أ

 فاجر إال وخرج إىل النج .
 «.يا أبا جعفر علي  باألعرا  وصاحبه امليم: »فقا 

فخرجم من عند  وإذا أنا باألعرا  وهو راجل حتم القبة اليت فيهـا امليـم فـأتى همـا إىل 
 النج .

يا أهل الكوفة ةولوا فينا ما ترونه وارووا عنا ما تسمعونه وأوردوا ما : »فعند ذلك ةا  
 «.يا أعرا  أبرح  لك وأخرج صاحبك أنم و اعة من املسلمني»  ةا : « تشاهدونه منا

ةا  مينم: فأخرج تابوتا من الساج وفيه من ةثـب وطـاء ديبـاج فحلـه وإذا حتتـه بـدرة مـن 
 ذوامب كذوامب املرأة اْلسناء.اللؤلؤ وفيها غالم ةد مت عذار  ب

 «.ما كان سبب موته؟: »فقا 
فقــا  األعــرا : يــا فــ  أهلــه يريــدون أن حتييــه ليخــربهم مــن ةتلــه فيعلمــو ، ألنــه بــات ســاملا 

 وأصب  مذبوحا من األذن إىل األذن.
ةا : مخسـون رجـال مـن ةومـه يعضـد بعضـهم بعضـا ِف « من يطلب بدمه»له:  فقا  

 لشك والريب يا أخا رسو  اهلل.طلب دمه فاكش  ا
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 «.هذا امليم ةتله عمه ألنه تزوج ابنته فخالها وتزوج غريها فقتله حنقا عليه: »فقا 
فقا  األعرا : لسـنا نرتـى بقولـك وإمنـا نريـد أن يشـهد هـذا الغـالم بنفسـه عنـد أهلـه مـن 

 ةتله ح  ال يقا بينهم السي  والفتنة والقتا .
فثــلى عليــه،   ةــا :  اهلل وأيــهلل عليــه وذكــر النــ   فحمــد فعنــد ذلــك ةــام علــي 

وإ ــا أحيــم ميتــا  يـا أهــل الكوفــة مـا بقــرة بــين إســراميل بأجـل مــن علــي أخــي رسـو  اهلل »
إن بقرة بين إسراميل ترب بعضها امليـم فعـاش وأنـا »  دنا من امليم فقا : « بعد سبعة أيام

ةم بكذن »  هز  برجله اليمهلل وةا : « كلهاأتربه ببعضي فكن بعضي عند اهلل خري من البقرة  
اهلل تعاىل يا مدرح بن حنظلة بن غسان بن َيىي بن سالمة بن الطبيب بن األشـعث، فهـا ةـد 

 «.أحياح اهلل تعاىل على يدا علي بن أ  طالب
ةــا  ميــنم التمــار: فــنه  غــالم أحســن مــن الشــمس أوصــافا ومــن القمــر أتــعافا وةــا : 

  تعاىل على األنام واملتفرد بالفضل واإلنعام.لبيك لبيك يا حجة اهلل
 «.من ةاتلك: »فقا  له علي

 فقا  ةاتلي: عمي اْلاسد حبيب بن غسان.
 «.انطلق إىل أهلك يا غالم: »فقا  أمري املؤمنني

 ةا : ال حاجة   إىل أهلي.
 .ةا : أخاف أن أةتل يانية وال تكون أنم فمن َيييين؟« ومل: »فقا  أمري املؤمنني

 «.ام  أنم إىل أهلك وأخربهم مبا رأيم»إىل األعرا  وةا :  فالتفم اإلمام
فقا  األعرا : وأنا أيضا ةد اخرتت املقـام معـك إىل أن يـأن األجـل، فلعـن اهلل تعـاىل مـن 

 اجته له اْلق ووت  وجعل بينه وبني اْلق سرتا.
منــازَلم واختلفــوا ِف  إىل أن ةــتال معــه بثــفني وســار أهــل الكوفــة إىل فأةامــا مــا علــي

 . (111)أةاويلهم فيه

                                                           

 .9-1الفضامل: ص (111)
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  اساجاية هدائى 

ولن يامناه أيدا يما قمدمت ِف تفسري ةوله تعاىل:  ةا  اإلمام أبو  مد العسكرا 
أيمممديال 

ةـــا  اْلســـن بـــن علـــي بـــن أ  »وذكـــر التفســـري إىل أن ةـــا : « يعـــين اليهـــود: »(112)
اهلل معاذيرهـا، ةالـم طامفـة مـنهم وهـم  : ملا كاعم اليهود عـن هـذا التمـين ، وةطـاطالب 

وةــد كــاعوا وعجــزوا: يــا  مــد فأنــم واملؤمنــون املخلثــون لــك لــاب  حبضــرة رســو  اهلل 
 دعاؤكم، وعلي أخوح ووصيك أفضلهم وسيدهم؟

 : بلى.ةا  رسو  اهلل 
ةالوا: يا  مد، فكن هذا كما زعمم فقل لعلي يدعو اهلل البن رميسنا هذا، فقد كـان مـن 

باب  يال نبيال وسيما ةسيما، ةد ْلقه برص وجذام، وةد صار محى ال يقرب، ومهجورا الش
 ال يعاشر، يتناو  اوبز على أسنة الرماح. 

 : امتوين به.فقا  رسو  اهلل 
 وأصحابه منه إىل منظر فظيا مج ةبي  كريه.  فأن به، ونظر رسو  اهلل 

 بالعافية، فكن اهلل تعاىل جييبك فيه. : يا أبا حسن ادع اهلل له فقا  رسو  اهلل 
فدعا له، فلما كان بعد فراغه من دعامه إذ الف  ةد زا  عنه كل مكرو ، وعاد إىل أفضـل 

 ما كان عليه من النبل وااما  والوسامة واْلسن ِف املنظر. 
 للف : يا ف  آمن بالذا أغايك من بالمك.  فقا  رسو  اهلل 

 ن إميانه.ةا  الف : ةد آمنم، وحس
فقــا  أبـــو : يـــا  مـــد ظلمتـــين وذهبـــم مـــين بــابين، ليتـــه كـــان أجـــذم وأبـــرص كمـــا كـــان ومل 

 يدخل ِف دينك، فكن ذلك كان أحب إيلًّ.
 : لكن اهلل عزوجل ةد خلثه من هذ  اآلفة وأوجب له نعيم اانة. ةا  رسو  اهلل 

فيته فعوِف، فـكن كـان ةا  أبو : يا  مد ما كان هذا لك وال لثاحبك، إمنا جاء وةم عا
لابــا ِف اوــري فهــو أيضــا لــاب ِف الشــر، فقــل لــه يــدعو علــي   صــاحبك هــذا يعــين عليــا 

بااذام والربص، فكين أعلم ألنه ال يثيبين ليتبني َلؤالء الضعفاء الذين ةد اغرتوا بك أن زواله 
                                                           

 .59سورة البقرة:  (114)
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 عن ابين مل يكن بدعامه. 
عافيــة اهلل إيــاح وال تتعــرض للــبالء وملــا ال : يــا يهــودا اتــق اهلل وهتنــأ بفقــا  رســو  اهلل 

 تطيقه وةابل النعمة بالشكر فكن من كفرها سلبها ومن شكرها امرتى مزيدها. 
فقـــا  اليهـــودا: مـــن شـــكر نعـــم اهلل تكـــذيب عـــدو اهلل املفـــرتا عليـــه! وإمنـــا أريـــد هـــذا أن 

ن خــري مل يكــن اعــرف ولــدا أنــه لــيس ممــا ةلــم لــه وادعيتــه ةليــل وال كنــري وأن الــذا أصــابه مــ
 بدعاء علي  صاحبك. 
وةـا : يـا يهـودا هبـك ةلـم أن عافيـة ابنـك مل تكـن بـدعاء علـي   فتبسم رسـو  اهلل 

   فكمنا صادف دعاؤ  وةم لـيء عافيتـه، أرأيـم لـو دعـا عليـك علـي  هـذا الـبالء الـذا
لـيء اةرتحته فأصابك، أتقو  إن ما أصابين مل يكن بدعامه ولكن ألنـه صـادف دعـاؤ  وةـم 

 بالمي؟ 
 ، ةا : ال أةو  هذا، الن هذا احتجاج مين على عدو اهلل ِف دين اهلل واحتجاج منـه علـي 

 واهلل أحكم من أن جييب إىل منل هذا فيكون ةد فنت عباد  ودعاهم إىل تثديق الكاذبني.
: فهـــذا ِف دعـــاء علـــي البنـــك كهـــو ِف دعامـــه عليـــك، ال يفعـــل اهلل فقـــا  رســـو  اهلل 

 يلبس به على عباد  دينه ويثدق به الكاذب عليه. تعاىل ما 
شـــبهته، وةـــا : يـــا  مـــد ليفعـــل علـــي  هـــذا   إن كنـــم  فتحـــري اليهـــودا ملـــا أبطـــل 

 صادةا. 
: يا أبا اْلسن ةد أىب الكافر إال عتو ا  وطغيانا وتردا  فادع  لعلي  فقا  رسو  اهلل 

 ةبل.  عليه مبا اةرتح، وةل: اللهم ابتله ببالء ابنه من
، فأصاب اليهودا داء ذلك الغالم منل ما كان فيـه الغـالم مـن ااـذام والـربص فقاَلا 

 واستوىل عليه األمل والبالء وجعل يثرخ ويستغيث ويقو : يا  مد ةد عرفم صدةك فأةلين.
: لو علـم اهلل تعـاىل صـدةك لنجـاح، ولكنـه عـامل بأنـك ال صـرج عـن فقا  رسو  اهلل 

زددت كفــرا، ولــو علــم أنــه إن لــاح آمنــم بــه اــاد عليــك بالنجــاة فكنــه ااــواد هــذا اْلــا  إال ا
 الكرمي. 

: فبقـــــي اليهـــــودا ِف ذلـــــك الـــــداء والـــــربص أربعـــــني ســـــنة آيـــــة للنـــــاظرين وعـــــربة ةـــــا  
باةيـة ِف الغـابرين، وبقـي ابنـه كـذلك معـاىف صـحي   للمتفكرين وعالمة وحجة بينة حملمد 
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عربة للمعتربين وترغيبا  للكافرين ِف اإلميان وتزهيـدا  َلـم ِف الكفـر األعضاء وااوارح مثانني سنة 
 والعثيان. 

حني حل ذلك البالء باليهودا بعد زوا  الـبالء عـن ابنـه: عبـاد اهلل  وةا  رسو  اهلل 
إيـــاكم والكفـــر لـــنعم اهلل فكنـــه مشـــوم علـــى صـــاحبه، أال وتقربـــوا إىل اهلل بالطاعـــات جيـــز  لكـــم 

أعمــــاركم ِف الــــدنيا بــــالتعرض ألعــــداء اهلل ِف ااهــــاد، لتنــــالوا طــــو  أعمــــار املنوبــــات، وةثــــروا 
 اآلخرة ِف النعيم الدامم اوالد، وابذلوا أموالكم ِف اْلقوق الالزمة ليطو  غناكم ِف اانة. 

فقـــام نـــا  فقــــالوا: يـــا رســــو  اهلل وـــن تـــعفاء األبــــدان ةليلـــو األمــــوا  ال نفـــي مبجاهــــدة 
 ا عن نفقات العياالت فماذا نثنا؟ األعداء وال تفضل أموالن

 : أال فلتكن صدةاتكم من ةلوبكم وألسنتكم. ةا  رسو  اهلل 
 ةالوا: كي  يكون ذلك يا رسو  اهلل؟ 

: أمــا القلــوب فتقطعو ــا علــى حــب اهلل وحــب  مــد رســو  اهلل وحــب علــي ويل ةــا 
و بيهم وحب إخوانكم اهلل ووصي رسو  اهلل وحب املنتجبني للقيام بدين اهلل وحب شيعتهم 

املؤمنني، والك  عن اعتقادات العداوة والشحناء والبغضاء، وأمـا األلسـنة فتطلقو ـا بـذكر اهلل 
تعاىل مبا هو أهله والثالة علـى نبيـه  مـد وآلـه الطيبـني، فـكن اهلل تعـاىل بـذلك يـبلغكم أفضـل 

 .(113)«الدرجات وينيلكم به املراتب العاليات

                                                           

 .459ح 222-222: صتفسري اإلمام العسكرا  (111)
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 خدم من المقئتة

فأتيـم بيتـه وناديتـه فلـم جيبـين،  أدعـو عليـا عـن أ  ذر الغفـارا ةـا : بعنـين النـ  
فأتيم ودخلم عليه فرأيم الرحى تطحـن « عد إليه فكنه ِف البيم»ةا :  فأخربت الن  

 : إن النـــ  يـــدعوح، فخـــرج متوشـــحا حـــ  أتـــى النـــ  وال أحـــد عنـــدها، فقلـــم لعلـــي 
يـــا أبـــا ذر ال تعجـــب، فـــكن هلل مالمكـــة ســـياحون ِف »مبـــا رأيـــم، فقـــا :  ربت النـــ  فـــأخ

 .(114)«األرض موكلون مبعونة آ   مد

 و دوب الرحغ
عن عمار وميمونة ةـا  كـل منهمـا: وجـدت فاطمـة ناممـة والرحـى تـدور، فـأخربت رسـو  

 .(115)«دارتإن اهلل علم تع  أمته فأوحى إىل الرحى أن تدور ف»بذلك، فقا :  اهلل 
 شتراً لريي

 وةد نظم ابن محاد هذ  الكرامة شعرا  فقا : 
 وقالمممممممممممممممت أم أيممممممممممممممممن جِمممممممممممممممت يامممممممممممممممما

 
 إلممممممممغ الز ممممممممراء  ممممممممي وقممممممممت الالجيممممممممر 

  لممممممممممممما أل هنممممممممممممات سممممممممممممم ت صمممممممممممما ا 
 

 وطحنممممممممما  مممممممممي الرحمممممممممغ لمممممممممى الالمممممممممدير 
  جِممممممممممممممممت البمممممممممممممممماال أقردممممممممممممممممى مليمممممممممممممممما 

 
  ممممممممممما مممممممممممن سممممممممممامع أو مممممممممممن مجيممممممممممر 

 إذ الز ممممممممممممممممممممممراء نائمممممممممممممممممممممممة سممممممممممممممممممممممتات 
 

 ممممممممممممممممدير وطحمممممممممممممممن للرحممممممممممممممماء يمممممممممممممممق 
  جِمممممممت الم مممممممك غ  ق  مممممممت شممممممم ني 

 
 ومممممممممممما داينمممممممممممت ممممممممممممن أممممممممممممر ذدممممممممممماب 

  قمممممممممممممال الم مممممممممممممك غ شمممممممممممممترا لريممممممممممممممي 
 

 يإ ممممممممممممممممام الحبممممممممممممممماء لالممممممممممممممما جمممممممممممممممدير 
 بآ مممممممممممممممممممممممممما ال ما بممممممممممممممممممممممممممة  مممممممممممممممممممممممممم لقغ 

 
 دليالممممممممممما النمممممممممممام ذو الممممممممممممن التبيمممممممممممر 

 ووكممممممممممممممممل يممممممممممممممممالرحغ ملتمممممممممممممممما مممممممممممممممممديرا 
 

 (112)  ممممدت وقممممد ملِممممت مممممن السممممروب 
 المالد الماحَر 

                                                           

 .فثل ِف معجزاهتا  117ص 1املناةب: ج (112)
 .22تمن ح 1ب 29ص 21حبار األنوار: ج (119)
 .عجزاهتا فثل ِف م 112ص 1املناةب: ج (112)
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ا اشتغلم بثالهتا وعبادهتا، فرمبـا بكـى ولـدها فـرؤا املهـد رمب روا: أن فاطمة الزهراء 
 .(117)يتحرح وكان ملك َيركه

 إل ال يرنق من يشاء
أةـام أيامـا مل يطعـم طعامـا، وجـاء إىل منـاز  أزواجـه  عن جابر بن عبـد اهلل: إن النـ  

 ؟«أا لك هذا: »فلم يثب شي ا، فجاء إىل فاطمة فكذا جفنة تفور فيها طعام، فقا 
 «.هو من عند اهلل إن اهلل يرزق من يشاء بغري حساب: »ةالم 

اْلمد هلل الذا مل ميتين ح  رأيم ِف ابنيت ما رآ  زكريـا ملـرمي، كـان إذا : »فقا  الن  
دخـل عليهـا وجــد عنـدها رزةــا، فيقـو  َلـا: يــا مـرمي أا لــك هـذا، فتقـو : هــو مـن عنــد اهلل إن 

 .(118)«اهلل يرزق من يشاء بغري حساب
 

 ما  نه األنااب  ي هابنا؟
رهنــــــم كســــــوة َلــــــا عنــــــد امــــــرأة زيــــــد اليهــــــودا ِف املدينــــــة  روا: أن فاطمــــــة الزهــــــراء 

 واستقرتم الشعري، فلما دخل زيد دار ، ةا : ما هذ  األنوار ِف دارنا؟
 ةالم: لكسوة فاطمة.

 .(119)فأسلم ِف اْلا  وأسلمم امرأته وجريانه ح  أسلم مثانون نفسا 
 جدحيكال المس

مـن منزلـه، خرجـم فاطمـة  ملا اسـُتخرج أمـري املـؤمنني »أنه ةا :  عن أ  عبد اهلل 
  :خلفه، فما بقيم امرأة هامشية إال خرجم معها، ح  انتهم ةريبا  من القرب، فقالم َلـم

بــاْلق، إن مل صلــوا عنــه ألنشــرن شــعرا،  خلــوا عــن ابــن عمــي فــو الــذا بعــث  مــدا  أ  
علـــى رأســـي، وألصـــرخن إىل اهلل تبـــارح وتعـــاىل، فمـــا صـــاحل  اهلل  وألتـــعن ةمـــيص رســـو 

 بأكرم على اهلل من أ ، وال الناةة بأكرم مين، وال الفثيل بأكرم على اهلل من ولدا.

                                                           

 .فثل ِف معجزاهتا  117ص 1املناةب: ج (117)
 .فثل ِف معجزاهتا  115ص 1املناةب: ج (112)
 .22ح 1ب 27ص 21حبار األنوار: ج (115)
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ةا  سلمان )رتوان اهلل عليه(: كنم ةريبا  منها فرأيم واهلل أسا  حيطان مسجد رسو  
أن ينفذ من حتتها لنفذ، فدنوت منها فقلم: تقلعم من أسفلها، ح  لو أراد رجل  اهلل 

يــا ســيدن ومــوالن إن اهلل تبــارح وتعــاىل، بعــث أبــاح رمحــة فــال تكــوين نقمــة، فرجعــم ورجعــم 
 .(120)«اْليطان ح  سطعم الغربة من أسفلها فدخلم ِف خياشيمنا

 
 ياَب  يالا و ي نسلالا

رهــا نســاء مكــة، هج إن خدجيــة ملــا تــزوج هــا رســو  اهلل : »ةــا  اإلمــام الثــادق
فاستوحشم لذلك، فلما محلـم بفاطمـة كانـم فاطمـة حتـديها مـن بطنهـا، فسـما ذلـك يومـا 

، فقــــا : يــــا خدجيــــة هــــذا جربميــــل يبشــــرين أ ــــا ابنــــيت، وأ ــــا النســــمة الطــــاهرة رســــو  اهلل 
 امليمونة، وأن اهلل سيجعل نسلي منها.

ر طــــوا ، فقالــــم ةــــا : فلمــــا حضــــرت والدهتــــا اغتمــــم، فــــدخل عليهــــا أربــــا نســــوة مــــ
إحداهن: ال حتزين يا خدجية، فكنا رسل ربك وون أخواتك، وأنا سارة وهذ  آسية وهـذ  مـرمي 

 وهذ  كلنوم أخم موسى.
فجلســـن عنـــدها فوتـــعم فاطمـــة طـــاهرة، فأشـــرق منهـــا النـــور حـــ  دخـــل بيوتـــات مكـــة، 

ير، فغسـلتها ودخل عشر مـن اْلـور العـني معهـن األبـاريق والطـا ، وِف األبـاريق مـاء مـن الكـو 
بـــه ولففتهـــا ِف خـــرةتني بيضـــاوين، أشـــد بياتـــا مـــن اللـــنب وأطيـــب رَيـــا مـــن املســـك، فنطقـــم 
فاطمـــة وةالـــم: أشـــهد أن ال إلـــه إال اهلل، وأن أ  رســـو  اهلل ســـيد األنبيـــاء، وأن بعلـــي ســـيد 
األوصــياء، وولــدا ســادة األســبا ،   ســلمم علـــيهن ومــم كــل واحــدة بامهــا، وتباشـــرت 

، فقلــن: خــذيها يــا خدجيــة، طــاهرة مطهــرة زكيــة ميمونــة، بــورح فيهــا وِف نســلها، اْلــور العــني
 .(121)«فكانم تنمو ِف اليوم كما ينمي الث  ِف الشهر

                                                           

 .ذكر طرف مما جرى بعد وفاة رسو  اهلل  27-22ص 1االحتجاج: ج (140)
 .فثل ِف معجزاهتا  120ص 1املناةب: ج (141)
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 درس السماء

متبســما يضــحك، فقــام إليــه عبــد  عــن مالــك بــن محامــة ةــا : طلــا علينــا رســو  اهلل 
 لذا أتحكك؟.ما ا الرمحن بن عوف فقا : بأ  أنم وأمي يا رسو  اهلل 

بشارة أتتين من عنـد اهلل عزوجـل ِف ابـن عمـي وأخـي وابنـيت، إن اهلل تعـاىل ملـا زوج »ةا : 
أمر رتوان فهـز شـجرة طـوىب فحملـم رةاةـا يعـين بـذلك صـكاكا بعـدد  بينـا أهـل  فاطمة 

البيــم   أنشــأ مــن حتتهــا مالمكــة مــن نــور مــن بعــد فأخــذ كــل ملــك رةــا فــكذا اســتوت القيامــة 
ماجم اوالمق واملالمكة فال يلقـون  بـا لنـا أهـل البيـم  ضـا إال أعطـو  رةـا فيـه بـراءة بأهلها 

 .(122)«من النار، فننار أخي وابن عمي وبنيت فكاح رةاب رجا  ونساء من أميت من النار
 طيبة لكيي

 وةد ةا  ابن محاد ِف ذلك شعرا : 
 نوجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى ي ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماط 

 
 يممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مر بال ال مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممال  

 دلممممممممممممممممممممممممغ اغاممممممممممممممممممممممممرام الممممممممممممممممممممممممراغ   
 

 إلممممممممممممممممممممممممممممممممممغ ال أنمممممممممممممممممممممممممممممممممما أيممممممممممممممممممممممممممممممممممرأ 
 وال لممممممممممممممممممممممممم  يمممممممممممممممممممممممممِر لالممممممممممممممممممممممممما 

 
  ممممممممممممممممممممممممممي الخلممممممممممممممممممممممممممق إر شممممممممممممممممممممممممممتلالا 

 ومممممممممممممممممممممممممن يضمممممممممممممممممممممممما ي   لالمممممممممممممممممممممممما 
 

 و مممممممممممممممممممممممممما دلممممممممممممممممممممممممممي ذو الحجممممممممممممممممممممممممممغ 
 طيبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة لكيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي 

 
   رغممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما لمن مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي 

 مكالمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر مالمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنال 
 

 (141)قممممممممممممممممد شممممممممممممممممر ا دلممممممممممممممممغ المممممممممممممممماب  
 مكالرن من كل بجم  

ةـد  وةـد كنـم شـهدت فاطمـة  عن أماء بنم عمـيس ةالـم: ةـا  يل رسـو  اهلل 
ـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــدها فل ـــــــــــــــــدت بعـــــــــــــــــ  ول ُـــــــــــــــــر َلـــــــــــــــــا دم، فقلـــــــــــــــــم: يـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــو  اهلل  ول   ي

 إن فاطمــــــــــة خلقـــــــــــم حوريـــــــــــة : » إن فاطمــــــــــة ولـــــــــــدت فلــــــــــم نـــــــــــر َلـــــــــــا دمــــــــــا ، ةـــــــــــا  

                                                           

 .292-297ص 1كش  الغمة: ج  (144)
 .فثل ِف معجزاهتا  121-120ص 1املناةب: ج (141)
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 .(124)«إنسية
أوحــى اهلل إىل ملــك فــأنطق بــه لســان  ملــا ولــدت فاطمــة »ةــا :  وعــن أ  جعفــر 

  ةــا  أبــو « فســماها فاطمــة   ةــا : إين فطمتــك بــالعلم وفطمتــك مــن الطمــث  مــد 
 .(125)«واهلل لقد فطمها اهلل تبارح وتعاىل بالعلم وعن الطمث ِف امليناق: » جعفر 

 الناب حرام دلغ محبيالا
وةفة على بـاب جهـنم فـكذا كـان يـوم القيامـة كتـب  لفاطمة »ةا :  عن أ  جعفر 

بــني عيــين كــل رجــل مــؤمن أو كــافر فيــؤمر مبحــب ةــد كنــرت ذنوبــه إىل النــار فتقــرأ فاطمــة بــني 
فتقـو : إَلـي وسـيدا ميتـين فاطمـة وفطمـم   مـن تـوالين وتـوىل ذريـيت مـن النـار  عينيه  بـا،

ووعدح اْلق وأنم ال صل  امليعاد، فيقو : اهلل عزوجل صدةم يا فاطمـة إين ميتـك فاطمـة 
وفطمم بك من أحبك وتوالح وأحب ذريتك وتوالهم من النار ووعدا اْلق وأنـا ال أخلـ  

ذا إىل النـــار لتشـــفعي فيـــه فأشـــفعك وليتبـــني ملالمكـــيت وأنبيـــامي امليعـــاد، وإمنـــا أمـــرت بعبـــدا هـــ
ورسلي وأهل املوة  موةعـك مـين ومكانتـك عنـدا فمـن ةـرأت بـني عينيـه مؤمنـا فخـذا بيـد  

 .(126)«وأدخليه اانة

                                                           

 أخبار ِف مناةبها. 99وص 91دالمل اإلمامة: ص (142)
 .2ح باب مولد الزهراء فاطمة  220ص 1الكاِف: ج (149)
 .2ح 124ب 175ص 1علل الشراما: ج (142)
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 هدان مساجاية

عمـــر  ِف بعـــ   خـــرج اْلســـن بـــن علـــي»ةـــا :  عـــن الكناســـي، عـــن أ  عبـــد اهلل 
ومعه رجل من ولد الزبري كان يقو  بكمامته،  فنزلوا ِف منهل من تلك املناهل حتم ةل يـابس 

 حتم ةلة، وفرش للزبريا حبذا  حتم ةلة اخرى.  ةد يبس من العطش، ففرش للحسن 
 ةا : فقا  الزبريا ورفا رأسه: لو كان ِف هذا النخل رطب ألكلنا منه. 

 تهي الرطب؟ : وإنك لتشفقا  له اْلسن 
 فقا  الزبريا : نعم.

يـد  إىل السـماء فـدعا بكـالم مل أفهمـه فاخضـرت النخلـة،   صـارت إىل حاَلــا  فرفـا 
 فأورةم ومحلم رطبا. 

 فقا  ااما  الذا اكرتوا منه: سحر واهلل. 
 : ويلك ليس بسحر، ولكن دعوة ابن ن  مستجابة. ةا : فقا  اْلسن 

 .(127)«موا ما كان فيه فكفاهمةا : فثعدوا إىل النخلة فثر 
 المقئتة  ي  وسليى 

ومعـــه املالمكـــة  هـــبط جربميـــل ملـــا ةُـــب  رســـو  اهلل »ةـــا :  عـــن أ  عبـــد اهلل 
بثـــر  فـــرآهم ِف  والـــروح الـــذين كـــانوا يهبطـــون ِف ليلـــة القـــدر، ةـــا : ففـــت  ألمـــري املـــؤمنني 

عليــه وَيفــرون لــه واهلل مــا معــه ويثـلون معــه  منتهـى الســماوات إىل األرض يغســلون النــ  
حفر له غريهم، ح  إذا وتا ِف ةرب ، نزلوا ما من نز ، فوتعو  فـتكلم وفـت  ألمـري املـؤمنني 

  معه فسمعه يوصيهم به، فبكى ومعهم يقولون: ال نألو  جهدا وإمنـا هـو صـاحبنا بعـدح
 إال إنه ليس يعايننا ببثر  بعد مرتنا هذ .

منــل ذلــك الــذا رأى، ورأيــا  رأى اْلســن واْلســني  حــ  إذا مــات أمــري املــؤمنني 
 .أيضا يعني املالمكة منل الذا صنعو  بالن   الن  

 وعليـــا  منـــل ذلـــك ورأى النـــ   رأى منـــه اْلســـني  حـــ  إذا مـــات اْلســـن
 يعينان املالمكة.

                                                           

 .2ح باب مولد اْلسن بن علي  224ص 1الكاِف: ج (147)
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 منـــه منـــل ذلـــك ورأى النـــ   رأى علـــي بـــن اْلســـني  حـــ  إذا مـــات اْلســـني 
 يعينون املالمكة. سنوعليا واْل

منـل ذلـك ورأى النـ  وعليـا  رأى  مـد بـن علـي  ح  إذا مات علي بن اْلسـني 
 يعينون املالمكة. واْلسن واْلسني 

منــل ذلــك ورأى النــ  وعليــا واْلســن  رأى جعفــر  حــ  إذا مــات  مــد بــن علــي 
 يعينون املالمكة. واْلسني وعلي بن اْلسني 
 .(128)«منه منل ذلك، هكذا جيرا إىل آخرنا رأى موسى  ح  إذا مات جعفر 

 
 المقئتة ماكلال يح ظى 

تبكــي،  إذ أةبلـم فاطمـة عـن عبـد اهلل بــن عبـا  ةـا : بينمــا وـن عنـد رســو  اهلل 
 ؟«ما يبكيك: » فقا  َلا الن  

 «.يا رسو  اهلل إن اْلسن واْلسني خرجا فو اهلل ما أدرا أين سلكا»ةالم: 
ال تبكــني فــداح أبــوح، فــكن اهلل جــل وعــز خلقهمــا وهــو أرحــم همــا، : »  فقــا  النــ 

 «.اللهم إن كانا أخذا ِف بر فاحفظهما وإن كانا أخذا ِف حبر فسلمهما
فقــا : يــا أمحــد ال تغــتم وال حتــزن اــا فاتــالن ِف الــدنيا فاتــالن ِف  فهــبط جربميــل 

ر نـــاممني، وةـــد وكـــل اهلل همـــا ملكـــا اآلخـــرة، وأبواـــا خـــري منهمـــا، واـــا ِف حظـــرية بـــين النجـــا
 َيفظهما.

وةمنا معه ح  أتينا حظرية بين النجار، فكذا اْلسن  ةا  ابن عبا : فقام رسو  اهلل 
اْلسـن وأخـذ اْلسـني  معانق اْلسني وإذا امللك ةد غطااا بأحـد جناحيـه، فحمـل النـ  

األنثــارا: يــا رســو  اهلل أال  امللــك، والنــا  يــرون أنــه حاملهمــا، فقــا  لــه أبــوبكر وأبــو أيــوب
 ةف  عنك حبمل أحد الثبيني؟

 «.دعااا فك ما فاتالن ِف الدنيا فاتالن ِف اآلخرة وأبواا خري منهما»فقا : 
أيهـا النـا  أال أخـربكم »فخطـب فقـا : « واهلل ألشـرفنهما اليـوم مبـا شـرفهما اهلل»  ةا : 

 «. قري النا  جدا وجدة
                                                           

 .17ح 1ب 449بثامر الدرجات: ص (142)
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 .ةالوا: بلى يا رسو  اهلل
وجدهتما خدجية بنم خويلد، أال أخـربكم  اْلسن واْلسني جداا رسو  اهلل »ةا : 

 «.أيها النا  قري النا  أبا وأما
 ةالوا: بلى يا رسو  اهلل.

، أال اْلســن واْلســني أبواــا علــي بــن أ  طالــب وأمهمــا فاطمــة بنــم  مــد »ةــا : 
 «.أخربكم أيها النا  قري النا  عما وعمة

 لى يا رسو  اهلل.ةالوا: ب
اْلسن واْلسني عمهما جعفر بن أ  طالـب وعمتهمـا أم هـانن بنـم أ  طالـب، »ةا : 

 «.أال أيها النا  أال أخربكم قري النا  خاال وخالة
 ةالوا: بلى يا رسو  اهلل.

وخالتهمــا زينــب بنــم رســو   اْلســن واْلســني خاَلمــا القاســم بــن رســو  اهلل »ةــا : 
ا ِف اانــة وأمهمــا ِف اانــة وجــداا ِف اانــة وجــدهتما ِف اانــة وخاَلمــا ، أال إن أبااــاهلل 

ِف اانة وخالتهما ِف اانة وعمهما ِف اانة وعمتهما ِف اانـة واـا ِف اانـة ومـن أحبهمـا ِف 
 .(129)«اانة ومن أحب من أحبهما ِف اانة

 نينة ال رهوس
م: أا رب زيــــين فــــكن ســــألم الفــــردو  مــــن رهــــا فقالــــ: » عــــن عامشــــة عــــن النــــ  

 .(130)«أصحا  وأهلي أتقياء أبرار، فأوحى اهلل عز وجل إليها أمل أزينك باْلسن واْلسني
ةالـم: اانـة يـا رب ألـيس ةـد وعـدتين : » وعن عقبة بن عـامر ةـا : ةـا  رسـو  اهلل 

أن تسـكين ركنـا مـن أركانـك، ةـا : فــأوحى اهلل إليهـا أمـا ترتـني أين زينتـك باْلسـن واْلســني، 
 .(131)«فأةبلم تيس كما تيس العرو 

إن اانة تشتاق إىل أربعة مـن أهلـي، ةـد أحـبهم : » وعن جابر ةا : ةا  رسو  اهلل 
الـــذا يثـــلي خلفـــه  اهلل وأمـــرين حبـــبهم: علـــي بـــن أ  طالـــب واْلســـن واْلســـني واملهـــدا 

                                                           

 .29تمن ح 14ب 101-104ص 21حبار األنوار: ج (145)
 .اوامس فيما ورد ِف حقه من رسو  اهلل  949ص 1كش  الغمة: ج  (110)
 .29تمن ح 14ب 102ص 21حبار األنوار: ج (111)
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 . »(132)عيسى ابن مرمي 

 مع حباية الاالبية
ِف رحبة املسجد، فقالم: يا أمري املؤمنني ما داللة  روا: أن حبابة الوالبية أتم عليا 

 اإلمامة رمحك اهلل؟
 وأشار بيد  إىل حثاة.« ايتيين بتلك اْلثاة: »فقا 

يا حبابة إن ادعى مدع اإلمامة وةدر أن يطبا كما »فأتيته ها فطبا يل فيها قاته وةا : 
 «.ء يريد  ه شيرأيم فاعلمي أنه إمام مفرتض الطاعة، واإلمام ال يعزب عن

وهــو ِف للــس أمــري  فأتيــم اْلســن  ةالــم:   انثــرفم حــ  ةــب  أمــري املــؤمنني 
 «.حبابة الوالبية»املؤمنني والنا  يسألونه فقا  يل: 

 فقلم: نعم يا موالا.
 «.هات ما معك»ةا : 

 .ةلم: فأعطيته اْلثاة فطبا فيها كما طبا أمري املؤمنني 
فقــرب ورحــب     ةــا  يل:  و ِف مســجد الرســو  وهــ ةالــم:   أتيــم اْلســني 

 «.إن ِف الداللة دليال  على ما تريدين أفرتيدين داللة اإلمامة»
 فقلم: نعم يا سيدا.

 «.هات ما معك»فقا : 
 فناولته اْلثاة فطبا يل فيها.

وةــد بلــغ   الكــرب إىل أن أعييــم وأنــا أعــد يوم ــذ  ةالــم:   أتيــم علــي بــن اْلســني 
ر عشرة سنة فرأيتـه راكعـا وسـاجدا مشـغوال بالعبـادة في سـم مـن الداللـة، فأومـأ إيل مامة ويال

 بالسبابة فعاد إيل شبا .
 ةالم: فقلم يا سيدا كم مضى من الدنيا وكم بقي.

 «.أما ما مضى فنعم وأما ما بقي فال»فقا : 
 «.هان ما معك»ةالم:   ةا  يل: 

 فأعطيته اْلثاة فطبا يل فيها.
                                                           

 املبحث التاسا عشر. 4ب 1ف 142كش  اليقني: ص  (114)
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 فطبا يل فيها. با جعفر   أتيم أ
 فطبا يل فيها.   أتيم أبا عبد اهلل 

 فطبا فيها.   أتيم أبا اْلسن موسى بن جعفر 
 فطبا يل فيها.   أتيم الرتا 

 .(133)  عاشم حبابة بعد ذلك تسعة أشهر على ما ذكر  عبد اهلل بن هشام
 

                                                           

 .1ح 25ب 917-912ص 4راجا كما  الدين: ج (111)
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 من كرامات
 اإلمام الحسين 
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 يتاء السماء واألِب

حب كامــل الزيــارات عــن كنــري بــن شــهاب اْلــاريي ةــا : بينمــا وــن جلــو  عنــد روى صــا
 ح  بدت نواجد . ، ةا : فضحك عليبالرحبة إذا طلا اْلسني أمري املؤمنني 
ُِ َومممما كمممانُاا : إن اهلل ذكـــر ةومــا فقـــا     ةــا  مممماُء َواأَلْب َ مممما َيَتممْت َدلَمممْياِلُ  السَّ
ُمْنظَمممممممرِينَ 

ة وبـــــــرأ النســـــــمة ليقـــــــتلن هـــــــذا ولتبكـــــــني عليـــــــه الســـــــماء والـــــــذا فلـــــــق اْلبـــــــ (134)
 .(135)«واألرض

 ش اء السيد البروجرهي 
بضـــع  ِف بثـــر ، وكانـــم   (136)أصـــيب آيـــة اهلل العظمـــى الســـيد حســـني الربوجـــردا

تــأن إىل بيتــه ِف يــوم عاشــوراء إلةامــة العــزاء، وكــان يقــ  ِف  مواكــب عــزاء اإلمــام اْلســني 
راب أةــدامهم ومســ  بــه عينــه، فشــافا  اهلل بربكــة اإلمــام اْلســني اســتقباَلم، فأخــذ شــي ا  مــن تــ

 . ومل يشتك من تع  العني إىل آخر عمر  الشري 
 أنين النساء

ِف أيــام االنتفاتــة املباركــة وبعــد مــا ةــام صــدام وجالوزتــه مبقتلــة عظيمــة حيــث ةتلــوا فيهــا 
نه كان يسما من أكنر من مخسة آالف شخص ِف كربالء املقدسة، نقل يل عدة أشخاص بأ

ِف الليل أو النهار أنني النساء بـدون أن يـرى  ومن تري  اإلمام اْلسني  حرم العبا  
 شخثهن ومل يعلم من هي صاحبة األنني وبعد أيام من املقتلة خفي الثوت.

