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                                                    هجريا ٢٦١بو هاشم الجعفري، داود بن القاسم بن اسحاق، توفي أ 

هــ =   ٢٦١سنة  ىبي طالب المتوفأبي هاشم الجعفري داود بن القاسم بن اسحاق بن عبداهللا بن جعفر بن أمسند 
Mesned Abi Haashim AL- Jafri Dawood bin Al- Qaassim bin lshaaq Bin AbduIIa bin Jafre 

bin Abi TaIib 261 AH.      جمعه وحققه وعلق عليه الشيخ رسول مالك الـدجيلي (الجـيالوي) ؛ راجعـه ووضـع /
سـة،  ة المقدالعتبة العباسـي  -ولى.الطبعة األ -سة.ة المقدحياء التراث التابع لدار مخطوطات العتبة العباسيإفهارسه مركز 

  .٢٠١٦هـ. =  ١٤٣٧قسم الشؤون الفكرية، شعبة المكتبة، 
  سم ٢٤صفحة ؛  ٢٨٠    

  نجليزية.يضم مقدمة باللغة اإل    
  يضم كشافات.    

  ؛ وكذلك في الحاشية. ٢٦٠-٢٤٣المصادر : ص.     
نقـد   - هجريا ٢٦١سحاق، توفي إبو هاشم الجعفري، داود بن القاسم بن أ. ٢هـ.  ٣ القرن - الشيعة حاديثأ. ١   

  الجيالوي، رسول مالك الدجيلي، جامع. ب. العنوان. وتفسير. الف.
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 الفهرسة والتصنيف في مكتبة العتبة العباسية المقدسة
 

.٤٤٤م: ٢٠١٦رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق الوطنية في بغداد لسنة   

  مسند أبي هاشم الجعفري. الكتاب:
   .الجيالوي الشيخ رسول مالك الدجيلي :ق عليهقه وعلّجمعه وحقّ

  : مركز إحياء التراث التابع لدار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة. راجعه ووضع فهارسه
  سة.ة المقدالعتبة العباسي مكتبة ودار مخطوطاتالناشر: 

  محسن جعفر ثامر الجابري.: فنياإلخراج ال
  .واألستاذ علي حبيب العيداني اسم الورديق اللغوي: الدكتور قالمدقّ

  .كربالء المقدسة - العراق  - دار الكفيل  المطبعة:
  .١٠٠٠ عدد النسخ:              األولى.الطبعة: 

  م.٢٠١٦ شباط ٢٨ -هـ ١٤٣٧جمادى األولى  ١٩التاريخ: 
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  )الجيالوي( ل مالك الدجيليرسو                                           

  

هدي هذا اجلهـد املتواضـع: إِىل االمـام الطـاهر والبـدر      �� وأخرياً 

 هر، والويل الناصح، والنجم الالئح .الزا

إىل سراج اهللا يف أرضه، وموضع خريتـه مـن خلقـه، إىل الـركن     

 الذي يلجأ إليه العباد، وحتيا به البالد.

إىل سليل األخيار، ونور األنوار، صاحب الغيبة الكربى، اإلمـام   

 املهدي املفدى.

ـ     ي هـذا  يا سيدي يا صاحب الزمان، يلذّ يل أن أرفـع بكلتـا كفّ

اجلهد املتواضع، ألضعه بني يديك الكرميتني، وكلّي أمـل أن يقـع   

 من جنابك املعظّم موقع القبول والرضا.
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ــد هللا ربو ــالمين الحم ــا      ،الع ــين حبيبن ــاتم األم ــى الخ ــالم عل ــالة والس والص
دمحمn  أهلوعلى بيته الطيبين الطاهرين، وبعد:  

إلرث معرفـيٍّ عظـيم،    بامتالكهـا مـم  �� ة عن غيرها مـن ا سالميتنا اإلم�� امتازت 
نِتاجـاً لحقـبٍ زمنيـة مختلفـة      قبة عبر القـرون السـالفة، كـان   توارثته األجيال المتعا

اتّسمت كلّ واحدة منها بظروف خاصّة، ساهمت بشكلٍ أو بـآخر فـي إثـراء هـذا     
التي مرت  -إن صح التعبير -الموروث. وعلى الرغمِ من الفترات الزمنية الحالكة 

تخلُ من رجاالت جعلـت مـن    على تراثنا اإلسالمي، وعاشتها مجتمعاتنا، فإنّها لم
صدورِها أوعيةً لحفظ ما وصل إليهِم من علومٍ متنوعة، وكان لهـا الفضـلُ فـي أن    

  تصلَ إلى ما بعدهم من األجيالِ المتالحقة، حتّى وقتنا الحاضر.
ومن أهم المكنونات التي حفظتها تلـك الصـدور، وتناقلتهـا األلسـن، ودونتهـا      

نبويـة والآللـئ المحمديـة التـي نطـق بهـا الرسـول األكـرم         اليراعات، هي الدرر ال
من أحاديـثَ شـريفة تناولتهـا الـرواة علـى       b، وما روته العترة الطاهرةnمحمد

          ـن عاصـرمـنهم مم اختالف طبقاتهم فـي شـتّى المجـاالت. وقـد حـرص العديـد
ن أحـداث  ، أو كان عارفاً بأحواله وأخباره، أو شاهداً على عصـره مـ  gالمعصوم

ومجريات، على تـدوينِ محفوظـاتهم مـن هـذه الروايـات فـي مصـنّفات روائيـة،         
  بمسميات مختلفة؛ حفظاً لها من الضياع والنسيان، والشواهد على ذلك كثيرة.  
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ومن هؤالء الرواة من حاز شرف الصحبة، ونال المرتبةَ العليا؛ بقربه من األئمـة  
لمنزلةُ الرفيعة، والمقام المحمود لديهم، وكانت لهـم  ، وعرِفت له اbالمعصومين

مصنّفات في ذكر أحوالهِم ومروياتهم مدونةً في كتب الرجال والفهارس، وصـل  
ثـارهم سـوى روايـات    آبعضها إلينا، وضاع خبر الكثير منهـا علينـا، ولـم يبـق مـن      

  وأخبارٍ متفرقة، مبثوثةً هنا وهناك في بطون المصادر الحديثية.
وقد عمد العديد من علمائنا األعالم، المتأخّرين منهم والمتقدمين، إلى إحيـاء  

، واشـتهر بوثاقتـه وصـدق    bذكر بعضٍ من الرواة ممن عاصر أئمتنـا المعصـومين  
حديثه، من خالل جمع ما تناثر من مروياته في الكتب وتبويبها؛ إلخراجهـا كتابـاً   

.المستق  
، ومن سار على bـمتّبع، ورغبةً في إحياء تراث أهلِ البيتوسيراً على النهج ال

خطاهم ممن روى عنهم، وتحمل المصاعب والمحـن فـي سـبيل نشـر أخبـارهم،      
رافــق التوفيــق (جنــاب الشــيخ رســول الــدجيلي) ســلّمه اهللا تعــالى لجمــعِ شــتات   

يات أبي هاشم داود بن القاسم الجعفريمروw   ل علـى  بين دفتَّي كتـاب، والعمـ
هاشـم   يتبويبها والتعليق عليها وفـق مـنهجٍ علمـيٍّ رصـين، متّخـذاً مـن (مسـنَد أبـ        

  . )١(الجعفري) عنواناً له
ــة     ــد األئم ــة عن والجعفــري عــالم، ورع، زاهــد، شــريف القــدر، عظــيم المنزل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبيـد اهللا   بنالشيخ أحمد  هو ،ل من جمع أخبار أبي هاشم الجعفري في كتابوأ نأال يخفى  )١(

��، و)٨٥النجاشي: (ينظر رجال عياش الجوهري  ابن ��	
طريـق فـي روايـة هـذا      wيالحلّـ  �
  )١١٠/ ١٠٤الكتاب في إجازته الكبيرة لبني زهرة. (ينظر: بحار األنوار: 
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وآخـرهم اإلمـام    g، ممن شاهد خمسةً منهم، أولهم اإلمام الرضاbالمعصومين
  منتظر عجل اهللا تعالى فرجه الشريف، وروى عنهم كلّهم. الحجة ال

نـا اهللا تعـالى لتبنّـي طباعـة هـذا الكتـاب ونشـره بعـد مراجعتـه علميـاً،           قوقد وفّ
 {ية له؛ إتمامـاً للفائـدة، سـائلين المـولى    وإخراجه بحلّة قشيبة، ووضعِ فهارس فنّ

  .أن يتقبله منّا بأحسنِ قبول إنّه خير مدعوٍّ مسؤول
الً وآخراً، إنّه نعم المولى ونعم النصير.والحمد هللا أو  
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الحمــد هللا رب العــالمين، وبــه نســتعين والصــالة والســالم علــى النــور المبــين   
مين أبي القاسـم محمـد خـاتم النبيـين وسـيد المرسـلين وعلـى آلـه         ألوالمصدق ا

  طيبين األطهار المنتجبين من اآلن إلى قيام يوم الدين.ال
.وبعد  

 العبـد الفقيـر والخـادم الصـغير     علـى هـذا   وجوده وكرمه تعالى وفضله اهللا نعم من
حباني بالتوفيق والتأييد لجمع شتات كلّ ما يسـند أو ينسـب    لشريعة سيد المرسلين أن

مـن حـواري األئمـة األطهـار      من مرويات إلى أبي هاشم الجعفـري داود بـن القاسـم   
  . المنّان الوهاب الجواد إنّه والفضل واإلحسان، والمنّة الحمد ، فللَّهbاألبرار

ذلك ينطلق من إيماننا  على أنمـم مـن جهـة المفكّـرين     �� ما ترثه شعوب ا بأن
 رأس عــدــدمين ي ــه يمثّــل تراثهــا وأصــالتها    والعلمــاء األق مالهــا ورصــيدها؛ لكون

 حاضـره  اإلنسـان  يواجـه  أن الحكمـة  ا، وعلى هـذا األسـاس فلـيس مـن    وجذوره
 مة كالنبت ويستحيل أن��  فاقد للجذور؛ ألن تراث كلّ وهو مستقبله صوب هجويتّ

جذور، ولهذا قد جاء في األثر عن سيد البشر فـي مـا يورثـه األنبيـاء      بال نبتٌ يثمر
اء لم يورثـوا دينـاراً وال درهمـاً ولكـن     أن العلماء ورثة األنبياء، أن األنبي>ممهم: �� 

وأجلـى مصـداقٍ لداللـة هـذا      )١(.<ورثوا العلـم، فمـن أخـذ منـه أخـذ بحـظّ وافـر       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤/  ١الكافي:  )١(
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الحديث هم علماء اإلسالم ومفكّروه، ففي إحيـاء آثـارهم إحيـاء لتـراث القـرآن      
  .والسنّة النبوية المطهرة، وإحياء لتراث أئمة أهل البيت سالم اهللا عليهم أجمعين

على أن االهتمام نفسه بتوريخ المؤمن أحسب أنّي مضاعف األجـر فيـه، وهـو    
الذخيرة المرجوة عنـد اهللا تعـالى بحسـب مـا دلّ عليـه حشـد وافـر مـن الروايـات          

مـن ورخ مؤمنـاً فكأنّمـا أحيـاه،     >أنّـه قـال:    �واألثر، فقد روي عن النبي الخاتم
ي كتاب أبجد العلـوم فـي رسـالة الشـيخ     وجاء ف ،)١(ن قرأ تاريخه فكأنّما زاره<وم

المسنـِد حسن العجيمي: (أنّه من ورخ أحداً مـن أهـل الفضـل والكمـال فهـو فـي       
  شفاعته.

  قال الشاعر:
 ����������� ���	
�������� ���������� �������� �� � ��	�  

 
 � 	���� 	��� ��������� ����� 	 ��� �! � �" ��#$���%�  

  وقال آخر: 
 ��� �� �"&�������� '����� 	(�� )&�����%*� �+������  

 
  �,&��-*.� / �+��01 &��0�� �	23��4� 	5�� 	2 	�  

 � ��6�7����* �$���7$� ���� �0 '89���: 	;&���<7�  
 

 =3 ���>&�� 	� ��� 	� �5�� �*?7 @ AB� C�D���)٢(  

���وانطالقاً من هذا األساس واستجابةً لرغبة سماحة   ��	�السـيد محمـد رضـا     
شـائكة   رحلـة الحسيني الجاللي حفظه اهللا تعـالى، شـمرنا عـن سـاعد الجـد لبـدء       

كـلّ مـا لـه صـلة مـن تـراث يسـند ألبـي هاشـم الجعفـري           بالبحث والتنقيب عـن  
كانـت مطمـورة فـي زاويـة الهجـر      بعد ما ، bالمتمثّل في مروياته عن أهل البيت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .٦٤١/  ٢سفينة البحار: )١(
  . ٦٤١/  ٢سفينة البحار:  )٢(
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مهات المصادر األساسية، فحرصنا على �� والنسيان، وقد وجدناها متناثرةً في بطون 
ة تتناسب معها لملمة شتاتها وتجميع أبعاضها وتنظيمها لنخرجها بحلّة جديدة الئق

األدنى. ولو في الحد  
قنـا  ببعيـد أن القسـم األعظـم مـن مروياتـه ال نكـون قـد وفّ        ليسويحتمل وهو 

فغيبـت جـزءاً منهـا     عليهـا  أتـت  وصروفه قد الزمن أن عوادي للظفر بها؛ الحتمال
  إلينا بقضّها وقضيضها. تصل فلمولهذا  ليس بالقليل،

يطلـق علـى عـدة     - ي ارتأينا عنونـة الكتـاب بـه    الذ - ولما كان مصطلح (المسند) 
حةً في كتب معاجم مصـطلحات الرجـال والدرايـة،    معان بحسب ما جاء ذكرها موضّ

    ـذكر لهـا سـندد جمع الرواية وإن لم ية الكتـاب    )١(وأحد معانيه مجرفجـاءت تسـمي ،
    .وعنونته متناسبة بهذا المعنى مع مصطلح المسند، فانتبه لهذا وال تغفل

خـوة  �� ألهلها، والتسديد والتأييد من اهللا تعالى، فأرجو مـن ا  ��� وبما أنّه ال عصمة 
األفاضل من أهل العلم والتحقيق إن عثروا على رواية لم تكن مدونـة فيمـا دونّـاه مـن     

  .سم المصدر الذي تتواجد فيه إحساناً وتفضّالً منهم عليناامروياته أن يرشدونا إلى 
     

  )(الجيالوي دجيليرسول مالك ال

  هـ١٤٣٣جمادى اآلخرة سنة  ٢٥ فرغ منه بتاريخ

  النجف األشرف

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٩ينظر معجم مصطلحات الرجال والدراية (محمد رضا جديدي):  )١(
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ن اإلشـارة إلـى   عـة فـي ضـمن دراسـة تتضـم     أبحاث هذا الكتاب جعلتهـا موزّ 
  ترجمة أبي هاشم الجعفري، وستّة فصول:

ه األعـالم  أما الدراسة: فقد ذكرتُ فيها ترجمة أبي هاشـم الجعفـري، ومـا قالـ    
فيه، وقد أثبتنا أنّه عند جميعهم موضع ثقة و تقدير وإجالل، وهكـذا قـد اسـتوفينا    

�	��تمام الكالم على سائر خصوصياته ككونه معدوداً من أحـد النجـوم    ���فـي   
دة فـي علـم   سماء علم الفقاهة واألدب ونظم الشعر، وممـن يمتلكـون معرفـة جيـ    

  ترجمته. النّسب، وغير ذلك مما ذكرناه في 
  ة فهي على النحو اآلتي:وأَما الفصول الستّ

ـات المرتبطـة بالجانـب العقائـدي، وهـي        ل:الفصل األواستعرضنا فيـه المروي
  ) رواية.٤٨(

جميعـاً   bتناولنـا فيـه النصـوص التـي تؤكّـد علـى أن األئمـة        الفصل الثاني:
ات التي تَموالمروي ،رواية.١١( العثور عليها محيطون بالعلم اللّدني (  

قد جاء مستعرضاً للنصوص التي توضّح أن الواليـة التكوينيـة    الفصل الثالث:
  ) روايات.٨حق طبيعي للمعصوم، ونصوص هذا الفصل(

  )رواية. ١٤ن (وهو قسم الفقه، ويتضم الفصل الرابع:
الظفـر   ق بذكر مرويات األطعمة واألشربة، وما تَـم وهو يتعلّ الفصل الخامس:

  و رواية واحدة.به ه
صـل بالجانـب   وهو األخير، وقد ذكرنا فيه المرويات التي تتّ الفصل السادس:



 ١٥  ....................................................................................................................................  المقدمة

  ) روايات.٥اَألخالقي والتربوي، وهي (
نها مجموع هذه الفصول بمـا ال  وقد أوضحنا مضامين هذه الروايات التي تضم

  يبقى معها أي غموض أو إبهام.

îÜÈnÛaë@ÕîÔznÛaë@Éà¦a@¿@bär¡@wèäßÕ@ @

  منهج البحث يتلخّص في ضمن النقاط اآلتية:
١. ات، ثمتصنيفها وجعل كلّ رواية في موضعها المناسب. قمنا بجمع المروي  
حرصنا على أن تكون المرويات مسـتقاة مـن المصـادر والمراجـع القديمـة مـا        .٢

  أمكن، وذلك ألصالتها.
  ما ندر.  �� �تحقيق أسانيد الروايات كصفة تالزم دراسة هذا الكتاب  .٣
عنونة األبحاث بعناوين منتزعة مـن مضـامين الروايـات بالشـكل الـذي يجعـل        .٤

  وجود مالءمة بين العنوان ومعنونه.
  االعتماد في االستدالل على النصوص القرآنية بمقدار ما تمس الحاجة إليه. .٥
 االستدالل بمرويـات أهـل السـنّة الثابـت صـدورها عنـدهم فـي المـوارد التـي          .٦

  ب ذلك.تتطلّ
االستشهاد بكلمات األعالم من الفريقين في المواضع التي يراد فيها اإلثبات أو  .٧

  النفي.
االستعانة ببعض البحوث الكالمية في المواضع التي يراد البرهنـة عليهـا إثباتـاً     . ٨

  أو نفياً مع ذكر المصدر.
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لكـلّ مـن    لثناء الجميل،أن نتقدم بالشكر الجزيل، وا �� وفي الختام، فال يسعنا إ
مـن سـماحة السـيد محمـد     ���� ساهم في إخراج هذا الكتـاب، وأخـصّ بالـذكر    

سـتاذ  �� صادق الخرسان (دامت توفيقاتـه) والسـيد عـالء الموسـوي الدمشـقي، وا     
  مهم اهللا تعالى).ي (سلّأحمد علي مجيد الحلّ

التـراث التـابع لـدار     اء في مركـز إحيـاء  خوة األعزّ�� كما ال يفوتني أن أشكر ا
مخطوطات العتبة العباسية المقدسة السيما السيد إبراهيم صالح الشـريفي والسـيد   

موه لـي مـن عـون    علي كاظم خضير الحويمدي، على ما قداألخ كمال الغريفي و
  في إنجاز هذا الكتاب جزاهم اهللا خير جزاء المحسنين.

  



 

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
  

  

  

@ @

@ïic@òºŠmÜ�^â@ČðŠÐÈ¦a@ @





 

@ @
@ @

aéj�ãë@énîä×ë@é�à��@ @

  (أبو هاشم). وكنيتههو داود بن القاسم، 
أما نسبه فهو داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد اهللا بـن جعفـر بـن أبـي طالـب      

١(الجعفري(.  

@éîÛg@k�näí@ðˆÛa@óÜÇþa@êČ†u@ @

الملقّب بذي الجناحين يطير بهما في الجنّـة، والـذي قُتـل     جعفر بن أبي طالبهو 
ذكره ابن عبد البر قائالً: جعفر بن أبي طالـب، يكنّـى أبـا     ح بأشهر، فقدبمؤتة قبل الفت

عبد اهللا بابنه عبد اهللا، واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بـن هاشـم بـن عبـد     
 g، وكـان أكبـر مـن علـيn    مناف، كان جعفر أشبه الناس خَلقاً وخُلقاً برسـول اهللا 

ر سـنين، وكـان طالـب أكبـر مـن عقيـل       بعشر سنين، وكان عقيل أكبر من جعفر بعشـ 
بعشر سنين، وكان جعفر من المهاجرين األولين، هاجر إلى أرض الحبشة، وقدم منهـا  

مـا أدري بأيهمـا   >واعتنقـه، وقـال:    nحين فتح خيبر، فتلقّاه النبي nعلى رسول اهللا
؟ وكان قـدوم جعفـر وأصـحابه مـن أرض     <بقدوم جعفر أم بفتح خيبرأأنا أشد فرحاً، 

 إلى جنب المسجد، ثـمn  الحبشة في السنة السابعة من الهجرة، واختطَّ له رسول اهللا
 .�غزا غزوة مؤتة، وذلك سنة ثمان من الهجرة، فقُتل فيها

فـي النـوم    nعن عدي بن ثابت، عن سالم بن أبـي الجعـد، قـال: رأى النبـي    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٧/ ٢، ينظر األنساب: ١٥٦) رجال النجاشي: ١(
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  جعفر بن أبي طالب ذا جناحين مضرجاً بالدم.
، أنّه قال: وجدنا ما بين صدر جعفر بن أبـي طالـب   )(رض وروينا عن ابن عمر

وقـد  ومنكبيه وما أقبل منه تسعين جراحة ما بـين ضـربة بالسـيف وطعنـة بـالرمح.      
وي: أربع وخمسون جراحة، واألول أثبت.ر  

ا أتى النبيولمn  امرأته أسماء بنت عميس فعزّاها في زوجها  ����نعي جعفر
عمـاه، فقـال رسـول     ها وهي تبكى وتقـول: وا جعفر، ودخلت فاطمة رضي اهللا عن

  .)١(على مثل جعفر فلتبك البواكي: nاهللا

ŠÐÈu@òuë‹@émČ†u@ @

هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجهـا جعفـر بـن     هي أسماء بنت عميس التي
عنـد ترجمتهـا: أسـماء بنـت عمـيس: عـدها        Hقال السـيد الخـوئي  أبي طالب، 

نسب الميرزا في كتابيه إلى رجـال  ، وnالشيخ في رجاله من أصحاب رسول اهللا
أيضاً، ولكن سائر النسخ خالية عن ذكـره، نعـم    gالشيخ عدها من أصحاب علي

هـا كانـت مواليـة ألميـر     قد تزوج بها بعد وفـاة أبـي بكـر، وإنّ    gإن أمير المؤمنين
المؤمنين وللصديقة الطاهرة سالم اهللا عليهما، وذكر ابـن شـهر آشـوب أن أسـماء     

، gأنا وعلي��� أن ال يغسلها إذا ماتت  hقالت: >أوصت إلي فاطمةبنت عميس 
 . )٢(فأعنت علياً على غسلها<

وتقدم في ترجمة محمد بـن أبـي بكـر فـي روايتـين، أن نجابتـه       وفي المعجم: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٤٢/  ١ :) ينظر االستيعاب١(
 .٣/١٣٨) مناقب آل أبي طالب: ٢(
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مـه أسـماء بنـت عمـيس رحمـة اهللا عليهـا، وروى الصـدوق بسـند         �� أتت من قبـل  
، قال: سمعته يقول: رحـم اهللا األخـوات   gصحيح، عن أبي بصير، عن أبي جعفر

   )١(من أهل الجنّة، فسماهن: أسماء بنت عميس الخثعمية...
، وعلـى  )٢(وهي في الحبشة: عبد اهللا، ومحمـداً، وعونـاً   �قد ولدت لجعفر

  هذا يكون داود بن القاسم حفيدهما.

éîiþ@êČ†u@ @

   .)٤)(٣(العريضي إسحاق له ويقال الطيار، جعفر بن اهللا عبد بن وهو إسحاق

éîiþ@émČ†u@ @

 إسـحاق العريضـي   جهاتزو، م حكيم بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر�� وهي 
الجعفــري  هاشــم أبــي داود والــد القاســم منهــا فولــد لــه جعفــر، بــن اهللا عبــد بــنا

ــروة تزوجهــا م��  ختهــا�� ، و)٥(المشــهور ــا ف ــاقر موالن ــدgالب ــه ، فول ــا ل ــا منه  موالن
كمـا   gالصـادق  قـال  ،)٦(قيةمتّ جليلة ممدوحة عالمة وهي اهللا، وعبد gالصادق

ــافي  ــي الك ــاء ف ــت :ج ــي��  >كان ــن م ــت مم ــت آمن ــنت، واهللا واتّق ــب وأحس  يح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٥/ ٢٤) معجم رجال الحديث: ١(
  .١/١٩٨) أنساب األشراف: ٢(
 أنسـاب  فـي  الطالب المدينة، وألجله صار ينسب إليه. (ينظر: عمدة بقرب موضع هو ) العريض:٣(

  )  ٤٠طالب: أبي آل
  .٥٦٩/ ١) مستدركات علم رجال الحديث: ٤(
  .٥٥٦/ ٨) مستدركات علم رجال الحديث: ٥(
  .٥٥٦/ ٨) مستدركات علم رجال الحديث: ٦(
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 مهـا �� و بكـر،  أبـي  بـن  محمـد  بـن  القاسم بنت وهي فاطمة، ، واسمها)١(المحسنين<
  .بكر بن أبي الرحمن بنت عبد أسماء

ê†Ûaë@ @

 ممـدوحاً  كـان  هاشـم،  بنـي  رجـال  ����� ليمن،بـا  األميـر  القاسـم العريضـي   هو
   .)٢( gالصادق خالة ابن وهو ومواساة، ذا برٍ جليالً،

émì�Gg@ @

  الرازي: الدين فخر قال
 فعقبـه  طالـب،  أبـي  بـن  جعفر بن اهللا عبد ابن العريضي طرف��  إسحاق ام�� >و

 القاسـم  نكـا  بكر، أبي بن محمد بن القاسم بنت حكيم م��  مه��  القاسم،: واحد من
  اليمن. ���� وكان وعقالً، ونقيباً، أديباً، هاشم، بني رجال أحد هذا

 وحمزة، وإبراهيم، وجعفر بنصيبين، عبداهللا،: خمسة المعقبين من هذا وللقاسم
  )٣(<.قليل عقب له وإسحاق

HČðŠÐÈ¦aI@énj�ã@ @

م ن عبد المطلب بن هاشب بن أبي طالب الجعفري نسبةً إلى جده الثالث جعفر
  بن عبد مناف. ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/ ح  ٤٧٢/ ١) الكافي: ١(
  . ٢٩٨: الطالبيين أنساب في ) المجدي٢(
  .٢١١الطالبية:  أنساب في المباركة ) الشجرة٣(
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لـى  إوينبغي اإلشارة إلى أن المعروف في النسبة إلى الجعفري هـو المنسـوب   
: سليمان بن جعفـر الجعفـري مـن أصـحاب اإلمـام       جعفر الطيار وهم كثيرون، كـ

وإبراهيم بن محمد بن علي بن عبـد اهللا بـن جعفـر بـن أبـي طالـب        ،)١(gالكاظم
ولكــن هنــاك مــن نســبته الجعفــري ال   يرهمــا.الهاشــمي، الجعفــري، المــدني، وغ

  ــار، بــل إلــى رجــل آخــر، كزكريــا بــن يحيــى الكالبــيبانتســابه إلــى جعفــر الطي
، وقاسـم بـن كعـب    )٢(gالجعفري الذي عده الشيخ من أصحاب اإلمام الصـادق 

ة أشــخاص ، بــل هنــاك عــد)٣(الجعفــري المنســوب إلــى بنــي جعفــر بــن كــالب 
  يشتركون في هذه النسبة.

نسـبة الجعفـري مـع عـدم      ����
��نبغي التنبيه في هذا المجال علـى أنّـه إذا   وي
ذكـر االسـم معـه، يلـزم تحديـده مـن خـالل القـرائن المعروفـة، كقرينـة الـراوي            

  والمروي عنه مثالً، أو معرفة طبقته ونحو ذلك.

ولم تكن فـي البـين قرينـة معينـة ألحـدهم       ����
�� كما أن نسبة الجعفري إذا
 .إلى الجعفريين من بني هاشم خاصّة في الغالب األعمفينصرف 

JbãbØßë@Jbãbß‹@ém…üë@ @

ف مـن خاللـه علـى   لم تذكر لنا كتب التراجم والتاريخ زمناً محدداً يمكن التعر 
، gأنّها كانت في أواخـر حيـاة الصـادق    ويغلب على الظن زمن والدته أو مكانها،

ة هذا االستنتاج أن الشـيخ  لذي يعزّز صحواهـ ، ١٤٨أو بعد استشهاده بقليل في سنة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .٣٣٨) ينظر رجال الطوسي: ١(
  .٢١٠) ينظر رجال الطوسي: ٢(
  .٢/٦٦ ) ينظر األنساب:٣(
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قد شاهد جماعة منهم: الرضا، والجواد، والهادي،  >...الطوسي ذكر في فهرسته أنّه: 
ــر   ــاحب األم ــكري، وص ــم  bوالعس ــنهم كلّه ــد روى ع ــاهدته )١(< ...b، وق ، فمش

وأخذ الروايـة عنـه، تعنـي أنّـه قـد بلـغ مبـالغ الرجـال فـي النضـج العقلـي             gالرضا
، وهو ال يتصـور  gاعتماده لتحمل الرواية عنه ��� له ألن يكون كري، مما يؤهوالف

وعليـه  منـه بقليـل،    ����� إذا كان بعمر الثالثـين عامـاً، أو أكثـر، أو     ��� بحسب العادة 
هـ يربو على المائة وثالث سـنوات، أو أقـلّ   ٢٦١سوف يكون عمره عند سنة وفاته ف

  .رينمن المعمw بقليل من ذلك، فيكون
أما مكان والدته، فمن المظنون به قوياً أنّهـا كانـت فـي بغـداد، والقرينـة التـي       
    ،والخطيـب البغـدادي ، ى لترجمته كالسـمعانين تصدكلّ م ترشد إلى ذلك، أن

 الجعفري، القاسم داود بن :والشيخ الطوسي وغيرهم كانوا ينسبونه إليها، فيقولون
د. إذ إن نسبته نفسها إليها من دون غيرها مـن المـدن   بغدا أهل هاشم من أبا يكنّى

يقوي احتمال أن والدته كانت فيها، ولو كانت في غيرها لبان، أو ال أقلّ كان من 
 المناسب التنبيه عليها من جهتهم. 

òČîàÜÈÛaë@òČîÇbànuüa@émd’ã@ @

ت الذي يظهر من كلمات المترجمين له، أن نشـأته االجتماعيـة والعلميـة كانـ    
�� بلدته  في ��مـن غيـر    -مجموعة  يدي على وتربى أحضانها، بين ترعرع بغداد، 

 بن وداود البصري، العبدي سفيان بن الحجاج، كشيوخهامن  - bاألئمة األطهار
 والـده  رأسـهم  ويقـف علـى   ،األسود وغيرهم، وسوف نـأتي علـى ذكـرهم قريبـاً    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٤) الفهرست: ١(
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اللّسـان،   علـى  ذكـره  وانتشـر  نجمـه،  نـوره، وسـطع   ى لمـع إسحاق، حتّـ  بن القاسم
 إلـيهم  يشـار  وأسـاطينها األفـذاذ، الـذين    فأصبح من عظماء هـذه الطائفـة الشـيعية   

  بالبنان، ووجهاً من وجوهها النّجباء األبرار.

êŠ–Çë@énÔj�@ @
  ) ١(bوالعسكري والهادي، الجواد، أصحاب في البرقي عده

بــن القاســم  اوددS :قــائالً ،gالرضــا أصــحاب مــن رجالــه فــي الشــيخ وعــده
،هاشم أبو الجعفريR)٢(.  

 أبـا  ىالجعفـري، يكنّـ   القاسم بن داودS: قائالً gالجواد أصحاب كما عده من
  .)٣(Rالقدر جليل ثقة، ،gطالب أبي بن جعفر ولد من هاشم،

 ىالجعفـري، يكنّـ   القاسـم  بن داودS :قائالً gالهادي أصحاب وعده أيضاً من
  )٤(.Rثقة هاشم، أبا

  .)٥(gالعسكري أصحاب في نحوه وذكر
 :وقال السمعانيSجعفـر  بـن  اهللا عبـد  بن إسحاق بن القاسم بن داود هاشم وأبو 

  .)٦( Rالرضا موسى بن وعلي أبيه، عن الجعفري، حدث طالب أبي بنا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٠، ٥٧، ٥٦) ينظر رجال البرقي: ١(
  .٣٥٧) رجال الطوسي: ٢(
  .٣٧٥) رجال الطوسي: ٣(
  .٣٨٦سي: رجال الطو )٤(
  .٣٩٩) ينظر رجال الطوسي: ٥(
  .٦٧/ ٢) األنساب: ٦(
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هـ): >داود بن القاسم بن إسحاق بن عبـد اهللا بـن جعفـر     ٤٥٠(ت قال النجاشي
، شـريف  bكان عظيم المنزلة عند األئمة wطالب، أبو هاشم الجعفريبن أبي ا

  .)١(<gالقدر، ثقة، روى أبوه عن أبي عبد اهللا
هـ): >داود بن القاسم، يكنّى أبا هاشم مـن ولـد    ٤٦٠(ت  وقال الشيخ الطوسي

  .)٢(، ثقة، جليل القدر<gجعفر بن أبي طالب
  ،كنّـى أبـا هاشـم، مـن أهـل       وقال في الفهرست: >داود بن القاسـم الجعفـريي

، وقد شاهد جماعة منهم: الرضـا،  bبغداد، جليل القدر، عظيم المنزلة عند األئمة
، وله b، وقد روى عنهم كلّهمbوالجواد، والهادي، والعسكري، وصاحب األمر

أخبار ومسائل، وله شعر جيد فيهم، وكان مقدماً عند السلطان، وله كتـاب أخبرنـا   
حابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطّة، عن أحمد بـن أبـي عبـد اهللا،    به عدة من أص

. وعبـارة الطوسـي صـريحة فـي عـد الجعفـري مـن أصـحاب خمسـة مـن           )٣(عنه<
، أولهم اإلمام الرضا وآخرهم الحجة بن الحسن عجـل اهللا تعـالى فرجـه    bاألئمة

  الشريف، وممن روى عنهم جميعاً. 
منزلة عالية عند أبي جعفر، وأبي الحسن، وأبـي  هـ): >له ٣٢٨وقال الكشي (ت 

وموقع جليل، على ما يستدلّ بما روي عنهم فـي نفسـه وروايتـه، وتـدلّ      bمحمد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٥٦) رجال النجاشي: ١(
  .٣٧٥) رجال الطوسي: ٢(
  .١٢٤) الفهرست: ٣(
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  .)١(روايته على ارتفاع في القول<
فيه شيء من الخفاء واإلجمـال؛   >على ارتفاع في القول< H: إن تعبيرهأقول

إمـا أن يكـون مـراده بهـذا التعبيـر      لتردده بين التلـويح بالقـدح أو المـدح، بمعنـى     
(ارتفاع في القول) أن مروياته تشتمل على شيء من الغلو والتطّرف في االعتقـاد،  
أو أن يكون مراده بعبارته هذه أنّه يروي الشيء الكثيـر مـن المعـاجز والكرامـات     

  .bألئمة أهل البيت
، وال يقع مـورداً  فإن كان هذا هو مقصوده فحينئذ يبقى تعبيره سليماً وصحيحاً

ل.للنظر والتأم  
  ل من الترديد (التلويح بالقدح) بعيـد جـداألو حمل عبارته على الشق اً غير أن

والقرينة المبعدة لذلك هو تعبيره السابق، إذ إنّه قد أثبـت لـه منزلـة عاليـة وموقعـاً      
الواضـح  ، وأن مروياته مما يستدل بها عند األعالم، ومـن  bجليالً عند أهل البيت

أن المغالي، ومن له فساد في عقيدتـه ال يقـع محـالً لتعظـيمهم إيـاه، واإلشـادة بـه        
وال ريـب فيهـا، كمـا أنّـه ال      ، وهذه القضية من الوضوح بمكان ال شكbعندهم

تصــلح للدليليــة والتمســك بهــا فــي مقــام اإلثبــات؛ لعــدم حجيــة قــول المغــالي،    
ئة.وأصحاب األفكار المدخولة والسي  

�� قد وجه بعض األعالم عبارة الكَشّي بما يجعلها منسجمة مع عبارته و� !.  
، وفـي  )٢(الكثيـرة<  المعجزات لروايته أن االرتفاع؛ ل،األو المجلسي فقد نُقل >عن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٨٤١/  ٢ ) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ(رجال الكشي):١(
  . ٦/٣٧٨الشيعة:  أعيان )٢(
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المعجـزات   لروايتـه  جـدي: االرتفـاع   قـال  القـول)،  فـي  &�%�$#"  (علـى  التعليقة: >قوله:
  .دحاً له ال قدحاً في عدالته، أو فساداً في عقيدتهوعليه فيكون ذلك م، )١(الكثيرة<

هــ) وهـو فـي مقـام رد شـبهة الغلـو عنـه:        ١٣٥١وقد قال الشـيخ المامقـاني (ت  
>أقول: ما رمي الرجل به من ارتفاعٍ في القول قد بينّا مراراً ما فيه، وأن مـا هـو مـن    

، فـال يعتنـى بتهمـة    ضروريات مذهب الشيعة اليوم كان يعد يومئذ غلـواً وارتفاعـاً  
  .)٢(إذا قام على ذلك دليل قويم< ��� الغلو، 

 −�*�$( أجـاد فيمـا    )��� −وللشيخ حسن بن زين الدين العاملي إجابـة ظريفـة   
 الطعن في عليه به تعلّق الذي إن: قالها تعليقاً على عبارة الكشي هذه، وهي: >أقول

 ال بعـد  ومن باهر، داود وفضل ،رأى فيحكي عما شاهداً، كان داود ألن تردد، فيه
 كـان  قـد  إذ وتفخيمـه،  وتعديلـه  إليـه،  المشـار  ثقة عليه يبنى والذي رأى، يرى ما
  . )٣(أعلم< واهللا منهم، عند جماعة مرضياً

 من قدره وغاية إخالصه، جاللة على وعليه فاألنسب أن يكون ذلك أدلّ دليل
  غلوه، وفساد عقيدته. على يدلّ أن

  زيد األمر وضوحاً:هات التي تالمنبومن 
 أ. أنّه كيف يرمى بالغلو وجملة من المشايخ العظام قد رووا عنه، فهـذا الشـيخ  

الشـيخ  ، وكافيـه والكلينـي فـي    أحمد بن محمد البرقي قد روى عنه في محاسـنه، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٧١المقال:  منهج على ) تعليقة١(

 . ٢٤٧/ ٢٦في علم الرجال: ) تنقيح المقال ٢(

  ١٩٥ :الطاوسي ) التحرير٣(
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الصدوق في توحيـده وأماليـه، والمفيـد أيضـاً فـي أماليـه، والطوسـي فـي تهذيبـه          
  وأماليه وغيبته.

رواية تذمg  هم بالغلو، وهو الذي يروي عن الرضاب. أنّه كيف يسوغ أن يتّ
عن الغالة والمفوضة،  gالغلو والتطرف، قال أبو هاشم: >سألت أبا الحسن الرضا

  )١(...<.كفّار فقال: الغالة
جاء في الكافي  ت. ومن المنبهات التي تدفع غائلة الغلو والتطرف عنه، أنّه قد

نة للتصـريح بأسـماء   جاء في االثني عشر عن البرقي عنـه روايـة متضـم   في باب ما 
ةاألئمb٢(ةً وأوصياًء، وكونهم أئم(.  

ح من كلّ هذا أن عقيدته سليمة من الغمز والطعـن، وأن حسـن طَوِيتـه    ويتوضّ
  واستقامته ال ينبغي أن يساء بها الظن. 

معـارضٌ بمـا روي مـن     إن جميع ما ذُكر من توثيقات ومـدح وثنـاء   وقد قيل:
  شكواه ألكله الطين، وهو موجب لفسقه وعدم عدالته.

لم يثبت كون أكل الطين من الكبائر ليكـون موجبـاً لفسـقه وعـدم عدالتـه،      قلت: 
  .ه كان مضطراً إلى أكله، أو كان جاهالً بحرمتهعلى أنّه يمكن أن يحمل بأنّ

بارة الكشي قـد نُسـبت إليـه خطـأً     أن ع -�+&�� واهللا العالم بحقائق  -ويحتمل 
من الناسخ أو قد طرأ عليها تحريف، أو أنّه كان يقصد بها معنى آخـر غيـر معنـى    

  الغلو، كما أشار إلى ذلك بعض األعالم.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢/٢١٩) عيون أخبار الرضا: ١(
 .  ١/ح١/٥٢٥) ينظر الكافي: ٢(
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��قال  ��	�روايتـه علـى ارتفـاع فـي      >وتـدلّ ما في الكشّـي   ثمw :<التستري 
فاق الكلّ علـى جاللـه،   التّ ؛<على ارتفاع في المحلّ>< الظاهر كونه محرف القول

  .)١(ومنهم نفسه في صدر كالمه<
من أن (روايته تدلّ علـى ارتفـاع فـي    >: عبارة الكشي: wوقال السيد الخوئي

ريد بها معنـى غيـر مـا هـي ظـاهرة      ��  من أن يكون فيها تحريف، أو أنّه القول) البد
بمـا روي   ته على ما يستدلّفيه؛ وذلك ألنّه ذكر أن له موقعاً جليالً في نفسه، ورواي

  ، فكيف يمكن أن يقال: إن روايته تدلّ على ارتفاع في القول.bعنهم
  )٢(وكيف كان فال إشكال في وثاقة الرجل وجاللته<.

: (أنّه من وكـالء الناحيـة   )٣(السيد ابن طاوس وفي (ربيع الشيعة) المنسوب إلى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٤/٢٥٧) قاموس الرجال: ١(

  .٨/١٢٤) معجم رجال الحديث: ٢(
  قال الشيخ النوري الطبرسي معلّقاً على نسبة ربيع الشيعة إلى ابن طاوس: فائدة علمية:) ٣(

عد ��� ��	� في المجلسي وكُتـب : ذلـك  بعـد  وقـال  ،)ربيع الشيعة( كتاب كتبه من البحار لأو 
 لكتـاب  لموافقتـه  الشـيعة،  ربيـع  كتـاب  منهـا  وتركنـا معروفة،  كلّها طاوس أبناء األعالم السادة
  العجب.   منه يقضي امم وهذا األبواب والترتيب، جميع في الورى إعالم
 على وقفتُ قد: تكملة الرجال كتابه حاشية في الكاظمي النبي عبد المولى الجليل العالم وقال

 آخرهمــا، إلــى لهمــاأو مــن طــاوس، فتتبعتهمــا البــن الشــيعة وربيــع للطبرســي، الــورى إعــالم
 وهـو  الخطبـة،  ���  أبـداً،  تـأخير  وال وال تقـديم  نقصـان،  وال زيـادة  غيـر  واحداً مـن  فوجدتهما

 صـرت  واسـتغرابي  بـي ولتعج العمـل،  هـذا  علـى  رتـه جاللتـه وقد  علـى  طاوس ابن من عجيب
في  wالمجلسي رأيتُ ىحتّ هذا، ونحو غيره الشيعة ربيع لعلّ: أقول فتارةً احتماالت، حتملأ

  عجيب. واحد، وهو هما: قال ثم إليهما، ونسبهما الكتابين، ذكر )٣١ /١ (البحار:
 مـن  فرأيتهمـا  الورى، وإعالم طاوس البن الشيعة ربيع عن أنقل كنتُ: ��! � حاشية في وقال

ذلـك  غير وال ترتيباً عنواناً وال ال وال يتغيران شيئاً، ينقصان ال حدينمتّ آخرهما إلى لهماأو  ��� 
← 



٣١  .....................................................................................  المقدمة/ ترجمة أبي هاشم الجعفري 

، عامالً، أديبـاً، ورعـاً ، زاهـداً،    الذين ال تختلف الشيعة فيهم، كان أبو هاشم عالماً
ناسكاً، ولم يكن في آل أبي طالب مثله في زمانه فـي علـو النسـب، وكـان مقـدماً      

، وكان أبوه القاسم بن إسحاق أمير الـيمن رجـالً   ٢٦١سنة wيعند السلطان، تُوفّ
حكيم بنت القاسم بن محمـد بـن    �� ��  ؛ ألنgجليالً، وهو ابن خالة موالنا الصادق

  .)١()gموالنا الصادق �� �� م فروة �� خت �� بي بكر أ
ذاً إن جملة (وكان مقـدماً عنـد السـلطان) تـدلّ علـى أن الجعفـري كـان متنفّـ        

اجتماعيا ومعدوداً من األشخاص الذين ال يمكن أن يستهان بهم؛ وألجل هذا لـم  
ى غيـره  يكن بوسع سالطين عصره أن يتجاهلوه، بل كان عندهم مهاباً ومقدماً علـ 

  من حيث الحفاوة واإلجالل له.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  

 يكـون  أن واحتملـت  كتـابين،  يكونـا  ال أن وحدسـت  العجـب العجـاب،   فـي  فأخذ خطبتهما،
ذكـر   أحـداً  أجـد  فلـم  لرجـال ا كتـب  عـت فتتب الشـيعة،  ربيـع  أحدهما تسمية من الناس اشتباهاً

 إعـالم  هـو بعينـه   أنـه  الشـيعة  ربيـع  كتـاب  ذكـر  فوجـدتُ  البحار، على وقفتُ ىحتّ حادهما،اتّ
  انتهى. حادهمااتّ من هو وتعجب، الورى
 إجازاتـه،  كتاب في كتبه فهرست في مذكور غير الكتاب هذا: -wأي الشيخ النوري -قلت 

 غالبـاً فـي   دأبـه  هـو  كمـا  عليـه  وأحال إليه أشار محل على عثرت وما ة،المحج كشف وال في
 لـه  لـم يـذكرا   واسـتغرابهما  حـاد االتّ علـى  عثورهمـا  مـع  الجليالن وهذان إليها، بالنسبة مؤلّفاته
فقـال   ثـراه،  طـاب  -الحسين  عبد أي الشيخ - ��.�-$, شيخنا مع ذلك في ذاكرت وقد وجهاً،

 خطبـة،  يكـن لهـا   لـم  اإلعـالم  مـن  نسـخة  علـى  عثـر  السـيد  أن الظاهر إن :حدسه في وأصاب
 بـإعالم  علـم  له يكن بخطّه، ولم كتبه في وجدوه موته وبعد يعرفه، ولم بخطّه، فكتبه فأعجبه،
. إليـه  ونسـبوه  مؤلّفاتـه،  فـي  السيد على طريقة خطبة له فجعلوا مؤلّفاته، من أنّه فحسبوا الورى،

  )  ١/٩١، ينظر تكملة الرجال:٤٤٩ - ٢/٤٤٦أفاد. (خاتمة المستدرك:  فيما أجاد ولقد
 .٣٤٠/ ٧٥) ينظر بحار األنوار: ١(
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ة أو نكـون ممـن يرمـي القـول بـال حجـ      ى ال يكون كالمنـا هـذا جزافـاً، و   تّوح
برهان، نأتي على شاهد صدقٍ يدلّ على كونه كان مقدماً عند السـلطان، وهـو مـا    

 علوي خرج هـ ، حيث قال: إنّه٢٥١ سنة حوادث في تاريخه في الطبري لنا حكاه
 وكـان  خاقـان،  بـن  مـزاحم  المسـتعين  إليـه  فوجـه  المسـتعين،  خالفـة  يفـ  بالكوفة
فكتـب  ليها إلى قصر ابن هبيـرة، إو فهرب الكوفة جند من جماعة قتل قد العلوي 
 الفيئـة  إلـى  يـرده  مـن  العلـوي  إلـى  هـو  يوجـه  ىحتّـ  يقـيم  أن الـوالي  إلـى  مزاحم

 وأبطـأ  إليـه  فتوجـه  ال،بمـ  له وأمر الجعفري، القاسم بن داود إليه فوجه والرجوع،
ه داودوهرب الكوفة إلى فزحف مزاحم، على وخبر ١(العلوي(.  

 ه كان من أكابر العلماء بامتيـاز، مضـافاً إلـى   ولم يأته هذا كلّه من فراغ، بل ألنّ
ز عن غيره، ويبـدو أنّـه يوجـد هنـاك سـبب آخـر       يعلو نسبه، األمر الذي جعله يتم
يـره مـن جهـة سـالطين عصـره، وهـو الخشـية منـه         أيضاً لتقديم أبي هاشم على غ

باعتبار أنّه كان يمتلـك التـأثير والقـدرة علـى تحريـك القواعـد الشـعبية وتـأليبهم         
  ضدهم، فيكون تقديمهم إياه هو نوع من أنواع التزلّف إليه والمداراة له. 

>أبو هاشم داود بن القاسـم بـن إسـحاق بـن      :هـ)٧٠٧ي (توقال ابن داود الحلّ
، تـوفّي سـنة   gاهللا بن جعفر بن أبي طالب، ثقة، روى أبوه عن أبـي عبـد اهللا  عبد 

  .)٢(ين ومائتين، وكان أفقه الهاشميين في وقته<إحدى وستّ
��  وقال ��	�هـ): >داود بن القاسم بن إسحاق بـن عبـد اهللا بـن    ٧٢٦ي (تالحلّ

جعفر بن أبي طالب، يكنّى أبا هاشم الجعفريw    ،جليـل   ، مـن أهـل بغـداد، ثقـة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٧٨/ ٦، أعيان الشيعة: ٧/٤٧٧تاريخ الطبري:  :) ينظر١(
 .٢٢١) رجال ابن داود: ٢(
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، b، شاهد أبا جعفر، وأبا الحسن، وأبـا محمـد  bالقدر، عظيم المنزلة عند األئمة
  .)١(<gوكان شريفاً عندهم، له موقع جليل عندهم، روى أبوه عن الصادق

أبو هاشم الجعفري، وهو داود بـن القاسـم بـن    هـ): >٣٤٦وقال المسعودي (ت 
وبين جعفر الطيـار ثالثـة أبـاء...،     إسحاق بن عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب، بينه

وكان ذا زهد وورع ونسك وعلم، صحيح العقل، سليم الحواس، منتصب القامـة،  
  .)٢(وقبره مشهور<

هـ): >داود بن القاسم بن إسحاق بـن عبـد اهللا   ٤٦٣وقال الخطيب البغدادي (ت
بن جعفر بن أبي طالب، أبو هاشـم الجعفـري، حـدث عـن أبيـه، وعـن علـي بـن         ا

  ، روى عنه محمد بن أبي األزهر النحوي وغيره.gى الرضاموس
أخبرني األزهري، أخبرنا أحمـد بـن إبـراهيم، حـدثنا إبـراهيم بـن محمـد بـن         
عرفة، قال: وكان أبو هاشم الجعفري داود بن القاسم مقيماً بمدينة السالم، وكـان  

سنة اثنتـين   ذا لسان وعارضة وسالطة، فحمل إلى سر من رأى، فحبس هنالك في
  وخمسين ومائتين.

  .)٣(ين ومائتين<من سنة إحدى وستّ )/�� قلت: وبلغني أنّه مات في جمادى 
أبو هاشم داود بن القاسم بن إسحاق بن عبـد اهللا  هـ): ٥٦٢(ت وقال السمعاني<

بن جعفر بن أبي طالب الجعفري، حدث عن أبيه، وعلي بن موسى الرضـا، روى  ا
ألزهـر النحـوي وغيـره، وكـان ذا لسـان وعارضـة وسـالطة،        عنه محمد بـن أبـي ا  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤٢ ) خالصة األقوال:١(
 .٦٣/ ٤) مروج الذهب: ٢(

  .٣٦٥/ ٨) تاريخ بغداد: ٣(
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فحمل إلى سر من رأى، فحبس هنالك في سنة اثنتين وخمسـين ومـائتين، ومـات    
    .)١(ين ومائتين<سنة إحدى وستّ )/�� في جمادى 

صل بتوثيقه وعظـيم أمـره   ومن خالل هذا االستعراض لكلمات األعالم فيما يتّ
والنسبي كلمـاتهم جميعـاً  ، يتّوموقعه العلمي فـق علـى وثاقتـه وجاللتـه،     تتّ ضح أن

�	�وأنّه أحد األنجم  ���  في سماء العلم والمعرفة واألدب. 

@ðëŠí@åíˆÛa@é±b’ßÜãßÂ@òČàöþa@�Ë@åßb@ @
  :، منهمbاألئمة غير من جماعة عن القاسم بن داود روى

  أبوه القاسم بن إسحاق: وقد استوفينا تمام الكالم عنه. .١
 كمـا  إماميـاً  كـان  ،gالعسكري عن روى البصري: العبدي سفيان بن . الحجاج٢

  .)٢(ة)الغم (كشف يظهر من
محمـد   أبـي  عـن  عنـه،  الجعفـري  هاشم أبو روى يذكروه، األسود: لم بن . داود٣

العسكريg ٣(وكماله عقيدته حسن يفيد ما(.  

éäÇ@aëë‰@åY¾@ @
ووا عـن أبـي هاشـم الجعفـري نـذكر      هناك مجموعة غير قليلة من الرواة قـد ر 

منهم بالتسلسل اآلتي: المهم  
قال النجاشي: إبراهيم بن هاشم أبـو إسـحاق القمـي، أصـله      إبراهيم بن هاشم، .١

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٧/ ٢) األنساب: ١(

  .٥٦٥/ ٤) ينظر أعيان الشيعة: ٢(
 .٣٥١/ ٣) مستدركات علم رجال الحديث: ٣(
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كوفي، انتقل إلى قم، قال أبو عمرو الكشي: تلميـذ يـونس بـن عبـد الـرحمن،      
يين ...، وأصحابنا يقولـون: أول مـن نشـر حـديث الكـوف     gمن أصحاب الرضا

  .)١( gبقم هو، له كتب، منها: النوادر، وكتاب قضايا أمير المؤمنين
��وقال  ��	�: ولم أقف ألحد من أصحابنا على قول في القدح فيـه، وال علـى   

  . )٢(تعديله بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة، واألرجح قبول قوله 
٢. د الخوئيأبو أحمد بن راشد، قال السيH عـن  روىراشـد،   بـن  أحمـد  : أبـو 

 .)٣(محمد كما في (الكافي) بن علي عنه وروى الجعفري، هاشم أبي

 أبـو  علـي البرقـي،   بـن  محمـد  بـن  الرحمـان  عبـد  بن خالد بن محمد بن أحمد .٣
 والـي  عمـر  يوسـف بـن   حبسه علي بن محمد جده وكان كوفي، أصله جعفر،
 السـن،  غيرصـ  خالد قتله، وكان ثمg الحسين بن علي بن زيد قتل بعد العراق
 غيـر  نفسه، في ثقة وكان فأقاموا بها، قم، برقة إلى الرحمان عبد أبيه مع فهرب

 منهـا  كثيـرة،  كتبـاً  واعتمـد المراسـيل، وصـنّف    الضّـعفاء  عـن  الرواية أكثر أنّه
 .)٤( وغيرها المحاسن

أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن مروان األنباري، قال الشيخ علـي النمـازي فـي     .٤
 يذكروه، وهـو  لم: األنباري مروان بن اهللا عبد بن محمد بن ه: أحمدمستدركات

 .)٥( bوالعسكري والهادي، الجواد، أصحاب من

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦) رجال النجاشي: ١(
  .٤٩) خالصة األقوال: ٢(
 . ١٢/ ٢٢) ينظر معجم رجال الحديث: ٣(

 .٦٢) الفهرست: ٤(

 .٤٥٦/ ١) مستدركات علم رجال الحديث: ٥(
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 بكـر  أبـو  وقيـل:  الحسـن،  أبـو  الـبالذري،  داود بـن  جـابر  بـن  يحيـى  بـن  أحمد .٥
داود الـبالذري،  بـن  جـابر  بـن  يحيـى  بـن  وقال الزركلـي: أحمـد  . )١(البغدادي 

 ل العباسـي، المتوكّـ  جـالس  بغـداد،  أهـل  سابة، له شعر، مـن ن جغرافي، مؤرخ،
 .)٢(مدائح في المأمون وله المعتمد، أيام في ومات

٦. د النخعيإسحاق بن محمقال السيد الخوئي ،H د النخعيإسحاق بن محم :
ابن أحمد بن أبان بن مرار بـن عبـد اهللا، يعـرف: عبـد اهللا، عقبـة، وعقـاب بـن        

ألشتر، وهو معـدن التخلـيط، لـه كتـب فـي التخلـيط...،       الحارث النخعي أخو ا
 .)٣(ا يعقوب األحمر، معدن التخليط...ويكنّى أب

 أخبرنـا  أصل، األزدي، له محمد بن بكر بن محمد األزدي، قال الطوسي: بكر .٧
 بـن  العبـاس  عن عن الصفّار، الوليد، بن الحسن بن محمد عن جيد، أبي ابن به

 .)٤(القمي، عنه الصلت بن هللا عبد طالب وأبي معروف

 بـن  محمـد  بـن  قتادة، علي أبي بن ، قال النجاشي: الحسنالحسن بن أبي قتادة .٨
 يـوم  حميـد  قُتـل  مالـك األشـعري،   بن السائب مولى حميد بن عبيد بن حفص

 قتـادة  أبـو  أديبـاً، وروى  شـاعراً  وكـان  محمد، أبا ويكنّى الحسن معه، المختار
 .) ٥( نوادر كتاب له، cالحسن وأبي اهللا عبد أبي عن

  .الشيخ علي النمازي: الحسين بن أبي لبابة، لم يذكروه قال: الحسين بن أبي لبابة .٩
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٥/ ٨) الوافي بالوفيات: ١(

  .٢٦٧/ ١) األعالم: ٢(
 .٣/٢٢٩) ينظر معجم رجال الحديث: ٣(

  .٨٧) الفهرست: ٤(
  .٣٧) رجال النجاشي: ٥(
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عـن العمركـي،    ١٨٠وقع في طريق الكشي في ترجمـة هشـام بـن الحكـم ص    
د جمال الدين أحمد بـن طـاوس   )١(عنه، عن داود بن القاسم الجعفريوقال السي .

