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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 امخلسون من احاديث الرسول الاعظم  صىل هللا عليه واهل

 

الرسول الأعظم دمحم صىل هللا عليِه و عىل اهل بعثُه هللا رمحة للعاملني و به أأنقذة البرشيه من 

ملن الضالهل الئ العمل والهدايه وبذاكل فانه أأانر الطريق وعبد املسار من ادلنيا الأخره فهنيئا 

تبع الرسول الاعظم صىل هللا عليه وعىل اهل ومتسك به وبعرتته الطاهره فاهنم مه الطريق 

صىل هللا عليه .والوس يهل للنجاة يف الاخره وهذه مخسون حديثا ختص الرسول الاعظم 

 وعىل أ هل
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براهمي، عن أأبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أأيب عبد هللا  الة عليه الصعيل بن ا 

 قال رسول هللا صىل: قال: السالم 

منا جيازي بعقهل : هللا عليه وأ هل  ذا بلغمك عن رجل حسن حال فانظروا يف حسن عقهل، فا  ا 

(1) 

 1١الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

ا ن هللا عز : قال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل: قالعليه الصالة السالم أأيب عبد هللا 

ىل أأمريتذ: وجل يقول ذا مه انهتوا فيه ا   اكر العمل بني عبادي مما حتىي عليه القلوب امليتة ا 

 ١1الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

عن بعض أأحصابه رفعه ( 1)دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم، عن عبد هللا بن دمحم احلجال 

ثوا فا ن احلديث جالء تذاكروا وتالقوا وحتد: قال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل: قال

ن القلوب لرتين   (3)كام يرين الس يف جالؤها احلديث ( ١)للقلوب، ا 

 ١1الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

عليه وهبذا الاس ناد، عن صاحل بن عقبة، عن معرو بن مشر، عن جابر، عن أأيب جعفر  

اي فاطمة قويم : ا السالمقال النيب صىل هللا عليه وأ هل لفاطمة علهي: قالالصالة السالم 

فقامت فأأخرجت حصفة فهيا ثريد وعراق يفور، فأألك النيب ( 1)فأأخريج تكل الصحفة 

ن أأم أأمين رأأت  صىل هللا عليه وأ هل و عيل وفاطمة واحلسن واحلسني ثالثة عرش يوما، مث ا 
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ان لنأألكه منذ أأايم، فأأتت أأم أأمين : من أأين كل هذا؟ قال: احلسني معه شئ فقالت هل ا 

ذا اكن عند : فاطمة فقالت منا هو لفاطمة وودلها وا  ذا اكن عند أأم أأمين شئ فا  اي فاطمة ا 

فاطمة شئ فليس الم أأمين منه شئ؟ فأأخرجت لها منه فأألكت منه أأم أأمين و نفدت 

أأما لوال أأنك أأطعمهتا لألكت مهنا أأنت و : الصحفة، فقال لها النيب صىل هللا عليه وأ هل

ىل أأن تقوم الساع والصحفة عندان خيرج عليه الصالة السالم ة، مث قال أأبو جعفر ذريتك ا 

 يف زمانهعليه الصالة السالم هبا قامئنا 

 ١٦٤الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

احلسني بن دمحم، عن معىل بن دمحم، عن الوشاء، عن حامد بن عامثن، عنالرسي بن خادل، 

اي عيل ال : قال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل :قالعليه الصالة السالم عن أأيب عبد هللا 

 1)فقرأأشد من اجلهل، وال مال أأعود من العقل 

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف   ١٦الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١٢ 

عليه عيل بن دمحم، عن سهل بن زايد، عن النوفيل، عن السكوين، عن أأيب عبد هللا 

ال : قال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل: ، عن أ ابئه قالم الصالة السال ال خري يف العيش ا 

 لرجلني عامل مطاع، أأو مس متع واع

 33الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

عدة من أأحصابنا، عن أأمحد بن دمحم، عن عيل بن احلمك، عن أأابن بن عامثن، عن صباح بن 

أأميا : قال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل: قالة السالم عليه الصالس يابة، عن أأيب عبد هللا 

مؤمن أأو مسمل مات وترك دينا مل يكن يف فساد وال ا رساف فعىل الامام أأن يقضيه فا ن مل 

مث ذكل، ا ن هللا تبارك وتعاىل يقول منا الصدقات للفقراء واملساكني : " يقضه فعليه ا  ال ية " ا 

همه عليهفهو من الغارمني، وهل سهم عند الا( 1)  مام، فا ن حبسه فا 
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 ١٤٤الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

براهمي، عن صاحل بن الس ندي، عن جعفر بن بشري، عن حنان، عن أأبيه، عن  عيل بن ا 

ال تصلح اال مامة : قال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل: قالعليه الصالة السالم أأيب جعفر 

ال لرجل فيه ثالث خصال ، (١)ه عن معايص هللا، وحمل ميكل به غضبه ورع حيجز : ا 

 .وحسن الوالية عىل من ييل حىت يكون هلم اكلوادل الرحمي

 ويف رواية أأخرى حىت يكون للرعية اكلأب الرحمي

 ١٤٤الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

ة عليه الصالدمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم، عن احلجال، عن حامد، عن أأيب عبد هللا 

: عليه الصالة السالم قال أأمري املؤمنني : وذكر رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل فقالالسالم 

 ما برأأ هللا نسمة خريا من دمحم صىل هللا عليه وأ هل

 ١١٤الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

دمحم بن حيىي، عن دمحم بن أأمحد، عن دمحم بن احلسني، عن أأيب سعيد العصفوري، عن 

قال رسول هللا : قالعليه الصالة السالم رو بن اثبت، عن أأيب اجلاورد، عن أأيب جعفر مع

 :صىل هللا عليه وأ هل

ا ين واثين عرش من ودلي وأأنت اي عيل زر الأرض يعين أأواتدها وجبالها، بنا أأوتد هللا 

ذا ذهب االثنا عرش من ودلي ساخت الأرض بأأهلها ومل  الأرض أأن تس يخ بأأهلها، فا 

 ينظروا

 ٢3١الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

قال رسول : قالعليه الصالة السالم وهبذا الاس ناد، عن أأيب سعيد رفعه، عن أأيب جعفر 

من ودلي اثنا عرش نقيبا، جنباء، حمدثون، مفهمون، أ خرمه القامئ : هللا صىل هللا عليه وأ هل

 ابحلق ميالها عدال كام ملئت جورا
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 ٢3١الصفحة  - 1ج  -اللكيين الش يخ  -الاكيف 

عليه الصالة السالم عيل، عن دمحم بن عيىس، عن يونس، معن ذكره، عن أأيب عبد هللا 

أأف لرجل ال يفرغ نفسه يف لك مجعة لأمر دينه : قال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل: قال

 فيتعاهده ويسأأل عن دينه، ويف رواية أأخرى للك مسمل

 ١٤الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

دمحم بن حيىي، عن دمحم بن احلسن، عن دمحم بن عبد امحليد، عن منصور بن يونس، عن ابن 

نزل جربئيل : يقولعليه الصالة السالم مسعت أأاب جعفر : أأذينة، عن دمحم بن مسمل قال

ما  :فقالعليه الصالة السالم عىل دمحم صىل هللا عليه وأ هل برمانتني من اجلنة، فلقيه عيل 

أأما هذه فالنبوة، ليس كل فهيا نصيب، وأأما هذه : هااتن الرمانتان اللتان يف يدك؟ فقال

فالعمل، مث فلقها رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل بنصفني فأأعطاه نصفها وأأخذ رسول هللا 

فمل يعمل وهللا : أأنت رشييك فيه وأأان رشيكك فيه، قال: صىل هللا عليه وأ هل نصفها مث قال

ال وقد علمه عليا مث انهتا  العمل رسول هللا  صىل هللا عليه وأ هل حرفا مما علمه هللا عز وجل ا 

لينا، مث وضع يده عىل صدره دمحم بن  - 1( * هجات علوم الأمئة علهيم السالم( * )ابب)ا 

سامعيل، عن معه محزة بن بزيع، عن عيل السايئ  حيىي، عن أأمحد بن دمحم، عن دمحم بن ا 

مبلغ علمنا عىل ثالثة : قال: قالعليه الصالة السالم الأول موىس عن أأيب احلسن ( 1)

وأأما احلادث ( 3)فاما املايض مففرس، وأأما الغابر مفزبور ( ١)ماض وغابر وحادث : وجوه

 وهو أأفضل علمنا وال نيب بعد نبينا( ١)فقذف يف القلوب، ونقر يف الاسامع 

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -يف الاك ١٦3الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١٦١ 

عدة من أأحصابنا، عن أأمحد بن دمحم، عن عبد الرمحن بن حامد وغريه، عن حنان بن سدير 

نعيت ا ىل النيب صىل هللا : يقولعليه الصالة السالم مسعت أأاب عبد هللا : الصرييف قال

فنادى صىل : ، قالنزل به الروح الأمني: عليه وأ هل نفسه وهو حصيح ليس به وجع، قال
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هللا عليه وأ هل الصالة جامعة وأأمر املهاجرين والأنصار ابلسالح واجمتع الناس، فصعد النيب 

لهيم نفسه مث قال أأذكر هللا الوايل من بعدي عىل أأميت، : " صىل هللا عليه وأ هل املنرب فنع  ا 

، ومل يرض (1)الا يرمح عىل جامعة املسلمني فاجل كبريمه، ورمح ضعيفهم، ووقر عاملهم 

هبم فيذهلم، ومل يفقرمه فيكفرمه، ومل يغلق اببه دوهنم فيأألك قوهيم ضعيفهم ومل خيزبمه يف 

عليه وقال أأبو عبد هللا ". بلغت ونصحت فاشهدوا [ قد: ]قال. بعوهثم فيقطع نسل أأميت

 :الصالة السالم 

 هذا أ خر الكم تلكم به رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل عىل منربه

 ١٤٦الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  - الاكيف

براهمي، عن أأبيه مجيعا، عن القامس بن  عدة من أأحصابنا، عن أأمحد بن دمحم الربيق، وعيل بن ا 

عليه دمحم الأصهباين، عن سلامين بن داود املنقري، عن سفيان ابن عيينة، عن أأيب عبد هللا 

أأوىل بلك مؤمن من نفسه وعيل أأوىل  أأان: أأن النيب صىل هللا عليه وأ هل قالالصالة السالم 

قول النيب صىل هللا عليه وأ هل من ترك دينا : ما معىن ذكل؟ فقال: به من بعدي، فقيل هل

ذا مل يكن هل  أأو ضياعا فعيل، ومن ترك ماال فلورثته، فالرجل ليست هل عىل نفسه والية ا 

ذا مل جير علهيم النفقة وا لنيب وأأمري املؤمنني علهيام مال، وليس هل عىل عياهل أأمر وال هنا  ا 

السالم ومن بعدهام أألزهمم هذا، مفن هناك صاروا أأوىل هبم من أأنفسهم وما اكن سبب 

ال من بعد هذا القول من رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وأأهنم أأمنوا  ا سالم عامة الهيود ا 

ن قال نه غسهل حتت عرش ريب فقد صدق وا  ختوم غسهل يف : عىل أأنفسهم وعىل عياالهتام 

ا ين غسلته، : قل هلم: مفا أأقول هلم؟ قال: فقلت[ قال]ال هكذا : الأرض فقد صدق قال

نك غسلته؟ فقال  :نعم: فقلتأأقول هلم ا 

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف  ١٤٦الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

3٨٢ 
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املغرا، عن عقبة بن دمحم بن حيىي، عن سلمة بن اخلطاب، عن عيل بن س يف، عن أأيب 

عليه قال النيب صىل هللا عليه وأ هل لعيل : قالعليه الصالة السالم بشري، عن أأيب جعفر 

اي عيل ادفين يف هذااملاكن وارفع قربي من الأرض أأربع أأصابع ورش عليه : الصالة السالم 

 من املاء

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١٢٤الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١٢1 

عيل بن دمحم بن عبد هللا، عن الس ياري، عن دمحم بن مجهور، عن بعض أأحصابنا عن أأيب 

ن فاطمة بنت أأسد أأم أأمري املؤمنني اكنت أأول امرأأة : قالعليه الصالة السالم عبد هللا  ا 

بر هاجرت ا ىل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل من مكة ا ىل املدينة عىل قدمهيا واكنت من أأ 

ن الناس : الناس برسول هللا صىل هللا عليه وأ هل، فسمعت رسول هللا وهو يقول ا 

وا سوأأاته، فقال لها رسول هللا صىل هللا عليه : حيرشون يوم القيامة عراة كام ودلوا فقالت

 .فا ين أأسأأل هللا أأن يبعثك اكس ية: وأ هل

 :صىل هللا عليه وأ هلواضعفاه، فقال لها رسول هللا : ومسعته يذكر ضغطة القرب، فقالت

ا ين أأريد : فا ين أأسأأل هللا أأن يكفيك ذكل، وقالت لرسول هللا صىل هللا عليه وأ هل يوما

ن فعلت أأعتق هللا بلك عضو مهنا عضوا منك من النار، : أأنأأعتق جارييت هذه، فقال لها ا 

فلام مرضت أأوصت ا ىل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وأأمرت أأن يعتق خادهما، واعتقل 

مياء، فقبل رسول هللا صىل هللا  لساهنا جفعلت تويم ا ىل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل ا 

 .عليه وأ هل وصيهتا

ذ أأاته أأمري املؤمنني  وهو يبيك فقال هل رسول عليه الصالة السالم فبيامن هو ذات يوم قاعد ا 

وأأيم وهللا : ماتت أأيم فاطمة، فقال رسول هللا: ما يبكيك؟ فقال: هللا صىل هللا عليه وأ هل