 سبع  ي كريقء

                                                           

 .45سورة الدخان:  (112)
 .15ح 42ب 54مل الزيارات: صكا  (119)
السيد حسني بن السيد علي بن السيد أمحد بن السيد علي تقي بن السـيد جـواد الطباطبـامي الربوجـردا، ولـد  (112)

هـــ. اجتهــم األنظــار إليــه بعــد وفــاة الســيد أبــو اْلســن 1140هـــ   هــاجر إىل النجــ  األشــرف عــام 1454عــام 
هـــ  وةــد هيــن َلــا مكتبــة  1171ة كبــرية ِف النجــ  األشــرف عــام هـــ. بــهلل مدرســة علميــ1129األصــفهاين ِف عــام 

هــــ ِف ةـــم املقدســـة ودفـــن ِف املســـجد 1120كبـــرية حتـــوا بعـــ  األســـفار النفيســـة واآليـــار النـــادرة. تـــوِف ِف عـــام 
 .األعظم الذا بنا  بالقرب من مقام السيدة فاطمة املعثومة 
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بكـربالء ةبـل عمـارة مشـهد   وروا أن عليا بن عاصم الزاهد كان يزور اإلمـام اْلسـني
ا  فــدخل ســبا إليــه فلــم يهــرب منــه ورأى كــ  الســبا منتفخــة بقثــبة ةــد دخلــم فيهــا بالنــ

ـــزوار لـــذلك  فـــأخرج القثـــبة منـــه وعثـــر كـــ  الســـبا وشـــد  بـــبع  عمامتـــه ومل يقـــ  مـــن ال
 .(137)بسوء

 أ يت إلغ صاحي الم جزات
 ِف مثباحه: )رمحه اهلل(ةا  الشيخ الكفعمي 

 أ يممممممممممممت اإلمممممممممممممام الحسممممممممممممين الشمممممممممممماليد
 

 يقلمممممممممممممممي حمممممممممممممممزين و هممممممممممممممممع غزيمممممممممممممممر 
  يممممممممممممممممممت ضممممممممممممممممممريحا شممممممممممممممممممري ا يممممممممممممممممممىأ 

 
 ي مممممممممممممماه الضممممممممممممممرير كمثممممممممممممممل الب ممممممممممممممير 

 أ يممممممممممممممممت إمممممممممممممممممام الالممممممممممممممممد  سمممممممممممممممميدي 
 

 إلممممممممممممغ الحممممممممممممائر الجمممممممممممماب للمسمممممممممممماجير 
 أبجمممممممممممممي المممممممممممممممات وه مممممممممممممن ال ظمممممممممممممام 

 
 يمممممممممممممم ِب ط مممممممممممممماف يالمممممممممممممم  القبمممممممممممممماب 

 ل لمممممممممممممممي أ مممممممممممممممان يسمممممممممممممممتنغ الجنمممممممممممممممال 
 

 وحممممممممممممماب ق مممممممممممممرل أدمممممممممممممالي الق ممممممممممممماب 
 أ يممممممممممممت إلممممممممممممغ صمممممممممممماحي الم جممممممممممممزات 

 
 قايممممممممممممممل الكوممممممممممممممان وهامممممممممممممممي النحمممممممممممممماب 

 سممممممممممممممماقيل ذنايممممممممممممممما مضمممممممممممممممتأ يمممممممممممممممت أ 
 

 مممممممممممممممن المسمممممممممممممماقال اإللممممممممممممممى الو مممممممممممممماب 
  ممممممممممممممممإني بأيممممممممممممممممت دريممممممممممممممممي ال ممممممممممممممممقن 

 
 يا ممممممممممممممممممممماا اإلجمممممممممممممممممممممابن للمسممممممممممممممممممممماجير 

  تيمممممممممممممف يسمممممممممممممبط النبمممممممممممممي الشممممممممممممماليد 
 

 يضمممممممممممممممممل لديمممممممممممممممممى دقمممممممممممممممممال الب يمممممممممممممممممر 
   كممممممممممممرس سمممممممممممممي دايممممممممممممق الحسممممممممممممين 

 
 لمممممممممممممره الجنممممممممممممماحين ي مممممممممممممد الح ممممممممممممماب 

 أ مممممممممممممممممممممممممممممغ لزياب مممممممممممممممممممممممممممممى قاصمممممممممممممممممممممممممممممدا 
 

   ضمممممممممحغ صمممممممممحيحا ل ضمممممممممل الممممممممممزوب 
 أقممممممممممممممممممممممممممممام يحضممممممممممممممممممممممممممممر ى هائممممممممممممممممممممممممممممما 

 
 يمممممممممممممممر السممممممممممممممنين و مممممممممممممممر الشممممممممممممممالاب 

 وإنمممممممممممممممممي يحمممممممممممممممممائرك  قمممممممممممممممممد نزلمممممممممممممممممت 
 

 وممممممممممممما لممممممممممممي سممممممممممممااءك  مممممممممممممن ن ممممممممممممير 
 مقمممممممممممممممممامي دنمممممممممممممممممدَ أ نمممممممممممممممممغ مقمممممممممممممممممام 

 
 وسممممممممممممميري و ركممممممممممممم  أشمممممممممممممقغ مسمممممممممممممير 

 وإل وهاهي لتمممممممممممممممممممممممممممممممم  خممممممممممممممممممممممممممممممممالص 
 

 مقمممممممممممممي  وحقممممممممممممم  وسمممممممممممممط الضممممممممممممممير 
 نشمممممممممممممممم ت دليممممممممممممممممى مممممممممممممممممن الاالممممممممممممممممدين 

 
  تمممممممممممممممال غمممممممممممممممناء لك مممممممممممممممل صمممممممممممممممموير 

 وصممممممممممممملغ اإللمممممممممممممى دلمممممممممممممغ الم مممممممممممممك غ 
 

 وبودار مممممممممممممممممممممى األطالمممممممممممممممممممممرين البمممممممممممممممممممممد 
                                                            

 .40تمن ح 17ب 422ص 22حبار األنوار: ج (117)
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 يتمممممممممممممممممل أوال و مممممممممممممممممي كمممممممممممممممممل حمممممممممممممممممين
 

 (112)ووقممممممت ال شمممممماء و وقممممممت البتمممممماب 
  
 نينة الجنال

إن اْلســن واْلســني شـنفا العــرش، وإن اانــة ةالــم: »أنــه ةـا :  روا عـن رســو  اهلل 
يا رب أسكنتين الضعفاء واملساكني، فقا  َلا اهلل تعاىل: أال ترتني أين زينم أركانك باْلسن 

 .(139)«يس العرو  فرحاواْلسني، ةا : فماسم كما ت
  نا جبرئيل

بــني يــدا رســو  اهلل  اصــطرع اْلســن واْلســني»ةــا :  وروا عــن اإلمــام الثــادق 
  فقــــا  رســــو  اهلل إيهــــا  حســــن خـــــذ حســــينا، فقالــــم فاطمــــة : يــــا رســـــو  اهلل :

يقــو  للحســني: إيهــا   : هــذا جربميــلأتســتنه  الكبــري علــى الثــغري، فقــا  رســو  اهلل 
 .(140)«سنحسني خذ اْل

 حمرن السماء
روى يوس  بن عبيدة ةا : معم  مد بن سـريين يقـو : مل نـر هـذ  اْلمـرة ِف السـماء 

 . (141)إال بعد ةتل اْلسني

 سل  لى األمر ور  ش 
علـى اوـروج إىل العـراق أتيتـه، وةلـم لـه:  عن جابر بن عبد اهلل ةا : ملا عزم اْلسـني 

، فانـه  ى أنك تثاحل كما صـاحل أخـوح اْلسـنوأحد سبطيه، ألر  أنم ولد رسو  اهلل 
 كان موفقا رشيدا. 

يا جابر ةد فعل ذلك أخي بـأمر اهلل تعـاىل وأمـر رسـوله، وإين أيضـا أفعـل »يل:  فقا  
 «.وأ  وأخي كذلك اآلن بأمر اهلل تعاىل وأمر رسوله، أتريد أن استشهد رسو  اهلل 

 وعلي أمري املؤمنني واْلسن    اهلل   نظرت فكذا السماء ةد انفت  باها وإذا رسو 
                                                           

 .25ف 711-710اح للكفعمي: صاملثب (112)
 .ِف ذكر بع  خثامثه ومناةبه وفضامله  1ف 4الركن النالث ب 441إعالم الورى: ص (115)
 .باب طرف من فضامل اْلسني  142ص 4اإلرشاد: ج (120)
 ةوال  وفعال . اوامس ِف إمامته وما ورد ِف حقه من الن   5ص 4كش  الغمة: ج  (121)
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 ومحزة وجعفر وزيد، نازلني منها ةد استقروا على األرض، فويبم فزعا مذعورا. 
، إنـك ال يا جابر، أمل أةل لك ِف أمر اْلسن ةبل اْلسني: »فقا  يل رسو  اهلل 

ويـــة تكـــون مؤمنـــا حـــ  تكـــون ألممتـــك مســـل ما وال تكـــون معرتتـــا، أتريـــد أن تـــرى مقعـــد معا
 «. ومقعد اْلسني ابين ومقعد يزيد )لعنه اهلل( ةاتله؟

 ةلم: بلى يا رسو  اهلل. 
ةـــا : فضـــرب برجلـــه األرض فانشـــقم وظهـــر حبـــر فانفلقـــم   ظهـــرت أرض فانشـــقم، 
هكــذا حــ  انشــقم ســبا أرتــني وانفلقــم ســبعة أحبــر، فرأيــم مــن حتــم ذلــك كلــه النــار وةــد 

ومعاوية الطاغية ويزيد وةرن هـم مـردة الشـياطني فهـم  ةرن ِف سلسلة الوليد بن مغرية وأبوجهل
 أشد أهل النار عذابا. 

 «.أرفا رأسك: »  ةا  
ومـن  فرفعم رأسي فكذا أبواب السـماء مفتحـة وإذا اانـة أعالهـا   صـعد رسـو  اهلل 

 «.يا ابين أْلقين»معه إىل السماء فلما صار ِف اَلواء صاح باْلسني: 
ا حـ  رأيـتهم دخلـوا اانـة مـن أعالهـا،   نظـر إيل  مـن هنـاح وصـعدو  فلحقـه اْلسـني 

يـا جـابر هـذا ولـدا معـي هاهنـا فسـلم لـه »وةا :  وةب  على يد اْلسني رسو  اهلل 
 «. أمر  وال تشك لتكون مؤمنا

 . (142)ةا  جابر: فعميم عيناا إن مل اكن رأيم ما ةلم من رسو  اهلل 
 اب  ي بأس 

ةـا : دخلـم أنـا وعبايـة بـن الربعـي علـى امـرأة مـن بـين والبـة  عن صـاحل بـن ميـنم األسـدا
 ةد احرتق وجهها من السجود، فقا  َلا عباية: يا حبابة هذا ابن أخيك. 

 ةالم: وأيهم؟ 
 ةا : صاحل بن مينم. 

ةالم: ابن أخي واهلل حقا، يا ابـن أخـي أال أحـديك حبـديث معتـه مـن اْلسـني بـن علـي 
 ؟ 

 ةا : ةلم: بلى يا عمة. 
                                                           

 .517/55ح 122-124ص 1مدينة املعاجز: ج (124)
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،  ةالــــم: كنــــم زوارة للحســــني ةالــــم: فحــــدر بــــني عيــــين وتــــ  فشــــق ذلــــك علــــي 
 « ما فعلم حبابة الوالبية؟»واحتبسم عنه أياما، فسأ  عين: 

 ةالوا: حدر ما بني عينيها حدر منعها. 
 «.ةوموا بنا إليها»ألصحابه:  فقا  

 « يا حبابة ما أبطابك علي ؟: » فدخل علي  ِف مسجدا هذا، وةا  
لم: يا ابن رسو  اهلل ما منعين إال ما اتطررت به إىل التخل ، وهو هذا الذا حدر ة

يـــا حبابـــة أحـــديي هلل شـــكرا، فـــكن اهلل ةـــد أذهبـــه »  وكشـــفم القنـــاع، فنظـــر  ونفـــث وةـــا : 
 «. عنك

 فخررت ساجدة هلل شكرا . 
 «. يا حبابة ارفعي رأسك وانظرا ِف مرآتك: » فقا  

 رآة فلم أجد منه أيرا .فرفعم رأسي ونظرت ِف امل
 يـــــــــــا حبابـــــــــــة وـــــــــــن وشـــــــــــيعتنا علـــــــــــى الفطـــــــــــرة وســـــــــــامر النـــــــــــا  منهـــــــــــا : »فقـــــــــــا  

 .(143)«براء
 طادة الخلق لال  

إن مريضـــا : »، َيـــدر عـــن آبامـــه عـــن زرارة بـــن أعـــني ةـــا : معـــم أبـــا عبـــد اهلل 
، فلمــا دخــل مــن بــاب الــدار طــار اْلمــى عــن الرجــل، فقــا  شــديد اْلمــى، عــاد  اْلســني 

 : رتيم مبا أوتيتم به حقا حقا واْلمى يهرب عنكم. له
 : واهلل ما خلق اهلل شي ا إال وةد أمر  بالطاعة لنا. فقا  له اْلسني 

 ةا : فكذا نسما الثوت، وال نرى الشخص يقو : لبيك. 
: أليس أمري املؤمنني أمرح أن ال تقر  إال عـدوا أو مـذنبا لتكـوين كفـارة لذنوبـه،  ةا  
 .(144)«هذافما با  

                                                           

 .ذكر ولد   77دالمل اإلمامة: ص (121)
 .فثل ِف معجزاته  91ص 2املناةب: ج (122)
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 مسح ييده دلغ ديني

 حـــديين لـــاد مـــوىل أمـــري املـــؤمنني علـــي بـــن أ  طالـــب »ةـــا :  عـــن اإلمـــام البـــاةر 
يرمـــي نثـــاال ورأيـــم املالمكـــة يـــردون عليـــه أســـهمه، فعميـــم،  ةـــا : رأيـــم أمـــري املـــؤمنني 
 فذكرت ذلك إليه، فقا : لعلك رأيم املالمكة تـرد علـى أمـري فذهبم إىل موالا اْلسني 

ـــــين فرجعـــــم بثـــــريا بقـــــوة اهلل  املـــــؤمنني  ســـــهمه؟ فقلـــــم: أجـــــل، فمســـــ  بيـــــد  علـــــى عي
 .(145)«تعاىل

 

                                                           

 .1010/21ح 919-912ص 1مدينة املعاجز: ج (129)
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 من كرامات
 نين ال ايدين 
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 أنت نين ال ايدين حقا

بــزين العابــدين أنــه كــان ليلــة ِف  رابــه  روا أن ســبب لقــب اإلمــام علــي بــن اْلســني 
 يشغله عن عبادته، فلم يلتفم إليه.ةامما ِف هتجد ، فتمنل له الشيطان ِف صورة يعبان ل

فجـاء إىل إهـام رجلـه فالتقمهــا، فلـم يلتفـم إليــه، فأملـه فلـم يقطـا صــالته، فلمـا فـرغ منهــا 
 «.اخسأ يا ملعون»وةد كش  اهلل له فعلم أنه شيطان فسبه ولطمه وةا  له: 

إىل إتــــام ورد ، فُســــما صــــوت ال يــــرى ةاملــــه وهــــو يقــــو : أنــــم زيــــن  فــــذهب وةــــام 
 .(146)بدين حقا ياليا، فظهرت هذ  الكلمة واشتهرت لقبا لهالعا

 ما ألالاَ دنالا
فيه وكـان  وِف اْلديث: انه وةا اْلريق والنار ِف البيم الذا كان اإلمام زين العابدين

 ساجدا ِف صالته فجعلوا يقولون له: يا ابن رسو  اهلل، يا ابن رسو  اهلل، النار النار!!.
نــار »  أطف ــم، فقيــل لــه: مــا الــذا أَلــاح عنهــا؟ فقــا : فمــا رفــا رأســه مــن ســجود حــ

 .(147)«اآلخرة
 

 من ظل  يني مروال
يــوم محلــه عبــد امللــك بــن  عـن ابــن شــهاب الزهــرا أنــه ةــا : شــهدت علـي بــن اْلســني

مـــروان مـــن املدينـــة إىل الشـــام فأيقلـــه حديـــدا ووكـــل بـــه حفاظـــا ِف عـــدة و ـــا، فاســـتأذنتهم ِف 
ـــه، فـــأذنوا فـــدخلم عليـــه واألةيـــاد ِف رجليـــه والغـــل ِف يديـــه فبكيـــم  التســـليم عليـــه والتوديـــا ل

 وةلم: وددت أين ِف مكانك وأنم سامل.
يا زهرا أو تظن هذا ممـا تـرى علـي  وِف عنقـي ممـا يكـربين أمـا لـو شـ م مـا كـان، »فقا : 

  أخرج يديه مـن الغـل ورجليـه مـن القيـد « فكنه وإن بلغ بك وبأمنالك غمر ليذكر عذاب اهلل
 «.يا زهرا ال جزت معهم على ذا منزلتني من املدينة»ةا :   

 فما لبننا إال أربا ليا  ح  ةدم املوكلون به يطلبونه من املدينة فما وجدو .
                                                           

 .2ح 1ب 9ص 22حبار األنوار: ج (122)
 وأما مناةبه ومزايا  وصفاته. 79-72ص 4راجا كش  الغمة: ج (127)
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فكنــم فــيمن ســأَلم عنــه فقــا  يل: بعضــهم إنــا نــرا  متبوعــا أنــه لنــاز  ووــن حولــه ال ننــام 
دمم بعـد ذلـك علـى عبـد امللـك بـن نرصد  إذ أصبحنا فما وجدنا بني  ملـه إال حديـدة. فقـ

فأخربتــه فقــا  يل: إنــه جــاءين ِف يــوم فقــد  األعــوان  مــروان، فســألين عــن علــي بــن اْلســني
 ؟«ما أنا وأنم»فدخل علي  فقا : 

 فقلم: أةم عندا.
   خرج فو اهلل لقد امتأل يو  منه خيفة.«. ال أحب»فقا : 

 أنه مشغو  بنفسه. حيث تظن ةا  الزهرا: فقلم: ليس علي بن اْلسني 
 . (148)فقا : حبذا شغل منله، فنعم ما شغل به

 
  نا الخضر ناجاَ
فكرهـم أن أصـوت فقعـدت حـ   ةا  أبو محزة النمايل: أتيم بـاب علـي بـن اْلسـني

يـا أبـا محـزة أال تـرى »خرج، فسلمم عليه ودعـوت لـه، فـرد علـي    انتهـى إىل حـامط، فقـا : 
 ؟«هذا اْلامط

 رسو  اهلل. فقلم: بلى يا ابن
فـكين اتكـأت عليـه يومـا وأنـا حـزين وإذا رجـل حسـن الوجـه حسـن النيـاب ينظـر ِف »ةا : 

جتا  وجهي   ةا : يـا علـي بـن اْلسـني مـا يل أراح ك يبـا حزينـا أعلـى الـدنيا فهـو رزق حاتـر 
 يأكل منها الرب والفاجر.

 فقلم: ما عليها أحزن وأنه لكما تقو .
 صادق َيكم فيه ملك ةاهر. فقا : أعلى اآلخرة فكنه وعد

 ةا : ةلم ما على هذا أحزن وأنه لكما تقو .
 فقا : وما حزنك يا علي؟.

 فقلم: ما أصوف من فتنة ابن الزبري.
 فقا  يل: يا علي هل رأيم أحدا سأ  اهلل فلم يعطه.

 ةلم: ال.
                                                           

 .ته فثل ِف معجزا 114ص 2راجا املناةب: ج (122)
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 ةا : فخاف اهلل فلم يكفه.
 .(149)«ناجاح وضر ةلم: ال، فغاب عين فقيل يل: يا علي بن اْلسني هذا ا

 
 منكق الكير

فـــكذا عثـــافري يطـــرن حولـــه  ةـــا  أبـــومحزة النمـــايل: كنـــم يومـــا عنـــد علـــي بـــن اْلســـني 
 ؟«يا أبا محزة هل تدرا ما تقو  هذ  العثافري»ويثرخن، فقا  يل: 

 ةلم: ال.
 .(150)«فك ا تقد  رها وتسأله ةوت يومها»ةا : 

 دند اساقمى للحجر
لــم يقــدر علـى االســتالم مــن الزحــام، فنثــب لــه منــرب فجلــس حـج هشــام بــن عبــد امللــك ف

وعليـه إزار ورداء  عليه وأطاف بـه أهـل الشـام، فبينمـا هـو كـذلك إذ أةبـل علـي بـن اْلسـني
مــن أحســن النــا  وجهــا وأطيــبهم رامحــة، بــني عينيــه ســجادة كأ ــا ركبــة عنــز، فجعــل يطــوف، 

 ة له.فكذا بلغ إىل موتا اْلجر تنحى النا  ح  يستلمه هيب
 فقا  شامي: من هذا يا أمري؟

 فقا : ال أعرفه، ـ وكان يعرفه حق املعرفة ـ ل ال يرغب فيه أهل الشام.
 فقا  الفرزدق: وكان حاترا لكين أنا أعرفه.

 فقا  الشامي: من هو يا أبا فرا .
 فأنشأ ةثيدة هي هذ : 

 يمممممما سممممممائلي أيممممممن حممممممل الجمممممماه والتممممممرم
 

 دنممممممممممممدي ييممممممممممممال إذا طقيممممممممممممى قممممممممممممدماا 
 المممممممني   مممممممرف البكحممممممماء وط  مممممممى  مممممممنا 

 
 والبيممممممممممممت ي ر ممممممممممممى والحممممممممممممل والحممممممممممممرم 

  مممممممممنا ايمممممممممن خيمممممممممر دبممممممممماه ال كلالممممممممم   
 

   مممممممممنا الاقمممممممممي النقمممممممممي الكممممممممما ر ال لممممممممم  
  مممممممنا المممممممني أحممممممممد المخاممممممماب والمممممممده 

 
 صممممممملغ دليمممممممى إلالمممممممي مممممممما جمممممممر  القلممممممم  

 لممممما ي لممممم  المممممركن ممممممن قمممممد جممممماء يلثممممممى  
 

  لخممممممممر يلممممممممث  منممممممممى ممممممممما وطممممممممئ القممممممممدم 
                                                            

 وأما مناةبه ومزايا  وصفاته. 77-72ص 4كش  الغمة: ج  (125)
 وأما مناةبه ومزايا  وصفاته. 77 4كش  الغمة: ج  (190)
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 والممممممممممممممده ممممممممممممممنا دلممممممممممممممي بسممممممممممممممال ال 
 

  أمسممممممممت ينمممممممماب  ممممممممداه  الاممممممممدي األممممممممم  
  مممممممممنا المممممممممني دممممممممممى الكيممممممممماب ج  مممممممممر 

 
  والمقاممممممممال حمممممممممزن ليممممممممث حبممممممممى قسمممممممم  

  ممممممممنا ايممممممممن سمممممممميدن النسمممممممماال  اطمممممممممة 
 

  وايممممممن الاصممممممي الممممممني  ممممممي سممممممي ى نقمممممم  
 إذا بأ ممممممممممممممى قممممممممممممممريش قممممممممممممممال قائلالمممممممممممممما 

 
  إلممممممممممغ متممممممممممابم  ممممممممممنا يناالممممممممممي التممممممممممرم 

 يتممممممممممممماه يمسمممممممممممممتى در مممممممممممممال باحامممممممممممممى 
 

  يسممممممممال  بكممممممممن الحكممممممممي  إذا ممممممممما جمممممممماء 
 ولممممممممميم قالممممممممم  ممممممممممن  مممممممممنا يضمممممممممائره 

 
  ال ممممممرال   ممممممرف مممممممن أنتممممممرت وال جمممممم  

 ينمممممممي إلممممممغ ذبون ال ممممممز الاممممممي ق ممممممرت 
 

 دمممممممن نيلالممممممما دمممممممرال اإلسمممممممقم وال جممممممم  
 يوضمممممممي حيممممممماء ويوضممممممممغ ممممممممن مالاياممممممممى 

 
   مممممممممممممممما يتلممممممممممممممم  إر حمممممممممممممممين يباسممممممممممممممم  

 ينجممممماال نممممماب المممممدجغ دمممممن نممممماب غر مممممى 
 

  كالشممممم ينجممماال دمممن إشمممراقالا الظلممم  
 بيحمممممممممممممممى دبممممممممممممممممقيت مممممممممممممممى خيمممممممممممممممزبال  

 
  مممممممممن كمممممممممف أبْو  ممممممممي درنينمممممممممى شمممممممممم  

 مممممممممما قمممممممممال ر قمممممممممط إر  مممممممممي  شمممممممممالده 
 

  لممممممممممممار الاشممممممممممممالد كانممممممممممممت ر ه ن مممممممممممم  
 مشممممممممممممماقة ممممممممممممممن بسمممممممممممممال ال نب امممممممممممممى 

 
  طايممممممممممت دناصممممممممممره والخممممممممممي  والشممممممممممي  

 حممممممممممممال أُقمممممممممممال أقممممممممممماام إذا  مممممممممممدحاا 
 

  حلمممممممما الشمممممممممائل  حلمممممممما دنممممممممده ن مممممممم  
 إل قمممممممال قمممممممال يمممممممما يالممممممما  جممممممممي ال  

 
  ى التلمممممممممممممم وإل  تلمممممممممممممم  ياممممممممممممممما نانمممممممممممممم 

  مممممممنا ايمممممممن  اطممممممممة إل كنمممممممت جا لمممممممى 
 

 يجممممممممممممممده أنبيمممممممممممممماء ال قممممممممممممممد خاممممممممممممممماا 
 ال  ضمممممممممممممممممممممملى قممممممممممممممممممممممدما وشممممممممممممممممممممممر ى 

 
 جمممممممر  يممممممممناَ لمممممممى  ممممممممي لاحمممممممى القلمممممممم  

 مممممممممن جممممممممده هال  ضممممممممل األنبيمممممممماء لممممممممى  
 

  و ضممممممممممل أماممممممممممى هانممممممممممت لالمممممممممما األممممممممممم  
 دممممممممم  البريمممممممممة ياإلحسمممممممممال وانقشممممممممم ت 

 
  دنالممممممممممما ال مايمممممممممممة واإلممممممممممممقق والظلممممممممممم  

 ن  الممممممممممماكلامممممممممما يديممممممممممى غيمممممممممماث دمممممممممم   
 

 يسمممممممممممممممممااك ال ور ي رو مممممممممممممممممما دمممممممممممممممممدم 
 سمممممممممالل الخلي مممممممممة ر  خشمممممممممغ يمممممممممااهبه  

 
 يزينممممممممممممى خ مممممممممممملاال الحلمممممممممممم  والتممممممممممممرم 

 ر يخلممممممممممف الادممممممممممد ميمانمممممممممما نقيباممممممممممى  
 

 بحمممممممممي ال نممممممممماء أبيمممممممممي حمممممممممين ي امممممممممرم 
 مممممممممن م شممممممممر حممممممممبال  هيممممممممن ويوضممممممممال  

 
  ك ممممممممممممر وقممممممممممممريال  منجممممممممممممغ وم ا مممممممممممم  

 يسممممممممماد ع السممممممممماء والبلممممممممما  يحمممممممممبال  
 

 ن  ويسممممممممممممازاه يممممممممممممى اإلحسممممممممممممال والمممممممممممم 
 مقمممممممممممممدم ي ممممممممممممممد ذكممممممممممممممر ال ذكممممممممممممممر    

 
   ممممممي كممممممل  ممممممِر ومخاممممممام يممممممى التلمممممم  
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 إل دممممممممد أ ممممممممل الاقممممممممغ كمممممممماناا أئممممممممماال 
 

  أو قيمممل ممممن خيمممر أ مممل األِب قيمممل  ممم  
 ر يسممممممممممماكيع جمممممممممممااه ي مممممممممممد غممممممممممماياال  

 
 ور يممممممممممممممممممدانيال  قممممممممممممممممممام وإل كرممممممممممممممممممماا 

  ممممممممم  الويممممممممماث إذا مممممممممما أنممممممممممة أنممممممممممت 
 

 واألسمممممد أسمممممد الشمممممر  والبممممم س محامممممدم 
 يحمممممممل المممممممنم سممممممماحاال  يممممممم يغ لالممممممم  أل  

 
  خمممممممممي  كمممممممممري  وأيمممممممممد يالنمممممممممد   ضممممممممم  

 ر يقممممممبض ال سممممممر يسممممممكا مممممممن أك المممممم  
 

 سممممممممميال ذلممممممممم  إل أُمممممممممروا وإل دمممممممممدماا 
 أي القبائمممممممممممل ليسمممممممممممت  مممممممممممي بقمممممممممممايال  

 
 ألوليمممممممممممممممممممة  مممممممممممممممممممنا أو لمممممممممممممممممممى ن ممممممممممممممممممم  

 ممممممممممممن ي مممممممممممرف ال ي مممممممممممرف أوليمممممممممممة ذا  
 

  المممممممدين ممممممممن ييمممممممت  مممممممنا نالمممممممى األمممممممم  
 ييمممممممما ال   ممممممممي قممممممممريش يساضمممممممماء يالمممممممما 

 
 ات ودنمممد الحتممم  إل حتمممماا مممي النائبممم 

  جمممممممممده ممممممممممن قمممممممممريش  مممممممممي أبوماالممممممممما 
 

 محممممممممممممممممممد ودلمممممممممممممممممي ي مممممممممممممممممده دلممممممممممممممممم  
 يممممممدب لممممممى شمممممما د والشمممممم ي مممممممن أحممممممد  

 
 والخنمممممممدقال ويمممممممام ال ممممممماح قمممممممد دلمممممممماا 

 وخيبممممممممممممممر وحنممممممممممممممين يشممممممممممممممالدال لممممممممممممممى 
 

 و مممممممممممي قريظمممممممممممة يمممممممممممام صممممممممممميل  قمممممممممممما  
 ممممممممااطن قمممممممد دلمممممممت  مممممممي كمممممممل نائبمممممممة  

 
 دلمممممغ ال مممممحاية لممممم  أكممممما  كمممممما كامممممماا 

 جامزته، وةا : أال ةلم فينا منلها. فغضب هشام ومنا 
 ةا : هات جدا كجد  وأبا كأبيه وأما كأمه ح  أةو  فيكم منلها.

فبعث إليه بايين عشر  فحبسو  بعسفان بني مكة واملدينة، فبلغ ذلك علي بن اْلسني
 «. أعذرنا يا أبا فرا  فلو كان عندنا أكنر من هذا لوصلناح به»أل  درهم، وةا : 

 : يـا ابـن رسـو  اهلل مـا ةلـم الـذا ةلـم إال غضـبا هلل ولرسـوله ومـا كنـم ألرزأ فردها وةا
 عليه شي ا.

 «.حبقي عليك ملا ةبلتها فقد رأى اهلل مكانك وعلم نيتك»فردها إليه وةا : 
 فقبلها، فجعل الفرزدق يهجو هشاما وهو ِف اْلبس فكان مما هجا  به ةوله: 

 أ يحبسممممممممممني يممممممممممين المدينممممممممممة والاممممممممممي
 

 قلممممممممماال النممممممممماس يالممممممممما  منيبالممممممممماإليالممممممممما  
 يقلمممممممممممممي بأسممممممممممممما لممممممممممممم  يتمممممممممممممن بأس 

 
 سممممممميد ودينممممممما لمممممممى حمممممممارء يممممممماه ديايالممممممما 

 .(151)فأخرب هشام بذلك فأطلقه، وِف رواية أنه أخرجه إىل البثرة 

                                                           

 .17ح 2ب 142-142ص 22حبار األنوار: ج (191)
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 ذاَ دلي ين الحسين

عــن زرارة بــن أعــني ةــا : مــا ةامــل ِف جــوف الليــل وهــو يقــو : أيــن الزاهــدون ِف الــدنيا 
، فهت  هات  من ناحية البقيا يسما صوته وال يرى شخثه: ذاح علي الراغبون ِف اآلخرة؟

 . (152)بن اْلسني
 إنى أبح  ي بده

كــان ةاممــا يثــلي، حــ  زحــ  إبنــه  مــد، وهــو طفــل   روا: أن اإلمــام زيــن العابــدين
إىل ب ــر، كانــم ِف دار  بعيــدة القعــر، فســقط فيهــا، فنظــرت إليــه أمــه، وأةبلــم تضــرب بنفســها 

 ر وتستغيث به، وتقو : يا ابن رسو  اهلل، غرق ابين  مد، وكل ذلك ال يسما من حوايل الب
ةوَلا وال يننين عن صالته، وهو يسما اتطراب ابنهـا ِف ةعـر الب ـر ِف املـاء، فلمـا طـا  عليهـا 

 ذلك ةالم له جزعا على ابنها: ما أةسى ةلوبكم؟ 
  أةبــل عليهــا، فجلــس علــى فأةبــل علــى صــالته ومل خيــرج عنهــا إال بعــد كماَلــا وتامهــا، 

رأ  الب ر ومد يد  إىل ةعرها، وكانم ال تنا  إال برشاء طويل، فـأخرج ابنـه  مـدا بيـد ، وهـو 
 «.هاح يا ةليلة اليقني باهلل»َلا:  يناغيه ويضحك ومل يبتل له يوب وال جسد باملاء، فقا 

التنريـب عليـك، »َلـا:  فضحكم لسالمة ابنها، وبكم لقوله: يا ةليلـة اليقـني، فقـا 
لو علمم أين كنم بني يدا جبار لـو ملـم بـوجهي عنـه ملـا  بوجهـه عـين، أفمـن تـرى أرحـم 

 .(153)«لعبد  منه؟
 

 
 
 

 

                                                           

 اليوم اوامس عشر. 22العدد القوية: ص (194)
 اليوم اوامس عشر. 21-24العدد القوية: ص (191)
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 من كرامات
 اإلمام الباقر 
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 ر إلغ  نرء ولتن إلينا
عــن محــزة بــن  مــد الطيــار ةــا : أتيــم بــاب أ  جعفــر أســتأذن عليــه فلــم يــأذن يل وأذن 

يل، وأنا مغموم فطرحـم نفسـي علـى سـرير ِف الـدار فـذهب عـين النـوم، لغريا فرجعم إىل منز 
فجعلم أفكر وأةو : إىل من إىل املرج ة يقو  كذا، والقدرية تقو  كـذا، واْلروريـة تقـو  كـذا، 
والزيديــة تقــو  كــذا، فيفســد علــيهم ةــوَلم، فأنــا أفكــر ِف هــذا حــ  نــادى املنــادا فــكذا البــاب 

 يدق، فقلم: من هذا.
 .و  أ  جعفرفقا : رس

 فخرجم إليه فقا : أجب.
يــا ابــن  مــد ال إىل املرج ــة وال »فأخــذت ييــا  علــي  ومضــيم فلمــا دخلــم إليــه، ةــا : 

ففعلــم وةلــم « القدريــة وال إىل الزيديــة وال إىل اْلروريــة ولكــن إلينــا إمنــا حجبتــك لكــذا وكــذا
 .(154)به

 األمر أدظ  مما  ترت
فنظــرت إليــه وجعلــم أفكــر ِف  د أ  جعفــرعــن مالــك ااهــين ةــا : كنــم ةاعــدا عنــ

يــا »نفســي وأةــو : لقــد عظمــك اهلل وكرمــك وجعلــك حجــة علــى خلقــه، فالتفــم إيل وةــا : 
 .(155)«مالك األمر أعظم مما تذهب إليه

 مع منمني الجن
فقيــل يل: ال تعجــل  عــن ســعد اإلســكاف ةــا : طلبــم اإلذن علــى أ  جعفــر البــاةر 

ألبث أن خرج علي  اينا عشر رجال يشبهون الز  وعلـيهم أةبيـة فعند  ةوما من إخوانكم، فما 
 طبقات وبتوت وخفاف، فسلموا ومروا.

 فقلم له: ما أعرف هؤالء، فمن هم؟  فدخلم على أ  جعفر
 « هؤالء ةوم من إخوانكم اان»ةا : 

 ةا : ةلم: ويظهرون لكم؟.

                                                           

 .باب ذكر ولد أ  جعفر  مد بن علي 120-115ص 4كش  الغمة: ج  (192)
 .71ح 9ب 470ص 22حبار األنوار: ج (199)
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 .(156)«هم يغدون علينا ِف حالَلم وحرامهم كما تغدون»فقا : 

 نكق الحياالم
مــا بــني مكــة واملدينــة وهــو علــى بغلــة  عــن  مــد بــن مســلم ةــا : ســرت مــا أ  جعفــر

وأنا على محار له، إذ أةبل ذمب يهوا من رأ  اابل ح  دنـا مـن أ  جعفـر، فحـبس البغلـة 
ودنا الذمب ح  وتا يد  على ةربو  سـرجه، وتطـاو  قطمـه إليـه، وأصـغى إليـه أبـو جعفـر 

  ،اذهب فقد فعلم»  ةا : بكذنه مليا.» 
 فرجا الذمب وهو يهرو .

 ؟«تدرا ما ةا »فقا  يل: 
 فقلم: اهلل ورسوله وابن رسوله أعلم.

إنــه ةــا  يل يــا ابــن رســو  اهلل إن زوجــيت ِف ذلــك اابــل وةــد عســر عليهــا والدهتــا »ةــا : 
فـــــادع اهلل أن خيلثـــــها وال يســـــلط أحـــــدا مـــــن نســـــلي علـــــى أحـــــد مـــــن شـــــيعتكم، ةلـــــم: ةـــــد 

 .(157)«مفعل
 حديثي دن ال

إذا حـديتكم »أنه س ل عن اْلديث يرسله وال يسـند ، فقـا :  روا عن اإلمام الباةر 
عـــن  باْلـــديث فلـــم أســـند  فســـندا فيـــه أ  عـــن جـــدا عـــن أبيـــه عـــن جـــد  رســـو  اهلل 

 .(158)«جربميل عن اهلل تعاىل
  ي طريق متة المترمة

ب  يلــوح مــن الربيــة يظهــر تــارة ويغيــب ةــا  الــراوا: كنــم بــني مكــة واملدينــة فــكذا أنــا بشــ
أخـــرى حـــ  ةـــرب مـــين، فتأملتـــه فـــكذا هـــو غـــالم ســـباعي أو مثـــاين، فســـلم علـــي  فـــرددت عليـــه 

 السالم، وةلم: من أين؟
 «.من اهلل»ةا : 

 فقلم: وإىل أين؟
                                                           

 .2ب 421ص 1اورامج واارام : ج (192)
 .باب ذكر ولد أ  جعفر  مد بن علي  112ص 4كش  الغمة: ج  (197)
 وأما عمر . 142ص 4كش  الغمة: ج  (192)
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 «.إىل اهلل»ةا : 
 ةا : فقلم فعالَم؟

 «.على اهلل»فقا : 
 فقلم: فما زادح؟

 «.التقوى»ةا : 
 ن أنم؟فقلم: مم

 «.أنا رجل عر »ةا : 
 فقلم: أبن يل.