   ـ     في حاشـية رجـال الكشـيأبـا لبابـة (بـالالم وبـاءين موح دتين مـن حاشـيتي   : إن
رين في حاشية الخالصة عن خطّـه،  األلف)، وكذلك حكاه بعض الشهداء المتأخّ

والذي يقوى به الظن أن الحسين بن أبـي لبابـة هـو الحسـين بـن اسـكيب بالسـين        
نّف، المهملة أو المعجمة بين الهمزة والكـاف، العـالم، الفاضـل، المـتكلّم، المصـ     

خادم القبر، وهو من أصحاب موالنا العسكري ،المروزي الخراسانيg)٢(.  
 عبـد  بـن  حمـاد : Hسيد الهروي، قال السيد الخـوئي �� حماد بن عبد اهللا بن  .١٠

 الكشـي فـي   ذكره القاسم، بن داود عن روى بصير، أبو الهروي، أسيد بن اهللا
 .)٣(الرحمان عبد بن يونس ترجمة

 سـلمان  يحيـى بـن   بن لعبرتائي الكاتب، قال النجاشي: رجاءرجاء بن يحيى ا .١١
 محمد صـاحب  بن علي الحسن أبي عن روى الكاتب، العبرتائي الحسين أبو

 برفـع  وكّـل  بن سـامان  يحيى أن به: كانت وصلته سبب إن وقيل ،gالعسكر
  .)٤(منزلته فحظيت إمامياً وكان ،gالحسن أبي خبر

 :حيىي بن رجاءوقال السمعاني ث الكاتب، العبرتاييهاشـم داود  أبي عن حد 
 أبـو  عنـه  روى الموصـلي،  إبـراهيم  بـن  إسـحاق  بـن  وحماد الجعفري، القاسم بنا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣/٨٢) مستدركات علم رجال الحديث ١(
سـترابادي) علـى اختيـار معرفـة الرجـال (رجـال الكشـي):        اال دامـاد  ) ينظر التعليقة (للسـيد ميـر  ٢(

٢/٥٦٠.  
 . ٧/٢٢٣) معجم رجال الحديث: ٣(

 .١٦٦) رجال النجاشي: ٤(
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 العــين بضــم: الكــوفي العبـري  الشــيباني لـب المطّ بــن اهللا عبــد بـن  الفضـل محمــد 
 وهـو  ة)،(عبـر  إلـى  النسبة الراء، هذه آخرها وفي دةالموح الباء وسكون المهملة،

  .)١(األزد من بطن
١٢.  ،سهل بن زياد اآلدمي  ،الـرازي سهل بن زياد أبو سعيد اآلدمي :قال النجاشي

كان ضعيفاً في الحديث، غير معتمد عليه فيـه، وكـان أحمـد بـن محمـد بـن       
ــالغلو والكــذب، وأخرجــه مــن قــم إلــى الــري وكــان     عيســى يشــهد عليــه ب

يضـعفه،   اضـطربت كلماتـه فيـه، فتـارةً    أمـا الشـيخ الطوسـي فقـد      )٢(يسكنها.
 ��(� !   ـا الخبـر األووهـو      يوثّقه، فقد قال: وأم ،ل فراويـه أبـو سـعيد اآلدمـي

كنّ )٣(اً عند نقّاد األخبار.ضعيف جدي ،ى أبـا  وقال أيضاً: سهل بن زياد اآلدمي
٤(سعيد، ثقة رازي( . 

 قمـي،  الحميري، جعفر بن اهللا عبد اهللا بن جعفر الحميري، قال الطوسي: عبد .١٣
 .)٥(ثقة

 مـتكلّم،  فقيـه،  النيشابوري، شاذان بن الفضل بن شاذان، قال الطوسي: الفضل .١٤
  .)٦(ومصنّفات كتب القدر، له جليل

١٥.    د بـن أحمـد العلـويمحم   د الخـوئيقـال السـي ،H ـدبـن  أحمـد  بـن  : محم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٩/  ٤) األنساب: ١(
 .٤٩٠، الرقم ١٨٥ال النجاشي: ) رج٢(
 .٣/٢٦١) االستبصار ٣(
 .٣٨٧) رجال الطوسي: ٤(
 .٤٠٠) رجال الطوسي: ٥(
  .١٩٧) الفهرست: ٦( 
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 ذكـره  إدريـس،  بن أحمد عنه وروى العمركي، عن العلوي، روى إسماعيل
في النجاشي ،١( أصحابنا شيوخ من أنّه منه ويظهر ترجمة العمركي(. 

 بـن  بـن عبيـد اليقطينـي، قـال الشـيخ علـي النمـازي: محمـد         عيسى بن محمد .١٦
 لـه  ،bالعسـكري  إلـى  أصـحاب الرضـا   ثقـات  مـن  اليقطيني، عبيد بن عيسى
 .)٢(الرجال كتاب

الوليـد،   بـن  زي: محمـد محمد بن الوليد شباب الصيرفي، قال الشـيخ علـي النمـا    .١٧
 بـن القاسـم   داود عن عنه، زياد، بن سهل عن التوحيد الصيرفي، في شباب بيلقّ

،عـن سـهل،    المفيـد  طريق في ووقع خر،��  روايات عنه زياد، بن وسهل الجعفري
 .)٣(حسنه وكماله تفيد األعرج، رواية سعيد عن الصيرفي، الوليد بن محمد عن

 األزهـر  أبـي  ابـن  البوشـنجي،  الخزاعي منصور نب محمود بن يزيد بن محمد .١٨
 بعـض  أخبـار  في والمرج) (الهرج صاحب كتاب النحوي، المحدث القمي،

 هــ ، ذكـره   ٣٢٥ سـنة  المجـانين، تُـوفّي   عقـالء  وحكايات اسالعب بني خلفاء
 .)٤(بغداد تاريخ في الخطيب ، وذكرهbيرو عنهم لم فيمن الشيخ

ــن يحيــى .١٩ ــا ب ــ زكري ــن : يحيــىHد الخــوئيال الســيالكتنجــي، ق ــا  ب زكري
 التلعكبري وسمع عنه روى القاسم، أبا ىيكنّ ،)الكتنجي( بالكنجي المعروف

 مائــة مــن أكثــر لقيــه حــين ســنّه وكانــت وثالثمائــة، عشــرة ثمــاني ســنة منــه
ــنة،  ــرين س ــد وعش ــي وق ــكري لق ــال .gالعس ــيخ (رج ــيمن: الش ــم ف ــروِ ل  ي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٣٠/  ١٥) معجم رجال الحديث: ١(
  .١/٧٣مستدركات علم رجال الحديث  )٢(
  .٧/٣٥٣مستدركات علم رجال الحديث  )٣(
 .١٩١/  ١) ينظر الكنى واأللقاب: ٤(
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  .)٢(فري، وهو ممن روى عن الجع)١()bعنهم
: ذكر السيد عبد الرزاق كمونة في كتابه (منيـة الـراغبين) أن أبـا نصـر سـهل      تنويه

  .)٣(األنساب) بن عبد اهللا البخاري روى عن داود بن القاسم بن إسحاق في (سرا
ر ـنصـ  ا، وأبـ  هــ ٢٦١سـنة  يهاشـم الجعفـري تُـوفّ    ا؛ ألن أبيمكن قبولهوهذا ال 

كـي يـروي عنـه مباشـرةً     فلهناك بون شاسع بينهمـا،  ، و هـ ٣٥٧البخاري تُوفّي سنة
يحتاج ألن يكون عمره قد تجاوز المائة بعقد أو أكثر، أي أن يعد من المعمـرين،  
وهذا ما لم يذكره أحد ممن ترجم ألبي نصـر البخـاري، أو جـاء علـى ذكـره، ال      

  ريحاً وال إشارةً.ـتص
هاشم مباشرةً في كتابـه (سـر السلسـلة    لم يشـر بروايته عن أبي  مضافاً إلى ذلك أنّه

العلوية) فضالً عن التصريح بذلك، كما لم نعثر علـى مصـدر يعـد أبـا نصــر البخـاري       
من جملة من يروون عن أبـي هاشـم الجعفـري مباشـرةً. نعـم باعتبـاره راويـاً ومسـنِداً         

  .  ممكن له أن يروي عن داود بن القاسم لكن بواسطة واحدة على األقل

énÇaŠi@@¿Ü¿Þ@ŠÈ’Ûa@ @
ه أحد الفقهاء والضليعين من علم األنساب، فقـد بـرع فـي مجـال     زيادةً على أنّ

األدب ونظم الشعر، وقـد ذكـر ابـن شـهر آشـوب فـي مناقبـه الشـيء الكثيـر مـن           
شذرات شعره، وهكذا غيره من األعالم، وقد جمع شعره أبـو عبـد اهللا أحمـد بـن     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٤/ ٢١م رجال الحديث: ) معج١(
  .٢٨٣المفيد):  األمالي(للشيخ) ينظر ٢(
   .١٤٣) ينظر منية الراغبين في طبقات النسابين: ٣(
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هـ) صاحب كتاب (مقتضب األثـر   ٤٠١محمد بن عياش الجوهري المتوفّى سنة (
، ومن الجيـد  )١(ذكر ذلك النجاشي في ترجمة الجوهري في األئمة االثني عشر)،

ة أن نأتي على ذكر بعض مقطوعاته الشعرية التي غلب عليها طابع الـوالء والمحبـ  
  . bألهل البيت

  فمن شعره:
� �(<����� �;������	� 	E����-# ����� 	F	� 	;G &����7  

 
 ��� �H0 	I����� JK�� ������� 	�� �;5����� �*	� �L&�����MJ<  

  �H�&����� JN�� ����� 	� �O 3��P&����% 	(� �# Q����� 	�  
 

  ��5�� �R����"�  ���� 	� &�����-�� �;5����S	� �����-  
 � �(<����� 3D���� 	T� � �( �*����� 	9� UV���� �W  

 
  �;5������ �VN 	0 �X������ �Y�7�0� � �# Z� �������8��)٢(  

  وقال أيضاً: 
 �X������	%-��. [RP&������: \ ]	?������2� &�������̂  

 
  �R-� 	_�����:B `	� &����� �a Qb�����*	� c����� 	:5 �0  

  '��8 	0 R-� J����� �+���d �� 	� &�� 	0� 	e��-��  
 

  �R�������-� 	1 �̀ &�������0�f� �X�������-� ��� &������� 	0  
 &��� 	" 	g&Y� �,&����	%�� �X���� 	R���->�� 	c���:5 �0  

 
  �;5������� 	� �L�� Q���������� C&������ ��	2� C&������h��B  

  ������� �9 �i 	�������� 	j1&�������� 	̀ &�����0k� JAB  
 

  �R7������ 	� 	5�����"� 	R-�_�����:l� 3 �m����� ��  
  CI�� ��� 	� �'���N9	7 �X��-�� 	LI�� J��� c���	� 	�  

 
  �;� �m�������8 	0 �X��������nd� �/ [���������8M�	�)٣(  

  :ًًوقال أيضا 
� ��-������ c���� 	�G A&���� 	# o�5���� �: �pl�����  

 
  	I���Zq��� 	R���(��� 	r-�� JN�� 	s1��� 	� &��0 �OB  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . ٨٥) ينظر رجال النجاشي: ١(
  .  ٣/٣٣٥مناقب آل أبي طالب:  )٢(
   . ٢٣٠/  ١) مناقب آل أبي طالب: ٣(
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 �X����� 	�60 A&����� 	# X����� J2� �pB 	t� 	O R����� 	��  
 

  	I6������	̂ � � �# ��&������-n�� �/ ��n�������8 	� �pl�������  
  �o 	������� 	����� J#� �u� �;5����:� 	v-������  

 
  JI����	w�� 	�����8�� �o 	����8� ��n���(� 	0 	E���-(�)١(  

  ضاً:وقال أي 
 	;&����� ����9i Z'�%<�� 	;5�d �5 �89K� @	�  

 
 I8J<������� �E�����x [������&d yU����� 	L������ 	T  

 �5 �9Z��������� 	: �H0&���������0k&� �X���������-����  
 

  �I���� �# �5���� ��8�	� A� ��F������� 	�����0� ����� 	��  
  �X����� 3$����� �z���n	̂ � �R���%	w� &��� Q{� &���- 	�  

 
  	I%�� 	* �X����%* ]5�� �: '�� �V�	� p �+(�� �K 	|)٢(  

بـين   : >إن�فسأله عن تفسير قول النبي األكرم gم الجوادودخل على اإلما 
ففسـره لـه، قـال داود: فقلـت لـه: يـا        ،)٣(ة<قبري ومنبري روضة مـن ريـاض الجنّـ   

  موالي قد حضرني في هذا المقام شعر، فقال: أنشد، فأنشدته قولي:
 �����������8 	� &�������� 	�� �u� 	H�������� �M* &�������� 	7  

 
  �� �$�����<�̂ � c 	�q�������̂ � �D�����N	%�� 	���������  

  	+�������2�������� 	} 	0 ��������J �~ 	t ��&��������G��c  
 

  � 	?�������<�^�� �?������� 	��� 	z�������� [H��������� 	�  
 c������9 	8�� &������J<� 	t �D������K�n� 5������ �� 	�  

 
  �� 	5������������2	.�� �� 	�	.� 	t ��5����������� �2�  

 H������%-�> / �A5��������	̂ �  ������ 	� J ������ 	S  
 

 3����� 	V�� 	�����q	� �A59����}	̂ �� t Z����� 	�  
  �H2 	59��������} 	0 �,����������" Jm�� e�������� Z0���  

 
  ���������"g	.� ���������d� 	V�� ���������-� 	� ���	�  

 ������ JK���������� 	0� C�D	%������ �W �5��������	̂ � ��-  
 

  � J?����� �W c�q����� ��^� ��%�����K�� c 	������� �7  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/٣٥ :مناقب آل أبي طالب )١(
  .٢/٢٤٦) مناقب آل أبي طالب: ٢(
 .١٨٥/  ٤٣) بحار األنوار: ٣(
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 ������(	7 @ ������ 	0 ��&������>.� �H8�����Kn���  
 

  �� 	$��������8 �7 @ ��7����������� �/ � ������������8 	7  
  �X��������� ���� / �u� �,&������������ ���������� �"  

 
  ����������Y	̂ �� ���������8	%�� �Lp� �������� �"�  

 
����9���� 	̀ 5����7 ��&����J<�� L�&�����: ����� �"�  
 

  ��h5������� 	(�� �������� �0 &������� �7� ���n8-������� �W  
 ��� �# 	,������������� �1� �� Q$����������� ��n���������2  

 
  ������������� 	0 �/� �X���������<0 �1�5��������� 	0 �/  

 ��n�������W ������� 	0 	�&������J<�� 	A5��������� ���  
 

  ����������(< �0 �������� �( ��* ���������*& 	� �������� �0  
 '��������� ��n��̂ � 	H���������<	�� 	A5������������ ���  

 
 �������� ���	.� ���&�������� 	T �/ � �# 	�&��������hG ���  

 � �# �p5����������� ����������� 	0 �;�5���������� �0 ���B  
 

 3 ������� 	� �X�����<9� � �(71&�����8 �7 ������ 	0�)١(  
ه قـال فـي اإلمـام    عياش بإسناده عن أبـي هاشـم الجعفـري أنّـ    وعن عبد اهللا بن  

  من قصيدة: وقد اعتلّ gالهادي
3�1�������� �� s1G� �) ���.� s1&������ 	0  

 
  �,������������ 	8�� �1��5��������� 	0 '����������<���� �  

  [R����-� 	� [5����}�2 �̀ &����0k� 	R����-d 	z����*  
 

 �����K�	2 �+������d�� �,������� ���� JR�����# �X�������� '  
  JR���n��� 	e�����In�p ��7������ 	�����0  

 
 �������� s�&������� 	T� �,_������� JK�� �̀ 5�������M�2 �X  

  ������� JK��� �,� J������&� 	+����-<0 A� C&����%M 	�  
 

  �,� J���������� ���������K* �̀ &�������0k� 	+�������2��  
 &��-2 Q���� ��7 ����� '���� �,��1.� ��G 	+2�  

 
  �,&������-�*.�� �s�5������0.� '�������-�Y� �0�)٢(  

 فيهـا أميـر   خـتم  التي الحصاة صاحبة اليمانية األعرابية وهي غانم، �� ��  وقوله في 
  :gنالمؤمني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٨١/  ٦) أعيان الشيعة: ١(
 . ٢٢٢/ ٥٠) بحار األنوار: ٢(
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  ومن شعره أيضاً 
 �����8<0 	D��� �]�� ��� 	0 ��  ��� � �����  

 
  ����M �* ��� �0 e��-� &��0  ��� [̀ I��: R�� �d�  
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) وحمـل رأسـه إلـى محمـد بـن      ه لما قُتل يحيى بن عمر العلوي (رحمه اهللا تعـالى إنّ
ئونـه،  عبد اهللا بن طاهر ببغداد، جلس محمد للهناء بذلك، فدخل الناس عليـه أفواجـاً يهنّ  

ودخــل فــيمن دخــل علــى محمــد بــن عبــد اهللا بــن طــاهر أبــو هاشــم داود بــن القاســم  
الجعفري، وكان ذا عارضة ولسان، ال يبالي ما اسـتقبل الكبـراء وأصـحاب السـلطان بـه،      

حيـاً لعـزّي بـه، فـأطرق      �ك تهنأ بقتـل رجـل لـو كـان رسـول اهللا     ل: أيها األمير، إنّفقا
د ساعة، ثممحم ا خرج أبو هاشم الجعفري منه قالنهض وصرف الناس، ولم:  

 C&�������-� 	� �o5������� �# �"&������ 	> '������< 	� &������ 	7  
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 ���������-�T �s5��&���������,3���������� 	� ��)٣(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .١٨١) ينابيع المعاجز: ١(
)٢٣٨٤ة االثني عشر/ الهامش: ) المختصر في أخبار مشاهير الطالبية واألئم.  
  .٦٤/ ٤) مروج الذهب: ٣(
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lb�ãþa@áÜÈi@én�byg@ @

صين في علم األنساب إلى أن أبـا  قد أشارت بعض مدونات التاريخ والمتخصّ 
هاشم كان يمتلك معرفة جيدة في علم النسب، وهذا ليس من القول الجزاف، بل 

، عارفاً بفنونه وخفايا أسراره، ومن ه كان ضليعاً من هذا الفنيوجد ما يدلّ على أنّ
دريـس بـن إدريـس بـن عبـد اهللا      شواهد على ذلك أنّه هو الـذي صـحح نسـب إ   ال

ة هـذا  ، وإليـك ملخّـص قصّـ   gابن الحسـن المثنّـى ابـن الحسـن السـبط      المحض
التوثيق استناداً لما أفاده أبو نصر البخاري في (سـر السلسـلة العلويـة): >قـد خفـى      

مـواله راشـد،    على الناس حديث إدريس بن إدريس لبعده عـنهم ، ونسـبوه إلـى   
  وقالوا هو احتال في ذلك لبقاء الملك له، ولم يعقب إدريس بن عبد اهللا.

  داود بن القاسم الجعفري وهو أحـد كبـار العلمـاء     -وليس األمر كذلك، فإن
حكى أنّه كـان حاضـراً هـذه القصّـة، وولـد إدريـس بـن         -ومن له معرفة بالنسب 

بـالمغرب فمـا رأيـت أشـجع منـه، وال       إدريس على فراش أبيه، وقال: كنـتُ معـه  
 أحسن وجهاً، وال أكرم نفساً.

: رحم اهللا إدريس بن إدريس بن عبـد اهللا، فإنّـه   gوقال الرضا علي بن موسى
  كان نجيب أهل البيت وشجاعهم، واهللا ما ترك فينا مثله.

بن عبد اهللا بن جعفـر، أنشـدني   )١(قال أبو هاشم داود بن القاسم بن أبي إسحاق
  س بن إدريس لنفسه:إدري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ائدة . (أبي) ز ) األصح داود بن القاسم بن إسحاق، و لفظة١(
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  ١(فيه< فإدريس بن إدريس بن عبد اهللا صحيح النّسب ال شك(.  

ê‰bqeë@éjn×@ @

  قال النجاشي:
 هاشـم  أبـو  طالـب،  أبـي  بـن  جعفـر  بـن  اهللا عبـد  بن إسحاق القاسم بن بن داود

الجعفريwعند المنزلة عظيم ، كان ةاألئمb،  أبـوه  روى ثقـة،  القـدر،  شـريف 
  .)٢(gاهللا أبي عبد عن

 كتاباً، الجعفري القاسم بن لداود لم يذكروما يالحظ على الشيخ النجاشي أنّه 
 فـي  بـه  صـرح  كمـا  كـتــبه وتصـنيفه،   ذكـر  هـو  الغاية والمقصد من ذكره، أن مع

  .)٣(كتابه الرجال ديباجة
بغـداد،   لأهـ  مـن  هاشـم،  أبـا  ىيكنّ الجعفري، القاسم بن قال الشيخ الطوسي: داود

 فيهم...، جيد شعر وله ومسائل، أخبار ...، ولهbةاألئم عند المنزلة عظيم القدر، جليل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (١٣: السلسلة العلوية سر.  
  .١٥٦) رجال النجاشي: ٢(
  .٣) ينظر رجال النجاشي: ٣(
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 ، عـن )٣(ابـن بطـة   عـن  ،)٢(لالمفضّ أبي عن أصحابنا، من ةعد به أخبرنا ،)١(كتاب وله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) كفائدة رجاليـة، فقـد ذكـر الوحيـد     له كتابنستوضح الحال عن مصطلح أن ( من الجيد أن )١(

البهبهانيH :ولـه  نوادر، وله كتاب، وله أصل، له: قولهم توضيحاً وبياناً لهذا قائالً ما حاصله 
 مطلقـاً مـن   أعـم  وهـو  المتعـارف،  معنـاه  فـي  كالمهـم  فـي  مسـتعمل  الكتاب أن مصنّف، اعلم

 األصـل...،  مقابـل  فـي  الكتـاب  كثيراً...، وربمـا يطلـق   األصل على يطلق والنوادر، فإنّه األصل
  ) ٣٢الرجالية:  كثير. (الفوائد أيضاً وهو النوادر، على يطلق وربما

ا يدلّ في الجملةمم ـه الـذي يزيـد األمـر وضـوحاً       الكتاب لغـة وعرفـاً،   األصل يغاير أنوالمنب
الشيخ  قول فالحظ كتاب)، وله أصل، له (كان راوٍ: حق في تراهم يقولون ما كثيراً أكثر، أنّك

يحيى بن زكريا في حق الطوسي ١٣٤أصـل (الفهرسـت:    ولـه  الفضـائل،  كتاب له: الواسطي،( 
 لتسـمية  وجـه  مـن  فـال معنـى للتفرقـة بينهمـا، إذن البـد      واحـداً  شيئاً واألصل كان الكتاب فلو

كتباً، ومن هنـا وجـدوا أنفسـهم مضـطّرين إليجـاد تفرقـة جوهريـة         )��! �، ��1+�0  بعضها
ة وجوه، نذكر المهم منها:بينهما، وألجل ذلك فقد ذكروا عد  

ه،  لـم  قائـل  عـن  الوحيـد  ل: ما ذكره المولىاألووهـو:  يسـم د كـالم   كـان  مـا  األصـل  أنمجـر 
  ) ٦٩المقال:  منهج على أيضاً. (تعليقة مصنّفه كالم فيه ما والكتاب ،gالمعصوم
 ومفصّـالً، واألصـل   مبوبـاً  كـان  مـا  الكتـاب  أن مـن  بعضـهم  عـن  الوحيد أيضاً حكاه الثاني: ما

  ) ١٩المقال:  منهج على وآثار. (تعليقة أخبار مجمع
 رتّبـت  ��1�+2 أن نـوح مـن   بن محمد بن أحمد ترجمة في Hالشيخ ظاهر عن الثالث: ما

  )  ٨٤بحسب نظر صاحبها. (ينظر الفهرست: خاصاً ترتيباً
1�+2 الرابع: إن�� وغيرهـا  راوٍ، واسـطة  غيـر  ودونت من مشافهةً gالمعصوم من خذت��  التي هي 

  )  ١٦٠الدراية:  علم في منها. (ينظر دراسات أخذ غيرها أن باعتبار أصل فهي منها، أخذ
الكلينـي.   تالميـذ  مـن  ،wالشـيباني  لالمفضّـ  أبـو  لـب المطّ بـن  اهللا عبد بن ) المقصود به محمد٢(

  ) ٧٢النجاشي:  رجال كتاب تنقيح في المقال تهذيب ينظر(
 أبـو  المـؤدب  ،ةبطـ  بـن  جعفـر  بـن  بطة، قال ابـن داود: محمـد   بن جعفر بن ) المقصود به محمد٣(

 الحـديث،  فـي  متشـاغالً  والفضـل،  األدب كثيـر  بقـم،  المنزلـة  كبير ، كان)جش( القمي جعفر
 مخلطـاً  الوليـد: كـان   ابـن  قـال  كثيـر،  غلط رواه ما فهرست وفي باإلجازات، ويعلّق األحاديث

  ) ٢٧١، رجال ابن داود: ٣٧٣ضعيفاً فيما يسنده. (ينظر رجال النجاشي 
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  . )٢)(١(اهللا عبد أبي بن أحمد
أو  مجملٌ، حيث لم يوضّح كون كتابه هل هـو كتـاب فقـهH    ،وكالمه هذا

 علـو  علـى  تفسير، أو عقائد. وكيف ما كان فقوله (له كتـاب) فيـه داللـة واضـحة    
ة اهتمـام  قدره، إضـافةً إلـى ذلـك يـدلُّ علـى شـد       وارتفاع منزلته، وجاللة مرتبته،

ــة،    ــزوم حفظــه بالكتاب ــدوين، ول ــده بالت ــالعلم، وضــرورة تقيي ــري ب ــاالً  الجعف امتث
 :gاهللا عبـد  أبـو  لـي  قـال : قـال  مر،ع بن لعن المفضّبذلك، فقد روي  bألمرهم

علمك في إخوانك، فإن مت فأورث كتبـك بنيـك، فإنّـه يـأتي علـى       >اكتب وبثّ
  .)٣(بكتبهم< ��� الناس زمان هرج ال يأنسون فيه 

énuë‹@ @
قد تتبعندهم يتبي لها ذكر ن عن عنا كتب التراجم واألنساب والتاريخ فلم يأت

  زمن والدتها، أو موضع مدفنها.طريقه نسبها، أو اسمها، أو تحديد 

ê�Ó@É™ìß@†í†¤ë@émbÏë@ƒí‰bm@ @
ممـا مـر ذكـره علينـا فـي ترجمـة أبـي         -الذي يبدو جلياً من كلمات األعـالم  

 أن تحديد زمن وفاتـه لـم يكـن    -هاشم الجعفري، وعند تناول أقوال األعالم فيه 
 ����ها كانت على أنّ -ة خاصّوالة من العام -فاق كلمتهم ً للخالف فيما بينهم؛ التّ
، وإنّما عمدة الكالم وقع في تحديد موضع دفـنـه، وهل هو في بغداد،  هـ٢٦١سنة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ٢٢٩(ينظر رجال ابن داود:  رقي، الثقة الجليل .الب خالد بن داهللا محم عبد أبي بن أحمد) أي: ١(
  .١٢٤) الفهرست: ٢(
  .١١ح  / ٥٢/ ١) الكافي: ٣(
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أو في سامراء؟ لكن على ما يبدو ظـاهراً، أن مدفنـه كـان فـي سـامراء عنـد مرقـد        
  .cينيالعسكر

وهناك جملة من األعالم صرحوا بذلك، كالشيخ المؤرخ ذبـيح اهللا المحالتـي   
يخ سامراء، حيث قال: ومنها مقبرة السيد الجليل أبي هاشم الجعفـري داود  في تار

، دفن في الروضـة  �بن القاسم بن إسحاق بن عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالبا
  بقوله: البهية، على ما صرح به الشيخ السماوي في (وشائح السراء)

,� ��0&���� 	: c���� 	�� ����� 	0 �� #$����� [R����S�  
 

 �������N����������-� 	1&������� 	���� C&� Q�� ?������� 	d &  
  Z�������� 	M^� 	e��$�������� +�������	<� �1 ��������d  

 
  �A OB ]5�������� Y 	�� ���������(� [H���������&�  

 # H���������9-�^� �H-0&��������� �K�� �H�����������&  
 

 =H��������9-(*� � ���n�������� �9� � �" ��0
��������  
  �1�5������ �H����	<�� ������ Y^� 	p 	5������ �s�O  

 
  ��� 31&�������� ZU������ 	� &������2p50 �+������ �  

 * * *  
 3��������K�� 	1��1 	������� �W&" )��������� 	#�  

 
 2 �u� �������%� �;G ������ �0= ��������� 8� �R����� M  

  �����< �:  ����� �X����Pp� �����0 3 ��&������  
 

  ����� 	K	w� �� �����0 / �m���� �M8^� ���4&����2�  
  R������ �� �7 @� �X��������50 	�������- 	� �� 	s&������0  

 
 = R������ �� �2 	1��1 �;I������"� �5� ��
�������)١(  

والذي يظهر من كـالم الخطيـب البغـدادي فـي تاريخـه أنّـه مـات فـي حـبس           
قاسم، كان مقيماً بمدينة السالم، وكـان ذا  سامراء، حيث قال: أبو هاشم داود بن ال

لسان و عارضة وسالطة، فحمل إلى سر من رأى، فحبس، قلت: وبلغني أنّه مـات  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٢٦١( =) هالل داود نقل١(
اء: وشائح السروينظر ،٤٠٨اء في شأن سامر ٢٩٢/ ١اء:مآثر الكبراء في تاريخ سامر.  
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   .)١(هـ٢٦١سنة )/�� في جمادى 
 بـن  القاسـم  بـن  داود وهـو  الجعفـري،  هاشـم  قال المسعودي في مروجـه: أبـو  

 آبـاء ..،  ثالثـة  الطيـار  جعفر وبين بينه طالب، أبي بن جعفر بن اهللا عبد بن إسحاق
أي  -مـراده   أن الظـاهر وحمل المحدث القمي كالمه هـذا بـأن   . )٢(مشهور وقبره

  .)٣(متوطناً فيها كان هألنّ بغداد؛ في -مكان قبره 
مجملة، إذ لـم  ولنا أن نتأم عبارة المسعودي من أن ث القميل على ما أفاده المحد

وراً ومعروفاً، وإنّما قال: (وقبره مشهور)، فعبارته هـذه  توضّح كون قبره في بغداد مشه
  .مرددة حمالة وجوه، فيحتمل أنّه في بغداد، أو في غيرها من بقية المدن

) يصـعب  نـاً فيهـا  متوطّ كـان  ألنّـه ويرد عليه أيضاً، بأن حمله وتوجيهـه بقولـه: (  
  ،ث القمـيما يريد قوله المحد المسـعودي كـان   االلتزام به، وبعبارة أوضح أن أن

 يقصد بقوله: (وقبره مشهور) المعنى الكنائي، أي كنّى عن شـد   ة التـزام الجعفـري
أهل القبور لهم شد ة االلتزام بقبورهم وال يفارقونهـا  ببغداد بأهل القبور، فكما أن

بأي حالٍ من األحوال، فكذلك الجعفري له مثل هـذه الخصيصـة بالتزامـه بـأرض     
  قتها لها.بغداد وعدم مفار

وما ينتج عن ذلك، أن كالمه ليس فيه أدنى داللة علـى تحديـد موضـع قبـره،     
إلى أمر آخر أجنبي عنه بالمر ة.وإنّما هو ناظر  

هذا مضافاً إلى أن من عادة المـؤرخين أو مـن يشـتغل فـي حقـل األنسـاب أو       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٥/ ٨ينظر تاريخ بغداد: ) ١(
  .٦٣/ ٤ينظر مروج الذهب:  )٢(
  .١٧٤/ ١لقاب: الكنى واأل) ينظر ٣(



٥١  .....................................................................................  المقدمة/ ترجمة أبي هاشم الجعفري 

لنسب، أو التراجم حينما تصل النوبة بهم إلى تحديد هوية المترجم له من حيث ا
ــن        ــد ع ــلّ البع ــدون ك ــر، يبتع ــع القب ــد موض ــاة، أو تحدي ــن الوف ــوالدة، أو زم ال

مــون بلغــة صــريحة وواضــحة، ال االســتعماالت المجازيــة والكنائيــة، وإنّمــا يتكلّ
يحتمل معها التوجيه أو التأويل، ومعـه يلـزم بقـاء كالمـه علـى الحقيقـة مـن دون        

   يعول عليه.المجاز في الكناية، وغايته أنّه مجمل ال
ضــح مــن كــلّ هــذا أن العمــدة فــي االســتدالل هــو ظــاهر كــالم الخطيــب ويتّ

 ـرفي وشائح الس ح به الشيخ السماويوما صر ،اء، والشـيخ ذبـيح اهللا فـي    البغدادي
اءتاريخ سامر -  وكونه في سـامر ،في تحديد موضع قبر الجعفري   اء عنـد مرقـدي

  ل عليه بال معارض.هو المعوc - اإلمامين العسكريين
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ŞnÛaŽ†îyì@čÐÛaëflŠİsñ@@ @
، )٣(، عن سـهل بـن زيـاد   )٢(د بن الحسن، ومحم)١(دعلي بن محملكافي: ا -١

٤(د بن يحيىومحم( ـد بـن عيسـى  ، عن أحمد بن محم)جميعـاً، عـن أبـي هاشـم     )٥
قال: سألت أبا جعفر الثانيالجعفري ،g األلسن فقال: إجماع ؟)٦(ما معنى الواحد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١( د الخوئيأي علي بن محمد بن بندار، قال السيH  :بن عليفي ترجمته شيخ هو هذا دمحم 

 أبـي  لقـب  بنـداراً  فـإن  بنـدار،  بـن  دمحمـ  بن بعلي عنه وقد يعبر كثيراً، عنه روى وقد الكليني،
 عنـه  يعبـر  وقـد  المزبـورة،  الترجمـة  فـي  به النجاشـي  صرح ما على القاسم، (أي جده عبد اهللا)

  ) ٢٦٣/ ١٢اهللا. (ينظر معجم رجال الحديث:  عبد بن دمحم بن بعلي
)٢( برنـاني، أو غيرهمـا؟   ار، أو المـراد بـه ال  فّد اخُتلف فيه، فهل المراد به الصد بن الحسن: وقمحم

(أي يظهر من عـدم   دهتقيي عدم من ويظهرار، قائالً: ه الصّفّبو الهدى الكلباسي أنّوقد استظهر أ
 الحسـن البرنـاني   بن دمحم أو ارالصفّ إما وهو واحد، هار أو البرناني) أنّبالصّفّ تقييد الكليني له

 الـذي  ارالصـفّ  دون مجهولية حاله مع عنه روايته الغاية في ويبعد طبقته، في كان ممن ونحوه،
  )٢٥٣/ ١الرجال:  علم في المقال األعاظم. (ينظر سماء من

  مرت ترجمته عند ترجمة أبي هاشم الجعفري، تحت عنوان (ممن رووا عنه) )٣(
)٤( محم :شـيخ أصـحابنا فـي زمانـه، ثقـة، عـين.       قال النجاشي ،د بن يحيى أبو جعفر العطّار القمي

   )٣٥٣(رجال النجاشي: 
)٥( أحمد بن محم :ن د بن عيسـى بـن عبـد اهللا بـن سـعد بـن مالـك بـن األحـوص بـ          قال النجاشي

السائب بن مالك بن عامر األشعري، من بني ذخران بن عوف بن الجماهر بـن األشـعر، يكنّـى    
ن آبائه سعد بن مالك بن األحـوص، وكـان السـائب بـن مالـك      أبا جعفر، وأون سكن قم مل م

وفد على النبيn :٨١، وهاجر إلى الكوفة وأقام بها. (رجال النجاشي(  

ر هذا شيخ قم ووجهها وفقيهها، غير مدافع، وكان أيضاً الـرئيس  وقال الشيخ الطوسي: أبو جعف
   )٦٨الفهرست: (. gالذي يلقي السلطان بها، ولقي أبا الحسن الرضا

إن مفهوم الواحد من المفاهيم التي يصح صدقها على معان مختلفة ومصاديق عديدة متباينـة،   )٦(
؟ ومن ها ال يصحصح إطالقه عليه تعالى؟ وأيوما نريد بيانه ومعرفته هنا هو أي معاني الواحد ي

← 
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 { كقوله تعالى: ،نيةبالوحدا عليه� 	0 � ��	n � 	
 	: ��� 	� 	� u� J���5 ��	- 	� � �� 	� 	� 	�{)٢)(١(.   

Şæg@flma‡Žé@flmflÈfl�îÛ@µb@wÛćÝØ‘@bè@Ž•@ëczñ‰ì@ @
ــ رضـي اهللا عنـه ـ      )٣(د بن الحسن بن أحمد بن الوليدثنا محمحد مالي:األ -٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

ه ليس المقصود هنا بالواحد الوحدة العددية، إذ قد يتبادر ذلك إلى بعـض األذهـان   الواضح أنّ
حقيقـة ذاتـه تعـالى            اشتباهاً أو توه بـل محـال صـدق ذلـك عليـه، فـإن ،ذلـك ال يصـح ماً، فإن

واحـد وثـان وثالـث؛ ألن االعتقـاد      واحدة، ولكن ليس وحدة وجوده كـالوجودات التـي لهـا   
ي إلى الكفر بشهادة القرآن، قال اهللا تعالى:بذلك يؤد } �H 	h	I	h ����& 	h 	Ju� JA�B �5 ��& 	d 	�7 �$ J�� 	� 	� 	# � 	� 	�

� 	� 	# 	�7 �$� J�� J� JK 	9	- 	� 	A5��5 �� 	7 J_ 	� �5 ��	n< 	7  	@ A�B 	� [� �*� 	� [X 	��B Jp�B �X 	��B � �0 & 	0 	� [�-���	� [�� 	$� 	� � ��<� �0 �� �� {
)، إنّه يستحيل إطالق الواحد بمعنى الوحدة النوعية التي تنتزع من األفراد كما لو ٧٣(المائدة: 

يـة  اً تحـت حقيقـة كلّ  ه تعالى واحد مـن النـاس؛ ألن ذلـك يسـتدعي أن يكـون منضـم      قلت: إنّ
ن قبولـه السـتلزامه التشـبيه    ، وهـذا أيضـاً ال يمكـ   ��!� �تصدق عليه وعلى بقيـة المصـاديق   

ضاح بطالن ما ال يصح عليـه مـن أحـد هـذه المعـاني للواحـد،       وإثبات النظير له تعالى. وبعد اتّ
   يرد التساؤل اآلتي، وهو: ما المقصود بالسؤال عن معنى الواحد؟ وفي مقام الجـواب نقـول: إن

فهـوم الواحـد، ولكـن    الذي يظهر من جو السؤال أن السائل ليس له جهل وعدم وضوح عن م
الذي حفّزه إلى السؤال هو بأي نحو من المعاني يصح إطالقه عليه تعالى؟ فجاء الجـواب مـن   

ه يطلق عليه بـالمعنى الـذي اجتمـع النـاس كلّهـم بلسـان فطـرتهم عليـه،         موضحاً: (إنّ gاإلمام
األشـياء كمـا أشـار    ه صـانع  ، وأنّـ ���+34��ه تعالى ال شبيه له وال شريك له في وذلك المعنى أنّ

 إليه باالستشهاد بقوله تعالى: {� 	0 � ��	n �	
 	: ��� 	� 	� u� J���5 ��	- 	� � �� 	� 	� 	�. { 

 .٧٨الزخرف:  سورة )١(

 .٣٩، مشكاة األنوار: ٥، معاني األخبار: ٨٢التوحيد (للشيخ الصدوق):  :، ينظر١٢ح١١٨/  ١الكافي:  )٢(

حمد بن الوليد القمي، جليل القدر، بصير بالفقه، ثقة. (ينظـر  د بن الحسن بن أمحم :قال الشيخ) ٣(
   )٤٣٩رجال الشيخ الطوسي: 

محم :أبـو جعفـر، شـيخ القميـين وفقـيههم      د بـن الحسـن بـن أحمـد بـن الوليـد       وقال النجاشي
ه نزيل قم وما كان أصله منها، ثقة ثقة، عين، مسـكون إليـه، لـه    متقدمهم ووجههم، ويقال: إنّو

د بن الحسن بـن الوليـد سـنة ثـالث وأربعـين وثالثمائـة. (ينظـر        ات أبو جعفر محموم كتب...
  ) ٣٨٣رجال النجاشي: 



 ٥٩  ........................................................................................................  الفصل األول/ في العقائد

 ـ قال: حـد١(ارفّد بـن الحسـن الصّـ   ثنا محم(  د بـن أبـي عبـد اهللا    ثنا أحمـ ، قـال: حـد
٢(البرقي(، قال: سمعت علي بن موسى الرضـا عن أبي هاشم الجعفري ،g   :يقـول

٣(هيئة إلهي بدت قدرتك ولم تبد( ،روك، والتقدير على غيـر مـا بـه    فجهلوك وقد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (محم :قال النجاشيار، مولى عيسى بن موسى بن طلحـة بـن عبيـد    وخ الصّفّد بن الحسن بن فر
اهللا بن السائب بـن مالـك بـن عـامر األشـعري، أبـو جعفـر األعـرج، كـان وجهـاً فـي أصـحابنا             
القميين، ثقة، عظيم القدر، راجحـاً، قليـل السـقط فـي الروايـة، لـه كتـب، منهـا كتـاب بصـائر           

    )٣٥٤الدرجات. (ينظر رجال النجاشي:
)٢ت ترجمته عند ترجمة أبي هاشم الجعفري، تحت عنوان (ممن رووا عنه).) مر 

)٣( ض لها اإلماملنا أن نستوحي عدة مطالب تعرg .من خالل دعائه 

)، إن قدرتـه تعـالى لـيس لهـا هيئـة،      إلهي بدت قدرتك ولم تبد هيئةقوله: ( ل:ألوالمطلب ا
داً يستحسـن  بمعنى ليس لها كيفية من شكل وصورة، وللتعرف على حقيقة هـذا المطلـب جيـ   

متين:ذكر مقد  
/(��ذاته تعالى محض التجر الثابت عقالً ونقالً أن د والبساطة، ومعنى أنّ: إنذاتـه   ه بسيط أن

بة من أجزاء، أياً كان هذا التركيب في شكله ونوعه، سواًء أكان علـى مسـتوى   تعالى غير مركّ
األجسام المادر، كتصوه مركّب من جنس ر اإلنسان أنّية الخارجية أم كان على مستوى التصو

وفصل، والسر في استحالة صدق التركيـب عليـه تعـالى أن التركيـب بطبيعتـه يسـتدعي الفقـر        
ة إلـى  ي ليس بمحتاجٍ إلى غيره، فجميع األشياء مـن المجـر  ه تعالى غنوالحاجة إلى غيره مع أنّ

حقيقة التركيب هو وصف لألجسام التي من أبـرز خصوصـياتها   الذر ة قائمة بوجوده، على أن
ه خالقهمـا،  ها مقهورة للمكان والزمان، فمعه كيف يصح أن يكون تعالى مقهوراً لهما مـع أنّـ  أنّ
  ه محال في األفكار.إنّ

الثانية: إن الدالئل العقلية والنقلية القطعية أثبتت أن صـفاته تعـالى (كـالعلم والحيـاة والقـدرة)      
عين ذاته، وليست أشياء تغاير الذات وتباينه خارجاً؛ ألن االعتقاد بالمغايرة بين الذات والصفة 

مـثالً فـي صـفة العلـم، إذا فـرض لهـا       يجر عليه إشكاليات عديدة أبرزها االحتياج إلى غيره، ف
ى يحصل له العلم باألشياء فهو يحتـاج إلـى هـذه    كيان مستقل عن ذاته وليست عين ذاته، فحتّ

  هــذا ال يمكــن االلتــزام بــه عقائــدياً؛ ألن الصــفة؛ ألجــل أن يحصــل عنــده العلــم بهــا، مــع أن
  االحتياج والفقر من صفات الوجودات الممكنة.

← 
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وإني بريء ـ يا إلهي ـ من الذين بالتشبيه طلبوك، لـيس كمثلـك شـيء،       ،وصفوك
م مـن نعمـك دلـيلهم عليـك لـو عرفـوك، وفـي        إلهي ولن يدركوك، وظاهر ما بهـ 

  خلقك ـ يا إلهي ـ مندوحة أن يتناولوك، بل سولم يعرفـوك،   وك بخلقك، فمن ثم
هون اً، فبــذلك وصــفوك، تعاليــت ربـي عمــا بــه المشــب خـذوا بعــض آياتــك ربـ  واتّ

  )١(نعتوك.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  

ين نقول: إن قدرته تعـالى التـي هـي عـين ذاتـه لـو كانـت لهـا كيفيـة وشـكل           وبعد وضوح المقدمت
وصــورة الســتلزم انقــالب الــذات مــن التجــرد والبســاطة والغنــى إلــى التركيــب والتعقيــد والفقــر    
والحاجة؛ ألن الشـكل والصـورة والكيفيـة أوصـاف للوجـودات الممكنـة، فألجـل هـذا المحـذور          

ئة، ومعنى الكالم يكون (إلهـي بـدت قـدرتك) فـي مخلوقاتـك، ومـا       صافها بالكيفية والهياستحال اتّ
)، وهـو أن  ولـم تبـد هيئـة   بدت كيفيتها وصورتها. ويمكن أن نسـتوحي شـيئاً آخـر مـن جملـة (     

ه إلـى اهللا سـبحانه، فيصـير معنـى الكـالم: (أن ظهـورك بالصـورة أمـر ممتنـع عليـك،           الخطاب موجـ 
  .شكالً وصورة)، ولعلّ هذا هو المقصود وهو األرجح وألجل هذا جهلوك عندما نعتوك بأن لك

: (وقدروك، والتقدير على غير مـا بـه وصـفوك)، أي: وقـدروك حـين      gالمطلب الثاني: قوله
تقديرهم إياك بتقدير الخلق مـن إثبـات الجسـمية لـك، وكونـك راقـداً بـين جـدران المكـان          

تهم إياك، ولكن قـد فـاتهم وخفـي    والزمان، وجواز إيقاع الرؤية عليك، وغير ذلك من تقديرا
���X� ه يقـول: { عليهم أن نعته بمثل هذه الصفات يستلزم إثبات النظيـر والمثـل مـع أنّـ    6 �9 	# 	v-� 	�

 [,  )، فكيف يشبه بصفات خلقـه؟ إن المسـاواة بـين الخـالق ومخلوقاتـه فـي       ١١} (الشورى: �	
هـم  االبتعاد ومجانبة الصواب هو أنّالصفات أمر ترفضه العقول وتمجه الطّباع، وسبب كلّ هذا 

 gكما قـال اإلمـام   اشتغلوا بالبحث في معرفة كنه ذاته وكنه حقيقة صفاته، وكان األولى بهم
روا فـي  (وفي خلقك يا إلهي مندوحة أن يتناولوك)، أي: وفي خلقك يا إلهي سعة في أن يتفكّ

إحكـام وإتقـان فيـه؟!    فوا كم هو دقيق وجليل؟! آياتك وبديع خلقك ونظام كونك؛ ليتعر وأي
جمال وبهاء يكسوه؟! كلّ هذا يحكي عن مبدع األشياء، فاألولى أن نتعر ف على الـذات  وأي

 من خالل معرفة هذه اآلثار.

، بحار ٣٦، روضة الواعظين: ١٥٣/ ٢، ينظر اإلرشاد:٩٧٠/٢رقم٧٠٧(للشيخ الصدوق):  األمالي )١(
  .٣/٢٩٣األنوار: 
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čn�aflzsòÛb@fl‰…gč×ačé@wþbiG‰b–i@ @

قـال:   ، عن أبي هاشم الجعفري)٢(د بن عيسى، عن محم)١(عنهالمحاسن:  -٣
فقال: أال تقرأ  ،عن شيء من التوحيد gه سأل الرضاأخبرني األشعث بن حاتم أنّ

�&�	 {القرآن؟ قلت: نعم، قال: اقرأ  	��	.� �t �� � �7 	5 �" 	� ��& 	��	.� �X �# �� ��� p{)فقرأت، )٣ ،
ام، ال تــدرك ـهـ مـا عنــى األو فقـال: مـا األبصــار؟ قلـت: أبصــار العـين، قــال: ال، إنّ    

   .)٥(فهم وهو يدرك كلّ ،)٤(األوهام كيفيته
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١( أي عن أحمد بن محم        ،ت ترجمتـه عنـد ترجمـة أبـي هاشـم الجعفـريمـر ،د بن خالد البرقي

 تحت عنوان (ممن رووا عنه).

 مرت ترجمته عند ترجمة أبي هاشم الجعفري، تحت عنوان (ممن رووا عنه). )٢(

، المراد بإدراكه تعالى لكلّ األبصار كناية عن إحاطة علمه بكلّ شـيء مـن   ١٠٣سورة األنعام: ) ٣(
ة المجرة، فهو محيطٌ بكلّ شيء بحقيقة معنى اإلحاطة، فالكلّ حاضر لديه غير غائب إلى الذر

وال مستور عنه، بل كلّ ما يجول في الخاطر وما يطرق األوهام وما يخـتلج النفـوس منكشـف    
 له تمام االنكشاف.

لـه  تخي م الشـيء: >من خطرات القلب، والجمع أوهام، وللقلـب وهـم، وتـوه    ه:عرف الوهم بأنّ) ٤(
)، أمـا سـر امتنـاع إدراك األوهـام     ١٢/٦٤٣له، كان في الوجود أو لم يكن< (لسان العرب: وتمثّ

المحسوسة ذات الصور واألحياز، بل ممكن أن  5�$���+&له، فذلك ألن الوهم يميل إلى التعلّق 
خصـية  مـن خـالل مقـدار ش    ��� نقول أكثر من ذلك: إن الوهم نفسه ال يستطيع أن يدرك نفسه 

صة وحجمهـا وصـورتها، فطبيعـة الـوهم دائمـاً تميـل إلـى التعلّـق بالمحسـوس وحكايـة           مشخّ
المعقول، فلو أدركه ألدركه في جهة وحيز، وكان له لون، وله صورة، وجميع ذلـك مسـتحيل   

 يات واألشكال والكيفيات.دة بعيدة عن لبوس الماده ذات مجرعليه تعالى، لفرض أنّ

   .٣٠٣/ ٣، ينظر البحار: ٢٣٩/  ١المحاسن:  )٥(
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flß@¿wÏŠÈčò@č•wÐčmbčé@wc@ëb�čéčö@flmflÈµb@ @
قـال:   ،رفعه إلـى أبـي هاشـم الجعفـري     ،)١(د بن أبي عبد اهللامحمالكافي:  -٤
تبـارك   فقـال: أخبرنـي عـن الـرب     ،فسـأله رجـل   gعند أبـي جعفـر الثـاني    كنتُ

؟ فقـال أبـو   )٣(في كتابه؟ وأسـماؤه وصـفاته هـي هـو     )٢(وتعالى له أسماء وصفات
ه ذو عــدد أي أنّــ ،لهــذا الكــالم وجهـين: إن كنــت تقــول: هـي هــو   : إنgجعفـر 
 ،فتعالى اهللا عن ذلك، وإن كنت تقول: هذه الصفات واألسماء لـم تـزل   ،)٤(وكثرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حـد متّ الكلينـي  الشـيخ  هو من مشايخ الذي اهللا عبد أبي بن محمد : إنHقال السيد الخوئي )١(

  ) ٢٨٣/ ١٥ثقة. (ينظر معجم رجال الحديث:  فيكون اآلتي، الثقة األسدي جعفر بن دمحم مع
(هـو) يـدلّ علـى الـذات     و هللا)إن الذي يظهر من الفرق بين االسم والصـفة، أن االسـم مثـل (ا   ) ٢(

الصفة تـدلّ داللـة مزدوجـة مـن ناحيـة      المقد صفة معها، في حين أن سة من دون مالحظة أي
داللتها على الذات مع مالحظة صفة مخصوصة معها نظير العليم، والعـالم، والقـدير، والقـادر،    

 وما شابه ذلك.

د تحصـيل العلـم   وليس السؤال عن مجر هذا هو المحفّز األساسي للسائل عن أسمائه وصفاته،) ٣(
ن المتضـمg  بأن له أسماء وصفات، والقرينة التي ترشد إلى تعين هذا الغرض جـواب اإلمـام  

 ذكر دقائق علمية دقيقة وعميقة جاءت متناسبة مع سؤال السائل ومقصده.

)٤التعامل مع ألفاظ األسماء يمكن أن يتم بأحد شكلين: ) إن 

من حيث هي حروف وأصـوات يتبـع بعضـها بعضـاً خارجـة مـن مواضـعها         ل: أن تُالحظاألو
المعيالنظر إليها من حيث هـي ألفـاظ فـي     نة كالحلقوم والفم، وهي بهذا اللّحاظ يكون مصب

    :نفسها، فحينئذ تكون حادثة بهذا اللّحاظ، فلو فرضتها قديمة لزم أحد محذورين فاسدين
يكون الشيء الواحد حادثاً وقديماً. لهما: الجمع بين النقيضين، إذ كيفأو  

  ثانيهما: لزوم تعدد القدماء وإثبات الشريك له تعالى.
سة، فحينئذ ال يلزم اإلشـكال  الثاني: أن تالحظ من حيث هي مشيرة وحاكية عن الذات المقد

م (من لزوم تعدالمتقد    المحكي بهـا واحـد، وهـو المبـدأ األو ل، وبهـذا تكـون   د القدماء)؛ ألن
 ها زائدة عليه.سماؤه عين ذاته تعالى ال أنّأ
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ها، (لم تزل) محتمل معنيين: فإن قلت: لم تزل عنـده فـي علمـه وهـو مسـتحقّ      فإن
 فمعـاذ اهللا  ،، وإن كنت تقول: لم يزل تصويرها وهجاؤها وتقطيـع حروفهـا  )١(نعمف

خلقها وسيلة بينه وبـين خلقـه،    أن يكون معه شيء غيره، بل كان اهللا وال خلق، ثم
عون بها إليه ويعبدونه، وهي ذكره وكـان اهللا وال ذكـر، والمـذكور بالـذكر     يتضر

  .)٢(هو اهللا القديم الذي لم يزل
 يليـق بـه   ء والصفات مخلوقات، والمعاني والمعني بها هو اهللا الـذي ال سماواأل

ــتالف  ــتالف وال االئ ــف و ، وإنّ)٣(االخ ــا يختل ــم ــزّأتلف ي ــال: اهللا   ئالمتج ــال يق ف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (علمه تعالى الثابت له منذ القدم له تعلّق باألشياء، وإحاطة تام ة من كلّ الجهات قبل باعتبار أن
  الحدوث وبعده. 

)٢( معجــم ألفــاظ الفقــه > الــتلفّهــييــة: التهج) .>ظ بكــلّ حــرف مــن حــروف الكلمــة علــى حــدة
   )٤٣٤الجعفري: 

ن التقطيع ذكر بعضها علـى أثـر بعـض مـن قـولهم: (جـاءت الخيـل مقطوعـات: أي         والمراد م
   )١٣٦/ ١سراعاً، بعضها في أثر بعض). (ينظر كتاب العين: 

     جعـل الحـروف قطعـة، ثـم تركيـب بعضـها مـع بعـض شـبيه       وقيل قد يكون المقصود هـو أن
  )  ٤/١٤: (للمازندراني) تخاط. (ينظر شرح أصول الكافي عات من الثياب التي تقطّع ثمبالمقطّ

 ،وقوله: (معاذ اهللا) نظيـر (سـبحان اهللا)، وهـو منصـوب علـى المصـدر أي: (أعـوذ بـاهللا معـاذاً)         
والمعنى كان اهللا وال خلق، ثم  ع إلـى اهللا  خلق األسماء والصفات كوسيلة يلتجئون إليها للتضـر

وراءهـا، وهـي أن تقـوم     ��!� �ة على أن خلق األسماء والصفات تقف علّ ،تعالى، ودعائه بها
بدور المعرف للمعبود، ككونه عادالً اليجور، وحكيماً ال يصدر العبث عنـه إلـخ، فضـالً عـن     

ه يوجد شيء آخر يسوغ خلقها وهو كونها ذكـراً مـن األذكـار، الـذي هـو نقـيض النسـيان،        أنّ
ريد للعبـد أن  الذكرى، وفي ذلك إشارة إلى أن اهللا ي فيصير المقصود أن ما يحصل بالذكر هو

يتواصل معه بالذكر ويمتّن عالقته بـه تعـالى، وبـذلك يحصـل اسـتغراق للعبـد فـي ذاتـه علـى          
 الدوام من خالل ذكره بأسمائه وصفاته.