لهيا وبىك، مث أأمر النساء أأن يغسلهنا وقال صىل هللا عليه  وقام مرسعا حىت دخل فنظر ا 

 :وأ هل
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ذا فرغنت فال حتدثن شيئا حىت تعلمنين، فلام فرغن أأعلمنه بذكل، فأأعطاهن أأحد مقيصيه  ا 

ذا رأأيمتوين قد فعلت شيئا : اذلي ييل جسده وأأمرهن أأن يكفهنا فيه وقال للمسلمني مل ا 

أأفعهل قبل ذكل فسلوين مل فعلته، فلام فرغن من غسلها وكفهنا دخل صىل هللا عليه وأ هل 

حفمل جنازهتا عىل عاتقه، فمل يزل حتت جنازهتا حىت أأوردها قربها، مث وضعها ودخل 

القربفاضطجع فيه، مث قام فأأخذها عىل يديه حىت وضعها يف القرب مث انكب علهيا طويال 

مث خرج وسوى علهيا، مث انكب عىل قربها فسمعوه [ ابنك]ابنك، ابنك  :يناجهيا ويقول لها

ين أأس تودعها ا ايك مث انرصف، فقال هل املسلمون: يقول ال هللا، اللهم ا  هل ا  ان رأأيناك : ال ا  ا 

ن اكنت ليكون عندها : فعلت أأش ياء مل تفعلها قبل اليوم فقال اليوم فقدت بر أأيب طالب، ا 

نيذكرت القيامة وأأن الناس حيرشون عراة، فقالتالشئ فتؤثرين به عىل نفسها  : وودلها وا 

وا سوأأاته، فضمنت لها أأن يبعهثا هللا اكس ية وذكرت ضغطة القرب فقالت وا ضعفاه، 

فضمنت لها أأن يكفهيا هللا ذكل، فكفنهتا بقمييص واضطجعت يف قربها ذلكل، وانكببت 

وس ئلت عن رسولها فأأجابت  علهيا فلقنهتا ما تسأأل عنه، فا هنا س ئلت عن رهبا فقالت

ماهما فارجت علهيا، فقلت  [ابنك]ابنك، ابنك : وس ئلت عن ولهيا وا 

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١٢١الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١٢3 

ذا بني كتفيه دمحم : فاطمة من عيل، قال: من ممن؟ قال: من النور، قال فلام وىل املكل ا 

منذ مك كتب هذا بني : ، عيل وصيه، فقال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هلرسول هللا

احلسني بن دمحم، عن .من قبل أأن خيلق هللا أ دم ابثنني وعرشين أألف عام: كتفيك؟ فقال

عليه مسعت أأاب احلسن : معىل بن دمحم، عن أأمحد بن دمحم بن عيل، عن عيل بن جعفر قال

ذ دخل عليه مكل هل بينا رسول هللا: يقولالصالة السالم   صىل هللا عليه وأ هل جالس ا 

أأربعة وعرشون وهجا فقال هل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل حبييب جربئيل مل أأرك يف مثل 

 لست جبربئيل اي دمحم بعثين هللا عز وجل أأن أأزوج النور: هذه الصورة، قال املكل
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الصفحة  - 1ج  -خ اللكيين الش ي -الاكيف ١٦1الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١٦٤ 

عيل بن دمحم، عن بعض أأحصابنا، عن ابن حمبوب، عن دمحم بن الفضيل، عن أأيب احلسن  

يريدون ليطفئوا نور : " سأألته عن قول هللا عز وجل: قالعليه الصالة السالم املايض، 

السالم عليه الصالة يريدون ليطفئوا والية أأمري املؤمنني : قال( " ١)هللا بأأفواههم 

 :بأأفواههم، قلت

اذلين أ منوا ابهلل ورسوهل و : " وهللا ممت اال مامة، لقوهل عز وجل: قال" وهللا ممت نوره " 

هو اذلي أأرسل رسوهل ابلهدى ودين احلق : " قلت. فالنور هو الامام" النور اذلي أأنزلنا 

 :لتهو اذلي أأمر رسوهل ابلوالية لوصيه والوالية يه دين احلق، ق: قال( " 3)

يقول : يظهره عىل مجيع الأداين عند قيام القامئ، قال: قال" ليظهره عىل عىل ادلين لكه " 

 :هللا

 :هذا تزنيل؟ قال: بوالية عيل، قلت" ولو كره الاكفرون " والية القامئ " وهللا ممت نوره 

 .نعم أأما هذا احلرف فتزنيل وأأما غريه فتأأويل

ا ن هللا تبارك وتعاىل مس  من مل يتبع رسوهل : قال"  (١)ذكل بأأهنم أ منوا مث كفروا : " قلت

مامته مكن حجد دمحما وأأنزل بذكل قرأ ان فقال  يف والية وصيه منافقني وجعل من حجد وصيه ا 

ذا جاءك املنافقون  نك : قالوا( بوالية وصيك)اي دمحم ا  نك لرسول هللا وهللا يعمل ا  نشهدا 

ن املنافقني  اختذوا أأمياهنم جنة فصدوا عن * لاكذبون ( بوالية عيل)لرسوهل وهللا يشهد ا 

هنم ساء ما اكنوا يعملون ( والسبيل هو الويص)سبيل هللا  ( برسالتك)ذكل بأأهنم أ منوا * ا 

ما معىن ال : قلت( " 1)عىل قلوهبم فهم ال يفقهون ( هللا)فطبع ( بوالية وصيك)وكفروا 

ذا قيل هل: " ال يعقلون بنبوتك قلت: يقول: يفقهون؟ قال م تعالوا يس تغفر لمك رسول هللا وا 

ذا قيل هلم ارجعوا ا ىل والية عيل يس تغفر لمك النيب من ذنوبمك : ؟ قال" " لووا رؤوسهم " ا 
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عليه مث عطف القول ( " ١)ومه مس تكربون ( عن والية عيل)ورأأيهتم يصدون : " قال هللا

 :من هللا مبعرفته هبم، فقال

هلم لن يغفر هللا هلم ا ن هللا ال هيدي القوم  سواء علهيم اس تغفرت هلم أأم مل تس تغفر" 

 .الظاملني لوصيك: يقول( " 3)الفاسقني 

( " ١)أأمفن مييش مكبا عىل وهجه أأهدى أأمن مييش سواي عىل رصاط مس تقمي : " قلت

ا ن هللا رضب مثل من حاد عن والية عيل مكن مييش عىل وهجه ال هيتدي المره : قال

عليه الصالة تقمي، والرصاط املس تقمي أأمري املؤمنني وجعل من تبعه سواي عىل رصاط مس  

 .السالم 

نه لقول رسول كرمي : " قوهل: قلت: قال يعين جربئيل عن هللا يف والية عيل : ؟ قال( "٢)ا 

: قالوا: ؟ قال"وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون : " قلت: ، قالعليه الصالة السالم 

ن : " )هبذا يف عيل، فأأنزل هللا بذكل قرأ ان فقال ا ن دمحما كذاب عىل ربه وما أأمره هللا ا 

الخذان منه * بعض الأقاويل ( دمحم)ولو تقول علينا * تزنيل من رب العاملني ( والية عيل

ن : " مث عطف القول فقال" مث لقطعنا منه الوتني * ابلميني  لتذكرة (( ٦)والية عيل )ا 

ان لنعمل أأن منمك مكذبني ( للعاملني)للمتقني  ن  *وا  ن * حلرسة عىل الاكفرين ( عليا)وا  و ا 

يقول اشكر ربك العظمي اذلي " ابمس ربك العظمي ( اي دمحم)فس بح * حلق اليقني (واليته)

 .أأعطاك هذا الفضل

الهدى الوالية، أ منا مبوالان مفن أ من بوالية : ؟ قال"ملا مسعنا الهدى أ منا به : " قوهل: قلت

ال : " ال تأأويل، قلتقوهل: تزنيل؟ قال: قلت( " ٤)فال خياف خبسا وال رهقا " مواله، 

ن رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل دعا الناس ا ىل : قال( " 1)أأمكل لمك رضا وال رشدا  ا 

ليه قريش، فقالوا اي دمحم اعفنا من هذا، فقال هلم رسول هللا صىل هللا  والية عيل فاجمتعت ا 

قل ا ين ال أأمكل " وا من عنده فأأنزل هللا هذا ا ىل هللا ليس ا يل، فاهتموه وخرج: عليه وأ هل
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ن عصيته)قل ا ين لن جيريين من هللا * لمك رضا وال رشدا  أأحد ولن أأجد من دونه ( ا 

ال بالغا من هللا ورساالته * ملتحدا   :قلت، هذا تزنيل؟ قال( " يف عيل)ا 

ادلين فهيا فا ن هل انر هجمن خ( يف والية عيل)ومن يعص هللا ورسوهل : " نعم، مث قال توكيدا

ذا رأأوا ما يوعدون فس يعلمون من أأضعف انرصا وأأقل عددا : " قلت" أأبدا  ( " ١)حىت ا 

 .يعين بذكل القامئ وأأنصاره

اي )وذرين * واجهرمه جهرا مجيال " ؟ قال يقولون فيك (3)واصرب عىل ما يقولون : " قلت

ن هذا : قلت" اويل النعمة وهملهم قليال ( بوصيك)واملكذبني ( دمحم  .نعم: تزنيل؟ قالا 

يستيقنون أأن هللا ورسوهل و وصيه : ؟ قال( "١)ليستيقن اذلين أأوتوا الكتاب : " قلت

مياان : " حق، قلت مياان، قلت: ؟ قال"ويزداد اذلين أ منوا ا  وال : " ويزدادون بوالية الويص ا 

ما هذا : قلتعليه الصالة السالم قال بوالية عيل " يراتب اذلين أأوتوا الكتاب واملؤمنون 

وال يراتبون يف : الارتياب؟ قال يعين بذكل أأهل الكتاب واملؤمنني اذلين ذكر هللا فقال

ال ذكرى للبرش : " الوالية، قلت ، عليه الصالة السالم نعم والية عيل : ؟ قال"وما يه ا 

هنا الحدى الكرب : " قلت ملن شاء منمك أأن يتقدم أأو يتأأخر : " الوالية، قلت: قال( " ٢)ا 

 ؟"

ال أأحصاب الميني " من تقدم ا ىل واليتنا اخر عن سقر ومن تأأخر عنا تقدم ا ىل سقر : لقا ا 

ان مل نتول ويص دمحم : ؟ قال"مل نك من املصلني : " مه وهللا ش يعتنا، قلت: قال( " ٦) ا 

 ؟"مفا هلم عن التذكرة معرضني : " ، قلت(٨) -وال يصلون علهيم  -والأوصياء من بعده 

هنا تذكرة : " عرضني، قلتعن الوالية م: قال  .الوالية: ؟ قال( "9)الك ا 

يوفون هلل ابلنذر اذلي أأخذ علهيم يف امليثامقن : ؟ قال( "1٤)يوفون ابلنذر : " قوهل: قلت

ان حنن نزلنا عليك القرأ ن تزنيال : " واليتنا، قلت عليه الصالة بوالية عيل : ؟ قال( "1)ا 

ن هذه تذكرة : " م ذا تأأويل، قلتنع: هذا تزنيل؟ قال: تزنيال، قلتالسالم  : ؟ قال"ا 

والظاملني أأعد هلم : " يف واليتنا، قال: ؟ قال"يدخل من يشاء يف رمحته : " الوالية، قلت
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: قال( " ١)وما ظلموان ولكن اكنوا أأنفهسم يظلمون : " أأال ترى أأن هللا يقول" عذااب أألامي 

 ولكن هللا خلطنا بنفسه جفعل ا ن هللا أأعز وأأمنع من أأن يظمل أأو ينسب نفسه ا ىل ظمل

وما ظلمنامه ولكن اكنوا : " ظلمنا ظلمه وواليتنا واليته مث أأنزل بذكل قرأ ان عىل نبيه فقال

 .نعم: هذا تزنيل؟ قال: ، قلت( "3)أأنفسهم يظلمون 

ليك من : يقول: قال" ويل يومئذ للمكذبني : " قلت ويل للمكذبني اي دمحم مبا أأوحيت ا 

" مث نتبعهم ال خرين * أأمل هنكل الأولني [ " عليه الصالة السالم  طالب عيل بن أأيب]والية 

: قال( " ١)كذكل نفعل ابجملرمني " الأولني اذلين كذبوا الرسل يف طاعة الأوصياء : قال

ىل أ ل دمحم وركب من وصيه ما ركب، قلت ن املتقني : " من أأجرم ا  حنن : ؟ قال( "٢)ا 

براه يوم يقوم الروح " مي غريان وسائر الناس مهنا برأ ء، قلت وهللا وش يعتنا ليس عىل مةل ا 

حنن وهللا املأأذون هلم يوم القيامة والقائلون : ال ية قال( " ٦.. )واملالئكة صفا ال يتلكمون

ذا تلكممت؟ قال: صوااب، قلت منجد ربنا ونصيل عىل نبينا ونشفع لش يعتنا، فال : ما تقولون ا 

ن كتاب : " يردان ربنا، قلت مه اذلين جفروا يف حق : قال( " ٤)الفجار لف  جسني الك ا 

 :؟ قال( "٨)هذا اذلي كنمت به تكذبون : " مث يقال: الأمئة واعتدوا علهيم، قلت

 نعم: تزنيل؟ قال: يعين أأمري املؤمنني، قلت

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١3٢الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

 - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١33الصفحة  - 1ج  -ش يخ اللكيين ال  -الاكيف ١3١

 ١3١الصفحة 

عليه الصالة دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم، عن احلجال، عن حامد، عن أأيب عبد هللا 

: عليه الصالة السالم قال أأمري املؤمنني : وذكر رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل فقالالسالم 