 «.أنا رجل ةرشي»ةا : 
 فقلم: أبن يل.

 «.أنا رجل هامشي»فقا : 
 فقلم: أبن يل.

 أنا رجل علوا.»ةا : 
   أنشد: 

  مممممممممممممممممممنحن دلمممممممممممممممممممغ الحممممممممممممممممممماِ ذواهه
 

 نممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنوه ويسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم د وباهه 
  مممممممممممممممما  مممممممممممممممان ممممممممممممممممن  مممممممممممممممان إر ينممممممممممممممما  

 
 ومممممممممممممممما خممممممممممممممماال ممممممممممممممممن حبنممممممممممممممما ناهه 

 روب مممممممممممممن سممممممممممممرنا نممممممممممممال منمممممممممممما السمممممممممممم  
 

 ومممممممممممممممممن سمممممممممممممممماءنا سمممممممممممممممماء ممممممممممممممممميقهه 
 ومممممممممممممممممممن كممممممممممممممممممال غاصممممممممممممممممممبنا حقنمممممممممممممممممما  

 
  يمممممممممممممممممممممممممام القياممممممممممممممممممممممممممة مي ممممممممممممممممممممممممماهه 

 «   ةا : أنا  مد بن علي بن اْلسني بن علي بن أ  طالب 
 .(159)ةا  عباد:   التفم فلم أر ، فال أعلم أهل صعد إىل السماء أم نز  ِف األرض

 المقئتة  كاف ينا
يا أبا اَلذيل إنه ال صفى علينـا ليلـة القـدر، إن »عفر: وعن أ  اَلذيل ةا : ةا  يل أبو ج

 .(160)«املالمكة يطيفون بنا فيها
                                                           

 .71تمن ح 9ب 471-470ص 22حبار األنوار: ج (195)
 .71تمن ح 9ب 470ص 22ر: جحبار األنوا (120)
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 النخلة المقبلة
 : ما حق املؤمن على اهلل؟عن عباد بن كنري البثرا ةا : ةلم للباةر

 فثرف وجهه.
 فسألته عنه ياليا.

 .«من حق املؤمن على اهلل أن لو ةا  لتلك النخلة أةبلي ألةبلم: »فقا 
ةـرا »ةا  عباد: فنظرت واهلل إىل النخلة اليت كانم هناح ةد حتركم مقبلـة، فأشـار إليهـا 

 .(161)«فلم أعنك

 ر   اوه إلغ مثلالا
فقرعـم البـاب  روا عن أ  الثـباح الكنـاين ةـا : صـرت يومـا إىل بـاب  مـد البـاةر 

 ح إين بالباب.فخرجم إيل وصيفة ناهد فضربم بيدا إىل رأ  يديها، وةلم َلا: ةويل ملوال
 «.ادخل ال أم لك»من داخل الدار:  فثاح 

 فدخلم فقلم: يا موالا ما ةثدت ريبة وال أردت إال زيادة ما ِف نفسي.
صــدةم لــ ن ظننــتم أن هــذ  ااــدران حتجــب أبثــارنا كمــا حتجــب أبثــاركم إذن »فقــا : 

 .(162)«فال فرق بيننا وبينكم، فكياح أن تعاود إىل منلها

 ا الخلقإنى يلي أمر  ن
ةاعـــدا... إذ  ِف مســـجد رســـو  اهلل  روا عـــن أ  بثـــري ةـــا : كنـــم مـــا البـــاةر 

 دخل املنثور وداود بـن سـليمان ةبـل أن أفضـي امللـك إىل ولـد العبـا  ومـا ةعـد إىل البـاةر
 ؟ «ما منا الدوانيقي أن يأن: »إال داود، فقا  الباةر 
 ةا : فيه جفاء.

حــ  يلــي أمــر هــذا اولــق ويطــأ أعنــاق الرجــا  وميلــك ال تــذهب األيــام : »ةــا  البــاةر
 «. شرةها وغرها ويطو  عمر  فيها ح  جيما من كنوز األموا  ما مل جيتما ألحد ةبله

فقام داود وأخرب الدوانيقي بذلك فأةبل إليه الدوانيقي، وةا : ما منعين من االو  إليـك 
 إال إجاللك فما الذا أخربين به داود؟.

                                                           

 .ِف معجزات اإلمام  مد بن علي الباةر  2ب 474ص 1اورامج واارامج: ج (121)
 .باب ذكر ولد أ  جعفر  مد بن علي  124-121ص 4كش  الغمة: ج  (124)
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 «.امنهو ك»فقا : 
 ةا : وملكنا ةبل ملككم.

 «.نعم»ةا : 
 ةا : ميلك بعدا أحد من ولدا.

 «.نعم»ةا : 
 ةا : فمدة بين أمية أكنر أم مدتنا.

مدتكم أطو  وليتلقفن هذا امللك صبيانكم ويلعبون به كما يلعبون بالكرة هذا ما »ةا : 
 «.عهد  إيل  أ 

 . (163)فلما ملك الدوانيقي تعجب من ةو  الباةر
ة األنبياءأ  نا  وُب

فقلــم لــه: أنــتم وريــة  عــن منــهلل اْلنــا ، عــن أ  بثــري ةــا : دخلــم علــى أ  جعفــر
 «.نعم: »؟ ةا رسو  اهلل

 وارر األنبياء علم كلما علموا؟  ةلم: رسو  اهلل
 «.نعم»يل:  ةا 

 ةلم: فأنتم تقدرون على أن حتيوا املوتى وتربؤا األكمه واألبرص؟ 
، فمسـ  علـى وجهــي «ادن مـين يـا أبـا  مـد: »  ةـا «. اهلل بلـى، بـكذن: »فقـا 

ـــدار، فقـــا  : وعلـــى عيـــين، فأبثـــرت الشـــمس والســـماء واألرض والبيـــوت وكـــل شـــن ِف ال
أحتــب أن تكــون هكــذا، ولــك مــا للنــا  وعليــك مــا علــيهم يــوم القيامــة، أو تعــود كمــا كنــم »

 «.ولك اانة خالثا؟
 ةلم : أعود كما كنم.

 عيين فعدت كما كنم. على  ةا : فمس 
ةا  الراوا: فحديم ابـن أ  عمـري هـذا، فقـا : أشـهد أن هـذا ْلـق كمـا أن النـار واانـة 

 .(164)حق

                                                           

 .21ح 9ب 425ص 22حبار األنوار: ج (121)
 ِف ذكر بع  دالمله. 1ف 2الركن النالث ب 427إعالم الورى: ص (122)



 

 52 

 صح الجس   أهخل
عن  مد بن مسلم ةـا : خرجـم إىل املدينـة، وأنـا وجـا فقيـل لـه:  مـد بـن مسـلم وجـا 

لغــالم، وةــا  يل: اشــربه، شــرابا  مــا غــالم، مغطــى مبنــديل، فناولينــه ا فأرســل إيل  أبــو جعفــر
 فكنه ةد أمرين أن ال أبرح ح  تشربه. 

فتناولتـــه، فـــكذا رامحـــة املســـك منـــه، وإذا بشـــراب طيـــب الطعـــم بـــارد، فلمـــا شـــربته ةـــا  يل 
 «. إذا شربم فتعا »الغالم: يقو  لك موالح: 

ففكرت فيما ةا  يل، وما أةدر على النهوض ةبل ذلك على رجلي، فلما استقر الشـراب 
صـ  ااسـم »جوِف فكأمنا نشطم من عقا ، فأتيم بابـه، فاسـتأذنم عليـه، فثـوت  :  ِف

 «.أدخل
ومـا يبكيـك يـا »يل:  فدخلم عليه وأنا باح، فسلمم عليه وةبلـم يـد  ورأسـه، فقـا 

 «. مد؟
ةلــم: جعلــم فــداح، أبكــي علــى اغــرتا ، وبعــد الشــقة، وةلــة القــدرة علــى املقــام عنــدح 

 أنظر إليك.
أما ةلة القدرة فكذلك جعل اهلل أوليامنا وأهل مودتنا، وجعـل الـبالء إلـيهم »يل:  فقا 

سريعا، وأما مـا ذكـرت مـن الغربـة، فـكن املـؤمن ِف هـذ  الـدنيا غريـب، وِف هـذا اولـق املنكـو  
 ح  خيرج من هذ  الدار إىل رمحة اهلل، وأما ما ذكرت من بعد الشـقة، فلـك بـأ  عبـد اهلل

نــا بــالفرات، وأمــا مــا ذكــرت مــن حبــك ةربنــا والنظــر إلينــا وأنــك ال تقــدر أســوة، بــأرض ناميــة ع
يـا  مـد إن الشـراب الـذا »إىل أن ةـا : « على ذلك، فاهلل يعلـم مـا ِف ةلبـك، وجـزاؤح عليـه

وهــو أفضــل مــا استشــفي بــه، فــال تعــد  بــه فكنــا نســقيه  شــربته فيــه مــن طــني ةــرب اْلســني
 .(165)« صبياننا ونساءنا فنرى فيه كل خري

 
 
 

 
                                                           

 .7ح 51ب 477-479راجا كامل الزيارات: ص (129)
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  اساجاية هدائى 

حدر عبد اهلل بن الفضل بن الربيا عن أبيه ةـا : حـج املنثـور سـنة سـبا وأربعـني ومامـة 
فقدم املدينة وةا  للربيا: ابعث إىل جعفر بن  مد من يأتينا به متعبـا، ةتلـين اهلل إن مل أةتلـه، 

 فتغافل الربيا عنه لينسا .
ذكر  للربيا وةا : ابعث من يأتنا به متعبا، فتغافل عنه،   أرسل إىل الربيا رسالة   أعاد 

 ةبيحة أغلإل فيها وأمر  أن يبعث من َيضر جعفرا.
ففعل فلما أتا ، ةا  له الربيا: يا أبا عبد اهلل اذكر اهلل فكنه ةد أرسل إليك مبـا ال دافـا لـه 

 غري اهلل.
 «.اهللال حو  وال ةوة إال ب»فقا  جعفر: 

عليه أوعد  وأغلإل له، وةا : أا    إن الربيا أعلم املنثور حبضور  فلما دخل جعفر
عدو اهلل اصذح أهل العراق إماما جيبون إليك زكـاة أمـواَلم وتلحـد ِف سـلطاين وتبغيـه الغوامـل، 

 ةتلين اهلل إن مل أةتلك.
رب، وإن يوسـ  أعطـي فشـكر، وإن أيـوب ابتلـي فثـ يا أمري، إن سـليمان »فقا  له: 

 «.ظلم فغفر، وأنم من ذلك السنخ
فلما ما ذلك املنثور منه ةا  له: إيل  وعندا أبا عبد اهلل أنم الرباء الساحة، السـليم 
الناحية، القليل الغاملة، جـزاح اهلل مـن ذا رحـم أفضـل مـا جـزى ذوا األرحـام عـن أرحـامهم، 

طيـب، فـأن بالغاليـة فجعـل يغلـ  ْليـة   تناو  يد  فأجلسه معه على فرشه   ةـا : علـي  بال
 جعفر بيد  ح  تركها تقطر،   ةا : ةم ِف حفإل اهلل وكالءته.

  ةا : يا ربيا أْلق أبـا عبـد اهلل جامزتـه وكسـوته، انثـرف أبـا عبـد اهلل ِف حفظـه وكنفـه، 
 فانثرف.

أيتـه، فمـا ةا  الربيا: وْلقته فقلم له: إين ةد رأيم ةبلك ما مل تر  ورأيـم بعـدح مـا ال ر 
 ةلم يا أبا عبد اهلل حني دخلم؟

ةلــم: اللهــم احرســين بعينــك الــيت ال تنــام واكنفــين بركنــك الــذا اليــرام واغفــر يل »ةــا : 
بقدرتك علي  وال أهلك وأنم رجامي، اللهم أنم أكـرب وأجـل ممـا أخـاف وأحـذر، اللهـم بـك 
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 .(166)«أدفا ِف ور  وأستعيذ بك من شر ، ففعل اهلل   ما رأيم

 ة من ال نيسل
ةا  الليث بن سعد: حججم سـنة يـالر عشـرة ومامـة فأتيـم مكـة فلمـا صـليم العثـر 

ـــا برجـــل جـــالس وهـــو يـــدعو فقـــا :  حـــ  انقطـــا « يـــا رب، يـــا رب»رةيـــم أبـــا ةبـــيس وإذا أن
 نفسه..

 ح  انقطا نفسه.« رب، رب»  ةا : 
 ح  انقطا نفسه.« يا اهلل، يا اهلل»  ةا : 
 ح  انقطا نفسه.« ييا حي، يا ح»  ةا : 
 ح  انقطا نفسه.« يا رحيم، يا رحيم»  ةا : 
 ح  انقطا نفسه سبا مرات.« يا أرحم الرامحني»  ةا : 
 «.اللهم إين أشتهي من هذا العنب فأطعمنيه، اللهم وإن بردا ةد أخلقا»  ةا : 

علـى األرض ةا  الليث: فـو اهلل مـا اسـتتم كالمـه حـ  نظـرت إىل سـلة مملـوءة عنبـا ولـيس 
 يوم ذ عنب، وبردين جديدين موتوعني فأراد أن يأكل، فقلم له: أنا شريكك.

 ؟«ومل»فقا  يل: 
 فقلم: ألنك كنم تدعو وأنا أؤمن.

 «.تقدم فكل وال صبن شي ا»فقا  يل: 
فتقــدمم فأكلــم شــي ا مل آكــل منلــه ةــط، وإذا عنــب ال عجــم لــه، فأكلــم حــ  شــبعم 

 والسلة مل ينقص.
 «.خذ أحد الربدين إليك»  ةا  يل: 

 فقلم: أما الربدان فكين غين عنهما.
فتواريم عنه فاتزر بالواحد وارتـدى بـاآلخر،   أخـذ « توار عين ح  ألبسهما»فقا  يل: 

الــربدين اللــذين كانــا عليــه فجعلهمــا علــى يــد  ونــز  فاتبعتــه حــ  إذا كــان باملســعى لقيــه رجــل 
 فلحقم الرجل، فقلم: من هذا؟فقا : اكسين كساح اهلل، فدفعهما إليه 

 ةا : هذا جعفر بن  مد.
                                                           

 .44ح 107ب 442-441ص 54، والبحار: ج42ح 2ب 124ص 27حبار األنوار: ج (122)
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 .(167)ةا  الليث: فطلبته ألما منه فلم أجد 

 مع يتير ين أدين
فــدخل عليــه بكــري بــن أعــني وهــو  عــن  يــل بــن دراج ةــا : كنــم عنــد أ  عبــد اهلل 

 ؟«الظري  يرمد: »أرمد، فقا  له أبو عبد اهلل
 فقا : وكي  يثنا؟

 «.من الغمر مسحها على عينيه إذا غسل يد »ةا : 
 .(168)ةا : ففعلم ذلك فلم أرمد

 ما أباني أيقغ
علـى  عن  مد بن إسحاق بن جعفر بن  مد عن أبيه ةا : دخـل جعفـر بـن  مـد 

فرد ! فلمـا رجـا  أ  جعفر املنثور فتكلم فلما خرج من عند  أرسل إىل جعفر بن  مد 
 حرح شفتيه بشيء.

 فقيل له: ما ةلم؟
 «.ء فاكفينه ء وال يكفى منك شي ةلم: اللهم إنك تكفي من كل شي»ةا : 

 فقا  له: ما يقرح عندا.
ةــد بلغــم أشــياء مل يبلغهــا أحــد مــن آبــامي ِف اإلســالم ومــا أراين »فقــا  لــه أبــو عبــد اهلل: 

 «.أصحبك إال ةليال ما أرى هذ  السنة تتم يل
 ةا : فكن بقيم؟

 «.ما أراين أبقي»ةا : 
 .(169)احسبوا له، فحسبوا فمات ِف شوا  جعفر ةا : فقا  أبو

بسبب السم الذا سقا  الدوانيقي، وذلك بعد مضـي سـنتني مـن ملكـه،  وكان وفاته 
 .(170)هـ ، وةيل: يوم االينني النث  من رجب122ِف شوا  سنة  فُقب  

                                                           

 وأما مناةبه وصفاته. 120ص 4كش  الغمة: ج  (127)
 .15291ح 27ب 474ص 12مستدرح الوسامل: ج (122)
 .ذكر من روى من أوالد   122-129ص 4كش  الغمة: ج  (125)
 فثل ِف توارخيه وأحواله. 420ص 2املناةب: ج (170)
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 ألهدال ال دلي 

موىل جعفر بن  مـد روا أن داود بن علي بن عبد اهلل بن العبا  ةتل املعلى بن خنيس 
 وأخــذ مالــه، فــدخل عليــه جعفــر  :ةتلــم مــوالا وأخــذت »وهــو جيــر ردامــه، فقــا  لــه

ـــام علـــى النكـــل وال ينـــام علـــى اْلـــرب، أمـــا واهلل ألدعـــون اهلل  مـــايل، أمـــا علمـــم أن الرجـــل ين
 «.عليك

 فقا  له داود بن علي: أهتددنا بدعامك، كاملستهزئ بقوله.
ار  فلم يز  ليله كله ةاممـا وةاعـدا حـ  إذا كـان السـحر مـا إىل د فرجا أبو عبد اهلل 
يا ذا القوة القوية، ويا ذا احملا  الشديد، ويا ذا العزة اليت كل خلقـك »وهو يقو  ِف مناجاته: 

 «.َلا ذليل، اكفين هذ  الطاغية وانتقم يل منه
علـــي فمـــا كانـــم إال ســـاعة حـــ  ارتفعـــم األصـــوات بالثـــياح وةيـــل: ةـــد مـــات داود بـــن 

 .(171)الساعة
 ييات األنبياء ر يدخلالا جني

روى أبو بثري ةا : دخلم املدينـة وكانـم معـي جويريـة يل فأصـبم منهـا   خرجـم إىل 
فخفـم أن يسـبقوين  اْلمام فلقيم أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إىل أ  عبد اهلل جعفر

 يـدا أ  عبـد اهلل ويفوتين الـدخو  إليـه، فمشـيم معهـم حـ  دخلـم الـدار، فلمـا منلـم بـني
  : يــا أبــا بثــري أمــا علمــم أن بيــوت األنبيــاء وأوالد األنبيــاء ال يــدخلها »نظــر إيل    ةــا

 «.اانب
فاستحييم فقلم له: يا ابـن رسـو  اهلل إين لقيـم أصـحابنا فخشـيم أن يفـوتين الـدخو  

 .(172)معهم ولن أعود إىل منلها وخرجم
 أنا اين أدراق الثر 

ةــا : وجــه أبــو جعفــر املنثــور إىل اْلســن بــن زيــد وهــو واليــه علــى  عــن املفضــل بــن عمــر
، دار ، فـــــألقى النـــــار ِف دار أ  عبـــــد اهلل اْلـــــرمني أن أحـــــرق علـــــى جعفـــــر بـــــن  مـــــد

                                                           

 .باب ذكر اإلمام القامم بعد أ  جعفر  129-122ص 4اإلرشاد: ج (171)
 .1591ح 12ب 411ص 4وسامل الشيعة: ج (174)
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يتخطــى النــار وميشــي فيهــا ويقــو :  فأخــذت النــار ِف البــاب والــدهليز، فخــرج أبــو عبــد اهلل
 .»(173)هللأنا ابن أعراق النرى، أنا ابن إبراهيم خليل ا»

 ل لى ل  يمت
فـــدخلم عليـــه امـــرأة فـــذكرت أ ـــا  عـــن  يـــل بـــن دراج ةـــا : كنـــم عنـــد أ  عبـــد اهلل
لعلـه مل ميـم، فقـومي فـاذه  »َلا:  تركم ابنها وةد ةالم بامللحفة على وجهه ميتا، فقا 

إىل بيتك واغتسلي وصلي ركعتني وادعـي وةـويل: يـا مـن وهبـه يل ومل يـك شـي ا، جـدد يل هبتـه 
 «.  حركيه وال صربا بذلك أحدا

 .(174)ةا : ففعلم فحركته، فكذا هو ةد بكى
 

 هداه  إل لى حاجة
: أنــه خــرج إىل عــن  مــد بــن عمــرو بــن ميــنم، عــن بعــ  أصــحابنا، عــن أ  عبــد اهلل

تيعة له ما بع  أصحابه، فبينا هم يسريون إذا ذمب ةد أةبل عليه، فلما رأى غلمانه أةبلوا 
 عليه.

 «. عو  فان له حاجةد: »ةا 
فكلمه  فدنا منه ح  وتا كفه على دابته وتطاو  قرطمه، وطأطأ رأسه أبو عبد اهلل

 منل كالمه فرجا يعوا. الذمب بكالم ال يعرف، فرد عليه أبو عبد اهلل
 فقا  له أصحابه: ةد رأينا عجبا.

الطلــق  إنــه أخــربين أنــه خلــ  زوجتــه خلـ  هــذا اابــل ِف كهــ ، وةــد تــرها: »فقـا 
وخاف عليها، فسألين الدعاء َلا باوالص، وأن يرزةه اهلل ذكرا يكون لنا وليا و بـا، فضـمنم 

 «. له ذلك
إن الذمب ةد ولـد لـه جـرو »وانطلقنا معه إىل تيعته وةا :  ةا : فانطلق أبو عبد اهلل

 «.ذكر
هـم بالـذمب ةا : ومكننا ِف تيعته معه شهرا،   رجا ما أصحابه، فبيناهم راجعون إذا 

                                                           

 .4ح باب مولد أ  عبد اهلل جعفر بن  مد  271ص 1الكاِف: ج (171)
 .10422ح 10ب 112-117ص 2وسامل الشيعة: ج (172)
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 فأجاهم. وزوجته وجرو  يعووا ِف وجه أ  عبد اهلل
 اارو وعلموا أنه ةد ةا  َلم اْلق. ورأوا أصحاب أ  عبد اهلل

 «. تدرون ما ةالوا؟: »وةا  َلم أبو عبد اهلل
 ةالوا: ال. 

كانوا يدعون اهلل يل ولكم حبسـن الثـحابة، ودعـوت َلـم مبنلـه، وأمـرهتم أن ال : »ةا 
 .(175)«ن يل وال ألهل بييت فضمنوا يل ذلكيؤذو 

 ألبسالا من د َا ودا يا 
فقالـم لـه: جعلـم فـداح أ   عن سدير الثـريِف ةـا : جـاءت امـرأة إىل أ  عبـد اهلل 

 «.صدةم فما الذا تريدين؟»َلا:  وأمي وأهل بييت يتولونكم، فقا  
 يذهب به  عين.  ةالم: يا ابن رسو  اهلل أصابين وت  ِف عضدا، فادع اهلل يل أن

اللهـــم إنــك تـــربئ األكمــه واألبـــرص وحتيــي العظـــام وهــي رمـــيم، : »ةــا  أبـــو عبــد اهلل 
 «.ألبسها عفوح وعافيتك ما ترى إير إجابة دعامي؟

 .(176)فقالم املرأة: واهلل ةمم وما   منه ةليل وال كنري
 

                                                           

 .ذكر معجزاته 140-115دالمل اإلمامة: ص (179)
 .فثل ِف استجابة دعواته  414ص 2املناةب: ج (172)
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 (177)مع السيد دبد ال الشبر

ِف املنــــام، فأعطــــا   رأى اإلمــــام موســــى بــــن جعفــــر لســــيد عبــــد اهلل الشــــرب  املرحــــوم ا
ةلمــا ، فلمـا ةــام مـن منامــه رأى القلـم بيــد ، وكـان يكتــب مؤلفاتـه القيمــة هـذا القلــم  اإلمـام

 إىل حني وفاته، وملا توِف رأوا أن القلم ال زا  مبلال  باْلرب مل جي   بعد.
 ر  حلف كاذياً 

: أنـــه ســـافر لزيـــارة اإلمـــامني اَلمـــامني: اإلمـــام  (178))ةـــد  ســـر (  يقـــو  الشـــيخ النراةـــي
، وملـا كــان ِف الروتـة املباركــة واإلمـام  مــد بـن علــي ااـواد موسـى بـن جعفــر الكـاظم 

رأى  اعــة متنــازعني دخلــوا إىل الروتــة،   ةــدموا امــرأة مــن بيــنهم وــو الضــري  لتحلــ  علــى 
ةــد أنكــرت، فجــاء أحــد خدمــة الروتــة وحــذ رها مــن أن براءهتــا، أل ــا كانــم متهمــة باويانــة و 

حتل  كاذبة أشد التحذير،   ةا  َلا: احلفي هكذا، وعلمها كيفية اْلل ، فلما حلفم إذا 
ها ترتفا عن األرض عدة أذرع   ُتضرب وبكل ةوة على األرض تربا  عنيفا ،   ارتفعم مـرة 

نانيـة أيضـا  تـربا  ةاسـيا  علـى األرض حبيـث يانية عن األرض وبقدر تلك املـرة وتـربم للمـرة ال
                                                           

هـ(: ابن السيد  مد رتا من أسرة علويـة يتثـل نسـبها باإلمـام السـجاد 1424-1122السيد عبد اهلل شرب ) (177)
 وعـة، اتثـل وآ  شرب من أعرق العامالت العراةية والـد  عال مـة كبـري أفـاد منـه فيمـا بعـد، علمـا   ـا  ومعرفـة متن

حبوزة العالمة األعرجي، صاحب )الوسامل( و)شرح الوافية( والزمها ليتتلمذ أخـريا  علـى يـدا وحيـد عثـر  الشـيخ 
جعفر صاحب )كاش  الغطاء(، أربم مؤلفاته على السبعني وهو ملا يتجاوز الرابعة واومسني من عمر  املبارح، 

يفه وتثانيفه ويبات مواةفه، لقد ظل )ةد ( منكبا  علـى التثـني  فلقب بـ )اجمللسي الناين( لوفرة إنتاجه وغزرة تأل
هــ فـدفن إىل جانـب 1424والتألي  ومتثدرا  لالس التعليم والتدريس، ح  وافته املنية ِف املشهد الكاظمي سـنة

و)طــب  والـد  املـربور ِف اْلجـرة الشـرةية مـن رواق اإلمـامني املعثـومني عـن أربعـة ومخسـني عامـا ، لـه )تفسـري شـرب(
 األممة( و)تسلية الفؤاد( وغريها.

هـ وأخذ 1129هو املوىل أمحد بن مهدا بن أ  ذر النراةي الكاشاين، ولد ِف ةرية نراق بكاشان ـ إيران، سنة  (172)
مقدمات دروسه ِف النحو والثرف وغريهـا ِف بلـد  حـ  بـرع فيهـا،   ةـرأ الفقـه واألصـو  واْلكمـة والكـالم عنـد 

حبدة الذهن والذكاء الوةاد وهذا ما أهله لتسـلم مراحـل الفضـل والعلـم بسـرعة، رحـل  نراةي، امتازوالد  املوىل ال
إىل العراق فحضر در  السيد  مد مهدا حبر العلوم والشيخ كاش  الغطاء، وةثد كربالء فحضر در  السيد 

والد  حـ  أنـه حضـر درسـه الشـيخ الطباطبامي صاحب الرياض، واملريزا الشهرستاين. انتهم إليه الرماسة بعد وفاة 
هـ فحمـل إىل النجـ  1429األعظم مرتضى األنثارا، توِف ِف نراق إير الوباء الذا اجتاح تلك البالد ِف عام 
 األشرف حيث دفن ِف الثحن العلوا الشري  اانب والد  جهة باب الطوسي.
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غشــي عليهــا، واةمــد صــوهتا بعــدما كانــم تثــرخ ِف كــل مــرة صــراخا  عاليــا ، وتثــي  صــيحة 
منكرة. عندها تبني ألهلها وللنا   يعـا  أ ـا كانـم كاذبـة ِف حلفهـا، فجـاءوا إليهـا وأخـذوها 

 إىل خارج اْلرم،   ماتم ِف اليوم الناين.
 جاوبن  نا الظال لقد آذياني يم

ةيـــل: إن أحـــد اْلكـــام كـــان لـــه نامـــب كبـــري الشـــأن وكـــان ذا ســـطوة وجـــربوت فلمـــا مـــات 
 النامب اةتضم عناية اْلاكم له أن يدفن ِف تري  لاور لضري  اإلمام موسى بن جعفر 

ـــه بالثـــالح كنـــري التـــودد  باملشـــهد املطهـــر، وكـــان باملشـــهد املطهـــر نقيـــب معـــروف ومشـــهود ل
ضــري  واودمــة لــه ةــامم بوظامفهــا، فــذكر هــذا النقيــب أنــه بعــد دفــن هــذا املتــوىف ِف واملالزمــة لل

ذلــك القــرب بــات باملشــهد الشــري  فــرأى ِف منامــه أن القــرب ةــد انفــت  والنــار تشــتعل فيــه وةــد 
 انتشر منه دخان ورامحة ةتار ذلك املدفون فيه، إىل أن مـألت املشـهد وأن اإلمـام موسـى 

يــب بامــه وةــا  لــه: تقــو  للحــاكم يــا فــالن، ومــا  بامــه لقــد آذيتــين واةــ  فثــاح َلــذا النق
 مبجاورة هذا الظامل، وةا  كالما خشنا.

فاستيقإل ذلك النقيـب وهـو يرعـد فرةـا وخوفـا ومل يلبـث أن كتـب ورةـة وسـريها منهيـا فيهـا 
 صـــورة الواةعـــة بتفثـــيلها، فلمـــا جـــن الليـــل جـــاء اْلـــاكم إىل املشـــهد املطهـــر بنفســـه واســـتدعى
النقيـــب ودخلـــوا إىل الضـــري  وأمـــر بكشـــ  ذلـــك القـــرب ونقـــل ذلـــك املـــدفون إىل موتـــا آخـــر 

 .(179)خارج املشهد فلما كشفو  وجدوا فيه رماد اْلريق ومل جيدوا للميم أيرا
 سّل  دلغ مارَ
وهـو واةـ  علـى رأ  أ  اْلسـن  عن يعقوب السراج ةا : دخلم على أ  عبد اهلل 

ادن إىل »يســار  طــويال فجلســم حــ  فــرغ فقمــم إليــه، فقــا : موســى وهــو ِف املهــد فجعــل 
اذهـب فغـري »فسـلمم عليـه، فـرد علـي  السـالم بلسـان فثـي    ةـا  يل: « موالح فسلم عليـه

 .(180)، اْلديث«اسم ابنتك اليت ميتها أمس فكنه اسم يبغضه اهلل تعاىل

 الشجرن المقبلة
عبد اهلل، وكان زاهدا وكان من أعبد  عن الرافعي ةا : كان يل ابن عم يقا  له اْلسن بن

                                                           

 وأما مناةبه. 412-419ص 4كش  الغمة: ج  (175)
 .11ح اإلشارة والنص على أ  اْلسن موسى  باب 110ص 1الكاِف: ج (120)
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أهــل زمانــه، وكــان الســلطان يتقيــه اــد  ِف الــدين واجتهــاد ، ورمبــا اســتقبل الســلطان ِف األمــر 
 باملعروف والنهي عن املنكر مبا يغضبه، فيحتمل ذلك له لثالحه.

فأومـأ إليـه فأتـا ،  فلم تز  هذ  حاله ح  دخل يوما املسجد وفيه أبو اْلسن موسـى 
يا أبا علـي مـا أحـب إيل  مـا أنـم فيـه وأسـرين بـه إال أنـه ليسـم لـك معرفـة فاطلـب »قا  له: ف

 «.املعرفة
 فقا  له: جعلم فداح وما املعرفة؟

 «.اذهب تفقه واطلب اْلديث»ةا : 
 ةا : عم ن؟

 «.عن فقهاء املدينة   أعرض علي  اْلديث»ةا : 
 ةا : فذهب فكتب   جاء فقرأ  عليه فأسقط كله.

 «.اذهب فاعرف»ةا :   
وكان الرجل معنيا  بدينه ةا : فلم يز  يرتصد أبا اْلسن ح  خـرج إىل تـيعة لـه فلقيـه ِف 
الطريـق، فقــا  لــه: جعلــم فــداح إين أحــتج عليــك بـني يــدا اهلل عزوجــل فــدلين علــى مــا جتــب 

 علي  معرفته.
اْلسـن واْلسـني وحقـه ومـا جيـب لـه وأمـر  ةا : فأخرب  أبو اْلسن بـأمر أمـري املـؤمنني 

   سكم. وعلي بن اْلسني و مد بن علي وجعفر بن  مد 
 فقا  له: جعلم فداح فمن اإلمام اليوم.

 «.إن أخربتك تقبل»ةا : 
 ةا : نعم.

 «.أنا هو»ةا : 
 ةا : فشيء أستد  به.

اذهـب إىل تلـك الشـجرة ـ وأشـار إىل بعـ  شـجر أم غـيالن ـ وةـل َلـا يقـو  لـك: »ةـا : 
 «.ر أةبليموسى بن جعف

ةا : فأتيتها فرأيتهـا واهلل صـد األرض خـدا حـ  وةفـم بـني يديـه،   أشـار إليهـا بـالرجوع 
 فرجعم.
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 .(181)ةا : فأةر به   لزم الثمم والعبادة وكان ال يرا  أحد يتكلم بعد ذلك

 أسد يانلل لاليباى
ِف بعـــ   روى علـــي بـــن أ  محـــزة البطـــامين ةـــا : خـــرج أبـــو اْلســـن موســـى الكـــاظم 

راكبـا بغلـة وأنـا علـى محـار يل  أليام من املدينـة إىل تـيعة لـه خارجـة عنهـا فثـحبته وكـان ا
غـري  فلما صـرنا ِف بعـ  الطريـق اعرتتـنا أسـد فأحجمـم خوفـا فأةـدم أبـو اْلسـن موسـى

 .مكرتر به فرأيم األسد يتذلل أل  اْلسن
ل بغلتــه وةــد كاملثــغي إىل اهمتــه ووتــا األســد يــد  علــى كفــ  فوةــ  لــه أبــو اْلســن 

 اتين نفسي من ذلك خفم خوفا عظيما.
وجهـه إىل القبلـة وجعـل    تنحى األسد إىل جانب الطريق وحو  أبـو اْلسـن موسـى 

يــدعو وَيــرح شــفتيه مبــا مل أفهمــه،   أومــأ بيــد  إىل األســد أن امــ ، فهمهــم األســد اهمــة 
مـن أعيننـا، ومضـى  وانثـرف األسـد حـ  غـاب« آمـني آمـني»يقـو :  طويلة وأبو اْلسـن 

 لوجهه واتبعته. أبو اْلسن 
فلمــا بعــدنا عــن املوتــا ْلقتــه فقلــم لــه: جعلــم فــداح مــا شــأن هــذا األســد فلقــد خفتــه 

 عليك واهلل وعجبم من شأنه معك؟
إنــه خــرج يشــكو عســر الــوالدة علــى لبوتــه وســألين أن أســأ  : » فقــا  يل أبــو اْلســن 

ألقــي ِف روعـــي أ ــا تلــد لــه ذكــرا فخربتــه بـــذلك، اهلل عزوجــل أن يفــرج عنهــا، ففعلــم ذلــك و 
فقــــا  يل: امــــ  ِف حفــــإل اهلل، فــــال ســــلط اهلل عليــــك وال علــــى ذريتــــك وال علــــى أحــــد مــــن 

 .(182)«شيعتك شي ا من السباع، فقلم: آمني، آمني
 اجانباا كثيراً من الظن

أنــا  ةــا  شــقيق البلخــي: خرجــم حاجــا ِف ســنة تســا وأربعــني ومامــة فنزلنــا القادســية فبينــا
أنظر إىل النا  ِف زينتهم وكنرهتم، فنظرت إىل ف  حسن الوجـه شـديد السـمرة تـعي ، فـوق 
ييابه يـوب مـن صـوف مشـتمل بشـملة ِف رجليـه نعـالن وةـد جلـس منفـردا، فقلـم ِف نفسـي: 

 هذا الف  من الثوفية يريد أن يكون كال على النا  ِف طريقهم واهلل ألمضني إليه وألوقنه.
                                                           

 وآياته وعالماته ومعجزاته. باب ذكر طرف من دالمل أ  اْلسن موسى  442-441ص 4اإلرشاد: ج (121)
 ومناةبه. للس ِف ذكر إمامة أ  اْلسن موسى بن جعفر  419-412ص 1روتة الواعظني: ج (124)
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اجانباا كثيراً من الظن إل ي ض الظمن يا شقيق »فلما رآين مقبال، ةا : فدنوت منه، 
إُ 

 ،   تركين ومضى.«(183)
فقلم ِف نفسي: إن هذا األمر عظـيم ةـد تكلـم مبـا ِف نفسـي ونطـق بـامي، ومـا هـذا إال 
عبــد صــاحل ألْلقنــه وألســألنه أن َيللــين فأســرعم ِف أيــر ، فلــم أْلقــه، وغــاب عــن عيــين، فلمــا 

واةثة وإذا به يثلي وأعضاؤ  تضطرب ودموعه جتـرا، فقلـم: هـذا صـاح  أمضـي إليـه نزلنا 
 وأستحله، فثربت ح  جلس وأةبلم وو .