ه ال يليق به التناقض والتقاطع في أفعاله وإن كانت قد تبدو لنا مـن  مقصوده باالختالف أنّ ) لعل٣ّ(
ن أحواله تسـير وفقـاً للمصـلحة التـي تمليهـا مقتضـيات       ها كذلك، بل إوجهة نظرنا القاصرة أنّ

← 
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مـا سـوى الواحـد     ألن ؛ه القـديم فـي ذاتـه   مؤتلف، وال اهللا قليـل وال كثيـر، ولكنّـ   
م ئ أو متـوه متجزّ وكلّ ،الكثرةة وم بالقلّوال متوه ،ئئ واهللا واحد ال متجزّمتجزّ
ه رت أنّـ خبـ  ،اهللا قدير على خالق له، فقولك: إن فهو مخلوق دالّ )١(ة والكثرةبالقلّ

ال يعجزه شيء، فنفيت بالكلمة العجز وجعلت العجز سواه، وكذلك قولك: عـالم  
وإذا أفنـى اهللا األشـياء أفنـى     ،ما نفيت بالكلمـة الجهـل، وجعلـت الجهـل سـواه     إنّ

ة والهجاء والتقطيع وال يزال من لم يزل عالماً، فقال الرجل: فكيـف سـمينا   الصور
ه ال يخفـى عليـه مـا يـدرك باألسـماع، ولـم نصـفه بالسـمع         ربنّا سميعاً؟ فقـال: ألنّـ  
ه ال يخفـى عليـه مـا يـدرك     ألنّـ  ؛، وكـذلك سـميناه بصـيراً   )٢(المعقول فـي الـرأس  

نصـفه ببصـر لحظـة العـين،     ، مـن لـون أو شـخص أو غيـر ذلـك، ولـم       )٣(باألبصار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  

الظروف، فال يوجد هناك حـال يتقـاطع مـع الحـال اآلخـر لـه، بـل أحوالـه جميعـاً بينهـا تمـام            
  المالءمة واالنسجام.

وقد نستوحي شيئاً آخر من جملة: (ال يليق بـه االخـتالف)، وهـو كونـه ال يليـق بـه أن يكـون        
لتغيـر مـن عـارض إلـى آخـر؛ ألن هـذا مـن شـؤون الوجـودات          موضعاً للعـوارض والتبـدل وا  

ــرز       ــن أب ــل هــي م ــخ والتحلّ ل والتفســد ــالتغير والنمــو والتب ــا، ف ــع محــالً له ــي تق ــة الت الممكن
ـ عليه تعالى ـ محالة، وقد يكون مقصوده باالختالف هو االئـتالف نفسـه،     خصوصياتها، وهي

مـا يختلـف   ركيـب بكـلّ أشـكاله ال يليـق بـه، وإنّ     الت فيكون العطف عطفاً تفسيرياً، والمراد أن
ئ بـأجزاء عقليـة، أو وهميـة، أو خارجيـة، أو اعتباريـة، محضـة نظيـر تجزئـة         ويأتلف المتجـزّ 

  البسيط إلى ذات، وإمكان، ووجود وغير ذلك.  
 ه غير مؤتلف منهما.ة والكثرة؛ ألنّأي أن اهللا ال يصح عليه أن يكون داخالً تحت جنس القلّ) ١(

وذلك الستلزامه الحاجة إلى اآللة؛ ألن صفة السمع في اإلنسان صـفة زائـدة فيـه طارئـة عليـه،      ) ٢(
.اهللا يسمع بتوسط اآللة ألصبح محتاجاً إلى غيره مع أنه غني فلو فرض أن 

أي فيكون المقصود بكونه بصيراً علمـه بالمبصـرات، مهمـا كـان حجمهـا، كبيرهـا وصـغيرها        ) ٣(
من خالل المجهـر، فهـو يعلـم بـه، وبهـذا       ���  لذي ال يقع عليه لحظ البصرى المخفي منها احتّ

 يكون قد رجعت صفة البصر إلى العلم بالمبصرات.
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لعلمه بالشيء اللطيف مثـل البعوضـة وأخفـى مـن ذلـك،       )١(يناه لطيفاًوكذلك سم
قـام  إوالحـدبِ علـى نسـلها، و    )٣(فادمنها والعقـل والشـهوة للسـ    )٢(وموضع النشوء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوصـلها إلـى    ه >العـالم بغـوامض األشـياء، ثـم    قد فسر الشهيد الثاني (اللطيف) في قواعـده بأنّـ   )١(

مـا ينتفعـون بـه فـي الـدارين       بعبـاده الـذي يوصـل إلـيهم     المستصلح برفق دون العنف، أو البر
٢/١٧٠والفوائد:  ئ لهم أسباب مصالحهم من حيث ال يحتسبون<. (القواعدويهي  (  

>(اللطيف) فاعل اللطف، وهو مـا يقـرب معـه العبـد مـن الطاعـة ويبعـد مـن المعصـية،           وقيل:
 ) ٤٠واللطف من اهللا التوفيق<. (المقام األسنى للكفعمي:

مائه تعالى وهو الرفيق بعباده، الذي يوصل إلـيهم مـا ينتفعـون    وقال الطريحي: >اللطيف من أس
ئ لهم ما ينتسبون به إلى المصالح من حيـث ال يعلمـون، و مـن حيـث ال     به في الدارين، و يهي

رفـق بنـا، وجـاء فـي الحـديث اهللا لطيـف لعلمـه         -من باب طلـب   -يحتسبون، و لطف اهللا بنا 
مجمـوع مـا ذكـر     إن )،١١٩/ ٥(مجمع البحرين:  ا<بالشيء اللطيف، مثل البعوضة و أخفى منه

قـد   gمن تفاسير لمعنى اللطيف قد يكون لكلّ منها وجه وجيه، ولكن اإلمام أبا جعفر الثـاني 
فسره بتفسير آخر وهو: علمه باألشياء المتناهية في صغرها وحجمها، وعلمـه بمـا يصـدر عنهـا     

لمـه النافـذ فـي بـواطن األشـياء      من أفعال وحركات وبما فيهـا مـن صـفات وخصوصـيات، وع    
  .المطّلع على جزئياتها

حال من غير احتذاء علـى   بعدأي ولعلمه بموضع النشوء، قيل: >إن اإلنشاء هو اإلحداث حاالً ) ٢(
مثال، ومنه يقال: نشأ الغالم وهو ناشئ إذا نما وزاد شيئاً فشيئاً، واالسم النشـوء، وقـال بعضـهم:    

غير سبب، والفعل يكـون عـن سـبب، كـذلك اإلحـداث هـو إيجـاد        اإلنشاء ابتداء اإليجاد من 
الشيء بعد أن لم يكن ويكون بسبب وبغير سبب، واإلنشاء ما يكـون مـن غيـر سـبب والوجـه      

٨٠ل أجود<. (الفروق اللغوية:األو(  

<. (مجمــع ��67���، يقــال ســفد الــذكر علــى ��67���) والمــراد بالســفاد هــو: >نــزو الــذكر علــى ٣(
   )٧٠/ ٣البحرين:

ب محرد١/٤٠٧كة: >خروج الظهر ودخول الصدر والبطن<. (تاج العروس: والمراد بالح (  
هـا مهلكـة، مـن    والمفاوز مفردها: (المفاز والمفازة: البرية القفر، والجمع: المفاوز، سميت بذلك ؛ ألنّ

٣٩٣، ٣٩٢/ ٥يت تفاؤالً من الفوز: النجاة). (ينظر لسان العرب: فوز إذا مات، وقيل: سم  ( 
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بعضها على بعض، ونقلهـا الطعـام والشـراب إلـى أوالدهـا فـي الجبـال والمفـاوز،         
مـا الكيفيـة للمخلـوق    خالقهـا لطيـف بـال كيـف، وإنّ     لمنـا أن واألودية والقفار، فع

ينا ربف، وكذلك سمالمكية الـبطش المعـروف مـن المخلـوق، ولـو      نا قوياً ال بقو
كانت قوحتمل الزيادة، وما ة البطش المعروف من المخلوق لوقع التشبيه والته قو

م وما كان غيـر قـديم   احتمل الزيادة احتمل النقصان، وما كان ناقصاً كان غير قدي
نا تبارك وتعالى ال شبه له وال ضدكان عاجزاً، فرب وال كيف وال نهايـة وال   وال ند

ه، وعلـى  لـه، وعلـى األوهـام أن تحـد    تبصار بصـر، و محـرم علـى القلـوب أن تمثّ    
نَهجلّ وعزّ عن أداة خلقه وسـمات بريتـه، وتعـالى عـن ذلـك      )١(الضمائر أن تكو ،

    .)٢(اًعلواً كبير
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رك لبعض المحسوسـات  له) أن تجعل له مثاالً وصورة نظير تصو(أن تمثّ المقصود بقوله : ) لعل١ّ(

ه ك تنظر إليها، ومع فرض أن له مثالً فذاك يعني أنّـ ى تخال كأنّبأن تجعل لها صوراً وأمثلة حتّ
ل فـال يخلـو   لتنـزّ قت المثلية على سبيل الفرض و اإن تحقّ ليس بواجب، وبعبارة أكثر وضوحاً

ا أن تتحقّاألمر من أحد احتماالت ثالثة، إمد الواجـب وهـو   ق في تمام الذات فيستلزم منه تعد
ق المثلية في جزء من الذات فهـذا أيضـاً ال يمكـن االلتـزام بـه السـتلزامه       ا أن تتحقّمحال، وإم

عاً لحلــول ه صــار موضــق فــي أحــد عــوارض الــذات فهــذا يعنــي أنّــالتركيــب، وإمــا أن تتحقّــ
   العوارض فيه، وهو واضح البطالن. والمقصود بقوله : (وعلـى األوهـام أن تحـد م ه) أي ومحـر

على األوهام أن تحد امتناع وقوع الحـد ه تعـالى  عليـه أنّـ   ه، والمراد بالتحريم هنا االمتناع، وسر
يـاً ال يجـري   سواء أكان عرفياً أم كـان لغو  ليس له ذاتيات كالجنس والفصل وعلى هذا فالحد

ه ويمتنع أن تدرك الضمائر حقيقـة  ) أنّتكونَه في حقّه تعالى. والمراد بقوله: (وعلى الضمائر أن
ماهيته المناسبة له أو أن تتصوسة بشكلها الالئق بها. ر حقيقة ذاته المقد 

 .٨٣/  ٥٤، بحار األنوار: ١٩٣، ينظر التوحيد:٧،ح١١٦/ ١الكافي: )٢(
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wbzn�asòÛ@fl‰…gč×ačé@wdiflçëGâb@sÔÛasÜčlì@ @
، )٢(د بـن عيسـى  ن ذكره، عن محمـ ، عم)١(د بن أبي عبد اهللامحمالكافي:  -٥

�g :} �Xعن داود بن القاسم أبي هاشم الجعفـري قـال: قلـت ألبـي جعفـر      �# �� ��� p
 	�& 	��	.� �t �� � �7 	5 �" 	� ��& 	�من أبصار  هام القلوب أدقفقال: يا أبا هاشم، أو )٣(؟}�.	�

أنت قد تدرك بوهمـك السـند والهنـد والبلـدان التـي لـم تـدخلها، وال         ،)٤(العيون
  .)٥(تدركها ببصرك، وأوهام القلوب ال تدركه فكيف أبصار العيون!

flßfläÈŞ–Ûa@óflà†@ @
، )٨(، عـن سـهل بـن زيـاد    )٧(د بن الحسن، ومحم)٦(دعلي بن محمالكافي:  -٦

عن داود بن القاسم الجعفري قـال:  )٩(د ولقبه شباب الصيرفيد بن الوليعن محم ،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ند ترجمة أبي هاشم الجعفري، تحت عنوان (ممن رووا عنه).ت ترجمته عرم )١(

 ت ترجمته عند ترجمة أبي هاشم الجعفري، تحت عنوان (ممن رووا عنه).رم )٢(

  . ١٠٣األنعام: سورة  )٣(
هـا تـدرك مـا ال يدركـه     ة أوهام القلـوب كونهـا أوسـع إدراكـاً وأشـمل، فإنّ     المقصود بدقّ لعلّ) ٤(

قوي هذا االحتمال وجود التعليل (أنت قد تدرك بوهمـك السـند والهنـد    البصر والقرينة التي ت
والبلــدان التــي لــم تــدخلها، وال تــدركها ببصــرك وأوهــام القلــوب ال تدركــه فكيــف أبصــار 

وأشمل ولم تستطع إدراكه تعـالى، فـاألولى أن ال    العيون)، أي إذا كانت مدركات الوهم أعم
 بصر.يناله من هو دونه في اإلدراك وهو ال

  .٢٣٨/ ٢، االحتجاج: ١١٣التوحيد:  :، ينظر١١ح ،٩٩/ ١الكافي: )٥(
)٦( ١ت ترجمته تحت عنوان (التوحيد والفطرة)، رقم الرواية: مر .  
)٧( ١ت ترجمته تحت عنوان (التوحيد والفطرة)، رقم الرواية: مر .  
)٨( أت ترجمته عند ترجمة مرمم) نه).ن رووا عبي هاشم الجعفري، تحت عنوان  
  ن رووا عنه).بي هاشم الجعفري، تحت عنوان (ممأمرت ترجمته عند ترجمة  )٩(
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يد المصـمود إليـه   قال: السـ  ؟)١(: جعلت فداك ما الصمدgقلت ألبي جعفر الثاني
   .)٢(في القليل والكثير

YÜÛčé@ŽŠßþa@čßwÓ@åčßë@ŽÝjfli@åŽ†È@ @
د بــن صــالح : منهــا مــا قــال أبــو هاشــم: ســأل محمــ الجــرائحالخــرائج و -٧

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن يستوضح الحال بأي معنـى يصـح إطالقـه علـى اهللا     السؤال بـ (ما) عن معنى الصّمد أ) غرضه ب١(

 gتعالى، هل بمعنى السـيد المصـمود إليـه أو بمعنـى المصـمت؟ فجـاء الجـواب مـن اإلمـام         
بمعنى السيد المصمود إليه (أي المقصود إليه)، يقصد ويرجـع إليـه بـال فـرق      هشارحاً معناه بأنّ

فـي ذلـك سـواء، أكـان فـي القليـل أم فـي الكثيـر أو كـان فـي الحقيـر أم فـي الجليـل، وبيـان               
ة والكثرة يعطي إيمائية وإشارة واضـحة مفادهـا أن مـن    ه تعالى يرجع إليه في القلّبأنّ gاإلمام

جوع إليه في الكثير والقليل من الحـوائج، فهـو غنـي غيـر محتـاج إلـى       كانت سمته وصفته الر
نحو من أنحاء االحتياج، إذ إِن المعتبـر فـي مفهـوم الصّـمد هـو كونـه يفـيض الخيـر          الغير بأي

 الكثير ويقضي الحاجات من دون أن ينقص من خيره شيء.  

ه قـال:  أنّـ  gين، فعـن الحسـ  bلمعنـى الصـمد أوردهـا أهـل البيـت      ��!� �وتوجد تفسيرات 
يشـرب، والصّـمد الـذي ال ينـام،      يأكـل وال  ال الـذي  (الصّمد الذي ال جوف لـه، ... والصّـمد  

  ) ٧والصّمد الذي لم يزل وال يزال). (معاني األخبار: 
ه قال: (الصّمد الذي إذا أراد شيئاً قـال لـه: كـن فيكـون،     أنّ gوعن زيد بن علي زين العابدين

وال  فخلقها أضداداً وأشـكاالً وأزواجـاً، وتفـرد بالوحـدة بـال ضـد       والصّمد الذي أبدع األشياء
   )٧شكل وال مثل وال ند). (معاني األخبار: 

  .  )٧ه قال: (الصّمد السيد المطاع الذي ليس فوقه آمر وال ناه)، (معاني األخبار: أنّ gوعن الباقر
ن لوازم ثابتة للتفسير الـذي  ل في مجموع هذه التفسيرات لمعنى الصّمد نجدها عبارة عوبالتأم

لمعنى الصّمد الـذي يمكـن عـده أصـالً لهـا، إذ كونـه تعـالى ال         gبينه اإلمام أبو جعفر الثاني
جوف له وكونه مبدعاً ال ينام ولم يزل وال يزال إلى آخر مـا ذكـر هـي لـوازم كونـه مقصـوداً       

  ج إلى غيره. ومرجعاً يرجع إليه في القليل والكثير من الحاجات من دون أن يحتا
 .٢٢٠/ ٣، بحار األنوار: ٩٤، ينظر التوحيد ١،ح١٢٣/ ١الكافي:  )٢(
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�� {عن قوله تعالى:  gدأبا محم )١(األرمني 8 	� � �0 	� �R% 	d � �0 �� 0	.� �J�u{)فقـال  )٢g :
، فقلـت فـي   )٣(وله األمر من بعد أن يأمر بـه بمـا يشـاء    ،له األمر من قبل أن يأمر به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كثيـراً.   gعلـى  بـن  الحسـن  العسـكري  عـن  روى األرمنـي،  صالح بن قال الوحيد البهبهاني: محمد )١(

    )٣١٣المقال:  منهج على معرفة. (تعليقة صاحب كان هوأنّ عقيدته، حسن من األخبار ويظهر
  .٤لروم: سورة ا) ٢(
أي أن مقاليد األشياء وأمر الخلق قبل الحدوث وبعده خاضع ألمر إرادته ومشيئته، فما نشـهده  ) ٣(

مــن تغيــرات فــي األحــوال وتبــدالت فــي القضــايا المصــيرية أو القضــايا االمتحانيــة وغيرهــا   
 ة والمـرض والغنـى والفقـر ومـا شـابه، يرجـع وقوعـه ألمـر إرادتـه         كالهزيمة والنصر والصـح ،

ف فيه كيف شاء وأنّيتصركـلّ أمـر غيـر       !9�08 م ى شاء، ولكن ينبغي أن ال نتوه االعتقـاد بـأن
ذلك يؤد خارج عن حريم إرادته تعالى، فإن يـة مـن   ي إلى منع االختيار وسـلب اإلرادة والحر

اإلنسان، ومن ثم لن تبذل من مساعٍ وجهاد في سبيل الوصول إلى االهداف الكبرى والغايات 
ق، بـل الـذي يريـد أن ينبـه عليـه قولـه       عظمى، وتصبح هذه األهداف والغايات محالة التحقّـ ال

��  u�{ تعالى: 8	� � �0 	� �R% 	d � �0 �� }، هو أن القادر بالـذات والمالـك علـى اإلطـالق هـو اهللا،      �.	0
 منه تعالى.فهو  5$���+&م وكلّ من ثبت له شيء من القدرة والعلم والنفوذ واإلرادة والتحكّ

�� قوله: { 0	.� 	� �b�	  � �X ل مـن اآليـة أي (لـه    دلّ مقتضـى إطـالق الشـطر األو   ، ٥٤األعراف:  }�	
ه يستوعب سائر ما هو مخلوق له بال فرق فـي ذلـك بـين الجليـل     ساع ملكه، وأنّالخلق) على اتّ

دعه بقدرته وأفـاض  د، فالكلّ أبوالحقير، والكبير والصغير، والظاهر والباطن، والمادي والمجر
عليه الوجود بكرمه وجوده، وهو داخل تحت دائرة سلطانه وقبضة تـدبيره، ويمكـن أيضـاً أن    
نستوحي شيئاً آخر من إطالق جملة (له الخلق) كما أفاد صاحب الميزان بقوله: (يفيد إطـالق  

ا صـدر  الملك قبل الصدور وبعده ال كمثلنا حيث نملك األمر ـ فيما نملك ـ قبـل الصـدور فـإذ     
  )١٧٢/  ٨خرج عن ملكنا واختيارنا). (ينظر تفسير الميزان: 

(واألمر) فقد يكون المراد به األمـر التكليفـي ووضـع الشـرائع، ويحتمـل أن يقصـد        :وأما قوله
(عالم الروح والروحانيات أو الموجـودات العلميـة)، وعلـى ذلـك      :باألمر على القول المشهور

يـة، وكيـف مـا كـان الحـال فـإطالق األمـر        لم الوجودات الماد(الخلق) عا :يكون المراد بقوله
  يقضي بشموله لهما.
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t	 {نفسي: هذا قول اهللا:  	�&	% 	� �� 0	.� 	� �b�	  � �X 	� 	p	� اللَّه 	z� 	̂ &� 	8 �� Q� قبـل علـي   فأ، )١(}�	
t	 {وقال: هو كما أسررت في نفسك:  	�&�	% 	� �� 0	.� 	� �b�	  � �X 	� 	p	� اللَّه 	z� 	̂ &� 	8 �� Q� 	�{، 

    .)٢(ة اهللا وابن حججه على عبادهك حجقلت: أشهد أنّ

flßŞj‘@åflé@YÜÛaflé@w¢~ÜčÔčé@flìèÏ@ŽßGŠ’zÚ 

ثنا ، قـال: حـد  )٣(ل رحمـه اهللا د بن موسى بـن المتوكّـ  ثنا محمحد التوحيد: -٨
، عن )٥(ثنا أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي، قال: حد)٤(باديآعلي بن الحسين السعد 

ن شـبه اهللا بخلقـه   ، يقول: مgعلي بن موسى الرضا داود بن القاسم، قال: سمعتُ
مـا نهـى عنـه فهـو      ن نسـب إليـه  ن وصفه بالمكان فهو كافر، ومـ ، وم)٦(فهو مشرك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٤سورة األعراف:  )١(

 .٤/١١٥، بحار األنوار: ٧/٦٣٢المعاجز:  مدينة :ينظر ،٢/٦٨٦الخرائج و الجرائح:  )٢(

�� قال )٣( ��	�٢٥١ثقة. (خالصة األقوال:  ل،المتوكّ بن موسى بن د: محم (  
علي بن الحسين السعد آبـادي، روى عنـه الكلينـي، وروى عنـه الـزراري      يخ الطوسي: قال الش )٤(

  ) ٤٣٣رجال الطوسي: (. وكان معلّمه
)٥( مم) ت ترجمته عند ترجمة أبي هاشم الجعفري، تحت عنوانن رووا عنه).مر 

ء متباينـة  ) ذلك ألن التشبيه يسـتلزم إثبـات المثـل لـه تعـالى، وهـو يسـتلزم التركيـب مـن أجـزا          ٦(
وحقائق مختلفة، وهذا هو عين القول بالتجسيم المحال عليـه تعـالى، وعلـى ذلـك فمـن جـوز       
وقوع التشبيه عليه فهو مشرك بهذا االعتبار، ولكـن قـد عرفـت بمـا مـر سـلفاً أن فكـرة إثبـات         

      م، غيـر  المثل له تعالى مرفوضة جملة وتفصيالً، وقد اسـتوفينا تمـام الكـالم عليهـا بمـا تقـد أن
الذي يجب لفت النظر إليه هنا: ما حكم من يشبه اهللا بخلقه فقهياً، فهل يستلزم من اعتقاده هذا 

  الحكم بنجاسته وعدم طهارته باعتبار أن ذلك مستلزم للشرك والكفر أو ال ؟  
وفي مقام اإلجابـة نقـول: إن هـذه المسـألة قـد وقعـت محـالً للنقـاش بـين األعـالم، فعـن صـاحب             

طلق في الروايـات عليـه المشـرك أو الكـافر     �� وجماعة ممن حذوا حذوه قالوا: (إن كلّ من  الحدائق
  )  ٤٣٥/  ٣د الخميني: ار وأهل الكتاب). (ينظر كتاب الطهارة السيفهو نجس، وملحق بالكفّ

← 
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 { يةتال هذه اآل ثم ،كاذب� �" 	e�� 	� ��� 	� �Ju� �s&	7¡�� 	A5�< �0 � �7 	p 	�7 �$ J�� 	� �$ 	(�� 3 � 	� � 	7 	_J2�B
 	A5���O& 	( ��{)٢()١(.   

ŽÌÛasñý@s×YÐć‰b@fl™ğìÐ½aësò@ŽßGŠ’flæì×@ @
ثنا أبـو  ، قال: حد)٣(ارد بن علي بن بشّثنا محمحدg: عيون أخبار الرضا -٩

د بـن  اس بن محمـ ثنا العبقال: حد، )٤(حسن القزوينير بن أحمد بن الالفرج المظفّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  

ة ه وصـف المشـرك أو الكـافر قضـي    غير أن تعميم الحكم بالنجاسة على كلّ من ثبت فـي حقّـ  
ـ   ��� وها مجال واسع بل منع، ل فيللتأمرائي محكوماً بنجاسـته تمسلكان الم   كاً بمـا ورد مـن أن

  المرائي مشرك، وال أظن بصاحب الحدائق ومن تبعه يلتزمون بذلك.
ار البد من حمله على غيـر معنـاه الحقيقـي، كـأن يحمـل (إمـا       هم كفّوعلى هذا فما ورد من أنّ

خرة، أو على بعض المراتـب التـي هـي غيـر     ة، كالثواب في اآلعلى التنزيل في األحكام الباطن
ضـح  )، وبهـذا يتّ ٤٣٧/ ٣د الخمينـي:  (ينظـر كتـاب الطهـارة السـي     مربوطة باألحكام الظاهرة...)

  عدم وجاهة ما اختاره صاحب الحدائق.
  .١٠٥سورة النحل:  )١(
  .٣٣٩/  ٢٨ل الشيعة: ، وسائ٣٩، مشكاة األنوار:٣٦الواعظين:  روضة :ينظر ،٦٨التوحيد:  )٢(
)٣ (محم :د علي البروجرديالرجال، كتب في حاله على أقف لم بشّار، بن علي بن دقال السي  ��� 

   )١٨٩/ ١المقال:  عقيدته. (طرائف حسن في كاف وهذا ياً،مترضّ الصدوق عنه روى هأنّ
روى عـن أبـي جعفـر     ى أبـا الفـرج،  ر بـن أحمـد القزوينـي، يكنّـ    قال الشـيخ الطوسـي: المظفّـ    )٤(

)، وجـاء ذكـره فـي مـن لـم يـرو       ٤٤٦األسدي، وروى عنه الصفواني (رجال الشيخ الطوسـي:  
د تقي التستري حيث قال: أقول: ويروي عن العبـاس بـن   ، وزاد على ذلك الشيخ محمbعنهم

مـا  ك - محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر، ويروي عنه محمد بن علـي بـن بشّـار أيضـاً     
، قـال الصـدوق   وخبره فـي الصـالة علـى المصـلوب     - يظهر من العيون في بابه السادس والعشرين 

(ينظـر   .بهـذا اإلسـناد   ��� صول والمصـنّفات، ولـم أعرفـه    �� بعد خبره: لم أجده في شيء من 
    )١٠/٩٥قاموس الرجال: 
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، )٢(ثنا الحسن بن سـهل القمـي  قال: حد ،)١(gقاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر
٣(د بن خالدعن محم(، أبا الحسن الرضـا  قال: سألتُ ،عن أبي هاشم الجعفريg 

٤(اركفّ ضة فقال: الغالةعن الغالة والمفو( ،ضة مشـركون والمفو)ـ  ،)٥ن جالسـهم  م
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (العب :بن اسقال الشيخ علي النمازي صـلوات  جعفـر  بـن  وسىم بن حمزة بن القاسم بن دمحم 
   )٣٥٧/ ٤(مستدركات علم الرجال: يذكروه.  لم :الفضل أبو عليهما اهللا

)٢( لم يذكروه، وقع في طريق الصدوق في العيون عن  الحسن بن سهل: قال الشيخ علي النمازي
العباس بن محمحـديث كيفيـة    د العلوي، عنه، عن محم د بن حامد، عن أبي هاشم الجعفـري

   )٤٠٣/ ٢(مستدركات علم الرجال: .ى المصلوبالصالة عل
)٣( د بن خالد البرقي، الثقة الجليل، أي محم بـي هاشـم الجعفـري،    أت ترجمتـه عنـد ترجمـة    مـر

ن رووا عنه).تحت عنوان (مم  
اراً؛ إن معنى الغلو يعني الخروج عن حد الشيء الذي هو عليه، وهو الوجه في كون الغالة كفّـ  )٤(

ة العقليـة  وهم صاروا ينكرون ما هو ضروري من الـدين، ومـا هـو ثابـت باألدلّـ     هم بسبب غلألنّ
من نفيهم وجود صـانع غيـر مـن    أكثر وضوحاً: إنّه إن استلزم  ��! �والبراهين الجلية، وبعبارة 

وكالقـائلين   لوجوده تعالى القائلين بتـأثير الـدهر،   زعموا فهم كافرون باهللا كالدهرية المنكرين
حد بمن يزعمون على نحو الحلـول فهـم   ون ونمرود، وإن زعموا أن الرب تعالى اتّبربوبية فرع

منكرون للضروري، والكالم عينه يقال في الغالة الذين تجاوزوا الحـد الصـحيح فـي المـواالة     
ى أخـذوا ينعتـونهم بالربوبيـة وصـفاتها، فخرجـوا بـذلك عـن حـد االعتـدال فـي           حتّ bلألئمة

تهم وواليتهم علينا، ولكن في الحدود المعقولـة  ة القطعية لزوم مودابت باألدلّاالعتقاد، وإن الث
  .  bمونا هم أنفسهموالمشروعة كما علّ

) المفوضة: على ما أفاد الشيخ الصدوق هم: (صنف مـن الغـالة، وقـولهم الـذي فـارقوا بـه مـن        ٥(
، وإضـافة الخلـق   ة وخلقهـم، ونفـي القـدم عـنهم    سواهم مـن الغـالة اعتـرافهم بحـدوث األئمـ     

ه فوض إليهم خلـق العـالم بمـا    ة، وأنّوالرزق إليهم، ودعواهم أن اهللا تعالى تفرد بخلقهم خاصّ
   )١٣٣فيه وجميع األفعال). (تصحيح اعتقادات اإلمامية: 

← 
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أو خالطهم أو آكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زومـنهم  آج منهم أو جهم أو تزو
خرج من والية ، )١(ق حديثهم أو أعانهم بشطر كلمةئتمنهم على أمانة أو صداأو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

ومن الجيد أن نأتي على ذكر أهم ة القول بـالتفويض، ويمكـن   المستندات التي ذكروها لصح
   صها باآلتي:أن نلخّ

تعـالى عـن قدرتـه وقضـائه وتقـديره      بديـة رفـع اليـد منـه      قالوا إن ضـرورة العقـل تحكـم بـال    
ى عنها تماماً، وذلك بسبب أن نسـبة األفعـال إليـه    تفويض األفعال كلّها إلى مخلوقاته، ويتخلّو

تعالى تستلزم نسبة النقص إليه وأن سائر الموجودات لها أسبابها التي تخصّها وإن رجعت هـي  
  ب األسباب وهو اهللا تعالى.النتيجة إلى مسبب

هذا حاصل ما أفادوه باالستدالل على فكرة التفويض، مع أن صدور األفعال عنه تحكـي عـن   
كمال قدرته تعالى وأن كلّ شيء محكوم له، وال تحكي عن نسبة نقص فيـه، فـااللتزام بهـذه    

طانه وتشريك غيره معه فـي عمليـة   التفويض يستلزم إخراج اهللا عن دائرة سل )��� )��الفكرة 
  ضة مشركون).  بالمشركين في قوله (والمفوg الخلق؛ وألجل هذا وصفهم اإلمام

)١( التواصل معهم بهذه  وذلك ألن&+���المذكورة )مـن جالسـهم أو خـالطهم أو آكلهـم إلـخ(       
م بمـا ذكـر   أن التفاعل معهـ  ��! �وتدعم شوكة الباطل من جهة، ومن جهة  يك تقوتعني أنّ

ل ياتهم مـن األفكـار الباطلـة والمظلّـة تمثّـ     ك تمنحهم التأييد، وأن متبنّربما يوحي لآلخرين أنّ
ـن ينخـدع بهـم نتيجـة      نّأ، والحقها مبنية على أساس قويم وصحيح، وعلى هذا فقد ينخـدع م

ة، جاه الغـال اتّ bخذت من جهة أئمة أهل البيتذلك، وهذه ليست هي آخر الخطوات التي اتّ
 ة طوائف من المرويات:  خر وهذا ما يمكن استفادته من عد�� بل تلتها خطوات 

   )٦٥٠: عدت الغالة شر خلق اهللا. (ينظر األمالي للشيخ الطوسي: ��)/الطائفة 
الطائفــة الثانيــة: أوجبــت اللعــن والبــراءة مــن رمــوزهم الــذين يعملــون علــى نشــر ثقافــة الغلــو 

  ) ٢٩٧/  ٢٥(ينظر بحار األنوار: والمغاالة بين األتباع. 
   )١٣٠/ ١: gالرضا أخبار الطائفة الثالثة: حثّت على قطيعتهم وإقصائهم. (ينظر عيون

ليبقـى نقـاء    ��� جـاه الغلـو والمغـالين، ومـا ذاك     كثيرة صدرت عـنهم تّ  ��! �وهناك نصوص 
        الفكر الشـيعي بعيـداً عـن تـأثير تلـك األفكـار المغاليـة والمشـو عريتهـا ونسـفها مـن   ت هة وتـتم 

ة المغالين عن مذهب الشيعة. جذورها؛ ليتمتبعاً لذلك تنحية أئم  
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   .)٢(وواليتنا أهل البيت)١(nووالية رسول اهللا وجلّ اهللا عزّ

ğ’ÛasÚŠ@flßćÉãb@čßsË@åflŠÐGæa@YÜÛačé@flí@¿Gâì@čÔÛaflßbîčò@ @
يقـول:   gدأبـا محمـ   منها ما قال أبو هاشم: سمعتُ الخرائج والجرائح: -١٠

ى يقـول أهـلُ   اهللا ليعفو يوم القيامة عفواً ال يخطر على بال العبـاد حتّـ   إن�:�� :< 
}u� 	�  N �0 &J< �# & 	0 &	< Z� 	�� 	z�# ني بـه رجـل مـن    ثفي نفسـي حـديثاً حـد    فذكرتُ ،)٣(}��

�-B u�  C&8�JA { قرأ: nرسول اهللا نأة هل مكّأصحابنا من أ 	� 	�5�2 Q$�� �� �� V فقال ، )٤(}7	
الرجل: ومللرجل، فأنـا أقولـه فـي نفسـي إذ      )٥(رتن أشرك؟ فأنكرت ذلك، وتنم
فقال: أقبل علي }u� JA�B � N �7 A	� �� �� V 	7 p� �,&� 	N 	7 ��	�^ 	e��� 	O 	A��1 &� 	0 ��� �� V 	7 	� �X��� 	t 	�{)٦(، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـا يبعثـه اهللا ألجـل واليتـه     أن كلّ نبي مـن دون اسـتثناء إنّ   ) إن المراد بقوله: (والية رسول اهللا)١(

فـة أسـمائه   تعالى؛ ألن األنبياء عموماً يدعون إلى والية اهللا التي تعني الدعوة إلى معرفتـه ومعر 
    مبدأ الوجود منه، فيرجع إليه كـلّ موجـود مـن المجـر ة وصفاته، والتسليم ألمره وقضائه، وأن

ه خالقها ومالكها بالملكية الحقيقية، هذا معنى واليـة اهللا وواليـة رسـول اهللا   ة؛ ألنّإلى الذرn 
هم يدعون إلـى  نّ، وليس هي شيئاً آخر، بل إن واليتهم عين والية اهللا؛ أل bووالية أهل البيت

السير على والية اهللا، وأن تكون حركة اإلنسان فـي هـذه الحيـاة منضـبطة بهـذه الواليـة بكـلّ        
  تفاصيلها ومجاالتها.

ه ليس المقصود بوالية أهل البيت معرفـة أسـمائهم وأشخاصـهم،    ا يجب التنبيه عليه هنا أنّومم
عليه عموم األنبياء الذي سار بل المراد بها متابعتهم التي هي متابعة للحقb .  

 .٢٧٣/  ٢٥، ينظر بحار األنوار: ٢١٩/  ٢:  gعيون أخبار الرضا )٢(

 .٢٣سورة األنعام: ) ٣(

 .٥٣سورة الزمر:  )٤(

راً غضـبان. (ينظـر لسـان    متنكّ ��� يقال تنمر له: أي تنكّر وتغير وأوعده؛ ألن النمر ال تلقاه أبداً ) ٥(
 )٢٣٥/ ٥العرب: 

  .٤٨اء: سورة النس) ٦(
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  . )٢(قال هذا، وبئسما روى )١(بئسما

flßfläÈčõafl†fljÛa@ó@čÇfl†ä@ğ’ÛaflÈîčò@G⁄aflßŞîßbčò@ @
أبـا   )٤(د بـن صـالح األرمنـي   قال: سأل محم ،)٣(عنه المناقب: في الثاقب -١١

دمحمg ّوجلّ عن قول اهللا عز :}u� �5 �Y 9 	7  ��&	n�( �� Q̀ �� �o 	�< �� 	� �+�%6 �7 	� �,& 	N 	7 & 	0{)٥( ،
 هـذا : نفسـي  فـي  فقلت ،)٧(ما لم يكن ��� ما كان ويثبت  ���  )٦(هل يمحو: gلفقا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١ (الذي دعا اإلمام ، ولعلّ(بئس) كلمة ذمg ه كـان يـروي الروايـة مـن     هـذا الـراوي أنّـ    إلى ذم

هـا تتعـارض   دون أن يقوم بعرضها على القرآن ليرى هل هي منسجمة في مضـمونها معـه أو أنّ  
ضرب بها عرض الجدار، وهذه مـن القواعـد التـي     ��� ومعه؟ فإن كانت منسجمة معه أخذ بها 

فاعرضـوه  حـديث  عنّـا  جـاءكم  عـاً، كمـا قـالوا: >إذا   يسها أهل البيت صلوات اهللا عليهم جمأس 
 )، وكـانوا ٢٤٩/  ٢١(الـوافي:   فردوه< خالف وما فخذوه، اللَّه كتاب وافق فما اللَّه، كتاب على

يهدفون من تأسيسهم هذه الضابطة إلى تمييز الغـثّ مـن السـمين، والحـديث المكـذوب عـن       
 الكذب من جهة األقالم المأجورة أخذ ينتشر ويكثر على رسول اهللاغيره؛ ألنn    فـي حياتـه

ها الناس قد كثرت علي الكذّابـة، فمـن   حدى خطبه، فقال: >أياذلك في  دوبعد مماته، كما أكّ
متعم كذب علي١/ ح ٦٢/  ١(الكافي:  أ مقعده من النار<.داً فليتبو(  

 .٦/ ٦، بحار األنوار:  ٦٣١/  ٧مدينة المعاجز:  :ظر، ين ٦٨٦/ ٢الخرائج والجرائح:  )٢(

  أي عن أبي هاشم الجعفري كما في السند المتقدم لهذه الرواية في المصدر. )٣(
)٤( ٧ت ترجمته تحت عنوان (ِهللا األمر من قبل ومن بعد)، رقم الرواية: مر . 

 .٣٩الرعد: سورة ) ٥(

اب (قتـل)، و محيتـه محيـاً مـن بـاب (نفـع) إذا أزلتـه.        المحو: اإلزالة، يقال: محوته محواً من ب) ٦(
  باب مادة، م ح و)   ٣٨٧/  ١(ينظر مجمع البحرين: 

وقد قابل المحو اإلثبات، وهو مصدر (أثبت)، ومعناه جعل الشيء راسخاً غير مائل أو متقلقل. 
 ) ٤١(ينظر معجم لغة الفقهاء: 

ة اإلمامية إلثبات فكـرة البـداء هـو هـذه اآليـة،      ك بها الشيعالمستندات التي يتمس من أهم لعلّ )٧(
    فعـل الشـيء ثـم اء هو صفة ثابتة للمخلـوقين، إذ إندالمتعارف من معنى الب محـوه يـدلّ    وإن

← 
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فقال:  ،gدى يكون، فنظر إلي أبو محمالشيء حتّبه ال يعلم خالف قول هشام: إنّ
إذ ال  ار العــالم باألشــياء قبــل كونهــا، الخــالق إذ ال مخلــوق، والــرب تعــالى الجبــ

ط، ه بقسـ ة اهللا، ووليـ ك حجـ أشـهد أنّـ   مربوب، والقادر قبل المقدور عليه، فقلـت: 
   .)١(gك على منهاج أمير المؤمنينوأنّ

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

على هشاشة التفكير وعدم العمق فيه، ويدلّ أيضاً على التصويب بعد الخطأ، وعلى العلـم بعـد   
ى محال، إذ علمـه أزلـي قـديم ال يقبـل التبـديل      الجهل، وإثبات مثل هذه الصفة في حقّه تعال

ر؛ وألجل هذا حاول خصوم الشيعة االستخفاف بعقـولهم والتشـنيع علـيهم جهـالً مـنهم      يوالتغي
وعدم معرفـة لمعنـى البـداء عنـد الشـيعة اإلماميـة، إذ كيـف يلتزمـون بهـذا التفسـير وإمـامهم            

ء بـداء ندامـة هـو عنـدنا كـافر بـاهللا       يقول: >من زعم أن اهللا تعالى بـدا لـه فـي شـي     gالصادق
  ) ٤١اإلمامية:  دين في العظيم<. (االعتقادات

فـي  اهللا بدا له في شيء ولم يعلمه أمـس فـابرؤوا منـه<. (االعتقـادات     وقال أيضاً: >من زعم أن 
   )٤١اإلمامية:  دين

و صـفة  ضح أن الذي أوقـع الطـرف المخـالف فـي االشـتباه هـو تفسـير البـداء بمـا هـ          وبهذا يتّ
يعـود النـزاع نزاعـاً لفظيـاً           للمخلوقين، ولكن الشيعة يقصدون شيئاً آخـر مـن البـداء، ومـن ثَـم

  ويرجع الخالف إلى التسمية.
إذن فكرة البداء بالعبارة الصريحة تعني بمصطلحها الجديد عند الشيعة: إظهار ما كان معلومـاً  

السلبي أو اإليجابي كفقر (زيـد) أو غنـاه أو   عند اهللا مجهوالً عند الناس، وإظهار الشيء بمعناه 
نـة ومناخـات   ر شـرائط معي مـا يـتم فـي ضـمن تـوفّ     نقصان عمره وتطويله أو شقائه وسعادته، إنّ

ة، وفـي ضـمن دائـرة المقتضـيات وعـدم الموانـع واسـتعداد الشـخص أو عدمـه، فتبـدل           خاصّ
  مه المعادالت المذكورة.  القضاء والقدر ال يجري في دائرة العشوائية والفوضوية، بل تحك

، ٦٨٧/ ٢، الخـرائج والجـرائح:   ٤٣٠(للشـيخ الطوسـي):   الغيبـة  :، ينظر٥٦٦المناقب:  في الثاقب )١(
 .٩٠/  ٤البحار: 



 ٧٧  ........................................................................................................  الفصل األول/ في العقائد

ŽyŽ†Žtë@GæeŠÔÛa@ëčÓfl†ŽßŽé 

فـي نفسـي    رتُ، قـال: فكّـ  عن أبي هاشم الجعفري الثاقب في المناقب: -١٢
دفقلت: أشتهي أن أعلم ما يقول أبو محمg ١(في القرآن؟(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أن  أي القرآن بوصفه كالم اهللا، هل هو حادث أو قديم؟ ولعلّ السبب الـذي حفّـزه لمعرفـة   ) ١( 

 ئم بين فرقاء المسلمين .القرآن مخلوق أم ال) هو مالحظته للخالف القا

ما هو منبثق من أهل الحديث، ويقـف فـي مقـدمتهم    إنّ وأساس فكرة القول بقدم كالمه تعالى
 ل فـي هـذا السـبيل أشـد    د ألركانهـا، وقـد تحمـ   يه يعد قطب رحاها والمشأحمد بن حنبل، فإنّ

ة فكرتـه،  صـح داً القـول علـى   النكال والعذاب األليم مـن قبـل خصـومه، وبقـي مصـراً ومؤكّـ      
ومكفّراً كلّ من يخالفه في ذلك، وهذا ما نلحظه في قوله: >والقرآن كالم اهللا لـيس بمخلـوق،   

ن زعم أنكافر، وم القرآن مخلوق فهو جهمي ن زعم أنالقران كالم اهللا ووقف ولم يقـل   فم
    ألفاظنـا بـالقرآن وتال    مخلوق وال غير مخلـوق فهـو أخبـث مـن األو ـن زعـم أنوتنـا لـه   ل، وم

مخلوقــة والقــرآن كــالم اهللا فهــو جهمــي، ومــن لــم يكفّــر هــؤالء القــوم كلّهــم فهــو مــثلهم<.  
   )٢٠٦(اإللهيات: 

أما المعتزلة فقد اختارت القـول بحـدوث كالمـه تعـالى، وقالـت: >مـن قـال بـأن القـرآن غيـر           
   )٣٩٦: gمخلوق أو قديم شرك باهللا<. (لقد شيعني الحسين

يق أخذ ينسب الكفـر والشـرك إلـى اآلخـر انتصـاراً لمـا يعتقـده ويـراه هـو          فنالحظ أن كلّ فر
الصحيح عنده، واألمر الذي نستوحيه أن األجـواء كانـت ال يغطيهـا البحـث العلمـي والمعيـار       
الموضوعي، بل الذي كان يقف وراءها العصبيات واألهواء، فضالً عن أن حكّام ذلك العصـر  

ب اً في إذكاء نار الفتنة وإشعالها مـن بـاب فـرق تسـد، وقـد سـب      مكانوا طرفاً فاعالً وشريكاً مه
  ساع الشق وتصاعد وتيرة الخالف سفك الدم الحرام، وقتل جماعة غير قليلة من العلماء.  اتّ

خـاذ موقـف   في خضم هذه األحداث الدامية موقفاً حيادياً، وسر اتّ bوكان موقف أهل البيت
ه لم يكن التنازع في هـذه المسـألة   االختالف واللغط، أنّ الحياد وعدم الدخول في معترك هذا

وإزاحة الشكوك ثم الوصول إلى عقيدة سديدة قائمة على أساس البحـث   ألجل إحقاق الحق
العلمي، توجب سالمتها من الطعن والشكوك؛ وألجل هذا منعوا أصـحابهم مـن الخـوض فـي     

ان بـن الصـلت سـأل    رويـات أن الريـ  لجاج هذه الفتنة والدخول كطرف فيها، فقد جاء فـي الم 
: كـالم اهللا ال تتجـاوزوه وال تطلبـوا    gوقال له: >ما تقـول فـي القـرآن؟ فقـال     gاإلمام الرضا

← 
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    .)١(اه فهو مخلوقشيء، وما سو فبدأني وقال: اهللا خالق كلّ 

fl�~ÜŽÕ@čÈÛafljč…b@wÓgëflßbsò@s§aŞvčò@GèîÜÇá@ @
د فسـأله محمـ  ، )٣(gعنـده  قال: كنـتُ  )٢(وعنه الثاقب في المناقب: -١٣

 �	�	 {عن قول اهللا:  بن صالح األرمنياO�B 	�� �� < 	� � ��0 	eQ� 	� 	$� ��0 	̀ 	1G '� ��� �4 �� � �" ��5

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

  ) ٢/٦١وا<. (عيون أخبار الرضا: الهدى في غيره، فتضلّ
د فقلت له: يـا بـن رسـول اهللا    وروى علي بن سالم عن أبيه قال: >سألت الصادق جعفر بن محم

في القرآن؟ فقـال: هـو كـالم اهللا، وقـول اهللا، وكتـاب اهللا، ووحـي اهللا، وتنزيلـه، وهـو         ما تقول 
�-��� الكتاب العزيز { 	F ��-�( 	* � �0 [R7 �m< 	� �X �� � 	� � �0 p 	� �X 7 	� 	7 � z	� � �0 �R�>&	% �� �X-��
 	7 p {] لت: فصّـ

  ) ٢٢٤<. (التوحيد:  ]٤٢
: يـا بـن   gقلـتُ ألبـي الحسـن موسـى بـن جعفـر      وحدث سليمان بن جعفر الجعفري، قـال: >  

ه ه مخلـوق، وقـال قـوم إنّـ    رسول اهللا، ما تقول في القرآن فقد اختلف فيه من قبلنا، فقال قوم إنّ
ه كـالم اهللا<.  ي أقـول: إنّـ  ي ال أقـول فـي ذلـك مـا يقولـون، ولكنّـ      : أما إنgّفقال غير مخلوق؟

   )٢٢٤(التوحيد: 
ته يبتعد عن التصريح واإلدالء برأيـه نفيـاً أو إثباتـاً فـي     في مجموع أجوب gفنالحظ أن اإلمام

ه (كالم اهللا) ليوحي إلى األذهان بـالجواب  المسألة المتنازع فيها، وكان يكتفي في الجواب بأنّ
أن االستمرار في وتيرة الخالف ال تصـب فـي صـالح اإلسـالم      gبهذا المقدار أسلم، وأدرك

وصـار اإلدالء   ��*�=ر بـدأت تتالشـى مـن    أجـواء التـوتّ  حـين أدركـوا أنb    هموأهله، بيد أنّ
ل عامالً مساعداً لتأجيج نار الفتنـة آنـذاك بينـوا رأيهـم فـي المسـألة، وصـرحوا        بالرأي ال يشكّ

 ومـا سـواه مخلـوق،    وجـلّ  اهللا عـزّ  ���  >ولـيس الخـالق   بالرأي الصائب مـن بـين اآلراء فقـالوا:   
   )٢٢٤التوحيد: ين<. (من عندك فتكون من الضالّوالقرآن كالم اهللا ال تجعل له اسماً 

  .٧/٦٣٠مدينة المعاجز:  ،٦٨٦/  ٢الجرائح والخرائج: :، ينظر٥٦٧الثاقب في المناقب:  )١(
  أي عن أبي هاشم الجعفري كما في السند المتقدم لهذه الرواية في المصدر. )٢(
)٣ (د الحسن بن علي العسكريأي عند أبي محمg.  
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2 	� 	 	� � �" 	� 	� W	� 	� � ��	n J7 Z� �O& 	2 � �� 	W  � �5 ��& 	d � �( Z� 	��� �+ K 	� 	� � �� �K  واتـ ثب :قال )٢)(١(}��
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قون في أنحاء األرض بعد التكـاثر، ثـم إن القضـية    هم يتفرية؛ ألنّمي أبناء اإلنسان بالذرما سإنّ )١(
األساســية والمركزيــة التــي نســتوحيها مــن خــالل هــذا الحــوار هــي طلــب اإلقــرار والشــهادة  

بوحدانيته تعالى، إذن فهو سعي إلى إقامة الحجبقـي مجـاالً لعـذر    ة على الناس جميعاً كي ال ي

+<فهو  معتذر،.�� ة عليهم، وأخذ الميثـاق مـنهم مـن    من أساليب قطع الطريق، وإتمام الحج

خالل منحهم وسائل الهداية، ورسم معالم الزيغ والباطـل والعصـيان والكفـر لهـم، وهـذا كلّـه       
ده قوله تعالى: {ا يؤكّمم �H� 	V��&	% �� �H JM� w� �X J��� �	�e	 )، {١٤٩(األنعـام:   }�	 	" �� 	0 	e��� �	-��  �H�	<Z- 	� �� 	�

 �H	<Z- 	� � 	� J' 	* � 	0 &	-  	¢ )، والكالم بهـذا المقـدار لـم يقـع فيـه خـالف بـين أكثـر         ٤٢} (االنفال:�	
بعضاً منهم فهم منها شيئاً آخر، وقال: إنّالمفس ى    رين، غير أنها بصدد اإلشارة إلـى عـالم يسـم

بعالم الذّرثت عن ذل، واحتجات قد تحدوا لذلك بمرويمنها. ك، نذكر المهم  
اس، ما جاء في تفسير قوله تعالى:عن ابن عب } ��� $�� OB�e{   اآلية إذ يقول: (تأويل هذه اآليـة أن

   رهم بمعرفتـه وأشـهدهم علـى          اهللا استخرج مـن ظهـر آدم جميـع ذريتـه وهـم فـي خلـق الـذّر، فقـر
احد في هـذا الفهـم، وذلـك أن    ل غير و). وقد تأم٢١/  ١أنفسهم)، (ينظر آمالي الشريف المرتضى: 

العقل يرفض االلتزام بمثل هذا التأويل ويعده محاالً، بل ظاهر القرآن يشهد بخالفـه؛ وذلـك ألن اهللا   
̀	 تعالى قال: { 	1G '�<	� � �0 	eQ� 	� 	$ 	�	� O�B  } ولم يقل: (من آدم) وقـال: { �	� �" ��5� ���4 �� } ولـم يقـل:   0�

 (من ظهره) وقال: {� ��	n J7 Z��Oالعهد قد } ولم يقل (من ذر لّم أنمـن اإلنسـان بكامـل     ��!?يته)، ولو س
وعيه الذاتي والعقلي والشعوري، فكيف تم نسيانه مـن قبـل أعـداد فـوق حـد اإلحصـاء بحيـث لـم         

ر ذلك العهد؟ والحال نحن نعرف في يوم القيامـة أن النـاس سـواًء أكـانوا مـن      يكن فرد واحد يتذكّ
، وإن خيـراً  رون أعمـالهم التـي اكتسـبوها فـي الـدنيا، إن شـراً فشـر       م من أهل النار يتذكّة أأهل الجنّ

فخير، ثم إن آدم هل كان من الضخامة بحيث يستوعب كلّ من خرج منه ولـو بالواسـطة إلـى يـوم     
وح هذا يقود إلى قبول فكرة التناسخ الباطلـة؛ ذلـك ألن ر   رعلى أن التسليم بوجود عالم الذ يبعثون؟

 دراك وشـعور، ومـن ثـم   ااإلنسان قبل والدته الفعلية كانت قـد ولـدت فـي ذاك العـالم، وكـان لهـا       
جاءت إلى عالمنا هذا وهو عين القول بفكرة التناسخ، وهذا يستتبع مجيء اإلشكاالت جميعـاً التـي   
كانت تحوم حول هذه الفكرة؛ وألجـل هـذه اإلشـكاالت ونحوهـا قـد أنكـر معظـم العلمـاء فكـرة          

 :  ، ولكن الرأي الذي هو أقرب إلى السداد يمكن إيضاحه بالبيان اآلتيلقول بعالم الذرا

إن المقصود بالعهد المأخوذ من األنسان هللا هو الفطرة واالستعداد الغريزي والسر المـودع فـي   
 أعماق اإلنسان الذي يعمل على إثارة المنبهات للداللة على وجود خالقه وولي نعمتـه، وبهـذا  
يكون معنى اإلشهاد أن كلّ فرد من أفـراد بنـي البشـر شـاهد بفطرتـه علـى نفسـه بـأن الصـانع          

  يهم بلطفه ويرعاهم برحمته.موجود، يغذّ
 .١٧٢األعراف: سورة  )٢(
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الموقف وسيذكرونه، ولوال ذلك لم يدر أحد مـن خالقـه وال    )٢(ونسوا )١(المعرفة
ن رازقهم، ـ   قال أبو هاشم: فجعلت أتعجه ب في نفسي من عظيم مـا أعطـى اهللا ولي

دوجزيل ما حمله، فأقبل أبو محمg قال: األمف ،عليا عجبت منه يـا  ر أعجب مم
ن أنكـرهم أنكـر اهللا؟   ، ومـ )٣(ن عرفهم عرف اهللاك بقوم موأعظم، ما ظنّ أبا هاشم

    .)٤(قاً وبمعرفتهم موقناًمصد ى يكون لواليتهممؤمناً حتّيكون وال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل الركيزة واألساس وحلقة الوصل بـين اإلنسـان وربـه،    أي المعرفة اإلجمالية الفطرية التي تمثّ) ١(

 مان ليكون شجرة أصلها ثابت في األرض وفرعها في السماء.ومنها تنطلق جذور اإلي

قد يكون هذا النسيان بسبب عوامل طارئة، ككون اإلنسان يعيش فـي بيئـة منحرفـة، أو كـون     ) ٢(
>كـلّ مولـود يولـد علـى      :nتربيته فاسدة تغيب عندها فطرة التوحيـد، قـال الرسـول األعظـم    

  )١٢٨١ /٢٣ سانه<. (الوافي:يمج دانه وينصّرانه أووما أبواه يهالفطرة، وإنّ

، واإلمـام بهـذا الكـالم يريـد أن يـوحي إلـى األذهـان        gعطي ولي اهللا�� هذا بيان منه عظيم لما )٣(
سة، وبين معـرفتهم باعتبـارهم محـال معرفـة اهللا، وتـراجم      وجود تالزم بين معرفة الذات المقد

يـات علـى ذلـك، وعلـى هـذا      وحيه، وخزّان علمـه، كمـا دلّـت طوائـف غيـر قليلـة مـن المرو       
فالمعرفة الصحيحة هللا التي ينبغي أن يصل إليها كلّ طالب هي المعرفة التي تكون عـن طريـق   
حجج اهللا وأوصيائه، وهذا يستدعي معرفة المقام الشامخ والمنزلة الكبرى الثابتة لهم عنـد اهللا،  

عقفإذا تم ال باطل فيه، وأن قولهم حق ولهم كلّهـا نـور ال ظلمـة فيهـا،     ت المعرفة، وعرفوا بأن
فهذه هي المعرفة السديدة التي ال غلو فيها وال شطط، والتوسط في ل بغير هدايتهم يعني التخب

حيرة الضاللة والعماية، وهذا ليس جزافاً من القول، بل واقع الحـال يشـهد بـذلك، فـانظر إلـى      
بالتجسـيم، وبعضـهم يقـول     ماذا يقول: >فـإن بعضـهم يقـول    bمن سلك غير سبيل أهل البيت

ه محـلّ  بالتصوير، وبعضـهم يقـول بالتحديـد، وبعضـهم يقـول بـالتخطيط، وبعضـهم يقـول إنّـ         
ه قابل للحركة واالنتقـال إلـى غيـر ذلـك مـن المـذاهب الباطلـة<.        للصفات، وبعضهم يقول بأنّ

   )١٧٥/  ٥الكافي للمازندراني:  ��1+2(شرح 
، مدينـة  ٢١٥/ ٣ة: ، كشف الغم١٦١ختصر بصائر الدرجات: م :، ينظر٥٦٧الثاقب في المناقب:  )٤(

  .٢٦٠/  ٥، بحار األنوار: ٦٣٨/ ٧المعاجز: 
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wþaŞàösòb@Žçwc@áčÐ•Žõbî@YÜÛačé@flëëfl‰flqsò@čØÛaflnčlb@ @
فسـألته عـن    gدعند أبي محمـ  قال: كنتُ )١(وعنه الثاقب في المناقب: -١٤

>	&{ قوله تعالى: h 	� �	� J� �h <- 	� 	q S� 	�7 �$ J�� 	�&	n�( ��&  � ��<� �0 	� �X� �K �	<�� [ �@&� 	4 � ��< �9 	� & 	2�1&	% �� � �0
 [b��& 	: � ��< �0 	� [� ��	n � �0 u� �A O�l��� �s� 	 D	 ، nدهـم مـن آل محمـ   : كلgّ، فقـال )٢(}��& 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي عن أبي هاشم الجعفري، كما في السند المتقدم لهذه الرواية في المصدر. )١(

 :���+&. اآلية اشتملت على ذكر عدة ٣٢فاطر: سورة ) ٢(

األمر األوماالً، أي تركـه فـيهم يقومـون بـأمره      فالناً أورث أبناءه ل: في معنى الوراثة يقال: إن
بعده، وقد كان هو القائم بأمره المتصرف فيه، وكذا إيراث العلم والجاه ونحوهمـا، أي تركـه   
عند آخرين يقومون بأمره وينتفعون به، فإيراث القوم الكتاب تركه عندهم يتناولونه خلفاً عن 

علـى ذلـك وحـدة     كتـاب) هـو القـرآن الكـريم، والـدالّ     سلف وينتفعون به، والمقصود من (ال
)�n	�&�� هي قوله: { -السياق، إذ اآلية التي سبقتها  �� �� �0 	e�- 	��B &�	<- 	* �	� 3 �$ J�� فيهـا داللـة    - }�	

واضحة وصريحة على أن المراد به هو القرآن الكريم، فتكون الالم الداخلة فـي الكتـاب هـي    
مـا زعـم بعـض ليكـون المـراد مـن الكتـاب مطلـق الكتــاب         الم العهـد وليسـت الم الجـنس ك   
  . bالسماوي المنزل على صفوة أنبيائه

االختيـار   األمر الثاني: في معنى االصطفاء: قال الراغب: >االصطفاء: تناول صفو الشيء كما أن
). ومع هذا فإن معنى االصـطفاء يقـرب مـن معنـى     ٤٨٨تناول خيره<، (مفردات ألفاظ القرآن: 

يــار مــع فــارق بســيط، وهــو أن االختيــار أخــذ الشــيء مــن بــين األشــياء لكونــه خيرهــا،   االخت
واالصــطفاء أخــذه مــن بينهــا لكونــه صــفوتها وخالصــها، وقــد يحتمــل أن يكــون المــراد مــن  
 االصطفاء هو إيجاد العبد صافياً من كلّ األدناس والعيوب والمنفّرات الموجودة في غيره، ثـم 

ي المقصود بالمصطفين الذين أورثهـم اهللا الكتـاب، فهـل المـراد بهـم      رون فه اختلف المفسإنّ
�األنبياء، أو المراد بهم  ���� دمحمn ّه عنى بهم علماء ، أو أن�� ����ذهـب إلـى مـذهب     ؟ فكلٌّ

انا عنـى<،  ة، وإيهما قاال: >هي لنا خاصّأنّ cيرتئيه، ولكن المروي عن اإلمامين الباقر والصادق
)، وهـو  ٥٩من أبواب عدم جـواز اسـتنباط األحكـام...، ح     ١٣، باب ٢٠٠/  ٢٧(وسائل الشيعة: 

هم األحق من غيرهم بوصف االصطفاء ونعت االجتباء أصح األقوال وأقربها إلى الصواب؛ ألنّ
واالختيار، واألعلم بحقائق القرآن وما يشتمل عليه من دقائق وجالئـل علميـة ال يلتفـت إليهـا     

 . bةمكتاب وهم األئورِث علم ال�� من  ��� 
← 
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باإلمام، والمقتصد العـارف باإلمـام، والسـابق بـالخيرات      فسه الذي ال يقرلنالظالم 
اهللا  أعطـى  مـا  عظـم  نفسـي  فـي   *@� ��  وجعلتُ عيناي فدمعت: بإذن اهللا اإلمام، قال

ا حدثتك بـه نفسـك مـن عظـم شـأن      ، فنظر إلي وقال: األمر أعظم ممbدمحم آل
دآل محمbدعى يوم القيامة بهم إذا هم، تُحمد اهللا فقد جعلك مستمسكاً بحبلا، ف

   . )١(خير على فإنّك هاشم أبا يا بإمامهم، فأبشر ��A$7  دعي كلّ

čßwc@åfl�G‰aŠ@YÜÛačé@ŽäØ½aflãìčò@čiIGá�@YÜÛačé@ČŠÛaGå»@ČŠÛačyHáî@ @
إلى  بإسناده ،ارالصفّ الحسن بن دمحم إلى أيضاً بإسنادنا مهج الدعوات: -١٥

الـرحمن الـرحيم    يقـول: بسـم اهللا   gدأبـا محمـ   أبي هاشم الجعفري قال: سمعتُ
  .)٣)(٢(ظم من سـواد العين إلى بياضـهاـم اهللا األعـإلـى اس أقرب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

 ال يبعد أن تكون (من) بيانية ذُكرت لبيان أن المصطفين هم من جنس العباد. الثالث: األمر

 { إن الضمير في قوله تعالى: الرابع: األمر� ��<�  قـوالن،  وهنـاك  يعـود  من على فيه اختلف }�	9�
 ابـن  عـن  ذلـك  نحـو  رويو ظـالم،  العبـاد  فمـن : وتقدير الكـالم  العباد، على يعود هإنّ: أحدهما

المرتضى واختاره ،وقتادة ،والحسن ،اسعب فيـه  والوجـه : قـال  أصحابنا، من روحه) اهللا س(قد 
 الكتـاب  وراثـة  علّـق  مـا إنّ هأنّـ  عقيبـه  نبـي  عبـاده،  من اصطفاه بمن الكتاب علّق توريث لما هأنّ

سـابق   هـو  ومـن  مقتصـد،  هـو  ومـن  لنفسـه،  ظـالم  هـو  مـن  فـيهم  ألن بعض؛ دون ببعض العباد
 .رينأكثـر المفسـ   عـن  العبـاد،  مـن  المصـطفين  على يعود الضمير إن: الثاني والقول. بالخيرات

  )٨/٢٤٥(ينظر تفسير مجمع البيان: 
 .٢١٨/  ٢٣، بحار األنوار: ٦٨٧/  ٢، ينظر الخرائج والجرائح: ٥٦٦الثاقب في المناقب:  )١(

 ، الفصـول ٢١٦/  ٣ة: األئم معرفة في ةالغم كشف، ينظر ٣١٧مهج الدعوات ومنهج العبادات:  )٢(
معرفة في ةالمهم ٢٥٧/  ٨٩، بحار األنوار: ١٠٨٣ة: األئم. 