 ا من دمحم صىل هللا عليه وأ هلما برأأ هللا نسمة خري 

 ١١٤الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 
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عدة من أأحصابنا، عن أأمحد بن دمحم، عن ابن فضال، عن أأيب مجيةل، عن دمحم احلليب، عن 

ن رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل قال: قالعليه الصالة السالم أأيب عبد هللا  ا ن هللا : ا 

مثل ليأأميت يف الطني، وعلمين أأسامء مه كام عمل أ دم الأسامء لكها، مفر يب أأحصاب الراايت 

ن ريب وعدين يف ش يعة عيل خصةل، قيل اي رسول هللا وما : فاس تغفرت لعيل وش يعته، ا 

صغرية وال كبرية وهلم تبدل السيئات  املغفرة ملن أ من مهنم وأأن ال يغادر مهنم: يه؟ قال

 حس نات

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١١١الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١١3 

براهمي، عن أأبيه، عن احلسن بن س يف، عن أأبيه، معن ذكره عن أأيب عبد هللا  عيل بن ا 

الناس مث رفع يده الميىن  خطب رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل: قالعليه الصالة السالم 

 :هللا ورسوهل أأعمل، فقال: أأتدرون أأهيا الناس ما يف كف ؟ قالوا: قابضا عىل كفه مث قال

أأهيا : فهيا أأسامء أأهل اجلنة وأأسامء أ ابهئم وقبائلهم ا ىل يوم القيامة، مث رفع يده الشامل فقال

ء أأهل النار وأأسامء أ ابهئم أأسام: هللا ورسوهل أأعمل، فقال: الناس أأتدرون ما يف كف ؟ قالوا

حمك هللا وعدل، حمك هللا و عدل، فريق يف اجلنة وفريق : وقبائلهم ا ىل يوم القيامة، مث قال

 يف السعري

 ١١١الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

عدة من أأحصابنا، عن أأمحد بن دمحم، عن احلسني بن سعيد، عن دمحم بن س نان، عن ابن 

اكن رسول : قالعليه الصالة السالم بن عامر، عن أأيب عبد هللا  مساكن، عن ا سامعيل

ذا ريئ يف الليةل الظلامء ريئ هل نور كأنه شقة مقر  هللا صىل هللا عليه وأ هل ا 

 ١١٦الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 
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بعض أأحصابنا، عن ابن مجهور، عن أأبيه، عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب عن عبد الرمحن 

عليه عن دمحم بن س نان، عن املفضل بن معر مجيعا، عن أأيب عبد هللا [ و]جاج، بن احل

يبعث عبد املطلب أأمة وحده، عليه هباء امللوك وس اميء الأنبياء وذكل : قالالصالة السالم 

ىل : أأنه أأول من قال ابلبداء، قال واكن عبد املطلب أأرسل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل ا 

بل قد ند اي رب : " ت هل، جفمعها فأأبطأأ عليه فأأخذ حبلقة ابب الكعبة وجعل يقولرعاته يف ا 

ن تفعل فأأمر ما بدا كل  جفاء رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل ابال بل وقد وجه " أأهتكل أ كل ا 

ن : " عبد املطلب يف لك طريق ويف لك شعب يف طلبه وجعل يصيح اي رب أأهتكل أ كل ا 

اي بين ال : ل هللا صىل هللا عليه وأ هل أأخذه فقبهل وقالوملا رأأى رسو " تفعل فأأمر ما بدا كل 

 وهجتك بعد هذا يف شئ فا ين أأخاف أأن تغتال فتقتل

 ١١٤الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

دمحم بن حيىي، عن سلمة بن اخلطاب، عن عيل بن س يف، عن معرو بن مشر عن جابر، 

النيب صىل هللا عليه وأ هل صلت عليه ملا قبض : قالعليه الصالة السالم عن أأيب جعفر 

: عليه الصالة السالم وقال أأمري املؤمنني : املالئكة واملهاجرون والأنصار فوجا فوجا، قال

منا أأنزلت هذه ال ية عيل : مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل يقول يف حصته وسالمته ا 

ىل النيب اي أأهيا اذلين أ منوا ا ن هللا ومالئكته يصلون ع" يف الصالة عيل بعد قبض هللا يل 

 (١)صلوا عليه وسلموا تسلامي 

 ١٢1الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

عيل بن دمحم بن عبد هللا، عن الس ياري، عن دمحم بن مجهور، عن بعض أأحصابنا عن أأيب 

ن فاطمة بنت أأسد أأم أأمري املؤمنني اكنت أأول : قالعليه الصالة السالم عبد هللا  امرأأة ا 

هاجرت ا ىل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل من مكة ا ىل املدينة عىل قدمهيا واكنت من أأبر 

ن الناس : الناس برسول هللا صىل هللا عليه وأ هل، فسمعت رسول هللا وهو يقول ا 

وا سوأأاته، فقال لها رسول هللا صىل هللا عليه : حيرشون يوم القيامة عراة كام ودلوا فقالت
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واضعفاه، فقال لها : أأسأأل هللا أأن يبعثك اكس يةومسعته يذكر ضغطة القرب، فقالتفا ين : وأ هل

 :رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل

ا ين أأريد أأن : فا ين أأسأأل هللا أأن يكفيك ذكل، وقالت لرسول هللا صىل هللا عليه وأ هل يوما

ن فعلت أأعتق هللا بلك عضو مهنا عضوا منك من : أأعتق جارييت هذه، فقال لها النار، ا 

فلام مرضت أأوصت ا ىل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وأأمرت أأن يعتق خادهما، واعتقل 

مياء، فقبل رسول هللا صىل هللا  لساهنا جفعلت تويم ا ىل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل ا 

 .عليه وأ هل وصيهتا

ذ أأاته أأمري املؤمنني  فقال هل رسول  وهو يبيكعليه الصالة السالم فبيامن هو ذات يوم قاعد ا 

وأأيم وهللا : ماتت أأيم فاطمة، فقال رسول هللا: ما يبكيك؟ فقال: هللا صىل هللا عليه وأ هل

لهيا وبىك، مث أأمر النساء أأن يغسلهنا وقال صىل هللا عليه  وقام مرسعا حىت دخل فنظر ا 

 :وأ هل

ذا فرغنت فال حتدثن شيئا حىت تعلمنين، فلام فرغن أأعلمنه بذكل، فأأعطاهن أأحد مقيصيه  ا 

ذا رأأيمتوين قد فعلت شيئا مل : اذلي ييل جسده وأأمرهن أأن يكفهنا فيه وقال للمسلمني ا 

أأفعهل قبل ذكل فسلوين مل فعلته، فلام فرغن من غسلها وكفهنا دخل صىل هللا عليه وأ هل 

حفمل جنازهتا عىل عاتقه، فمل يزل حتت جنازهتا حىت أأوردها قربها، مث وضعها ودخل القرب 

فيه، مث قام فأأخذها عىل يديه حىت وضعها يف القرب مث انكب علهيا طويال يناجهيا فاضطجع 

: مث خرج وسوى علهيا، مث انكب عىل قربها فسمعوه يقول[ ابنك]ابنك، ابنك : ويقول لها

هل ا ال هللا، اللهم ا ين أأس تودعها ا ايك مث انرصف، فقال هل املسلمون ان رأأيناك فعلت : ال ا  ا 

ن اكنت ليكون عندها الشئ : بل اليوم فقالأأش ياء مل تفعلها ق  اليوم فقدت بر أأيب طالب، ا 

نيذكرت القيامة وأأن الناس حيرشون عراة، فقالت وا : فتؤثرين به عىل نفسها وودلها وا 

سوأأاته، فضمنت لها أأن يبعهثا هللا اكس ية وذكرت ضغطة القرب فقالت وا ضعفاه، فضمنت 

يص واضطجعت يف قربها ذلكل، وانكببت علهيا فلقنهتا لها أأن يكفهيا هللا ذكل، فكفنهتا بقمي
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ما تسأأل عنه، فا هنا س ئلت عن رهبا فقالت وس ئلت عن رسولها فأأجابت وس ئلت عن 

ماهما فارجت علهيا، فقلت  [ابنك]ابنك، ابنك : ولهيا وا 

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١٢3الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١٢١ 

: ني بن دمحم، عن معىل بن دمحم، عن أأمحد بن دمحم بن عيل، عن عيل بن جعفر قالاحلس

ذ : يقولعليه الصالة السالم مسعت أأاب احلسن  بينا رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل جالس ا 

دخل عليه مكل هل أأربعة وعرشون وهجا فقال هل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل حبييب 

لست جبربئيل اي دمحم بعثين هللا عز وجل : الصورة، قال املكل جربئيل مل أأرك يف مثل هذه

ذا بني : فاطمة من عيل، قال: من ممن؟ قال: أأن أأزوج النورمن النور، قال فلام وىل املكل ا 

منذ مك كتب هذا : كتفيه دمحم رسول هللا، عيل وصيه، فقال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل

  أ دم ابثنني وعرشين أألف عاممن قبل أأن خيلق هللا: بني كتفيك؟ فقال

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١٦1الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١٦٤ 

دمحم بن حيىي، عن عيل بن ا سامعيل، عن دمحم بن معر والزايت، عن رجل من أأحصابنا، 

ن جربئيل : قالعليه الصالة السالم عن أأيب عبد هللا  نزل عىل دمحم م عليه الصالة السالا 

اي دمحم ا ن هللا يبرشك مبولود يودل من فاطمة، تقتهل أأمتك من : صىل هللا عليه وأ هل فقال هل

اي جربئيل وعىل ريب السالم ال حاجة يل يف مولود يودل من فاطمة، تقتهل : بعدك، فقال

ل اي جربئي: فقال هل مثل ذكل، فقالعليه الصالة السالم أأميت من بعدي، فعرج مث هبط 

عليه الصالة وعىل ريب السالم ال حاجة يل يف مولود تقتهل أأميت من بعدي، فعرج جربئيل 

ن ربك يقرئك السالم ويبرشك بأأنه جاعل يف : ا ىل السامء مث هبط فقالالسالم  اي دمحم ا 

 :ذريته اال مامة والوالية والوصية، فقال
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تقتهل أأميت من بعدي قد رضيت مث أأرسل ا ىل فاطمة أأن هللا يبرشين مبولود يودل كل، 

ليه ال حاجة يل يف مولود  لهيا أأن هللا قد [مين]فأأرسلت ا  ، تقتهل أأمتك من بعدك، فأأرسل ا 

ن قد رضيت، ف ليه ا  محلته كرها "   جعل يف ذريته اال مامة والوالية والوصية فأأرسلت ا 

ذا بلغ أأشده وبلغ أأربعني س نة قال رب  ووضعته كرها ومحهل وفصاهل ثالثون شهرا حىت ا 

أأوزعين أأن أأشكر نعمتك اليت أأنعمت عيل وعىل وادلي وأأن أأمعل صاحلا ترضاه وأأصلح يل 

أأصلح يل يف ذرييت لاكنت ذريته لكهم أأمئةومل يرضع احلسني من : فلوال أأنه قال" يف ذرييت 

هبامه يف فيه فميص مهنا ما  فاطمة علهيا السالم وال من أأنىث، اكن يؤىت به النيب فيضع ا 

من حلم رسول هللا ودمه عليه الصالة السالم والثالث، فنبت حلم احلسني  يكفهيا اليومني

ال عيىس ابن مرمي ( 1) واحلسني بن عيل علهيام عليه الصالة السالم ومل يودل لس تة أأشهر ا 

 .السالم

أأن النيب صىل هللا عليه وأ هل عليه الصالة السالم ويف رواية أأخرى، عن أأيب احلسن الرضا 

  فيلقمه لسانه فميصه فيجز  به ومل يرتضع من أأنىثاكن يؤىت به احلسني

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١٦٢الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١٦١ 

احلسني بن دمحم بن عامر، عن أأمحد بن ا حساق بن سعد، عن سعدان بن مسمل، عن أأيب 

ملا اكن يف الليةل اليت وعد : القعليه الصالة السالم عامرة، عن رجل، عن أأيب عبد هللا 

اي بين ابغين وضوء ا : عليه الصالة السالم فهيا عيل بن احلسني علهيام السالم قال حملمد 

ن فيه شيئا ميتا قال: فقمت جفئته بوضوء، قال: قال خفرجت جفئت : ال أأبغ  هذا فا 

ذا فيه فارة ميتة جفئته بوضوء غريه، فقال ةل اليت وعدهتا، اي بين هذه اللي: ابملصباح فا 

فمل تلبث أأن : قال. فأأوىص بناقته أأن حيظر لها حظار وأأن يقام لها علف جفعلت فيه

 :خرجت حىت أأتت القرب فرضبت جبراهنا ورغت ومهلت عيناها، فايت دمحم بن عيل فقيل هل

ن الناقة قد خرجت فأأاتها فقال  :صه ال ن قويم ابرك هللا فيك، فمل تفعل، فقال: ا 
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ن اكن ليخر  ج علهيا ا ىل مكة فيعلق السوط عىل الرحل مفا يقرعها حىت يدخل املدينة، وا 

واكن عيل بن احلسني علهيام السالم خيرج يف الليةل الظلامء فيحمل اجلراب فيه الرصر : قال

ليه فلام مات عيل بن  من ادلاننري وادلرامه حىت يأأيت اباب اباب فيقرعه مث ينيل من خيرج ا 

 اكن يفعهلعليه الصالة السالم فقدوا ذاك، فعلموا أأن عليا احلسني علهيام السالم 

 ١٦٨الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

عدة من أأحصابنا، عن أأمحد بن دمحم، عن دمحم بن س نان، عن أأابن بن تغلب عن أأيب عبد 