وإني لو اب لممن  ماال وآممن ودممل صمالحاً ُم  يا شقيق اتل »فلما رآين مقبال، ةا : 
ا اد 

   تركين ومضى.« (184)
ا مرتني، فلمـا نزلنـا زبالـة إذا بـالف  فقلم: إن هذا الف  ملن األبدا ، لقد تكلم على سر 

ةــامم علــى الب ــر وبيــد  ركــوة يريــد أن يســتقي مــاء فســقطم الركــوة مــن يــد  ِف الب ــر، وأنــا أنظــر 
 إليه، فرأيته وةد رمق السماء ومعته يقو :
 أنمممممممت بيمممممممي إذا ظمِمممممممت إلمممممممغ المممممممماء

 
 وقممممممممممممممممممممممممممممممممما ي إذا أبهت الك امممممممممممممممممممممممممممممممممما 

 اللهم سيدا ما يل غريها فال تعدمنيها.  
  شقيق: فو اهلل لقد رأيم الب ر وةد ارتفـا ماؤهـا، فمـد يـد  وأخـذ الركـوة ومألهـا مـاء، ةا

فتوتـــأ وصـــلى أربـــا ركعـــات،   مـــا  إىل كنيـــب رمـــل فجعـــل يقـــب  بيـــد  ويطرحـــه ِف الركـــوة 
وَيركــه ويشــرب، فأةبلــم إليــه وســلمم عليــه، فــرد علــي  الســالم فقلــم: أطعمــين مــن فضــل مــا 

 أنعم اهلل عليك.
 «.ا شقيق مل تز  نعمة اهلل علينا ظاهرة وباطنة فأحسن ظنك بربكي»فقا : 

  نــاولين الركــوة فشــربم منهــا فــكذا هــو ســويق وســكر فــو اهلل مــا شــربم ةــط ألــذ منــه وال 
أطيب رَيا فشبعم ورويم وبقيم أياما ال أشتهي طعاما وال شرابا،   إين مل أر  ح  دخلنـا 

ِف نفــس الليــل ةاممــا يثــلي قشــوع وأنــني وبكــاء فلــم مكــة فرأيتــه ليلــة إىل جنــب ةبــة الشــراب 
يـز  كـذلك حـ  ذهـب الليـل، فلمـا رأى الفجـر جلـس ِف مثـال  يسـب    ةـام فثـلى الغــداة 
وطاف بالبيم أسبوعا وخرج فتبعته وإذا له غاشية وموا  وهو على خالف ما رأيته ِف الطريق 
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 ته يقرب منه: من هذا الف .ودار به النا  من حوله يسلمون عليه، فقلم لبع  من رأي
 . فقا : هذا موسى بن جعفر بن  مد بن علي بن اْلسني بن علي بن أ  طالب 

 فقلم: ةد عجبم أن تكون هذ  العجامب إال ملنل هذا السيد. 
 ةا  الشاعر: 

 سممممممممممل شممممممممممقيق البلخممممممممممي دنممممممممممى وممممممممممما
 

 دممممممماين منمممممممى ومممممممما المممممممني كمممممممال أي مممممممر 
 قممممممال لممممممما حججممممممت داينممممممت شخ مممممما 

 
 ناحممممممل الجسممممم  أسمممممممر شممممماحي اللمممممال 

 سممممممممممممممائرا وحممممممممممممممده ولمممممممممممممميم لممممممممممممممى ناه 
 

  ممممممممممممممممممما نلممممممممممممممممممت هائممممممممممممممممممما أ  تممممممممممممممممممر 
 و ا مممممممممممممممت أنممممممممممممممى يسمممممممممممممم ل النمممممممممممممماس 

 
 ولممممممممممممممم  أهب أنمممممممممممممممى الحممممممممممممممم  األكبمممممممممممممممر 

 ُممممممممممممممممم  دايناممممممممممممممممممى ونحمممممممممممممممممن نممممممممممممممممممزول 
 

 هول  يممممممممممد دلممممممممممغ التثيممممممممممي األحمممممممممممر 
 يضمممممممممع الرممممممممممل  مممممممممي اإلنممممممممماء ويشمممممممممريى 

 
  ناهيامممممممممممممممممممممممممى ودقلمممممممممممممممممممممممممي محيمممممممممممممممممممممممممر 

 اسمممممممممممممممقني شمممممممممممممممرية  نممممممممممممممماولني منمممممممممممممممى 
 

 سمممممممممممممممممممممممممتر  اينامممممممممممممممممممممممممى سمممممممممممممممممممممممممايقا و  
  سممممممممم لت لحجمممممممممي  ممممممممممن يممممممممم   مممممممممنا 

 
 (129)قيمممل  مممنا اإلممممام ماسمممغ يمممن ج  مممر 

 احا ظ يالنه الدبادة 
روا انه محل هارون العباسي ِف بع  األيام إىل علي بن يقطني ييابا أكرمه هـا وكـان ِف 
 لتهــا دراعــة خــز ســوداء مــن لبــا  امللــوح منقلــة بالــذهب، فأنفــذ علــي بــن يقطــني جــل تلــك 

وأنفـذ ِف  لتهـا تلـك الدراعـة وأتـاف إليهـا مـاال   ْلسن موسى بن جعفـرالنياب إىل أ  ا
 كان أعد  على رسم له فيما َيمله إليه من مخس ماله، فلمـا وصـل ذلـك إىل أ  اْلسـن 

احـتفإل هـا »ةبل املـا  والنيـاب ورد الدراعـة علـى يـد الرسـو  إىل علـي بـن يقطـني وكتـب إليـه: 
 «.شأن حتتاج إليها معه وال صرجها عن يدح فسيكون لك ها

 فارتاب علي بن يقطني بردها عليه ومل يدر ما سبب ذلك واحتفإل بالدراعة.
فلمــا كــان بعــد ذلــك بأيــام تغــري علــي بــن يقطــني علــى غــالم كــان خيــتص بــه فثــرفه عــن 

ويقــ  علــى مــا َيملــه  خدمتــه، وكــان الغــالم يعــرف ميــل علــي بــن يقطــني إىل أ  اْلســن 
  وييــاب وألطــاف وغــري ذلــك، فســعى بــه هــارون وةــا : إنــه يقــو  إليــه ِف كــل وةــم مــن مــا

بكمامة موسى بن جعفر وَيمل إليـه مخـس مالـه ِف كـل سـنة وةـد محـل إليـه الدراعـة الـيت أكرمـه 
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 ها األمري ِف وةم كذا وكذا.
فاستشـــا  هـــارون مـــن ذلـــك وغضـــب غضـــبا شـــديدا وةـــا : ألكشـــفن عـــن هـــذ  القضـــية 

  أزهقم نفسه، وأنفذ ِف الوةم وطلب علـي بـن يقطـني فلمـا اْلا ، فكن كان األمر كما تقو 
 منل بني يديه، ةا  له: ما فعلم الدراعة اليت كسوتك ها؟

ةا : هي يا أمري عندا ِف سفط رتوم فيه طيب وةد احتفظم ها وةل مـا أصـبحم إال 
عم وفتحـم الســفط ونظـرت إليهــا تربكـا هــا وةبلتهــا ورددهتـا إىل موتــعها، وكلمـا أمســيم صــن

 منل ذلك.
 فقا : أحضرها الساعة.

ةا : نعـم يـا أمـري، فاسـتدعى بعـ  خدمـه، فقـا  لـه: امـ  إىل البيـم الفـالين مـن دارا 
 فخذ مفتاحه من جارييت وافتحه وافت  الثندوق الفالين فج ين بالسفط الذا فيه قتمه.
مــه فلــم يلبــث الغــالم أن جــاء بالســفط رتومــا فوتــا بــني يــدا هــارون، فــأمر بكســر خت

وفتحــه فلمـــا فـــت  نظـــر إىل الدراعــة فيـــه حباَلـــا مطويـــة مدفونــة ِف الطيـــب، فســـكن هـــارون مـــن 
غضبه،   ةا  لعلي بن يقطني: ارددها إىل مكا ا وانثرف راشدا، فلن نثدق عليك بعدها 
ســاعيا، وأمــر أن يتبــا اــامز  ســنية، وتقــدم بضــرب الســاعي ألــ  ســو  فضــرب وــو مخســمامة 

 .(186)سو  فمات ِف ذلك
  اض   تنا

روا عـــن  مــــد بـــن الفضــــل ةـــا : اختلفــــم الروايـــة بــــني أصـــحابنا ِف مســــ  الــــرجلني ِف 
الوتــوء أهــو مــن األصــابا إىل الكعبــني أم مــن الكعبــني إىل األصــابا، فكتــب علــي بــن يقطــني 

: جعلـــم فـــداح إن أصـــحابنا ةـــد اختلفـــوا ِف مســـ  الـــرجلني فـــكن  إىل أ  اْلســـن موســـى 
 ا يكون عملي عليه فعلم إن شاء اهلل.رأيم أن تكتب قطك مب

فهمم ما ذكرت من االخـتالف ِف الوتـوء والـذا آمـرح : » فكتب إليه أبو اْلسن 
بـــه ِف ذلـــك أن تضـــم  ياليـــا وتستنشـــق ياليـــا وتغســـل وجهـــك ياليـــا وصلـــل شـــعر ْليتـــك 
وتغســل يــديك إىل املــرفقني ياليــا وتســ  رأســك كلــه وتســ  ظــاهر أذنيــك وباطنهمــا وتغســل 
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فلمـا وصـل الكتـاب إىل علـي بـن يقطـني « جليك إىل الكعبني ياليا وال صال  ذلك إىل غري ر 
تعجب مما رسم له فيه مما  يا العثابة على خالفه،   ةا : مـوالا أعلـم مبـا ةـا  وأنـا ممتنـل 

 أمر .
فكــان يعمــل ِف وتــومه علـــى هــذا اْلــد وخيـــال  مــا عليــه  يـــا الشــيعة امتنــاال ألمـــر أ  

 وسعى بعلي بن يقطني وةيل إنه رافضي رال  لك.، اْلسن
فقا  هارون: لبع  خاصته ةد كنـر عنـدا القـو  ِف علـي بـن يقطـني والقـرف لـه قالفنـا 
وميله إىل الرف  ولسم أرى ِف خدمته يل تقثريا وةد امتحنته مرارا فما ظهـرت منـه علـى مـا 

ين، فقيـل لـه: إن الرافضـة يقرب به وأحب أن أستربئ أمر  من حيث اليشـعر بـذلك فيحـرتز مـ
يــا أمــري صــال  ااماعــة ِف الوتــوء فتخففــه وال تــرى غســل الــرجلني فاســتمحنه مــن حيــث ال 

 يعلم بالوةوف على وتومه.
فقا : أجل إن هذا الوجه يظهـر بـه أمـر ،   تركـه مـدة وناطـه بشـيء مـن الشـغل ِف الـدار 

الدار لوتـومه وصـالته، فلمـا  ح  دخل وةم الثالة وكان علي بن يقطني خيلو ِف حجرة ِف
دخل وةم الثالة، وة  هارون مـن وراء حـامط اْلجـرة حبيـث يـرى علـي بـن يقطـني وال يـرا  
هو فدعا باملاء للوتـوء فتوتـأ كمـا تقـدم، وهـارون ينظـر إليـه فلمـا رآ  ةـد فعـل ذلـك مل ميلـك 

مـــن  نفســـه حـــ  أشـــرف عليـــه حبيـــث يـــرا    نـــادا : كـــذب يـــا علـــي بـــن يقطـــني مـــن زعـــم أنـــك
 الرافضة، وصلحم حاله عند .

ابتــدئ مــن اآلن يــا علــي بــن يقطــني توتــأ كمــا أمــر : » وورد عليــه كتــاب أ  اْلســن 
اهلل تعاىل اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا واغسـل يـديك مـن املـرفقني كـذلك وامسـ  
مبقــــدم رأســــك وظــــاهر ةــــدميك مــــن فضــــل نــــداوة وتــــومك فقــــد زا  مــــا كنــــا ةــــاف عليــــك 

 .(187)«والسالم

 يمنمزلة البحر اإلمام 
إذ دخــل عليــه ياليــون مملوكــا مــن  عــن علــي بــن أ  محــزة، ةــا : كنــم عنــد أ  اْلســن

اْلــبش، وةــد اشــرتوهم لــه، فكلــم غالمــا مــنهم وكــان مــن اْلــبش  ــيال فكلمــه بكالمــه ســاعة 
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أعــط أصــحابك هــؤالء كـل غــالم مــنهم كــل »حـ  أتــى اميــا مـا يريــد، وأعطــا  دراــا، فقـا : 
 ،   خرجوا.«ال  ياليني درااه

 فقلم: جعلم فداح، لقد رأيتك تكلم هذا الغالم باْلبشية، فما ذا أمرته؟ 
أمرتــــه أن يستوصـــي بأصــــحابه خــــريا، ويعطـــيهم ِف كــــل هـــال  ياليــــني دراــــا، : »ةـــا 

وذلك إين ملا نظرت إليه علمـم أنـه غـالم عاةـل مـن أبنـاء ملكهـم، فأوصـيته اميـا مـا أحتـاج 
ــــا  »  ةــــا : « بــــل وصــــييت، ومــــا هــــذا غــــالم صــــدقإليــــه، فق لعلــــك عجبــــم مــــن كالمــــي إي

 باْلبشية؟ 
ال تعجب فما الذا خفـي عليـك مـن أمـر اإلمـام أعجـب وأكنـر، ومـا هـذا مـن اإلمـام ِف 
علمــه إال كطــري أخــذ مبنقــار  مــن البحــر ةطــرة مــن مــاء، أفــرتى الــذا أخــذ  مبنقــار  يــنقص مــن 

 «.البحر شي ا؟
مبنزلــة البحـر ال ينفــذ مــا عنــد ، وعجامبــه أكنـر مــن ذلــك، والطــري حــني فــكن اإلمــام »ةـا : 

أخـذ مـن البحـر ةطــرة مل يـنقص مـن البحــر شـي ا، كـذلك العـامل ال يــنقص مـن علمـه شــي ا، وال 
 .(188)«تنفذ عجامبه

 ل لى ل  يمت
يومـــا فخرجنــا مـــن املدينـــة إىل  ةــا  علـــي بــن أ  محـــزة: أخــذ بيـــدا موســى بـــن جعفــر

ن برجــل مغــر  علــى الطريــق يبكــي وبــني يديــه محــار ميــم، ورحلــه مطــروح، الثــحراء فــكذا وــ
 «.ما شأنك؟: »فقا  له موسى

ةــا : كنـــم مــا رفقـــامي نريــد اْلـــج فمــات محـــارا هاهنــا، وبقيـــم ومضــى أصـــحا  وةـــد 
 بقيم متحريا  ليس يل شن أمحل عليه. 

 !«. لعله مل ميم : »فقا  موسى
 ةا : أما ترمحين ح  تلهو  ! 

 «. إن عندا رةية جيدة: »ةا 
 ةا  الرجل: ليس يكفيين ما أنا فيه ح  تستهزئ  .

من اْلمار وتكلم بشيء مل أمعه، وأخذ ةضيبا كـان مطروحـا فنخسـه بـه  فدنا موسى
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يــا مغــر  تــرى هاهنــا شــي ا مــن »وصــاح عليــه، فويــب اْلمــار ةاممــا  صــحيحا ســليما، فقــا : 
 تركنا . ، ومضينا و «االستهزاء؟ إْلق بأصحابك

ةا  علي بن أ  محزة: فكنم واةفا على زمزم مبكة وإذا املغر  هناح، فلمـا رآين عـدا إيل  
 وةب لين فرحا مسرورا، فقلم له: ما حا  محارح؟ 

فقــا : هــو واهلل صــحي  ســليم، وال أدرا مــن أيــن مــن  اهلل بــه علــي  فأحيــا يل محــارا بعــد 
 موته؟ 

 .(189)عما ال تبلغ معرفته فقلم له: ةد بلغم حاجتك فال تسأ 

  نا بسال من الجن
حـ  أةـرأ  ةا  أمحـد بـن حنبـل: دخلـم ِف بعـ  األيـام علـى اإلمـام موسـى بـن جعفـر

 كاحملـدر لـه، فلمـا فـرغ حديـه موسـى  عليه وإذا بنعبان ةد وتـا فمـه علـى إذن موسـى
 حدينا مل أفهمه،   انساب النعبان.

اختلفــوا ِف مســألة، فجــاءين يســألين عنهــا يــا أمحــد هــذا رســو  مــن ااــن ةــد : »فقــا 
 .(190)، فما أخربت به ح  مات«فأخربته، فباهلل عليك يا أمحد ال صرب هذا إال بعد مون
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 مع الشي  التلبايتاني

وةــد  كــان مــن خيــار علمــاء مشــهد اإلمــام الرتــا   الشــيخ حبيــب اهلل الكلبايكــاين
يـأن كـل ليلـة  ارب مـن أربعـني سـنة وةـد رأيـم بعـ  تالميـذ ، كـان الشـيخ توِف ةبل ما يق

لكــي يثــلي صــالة الليــل هنــاح فكــان يشــتغل بالتهجــد  وِف الســحر إىل حــرم اإلمــام الرتــا
والعبادة ح  الفجر،   كان يثلي صالة الثب   اعة  ِف مسجد كوهر شاد، وذات ليلـة مل 

  وذلــك لوجــا شــديد ِف رجلــه حيــث منعــه عــن يــتمكن مــن التشــرف للحــرم الرتــوا الشــري
معتــذرا  وةــا : يــا بــن رســو  اهلل إنــك  التحــرح، فقــام ِف الســحر وتوجــه إىل اإلمــام الرتــا 

تعلــم أين كنــم ِف هــذ  األربعــني ســنة أحضــر كــل ليلــة ِف حرمــك املقــد  ةبــل الفجــر، ولكــين 
 اعتذر هذ  الليلة حيث مل أتكن من اْلضور إىل حرمك!

وهــو ينظــر إليــه  ى نــورا  ِف نفــس غرفتــه، ورأى ِف ذلــك النــور اإلمــام الرتــا وإذا بــه يــر 
 مبتسما .

 وأعطا  وردة. نعم ابتسم اإلمام 
بيد  اليمهلل، وإذا به غاب عنه كل شيء فلم يـر النـور  فأخذ الشيخ الوردة من اإلمام 

ذلــك اليــوم كـــان إذا وال اإلمــام وال الــوردة، ولكنـــه بربكــة اإلمــام أصـــبحم أناملــه شــفاء ، فبعـــد 
 ميس  بيد  على مري  يربأ املري  بكذن اهلل سبحانه.

وةد رأيم بع  تالميذ  الذا نقل يل ةثثا  مرتبطة بشفاء اهلل سبحانه املري  على يد 
 هذا الشيخ االيل.

 الريح المسخرن
إذا جاء إىل دار املأمون ليدخل عليه يبادر من الـدهليز مـن حاشـية  كان اإلمام الرتا

املــأمون إىل الســالم عليــه ورفــا الســرت بــني يديــه ليــدخل. فلمــا حثــلم َلــم النفــرة عنــه تواصــوا 
 فيما بينهم، وةالوا: إذا جاء ليدخل على املأمون أعرتوا عنه وال ترفعوا السرت له.

علــــى عادتــــه فلــــم ميلكــــوا  فـــاتفقوا علــــى ذلــــك فبينــــا هـــم ةعــــود إذ جــــاء اإلمــــام الرتـــا 
 رفعوا السرت على عادهتم.أنفسهم أن سلموا عليه و 

فلما دخل أةبل بعضهم على بع  يتالومون كو م ما وةفوا على ما اتفقوا عليه، وةـالوا: 
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 النوبة اآلتية إذا جاء ال نرفعه له. 
فلما كان ِف ذلك اليوم جاء فقاموا وسلموا عليـه ووةفـوا ومل يبتـدروا إىل رفـا السـرت فأرسـل 

فعتـه أكنـر ممـا كـانوا يرفعونـه فـدخل، فسـكنم الـري ، فعـاد اهلل رَيا شديدة دخلم ِف السـرت فر 
إىل مـــا كـــان فلمـــا خـــرج عـــادت الـــري  ودخلـــم ِف الســـرت فرفعتـــه حـــ  خـــرج   ســـكنم فعـــاد 
الســرت، فلمــا ذهــب أةبــل بعضــهم علــى بعــ ، وةــالوا: هــل رأيــتم، ةــالوا: نعــم، فقــا  بعضــهم 

أمل تــروا أنكــم ملــا مل ترفعــوا لــه الســرت لــبع : يــا ةــوم هــذا رجــل لــه عنــد اهلل منزلــة وهلل بــه عنايــة 
أرســل اهلل الــري  وســخرها لــه لرفــا الســرت كمــا ســخرها لســليمان فــارجعوا إىل خدمتــه فهــو خــري 

 .(191)لكم فعادوا إىل ما كانوا عليه وزادت عقيدهتم فيه

 ق يدن هدبل الاائية
 ةـا  دعبــل: ملــا ةلـم )مــدار  آيــات( ةثــدت هـا أبــا اْلســن علـي بــن موســى الرتــا 

وهــو قراســان ويل عهــد املــأمون فوصــلم املدينــة، وحضــرت عنــد  وأنشــدته إياهــا فاستحســنها 
واتثــل خــربا باوليفــة املــأمون فأحضــرين وســاءلين « ال تنشــدها أحــدا حــ  آمــرح»وةــا  يل: 

 عن خربا   ةا : يا دعبل أنشدين: )مدار  آيات خلم من تالوة(.
 فقلم: ما أعرفها يا أمري.

 أحضر أبا اْلسن علي بن موسى الرتا. فقا : يا غالم
ةا : فلم تكن إال ساعة ح  حضر، فقا  له: يا أبـا اْلسـن سـألم دعـبال عـن )مـدار  

 آيات( فذكر أنه ال يعرفها.
 « يا دعبل أنشد األمري»فقا  يل أبو اْلسن: 

فأخذت فيها فأنشدهتا فاستحسنها وأمر يل قمسني أل  درهم وأمر يل أبو اْلسن علي 
موســـى الرتـــا بقريـــب مـــن ذلـــك، فقلـــم: يـــا ســـيدا إن رأيـــم أن هتبـــين شـــي ا مـــن ييابـــك بـــن 

 ليكون كفين.
 «.نعم»فقا : 

 «.احفإل هذا حتر  به»  دفا إيل  ةميثا ةد ابتذله ومنشفة لطيفة، وةا  يل: 
إىل أن ةــا  دعبــل:   كــررت راجعــا إىل العــراق فلمــا صــرت ِف بعــ  الطريــق خــرج علينــا 
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وكان ذلك اليوم يوما مطريا فبقيم ِف ةميص خلق وتر جديد وأنا متأس   األكراد فأخذونا
، إذ مــر   مــن  يــا مــا كــان معــي علــى القمــيص واملنشــفة ومتفكــر ِف ةــو  ســيدا الرتــا

واحـد مـن األكـراد اْلراميـة وهـو ينشـد: )مـدار  آيـات خلـم مـن تـالوة( ويبكـي، فلمـا رأيـم 
 طمعم ِف القميص واملنشفة. ذلك منه عجبم من لص من األكراد يتشيا  

 فقلم: يا سيدا ملن هذ  القثيدة؟
 فقا : وما أنم وذاح ويلك.

 فقلم: يل فيه سبب أخربح به.
 فقا : هي أشهر بثاحبها إن جتهل.

 فقلم: من هو، ةا : دعبل بن علي اوزاعي شاعر آ   مد جزا  اهلل خريا.
 فقلم له: واهلل يا سيدا أنا دعبل وهذ  ةثيدن.

 : ويلك ما تقو .فقا 
ةلــم: األمــر أشــهر مــن ذلــك، فأرســل إىل أهــل القافلــة فاستحضــر مــنهم  اعــة وســأَلم 

 عين، فقالوا بأسرهم: هذا دعبل بن علي بن اوزاعي.
فقـــا : ةــــد أطلقـــم كلمــــا أخـــذ مــــن القافلـــة خاللــــة فمـــا فوةهــــا كرامـــة لــــك،   نــــادى ِف 

ما أخذ منهم ورجا إيل   يـا مـا كـان أصحابه: من أخذ شي ا فلريد ، فرجا على النا   يا 
 معي،   شايعنا إىل املأمن فحرسم أنا والقافلة بربكة القميص واملنشفة.

 وهذ  ةثيدة دعبل:
  جمممممممممممممممممماوين ياألبنممممممممممممممممممال والز ممممممممممممممممممرات

 
 نممممممممممماائح دجممممممممممم  الل مممممممممممظ والنكقمممممممممممات 

 يخبمممممممرل ياألن ممممممماس دمممممممن سمممممممر أن مممممممم 
 

 أسممممممممممماب   ممممممممممما  مممممممممممماِ وآخمممممممممممر آت 
   سممممممم دل أو أسممممممم  ن حامممممممغ  قاضمممممممت  

 
 اف الممممممممدجغ يممممممممال جر منالزممممممممماتصمممممممم  

 المالمممممادلمممممغ ال رصمممممات الخاليمممممات ممممممن   
 

 سمممممممقم شممممممم  صمممممممي دلمممممممغ ال رصمممممممات 
 
 
 

   المممممممدي يالممممممما خضمممممممر الم ا مممممممد م ل ممممممما 
 

 مممممممممممن ال كممممممممممرات البمممممممممميض والخ ممممممممممرات 
 ليمممممممالي ي مممممممدين الاصمممممممال دلمممممممغ القلمممممممغ  

 
 وي ممممممممممممدي  ممممممممممممدانينا دلممممممممممممغ ال زيممممممممممممات 

 وإذ  ممممممممممن يلحظممممممممممن ال يممممممممممال سمممممممممماا را  
 

 اجنممممممممماتويسمممممممممارل ياأليمممممممممدي دلمممممممممغ ال 
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 وإذ كممممممممل يمممممممممام لممممممممي يلحظمممممممممي نشمممممممممان 
 

  يبيممممممممممت يالمممممممممما قلبممممممممممي دلممممممممممغ نشمممممممممماات 
  تمممممممممم  حسممممممممممرات  اجالمممممممممما يمحسممممممممممر 

 
  وقممممممممما ي يمممممممممام الجممممممممممع ممممممممممن در مممممممممات 

 ألممممممممم   مممممممممر لأليمممممممممام مممممممممما جمممممممممر جاب ممممممممما 
 

 دلممممغ النمممماس مممممن نقممممض وطممممال شمممماات 
 ومممممممممن هول المسمممممممماالزئين ومممممممممن غممممممممدا  

 
 يالممممممممم  طالبممممممممما للنممممممممماب  مممممممممي الظلممممممممممات 

  تيمممممممممف وممممممممممن أنمممممممممغ يكالمممممممممي نل مممممممممة  
 

 إلممممممممممغ ال ي ممممممممممد ال ممممممممممام وال مممممممممملاات 
 سممممممممما  حمممممممممي أينممممممممماء النبمممممممممي وب كمممممممممى  

 
  ويوممممممممممممض ينممممممممممممي الزبقمممممممممممماء وال ممممممممممممبقت 

 و نممممممممممممد وممممممممممممما أهت سمممممممممممممية واينالمممممممممممما 
 

 أولممممما الت مممممر  مممممي اإلسمممممقم وال جمممممرات 
  ممممممم  نقضممممممماا دالمممممممد التاممممممماال و رضمممممممى  

 
 ومحتممممممممممممممممممى يمممممممممممممممممالزوب والشممممممممممممممممممبالات 

 ولممممممممممممم   ممممممممممممم  إر محنمممممممممممممة كشممممممممممممم اال   
 

  يممممممممددا  ضممممممممقل مممممممممن  ممممممممن و نممممممممات 
 راث يممممممق قريممممممغ وملمممممم  يممممممق  ممممممد  مممممم 

 
 وحتمممممممممم  يممممممممممق شمممممممممماب  يويممممممممممر  ممممممممممدان 

 بنايممممممممما أب نممممممممما خضمممممممممرن األ مممممممممق حممممممممممرن 
 

  وبهت أجاجممممممممممما ط مممممممممممم  كمممممممممممل  ممممممممممممرات 
 وممممممما سمممممماللت  لمممممم  المممممممنا ي  مممممميال  

 
 دلممممممممممممغ النمممممممممممماس إر يي ممممممممممممة ال لاممممممممممممات 

 وممممممما قيممممممل أصممممممحاال السممممممقي ة جالممممممرن  
 

 يمممممممددا   مممممممراث  مممممممي الضمممممممقل ينمممممممات 
 ولمممممممما قلممممممممدوا الماصممممممممغ إليممممممممى أماب مممممممما  

 
 لزمممممممممممممت يمممممممممممممم مال دلمممممممممممممغ ال ثمممممممممممممرات 

 أخممي خمما   الرسممل الم مم غ مممن القممن   
 

 وم امممممممممممرس األيكمممممممممممال  مممممممممممي الوممممممممممممرات 
  مممممممإل جحمممممممدوا كمممممممال الومممممممدير شممممممماليده  

 
 ويممممممممممممدب وأحممممممممممممد شممممممممممممام  الالضممممممممممممبات 

 وآي ممممممممممممن القمممممممممممرآل  المممممممممممغ ي ضممممممممممملى  
 

  وإيثمممممممممممممابه يمممممممممممممالقات  مممممممممممممي اللزيمممممممممممممات 
 ودممممممممممممممز خممممممممممممممقل أهبكاممممممممممممممى يسممممممممممممممبقالا 

 
 مناقممممممممممممممي كانممممممممممممممت  يممممممممممممممى من ن ممممممممممممممات 

 لمممممم   ممممممدَب يخيممممممر ولمممممم   نممممممل مناقممممممي 
 

 يشمممممممميء سمممممممما  حممممممممد القنمممممممما الممممممممنبيات 
 نجممممممممممممممي لجبريممممممممممممممل األمممممممممممممممين وأنمممممممممممممما   

 
  دتمممممممماف دلممممممممغ ال ممممممممز  م مممممممما ومنممممممممات 

 يتيممممممممت لرسمممممممم  الممممممممداب مممممممممن در ممممممممات 
 

 وأجريمممممممممممت هممممممممممممع ال مممممممممممين يمممممممممممال برات 
 ويمممممال دمممممر  صمممممبري و اجمممممت صمممممباياي  

 
  بسممممممممممام هيمممممممممماب قممممممممممد د ممممممممممت ودممممممممممرات 

 مممممممممدابس آيممممممممات خلممممممممت مممممممممن  ممممممممقون 
 

  ممممممممممممر ال رصمممممممممممماتومنممممممممممممزل وحممممممممممممي مق 
 آلل بسممممممممال ال يممممممممالخيف مممممممممن منممممممممغ  

 
 ويالبيممممممممممممممت والا ريممممممممممممممف والجممممممممممممممممرات 
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 هيممممممماب ل بممممممممد ال يممممممممالخيف مممممممممن منممممممممغ 
 

 وللسمممممممممميد المممممممممممدادي إلممممممممممغ ال ممممممممممملاات 
 هيمممممممممممماب دلممممممممممممي والحسممممممممممممين وج  ممممممممممممر  

 
 وحمممممممممممممممزن والسممممممممممممممجاه ذي الث نممممممممممممممات 

 هيممممممممممماب ل بمممممممممممد ال وال ضمممممممممممل صمممممممممممناه  
 

 نجمممممممممممي بسمممممممممممال ال  مممممممممممي الخلممممممممممماات 
  واينمممممممممي وصممممممممميىوسمممممممممبكي بسمممممممممال ال  

 
 ووابث دلممممممممممممممممممممممممم  ال والحسمممممممممممممممممممممممممنات 

 منمممممممممممممانل وحممممممممممممممي ال ينممممممممممممممزل يينالمممممممممممممما  
 

 دلممممممغ أحمممممممد المممممممنكاب  ممممممي السممممممابات 
 منممممممممممممممانل قممممممممممممممام يالاممممممممممممممد  يالممممممممممممممدا    

 
 و مممممممممممممممنمن ممممممممممممممممنال  نلمممممممممممممممة ال ثممممممممممممممممرات 

 منممممممممممممانل كانممممممممممممت لل ممممممممممممقن وللاقممممممممممممغ  
 

 ولل مممممممممممممممام والاكاليمممممممممممممممر والحسمممممممممممممممنات 
 منمممممممممممممممانل ر  مممممممممممممممي  يحمممممممممممممممل يري الممممممممممممممما  

 
  ممممممممممماتور ايممممممممممن صممممممممممالاَ  ا مممممممممم  الحر  

 هيممممممممممماب د ا ممممممممممما جممممممممممماب كمممممممممممل منايمممممممممممن 
 

  ولممممممممممممم    مممممممممممممف لأليمممممممممممممام والسمممممممممممممناات 
 ق ممممما نسممممم ل المممممداب الامممممي خمممممف أ لالممممما 

 
 ماممممممممممغ دالممممممممممد ا يال ممممممممممام وال مممممممممملاات 

 وأيممممن األولممممغ شممممكت يالمممم  غريممممة النمممما   
 

  أ ممممممممممممانين  مممممممممممممي األقكمممممممممممماب م ارقمممممممممممممات 
  ممممممم  أ مممممممل ميمممممممراث النبمممممممي إذا ادامممممممروا 

 
 و ممممممم  خيمممممممر سممممممماهات وخيمممممممر حممممممممات 

  ممممممممممممي صمممممممممممملاا نا إذا لمممممممممممم  ننمممممممممممماج ال 
 

  ي سمممممممممممممائال  لمممممممممممم  يقبممممممممممممل ال مممممممممممملاات 
 مكمممممممادي  لألدسممممممماب  مممممممي كمممممممل مشمممممممالد 

 
 لقممممممممممممد شممممممممممممر اا يال ضممممممممممممل والبركممممممممممممات 

 ومممممممممما النممممممممماس إر غاصمممممممممي ومتمممممممممنال 
 

 ومضمممممممممممممممممممكون ذو إحنمممممممممممممممممممة و مممممممممممممممممممرات 
 إذا ذكممممممممممممروا قالممممممممممممغ يبممممممممممممدب وخيبممممممممممممر 

 
 ويممممممممممممممام حنممممممممممممممين أسممممممممممممممبلاا ال بممممممممممممممرات 

  تيممممممممممممف يحبممممممممممممال النبممممممممممممي وب كمممممممممممممى  
 

  و ممممممممممممم   ركممممممممممممماا أحشممممممممممممماءنا وغمممممممممممممرات 
 لقمممممممد رينممممممماه  مممممممي المقمممممممال وأضممممممممروا 

 
  قلايمممممممممممما دلممممممممممممغ األحقمممممممممممماه منكايممممممممممممات 

  مممممممممإل لممممممممم   تمممممممممن إر يقريمممممممممغ محممممممممممد 
 

  الاشمممممممممم  أولممممممممممغ مممممممممممن  ممممممممممن و نممممممممممات 
 سممممممممممممقغ ال قبممممممممممممرا يالمدينممممممممممممة غيثممممممممممممى  

 
  قممممممممممد حممممممممممل  يممممممممممى األمممممممممممن يالبركممممممممممات 

 نبمممممممممي الالمممممممممد  صممممممممملغ دليمممممممممى مليتمممممممممى 
 

 ويلمممممممممممممممغ دنممممممممممممممما بوحمممممممممممممممى الاح مممممممممممممممات 
 وصممممممممممملغ دليمممممممممممى ال مممممممممممما ذب شمممممممممممابق  

 
 ت نجممممممممممام الليممممممممممل مسممممممممممادباتورحمممممممممم 

 أ ممممممممماط  لاخلمممممممممت الحسمممممممممين مجمممممممممدر  
 

 وقممممممممد مممممممممات دكشممممممممانا يشممممممممط  ممممممممرات 
 إذا للكمممممممممممت الخمممممممممممد  مممممممممماط  دنمممممممممممده 

 
 وأجريممممممت همممممممع ال ممممممين  ممممممي الاجنممممممات 
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 أ ممممماط  قمممممامي يممممما اينمممممة الخيمممممر وانمممممديي 
 

 نجمممممممممممممام سمممممممممممممماوات يممممممممممممم ِب  مممممممممممممقن 
 قبممممممممممممماب يتا مممممممممممممال وأخمممممممممممممر  يكيبمممممممممممممة 

 
 وأخممممممممممممممر  ي مممممممممممممم  نالالمممممممممممممما صمممممممممممممملاا ي 

 الجانجممممممممال محلالمممممممماوأخممممممممر  يمممممممم ِب   
 

 وقبمممممممممممممر يبممممممممممممماخمرا لمممممممممممممد  الوريمممممممممممممات 
 وقبممممممممممممممممر يبوممممممممممممممممداه لممممممممممممممممن م نكيممممممممممممممممة 

 
  ضممممممممممممنالا المممممممممممرحمن  مممممممممممي الور مممممممممممات 

 وقبمممممممر يكممممممماس يممممممما لالممممممما ممممممممن م ممممممميبة  
 

  ألحممممممممممت دلممممممممممغ األحشمممممممممماء يممممممممممالز رات 
 إلممممممغ الحشممممممر حاممممممغ يب ممممممث ال قائممممممما 

 
  ي مممممممممممممممرج دنممممممممممممممما الوممممممممممممممم  والتريمممممممممممممممات 

 دلممممممممي يممممممممن ماسممممممممغ أبشممممممممد ال أمممممممممره 
 

  ل ممممممممممملااتوصممممممممممملغ دليمممممممممممى أ ضمممممممممممل ا 
   مممممممما الممضمممممممات الامممممممي لسمممممممت يالوممممممما 

 
 مبالوالممممممممممممممما منمممممممممممممممي يتنمممممممممممممممى صممممممممممممممم ات 

 قبممممماب يمممممبكن النالمممممر ممممممن جنمممممي كمممممريقء  
 

 م رسممممممممممممممال  منالمممممممممممممما يشممممممممممممممط  ممممممممممممممرات 
  ا ممممممممممماا دكاشممممممممممما يمممممممممممال رات  ليانمممممممممممي  

 
  ا يمممممممممت  ممممممممميال  قبمممممممممل حمممممممممين و ممممممممما ي 

 إلمممممممغ ال أشمممممممتا لادمممممممة دنمممممممد ذكمممممممر    
 

 سممممممممممقاني يتمممممممممم س الممممممممممنل والق مممممممممم ات 
 اقنيأخممممممممممماف يممممممممممم ل أنهاه ممممممممممم   اشممممممممممم 

 
 م مممممممممممممممابدال  يمممممممممممممممالجْز والمممممممممممممممنخقت 

  قسمممممممممال  بيممممممممي المنممممممممال  ممممممممما  ممممممممر  
 

 لالممممممممممممم  دقمممممممممممممرن موشمممممممممممممية الحجمممممممممممممرات 
 خمممممممممممق أل ممممممممممممنال  يالمدينمممممممممممة د مممممممممممبة  

 
 مممممممممممممممدينين أنضمممممممممممممماء مممممممممممممممن اللزيممممممممممممممات 

 قليلمممممممممممممممممممممممممممممة نواب سممممممممممممممممممممممممممممما  أل نوبا 
 

  مممممممممممن الضممممممممممبع وال قبممممممممممال والرخمممممممممممات 
 لالممممممممممم  كمممممممممممل يمممممممممممام  ريمممممممممممة يمضممممممممممماجع 

 
 ُممممممممات  ممممممممي نممممممممااحي األِب م ارقممممممممات 

 ألواء السممممممممممممممنين جممممممممممممممااب    نتبممممممممممممممت  
 

 ور   ممممممممممممممكليال  جمممممممممممممممرن الجمممممممممممممممرات 
 وقمممممممد كمممممممال ممممممممنال  يالحجمممممممان وأبضمممممممالا  

 
 مومممممممممممماوير نحمممممممممممممابول  ممممممممممممي األنممممممممممممممات 

 حمممممممممغ لمممممممم   ممممممممزبه المممممممممنينات وأوجممممممممى  
 

  ضممممممممميء لمممممممممد  األسمممممممممااب والظلممممممممممات 
 إذا وبهوا خمممممممممميق يسمممممممممممر مممممممممممن القنمممممممممما  

 
 مسمممممممممادير حمممممممممرال أقحمممممممممماا الوممممممممممرات 

  مممممممممإل  خممممممممممروا يامممممممممما أ مممممممممماا يمحمممممممممممد  
 

 جبريممممممممممممممممل وال رقممممممممممممممممال والسمممممممممممممممماباتو  
 ودمممممممممدوا دليممممممممما ذا المناقمممممممممي وال لمممممممممغ 

 
  و اطمممممممممممممممة الز ممممممممممممممراء خيممممممممممممممر ينممممممممممممممات 

 وحممممممممزن وال بممممممماس ذا الالمممممممدي والاقمممممممغ 
 

 وج  ر مممممممممما الكيمممممممممماب  ممممممممممي الحجبممممممممممات 
 أولِمممممممممممم  ر منامممممممممممماج  نممممممممممممد وحزيالمممممممممممما  

 
  سمممممممممممية مممممممممممن نمممممممممماكغ ومممممممممممن قممممممممممنبات 
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 ساسمممممممممممممم ل  ممممممممممممممي  دممممممممممممممنال  ودممممممممممممممديالا
 