  :  ���+&المستوحى من آية البسملة  )٣(
ل: الباء في كلمة (بسم) لالبتداء، ومعنى جملة (بسم اهللا) كما ورد عن الرضااألوg   :في قولـه

← 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

: فقلـت لـه  : العبودية، قال وهو ،وجلّ سمة من سمات اهللا عزّالقائل أي أسم نفسي ب قول >معنى
). في هذا إشارة إلى أن العبـد ينبغـي لـه فـي     ٢٣٠/ ٨٩األنوار:  العالمة<، (بحار: قال ؟ السمة ما

سم بعمق العبادة، ويكون محـالً للقـرب   سائر نشاطاته وتقلّباته اليومية أن يبتدئ بـ (بسم اهللا) ليتّ
  ته ولطفه.اإللهي، ومورد عناي

  صل باالسم األعظم من ناحيتين:الثاني: يقع الكالم فيما يتّ
يمكـن أن   gل فـي كلمـة (أقـرب) الواقعـة فـي سـياق كـالم اإلمـام        ه بالتأمـ : إنّ��)/الناحية 

نستفيد منها عدمنها: ة أشياء، نذكر المهم  
كلمة البسملة ليست هي االسم األعظم، بل هي قريبة منه بقاألو رينة ذكر كلمة (أقرب) ل: إن

  فال معنى لذكرها في سياق الكالم.   ��� و
ر تأثير االسم األعظم ولكن من بعد ضم شيء آخـر  الثاني: من المحتمل أن تكون البسملة تؤثّ

إليها كحرف أو عدد، أو بضم حرف وعدد، أو كلمات وحروف وعدد، بحسـب مـا تقتضـيه    
انية والحكمة اإللهية.اإلرادة الرب  

لث: لعلّ مراده بكون البسملة أقرب إلى االسم األعظم أن حروف البسملة نفسها التـي هـي   الثا
تسعة عشر يكمن فيها االسم األعظم، وذلك من خالل تأليفه من حـروف البسـملة نفسـها مـن     

��)/ل في الناحية . هذا مختصر التأم��! �دون ضميمة حروف أو كلمات .  
صـل  بمـا يتّ  bنا النظر في المرويـات الـواردة عـن أهـل بيـت العصـمة      ه لو أمعالناحية الثانية: إنّ

>اسـم اهللا األعظـم مقطـع     ح بـأن رضها يصها مختلفة، فبعبتشخيص ماهية االسم األعظم نجد أنّ
. وهـو  )٥من أبواب وجوب قراءة الفاتحـة ح  ١، باب ٧٣٣/  ٤الكتاب<، (وسائل الشيعة:  ���� في 

عضها يقول: كلّ أسمائه أسـماء عظمـى، وذلـك فـي جـواب      ، وبgالمروي عن أمير المؤمنين
عندما سئل عن االسم األعظم، إذ قال: >كلّ اسـم مـن أسـماء اهللا أعظـم، ففـرغ       �رسول اهللا

قلبك من كلّ ما سواه، وادعه بأي اسم شئت، فليس في الحقيقة هللا اسم دون اسم، بـل هـو اهللا   
وي عـن علـي بـن الحسـين، حيـث        ) وب٣٢٢/  ٩٠ار<، (بحار األنـوار:  الواحد القهعضـها كمـا ر

: >كنتُ أدعو اهللا سبحانه سنة عقيب كلّ صـالة أن يعلّمنـي االسـم األعظـم، فبينـا أنـا       gيقول
يت الفجر إذ غلبتني عيناني وأنا قاعد وإذا أنا برجل قائم بين يدي يقـول لـي:   ذات يوم قد صلّ

ي أسـالك باسـمك اهللا   إنّـ  ال: قل: (اللهمسألت اهللا تعالى أن يعلّمك االسم األعظم، قلت: نعم، ق
رأيـت   ���  هو رب العرش العظيم)، قال: فو اهللا ما دعوت بهـا لشـيء   ��� اهللا اهللا اهللا الذي ال إله 
   )١٧٠/  ٥٨نجحه<. (بحار األنوار: 

← 
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wcčàçŞîsò@ş†ÛaflÇčõb@čÏşnÛa@ïflŠčta@Čïßý�⁄a@ @
، قال: ظهر برجل من أهـل  عن أبي هاشم الجعفري الثاقب في المناقب: -١٦

فجلـس يومـاً إلـى أبـي علـي      )١(ص عليـه عيشـه  من رأى مـن البـرص مـا يـنغّ     سر ،
د ضت يوماً ألبي الحسن علي بن محمـ فقال له: لو تعر ،، فشكا إليه حاله)٢(الفهري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

 gوفي بعض المرويات أن االسم األعظم مكون من ثالثة وسبعين حرفاً، كما جاء عن البـاقر 
مـا كـان عنـد آصـف منهـا حـرف       >إن اسم اهللا األعظم على ثالثة وسبعين حرفاً، وإنّ في قوله:

عادت  ى تناول السرير بيده، ثمم به فخسف باألرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتّحد، فتكلّاو
األرض كما كانت أسرع من طرفة العين، وعندنا نحن من االسم األعظم اثنان وسبعون حرفـاً،  

بـاهللا العلـي    ��� ة بارك وتعالى استأثر به في علم الغيب عنده، وال حول وال قووحرف عند اهللا ت
عطـي  ��  gه قـال: >إن عيسـى بـن مـريم    أنّـ  gوعـن الصـادق   ).٢٥/ ٢٧العظيم<، (بحار األنوار:

ثمانيـة أحـرف،    gعطي إبـراهيم �� أربعة أحرف، و gعطي موسى�� حرفين كان يعمل بهما، و
خمسـة وعشـرين حرفـاً، وإن اهللا تبـارك      gعطـي آدم �� و خمسة عشـر حرفـاً،   gعطي نوح�� و

ــ  ــه لمحم ــاً أعطــى   nدوتعــالى جمــع ذلــك كلّ ــة وســبعون حرف ، وإن اســم اهللا األعظــم ثالث
داًمحمn  : ٢٣٠ /١اثنين وسبعين حرفاً، وحجب عنه حرفاً واحداً<. (الكافي (  

التنـافي فيمـا بينهـا، إذ     مجمل القول إن ما ذُكر من مصاديق مختلفة لالسم األعظـم ال يسـتلزم  
منها مشتمالً على أحد تلك الحروف من الثالثة والسبعين المذكورة في  يحتمل أن يكون كلٌّ

هـا متفاوتـة   دة غيـر أنّ ، ويحتمل أن يكون عنوان االسم األعظم له مصاديق متعدgرواية الباقر
كلّ اسم يؤثّمن حيث التأثير وقو ة مـن دون جهـة   ر في جهة خاصّة التنفيذ، بمعنى أن� �!�� ،

  فيها تلويح إلى هذا المعنى. gولعلّ الرواية التي عن الباقر
 البـدن،  ظـاهرِ  فـي  يظْهـر  بياضٌ وهو داٍء، كُلِّ ومن منه اُهللا أَعاذَنَا معروف، داٌء: البرص محركَةً )١(

قال ولَو :رظْهفي ي دسالج ادفَسزَاجٍ. (تاج العر ل٢٤٠/ ٩وس: م(   
 gد بن نصير النميري الفهري مـن أصـحاب الهـادي   مقصوده بالفهري المذكور هو محم لعلّ )٢(

د ه نبـي رسـول، وأن علـي بـن محمـ     ، وسـبب صـدوره ادعـاؤه أنّـ    gالذي صدر اللّعن فيه منه
ويقـول  ، ويقول فيه بالربوبية، gالهادي قد أرسله، وكان يقول بالتناسخ والغلو في أبي الحسن

ه مـن الفاعـل   بإباحة المحارم، ويحلّل نكاح الرجال بعضهم مع بعض في أدبـارهم، ويقـول إنّـ   
← 
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أن يزول عنك، فجلـس لـه يومـاً فـي      رجوتَ )١(فتسأله أن يدعو لك، bبن الرضاا
ا رآه قام ليدنو منه فيسأله ذلك، فقـال:  ل، فلمالطريق وقت منصرفه من دار المتوكّ

)اك اهللاعاف تنح( نصـرف  اات، فابتعد الرجل ولـم يجسـر أن يـدنو منـه، و    ثالث مر
ك فه الحال وما قال، قال: قد دعا لك قبـل أن تسـأله، فـامضِ فإنّـ    فلقي الفهري فعر

على بدنه شـيئاً مـن    ا أصبح لم يرعافى، فانصرف الرجل إلى بيته فبات ليله، فلمستُ
   .)٢(ذلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

والمفعول إحدى الشهوات والطيم شيئاً من ذلك، وكان محماهللا لم يحر د بن موسى بات، وأَن
  )٢/٨٠٥بن الحسن بن فرات يقوي أسبابه ويعضده. (ينظر اختيار معرفة الرجال: ا

B$�Cح ة، ومـن يتصـفّ  ة كبرى ومكانة خاصّدعاء في تراثنا اإلسالمي له أهمي) إن ال١( المصـادر   ����
العبـادة كمـا    ه مـخّ ى صـار معـدوداً أنّـ   ة عظمى حتّاإلسالمية فسوف يدرك ما للدعاء من أهمي

جاء في الحديث النبوي: >افزعوا إلى اهللا في حوائجكم، والجؤوا إليه في ملماتكم، وتضـرعوا  
  )  ٣٠٢/ ٩٠البحار: (ادعوه، فإن الدعاء مخّ العبادة<. إليه و

وفـي حـديث آخـر يصـفه بقولـه: >الــدعاء سـالح المـؤمن، وعمـود الـدين، ونـور الســماوات           
   )٤٦٨/ ٢واألرض<. (الكافي: 

قال: >الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفالح، وخيـر الـدعاء مـا صـدر عـن       gوعن أمير المؤمنين
 .وقلــب تقــي ،واشــتباهاً أ !9��08 ومــا ينبغــي أن نفهــم   ).٢/ح٤٦٨/ ٢..<، (الكــافي: صــدر نقــين 

مضمون هذه المرويات فيها دعـوة إلـى اسـترخاء اإلنسـان وتخـديره بحيـث تصـده عـن السـعي          
ر لديـه مـن أسـباب يمكـن أن ينجـز مطالبـه       والنشاط والفاعلية، وينصرف عن كـلّ مـا هـو متـوفّ    

، إذ الـدعاء هـو فـي حـد ذاتـه نـوع مـن أنـواع العبـادة          وحاجاته من خاللها، فاألمر لـيس كـذلك  
وذلك لورود األمر به هذا من جهة، ومن جهة كالصالة، والصيام، والحج ،� !��  عـدالدعاء ي أن 

   يـة عـن إسـعافهم فـي تحقيـق مـا يصـبون إلـى         سبباً يلجأ إليه الناس عنـدما تعجـز األسـباب الماد
 .  تحقيقه

، بحـار   ٤٧١/ ٧، مدينـة المعـاجز:   ٣٩٩/ ١الخرائج والجـرائح:  :ينظر ،٥٥٤الثاقب في المناقب:  )٢(
  .١٤٥/ ٥٠األنوار: 
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ş†ÛaflÇŽõb@ŽãëŽŒŽÞë@wÐÛaGœî@⁄aČï�@ @
ثني أبـو القاسـم عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن       وحـد : )١(قـال  إعالم الورى: -١٧

، bوكان أهل بيتـه بمنزلـة مـن السـادة     ،من آل إسماعيل بن صالح - )٢(الصالحي
أبـا هاشـم الجعفـري شـكا إلـى موالنـا أبـي الحسـن علـي بـن            نأ -ومكاتبين لهم

دمحمg    لـى بغـداد، وقـال لـه: يـا      ما يلقى من الشوق إليه إذا انحـدر مـن عنـده إ
سيذَو     اهللا دي ادعهـذا علـى ضـعفه، فقـال:      )٣(نـي  لـي، فمـا لـي مركـوب سـوى بِر
)قوي الفجـر  قال: فكان أبو هاشم يصـلّ  ،)٤()ى برذونكاك اهللا يا أبا هاشم، وقو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هــ ، مؤلّـف    ٤٠١ى سـنة  عيـاش الجـوهري المتـوفّ    د بنأحمد بن محم اهللا عبد والقائل هو أبو )١(

تـاب المـذكور كـان موجـوداً سـنة      كتاب أخبار أبي هاشم الجعفري، ممـا يـدلّل علـى أن الك   
  ي هي سنة وفاة الشيخ الطبرسي، وكان يروي عنه.هـ والت٥٤٨

قال الشيخ علي النمازي: عبد اهللا بن عبد الرحمن الصالحي من آل إسـماعيل بـن صـالح، أبـو      )٢(
القاسم، لم يذكره أئمة الرجال والتراجم بشيء، روى الطبرسي، عن ابن عياش، عنه، عن أبـي  

  )  ٥/٤٧الحديث:  رجال علم كات(ينظر مستدر . gهاشم الجعفري معجزة اإلمام
البِرذَون: (بالكسر) مـا لـم يكـن شـيء مـن أبويـه عربيـاً، قـال الـدميري: الخيـل نوعـان، عتيـق              )٣(

عظم البرذون أعظم من عظم الفرس، وعظم الفرس أصـلب وأثقـل    وهجين، والفرق بينهما أن
، والعتيـق بمنزلـة   من عظم البرذون، والبرذون أحمل من الفرس، والفرس أسـرع مـن البـرذون   

الغزال، والبرذون بمنزلة الشـاة، فـالعتيق مـن الخيـل مـا أبـواه عربيـان، سـمي بـذلك لعتقـه مـن            
  )٢٨٥/  ٢المنقصة. (حياة الحيوان:  5$���+&العيوب وسالمته من الطعن فيه 

ه وسـيلة مـن وسـائل    ) إن فلسفة الدعاء في مفهومـه الحقيقـي ترجـع مـن حيـث الـروح إلـى أنّـ        ٤(
صيل فيض الباري وإحدى القنوات التي يرتبط من خاللها العبد ببارئـه، وسـبب يلجـأ إليـه     تح

   الـدعاء نـوع مـن العبـادة          الناس عنـدما تعجـز األسـباب الماد يـة عـن إسـعافهم، فضـالً عـن أن
والخضـوع والطاعـة، واِإلنسـان عـن طريـق الـدعاء يـزداد ارتباطـاً بـاهللا تعـالى، وكمـا أن كـلّ             

 ) ٥٣١/  ١أثر تربوي، كذلك الدعاء له مثل هذا األثر. (ينظر تفسير األمثل:  العبادات ذات

الدعاء عامل مخد ر لإلنسان؛ ألنّومن يقول: (إن ه يـة)، فإنّـ  ه يصرفه عن االستفادة من األسـباب الماد
بهذه المقالة يكشف عن جهله وعدم معرفتـه بفلسـفة الـدعاء؛ ألن الحـثّ علـى الـدعاء ال يعنـي أن        
← 
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      ـ  ببغداد ويسير على البرذون فيدرك الـزوال مـن يومـه ذلـك عسـكر سـرن رأى، م
أعجـب  ذلك البرذون بعينه، فكان هذا من  د إذا شاء علىويعود من يومه إلى بغدا

  .)١(وهدتالدالئل التي شُ

s½aŽåßû@ŽíflŠÈŽÒ@čič�flàîŽêb@s½aëfläčÏbŽÕ@ŽíflŠÈŽÒ@čičàfl�îčàčé@@ @
مـع أبـي    : كنـتُ ما قال أبـو هاشـم الجعفـري   : ومنها الخرائج والجرائح: -١٨

محمد العسكريg    ـدإذ أتى رجل، فقـال أبـو محمg قـف لـيس مـن    : هـذا الوا
رف ـونعـ  ،)٣(اهمـسيـ نعرفـه بِ  )٢(نـالمؤمـ  ته؟ قـال: إن ـف عرفـ ـ: كيـ تُـإخوانك، قل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

ية، بل يجـب أن نلجـأ إليهـا عنـد حاجتنـا إليهـا،       ة بديلة عن األسباب والوسائل المادعله سبباً وعلّتج
  .نا نلجأ إلى اهللا تعالى بالدعاء لتنجيز المطالب والحاجاتولكن إذا أصابها اإلعياء والعجز، فإنّ

  .ليم إلرادته سبحانهكما أن الدعاء ليس فيه تقاطع وتعارض مع مسألة الرضا بقضاء اهللا تعالى والتس
ة أدب وتجاسر على المولى تعالى، واألمـر  كما حاول بعضُهم أن يصور اللجوء إلى الدعاء بقلّ

الذي دعاه إلى أن يطلق مثل هذه التشكيكات هو جهله باآلثار التربوية واالجتماعية والنفسـية  

	�	e	 { :وجـلّ  للدعاء، وكيف يكون كذلك وقد جاء األمر منـه تعـالى حيـث قـال عـزّ     � 	: � 	O�B 	�

 [��7 �� 	d Z��l 	� 'Z< 	� 3�1&	% �� �� �� ��J� 	8 	� �) �5��< �0 ��- � 	� �\ �5�%- �M	n� K	- � 	� ��&� 	� 	1 � 	O�B ' ��� J���� 	L 	5� � 	1 ���- ��
 	A� ��� �W � ه محبـوب  ه تعالى أمر بالدعاء وضمن اإلجابة وهذا يدلّ علـى أنّـ  )، إن١٨٦ّ} (البقرة: 7	

  ه فيه منافاة لقضائه وقدره.لديه، فكيف يدعى أنّ
 ٢، الخـرائج والحـرائح :   ٥٤٤ ، ينظر الثاقب فـي المناقـب:  ١١٩/ ٢إعالم الورى بأعالم الهدى:  )١(

 .٥١٢/ ٣طالب:  أبي آل ، مناقب٦٧٢/

)٢ (درجة الشفاعة واألمان ثابتة له في يـوم القيامـة، وقـد     إن الوجه في تسمية المؤمن مؤمناً هو أن
 متعليل الوجه في تسـميته فـي قولـه لرفاعـة : >أتـدري يـا رفاعـة لـ         gالصادق ورد عن اإلمام

، فيجيـز اهللا لـه   وجـلّ  ه يـؤمن علـى اهللا عـزّ   سمي المؤمن مؤمناً؟ قال: قلت: ال أدري، قـال: ألنّـ  
 )١٦١/ح٨/١٦٠أمانه<. (الكافي: 

��السمة والسيماء والسيمياء: ) ٣( ��	� /� ، قال تعـالى: { � �" 	_-� �: � �� �"5� �� )، وفـي  ٢٩} (الفـتح:   ��
← 
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   .)٣)(٢(هـسمبِمي )١(قـالمناف

čÏw¦a@ïŞäčò@flićlb@ŽíŽÞbÔ@wÛŽé@w½aŽŠÈŽÒë@ @
 يقـول: إنg  دأبـا محمـ   اشم، سـمعتُ ـعن أبي ه الثاقب في المناقب: -١٩

اهللا  أهـل المعـروف، فحمـدتُ    ��� ال يدخلـه   ،)٤(وفقـال لـه المعـر   ة باباً يفي الجنّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  

بمعنـى أظهـر عالمـة اإليمـان فـي       )٣٩٥:  gالحديث >سومني بسيماء اإليمـان<، (فقـه الرضـا   
أقوالي وأفعالي وسائر أحوالي، ومثله (عليـه سـيماء األنبيـاء)، وبـذلك سـوف يصـير المقصـود        

ل: مـا أحسـن سـمته،    بسيماه عالمته وهي األخذ بالنهج الصحيح ولزوم المحجة الواضحة، فيقا
أي طريقته التي ينتهجها في تحري الخير والتزي بزي الصالحين، وقد يكـون المـراد بالسـيماء    
هيئة أهل الخير، وكيف ما كان الحـال يمكـن الجمـع بينهمـا بـأن يكـون المـؤمن جامعـاً بـين          

اء ليتميـز عـن   العالمتين العمل والمنظر، وهذا يعني أن اهللا تعالى كساه بثـوب مـن النـور والبهـ    
ا يجعـل مظهـره الخـارجي فيـه حسـن وجمـال       ضح أن المؤمن له نور وبهاء ممـ غيره، وبهذا يتّ

 نابعان عن حسن الباطن وجماله.  

: ككتَاب فعل المنافق، وهو الدخول في اإلسـالم مـن وجـه، والخـروج عنـه مـن آخـر.        النِّفَاق) ١(
 )٤٦٣/ ١٣(تاج العروس: 

 .٧٣٧/  ٢الخرائج والجرائح:  )٢(

الميسم: وهي الحديدة التي يكوى بها، وأصله موسم فقلبت الـواو يـاء لكسـر المـيم، (النهايـة      ) ٣(
على كون الميسم هي الحديدة التي يكوى بها فالبـد مـن    ). وبناًء١٨٦/  ٥في غريب حديث: 

ق تقدير مضاف محذوف في الكالم كي يستقيم المعنى ويصح، والتقدير: هـو ونعـرف المنـاف   
أن  ��!� �بأثر الميسم، وعليه فقد أطلق الميسم على أثـره مجـازاً هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة        

الميسم هو الحديدة أو اآللة التي يكـوى بهـا الـدواب والحيوانـات ليكـون فيهـا أثـر وعالمـة،         
 فاستعير هذا لسواد وجه المنافق وزرقته التي هي عالمته.

اعة اهللا، والتقرب إليه واإلحسان إلـى النـاس، وكـلّ    ) المعروف: اسم جامع لكلّ ما عرف من ط٤(
ما يندب إليه الشرع من المحسحات، وإن شئت قلت: (المعروف) اسـم لكـلّ فعـل    نات والمقب

          يعرف حسنه بالشرع والعقـل مـن غيـر أن ينـازع فيـه الشـرع، والمعـروف فـي الحـديث: ضـد 
← 
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 فقال: نعم دم إليg فنظر ،بما أتكلّفه من حوائج الناس تعالى في نفسي وفرحتُ
أهل المعروف في اآلخرة، جعلك اهللا  دنياهمأهل المعروف في  عليه، فإن ما أنتَ

   .)١(منهم يا أبا هاشم ورحمك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  

  )٩٣/ ٥المنكر. (ينظر مجمع البحرين: 

دت طوائف من المرويات بلغت حد االستفاضة، بـل التـواتر تحـثّ المـؤمنين     ه قد ورأقول: إنّ
  خاء واصطناع المعروف، فمـن المسـتحبات على فعل الخيرات، ومنها فعل الكرم والجود والس

خاذها عادة ودأباً في المجتمع د عليها استحبابية إشاعة صنائع المعروف وااللتزام بها واتّالمؤكّ
ة مـا  اد والجماعات من المؤمنين وداللتهم عليها وترغيبهم فيها؛ وذلـك لشـد  المسلم وبين األفر

  ب عليه من فوائد وآثار إيجابية ترجع على فاعل المعروف نفسه، ومن آثاره أن:يترتّ
  )  ١/ح٢٨/ ٤>صنائع المعروف تقي مصارع السوء<. (الكافي: 

  ) ٣٧٣:  g>كلّ معروف صدقة<. (فقه الرضا
  ) ١كفاعله<. (ثواب األعمال: على الخير  >الدالّ

منه<. (البحار:  >فاعل الخير خير منه وفاعل الشر ٢١٧/ ٦٨شر(   
   )٩٣/١٣٢>من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة<. (البحار: 

   )٣٧٣: g>أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في اآلخرة<. (فقه الرضا
ويصـنع المعـروف،    ير األموال عند مـن يعـرف فيهـا الحـق    >من بقاء المسلمين وبقاء اإلسالم أن تص

وأن   وال يصـنع   من فناء اإلسالم وفناء المسلمين أن تصير األموال في أيدي من ال يعرف فيهـا الحـق
  )  ١من أبواب استحبابية فعل المعروف.. ح ١باب ،٢٨٥/ ١٦فيها المعروف<. (وسائل الشيعة: 

ما كـان الحـديث   المعروف بجهة األموال فقط، وإنّ ليس المقصود بهذا الحديث األخير حصر
فمصاديقه وأفراده عديـدة، منهـا    ��� وبصدد بيان ما هو أجلى المصاديق وأوضحها للمعروف، 

ي، ومما هو جدير باإلشـارة إليـه هنـا أن    صل بجانبه المادصل بجانبه المعنوي، ومنها ما يتّما يتّ
فة المعـروف) ويجـذّرها فـي ذاتـه لتكـون صـفة       ى بهـذه الفضـيلة (صـ   من يرغب في أن يتحلّ

فالمسـألة   ��� ومالزمة له على الدوام فهو بحاجة إلى أن يروض نفسه على هذا الخلـق الرفيـع،   
د كلمة تُطلق في الهواء أو هي تخضع للمشتهيات واألهواء.ليست مجر  

، ٢١٦/ ٣ة: غمــ، كشــف ال٥٣٢/  ٣، ينظــر مناقــب آل أبــي طالــب: ٥٦٤الثاقــب فــي المناقــب:  )١(
 .٢٥٨/ ٥٠بحار األنوار:  ، ٦٨٩/ ٢الخرائج: 
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čßş̂ Ûa@åŽãčlì@YÛaŽm@ü@�wÐÌŠ@ @
 أبـا  ه قـال: سـمعتُ  عـن أبـي هاشـم الجعفـري أنّـ     )١(سـناد اإل وبهذا الغيبة: -٢٠

دمحمg ُغفر قول الرجل: ليتني ال يقول: من الذنوب التي ال ت ��?!D  ���  ٢(بهـذا( ،
د من أمره ومن نفسه ينبغي للرجل أن يتفقّ ،)٣(هذا لهو الدقيق في نفسي: إن فقلتُ

ثت به : يا أبا هاشم صدقت فالزم ما حد، فقالgدشيء، فأقبل علي أبو محم كلّ
فـي الليلـة    )٥(علـى الصـفا    في الناس أخفى من دبيب الذر )٤(اإلشراك فإن ،نفسك

الظلماء، ومن دبيب الذر ٧)(٦(سح األسودعلى الم( .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبـد  بـن  سـعد  مراده بقوله: (وبهذا اإلسناد) أي اإلسناد المتقدم في المصدر، وهو روايته عـن ) ١(
  اهللا عن أبي هاشم الجعفري.

)٢ (صاحبه مستصغر الذنوب مصر مثل هذا التعبير يكشف عن أن ا اً عليها مع عدم الرجوع عنهإن
الخيـر،   كثيـر  تسـتكثروا  : >الgبالندم، وهو من أعظم الجرأة على اهللا تعالى، قال أبـو الحسـن  

 السـر  فـي  اهللا وخـافوا  كثيـراً،  يكـون  ىحتّـ  يجتمع الذنوب قليل قليل الذنوب، فإن واتستقلّ وال
    )٢/ح٢٨٧/  ٢النصف<. (الكافي:  أنفسكم من ى تعطواحتّ

   )١/ح٢٨٧/ ٢ها ال تُغفر...<. (الكافي: رات من الذنوب؛ فإنّحقّقوا الم: >اتgّوقال أبو عبد اهللا

 ) ١٨/  ٥الدقيق: األمر الغامض. (كتاب العين: ) ٣(

)٤ (الشرك: هو االعتقاد بتعدر عنه بالشرك العظـيم، قـال سـبحانه {   د اآللهة، وهو المعب �X��<�p �A 	_� ��� 	;&� 	d O�B 	�
 	7 �X���8	7 	5 �" 	� � ��� p J'	<�� &u&�� t  [�-�� 	� [����	� 	t  Z��� JA�B:ا الشـرك الصـغير فهـو مراعـاة     ١٣ } (لقمانأم ،(

���+&غير اهللا معه في بعض  أخفـى  الشـرك  ، وذلك كالرياء والنفاق، وجاء في الحديث الشـريف: >إن 
  .  ء في العمل). يريد به الريا١٨/١٥٨ظلماء<، (البحار:  ليلة في سوداء صفوانة على النمل دبيب من

)٥( ببيباً، دينـتهم، لـم يسـرعوا.       ددبيباً، إذا مشـوا علـى ه القوم إلى العدو ينته، ودبمشى على ه
   )٣٦٩/ ١(لسان العرب: 

والذَّر :غار٣٠٤/  ٤النَّمل، (لسان العرب:  ص( :ريضُ والصَّفاالع  الحجـارة  مـن  لَـسينظـر   . اَألم)
 ) ٢٥٧/  ٣لسان العرب: 

)٦( حسبالكسر الم :دة بكسر البالسوتفتح، الموح بر من ثَوتاج العـروس:   الشَّع) .ٌ٤/٢٠٥غليظ (
مـا  ه ربوأما تقييده باألسود فتأكيداً على خفائه وعدم رؤيته، بخالف ما إذا كان غير أسود؛ ألنّـ 

   يمكن أن يراه إذا كان أبيضَ.
، الثاقـب فـي المناقـب:    ١٤٣/ ٢ الهـدى:  بـأعالم  الـورى  ، ينظـر إعـالم  ٢٠٧(للشيخ الطوسـي):   الغيبة )٧(

← 
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sòČàöþab@ŽÇwÜćõbà@ŽywÜćõbà@fl•sÓ…bflæì@ŽßČèÐàflæì@ŽßŞ†zŽqflæì@ @
، قال: أخبرنـا أبـو الحسـن علـي     )١(محمدد بن أخبرنا محم: مالياأل -٢١

 )٣(ثني أبـو القاسـم زكريـا بـن يحيـى الكتنجـي      ، قال: حد)٢(ازد البزّبن محما
ن أل سنة ثمان وعشرين وثالث مائة، وكان يـذكر  ببغداد في شهر ربيع األو

ثني أبـو هاشـم داود بـن    ه في ذلك الوقت أربع وثمـانون سـنة، قـال: حـد    سنّ
، )٤(يقول: األئمـة علمـاء   gالرضا قال: سمعتُ القاسم بن إسحاق الجعفري،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

 .  ٦٨٨/ ٢، الخرائج والجرائح: ٢١٦/ ٣، كشف الغمة: ٥٣٨/ ٣، مناقب آل أبي طالب: ٥٦٧

)١( محم :بن دقال الطوسي النعمان، هو الشيخ المفيـد  بن دمحمH،  ،ينظـر رجـال     جليـل) .ثقـة
 ) ٤٤٩الطوسي: 

البزّاز، هو من مشايخ الشيخ المفيد، قـال الشـيخ علـي النمـازي:      بصريال دمحم بن الحسن علي أي أبو )٢(
    )٥/٣٤٣الحديث:  رجال علم يذكروه. (مستدركات لم الحسن، أبو البصري البزاز دمحم بن علي

 ن رووا عنه).بو هاشم الجعفري، تحت عنوان (ممأمرت ترجمته عند ترجمة ) ٣(

)٤ (العلـم، وهـذا شـيء ال     هـل أ المقـام كـونهم موصـوفين مـن    ا هو جدير بلفت النظر إليه فـي  مم
ينبغي التردد أو التشكيك فيه، بل يشهد لهم به خصومهم قبل مواليهم وأتباعهم، بيـد أن العلـم   

ر لـديهم لـم يكـن بواسـطة اكتسـاب وأخـذ مـن أفـواه الرجـال المعبـر عنـه بـالعلم             الذي يتـوفّ 
القدس، وقد تظافرت المرويات في هـذا الشـأن    ما كانوا يستقونه بواسطة روحاالكتسابي، وإنّ

التواتر، نذكر المهم منها: بكثافة، وكادت تصل إلى حد 

عن حمران بن أعين، عن أخيه جعيد الهمداني، وكان جعيد ممن خرج مع الحسـين بـن علـي    
م صلوات اهللا عليهما فقُتل بكربالء، قال: >قلتُ للحسين بن علي صلوات اهللا عليهما: بـأي حكـ  

انـا بـه روح   : يـا جعيـد، نحكـم بحكـم آل داود، فـإذا عيينـا عـن شـيء تلقّ         gتحكمون، قـال 
  ) ٤٧١القدس<. (ينظر بصائر الدرجات: 

هذه الروح التـي تُعطـي التأييـد والتسـديد وتفـيض العلـم علـى         ننبه هنا على أن ومن الخير أن
بهـا جبرائيــل أو  المعصـوم فيمـا يحتاجــه ليسـت هــي مـن جـنس المالئكــة، ولـيس المقصــود       

 gه قد ورد عن أبي بصـير، قـال: >سـألتُ أبـا عبـد اهللا     ميكائيل، بل هي شيء أعظم منهما، فإنّ
p { :وجلّ عن قول اهللا عزّ 	� ��&�	n�( �� &� 	0 3 �� �	� 	+< �# & 	0 & 	2 �� 0	� � �0 C&*� �� 	e- 	��B &	<- 	* �	� 	e�� 	$ 	# 	�

 �A 	_7 �k�    ئيـل و ميكائيـل، كـان مـع رسـول اهللا     ن جبر}، فقال: خلق مـن خلـق اهللا، أعظـم مـ� 
← 
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  . )٤)(٣(ون محدثونممفه ،)٢(صادقون حكماء، ،)١(حلماء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  

   )٤٧٠/ ٥قين: من بعده<. (روضة المتّ bيخبره ويسدده، وهو مع األئمة
)١ (م: األناة والتثبت في لْالح&+���، والحليم هـو مـن ال يسـتخفّه شـيء مـن مكـاره النفـوس وال        

لنفس من االنفعال عندما ة الغضبية، ويمنع ايستفزّه الغضب، وهو يحصل من االعتدال في القو
يكون اإلنسان مبتلى بجهال يؤذونه بطـيش األفعـال واألقـوال، وقـد جـاءت توصـيات عديـدة        

  )  ٨/٣٢٨ :الكافي للمازندراني ��1+2توصي بالتحلّي بهذه الصفة الحميدة. (ينظر شرح 
يكـون   أن )��E�F  ��� ه قلّ من تشبه بقومٍ : >إن لم تكن حليماً فتحلّم؛ فإنgّكقول اإلمام علي

النـاس أنصـاره    ل عـوض الحلـيم مـن حلمـه أن    >أو :هثاره أنّـ آومن ) ٤٠٤/ ٦٨منهم<، (البحار: 
 )  ٤/٤٧على الجاهل<. (نهج البالغة: 

>القول المطابق للواقع كما هو المشهور، وينشأ من اسـتقامة اللّسـان واعتدالـه فـي     : الصدق هو) ٢(
لجوارح المطابقين للقوانين العدلية والمـوازين الشـرعية   البيان، ويطلق أيضاً على فعل القلب وا

، وال يصدر منـه خـالف   ���+&منه، والصديق وهو من حصل له ملكة الصدق في جميع هذه 
وهو معدود مـن أعظـم    )،١٣١/ ٨: الكافي للمازندراني ��1+2المطلوب عقالً أو نقالً<، (شرح 

ع مقابله الكذب الذي هو صـفة رذيلـة تنـدرج    وما يق الفضائل، وهو داخل تحت فضيلة العفّة،
: >الكذب رأس النفاق، وهو مفسـدة عظيمـة   nتحت عنوان الفجور الذي قال عنه رسول اهللا

 ) ٢٥٢/  ١ الكافي للمازندراني: ��1+2في الدنيا والدين<. (شرح 

روي عــن اإلمــام هــم يحــدثون عــن اهللا تعــالى، فقــد  اعلــم أن المــراد بالمحــدث فــي الروايــات أنّ ) ٣(
 gه كـان محـدثاً عـن إمامـه    ث: >إنّه قال في الحديث الذي روي فيه أن سلمان محدأنّ gالصادق

� الحجة<. (هداية ���  ه ال يحدث عن اهللاال عن ربه؛ ألنّ ����    )١/٣٤:  bةاألئم أحكام إلى 
وريات مـذهب الشـيعة   ف عليها، بل هـي مـن ضـر   أقول: إن كونهم محدثين قضية ال يجب التوقّ

االثني عشرية ومعتقداتهم، وقد دلّت طائفة كبيرة من النصـوص وصـلت إلـى حـد التـواتر علـى       
هذه الحقيقة، والمراد بكـون اإلمـام محـدثاً أن روح القـدس هـي التـي تحدثـه، وقـد أوضـحت          

صـل العلـم،   مة له، وإذا حصل الفهـم ح ه مقدالمرويات ذلك، والزم التحديث حصول الفهم؛ ألنّ
ماتــه األساســية. نعــم إن العالقــة بــين التحــدث والفهــم هــي عالقــة العمــوم  مقد ه مــن أهــمإذ إنّــ

   ث، وقد يحصل من طريق آخـر، بمعنـى أنوالخصوص مطلقاً، إذ قد يحصل الفهم نتيجة التحد
 .فيهالفهم قد يحصل بواسطة اإللهام أو النقر في القلب من دون أن يكون للحديث أي مدخلية 

 .٦٦/  ٢٦، ينظر بحار األنوار: ٢٤٥االمالي (للشيخ الطوسي):  )٤(
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د بـن  ، عـن محمـ  )١(روى سـعد بـن عبـد اهللا    مـا : ومنهـا  الخرائج والجـرائح:  -٢٢

عـن قولـه    gدسأل أبا محمـ قال:  عن داود بن القاسم الجعفري، )٢(الحسن بن شمون
��R {تعالى: % 	d �� �0 �X� 	� [£	� 	j 	 	� �� 	�	� j � ¤	7 A�B �5��&	d{)مـن أهـل قـم وأنـا عنـده       رجـلٌ  )٣

 gمــا كــان ليعقــوبمــا ســرق يوســف، إنّ : gد العســكريحاضــر، فقــال أبــو محمــ
، )٥(بدسـتع ا ��� ها أحـد  قـة ال يسـرق  نطَتلـك الم  نت، وكاgورثها من إبراهيم )٤(منْطَقة

 ،خـذ عبـداً  �� خـذت منـه و  *��8 وأخبـره بـذلك،    gوكانت إذا سرقها إنسان نزل جبرئيل
ة  وإنالمنطقة كانت عند سارة بنت إسحاق بن إبراهيم، وكانت سمي �� ��  إسـحاق، وإن 

هـا أخـذت المنطقـة    خـذه ولـداً لنفسـها، وإنّ   ت يوسـف وأرادت أن تتّ سارة هـذه أحبـ  
٦(ليه سربالهسدلت ع فربطتها على وسطه، ثم( ،قالت ليعقـوب  ثمg : المنطقـة قـد    إن

فأتاه جبرئيل ،رقتسg المنطقة مع يوسف، ولم يخبره بخبر مـا   فقال: يا يعقوب، إن
 - وهو يومئـذ غـالم يـافع     - شه صنعت سارة لما أراد اهللا، فقام يعقوب إلى يوسف ففتّ

    .به فأنا أحق ي سرقها يوسفواستخرج المنطقة، فقالت سارة ابنة إسحاق: منّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١(معنى البداء عند الشيعة اإلمامية) رقم الرواية  مرت ترجمته تحت عنوان )١(
)٢ (محم :له شمون بن الحسن بن دقال الشيخ الطوسي ،عـن  اإلسـناد،  بهذا رويناه كتاب، البصري 

 ) ٢٣٤ه. (الفهرست: عن اهللا، عبد أبي بن أحمد

  .٧٧) سورة يوسف: ٣(

  )٤١١منْطَقة: حزام يلبسه الرجال يشد في الوسط. (معجم ألفاظ الفقه الجعفري:  )٤(

هذا مبني على ما كـان يقضـي بـه شـرعهم يومـذاك، فعقوبـة السـارق أن يؤخـذ عبـداً كعمـل           ) ٥(
 جزائي يقصد به الحد من السرقة.

اه، قميص والدرع، وقيل: كلّ ما لُبس فهو سربال، وقد تسربل به وسـربله إيـ  بالكسر: ال السّربال) ٦(
  ) ٣٣٥/ ١١وسربلته فتسربل، أي ألبسته السربال. (لسان العرب: 
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ه عبدك على أن ال تبيعيه وال تهبيه، قالت: فأنا أقبله علـى  فقال لها يعقوب: فإنّ 
فلـذلك قـال إخـوة يوسـف:      اه فأعتقتـه؛ قه الساعة، فأعطاها إيي وأعتتأخذه منّ ��� 
} �R% 	d � �0 �X 	� [£	� 	j 	 	� � 	� 	� j � ¤	7 A�B �5 ��& 	d{)هذا  )٣(أجيل قال أبو هاشم: فجعلتُ ،)٢()١

ب من هذا األمر مـع قـرب يعقـوب مـن يوسـف وحـزن       ر فيه، وأتعجفكّ�� في نفسي، و
 gدت عيناه من الحزن والمسافة قريبة! فأقبل علـي أبـو محمـ   ى أبيضّيعقوب عليه حتّ

ذ باهللا ممفقال: يا أبا هاشم تعو  اهللا تعـالى لـو شـاء أن     ا جرى في نفسك من ذلـك، فـإن
ى كانا يتراءيان فعـل، ولكـن لـه أجـل هـو بالغـه       عقوب ويوسف حتّيرفع الستائر بين ي

    .)٤(ما كان من ذلك، فالخيار من اهللا ألوليائه ومعلوم ينتهي إليه كلّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٧سورة يوسف:  )١(
واحدة، فإن سـرق   ���� غرضهم من هذا التعبير التلويح إلى أن بنيامين هو أخٌ ليوسف، وهما من ) ٢(

قت اليوم، فهذا ليس بمستغرب وال ببعيد عنه؛ ألن له أخاً من قبل قد تحقّ بنيامين صواع الملك
GCمنه السرقة، فهما على سجية واحدة يتوارثانها من  ، ونحن لـيس بهـذه المنزلـة، بـل نحـن      ����

  ل النزاهة والطهر .نمثّ
، ويثبتـوا  هم يحاولون أن يعطوا ألنفسهم طـابع التبرئـة  واألمر الذي نستوحيه من مقالتهم هذه أنّ

زون بهمـا عـن   ز لهم اللّذين يرتفع بهم إلى مستوى األمانـة والشـرف الـذي يتميـ    يوقع المتمالم
تهـبط مكـانتهم عنـده، ولكـن      ����H  أخويهما، ولعلّ الذي دفعهم إلى هذا هو التزلّـف للعزيـز؛  

هم نفـوا  نّأعني قولهم (وما كنّا بسارقين)، حيث إ -بالمقارنة بين كالمهم هذا وكالمهم السابق 
يحصل تناقض واضح، وهـم   -السرقة عن أبناء يعقوب جميعاً بما في ذلك عن أخيهم بنيامين 

بهذا قد فضحوا أمرهم وبان كذبهم وانكشف ما كان مطوياً من سوء سرائرهم، والحامـل لهـم   
 .gجاه أخيهم يوسففي كلّ ذلك هو عقدة الحسد تّ

يــد أن يسـتوفي الكــالم ويتعــرف علــى تمــام  ة باختصـار شــديد، ومــن ير هـذه هــي خالصــة القصّــ 
  . bة يوسف وإخوته أكثر فليرجع إلى كتب التفاسير، وما كُتب عن قصص األنبياءالتفاصيل لقصّ

)٣لهذه الفكرة لدواعٍ نشأت فـي قلبـي، وألجـل هـذا أمـره      ) أي أترد د في نفسي بين القبول والرد
 اإلمام بالتعوذ باهللا تعالى. 

 .٢٩٨/ ١٢، بحار األنوار: ٧/٦٦٤مدينة المعاجز:  :، ينظر ٧٣٩، ٧٣٨/ ٢رائح: الخرائج والج )٤(
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flßGŠÈwÏŞàöc@sòwc@čòfljÛa@GÝçčoî@ŽßëflnwÏ@áŽèŽnÈibflë@ćāŠčuaćk@ @
 أبا يعنى - ، عن أبي هاشم قال: كتب إليه)١(سناداإل وبهذا الورى: إعالم -٢٣

بهذا الـدعاء:   دعأفكتب إليه أن ، بعض مواليه يسأله أن يعلّمه دعاًء )٢( - gدحمم
يــا أنظــر النــاظرين، ويــا أســرع  و ،)٣(يــا أســمع الســامعين، ويــا أبصــر المبصــرين >

د وآل صلّ على محمـ  ،)٥(الراحمين، ويا أحكم الحاكمين ويا أرحم ،)٤(الحاسبين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اهللا عبـد  أبـو مقصوده بهذا اإلسناد، أي اإلسناد المتقدم في المصدر الذي بدأه بالشكل اآلتي: ) ١(
 أبـو  ثناحد قال: جعفر بن اهللا عبد حدثنا: قال يحيى د بنمحم بن أحمد ثناوحد: قال عياش بنا

  قال.. . هاشم
)٢ (د الحسن العسكريأي كتب إلى أبي محمg. 

(السمع والبصر) من صفاته سبحانه الثبوتية، وإن من أسمائه تعالى السـميع البصـير، وقـد ورد هـذان     ) ٣(
، وتـواتر وصـفه سـبحانه بكونـه سـميعاً بصـيراً فـي الكتـاب         ةالوصفان في الشـريعة اإلسـالمية الحقّـ   

صره تعالى هنا هو علمـه بالمسـموعات والمبصـرات، ولـيس المـراد بهمـا       ة، و المراد بسمعه وبوالسنّ
وصفين يغايران وصف العلـم، بـل ألجـل علمـه بهمـا صـح إطالقهمـا عليـه بهـذه المناسـبة، وعليـه            

  هما شُعباً من شعب العلـم ومـن متفرفالسمع والبصر يمكن عد   9�08 ر عاتـه، وال ينبغـي أن نتصـو!  أن
عملية السمع والبصر تتم هذا مرفوض تماماً؛ ألن ذلـك يسـتلزم االفتقـار إلـى      عنده بواسطة آلة، فإن

ه ليس كمثلـه شـيء، وهـو    الغير، وحصول التشابه بينه وبين غيره من الوجودات اإلمكانية، والحال أنّ
السميع البصير، ال يحد وال يحس وال يجس، وال تدركه األبصار وال الحواس، وال يحيط بـه شـيء   

   )١٥٩ :للسبحاني م وال صورة وال تخطيط وال تحديد. (ينظر اإللهياتوال جس

مقهـور لديـه، وأن األزمنـة والزمانيـات كـاآلن واألمكنـة والمكانيـات         وذلك باعتبار أن الكـلّ ) ٤(
زمان كمـا هـو المـروي     بالنسبة إليه كالنقطة، وهي مطوية عنده فيكون حسابهم عنده في أقلّ

ه سبحانه يحاسب جميع عباده على مقـدار حلـب شـاة<،    يقول: >إنّ حيث gعن أمير المؤمنين
كيف يحاسب اهللا سـبحانه الخلـق وال يرونـه؟ فقـال:      gه سئلوأنّ )،٦٢٦/  ٢ (ميزان الحكمة:

  ) ٧٢/ ٤>كما يرزقهم وال يرونه<. (نهج البالغة: 
اضعاً فـي روحـه   ه حكيم في صنعه وفعله وتدبيره وحكمته، األمر الذي يجعل الحكم خ) أي أن٥ّ(

ه ال ظلم وال إجحاف و ال عدوان، بـل يعطـي كـلّ    فينتج عن ذلك أنّ للمصلحة وميزان العدل،
← 
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محمد، وأوسع لي في رزقي، ومبرحمتكلي في ع د واجعلنـي   ،مري، وامنن علي
فـي نفسـي:    . قال أبـو هاشـم: فقلـتُ   <ن تنتصر به لدينك، وال تستبدل بي غيريمم

ـ   اللهمأبـو محم داجعلني في حزبك وفي زمرتك، فأقبل عليg     فقـال: أنـت فـي
 ـناً، ولرسولـ ـت باهللا مؤمـ ـكنحزبه وفي زمرته، إن اً، ـيائه عارفـ ـوألولـ  ،)١ً(قاه مصـد

  .)٣(رـأبش ر ثمـفأبش ،)٢(اًـم تابعـوله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  

اته من الثواب، ويعاقب العاصي بحسب درجـات عصـيانه   ه، فيمنح المطيع مستحقّحقّ ذي حق
 من العقاب انسجاماً مع ما تمليه مقتضيات العدل والحكمة اإللهية.

)١( المصد) لفظة إطالقها على أحد إن ق بـه مـن غيـر        ��� ق) ال يصحإذا كان الشخص عارفـاً بمـا صـد
وال شبهة، ويندرج تحـت هـذا العنـوان: التصـديق بوحدانيتـه وصـفاته       شك ���I ���بـه، والتصـديق    

مـا أخبـر بـه الرسـل مـن أحـوال اآلخـرة مثـل: الحشـر،           بمالئكته، وكتبه، ورسله، وأوصياء رسـله، و 
ة، والنار، وغير ذلـك مـن أحـوال القيامـة، والتصـديق      ب، والميزان، والصراط، والجنّوالنشر، والحسا

ا إذا كـان منشـأ   ق إذا كان قائماً على أساس العلم والمعرفة، أمما يتحقّالمذكورة إنّ 5$���+&الحقيقي 
الشـخص   ية فيمكن أن تزول معرفته بتوارد الشبهات عليه، ومن ثم ال يكـون ة الظنّالتصديق هو األدلّ

قاً حقيقة، إذ التصديق الحقيقي ما كان مرتكزاً على العلم واإلذعان بالشيءمصد. 

إذ  بعد إحراز المعرفة التـي هـي فـرض واجـب وثابـت لهـم،       ���  ال يتمb إن االتّباع لقوام اهللا )٢(
ي ما يساوي السير في المجهـول، وهـو أمـر ترفضـه العقـول، وقـد جـاء فـ        اتّباع من ال يعرف إنّ

��] { القرآن النهي عن ذلك، إذ قال تعالى: � �� �X��� 	e	� 	v- 	� & 	0 �E � 	� p )، كمـا  ٣٦} (اإلسـراء:  �	
أئم تناأنb ّبوا عليها نتائج مصيرية، فقد جاء في كلمات دوا على ضرورة هذه المعرفة ورتّأك

 ��� ة ه، ال يدخل الجنّما األئمة قوام اهللا على خلقه، وعرفاؤه على عبادقوله: >وإنّ gاإلمام علي
   )٢٥٥/ ٢٤من أنكرهم وأنكروه<. (البحار:  ���  من عرفهم وعرفوه، وال يدخل النار

هــم محــالّ معرفــة اهللا، وخُــزّان علمــه، وأحــق الخلــق بــاالعتراف بإمــامتهم  هــا المعرفــة التــي تعنــي أنّإنّ
مـن أقامـه    ���  ةال يـدخل الجنّـ   وعصمتهم وصدق واليتهم، باعتبار هذه المعرفة ركناً من أركان الدين

د بنيانه، فإذا تمت المعرفة فحينئذ تجب المتابعة لالهتداء بهديهم واالستبصار بنور علمهموشي. 