ن جابر بن عبد هللا الأنصاري اكن أ خر من بق  من : قالعليه الصالة السالم هللا  ا 

لينا أأهل البيت واكن يقعد يف مسجد رسول ( 1)رسول هللا أأحصاب  واكن رجال منقطعا ا 

بعاممة سوداء واكن ينادي اي ابقر العمل، اي ابقر ( ١)هللا صىل هللا عليه وأ هل وهو معتجر 

ال وهللا ما أأجهر ولكين مسعت : جابر هيجر، فاكن يقول: العمل، فاكن أأهل املدينة يقولون

نك س تدرك رجال مين امسه امس  وشامئهل شامئيل، : ليه وأ هل يقولرسول هللا صىل اهل ع  ا 

فبينا جابر يرتدد ذات يوم يف بعض : يبقر العمل بقرا، فذاك اذلي دعاين ا ىل ما أأقول، قال

ليه قال ذ مر بطريق يف ذاك الطريق كتاب فيه دمحم بن عيل فلام نظر ا  اي : طرق املدينة ا 

شامئل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل : فأأدبر مث قالأأدبر : غالم أأقبل فأأقبل مث قال هل

امس  دمحم بن عيل بن احلسني، فأأقبل عليه : واذلي نفيس بيده، اي غالم ما امسك؟ قال

بأأيب أأنت وأأيم أأبوك رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل يقرئك السالم ويقول : يقبل رأأسهويقول

 :ذكل، قال

ىل أأبيه  اي بين وقد فعلها : وهو ذعر فأأخربه اخلرب، فقال هلفرجع دمحم بن عيل بن احلسني ا 

الزم بيتك اي بين فاكن جابر يأأتيه طريف الهنار و اكن أأهل املدينة : جابر، قال نعم قال

وا جعباه جلابر يأأيت هذا الغالم طريف الهنار وهو أ خر من بق  من أأحصاب رسول : يقولون

احلسني علهيام السالم فاكن دمحم بن  هللا صىل هللا عليه وأ هل فمل يلبث أأن مىض عيل بن

عليه جفلس : قال( 1)عيل يأأتيه عىل وجه الكرامة لصحبته لرسول هللا صىل هللا عليه وأ هل 

ما رأأينا أأحدا أأجرأأ من : حيدهثم عن هللا تبارك وتعاىل، فقال أأهل املدينةالصالة السالم 
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ما : وأ هل فقال أأهل املدينة هذا، فلام رأأى ما يقولون حدهثم عن رسول هللا صىل هللا عليه

رأأينا أأحدا قط أأكذب من هذا حيدثنا معن مل يره، فلام رأأى ما يقولون حدهثم عن جابر بن 

 عبد هللا، قال فصدقوه واكن جابر بن عبد هللا يأأتيه فيتعمل منه

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١٤٤الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١٦9   

دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن أأيب زاهر، أأو غريه، عن دمحم بن حامد، عن أأخيه أأمحد ابن 

براهمي، عن أأبيه، عن أأيب احلسن الأول  : قلت هل: قالعليه الصالة السالم حامد، عن ا 

: نعم، قلت: جعلت فداك أأخربين عن النيب صىل هللا عليه وأ هل ورث النبيني لكهم؟ قال

ال ودمحم صىل هللا عليه وأ هل أأعمل : ىل نفسه؟ قالمن دلن أ دم حىت انهتا  ا   ما بعث هللا نبيا ا 

 :قلت: منه، قال

ذن هللا، قال ن عيىس ابن مرمي اكن حيىي املوىت اب  صدقت وسلامين بن داود اكن يفهم : ا 

: فقال: منطق الطري واكن رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل يقدر عىل هذه املنازل، قال

نسلامين بن داود قا فقال مايل ال أأرى الهدهد أأم اكن " ل للهدهد حني فقده وشك يف أأمره ا 

لأعذبنه عذااب شديدا أأو لأذحبنه أأو ليأأتيين : " حني فقده، فغضب عليه فقال" من الغائبني 

منا غضب لأنه اكن يدهل عىل املاء، فهذا ( " ١)بسلطان مبني  قد أأعط   -وهو طائر  -وا 

املردة هل طائعني، [ و] واللمل والانس واجلن والش ياطني ما مل يعط سلامين وقد اكنت الرحي

ن هللا يقول يف كتابه ولو أأن قرأ ان : " ومل يكن يعرف املاء حتت الهواء، واكن الطري يعرفه وا 

وقد ورثنا حنن هذا القرأ ن ( " 3)سريت به اجلبال أأو قطعت به الأرض أأو لكم به املوىت 

البدلان، وحتىي به املوىت، وحنن نعرف املاء حتت  اذلي فيه ما تسري به اجلبال وتقطع به

ال أأن يأأذن هللا به مع ما قد يأأذن هللا مما  ن يف كتاب هللا ل ايت ما يراد هبا أأمر ا  الهواء، وا 

وما من غائبة يف السامء : " كتبه املاضون، جعهل هللا لنا يف أأم الكتاب، ا ن هللا يقول

ال يف كتاب مبني  مث أأورثنا الكتاب اذلين اصطفينا من عبادان " : مث قال( " ١)والأرض ا 

( * ابب)فنحن اذلين اصطفاان هللا عز وجل وأأورثنا هذا اذلي فيه تبيان لك شئ( " ٢)
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عند هللا عز وجل واهنم ( * * )ان الأمئة علهيم السالم عندمه مجيع الكتب اليت نزلت من)

براهمي، عن  - 1( * يعرفوهنا عىل اختالف أألسنهتا براهمي، عيل بن ا  أأبيه، عن احلسن بن ا 

ىل أأيب عبد هللا ( 1)عن يونس، عن هشام ابن احلمك يف حديث بريه  أأنه ملا جاء معه ا 

حفىك هل هشام عليه الصالة السالم فلق  أأاب احلسن موىس بن جعفر عليه الصالة السالم 

ك بكتابك؟ اي بريه كيف علم: لربيهعليه الصالة السالم احلاكية، فلام فرغ قال أأبو احلسن 

فابتدأأ : ما أأوثقين بعلم  فيه، قال: كيف ثقتك بتأأويهل؟ قال: ، مث قال(١)أأان به عامل : قال

 يقرء اال جنيل؟عليه الصالة السالم أأبواحلسن 

ايك كنت أأطلب منذ مخسني س نة أأو مثكل، قال: فقال بريه ميانه، : ا  فأ من بريه وحسن ا 

 .وأ منت املرأأة اليت اكنت معه

حفىك هل هشام الالكم عليه الصالة السالم فدخل هشام وبريه واملرأأة عىل أأيب عبد هللا 

عليه وبني بريه، فقال أأبو عبد هللا عليه الصالة السالم اذلي جرى بني أأيب احلسن موىس 

أأىن لمك التوراة : ذرية بعضها من بعض وهللا مسيع علمي، فقال بريه: الصالة السالم 

 نبياء؟واال جنيل وكتب الأ 

ن هللا ال جيعل جحة : قال يه عندان وراثة من عندمه نقرؤها كام قرؤوها ونقولها كام قالوا، ا 

 يف أأرضه يسأأل عن شئ فيقول ال أأدري

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١١٤الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١١٦ 

عن صاحل بن سهل عن أأيب عبد هللا عدة من أأحصابنا، عن أأمحد بن دمحم، عن أأبن حمبوب، 

بأأي شئ : أأن بعض قريش قال لرسول هللا صىل هللا عليه وأ هلعليه الصالة السالم 

ا ين كنت أأول من أ من بريب وأأول من : س بقت الأنبياء وأأنت بعثت أ خرمه وخامتهم؟ قال

فكنت " وأأشهدمه عىل أأنفسهم أألست بربمك قالوا بىل " أأجاب حني أأخذ هللا ميثاق النبيني 

 أأان أأول نيب قال بىل، فس بقهتم ابالقرار ابهلل
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 ١١1الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

براهمي، عن أأبيه، عن ابن أأيب معري، عن حامد، عن احلليب، عن أأيب عبد هللا  عيل بن ا 

ن : فقالعليه الصالة السالم أأىت العباس أأمري املؤمنني : قالعليه الصالة السالم  اي عيل ا 

اس قد اجمتعوا أأن يدفنوا رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل يف بقيع املصىل وأأن يؤهمم رجل الن

ىل الناس فقالعليه الصالة السالم مهنم، خفرج أأمري املؤمنني  ن رسول هللا : ا  اي أأهيا الناس ا 

مام  ا ين ادفن يف البقعة اليت اقبض فهيا، مث قام : حيا وميتا وقال( 1)صىل هللا عليه وأ هل ا 

 .ىل الباب فصىل عليه، مث أأمر الناس عرشة عرشة يصلون عليه مث خيرجونع

 ١٢1الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

سامعيل بن همران عن س يف بن معرية،  عدة من أأحصابنا، عن أأمحد بن دمحم بن خادل، عن ا 

 :قالعليه الصالة السالم ، عن سامعة، عن أأيب احلسن موىس (1)عن أأيب املغرا 

بل : أألك شئ يف كتاب هللا وس نة نبيه صىل هللا عليه وأ هل؟ أأو تقولون فيه؟ قال: قلت هل

 .لك شئ يف كتاب هللا وس نة نبيه صىل هللا عليه وأ هل

براهمي بن هامش، عن أأبيه، عن حامد بن عيىس،  - 1( ابب اختالف احلديث) عيل بن ا 

براهمي ابن معر الاميين، عن أأابن بن أأيب عياش، عن  : سلمي بن قيس الهاليل، قالعن ا 

 .قلت

ا ين مسعت من سلامن واملقداد وأأيب ذر شيئا من : عليه الصالة السالم لأمري املؤمنني 

تفسري القرأ ن وأأحاديث عن نيب هللا صىل هللا عليه وأ هل غري ما يف أأيدي الناس، مث مسعت 

القرأ ن ومن منك تصديق ما مسعت مهنم ورأأيت يف أأيدي الناس أأش ياء كثرية من تفسري 

الأحاديث عن نيب هللا صىل هللا عليه وأ هل أأنمت ختالفوهنم فهيا، وتزمعون أأن ذكل لكه 

ابطل، أأفرتى الناس يكذبون عىل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل متعمدين، ويفرسون 

 :فأأقبل عيل فقال: القرأ نبأ راهئم؟ قال
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 .قد سأألت فافهم اجلواب

ن يف أأيدي الناس حقا وابطال، وصد قا وكذاب، وانخسا ومنسوخا، وعاما وخاصا، وحمكام ا 

ومتشاهبا، وحفظا ووهام، وقد كذب عىل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل عىل عهده حىت 

مفن كذب عيل متعمدا فليتبوء ( ١)أأهيا الناس قد كرثت عيل الكذابة : قام خطيبا فقال

منا أأاتمك احلديث : من أأربعة ليس هلم خامس مقعده من النار، مث كذب عليه من بعده، وا 

أأن يكذب عىل رسول ( 1)رجل منافق يظهر اال ميان، متصنع ابال سالمال يتأأمث وال يتحرج 

هللا صىل هللا عليه وأ هل متعمدا، فلو عمل الناس أأنه منافق كذاب، مل يقبلوا منه ومل 

، يصدقوه، ولكهنم قالوا هذا قد حصب رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل ورأ ه ومسع منه

ووصفهم مبا ( ١)وأأخذوا عنه، ومه ال يعرفون حاهل، وقد أأخربه هللا عن املنافقني مبا أأخربه 

ن يقولوا تسمع لقوهلم : " وصفهم فقال عز وجل ذا رأأيهتم تعجبك أأجساهمم وا  مث ( " 3)وا 

ىل النار ابلزور والكذب والهبتان فولومه الأعامل ىل أأمئة الضالةل وادلعاة ا   بقوا بعده فتقربوا ا 

ال من (١) منا الناس مع امللوك وادلنيا ا  ، ومحلومه عىل رقاب الناس، وأألكوا هبم ادلنيا، وا 

 .عصم هللا، فهذا أأحد الأربعة

ورجل مسع من رسول هللا شيئا مل حيمهل عىل وهجه وومه فيه، ومل يتعمد كذاب فهو يف يده، 

 عليه وأ هل فلو عمل أأان مسعته من رسول هللا صىل هللا: يقول به ويعمل به ويرويه فيقول

 .املسلمون أأنه ومه مل يقبلوه ولو عمل هو أأنه ومه لرفضه

ورجل اثلث مسع من رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل شيئا أأمر به مث هنا  عنه وهو ال يعمل، 

أأو مسعه يهنا  عن شئ مث أأمر به وهو ال يعمل، حففظ منسوخه ومل حيفظ الناخس، ولو عمل 

ذ مسعوه منه أأنه منسوخ لرفضوهأأنه منسوخ لرفضه، ومل   .عمل املسلمون ا 

وأ خر رابع مل يكذب عىل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل، مبغض للكذب خوفا من هللا و 

، بل حفظ ما مسع عىل وهجه جفاء به (٢)تعظامي لرسول هللا صىل هللا عليه وأ هل، مل ينسه 

سوخ، فعمل ابلناخس ورفض املنسوخ كام مسع مل يزد فيه ومل ينقص منه، وعمل الناخس من املن 
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وحممك [ وخاص وعام]فا ن أأمر النيب صىل هللا عليه وأ هل مثل القرأ ن انخس ومنسوخ 

الكم عام : من رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل الالكم هل وهجان( ٦)ومتشابه قد اكن يكون 

ه، وما هنامك ما أ اتمك الرسول خفذو : " والكم خاص مثاللقرأ ن وقال هللا عز وجل يف كتابه

فيشتبه عىل من مل يعرف ومل يدر ما عىن هللا به ورسوهل صىل هللا ( " 1)عنه فانهتوا 

عليه وأ هل وليس لكأحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل اكن يسأأهل عن الشئ فيفهم واكن 

فيسأأل ( ١)مهنم من يسأأهل وال يس تفهمه حىت أأن اكنوا ليحبون أأن جيئي الأعرايب والطاري 