 ويي ممممممممممممماال  ممممممممممممممن أ جمممممممممممممر ال جمممممممممممممرات 
 اا اآليمممممماء دممممممن أخممممممن حقالمممممم  مممممم  من مممممم  

 
 و ممممممممم   ركممممممممماا األينممممممممماء ب مممممممممن شممممممممماات 

 و مممممممم  دممممممممدلا ا دممممممممن وصممممممممي محمممممممممد  
 

  بي ممممممممممماال  جممممممممممماءت دلمممممممممممغ الومممممممممممدبات 
 ولممممممممممممممميال  صمممممممممممممممنا النبمممممممممممممممي محممممممممممممممممد  

 
 أيمممممممممممما الحسممممممممممممن ال ممممممممممممراج للومممممممممممممرات 

 مقممممممممممممم   ممممممممممممي آل النبممممممممممممي  ممممممممممممإنال  
 

 أحبمممممممممماي ممممممممممما هاممممممممممماا وأ ممممممممممل ُقمممممممممما ي 
  خيممممممممممممر ال  بشممممممممممممدا لن سممممممممممممي إنالمممممممممممم   

 
 خيمممممممممراتدلمممممممممغ كمممممممممل حمممممممممال خيمممممممممرن ال 

 نبممممممممممممنت إلمممممممممممميال  يممممممممممممالماهن صمممممممممممماهقا  
 

 وسمممممممممممملمت ن سممممممممممممي طائ مممممممممممما لممممممممممممار ي 
  يمممممممما بال نهنممممممممي  ممممممممي  ممممممممااي ي مممممممميرن  

 
 ونه حممممممممممبال  يمممممممممما بال  ممممممممممي حسممممممممممنا ي 

 سممممممممممممم يتيال  مممممممممممممما حممممممممممممم  ل باكمممممممممممممي  
 

  وممممممممما نمممممممماح قمممممممممري دلممممممممغ الشممممممممجرات 
 وإنممممممممممممي لمممممممممممممار   وقممممممممممممال دممممممممممممدو   

 
 وإنمممممممممممممي لمحمممممممممممممزول يكمممممممممممممال حيممممممممممممما ي 

 ين سممممممممممي أنمممممممممما  مممممممممممن كالممممممممممال و ايممممممممممة 
 

  ان أو لحمممممممممممممممل هيمممممممممممممماتل مممممممممممممم  دنمممممممممممممم 
 وللخيمممممممل لمممممممما قيمممممممد الممممممممات خكا ممممممما 

 
   ممممممممممممممممممممم طلقا  ممممممممممممممممممممممنالن يالمممممممممممممممممممممنبيات 

 أحممممي ق ممممي الممممرح  مممممن أجممممل حممممبت  
 

 وأ جمممممممممممممر  ممممممممممممميت  نوجامممممممممممممي وينممممممممممممما ي 
 وأكمممممممممممما  حبمممممممممممميت  مخا ممممممممممممة كاشممممممممممممح 

 
  دنيممممممممممد أل ممممممممممل الحممممممممممق غيممممممممممر ممممممممممماات 

  يممممممممما دمممممممممين يتممممممممميال  وجممممممممماهي ي بمممممممممرن 
 

  قممممممممممممممد آل للاسممممممممممممممتاال والالمممممممممممممممقت 
 م سممممم يالالقمممممد خ مممممت  مممممي المممممدنيا وأيممممما  

 
 وإنمممممممممي ألبجممممممممما األممممممممممن ي مممممممممد و ممممممممما ي 

 ألمممممممم   ممممممممر أنممممممممي مممممممممن ُقُممممممممال حجممممممممة 
 

 أبوح وأغممممممممممممممممدو هائمممممممممممممممم  الحسممممممممممممممممرات  
 أب   يممممممممممِال   ممممممممممي غيممممممممممر   ماقسممممممممممما 

 
 وأيمممممممممممممديال  ممممممممممممممن  يمممممممممممممِال  صممممممممممممم رات 

 وكيممممف أهاوي مممممن جمممما  يممممي والجمممما   
 

  أميمممممممممممممممة أ مممممممممممممممل الت مممممممممممممممر والل نمممممممممممممممات 
 وآل نيمممممممممممماه  ممممممممممممي الحريممممممممممممر م ممممممممممممانة 

 
  وآل بسمممممممممممممممممممممممممممممال ال منالاتمممممممممممممممممممممممممممممات 

 سمممممم يتيال  ممممممما ذب  ممممممي األ ممممممق شممممممابق 
 

  ونممممممممممماه  منممممممممممماه الخيمممممممممممر يال ممممممممممملاات 
 ومممممممما طل مممممممت شممممممممم وحمممممممال غرويالممممممما 

 
 ويالليممممممممممممممممممل أيتمممممممممممممممممميال  ويالوممممممممممممممممممدوات 

 هيممممممممممماب بسمممممممممممال ال أصمممممممممممبحن يلق ممممممممممما  
 

  وآل نيممممممممممممممممماه  سمممممممممممممممممتن الحجمممممممممممممممممرات 
 وآل بسمممممممممممممال ال  مممممممممممممدمغ نحممممممممممممماب   

 
 وآل نيممممممممممممممممممممماه بيمممممممممممممممممممممة الحجمممممممممممممممممممممقت 
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 وآل بسمممممممممممممال ال  سمممممممممممممبغ حمممممممممممممريمال  
 

 آمنمممممممممممممممممممماا السممممممممممممممممممممريات وآل نيمممممممممممممممممممماه 
 وآل نيممممممممممماه  مممممممممممي الق ممممممممممماب م مممممممممممانة 

 
 وآل بسممممممممممممممممال ال  ممممممممممممممممي ال لمممممممممممممممماات 

 إذا و مممممممممممممروا ممممممممممممممدوا إلمممممممممممممغ وا مممممممممممممريال   
 

  أك ممممممممممممما دمممممممممممممن األو ممممممممممممماب منقبضمممممممممممممات 
  لممممار الممممني أبجمممماه  ممممي اليممممام أو غممممد 

 
  قكممممممممممممع ن سممممممممممممي أُممممممممممممر   حسممممممممممممرات 

 خمممممممممممممروج إممممممممممممممام ر محالمممممممممممممة خمممممممممممممابج  
 

  يقممممممممممممام دلممممممممممممغ اسمممممممممممم  ال والبركممممممممممممات 
 حممممممممممممق وياطممممممممممممليميممممممممممممز  ينمممممممممممما كممممممممممممل  

 
  ويجممممممممممزي دلممممممممممغ الن ممممممممممماء والنقمممممممممممات 

  يممما ن مممم طيبمممي ُممم  يممما ن مممم  ايشمممري 
 

  ويممممممممممممر ي يممممممممممممد كممممممممممممل ممممممممممممما  مممممممممممما آت 
 ور  جزدمممممممي ممممممممن ممممممممدن الجممممممماب إننمممممممي  

 
  أب  قممممممممممممما ي قمممممممممممممد آذنمممممممممممممت يثبمممممممممممممات 

  مممممإل قمممممرال المممممرحمن ممممممن  لممممم  ممممممد ي  
 

 وأخمممممممممر ممممممممممن دممممممممممري ووقمممممممممت و ممممممممما ي 
  يممممممممما بال دجمممممممممل مممممممممما أ ممممممممممل  ممممممممميال  

 
 محنمممممماتألشمممممم ي ن سممممممي مممممممن أسممممممغ ال 

 شمممممممم يت ولمممممممم  أ ممممممممَر لن سممممممممي غ ممممممممة  
 

  وبويممممممممممممت مممممممممممممنال  من مممممممممممملي وقنمممممممممممما ي 
  ممممممممإني مممممممممن الممممممممرحمن أبجمممممممما يحممممممممبال  

 
 حيممممممممان لممممممممد  ال ممممممممرهوس غيممممممممر  بممممممممات 

 دسممممممممممغ ال أل ير مممممممممماح للخلممممممممممق إنممممممممممى  
 

 إلممممممممممغ كممممممممممل قممممممممممام هائمممممممممم  اللحظممممممممممات 
  ممممممممإل قلممممممممت در مممممممما أنتممممممممروه يمنتممممممممر 

 
  وغكممممممممماا دلمممممممممغ الاحقيمممممممممق يالشمممممممممبالات 

 لال  قاصممممممر ن سمممممممي هائممممممما دمممممممن جمممممممدا 
 

 ك مممممممممماني مممممممممممما ألقممممممممممغ ممممممممممممن ال بمممممممممممرات 
 أحممممممماول نقمممممممل ال ممممممم  دمممممممن مسممممممماقر ا  

 
  وأسمممممممممممماء أحجممممممممممماب ممممممممممممن ال ممممممممممملدات 

  حسمممممممممممبي ممممممممممممنال  أل أيممممممممممماء يو ممممممممممممة 
 

  مممممممممرهه  مممممممممي صمممممممممدبي و مممممممممي لالممممممممماا ي 
 
 

  ممممممممممن دمممممممممابف لممممممممم  ينا مممممممممع وم انمممممممممد 
 

  ميممممممممممممممل يممممممممممممممى األ ممممممممممممممااء للشممممممممممممممالاات 
 ك نمممممم  ياألضممممممقْ قممممممد ضمممممماق ذبدالمممممما  

 
 لمممممممممما حملمممممممممت ممممممممممن شمممممممممدن الز مممممممممرات 

أ فـال أْلـق لـك هـذا املوتـا بيتـني همـا »لـه:  وصل إىل ةوله: )وةرب ببغداد( ةـا   وملا 
 «.تام ةثيدتك

 ةا : بلى يا ابن رسو  اهلل.
 والذا يليه.« وةرب بطو : »فقا 

 ةا  دعبل: يا ابن رسو  اهلل ملن هذا القرب بطو .
شــيعيت فمــن ةــربا وال ينقضــي األيــام والســنون حــ  تثــري طــو  رتلــ  : » فقــا : 
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 .(192)«زارين ِف غربيت كان معي ِف درجيت يوم القيامة مغفورا له

 جابية هدبل
وكانم لـدعبل جاريـة َلـا مـن ةلبـه  ـل، فرمـدت رمـدا عظيمـا، فأدخـل أهـل الطـب عليهـا 
فنظــروا إليهــا فقــالوا: أمــا العــني اليمــهلل فلــيس لنــا فيهــا حيلــة وةــد ذهبــم، وأمــا اليســرى فــنحن 

 جو أن تسلم.نعااها ولتهد ونر 
فاغتم لـذلك دعبـل غمـا شـديدا وجـزع عليهـا جزعـا عظيمـا،   إنـه ذكـر مـا كـان معـه مـن 

ـ فمسحها على عيين ااارية وعثبها بعثابة منها  فضلة اابة ـ اليت أعطاها اإلمام الرتا 
من أو  الليل فأصبحم وعيناها أص  مما كانتا وكأنه ليس َلـا أيـر مـرض ةـط بربكـة موالنـا أ  

 . (193)ْلسن الرتاا
 إخراج الماء من ال خرن

ِف آخـر أيامـه، فقلـم: يـا ابـن رسـو  اهلل  عن وكيا ةا : رأيم علـي بـن موسـى الرتـا
 .(194)أريد أن احدر عنك معجزة فارنيها، فرأيته أخرج لنا ماء من صخرة، فاسقانا فشربنا 

  بن أم ذ ي؟
 رجــل أن يثــله بشــيء، فكلمتــه ِف ةــا  عمــارة بــن زيــد: رأيــم علــي بــن موســى الرتــا

فأعطاين رالة تنب، فاستحيم أن أراجعه، فلما وصلم باب الرجل فتحتها فكذا كلها دنانري، 
فاستغهلل الرجل وعقبه، فلما كان من غد أتيته فقلـم: يـا ابـن رسـو  اهلل إن ذلـك حتـو  ذهبـا، 

 .(195)«َلذا دفعنا  إليك: »ةا 
 شالاهن الجماه

... فسـمعم اامـاد الـذا مـن بـن موسـى الرتـا عن سعد بن سالم ةـا : أتيـم علـي
دخل املسجد الذا ِف املدينة يعين مدينة أ   حتته يقو : هو إمامي وإمام كل شيء، وإنه

                                                           

 .باب مولد الرتا  142-112ص 4راجا كش  الغمة: ج (154)
 .2تمن ح 19ب 172ص 4كما  الدين: ج  (151)
 .4112/12ح 44ص 7مدينة املعاجز: ج (152)
 .ذكر معجزاته  122دالمل اإلمامة: ص (159)
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 .(196)جعفر، فرأيم اْليطان واوشب تكلمه وتسلم عليه
 

                                                           

 .ذكر معجزاته  122دالمل اإلمامة: ص (152)
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 من كرامات
 اإلمام الجااه 
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 أنت اين الرضا حقا

طرف البلد ِف طريقه والثبيان يلعبـون، و مـد بـن خرج املأمون يوما إىل الثيد، فاجتاز ب
واةــ  معهـــم وكــان عمـــر  يوم ـــذ إحــدى عشـــرة ســنة فمـــا حوَلــا، فلمـــا أةبـــل  علــي ااـــواد 

فلــم يــربح مكانــه، فقــرب منــه  املــأمون انثــرف الثــبيان هــاربني، ووةــ  أبــو جعفــر  مــد 
فوةـ  املـأمون، وةـا  لـه:  املأمون فنظر إليه وكان اهلل عز وعال ةد ألقى عليه مسحة مـن ةبـو 

 يا غالم ما منعك من االنثراف ما الثبيان؟
يـا أمـري مل يكـن بـالطريق تـيق ألوسـعه عليـك بـذها ، ومل تكـن »فقا  له  مـد مسـرعا: 

 «.يل جرمية فأخشاها، وظين بك حسن أنك ال تضر من ال ذنب له
 فوةفم فأعجبه كالمه ووجهه، فقا  له: ما امك؟

 «. مد»ةا : 
 : ابن من أنم؟ةا 

 «.يا أمري أنا ابن علي الرتا»ةا : 
فرتحم املأمون على أبيه وساق إىل وجهته، وكان معه بزاة فلما بعد عن العمارة أخذ بازيـا 
فأرسله على دراجة، فغاب عن عينه غيبة طويلة   عاد من ااو وِف منقار  مكـة صـغرية وهـا 

لتعجــب،   أخــذها ِف يــد  وعـــاد إىل دار  ِف بقايــا اْليــاة، فتعجــب املــأمون مــن ذلـــك غايــة ا
الطريق الذا أةبل منه، فلما وصل إىل ذلك املكان وجد الثـبيان علـى حـاَلم، فانثـرفوا كمـا 
فعلوا أو  مـرة، وأبـو جعفـر مل ينثـرف ووةـ  كمـا وةـ  أوال، فلمـا دنـا منـه املـأمون، ةـا : يـا 

  مد.
 «.لبيك يا أمري»ةا : 

يا أمري إن اهلل تعاىل خلق مبشيته ِف حبـر »هلل عز وعال أن ةا : ةا : ما ِف يدا، فأَلمه ا
 «!.ةدرته مكا صغارا تثيدها بزاة امللوح واولفاء فيختربون ها ساللة أهل بيم النبوة

فلما ما املأمون كالمه عجب منه وجعـل يطيـل نظـر  إليـه، وةـا : أنـم ابـن الرتـا حقـا، 
 .(197)وتاع  إحسانه إليه
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 ائى من يركة ماء وض
مــن بغــداد، منثــرفا مــن عنــد املــأمون ومعــه أم الفضــل ةاصــدا هــا  ملـا توجــه أبــو جعفــر 

املدينة، صار إىل شارع باب الكوفة ومعه النا  يشيعونه، فانتهى إىل دار املسيب عند مغيـب 
الشمس، نز  ودخل املسجد وكان ِف صحنه نبقـة مل حتمـل بعـد، فـدعا بكـوز فيـه مـاء فتوتـأ 

ة، وةــام فثــلى بالنــا  صــالة املغــرب، فقــرأ ِف األوىل اْلمــد وإذ جــاء نثــر اهلل ِف أصــل النبقــ
والفت ، وةرأ ِف النانية اْلمد وةل هو اهلل أحد، وةنم ةبل ركوعه فيهـا، وصـلى النالنـة وتشـهد 
وســلم،   جلــس هني ــة يــذكر اهلل تعــاىل، وةــام مــن غــري تعقيــب فثــلى النوافــل أربــا ركعـــات، 

ن الشكر،   خرج فلمـا انتهـى إىل النبقـة رآهـا النـا  وةـد محلـم وعقب بعدها وسجد سجد
محال حسنا، فتعجبوا من ذلك وأكلوا منها، فوجدو  نبقـا حلـواء ال عجـم لـه، وودعـو  ومضـى 

 (198)من وةته إىل املدينة. 
 

  ل  نب  الرجل الشامي؟
ن ناحيـة عن علي بن خالد ةا : كنم بالعسكر فبلغـين أن هنـاح رجـال  بوسـا، أن بـه مـ

 الشام مكبوال باْلديد، وةالوا: إنه تنبأ.
ةــا : فأتيــم البــاب ودفعــم شــي ا للبــوابني حــ  وصــلم إليــه، فــكذا رجــل لــه فهــم وعقــل، 

 فقلم له: ما ةضيتك؟
ةـــــا : إين رجـــــل كنـــــم بالشـــــام أعبـــــد اهلل ِف املوتـــــا الـــــذا يقـــــا  إنـــــه نثـــــب فيـــــه رأ  

ى احملـــراب أذكـــر اهلل تعـــاىل، إذ رأيـــم ، فبينـــا أنـــا ذات ليلـــة ِف موتـــعي مقبـــل علـــ اْلســـني
شخثـــا بـــني يـــدا فنظـــرت إليـــه، فقـــا  يل: ةـــم، فقمـــم معـــه فمشـــى   ةلـــيال، فـــكذا أنـــا ِف 

 مسجد الكوفة.
 «.أتعرف هذا املسجد؟»فقا  يل: 

 فقلم: نعم هذا مسجد الكوفة.
 ةا : فثلى وصليم معه.

فسـلم علـى رسـو     انثرف وانثرفم معه، ومشى ةليال فكذا ون مبسجد الرسـو  
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وســلمم، وصــلى وصــليم معــه،   خــرج وخرجــم معــه فمشــى   ةلــيال، فــكذا وــن  اهلل 
مبكــة فطــاف بالبيــم وطفـــم معــه، وخــرج فخرجـــم معــه فمشــى   ةلـــيال، فــكذا أنــا مبوتـــعي 

 الذا كنم أعبد اهلل فيه بالشام، وغاب الشخص عين فتعجبم مما رأيم. 
الشخص، فاستبشرت به ودعاين فأجبته، ففعل كمـا  فلما كان ِف العام املقبل رأيم ذلك

فعــل ِف العــام املاتــي، فلمــا أراد مفــارةيت بالشــام، ةلــم: ســألتك بــاْلق الــذا أةــدرح علــى مــا 
 رأيم منك إال أخربتين من أنم؟

 «.أنا  مد بن علي بن موسى بن جعفر»فقا : 
ك الزيـات، فبعـث إيل  فحديم من كان يثري إيل  قرب ، فرةي ذلك إىل  مد بن عبـد امللـ

 من أخذين وكبلين ِف اْلديد ومحلين إىل العراق، وحبسم كما ترى وادعى علي  احملا .
 فقلم له: أرفا عنك ةثة إىل  مد بن عبد امللك الزيات.

 ةا : افعل.
فكتبــم عنـــه ةثـــة، شـــرحم أمــر  فيهـــا ورفعتهـــا إىل الزيـــات، فوةــا ِف ظهرهـــا: ةـــل للـــذا 

 لة إىل الكوفة، وإىل املدينة، وإىل مكة، أن خيرجك من حبسي هذا.أخرجك من الشام ِف لي
ةــا  علــي بــن خالــد: فغمــين ذلــك مــن أمــر  ورةقــم لــه، وانثــرفم  زونــا ، فلمــا كــان مــن 
الغــد بــاكرت اْلــبس، ألعلمــه باْلــا  وآمــر  بالثــرب والعــزاء، فوجــدت اانــد وأصــحاب اْلــر  

سألم عنهم وعن حاَلم فقيل: احملمـو  وصاحب السجن وخلقا عظيما من النا  يهرعون، ف
مــن الشــام املتنبــن، افتقــد البارحــة مــن اْلــبس فــال يــدرى، خســفم األرض أو اختطفتــه الطــري، 
وكــــــان هــــــذا الرجــــــل أعــــــين علــــــي بــــــن خالــــــد زيــــــديا، فقــــــا  باإلمامــــــة ملــــــا رأى ذلــــــك وحســــــن 

 .(199)اعتقاد 
 إنى ي ل  ما  ي الن اس

صــبيحة عرســه ببنــم املــأمون،  علــي ةــا  الــراوا: دخلــم علــى أ  جعفــر  مــد بــن 
وكنــم تناولـــم مـــن الليـــل دواء، فـــأو  مـــن دخــل عليـــه ِف صـــبيحته أنـــا، وةـــد أصـــابين العطـــش 

 وكرهم أن أدعو باملاء.
 «.أراح عطشان»ِف وجهي، وةا :  فنظر أبو جعفر 
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 ةلم: أجل.
 «.يا غالم اسقنا ماء»ةا : 

 م لذلك.فقلم ِف نفسي: الساعة يأتونه مباء مسموم، واغتمم
فتنـاو  فشـرب « يـا غـالم نـاولين املـاء»فأةبل الغالم ومعه املاء فتبسـم ِف وجهـي،   ةـا : 

   ناولين وتبسم فشربم.
وأطلـــم عنـــد  فعطشـــم فـــدعا باملـــاء، ففعـــل كمـــا فعـــل ِف املـــرة األوىل، وشـــرب   نـــاولين 

 وتبسم.
 .(200)تقو  الرافضةةا  الراوا: واهلل إين ألظن أن أبا جعفر يعلم ما ِف النفو  كما 

 إخباب يالويي يإذل ال   الغ
ومعــي يــالر رةــاع غــري  عــن داود بــن القاســم ااعفــرا ةــا : دخلــم علــى أ  جعفــر 

،   «هــذ  رةعــة ريــان بــن شــبيب»معنونــة، واشــتبهم علــي  فاغتممــم، فتنــاو  أحــدها وةــا : 
هــذ  »النالنــة فقــا :  فبهــم أنظــر إليــه فتبســم، وأخــذ« هــذ  رةعــة فــالن»تنــاو  النانيــة فقــا : 

 فقلم: نعم جعلم فداح.« رةعة فالن
أمــا إنــه ســيقو  »فأعطــاين يالمثامــة دينــار وأمــرين أن أمحلهــا إىل بعــ  بــين عمــه،   ةــا : 

 .(201)فكان كما ةا  «. لك دلين على حري  يشرتا يل ها متاعا فدله عليه
 ذ ي دن  أكل الكين

يوما بستانا، فقلـم لـه: جعلـم  ااواد ةا  أبو هاشم: ودخلم ما اإلمام أبو جعفر 
يــا أبــا »فــداح إين مولــا بأكــل الطــني فــادع اهلل يل، فســكم   ةــا  يل بعــد أيــام ابتــداء منــه: 

 .(202) ء أبغ  إيل   ةا  أبو هاشم: فما من شي« هاشم ةد أذهب اهلل عنك أكل الطني
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 خن  نا الدواء

اْلسني بن زيد ةا : مرتم فدخل الطبيب علي  ليال، ووصـ  يل روى زيد بن علي بن 
دواء آخذ  ِف السحر كذا وكذا يوما، فلم ميكين حتثيله من الليـل، وخـرج الطبيـب مـن البـاب 

ِف اْلا  ومعه صـرة فيهـا ذلـك الـدواء بعينـه، فقـا  أبـو اْلسـن:  وورد صاحب أ  اْلسن 
 .(203)فأخذته وشربته فربأت« وكذا يوما خذ هذا الدواء كذا»يقرمك السالم، ويقو : 

 خال ال  الي 
يــوم ورود ، فقلـــم لــه: جعلـــم  عــن صـــاحل بــن ســـعيد ةــا : دخلـــم علــى أ  اْلســـن

فــداح ِف كــل األمــور أرادوا إطفــاء نــورح والتقثــري بــك، حــ  أنزلــوح هــذا اوــان األشــنا خــان 
 الثعاليك.
بروتات آنقات، وأ ـار جاريـات، ،   أومأ بيد  فكذا «ها هنا أنم يا ابن سعيد»فقا : 

وجنات بينها خريات عطرات، وولدان كأ م اللؤلؤ املكنون، فحـار بثـرا وكنـر عجـ ، فقـا  
 .(204)«حيث كنا فهذا لنا يا ابن سعيد لسنا ِف خان الثعاليك»يل: 

  ت غ أمره إلغ شالرين
 ، ةـــد تعـــرض يل جعفـــر بـــن عبـــد الواحـــدأيـــوب بـــن نـــوح ةـــا : كتبـــم إىل أ  اْلســـن

تكفـى أمـر  »القاتي، وكان يؤذيين بالكوفة أشكو إليه ما ينـالين منـه مـن األذى، فكتـب إيل : 
 .(205)فعز  عن الكوفة ِف شهرين، واسرتحم منه« إىل شهرين

 إنى مات
 عـــن الوشـــاء عـــن خـــريان األســـباطي ةـــا : ةـــدمم علـــى أ  اْلســـن علـــي بـــن  مـــد 

 ؟«ما خرب الوايق عندح»باملدينة فقا  يل: 
جعلم فداح خلفته ِف عافية، أنا من أةرب النا  عهدا به وعهدا بـه منـذ عشـرة  ةلم:
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 أيام.
 «.إن أهل املدينة يقولون إنه مات» ةا : فقا  يل: 

 فقلم: أنا أةرب النا  به عهدا.
 «.إن النا  يقولون إنه مات»ةا : فقا  يل: 

 فلما ةا  يل: إن النا  يقولون، علمم أنه يعين نفسه.
 ؟«ما فعل جعفر»   ةا  يل:

 ةلم له: تركته أسوء النا  حاال ِف السجن.
 «.أما إنه صاحب األمر»ةا : فقا : 
 ؟«ما فعل ابن الزيات»  ةا  يل: 

 ةلم: النا  معه واألمر أمر .
 «.أما إنه شؤم عليه»فقا : 

ال بـد أن جيـرا مقـادير اهلل وأحكامـه، يـا خـريان مـات الوايـق، »ةا :   سكم وةا  يل: 
بعد خروجـك »ةلم: م  جعلم فداح، ةا : « ةعد جعفر املتوكل، وةد ةتل ابن الزيات وةد

 .(206)«بستة أيام
 وسي ل  النين ظلماا أي منقلي ينقلبال

عـن علـي بـن إبـراهيم بـن  مـد الطـامفي ةـا : مـرض املتوكـل مـن خـراج خـرج بـه، فأشـرف 
عــوِف ـ أن حتمــل إىل أ  منــه علــى املــوت فلــم جيســر أحــد أن ميســه حبديــد، فنــذرت أمــه ـ إن 

، ماال جليال من ماَلا، وةا  الفت  بن خاةان للمتوكل: لو بعنم إىل هذا الرجـل ـ اْلسن 
 ء يفرج اهلل تعاىل به عنك. يعين أبا اْلسن ـ فكنه رمبا كان عند  صفة شي

خــذوا كســب الغــنم فــدفو  مبــاء الــورد، »فقــا : ابعنــوا إليــه فمضــى الرســو  فرجــا، فقــا : 
فجعل من َيضر املتوكل يهزأ من ةوله، فقـا  َلـم: «.   على اوراج، فكنه نافا بكذن اهللفوتعو 

الفت  وما يضر من جتربة ما ةا ، فو اهلل إين ألرجو الثالح به. فأحضر الكسب ودي  مبـاء 
الورد، ووتا على اوراج فخرج منه ما كان فيـه، وبشـرت أم املتوكـل بعافيتـه، فحملـم إىل أ  

                                                           

بـــاب طـــرف مـــن دالمـــل أ  اْلســـن علـــي بـــن  مـــد وأخبـــار  وبراهينـــه ومعجزاتـــه  172ص 4ج كشـــ  الغمـــة:  (402)
 .وبيناته



 

 114 

 ة أل  دينار حتم خاتها، واستقل املتوكل من علته.اْلسن عشر 
إىل املتوكـــل، وةـــا : عنـــد  أمـــوا   فمـــا كـــان بعـــد أيـــام ســـعى البطحـــامي بـــأ  اْلســـن 

وســالح، فتقــدم املتوكــل إىل ســعيد اْلاجــب، أن يهجــم عليــه لــيال ويأخــذ مــا جيــد  عنــد  مــن 
 األموا  والسالح وَيمله إليه.

بالليــل ومعــي ســلم  اجــب: صــرت إىل دار أ  اْلســن ةــا  إبــراهيم: ةــا  يل ســعيد اْل
فثعدت منه على السط  ونزلم من الدرجة إىل بعضها ِف الظلمة، فلـم أدر كيـ  أصـل إىل 

فلـم ألبـث « يـا سـعيد مكانـك حـ  يـأتوح بشـمعة»مـن الـدار:  الدار، فناداين أبـو اْلسـن 
سجادته علـى حثـري بـني أن أتوين بشمعة فنزلم، فوجدت عليه جبة صوف وةلنسوة منها، و 

، فـدخلتها وفتشــتها فلــم أجــد فيهــا «دونــك البيــوت»يديـه، وهــو مقبــل علــى القبلـة، فقــا  يل: 
 شي ا، ووجدت البدرة رتومة قامت أم املتوكل وكيسا رتوما معها.

فرفعته فوجـدت سـيفا ِف جفـن غـري ملبـو ، « دونك املثلى: » فقا  يل أبو اْلسن 
لمــا نظــر إىل خــامت أمــه علــى البــدرة، بعــث إليهــا فخرجــم إليــه فأخــذت ذلــك وصــرت إليــه، ف

فسأَلا عن البدرة، فأخربين بع  خدم اواصة أ ا ةالـم: كنـم نـذرت ِف علتـك إن عوفيـم 
أن أمحل إليه من مايل عشرة آالف دينار، فحملتها إليه وهذا خاتي على الكـيس مـا حركهـا، 

فـأمر أن يضـم إىل البـدرة بـدرة أخـرى، وةـا  يل: وفت  الكيس اآلخر فكذا فيـه أربعمامـة دينـار، 
امحل ذلك إىل أ  اْلسن واردد السي  والكيس، فحملم ذلـك واسـتحييم منـه، فقلـم: يـا 

وسممي ل  الممنين ظلممماا ســيدا عــز علــي  دخــويل دارح بغــري إذنــك ولكــين مــأمور، فقــا  يل: 
 . (207)»(208)أي منقلي ينقلبال

 أجمع أمَر
يــا  مــد ا ــا أمــرح وخــذ »كتــب إيل :   ي: إن أبــا اْلسـن ةـا   مــد بــن الفــرج الرخجــ

فقـــا : أنـــا ِف  ـــا أمـــرا لســـم أدرا مـــا أراد مبـــا كتـــب إيل ، حـــ  ورد علـــي  رســـو  « حـــذرح
 محلين من مثر مثفدا باْلديد، وترب على كلما أملك فمكنم ِف السجن مثاين سنني.

« ز  ِف ناحيـــة ااانـــب الغـــر يـــا  مـــد ال تنـــ»  ورد علـــي  كتـــاب منـــه وأنـــا ِف الســـجن: 
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فقرأت الكتاب وةلم ِف نفسي: يكتب أبو اْلسن هذا إيل  وأنا ِف السـجن، إن هـذا لعجـب 
 فما مكنم إال أياما يسرية، ح  أفرج عين وحلم ةيودا وخلي سبيلي.

، ةــا  فكتــب  ةــا : فكتبــم إليــه بعــد خروجــي أســأله أن يســأ  اهلل أن يــرد تــياعي علــي 
 «.د عليك وما يضرح أن ال ترد عليكسوف تر »إيل : 

ةا  علي بن  مد النـوفلي: فلمـا شـخص  مـد بـن الفـرج الرخجـي إىل العسـكر كتـب لـه 
 .(209)برد تياعه عليه فلم يثل الكتاب ح  مات

 كشف ال دن  ودن أيي 
علـــي بـــن  مـــد اْلجـــا  ةـــا : كتبـــم إىل أ  اْلســـن، أنـــا ِف خـــدمتك وأصـــابين علـــة ِف 

علــى النهــوض والقيــام مبــا جيــب، فــكن رأيــم أن تــدعو اهلل أن يكشــ  علــيت، رجلــي، ال أةــدر 
ويعينين على القيام مبـا جيـب علـي  وأداء األمانـة ِف ذلـك، وجيعلـين مـن تقثـريا مـن غـري تعمـد 
مـين، وتضــييا مـا  أتعمــد  مــن نسـيان يثــيبين ِف حـل، ويوســا علــي  وتـدعو يل بالنبــات علــى 

ةـا : وكـان بـأ  علـة ومل « كش  اهلل عنك وعن أبيـك»ةا: فو   دينه، الذا ارتضا  لنبيه
 .(210)أكتب فيها، فدعا له ابتداء

 ال ققيية
غالمـــي وكـــان صـــقالبيا ،  عــن علـــي بـــن مهزيــار ةـــا : أرســـلم إىل أ  اْلســـن النالــث 

فرجـا الغــالم إيل  متعجبــا، فقلــم لــه: مــا لــك يــا بــين، ةــا : وكيــ  ال أتعجــب مــا زا  يكلمــين 
 .(211)أنه واحد منا بالثقالبية ك

 بجل من اص الال
حدر  اعة من أهل أصفهان، مـنهم أبـو العبـا  أمحـد بـن النثـر وأبـو جعفـر  مـد بـن 
علوية، ةالوا: كان بأصفهان رجل يقا  له عبد الرمحن وكان شيعيا، ةيـل لـه: مـا السـبب الـذا 

 أوجب عليك القو  بكمامة علي النقي، دون غري  من أهل الزمان؟
ما أوجب علي  ذلـك، وذلـك أين كنـم رجـال فقـريا وكـان يل لسـان وجـرأة،  ةا : شاهدت
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فأخرجين أهل أصفهان سنة من السنني ما ةوم آخرين إىل باب املتوكل متظلمني، فكنا ببـاب 
، فقلـم لـبع  مـن حضـر: املتوكل يوما إذ خرج األمر بكحضار علي بـن  مـد ابـن الرتـا 

 من هذا الرجل الذا ةد أمر بكحضار ؟
 قيل: هذا رجل علوا تقو  الرافضة بكمامته،   ةيل ويُقد ر أن املتوكل َيضر  للقتل.ف

فقلم: ال أبرح من هاهنا ح  أنظر إىل هذا الرجل أا رجل هو، ةا : فأةبل راكبـا علـى 
فـــر  وةـــد ةـــام النـــا  صـــفني مينـــة الطريـــق ويســـرته ينظـــرون إليـــه فلمـــا رأيتـــه وةـــا حبـــه ِف ةلـــ  

 فسي بأن يدفا اهلل عنه شر املتوكل.فجعلم أدعو له ِف ن
فأةبل يسري بني النـا  وهـو ينظـر إىل عـرف دابتـه ال ينظـر مينـة وال يسـرة وأنـا دامـم الـدعاء 

استجاب اهلل دعاءح وطو  عمرح وكنـر مالـك »له، فلما صار بازامي أةبل إيل  بوجهه، وةا : 
 «.وولدح

 هم يقولون: ما شأنك؟ةا : فارتعدت من هيبته ووةعم بني أصحا  فسألوين و 
فقلــم: خــري ومل أخــربهم، فانثــرفنا بعــد ذلــك إىل أصــفهان ففــت  اهلل علــي  اوــري بدعامــه 
ووجوها من املـا  حـ  أنـا اليـوم أغلـق بـا  علـى مـا ةيمتـه ألـ  ألـ  درهـم سـوى مـايل خـارج 

هـذا دارا ورزةم عشرة من األوالد وةد بلغم من عمرا نيفـا وسـبعني سـنة وأنـا أةـو  بكمامـة 
 .(212)الذا علم ما ِف ةل  واستجاب اهلل دعاء  ِف  ويل

 دستر اإلمام 
روا إن املتوكـــل عـــرض عســـكر  وأمـــر أن كـــل فـــار  ميـــأل رـــالة فرســـه طينـــا ويطرحـــو  ِف 

وةــا : إمنــا طلبتــك  موتــا واحــد فثــار كاابــل وامــه تــل املخــايل وصــعد هــو وأبــو اْلســن
لـــوا الســـالح وةـــد عرتـــوا بأحســـن زينـــة وأمت عـــدة لتشـــاهد خيـــويل وكـــانوا لبســـوا التجـــافي  ومح

أن يـأمر  وأعظم هي ة، وكان غرته كسر ةلب من خيرج عليه، وكان خياف من أ  اْلسن 
 أحدا من أهل بيته باوروج عليه.

 ؟«فهل أعرض عليك عسكرا»فقا  له أبواْلسن: 
 ةا : نعم.