/ ٣ة: الغمـ  كشـف  ،٥٣٨/ ٣طالـب:   أبي آل مناقب :ينظر، ١٤٣/ ٢الهدى:  بأعالم الورى إعالم )٣(
 .٥٠/٢٩٨بحار األنوار:  ،٧/٥٢١، مدينة المعاجز: ٢١٧



 ٩٧  ........................................................................................................  الفصل األول/ في العقائد

flÈÛa~ÔflÇ@ŽÝčİŞîYÜÛa@sòčé@čÈÛfljčêč…b@ @
قـال: كنّـا عنـد     ، عـن أبـي هاشـم الجعفـري    )٢(، عـن أبيـه  )١(علـي  الكافي: -٢٤
 ،مــن اهللا )٣(العقـل حبـاءٌ   ،فتـذاكرنا العقـل واألدب، فقـال: يــا أبـا هاشـم      gالرضـا 

٥(كُلْفة )٤(واألدب(ـ  ف األدب قدن تكلّ، فمف العقـل لـم يـزدد    ن تكلّـ ر عليـه، وم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي، قال النجاشي: علي بن إبراهيم بن هاشم القمـي أبـو    )١(
 ) ٢٦٠الحسن، ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب. (رجال النجاشي: 

)٢( تحت عنوانمر ت ترجمته عند ترجمة أبي هاشم الجعفري: .(ن روى عنهمم) 

جـزاٍء. (ينظـر    وال مـن  بـال  العطـاء  الحباُء: وقيل ... به ويكرمه صاحبه الرجلُ به يحبو الحباء: ما) ٣(
  ) ١٦٢/ ١٤لسان العرب: 

ب، (ينظر فتأد بتهوأد أديب، فهو بالضم الرجل دب: أدب النفس والدرس، تقول منه: أاألدب )٤(
، وذلك باستعمال ما واألدب: رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي )٨٦/ ١الصحاح: 

وقــال أميــر  ).١٧يحمــد قــوالً أو فعــالً، واألخــذ بمكــارم األخــالق، (ينظــر القــاموس الفقهــي: 
ن بهـا تضـفي   فكمـا أن الحلـل إذا تـزي    )٦٨/ ٧٢: >اآلداب حللٌ مجددة<، (البحار: gالمؤمنين

اب بهـا بقصـد   يشـبه اآلد  gبهاًء وجماالً على صاحبها، فكذلك من تزين بحلـل اآلداب، فهـو  
: >األدب يغنــي عــن  gتقريــب الفكــرة والتشــجيع علــى اتّبــاع هــذا الســلوك الحســن، وقــال 

   )٧٢/٦٨الحسب<. (البحار: 
مصاديق هذا األدب كثيرة غير منحصرة بجهة مخصوصة، فطلب العلم وما يستتبعه مـن   ثم إن

ه، وأدب اللّسـان  حسن المجاورة، وأدب المعاشرة، وأدب النفس بمعرفة الخير والحـرص عليـ  
نفس بأن ال ينطق فيما ال يعنيه ولو كان نطقه صـادقاً، واكتسـاب محاسـن األخـالق وتطبيـع الـ      

فه حقوق اهللا عليك نظير معرفة الذات والصفات، وطاعته فيما رعليها، وأدب القلب وهو أن تع
شـيء فـي   ا ينبغي تركه، كلُّ ذلك وأمثالـه مـن مصـاديق األدب، وهـو وضـع ال     ينبغي فعله ومم

 موضعه المناسب.

 وهـو  تكلّفـاً،  ��� تطقـه   لم إذا الشيء تكلفةً، حملت: حق، ويقال أو نائبة من فهتتكلّ الكُلفة: ما )٥(
 )  ٤/١٤٢٤تفعلة. (ينظر الصحاح: ج
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  .)٢( )١(جهالً ��� بذلك 

 @Žífln�şkz@flmflîiŠsò@Gâbflàw§a@w½a@¿fläG‹bÞ@ @
في بيتـه زوج   gأبا الحسن قال: رأيتُ الجعفري ىرو مكارم األخالق: -٢٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما العقل حبوة وعطية من اهللا لعباده، ه ليس لكسب العبد ومساعيه دخلٌ في تحصيله، وإنّأي أنّ )١(

إلى تحصيله فسوف يكشف سعيه هذا عن حماقـة وجهـلٍ فـي رأسـه، ووهـم       فمن يبذل سعياً
�&C { التعقله صار عاقالً بالغاً قمة بأنّ-� 	W �o �� 	!  	@ �o 	,& 	� � 	O�B cJn 	* C,& 	0 �A¡ 9J��� �X�% 	K )، ٣٩(النور:  }¢	
مقـدوره؛  يزداد جهالً فوق جهلـه؛ ألن تحصـيل العقـل شـيء خـارج عـن        ه بمحاوالته هذهفإنّ

وألن اب العقول وهو اهللا عزّ وجلّالعقل جوهرة ربنعم يوجـد هنـاك    ،انية يرجع أمرها إلى وه
خالف بين األعالم حاصله: هل أن أصل العقل وحـده حبـاء وعطيـة مـن اهللا وكمالـه مرهـون       

؟ بكسب العبد وسعيه، أو أن العقل وكماله من اهللا معـاً ولـيس للعبـد أي دخـل فيهمـا واختيـار      
داد، ويوجد ما يعضده ويدلّ عليـه وهـو روايـة أبـي     ولعلّ االحتمال األول هو األقرب إلى الس

فصل بين أصل العقل الذي هو حباء وبين األدب الـذي هـو    gهاشم، حيث نالحظ أن اإلمام
كُلفة، وأدب العقل أن تمأله علماً ومعرفة والذي بهما يكون كامالً، ومن الواضـح أن أمرهمـا   

نـا  واحدة من العلم والمعرفة مع أنّ دون بدرجةـلكان الناس جميعاً يول ��� وبكسب العبد  منوط
 نشعر بالوجدان أن واقع الحال ليس كذلك.

أما ما ورد في الحديث >من أراد الغنى بال مال، وراحة القلب من الحسد، والسالمة في الـدين  
١٨/ ١قله<. (الكافي: في مسألته بأن يكمل ع وجلّ ع إلى اهللا عزّفليتضر (  

ال  ه وإن كان بحسب ظاهره يوحي إلى أن كمال العقل مرهون أمره أيضاً بيد اهللا عزّ وجـلّ فإنّ
   من رفع اليد عنـه، وحينئـذ البـد هذا الظهور البد بيد العبد، غير أن      مـن تأويلـه بـأن نقـول: إن

د ليبقـى العبـد متواصـالً ببـذل     المقصود بـ (يكمل عقلـه) هـو أن يسـعفه اهللا بـالتوفيق والتسـدي     
ل المشاق إلحراز المرتبة العليا والدرجة األسنى في كمال العقل، ومجمل القـول  الجهد وتحم

ذلـك لكسب العبد وسعيه في نضوج عقله وكماله دخـالً فـي    إن } &� 	0 Jp�B �A&� 	K2 �f�� 	v-� 	� A	� 	�
c 	8   ).٣٩النجم  } (سورة:	

 .٣٤٢/ ٧٥، بحار األنوار: ٤٤٨تحف العقول:  :، ينظر١٨/ح١/٢٣الكافي:  )٢(
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حمـ  ام: أما ا الذكر فأخضـر، وأم ��لهمـا الخبـز    )١(يفـتّ  gفسـوداء، ورأيتـه   67��
ينتفضـانها مـن الليـل     )٢(انتفاضـة  ان من الليل فيؤنسان، ومـا مـن  كويقول: يتحر ��� 

   .)٤(األرض )٣(ن دخل البيت من عرمةقى متّا

čçfl’Žâb@Žåi@w§awØflßë@áčÓìŽÈŽé@fl†äÇ@wcGÝç@fljÛačoîb@ @
، قال: أخبرني أبو عبـد  )٦(دد بن محمأبو عبد اهللا محم )٥(أخبرني :مالياأل -٢٦

بـن  اد ، عن محم)٨(د بن نعيمال: أخبرني حيدر بن محم، ق)٧(اهللا الحسين بن أحمد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ٦٤/ ٢دقاقاً. (لسان العرب:  يأ فُتاتاً، فَتُصيره بإِصبعك، الشَّيء تَأخُذ نأ: الفَتُّ )١(

ونحـوه.   الغبـار  عنـه  ليـزول  قتـل  بـاب  مـن : نفضـاً  النفض، ونفضه عن سقط ما: بالضم النُّفاضة )٢(
 ) ٢٣١/ ٤مجمع البحرين:  (ينظر:

ه مصدر، أما إذا كان جمـع  علّ المقصود من عرمة األرض هدتها وخسفها، هذا على تقدير أنّ) ل٣(
نفّر اهللا بها من دخـل البيـت مـن عزمـة      ��� عارم، فالمراد به هوام األرض المؤذية، وفي رواية >

   )٦/٥٤٧أهل األرض<. (الكافي: 
يعبثـون   يـه حمـام؛ ألن سـفهاء الجـن    وف ��� نبي  قوله: >ليس من بيت gوورد عن أبي عبد اهللا

  ) ٧٥/  ٦٠البحار: (بصبيان البيت، فإذا كان فيه حمام عبثوا بالحمام وتركوا الناس<. 
 .١٦٣/ ٧٣، ينظر بحار األنوار: ١٣٠مكارم األخالق:  )٤(

 أبو عبد اهللا... .   أي الشيخ الطوسي قال في كتابه األمالي: أخبرني )٥(

 . هـ) ٤١٣(ت  Hد بن النعمان، هو الشيخ المفيدد بن محماهللا محم د) المقصود بأبي عب٦(

)٧( الحسين بن أحمد العلوي أبو عبد اهللا، هو من ولد محم :د بن علي بـن  قال الشيخ علي النمازي
   )٣/٩٠، لم يذكروه. (مستدركات علم رجال الحديث gأبي طالب

ســمرقندي، صــحيح. (الفهرســت للشــيخ د بــن نعــيم القــال الشــيخ الطوســي: حيــدر بــن محمــ )٨(
   )٣٠٥الطوسي: 
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ــ)١(عمــر ــن مســعود، عــن محم ــن معــروف )٢(د ب ــال: حــد)٣(، عــن جعفــر ب ثني ، ق
٤(العمركي(ن بن أبي لبابةيثني الحس، قال: حد)قاسـم  ، عن أبـي هاشـم داود بـن    )٥
جعفر ألبي قلت ، قال:الجعفري الثاني بن علي دمحمg فـداك  جعلـتُ  : ما تقـول 

  .)٧(يةـذه الناحـعن ه )٦(في هشام بن الحكم؟ فقال: رحمه اهللا ما كان أذبه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ت المقصود به محم) ٣٢٨د بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشي  :٤٤٠هـ). (ينظر رجال الطوسي (  
)٢( :قال الشيخ الطوسي محمه مـن بنـي تمـيم   من أهـل سـمرقند، وقيـل إنّـ     ،د بن مسعود العياشي، 

. هــ)  ٣٢٨ع عليهـا، (ت  خبـار، بصـير بالروايـات، مطّلـ    واسـع األ ى أبا النضر، جليل القـدر،  يكنّ
  )٢١٢(ينظر الفهرست للشيخ الطوسي: 

قال ابن الغضائري: جعفر بن معروف، أبـو الفَضـل، السـمرقَندي، يـروي عنـه العياشـي كَثيـراً،         )٣(
 نكَرتارةً، وي فعري وحديثُه ،فاعارت في مذهبِه ٤٧ابن الغضائري: خرى. (رجال �� كان(  

د البـوفكي، وبوفـك قريـة مـن قـرى نيشـابور، شـيخ مـن         قال النجاشي: العمركي بن علي، أبو محمـ  )٤(
    )٣٠٣أصحابنا، ثقة، روى عنه شيوخ أصحابنا، منهم عبد اهللا بن جعفر الحميري. (رجال النجاشي: 

  رووا عنه). مرت ترجمته عند ترجمة أبي هاشم الجعفري، تحت عنوان (ممن )٥(
(مـا كـان    g). وال يخفـى مـا فـي قولـه    ١٢٦/  ١لسـان العـرب:    (ينظر الذب في اللغة: المنع والدفع،) ٦(

ه ن أعلى درجات المدح واإلطراء والتوثيق على هشام بن الحكم مما يكشـف أنّـ  ه يتضمأذبه) من أنّ
فـي   gالصـادق ، وقـد رفعـه   bكان يحظى بمنزلة عظيمة ودرجة رفيعـة عنـد أهـل بيـت العصـمة     

). وقـال فيـه   ٤/ ح ١/١٧٢الشيوخ وهو غالم، وقال فيه: >هذا ناصـرنا بقلبـه ولسـانه ويـده<، (الكـافي:      
ـن تبعـه       أيضاً: >هشام بن الحكم رائد حقّنا، وسائق قولنا، المؤيد لصـدقنا، والـدامغ لباطـل أعـدائنا، م

). وغيـر  ١/٨٥اإلمامـة:   فـي  (الشـافي  ،وتبع أثره تبعنا، ومن خالفه وألحد فيه فقد عادانـا وألحـد فينـا<   
ذلك من المدائح والترحم عليه بعد موته والدعاء له بالنضرة والسرور، وكونه شـديد الخصـومة عـن    

  .، وكان رحمه اهللا قد برع في الكالم، ففتق الكالم وكان فيه حاذقاً حاضر الجوابbأهل البيت
فق األعالم على وثاقته وجاللتـه وعظـم   تّوقد قال الشيخ الطوسي: >هشام بن الحكم هذا ممن ا

، وكان تقيـاً، وكـان حاذقـاً بصـناعة الكـالم، حاضـر       bقدره ورفعة منزلته عند األئمة األطهار
  )٢٥٩. (الفهرست: الجواب<

وغيرها، وقال النجاشي:>هشام بن الحكـم أبـو    ��1+2وكانت له مباحثات كثيرة مع المخالفين في 
ينزل بني شـيبان بالكوفـة، انتقـل إلـى بغـداد سـنة تسـع وتسـعين ومائـة،           د، مولى كندة، وكانمحم

). ولـه كتـب كثيـرة منهـا: كتـاب الـدالالت       ٤٣٣رجال النجاشـي:  ( ه في هذه السنة مات<،ويقال: إنّ
  .على حدوث األشياء، والرد على الزنادقة، والرد على أصحاب االثنين، والتوحيد، وغيرها

  .١٩٧/ ٤٨، ينظر: بحار األنوار: ٤٦):شيخ الطوسيلل(األمالي )٧(
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 Şîàçcsò@čÈÛaGáÜ@fl†äÇ@wcGÝç@fljÛačoîb@fl™ëŽŠsñ‰ë@čÄÐyčé@čØÛbiflnflibčò@ŞnÛaëč†@åíë 

 )١(النعمـان  بـن  دمحم بن دمحم اهللا عبد أبو شيخنا قال رجال النجاشي: -٢٧
 بـن  دمحمـ  بـن  جعفر القاسم الصدوق أبو الشيخ أخبرني :النور مصابيح كتاب في

 بـن  اهللا عبـد  ثناحـد : قـال  بابويه، بن الحسين بن ثنا عليحد: قال ،اهللا رحمه قولويه
قـال:   ،wالجعفـري  داود بـن القاسـم   لنـا أبـو هاشـم    قـال : قـال  ،الحميـري  جعفـر 

ليونس، فقال لـي:   وليلة) كتاب (يوم gالعسكر د صاحبعلى أبي محم عرضتُ
فقال: أعطـاه اهللا بكـلّ  )٢(ن هذا؟ قلت: تصنيف يونس مولى آل يقطينتصنيف م ، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صـاحب كتـاب اإلرشـاد، والسـند كمـا هـو واضـح ال غبـار عليـه؛ ألنH           )أي الشيخ المفيـد ١(

  الراوين للرواية هم من أفذاذ الشيعة وأعالمهم البارزين.
، مـولى علـي   g) قال الشيخ الطوسي: يونس بن عبد الرحمان، من أصحاب أبي الحسن موسى٢(

   )٣٦٨طعن عليه القميون، وهو عندي ثقة. (رجال الشيخ الطوسي:  بن يقطين،ا
وقال أبو جعفر بن بابويه: سمعتُ ابن الوليد رحمه اهللا يقـول: كتـب يـونس بـن عبـد الرحمـان       

 عـن  عبيـد  بـن  عيسـى  بـن  دمحم به ينفرد ما ��� التي هي بالروايات كلّها صحيحة يعتمد عليها 
  ) ٢٦٦به. (فهرست الشيخ الطوسي:  يفتي وال عليه يعتمد ه الفإنّ غيره، يروه ولم يونس

ثم عنون يونس بن عبد الرحمان، بأبي محم الكشي إن   ثني علـي  د صاحب آل يقطـين، وقـال: حـد
د القتيبي، قال: حدثني الفضل بن شاذان، قال: حدثني عبد العزيز بن المهتدي، وكـان خيـر   بن محما

ي ال ألقـاك فـي كـلّ    فقلـت: إنّـ   gته، قال: سـألتُ الرضـا  وخاصّ gقمي رأيته، وكان وكيل الرضا
  )  ٧٧٩/ ٢وقت، فعن من آخذ معالم ديني؟ قال: خذ عن يونس بن عبد الرحمان. (رجال الكشّي: 

إن األمر باألخذ بمعالم الدين عن يونس بن عبد الرحمان يعطي داللة واضحة على أن الرجل 
ه ممن يحظى باهتمامه، األمر الذي صار يعده مـن أوثـق   أنّ، وgيمتلك منزلة رفيعة عند الرضا

كيف يأتمنه على بيان معالم الدين ويرجـع شـيعته إليـه إن لـم تكـن وثاقتـه        ��� وعنده،  الناس
ه محال أن ال يكون كذلك، وعلى هذا فرجوع عنده ثابتة ومحرزة على جهة القطع واليقين، إنّ

نفسه يدلّ على أن الرجل ثقة، بل فوق الوثاقـة، وقـد ورد    أتباعه إليه في أخذ معالم الدين منه
ة ثالث مـرات<. (ينظـر مسـند اإلمـام     الجنّ bه >ضمن ليونس على نفسه وآبائهأنّ gعن الرضا

 ) ٢/٤٥٥:  gالرضا
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   )٢)(١(.حرف نوراً يوم القيامة

wcw§a@ìifl�Gå@ğŠÛafl™bg@čÇëŽàÜŽé@�İÛbik 

 المـأمون  بعـث  المـ  هنّـ أ ،اشم الجعفـري ـعـن أبـي هـ    :الخرائج والجرائح -٢٨
 يــقطر علــى cموســى بــن علــي الحســن أبــي لحمــل حاكالضّــ أبــي بــن رجــاء

 مـن  بالشـرق  وكنـتُ  ،أهلهـا  بـه  فتـتن في الكوفـة  طريق على به يمر ولم ،)٣(األهواز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن جملة (أعطاه اهللا بكلّ حرف نوراً يـوم القيامـة) هـي دعـاء لمصـنّف كتـاب (يـوم وليلـة)،          )١(
عطـي داللـة واضـحة علـى       ، ه بكلّ حرف نوراً)أعط والمعنى (اللهموهذا السياق مـن الكـالم ي

ة العلم وكتابته وتدوينه وحفظه من الضياع عند أهل البيتأهميb وهو ،>+
من أسـاليب   ��.
ل بن عمـر،  التشويق والترغيب في حفظ العلم وتقييده بالكتابة والتدوين، وقد ورد عن المفضّ

>اكتب وبثّ علمك في إخوانك، فإن مـت فـأورث كتبـك بنيـك؛     : gقال: قال لي أبو عبد اهللا
  ) ١١ح  ،٥٢/ ١بكتبهم<. (الكافي: ��� ه يأتي على الناس زمان هرج ال يأنسون فيه فإنّ

      عن أبي الحسن، قـال: >كتبـتُ فـي ظهـر القرطـاس: إن ،وجاء عن حمزة بن عبد اهللا الجعفري
، وقلـتُ: جعلـتُ فـداك إنg    ى أبـي الحسـن  لـة لإلمـام كفلقـة الجـوزة، فدفعتـه إلـ      الدنيا ممثّ

ى طـواه حتّـ   ي أحببتُ أن أسمعه منك، قال: فنظر فيـه ثـم  أصحابنا رووا حديثاً ما أنكرته غير أنّ
   )١٤٥/ ٢قال: هو حق، فحولْه في أديم<. (البحار:  ه قد شق عليه، ثمظننت أنّ

فحولْـه فـي أديـم) أن    ( : (اكتب وبثّ علمـك فـي إخوانـك) ومـن قولـه:     gفالمستفاد من قوله
تدلّ على الوجوب إن لـم تكـن قرينـة تصـرفها عـن       ـ ��1+2كما يقول علماء  ـصيغة األمر  

ظهوره إلى االستحباب، ونتيجة ذلـك أن تـراث أهـل البيـت رعايتـه وحفظـه أمـر الزم، وهـو         
��مسؤولية تقع على عاتق المعنيين برعايته، بل  ����مـام بـالعلم النـافع    جميعـاً، باعتبـار أن االهت   

والهادف والمثمر يصحح السلوك ويقـوم األفكـار، ويفـتح آفاقـاً معرفيـة إضـافية أمـام عشّـاق         
�ل تراث ه يمثّالعلم والمعرفة؛ ألنّ ���� ،� بال تراث أشبه بشجرة بـال جـذور، إذ سـرعان مـا      )����

  تتهاوى ألدنى ريح تهب من هنا أو هناك.
  . ١٥٠/ ٢، بحار األنوار: ١٠٢/ ٢٧وسائل الشيعة:  :ر، ينظ٤٤٧رجال النجاشي:  )٢(
)٣:ـ  ) قال الحمويوز، وأصله (حوز)، فلما كثـر اسـتعمالُ الفُـرس    األهواز آخره زاي وهي جمع ه

ه ليس فـي كـالم الفُـرس حـاٌء مهملـة، وإذا      ى أذهبت أصلها جملةً؛ ألنّرتها حتّلهذه اللفظة غي
← 
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 لـه،  لقـائي  لأو وكـان  لـه  وانتسـبتُ  بـاألهواز،  إليه سرتُ به سمعتُ افلم ،)١(إيذج
 لـه  فنعـت  بطبيـب،  فأتيتـه  ،طبيبـاً  لي ابغ: لي فقال القيظ، زمن وكان ،مريضاً وكان
 فمـن  غيـرك،  اسـمها  يعرف أحداً األرض وجه لىع أعرف ال: الطبيب فقال بقلة،
 قصـب  لي فابغ: له قال .الزمان هذا وال األوان، هذا في ليست هاأنّ ���  عرفتها؟ أين

 وال ر،السـكّ  قصـب ، بزمـان  هـذا  مـا  ،)/��  مـن  أدهى وهذه: الطبيب قال ،رالسكّ
 ا،هـذ  وزمـانكم  هـذه،  أرضـكم  فـي  همـا  بل: gالرضا فقال ،الشتاء في ���  يكون
 - بيـدر  أي - جوخان لكم فسيرفع فاعبراه، الماء شاذروان إلى فامضيا معك وهذا

 قصـب  منابـت  أيـن : له فقوال جوخانه، في أسود هناك نرجال فستجدان ،فاقصداه
 أبا يا: فقال -  اسمها هاشم أبي على ذهب -  الفالنية؟ الحشيشة منابت وأين ؟رالسكّ
 فسـألناه، : قـال  ،األسـود  والرجـل  لجوخـان ا فـإذا  ،معهمـا  فقمتُ ،القوم دونك هاشم
 إلـى  ورجعنـا  حاجتنـا  منـه  فأخـذنا  والحشيشـة،  السـكر  قصـب  فإذا ظهره، إلى فأومأ

    .اهللا فحمد ،gالرضا إلى ورجعنا فيه، صاحبه نر فلم الجوخان،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  

فها مـنهم  تَلَقّ د، ثمد مهم، فقالوا في حسن: هسن، وفي محمموا بكلمة فيها حاء قلبوها هاًءتكلّ
ي بـه فـي   سـم  العرب فقُلبت بحكم الكثرة في االستعمال، وعلى هذا يكون األهواز اسماً عربياً

اإلسالم، وأصل الحوز في كالم العرب مصدر حـازَ الرجـلُ الشـيء يحـوزه حـوزاً إذا حصّـله       
رس خُوزستان، أما البلـد الـذي يغلـب عليـه هـذا االسـم عنـد        وملكه، وكان اسمها في أيام الفُ

٢٨٤/  ١معجم البلدان: ما هو سوق األهواز. (ينظر ة اليوم فإنّالعام ( 
هذه  مدن أجلّ وهي وأصبهان، خوزستان وبلد بين كورة: وجيم مفتوحة معجمة الذال: إيذَج )١(

 األهـواز  إلـى  يحمـل  كثيـر  ثلج بها يقع وسط الجبال، في وهي بنفسه، يقوم وسلطانها الكورة،
 في وهو كثير بطيخ ولهم على األمطار، ومزارعهم سليمان، شعب عين من والنواحي، وشربهم

 بعيـد  يـابس  واد علـى  مبنيـة بالصـخر   هـا ألنّ المـذكورة؛  الـدنيا  عجائب من إيذج هوة، وقنطرة
   )٢٨٨/  ١: معجم البلدانكثيرة. (ينظر  معادن وبها كثيرة الزالزل، وإيذج القعر،
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  .هذا؟ من ابن: بالمتطب لي فقال
   . األنبياء دسي ابن: قلت 
 ولـيس  بعضـها،  شـهدتُ  وقـد  نعـم، : قلـت  ؟يءشـ  ةالنبو أقاليد من فعنده: قال 
فهذا: قال، بنبي وصي قلت ؟نبي :حاكالضّـ  أبي بن رجاء ذلك فبلغ .فنعم هذا اأم، 
  )١(. به فارتحل ،الرقاب إليه نلتمد هذا بعد أقام لئن: ألصحابه فقال

wcflç@ìič‘b�á@Žíflèğäwc@øflu@biwÐÈ�Šg@flíflâì@flmŞëŒflx@scŞâ@wÐÛaGÝš@fläiawò@Žßd½aìGæ@ @
الفضـل   �� �� ج في يـوم تـزو   أبو هاشم الجعفري )٢(فقال له تحف العقول: -٢٩

: يا أبا هاشـم،  gفقال ،)٣(بنة المأمون: يا موالي لقد عظمت علينا بركة هذا اليوما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بحـار  ٢٢٠/  ٧، مدينة المعاجز: ٤٨٨الثاقب في المناقب:  :، وينظر٦٦١/ ٢الخرائج والجرائح:  )١(
 .١١٧/ ٤٩األنوار:

  .gأي قال أبو هاشم ألبي جعفر الجواد) ٢(
اً، وسبب ذلـك  شحيحة جدg ر لدينا من معلومات تاريخية ترتبط بحياة اإلمام الجوادإن ما يتوفّ) ٣(

وأتباعهم كـان ينـتج عنهـا تبعـاً      bية التي كانت تطال أهل البيتإذ إن السياسات التعسفّواضح، 
قة بتاريخهم، وما نريد قوله هنا: إن المصـادر التاريخيـة التـي    لذلك إخفاء كثير من األخبار المتعلّ

ثت عن إشخاص اإلمام الرضاتحدg ّر إلى أنه قـد اصـطحب   إلى طوس بأمر من المأمون لم تُش
وي أنّـه كـان يعـيش بطـوس بمفـرده،      مـا ر معه ابنه الجواد، أو أي فرد آخر من أفـراد عائلتـه، وإنّ  

د بقاءه فيهـا، منهـا مـا روي عـن     ة من المرويات تؤكّكان اإلمام الجواد في المدينة، وتوجد عدو
 رمـى الجمـار راكبـاً. (ينظـر تهـذيب      gه رأى أبـا جعفـر الثـاني   د بـن عيسـى أنّـ   أحمد بن محمـ 

عـن  د، د بن يعقوب الكليني رحمه اهللا، عن أحمد بن محم) وما روى عن محم٦٧٢/ ٥األحكام: 
ينصـرف   ى يرمي الجمرة، ثـم يمشي بعد يوم النحر حتّ gبا جعفرعلي بن مهزيار، قال: >رأيتُ أ

   )٥ح  ،٤/٤٨٥راكباً، وكنت أراه ماشياً بعد ما يحاذي المسجد بمنى<. (الكافي: 
د بن يعقوب الكليني رحمه اهللا: ...، عن عبد اهللا بن رزين قـال: >كنـتُ مجـاوراً    محموأيضاً ما روى 

يجيء في كلّ يـوم مـع الـزوال إلـى المسـجد، فينـزل فـي الصـحن،          gبالمدينة،... وكان أبو جعفر
← 
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عظمت بركات اهللا علينا فيه؟ قلت: نعم يا موالي، فما أقول في اليـوم؟ فقـال: قـل    
: إذن ترشـدg  ، قال!$�%���J والي، أفعل هذا وال ه يصيبك، قلت: يا مفيه خيراً، فإنّ

   .)١(خيراً ��� وال ترى 

wcčàçŞîsò@ş†ÛaflÇčõb@čÏw§a@ïčöbGŠ@s§afl�čäîČï@čÇfl†ä@wcGÝç@fljÛačoîb@ @
أبــي هاشــم  عــن ،)٢(ة مــن أصــحابنا، عــن ســهل بــن زيــادعــد الكــافي: -٣٠

الجعفري أبو الحسن قال: بعث إليg فسـبقني   ،ةد بن حمزفي مرضه وإلى محم
إليه محمد بن حمزة، وأخبرني محمد ما زال يقول: ابعثوا إلى الحابعثوا إلى )٣(رِي ،

الحفقلت لرِي ،محمد: أال قلت له: أنا أذهب إلى الحرِيوقلت لـه:   ،دخلت عليه ، ثم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  

  ) ٢، ح ٤٩٣/  ١، ويسلّم عليه ويرجع إلى بيت فاطمة..<. (الكافي: nويصير إلى رسول اهللا
ـات تؤكّـ  ه والمالحظ أند بقـاء اإلمـام  ذه المرويg      مضـمون روايـة أبـي هاشـم والحـال أن ،

د أبـو هاشـم   جـه ابنتـه، ولـم يتفـر    ه كان معه، وأن المأمون قد زوتوحي إلينا شيئاً آخر، وهو أنّ
ده فـي ذلـك. (ينظـر    الفضـل، بـل يوجـد مـن يؤيـ      5��8��  gة زواج الجـواد الجعفري بنقـل قصّـ  

  ) ٢/٢٨١اإلرشاد: 
د بن علي بـن  مع أبيه في طوس، إذ يقول: >إن محمg البيهقي في تاريخه بوجوده وقد صرح

طريـق قـومس لـم     الذي يلقّب النقي، عبر البحر من طريق طبس سـينان؛ ألنg  موسى الرضا
يكن مسلوكاً في ذلك الوقت، وهذا الطريق صار مسـلوكاً مـن عهـد قريـب، فجـاء مـن ناحيـة        

سـنة   gهب من هناك إلى زيارة أبيه علـي بـن موسـى الرضـا    بيهق، ونزل في قرية ششتمد وذ
  ) ٢/٣٣هـ <. (ينظر أعيان الشيعة:  ٢٠٢

وعلى هذا فإن كان الذي زعمه البيهقي صحيحاً، يكن قد كر راجعاً من خراسان إلى المدينة، 
عاود مسافراً منها إلى بغداد باستدعاء المأمون، واهللا أعلم بحقيقة الحال والواقع. ثم 

 .٧٩/ ٥٠بحار األنوار:  ، ينظر٤٥٦تحف العقول:  )١(

 مرت ترجمته عند ترجمة أبي هاشم الجعفري، تحت عنوان (ممن رووا عنه).  )٢(

  يدعو لي بالشفاء عنده. g) أي ابعثوا رجالً إلى حائر الحسين٣(
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جعلت فداك أنا أذهب إلى الح١(فقال: انظروا في ذلك رِي(، ثم ـ  قال لي: إنداً محم
ا أكـره أن يسـمع ذلـك، قـال: فـذكرت ذلـك       ـوأن، )٢(من زيد بن علي س له سرلي

، فقدمت العسـكر فـدخلت   رِيوهو الح رِيفقال: ما كان يصنع بالح ،)٣(لعلي بن بالل
ا رأيته أنس بي ذكرت له قول علـي  عليه، فقال لي: اجلس حين أردت القيام، فلم

ل قبـ كـان يطـوف بالبيـت ويn    اهللارسـول   بن بالل، فقـال لـي: أال قلـت لـه: إن    ا
أن  وجـلّ  وحرمة النبي والمؤمن أعظـم مـن حرمـة البيـت، وأمـره اهللا عـزّ       ،الحجر

أن يدعى اهللا لي  ��K �� فأنا  ،اهللا أن يذكر فيها ما هي مواطن يحبيقف بعرفة، وإنّ
دعى فيها حيث يحب٤(اهللا أن ي(.   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لزيارة  ل، فعندما يكون لكم عزم وقصدتقعوا في قبضة رجال المتوكّ ����H أي انظروا في ذلك ) ١(

     ل (لعنـه اهللا) منـع   المتوكّـ  الحائر الحسيني يجب أن تكون لكـم حيطـة وحـذر فـي ذلـك؛ ألن
د العقاب على مخالفة قرار المنع. زيارته أشدالمنع، وقد شد    

 إن جملة (ليس له سر من زيد)، يتردد أمرها بين احتمالين:) ٢(

يكون كالمه محموالً على الكنايـة، فيصـي  أو ـ  لهما: أنمحم د بـن حمـزة لـيس فيـه     ر مـراده أن
  .روحية زيد بن علي في إخالصه للشريعة وذوبانه في إحقاق الحق  

ه ليس أهالً ها تعليلية، فيصير المقصود أنّوثانيهما: أن تحمل(من) المذكورة في الكالم على أنّ
؛ وذلك ألنّلتحمى هـذا االحتمـال   ه من المعتقدين بإمامة زيد، والقرينة التي تسـاعد علـ  ل السر
    : وأنا أكره أن يسمع ذلك.gقوله

ه الثقة المأمون العـارف بمـا يجـب عليـه كمـا      المراد به أبو الحسن علي بن بالل البغدادي، فإنّ) ٣(
، وهو من وكالئه ومعتمديه، وقوله (مـا كـان يصـنع بـالحير وهـو      gوصفه أبو الحسن الهادي

إمـام مفتـرض    gنه هو حائر بنفسـه؛ ألن الحسـين  الحير) يعني أنه غير محتاج إلى الحائر؛ لكو
 الطاعة، وهذه الصفة نفسها ثابتة له، فتكون دعوتهما عند اهللا مستجابة بال تفاضل بينهما.

 .٢٢٤/ ٥٠، بحار األنوار: ٤٥٨، ينظر كامل الزيارات: ٣/ح٥٦٧/ ٤الكافي:  )٤(
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ŽëŽuŽ…ì@G⁄aflßGâb@w½aŽ–ÈGâì@ŽëŽuć…ì@Žßfljfl‰bzÚ@ @

، عـن أبـي هاشـم    )٢(اند بـن حسـ  ، عن محم)١(أحمد بن إدريس الكافي: -٣١
مع أبي جعفـر  يتُقال: صلّ الجعفريg    ى بنـا فـي   وصـلّ ،  )٣(فـي مسـجد المسـيب

التي في المسجد كانت يابسة لـيس عليهـا    )٤(السدرة أن ركموضع القبلة سواء، وذُ
مـن  )٥(وحملـت  ،وأورقـت  ،ةفعاشت السـدر  ،أ تحت السدرةورق، فدعا بماء وتهي

   )٦(.عامها
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي، كان ثقة في أصحابنا، فقيهاً، قال الشيخ الطوسي: أحمد بن إدريس، أبو علي األشعري القم) ١(

كثير الحديث صحيحه، وله كتاب النوادر، كتاب كبير كثير الفائدة، ومات أحمد بن إدريـس  
 ) ٧١ة سنة ست وثالثمائة. (ينظر فهرست الشيخ الطوسي: بالقرعاء في طريق مكّ

)٢( محم :عـرف وينكـ     قال النجاشيان الرازي، أبـو عبـد اهللا الزينبـي، ير بـين بـين، يـروي عـن     د بن حس
الضعفاء كثيراً، له كتب، منها: كتاب العقاب، كتاب ثواب إنّا أنزلناه، كتاب ثواب األعمـال، كتـاب   

د بـن يحيـى،   الشيخ والمشيخة، كتاب ثواب القرآن، أخبرنا ابن شاذان قال: حـدثنا أحمـد بـن محمـ    
قال: حدان بكتبه. (رجثنا أبي وأحمد بن إدريس، عن محمد بن حس :٣٣٨ال النجاشي(   

دة، يجـوز أن يكـون مـن    قال الحموي: >المسيب: بالفتح ثم الكسـر، ويـاء سـاكنة، وبـاء موحـ     ) ٣(
 ) ٥/١٣٠السيب وهو العطاء، أو من السيب وهو مجرى الماء، وهو اسم واد<. (معجم البلدان: 

 )٤/٣٥٤السدرة: شجرة النبق. (لسان العرب: ) ٤(

د هـا أن مجـر  ة، ومـن أهم اإلمام المعصـوم فوائـد كثيـرة وبركـات جمـ      من الواضح أن لوجود) ٥(
وجــوده هــو لطــف وواســطة فــي نــزول الفــيض والبركــات أينمــا حــلّ أو ارتحــل حلّــت معــه 

ت بوجوده الخيرات.البركات، وعم  
، بحـار  ٣١٠/  ٧المعـاجز:   ، مدينـة ٥٠١/ ٣، ينظر مناقب آل أبـي طالـب:  ١٠ح ،١/٤٩٧الكافي:  )٦(

 .٦٢/ ٥٠: األنوار
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wþaŞàösòb@flygëw�bŽnŽèči@áčÈGáÜ@�ÜÛaflÌčpb@ @
 ،عن أبي هاشم الجعفـري ، )١(ثنا عبد اهللا بن جعفرحد بصائر الدرجات: -٣٢

 ،فقال يا أبا هاشم، كلّـم هـذا الخـادم بالفارسـية     ،gعلى أبي الحسن قال: دخلتُ
: gفقـال  ،فلـم يجبنـي   ،)زانويـت جيسـت  (دم: للخا حسنها، فقلتُه يم أنّه يزعفإنّ

  .)٣(تكسر :فقال: يقول ،فلم يجبني ،)نافت جيست(قلت:  ثم ،)٢(ركبتك :يقول

 fl‘�Á@sÐÛaflŠčpa@flíflè’Ž†@čÛflÈčÜ�ïg@wdiŞãŽé@ŽyŞvsò@YÜÛačé@ @
وي عن أبي هاشـم الجعفـري، عـن أبيـه،     ومنها ما رالخرائج والجرائح:  -٣٣

 ،ين، وقف على شاطئ الفـرات من وقعة صفّ gرغ عليا فقال: لمg عن الصادق
وقال: أيأمواجـه، وقـد نظـر النـاس وقـد       )٤(قت؟ فاضطرب وتشـقّ ن أناها الوادي م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (ممن رووا عنه). ) مرت ترجمته عند ترجمة أبي هاشم الجعفري، تحت عنوان١(

ليس هذا عليهم بغريب وعجيب، وهم حجج اهللا على خلقه وخالئفه فـي أرضـه، ومـن يسـبر      )٢(
أغوار التاريخ وما كُتب عن دالئل اإلمامة وبراهين الواليـة فسـوف يطّلـع علـى نصـوص غيـر       

يحيطون علمـاً بلغـات البشـر جميعـاً وغيـرهم،       bهمالتواتر مفادها أنّ لى حدقليلة تكاد تصل إ
يقول: >إنg  ما جاء عن الفيض بن المختار، قال: سمعتُ أبا عبد اهللا bونذكر مما ورد عنهم

,� سليمان بن داود قال: {  	� ZR �# � �0 &	<-����� 	� � DJq�� 	b�q< 	0 &	< 9Z�  علّمنا )، وقد واهللا١٦(النمل:  }��
  ) ٣٦٤بصائر الدرجات: (الطير وعلم كلّ شيء<.  منطق

هم محيطون بكلّ المعارف سواء أكانت لغات أم (وعلم كلّ شيء) يدلّ على أنّ gفإن تعبيره
 .  gغيرها، وهذا ما يقتضيه عموم كالمه

رة في داره، وفيهـا شـج   gوأيضاً ورد عن أبي حمزة الثمالي قوله: >كنتُ مع علي بن الحسين
        هـؤالء؟ قلـت: ال أدرى، قـال: يسـب فقال لـي: أتـدرى مـا يقلـن ،يصحن فيها عصافير وهن حن

رب .>رزقهن ويطلبن ٣٦١بصائر الدرجات: (هن (  
  .٤٩/٨٨، بحار األنوار: ٧٦٠/  ٢، ينظر الخرائج والجرائح:٣٥٨بصائر الدرجات:  )٣(
ابته وإبداء مظـاهر االنقيـاد والطاعـة لمـن     ق أمواجه كناية عن استجإن اضطراب الفرات وتشقّ) ٤(

← 



 ١٠٩  .....................................................................................................  الفصل األول/ في العقائد

 داً رسـول اهللا، وأن محمـ  اهللا، وأن ��� : أشهد أن ال إلـه  )١(سمعوا من الفرات صوتاً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

ة على خلقه وأميناً على شرعه.نصبه اهللا حج  
قد يقال: إن هذا من المغاالة التي قد تجاوزت حد المعقول، إذ كيف يعقل أن ينطق بالشهادة ) ١(

كنّـا  اً أن تكـون لـه هـذه القابليـة، ل    ه من المستبعد جدالمذكورة من ال إدراك له وال شعور، فإنّ
ه يمكن أن ينطق اُهللا بقدرته من ال شعور له، فيكون مدركاً وشاعراً، ومن يسبر أغـوار  نقول: إنّ

التاريخ فسوف يجد نماذج وشواهد كثيرة يالحـظ فيهـا أن اهللا تعـالى يجعـل مـن كـان فاقـداً        
ه: >فـإن  واليهـودي، إذ قـال لـ    gللشعور ذا شعور، ولقد جاء في الحوار الدائر بين اإلمام علـي 

: gه خلق من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه فكان طيراً بإذن اهللا، فقال له علـي عيسى يزعمون أنّ
دلقد كان كذلك، ومحمn          قد فعل ما هـو شـبيه لهـذا، إذ أخـذ يـوم حنـين حجـراً، فسـمعنا

بيحاً قال للحجر: انفلق فانفلق ثالث فلق، تسمع لكلّ فلقة منها تسـ  للحجر تسبيحاً وتقديساً، ثم
وقد روي عن األصبغ بـن نباتـه، عـن أبـي مـريم، عـن        )٤٨/ ١٠خرى...<، (البحار: ال يسمع لُأل

سلمان، قال: >كنّا جلوساً عند النبيn       حصـاة فمـا إذ أقبل علي بن أبي طالـب، فناولـه النبـي
استقرـ  ��� ى نطقـت، وهـي تقـول: ال إلـه     علي حتّـ  ت الحصاة في كفد رسـول اهللا، اهللا، محم 

رضيت باهللا ربـ    اً، وبمحمد نبياً، وبعلي بـن أبـي طالـب ولي    : ٢٨٣اً<، (األمـالي للشـيخ الطوسـي( 
<، nيعني بين يدي رسـول اهللا  -وروي عن عبد اهللا بن مسعود: >لقد كنّا نسمع تسبيح الطعام 

، �وكـذلك مـا روي مـن أن ذراع الشـاة المسـمومة كلّمتـه       )٧/٤٢٨ف ابن أبي شـيبة:  (مصنّ
  ) ٦/٣١٧. (ينظر البداية والنهاية: لمته بما فيها من السموأع

ومثل هذه المرويات كثير مما يعني أن نطق الجمادات كالحصى والطعام والـذراع المسـمومة   
ونحوها أمر ممكن بل واقع، وفي بعض آيات القرآن الكريم إشـارة واضـحة إلـى أن كـلّ مـا      

 سـه، إذ يقـول اهللا سـبحانه {   في هذا الكون من حيوان ونبات و جماد يسـبح اهللا ويقد �� �0 A�B 	�
 � �� 	Y-�% K	� 	A5 �� 	� � 	� p ��(	� 	� �o �� 9 	Y�� �¥Z% 	K�7 Jp�B �,   ).٤٤} (اإلسراء: �	
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٣)(٢(.على خلقه )١(ة اهللاعلياً أمير المؤمنين حج(  

flßč™ìŽÉ@fl…GåÏ@wcG�ß@s½ačßûfĺ äg@wÃflŠè@sØÛawÏìčò@ @
حـدثني أحمـد بـن    : الخصـيبي  حمدان بن الحسين قال الهداية الكبرى: -٣٤
 ،g، عن أبي جعفر اإلمام التاسـع عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، )٤(صالح

قـال لشـيعته    gالصادق أنb: الصادق وجعفر الكاظم وموسى الرضا علي عن أبيه
 لـم وِ gفن فيها أمير المـؤمنين ن، والبقعة التي دقد سألوه عن فضل الغرييبالكوفة و

يسم انالغري فقال ين؟غريgإ :الجبار المعروف بالنعمان بن المنذر، كـان يقتـل    ن
ن ناوأه من جبابرتهم وكبرائهمأكابر العرب وم، وكان الغري   ةان علـى يمـين الجـاد ،
يريـد بـذلك يشـهده     ،ى يغريانـه ة العلمين حتّجاد مر بحمل دمه إلىفإذا قتل رجالً أ

  .اني الغريمجل ذلك س، من أالمقتول إذا رأى دمه على العلمين
 ا البقعة التي فيها أمير المؤمنينوأمgـ  نوحاً صلو ، فإنا طافـت  ات اهللا عليـه لم

اهللا يـأمرك أن تنـزل مـا بـين السـفينة       فقـال: إن  ،هبط جبرئيل على نـوح والسفينة، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التـي يسـتهدى بهـا إليـه سـبحانه، إذ بـه يعـرف         والعالمةه الدليل ة اهللا، أنّحجg المراد بكونه) ١(
يقولـوا   ����H اهللا عليهم فـي يـوم القيامـة     أحكامه، وبه يحتج وعده، ووعيده، وصراطه، وشرائع

} 	z����& 	T � 	$ 	" � 	� &J< �# & J2�B:١٧٢} (األعراف.( 

)٢ (التأم إنحج) علياًل في جملة عطي أنة اهللا على خلقه) يg ة ليس علـى خصـوص البشـر    حج
حيـوان، والنبـات، والجمـاد،    ة على كلّ ما ينطبق عليه عنوان الخلق الشامل للفقط، بل هو حج

  والمالئكة.
 .٤١/٢٥١، ينظر بحار األنوار: ٢٣١/ ١الخرائج والجرائح:  )٣(

ه مـن مشـايخ   ه مجهـول، ويبـدو أنّـ   ا يعنـي أنّـ  لم نعثر له على ترجمة واضحة عند األعالم، ممـ  )٤(
 الحسين بن حمدان الخبيصي لكثرة رواياته عنه في كتابه الهداية.
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والركن اليماني  هت قـدماك علـى األرض فابحـث بيـدك هنـاك، فإنّـ      ، فـإذا اسـتقر 
 ،المـاء  بيـدك  فابحـث  غـاص  فـإذا  ،السـفينة  فـي  فاحمله معك ،آدم تابوت يخرج
 ولـك  لـه  اخترتهـا  ها بقعةفإنّ الكوفة،و )١(بين الذكوات البيض النجف بظهر فادفنه
، ففعـل نـوح   nدمحمـ  يوصـ ) عليـه  اهللا صـلوات ( أبي طالـب  بن ولعلي ،يانوح

، فـإذا زرتـم مشـهد    )٢(آلدم الـذي أن يدفنه في البقعة مع التابوت  ووصى ابنه ساماً
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــيخ الط )١( ــال الش ــع     ق ــى. (مجم ــن الحص ــة م ــرة الملتهب ــاة)، الجم ــع (ذك ــذكوات جم ــي: ال ريح
 ) ١٥٩/ ١البحرين:

 ما نستفيده من هذه الرواية بوضوح أمران:) ٢(

فن فيه اإلماماألوالموضع الذي د ل: إنg      هو بظهر النجف فـي الـذكوات البـيض مـن أرض
  الكوفة.

  . bأمير المؤمنين علي بن أبي طالبه مشهد آدم ونوح والثاني: جاء األمر بالزيارة على أنّ
 ا بالنسبة إلى األمر الثاني فليس لنا كالم فيه، بل الذي تجدر اإلشارة إليه هنا هو األمـر األول أم

ات نقلها العامة والخاصّفنقول: على الرغم من ورود مروي   التـواتر تحـد د ة قد وصلت إلى حـد
ة اضح ال غبار عليـه، نجـد هنـاك زمـرة ضـالّ     بشكل و gالموضع الذي دفن فيه أمير المؤمنين

 gكابن تيمية وأضرابه يثيرون زوبعة من الشبهات حول الموضع الذي دفن فيه أمير المؤمنين
 هيه، كي ينصرفوا عن زيارة مرقده الشريف، فإنّل التشكيك إلى قلوب محببقصد أن يتسلّ

ه ؛ ألنّـ  gلـيس قبـر اإلمـام علـي     الموضع الذي يزار في النجف هو قال: إن -أي ابن تيمية  -
ه قبـر علـي.   اً مـنهم أنّـ  دفن بقصر اإلمارة بالكوفة، والرافضة يقدسون قبر المغيرة بـن شـعبة ظنّـ   

وادعى على هذا إجماع العلماء على أن هذا المشهد المعروف في النجف ليس لعلي، بـل هـو   
  ) ٣٦٧/ ٥قبر المغيرة بن شعبة. (ينظر الفتاوى الكبرى: 

B$�Cل فـي المصـادر التـي هـي معـدودة مـن       الرجوع والتأموبعد  ة الكتـب عنـد أهـل السـنّ     ����
ه فـي ظهـر   فق تماماً مع ما يقول به الشيعة في تحديد موضع الـدفن، وأنّـ  والجماعة وجدناها تتّ

  الكوفة عند الذكوات البيض.  
وقائلهـا هـو   …)، ة: وهي أن (الذي دفن في هذا الموضع هو المغيرة بـن شـعب  ��)/أما دعواه 

فقد رد عدد من العلماء على الخطيـب   )،١٤٨: ١الخطيب أبو بكر البغدادي في (تاريخ بغداد: 
  ه كان مشتبهاً فيما زعمه من أن هذا القبر هو قبر المغيرة بن شعبة.بأنّ

← 



  مسند أبي هاشم الجعفري.....................................................................................................  ١١٢

  . )١( gبن أبي طالب وعلي اًدم ونوحفزوروا آ gأمير المؤمنين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  

المتوفّومن المستحسن جي قـد  )، ف٦٥٦ى (سنة داً أن نذكر هنا ما يراه ابن أبي الحديد المعتزلي
قال: (سألتُ بعض من أثق به من عقالء شيوخ أهل الكوفة عما ذكـره الخطيـب أبـو بكـر فـي      
تأريخه إن قوماً يقولون: أن القبر الذي تزوره الشـيعة إلـى جانـب الغـري هـو قبـر المغيـرة بـن         
 شعبة، فقال: غلطوا في ذلك، قبر المغيرة وقبر زياد بـ(الثوية) من أرض الكوفة، ونحـن نعرفهـا،  

  وننقل ذلك عن آبائنا وأجدادنا، وأنشد قول الشاعر:  
ــ     ــر وطهــ ــى قبــ ــه علــ ــلّى اإللــ   رهصــ

  
ــور   ــه المــ ــفي فوقــ ــة يســ ــد الثويــ   عنــ

وسألت قطب الدين نقيب الطالبيين أبـا عبـد اهللا الحسـين بـن علـي األقساسـي عـن ذلـك، فقـال:           
اليـوم معروفـة،    ة نعرف مقابر ثقيـف إلـى الثويـة، وهـي إلـى     صدق من أخبرك، نحن وأهلها كافّ

ها ال تُعرف، قد ابتلعها السبخ، وزبـد األرض وفورانهـا، فطمسـت واخـتلط     أنّ ��� وقبر المغيرة فيها 
ق أن قبـر المغيـرة فـي مقـابر ثقيـف، فـانظر إلـى كتـاب         بعضها ببعض، ثم قال: إن شئت أن تتحقّ

ه مـدفون فـي مقـابر    أنّـ األغاني ألبي الفرج علي بن الحسين، والمح ما قاله في ترجمـة المغيـرة، و  
حت ترجمـة المغيـرة   ه الناقد البصير والطبيـب الخبيـر، فتصـفّ   ثقيف، ويكفيك قول أبي الفرج، فإنّ

  ) ١٢٣/ ٦في الكتاب المذكور، فوجدت األمر كما قاله النقيب). (ينظر شرح نهج البالغة: 
  ة ال غبار عليها.ضح لنا أن النصوص التاريخية في تحديد قبر المغيرة واضحومن خالل هذا يتّ

ا قـام عليـه   بقصـر اإلمـارة بالكوفـة، وأن هـذا ممـ      gوأما دعواه الثانية: وهـي (أن مـدفن علـي   
  إجماع العلماء)، فيمكن مناقشتها بالبيان اآلتي:

فقـون علـى مـا تقـول     ة متّإنه كيف يزعم وجود إجماع والحال أن معظم جمهور علماء أهل السنّ
بعـض   المنا جزافاً أو ممن يرمي القول علـى عواهنـه، ال بـأس بـذكر    به الشيعة، ولكي ال يكون ك

ه دفن فـي الحيـرة أو فـي موقـع     من أنّ gمصادرهم التي نصّ فيها علمائهم على موضع قبر اإلمام
، مـروج  ٢١٢/ ٢، تـاريخ اليعقـوبي:   ١٢/ ٦يقال له النجف الغري، كما في: (الطبقات البـن سـعد:   

، ٣٦٦/ ٧، البدايـة البـن األثيـر:    ٣٩٢ق الخـوارزمي:  ناقـب للموفّـ  ، الم٢/٤١٤ الذهب للمسـعودي: 
ة ) وغيرهم من أئمـ ١٩٣ ، تاريخ الخلفاء للسيوطي:١١٤ذخائر العقبى ألحمد بن عبد اهللا الطبري: 

، ومع هذا فأين هذا اإلجماع الذي زعمه ابـن تيميـة، أم أن القضـية تقـف وراءهـا      التاريخ والسير
  .ى أي حال فاهللا هو المتكفّل ألمره وعند اهللا تجتمع الخصومأهواء وأحقاد أموية، وعل

 .١٠/٢١٩، ينظر مستدرك الوسائل: ٩٤الهداية الكبرى: ) ١(
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 wcŽÝç@fljÛačoî@flëč�flß†sò@w½ačöýwØčò@wÛŽèá@ @
ان وكـ  gدعلـى أبـي محمـ    عن أبي هاشم قال: دخلـتُ  عيون المعجزات: - ٣٥

إلـى الصـالة،    g، فوضع الكتاب من يده وقام)/�� فحان وقت الصالة  ،يكتب كتاباً
خـره،  آى انتهـى إلـى   حتّ )١(ويكتب ،على باقي القرطاس من الكتاب القلم يمر فرأيتُ

٢(.ا انصرف من الصالة أخذ القلم بيده وأذن للناسفخررت له ساجداً، فلم(    

sÛŽzŽâì@flëwÛč†@wÏč�bflàwòh@ŽßflzŞŠflßzò@flÇwÜğ�Ûa@ófljGÊb 

ام قال: ظهـرت فـي أيـ    أبا هاشم الجعفري ومنها: أنالخرائج والجرائح:  -٣٦
، فقـال لهـا   nهـا زينـب بنـت فاطمـة بنـت رسـول اهللا      عي أنّامرأة تـد  )٣(لالمتوكّ
مـا مضـى مـن     nل: أنت إمرأة شابة وقد مضى من وقت وفـاة رسـول اهللا  المتوكّ

رسول اهللا السنين، فقالت: إنn مسح على رأسي، وسأل اهللا أن يرد شـبابي   علي
 أربعين سنة، ولم أظهر للناس إلى هذه الغايـة، فلحقتنـي الحاجـة فصـرتُ     في كلّ

هم ففعـر  ،اس وقـريش مشايخ آل أبي طالب، وولد العبـ كلّ ل إليهم، فدعا المتوكّ
لين في سنة كذا، فقال لها: مـا تقـو   hبنت فاطمةحالها، فروى جماعة وفاة زينب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى أمـر الكتابـة بـالقلم، وقـد جـاء فـي بعـض        من المحتمل أن يكون ملك من المالئكة هو الذي تولّ) ١(

بيـوتهم، وكفـى لـك برهانـاً      يخـدمونهم فـي   nلون بـآل محمـد  الروايات أن هللا مالئكة وهم موكّ
مـن اآليـات، إذ قـال: (... سـمعت أزيـز الرحـى،        hبن زيـد ومـا رأى فـي بيـت فاطمـة      ��.$��ة قصّ

رة وجههـا  على فاطمـة ... فوجـدتها راقـدة علـى شـقّها األيمـن، مخمـ        ��.
�Lفقصدت نحوها 
 عليهـا برفـق، وكـف   وإذا الرحى تدور بدقيعها، وإذا كف تطحـن   - وكان من وبر اإلبل  -  بجلبابها

اليـدين بغيـر أبـدان، فـامتألت      ��� تلهي الرحى لها نور، ال أقدر أن أملي عيني منها، وال أرى  ��! �
    )٢٤٩/٣/ح٢٩١..). (الثاقب في المناقب: hفرحاً بما رأيت من كرامة اهللا لفاطمة

  .٣٠٤/ ٥٠، بحار األنوار: ٥٩٧/ ٧مدينة المعاجز:  :، ينظر١٢٣عيون المعجزات:  )٢(
)٣ (د المعتصم.أي جعفر بن محم  
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أمـري كـان مسـتوراً عـن النـاس، فلـم        في هذه الرواية؟ فقالت: كذب وزور، فإن
ة على هذه المـرأة  ل: هل عندكم حجيعرف لي حياة وال موت، فقال لهم المتوكّ

 ��� عـت  اس أن أنزلهـا عمـا اد  العبـ  غير هذه الرواية؟ قالوا: ال، قال: أنـا بـريء مـن   
ـ زمها، قالوا: فأحضر علي بـن  ة تلبحجد بـن الرضـا  محمg  ّعنـده شـيئاً مـن     فلعـل
بخبـر  ة غير ما عندنا، فبعث إليه فحضـر فـأخبره  الحج     المـرأة، فقـال: كـذبت فـإن 

هـؤالء قـد رووا    يت في سنة كذا في شهر كذا في يوم كـذا، قـال: فـإن   زينب توفّ
  .ة تلزمهابحج ���  عتنزلها عما اد�� أن ال  مثل هذه الرواية وقد حلفتُ

ة تلزمها وتلزم غيرها، قال: وما هي؟ قال: لحوم ولـد  هنا حجاعليك فه قال: وال
فاطمة محرفـإن كانـت مـن ولـد فاطمـة فـال        ،باع، فأنزلها إلـى السـباع  مة على الس

تضره يريد قتلي، قال: فههنـا جماعـة مـن    باع، فقال لها: ما تقولين؟ قالت: إنّها الس
رت وجـوه  قـال: فـو اهللا لقـد تغيـ    ن شئت مـنهم،  فأنزل مc ،ولد الحسن والحسين

مِ ال يكـون هـو؟ فمـال    بين: هـو يحيـل علـى غيـره، لـ     الجميع، فقال بعض المتعصّ
مـره صـنع، فقـال: يـا     ل إلى ذلك رجاء أن يذهب من غير أن يكون له في أالمتوكّ

مأفعل إن شـاء   :قال ،أنت ذلك؟ قال: ذاك إليك، قال: فافعل ال يكون أبا الحسن ل
ــو ســ�� ة مــن باع وكانــت ســتّتح عــن الســبســلّم وفُــ ��*���8  ،اهللا د، فنــزل اإلمــام أب

إليـه، ورمـت بأنفسـها بـين      .�+(�� ا دخـل وجلـس صـارت    إليها، فلمg الحسن
ت بأيديها، ووضعت رؤوسها بين يديه، فجعل يمسـح علـى رأس كـلّ   يديه، ومد 

هـا  ى اعتزلـت كلّ حتّـ  بيده إلى االعتزال فيعتزل ناحيـة،  )١(يشير له واحد منها بيده، ثم
وقامت بإزائه، فقال له الوزير: ما كان هذا صواباً، فبـادر بإخراجـه مـن هنـاك، قبـل أن      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وفي البحار: (يشير إليه). )١(
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مـا أردنـا أن نكـون علـى يقـين      وإنّ ،ينتشر خبره، فقال له: أبا الحسن ما أردنا بك سـوءاً 
�8 ا قلت، مم* �K�       ــ  أن تصعد، فقام وصـار إلـى السـلّم وهـي حولـه تتمسا ح بثيابـه، فلم
فقـال:   ،ل درجة التفت إليها وأشار بيده أن ترجع فرجعـت وصـعد  ضع رجله على أوو

ل: فليجلس في ذلـك المجلـس، فقـال لهـا المتوكّـ      hه من ولد فاطمةن زعم أنّم كلّ
علـى مـا قلـت، فقـال      ن حملني الضـر عيت الباطل، وأنا بنت فالدانزلي، قالت: اهللا اهللا ا

    .)١(ثت والدته واستوهبتها منه، وأحسنت إليها: ألقوها إلى السباع، فبعلالمتوكّ

flifĺ@flufljs�@ïÜwÓ@÷ìflšjzò@čßw¦a@åŞäčò@ @
٣٧ - ثناعيون أخبار الرضا: حد عنـه  اهللا رضـي  لالمتوكّـ  بـن  موسى بن دمحم 

 القاسـم  بـن  داود هاشـم  أبـي  عـن  ،أبيه عن ،هاشم بن إبراهيم بن علي ثناحد: قال
مح جعفر أبا سمعتُ: قال الجعفريعلـي  بـن  دمg  يقـول :طـوس   جبلـي  بـين  إن

   )٣(.النار من القيامة يوم آمناً كان دخلها من ةالجنّ من )٢(بضتقُ قبضة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٩/ ٥٠، بحار األنوار: ٤٧٥/ ٧مدينة المعاجز:  :، ينظر٤٠٤/ ١الخرائج والجرائح:  )١(
المراد بهذه القبضة التي من دخلها كان آمنـاً مـن النـار هـي البقعـة التـي ضـمت الجسـد الطـاهر           )٢(

بطوس، وقـد تظـافرت النصـوص الروائيـة بكثافـة تبـين مـا لهـذا          gلرضالإلمام علي بن موسى ا
ب علـى زيارتـه مـن    المرقد المعظّم من مقام شامخ ومنزلة عالية ورفيعة عند اهللا تعالى، ومـا يترتّـ  

 مـا  خراسان، بأرض يبضعة منّ : >ستدفنnآثار وبركات في الدنيا واآلخرة، فقد قال رسول اهللا
  )٢/٢٨٨اهللا ذنوبه<. (عيون أخبار الرضا:  غفر ���  مذنب وال كربته، اهللا سنفّ ���  مكروب زارها

 مـن  صـه خلّ��  ىحتّـ  مـواطن  ثالثـة  فـي  القيامـة  يـوم  أتيتـه  داري بعـد  علـى  زارني >من: gالرضا قال
  )١٨٣وعند الميزان<. (األمالي: للصدوق:  الصراط، وعند وشماالً، يميناً الكتب تطايرت إذا: أهوالها
ناه في فضـل زيـارة هـذه البقعـة الطـاهرة علـى الراقـد فيهـا وعلـى آبائـه آالف التحيـة            ما ذكر

غيض من فيض ويوجد ما بمعناها الشيء الكثير أعرضنا عن ذكرهـا مخافـة    ��� والسالم ما هو 
  اإلطالة، ومن أراد االطّالع والمزيد فليراجعها في مظانها.