 .ول هللا صىل هللا عليه وأ هل حىت يسمعوارس

وقد كنت أأدخل عىل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل لك يوم دخةل ولك ليةل دخةل فيخليين 

فهيا أأدور معه حيث دار، وقد عمل أأحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل أأنه مل يصنع ذكل 

ىل هللا عليه وأ هل أأكرث ذكل يف بأأحد من الناس غريي فرمبا اكن يف بييت يأأتيين رسول هللا ص

ذا دخلت عليه بعض منازهل أأخالين وأأقام عين نسائه فال يبق  عنده غريي . بييت وكنت ا 

ذا سأألته  ذا أأاتين للخلوة مع  يف مزنيل مل تقم عين فاطمة وال أأحد من بين، وكنت ا  وا 

ذا سكت عنه وفنيت مسائيل ابتدأأين، مفا نزلت عىل رسول هللا صىل  هللا عليه أأجابين وا 

ال أأقرأأنهيا وأأمالها عيل فكتبهتا خبط  وعلمين تأأويلها وتفسريها وانخسها  وأ هل أ ية من القرأ ن ا 

ومنسوخها، وحممكها ومتشاهبها، وخاصها وعاهما، ودعا هللا أأن يعطيين فهمها، وحفظها، مفا 

وما ترك نسيت أ ية من كتاب هللا وال علام أأماله عيل وكتبته، منذ دعا هللا يل مبا دعا، 

شيئا علمه هللا من حالل وال حرام، وال أأمر وال هنا  اكن أأو يكون وال كتاب مزنل عىل 

ال علمنيه وحفظته، فمل أأنس حرفا واحدا، مث وضع يده عىل  أأحد قبهل من طاعة أأو معصية ا 

اي نيب هللا بأأيب أأنت وأأيم : صدري ودعا هللا يل أأن ميال قليب علام وفهام وحكام ونورا، فقلت

ذ دعوت هللا يل مبا دعوت مل أأنس شيئا ومل يفتين شئ مل أأكتبه أأفتتخوف عيل النس يان من

 (3)ال لست أأختوف عليك النس يان واجلهل : فامي بعد؟ فقال

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ٦١الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

 ٦١الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ٦3
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براهمي، عن أأبيه، عن دمحم بن أأيب معري، عن ابن أأذينة، عن بريد العجيل، عن أأيب عيل  بن ا 

منا أأنت منذر وللكقوم هاد : " يف قول هللا عز وجلعليه الصالة السالم جعفر  : فقال" ا 

ىل ما جاء به نيب هللا  رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل املنذر وللك زمان منا هاد هيدهيم ا 

 وأ هل، مث الهداة من بعده عيل مث الأوصياء واحد بعد واحد صىل هللا عليه

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 19١الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

191 

ان أأنزلناه : قالعليه الصالة السالم وعن أأيب جعفر  اي معرش الش يعة خامصوا بسورة ا 

هنا حلجة هللا تبارك وتعاىل  عىل اخللق بعد رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل حتلجوا، فوهللا ا 

هنا لغاية علمنا، اي معرش الش يعة خامصوا ب هنا لس يدة دينمك، وا  ان "   وا  مح والكتاب املبني ا 

ان كنا منذرين  فا هنا لوالة الامر خاصة بعد رسول هللا صىل هللا " أأنزلناه يف ليةل مباركة ا 

ال خال فهيا نذير : " ارك وتعاىلعليه وأ هل، اي معرش الش يعة يقول هللا تب ن من أأمة ا  ( 3)وا 

صدقت، فهل اكن نذير وهو يح : اي أأاب جعفر نذيرها دمحم صىل هللا عليه وأ هل قال: قيل" 

أأرأأيت عليه الصالة السالم ال، قال أأبو جعفر : من البعثة يف أأقطار الأرض، فقال السائل

ه وأ هل يف بعثته من هللا عز وجل نذير، بعيثه أأليس نذيره، كام أأن رسول هللا صىل هللا علي

ال وهل بعيث نذير قال: بىل، قال: فقال فا ن قلت ال فقد ضيع رسول : فكذكل مل ميت دمحم ا 

 وما يكفهيم القرأ ن؟: هللا صىل هللا عليه وأ هل من يف أأصالب الرجال من أأمته، قال

ن وجدوا هل مفرسا قال: قال بىل قد : يه وأ هل؟ قالوما فرسه رسول هللا صىل هللا عل : بيل ا 

مة شأأن ذكل الرجل وهو عيل بن أأيب طالب  عليه الصالة فرسه لرجل واحد، وفرس للأ

 .السالم 

ال : اي أأاب جعفر اكن هذا أأمر خاص ال حيمتهل العامة؟ قال: قال السائل أأىب هللا أأن يعبد ا 

ابن أأجهل اذلي يظهر فيه دينه، كام أأنه اكن رسول هللا مع خ دجية مس ترتا رسا حىت يأأيت ا 

أأو ما كمت عيل : ينبغ  لصاحب هذا ادلين أأن يكمت؟ قال: حىت أأمر ابالعالن، قال السائل
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يوم أأسمل مع رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل حىت ظهر عليه الصالة السالم بن أأيب طالب 

 فكذكل أأمران حىت يبلغ الكتاب أأجهل: بىل، قال: أأمره؟ قال

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١٢٤الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١١9 

دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم، عن معر بن عبد العزيز، عن دمحم بن الفضيل عن أأيب محزة 

جاهال أأبدا، ( ٦)ال وهللا ال يكون عامل : يقولعليه الصالة السالم مسعت أأاب جعفر : قال

هللا أأجل وأأعز وأأكرم من أأن يفرض طاعة عبد حيجب عنه : عاملا بشئ جاهال بشئ، مث قال

أأن هللا عز وجل مل يعمل نبيه علام ( * )ابب)ال حيجب ذكل عنه: عمل سامئه وأأرضه، مث قال

براهمي،  - 1( * يف العمل وأأنه اكن رشيكه( * * )الا أأمره أأن يعلمه أأمري املؤمنني عيل بن ا 

عن أأبيه، عن ابن أأيب معري، عن ابن أأذينة، عن عبد هللا ابن سلامين، عن محران بن 

ن جربئيل : قالعليه الصالة السالم أأعني، عن أأيب عبد هللا  أأىت عليه الصالة السالم ا 

حداهام وكرس رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل برمانتني فأألك رسول هللا صىل هللا عليه و  أ هل ا 

اي : الأخرى بنصفني فأألك نصفا وأأطعم عليا نصفا مث قال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل

 أأيخ هل تدري ما هااتن الرمانتان؟

أأما الأوىل فالنبوة، ليس كل فهيا نصيب وأأما الأخرى فالعمل أأنت رشييك فيه، : ال، قال: قال

مل يعمل هللا دمحما صىل هللا عليه : قالأأصلحك هللا كيف اكن؟ يكون رشيكه فيه؟ : فقلت

ال وأأمره أأن يعلمه عليا   عليه الصالة السالم وأ هل علام ا 

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١٦3الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١٦١ 

دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم، عن  - 1( * هجات علوم الأمئة علهيم السالم( * )ابب)

سامعيل، عن معه محزة بن بزيع، عن عيل السايئ دمحم عن أأيب احلسن الأول ( 1) بن ا 

ماض وغابر وحادث : مبلغ علمنا عىل ثالثة وجوه: قال: قالعليه الصالة السالم موىس 
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وأأما احلادث فقذف يف القلوب، ونقر يف ( 3)فاما املايض مففرس، وأأما الغابر مفزبور ( ١)

دمحم بن حيىي، عن دمحم بن احلسن، عن .منا وال نيب بعد نبيناوهو أأفضل عل ( ١)الاسامع 

مسعت : دمحم بن عبد امحليد، عن منصور بن يونس، عن ابن أأذينة، عن دمحم بن مسمل قال

نزل جربئيل عىل دمحم صىل هللا عليه وأ هل برمانتني من : يقولعليه الصالة السالم أأاب جعفر 

أأما : ما هااتن الرمانتان اللتان يف يدك؟ فقال: فقالعليه الصالة السالم اجلنة، فلقيه عيل 

هذه فالنبوة، ليس كل فهيا نصيب، وأأما هذه فالعمل، مث فلقها رسول هللا صىل هللا عليه 

أأنت رشييك : وأ هل بنصفني فأأعطاه نصفها وأأخذ رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل نصفها مث قال

ول هللا صىل هللا عليه وأ هل حرفا مما علمه هللا فمل يعمل وهللا رس: فيه وأأان رشيكك فيه، قال

لينا، مث وضع يده عىل صدره ال وقد علمه عليا مث انهتا  العمل ا   عز وجل ا 

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١٦١الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١٦3 

ن عبد هللا بن معر بن دمحم بن حيىي، عن دمحم بن احلسني، عن ابن أأيب جنران، عن عيىس ب

قلت : قالعليه الصالة السالم ، عن أأيب عبد هللا عليه الصالة السالم عيل بن أأيب طالب 

ن اكن كون : هل ىل ابنه موىس، قال -وال أأراين هللا  -ا  فا ن حدث : قلت: فمبن أأئمت؟ فأأومأأ ا 

وابنا  فا ن حدث بودله حدث وترك أأخا كبريا. بودله، قلت: مبوىس حدث فمبن أأئمت؟ قال

 :ويف نسخة الصفواين. " بودله مث واحدا فواحدا: صغريا، فمبن أأئمت؟ قال

 .مث هكذا أأبدا

 - 1( * ما نص هللا عز وجل ورسوهل عىل الأمئة علهيم السالم واحدا فواحدا( * )ابب)

براهمي، عن دمحم بن عيىس، عن يونس وعيل بن دمحم، عن سهل ابن زايد أأيب  عيل بن ا 

ن عيىس، عن يونس، عن ابن مساكن، عن أأيب بصري قال سأألت أأاب سعيد، عن دمحم ب

أأطيعوا هللا وأأطيعوا الرسول : " عن قول هللا عز وجلعليه الصالة السالم عبد هللا 

نزلت يف عيل بن أأيب طالب واحلسن واحلسني علهيم : فقال( " ١)وأأويل الأمر منمك 
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ن الناس يقولون: فقلت هل: السالم ليا وأأهل بيته علهيم السالم يف كتاب مفا هل مل يسم ع : ا 

ن رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل نزلت عليه : قولوا هلم: فقال: هللا عز و جل؟ قال ا 

الصالة ومل يسم اللهلهم ثالاث وال أأربعا، حىت اكن رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل هو اذلي 

هام درمه، حىت اكن رسول فرس ذكل هلم، ونزلت عليه الزاكة ومل يسم هلم من لك أأربعني در 

طوفوا أأس بوعا : هللا صىل هللا عليه وأ هل هو اذلي فرس ذكل هلم، ونزل احلج فمل يقل هلم

أأطيعوا هللا " حىت اكن رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل هو اذلي فرس ذكل هلم، ونزلت 

ل هللا فقال رسو  -ونزلت يف عيل واحلسن واحلسني  -" وأأطيعوا الرسول وأأويل الأمر منمك 

من كنت مواله، فعيل مواله، وقال صىل هللا عليه وأ هل : يف عيل: صىل هللا عليه وأ هل

أأوصيمك بكتاب هللا وأأهل بييت، فا ين سأألت هللا عز وجل أأن ال يفرق بيهنام حىت يوردهام 

 :عيل احلوض، فأأعطاين ذكل وقال

هنم لن خيرجومك من ابب هدى، و : ال تعلمومه فهم أأعمل منمك، وقال لن يدخلومك يف ابب ا 

ضالةل، فلو سكت رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل فمل يبني من أأهل بيته، الدعاها أ ل 

منا " فالن وأ ل فالن، لكن هللا عز وجل أأنزهل يف كتابة تصديقا لنبيه صىل هللا عليه وأ هل  ا 

فاكن عيل واحلسن ( " 1)يريد هللا ليذهب عنمك الرجس أأهل البيت ويطهرمك تطهريا 

حلسني وفاطمة علهيم السالم، فأأدخلهم رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل حتت الكساء يف وا

 :بيت أأم سلمة، مث قال

ن للك نيب أأهال وثقال وهؤالء أأهل بييت وثقيل، فقالت أأم سلمة أألست من أأهكل؟ : اللهم ا 

نك ا ىل خري ولكن هؤالء أأهيل وثقيل، فلام قبض رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل: فقال  ا 

قامته للناس  اكن عيل أأوىل الناس ابلناس لكرثة ما بلغ فيه رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وا 

وأأخذه بيده، فلام مىض عيل مل يكن يس تطيع عيل ومل يكن ليفعل أأن يدخل دمحم بن عيل وال 

ذا لقال احلسن واحلسني( ١)العباس بن عيل وال واحدا   :من ودله ا 

ينا كام أأنزل فيك فأأمر بطاعتنا كام أأمر بطاعتك وبلغ فينا رسول ا ن هللا تبارك وتعاىل أأنزل ف 

هللا صىل هللا عليه وأ هل كام بلغ فيك وأأذهب عنا الرجس كام أأذهبه عنك، فلام مىض عيل 
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أأوىل هبا لكربه، فلام تويف مل يس تطع عليه الصالة السالم اكن احلسن عليه الصالة السالم 

وأأولوا الأرحام بعضهم أأوىل : "  عز وجل يقولأأن يدخل ودله ومل يكن ليفعل ذكل وهللا

ذا لقال احلسني أأمر هللا بطاعيت كام أأمر بطاعتك " ببعض يف كتاب هللا  فيجعلها يف ودله ا 

و طاعة أأبيك وبلغ يف رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل كام بلغ فيك ويف أأبيك وأأذهب هللا 