ملغــرب مالمكــة مــدججون، فــدعا اهلل ســبحانه فــكذا بــني الســماء واألرض مــن املشــرق إىل ا
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وـن ال ننافسـكم ِف الـدنيا فكنـا مشـغولون »فغشي على املتوكل فلما أفاق، ةـا  لـه أبواْلسـن: 
 .(213)«ء مما تظن باآلخرة فال عليك شي

  ي جااال شي اال 
إذا أردت أن تســــأ  مســــألة : »عــــن  مــــد بــــن الفــــرج ةــــا : ةــــا  يل علــــي بــــن  مــــد 

 «.ساعة   أخرجه وانظر فيه فاكتبها وتا الكتاب حتم مثالح ودعه
 .(214)ةا : ففعلم فوجدت ما سألته عنه موةعا فيه
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 سبيتة ذ ي

اْلاجـــة،  شـــكوت إىل أ   مـــد اْلســـن بـــن علـــي »عـــن أ  هاشـــم ااعفـــرا ةـــا :  
فحــك بســو  األرض فــأخرج منهــا ســبيكة وــو اومســمامة دينــار وةــا : خــذها يــا أبــا هاشــم 

 . (215)«أعذرناو 
   لي الظالر  ي منزل 

تــيق اْلــبس وكلــب القيــد،  حــدر أبــو هاشــم ااعفــرا ةــا : شــكوت إىل أ   مــد
فكتب إيل : أنم مثلي اليوم الظهر ِف منزلك، فأخرجم وةم الظهر فثليم ِف منـزيل كمـا 
ةــا ، وكنــم مضــيقا فــأردت أن أطلــب منــه معونــة ِف الكتــاب الــذا كتبتــه فاســتحييم، فلمــا 

إذا كانـــم لـــك حاجـــة فـــال تســـتحي وال »ت إىل منـــزيل وجـــه إيل  مبامـــة دينـــار وكتـــب إيل : صـــر 
 . (216)«حتتشم واطلبها تأتك على ما حتب إن شاء اهلل

 م ر ة اللوات
غـري مـرة يكلـم غلمانـه بلغـاهتم، تـرح  عن أ  محزة نثري اوادم ةا : معم أبا  مـد 

د باملدينــة ومل يظهــر ألحــد حــ  مضــى أبــو وروم وصــقالبة، فتعجبــم مــن ذلــك وةلــم: هــذا ولــ
اْلسن وال رآ  أحد فكي  هذا، أحدر نفسي بذلك فأةبل علي  فقا : إن اهلل تبارح وتعـاىل 
بــني  حجتــه مــن ســامر خلقــه بكــل شــيء ويعطيــه اللغــات ومعرفــة األنســاب واآلجــا  واْلــوادر 

 .(217)«ولوال ذلك مل يكن بني اْلجة واحملجوج فرق
 ال المنسيجاايى دلغ السن 

 ةا  اْلسن بن طري  اختلج ِف صدرا مسـألتان أردت الكتـاب همـا إىل أ   مـد 
فكتبم أسـأله عـن القـامم إذا ةـام ض يقضـي وأيـن للسـه الـذا يقضـي فيـه بـني النـا ؟ وأردت 

 أن أكتب أسأله عن شيء ْلمى الربا فأغفلم ذكر اْلمى.
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اليسـأ   النا  بعلمه كقضاء داودفجاء ااواب: سألم عن القامم وإذا ةام ةضى ِف 
عن بينه، وكنم أردت أن تسأ  عن محى الربا فأنسيم فاكتب ِف ورةة وعلقـه علـى احملمـوم: 

 َ يا ناُب ُكاِني يَمْرهًا َو َسقماً َدلمغ ِإيْمراِ ي
فكتبـم ذلـك و علقتـه علـى  مـوم فأفـاق  (218)

 .(219)وبرأ 
 الزم ما حدُا  ن س 

مـن الـذنوب الـيت ال تغفـر ةـو  الرجـل ليتـين »يقـو :  دةا  أبو هاشـم: معـم أبـا  مـ
فقلم ِف نفسي: إن هذا َلو الدةيق ينبغـي للرجـل أن يتفقـد مـن أمـر  ومـن « ال أؤخذ إال هذا

يـا أبــا هاشـم صـدةم، فـألزم مـا حــديم »فقـا :  نفسـه كـل شـيء، فأةبـل علــي  أبـو  مـد 
لـى الثـفا ِف الليلـة الظلمـاء ومـن به نفسك، فـكن اإلشـراح ِف النـا  أخفـى مـن دبيـب الـذر ع

 . (220)«دبيب الذر على املس  األسود
 أ ل الم روف

إن ِف اانـة لبابـا يقـا  لـه املعـروف ال »يقـو :  عن أ  هاشـم ةـا : معـم أبـا  مـد 
 فحمدت اهلل ِف نفسي وفرحم مبا أتكل  من حوامج النا .« يدخله إال أهل املعروف

ى مــا أنــم عليــه فــكن أهــل املعــروف ِف دنيــاهم هــم أهــل نعــم، فــدم علــ»فنظــر إيل  وةــا : 
 .(221)«املعروف ِف أخراهم جعلك اهلل منهم

                                                           

 .25سورة األنبياء:  (412)
 .ِف ذكر طرف من آياته ومعجزاته  1ف 10الركن النالث ب 172إعالم الورى: ص (415)
 .2ح 1ب 490ص 90حبار األنوار: ج (440)
 .فثل ِف أعالم اْلسن بن علي العسكرا  12ب 225ص 4اورامج واارام : ج (441)
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 ناب الحجة 

نقــل عــن املــوىل عبــد الــرحيم الدماونــدا الــذا لــيس ألحــد كــالم ِف صــالحه وســداد  أنــه 
دا حبيـث ال تبثـر العـني شـي ا، ِف دارا ِف ليلـة مظلمـة جـ ةا : إين رأيـم اإلمـام املهـدا 

وكــان واةفـــا ِف جهـــة القبلــة وكـــان النـــور يســطا مـــن وجهـــه املبــارح حـــ  أين كنـــم أرى نقـــوش 
 .(222)الفراش هذا النور

  نرء ب قاَ 
ويــذكر أن رجــال  مــن أهــل اإلميــان ممــن يويــق بــه حــج مــا  اعــة علــى طريــق األحســاء ِف 

رة ويركـب أخـرى فـاتفق أ ـم أواـوا ِف بعـ  ركب ةليل، فلما رجعوا كان معهم رجل ميشي تـا
املنــاز  أكنــر مــن غــري  ومل يتفــق لــذلك الرجــل الركــوب فلمــا نزلــوا للنــوم واســرتاحوا   رحلــوا مــن 
هنــاح مل يتنبــه ذلــك الرجــل مــن شــدة التعــب الــذا أصــابه ومل يفتقــدو  هــم وبقــي ناممــا إىل أن 

 أيقظه حر الشمس. 
فبينمـا  وهـو مـوةن بـاَلالح فاسـتغار باإلمـام املهـدافلما انتبه مل ير أحدا فقام ميشي 

يـا هـذا أنـم منقطـا »هو كذلك فـكذا هـو برجـل ِف زا أهـل الباديـة راكـب ناةتـه ةـا : فقـا : 
 «بك؟

 ةا : فقلم: نعم.
 «أحتب أن أْلقك برفقامك؟»ةا : فقا : 

 ةا : ةلم: هذا واهلل مطلو  ال سوا .
شى فما مشينا خطا يسرية إال وةد أدركنـا الركـب، فقرب مين وأناخ ناةته وأردفين خلفه وم

 .(223)  تركين وذهب« هؤالء رفقاؤح»فلما ةربنا منهم أنزلين وةا : 
 الدداء الني أدكياتى

وعـــن كتـــاب )الكلـــم الطيـــب والغيـــث الثـــيب( للســـيد علـــي خـــان شـــارح الثـــحيفة عـــن 
 الشيخ الثاحل التقي املتورع الشيخ اْلاج عليا املكي ةا : 

                                                           

 .92اْلكاية  102ص 91حبار األنوار: ج (444)
 .94اْلكاية  455ص 91حبار األنوار: ج (441)
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ليــــم بضــــيق وشــــدة ومناةضــــة خثــــوم حــــ  خفــــم علــــى نفســــي القتــــل واَلــــالح، إين ابت
فوجــدت الــدعاء املســطور بعــد ِف جيــ  مــن غــري أن يعطينيــه أحــد فتعجبــم مــن ذلــك وكنــم 
متحريا فرأيم ِف املنام أن ةامال ِف زا الثلحاء والزهاد يقو  يل: إنا أعطيناح الدعاء الفـالين 

يتبني يل من القامل، فزاد تعج  فرأيم مـرة أخـرى اْلجـة فادع به تنج من الضيق والشدة، ومل 
 .(224)«ادع بالدعاء الذا أعطيتكه وعل م من أردت»فقا :  املنتظر 

 الدداء الشريف
ةا : من كتـب  عن الشيخ إبراهيم الكفعمي ِف كتاب البلد األمني عن اإلمام املهدا

بســم اهلل الــرمحن »مــن علتــه  وغســله وشــربه شــفي هــذا الــدعاء ِف إنــاء جديــد برتبــة اْلســني
الــرحيم، بســم اهلل دواء واْلمــد هلل شــفاء وال إلــه إال اهلل كفــاء، هــو الشــاِف شــفاء، وهــو الكــاِف  

 «. كفاء، اذهب البأ  برب النا ، شفاء اليغادر  سقم، وصلى اهلل على  مد وآله النجباء
لســالم( عــن املهــدا وروا أن هــذا الــدعاء تعلمــه رجــل كــان لــاورا باْلــامر )علــى مشــرفه ا

)ســالم اهلل عليــه( ِف منامــه وكــان بــه علــة فشــكاها إىل القــامم )عجــل اهلل فرجــه( فــأمر  بكتابتــه 
 . (225)وغسله وشربه ففعل ذلك فربأ ِف اْلا 

  ي مسجد التا ة
كان ِف النج  األشرف رجل مـؤمن يسـمى الشـيخ  مـد حسـن السـريرة وكـان ِف سـلك 

عه مرض السعا  إذا سعل خيرج مـن صـدر  مـا األخـال  دم، أهل العلم ذا نية صادةة وكان م
وكان ما ذلك ِف غاية الفقـر واالحتيـاج ال ميلـك ةـوت يومـه، وكـان خيـرج ِف أغلـب أوةاتـه إىل 
البادية إىل األعراب الذين ِف أطراف النجـ  األشـرف ليحثـل لـه ةـوت ولـو شـعري، ومـا كـان 

ا ذلـك ةـد تعلـق ةلبـه بتـزويج امـرأة مـن يتيسر ذلك على وجه يكفيه مـا شـدة رجامـه، وكـان مـ
أهل النج ، وكان يطلبها من أهلها وما أجـابو  إىل ذلـك لقلـة ذات يـد  وكـان ِف هـم و غـم 

 شديد من جهة ابتالمه بذلك.
فلمــا اشــتد بــه الفقــر واملــرض وأيــس مــن تــزويج البنــم عــزم علــى مــا هــو معــروف عنــد أهــل 

 مسجد الكوفة أربعني ليلة األربعـاء فالبـد أن النج  من أنه من أصابه أمر فواظب الرواح إىل
                                                           

 .9اْلكاية  442-449ص 91حبار األنوار: ج (442)
 .2اْلكاية  447-442ص 91حبار األنوار: ج (449)
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 يرى صاحب األمر )عجل اهلل فرجه( من حيث ال يعلم ويقضي له مراد . 
ةــا  الشــيخ  مــد: فواظبــم علــى ذلــك أربعــني ليلــة باألربعــاء، فلمــا كانــم الليلــة األخــرية 

 الدكـة الـيت وكانم ليلة شتاء مظلمة وةد هبم ري  عاصفة فيها ةليل من املطر وأنا جالس ِف
هــي داخــل ِف بــاب املســجد وكانــم الدكــة الشــرةية املقابلــة للبــاب األو  تكــون علــى الطــرف 
األيســر عنــد دخــو  املســجد وال أتكــن الــدخو  ِف املســجد مــن جهــة ســعا  الــدم وال ميكــن 
ةذفه ِف املسجد وليس معي شـيء أتقـي فيـه عـن الـربد، و ةـد تـاق صـدرا واشـتد علـي  اـي 

لدنيا ِف عيين وأفكر أن الليايل ةد انقضم وهـذ  آخرهـا ومـا رأيـم أحـدا وال وغمي وتاةم ا
ظهر يل شيء، وةد تعبم هذا التعب العظيم وحتملـم املشـاق واوـوف ِف أربعـني ليلـة أجـيء 

 فيها من النج  إىل مسجد الكوفة ويكون يل اإليا  من ذلك. 
ةدت نارا ألسخن عليها ةهـوة فبينما أنا أفكر ِف ذلك وليس ِف املسجد أحد أبدا وةد أو 

ج ــم هــا مــن النجــ  ال أتكــن مــن تركهــا لتعــودا هــا وكانــم ةليلــة جــدا، إذا بشــخص مــن 
جهة الباب األو  متوجها إيل ، فلما نظرته من بعيد تكدرت وةلم ِف نفسي: هذا أعرا  من 

ظلــم ويزيــد أطــراف املســجد ةــد جــاء إيل  ليشــرب مــن القهــوة وأبقــى بــال ةهــوة ِف هــذا الليــل امل
 علي  اي و غمي. 

فبينما أنـا أفكـر إذا بـه ةـد وصـل إيل  وسـل م علـي  بـامي وجلـس ِف مقـابلي، فتعجبـم مـن 
معرفته بامي وظننته من الـذين أخـرج إلـيهم ِف بعـ  األوةـات مـن أطـراف النجـ  األشـرف، 

 فثرت أسأله من أا العرب يكون؟ 
 ةا : من بع  العرب.

 اليت ِف أطراف النج . فثرت أذكر له الطوام 
 فيقو : ال، ال..

 وكلما ذكرت له طامفة ةا : ال، لسم منها. 
 فأغضبين وةلم له: أجل أنم من طريطرة مستهزما وهو لفإل بال معهلل.

 فتبسم من ةويل ذلك وةا : ال عليك من أينما كنم، ما الذا جاء بك إىل هنا؟
 فقلم: وأنم ما عليك السؤا  عن هذ  األمور؟

 ما ترح لو أخربتين.فقا : 
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فتعجبم من حسن أخالةه وعذوبة منطقه، فما  ةل  إليـه وصـار كلمـا تكلـم ازداد حـ  
 له، فعملم له السبيل من التنت وأعطيته.
 فقا : أنم اشرب، فأنا ما أشرب.

وصــببم لــه ِف الفنجــان ةهــوة وأعطيتــه، فأخــذ  وشــرب شــي ا ةلــيال منــه   نــاولين البــاةي 
 وةا : أنم اشربه.

 فأخذته وشربته ومل ألتفم إىل عدم شربه تام الفنجان، ولكن يزداد ح  له آنا ف نا. 
فقلم له: يا أخـي أنـم ةـد أرسـلك اهلل إيل  ِف هـذ  الليلـة تأنسـين أفـال تـروح معـي إىل أن 

 ونتحدر. للس ِف حضرة مسلم
 فقا : أروح معك، فحدر حدينك. 

فقــر واْلاجــة مــذ شــعرت علــى نفســي، ومــا فقلــم لــه أحكــي لــك الواةــا: أنــا ِف غايــة ال
ذلــك معــي ســعا  أتنخــا الــدم وأةذفــه مــن صــدرا منــذ ســنني وال أعــرف عالجــه، ومــا عنــدا 
زوجـة وةــد علــق ةلــ  بـامرأة مــن أهــل  لتنــا ِف النجـ  األشــرف ومــن جهــة ةلـة مــا ِف اليــد مــا 

 ب الزمـان تيسر يل أخذها، وةد غرين هـؤالء املالميـة وةـالوا يل: اةثـد ِف حوامجـك صـاح
وبم أربعني ليلة األربعاء ِف مسجد الكوفة، فكنك ترا  ويقضي لك حاجتـك وهـذ  آخـر ليلـة 
من األربعني ومـا رأيـم فيهـا شـي ا وةـد حتملـم هـذ  املشـاق ِف هـذ  الليـايل، فهـذا الـذا جـاء 

   هنا وهذ  حوامجي. 
أخــذها عــن ةريــب، فقــا  يل وأنــا غافــل غــري ملتفــم: أمــا صــدرح فقــد بــرأ، وأمــا االمــرأة فت

 وأما فقرح فيبقى على حاله ح  توت، وأنا غري ملتفم إىل هذا البيان أبدا. 
 فقلم: أال تروح إىل حضرة مسلم؟

 ةا : ةم.
 فقمم وتوجه أمامي فلما وردنا أرض املسجد ةا : أال تثلي صالة حتية املسجد؟

 فقلم: أفعل.
خلفــه بفاصــلة فأحرمــم الثــالة فوةــ  هــو ةريبــا مــن الشــاخص املوتــوع ِف املســجد وأنــا 

وصرت أةرأ الفاحتة، فبينما أنا أةرأ وإذا يقرأ الفاحتة ةراءة ما معم أحدا يقرأ منلهـا أبـدا، فمـن 
حسن ةراءته ةلم ِف نفسي لعله هذا هو صاحب الزمان وذكرت بع  كلمات له تد  على 
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ةـد أحاطـه نـور عظـيم ذلك،   نظرت إليه بعد ما خطر ِف ةل  ذلك وهو ِف الثالة وإذا بـه 
منعــين مــن تشــخيص شخثــه الشــري  وهــو مــا ذلــك يثــلي وأنــا أمــا ةراءتــه وةــد ارتعــدت 
فرامثي وال أستطيا ةطا الثالة خوفا منه فأكملتهـا علـى أا وجـه كـان، وةـد عـال النـور مـن 
وجـــه األرض فثـــرت أندبـــه وأبكـــي وأتضـــجر وأعتـــذر مـــن ســـوء أد  معـــه ِف بـــاب املســـجد، 

 دق الوعد وةد وعدتين الرواح معي إىل مسلم. وةلم له: أنم صا
فبينمــا أنــا أكلــم النــور وإذا بــالنور ةــد توجــه إىل جهــة املســلم فتبعتــه فــدخل النــور اْلضــرة 

 وصار ِف جو القبة ومل يز  على ذلك ومل أز  أندبه وأبكي ح  إذا طلا الفجر عرج النور. 
وإذا أنــا صــحي  الثــدر ولــيس  فلمــا كــان الثــباح التفــم إىل ةولــه: أمــا صــدرح فقــد بــرأ،

معــي ســعا  أبــدا، ومــا مضــى أســبوع إال وســهل اهلل علــي  أخــذ البنــم مــن حيــث ال أحتســب، 
 .(226)وبقي فقرا على ما كان كما أخرب صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آبامه الطاهرين

  ي السرهاال المقدس
أنــه   )رمحــه اهلل(هراينينقــل عــن الشــيخ األجــل اْلــاج املــوىل علــي بــن اْلــاج مــريزا خليــل الط

ـــــه  كـــــان يـــــزور أممـــــة ســـــامراء  ِف أغلـــــب الســـــنني ويـــــأنس بالســـــرداب املغيـــــب ويســـــتمد في
 الفيوتات ويعتقد فيه رجاء نيل املكرمات. 

وكان يقـو : إين مـا زرت مـرة إال ورأيـم كرامـة ونلـم مكرمـة وةـد ذكـر أنـه كنـريا مـا وصـل 
النــا  فــرأى عنــد البــاب إىل بــاب الســرداب الشــري  ِف جــوف الليــل املظلــم وحــني هــدوء مــن 

ةبـل النــزو  مـن الــدرج نــورا يشـرق مــن ســرداب الغيبـة علــى جــدران الـدهليز األو  ويتحــرح مــن 
موتــا إىل آخــر وكــان بيــد أحــد هنــاح مشعــة مضــي ة وهــو ينتقــل مــن مكــان إىل آخــر فيتحــرح 

ى النور هنـا حبركتـه،   كـان ينـز  الشـيخ ويـدخل ِف السـرداب الشـري  فمـا جيـد أحـدا و ال يـر 
 .(227)سراجا

 سنة  26سا يش 
ِف البحار عن كتاب )إيبات اَلـداة بالنثـوص و املعجـزات( للشـيخ احملـدر االيـل  مـد 

ةــا : ةــد أخــربين  اعــة مــن يقــات األصــحاب أ ــم رأوا  )رمحــه اهلل(بــن اْلســن اْلــر العــاملي 
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ِف اليقظــة وشــاهدوا منــه معجــزات متعــددات وأخــربهم بعــدة مغيبــات ودعــا  صــاحب األمــر
 ات مستجابات وألاهم من أخطار مهلكات. َلم بدعو 
: وكنا جالسني ِف بالدنا ِف ةرية مشغر ِف يـوم عيـد ووـن  اعـة مـن أهـل )رمحه اهلل(ةا  

العلم والثلحاء فقلم َلم: ليم شعرا ِف العيد املقبل من يكون من هـؤالء حيـا ومـن يكـون 
 ةد مات؟

أعلــم أين أكــون ِف فقــا  يل رجــل كــان امــه الشــيخ  مــد وكــان شــريكنا ِف الــدرو : أنــا 
عيــد آخــر حيــا وِف عيــد آخــر حيــا وعيــد آخــر إىل ســم وعشــرين ســنة، وظهــر منــه أنــه جــازم 

 بذلك من غري مزاح.
 فقلم له: أنم تعلم الغيب؟

ِف النوم وأنا مري  شديد املرض فقلم له: أنـا  ةا : ال، ولكين رأيم اإلمام املهدا 
  به.مري  وأخاف أن أموت وليس يل عمل صاحل ألقى اهلل

: ال ص  فـكن اهلل تعـاىل يشـفيك مـن هـذا املـرض و ال تـوت فيـه بـل تعـيش سـتا فقا 
وعشــرين ســنة،   نــاولين كأســا كــان ِف يــد  فشــربم منــه وزا  عــين املــرض وحثــل يل الشــفاء 

 وأنا أعلم أن هذا ليس من الشيطان. 
مضــم لــذلك فلمــا معــم كــالم الرجــل كتبــم التــأريخ، وكــان ســنة ألــ  وتســعة وأربعــني و 

مدة وانتقلم إىل املشهد املقد  سـنة ألـ  واينـني وسـبعني فلمـا كانـم السـنة األخـرية وةـا ِف 
ةلـــ  أن املـــدة ةـــد انقضـــم فرجعـــم إىل ذلـــك التـــأريخ وحســـبته فرأيتـــه ةـــد مضـــى منـــه ســــم 

 وعشرون سنة، فقلم: ينبغي أن يكون الرجل ةد مات. 
ة مـن أخـي وكـان ِف الـبالد خيـربين فما مضم مدة وو شـهر أو شـهرين حـ  جـاءتين كتابـ

 .(228)أن الرجل املذكور مات
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 سا مر طايقً 

ةـــا : إين كنـــم ِف عثـــر الثـــىب وســـين عشـــر  ِف كتـــاب إيبـــات اَلـــداة للحـــر العـــاملي 
ســـنني أو ووهـــا أصـــابين مـــرض شـــديد جـــدا حـــ  اجتمـــا أهلـــي وأةـــار  وبكـــوا وهتي ـــوا للتعزيـــة 

واألممة االيين عشـر )صـلوات اهلل علـيهم( وأنـا  الن   وأيقنوا أين أموت تلك الليلة. فرأيم
فيمــــا بــــني النــــامم واليقظــــان فســــلمم علـــــيهم وصــــافحتهم واحــــدا واحــــدا وجــــرى بيــــين وبـــــني 

 كالم ومل يبق ِف خاطرا إال أنه دعا يل.   الثادق
وصافحته بكيم وةلـم: يـا مـوالا أخـاف أن أمـوت ِف  فلما سلمم على الثاحب

 وطرا من العلم والعمل.هذا املرض ومل أة  
: ال صـــ  فكنـــك ال تـــوت ِف هـــذا املـــرض بـــل يشـــفيك اهلل تعـــاىل وتعمـــر عمـــرا فقـــا 

 طويال.
  نــــاولين ةــــدحا كــــان ِف يــــد  فشــــربم منــــه وأفقــــم ِف اْلــــا  وزا  عــــين املــــرض بالكليــــة 

 .(229)وجلسم وتعجب أهلي وأةار  ومل أحديهم مبا رأيم إال بعد أيام
 ما ل  ولزوابي؟

جــل مــن أهــل ســامراء مــن أهــل اوــالف يســمى مثــطفى اْلمــود وكــان مــن اوــدام كــان ر 
الــذين ديــد م أذيــة الــزوار وأخــذ أمــواَلم وكــان أغلــب أوةاتــه ِف الســرداب املقــد  علــى الثــفة 

 الثغرية خل  الشباح الذا وتعه هناح.
مـا لـك  فقا  له: إىل م  تؤذا زوارا وال تـدعهم أن يـزوروا فرأى ليلة ِف املنام اْلجة

وللـدخو  ِف ذلــك، خــل بيــنهم وبــني مــا يقولــون، فانتبــه وةــد أصــم اهلل أذنيــه، فكــان ال يســما 
 .(230)بعد  شي ا واسرتاح منه الزوار وكان كذلك إىل أن مات

 
 الحمزن ين التاظ  

ينقــل عــن الســيد مهــدا القــزويين اْللــي )أعلــى اهلل مقامــه( أنــه ةــا : الزمــم اوــروج إىل 
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ة ألجل إرشاد عشامر بين زبيد إىل مـذهب اْلـق وكـانوا كلهـم علـى رأا أهـل اازيرة مدة مديد
السنة، وةد وفقه اهلل لذلك فأرشدهم إىل مذهب اإلمامية كما هم عليه اآلن وهم عـدد كنـري، 
وكــان ِف اازيــرة مــزار معــروف بقــرب اْلمــزة بــن الكــاظم يــزور  النــا  ويــذكرون لــه كرامــات كنــرية 

 امة دار تقريبا. وحوله ةرية حتتوا على م
ةا  )ةـد  سـر (: فكنـم أسـتطرق اازيـرة وأمـر عليـه وال أزور  ملـا صـ  عنـدا أن اْلمـزة 

فخرجـــم مـــرة علـــى عـــادن ونزلـــم  بـــن الكـــاظم مقبـــور ِف الـــرا مـــا عبـــد العظـــيم اْلســـين 
تيفا عند أهل تلـك القريـة فتوةعـوا مـين أن أزور املرةـد املـذكور فأبيـم وةلـم َلـم: ال أزور مـن 

 أعرف، وكان املزار املذكور ةلم رغبة النا  فيه إلعراتي عنه. ال 
  ركبم من عندهم وبم تلك الليلة ِف ةرية املزيديـة عنـد بعـ  سـاداهتا فلمـا كـان وةـم 
الســحر جلســم لنافلــة الليــل وهتيــأت للثــالة فلمــا صــليم النافلــة بقيــم أرتقــب طلــوع الفجــر 

رفــه بالثــالح والتقــوى مــن ســادة تلــك القريــة وأنــا علــى هي ــة التعقيــب إذ دخــل علــي  ســيد أع
 فسلم وجلس.   ةا : يا موالنا باألمس تضيفم أهل ةرية اْلمزة وما زرته؟

 ةلم: نعم.
 ةا : ومل ذلك؟

 ةلم: ألين ال أزور من ال أعرف، واْلمزة بن الكاظم مدفون بالرا.
اشـتهر أنــه  فقـا : رب مشـهور ال أصـل لــه، لـيس هـذا ةــرب اْلمـزة بـن موســى الكـاظم وإن 

كــذلك، بــل هــو ةــرب أ  يعلــى محــزة بــن القاســم العلــوا العباســي أحــد علمــاء اإلجــازة وأهــل 
 اْلديث وةد ذكر  أهل الرجا  ِف كتبهم وأينوا عليه بالعلم والورع. 

فقلـــم ِف نفســـي: هـــذا الســـيد مـــن عـــوام الســـادة ولـــيس مـــن أهـــل االطـــالع علـــى الرجـــا  
  العلمــاء،   ةمــم ألرتقــب طلــوع الفجــر، فقــام واْلــديث فلعلــه أخــذ هــذا الكــالم عــن بعــ

 ذلك السيد وخرج وأغفلم أن أسأله عمن أخذ هذا ألن الفجر ةد طلا وتشاغلم بالثالة. 
فلمـــا صـــليم جلســـم للتعقيـــب حـــ  طلـــا الشـــمس وكـــان معـــي  لـــة مـــن كتـــب الرجـــا  

ذلـك السـيد،  فنظرت فيها وإذا اْلا  كما ذكر فجاءين أهـل القريـة مسـلمني علـي  وِف  لـتهم
فقلم: ج تين ةبل الفجر وأخربتين عن ةرب اْلمـزة أنـه أبـو يعلـى محـزة بـن القاسـم العلـوا فمـن 

 أين لك هذا وعمن أخذته؟
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فقا : واهلل ما ج تـك ةبـل الفجـر ولقـد كنـم ليلـة أمـس بامتـا خـارج القريـة ِف مكـان مـا  
 ومعنا بقدومك فج نا ِف هذا اليوم زامرين لك. 

ريـــة: اآلن لــزمين الرجـــوع إىل زيـــارة اْلمــزة فـــكين ال أشـــك ِف أن الشـــخص فقلــم ألهـــل الق
 .الذا رأيته هو صاحب األمر

ةا : فركبم أنا و يـا أهـل تلـك القريـة لزيارتـه، ومـن ذلـك الوةـم ظهـر هـذا املـزار ظهـورا 
 .(231)تاما على وجه صار حبيث تشد الرحا  إليه من األماكن البعيدة

 ش اء المريض
اْلني أنه أصاب ولد  وامه  مد مبرض وكان يزداد آنـا ف نـا ويشـتد فيوريـه ينقل أحد الث

أحزانــا و أشــجانا إىل أن حثـــل للنــا  مــن برمـــه اليــأ  وكانــم العلمـــاء والطــالب والســـادات 
 األلاب يدعون له بالشفاء ِف مظان استجابة الدعوات كمجالس التعزية وعقيب الثلوات. 

اْلادية عشرة من مرتـه اشـتدت حالـه ويقلـم أحوالـه وزاد يقو  والد : فلما كانم الليلة 
اتـــطرابه وكنـــر التهابـــه فانقطعـــم   الوســـيلة ومل يكـــن لنـــا ِف ذلـــك حيلـــة، فالتجـــأت بســـيدنا 
القـــامم )عجـــل اهلل ظهـــور  وأرانـــا نـــور ( فخرجـــم مـــن عنـــد  وأنـــا ِف غايـــة االتـــطراب و ايـــة 

خاشـــعا وانتـــدبم خاتـــعا  االلتهـــاب وصـــعدت ســـط  الـــدار ولـــيس يل ةـــرار وتوســـلم بـــه
 وناديته متواتعا وأةو : 

 يا صاحب الزمان أغنين 
 يا صاحب الزمان أدركين 

متمرغــا ِف األرض ومتــدحرجا ِف الطــو  والعــرض،   نزلــم ودخلــم عليــه وجلســم بــني 
يديه فرأيته مستقر األنفا  مطمـ ن اْلـوا  ةـد بلـه العـرق ال بـل أصـابه الغـرق فحمـدت اهلل و 

 . (232)اليت تتواىل فألبسه اهلل تعاىل لبا  العافية بربكته شكرت نعماء 
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 الترامات التثيرن

وكراماتـــــــه كنـــــــرية جـــــــدا ، كمـــــــا أن لبقيـــــــة أوالد األممـــــــة  معـــــــاجز أ  الفضـــــــل العبـــــــا  
والســيدة  والســيدة زينــب الكــربى كرامــات عديــدة، منــل الســيدة معثــومة   الطــاهرين

 مما ذكرت ِف كتب خاصة أو عامة. وسامر أوالدهم يسة نف
ِف كتــاب لكــان أكنــر مــن ألــ  صــفحة،  ولــو أحثــيم كرامــات أ  الفضــل العبــا  

كرامـة أو أكنـر، وكـل هـذ    وحينما كنا ِف كربالء املقدسـة كنـا نسـما كـل يـوم عـن العبـا  
 الكرامات متواترة ومشهورة.

 دند ما مِر الاالد 
 )رمحــه اهلل(أنــه ِف أيــام شــدة مــرض والدا رحــوم الســيد كــاظم القــزويين نقــل صــهرنا امل

ةبل وفاته بنمان سنوات مبرض الكبد مما سبب لـه شـرب  )رمحه اهلل(حيث مرض الوالد  (233)
املاء بكنرة، وكلما عاانا الوالـد وراجعنـا أطبـاء كـربالء املقدسـة وأطبـاء بغـداد مل ينفـا ووصـلم 

 .حالته حبيث ما كان يتمكن من النوم لشدة املرض
: ِف ذات ليلـــة مـــن شـــهر رمضـــان املبـــارح ذهبـــم ســـحرا  إىل حـــرم ةـــا  الســـيد كـــاظم 

وكان اْلرم فارغا  مـن النـا  لـذهاهم إىل بيـوهتم لتنـاو  السـحور، فجلسـم  موالنا العبا  
ةــــرب الضــــري  املقــــد  وأخــــذت الشــــباح بيــــدا وتضــــرعم إىل اهلل ســــبحانه وتعــــاىل حبــــق أ  

 الد.ح  يشفي الو  الفضل العبا  
املوجـــود حتـــم الضـــري  وإذا    وِف تلــك اللحظـــات كأنـــه مـــر أمـــام عيــين ةـــرب العبـــا  

معم صوتا  شديدا  مل أفهم معنا  ةا : فارتعشم ارتعاشا  شديدا، ومرة يانية معـم الثـوت 
وكان صوتا  مهيبا  كثوت األسد ومن شـدة اوـوف خرجـم مـن الروتـة املقدسـة وذهبـم إىل 

تنـــاو  الســـحور حـــ  أذن أذان الفجـــر فثـــليم وأخـــذين النـــوم وِف املنـــام  الـــدار ومل أتكـــن مـــن
رأيـم أنـه أعطيـم بيـدا ورةــة صـغرية وفيـه سـطران: إنـا ةــد شـفعنا للسـيد مـريزا مهــدا إىل اهلل 

                                                           

هـ( كان عاملا  تقيـا ، ورعـا  عابـدا ، زاهـدا  كنـري اْلفـإل، جيـد 1102السيد مريزا مهدا الشريازا: ولد ِف كربالء ) (411)
ةامـد يـورة العشـرين ِف  )رمحه اهلل(لشيخ  مد تقي الشـريازااوط، وكان صاحب كرامات، يعترب من خرية تالميذ ا

 هـ ودفن ِف اْلرم اْلسيين الشري .1120شعبان عام  42العراق، توِف بتاريخ 
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 تعاىل ليشفيه من مرته.
ةـا : ملـا انتبهـم مـن املنـام ذهبـم إىل بيـم السـيد، ـ وكنـم حاتـرا  وةـم لي ـه إىل بيـم 

 خذ يبشر الوالد بالشفاء ونقل القثة اليت رآها ِف اْلرم املقد  وِف املنام.والدنا ـ فأ
ــر بعــد هــذ  القثــة مثــان  فبكــى الوالــد فرحــا ، وشــوِف واْلمــد هلل ِف نفــس ذلــك اليــوم وعم 

 بسكتة ةلبية. سنوات،   أصيب بعد ذلك مبرض تغط الدم وتوِف

 شدن ال ققة يال باس 
وروتته املقدسة،  عليه( كنري العالةة بأ  الفضل العبا   كان السيد الوالد )رمحة اهلل

فكان ِف كل ليلة يذهب إىل حرمه الشري  ليثلي صـالة املغـرب والعشـاء هنـاح، وذلـك ةبـل 
، أما بعد إمامته فقد كـان يـذهب إىل حـرم أن يؤم صالة ااماعة ِف صحن اإلمام اْلسني

ة وذلـــك ملـــا كـــان يـــرى مـــن علـــو شـــأنه بعـــد صـــالن املغـــرب والعشـــاء مـــن كـــل ليلـــ العبـــا  
 وجاللة ةدر  وكنرة الكرامات اليت ظهرت ِف الثحن الشري .

 قمر يني  اش 
يلقــب بقمــر بــين هاشــم لوتــاءته و ــا  هي تــه، وةــد ذكــر  كــان أبــو الفضــل العبــا  

بع  ِف كراماته أنه مل يكن حباجة إىل الضياء ِف الليلـة الظلمـاء مـا وجـود العبـا ، كمـا كـان  
  لك رسو  اهلل كذ

وســـيما   ــــيال ، يركـــب الفـــر  املطهـــم ورجـــال  صطــــان ِف األرض  وةـــد كـــان العبـــا  
 خطا ، وكان بني عينيه أير السجود.

وكــان يكــهلل )صــلوات اهلل عليــه( بــأ  الفضــل ألن ولــد  كــان يســمى بالفضــل، كمــا كــان 
الســم مل ينبتــه التــاريخ أو يكــهلل أيضــا  بــأ  القاســم ومل نعلــم هــل أن ذلــك لوجــود ولــدذ لــه هــذا ا

 من جهة أخرى.
السـالم عليـك يـا أبـا »ِف زيـارة األربعـني بقولـه:  فقد خاطب جابر األنثارا العبـا  
 .(234)«القاسم، السالم عليك يا عبا  بن علي

وله ألقاب أخرى تد  على عظيم شأنه وعلو مقامه عند اهلل عزوجل، منهـا بـاب اْلـوامج 

                                                           

 .1ح 49ب 110ص 52حبار األنوار: ج (412)
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 منني.على ما هو مشهور بني املؤ 
 الجزاء الدنياي لقا ل ال باس 

روى عـــن القاســـم بـــن األصـــبغ بـــن نباتـــه ةـــا : رأيـــم رجـــال  مـــن بـــين أبـــان بـــن دارم أســـود 
 الوجه، وكنم أعرفه  يال  شديد البياض، فقلم له: ما كدت أعرفك وملاذا أصبحم هكذا؟ 

ليلـة إال أتـاين كان بني عينيه أير السجود، فما منـم   ةا : إين ةتلم شابا  ما اْلسني 
فيأخذ بتالبي  حـ  يـأن   إىل جهـنم فيـدفعين فيهـا فأصـي  بثـوت عـا  فمـا يبقـى أحـد ِف 
اْلــي إال يســما صــياحي، وةــد اســود وجهــي بعــد ذلــك، وكــان املقتــو  هــو العبــا  بــن علــي 

(235). 

 حرملة ين كا ل وجزاء دملى
ة وإذا بفــار  أحســن النــا  روى األصــبغ أيضــا  ةــا : ملــا أون بــالرؤو  املطهــرة إىل الكوفــ

وجهـا  ةــد علــق ِف عنــق فرســه رأ  غــالم كأنــه القمـر ليلــة البــدر، وكــان الفــر  ميــرح فــكذا طأطــأ 
 رأسه أصاب الرأ  الشري  األرض.

 فقلم: رأ  من هذا؟ 
 ةا : رأ  العبا  بن علي؟ 

 ةلم: ومن أنم؟ 
 ةا : أنا حرملة بن كاهل أسدا.
أشد سوادا  مـن القـار، فرأيتـه وةلـم لـه: رأيتـك يـوم محلـم فلبنم أياما  فكذا حبرملة ووجهه 

 الرأ  الشري  وما ِف العرب أنضر وجها  منك وال أرى اليوم أةب  وال أسود وجها  منك.
فبكى وةا : واهلل منذ محلم الرأ  وإىل اليوم ما تر علي  ليلة إال واينان يأخـذان بـذراعي 

 صبحم كما ترى.  يرميان   ِف نار تؤجج وأنا منكو  فأ
 . (236)  ةُتل حرملة على أةب  حا  وةد ذكرنا ةثته ِف جزاء ةتلة سيد الشهداء

 ضريح ال باس 

                                                           

 .9تمن ح 22ب 102ص 29راجا حبار األنوار: ج (419)
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وروتته املباركة علما  َلذ  األمة ومالذا  َلـا، فـكن النـا   أصب  ةرب أ  الفضل العبا  
ه ليشـفا َلـم يأتو  من كل حدب وصوب للدعاء والزيارة والتضرع إىل اهلل عزوجـل والتوسـل إليـ

 عند اهلل ِف ةضاء حوامجهم الدنيوية واألخرويـة، كمـا لسـامر ةبـور أوالد األممـة املعثـومني 
والسـيد شـا   والسـيد عبـد العظـيم اْلسـين  والسـيدة معثـومة  منل ةرب السيدة زينـب

طبـــتم وطابـــم »وغـــريهم وهـــم كنـــريون ِف رتلـــ  البقـــاع املطهـــرة هـــم، وِف الزيـــارة:  جـــراغ 
 .(237)«ض اليت فيها دفنتماألر 

 ال باهية كرامة من ال دزوجل
بـــ )العبــد الثــاحل( وهكــذا العديــد مــن أوليــاء اهلل مــن ذوا  لُقــب أبــو الفضــل العبــا  

هذ  الزيـارة فيمـا  حيث زار  اإلمام الثادق الكرامات، وةد ورد ذلك ِف زيارة العبا  
 .روا  أبو محزة النمايل عنه

انكب على القرب، وةل: السالم عليك أيها العبد الثاحل املطيا هلل   ادخل ف: »ةا  
ولرســوله وألمــري املــؤمنني واْلســن واْلســني صــلى اهلل علــيهم، الســالم عليــك ورمحــة اهلل وبركاتــه 
ومغفرتــه ورتــوانه، علــى روحــك وبــدنك، أشــهد وأشــهد اهلل أنــك مضــيم علــى مــا مضــى بــه 

ناصـحون لــه ِف جهـاد أعدامـه، املبــالغون ِف نثـرة أوليامــه البـدريون واجملاهـدون ِف ســبيل اهلل، امل
الــذابون عــن أحبامــه، فجــزاح اهلل أفضــل ااــزاء وأكنــر ااــزاء وأوفــر ااــزاء وأوىف جــزاء أحــد ممــن 
وىف بيعته واستجاب له دعوته وأطـاع والة أمـر ، أشـهد أنـك ةـد بالغـم ِف النثـيحة وأعطيـم 

جعـــل روحـــك مـــا أرواح الســـعداء وأعطـــاح مـــن جنانـــه غايـــة اجملهـــود فبعنـــك اهلل ِف الشـــهداء و 
أفســحها منــزال وأفضــلها غرفــا ورفــا ذكــرح ِف عليــني وحشــرح مــا الن بي ــني والث ــد يقني والش ــهداء 
والث ــاْلني وحســن أول ــك رفيقــا  أشــهد أنــك مل هتــن ومل تنكــل وأنــك مضــيم علــى بثــرية مــن 

وبينــك وبــني رســوله وأوليامــه ِف منــاز   أمــرح مقتــديا بالثــاْلني ومتبعــا للنبيــني فجمــا اهلل بينــا
 .(238)«املخبتني فكنه أرحم الرامحني

 .وهذا اللقب )عبودية اهلل( هو من أفضل األلقاب، وكان يلقب به األنبياء واملرسلون 
وإل كنممما   مممي بيمممي ممممما نزلنممما دلمممغ دبمممدنا  ممم  اا يسمممابن ممممن ففـــي القـــرآن اْلكـــيم: 

                                                           

 .دعاء املوة  لعلي بن اْلسني  741املتهجد: صمثباح  (417)
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مثلى
(239). 