  .٩٩/٣٧، بحار األنوار: ٦/١٠٩ألحكام: تهذيب ا :، ينظر٢/٢٨٦عيون أخبار الرضا:  )٣(
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čßwc@åflyČk@čjÛawÔGÊb@čÇfl†ä@YÜÛačé@čiwÔćÊb@Žmfl�Şàw½a@óŽyŠflßìpb 

، عـن أحمـد بـن    )٢(د، عن معلـى بـن محمـ   )١(د: الحسين بن محمالكافي -٣٨
ـل: روى أبو هقا، )٣(د بن عبد اهللامحمعن أبـي الحسـن الثالـث   اشم الجعفري ،g 

٥(من )٤(جعل وجلّ اهللا عزّ قال: إن(  ًتُ أرضه بقاعـا سـمى المومـات رح)٦( ، أن  أحـب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثقـة.   اهللا، عبـد  أبـو  القمـي،  األشـعري  بكـر  أبي عمران بن بن دمحم بن قال النجاشي: الحسين )١(
 :٦٦(رجال النجاشي (  

 الحسـن،  أبـو  د البصـري ى بـن محمـ  معلّـ  :النجاشـي  د البصـري، قـال  المراد به معلّى بـن محمـ   )٢(
 وزيادتـه  ودرجاتـه  اإليمـان  كتـاب : منها كتب، له قريبة، كتبهو مضطرب الحديث والمذهب،

 :٤١٨ونقصانه. (رجال النجاشي(   
 الحــديث فــي مــن اضــطرابه النجاشــي قــول وأمــا وقــال الســيد الخــوئي تعليقــاً علــى كالمــه: 

 بعضـهم،  ذكره كما يثبت المذهب فلم في اضطرابه أما وثاقته، عن مانعاً يكون فال والمذهب،
 مـا  يـروي  قـد  هأنّـ  فمعنـاه  الحديث في وأما اضطرابه الوثاقة، ينافي ال فهو الثبوت يرتقد وعلى

 وكتبـه : النجاشـي  قـول  ذلـك  دالوثاقة، ويؤكّـ  ينافي أيضاً ال وهذا ينكر، ما يروي وقد يعرف،
    )١٩/٢٨٠قريبة. (معجم رجال الحديث: 

 دمحمـ  جعفر أبي أصحاب من نباري،مروان األ بن اهللا عبد بن دمحم بن قال األردبيلي: أحمد )٣(
  ) ٦٨/ ١د. (جامع الرواة: محم بن معلّى عنه السالم، روى عليهما وأبي الحسن علي بنا

من المحتمل أن يكون المراد بالجعل هنا هو الجعل التكويني، بمعنى متى ما شـيد بنيانـاً علـى    ) ٤(
تكـون هـذه القطعـة حتمـاً مـن       أرض ليكون مسجداً يعبد اهللا فيه وتقدس فيه أسماؤه فسـوف 

األرض مشمولة بعناية اهللا، ومحـالً لنـزول الرحمـة واللّطـف اإللهـي، بحيـث متـى مـا قصـدها          
القاصدون بحاجة سوف تكون منجزة ومقضـية، وذكـر المسـجد فـي المقـام كمثَـلٍ جئنـا بـه         

ــرة   ــيح الفك ــد ال     ��� ولتوض ــينيات والمراق ــم الحس ــل تع ــه، ب ــر علي ــية ال تقتص ــة فالقض مقدس
 مة وبيت اهللا الحرام والمسجد النبوي إلخ مما تكون محالً لعبادة اهللا تعالى. واألضرحة المعظّ

وإن لـم   gة على التبعيض، أي جعل بعض أرضه بقاعاً إلخ. وإن اإلمـام إن لفظة (من) هنا دالّ) ٥(
  خارج.ة من الها معلومة لدينا ومحددة بأدلّيحدد هذا البعض من البقاع بيد أنّ

)٦ (فتكون نسـبة الرحمـة إلـى البقـاع نسـبة      أي مم ،رحم فيها القاصدون بالرحمة والكرم اإللهيا ي
 مجازية، باعتبار أن الرحمة تنزل على الداعي نفسه باألصل ال على البقاع نفسها.

ــ  ومــن المحتمــل أن تكــون النســبة حقيقي نــزول الرحمــة عليهــا أو الً ة إلــى البقــاع، بمعنــى أن
← 
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يجعل من أرضه بقاعاً تُ وجلّ اهللا عزّ دعى فيها فيجيب، وإن مـات سـم١(ى المنتق(، 

JMفإذا كسب الرجل ماالً من غير  N�، ّقعة منهاط اهللا عليه سل٢( .فأنفقه فيها ،ب(   

wÓG�či@ðŽ�ŞŠ@flßfl‰@åwcwc@ôwbßćæ@wþGÝç@w¦ačãbfljǴ 

د بـن  عن الحسـن بـن محمـ   ، )٣(د بن همام روى محم: حكامتهذيب األ -٣٩
 ،د بـن زيـاد  عـن محمـ   ،رضي اهللا عنه )٥(ثني الحسين بن روح، قال: حد)٤(جمهور

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

الذات، وعلى الداعي ثانياً وبالعرض، وبعبارة أكثر وضـوحاً يمكـن أن نفتـرض هـذه البقـاع      وب
فيـه       متمح ن يدعو فيها أم لم يوجـد، فهـي نظيـر النـور فـإنجد مضة بالرحمة واللّطف سواًء و

خصوصية الكشف عن حقائق األشياء خارجاً، فالخصوصية الكشـفية موجـودة فـي النـور فـي      
 وجد ما يكشف عنه أم لم يوجد. كلّ األحوال سواًء

ها جامـدة وسـاكنة، وليسـت بعاقلـة وال مدركـة،      قد يقال: إن األرض من أبرز خصوصياتها أنّ) ١(
 سـر لهـا االنتقـام مـن اآلخـرين، ومعـه فكيـف        وليس لها قدرة على الحركة والمناورة كـي يتي

 نـدفع  أن نالعقول؟ ونتمكّ في يلالمستح من شيئاً هذا يعدأال  صحت نسبة االنتقام إلى البقاع،
  : اآلتي بالبيان المفترضة االستحالة

 يقـوم  من هو اهللا أن يفيد) منها بقعة عليه اهللا سلّط( جملة في لإذ التأم في ذلك، استحالة ال هإنّ
 البقعـة  وشـأن  نفسـه،  إلـى  ذلـك  فعل فأسند األرض، من البقعة وليس باالنتقام، العقوبة بتعجيل
 والفيضـانات  الـزالزل  وحـدوث  الخسـف  مـن  يحصـل  وما، يشاء ما كيف بها فيتصر كاآللة

 .اإللهي االنتقام صور من صورة ���  هي ما والبراكين

  .٣١٦/ ٥، ينظر وسائل الشيعة: ١٥/ ح٥٣٢/ ٦الكافي: )٢(
)٣(  :قال الشيخ الطوسيجليـل  بكـر،  أبـا  ىيكنّـ  وهمـام  ،علـي  أبا ىيكنّ ،البغدادي همام بن دمحم 

 ) ٤٣٨ثقة. (رجال الشيخ الطوسي:  ،درالق

)٤( الحسين بن محم :قال النجاشيأبو محم ،نسـب   د بن جمهور العميثقة في نفسـه، ي ،د، بصري
إلى بني العم من تميم، يروي عـن الضـعفاء ويعتمـد علـى المراسـيل، ذكـره أصـحابنا بـذلك،         

هدة)، أخبرنا أحمد بـن عبـد الواحـد    وقالوا: كان أوثق من أبيه وأصلح، له كتاب الواحدة (الزا
 :عن الحسن بالواحدة. (رجال النجاشي ،٦٢وغيره، عن أبي طالب األنباري ( 

اب لإلمـام  وبو القاسـم، هـو أحـد السـفراء والنـ     قال السيد الخوئي: الحسين بن روح النوبختي أ) ٥(
← 
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أبو مح لي قال: قال عن أبي هاشم الجعفريد الحسن بن عليمg: من  قبري بسر
   )٢(.)١(رأى أمان ألهل الجانبين

Şæg@wÔÛafláöb@čßč½a@åflÈîč…bs�aë@L@Ží@üč‚ŽÑÜ@č½aflÈîfl…b@ @
د بن أحمد بن عبـد اهللا  ثنا محمقال: حد، )٣(د بن همامأخبرنا محم الغيبة: -٤٠

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

على المنار، وذكـره   الثاني عشر (عجل اهللا فرجه)، وشهرة جاللته وعظمة شأنه أوضح من النار
الشيخ الطوسيH  :ـفراء فـي زمـان        ٣٨١في كتاب (الغيبةفـي ضـمن الممـدوحين مـن الس (
   )٢٥٧ /٦ينظر معجم رجال الحديث: (. ٣٢٦ه مات في شعبان سنة الغيبة، وذكر أنّ

) أي جانب األرض وجانب السماء، وفي رواية (أمان ألهل الخـافقين). (ينظـر مناقـب آل أبـي     ١(
  )  ٣/٥٢٧طالب: 

والمراد بهما أيضاً السماء واألرض، إذ جاء في اللغة تسميتهما بالخافقين، أو المراد بهما طرفـا  
هم صلوات اهللا عليهم أجمعين أمـان ألهـل األرض مـن    المغرب والمشرق، فيكون المقصود أنّ

ة نصوص تصـفهم بـذلك الوصـف،    مشرقهم إلى مغربهم، وهذا التفسير يتالءم مع مضامين عد
ــ ــنا: > منه ــ نح ــلمين، ةأئم ــج المس ــى اهللا وحج ــالمين، عل ــادة الع ــؤمنين، وس ــادة الم ــر وق  الغ

كمـا  األرض ألهل أمان ونحن المؤمنين، وموالي لين،المحج السـماء،  ألهـل  أمـان  النجـوم  أن 
 تميـد  أن األرض يمسـك  وبنا بإذنه، ���  األرض على تقع أن السماء اهللا يمسك بنا الذين ونحن
 منّـا  األرض فـي  مـا  ولوال األرض، بركات ويخرج الرحمة، ينشر وبنا الغيث، ينزل اوبن بأهلها،

    )٢٧٧/١٥/ح٢٥٣(األمالي للشيخ الصدوق:  <.بأهلها لساخت
على االلتزام بزيارة قبـورهم المعظّمـة،    هم بحق كذلك، ونستوحي من النصّ المبارك الحثّإنّ

وجـودهم  وجلّ هم الوسيلة إلى اهللا عزّنّحاجاتنا إليهم ال تنقطع، باعتبار أ لعلمهم بأن فكما أن ،
 bفي حياتهم أمان للناس جميعاً من الضالل واالنحرافات الفكريـة والعقائديـة، فكـذلك هـم    

لنـزول البركـات،    رة محـلّ أمان لنا بعد ممـاتهم، إذ إن مراقـدهم التـي تضـم جثـامينهم المطهـ      
هنيئـاً لمـن وفّـق لزيـارتهم، ومـات علـى       وعندها تستجاب الدعوات، وبها تُقضى الحاجـات، ف 

تهمواليتهم ومحبb  . 

 .٥٩/ ٩٩، بحار األنوار: ٤١المزار للمشهدي:  :، ينظر٦/٩٣األحكام:  تهذيب )٢(

 .٣٩(قبري بسر من رأى أمان ألهل الجانبين)، رقم الرواية  مرت ترجمته تحت عنوان )٣(
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قال: كنّـا عنـد أبـي     ،ثنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفريقال: حد ، )١(الخالنجي
د بن علي الرضاجعفر محمg، وما جاء في الروايـة مـن   )٢(فجرى ذكر السفياني ،

ألبي جعفرٍ أمره من المحتوم، فقلتُ أنg؟ قـال:   )٤(في المحتـوم  )٣(: هل يبدو هللا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( :قال الشيخ علي النمازي ـ  روى يذكروه، الخالنجي، لم اهللا بدع بن أحمد بن دمحمبـن  دمحم 
 ) ٤٢٢/  ٦الحديث:  رجال علم (مستدركات الجعفري. هاشم أبي عن عنه، همام

السفياني اسمه حسب تصريح بعض المرويات عثمان بن عنبسة، من سـاللة أبـي سـفيان، فقـد     ) ٢(
مـن األمـر المحتـوم،     >إن أمـر السـفياني   ه قـال: أنّـ  gروى الصدوق بإسناده عن أبـي عبـد اهللا  

ه: أنّـ  gوروي عـن أميـر المـؤمنين    )٦٥٢وخروجه في رجب<، (كمال الدين وإتمـام النعمـة:   
>يخرج ابن آكلة األكباد من الوادي اليابس وهو رجـل ربعـة، وحـش الوجـه، ضـخم الهامـة،       
بوجهه أثر الجدري، إذا رأيته حسبته أعـور، اسـمه عثمـان وأبـوه عنبسـة، وهـو مـن ولـد أبـي          

 ) ٦٥١ان<. (كمال الدين وإتمام النعمة: سفي

 لـم  ظهـور الشـيء بعـد أن   هـو   )أبديتـه (: فيقـال  بالهمزة ىويتعد باد، فهو يبدو، بدا البداء: من) ٣(
  )  ١/٣٦٠المصطلحات واأللفاظ الفقهية :  به. (ينظر معجم يكن

هللا بهـذا المعنـى   وهذا يعني حصول العلم بالشيء بعد الجهل به، ومن الواضح أن إطالقه على ا
  فقت كلمة علمائنا جميعاً.ه ندامة، والندامة من الجهل، وعلى استحالة هذا اتّمحال؛ ألنّ

أما البداء الذي يصح إطالقه عليه وينسجم مع كمال ذاته تعـالى دون أن يعرضـها إلـى العجـز     
رادة حادثـة  والنقص فهو ما كان بمعنى إيجاد األشياء كـلّ شـيء فـي وقتـه بتقـدير وتـدبير وإ      

هو، وفي اعتقادنا بالبداء بشكله الثاني نكون قد أثبتنا له أجلّ األوصـاف   ��� لمصلحة ال يعلمها 
فيـه اعترافـاً بسـلطانه تعـالى، وتقـديره، وتـدبيره، وقدرتـه علـى إيجـاد           وأعظم المحامد؛ >ألن

بقـاء مـا أراد   الحوادث، واختياره في إفاضة الوجـود، واقتـداره علـى إعـدام مـا أراد عدمـه، وإ      
ر ه قد فرغ من األمر فراغاً ال يريد وال يقدر وال يـدب بقاءه، وخروجاً عن قول اليهود القائلين بأنّ

ومـن ينكـر البـداء بنحـوه      )١٩٣/ ١٢الكـافي (للمازنـدراني):    ��1�+2بعده شيئاً<. (ينظر شـرح  
  عـن سـلطانه، وعبـد إلهـاً    الثاني هذا صار يدين بعقيدة اليهود الباطلة، والتزم ضمناً بخروج اهللا

  آخر غير اهللا الواحد القاهر.
مـن فعلـه<. (النهايـة فـي غريـب الحـديث:        >الحتم: اللّـزم الواجـب الـذي البـد     قال ابن األثير:) ٤(

١/٣٣٨ـر، بحيـث     ) إنالحتم هو الذي ال يطرأ عليه التبـديل والتغي المسلّم به لغةً واصطالحاً أن
← 
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واهللا ال  )١(القـائم مـن الميعـاد،    القائم، فقال: إن نعم، قلنا له: فنخاف أن يبدو هللا في
ي٢(.الميعاد فخل(   

wcfliflç@ìč‘b�á@flíwd�ŽÞ@wcfliŽß@bŞàzđ†@flÈÛawØ�GŠČð@flÇGë@åfl…üčñ@s§aŞvčòg@ @
، عـن أبـي هاشـم    )٤(، عن أحمـد بـن إسـحاق   )٣(د بن يحيىمحم الكافي: -٤١

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

ر للبداءال يمكن أن نتصو ـا         فيه سبيالً؛ ألنـر والتبـديل، وأمالبداء مسـرحه مـا كـان يقبـل التغي
 القضايا المحتومة والمبرمة فهو ال يجري فيها.

بإمكـان تبـدل األمـر المحتـوم وتغيـره مـن        gضاح هذا نقول: إذن كيف حكم اإلمـام وبعد اتّ
ت حد التـواتر تقـول   جهة البداء؟ إن مضمون هذه الرواية يتناقض تماماً مع نصوص كثيرة بلغ

ل إطالقاً، مـن ذلـك مـا ورد عـن أبـي      ف وال يتبدبصراحة: إن األمر المحتوم هو الذي ال يتخلّ
ه قال: >إن أمر القائم حتم من اهللا، وأمر السفياني حتم مـن اهللا، وال يكـون   أنّ gالحسن الكاظم

  )  ٣٧٤بسفياني<. (قرب اإلسناد: ��� قائم 
مات المحتـوم  نقول: من الممكن أن يقـع التبـدل والتغيـر فـي مقـد     وألجل دفع هذه اإلشكالية 

هـا  وخصوصياته ال في األمر المحتوم نفسه، وبهذا يتم الجمع بـين المرويـات التـي قـد تبـدو أنّ     
متعارضة، أو أن نفترض أن مفهوم الحتم من المفاهيم التي تصدق على ما يقبل التبدل وعلـى  

ل بـه البـداء واآلخـر ال    لمفهوم الحتم شـكالن أحـدهما يتـدخّ    ما ال يقبله، وبهذا سوف يصبح
  ل به، فيكون من األلفاظ المشتركة.  يتدخّ

). وعلى هذا يكون الميعـاد مصـدراً،   ٢/٥٥١الميعاد: المواعدة، والوقت، والموضع، (الصحاح:  )١(
 واسم زمان، واسم مكان.

 .٢٥٠/  ٥٢، ينظر بحار األنوار: ٣١٤كتاب الغيبة (للنعماني):  )٢(

)٣( التوحيد والفطرةمر) ١، رقم الرواية: )ت ترجمته تحت عنوان .  
)٤(      ،أحمد بن إسحاق بن عبد اهللا بن سعد بن مالـك بـن األحـوص األشـعري :قال الشيخ الطوسي

، وهـو شـيخ   g، ورأى صاحب الزمـان gدأبي محم أبو علي، كبير القدر، وكان من خواصّ
ومن المحتمل أن يكون المقصود بـه أحمـد    )٧٠شيخ الطوسي: القميين ووافدهم، (فهرست ال

سـة،  ، وكان ثقة لـه اختصـاص بالجهـة المقدg   بن إسحاق الرازي، وهو من أصحاب الهاديا
  )٦٢. (ينظر خالصة األقوال: gأي صاحب الزمان
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قال: قلتُ الجعفري دألبي محمg  ،فتـأذن لـي أن    : جاللتك تمنعني مـن مسـألتك
قلتُلْأسألك؟ فقال: س ،فقال: نعم، فقلتُ )١(لك ولد؟دي هل : يا سي: فإن  ـدثَ ح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سـوم  لعلمه السـابق بـأن آخـر األئمـة المو     gلعلّ الذي حفّز الجعفري إلى السؤال عن والدته) ١(

ب اإلمام الحسن العسكريقباإلمام المنتظر هو من عg  ولهذا كانت له رغبة وحرص شـديد ،
ه ولـد أم ال، وألن أَبــا هاشـم الجعفــري مـن حــواريي األئمـة المقــربين     علـى التعــرف علـى أنّــ  

بقوله (نعم)، وقـد أجمعـت اإلماميـة قاطبـة علـى       gوالمخلصين المؤتمنَين، فقد أخبره اإلمام
دته وبقائه إلى أن يمأل اهللا به األرض قسطاً وعدالً بعد ما ملئـت ظلمـاً وجـوراً اسـتناداً إلـى      وال

التـواتر المفيـدة للقطـع واليقـين، وقـد وافقهـم علـى ذلـك          مروي اتهم التاريخية التي بلغت حـد
ال بأس ة والجماعة ممن آمنوا و اعترفوا بوالدته وبقائه، وجمهرة غير قليلة من علماء أهل السنّ

 بذكر بعضٍ من أعالمهم.

 المبحــث الخــامس فــي الشــيخ عبــد الوهــاب الشــعراني فــي كتابــه (اليواقيــت والجــواهر)  -١
  ) ٣/٣٤٥ة لذوي القربى: ينابيع المود (ينظر ين.والستّ

٢- الشيخ أبو عبد اهللا محمفي كتابه (البيان في أخبار صـاحب  د بن يوسف بن محم د الكنجي
ة: ة في معرفـة األئمـ  الفصول المهم (ينظر). ٢٢٧نقله إسعاف الراغبين (صالزمان) على ما 

١١١٩ (  
ة لــذوي ينــابيع المــود(ينظــر  لتالميــذه. الــدين القونــوي فــي بعــض وصــاياه صــدر الشــيخ -٣

  )٣/٣٤٠القربى:
الشيخ شهاب الدين الهندي المعروف بملك العلماء في كتابه (هداية السعداء) على ما فـي   -٤

  )١/٢٩٦ة الغائب: إلزام الناصب في إثبات الحج (ينظر الموسوية.الدرر 
٥- د المعـروف بخواجـه يارسـا فـي حاشـية لـه علـى كتـاب فصـل          الشيخ الكامل الشيخ محم

  ) ٣٩٥/ ١النجم الثاقب: ينظر. (بالخطا
الشــيخ المحــدث الشــهير ابــن حجــر العســقالني صــاحب فــتح البــاري فــي شــرح صــحيح  -٦

المهــدي (ينظــر  (القــول المختصــر فــي عالمــات المهــدي المنتظــر)، البخــاري فــي كتابــه
  ) ٥٥في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة:  gالمنتظر

    بالعشرات وما ذكرناه جئنا بـه كشـواهد علـى صـح ة مـا نقولـه  إلى آخر قائمة األسماء، وهي تعد 
 ��NH دون هم جميعـاً يؤكّـ  أنّ يقال إن هذه دعاوى من دون أن يذكر لها مستند صحيح، فالمالحظ ��

  .ه ممن يجتمع به عيسى ويصلّي خلفه إلخعلى والدته وبقائه، وأن له عمراً طويالً، وأنّ
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  )٢)(١( .فأين أسأل عنه؟ قال: بالمدينة ،بك حدثٌ

flmGŠ–Ž|í@G⁄aflßGâb@w�ač…bČð@čiwdŞæ@wcŽß@biŞàzđ†@ẅ awÜŽÑ@čßfli@åč†Èčê@ 

، عـن أبـي هاشـم    )٤(د، عـن إسـحاق بـن محمـ    )٣(دعلي بن محم الكافي: -٤٢
بي الحسنعند أ قال: كنتُ الجعفريg ي وإنّـ  ،بعد ما مضى ابنه أبو جعفر ��� �@*  

د في هـذا الوقـت كـأبي    هما أعني أبا جعفر وأبا محمأن أقول: كأنّ &���O في نفسي 
دالحسن موسى وإسماعيل ابني جعفر بن محمb تهما، إذ كان تهما كقصّقصّ وإن

أبو محمد المبعد أبي جعفر )٥(ىرجg لَـ ، فأقبـل عقأبـو الحسـن قبـل أن أنطـ     ي، 
د بعد أبي جعفر ما لم يكـن يعـرف لـه،    فقال: نعم يا أبا هاشم، بدا هللا في أبي محم

كما بدا له في موسـى بعـد مضـي إسـماعيل مـا كشـف بـه عـن حالـه، وهـو كمـا            
حدد ابني الخلف من بعدي، عنده علم ثتك نفسك وإن كره المبطلون، وأبو محم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفيـه داللـة علـى أن إقامتـه حـال       ،nبالمدينة، قد يكون مقصـوده مدينـة الرسـول    gفقوله) ١(

مدينـة سـر مـن رأى، واهللا    الغيبة فيها أكثر، وقد نُقل أن أبا هاشمٍ رآه فيها، ويحتمل أن يراد بال
 )  ٦/٢٢٧ :الكافي (للمازندراني) ��1+2 ينظر شرحأعلم. (

 الـورى  إعـالم  ،٢٣٢، الغيبة (الشيخ الطوسـي):  ٣٤٨/  ٢اإلرشاد:  :، ينظر٢/ ح٣٢٨/  ١الكافي:  )٢(
 .١٧١/  ٣المستقيم:  ، الصراط٢٦٢، روضة الواعظين: ٢٥١/ ٢الهدى:  بأعالم

)٣( د الخوئي: قال السيد، أحد مشايخ الشيخ الكليني، وإنّعلي بن محمد بن بنـدار،  ه علي بن محم
 )١٣/١٦٢معجم رجال الحديث:  ينظر( وقد أكثر الكليني الرواية عنه.

)٤( مرمم) ن روى عنهم)ت ترجمته في ترجمة أبي هاشم الجعفري تحت عنوان  
 gاهللا في أبي الحسـن موسـى   أي المرجى للخالفة بعد إسماعيل عند الشيعة، فكما ظهر صنع) ٥(

د، وأظهر أمره فيه بعد مـوت  وأظهر أمره فيه بموت إسماعيل، كذلك ظهر صنعه في أبي محم
 . gأبي جعفر
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  .)٢(اإلمامة )١(ما يحتاج إليه، ومعه آلة

s§asÔŽÖì@s½aflnfl…bjwÛsò@flifĺ@w§ač×bGá@w½aësØzGâì@ @
: يـا  اشم داود بـن القاسـم الجعفـري   ـألبـي هـ   g)٣(قـال  تحف العقول: -٤٣

ن عـرف  فمـ ،  )٦ً(الكم علينا حقّ ، وإنnاهللا )٥(برسول )٤(اًقّـكم حـلنا علي إن ،داود
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــو شـروطها ولوازمهــا كـالعلم، والعصــمة، والكتـب، والســالح، وســائر    ) المـراد بآلــة اإلمامـة:   ١(
الكــافي  ��1��+2نظــر شــرح (ي .باإلمــام، ويكــون عالمــة مــن عالماتــه ا يخــتصّالكمــاالت ممــ
 )٦/٢٢٣(للمازندراني): 

 فــي ةالغمــ ، كشــف٨٢(الطوســي):  ، الغيبــة٣١٨/ ٢اإلرشــاد:  :، ينظــر١٠/ ح٣٢٧/ ١الكــافي:  )٢(
 .٢٠١/  ٣ة: األئم معرفة

  .  gالقائل هو اإلمام الرضا )٣(
اً أن نشـير إلـى   دإن الحقوق الثابتة ألهل بيت العصمة والطهارة كثيرة، وإن من المستحسن جيـ )٤(

على النحو اآلتي: المهم  
ها من الحقوق الثابتة لهـم علينـا؛ ألنّـا مـأمورون باتّبـاعهم، والسـير       ل: وجوب معرفتهم، فإنّاألو

على منهجهم القويم، واتّباع من ال نعرفـه هـو سـير فـي المجهـول، وهـو مسـتهجن عنـد أهـل          
هللا وخـزّان علمـه؛ لـذا وجـب االعتـراف      هـم محـالّ معرفـة ا   تعني باختصار أنّ العقول. والمعرفة

ية إمامتهم، واالعتقاد بعصمتهم، وصدق واليـتهم باعتبارهـا ركنـاً مـن أركـان الـدين، ال       بأحقّ
 من أقامه وشيد بنيانه. ���  ةيدخل الجنّ

مرنا بها، وهذا الحق الجليـل قـد اسـتجمع كـلّ الحقـوق؛      �� الثاني: إحياء أمرهم وشعائرهم التي 
ود من (إحياء أمرهم) كلّ ما صدر عنهم قوالً وفعالً وتقريراً، وينـدرج تحـت هـذا    المقص ألن

ك بآثـارهم، واألخـذ عـنهم،    ل بهـم، والتبـر  العنوان إحياء ذكرهم، وعمـارة مراقـدهم، والتوسـ   
صل بهما يتّوالبراءة من أعدائهم، ونشر آثارهم، وغير ذلك ممb  .  

  .الحية التي تعكس أصالة اإلسالم ومنابعه الصافية الرقراقة ه الصورةالثالث: االهتمام بتراثهم؛ ألنّ
بوصـفنا   �الباء للسببية، أي ما ثبت لنا عليكم من حقوق كان بسبب انتسـابنا إلـى رسـول اهللا   ) ٥(

    فين من جهته بحفظ شريعته وصيانتها عن التحريف والتشويه.من أهل بيته وعترته المكلّ
ي الـذي ينطبـق علـى مصـاديق مختلفـة مـن       ك العنـوان الكلّـ  هنا هو ذلـ  بالحقg إن مقصوده) ٦(

← 
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   )١( .له نا فال حقن لم يعرف حقّه، ومنا وجب حقّحقّ

č̈ aŽŠš@flíwd�ŽÞ@wcfl�ß@čäßû½afĺg@flqfltý@flßfl�čöbflÝ@ 

 ،اهللا عبـد  بـن  سـعد  ثناحـد : الـقـ  عنه اهللا رضي أبي ثناحد :علل الشرائع -٤٤
أبـو هاشـم داود بـن القاسـم      البرقـي، عـن   خالـد  ابـن  عـن  د،محمـ  بـن  أحمـد  عن

٢(، عن أبي جعفر الثانيالجعفري( د بن عليمحمc ،  قال: أقبل أميـر المـؤمنينg 
 المـؤمنين  وأميـر  عنـه،  اهللا رضي ومعه الحسن بن علي وسلمان الفارسي ذات يوم

كئ على يد سلمان، فدخل المسجد الحرام فجلس، إذ أقبل رجل حسن الهيئـة  متّ
قـال: يـا أميـر     فجلس، ثم عليه السالم، فردg، باس، فسلّم على أمير المؤمنينواللّ

عل المؤمنين، أسألك عن ثالث مسائل إن أخبرتني بهن القـوم ركبـوا مـن     مـت أن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  

ف على هـذه الحقـوق   الحقوق الثابتة في عهدة قادة الشعوب، وفي هذا الصدد نحاول أن نتعر
مــن صــورة  gنيطــت بعهــدة الحــاكم اإلســالمي، ولنــا أن نستشــهد بمــا يضــعه اإلمــام �� التــي 

هـا النـاس، إن لـي علـيكم     : >أيg لتوضيحية يسرد فيها ما له وما عليه من الحقوق، حيث يقو
كم علي فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كـيال  ، فأما حقّاً، ولكم علي حقحقّ

ي علـيكم فالوفـاء بالبيعـة، والنصـيحة فـي المشـهد       تجهلوا، وتأديبكم كيما تعلمـوا، وأمـا حقّـ   
 ) ٣٤، خطبة  ٨٢/ ١البالغة:  (نهج والمغيب، واإلجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم<.

وا لـه بالواليـة، ويعطـوا لـه البيعـة، وينقـادوا لـه        ب علـى الرعيـة أن يقـر   وفي مقابل ذلك يتوجـ 
ة، وإماتة البدعة، والذب عن دين اهللا، وحفـظ الشـرائع والسـنن    ن من إقامة السنّبالطاعة؛ ليتمكّ

ة المعروف وبسطه، ومكافحة أنـواع  عن التغيير والتأويل والزيادة والنقصان، والسعي إلى إشاع
وغيرهـا مـن المسـؤوليات والمهـام التـي       المنكر والظلم والفساد، وإقامة العدل، وإحقاق الحق

  يجب أن ينهض بها.
  .٣٤٠/  ٧٥، ينظر بحار األنوار: ٤٤٦تحف العقول:  )١(
 .gأي الجواد) ٢(
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خرتهم، وإن تكن آهم ليسوا بمأمونين في دنياهم وال في أمرك ما أقضي عليهم أنّ
 ��  .)١(م شرع سواءك وهعلمت أنّ ! �

ني عما بدا لك؟ فقال: أخبرني عن الرجل إذا نام سل :gفقال له أمير المؤمنين 
يـف يشـبه   أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسـى؟ وعـن الرجـل ك   

  ولده األعمام واألخوال؟ 
 ،د أجبـه فقـال: يـا أبـا محمـ     cد الحسـن فالتفت أمير المؤمنين إلى أبي محمـ  

فقال: أم     ٢(روحـه  ا ما سألت عنه من أمر اإلنسان إذا نـام أيـن تـذهب روحـه، فـإن (

ك صاحبها لليقظـة، فـإن   قة بالهواء إلى وقت ما يتحروالريح متعلّ ،)٣(قة بالريحمتعلّ
تلك الروح إلى صاحبها جذبت تلك الروح الريح، وجذبت  برد وجلّ اهللا عزّ أذن

ن لـم يـأذن اهللا   ت الروح فأسكنت فـي بـدن صـاحبها، وإ   تلك الريح الهواء، فرجع
تلك الروح إلى صاحبها جذب الهواء الريح، وجذبت الريح الـروح،   برد وجلّعزّ

فلم ترد بعث.إلى صاحبها إلى وقت ما ي  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( حرسـكّ قولهم: (الناس في هذا األمر شرع)، أي سواء، ين، يسـتوي فيـه الواحـد والجمـع     ك وي
  )١٧٨(مختار الصحاح:  ث.والمؤنّ

)٢ (هـا ال  دة، وليست الـروح الحيوانيـة، فإنّ  من المحتمل أن يقصد بالروح هنا الروح الناطقة المجر
عن البدن في حالة النوم بل تبقى مالزمة له. تنفك  

)٣ (ة تقع الروح في قبضتها، ولعلّ مراده بالريح في المقام قو    ال يخلـو   تحكـم السـيطرة عليهـا، ثـم
أمر هذه القوا أن تكون قوة من أحد وصفين: إمجاه حظيـرة القـدس،   سة تدفع الروح باتّة مقد

جاه حظيرة الشيطنة والمرتبة األرضـية  سمة بالشر تحاول دفع الروح وإمالتها باتّة متّها قووإما أنّ
تفسير الريح با المتسافلة، ولكن ال يقال: انتفسـير   نـ ة تفسـير ال شـاهد عليـه؛ ألنّ   لقو ا نقـول: إن

الريح بالقوهـذا كلّـ   ة مم ه ذكرنـاه  ا هو مشهور ومعروف لغة وعرفاً، وكيف ما كان الحال فـإن
 على جهة االحتمال، واهللا أعلم بحقيقة الواقع والحال.  
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 ذكرت من أمر الذكر والنسـيان  ا ماوأم،  ـق     فـإنعلـى  )١(قلـب الرجـل فـي ح ،
ـ     فإن صلّ ،طبق الحقـ ى الرجـل عنـد ذلـك علـى محمـ  د وآل محم٢(ةد صـالة تام( 

انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحق فأضاء القلب، وذكر الرجل ما كان نسيه، وإن 
ق ذلك الطبق د أو نقص من الصالة عليهم انطبد وآل محمعلى محمM��PO  هو لم 

  على ذلك الحق فأظلم القلب، ونسي الرجل ما كان ذكر.
من أمر المولود الذي يشـبه أعمامـه وأخوالـه    ا ما ذكرتَوأم،  الرجـل إذا   فـإن

فأسـكنت   ،وبـدن غيـر مضـطرب    ،وعروق هادئـة  ،أتى أهله فجامعها بقلب ساكن
�)�� خرج الولد يشبه أباه  ،تلك النطفة في جوف الرحم ��J أتاها بقلب غير ، وإن هو

اضـطربت تلـك النطفـة فوقعـت فـي       ،وبدن مضـطرب  ،وعروق غير هادئة ،ساكن
عروق األخوال أشبه  حال اضطرابها على بعض العروق، فإن وقعت على عرق من

  الرجل أخواله.
داً محمـ  هد أناهللا، ولـم أزل أشـهد بهـا، وأشـ     ��� فقال الرجل: أشهد أن ال إله 

تـه بعـده ـ وأشـار     ك وصـيه والقـائم بحج  بها، وأشهد أنّأشهد  رسول اهللا، ولم أزل
ه والقـائم  ك وصـي نّـ أشـهد أ ، وولـم أزل أشـهد بهـا    - gبيده إلـى أميـر المـؤمنين   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
). ١٨٨عجـم الوسـيط:   خـذ مـن عـاجٍ أو زجـاج أو غيرهمـا، (الم     الحق: وعاٌء صغير ذو غطاء يتّ )١(

  وعلى هذا يكون المقصود من أن قلب الرجل في حق أي في وعاء.
الصـالة   يلَـ وا عبقولـه: >ال تصـلّ   nأي أن ال تكون الصالة البتراء التي نهـى عنهـا رسـول اهللا   ) ٢(

 صلِّالبتراء، فقالوا: وما الصالة البتراء؟ قال: تقولون (اللهم وا: د) وتُمسكون، بـل قولـ  على محم
 صلِّ (اللهمعلى محمد وآل محمـ  ٣٧/ ١ة: د<، (ينابيع المودالصالة علـى محم د وأهـل  ). وإن

عطـي داللـة واضـحة علـى أنّ      بيته الكرام والتوسهـم  ل بهم بحسب ما هو المذكور فـي المـتن ي
سبب إلدراك الحق وانكشافه للقلب، وأن تركها سبب لعدم إدراكه ونسيانه، ويوجد مـا يشـير   

 )٧/٣٥٩الكافي(للمازندراني)،  ��1+2لى ذلك في األخبار. (ينظر شرح إ
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وأشار إلى الحسن -ته بحجg - وأشهد أن أبيك والقـائم   الحسين بن علي وصي
وأشـهد   ه القائم بأمر الحسين بعـده، ته بعدك، وأشهد على علي بن الحسين أنّبحج

د بن علي أنّعلى محمد ه القائم بأمر علي بن الحسين، وأشهد على جعفر بن محم
ه القائم بـأمر جعفـر   د بن علي، وأشهد على موسى بن جعفر أنّه القائم بأمر محمأنّ
ه القائم بأمر موسـى بـن جعفـر، وأشـهد     د، وأشهد على علي بن موسى أنّبن محما

ـ    ه القائم بد بن علي أنّعلى محمد أمر علي بن موسى، وأشهد علـى علـي بـن محم
ه القائم بأمر علي بن د بن علي، وأشهد على الحسن بن علي أنّه القائم بأمر محمأنّ

ى      ،دمحمى حتّـ )١(وأشهد على رجل من ولد الحسـن بـن علـي ال يكنّـى وال يسـم
ين يظهر أمره فيمأل األرض عدالً كما ملئت جوراً، والسالم عليك يـا أميـر المـؤمن   

قام فمضـى فقـال أميـر المـؤمنين     ورحمة اهللا وبركاته، ثمg   ـد اتبعـه  : يـا أبـا محم
أن وضـع رجلـه    ��� في أثره، قـال: فمـا كـان     gفانظر أين يقصد؟ فخرج الحسن

خــارج المســجد فمــا دريــت أيــن أخــذ مــن أرض اهللا، فرجعــت إلــى أميــر          
 ورســوله وأميــر د أتعرفــه؟ فقلــت: اهللا، فأعلمتــه، فقــال: يــا أبــا محمــgالمــؤمنين

   )٢(.gالمؤمنين أعلم، فقال: هو الخضر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باسـمه  يـذكر  ال يأَ يسـمى،  ال وأيضـاً ، القاسـم  بـأبي  يذكر ال أي) يسمى وال ىيكنّ ال( :قوله )١(
غيبتـه  عصـر  فـي  تسـميته  حرمـة  علـى  صـريحة  داللة الرواية هذه وفي، دمحمg ، وبمقتضـى 

 وقـد  ،gظهـوره  وقت إلى يستمر ماوإنّ، آخر دون بزمن يحدد لم التسمية تحريم أن إطالقها
 أن بيـد ، مـنهم  الحديث أرباب والسيما للتحريم اإلطالق بهذا كاًتمس هذا علمائنا معظم اختار
 فـي  gاسمه ذكر جواز إلى ذهبوا الطوسي الدين ونصير اإلربلي، عيسى بن كعلي منهم بعضاً
والتقيـة. (عيـون أخبـار     الخـوف  أعصـار  على النهي أخبار واوحمل، التقية لعدم، األعصار هذه

  / الهامش) ١/٦٨الرضا :
  .٦٦): للنعماني(الغيبة  ،٦٧/ ١الرضا:  أخبار عيون، ١/ ح٥٢٥/ ١: الكافي :، ينظر١/٩٦علل الشرائع:  )٢(
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٤٥- ــود ــابيع الم المعتمــد بــن  أن :الجعفــري القاســم بــن داود رواه مــا ة:ين
فـأمر   ،فوقـع فـي بغـداد قحـط    ، gد الحسـن العسـكري  ل حبس أبـا محمـ  المتوكّ

اهـب مـن   سـقوا، فخـرج ر  الثـة أيـام فلـم ي   المعتمد الناس باالستسـقاء، فخرجـوا ث  
في اليوم الرابع بالنصارى، ورفعوا أيديهم إلى السماء  )١(النصارى يقال له الجاثليق

قوا سـقياً  سـ فل خرجوا في اليوم الثاني وفعلوا مثـل فعلهـم األو   هطلت بالمطر، ثمف
كافياً، فتعجفأخرج أبـا  ذلك على المعتمد،  ب الناس ومال بعضهم للنصرانية، فشق

د الحسن محمأدرك من الحبس، وقال له  العسكري : ��� ��� جددك محمn فقال ،
فد: دعهم يخرجون معي، له أبو محمر فما فائـدة خـروجهم،   المطر كثُ قيل له: إن

عن الناس. فأمرهم المعتمـد بـالخروج وأن يخـرج المسـلمون،      الشكOQ ���� قال: 
مت السماء فأمطرت، فـأمر أبـو   غيفأيديهم،  فرفع الراهب يده ورفعت الرهبان معه

بين أصـابعه،  آد رجالً بالقبض على يد الراهب وأخذ ما فيها، فإذا عظم محم دمي
وانكشـف   ،فانقشع الغـيم  ،ستسقىد في خرقة، وقال: استسقِ اآلن، فاه أبو محمفلفّ

م د ؟ قـال: هـذا عظـ   السحاب، وطلعت الشمس، وقال المعتمد: ما هذا يا أبـا محمـ  
من أنبياء اهللا، ظفروا به، وما كُ نبيهطلت بالمطر،  ��� تحت السماء  شف عظم نبي

د م أبـو محمـ  فامتحنوا ذلك فوجدوه كما قـال، وزالـت الشـبهة عـن النـاس، وكلّـ      
المعتمد في إطالق الذين كانوا معه في الحـبس، وأقـام أبـو     gالحسن العسكري

محم٢(اً ممن رأى معظّ د بمنزله في سر(.   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٥٩/ ١٣(بفتح الثاَء المثَلَّثَة هو رئيس للنصارى). (ينظر تاج العروس:  الجاثليق )١(
)٢( ٢٠٧، ينظر الصواعق المحرقة: ١٩٠/  ٣ة لذوي القربى: ينابيع المود .  
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د المرتضـى  نقل السي: قال الشيعة حديقة في أيضاً رواه مااالثنا عشرية:  -٤٦

عـن  ، )٢(عـن أبيـه  ، )١(د بن الحسن بن الوليـد عن أحمد بن محم ،عن الشيخ المفيد
، gعن اإلمام الحسن العسكري ،)٤(ارد بن عبد الجبعن محم، )٣(سعد بن عبد اهللا

يا أبا هاشم سيأتي زمان على النـاس وجـوههم    فقال: :هاشم الجعفريه كلّم أبا أنّ
ـ )٥(رةضاحكة مستبشرة، وقلوبهم مظلمة متكدة فـيهم بدعـة، والبدعـة فـيهم     نّ، الس

جـاهلون جـائرون،    �� ��L4D ر، ر، والفاسـق بيـنهم مـوقّ   ة، المـؤمن بيـنهم محقّـ   سـنّ 
صـاغرهم  غنياؤهم يسرقون زاد الفقراء، وأأ في أبواب الظلمة سائرون، وعلماؤهم

محيـل عنـدهم فقيـر، ال     جاهل عندهم خبيـر، وكـلّ   مون على الكبراء، وكلّيتقد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ـ  قال السيأحمد بـن محم :د بـن الحسـن بـن الوليـد أبـو الحسـن، مـن مشـايخ الشـيخ          د الخوئي
��، وقد صحح Hالمفيد ��	�كثيراً مـن الروايـات التـي هـو فـي طريقهـا، وكـذلك الشـيخ          

نه، بل وثّقه الشهيد الثاني في الدراية، والشيخ البهـائي فـي   حسن صاحب المعالم فيما حكي ع
  حاشية حبل المتين.

ل فـي توثيقـه. (معجـم    وقال الميرزا في الوسيط: ولم أر إلـى اآلن، ولـم أسـمع مـن أحـد يتأمـ      
  )٣/٤٤رجال الحديث: 

)٢( محم :ي، جليل القدر، بصير بالفقه، ثقال الطوسيرجـال  د الحسن بن أحمد بن الوليد القم) .قة
  )٤٣٩الطوسي: 

)٣( ت ترجمته تحت عنوان مر):١١معنى البداء عند الشيعة اإلمامية)، رقم الرواية.  
)٤( محم :قال الطوسيثقة.د بن عبد الجب ،رجال الطوسي:  ار، وهو ابن أبي الصّهبان، قمي)٣٩١ (  

��وقال  ��	�: ـ محمصـاد المهملـة المضـمومة،    بال -ار، وهـو ابـن أبـي الصُّـهبان     د بن عبد الجب
، gقمي، من أصحاب أبي الحسن الثالـث الهـادي   -طة تحتها نقطة، والنون أخيراً والباء المنقّ

  ) ٢٤٢قوال: ثقة. (خالصة األ
  )  ٧٧٩متكدرة: غير صافية، والكُدرة، اللون ينحو نحو السواد. (ينظر المعجم الوسيط: )٥(
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ؤهم شـرار  يعرفون الضأن مـن الـذئاب، علمـا   زون بين المخلص والمرتاب، ال يمي
  .)١(فوهم يميلون إلى الفلسفة والتصألنّ خلق اهللا على وجه األرض؛

ون مخالفينا، ويضلّ ف، يبالغون في حبهم من أهل العدول والتحروايم اهللا إنّ 
شيعتنا وموالينا، إن نالوا منصباً لم يشـبعوا عـن الرشـا، وإن خُـذُلوا عبـدوا اهللا علـى       

ـ    هم قطّألنّ ؛ياالرن أدركهـم  اع طريق المؤمنين، والدعاة إلـى نحلـة الملحـدين، فم
ثني أبي، عـن آبائـه   حد بهذاقال: يا أبا هاشم  ه وإيمانه، ثمن دينفليحذرهم، وليص

دجعفر بن محمc٢(عن أهله ��� ه متكا، وهو من أسرارنا، ف(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسفة والتصوف، ولو بهذا المستوى البسيط والذي قـد ال  داللتها واضحة على ذم االشتغال بالف )١(

يحسب له حساب عندنا، وهو مجرد الميل القلبـي والرغبـة إليهمـا، أو بضـميمة االشـتغال بهـا       
  بالفعل.