مل عليه الصالة السالم احلسني عين الرجس كام أأذهب عنك وعن أأبيك، فلام صارت ا ىل 

يكن أأحد منأأهل بيته يس تطيع أأن يدع  عليه كام اكن هو يدع  عىل أأخيه وعىل أأبيه، لو 

عليه الصالة أأرادا أأن يرصفا الامر عنه ومل يكوان ليفعال مث صارت حني أأفضت ا ىل احلسني 

مث " ب هللا وأأولوا الأرحام بعضهم أأوىل ببعض يف كتا" جفرى تأأويل هذه ال ية السالم 

صارت من بعد احلسني لعيل بن احلسني، مث صارت من بعد عيل بن احلسني ا ىل دمحم بن 

 .الرجس هو الشك، وهللا ال نشك يف ربنا أأبدا: وقال. عليه الصالة السالم عيل 

دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم بن عيىس، عن دمحم بن خادل واحلسني بن سعيد عن النرض 

 بن معران احلليب، عن أأيوب بن احلر ومعران بن عيل احلليب، عن أأيب بن سويد، عن حيىي

 مثل ذكلعليه الصالة السالم بصري عن أأيب عبد هللا 

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١٨٨الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

 ١٨٦الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١٨٤

د بن دمحم ودمحم بن احلسني مجيعا، عن دمحم بن ا سامعيل ابن بزيع، عن دمحم بن حيىي، عن أأمح

قال مسعت أأاب عليه الصالة السالم منصور بن يونس، عن أأيب اجلارود، عن أأيب جعفر 

فرض هللا عز وجل عىل العباد مخسا، أأخذوا أأربعا وتركوا : يقولعليه الصالة السالم جعفر 

الصالة واكن الناس ال يدرون كيف : فقالأأتسمهين يل جعلت فداك؟ : واحدا، قلت

اي دمحم أأخربمه مبواقيت صالهتم، مث نزلت : فقالعليه الصالة السالم يصلون، فزنل جربئيل 

اي دمحم أأخربمه من زاكهتم ما أأخربهتم من صالهتم، مث نزل الصوم فاكن رسول : الزاكة فقال

ذا اكن يوم عاشورا بعث ا ىل ما حوهل من القرى فصاموا ذكل  هللا صىل هللا عليه وأ هل ا 
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عليه الصالة اليوم فزنل شهر رمضان بني شعبان وشوال، مث نزل احلج فزنل جربئيل 

 :فقالالسالم 

 .أأخربمه من جحهم ما أأخربهتم من صالهتم وزاكهتم وصوهمم

منا أأاته ذكل يف يوم امجلعة بعرفة، أأنزل هللا عز وجل  اليوم أأمكلت لمك " مث نزلت الوالية وا 

عليه الصالة واكن كامل ادلين بوالية عيل ابن أأيب طالب "  وأأمتمت عليمك نعميت دينمك

أأميت حديثوا عهد ابجلاهلية : فقال عند ذكل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل( 1)السالم 

فقلت يف نفيس من غري أأن  -ومىت أأخربهتم هبذا يف ابن مع  يقول قائل، ويقول قائل 

ن مل أأبلغ أأن يعذبين، ( ١)مية من هللا عز وجل بتةل فأأتتين عز  -ينطق به لساين  أأوعدين ا 

ن مل تفعل مفا بلغت رسالته وهللا " فزنلت  ليك من ربك وا  اي أأهيا الرسول بلغ ما انزل ا 

فأأخذ رسول هللا صىل هللا عليه ( " 3)يعصمك من الناس ا ن هللا ال هيدي القوم الاكفرين 

نه مل يكن نيب من الأنبياء ممن اكن قبيل  :فقالعليه الصالة السالم وأ هل بيد عيل  أأهيا الناس ا 

ال وقد معره هللا، مث دعاه فأأجابه، فأأوشك أأن ادع  فأأجيب وأأان مسؤول وأأنمت  ا 

نشهد أأنك قد بلغت ونصحت، وأأديت ما عليك جفزاك : مسؤولونفامذا أأنمت قائلون؟ فقالوا

اي معرش املسلمني : مث قال -ثالث مرات  -اللهم اشهد : هللا أأفضل جزاء املرسلني، فقال

 .هذا وليمك من بعدي فليبلغ الشاهد منمك الغائب

أأمني هللا عىل [ عليه الصالة السالم عيل ]اكن وهللا : عليه الصالة السالم قال أأبو جعفر 

ن رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل حرضه اذلي  خلقه وغيبه ودينه اذلي ارتضاه لنفسه، مث ا 

 :حرض، فدعا عليا فقال

اي عيل ا ين أأريد أأن أأئمتنك عىل ما ائمتنين هللا عليه من غيبه وعلمه ومن خلقه ومن دينه 

ن عليا  عليه الصالة اذلي ارتضاه لنفسه فمل يرشك وهللا فهيا اي زايد أأحدا من اخللق مث ا 

اي بين ا ن هللا عز : حرضه اذلي حرضه فدعا ودله واكنوا اثنا عرش ذكرا فقال هلمالسالم 

ن يعقوب دعا ودله واكنوا اثنا عرش ذكرا،  ال أأن جيعل يف س نة من يعقوب وا  وجل قد أأىب ا 
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ن هذين ابنا رسول هللا صىل هللا عليه  ال ا  ين أأخربمك بصاحبمك، ا  فأأخربمه بصاحهبم، أأال وا 

علهيام السالم فامسعوا هلام وأأطيعوا، ووازروهام فا ين قد ائمتنهتام عىل ما وأ هل احلسن واحلسني 

ائمتنين عليه رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل مما ائمتنه هللا عليه من خلقه ومن غيبه ومن 

ما أأوجب لعيل عليه الصالة السالم دينه اذلي ارتضاه لنفسه، فأأوجب هللا هلام من عيل 

رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل فمل يكن الحد مهنام فضل عىل من عليه الصالة السالم 

ذ حرض احلسن مل ينطق يف ذكل اجمللس حىت يقوم،  ن احلسني اكن ا  ال بكربه، وا  صاحبه ا 

ن احلسن  عليه الصالة حرضه اذلي حرضه فسمل ذكل ا ىل احلسني عليه الصالة السالم مث ا 

عليه بنت احلسني  -ه الكربى فاطمة ، مث ا ن حسينا حرضه اذلي حرضه فدعا ابنتالسالم 

لهيا كتااب ملفوفا ووصية ظاهرة و اكن عيل بن احلسني  -الصالة السالم  عليه الصالة فدفع ا 

ال أأنه ملا به، فدفعت فاطمة الكتاب ا ىل عيل بن احلسني مث صار السالم  مبطوان ال يرون ا 

لينا  .وهللا ذكل الكتاب ا 

عن دمحم بن مجهور، عن دمحم بن ا سامعيل بن بزيع، عن احلسني بن دمحم، عن معىل بن دمحم، 

 مثهلعليه الصالة السالم منصور بن يونس، عن أأيب اجلارود، عن أأيب جعفر 

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١91الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١9٤ 

بن حيىي عن صباح دمحم بن احلسن، عن سهل بن زايد، عن دمحم بن عيىس، عن صفوان 

ن رجال من اخملتارية : عليه الصالة السالم قلت لأيب جعفر : الأزرق، عن أأيب بصري قال ا 

مام، فغضب أأبو جعفر  أأفال : ، مث قالعليه الصالة السالم لقيين فزمع أأن دمحم بن احلنفية ا 

ن رسول هللا صىل: أأفال قلت هل: ال وهللا ما دريت ما أأقول، قال: قلتهل؟ قال قلت  هللا ا 

ىل عليه الصالة السالم عليه وأ هل أأوىص ا ىل عيل واحلسن واحلسني فلام مىض عيل  أأوىص ا 

حنن وصيان مثكل ومل يكن ليفعل ذكل، : احلسن واحلسني ولو ذهب يزوهيا عهنام لقاال هل

أأان ويص مثكل من رسول هللا : وأأوىص احلسن ا ىل احلسني ولو ذهب يزوهيا عنه لقال
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وأأولوا الأرحام : "  ومن أأيب ومل يكن ليفعل ذكل، قال هللا عز وجلصىل هللا عليه وأ هل

 .يه فينا ويف أأبنائنا" بعضهم أأوىل ببعض 

دمحم بن حيىي،  - 1( * عليه الصالة السالم اال شارة والنص عىل أأمري املؤمنني ( * )ابب)

سامعيل، عن منصور بن يونس، عن زيد بن اجلهم  عن دمحم بن احلسني، عن دمحم بن ا 

ملا نزلت والية عيل بن : مسعته يقول: قالعليه الصالة السالم الهاليل، عن أأيب عبد هللا 

سلموا عىل : واكن من قول رسول هللا صىل هللا عليه وأ هلعليه الصالة السالم أأيب طالب 

مرة املؤمنني، فاكن مما أأكد هللا علهيام يف ذكل اليوم اي زيد قول رسول هللا صىل هللا  عيل اب 

مرة املؤمنني فقاال أأمن هللا أأو من رسوهل اي رسول هللا؟ : وأ هل هلام عليه قوما فسلام عليه اب 

وال " من هللا ومن رسوهل، فأأنزل هللا عز وجل : فقال هلام رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل

يعين به " تنقضوا الاميان بعد توكيدها وقد جعلمت هللا عليمك كفيال ا ن هللا يعمل ما تفعلون 

وال تكونوا اكليت " ل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل هلام وقوهلام أأمن هللا أأو من رسوهل قو 

أأمئة يه أأزىك من " نقضت غزلها من بعد قوة أأناكاث تتخذون أأميانمك دخال بينمك أأن تكون 

 :أأمئتمك، قال

 ما أأرىب؟: فاان نقرء أأرىب، فقال: ا ي وهللا أأمئة قلت: جعلت فداك أأمئة؟ قال: قلت

منا يبلومك هللا به "  -ومأأ بيده فطرهحا وأأ  وليبينن لمك يوم ( عليه الصالة السالم يعين بعيل )ا 

لو شاء هللا جلعلمك أأمة واحدة ولكن يضل من يشاء وهيدي * القيامة ما كنمت فيه ختتلفون 

وال تتخذوا أأميانمك دخال بينمك فزتل قدم * من يشاء ولتسأألن يوم القيامة عام كنمت تعملون 

( عليه الصالة السالم يعين بعد مقاةل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل يف عيل )عد ثبوهتا ب

ولمك عذاب ( عليه الصالة السالم يعين به عليا )وتذوقوا السوء مبا صددمت عن سبيل هللا 

 ( "1)عظمي 

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١9١الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١91 
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دمحم بن احلسني وغريه، عن سهل، عن دمحم بن عيىس، ودمحم بن حيىي ودمحم بن احلسني 

سامعيل بن جابر وعبد الكرمي بن معرو، عن عبد امحليد  مجيعا، عن دمحم بن س نان، عن ا 

عليه الصالة أأوىص موىس : قالعليه الصالة السالم بن أأيب ادليمل، عن أأيب عبد هللا 

ىل ودل هارون، ومل يوص ا ىل ودله وال ا ىل يوشع ابن نالسالم  ون، وأأوىص يوشع بن نون ا 

ا ىل ودل موىس، ا ن هللا تعاىل هل اخلرية، خيتار من يشاء ممن يشاء، وبرش موىس ويوشع 

قال املس يح عليه الصالة السالم ابملس يح علهيم السالم فلام أأن بعث هللا عز وجل املس يح 

نه سوف يأأيت من بعدي نيب امسه أأمح: هلم جيئي عليه الصالة السالم د من ودل ا سامعيل ا 

منا  بتصديق  وتصديقمك، وعذري وعذرمك وجرت من بعده يف احلواريني يف املس تحفظني، وا 

ساممه هللا تعاىل املس تحفظني لأهنم اس تحفظوا الامس الأكرب وهو الكتاب اذلي يعمل به عمل 

ولقد أأرسلنا رسال . "  تعاىللك شئ، اذلي اكن مع الأنبياء صلوات هللا علهيم يقول هللا

منا عرف مما يدع  ( " 1)قبكل وأأنزلنا معهم الكتاب واملزيان  الكتاب الامس الأكرب وا 

براهمي علهيم  الكتاب التوراة واال جنيل والفرقان فهيا كتاب نوح وفهيا كتاب صاحل وشعيب وا 

ن هذا لف  الصحف الأوىل : " السالم فأأخرب هللا عز وجل براهمي* ا  ( ١) وموىس حصف ا 

براهمي الامس الأكرب، وحصف موىس الامس الأكرب فمل "  منا حصف ا  براهمي، ا  فأأين حصف ا 

 .تزل الوصية يف عامل بعد عامل حىت دفعوها ا ىل دمحم صىل هللا عليه وأ هل

فلام بعث هللا عز وجل دمحما صىل هللا عليه وأ هل أأسمل هل العقب من املس تحفظني وكذبه 

ىل هللا عز وجل وجاهد يف سبيهل، مث أأنزل هللا جل ذكره عليه أأن أأعلن بنو ا رسائيل ودعا ا  

لهيم نيب وال : فضل وصيك فقال ن العرب قوم جفاة، مل يكن فهيم كتابومل يبعث ا  رب ا 

ن أأان أأخربهتم بفضل  يعرفون فضل نبوات الأنبياء علهيم السالم وال رشفهم، وال يؤمنون يب ا 

وقل سالم فسوف يعلمون ( " " 1)وال حتزن علهيم : " أأهل بييت، فقال هللا جل ذكره

فذكر من فضل وصيه ذكرا فوقع النفاق يف قلوهبم، فعمل رسول هللا صىل هللا عليه ( " ١)

 :وأ هل ذكل وما يقولون، فقال هللا جل ذكره
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ولقد نعمل أأنك يضيق صدرك مبا يقولون فا هنم ال يكذبونك ولكن الظاملني بأ ايت ! " اي دمحم