سمر  ي بمده لميقً ممن المسمجد الحمرام إلمغ المسمجد سبحال الني أوةا  سـبحانه: 
األق غ

(240). 
وما أنزلنا دلغ دبدنا يام ال رقال يام الاقغ الجم الوةا  تعاىل: 

(241). 
واذكر دبدنا هاوه ذا األيد إنى أواالوةا  سبحانه: 

(242). 
وو بنا لداوه سليمال ن   ال بد إنى أواالوةا  تعاىل: 

(243). 
دباهنممممممما إيمممممممرا ي  وإسمممممممحاق وي قممممممماال أولمممممممي األيمممممممدي واذكمممممممر وةـــــــا  ســـــــبحانه: 

واألي اب
(244). 

واذكممممر دبممممدنا أيمممماال إذ نمممماه  بيممممى إنممممي مسممممني الشمممميكال ين ممممي وةــــا  تعــــاىل: 
ودناال

(245). 
قمال إنمي عن نفسه وأخرب بكونه عبدا  هلل عزوجل حيـث:  وةد تكلم السيد املسي  

دبد ال أ اني التااال وج لني نبياً 
(246). 

ـــــــة أخـــــــرى ـــــــا  ســـــــبحانه:  وِف آي  لمممممممن يسمممممممانتف المسممممممميح أل يتمممممممال دبمممممممداً ل ة
ور المقئتة المقريال

(247). 
 «.اشهد أن  مدا  عبد  ورسوله»وِف التشهد نقو : 

 إىل غريها من اآليات والروايات.
بالعبـــد الثـــاحل بيـــان لعظـــيم مرتبتـــه،  ومـــن هنـــا يظهـــر أن تســـمية أ  الفضـــل العبـــا  

عبد عليهم هذا اإلطالق الذا ذكر ِف هـذ  اآليـات والروايـات فالكل عبد هلل، لكن إطالق ال
                                                           

 .41سورة البقرة:  (415)
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 إطالق له داللته اواصة.
 دظمة أباه ا ال دزوجل

وااللتفـاف حـوَلم، أن اهلل  وسبب هذ  العظمة وكنرة التجاء النا  إىل هـؤالء األطهـار
يهم عزوجــــل مــــن وراء هــــذا األمــــر وهــــو الــــذا أراد ذلــــك ألوليامــــه املكــــرمني )صــــلوات اهلل علــــ

 أ عني(.
فقلـم لـه: يـابن رسـو  اهلل مـا ملـن زار  ةا  الراوا: أتيم أبا عبد اهلل جعفر بن  مـد 

يـا أبـا عـامر حـديين أ  عـن أبيـه عـن جـد  »وعمـر تربتـه؟ ةـا :  ةرب  يعين ةرب أمري املـؤمنني
 ةا : واهلل لتقتلن بأرض العراق وتدفن ها.أن الن   اْلسني بن علي عن علي 

 ما ملن زار ةبورنا فعم رها وتعاهدها. يا رسو  اهلل ةلم: 
فقا  يل: يا أبا اْلسن إن اهلل تعـاىل جعـل ةـربح وةـرب ولـدح بقاعـا  مـن بقـاع اانـة وعرصـة 
مـــن عرصـــاهتا، وإن اهلل تعـــاىل جعـــل ةلـــوب لبـــاء مـــن خلقـــه وصـــفوته مـــن عبـــاد  حتـــن  إلـــيكم 

رون زيارهتـا تقربـا  مـنهم إىل اهلل مـودة مـنهم وحتتمل املذلة واألذى فـيكم، فيعمـرون ةبـوركم ويكنـ
لرسوله، أول ك يا علي املخثوصون بشفاعيت والواردون حوتي وهـم زوارا غـدا  ِف اانـة، يـا 
علـي مـن عم ـر ةبـوركم وتعاهـدها فكأمنـا أعــان سـليمان بـن داود علـى بنـاء بيـم املقـد ، ومــن 

خرج من ذنوبه حـ  يرجـا مـن زار ةبوركم عد  ذلك يواب سبعني حجة بعد حجة اإلسالم و 
زيـارتكم كيـوم ولدتــه أمـه، أبشــر وبشـر أوليــاءح و بيـك مـن النعــيم وةـرة العــني مبـا ال عــني رأت 
ون زواركــم كمــا تعــري  وال أذن معــم وال خطــر علــى ةلــب بشــر، ولكــن حنالــة مــن النــا  يعــري 

 .(248)«الزانية بزناها أول ك شرار أميت ال نالتهم شفاعيت واليردون حوتي

 ا يبتي  يا بسال ال؟م
وةـــد  زارنـــا رســـو  اهلل: »ةـــا : ةـــا  أمـــري املـــؤمنني وعـــن جـــابر عـــن أ  جعفـــر

إىل زاويـة البيـم فثـلى  أهدت لنا أم أمين لبنا وزبدا وترا فقدمنا  فأكل منه،   ةـام النـ  
ركعــات فلمــا كــان ِف آخــر ســجود  بكــى بكــاء شــديدا فلــم يســأله أحــد منــا إجــالال لــه، فقــام 

فقعـــد ِف حجـــر  فقـــا : يـــا أبـــم لقـــد دخلـــم بيتنـــا فمـــا ســـررنا بشـــيء كســـرورنا  اْلســـني

                                                           

 .7ح باب فضل زيارته  44ص 2هتذيب األحكام: ج (422)
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 بدخولك،   بكيم بكاء غمنا فلم بكيم؟
 فقا : يا بين أتاين جربميل آنفا فأخربين أنكم ةتلى وأن مثارعكم ش .

 فقا : يا أبم فما ملن يزور ةبورنا على تشتتها؟
ونكم يلتمســون بــذلك الربكــة وحقيــق علــي  أن فقــا : يــا بــين أول ــك طوامــ  مــن أمــيت يــزور 

 . (249)«آتيهم يوم القيامة ح  أخلثهم من أهوا  الساعة من ذنوهم ويسكنهم اهلل اانة
طوامـــ  مـــن أمـــيت يريـــدون بـــذلك بـــرا وصـــليت : »وِف حـــديث آخـــر ةـــا  رســـو  اهلل 

 .(250)«أتعاهدهم ِف املوة  وآخذ بأعضادهم فألاهم من أهواله وشدامد 

 دلغ أوليائى اإلمام  من حق
إن لكـل إمـام عهـدا ِف عنـق »يقـو :  عن ابن عيسى عـن الوشـاء ةـا : معـم الرتـا 

أوليامــه وشــيعته وإن مــن تــام الوفــاء بالعهــد وحســن األداء زيــارة ةبــورهم، فمــن زارهــم رغبــة ِف 
 . (251)«زيارهتم وتثديقا مبا رغبوا فيه كان أممتهم شفعاءهم يوم القيامة

   يحاائجت ا زداا دند 
يا حسان أتـزور ةبـور الشـهداء »عن حسان بن مهران ااما  ةا : ةا  جعفر بن  مد: 

 «ةبلكم؟
 ةلم: أا الشهداء؟

 «.علي وحسني»ةا : 
 ةلم: إنا لنزوراا فنكنر.

أول ـــك الشـــهداء املرزوةـــون فـــزوروهم وافزعـــوا عنـــدهم حبـــوامجكم فلـــو يكونـــون منـــا  »ةـــا : 
 .  (252)«ةكموتعهم منكم الصذناهم هجر 

 من ناب إماماً م اِر الكادة
                                                           

 .1202ح 12اجمللس  225األمايل للطوسي: ص (425)
 .7ح 12ب 95كامل الزيارات: ص  (490)
 .4ح 927ص 2الكاِف: ج (491)
 .2ب 75فرحة الغرا: ص (494)
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فقلـم: جعلـم  وعن هارون بن مسلم عن عيسى بـن راشـد ةـا : سـألم أبـا عبـد اهلل
 وصلى عند  ركعتني؟  فداح ما ملن زار ةرب اْلسني

 «.كتبم له حجة وعمرة»ةا : 
 ةا : ةلم له: جعلم فداح وكذلك كل من أتى ةرب إمام مفرتض طاعته؟

 . (253)«أتى ةرب إمام مفرتض طاعته وكذلك كل من»ةا : 

 المقئتة نواب قباب   
: مــــا مــــن شــــيء ممــــا خلــــق اهلل أكنــــر مــــن ةــــا  رســــو  اهلل»: وةــــا  أبــــو عبــــد اهلل

املالمكـــة، وإنـــه ليهـــبط ِف كـــل يـــوم أو ِف كـــل ليلـــة ســـبعون ألـــ  ملـــك فيـــأتون البيـــم اْلـــرام 
فيســـلمون عليـــه   يـــأتون     يـــأتون أمـــري املـــؤمنني فيطوفـــون بـــه   يـــأتون رســـو  اهلل 

فيقيمـون عنـد  فـكذا كـان عنـد السـحر وتـا َلـم معـراج إىل السـماء   ال يعـودون  اْلسني 
 .  (254)«أبدا

مـــا خلـــق اهلل خلقـــا أكنـــر مـــن »يقـــو :  وعـــن داود الرةـــي ةـــا : معـــم أبـــا عبـــد اهلل 
يلـتهم حـ  إذا املالمكة وإنه لينز  مـن السـماء كـل مسـاء سـبعون ألـ  ملـك يطوفـون بالبيـم ل

فيسـلمون  فسـلموا عليـه   يـأتون ةـرب أمـري املـؤمنني  طلـا الفجـر انثـرفوا إىل ةـرب النـ  
فيســـلمون عليـــه    فيســـلمون عليـــه   يـــأتون ةـــرب اْلســـني  عليـــه   يـــأتون ةـــرب اْلســـن 

يعرجون إىل السماء ةبل أن تطلا الشمس   تنز  مالمكة النهار سبعون ألـ  ملـك فيطوفـون 
 لبيـــــم اْلـــــرام  ـــــارهم حـــــ  إذا دنـــــم الشـــــمس للغـــــروب انثـــــرفوا إىل ةـــــرب رســـــو  اهلل با

فيسـلمون  فيسلمون عليه   يأتون ةـرب اْلسـن فيسلمون عليه   يأتون ةرب أمري املؤمنني
فيســــــلمون عليــــــه   يعرجــــــون إىل الســــــماء ةبــــــل أن تغيــــــب  عليــــــه   يــــــأتون ةــــــرب اْلســــــني

 .  (255)«الشمس

 أي الزيابات أ ضل؟

                                                           

 .12ح 4ب 140-115ص 57حبار األنوار: ج (491)
 سورة فاطر. 402ص 4تفسري القمي: ج (492)
 .15902ح 17ب 241ص 12ج وسامل الشيعة: (499)
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فقلــم لــه: أميــا أفضــل الزيــارة  وعــن عبــد الــرمحن بــن مســلم ةــا : دخلــم علــى الكــاظم
أو لفــــالن أو فــــالن و ميــــم األممــــة  ألمــــري املــــؤمنني صــــلوات اهلل عليــــه أو أل  عبــــد اهلل 

 واحدا واحدا؟
يا عبد الرمحن بن مسلم، من زار أولنا فقد زار آخرنا، ومن زار آخرنا فقد زار »فقا  يل: 

ومــن تــوىل أولنــا فقــد تــوىل آخرنــا، ومــن تــوىل آخرنــا فقــد تــوىل أولنــا، ومــن ةضــى حاجــة  أولنــا،
ألحد من أوليامنا فكأمنا ةضاها اميعنا، يا عبد الرمحن أحببنـا وأحبـب فينـا وأحبـب لنـا وتولنـا 

جــدنا  وتــو  مــن يتوالنــا وأبغــ  مــن يبغضــنا، أال وإن الــراد علينــا كــالراد علــى رســو  اهلل 
فقـــد رد علـــى اهلل، أال يـــا عبـــد الـــرمحن مـــن أبغضـــنا فقـــد أبغـــ   رســـو  اهلل ومـــن رد علـــى 

 مدا ومن أبغ   مدا فقد أبغ  اهلل جل وعال، ومن أبغ  اهلل جل وعال كان حقـا علـى 
 .(256)«اهلل أن يثليه النار وما له من نثري

 درش الرحمن ونواب قباب األئمة 
امــة كــان علــى عــرش الــرمحن أربعــة مــن إذا كــان يــوم القي»ةــا :  عــن أ  اْلســن موســى

األولـــني و أربعـــة مـــن اآلخـــرين، فأمـــا األربعـــة الـــذين هـــم مـــن األولـــني فنـــوح وإبـــراهيم وموســـى 
  ميـــد املضـــمار  ، وأمـــا األربعـــة مـــن اآلخـــرين  مـــد وعلـــي واْلســـن واْلســـني وعيســـى 

ــــــــوة زوار ــــــــرهم حب ــــــــور األممــــــــة، أال إن أعالهــــــــم درجــــــــة و أة ةــــــــرب  فيقعــــــــد معنــــــــا مــــــــن زار ةب
 .»(257)ولدا

 من ناب أحداً من ذبياي
مـــن زارين أو زار أحـــدا مـــن ذريـــيت زرتـــه يـــوم القيامـــة فأنقذتـــه مــــن : »ةـــا  رســـو  اهلل

 . (258)«أهواَلا

 الجنة وال

                                                           

 .42ح 4ب 144-141ص 57حبار األنوار: ج (492)
 .2ح باب فضل زيارة أ  اْلسن الرتا  929ص 2الكاِف: ج (497)
 .2ح 1ب 11كامل الزيارات: ص  (492)
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 ما ملن زار ةرب أحد من األممة؟  عن الربةي عن الوشاء ةا : ةلم للرتا 
 «.له منل من أتى ةرب أ  عبد اهلل »ةا : 

 .له: وما ملن زار ةرب أ  عبد اهلل ةا : ةلم
 .(259)«اانة واهلل»ةا : 

 ما كال ل ينما
ومــــن املعلــــوم أن اهلل لــــو أراد لشــــيء البقــــاء والربكــــة والنمــــو كــــان كــــذلك، ةــــا  ســــبحانه: 

والباقيات ال الحات خير دند بي  ُااياً وخير أمق
(260). 

م معــاملهم وآيــارهم حــ  ِف بقيــ واألممــة الطــاهرين  ومــن هنــا فــكن اإلمــام اْلســني 
منل تاريخ والداهتم ووفاهتم وَلذا يقـوم املسـلمون بـأفراحهم وأحـزا م ِف كـل نقـا  العـامل حـ  

 ِف موسكو وتل أبيب وعواصم الغرب وما أشبه من بالد الكفر.

                                                           

 .11200ح 4ب 121ص 10مستدرح الوسامل: ج (495)
 .22سورة الكه :  (420)
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 من كرامات
 بييبات الاحي 
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 من كرامات السيدن نيني 
 المال المسروق

)ةــد  ســر ( مــن العــراق إىل  (421)ســافرت مــا الســيد الوالــد ةبــل مــا يقــارب مخســني ســنة
 اْلــج عــن طريــق ســوريا، فلبننــا بضــعة أيــام ِف دمشــق، وكانــم زيارتنــا األوىل للســيدة زينــب 

وكانم بقعتها ِف منطقة نامية خالية من األبنية وما أشبه، وبينها وبني دمشق اكنر من فرسخ، 
 نها:وةد شاهدنا ِف سفرتنا هذ  بع  الكرامات م

تضـج  إن امرأة عراةية سرةم منهـا أمواَلـا ِف دمشـق فالتجـأت إىل حـرم السـيدة زينـب 
 ِف أمرها. إىل اهلل وتتوسل ببنم أمري املؤمنني 

فكانـم تقــو : سـيدن! كيــ  أرجـا إىل العــراق وليسـم يل نفقــة السـفر والأملــك زادا  وال 
 راحلة؟ ومن أين آن باملا ؟. 
 ا علي  أموايل.سيدن! أريد منك أن ترد

: كـم مقـدار املـا  الـذا سـرق  فمن كنرة تجتها اجتما حوَلا النا ، وسأَلا إنسـان خـري 
 منك؟. 

 ةالم: كمية كبرية. 
 فأخذوا جيمعون َلا املا  من بينهم،   ةد مو  إليها بعنوان اَلدية.

ق، فـــان لكـــن املـــرأة أبـــم ةبـــو  ذلـــك أشـــد اإلبـــاء ، ةاملـــة : إين ال أريـــد إال املـــا  املســـرو 
 تعلم بالسارق، فالالزم أن ترد  إيل .. وأخذت يانية ِف الضجة والبكاء.  السيدة زينب

وبعـد سـاعات ـ ةريـب الظهـر ـ علمنـا بـان املـا  املسـروق أعيـد إليهـا، حيـث جـاء شـخص 
 فزعا  وأعطاها املا  املثرور ِف كيس ةامال :  إىل حرم السيدة 

ِف املنــام تقــو  لــه:  م، وإذا بــه يــرى الســيدة زينــب إن الســارق َلــذ  الثــر ة، كــان ةــد نــا
،   هددته إن «ةم واذهب إىل حرمي ورد املا  لثاحبته وهي ملتثقة بضرَيي وتتوسل إيل  »

 مل يفعل ذلك!، فقام من املنام فزعا ، خوفا  منها.. وأرسل باملا  .. 

                                                           

 من هذا الكتاب. 417ازا، وةد مرت تر ته ِف الثفحة آية اهلل العظمى السيد مريزا مهدا اْلسيين الشري  (421)
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 دندما أصبت ي نمة قلبية
وسـط شـهر  ـرم اْلـرام، فأحضـروا يل بعـ  ةبل عدة سنوات أصـبم بشـبه أزمـة ةلبيـة ِف 

 األطباء.
 فقا  أحدهم : كي  أحضرتوين على رأ  ميم؟!.. 

وأخــــريا  ةــــرروا نقلــــي إىل املستشــــفى، فنقلــــم علــــى ســــرير.. كنــــم ِف وعــــي كامــــل حيــــث 
واةفـة  وتعم على سريرا ِف املستشفى فأخـذين النـوم، فرأيـم ِف املنـام أن السـيدة زينـب 

 تنظر أيل !.متثلة بسريرا وهي 
ةبل ذلك  وبعد أن صحوت من النوم تعجبم من هذا اْللم، فكين مل أَر السيدة زينب

 … ، ح  َيتمل أنه بسبب ذلك طيلة عمرا،   مل يكن يتبادر إىل ذهين أن أتوسل ها 
 إىل زيارن فنقلم له الرؤيا. (424)وبعد ساعة جاء أخي

ِف  هل واألوالد أن يتوسلوا بالسيدة زينب فقا : نعم، لقد طلبم ـ ةبل لي ي ـ من األ
 .(263)شفامك، فتوسلوا ها وأخذوا يقرؤون القرآن إهداء  َلا، ولعل ذلك هو السبب

                                                           

هـــــ مبدينــــة كــــربالء 1120ذا اْلجــــة عــــام  40آيــــة اهلل العظمــــى الســــيد صــــادق الشــــريازا )دام ظلــــه( ولــــد ِف  (424)
املقدسة، آلم إليه املرجعية بعد رحيل أخيه اجملدد الناين آية اهلل العظمى السيد  مد اْلسيين الشريازا )أعلى اهلل 

 هـ.1244جاته( ِف الناين من شوا  عام در 
م شـوهد شـفاء أكنـر 4004هــ/ 1241وليلته من هذ  السـنة  يقو  الناشر: وِف يوم أربعني اإلمام اْلسني  (421)

الذين عجز األطباء عن معااتهم وةد شوفوا وأخذ النا  يثلون  من عشرة من املرتى ِف حرم السيدة زينب 
بنياب املرتى املعـافني، وكـان بعضـهم مقعـدا  والـبع  اآلخـر أعمـى والـبع  مـنهم على  مد وآ   مد ويتربكون 

من كل أواء العـامل لالستشـفاء بقـرب عقيلـة  أصم وأبكم، علما  بأن النا  يأتون ِف ليلة أربعني اإلمام اْلسني 
 اَلامشيني السيدة زينب )سالم اهلل عليها( الواةا بالقرب من مدينة دمشق ـ سوريا.
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 من كرامات السيدن م  امة 
 الجسد الكري

أنــه ةبــل ســتني  (264)نقــل يل العــامل املشــهور آيــة اهلل العظمــى الســيد النجفــي املرعشــي
ِف ةـم املقدسـة،  بنـم اإلمـام موسـى بـن جعفـر  املعثومة  سنة ُهدم ةرب السيدة فاطمة

فذهب هو وشخص آخر من العلماء إىل داخل اْلرم لريوا أسا  البنـاء وكيـ  ميكـن ترميمـه، 
مكفنـة ِف الكفـن ووجههـا خـارج  وإذا به يرى البدن الطـاهر طريـا  فكانـم السـيدة معثـومة

املنــورة مــراء، وكــان ِف طرفيهــا وصــيفتان  الكفــن مســتقبل القبلــة، ةــا : فكانــم كبنــات املدينــة
 سوداوتان مل يعرفهما أحد وكان جسديهما طريني أيضا .

 

                                                           

السيد شهاب الدين بن السيد  مود بن علي بن  مد بن طاهر بن عبد الفتاح بن  مد بن  مد صادق بن ( 422)
 مد طاهر بن علي بن اْلسني الشهري قليفة سلطان اْلسيين املرعشي النجفي التربيزا، عامل فاتل جليل، ولد 

على والد  وغري ،   سكن سامراء  هـ ةرأ ها بع  السطوح واملقدمات1112شعبان  40ِف النج  األشرف ِف 
برهة والكاظمني كذلك، واستجاز كنريا  من العلماء األعالم الذين الةاهم، ومن مل يالةه استجاز  ِف الرواية كتابـة 

هـــ ســافر إىل 1124أينمــا كــان لشــدة رغبتــه بــذلك، وةــد كنــرت عنــد  اإلجــازات، فكــو ن منهــا لموعــة، وِف عــام 
ين سنة   هبط ةم فحضر فيها حبث اْلجة الشيخ عبد الكرمي اْلـامرا مؤسـس اْلـوزة طهران وهو ابن أربا وعشر 

، كـان لـه ولـا شـديد امـا  العلمية ِف مدينة ةم املقدسة، وكان من أممـة ااماعـة ِف صـحن السـيدة معثـومة 
األنسـاب  الكتب واملخطوطات، وةد اجتمعم لديه مكتبة تخمة ميم بامه ِف ةم املقدسة، وكـان لـه رغبـة ِف

 أيضا  أل  فيها بع  اجملاميا، توِف ِف مدينة ةم املقدسة ودفن ِف مكتبته العامة.
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 من كرامات أم البنين 
 

كنــــرية ومتــــواترة مــــن شــــفاء املرتــــى وأداء الــــديون وكشــــ  اَلمــــوم   وكرامــــات أم البنــــني 
 وحتقيق األماين وكلما يثعب على اإلنسان حتقيقه.

 إىل اهلل عزوجل وشوِف. فكم من مري  توسل ها
 وكم من رجل عقيم أو امرأة عقيمة رزةوا طفال  بربكتها )صلوات اهلل عليها(.
شــــفيعة إىل  وكــــم ذا حاجــــة ُةضــــيم حاجتــــه مــــن حيــــث ال َيتســــب عنــــدما جعلهــــا 

 ةاتي اْلاجات سبحانه وتعاىل.
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  من كرامات السيد محمد 
 

هـو ةريـب الـدجيل ـ  كرامـات عديـدة  ــ الـذا (265)وةد معنا مكررا  عن السيد  مد 
 أيضا ، وكل هذ  الكرامات متواترات، وةد ذكرت  لة منها ِف بع  الكتب.

، وذات : كنم كنريا  ما أتشرف بزيارة السيد  مد(422) ةا  السيد الوالد )ةد  سر (
جســيما  مــرة وأنــا داخــل ِف الروتــة املباركــة، ومشــتغل بالزيــارة، إذا بأحــد الزامــرين وكــان رجــال  

ووسيما ، صـار ِف حالـة شـبيهة بالغيبوبـة وبـدأ يـتكلم بـأمور شـبيهة بالغيـب، ممـا يسـم ي العـرب 
 هذ  اْلالة ويعرب عنها: )بأن السيد  مد صاح برأسه(.

: فأخــذ هــذا الرجــل خياطــب بعــ  النــا  بأمــامهم ويقــو : يــا فــالن ملــاذا ةــا  والــدا 
 ج تين وأنم مديون؟ 

 اذا مل ت  بنذرح؟ ويقو  آلخر: يا فالن مل
 ويقو  لنالث: يا فالن أين الذبيحة اليت عزمم على ذحبها عند مشهدا؟.

وكان ِف الروتة اوطيب اْلسيين املشهور عبد علي النجفي، وإذا بالرجل املتكلم خياطبـه 
 بامه ويقو : وأنم أيها الشيخ اوطيب عبد علي، ملاذا مل تأت بنذرح الشيء الكذامي؟ 

الشيخ عبد علي هـذا الكـالم مـن الرجـل إال وارتعـدت فرامثـه، ورجـ  ةلبـه، فما أن ما 
 وخاف خوفا  كبريا ، ألنه كان ةد نذر ذلك الشيء   تباطأ ِف أدامه.

يقو  صاحب كتاب )النجم الناةـب(: لقـد رأينـا مـرارا  أن املنكـر ألمـوا  شـخص مـنال  إذا 
م، وذلـك لتجـربتهم أن الكـاذب لـو حلـ  طلبوا منه القسم بأ  جعفر كان يرد املا  وال يقسـ

                                                           

، املعروف االلة القدر وعظـم الشـأن حـ  زعـم هو السيد  مد املكهلل بأ  جعفر أكرب ولد اإلمام اَلادا  (429)
ب ةضـاء الـدجيل والـذا يبعـد عـن ، يقـا مـزار  ةـر بعـ  النـا  أنـه اإلمـام مـن بعـد أبيـه، ولكنـه تـوِف ةبـل أبيـه 

وصـاحب كرامـات شـهرية حـ  عنـد أبنـاء العامـة، ولـه هيبـة  سامراء مثانية فراسخ، وهو من أجالء أوالد األممـة 
 جليلة فكن النا  ال َيلفون به كاذبا  ويقسمون حبقه لفثل النزاعات. 

 .417ِف الثفحة ، وةد مرت تر ته )رمحه اهلل(آية اهلل العظمى السيد مريزا مهدا الشريازا  (422)



 

 122 

 به يثيبه الضر.
 

 من كرامات حمزن د  النبي 
  وسلى المقئتة

 «.لقد رأيم املالمكة تغسل محزة: »ةا  رسو  اهلل 
 أ ضل الشالداء حمزن

أال وإن أفضــــل اولــــق بعــــد »ِف حــــديث لــــه يــــوم افتــــت  البثــــرة:  ةــــا  أمــــري املــــؤمنني 
ـــــــد املطلـــــــب وجعفـــــــر بـــــــن أ  األوصـــــــياء الشـــــــهداء أال وإن أ فضـــــــل الشـــــــهداء محـــــــزة بـــــــن عب

 .(267)«طالب
 هو سيد الشهداء وأفضلهم. وإال فاإلمام اْلسني  هذا ِف زمانه 

 أسد ال وأسد بسالى 
أو  مـن صـلي عليـه مـن املسـلمني عمنـا محـزة »ِف حـديث لـه:  ةا  أبو  مد اْلسـن 

وحـزن وعـدم صـرب   تـل، ةلـق رسـو  اهللبن عبد املطلب، أسد اهلل وأسد الرسو ، فكنه ملا ة
 وعزاؤ  على عمه محزة ،فقا  ـ وكان ةوله حقا  ـ:

 ألةتلن بكل شعرة من محزة سبعني رجال  من مشركي ةريش.
وإل دممماقبا    ممماقباا يمثمممل مممما دممماقبا  يمممى ولمممِن صمممبر   لالممماخير فـــأوحى اهلل إليـــه: 

ر  ممم   مممي ضممميق ممممما واصمممبر ومممما صمممبَر إر يمممال ور  حمممزل دلممميال  و  لل مممايرين 
يمترول

(268). 
وإمنــا أحــب اهلل جــل امــه أن جيعــل ذلــك ســنة  ِف املســلمني فكنــه لــو ةتــل بكــل شــعرة مــن 
عمــه محــزة ســبعني رجــال  مــن املشــركني مــا كــان ِف ةتلــه حــرج، وأراد دفنــه وأحــب أن يلقــا  اهلل 

ِف املسلمني سـنة  مضرجا  بدمامه وكان ةد أمر أن تغسل موتى املسلمني، فدفنه بنيابه فثارت 
أن ال يغسل شهيدهم، وأمر اهلل أن يكـرب عليـه مخسـا  وسـبعني تكبـرية  ويسـتغفر لـه مـا بـني كـل 

                                                           

 . 12ووفاته ح باب مولد الن   290ص 1الكاِف: ج (427)
 .147-142سورة النحل:  (422)
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ــــه أين فضــــلم محــــزة بســــبعني تكبــــرية  لعظمــــه عنــــدا وكرامتــــه  تكبريتــــني منهــــا، فــــأوحى اهلل إلي
 .(269)«علي  

                                                           

 .1505ح 9ب 492-497ص 4مستدرح الوسامل: ج (425)
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 من كرامات
 ال لماء وال الحين
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 المشي دلغ الماء

خــرج مرتــادا لغنمــه وبقــر  مكانــا للشــتاء، فســما  إن إبــراهيم : »ةــا  أبــو عبــد اهلل
شهادة أن ال إله إال اهلل فتبا الثوت ح  أتا  فقا : يا عبد اهلل من أنم، أنا ِف هـذ  الـبالد 

 مذ ما شاء اهلل ما رأيم أحدا يوح د اهلل غريح؟
 يرة.ةا : أنا رجل كنم ِف سفينة غرةم، فنجوت على لوح فأنا هاهنا ِف جز 

 ةا : فمن أا شيء معاشك؟
 ةا : أ ا هذ  النمار ِف الثي  للشتاء.

 ةا : انطلق ح  تريين مكانك؟
 ةا : ال تستطيا ذلك ألن بيين وبينها ماء حبر.

 ةا : فكي  تثنا أنم؟
 ةا : أمشي عليه ح  أبلغ.

 ةا : أرجو الذا أعانك أن يعينين.
بعه، فلما بلغا املـاء أخـذ الرجـل ينظـر إىل يت ةا : فانطلق فأخذ الرجل ميشي وإبراهيم 

 ساعة بعد ساعة يتعجب منه ح  عربا، فأتى به كهفا، ةا : هاهنا مكاين. إبراهيم 
 ةا : فلو دعوت اهلل وأمنم أنا.

 ةا : أما إين أستحيي من ر  ولكن ادع أنم وأؤمن أنا.
 ةا : وما حياؤح؟

ا أ ـل النـا  كـأن خديـه صـفحتا ذهـب ةا : أتيم املوتا الـذا رأيتـين فيـه فرأيـم غالمـ
 له ذؤابة ما غنم وبقر كان عليهما الدهن، فقلم له: من أنم؟

 ةا : أنا إماعيل بن إبراهيم خليل الرمحن.
.  فسألم اهلل أن يريين إبراهيم منذ يالية أشهر وةد أبطأ ذلك علي 

 : فأنا إبراهيم خليل الرمحن، فاعتنقا.ةا : ةا 
 .(270)«اا أو  اينني اعتنقا على وجه األرض :ةا  أبو عبد اهلل

                                                           

 .101ح 4ف 1ب 21-24الدعوات للراوندا: ص (470)
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 ومن ياق ال يج ل لى مخرجا
ــــة نفــــر ممــــن كــــان ةــــبلكم يرتــــادون ألهلهــــم، فأصــــابتهم ةــــا  رســــو  اهلل  : خــــرج يالي

الســـماء، فلج ـــوا إىل جبـــل، فوةعـــم علـــيهم صـــخرة، فقـــا  بعضـــهم لـــبع : عفـــا األيـــر ووةـــا 
 أويق أعمالكم.اْلجر وال يعلم مكانكم إال اهلل، ادعوا اهلل ب

فقا  أحدهم: اللهم إن كنم تعلم أنـه كانـم امـرأة تعجبـين فطلبتهـا فأبـم علـي  فجعلـم 
َلا جعال فطابم نفسها، فلما جلسم منها اشتد ارتعادها من خشـيتك، فرتكتهـا، فـكن كنـم 

 تعلم أين إمنا فعلم ذلك رجاء رمحتك وخشية عذابك فافرج عنا.
 : فزا  يلث اابل.ةا 

خــر: اللهــم إن كنــم تعلــم أنــه كــان يل والــدان وكنــم أحلــب َلمــا، فأتيتهمــا ليلــة وةــا  اآل
واا ناممان فقمم ةامما ح  طلا الفجر فلما استيقظا شـربا، فـكن كنـم تعلـم أين إمنـا فعلـم 

 ذلك رجاء يوابك وخشية عذابك فافرج عنا.
 فزا  يلث اْلجر.

جــريا، فعمــل إىل نثــ  النهــار فقــا  النالــث: اللهــم إن كنــم تعلــم أين اســتأجرت يومــا أ
فأعطيـــه أجرتـــه فســـخط ومل يأخـــذ ، فثـــرفم ذلـــك إىل التجـــارة واملواشـــي وغريهـــا، فلمـــا جـــاء 
يطلب أجـر ، ةلـم: خـذ هـذا كلـه لـك ولـو شـ م مل أعطـه إال أجـر ، فـكن كنـم تعلـم أين إمنـا 

 فعلم ذلك رجاء رمحتك وخشية عذابك فافرج عنا.
 .(271)فزا  يلث اْلجر وخرجوا يتماشون

 الحّداه المنمن
إن موســى صــلوات اهلل عليــه انطلــق ينظــر ِف أعمــا  العبــاد، فــأتى : »ةــا  أبــو عبــد اهلل

رجال من أعبد النا  فلما أمسى حرح الرجل شجرة إىل جنبه فكذا فيها رمانتـان، ةـا : فقـا : 
ة إال يا عبد اهلل من أنم، إنك عبد صاحل، أنا هاهنا منذ ما شـاء اهلل مـا أجـد ِف هـذ  الشـجر 

 رمانة واحدة ولوال أنك عبد صاحل ما وجدت رمانتني.
 : أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران.ةا 

                                                           

 .17تمن ح 17ب 427ص 22حبار األنوار: ج (471)



 

 171 

ةـا : فلمـا أصــب  ةـا  موســى بـن عمـران علــى نبينـا وآلــه وعليـه السـالم: تعلــم أحـدا أعبــد 
 منك؟

 ةا : نعم، فالن الفالين.
رغيفني وماء، فقـا : يـا عبـد ةا : فانطلق إليه، فكذا هو أعبد منه كنريا، فلما أمسى أون ب

اهلل مــن أنــم، إنــك عبــد صــاحل أنــا هاهنــا منــذ مــا شــاء اهلل ومــا أون إال برغيــ  واحــد، ولــوال 
 أنك عبد صاحل ما أوتيم برغيفني فمن أنم؟

 ةا : أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران.
   ةا  موسى: هل تعلم أحدا أعبد منك؟

 كذا.ةا : نعم فالن اْلداد ِف مدينة كذا و 
ةــا : فأتــا  فنظــر إىل رجــل لــيس بثــاحب عبــادة بــل إمنــا هــو ذاكــر هلل وإذا دخــل وةــم 
الثالة ةام فثلى، فلما أمسى نظر إىل غلته فوجدها ةد أتعفم، ةا : يا عبد اهلل من أنم 
إنك عبد صاحل، أنا هاهنا منذ ما شـاء اهلل غلـيت ةريـب بعضـها مـن بعـ  والليلـة ةـد أتـعفم 

 فمن أنم؟
 .رجل أسكن أرض موسى بن عمران  ةا : أنا

ةا : فأخذ يلث غلته فتثدق ها ويلنا أعطى موىل له ويلنا اشرتى بـه طعامـا، فأكـل هـو 
 وموسى.

 .ةا : فتبسم موسى
 فقا : من أا شيء تبسمم؟

ةا : دلين ن  بين إسراميل على فالن فوجدته مـن أعبـد اولـق، فـدلين علـى فـالن فوجدتـه 
 عليك وزعم أنك أعبد منه ولسم أراح شبيه القوم. أعبد منه، فدلين فالن

ةـــا : أنـــا رجـــل مملـــوح ألـــيس تـــراين ذاكـــرا هلل، أو لـــيس تـــراين أصـــلي الثـــالة لوةتهـــا، وإذا 
 أةبلم على الثالة أتررت بغلة موالا وأتررت بعمل النا ، أتريد أن تأن بالدح؟

 ةا : نعم.
 .ةا : فمرت به سحابة، فقا  اْلداد: يا سحابة تعايل

 ةا : فجاءته.
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 ةا : أين تريدين؟
 ةالم: أريد أرض كذا وكذا.

 ةا : انثرِف،   مرت به أخرى فقا : يا سحابة تعايل، فجاءته، فقا : أين تريدين؟
 ةالم: أريد أرض موسى بن عمران.