        االشتغال بخصـوص الفلسـفة لـيس بمـذموم، إذ مـن الوضـوح بمكـان >أن ولكن قد يقال: إن
يـث يأخـذ منهـا العقيـدة، ال مـن أكمـل عقيدتـه مـن         الظاهر منه هو الذي يميـل قلبـه إليهـا بح   

المدارك الصحيحة، فإنّه ال تضره الفلسفة وإن اشتغل بها تعليماً وتعلّماً كما هو ديـدن علمائنـا   
إذا كان بقصد العقيدة<. (األنوار السـاطعة فـي    ��� فمجرد االشتغال بها غير مذموم  رحمهم اهللا،

   )٢٥٤شرح زيارة الجامعة: 
ما يقتضيه إطالقه هو شموله لكال االحتمـالين، أي سـواًء أكـان الميـل     ولكن ي الحظ عليه: أن

سـس  �� سس فلسـفية، أم مجـرد الميـل إليهـا ال بقصـد اسـتلهام       �� إليها بقصد بناء العقيدة على 
ة ما لـم يقـم دليـل معتبـر علـى جـواز       العقدية منها، وديدن العلماء بتعليمها وتعلّمها ليس بحج

غال بها، خصوصاً مع مالحظة بعض معطيات األبحاث الفلسفية ونتائجها التي جاء بعضـها  االشت
أو بأنّـ    منافياً لصريح القرآن كالقول بالمعاد الروحاني ،ه ال يصـدر عـن   دون المعـاد الجسـماني

  واحد، إلى غير ذلك من المزاعم الباطلة. ��� الواحد 
  .٣٨٠/  ١١مستدرك الوسائل: ظر ، ين٣٣العاملي):  (للحر االثنا عشرية )٢(
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fl•fl†ŽÖa@wÏč�bflàwòh@flæb×@Ž�þa@fl�àGā‰@ @
 بــن القاســم بــن داود عــن بإســناده الحمــويني روى فرائــد الســمطين: -٤٧

 الحسـين  بـن  علـي  ثيحد جعفر نب اهللا عبد أبي سمعتُ: قال ،اهللا عبد بن إسحاق
: يقول ،gطالب أبي بن علي المؤمنين أمير يعم سمعتُ: قال عليهما اهللا صلوات

 أوحـى  هنّـ وإ عباده، من يشاء نم يورثها هللا األرض إن علي، يا: nاهللا رسول قال
ك��  أن إليـ  ،)١(صـداقها  فهـي  األرض خمـس  علـى  فاطمـةَ  زوجعلـى  مشـى  نفم 

   .)٣(عليها  يمشي أن )٢(عليه حرام فاألرض ض،مبغ لكم وهو األرض
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سـمعت : قـال  عنـه،  اهللا رضي عقيل بن يحيى عن األزهري، بن عتبة وفي رواية القندوزي عن )١(
 علـى  الـدنيا أو  خمس على فاطمة ��E�R(Q أن أمرني اهللا إنn :اهللا رسول لي قال :علياً يقول

 عليهـا  ومشـيه  عليه حرام، افالدني يبغضك وهو األرض على مشى فمن - عتبة فيه شك - ربعها
  ) ٣١٤/ ٢القربى:  لذوي ةالمود (ينظر ينابيع .حرام

هـا أثبتـت أن صَـداقها    قد يقال إن هذا المضمون يتنافى مع مضمون رواية الحمويني، حيث إنّ
مفهوم األرض غير مفهوم الدنيا. خمس األرض، والفرق بينهما واضح، فإن  

ضاً، وهي أن هـذه أثبتـت أن صـداقها خمـس الـدنيا، وتلـك       أي خرى�� ويثبت التنافي من ناحية 
  أثبتت خمس األرض، وتلك رددت بين خمسه وربعه، فكيف يتم رفع هذا التنافي بينهما ؟

    ال تنـافي روايـة الحمــويني؛ ألن روايـة القنــدوزي المفهـوم مـن الــدنيا هـو نفــس     وجوابـه: إن
ر هذا المعنى، وعليه فيكون مرجع االخـتالف  األرض وما عليها، وال يحتمل فيه شيٌء آخر غي

  ن في التعبير ال غير.في األلفاظ مجرد تفنّ
ها ليست في مقـام  أما الجواب عن الناحية الثانية لالعتراض، فإن الظاهر من رواية الحمويني أنّ

كـان هـو خمـس األرض دون زيـادة أو نقيصـة،       hها لم تقل إن صداق فاطمةالحصر، أي أنّ
ن في مقام بيان فرد من أفراد صـداقها البـارزة ال علـى جهـة الحصـر، وتكـون روايـة        فقد تكو

  القندوزي بينت فرداً إضافياً، ولكن على جهة التخيير بين الخمس والربع، فال تنافي بينهما. 
  قوله: (حرام عليه)، أي ال تحلُّ له مطلقاً. )٢(
  .١/٩٥فرائد السمطين:  )٣(
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wÐÛafl–flybsò@wcfl�yŽå@�ÜÛaG÷bj@flifl†È@flmflìÔč�a@ô@flmflÈwÛbó@ @
 عـن  ،الجعفـري  هاشـم  أبـو  ثنيحـد  :قـال الـبالذري   :األشـراف  أنساب -٤٨

 ،)١(فصاحة من أحسن لباساً اهللا تقوى بعد رجلٌ لبِس ما :قال gعلياً نأ أشياخهم،
  .)٢(شحم من بأزين ةامرأ تحلَّت وال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وفُصُـحٍ...  وفصاحٍ فُصَحاء قوم من فَصيح فهو فَصاحة، الرجلُ ،فَصُح البيان: تعني لغة الفَصاحةُ )١(

 ولسـان  بليـغ،  يأ فَصـيح  وكـالم  فَصيح، رجل: وفَصائح، تقول فصاحٍ نِسوة من فَصيحةٌ ةوامرأ
  )  ٢/٥٤٤(ينظر لسان العرب:  .طَلْق يأ فَصيح

المفـرد   بهـا  واإلبانـة، يوصـف   الظهور عن تنبئ األصل في هي والفصاحة في عرف البالغيين:
) ١٣فصـيحة، (ينظـر مختصـر المعـاني:      وقصيدة فصيح كالم والكالم مثل فصيحة، كلمة مثل

 الحـروف  تنـافر  من خلوصه: المفرد وتعريفهم هذا يقترب من المعنى اللغوي، وعليه ففصاحة
 الكلمـات،  وتنـافر  التـأليف،  ضـعف  مـن  خلوصـه : الكالم القياس. وفصاحة ومخالفة والغرابة،
   )٤٢٤األرب:  وغاية األدب (ينظر خزانة .والتعقيد

المقصـود،   عـن  التعبيـر  علـى  بهـا  يقتـدر  ملكـة : المتكلّم تعني ضح من كلّ هذا أن فصاحةويتّ
 وإنّمـا  تُفهـم،  ال الَّتـي  الشـوارد  باستعمال ليست أربابها عند الفصاحة : إنوبعبارة أكثر وضوحاً

 مقاطعـه،  علـى  مطالعه وتدلّ ابتداعه، ويعجب استماعه، ويعذب فهمه، يقرب ما باستعمال هي
ــزون يكــادون ال البلغــاء تواليــه. وأكثــر علــى مباديــه وتــتمــين يمي  بــل والفصــاحة، البالغــة ب

 فـي  البالغـة  يجعـل  مـن  ومـنهم  واحـد،  معنـى  علـى  المترادفين اللفظين استعمال يستعملونهما
 لغـة،  منهـا  أعـم  والبالغـة  للبالغة، سبب الفصاحة أن قربواأل األلفاظ، في والفصاحة المعاني

 نهـج  (ينظر شـرح  العلماء. عرف في لها ومساوية مراده، أقصى بعبارته الفصيح غير يبلغ قد إذ
  ) ١/١٩البالغة(ابن ميثم البحراني): 

بهـا أن تكـون    ويقصـد  جـاء بنحـو االسـتعارة،    )الفصـاحة  لبـاس (:  gوذكر اللّباس فـي قولـه  
األجسـام، وال   علـى  المالبـس  تشـتمل  ة في الرجل بمنزلة اللباس فـي االشـتمال، كمـا   الفصاح

مقصــوده يبعــد أنg أي الفصــاحة الممزوجــة  )فصــاحة مــن أحســن ... لــبِس مــن قولــه: (مــا
  قصى مراده وغاية هدفه.أبالبالغة التي تبلغ بصاحبها 

  .٢/١٨٧: األشراف أنساب )٢(
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⁄aflßŽâb@w½aŽ–ÈŽâì@čÈÛaëŽáÜ@čiflÌÛbčkî@ @
 قد تحصّل لدينا مجموعة من المروير علـى العلـم   المعصـوم يتـوفّ   ات تفيد أن

نياللّدآلتياضمن التسلسل في طبيعي له، ونحن نأتي على ذكرها  ، وهو حق:  

، قـال:  )١()عنـه  اهللا حمـد بـن إدريـس (رضـي    أثنا الحسين بن حدمالي: األ -١
٢(ثنا أبيحد(، د بن أحمد العلويعن محم)٣(ثني أحمد بن القاسم، عـن  ، قال: حد

قال: أصابتني ضيقة شديدة، فصرت إلـى أبـي الحسـن علـي     أبي هاشم الجعفري ،
عليك  وجلّ نعم اهللا عزّ ا هاشم، أيا جلست قال: يا أب، فأذن لي، فلمcدبن محما

فلم أدرِ ما أقول له، فابتـدأ )٤(ي شكرها؟ قال أبو هاشم: فوجمتتريد أن تؤد ،g 
فحرم به بدنك على النّار، ورزقـك العافيـة فأعانتـك علـى      ،)٥(فقال: رزقك اإليمان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١ ( :إدريـس  نب أحمد بن الحسينقال الطوسي  القمـي  ،عنـه   اهللا، روى عبـد  أبـا  ىيكنّـ  األشـعري

  ) ٤٢٣(رجال الشيخ الطوسي:  .إجازة منه وله التلعكبري،
)٢ (:علي أبو إدريس، بن أحمد قال الطوسي األشعري ،كثيـر  فقيهـاً،  في أصحابنا، ثقة كان القمي 

  ) ٧١ت الشيخ الطوسي: (فهرس .الفائدة كبير كثير كتاب النوادر، كتاب وله صحيحه، الحديث
  مرت ترجمته عند ترجمة أبي هاشم الجعفري، تحت عنوان (ممن رووا عنه).) ٣(
)٤( ينظر القاموس المحيط:  .ة الحزنوجم: سكت على غيظ، والوجم: العبوس المطرق لشد)٤/١٨٥(    
)٥(  د أمرها بين عـدجملة (رزقك اإليمان) يترد رزق اإليمـ   إن ان كمـا هـو   ة احتمـاالت، ذلـك أن

ــال اهللا      ــة أســبابه وموضــحات ســبله، والتــي منهــا الفطــرة كمــا ق واضــح يــتم مــن خــالل تهيئ
L	 �uتعالى:{ 	�� q�� � 	�- 	� 	� 	�&�J<�� 	�� 	q	� '��n J��u� �b� �	 �  	R7 ���% 	� p & { :أحـد    )، فإن٣٠ّ(الـروم هـا تعـد

يكتشف الـذات ويعـرف الصـفات،    هات على وجود الخالق، ومن خاللها يندفع العبد بالبحث لالمنب
 gوينتج عن هذا البحث اإليمان باهللا تعالى، فهو رزق بهذا المعنى، وقد يكون هـذا مـا عنـاه اإلمـام    

اه الشـخص مـن خـالل التربيـة الصـالحة      بقوله: (رزقك اإليمان)، أو لعلّ مراده برزق اإليمان ما يتلقّـ 
← 
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ألنّي  ؛اما ابتدأتك بهذ، يا أبا هاشم، إنّ)١(لالطاعة، ورزقك القنوع فصانك عن التبذّ
بـك هـذا، وقـد أمـرت لـك بمائـة دينـار،         ك تريد أن تشكو إلي من فعـل نت أنّظن

  .)٣)(٢(فخذها
عـن أبـي    ،ار الكوفيعن خالد العطّ ،د بن أبانوعن محم الكبرى: الهداية -٢

عن أبي جعفـر  ،هاشم داود بن القاسم الجعفريg   ُفـي داره ببغـداد   قـال: كنـت، 
قـال: يـا    ثـم  ،بـه ب بـه وقر فرح، )٤(يه ياسر الخادموأنا جالس بين يديه إذ دخل عل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

ى ويتحسسـان معـاني التوحيـد فـي عمـق الـذات       سان أجواء اإليمان باهللا تعالمن أبوين صالحين يتنفّ
  .والروح، وهما بدورهما يورثانه له عن علم ودراية، وهذا االحتمال وارد أيضاً إلى حد ما

، فهـي  bبـرزق اإليمـان هـو اإليمـان بواليـة أهـل البيـت        gومن المحتمـل أن يكـون مـراده   
الل واالنحـراف الفكـري   ة والوالية بجعلـه فـي منـأى عـن الضـ     الكفيلة لمن يدين لهم بالمحب

ده من األخبار، وكيـف  والعقائدي وهذا االحتمال أيضاً وارد ومعقول، ويوجد ما يعضده ويؤي
  .له وجه وجيه موع هذه االحتماالت معقولة، وكلٌّما كان الحال، فإن مج

  ) أي حفظك بالقناعة عن أن تبذل ماء وجهك عند لئام الناس.١(
كان يعلم هـدف مجـيء أبـي     gائة دينار، فخذها) يفيد أن األمامإن قوله: (وقد أمرت لك بم)٢(

هاشم الجعفري، وأي غاية كان يقصدها، والسؤال الذي ينفـتح فـي هـذا المجـال هـو مـا هـي        
ل مـن  الوسيلة التي كان يعتمد عليها اإلمام لمعرفة ذلك؟ ونقول جواباً عـن ذلـك: إن المتحصّـ   

ق بواسـطة وهـي روح   يتحقّـ علم لـدنيb   أئمة أهل البيتطائفة غير قليلة من األخبار أن علم 
القدس، وليس علمهم يتم تحصيله بواسطة العلـم االكتسـابي مـن اآلخـرين، ومـدونات السـير       

هم لم يأخذوا علمهم من أحد، بل أن األمر بـالعكس، فـإن أئمـة    والتاريخ عموماً تشهد لهم بأنّ
 ،bلّ مـا عنـدهم مـن علـوم قـد أخـذوها مـنهم       عـن أتبـاعهم جـ    ة والجماعـة فضـالً  أهل السنّ
   )١٢٣/ ١، علل الشرائع: ١/٢٧٢الكافي:  :(ينظر .وللمزيد

 . ٥٠/١٢٩، ينظر بحار األنوار: ٤٩٧األمالي، (للشيخ الصدوق): ) ٣(

)٤ (ياسر خادم اإلمام الرضا د الخوئي:قال السيg ،   وهو مولى حمزة بن اليسع، له مسـائل، أخبرنـا
محم٢١/١٠معجم رجال الحديث:  (ينظر .دد بن محم(   
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دي ستّناسي  �� ��للسـالم عليـك وعليهـا     )٢(الفضـل  �� �� تستأذنك بالمسير إلـى   )١(جعفر 
وقمـت   ،وقد استأذنت، فقال له: قل لها اقبلي إليه بالرحب والسعة، فمضى الخادم

 ،الفضـل  �� )�� ليـه  جعفر تصـير إ  �� �� ه ليس هذا وقت جلوس وأنا أقول في نفسي، إنّ
  فقال لي: اجلس يا أبا هاشـم، فـإن  �� ��وتـرى مـا يجـب، فجلسـت      ،جعفـر تحضـر   

فقال للخادم: قل لهـا:  الفضل،  �� �� جعفر، فأذنت عليه قبل آذانها على  �� �� وانصرفت 
فاسـتحيت   ،بنـا وهـو أبـو هاشـم الجعفـري ابـن عمـك        )٣(من يحتشم ���  يحضرني

ــم    ــث ال أراه ــب حي ــت بجان ــلّ  واعتزل ــدخلت وس ــم، ف ــمع كالمه ــه وأس مت علي
فمـا لبـث أن    ،الفضل بنت المأمون زوجتـه، فـأذن لهـا    �� �� واستأذنته بالدخول على 

الخيـر بموضـع واحـد     �� )�� أن أراك  ي ألحـب دي، إنّـ فقالت له: يا سي ،هيلإعادت 
فقال: ادخلـي إليهـا   ، فيفرح ،أمير المؤمنين اجتماعكما ST � )�� لتقر عيني وأفرح، 

�� �� ي تابعك في األثر، فدخلت نّفإ مت نعليه ودخل والسـتور تشـتال بـين    الخير فقد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د األمـين،  ولـده محمـ   )���� جعفر زبيدة بنـت جعفـر بـن المنصـور، زوج الرشـيد       5��8�� المقصود  )١(
�� اسمها أمة العزيز، وكنيتها �� جعفر الهاشمية العبهـي،   ���  اسية خليفـة قـطّ  اسية، قيل لم تلد عب
وصدقات وآثار حميدة وكان لها حرمة عظيمة وبر  في طريق الحـج  ها المنصـور  ، ولقّبهـا جـد

 )  ١٤/١١٨الوافي بالوفيات:( .هـ) ٢٢٦( يت سنةزبيدة لبضاضتها ونضارتها...توفّ

)٢(  ��، bد بـن علـي بـن موسـى    زوجة أبي جعفر محم ـبنت المأمون بن هارون الرشيد   ـالفضل   ��
ته في تسع عشرة حبة عنب، وكانوهي التي سمg العنب، فلم أكلها بكت، فقال لهـا:  ا يحب

ة فـي أغمـض   مم بكاؤك، واهللا ليضربنّك اهللا بفقر ال ينجبـر وبـالء ال يسـتقر، فبليـت بعـده بعلّـ      
ها سـمته فـي   ى احتاجت إلى رفد الناس، وروي أنّالمواضع من بدنها، وأنفقت عليها ملكها حتّ

قرص، فلمت أكلة فـي فرجهـا، فكانـت    بذلك، قال لها: بالك اهللا ببالء ال دواء له، فوقع ا أحس
ى ماتـت مـن   تنكشف إلى الطبيب ينظر إليها، ويستردن عليها بالدواء، فلـم ينفعهـا شـيء، حتّـ    

 ) ٣٣٩ة: (وفيات األئم .تهاعلّ

 )  ٥/١٩٠٠الصحاح: (ينظر .الحشمة هو االستحياء )٣(
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�� �� ا رأينه أكبرنه، وجلس وخرجت فما لبث أن أسرع راجعاً وهو يقول: فلم ،يديه 
ـ  ��� وما حضرت  ،خيراً ما رأيت ��� دي، ما حدث جعفر، فقالت: يا سيخيراً، ولم 

�� �� ال تجلس فما الذي حدث؟ فقال يا  أن  جعفر، حدث ما ال يصح ��U�3S  عليـك، 
تخبـرك مـا حـدث منهـا سـاعة       ،هاالفضل فاسأليها بينك وبينها فإنّ �� �� فارجعي إلى 

 ،gالخيـر مـا قالـه    ��� جعفـر علـى    �� �� فأعـادت   ،النسـاء  ه من سـر دخولي إليها، فإنّ
ة، ما الذي حدث منّفقالت لها: يا عمي ، فحلفـت أنّـ  ة ما أعلم ما هوي، قلتُ: يا بني

ة ما ه رأى في وجهك كرهاً، فقالت: ال واهللا يا عمخيراً، وظننت أنّ ��� ما أحضرت 
فقلـت:  فارجعي إليه اسأليه أن يخبـرك  ،وال علمت ما حدث ،ن بوجهي كرهاًتبي ،
الخير: كيف ال أدعـو علـى أبـي وقـد      �� �� النساء، فقالت  ه من سرنّه قال: إإنّ ابنه،يا 
فـي أبيـك وال فيـه أرينـي      )١(، فقالت لها: يا بنية، ال تقولي هذا فلئنجني ساحراًزو

نعزلـت إلـى الصـالة    ا ��� اً ا عمـة واهللا مـا هـو طلـع حقّـ     حدث قالـت: يـ   ،فما الذي
فخرجـت   ،ي ما يحدث من النساء، فضربت يدي إلى أثوابي وضممتهاوحدث منّ

 �� �� ن ال، قالت: من أين لـك بـأ  غيب؟ قال: دي أنت تعلم الجعفر إليه، وقالت: يا سي
�� �� تعلم ما حدث من  اهللا وهي في الوقت؟ فقـال لهـا: نحـن     ��� ا ال يعلمه الخير مم


�S M من علم اهللا  VW$X)وعن اهللا نخبر، قالت له: ينزل عليك الوحي؟ قال: ال، قالـت:   ،)٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (يبدو أن ) فلئن) زائدة.كلمة  
& ، وإما لدني{nهم رسول اهللاما وراثي أي ما ورثوه عن جدb إن علمهم) ٢( J2 ��� 	� � �0 �o&	< 9J� 	� 	�

 C_� تحصـيله بواسـطة    ق بواسطة وهي روح القدس، وليس علمهـم تـم  ، ويتحق٦٥ّ} الكهف: ��
منـا) يشـمل   (نحـن مـن علـم اهللا علّ    gم االكتسابي من اآلخرين، ومقتضى إطالق كالمهالتعلّ

يخبـر عمـا تفيضـه عليـه الـروح،       ن جـده، وتـارةً  يخبر عما ورثـه عـ   تارةً gكال العلمين، فهو
  والكلّ ينطبق عليه علم اهللا بمقتضى إطالق كالمه.
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ن تخبرينه بمـا  من أين لك علم ذلك؟ قال: من حيث ال تعلمين، وسترجعين إلى م
 ،جعفـر  ��� ين، فخرجـت  فضله وعلمه فوق ما تظنّـ  فيقول لك: ال تعجبي فإن ،انك

ودنوت منه وقلت له: قد سمعتك وأنت تقول: فلما رأينه أكبرنه، فهذا خبر النسوة 
فعلمـت   ،الفضـل  �� �� ا حدث من واإلكبار مم ،يوسف لما رأينه خرج عليهن ذيال
  . )١(ه الحيضأنّ

ا مضــى أبــو قــال: لمــ ،أبــي هاشــم الجعفــريعــن  الخــرائج والجــرائح: -٣
د ابنـه بغسـله وشـأنه، وأسـرع بعـض      صاحب العسكر اشتغل أبـو محمـ   gالحسن

د مـن  ا فـرغ أبـو محمـ   فلمـ  ،الخدم إلى أشياء احتملوها من ثياب ودراهم وغيرهـا 
دعا  شأنه صار إلى مجلسه، فجلس، ثم ��EH�(    قتموني الخدم، فقـال لهـم: إن صـد

فيه فأنتم آمنون من عقوبتي، وإن أصررتم على الجحود دللت على  ���L@Y �� عما 
قـال:   ونه منّـي، ثـم  واحد منكم، وعاقبتكم عند ذلك بما تسـتحقّ  ما أخذه كلّ كلّ

أنت يا فالن أخذت كذا وكذا، أكـذلك هـو؟ قـال: نعـم يـا بـن رسـول اهللا، قـال:         
فرده، ثم يا فالنة، أخذت ؟ قالـت: نعـم، قـال:    كذا وكذا، أكـذلك هـو   قال: وأنت
حتّــوصــار إليــه ، )٢(واحــد مــنهم مــا أخــذه يــه، فــذكر لكــلّفردوا جميــع مــا ى رد

   .)٣(أخذوه

عــن داود بــن القاســم  زيــاد، بــن ســهل عــن د،محمــ بــن علــي: الكــافي -٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٠٣الهداية الكبرى:  )١(
ق بواسـطة وهـي روح   ال يستغربن أحد في ذلك بعد ما كان العلم الثابت لهم علماً لـدنياً يتحقّـ  ) ٢(

  القدس، وقد استوفينا تمام الكالم عن ذلك بما تقدم.
  .٢٥٩/  ٥٠، ينظر بحار األنوار: ٤٢٠/  ١الخرائج والجرائح:  )٣(
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علـى أبـي جعفـر    قال دخلتُ ،الجعفريg )غيـر معنونـة   )٢(ومعـي ثـالث رقـاع    )١ 
وقال ،ااه، فاغتممت فتناول إحدواشتبهت علي:       هـذه رقعـة زيـاد بـن شـبيب، ثـم 

م قـال: وأعطـاني   فنظر إلـي، فتبسـ   )٣(أنا تناول الثانية، فقال: هذه رقعة فالن، فبهتّ
ه سـيقول لـك   أمـا إنّـ   قـال:  ثالثمائة دينار، وأمرني أن أحملها إلى بعض بني عمه،

لدنانير، فقال لـي:  قال: فأتيته با .لي بها متاعاً فدلّه عليه ييشتر )٤(دلّني على حريف
   .)٥(... ني على حريف يشترى لي بها متاعاً، فقلت: نعميا أبا هاشم، دلّ

٥- ة:كشف الغم وعن محمعلى يد أبـي   قال كتبتُ ،)٦(د بن حمزة السروري
ـ    ؤوكان لـي م  هاشم داود بن القاسم الجعفريداخيـاً إلـى أبـي محمg   أسـأله أن

أبشر فقـد   :صلها، وخرج الجواب على يدهقد أملقت، فأو يدعو لي بالغنى وكنتُ
ف مائة ألف ك يحيى بن حمزة وخلّمات ابن عم ،ك اهللا تبارك وتعالى بالغنىأجلّ

ه فإنّـ  ،اك واإلسـراف درهم، وهي واردة عليك، فاشكر اهللا، وعليك باالقتصـار وإيـ  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .gأي الجواد) ١(
 .الرقاع: واحدتها الرقعة وهي التي تكتب، والرقعة أيضـاً الخرقـة، تقـول: رقـع الثـوب بالرقـاع       )٢(

  ) ١٣٧مختار الصحاح:  (ينظر
)٣( ة. رأالبريوالح تُ: االنقطاعهِتَهينظر  .ى شيئاً فب)٢/١٣ن العرب: لسا  ( 

 ) ١٦٧المعجم الوسيط: ( .حريف: المعامل في الحرفة )٤(

 أبـي  آل ، مناقـب ٢/٩٨الهـدى:   بـأعالم  الـورى  إعالم ،٢٩٣/ ٢، ينظر اإلرشاد: ٤٩٥/ ١الكافي: )٥(
  .١٥٣/ ٣ة: ، كشف الغم٤٩٦/  ٣طالب: 

)٦( كتـب    ه كـان مؤاخيـاً ألبـي    ة التراجم والرجال مع أنّلم يذكر بشيء عند أئم ،هاشـم الجعفـري
د العسكريعلى يده إلى أبي محمg ،ّـن حظـي   ويظهر أنه كان من أصحاب العسكري، ومم

 باهتمامه وعنايته..
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وإذا ابـن  ، )٢(انرمـن حـ   )١(من فعل الشيطنة. فورد علي بعد ذلك قادم معـه سـفاتج  
ـ       عمأبـو هاشـم بجـواب مـوالي أبـي محم د، ي قد مات في اليوم الذي رجع إلـي

 حـق اهللا فـي مـالي وبـررتُ     يـتُ ي، فأددي كما قـال سـي  ، وزال الفقر عنّفاستغنيتُ
   .)٣(gكما أمرني أبو محمد ،راًرجالً مبذّ بعد ذلك وكنتُ خواني، وتماسكتُإ

 قـال: كنـتُ   شـم الجعفـري  ، عـن أبـي ها  )٤(روى سـعد بـن عبـد اهللا   : الغيبة -٦
دمحبوساً مع أبي محمg      ،في حبس المهتدي بن الواثق، فقال لـي: يـا أبـا هاشـم

بـاهللا فـي هـذه الليلـة، وقـد بتـر اهللا عمـره وجعلـه          )٥(هذا الطاغي أراد أن يعبث إن
فلمـا أصـبحنا    :للقائم من بعده، ولم يكن لي ولد، وسأرزق ولـداً، قـال أبـو هاشـم    

  . )٧(على المهتدي فقتلوه وولي المعتمد مكانه، وسلّمنا اهللا تعالىاألتراك  )٦(شغب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اه يـه إيـ  سفاتج: جمع سفتَجة، والسفتجة أن يعطي آخر ماالً، ولآلخر مالٌ في بلد المعطي، فيوفّ )١(
وتعرف اليوم بالحوالة المالية وهـي:  )٤٣٢ب، (ينظر المعجم الوسيط: هناك، وهو فارسي معر .

دفع شخص ماله في بلد إلى شخص آخر، ليقبضه من وكيله في بلد آخر، درءاً لخطر الطريـق  
  ) ٢٤٥معجم لغة الفقهاء: (ينظر  .ومؤنة الحمل

حران: هي قصبة ديـار مضـر، بينهـا وبـين الرهـام يـوم وبـين الرقّـة يومـان، وهـي علـى طريـق              )٢(
 ) ٢٣٥/ ٢معجم البلدان:  (ينظر .مالموصل والشا

)٣( ة في معرفة األكشف الغمينظر الفصول٢٢٠/ ٣ة: ئم ، ـ  معرفـة  في ةالمهمبحـار  ١٠٨٣ة: األئم ،
 .٢٩٢/  ٥٠األنوار: 

 .١١(معنى البداء عند الشيعة اإلمامية) في الرواية رقم  مرت ترجمته تحت عنوان )٤(

  ه أراد أن يستخف باهللا.  والمعنى أنّ )٢٨٤الفقه الجعفري: العبث: االستخفاف، (معجم ألفاظ  )٥(
)٦( ج الشرينظر لسان العرب: الشغب: تهي) ،المهتدي  )١/٥٠٤ هم ضداألتراك هاج شر والمراد أن

 وقتلوه.  

 ومــنهج الــدعوات ، مهــج١/٤٣١، ينظــر الخــرائج والجــرائح: ٢٠٥الغيبــة (للشــيخ الطوســي):  )٧(
  .٣٠٣/  ٥٠ألنوار: ا ، بحار٢٧٤العبادات: 
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 بـن  إبـراهيم  بـن  علـي  عـن  ،)١(الهمـداني  زياد بن أحمد ثناحد: إعالم الورى -٧
بحـبس   المعـروف  الحبس في كنتُ: القاسم بن داود هاشم أبو ثنيحد :قال ،)٢(هاشم

 بــن إبــراهيم دومحمــ ،العقيقــي دمحمــ بــن والحســن أنــا األحمــر، صــيف بــن صــالح
أبو علينا دخل إذ ،وفالن وفالن ،العمري الحسن دمحمg بـه،   فحففنـا  جعفر، وأخوه

عي يـد  ي حبسه صالح بن وصيف، وكان معنا في الحبس رجـل جمحـي  وكان المتولّ
فيكم من ليس منكم ألعلمـتكم متـى    ، وقال: لوال أنgد، فالتفت أبو محمه علويأنّ

ـ وأ ،ج اهللا عنكميفرد: هـذا الرجـل   ومأ إلى الجمحي أن يخرج فخرج، فقال أبو محم
ليس منكم فاحذروه، فإن ة قد كتبها إلى السلطان يخبره بما تقولـون فيـه،   صَّفي ثيابه ق

  .عظيمة ة يذكرنا فيها بكلّصّش ثيابه، فوجد فيها القفقام بعضهم ففتّ
إليـه غالمـه فـي     يصوم فإذا أفطر أكلنا معه ما كان يحمله gالحسن أبو وكان

عـن الصـوم،    يـوم ضـعفتُ   ذات كـان  افلمـ  معـه،  أصـوم  مختومة، وكنتُ )٣(جونة
 فجلسـتُ  جئـتُ  في بيت آخر على كعكة، ومـا شـعر بـي واهللا أحـد، ثـم      فأفطرتُ

يضـحكك يـا    ، فقال: مامتُفتبس ،ه مفطرشيئاً فإنّ معه، فقال لغالمه: أطعم أبا هاشم
: صـدق اهللا  ة فيـه، فقلـتُ  الكعك ال قو فإن ،اللحمة فكل إذا أردت القو ؟أبا هاشم

أنهكهـا   ال ترجـع إذا  )٤(نّـة الم فـإن  ،، فقال لي: أفطـر ثالثـاً  فأكلتُ، ورسوله وأنتم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( د الخوئيقال السيHالصدوق مشايخ الهمداني، من زياد بن : أحمدH بن علي عن روى 
(معجـم رجـال    .مـوارد  ةعـد  فـي  المشـيخة  فـي  عليـه  وترضّـى  عنـه الصـدوق   وروى إبراهيم،

  ) ١٢٨/  ٢الحديث: 
  .٢٤) مرت ترجمته تحت عنوان (العقل عطية اهللا لعباده) رقم الرواية ٢(
)٣الج (غشّاة ألَيلَة مستديرة مماً تكون مع العطّارينونة: سينظر .د)  :٧٠مختار الصحاح ( 

)٤( المـُنّة: بضم ينظر .ةالميم وتشديد النون: القو)  :٣٢٦مختار الصحاح ( 
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ج عنـه جـاءه   ا كان في اليـوم الـذي أراد اهللا أن يفـر   من ثالث، فلم الصوم في أقلّ
نا نأكل منـه، فحمـل   حمل وما أحسبدي، أحمل فطورك، قال: االغالم، فقال: يا سي

  . )١( اكم اهللاوهو صائم، فقال: كلوا هنّ طلق عند العصر عنه�� طعام الظهر، و
 بـن  أحمـد  اهللا عبـد  أبـي  عـن  )٢(ذكـره  متقد الذي باإلسناد إعالم الورى: -٨
٣(عياش بن دمحم(، قال: ثني أبو طالب عبد اهللا بن أحمد بن يعقـوب حد)قـال  ،)٤ :
ثنا الحسين بن أحمد الحدا مالكيقال: أخبرني أبـو هاشـم الجعفـري    ،)٥(ألسدي، 

فـي طلـب األعـراب، فقـال أبـو       )٦(ام الواثقبها بغاء أي بالمدينة حين مر قال: كنتُ
ت ى ننظر إلى تعبئة هذا التركي، فخرجنا فوقفنـا، فمـر  خرجوا بنا حتّا:  gالحسن

مه أبـو الحسـن  فكلّ ،بنا تركي بنا تعبئته، فمرg  ـ   فنـ  ،بالتركيـةل زل عـن فرسـه فقب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فـي  ةالغمـ  ، كشـف ٦٨٢/  ٢، ينظـر الخـرائج والجـرائح:    ٢/١٤٠إعالم الورى بـأعالم الهـدى:    )١(
  .٥٠/٢٥٤األنوار:  ، بحار٧/٦٣٣مدينة المعاجز:  ،٣/٢٢٩ة: األئم معرفة

 النوفلي. دمحم بن علي عن اهللا، بن عبد دمحم بن أحمد عن د،محم بن ىمعلّ أي عن )٢(

  .١٧مرت ترجمته تحت عنوان (الدعاء ونزول الفرج اإللهي) رقم الرواية  )٣(
ى أبا طالـب، خاصـي،   نصر األنباري، يكنّ قال الشيخ الطوسي: عبد اهللا بن أحمد بن يعقوب بن )٤(

روى عنه التلعكبري، أخبرنا عنه أحمد بن عبدون، وله تصانيف ذكرنا بعضها فـي الفهرسـت،   
ى أبـا طالـب،   ) وقال أيضاً: عبد اهللا بن أحمد بن أبي زيد األنبـاري، يكنّـ  ٤٣٢(رجال الطوسي: 

  ) ١٦٩ست الشيخ الطوسي: (فهر .ه كان من الناووسيةوكان مقيماً بواسط، وقيل: إنّ
د قال الشيخ الشهروردي: الحسـن بـن أحمـد المـالكي، عـده الشـيخ فـي أصـحاب أبـي محمـ          ) ٥(

روى الصدوق، عن أبيه، عنه، عن أبيه، عـن إبـراهيم بـن أبـي محمـود،       ،gالحسن العسكري
(مســتدركات علـم رجــال   .حــديثاً شـريفاً يــدلّ علـى سـالمته وحســن عقيدتـه     gعـن الرضـا  

  ) ٣٤٦/ ٢: الحديث
 خلفـاء  مـن  جعفـر،  الرشيد العباسي، أبو هارون ابن باهللا د المعتصممحم ابن باهللا الواثق هارون )٦(

األعـالم  ( .) ه ٢٢٧ سـنة ( أبيـه  وفـاة  بعـد  وولـي الخالفـة   ،ببغـداد  ولـد  بـالعراق،  الدولة العباسية
  ) ٨/٦٢للزركلي 
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١(فتته، قال: فحلّحافر داب(     ؟ التركي وقلت له: ما قال لك الرجـل؟ قـال: هـذا نبـي
ت به فـي صـغري فـي بـالد التـرك مـا       هذا بنبي، قال: دعاني باسم سميقلت: ليس 

  . )٢(علمه أحد إلى الساعة
بي إلى أ قال: شكوتُ ،ثني أبو هاشم الجعفري: حد)٣(قالإسحاق الكافي:  -٩
دمحمg القَ لَالحبسِ وكَتَ ضيق٤(يد(ي اليـوم الظهـر فـي    أنـت تصـلّ   :، فكتب إلي

�8  .منزلك مضـيقاً   وكنتُ ،gفي منزلي كما قال يتُفصلّ ،خرجت في وقت الظهر*�
إلى منزلـي وجـه    ا صرتُت، فلمفاستحيي ،أن أطلب منه دنانير في الكتاب فأردتُ

 ،وال تحتشـم واطلبهـا   كانت لك حاجة فال تسـتحِ إلي إذا  إلي بمائة دينار، وكتب
  . )٥(إن شاء اهللا ك ترى ما تحبفإنّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  األصح: فلحقتُ التركي وقلتُ له.) ١(
، مدينــة المعــاجز: ٢/٦٧٤، ينظــر الخــرائج والجــرائح: ١١٧/ ٢بــأعالم الهــدى: إعــالم الــورى  )٢(

٧/٤٥١.  
  إسحاق مشترك بين ثالثة:  ) ٣(

ـ   األود العسـكري ل: إسحاق بن إسماعيل النيشابوري، الثقة، من أصـحاب أبـي محمg  وهـو ،
  بين للسفارة من األصل.  صّترد عليه التوقيعات من قبل المن من الثقات، كانت

  . g: إسحاق بن نوبخت من أصحاب الهاديالثاني
د البصري، من أصحاب الجواد والهاديالثالث: إسحاق بن إسماعيل بن محمc.  ينظر شرح)

  ) ٣٢٤ – ٧/٣٢٣الكافي (للمازندراني):  ��2+1
) ٧٧٦الكَتَلُ: كَتلَ الشيء كَتَالً: تلزّق وتلـزّج، وكَتـلَ الجسـم غَلُـظ، (ينظـر المعجـم الوسـيط:         )٤(

  ده ثقُل القيد وقوته.ومرا
، مناقـب  ١٤٠/ ٢الهـدى:   بـأعالم  الـورى  إعالم ،٣٣٠/  ٢اإلرشاد:  :، ينظر٥/ح٥٠٨/ ١الكافي:  )٥(

 .٥٧٦، الثاقب في المناقب: ٥٣٨/  ٣آل أبي طالب: 



 ١٤٥  .........................................................................  والعلم بالغيب bالفصل الثاني/ أهل البيت

عـن داود بـن   ، )٢(بـن زيـاد   عـن سـهل   ،)١(دوروى علي بن محم الكافي: -١٠
كلّو ،...قال:  ،القاسم الجعفريمني جال أن م �� �
�JW)له يدخله في بعض  )٣ ��U&+��، 

ي كالمــه، ومعــه جماعــة، ولــم يمكنّــ لــه فوجدتــه يأكــل �
���J��W عليــه  فــدخلتُ
5-��0Z قال  ووضع بين يدي، ثم لْ: يا أبا هاشم، كgُقالفمنه مـن غيـر مسـألة: يـا      

غالم، انظر إلى الج٤(ال الذي أتانا به أبو هاشمم(  ،ه إليكفضم)٥(.      

، عـن إسـحاق بـن    )٦(دد بن أبي عبـد اهللا وعلـي بـن محمـ    محم الكافي: -١١ 
٧(يد النخعمحم(عنـد أبـي    قـال: كنـتُ   ،، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري
دمحمg )طويـل  )٩(لرجل من أهل الـيمن عليـه، فـدخل رجـل عبـل      فاستُؤذن )٨ ،

عليه بالقبول وأمره بالجلوس، فجلس مالصقاً لي،  م عليه بالوالية، فردجسيم، فسلّ
ا من ولـد األعرابيـة   : هذgدن هذا؟ فقال أبو محمفي نفسي: ليت شعري م فقلتُ

فيها بخـواتيمهم فانطبعـت، وقـد جـاء بهـا معـه        bصاحبة الحصاة التي طبع آبائي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١مرت ترجمته تحت عنوان (التوحيد والفطرة) رقم الرواية  )١(

 ن رووا عنه). ، تحت عنوان (مممرت ترجمته عند ترجمة أبي هاشم الجعفري )٢(

  .gاإلمام الجواد أي تكليم )٣(
كان له علم بما كان يقصده أبو هاشم، ولهذا بادره اإلمام بقولـه:(يا   gهاألمر الذي نستفيده أنّ) ٤(

غالم، انظر إلى الجمال الذي أتانا به أبو هاشم، فضمه إليك)، وقد أشبعنا هـذه المسـألة مزيـداً    
 فال نعيد. من البيان سلفاً

 ، الخـرائج ٩٨/ ٢، إعـالم الـورى بـأعالم الهـدى:     ٢٩٤/ ٢اإلرشاد:  :ينظر ،٥/ح١/٤٩٥الكافي:  )٥(
 .  ٦٦٥/ ٢والجرائح: 

)٦ (كالً من علي بن محم إند، ومحمد بن يعقوب الكليني.د بن أبي عبد اهللا من مشايخ محم   

  ن رووا عنه).ن (مممرت ترجمته عند ترجمة أبي هاشم الجعفري، تحت عنوا )٧(
  .gأي عند أبي محمد العسكري) ٨(
  )٤١٨/ ٥مجمع البحرين:  (ينظررجل عبل أي ضخم، ) ٩(
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فأخرج حصاة وفي جانب منهـا موضـع أملـس،     ،قال: هاتها يريد أن أطبع فيها، ثم
دفأخذها أبو محمg ي أرى نقـش  أخـرج خاتمـه فطبـع فيهـا فـانطبع، فكـأنّ       ، ثـم

؟ قـال: ال واهللا  قلت لليماني: رأيته قبل هذا قـطّ ف ،خاتمة الساعة (الحسن بن علي)
ى كـان السـاعة أتـاني شـاب لسـت أراه،      حتّـ  ،ي لمنذ دهر حريص على رؤيتهوإنّ

نهـض اليمـاني وهـو يقـول رحمـة اهللا وبركاتـه        فقال لي: قم فادخل، فدخلت، ثم
ية بعضها من بعضعليكم أهل البيت، ذر، ك لواجب كوجـوب  حقّ أشهد باهللا أن

مير المؤمنينأ حقg ة من بعده صلوات اهللا عليهم أجمعين، ثممضى فلـم   واألئم
    فقـال:   ،: وسـألته عـن اسـمه   أره بعد ذلك، قال إسحاق: قـال أبـو هاشـم الجعفـري

وهـي األعرابيـة    ،غـانم  اسمي مهجع بن الصلت بن عقبة بن سمعان بن غانم بن أم
، والسـبط إلـى وقـت أبـي     gناليمانية صاحبة الحصاة التي طبع فيها أمير المـؤمني 

  .)١( gالحسن
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،٥٦١، الثاقـب فـي المناقـب:    ٢٠٤، ٢٠٣، ينظر الغيبة (للشـيخ الطوسـي):   ٤/ح٣٤٧/  ١الكافي:  )١(

 .٤٢٨/ ١والجرائح:  الخرائج
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ــ ــ قــد تحصّ ل لــدينا مجموعــة مــن المرويــة  ات تفيــد أن مــن الحقــوق الطبيعي

ضـمن  فـي  لتكوينية له، ونحن نأتي على ذكرهـا  ر على الوالية اللمعصوم هو التوفّ
      :اآلتيالتسلسل 

 gد، قال: ركب أبـو محمـ  عن أبي هاشم الجعفري الثاقب في المناقب: -١
امي وأنـا خلفـه إذ عـرض لـي     دمعه، فبينا نسير وهو قُـ  يوماً إلى الصحراء، فركبتُ

فكر في ديفجعلتُن كان علي ،  �� �@*   وجـه يكـون قضـاؤه    فـي أي،    فالتفـت إلـي
ة فـي  بسـوطه خطّـ   فخـطّ  سـرجه،  )١(انحنـى علـى قربـوس    يقضـيه، ثـم  وقال: اهللا 

: ، قـال ، فنزلت فإذا بسـبيكة ذهـب  )٣(وأكتم )٢(يا أبا هاشم، انزل فخذ وقال: األرض،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )٤١٠/ ٨تاج العروس:  (ينظرقَدم السرجِ ومؤخَّره. القربوس: حنو السرج وهما قربوسان، وهما متّ )١(

ا ال قد كشف له عن سـر مـن األسـرار، و هـي ممـ      gاألمر بالكتمان لما شاهده أن اإلمام لعلّ )٢(
ممـن امـتحن اهللا قلبـه لإليمـان مثـل أبـي هاشـم الجعفـري          ��� ع عليها كلّ أحـد  ينبغي أن يطّل

  وأضرابه.
 gر بالكتمان لخفايا األسـرار، إذ إن كشـفها قـد يعـود بالضـرر علـى اإلمـام       داعي األم أو لعلّ

 الحـوائج  بإنجـاح  : >علـيكم nنفسه من جهة المخالفين والمناوئين له، وقـد ورد عـن رسـول   
 الكشـف عـن مثـل هـذه     ٢٥٦/ ٧٠كـلّ ذي نعمـة محسـود<، (البحـار:      بكتمانها، فـإن أو ألن .(

&+��� مما ال تتحمن هـم أدنـى مرتبـة مـن أبـي هاشـم، ولهـذا صـدر األمـر عنـه           له العقول مم
الكتمان في حد لـم يسـتتبع    وإن، حسـن نفسـه علـى كـلّ حـال شـيء       بكتمان ما رأى، أو ألن

  ضرراً أو حسداً أو ما شابه ذلك.
�_C ذكرنا سلفاً أن علم المعصوم علم لدني، كما قال تعالى:{ )٣( � �� & J2 ��� 	� � �0 �o&	< 9J� 	� الكهـف:  } (�	

← 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

ف علـى مـا يـدور فـي خلجـات النفـوس ومـا تخفيـه الصـدور،          ن التعـر )، من خالله يـتمكّ ٦٥
كان منكشفاً له ذلك الحديث النفسي الذي كان يطوف في ذهـن   gوالرواية تعطي أن اإلمام
مم ،ولى نستفيدها من الروايـة، �� ه ال تخفى عليه خافية، هذه داللة ا يعني أنّأبي هاشم الجعفري 

ومنقـاد لـه    gر لإلمـام رواية تعطي داللة ثانية أيضاً وحاصلها أن ما في عالم الطبيعـة مسـخّ  وال
ر عن االستجابة، األمر الذي يوجد اقتـداراً وطاقـة مودعـة فـي نفـس      ن أن يتأخّبشكل ال يتمكّ

ف في اإلنسان وغيره بما شاء وأنّى شاء. والسـؤال الـذي يـرد فـي هـذا      نه من التصراإلمام تمكّ
ال هو: هل أن انقياد األشـياء لـه ناشـئ مـن ملكيتـه لهـا بالملكيـة الحقيقيـة فألجـل ذلـك           المج

حق ف فقط الملكية غير ثابت له صارت خاضعة له، أو أنالتصر ؟  وإنّما الثابت له حق  
ما يستدلّرب ل برواية جابر عن أبي جعفرلألوg  حيث يقول: قـال رسـول اهللا ،n  خلـق اهللا< :

ـة مـن آل     آدم وأقطعه الدنيا قطيعة، فما كان آلدم فلرسول اهللا، وما كان لرسـول اهللا فهـو لألئم
٤٠٩/  ١د صلوات اهللا عليهم أجمعين<. (الكافي: محم(   

د بن الريان، حيث يقولورواية محم :   كتبـتُ إلـى العسـكري<g    وي لنـا أنجِعلـتُ فـداك ر :
<. nإن الدنيا وما عليها لرسـول اهللا  الخمس، فجاء الجواب: ��� نيا من الد nليس لرسول اهللا

   )٤٠٩/ ١(الكافي: 
حيث يقـول: >قلـت لـه: أمـا علـى اإلمـام زكـاة؟ فقـال:          gورواية أبي بصير، عن أبي عبد اهللا

��
��� ـن    يا أبا محمنيا واآلخرة لإلمام يضعها حيث يشاء، ويـدفعها إلـى مالد د، أما علمت أن
د ال يبيت ليلة أبـداً وهللا فـي عنقـه حـق يسـأله      مام يا أبا محميشاء، جائز له ذلك من اهللا؟ إن اإل

تها ملك لألئمـة  الدنيا برم )، وغير ذلك من المرويات التي يظهر منها أن٤٠٨/ ١عنه<، (الكافي: 
     االلتزام بثبـوت الملكيـة الحقيقيـة مشـكل جـد اً، إذ ال مالـك  صلوات اهللا عليهم جميعاً، بيد أن

ة تعنـي ملكيـة ذاتيـة ال    ة إلـى الـذر  ملكيته من المجر م سوى اهللا سبحانه؛ ألنحقيقي لهذا العال
تقبل الزوال أو االنفكاك عنه، أما ملكية غيـره سـبحانه لألشـياء فهـي ملكيـة اعتباريـة طارئـة،        

ه تعـالى  ومعه فالبد من حمل هذه المرويات على غير ظاهرهـا، وأن يكـون المقصـود منهـا أنّـ     
  ف فيها بما تقتضيه المصلحة.رملّكهم حق التص
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وسرنا، فعرض لي الفكر، فقلـت: إن كـان فيهـا تمـام الـدين      ) ١(يفوضعتها في خفّ
جب أن ننظر اآلن في نفقة الشتاء، وما تحتاج إليـه  صاحبه بها، وي &]�� ي فإنّ ��� و

من كسوة وغيرها، فالتفت إلي، ة مثـل  بسـوطه خطّـ   انحنى ثانية، وخطّ ثم ��/( ،
فجعلتهـا فـي خفّـي اآلخـر،      ،ةكتم، فنزلت فإذا بسـبيكة فضّـ  او انزل، فخذقال:  ثم

وحسـبتُ انصرف إلى منزله، و انصـرفت إلـى منزلـي وجلسـت،      وسرنا يسيراً، ثم 
وزنت سبيكة الذهب، فخرجت بقسط ذلك الدين  ذلك الدين، وعرفت مبلغه، ثم

  .)٢(ما زادت وال نقصت
ثني علـي بـن حبشـي بـن     قال أبو عبد اهللا بن عيـاش: وحـد   عالم الورى:إ -٢
 ،ثنا أبو هاشـم الجعفـري  ، قال: حد)٤(د بن مالكثنا جعفر بن محمقال: حد )٣(قوني

عليه، وكان  حسن أن أرد�� مني بالهندية، فلم فكلّ gالحسنعلي أبي  قال: دخلتُ
 ها ، فتنـاول حصـاة واحـدة، فوضـعها فـي فيـه، فمصّـ       بين يديه ركوة مألى حصـى

ثالثاً، ثم   ـ    ،رمى بهـا إلـيى ن عنـده حتّـ  ـي، فـو اهللا مـا برحـت مـ    فوضـعتها فـي فم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( المعجم الوسيط: . رقيق جلد من الرجل في يلبس : ماالخُف)٢٤٧(  

، بحـار  ٧/٦٣٧، مدينـة المعـاجز:   ٤٢١/ ١، ينظـر الخـرائج والجـرائح:    ٢١٧الثاقب في المناقب:  )٢(
  .٥٠/٢٥٩األنوار: 

وى عنـه التلعكبـري، وسـمع منـه     قال الشيخ الطوسي: علي بن حبشي بن قوني الكاتب، خاصي، يـر ) ٣(
 :٤٣٢سنة اثنتين وثالثين وثالثمائة إلى وقت وفاته، له منه إجازة. (رجال الطوسي(    

د المرتضـى، والشـيخ   ، وروى عنـه السـيH  أقول: إضافةً الى ذلك فهو من مشـايخ الصـدوق  
  )٣٢٧ -١٢/٣٢٦(ينظر معجم رجال الحديث:  المفيد.

)٤( :جعفر  قال الشيخ الطوسيد بـن مالـك، كـوفي،   بن محم   فه قـوم، روى فـي مولـد    ثقـة، ويضـع
   )٤١٨أعاجيب. (رجال الشيخ الطوسيg  :القائم
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  )٢)(١(.ها الهنديةلاناً، أوـمت بثالثة وسبعين لستكلّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف في النفوس كيف مـا يشـاء و أنّـى    له والية التصرg إن الرواية توحي إلينا بوضوح أن اإلمام) ١(

إلـى إنسـان يمتلـك     ل بعـد ذلـك  ى ليتحوشاء، فيمنح القدرة لمن كان عاجزاً من النطق بلغات شتّ
 ��� معرفة النطق بها بكلّ يسر وبساطة، إن مثل هذا يعد من المعاجز والكرامات، وهـي ال تصـدر   

عن من كان مظهراً ألسمائه وصفاته تعالى، فيكـون فعلُـه فعلَـه وقولُـه قولَـه، وهـذه مرتبـة سـامية         
هـا مـن   لـى غيـرهم؛ وذلـك ألنّ   ة باألئمة صلوات اهللا علـيهم جميعـاً، وغيـر قابلـة لإلعطـاء إ     مختصّ

مقتضيات ذواتهم النورية، ونفوسهم المقد  ف سة التي ال يبلغ إلى دون مرتبتها مبلغ، وهـذا التصـر
ر عنه بالوالية التكوينية، والمراد بها بعبارة أكثر وضوحاً: كون زمام أمر العالم فـي قبضـة   هو المعب

  .  خلوقات إنساناً كان أو غيره له، والسلطنة المطلقة بالتصرف على سائر المgاإلمام
وتوجد عندنا نصوص كثيرة تقرر هذه الحقيقة، وتعدها من حقـوق المعصـوم الطبيعيـة الثابتـة     
له، فإنّنا نقرأ في زيارة الجامعة في بعض العبارات الـواردة فيهـا القـول: >بكـم فـتح اهللا، وبكـم       

س بأذنـه، وبكـم يـنفّ    ���  األرضل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقـع علـى   يختم، وبكم ينزّ
عيون أخبار الرضا الهم) ،>...ويكشف الضرg :٣٠٨ ـ ٣٠٥/  ٢ة ) ونقرأ في زيارة اإلمام الحج

/ ٩١وأنتم لـه السـبب، وإليـه السـبيل<، (البحـار:       ��� أرواحنا له الفداء القول: >فما من شيء منه 
نه من مقامـات عاليـة ودرجـات سـامية     ا يمتلكو) وغير ذلك من العبارات التي تنبئ عم٣٧ـ ٣٦

 وإن قال قائل: إن من يلتزم بمثل هـذه العقيـدة وقـع بالشـرك شـاء أم أبـى؛ ألن       عند اهللا تعالى،
 اته.ك تجعل هللا سبحانه مثالً ونظيراً يشابهه في صفاته ومختصّمرجع هذا أنّ

بحيـث ينقـاد لـه عـالم الطبيعـة       وجوابنا عن هذا: أنّنـا عنـدما نقـول بثبـوت الواليـة التكوينيـة للمعصـوم       
ويتصرف فيه ال يعني أن ذلك استقالل عن اهللا تعالى وبمعـزل عنـه، بـل اقتـداره علـى ذلـك فـي طـول         
قدرة اهللا تعالى وسلطنته واختياره، بمعنى أن اهللا تعالى هو الذي أقدره وملّكه كما أقـدرنا علـى األفعـال    

ه سلبها، وعنـدها تنعـدم قدرتـه وسـلطنته، فثبـوت الواليـة       االختيارية، ومتى ما شاء أن يسلب القدرة عن
ح بثبوت الواليـة التكوينيـة ألشـخاص،    بالشكل الذي صوالقرآن يصر رناه ليس بدعاً من القول، بل إن

e	 <	 قال اهللا تعالى: {-	��B J�	� �	7 A	� 	R% 	d �X�� 	e-��G &	2	� ��&	n�(�� � �0 [�� �� �o 	�< �� 3 �$J�� 	;&	d 	e�� )، ٤٠(النمل:   }�
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 �1& 	� S	.� �/ 	z�2 J� 	� وة عبـاده الكـاملين   ة علـى ثبوتهـا لصـف   )، وغير ذلك مـن اآليـات الدالّـ   ٣٨(ص:  } �0
ره في كتابه الكريمالمطهعلى اهللا بما قر ن ينكر ذلك فهو مكابر رادرين، وم  .  

ــأعالم الهــدى:  ) ٢( ــورى ب ــب:   :، ينظــر٢/١١٧إعــالم ال ــي المناق ــب ف ــي ٥٣٣الثاق ــب آل أب ، مناق
← 
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 )١(عليه قال: دخلتُ ،عن داود بن القاسم الجعفري أبي طالب: لآمناقب  -٣
من رأى وأنا  بسر ���O& الحج  �� �)(JSا انتهى إلـى آخـر الحـاجز    ، فخرج معي، فلم

، خـذ  قال لي: يـا عـم   ة شبيهة بالدائرة، ثمبيده األرض خطّ نزل ونزلت معه، فخطّ
ربت بيـدي فـإذا سـبيكة    ك، فضما في هذه يكون في نفقتك وتستعين به على حج

   . )٢(فكان فيها مائتا مثقال ،ذهب

قـال:   ،)٤(د المقعـد ثني علي بن محم: وحد)٣(بن عياشاقال  :عالم الورىإ -٤
مــع أبــي  قــال: خرجــتُ ،ثني يحيــى بــن زكريــا الخزاعــي، عــن أبــي هاشــم حــد

ى بعــض الطــالبيين، فأبطــأ فطُــرِح ألبــي مــن رأى نتلقّــ إلــى ظــاهر ســرg الحســن
بـين يديـه    عن دابتـي وجلسـتُ   ، فجلس عليها، ونزلتُ)٥(غاشية السرج gالحسن

إليه قصور يدي، فأهوى بيده إلى رمل كان عليه جالسـاً،   ثني، وشكوتُوهو يحد
أتـه معـي،   كـتم مـا رأيـت، فخب   اسع بهذا يا أبـا هاشـم، و  اً، وقال: اتّي منه أكفّنفناول

صائغاً إلى منزلـي،   فدعوتُ ،)٦(أحمرقد كالنيران ذهباً فرجعنا فأبصرته، فإذا هو يتّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  

    ٣/٥١٢طالب:
 . gأي دخل على أبي محمد اإلمام الحسن العسكري) ١(

 .١٧٢/ ٥٠، بحار األنوار: ٥٠٤/ ٧، ينظر مدينة المعاجز: ٥١٢/ ٣ب: مناقب آل أبي طال )٢(

ابـن عيـاش) إمـا محمـد بـن مسـعود بـن عيـاش السـمرقندي المعـروف بالعياشـي            (المقصود بـ )٣(
، وإمـا المقصـود بـه أحمـد بـن      ٣٢٠صاحب تفسير العياشي وكتاب دالئل األئمة المتوفى سنة 

ياش الجوهري صـاحب كتـاب مقتضـب األثـر فـي الـنصّ       د بن عبيد اهللا بن الحسن بن عمحم
 .٤٠١على األئمة االثني عشر المتوفى سنة 

  لم نجد له أي ترجمة في كتب الرجال. )٤(
  )  ١٥/١٢٦لسان العرب:  (ينظر غاشية السرج: وهي غطاؤه. )٥(
فـي كـلّ شـيء،    يمتلك القدرة على التصـرف   gإن الرواية فيها داللة واضحة على أن اإلمام )٦(

← 
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وهو كهيئة الرمل، وقلت له: اسبك لي هذا، فسبكه، وقال: ما رأيت ذهباً أجود منه 
خره لنـا  قلت: هذا شيء عندنا قـديماً تـد   ؟فما رأيت أعجب منه فمن أين لك هذا

    )١(.عجائزنا على طول األيام

عــن أبــي هاشــم ، )٣(، عــن أبــي أحمــد بــن راشــد)٢(روى علــي الكــافي: -٥
قال: شكوتُ ،الجعفري دإلى أبي محمg  بسـوطه األرض، قـال:    الحاجة، فحـك

خــذ  ،، فقــال: يــا أبــا هاشــم)٤(وأحســبه غطّــاه بمنــديل، وأخــرج خمســمائة دينــار
      )٥(عذرنا. او

مجلـس فيـه طيـور ال     )٦(ل: كان للمتوكّـ قال الجعفري الصراط المستقيم: -٦
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  

ر عنه بالوالية التكوينية، وقد استوفينا تمام الكالم عنها غير مرةوهو ما نعب. 

، ١٩٢/  ٣ة: ، كشف الغمـ ٥٣٢، ينظر الثاقب في المناقب: ١١٨/  ٢إعالم الورى بأعالم الهدى:  )١(
 .٤٥٢/  ٧مدينة المعاجز : 

  .٢٤م الرواية مرت ترجمته تحت عنوان (العقل عطية اهللا لعباده) رق )٢(
  ) لم يذكروه بشيء.٣(
الً له والية تكوينية، وقـد اسـتوفينا الكـالم عليهـا مفصّـ      gتشير الرواية بوضوح إلى أن اإلمام) ٤(

 فيما تقدم.