ولكهنم جيحدون بغري جحة هلم، واكن رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل يتأألفهم " ون هللا جيحد

ويس تعني ببعضهم عىل بعض، وال يزال خيرج هلم شيئا يف فضل وصيه حىت نزلت هذه 

ليه نفسه، فقال هللا جل ذكره  :السورة، فاحتج علهيم حني اعمل مبوته، ونعيت ا 

ذا فرغت فانصب "  ىل ربك فارغب * فا  ذا فرغت فانصب علمك، وأأعلن : يقول( " 3)وا  ا 

من كنت مواله فعيل مواله، اللهم : وصيك فأأعلمهم فضهل عالنية، فقال صىل هللا عليه وأ هل

لأبعنث رجال حيب هللا ورسوهل : مث قال -ثالث مرات  -وأ ل من والاه، وعاد من عاداه 

صىل هللا : بفرار يعرض مبن رجع، جينب أأحصابه وجيبنونه، و قال وحيبه هللا ورسوهل، ليس

هذا هو اذلي يرضب الناس : عيل معود ادلين، وقال: عيل س يد املؤمنني وقال: عليه وأ هل

ن : احلق مع عيل أأيامن مال، وقال: ابلس يف عىل احلق بعدي وقال ا ين اترك فيمك أأمرين ا 

أأهل بييت عرتيت، أأهيا الناس امسعوا وقد بلغت، كتاب هللا عز وجول : أأخذمت هبام لن تضلوا

نمك سرتدون عيل احلوض فأأسأألمك عام فعلمت يف الثقلني والثقالن كتاب هللا جل ذكره : ا 

 .وأأهل بييت، فال تس بقومه فهتلكوا، وال تعلمومه فا هنم أأعمل منمك

يزل يلق  فوقعت احلجة بقول النيب صىل هللا عليه وأ هل وابلكتاب اذلي يقرأأه الناس فمل 

منا يريد هللا ليذهب عنمك الرجس أأهل البيت : " فضل أأهل بيته ابلالكم ويبني هلم القرأ ن ا 

واعلموا أأمنا غلممت من شئ فأأن هلل مخسه وللرسول وذلي : " وقال عز ذكره" ويطهرمك تطهريا 

واكن عليه الصالة السالم فاكن عيل ( " ٢)وأ ت ذا القرىب حقه : " مث قال( " ١)القرىب 

قل ال : حقه الوصية اليت جعلت هل، والامس الأكرب، مرياث العمل، وأ اثر عمل النبوةفقال

ال املودة يف القرىب  ذا املودة س ئلت بأأي ذنب قتلت : مث قال" أأسأألمك عليه أأجرا ا  ( " 1)وا 

يقول أأسأألمك عن املودة اليت أأنزلت عليمك فضلها، مودة القرىب بأأي ذنب قتلمتومه وقال جل 

ن كنمت ال تعلمون : " ذكره اذلكر، وأأههل أ ل دمحم [ هو]الكتاب : قال" فاسأألوا أأهل اذلكر ا 

علهيم السالم أأمر هللا عز وجل بسؤاهلم ومل يؤمروا بسؤال اجلهال ومس  هللا عز وجل 

لهيم ولعلهم : " القرأ ن ذكرا فقال تبارك وتعاىل ليك اذلكر لتبني للناس ما نزل ا  وأأنزلنا ا 
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نه ذلكر كل ولقومك وسوف تسأألون : "عز وجل وقال( " ١)يتفكرون  وقال ( " 3)؟ وا 

ولو : " وقال عز وجل( " ١)أأطيعوا هللا وأأطيعوا الرسول وأأويل الأمر منمك : عز وجل

ىل اويل الامر مهنم لعلمه اذلين يس تنبطونه مهنم ( ا ىل هللا و)ردوه  ( " ٢)ا ىل الرسول وا 

ىل أأويل الامر مهن -أأمر الناس  -فرد الامر  لهيما   .م اذلين أأمر بطاعهتم وابلرد ا 

عليه الصالة فلام رجع رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل من جحة الوداع نزل عليه جربئيل 

 :فقالالسالم 

ن مل تفعل مفا بلغت رسالته وهللا يعصمك من "  ليك من ربك وا  اي أأهيا الرسو بلغ ما انزل ا 

ادى الناس فاجمتعوا وأأمر بسمرات فقم فن( " ٦)الناس ا ن هللا ال هيدي القوم الاكفرين 

أأهيا الناس من وليمك وأأوىل بمك من أأنفسمك؟ [ اي: ]شوكهن، مث قال صىل هللا عليه وأ هل

من كنت مواله فعيل مواله، اللهم وأ ل من والاه، وعاد من : هللا ورسوهل، فقال: فقالوا

 :فوقعت حسكة النفاق يف قلوب القوم وقالوا -ثالث مرات  -عاداه 

ال أأن يرفع بضبع ابن معهم  .ا أأنزل هللا جل ذكره هذا عىل دمحم قط وما يريد ا 

لينا ورشفنا : فلام قدم املدينة أأتته الأنصار فقالوا اي رسول هللا ا ن هللا جل ذكره قد أأحسن ا 

بك وبزنوكل بني ظهرانينا، فقد فرح هللا صديقنا وكبت عدوان وقد يأأتيك وفود، فال جتد 

ذا قدم عليك وفد مكة ما تعطهيم فيشمت ب ك العدو، فنحب أأن تأأخذ ثلث أأموالنا حىت ا 

وجدت ما تعطهيم، فمل يرد رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل علهيم شيئا واكن ينتظر ما يأأتيه 

ال املودة يف : " وقالعليه الصالة السالم من ربه فزنل جربئيل  قل ال أأسأألمك عليه أأجرا ا 

ال أأن : فقال املنافقون ومل يقبل أأمواهلم،( " ٢)القرىب  ما أأنزل هللا هذاعىل دمحم وما يريد ا 

: من كنت مواله فعيل مواله واليوم: يرفع بضبع ابن معه وحيمل علينا أأهل بيته يقول أأمس

ال املودة يف القرىب "  يريد أأن : مث نزل عليه أ ية امخلس فقالوا" قل ال أأسأألمك عليه أأجرا ا 

 :جربئيل فقاليعطهيم أأموالنا وفيئنا، مث أأاته 



37 
 

نك قد قضيت نبوتك واس تمكلت أأايمك، فاجعل الامس الأكرب، ومرياث العمل وأأاثر  اي دمحم ا 

ال ويل فهيا عمل تعرف به عليه الصالة السالم عمل النبوة عند عيل  فا ين مل أأترك الأرض ا 

طاعيت، وتعرف به والييت، ويكون جحة ملن يودل بني قبض النيب ا ىل خروج النيب ال خر، 

ليه بأألف لكمة : قال ليه ابالمس الأكرب ومرياث العمل وأ اثر عمل النبوة، وأأوىص ا  فأأوىص ا 

 وأألف ابب، يفتح لك لكمة ولك ابب أألف لكمة وأألف ابب

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١9٦الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

 - 1ج  -الش يخ اللكيين  -اكيف ال١9١الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١9٢

 ١93الصفحة 

براهمي، عن أأبيه وصاحل بن الس ندي، عن جعفر بن بشري، عن حيىي بن معمر  عيل بن ا 

قال رسول هللا : قالعليه الصالة السالم العطار، عن بشري ادلهان، عن أأيب عبد هللا 

ىل أأبوهيام فلام نظر ادعوا يل خلييل، فأأرسلن: صىل هللا عليه وأ هل يف مرضه اذلي تويف فيه ا ا 

لهيام رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل أأعرض عهنام، مث قال ىل : ا  ادعوا يل خلييل، فأأرسل ا 

ليه أأكب عليه حيدثه، فلام خرج لقياه فقاال هل  ما حدثك خليكل؟: عيل فلام نظر ا 

 حدثين أألف ابب يفتح لك ابب أألف ابب: فقال

 ١9٦ الصفحة - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

سامعيل، عن منصور ابن يونس،  دريس، عن دمحم بن عبد اجلبار، عن دمحم بن ا  أأمحد بن ا 

عمل رسول هللا صىل هللا : قالعليه الصالة السالم عن أأيب بكر احلرضيم، عن أأيب جعفر 

 أألف حرف لك حرف يفتح أألف حرفعليه الصالة السالم عليه وأ هل عليا 

 ١9٦صفحة ال - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

ن رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل قال لعيل : حمدود؟ قال ذا أأان : عليه الصالة السالم ا  ا 

ذا فرغت من  مت فاس تق ست قرب من ماء برئ غرس فغسلين وكفين وحنطين، فا 
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غسيل وكفين خفذ جبوامع كفين وأأجلس ين مث سلين عام شئت، فوهللا ال تسأألين عن شئ 

ال أأجبتك فيه [ بن]بنا، عن أأمحد بن دمحم، عن ابن أأيب نرص، عن فضيل عدة من أأحصا.ا 

جعلت فداك، هل للامء اذلي يغسل : عليه الصالة السالم قلت لأيب عبد هللا : سكرة قال

 به امليت حد

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١9٤الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١9٦ 

عن احلسني بن سعيد، عن القامس بن دمحم، عن عيل بن دمحم بن حيىي، عن أأمحد بن دمحم، 

عليه الصالة السالم أأيب محزة، عن ابن أأيب سعيد، عن أأابن بن تغلب، عن أأيب عبد هللا 

عليه الصالة السالم ملا حرض رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل املوت دخل عليه عيل : قال

 :فأأدخل رأأسه مث قال

ذا أأان مت فغسلين وكفين  مث أأقعدين وسلين واكتب اي عيل ا 

 ١9٤الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

عيل بن دمحم، عن سهل بن زايد، عن دمحم بن الوليد ش باب الصرييف، عن يونس بن رابط 

 :فقال هل اكملعليه الصالة السالم دخلت أأان واكمل الامتر عىل أأيب عبد هللا : قال

حدثين أأن النيب صىل هللا عليه وأ هل : ، فقالأأذكره: جعلت فداك حديث رواه فالن؟ فقال

بأألف ابب يوم تويف رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل، لك عليه الصالة السالم حدث عليا 

جعلت فداك : لقد اكن ذكل، قلت: ابب يفتح أألف ابب، فذكل أألف أألف ابب، فقال

علت فداك مفا ج[ هل]اي اكمل ابب أأو ابابن فقلت : فظهر ذكل لش يعتمك ومواليمك؟ فقال

ال ابب أأو ابابن؟ قال وما عسيمت أأن ترووا من : يروى من فضلمك من أألف أألف ابب ا 

ال أألفا غري معطوفة  .فضلنا، ما تروون من فضلنا ا 
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براهمي، عن  - 1( * اال شارة والنص عىل احلسن بن عيل علهيام السالم( * )ابب) عيل بن ا 

براهمي بن معر ال اميين ومعر بن أأذينة، عن أأابن، عن سلمي أأبيه، عن حامد بن عيىس، عن ا 

ىل ابنه عليه الصالة السالم شهدت وصية أأمري املؤمنني : بن قيس قال حني أأوىص ا 

ودمحما ومجيع عليه الصالة السالم وأأشهد عىل وصيته احلسني عليه الصالة السالم احلسن 

ليه الكتاب والسالح وقال البن عليه ه احلسن ودله ورؤساء ش يعته وأأهل بيته، مث دفع ا 

 :الصالة السالم 

ليك كتيب وساليح  ليك وأأن أأدفع ا  اي بين أأمرين رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل أأن أأويص ا 

كام أأوىص ا يل رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل ودفع ا ىل كتبه وسالحه، وأأمرين أأن أ مرك 

ىل أأخيك احلسني  ذا حرضك املوت أأن تدفعها ا  بل عىل ابنه ، مث اق عليه الصالة السالم ا 

ىل ابنك عليه الصالة السالم احلسني  فقالوأأمرك رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل أأن تدفعها ا 

وأأمرك : مث قال لعيل بن احلسنيعليه الصالة السالم هذا، مث أأخذ بيد عيل بن احلسني 

 رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل أأن تدفعها ا ىل ابنك دمحم بن عيل واقرأأه من رسول هللا صىل

 هللا عليه وأ هل ومين السالم

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف ١9٨الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١9٤ 

عن أأمحد بن دمحم، عن احلسني بن سعيد، عن حامد بن عيىس، عن معرو . عدة من أأحصابنا

عليه منني أأوىص أأمري املؤ : قالعليه الصالة السالم بن مشر، عن جابر، عن أأيب جعفر 

ودمحما ومجيع عليه الصالة السالم ا ىل احلسن وأأشهد عىل وصيته احلسني الصالة السالم 

ليه الكتاب والسالح، مث قال البنه احلسن اي : ودله ورؤساء ش يعته وأأهل بيته، مث دفع ا 

ليك كتيب وساليح كام أأوىص ا يل رسول  ليك وأأن أأدفع ا  بين أأمرين رسول هللا أأن أأويص ا 

ىل أأخيك هللا ودفع  ذا حرضت املوت أأن تدفع ا  ا يل كتبه وسالحه، وأأمرين أأن أ مرك ا 

أأمرك رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل أأن تدفعه : احلسني، مث أأقبل عىل ابنه احلسني وقال

ىل ابنك هذا، مث أأخذ بيد ابن ابنه عيل بن احلسني، مث قال لعيل بن احلسني اي بين : ا 



41 
 

ىل ابنك دمحم بن عيل واقرئه من رسول وأأمرك رسول هللا صىل هللا عليه وأ   هل أأن تدفعه ا 

اي بين أأنت ويل : هللا صىل هللا عليه وأ هل ومين السالم، همأأقبل عىل ابنه احلسن، فقال

ن قتلت فرضبة ماكن رضبة وال تأأمث  الأمر وويل ادلم، فا ن عفوت فكل وا 

الصفحة  - 1ج  - الش يخ اللكيين -الاكيف ١99الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