 فقا : امحلي هذا محل رفيق وتعيه ِف أرض موسى بن عمران وتعا رفيقا.
 : يا رب مبا بلغم هذا ما أرى؟ةا : فلما بلغ موسى بالد ، ةا 

 .(272)«ةا : إن عبدا هذا يثرب على بالمي ويرتى بقضامي ويشكر نعمامي

 حنظلة غسيل المقئتة
إين رأيم املالمكة تغسـل حنظلـة بـني السـماء واألرض مبـاء املـزن ِف » ةا  رسو  اهلل 

 .(273)فكان يسمى غسيل املالمكة« صحاف الفضة
نا فنظرنـا إليـه فـكذا رأسـه يقطـر مـاء، وفيـه أن امرأتـه ةالـم: ةا  أبو أسيد الساعدا: فـذهب

 .(274)رأيم كأن السماء فرجم له فدخل فيها،   أطبقم، فقلم: هذ  الشهادة 
 أن ابيال

ِف  جـاءا يتحـديان مـا النـ   وِف التاريخ: إن أنثاريني من أصـحاب رسـو  اهلل 
الظلمة،   خرجا من عند رسو   حاجة َلما ح  ذهب من الليل ساعة وكانم الليلة شديدة

ينقلبــان وبيــد كــل واحــد منهمــا عثــية، فأتــاءت عثــا أحــداا َلمــا حــ  مشــيا ِف  اهلل 
تــومها، حــ  إذا افرتةــم َلمــا الطريــق، أتــاءت لشخــر عثــا ، فمشــى كــل واحــد منهمــا ِف 

 .(275)توء عثا  ح  بلغ أهله
 دلغ نالر هجلة

دجلة وهي مادة وكان األعداء خلفها فتحريوا ماذا وِف تاريخ املسلمني أ م ملا وصلوا إىل 
يفعلون؟ فقا  رجل من املسـلمني: باسـم اهلل،   أةحـم فرسـه، فـارتفا علـى املـاء باسـم اهلل،   
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اةتحمـــوا فـــارتفعوا علـــى املـــاء، فلمـــا نظـــر إلـــيهم األعـــاجم ةـــالوا: ديـــوان ديـــوان،   ذهبـــوا علـــى 
ة سرج، فلما خرجوا أصابوا من الغنـامم وافتتحـوا وجوههم فما فقدوا إال ةدحا كان معلقا بعذب
 فجعل الرجل يقو : من ينا  صفراء بيضاء.

 ال باب من النالر
ةــا  بعــ  املســلمني : خرجنــا مــا أ  مســلم اوــوالين ِف جــيش فأتينــا علــى  ــر عجــاج 

 منكر، فقلنا ألهل القرية أين املخاتة؟ 
 ل منكم على ليلتني.فقالوا: ما كانم ههنا راتة ةط ولكن املخاتة أسف

فقا  أبو مسلم: اللهم أجزت بين إسراميل البحر وإنا عبادح ِف سبيلك فأجزنا هذا النهر 
 اليوم،   ةا : اعربوا بسم اهلل، ودخل املاء.

ةا  الراوا: فواهلل ما بلغ املاء بطون اويل ح  عرب النا  كلهم   وة  فقا : يا معشـر 
 دعوا اهلل تعاىل يرد ؟.املسلمني هل ذهب ألحدكم شيء فأ

 أويم القرني
األوفيــاء، ويكفيــه كرامــة  أويــس القــرين مــن خيــار التــابعني ومــن أصــحاب أمــري املــؤمنني 

ليشــــفعن رجــــل مــــن أمــــيت ِف أكنــــر مــــن مضــــر،   ةــــا : »ةــــا  ِف حقــــه:  أن رســــو  اهلل 
 «ليشفعن رجل من أميت ألكنر من بين تيم ومن مضر وإنه أويس القرين

فوح روام  اانة من ةبل ةرن الشمس، وا شوةا  إليـك يـا أويـس القـرين، أال ت: »وةا 
إن غـاب : »فقيـل: يـا رسـو  اهلل ومـن أويـس القـرين؟ فقـا  « من لقيه فليقرمه عين السالم

مل تفتقدو  وإن ظهر لكـم مل يكرتيـوا لـه، يـدخل ِف شـفاعته إىل اانـة منـل ربيعـة ومضـر، آمـن 
 .(276)«ا خليفيت أمري املؤمنني ِف صفني  وما رآين، ويقتل بني يد

: وعلــى مــا ليبايعــه، ةــا  لــه اإلمــام وملــا جــاء أويــس القــرين إىل اإلمــام أمــري املــؤمنني 
 تبايعين؟

 ةا : على السما والطاعة والقتا  بني يديك أو يفت  اهلل عليك.
 فقا  له: ما امك؟

                                                           

 خرب عن ابن مسعود. 107الفضامل: ص (472)
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 ةا : أويس القرين.
: أين أدرح رجال  من أمته يقا  له ي  رسو  اهلل ةا : نعم، اهلل أكرب، فكنه أخربين حب

أويــــس القــــرين يكــــون مــــن حــــزب اهلل، ميــــوت علــــى الشــــهادة، يــــدخل ِف شــــفاعته منــــل ربيعــــة 
 .(277)«ومضر

 .وةد ةتل أويس ِف معركة صفني دفاعا  عن أمري املؤمنني علي 
 يا بال أ  كشني

، وةالـم: ال أرى طمـةعن علي بـن معمـر ةـا : خرجـم أم أميـن إىل مكـة ملـا توفيـم فا
املدينــة بعــدها، فأصــاها عطــش شــديد ِف ااحفــة حــ  خافــم علــى نفســها، ةــا : فكســرت 

 عينيها وو السماء   ةالم: يا رب أ تعطشين وأنا خادمة بنم نبيك؟
 .(278)ةا : فنز  إليها دلو من ماء اانة فشربم ومل جتا ومل تطعم سنني

 من أنِت؟
ِف مــودع اْلــج امــرأة تــعيفة علــى دابــة ويفــة، والنــا   عــن مالــك بــن دينــار ةــا : رأيــم

ينثــحو ا لتــنكص، فلمــا توســطنا الباديــة كلــم دابتهــا فعــذلتها ِف إتيا ــا، فرفعــم رأســها إىل 
الســماء وةالــم: ال ِف بيــيت تـــركتين وال إىل بيتــك محلتــين، فوعزتــك وجاللـــك لــو فعــل   هـــذا 

الفيفاء وِف يد  زمام ناةة، فقـا  َلـا: اركـ ، غريح ملا شكوته إال إليك، فكذا شخص أتاها من 
فركبـــم وســـارت الناةـــة كـــالربق اوـــاط ، فلمـــا بلغـــم املطـــاف رأيتهـــا تطـــوف فحلفتهـــا: مـــن 

 . (279)أنِم؟، فقالم: أنا شهرة بنم مسكة بنم فضة خادمة الزهراء 
 أ  غ دلغ بقباى

لى حلقه من شيعته كان ةد سجد فتطوق أفعى ع روا أن بع  خواص موالنا علي 
فلم يتغري عن حا  سجود  ومراةبة معبود  حـ  انفثـل األفعـى مـن رةبتـه بغـري حيلـة منـه، بـل 

 .(280)بفضل اهلل جل جالله ورمحته
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 شدن الخشْا  ي ال قن
أنـــه كـــان ةاممـــا ِف  روا عــن علـــي الزاهـــد بـــن اْلســـن بـــن اْلســن بـــن اْلســـن الســـبط 

و دخل من زيقه وخرج من حتم ييابه،  الثالة، فاودر أفعى من رأ  جبل فثعد على ييابه
 .(281)فلم يتغري عن حا  صالته ومراةبته ملالك حياته

 مات البنَّاء
فســألو  أن يعيــنهم ِف بنــاء مســجدهم، ةــا : مــا كنــم  (282)جــاء ةــوم إىل جــابر ااعفــي

بالــذا أعــني ِف بنــاء شــيء ويقــا منــه رجــل مــؤمن فيمــوت، فخرجــوا مــن عنــد  وهــم يبخلونــه 
كـان مــن الغـد أتــوا الـدراهم ووتــعوا أيـديهم ِف البنــاء، فلمـا كــان عنـد العثــر   ويكذبونـه، فلمــا

 . (283)نزلم ةدم البن اء فوةا فمات
 كقم الن جة

ةــا  الــراوا: خرجــم مــا جــابر ملــا طلبــه هشــام حــ  انتهــى إىل الســواد، ةــا : فبينــا وــن 
ه: مــــا ةعــــود وراع ةريــــب منــــا إذ يغــــم نعجــــة مــــن شــــامه إىل محــــل، فضــــحك جــــابر، فقلــــم لــــ

 يضحكك يا أبا  مد؟
 ةا : إن هذ  النعجة دعم محلها فلم جين.

 فقالم له: تن  عن ذلك املوتا، فكن الذمب عام أو  أخذ أخاح منه.
 فقلم: ألعلمن حقية هذا أو كذبه.

 فج م إىل الراعي فقلم: يا راعي تبيعين هذا اْلمل؟
 ةا : فقا : ال.

 فقلم: ومل؟
غنم وأغزرها درة، وكـان الـذمب أخـذ محـال َلـا منـذ عـام األو  ةا : ألن أمه أفر  شاة ِف ال

                                                           

 .11ف 5ب 147األمان: ص (421)
ةا  النجاشي: جـابر بـن يزيـد، أبـو عبـد اهلل وةيـل: أبـو  مـد ااعفـي، عـر  ةـدمي، نسـبه: ابـن اْلـرر ابـن عبـد  (424)

ومـات ِف  جعفـي، لقـي أبـا جعفـر وأبـا عبـد اهلل يغور بن كعـب بـن اْلـرر بـن معاويـة ابـن وامـل بـن مـرار بـن 
 أيامه، سنة مثان وعشرين ومامة.
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 من ذلك املوتا، فما رجا لبنها ح  وتعم هذا، فدرت.
 فقلم: صدق.

  أةبلــم فلمــا صــرت علــى جســر الكوفــة نظــر إىل رجــل معــه خــامت يــاةوت فقــا  لــه: يــا 
 فالن خاتك هذا الرباق أرنيه.

 ِف الفرات. ةا : فخلعه فأعطا  فلما صار ِف يد  رمى به
 ةا  اآلخر: ما صنعم؟
 ةا : حتب أن تأخذ .

 ةا : نعم.
ةــــا : فقــــا  بيــــد  إىل املــــاء، فأةبــــل املــــاء يعلــــو بعضــــه علــــى بعــــ  حــــ  إذا ةــــرب تناولــــه 

 .(284)وأخذ 
 من أطْا ال ُاطيع

 ؟ ةيل: أتى رجل جابر بن يزيد فقا  له جابر: تريد أن ترى أبا جعفر
 ةا : نعم. 

علــى عيــين فمــررت وأنــا أســبق الــري  حــ  صــرت إىل املدينــة، ةــا :  ةــا  الــراوا: فمســ 
فبقيــم أنــا كــذلك متعجــب إذ فكــرت فقلــم مــا أحــوجين إىل وتــد أتــد ، فــكذا حججــم عامــا 

 ! ةا : ففزعم. ةابال نظرت هاهنا هو أم ال، فلم أعلم إال وجابر بني يدا يعطيين وتدا
 لو رأيم السيد األكرب. ةا : فقا  جابر: هذا عمل العبد بكذن اهلل، فكي 

 ةا :   مل أر .
ادخــل ال بــأ  »فــكذا هــو يثــي   :  ةــا : فمضــيم حــ  صــرت إىل بــاب أ  جعفــر

 .(285)«من أطاع اهلل أطيا»، فدخلم فكذا جابر عند ، فقا : «عليك
 يح ر  ا نا نالر

عن عروة بن موسى ةا : كنم جالسا ما أ  مرمي اْلنا  وجابر عند  جالس، فقـام أبـو 
مرمي فجاء بدورق من ماء ب ر مبـارح بـن عكرمـة، فقـا  لـه جـابر: وَيـك يـا أبـا مـرمي كـأين بـك 

                                                           

 .4ح 17ب 471ص 22حبار األنوار: ج (422)
 .127ِف جابر بن يزيد ااعفي ح 157ص 1رجا  الكشي: ج (429)
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 ةد استغنيم عن هذ  الب ر واغرتفم من هاهنا من ماء الفرات؟
فقا  لـه أبـو مـرمي: مـا ألـوم النـا  أن يسـمونا كـذابني وكـان مـوىل اعفـر: كيـ  جيـيء مـاء 

 الفرات إىل هاهنا؟
هنا  ر أوله عذاب على النا  وآخر  رمحة جيرا فيه ماء الفرات، ةا : وَيك إنه َيفر ها

فتخرج املرأة الضعيفة والثـ  فيغـرتف منـه وجيعـل لـه أبـواب ِف بـين روا  وِف بـين موهبـة وعنـد 
 .(286)ب ر بين كندة وِف بين فزارة ح  تتغامس فيه الثبيان

 بح  ال جايراً 
بـن اوـال  ةـا : اختلـ  ِف جـابر بـن روى  مد بـن أمحـد عـن علـي بـن اْلكـم عـن زيـاد 

وأنـــا أريـــد أن أســـأله عنـــه،  يزيـــد ااعفـــي وعجامبـــه وأحادينـــه، فـــدخلم علـــى أ  عبـــد اهلل 
رحــم اهلل جــابر بــن يزيــد ااعفــي فكنــه كــان يثــدق : »فابتــدأين مــن غــري أن أســأله، فقــا  

 .(287)«علينا
 وا ق الدداء الرضا

كســرت يــدها، فأتيــم هــا التيمــي فأخــذها عــن أ  محــزة ةــا : كانــم بنيــة يل ســقطم فان
فنظـــر إىل يـــدها فقـــا : منكســـرة، فـــدخل خيـــرج اابـــامر وأنـــا علـــى البـــاب، فـــدخلتين رةـــة علـــى 
الثـــبية فبكيـــم ودعـــوت، فخـــرج باابـــامر فتنـــاو  بيـــد الثـــبية فلـــم يـــر هـــا شـــي ا،   نظـــر إىل 

 األخرى فقا : ما ها شيء.
ا أبا محـزة وافـق الـدعاء الرتـاء، فاسـتجيب ي»فقا :  ةا : فذكرت ذلك أل  عبد اهلل

 . (288)«لك ِف أسرع من طرفة عني
 ال ضيل ين يساب 

عن ربعي بن عبد اهلل ةا : حديين غاسل الفضيل بن يسار ةا : إين ألغسل الفضيل بن 
رحـم اهلل الفضـيل »ةـا  يل:  يسار وإن يد  لتسبقين إىل عورته، فخربت بذلك أبا عبـد اهلل

                                                           

 . 12ح 17ب 421-420ص 22حبار األنوار: ج (422)
 .ذكر معجزاته  111صدالمل اإلمامة:  (427)
 .199ِف أ  محزة النمايل ح 404-401ص 1رجا  الكشي: ج (422)
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 . (289)«ا أهل البيمبن يسار وهو من

                                                           

 .121ِف الفضيل بن يسار ح 412-411ص 1رجا  الكشي: ج (425)
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 صرير السرير

ةا  أبو النضر معم علي بن اْلسن يقو : مات يونس بن يعقوب باملدينـة فبعـث إليـه  
حبنوطــه وكفنــه و يــا مــا َيتــاج إليــه، وأمــر مواليــه ومــوايل أبيــه وجــد  أن  أبــو اْلســن الرتــا

ق ـ وةـا  َلـم ـ: كــان يسـكن العـرا  هـذا مـوىل أل  عبـد اهلل »َيضـروا جنازتـه، وةـا  َلــم: 
احفروا له ِف البقيا، فكن ةا  لكم أهل املدينة: إنه عراةي ال ندفنه ِف البقيا، فقولوا َلم: هذا 

وكـــان يســـكن العـــراق، فـــكن منعتمونـــا أن ندفنـــه ِف البقيـــا منعنـــاكم أن  مـــوىل أ  عبـــد اهلل
 «.تدفنوا مواليكم ِف البقيا

إىل زميلــه  مــد بــن اْلبــاب وكــان   فــدفن ِف البقيــا ووجــه أبــو اْلســن علــي بــن موســى
 «.صل عليه أنم»رجال من أهل الكوفة: 

ةــا  علــي بــن اْلســن: حــديين  مــد بــن الوليــد ةــا : رآين صــاحب املقــربة وأنــا عنــد القــرب 
 بعد ذلك، فقا  يل: مـن هـذا الرجـل صـاحب هـذا القـرب، فـكن أبـا اْلسـن علـي بـن موسـى

هرا أو أربعــني يومــا ِف كــل يــوم ـ ةــا  أبــو اْلســن: أوصــاين بــه وأمــرين أن أرش ةــرب  أربعــني شــ
 الشك مين ـ.

فــكذا مــات رجــل  ةــا : وةــا  يل صــاحب املقــربة: إن الســرير عنــدا يعــين ســرير النــ  
، فأةو : أيهم مات ح  أعلـم بالغـداة، فثـر السـرير ِف الليلـة (290)من بين هاشم صر السرير

مــنهم مريضــا فمــن ذا الــذا مــات، فلمــا  الــيت مــات فيهــا هــذا الرجــل، فقلــم: ال أعــرف أحــدا 
 .(291)كان من الغد جاءوا فأخذا مين السرير وةالوا: موىل أل  عبد اهلل كان يسكن العراق

 شتاناك  إلغ األمير 
ونقــل عــن بعــ  الثــاْلني انــه ةــا : ِف ليلــة جــاءين بعــ  ااــوار والعيــا  وهــم منزعجــون 

ا: ةد رأينا مسلخ اْلمام تطوى اْلثر الـذا فقالو  وكنم إذ ذاح لاورا بعيايل ملوالنا علي 
 فيه وتنشر وما ننظر من يفعل ذلك؟

                                                           

 مادة )صرر(. 290ص 2صر يثر صرا و صريرا وصرصر: صو ت وصاح أشد الثياح. لسان العرب: ج (450)
 .12ح 17ب 421-424ص 22حبار األنوار: ج (451)
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فحضــرت عنــد بــاب املســلخ وةلــم: ســالم علــيكم، ةــد بلغــين عــنكم مــا ةــد فعلــتم ووــن 
وأوالد  وتـــيفانه ومـــا أســـأنا لـــاورتكم فالتكـــدروا علينـــا لاورتـــه ومـــ   جـــريان موالنـــا علـــي

ةـا : فلـم نعـرف مــنهم تعرتـا ملسـلخ اْلمـام بعـد ذلــك فعلـتم شـي ا مـن ذلـك شــكوناكم إليـه. 
 .(292)أبدا 

 سقم دليت  أيالا الروحانيال
 ونقل عن أحد الثاْلني أنه ةا : إن ابنته كانم تسما سالما عليها ممن الترا !.

ةــــا : فوةفــــم ِف املوتــــا، فقلــــم: ســــالم علــــيكم أيهــــا الروحــــانيون، فقــــد عــــرفتين ابنــــيت 
إلنعــام مكــدر علينــا، وــن ةــاف منــه أن ينفــر بعــ  العيــا  منــه، بــالتعرض َلــا بالســالم وهــذا ا

 ونسأ  أن ال تتعرتوا لنا بشيء من املكدرات وتكونوا معنا على  يل العادات.
 .(293)ةا : فلم يتعرض َلا أحد بعد ذلك بكالم

اء الشي  الم يد    (452) ي ُب

                                                           

 .11ف 5ب 142اجا األمان: صر  (454)
 .11ف 5ب 142راجا األمان: ج (451)
( أبــو عبــد اهلل  مــد بــن  مــد بــن النعمــان بــن عبــد الســالم العكــربا امللقــب بالشــيخ املفيــد، مــن أجــل مشــايخ 452)

هـ، بأطراف بغداد، ِف أسرة عريقة ِف التشيا معروفة باإلحسان والطهارة، وةد أ ى 112ِف عام  الشيعة، ولد 
اســاته االبتداميــة ِف أســرته ومســقط رأســه،   ســافر إىل بغــداد واشــتغل بتحثــيل العلــم عنــد األســاتذة والعلمــاء در 

ليثــب  بعــد ذلــك املقــدم ِف علــم الكــالم والفقــه واألصــو ، وكــان مــن تالمــذة ابــن عقيــل. وفضــله أشــهر مــن أن 
قمي، والشيخ الثدوق، وابن وليد القمي، يوص  انتهم رماسة اإلمامية إليه ِف وةته. من أساتذته: ابن ةولويه ال

وأبـو غالــب الــزرارا، وابــن اانيــد اإلســكاِف، وأبــو علــي الثــويل البثــرا، وأبــو عبــد اهلل الثــفواين. ومــن تالمذتــه: 
الســيد املرتضــى علــم اَلــدى، والســيد الرتــي، والشــيخ الطوســي، والنجاشــي، وأبــو الفــت  الكراجكــي، وأبــو يعلــى 

مؤلــ  منهــا:  400ؤلفــات الشــيخ املفيــد طبقــا  ملــا ذكــر تلميــذ  البــارز الشــيخ الطوســي جعفــر بــن ســاالر. وتبلــغ م
املقنعة، الفرام  الشرعية، أحكام النساء، الكالم ِف دالمل القرآن، وجو  إعجاز القرآن، النثرة ِف فضل القرآن، 

 79هـــ ببغــداد عــن  211ام أوامــل املقــاالت، نقــ  فضــيلة املعتزلــة، اإلفثــاح، اإليضــاح. تــوِف الشــيخ املفيــد ِف عــ
ةريبـا  مـن ةـرب أسـتاذ  ابـن ةولويـه. وةـد  عاما ةضاها بالعلم والعمـل، ودفـن ِف اْلـرم املطهـر اـوار اإلمـام ااـواد 

حظي بتعظيم النا  وتقدير العلماء والفضالء. يذكر الشيخ الطوسي الذا حضر تشييعه بأن يوم وفاته كان يوما 
ء الثالة على جنازته والبكاء عليه مـن الثـديق والعـدو، حيـث شـي عه مثـانون ألفـا  ال نظري له لكنرة من حضر ألدا

 وصلى عليه السيد املرتضى علم اَلدى )رتوان اهلل عليهم أ عني(.
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نـه ةـا : وجـد هـذ  ِف لـالس املـؤمنني أ (295)روا عن السيد القاتـي نـور اهلل الشوشـرتا
 : مكتوبا على ةرب الشيخ املفيد  األبيات قط صاحب األمر

 ر صمممممممممممممممات النمممممممممممممممادي ي قمممممممممممممممدَ إنمممممممممممممممى
 

 يممممممممممممام دلممممممممممممغ آل الرسممممممممممممال دظممممممممممممي  
 إل كنمممممت قمممممد غيبمممممت  مممممي جمممممدث الثمممممر   

 
  ال ممممممممممدل و الااحيممممممممممد  يمممممممممم  مقممممممممممي  

 والقمممممممممممممممائ  المالمممممممممممممممدي ي مممممممممممممممرح كلمممممممممممممممما  
 

  ليمممممممت دليممممممم  ممممممممن المممممممدبوس دلمممممممام 
 .(296)شيخ املفيد )رتوان اهلل عليه( وهذ  كرامة عظيمة لل 

  (457)السيد أيا الحسن اإلص الاني
وكـان مـن األسـاتذة  (298)ذكر يل املرحوم الشيخ  مد علـي املـدر  األفغاين)ةـد  سـر ( 

املعروفني ِف النج  األشرف وةـم املقدسـة، أنـه ةثـد النجـ  األشـرف لدراسـة العلـوم الدينيـة 

                                                           

نور اهلل الشوشرتا: فاتل عامل  قق، عالمة  در، له كتب منها: إحقاق اْلق، كبري ِف جوانب من رد  ج  (459)
ثوارم املهرةة ِف جواب الثواعق احملرةة، وكتاب مثامب النواصب، ورسـالة ِف لاسـة املـاء اْلق للعالمة وكتاب ال

القليل باملالةـاة، ولـه أيضـا  حاشـية علـى شـرح املختثـر للعضـدا، وحاشـية علـى تفسـري البيضـاوا، ولموعـة منـل 
اَلنــد بســبب تـــألي   الكشــكو ، وكتــاب ِف لــالس املــؤمنني وغــري ذلــك، كـــان معاصــرا  لشــيخنا البهــامي، ةتــل ِف

 إحقاق اْلق.
 .49اْلكاية  499ص 91حبار األنوار: ج (452)
هـــ( 1129-1422الســيد أبــو اْلســن بــن الســيد  مــد بــن الســيد عبــد اْلميــد املوســوا األصــفهاين النجفــي ) (457)

  إىل مرجــا الطامفــة ِف زمانــه، ولــد ِف بعــ  ةــرى أصــفهان، وةــرأ املقــدمات فيهــا   هــاجر إىل العــراق، وكــان ورود
النج  األشـرف ِف أواخـر القـرن النالـث عشـر، وأةـام ِف كـربالء مـدة، وملـا تـوِف املرجـا الكبـري السـيد  مـد كـاظم 

اجتما أهل الفضل والعلماء على ترشي  السيد األصفهاين للزعامة الدينية فتثدى للمرجعيـة  1117اليزدا عام 
وكــان يثــلي خلــ  أبيــه  1125الشــري  ســنة  بكــل كفــاءة. ُفجــا بقتــل ولــد  الفاتــل الســيد حســن ِف الثــحن

 اعة، من أساتذته: املريزا حبيب اهلل الرشيت، الشيخ مال  مد كاظم اآلخوند اوراساين، وتالمذته كنريون، ومـن 
 مؤلفاته )وسيلة النجاة( وحاشية على العروة الويقى، وله شرح على كفاية األصو  وعدة رسامل عملية.

ر  األفغاين: ولد ِف والية غزنه بأفغانستان، وبدأ دراسته االبتدامية ِف أوامـل سـين عمـر ، الشيخ  مد علي املد (452)
  هـاجر ِف شــبابه إىل النجـ  األشــرف، وتــابا دراسـته هنــاح ِف حوزهتــا العلميـة، بــالرغم مــن بعـ  املشــاكل الــيت 

قهـاء. تتلمـذ علـى يديـه آالف واجهته كالسكن والفقر، بلـغ مرتبـة االجتهـاد وحثـل عليهـا مـن أربعـة مـن كبـار الف
من الطلبة من ش  األةطار اإلسـالمية، وتشـهد لـه بـذلك حـوزات النجـ  وةـم ومشـهد. تـوِف )رتـوان اهلل عليـه( 

مــن شــهر ذا اْلجــة، علــى أيــر نوبــة ةلبيــة ِف إحــدى مستشــفيات مدينــة ةــم املقدســة. ألــ  العديــد مــن  41ليلــة 
 نطق واملعاين والبيان والتفسري.الكتب وِف ش  العلوم املختلفة، كالنحو وامل
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بثـعوبة بالغـة، ومبـا أنـه مل ميلـك دارا  ومل تكـن لـه غرفـة ِف من بلدته ِف أفغانستان ووصل إليها 
مدرسة وما أشبه ومل يكن له من املا  ما يستأجر به منزال، كان يأن أحيانـا  إىل وادا السـالم 
ويتخــذ مــن ظــل بعــ  القبــور العاليــة مكانــا  يــأوا إليــه ِف شــدة اْلــر، وذلــك ألن أبــواب اْلــرم 

 الشري  كانم تغلق.
رة اســـتيقظم وأنــا ِف الـــوادا وكنــم ِف غايـــة العطــش، فأخـــذت : وذات مــ)رمحــه اهلل(ةا 

أحبث عن املاء، ح  وصلم إىل ماء يسيل فشربم منه،   أخذت أفحص عن مثدر املاء، 
وإذا   أرى أنــه جيــرا مــن مغتســل األمــوات وهــو خلــيط بالســدر والكــافور، فتــأيرت تــأيرا  كبــريا  

بقلـب منكسـر: سـيدا كيــ   منني وبكيـم علـى حـايل وأخــذت أخاطـب اإلمـام أمـري املــؤ 
 ترتى لضيوفك هذ  اْلالة؟ 

  خرجـــم مـــن الـــوادا وأنـــا بـــاح، وبعـــد ذلـــك جـــاءين خـــادم املرحـــوم الســـيد أبـــو اْلســـن 
 اإلصفهاين )ةد  سر  الشري ( وةا : إن السيد يريدح. 

 فذهبم إىل السيد فأعطاين غرفة وةرر يل راتبا  شهريا  وةا : يا شـيخ إذا احتجـم إىل أمـر
 !. فعليك مبراجعيت وال َيتاج أن تشكو ذلك إىل اإلمام أمري املؤمنني

 وال أدرا من أين علم السيد بقثيت؟
 لبناء المسجد األدظ 

بنــاء املســجد األعظـــم   (299)عنــد مــا عــزم آيــة اهلل العظمــى الســيد حســني الربوجــردا
البنــاء وةــا : إن بقــم املقدســة، جــاء  املشــرف علــى  اــوار روتــة الســيدة فاطمــة املعثــومة 

 هذا املسجد يكل  كنريا  فهل لديكم من األموا  ما يكفي لذلك؟
 الستار ِف غرفة كتبه وةا  له: هل هذا يكفي؟ فرفا السيد الربوجردا 

 فنظر املشرف على البناء ورأى الرفوف ملي ة باألموا ، فقا : نعم سيدا.
 ي ة بالكتب.وبعد ما خرج السيد من الغرفة، رفعوا الستار فكانم مل
  ي صحبة أمير المنمنين 

                                                           

 من هذا الكتاب. 107انظر تر ته ِف الثفحة (455)
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ِف النجـ  األشـرف، زار  علمـاء  ملا توجه لزيارة أمـري املـؤمنني (300)ينقل أن نادر شا 
النج  غري واحد منهم، فغضب عليه وأراد ةتلـه، ولكـن وزيـر  أةنعـه بـأن يقـوم هـو بزيـارة هـذا 

ـــدنيا وأهلهـــا، فـــ زار  الشـــا  ودخـــل إىل بيتـــه العـــامل ِف بيتـــه، ألن هكـــذا علمـــاء يبتعـــدون عـــن ال
املتواتا، فلما وةعم عينا امللك عليـه أكـرب  ووةـر  وتواتـا لـه واحرتمـه أشـد االحـرتام،   ةـا  

 له بكل تواتا: لو كانم لكم حاجة فأمروين بتنفيذها.
 فقا  العامل: ليسم يل حاجة ولكن ال تظلم النا  خاصة أهايل النج  األشرف.

 فقا  امللك: معا  وطاعة.
 فتعجب الوزير من شدة تواتا امللك، فسأله عن السبب؟

ِف املنــام وكــان  فقــا  امللــك: إين ةبــل الــدخو  إىل العــراق رأيــم اإلمــام أمــري املــؤمنني 
 هذا العامل جالسا  إىل جنبه.

 ل  ي  ل مترو ا  ي أبي ين سنة
 عـــن أنـــه كيــــ  ميكـــن للنــــ   (301))رمحــــه اهلل(ســـألوا الشـــيخ جعفــــر كاشـــ  الغطـــاء 

 ن ال يعثي اهلل طيلة عمر ؟أ واإلمام 
فأجــاب: وهــل ِف ذلــك عجــب، فــكين لســم مبعثــوم ومل أفعــل حــ  مكروهــا  واحــدا  طيلــة 

 .أربعني سنة، فكي  باملعثوم 

                                                           

(: ةامــد إيــراين خــدم الشــا  حســني الثــفوا، طــرد األفغــان مــن أصــفهان واســتقل 1727 -1222نــادر شــا  ) (100)
غــو  فقضــى علــى الثــفويني. فــت  أفغانســتان وغــزا اَلنــد وســلب كنــوز امل 1712بــاْلكم وأعلــن نفســه ملكــا  عــام 

 وتغلب على العنمانيني واستعاد السيطرة على حدود بالد  الواسعة.
م( جعفــــر بــــن خضــــر بــــن شــــال  اْللــــي 1214-1721هـــــ/1447-1192الشــــيخ جعفــــر كاشــــ  الغطــــاء ) (101)

ااناجي األصل، النجفي املسكن والوفاة، فقيه إمامي، كان شيخ مشايخ النج  واْللة ِف زمانه، وهو أبو األسرة 
من آ  كاش  الغطاء وااناجي نسبه إىل جناجة وهي أحدى ةرى العذار ِف اْللـة، وأشـهر تثـانيفه:  )ااعفرية(

 )كش  الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء(، )اْلق املبني(، وكان متواتعا  وةورا  مهيبا .
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 والحسنال  الز راء 

رأى ذات ليلة ِف املنام الثديقة الطاهرة فاطمة  (302) )رمحه اهلل(ذكروا: أن الشيخ املفيد 
فتقـدمم وةالـم: يـا شـيخ عل مهمـا  اْلسـن واْلسـني وهي آخذة بيد اإلمـامني  الزهراء 
 الفقه!.

 فتعجب الشيخ كنريا  من هذ  الرؤيا ومل يفهم معناها.
بأبنيهـا إليـه وةالـم: يـا شـيخ  (304)واملرتضى (303)وِف الثباح أتم والدة السيدين الرتي

 علمهما الفقه. 
 عند ذلك عرف الشيخ معنا الرؤيا وعلم جاللة هذين السيدين.

 
 للماالين كرامة

ما ميوت موا  لنا مـبغ  ألعـدامنا إال وَيضـر  رسـو  »ةا :  روا عن اإلمام الثادق
فيســرو  ويبشــرو  وإن كــان غــري مــوا  لنــا يــراهم  وأمــري املــؤمنني واْلســن واْلســني  اهلل 

 .(305)«حبيث يسوؤ 
مــا مــن مــؤمن إال ولــه بــاب يثــعد منــه عملــه وينــز  »أنــه ةــا :  وروا عــن رســو  اهلل 

مممماُء نـــه رزةـــه، فـــكذا مـــات بكيـــا عليـــه، وذلـــك ةـــو  اهلل عزوجـــل: م َ مممما َيَتمممْت َدلَمممْياِلُ  السَّ
                                                           

 من هذا الكتاب. 420( سبقم تر ته ِف الثفحة 104)
د اْلســني بــن موســى بــن  مــد بــن موســى بــن إبــراهيم بــن اإلمــام ( الشــري  الرتــي أبــو اْلســن  مــد بــن أ  أمحــ101)

ِف   هــ، ةـام امـا بعـ  كـالم اإلمـام أمـري املـؤمنني 202هـ، املتوىف عـام 195، املولود عام موسى الكاظم 
 كتاب ) ج البالغة(.

مــام موســى الشــري  املرتضــى أبــو القاســم علــي بــن اْلســني بــن موســى بــن  مــد بــن موســى بــن إبــراهيم بــن اإل (102)
هـــ، يعتــرب ســيد علمــاء األمــة و يــي 199عــام  املشــهور بـــ )الســيد املرتضــى( و)علــم اَلــدى(، ولــد  الكــاظم 

آيار األممة، وهو شقيق الشري  الرتي،  ا مـن العلـوم مـا مل جيمعـه أحـد، لـه تثـاني  مشـهورة منهـا: )الشـاِف 
، وله ديوان شعر فيه أكنر من عشرين أل  بيم، ةيل ِف اإلمامة( وكتاب )الطي  واويا ( وكتاب )الغرر والدرر(

هـــ ببغــداد، ودفــن ِف 212ألــ  للــدا  مــن مقروآتـه ومثــنفاته و فوظاتــه، تــوِف عـام  20خلــ  بعــد وفاتـه  أنـه 
 بيته.

 عند املوت. سورة حم السجدة حضور املعثومني  429ص 4تفسري القمي: ج (109)
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ُِ َوما كانُاا ُمْنَظرِينَ  َواأَلْب
(306)»(307). 

 

 خا مة
مـن أطـاع اهلل : »  إن التقوى والعمل الثاحل هو السر ِف هـذ  الكرامـات، كمـا ةـا  

 .(308)«أطيا
أيهــا النــا  إمنــا أخــربكم عــن أخ يل كــان »فقــا :  وةــد خطــب النــا  اْلســن بــن علــي

من أعظـم النـا  ِف عيـين، وكـان رأ  مـا عظـم بـه ِف عيـين صـغر الـدنيا ِف عينـه، كـان خارجـا 
من سلطان بطنه فال يشـتهي مـا ال جيـد، و ال يكنـر إذا وجـد، كـان خارجـا مـن سـلطان فرجـه 

د يــد  إال علــى يقــة فــال يســتخ  لــه عقلــه وال رأيــه، كــان خارجــا مــن ســلطان ااهالــة فــال ميــ
ملنفعـة، كــان ال يتشـهى وال يتســخط واليتــربم، كـان أكنــر دهـر  صــماتا، فــكذا ةـا : بــذ القــاملني  
كـــان ال يـــدخل ِف مـــراء و اليشـــارح ِف دعـــوى و ال يـــديل حبجـــة حـــ  يـــرى ةاتـــيا، وكـــان ال 
يغفل عن إخوانـه وال خيـص نفسـه بشـيء دو ـم، كـان تـعيفا مستضـعفا، فـكذا جـاء ااـد كـان 

ينـا عاديـا كــان ال يلـوم أحـدا فيمــا يقـا العــذر ِف منلـه حـ  يــرى اعتـذارا، كـان يفعــل مـا يقــو  ل
وال يقــو  مــا ال يفعــل، كــان إذا ابتــز  أمــران ال يــدرا أيهمــا أفضــل نظــر إىل أةرهمــا إىل اَلــوى 
فخالفــه، وكــان ال يشــكو وجعــا إال عنــد مــن يرجــو عنــد  الــربء واليستشــري إال مــن يرجــو عنــد  

ة كـــان ال يتـــربم وال يتســـخط وال يتشـــكى واليتشـــهى وال ينـــتقم وال يغفـــل عـــن العـــدو، النثـــيح
فعليكم مبنل هذ  األخالق الكرمية إن أطقتموها، فكن مل تطيقوها كلها فأخـذ القليـل خـري مـن 

 . (309)«ترح الكنري، وال حو  و الةوة إال باهلل
  ؟: أال أخربكم بأشبهكم ةا  الن »ةا :  وعن أ  عبد اهلل

 ةالوا: بلى يا رسو  اهلل.
ـــا إلخوانـــه ِف دينـــه،  ةـــا : أحســـنكم خلقـــا، وأليـــنكم كنفـــا، وأبـــركم بقرابتـــه، وأشـــدكم حب

                                                           

 .45سورة الدخان:  (102)
 .4229ح 79ب 225ص 4: جمستدرح الوسامل (107)
 .19ح 17ب 420ص 22حبار األنوار: ج (102)
 .42باب املؤمن وعالماته وصفاته ح 412-417ص 4الكاِف: ج (105)
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وأصربكم على اْلق وأكظمكم للغـيإل، وأحسـنكم عفـوا، وأشـدكم مـن نفسـه إنثـافا ِف الرتـا 
 .(310)«والغضب

 
 .وهذا آخر ما أردنا بيانه ِف هذا الكتاب، واهلل املوفق للثواب

ســـبحان ربـــك رب العـــزة عمـــا يثـــفون، وســـالم علـــى املرســـلني واْلمـــد هلل رب العـــاملني، 
 وصلى اهلل على  مد وآله الطيبني الطاهرين.

 
 ق  المقدسة                                                                      

 محمد الشيراني                                                                      
 

 

 

 

                                                           

 .40492ح 2ب 151ص 19وسامل الشيعة: ج (110)
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