١9٨ 

براهمي، عن أأبيه، عن حنان بن سدير، عن فليح بن أأيب بكر الشيباين، قال : عيل بن ا 

ذ جاء ه جابر بن عبد هللا الأنصاري  وهللا ا ين جلالس عند عيل بن احلسني وعنده ودله ا 

ن رسول هللا صىل : خفال به، فقالعليه الصالة السالم فسمل عليه، مث أأخذ بيد أأيب جعفر  ا 

دمحم بن عيل يكىن أأاب جعفر، : هللا عليه وأ هل أأخربين أأين سأأدرك رجال من أأهل بيته يقال هل

ذا أأدركته فاقرء ه مين السالم، قال عليه الصالة السالم ومىض جابر ورجع أأبو جعفر : فا 

خوته فلام صىل امل غرب قال عيل بن احلسني جفلس مع أأبيه عيل بن احلسني علهيام السالم وا 

 :أأي شئ قال كل جابر بن عبد هللا الأنصاري؟ فقال: عليه الصالة السالم لأيب جعفر 

ن رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل قال: قال نك س تدرك رجال من أأهل بييت امسه دمحم بن : ا  ا 

هللا به هنيئا كل اي بين ما خصك : عيل يكىن أأاب جعفر فأأقرئه مين السالم، فقال هل أأبوه

ال تطلع ا خوتك عىل هذا فيكيدوا كل كيدا، كام اكدوا ( 1)من رسوهل من بني أأهل بيتك 

خوة يوسف ليوسف  عليه اال شارة والنص عىل أأيب جعفر ( * )ابب)عليه الصالة السالم ا 

دريس، عن دمحم بن عبد اجلبار، عن أأيب القامس الكويف،  - 1( * الصالة السالم  أأمحد بن ا 

براهمي بن أأيب البالد، عن ا سامعيل بن دمحم بن عبد هللا بن عيل عن دمحم ابن  سهل، عن ا 

ملا حرض عيل بن احلسني علهيام : قالعليه الصالة السالم بن احلسني عن أأيب جعفر 

اي دمحم امحل هذا : السالم الوفاة، قبل ذكل أأخرج سفطا أأو صندوقا عنده، فقال

خوته يدعون حفمل بني أأربعة، فلام تويف : الصندوق، قال : يف الصندوق فقالوا[ ما]جاء ا 

يل : أأعطنا نصيبنا يف الصندوق فقال وهللا ما لمك فيه شئ ولو اكن لمك فيه شئ ما دفعه ا 

 . "واكن يف الصندوق سالح رسول هللا صىل هللا عليه أ هل
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الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 3٤٢الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

3٤١ 

براهمي : أأمحد بن همران، عن دمحم بن عيل، عن أأيب احلمك الأرمين قال حدثين عبد هللا بن ا 

: بن عيل بن عبد هللا بن جعفر بن أأيب طالب، عن يزيد بن سليط الزيدي، قال أأبو احلمك

براهمي : وأأخربين عبد هللا بن دمحم بن عامرة اجلريم، عن يزيد بن سليط قال عليه لقيت أأاب ا 

 :يف بعض الطريق، فقلت -وحنن نريد العمرة  -سالم الصالة ال 

 :نعم فهل تثبته أأنت؟ قلت: جعلت فداك هل تثبت هذا املوضع اذلي حنن فيه؟ قال

خوتك، عليه الصالة السالم نعم ا ين أأان وأأيب لقيناك ههنا وأأنت مع أأيب عبد هللا  ومعه ا 

يل فقال هل أأبيبأأيب أأنت وأأيم أأنمت لكمك أأمئة مطهرون، واملوت ال  يعرى منه أأحد، فأأحدث ا 

نعم اي أأاب عبد هللا هؤالء ودلي : شيئا أأحدث به من خيلفين من بعدي فال يضل، قال

ليك  -وهذا س يدمه  ليه  -وأأشار ا  وقد عمل احلمك والفهم والسخاء، واملعرفة مبا حيتاج ا 

ابب  الناس، وما اختلفوا فيه من أأمر ديهنم ودنيامه وفيه حسن اخللق وحسن اجلواب وهو

 .من أأبواب هللا عز وجل وفيه أأخرى خري من هذا لكه

خيرج هللا عز وجل : عليه الصالة السالم قال  -بأأيب أأنت وأأيم  -وما يه؟ : فقال هل أأيب

منه غوث هذه الأمة وغياهثا وعلمها ونورها وفضلها وحمكهتا، خري مودل وخري انشئ، حيقن 

ويمل به الشعث، ويشعب به الصدع،  هللا عز وجل به ادلماء، ويصلح به ذات البني،

ويكسو به العاري، ويش بع به اجلائع، ويؤمن به اخلائف، ويزنل هللا به القطر، ويرمح به 

العباد، خري كهل وخري انشئ قوهل حمك ومصته عمل، يبني للناس ما خيتلفون فيه، ويسود 

نعم ومرت به : لبأأيب أأنت و أأيم وهل ودل؟ قا: عشريته من قبل أأوان حلمه، فقال هل أأيب

 .جفاءان من مل نس تطع معه الكما: س نون، قال يزيد

براهمي : قال يزيد فأأخربين أأنت مبثل ما أأخربين به أأبوك : عليه الصالة السالم فقلت لأيب ا 

ن أأيب : ، فقال يلعليه الصالة السالم  اكن يف زمان ليس هذا عليه الصالة السالم نعم ا 
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براهمي حضاك : ذا فعليه لعنة هللا، قالمفن يرىض منك هب: زمانه، فقلت هل فضحك أأبو ا 

 :شديدا، مث قال

أأخربك اي أأاب عامرة أأين خرجت من مزنيل فأأوصيت ا ىل ابين فالن، وأأرشكت معه بين يف 

الظاهر، وأأوصيته يف الباطن، فأأفردته وحده ومل اكن الامر ا يل جلعلته يف القامس ابين، 

ايه ورأأفيت عليه ولكن ذكل ا ىل هللا  عز وجل، جيعهل حيث يشاء، ولقد جاء ين حليب ا 

ىل  خبربه رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل، همن أأرانيه وأأراين من يكون معه وكذكل ال يويص ا 

أأحد منا حىت يأأيت خبربه رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وجدي عيل صلوات هللا عليه 

ما هذا : وكتااب وعاممة، فقلتورأأيت مع رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل خامتا وس يفا وعصا 

أأما العاممة فسلطان هللا عز وجل، وأأما الس يف فعز هللا تبارك و : اي رسول هللا؟ فقال يل

تعاىل، وأأما الكتاب فنور هللا تبارك وتعاىل، وأأما العصا فقوة هللا، وأأما اخلامت جفامع هذه 

ول هللا أأرنيه أأهيم هو؟ اي رس: والامر قد خرج منك ا ىل غريك، فقلت: الأمور، مث قال يل

ما رأأيت من الأمئة أأحدا أأجزع عىل فراق هذا : فقال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل

ىل أأبيك منك ولكن ذكل من هللا  سامعيل أأحب ا  الامرمنك ولو اكنت اال مامة ابحملبة لاكن ا 

 .عز وجل

براهمي عليه أأمري املؤمنني ورأأيت ودلي مجيعا الاحياء مهنم والأموات، فقال يل : مث قال أأبو ا 

هذا س يدمه وأأشار ا ىل ابين عيل فهو مين وأأان منه وهللا مع احملس نني، : الصالة السالم 

براهمي : قال يزيد ال : عليه الصالة السالم مث قال أأبو ا  هنا وديعة عندك قال خترب هبا ا  اي يزيد ا 

ن س ئلت عن الشهادة فاشهد هبا، وهو قول  : هللا عز وجلعاقال أأو عبدا تعرفه صادقا وا 

ىل أأهلها "  ومن أأظمل ممن كمت : " وقال لنا أأيضا( " 1)ا ن هللا يأأمرمك أأن تؤدوا الأماانت ا 

براهمي : قال( " ١)شهادة عنده من هللا  ، فأأقبلت عىل عليه الصالة السالم فقال أأبو ا 

و ه: فأأهيم هو؟ فقال -بأأيب وأأيم  -قد مجعهتم يل : رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل فقلت

اذلي ينظر بنور هللا عز وجل ويسمع بفهمه وينطق حبمكته يصيب فال خيطئ، ويعمل فال 

ذا : مث قال -وأأخذ بيد عيل ابين  -جيهل، معلام حكام وعلام، هو هذا  ما أأقل مقامك معه، فا 
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نك منتقل عهنم وجماور غريمه،  رجعت من سفرك فأأوض وأأصلح أأمرك وافرغ مما أأردت، فا 

ذا أأردت فادع علي ال ذكل وذكل فا  نه طهر كل، وال يس تقمي ا  ا فليغسكل و ليكفنك، فا 

خوته خلفه ومعومته، ومره فليكرب عليك  س نة قد مضت، فاضطجع بني يديه وصف ا 

نه قد اس تقامت وصيته ووليك وأأنت يح، مث أأمجع هل ودلك من بعدمه، فأأشهد  تسعا، فا 

براهمي علهيم وأأشهد هللا عز وجل وكف  ابهلل شهيدا، قال يزيد مث ق عليه الصالة ال يل أأبو ا 

ىل ابين عيل، مس  عيل وعيل: السالم  فأأما عيل : ا ين أأؤخذ يف هذه الس نة والامر هو ا 

الأول فعيل بن أأيب طالب، وأأما ال خر فعيل بن احلسني علهيام السالم، أأعط  فهم الأول 

ال  وحلمه ونرصه ووده ودينه وحمنته، وحمنة ال خر وصربه عىل ما يكره وليس هل أأن يتلكم ا 

 .بعد موت هارون بأأربع س نني

ذا مررت هبذا املوضع ولقيته وس تلقاه فبرشه أأنه س يودل هل غالم، : مث قال يل اي يزيد وا 

أأمني، مأأمون، مبارك وس يعلمك أأنك قد لقيتين فأأخربه عند ذكل أأن اجلارية اليت يكون مهنا 

براهمي، فان  هذا الغالم جارية من أأهل بيت مارية جارية رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل أأم ا 

براهمي  عليه الصالة قدرت أأن تبلغها مين السالم فافعل، قال يزيد؟ فلقيت بعد ميض أأيب ا 

بأأيب : فبدأأين، فقال يل اي يزيد ما تقول يف العمرة؟ فقلتعليه الصالة السالم عليا السالم 

ليك وما عندي نفقة، فقال فك وال نكفيك، خفرجنا س بحان هللا ما كنا نلك: أأنت وأأيم ذلاك 

ن هذا املوضع كثريا ما لقيت فيه جريتك : حىت انهتينا ا ىل ذكل املوضع فابدأأين فقال اي يزيد ا 

ذا : نعم مث قصصت عليه اخلرب فقال يل. و معومتك، قلت أأما اجلارية فمل جتئ بعد، فا 

ال قليال جاءت بلغهتا منه السالم، فانطلقنا ا ىل مكة فاشرتاها يف تكل الس نة، فمل تل  بث ا 

خوة عيل يرجون أأن يرتوه فعادوين : حىت محلت فودلت ذكل الغالم، قال يزيد واكن ا 

خوته من غري ذنب، فقال هلم ا حساق بن جعفر براهمي : ا  نه ليقعد من أأيب ا  وهللا لقد رأأيته وا 

 :ابجمللس اذلي ال أأجلس فيه أأان
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الصفحة  - 1ج  -اللكيين  الش يخ -الاكيف 31٦الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 

 - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 31١الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 31٢

 313الصفحة 

دمحم بن احلسن، عن سهل بن زايد، عن دمحم بن عيل وعبيد هللا بن املرزابن عن ابن 

عراق من قبل أأن يقدم العليه الصالة السالم دخلت عىل أأيب احلسن موىس : س نان قال

نه س يكون يف هذه الس نة : بس نة وعيل ابنه جالس بني يديه، فنظر ا يل فقال اي دمحم أأما ا 

: وما يكون جعلت فداك؟ فقد أأقلقين ما ذكرت فقال: قلت: حركة، فال جتزع ذلكل، قال

نه ال يبدأأين منه سوء ومن اذلي يكون بعده، قال ىل الطاغية، أأما ا   :قلت: أأصري ا 

وما : قلت: يضل هللا الظاملني ويفعل هللا ما يشاء، قال: الوما يكون جعلت فداك؟ ق

مامته من بعدي اكن مكن ظمل عيل : ذاك جعلت فداك؟ قال من ظمل ابين هذا حقه وحجد ا 

مامته بعد رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل، قال وهللا لنئ : قلت: بن أأيب طالب حقه وحجده ا 

مامته، قالمد هللا يل يف العمر السلمن هل حقه والقرن  صدقت اي دمحم ميد هللا يف : هل اب 

مامته من يكون من بعده، قال  :قلت: معرك وتسمل هل حقه وتقر هل اب 

اال شارة والنص عىل أأيب ( * )ابب)هل الرضا والتسلمي: قلت: ومن ذاك؟ قال دمحم ابنه، قال

دمحم بن عيل بن دمحم، عن سهل بن زايد، عن  - 1( * عليه الصالة السالم جعفر الثاين 

عليه أأخربين من اكن عند أأيب احلسن الرضا : الوليد، عن حيىي بن حبيب الزايت قال

أألقوا أأاب جعفر فسلموا عليه وأأحدثوا به عهدا، : جالسا، فلام هنضوا قال هلمالصالة السالم 

نه اكن ليقنع بدون هذا: فلام هنض القوم التفت ا يل فقال  يرمح هللا املفضل ا 

الصفحة  - 1ج  -الش يخ اللكيين  -الاكيف 3١٤الصفحة  - 1ج  -لكيين الش يخ ال  -الاكيف 
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