/ ٧، مدينـة المعـاجز:   ٥٣١/ ٣طالـب:   أبي آل ، مناقب٣٢٨/ ٢، ينظر اإلرشاد: ٥٠٧/  ١الكافي: ) ٥(
  .٢٧٩/ ٥٠األنوار:  بحار ،٥٤٣

د المعتصم ابن هارون الرشيد، كـان شـديد الوطـأة علـى آل أبـي      ل: هو جعفر بن محمالمتوكّ )٦(
 ، شـديد الغـيظ والحقـد علـيهم، وسـوء الظـنL4&+��8�5      مـاً  طالب، غليظاً علـى جمـاعتهم، مهتّ  

عبيد اهللا بن يحيى بن خاقان وزيـره يسـيء الـرأي فـيهم، فحسـن لـه        فق له أنهمة لهم، واتّوالتّ
وعفى آثاره، ووضع علـى سـائر    gي معاملتهم، وكان من ذلك أن كرب قبر الحسينالقبيح ف

أتــوه بــه فقتلــه أو أنهكــه عقوبــة. (ينظــر الكنــى   ���  الطــرق مســالح لــه ال يجــدون أحــداً زاره
 ) ١٤٤ -٣/١٤٣واأللقاب: 
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فـإذا خـرج عـادت،     ،أمسكت gفإذا دخل الهادييسمع أحد شيئاً من أصواتها، 
    )٣(.)٢(تتفل فإذا دخل اإلمام أمسكت )١(وكان له فراريج

ل مجلـس  ه كـان للمتوكّـ  : إنّـ قال أبو هاشم الجعفري الخرائج والجرائح: -٧
ت، فـإذا  تدور الشمس في حيطانه، قد جعل فيها الطيور التـي تصـو   بشبابيك كيما

سمع ما يقول قال له، وال يالمجلس فال يسمع ما ي كان يوم السالم جلس في ذلك
د بن الرضـا من اختالف أصوات تلك الطيور، فإذا وافاه علي بن محمg   سـكتت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ٦٧٩الفراريج: جمع فروج، وهو فرخ الدجاجة. (المعجم الوسيط:  )١(

ف في هذه الحيوانات وأعمل واليته فيها، وهي من أحـد الحقـوق   رقد تص gمام) يبدو أن اإل٢( 
ة اهللا في أرضه ونوره الذي يستضاء به في الظلمات، وليس هـذا  الثابتة للمعصوم الذي هو حج

ل اإلمـام ل الذي يشاهد فيه المتوكّهو الموقف األوg         يعمـل فيـه واليتـه، بـل قـد شـاهد منـه
بأس أن نأتي علـى ذكـره هنـا، فقـد جـاء فـي المرويـات عـن زرارة          موقفاً أعظم من هذا، وال

ل يلعـب بلعـب الحـق    ه قال: >وقع رجل مشعبذ من ناحية الهند إلى المتوكّل أنّحاجب المتوكّ
د بـن الرضـا، فقـال لـذلك     ل لعابـاً، فـأراد أن يخجـل علـي بـن محمـ      لم ير مثله، وكان المتوكّـ 

ينار زكية، قال: تقدم بأن تُخبز رقاق خفـاف واجعلهـا   الرجل: إن أنت أخجلته أعطيتك ألف د
وكانـت لـه مسـورة عـن      gدعلى المائدة، واقعدني إلى جنبه، ففعل وأحضـر علـي بـن محمـ    

 gديساره كان عليها صورة أسد، وجلس الالعب إلى جانب المسـورة، فمـد علـي بـن محمـ     
رها ذلك الرجل، ومديده إلى  يده إلى رقاقة فطي�ر ��! ها، فتضاحك الناس فضرب علي فطي

يده على تلك الصورة التي في المسورة، وقال: خذيه، فابتلعت الرجـل وعـادت    gدبن محما
ر الجميع ونهض علي بن محمدكما كانت إلى المسورة، فتحيg    ل: سـألتك  فقـال لـه المتوكّـ

ء اهللا؟ وخـرج مـن   جلست ورددته، فقال: واهللا ال يرى بعدها، أتسلّط أعـداء اهللا علـى أوليـا    ��� 
ن ه لـيس كـلّ أحـد يـتمكّ    ) من الواضح أن٤٠٠ّ: (الخرائج والجرائح عنده، فلم ير الرجل بعد<،

وهـم األئمـة صـلوات اهللا     من كان مظهراً ألسمائه وصفاته تعـالى،  ��� أن يفعل مثل هذا الفعل 
 عليهم أجمعين.

 .٢٠٤/  ٢الصراط المستقيم:  )٣(



  مسند أبي هاشم الجعفري.....................................................................................................  ١٥٦

سمع منها صوت واحد إلى أن يخرج من عنده، فإذا خرج مـن بـاب   فال ي ،الطيور
      فـي  )١(ة مـن القـوابج  المجلس عادت الطيور فـي أصـواتها، قـال: وكـان عنـده عـد

، ويرسل تلك القوابج تقتتل، وهو ينظـر  وكان يجلس في مجلس له عالٍ ،انالحيط
دإليها ويضحك منها، فإذا وافى علي بن محمg  لصـقت   ،إليه في ذلك المجلـس

ى ينصـرف، فـإذا انصـرف    ك مـن مواضـعها حتّـ   فال تتحـر  ،تلك القوابج بالحيطان
   .)٢(عادت في القتال

 عبـد  بـن  سـعد  ثناحـد : قـال  ،عنه هللا رضي أبي ثناحد :عيون أخبار الرضا -٨
 بـن  داود هاشـم  أبـو  ثناحـد : قـال  ،البرقـي  اهللا عبـد  أبـي  بـن  أحمد ثناحد :قال ،اهللا

كنـتُ : قـال  ،القاسم الجعفري  الحسـن  أبـي  مـع  ىأتغـدg  بعـض غلمانـه   فيـدعو 
 مـا ورب ،مـه الفارسـية فيعلّ  مـن  ءبشي هذا غالمي بعثت ماورب ،والفارسية بالصقلبية

  .)٤(غالمه على )٣(فيفتح بالفارسية غالمه على الكالم لقينغ كان
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٧١٠المعجم الوسيط: (وهو الحجل، جنس من الطيور تُصاد. القوابج : جمع القَبج، )١(

  .١٤٨/  ٥٠، بحار األنوار: ٧/٤٧٤مدينة المعاجز:  :، ينظر٤٠٤/  ١الخرائج والجرائح:  )٢(
فاً والئيـاً فـي غالمـه، وهـو مـن      ف تصـر تصـرg  هالمراد بـالفتح الواقـع فـي سـياق الكـالم أنّـ      ) ٣(

  .gالمقامات الثابتة للمعصوم
  .٨٧/ ٤٩، بحار األنوار: ٣٥٦بصائر الدرجات:  :، ينظر٢٥٠/ ٢يون أخبار الرضا: ع)٤(
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w×flŠčçaflîsò@Ş–Ûačñý@fluflàflÇbJò@čÏfli@ïGåİ@wÛač…aìð@ @
اشم ـ، عــن أبــي هــ)٢(، عــن ســهل بــن زيــاد)١(دعلــي بــن محمــ الكــافي: -١

مع أبي الحسن قال: كنتُ ،الجعفريg الة، فحضـرت الصـ  في السفينة في دجلة، 
 فـي بطـن واد   ؟ قـال: فقـال: ال تصـلِّ   )٣(ي فـي جماعـة  نصـلّ  ،فقلت: جعلـت فـداك  

  .)٤(جماعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١مرت ترجمته تحت عنوان (التوحيد والفطرة) رقم الرواية  )١(

)٢( مم) تحت عنوان ،ت ترجمته عند ترجمة أبي هاشم الجعفرين رووا عنه)مر  
يصلّي الرجل في المقـابر والطـرق    ه نهى أن(أنّ nقد جاء في حديث المناهي عن رسول اهللا )٣(

)، فبمقتضـى إطالقـه يكـون حكـم     ٩/ ٤مـن ال يحضـره الفقيـه:     ينظـر و األرحية واألوديـة)، ( 
      خبـر أبـي هاشـم الجعفـري الكراهة شامالً لحالة الصالة فرادى أو جماعة في الوادي، بيـد أن

 ة الكراهـة، ولعـلّ  بحالة الصالة جماعة، ويمكن الجمع بينهما بحمـل خبـره علـى شـد     مختصّ
ة التي تقف وراء منع الصالة هذه في الوادي كونه مجرى الماء الكثيـر أي المسـيل، ومـن    العلّ

المحتمل قوياً أن تكون الصالة في األودية في حد ذاتها مكروهاً مستقالً، وليس من حيث مـا  
هـا مـأوى   نّعلّـل المنـع عـن الصـالة فـي الـوادي (بأ       هذكر من تعليل، وعن الشيخ الصـدوق أنّـ  

  ). ٤٣٥الخصال:  (ينظر الحيات والشياطين)،
ـ  ة في بطون األودية أنّه قال: (والعلّد بن علي بن إبراهيم أنّوعن محمها مـأوى الحي ات والجـن 

 ).٣٢٨/ ٨٠البحار:  ، (ينظروالسباع وال يأمن منها)

، بحـار األنـوار:   ٢٩٧ /٢، تهـذيب األحكـام:   ٤٤١/  ١االستبصار:  :، ينظر ٥/ح٤٤٢/  ٣الكافي:  )٤(
٨٢/ ٨٥ . 



  مسند أبي هاشم الجعفري.....................................................................................................  ١٦٠

w×čÐîŞîsò@Ş–Ûačñý@flÇwÜw½a@ósÜ–člì@čÇfl†ä@flmflÈş̂G‰@GgčÛaŒãčé@ @
 قال: سألتُ ،، عن أبي هاشم الجعفري)١(عن أبيه ،علي بن إبراهيم الكافي: -٢
قلـت:   ؟)٢(ى على عمـه صلّ gجدي ما علمت أنفقال: أ ،عن المصلوب gالرضا

بينه لك، إن كان وجه المصلوب إلى القبلة �� ي ال أفهمه مبيناً، قال: أعلم ذاك ولكنّ
بـين   فقم على منكبه األيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه األيسر، فإن

قـم علـى منكبـه    كـان منكبـه األيسـر إلـى القبلـة ف      ، وإن)٣(المشرق والمغرب قبلـة 
األيمن، وإن كان منكبه األيمن إلى القبلة فقم على منكبـه األيسـر، وكيـف كـان     

وليكن وجهك إلى ما بـين المشـرق والمغـرب، وال    ، )٤(منحرفاً فال تزايل مناكبه
، قـال أبـو هاشـم: وقـد فهمـت إن شـاء اهللا       )٥(تستقبله وال تستدبره القبلـة البتـة  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مرت ترجمته عند ترجمة أبي هاشم الجعفري، تحت عنوان (ممن رووا عنه) )١(

الـذي صـلّى علـى عمـه زيـد الشـهيد المقتـول المصـلوب          gأي المراد بجده اإلمام الصـادق ) ٢(
سـة ملقـى   ، والكنس: كسح ما على وجه األرض من القمام، والكُنابالكناسة، والكُناسة: بالضم

ة بالكوفة، عندها أوقع يوسف بن عمر الثقفي زيـد بـن علـي بـن الحسـين بـن       ذلك، وهي محلّ
   )٤/٤٨١معجم البلدان:  (ينظر. gعلي بن أبي طالب

سع عند الضرورة إن مفاد التعليل (فإن بين المشرق والمغرب قبلة) مبني على أن جهة القبلة تتّ) ٣(
إلى هذا الحد.  

 رق مناكبه.أي ال تفا) ٤(

إن اعتبار القبلة في الصالة على األموات أمر مجمع عليه بين األصحاب، وهو مـن ضـروريات   ) ٥(
الدين والمذهب، وقد دلّت مجموعة من المرويات على لزوم ذلك، منها صحيحة أبـي هاشـم   
الجعفري، حيـث دلّـت علـى اعتبـار القبلـة فـي الصـالة علـى األمـوات، بيـد أن الصـالة علـى             

ي الصالة عليه بعد اإلنزال وبعد مضـي ثالثـة أيـام    لمصلوب يشترط فيها بحكم الشرع أن يؤدا
ن وفور نزوله، والصالة عليه مأخوذ فيها الفورية وإن لم يكن بحكم الشرع، ولكن لو لم يـتمكّ 

صُـلّي عليـه وهـو مصـلوب، ولكـن البـد فـي الصـالة مـن مراعـاة            gمن إنزاله كزيد الشـهيد 
← 



 ١٦١  ........................................................................................................  الفصل الرابع/ في الفقه

  .)١(واهللا ،فهمته

flqeŽ‰b@Ş–Ûačñý@flÇwÜŽß@óflzŞàđ†@GÞeë@ŽßflzŞà†@ @

: جـاء رجـل إلـى    ما قـال أبـو هاشـم الجعفـري    : ومنها الخرائج والجرائح: -٣
د بن علي بن موسىمحمb فقال: يا ،أبي مـات وكـان لـه مـال،     بن رسول اهللا، إن 

، وأنا من مواليكم، فأغثني، جأه الموت، ولست أقف على ماله، ولي عيال كثيرافَفَ
 ،دد وآل محمـ علـى محمـ   يت العشاء اآلخرة، فصـلّ : إذا صلgّبو جعفرله أ فقال
أباك يأتيك في النوم، ويخبرك بأمر المال، ففعل الرجل ذلك، فـرأى أبـاه فـي     فإن

النوم، فقال: يا بني، مالي في موضع كذا، فخذه واذهـب بـه إلـى ابـن رسـول اهللا،      
المـال، وأخبـر اإلمـام بخبـر     فذهب الرجـل، فأخـذ    ،ي دللتُك على المالفأخبره إنّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

ف عـن العمـل   ا تجدر اإلشـارة إليـه هنـا أن هنـاك مـن توقّـ      كورة في المتن، وممالشرائط المذ
الً ذلك بقوله: (هـذا حـديث غريـب    بمضمون رواية أبي هاشم الجعفري كالشيخ الصدوق معلّ

والمصـنّفات)، (عيـون أخبـار     اُألصـول بهـذا اإلسـناد، ولـم أجـده فـي شـيء مـن         ��� ال أعرفه 
ه موجـود فـي   فات غريب منه، والحـال أنّـ  وجدانه في المصنّودعوى عدم  )،١/٢٣٢: gالرضا

)، ومثل هـذا كثيـر مـن أعيـان العلمـاء،      ٣/٢١٥كتاب علي بن إبراهيم في (الفروع من الكافي: 
وليس هذا بغريب طالما أن العصمة ألهلها، والتأييد والتسديد من اهللا تعالى، وقال السبزواري: 

انـت غريبـة نـادرة كمـا قالـه الصـدوق، ولـم يـذكر         >قال فـي الـذكرى: وهـذه الروايـة وإن ك    
ه ليس له معـارض وال راد، وقـد قـال أبـو الصـالح وابـن       أنّ ���  األصحاب مضمونها في كتبهم

همـا عـامالن بهـا، وكـذا     ه فكأنّي على المصلوب وال يستقبل وجه اإلمام في التوجـ زهرة: يصلّ
المسالك، قال إن عمل به فال بـأس   صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين بن سعيد، والفاضل في

 ) ١/٣٣١ذخيرة المعاد:  (ينظربه...<. 

 .٣٢٧/  ٣تهذيب األحكام:  ينظر ،٢١٥/ ٣الكافي:  )١(
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  .)٢(وقال: الحمد هللا الذي أكرمك و اصطفاك ،)١(المال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليس في ذلك عجب أو مغاالة، فالصالة عليهم هي من الحقـوق التـي جعلهـا اهللا تعـالى ألهـل      ) ١(
الواردة فـي المصـادر المعتمـدة     بداللة طوائف غير قليلة من األخبار bبيت العصمة والطهارة

، ٢٤١/  ٤ة، ونحن هنا نقتصر على ما أخرجه (أحمد بن حنبل في مسـنده:  ة والعاملدى الخاصّ
، ٣٠١/  ١، والترمـذي فـي سـننه:   ١٦/ ٢، ومسلم في صـحيحه:  ١١٨/  ٤والبخاري في صحيحه: 

م عـن كعـب بـن    )، وغيـره ٤٧/ ٣، والنسائي في سـننه:  ٢٩٣/ ١، وابن ماجة في سننه: ٣٤٨باب 
عجرة وغيره، قال: لما نزلت هذه اآلية قلنا: يا رسول اهللا، أما السالم عليك فقد علمناه، فكيـف  

الصالة عليك، قال: >قل اللهم صلّ على محمد كما صلّيت علـى آل إبـراهيم   د وعلى آل محم
إنّك حميد مجيد، اللهم بارك على محمك راهيم إنّـ د كما باركت على آل إبد وعلى آل محم

د وآلـه أفضـل أعمـال البـر<، (البحـار:      الصالة على محم >أنb حميد مجيد<، وقد ورد عنهم
٣٤٧/ ٧٥قة جزمـاً إذا  ا تخرق الحجب، األمر الذي يجعل االستجابة مضمونة ومتحقّ) وهي مم
د هـذه الحقيقـة، فقـد جـاء عـن اإلمـام       رت شرائطها، وتوجـد جملـة مـن المرويـات تؤكّـ     توفّ

 د وآله، ثمحاجة فليبدأ بالصالة على محم وجلّ ه قال: >من كانت له إلى اهللا عزّأنّ gالصادق
يسأل حاجته، ثم يختم بالصالة على محماهللا عزّد وآل محم أكـرم مـن أن يقبـل     وجلّ د، فإن

الطرفين ويدع الوسط إذا كانت الصالة على محم٩٠البحـار:  (د ال تحجب عنه<، د وآل محم 
ه قال: >من لم يقـدر علـى مـا يكفّـر بـه ذنوبـه، فليكثـر مـن         أنّ gوقد روي عن الرضا )،٣١٦/ 

٩١/٤٧(البحار:  .ها تهدم الذنوب هدماً<د وآله، فإنّالصالة على محم(  
عطيـت هـذه الخصوصـية    �� مـا  فإن مقتضى إطالق الرواية يكون شامالً لصغير الذنب وكبيره، وإنّ

تخفيـف الضـغط النفسـي لـبعض األفـراد الـذين وفّقـوا لإلنابـة          زة لتكون وسيلة من وسائلالمتمي
عنـدهم نتيجـة    م نفسـي حـاد  دوا مـن الـداخل ويحصـل تـأزّ    والرجوع إلى بارئهم، فكـي ال يتعقّـ  

روح األمـل فـيهم،    ية للتخفيـف عـنهم، وبـثّ   الذنوب جاء هذا الذكر كمنحة إله ارتكاب بعض
النفسي والعقلي، فضالً عن ذلك فـإن الصـالة   ورفع معنوياتهم وبذلك يبقى الشخص على توازنه 

د وآلهعلى محمb وأنّمن >أفضل أعمال البر >هـا تعـدل التسـبيح    ا تُستجاب بها الدعوة، وأنّها مم
 وجـلّ  د وآلـه تعـدل عنـد اهللا عـزّ    : >الصـالة علـى محمـ   gوالتهليل والتكبير كما في قول الرضا

 .بة وآثار إيجابية نافعة)، وهذه ثمرات طي٤٧/  ٩١(البحار: ، التسبيح والتهليل والتكبير<

  .٣٧٦/ ٧. ينظر مدينة المعاجز:  ٢/٦٦٥الخرائج والجرائح: ) ٢(
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fl•sñý@ŞnÛačj�G|î@flëflïç@fl•sñý@fluwÐÈ�Š@s½aŞjÈflÇ@Šbèä@čifl–čñý@w§aflìjčñ@ @
 لالمفضّـ  يأبـ  الشـيخ  إلـى  طـرق  ةعد من بأسنادنا نرويها جمال األسبوع: -٤
حـ  )١(:قـال  ،اهللا اهللا رحمه عبد بن دمحمبـن  الحسـين  بـن  اهللا عبـد  أحمـد  أبـو  ثناد 

 ،اسـي العب العلوي حمزة بن علي بن دمحم ثناحد :قال، )٢(النصيبي العلوي إبراهيم
ثنا قـال: حـد   اهللا رحمـه  الجعفـري  القاسم داود بن هاشم وأبو )٤(أبي ثناحد )٣(:قال

جعفـر   رجالً سـأل أبـاه   أنg :، عن أبيه موسى بن جعفرgالرضا علي بن موسى
ي ثني أبـي، عـن جـد   حـد  ،)٥(عن صالة التسبيح، فقال: تلك الحبـوة  gدبن محما

اه ا قدم جعفر بن أبي طالـب مـن أرض الحبشـة، تلقّـ    قال: لمg ،علي بن الحسين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( محم :يكنّد بن عبد اهللا بن المطّقال الشيخ الطوسي ،ل، كثيـر الروايـة،   ى أبا المفضّلب الشيباني
بـة الطـاهرة، ولـه    ت الطيه ضعفه جماعة مـن أصـحابنا، لـه كتـاب الـوالدا     حسن الحفظ، غير أنّ

كتاب الفرائض، وله كتاب المزار، وغير ذلك، أخبرنا بجميع كتبـه ورواياتـه عنـه جماعـة مـن      
 :٢١٦أصحابنا. (فهرست الشيخ الطوسي(  

قال الشيخ علي النمازي: عبد اهللا بن الحسين بن إبراهيم بن علي بن عبيد اهللا العلـوي النصـيبي    )٢(
    )٤/٥١٧مستدركات علم رجال الحديث:  (ينظريذكروه. أبو أحمد رحمه اهللا، لم 

)٣( محم :د بن علي بن حمزة بن الحسن بن عبيـد اهللا بـن العبـاس بـن علـي بـن أبـي        قال التفرشي
 ) ٤/٢٧٤(نقد الرجال:  أبو عبد اهللا، ثقة، عين في الحديث، صحيح االعتقاد. gطالب

)٤( على بن حمزةقال الشيخ محم :د علي األردبيلي اس بن علي بن بن الحسن بن عبيد اهللا بن العب
  )  ١/٥٧٧(جامع الرواة:  د، ثقة.أبو محمg أبي طالب

هـا حبـاء   يت صالة جعفر بصالة الحبـوة؛ ألنّ وسم )١٥٤الحبوة: العطية، (ينظر المعجم الوسيط: ) ٥(
الصالة  ) وهيي اهللا عنهل بها على جعفر (رضومنحة منه، وعطاء من اهللا، تفضّ nمن الرسول

قـين فـي شـرح مـن اليحضـره الفقيـه:       ة وشيعة). (ينظر روضة المتّالمشهورة بين الفريقين (سنّ
٢/٨٠٧(   
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ا رآه جعفـر أسـرع إليـه    فلمـ  ،)٣(بخيبـر  )٢(مـن معرسـه   )١(لـوة علـى غَ  nرسول اهللا
ا أردفـه، فلمـ  و )٤(ركـب العضـباء   ثـم  ،، وحادثه شيئاnًفاعتنقه رسول اهللا ،هرولة

 ؟عليه فقال: يا جعفـر، يـا أخ، أال أحبـوك ؟ أال أعطيـك     انبعثت بهما الراحلة أقبل
عطي جعفراً عظيماً من المال، قال: وذلـك لمـا   ه يالناس أنّ ؟ قال: فظنأال أصطفيك

اك أبـي  ه خيبر، وغنمه أرضها وأموالها وأهلها، فقال جعفر: بلى فدفتح اهللا على نبي
  مه صالة التسبيح. ، فعلّ\�� )�� 

دين وتسـليمتين،  ها أربع ركعـات بتشـه  : وصفتها أنgّقال أبو عبد اهللا الصادق
سـورة الحمـد وإذا    )/�� ه فليقـرأ فـي الركعـة    يها فليتوجـ فإذا أراد أمرؤ أن يصـلّ 

زلزلت، وفي الركعة الثانيـة سـورة الحمـد والعاديـات، ويقـرأ فـي الركعـة الثالثـة         
لحمد وإذا جاء نصر اهللا والفتح، وفي الرابعة الحمد وقل هو اهللا أحـد، فـإذا فـرغ    ا

ة: (سـبحان اهللا  ركعـة فليقـل قبـل الركـوع خمـس عشـرة مـر        من القراءة فـي كـلّ  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ١٣٢/  ١٥لسان العرب:  (ينظر الغَلوة: قدر رمية بسهم. )١(
 (ينظـر التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنـوم واالسـتراحة ... والمعـرس: موضـع التعـريس.       )٢(

  ) ٨٦/  ٤مجمع البحرين: 
، وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريـد  nخيبر: الموضع المذكور في غزاة النبي )٣(

الشام، يطلق هذا االسم على الوالية، وتشتمل هذه الوالية على سبعة حصـون ومـزارع ونخـل    
عليـه رحـى،    لقيـت ��  كثير، وأسماء حصونها هي: حصن ناعم وعنده قتل مسـعود بـن مسـلمة،   

، وحصـن النطـات، وحصـن السـاللم، وحصـن      ص حصن أبي الحقيـق، وحصـن الشـق   والقمو
الوطيح، وحصن الكتيبة، أما لفظ خيبر فهو بلسان اليهود الحصن، ولكون هـذه البقعـة تشـتمل    

على هذه الحصون سميت خيابر، وقد فتحها النبيn       كلّها في سـنة سـبع للهجـرة وقيـل سـنة
 ) ٤٠٩/  ٢ثمان. (ينظر معجم البلدان: 

اسم لها علم، ولم تكن عضباء، أي من العضـب الـذى هـو الشـق      nالعضباء: لقب ناقة النبي )٤(
  ) ٢٤٢/  ٢ما هو اسم لها سميت به لنجابتها ومضيها في وجهها. (تاج العروس: في األذن، إنّ
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ذلك في ركوعـه عشـراً، وإذا اسـتوى     اهللا واهللا أكبر)، ويقلّ ��� والحمد هللا وال إله 
سجد قالهـا عشـراً، فـإذا جلـس بـين السـجدتين       من الركوع قائماً قالها عشراً، فإذا 

قالها عشراً، فإذا سجد الثانيـة قالهـا عشـراً، فـإذا جلـس ليقـوم قالهـا قبـل أن يقـوم          
 ومـائتي عشراً، يفعل ذلك فـي األربـع ركعـات يكـون ثالثمائـة دفعـة تكـون ألفـاً         

   .)١(تسبيحة

čifläŽõb@w½awÔč•bG�@čÏw½a@ïfl�čubč†@čßčjÛa@åfl†GÊ@s½afl†zflqčò@ @
قـال:   ،اسم الجعفـري ـ، عـن داود بـن قـ   )٢(وى سـعد بـن عبـد اهللا   ور :الغيبة -٥
التـي   )٤(، والمقاصـير )٣(، فقال: إذا قام القائم يهـدم المنـار  gدعند أبي محم كنتُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٨/١٩٣، ينظر بحار األنوار: ١٨١جمال األسبوع:  )١(

)٢١١بداء عند الشيعة اإلمامية) رقم الرواية ت ترجمته تحت عنوان (معنى ال) مر.  
)٣ (ينظرين. المنار: جمع منارة وهي العالمة التي تجعل بين الحد)  :٢٤١/ ٥لسان العرب ( 

)٤  أو ـ   ل) ومقصورة المسجد محرابه، وهي من البدع المحدثة، والمعـروف تاريخيـاً أنس مـن أس
كـى لنـا الـدينوري وهـو عـامي المـذهب       أركان هذه البدعة هو معاوية بن أبي سفيان، وقد ح

الً سبب حدوث المقاصير المبتدعة في المساجد فقال: >وأقبـل النـزال بـن عـامر فـي تلـك       معلّ
ي بالناس الغداة، ومعه خنجر، فوجأه به في إليته، وكـان  ى قام خلف معاوية وهو يصلّالليلة حتّ

يـا بـن    ���� ا عدو اهللا؟ فقـال معاويـة:   ، فقال لمعاوية: أهل قتلتك ي*�8!?معاوية عظيم األليتين، 
أخي فأمر به معاوية، فقُطعت يداه ورجاله، ونزع لسانه فمات، ودعا بطبيب فأمره أن يقطع مـا  

خذت المقاصير فـي  حول الوجأة من اللحم خوفاً من أن يكون الخنجر مسموماً، فمن يومئذ اتّ
اس الليـل، وكـان إذا   أيضاً من يومئذ حرخذ ثقاته و أحراسه، واتّ ��� الجوامع، فكان ال يدخلها 

. سجد بالناس جعل على رأسه عشرة من ثقات أحراسه، يقومون من خلفه بالسـيوف والعمـد<  
 ) ٢١٥(األخبار الطوال: 
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هـا  علي فقال: معنى هـذا أنّ  ،؟ فأقبلاجد، فقلت في نفسي: ألي معنى هذافي المس
محدثة مبتدعة لم يبنها نبي ٢)(١(ةوال حج( . 

 ŽyŽáØ@fl‘ğÕ@ŞrÛačlì@flÇwÜwÏ@ó~Ôč†@wþačyŞjčò@ @
٦- ـ   )٣(قـال  :ةكشف الغمد: خـرج أبـو محمg     فـي جنـازة أبـي الحسـنg 

ن رأيـت أو بلغـك   : مـ قرابة نجاح بن سـلمة  عون أبووقميصه مشقوق، فكتب إليه 
ة شقـ       ثوبـه   من األئمدفـي مثـل هـذا؟! فكتـب إليـه أبـو محمg :    يـا أحمـق، ومـا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) يجدر أن نشير إلى حكم المقاصـير مـن الزاويـة الشـرعية، فقـد حكـم علمـاء اإلماميـة قاطبـةً          ١(

لــوا لــذلك بالمقاصــير والجــدران بينهمــا حائــل، ومثّ بــبطالن صــالة اإلمــام والمــأموم إذا كــان
ة ونحوهما، وكان مستندهم في ذلك رواية أبي هاشم الجعفـري، وغيرهـا مـن الروايـات الدالّـ     

 على تحريمها. 

عد صها كاآلتي: نلخّ ���+&ة وفي الجملة لنا أن نستوحي من رواية الجعفري  
األول  كلّ ل: أنه مطلوب ومندوب إليه في الشريعة ولم يكـن  أنّأمر مبتدع يحدثه الناس بتخي

من إزالته باعتباره دخيالً عليها. من صميمها فالبد  
الثاني: أن ما يبنى من المقاصير في المساجد من جهة الخلفاء بقصد التحصـين والحمايـة لهـم    

  كي ينجوا من فتك مناوئيهم أمر ال يغطّيه سند شرعي صحيح.
يعطـي   nبارتفاع فاحش بنحوٍ لـم يكـن متعارفـاً فـي زمـن رسـول اهللا      الثالث: أن بناء المأذنة 

  ه مبغوض لدى الشارع وغير مرغوب فيه، ومن هنا تكون إزالته أمراً الزماً.راً سلبياً إلى أنّمؤشّ
    تطويل المآذن التي هي من المبتدعات في الـدين يعـود أمرهـا إلـى مؤس الرابع: أن ل وهـو  سـها األو

  )  ٢٤٧ته المحدثة هذه. (ينظر إحقاق الحق: بعونه في سنّأخذ الناس يتّ اب، ثمعمر بن الخطّ
 :، الخـرائج والجـرائح  ١٤٢/ ٢الهدى: إعالم الورى بأعالم  :. ينظر٢٠٦الغيبة (الشيخ الطوسي): ) ٢(

  .٢١٥/  ٣ة: األئم معرفة في ةالغم كشف ،٥٣٦/ ٣، مناقب آل أبي طالب: ٤٥٣/ ١

  أي أبو هاشم الجعفري. )٣(
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  )٢( .موسى على هارون )١(! قد شقما هذا؟يدريك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت علـى  هـا دلّـ  ت رواية أبي هاشم على جواز شق الثوب بالنسبة للولـد علـى والـده، كمـا أنّ    دلّ) ١(

استشهد بفعل موسى في موت أخيه هارون، والسـؤال الـذي    gهجوازه لألخ لموت أخيه؛ ألنّ
ينفتح في هذا المجال هل يمكن االستفادة من جواز شق الثوب لمطلق األقارب أو أن الجـواز  

المسـألة فيهـا جـدل فقهـي      تصراً على خصوص الولد على أبيه، واألخ على أخيـه؟ إن يبقى مق
ذلـك، نعـم شـق الثـوب مـن جهـة األب علـى         بين األعالم، فقد ذهب بعضهم إلى عدم جـواز 

) ومنهم من منع ذلـك مقتصـراً فـي    ٢/٥٦ولده، أو الولد على والده ال بأس به، (ينظر الذكرى: 
، ومستندهم في ذلك هو ما فعلته الفاطميات على الحسـين بـن   bينالجواز على األئمة والحس

مـن   ٣١، بـاب  ٤٠٢/ ٢٢(وسـائل الشـيعة:    علي من لطم الخد وشق الجيب، كما ورد في رواية
  ). ١أبواب كفارة شق الثوب... ح 
ارة اليمـين، وهـي إطعـام عشـرة مسـاكين، أو      ب على فعلـه كفّـ  أما ما عدا ذلك فهو محرم يترتّ

ه علـى  جـ ام، وفـي هـذا المجـال قـد و    هم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثالثـة أيـ  كسوت
الثوب بعض االعتراضات منها: القائلين بجواز شق 

األون يقوم بشقم فعله هذا يـوحي إلـى األذهـان أنّـ    ثوبه على فقد عزيز من األعزّ ل: إن ه ة فإن
الرضـا بقضـائه وعـدم إظهـار السـخط عليـه       من الساخطين على قضـاء اهللا وقـدره، والمناسـب    

ه يمكن أن يجتمـع جـواز شـق الثـوب مـع الرضـا       هذا االعتراض نقول: إنّ تعالى، ولإلجابة عن
  بقضائه، ومن ثم ال يوجد ما ينافي ذلك.  

الثوب يستلزم تضييعاً للمال، وهو مم شق الثاني: أن م شـرعاً.  ا ينطبق عليه عنوان التبذير المحـر
ه إذا كان له غرض عقالئي في شق ثوبه فسـوف ال يعـد ذلـك مـن التبـذير المحـرم،       نّوجوابه أ

ره في موت أحد أقربائه أو أصـدقائه، وإظهـار ذلـك قـد يكـون      فإن اإلنسان قد يريد إظهار تأثّ
بشق الثـوب، فـال محـذور فيـه مـن هـذه الجهـة، هـذا حصـيلة           )��! �بضرب اليد على اليد، 

المسـألة مـع مراعـاة االختصـار فيهـا، ومـن أراد التوسـعة فليرجـع إلـى           صل بهذهالبحث بما يتّ
  المدونات الفقهية لألعالم.

)٢ (كشف الغم٧٩/٨٥، بحـار األنـوار:   ٢٧٤/  ٣وسائل الشيعة:  :، ينظر٢١٤/ ٣ة: ة في معرفة األئم ،
  .٣/٤٩٠: جامع أحاديث الشيعة
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fliflîŽæb@flëčéu@čÈÛa�Üčò@wþč̂ �@w½awcŠčñ@fl�flë@Jbàèčyawcë@Ja†č̂ �@ŞŠÛaGÝu@fl�flàè´@ @
أبـا   )٢(قـال: سـأل الفهفكـي    ،هاشـم  أبـي  عـن  ،)١(سـناد اإل وبهذا: الورى عالمإ -٧
دمحمg  فقـال:   )٣(ما بال المرأة المسكينة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سـهمين؟

عقُلَـةٌ المرأة ليس عليها جهاد وال نفقة، وال عليهـا   إن٥(مـا ذلـك علـى الرجـال    ، إنّ)٤(م( ،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جعفـر، عـن أبـي    بـن  اهللا يحيـى، عـن عبـد    نب دمحم بن عن أحمدأي باإلسناد المتقدم، وهو ) ١(
.هاشم الجعفري 

)٢( د الخوئيقال السيH  ب، من أصـحاب الهـاديأبو بكر الفهفكي ابن أبي طيفور المتطب :g ،
رجال الشيخ، كذا في النسخة المطبوعة، وفي نسخة المولى القهبائي، وفيهما خلـط، فـإن ابـن    

د من أبيـه أبـي   على أبي محم الفهفكي النصّأبي طيفور المتطبب شخص آخر، روى أبو بكر 
 )  ٢٢/٧٥معجم رجال الحديث:  ينظر. (cالحسن

ه يقصد بقوله: (تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين) التشريع الـذي جـاء ذكـره فـي القـرآن      إنّ )٣(
 الكريم، وهو قوله تعالى:{� �(- �S5�7u�  �.� Z̈ 	* �R6 �0 �� 	# J$��� � �#�1p �	� �/ � z	-	62 :١١} (النساء.( 

)٤ (عقُلة: بضمالم عقُلة على قومه، أي: غرساً يؤدونـه مـن أمـوالهم،    القاف: الغرم، يقال: صار دمه م
 ) والمعنى أن المرأة ال تصير عاقلة في دية الخطأ.٤٣٨معجم لغة الفقهاء:  (ينظر

ه قـف وراء هـذا التشـريع، وإنّـ    ح وجـه الحكمـة التـي ت   ببيانه هذا يحاول أن يوضّ gإن اإلمام) ٥(
ينطلق من حسابات دقيقة وعميقة، منطلقاتها العدل وعدم الحيف واإلجحـاف بـالحقوق التـي    

ك على أساس إحـداث  القضية تتحر ، وأن�67��صل بالجانب الحقوقي لإلنسان ذكراً كان أو تتّ
 مـن يحـذو حـذوه    ر ابـن أبـي العوجـاء و   حالة من التوازن في الحقوق ال كما يحاول أن يصـو

المهم هذا فيه مخالفة لمقتضى العدل اإللهي، وبعبارة أكثر وضوحاً، إن قديماً وحديثاً، من أن 
في هذا األمر هو تحقيق العدل، ومعلوم أن العدل ليس دائمـاً يـالزم المسـاواة، بـل قـد يكـون       

حيـان قـد تكـون    ه فـي بعـض األ  االلتزام بالمساواة على الدوام يحمـل طـابع الظلـم، بمعنـى أنّـ     
ستاذاً أعطى درجات متساوية لكـلّ  �� من الظلم، فمثالً لو فُرض أن  )��!� �المساواة من العدل 

تالمذته ممن جاءوا إلى قاعة االمتحان، فإن هذا قطعاً سـوف يكـون مـن الظلـم طالمـا كانـت       
ال فـي  مستوياتهم الفكرية والعقلية والعلمية مختلفة وليست على درجـة واحـدة، وهكـذا الحـ    

← 
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عـن هـذه    gسأل أبا عبد اهللا )١(أبى العوجاء في نفسي: قد كان قيل لي: إن فقلتُ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  

���67مسألة اإلرث بين الذكر (اهللا سـبحانه فـي تشـريعه هـذا أخـذ مـن       ، فإنّنا بالتأم ل نجد أن
الرجل في مقابل ما أخذ منه تحقيقاً للتوازن الذي أساسـه   عطى�� و، عطيت�� المرأة في مقابل ما 

العــدل، وهــذا ممــا يمكــن أن نســتوحيه مــن بعــض المرويــات التــي جــاءت عــن أهــل بيــت   
د بـن  إلى محمg ، وهي تبين وجه العلّة في هذا التشريع، منها ما كتبه اإلمام الرضاbصمةالع

ة إعطـاء النسـاء نصـف مـا يعطـى الرجـل مـن        سنان فيما كتب من جواب مسـائله، قـائالً: >علّـ   
الميراث؛ ألن عطـي، فلـذلك وفّـر علـى الرجـال، وعلّـ         المرأة إذا تزوة جـت أخـذت والرجـل ي

�� الذكر مثلي ما تُعطى  في إعطاء ��! � �67نثى؛ ألن��في عيال الذكر إن احتاجت، وعليـه   
أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل وال تؤخذ بنفقتـه إن احتـاج، فـوفّر    

� 	 : {وجـلّ  على الرجل لـذلك، وذلـك قـول اهللا عـزّ     	� 	A5� �0� J5 	d �;&� 	� Z���� 	R� J}	� 	_��� �,&� 	KZ<��u 
 � ���� 	5 0	� � �0 �5 �� 	� 2	� 	_�� 	� ��8	� 	 	� � �� 	}   ) ٥٧٠/  ٢علل الشرائع:  ينظر)<. (٣٤} (النساء:�	8

ه لو قلنا بتساويهما في اإلرث الستلزم األمر من ذلـك  هذا نخلص إلى نتيجة، وهي أنّ ومن كلّ
ما تأخذه المرأة من سـهم   ا أنه إذا أمعنّا النظر جيداً في اإلرث لوجدنظلماً، أضف إلى ذلك أنّ

الرجل يصرف سهماً على نفسه ويصرف اآلخـر فـي عائلتـه    هو أكثر مم ا يأخذه الرجل، إذ إن
ا التي منها الزوجة، في حين نجد المرأة تحتفظ بسهمها وال تصرف منـه شـيئاً فـي عائلتهـا ممـ     

ة زوجها من ستفادة من حصّتها زيادة على االها احتفظت بحصّها األكثر ربحاً، حيث إنّيعني أنّ
 ة المرأة هي األكثر في الحسابات الرياضية.دون عكس، وعلى هذا تكون حصّ

اسمه: عبد الكريم بن أبى العوجاء، هو من تالمذة الحسن البصري، وكان خال معن بن زائـدة   )١(
(البـن   وربيب حماد بن سلمة، وكان يدس األحاديث فـي كتـب حمـاد. (ينظـر الموضـوعات     

وقـد انحـرف عـن التوحيـد، وهـو معـدود مـن أحـد الزنادقـة الـذين كـانوا             )٣٧/ ١لجوزي): ا
واالرتياب في قلوب العـوام،   ينشطون إلفساد الشريعة والتالعب بالدين بقصد أن يتسلّل الشك

وبهدف خلق حالة اهتزاز عقائدي وديني من الداخل من خالل إثارة الشبهات، قال أبو أحمد 
 بضـرب  فـأمر  علـي  سليمان بـن  بن دمحم به أتى العوجاء أبي ابن أخذ افلم ظ:بن عدي الحافا

�عنقه، وأيقن بالقتـل قـال: واهللا لقـد وضـعت فـيكم أربعـة آالف حـديث          فيهـا الحـالل   ���� �
ــل�� و ــركم.        حلّ ــوم فط ــي ي ــومتكم ف ــومكم، وص ــوم ص ــي ي ــرتكم ف ــد فطّ ــرام، ولق ــا الح فيه

 ) ٣٧/  ١(البن الجوزي):  (الموضوعات
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بـن أبـى   افقال: نعم هذه مسالة  ،عليg المسالة، فأجابه بمثل هذا الجواب، فأقبل
خرنا ما جـرى  واب منّا واحد إذا كان معنى المسألة واحداً، جرى آلالعوجاء، والج

ــا و ــا، وأولن ــر ســواء  آألولن ــم واألم ــي العل ــا ف ــر  nولرســول اهللا ،)١(خرن وأمي
   . )٢(فضلهما -صلوات اهللا عليهما  - المؤمنين

fliŽæbî@w×čÐîŞîčò@čÐÛaflŠG‰a@čßğŠÛa@åflib@ @
 اج بـن سـفيان  م: دخـل الحجـ  ومنها: ما قـال أبـو هاشـ    الخرائج والجرائح: -٨

ــ )٣(العبــديــي محم ــا النــاس فســأله عــن المبايعــة، قــال: ربg ، دعلــى أب مــا بايعن
إلى األصل، قال: ال بأس، الدينار بالـدينارين بينهمـا خـرزة،     )٤(فنواضعهم المعاملة

    فقـال: إنّ    فقلت في نفسي: هـذا شـبه مـا يفعلـه المرب ،٥(مـا الربـا  يـون، فالتفـت إلـي( 
نه فـال بـأس   ـ، فـإذا جـاوزت حـدود الربـا وزويـت عـ      )٦(قصد به الحـرام  الحرام ما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك لوجود عصمة ذاتية تعطيهم حصانة تبتعد بهم عن الوقوع فـي األخطـاء أو االضـطراب    ) ١(

في األجوبة ممـ     ا يجعلها متناقضة غير موحهـم  ا يعنـي أنّ دة، وهـو ينـافي كـونهم معصـومين مم
لهم عين نـور آخـرهم   جميعاً صلوات اهللا عليهم يصدرون عن نور وعلم وعقل واحد، فنور أو

 زيادة أو نقصان. بال امتياز أو

 فـي  ةالغمـ  ، كشـف ٦٨٥/  ٢الخـرائج والجـرائح:    :، ينظـر ١٤٢/ ٢الهدى:  بأعالم الورى إعالم )٢(
 .٣٢٨/ ١٠١، بحار األنوار: ٥٧٠/  ٧، مدينة المعاجز: ٢١٦/ ٣ة: األئم معرفة

)٣( د الخـوئي     سفيان بن اجحجقـال السـي :العسـكري  عـن  روى :�العبـديg    معجـم رجـال) .
 ) ٥/٢١٣: الحديث

مـن ثمـن الشـراء الـثمن الـذي دفعـه للبـائع حـين شـرائه، أي البيـع            المواضعة: البيع بثمن أقـلّ ) ٤(
  وبعبارة أوضح هي تعني البيع بخسارة. )٤١٤بخسارة. (ينظر معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 

سـين علـى   الربا: الفضل والزيـادة والفائـدة الفاحشـة، واصـطالحاً: فضـل أحـد المـالين المتجان        )٥(
  ) ٢٠٣اآلخر بال عوض. (معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 

بعـد وضـوح معـالم الحـرام والعلـم بهـا عنـد المكلّـف،          مـا يـتم  من المعلوم أن قصد الحرام إنّ )٦(
← 
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 .)٢(عـيه البيـع علـيء يوقـا شـكون بينهمـي ���  )١(ن يداً بيد، ويكرهـالدينار بالديناري

ŽáØŽy@w½aŽävGæì@žæg@flæb×@Žßč‡ûJbí@ @
 عـن  نقـالً : الشـيعة  حديقة في األردبيلي جلاأل المولى مستدرك الوسائل: -٩
، عـن أبـي هاشـم    )٣(عن علي بـن إبـراهيم بـن هاشـم    بابويه،  بن سناد لعلياإل قرب

ـ  الجعفري، قال: سد العسـكري ئل أبـو محمg  المجنـون. فقـال صـلوات اهللا     عـن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

ف إذا أراد أن يودع أموالـه  ح هذه المسألة، وهو أن المكلّويمكن أن نضرب لذلك مثاالً يوضّ
ياع ال بقصـد أخـذ الفوائـد الربويـة التـي      لمحافظة عليه من الضسالمي بقصد افي البنك غير اإل

ب على ذلك اإليداع، فإذا أخذ الفائدة وليس له قصد من البدايـة ألخـذها يكـون حـالالً،     تترتّ
وأن المكلّف قد جاوز الحرام وجانب حدود الربا، وثمة مثال توضـيحي آخـر يظهـر فـي مـن      

هـذا االقتـراض    لشراء بيت للسـكن فيـه مـع علمـه أن    يقترض ماالً من البنك في صورة الحرج 
ص مـن هـذه اإلشـكالية فبإمكـان المكلّـف أن يلتـزم بـالقرض دون        ب عليه فائدة، وللتخلّيترتّ

ر عنه بالحيلة الشرعية، وهذه قضية أيضاً ترجع إلى قصد المكلّف، فإذا كـان  الفائدة وهو المعب
  جاز ذلك، هكذا ذكر األعالم من الفقهاء. قصده بهذه الصورة المذكورة وهو أعلم بقصده

من كونه داالًًً على الحرمة أو الكراهـة بـالمعنى    ملكراهة المستعمل في المرويات أعإن لفظ ا) ١(
يكون بينهما شيء) ليس المقصود بـه الكراهـة    ��� : (ويكره gالمصطلح عليه، وقوله األخصّ

من دون اإللـزام بتركـه، بـل المقصـود      بالمعنى المصطلح وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء
 (الحرمة)، أي فيحرم إذا لم يكن بينهما شـيء السـتلزامه حصـول الربـا؛ ألن     بها اإللزام بالترك

  هذا من قبيل التفاضل في الجنس الواحد.
وصفوة القول: أن بيع الدينار بالدينارين ال تشمله ضابطة حصـول الربـا إذا انضـم إلـى الـدينار      

زة، فيكون أحد الدينارين في قبال الدينار اآلخر، والدينار الثاني يكـون فـي قبـال    شيء كالخر
  الخرزة فال ربا. 

  .١٢١/  ١٠٠، بحار األنوار: ٦٣٦/  ٧مدينة المعاجز:  :. ينظر٦٨٩/ ٢الخرائج والجرائح :  )٢(
)٣( ٢٤ت ترجمته تحت عنوان (العقل عطية اهللا لعباده) رقم الرواية مر. 
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  )٢(.امـم األنعـففي حك )���  ،)١(باعإن كان مؤذياً فهو في حكم الس وسالمه عليه:
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عطـى  ه إن كـان مؤذيـاً في  أنّـ  :للمجنون يلّوح إلى مطلب حاصله gتفصيل الذي ذكره اإلمامال نإ )١(
و ،باع المفترسةحكم الس المن ثمبد ه وأذاه،  ؛جر عليهمن الحفـال تبقـى    ��� وليأمن الناس من شر

فيكـون شـأنه كبقيـة الحيوانـات      ،نـه أذى لآلخـرين  عضرورة للحجر عليه طالمـا كـان ال يصـدر    
المجنـون لـو    أن ،فـي حكـم السـباع)   (بقولـه   gليفة كاألنعام، ومن المحتمل أن يكون مـراده األ

بجناية القتل مثالً فإن قتصـاص منـه سـواء أكـان ذلـك      الهـذا ال يسـتلزم القـود وا    جنى على أحد
د خاطئاً، نعـم تحمـل علـى عاقلتـه الديـة، ويؤيـ       مداً أوسواء أكان متعم ،مجنوناً مالمقتول عاقالً أ

عـن   ،د بـن مسـلم  منها: صحيحة محم نذكر المهم ،ة رواياتعليه عد تحتمال المذكور ما دلّالا
كـان أو   !089 يجعل جنايته جناية المعتوه على عاقلته،  gكان أمير المؤمنين: >قال  gأبي جعفر

  ) ١ح من أبواب حكم عمد المعتوه ،١١باب  ،٤٠٠ / ٢٩ وسائل الشيعة<. (عمداً
د بـن أبـى بكـر كتـب إلـى أميـر       محمـ  أنg :<عبد اهللا يعن أب ،زياد يإسماعيل بن أبومنها معتبرة 

يسأله عن رجـل مجنـون قتـل رجـالً عمـداً، فجعـل الديـة علـى قومـه، وجعـل خطـأه             gالمؤمنين
  )  ٥ح من أبواب حكم عمد المعتوه، ١١باب  ،٤٠١/  ٢٩وسائل الشيعة: <. (وعمده سواء

عدم الفرق بين كـون المقتـول بالغـاً أو صـبياً، عـاقالً أو       علىقهما بإطال هاتان الروايتان فقد دلّت
 والشيء الذي هو جدير باإلشـارة إليـه فـي المقـام هـو أن      فاق عندنا،تّا لة محلّأمجنوناً، وهي مس

ألن  ؛قتصـاص منـه  الجنونه ال يكون مانعاً مـن ا  ن فإنج ثم ،الشخص لو قتل في حال كونه عاقالً
قتصاص مـن المجنـون إذا جنـى فـي حالـة جنونـه ال فـي        الالتي دلّت على عدم اظاهر الروايات 

حالة كونه عاقالً ثم و ،جنهذا الفرض ال تشمله تلـك النصـوص، ويوجـد مـا يـدلُّ علـى        من ثم
، قـال:  لعجلـي اجاء عن بريـد بـن معاويـة    فقد قتصاص منه وإن صار بعد ذلك مجنوناً، الضرورة ا

<ئل أبو جعفرسg عن رجل قتل رجالً عمداً، فلم يقم عليه الحدى الشهادة عليـه حتّـ   ، ولم تصح
ه قتله، فقال: إن شهدوا عليـه  قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنّ إن ثم ،خولط وذهب عقله

ة من فساد عقل قتـل بـه، وإن لـم يشـهدوا عليـه بـذلك،       ه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّأنّ
عروكان له مال يفع إلى ورثة المقتول الدية مـن مـال القاتـل، وإن لـم يكـن لـه مـال أعطـى         ف د

مـن أبـواب    ٢٩بـاب   ،٧٢ / ٢٩وسـائل الشـيعة:   ( <،مسلم أمرئالدية من بيت المال، وال يبطل دم 
وداللتها واضحة على عدم إعفاء الجـاني إن كانـت جنايتـه    ) ١ح ،حكم من قتل أحداً وهو عاقل

 .قتصاص منهالالجنون الالحق له بعد ذلك ال يمنع من ا وأن، حال كونه عاقالً 

 .٤٤٦/ ١٧الشيعة:  أحاديث جامع، ينظر ٢٤١ / ١٣مستدرك الوسائل:  )٢(
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fluŽ‹aì@flnÇgGÖb@flÈÛač†j@GÕiŁa@¿@s×�Ðfl‰bčñ@�ÄÛaflè‰b 

قـال:   ،، عـن أبـي هاشـم الجعفـري    )١(عـن أبيـه   ،علي بن إبراهيم الكافي: -١٠
ارة يجوز أن يعتقـه فـي كفّـ    ،منه مملوكه )٢(عن رجل قد أبق gأبا الحسن سألتُ

قال أبـو هاشـم رضـي اهللا عنـه:     ، )٤(ف منه موتاًعرِقال: ال بأس به ما لم ي )٣(هار؟الظِّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤(العقل عطية اهللا لعباده) رقم الرواية  مرت ترجمتهما تحت عنوان )١(
والمـراد بـه العبـد الـذي      .)٣: أَبِق أبقاً وإباقاً: هرب، فهو آبق وأبـوق، (المعجـم الوسـيط:    اآلبق )٢(

 ه.هرب من موال

 ذات كظَهـرِ  علـي  هـي : قـال  إِذا وظهاراً مظاهرةً ومنها ته،امرأ الرجلُ وظاهر النساء، الظِّهار من )٣(
 الجاهليـة  فـي  الظِّهـار  وكـان  الكلمـة،  بهـذه  الجاهليـة  فـي  نساءها تُطلِّق العرب رحمٍ... وكانت

 الظِّهـار،  وهـو  تـه، امرأ مـن  ظـاهر  مـن  علـى  الكفَّارةُ وجبت�� و عنه نُهوا ماِإلسال جاء افلم طالقاً
 ولــىأ وهــذه والفــرج، والفَخــذ الــبطن دون الظَّهــر خَصُّــوا مــاوإِنّ الظَّهــر، مــن خوذمــأ صــلهوأ

 علـي  نـت أ: قـال  إِذا هنّـ فكأ غُشُـيت،  إِذا مركوبةٌ ةُوالمرأ الركوب، موضع الظَّهر نأل بالتحريم؛
 مقــام الظهــر قــامفأ للنكــاح، يمــ��  كركُــوب حــرام علــي للنكــاح ركوبــك: رادأ مــي،��  كظَهــر

 لَطيـف  مـن  راكـب، وهـذا   النـاكح  نأل النكـاح؛  مقـام  الركوب قاموأ مركوب، هنّأل الركوب؛
أنـت علـي    :قـول الرجـل لزوجتـه   هو صطالحاً او ).٤/٥٢٨للكناية، (لسان العرب:  االستعارات

�\ كظهر قاصداً عدم الرغبـة فـي    ،علي حرام أي أنت ).٢٧٦معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ، (����
مرتبـة،   ارتـه علـى جهـة الوجـوب    ه فكفّم�� ه زوجته بظهر ن يشبم نإجماعها، وقد قال الفقهاء: 

منهـاج  ، (ينظـر  ين مسكيناًفإن عجز أطعم ستّ ،فإن عجز صام شهرين متتابعين ،عتق رقبة :وهي
   ).٣٢١ / ٢: Hئيود الخسيلل حينالصال

في بقاء الحياة له  ومع الشك نتفاء الموضوع،افتكون سالبة ب ،إذ عند العلم بموته ال معنى لعتقه) ٤(
يجوز عتق العبد اآلبق في  على مذهب اإلمامية ك لبقائها بأصالة البقاء، ومعه فبناًءيمكن التمس

وإباقـه ال يكـون سـبباً لـزوال      ،كيـة الحقيقيـة الكاملـة   لـه بالمل  اًعتبـاره مملوكـ  اهـار ب ارة الظّكفّ
الملكية عنه أو نقصانها، نعم من العامن يمنع مطلقـاً، بمعنـى سـواء علـم ببقـاء حياتـه أم ال      ة م، 

    ر.وضعفه ظاه، متزلزلة ملكيته صارت ناقصة و نأب ؛لين ذلكمعلّ
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١(ن أسأله عن ذلكأ وكان سألني نصر بن عامر القمي(.   

wcŽÝ×@�İÛaǴ@~ØŽyëŽá@Ş’ÛaGŠflÈíčò@čÏčéî@ @
عـن داود بـن القاسـم     زيـاد،  بـن  سـهل  عـن  د،محم بن علي الكافي: -١١

ي إنّـ  ،فـداك  جعلـتُ  :لـه  فقلـت  ،بستاناً يوم ذات )٢(معه ودخلتُ ،...: الجعفري
 بتـداءً ا - ام أيـ ثالثـة  قال لـي بعـد    فسكت ثم ،اهللا لي دعاف ،ينمولع بأكل الطِّل

 يٌءفما شـ  :قال أبو هاشم ،)٣(قد أذهب اهللا عنك أكل الطين ،يا أبا هاشم : - منه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وسـائل ٢٤٧/ ٨هـذيب األحكـام:   ، ت١٤٤/ ٣ن ال يحضـره الفقيـه:   مـ  :ينظـر ، ١٩٩ / ٦الكافي:  )١(
 .١من أبواب جواز عتق العبد اآلبق، ح  ٤٧، باب ٨٣/ ٢٣الشيعة: 

  . gأي دخل ذات يوم مع الجواد) ٢(
بإجماع علماء المسلمين عموماً، فشأنه في التحريم كالميتة ولحـم الخنزيـر،    ممحر أكل الطين )٣(

  منها:   المهم نذكر، ومستند المجمعين طائفة غير قليلة من النصوص
 الخنزيـر  كلحـم  كلّه حرام الطين: gاهللا عبد >قال أبو: قال رجل عن ،الواسطي يحيى أبي عن

 لشهوة أكله ومن داء، كلّ من شفاًء فيه فإن القبر طين ���  عليه ��1���  لم فيه مات ثم أكله ومن
    )٦/٢٦٥(الكافي: شفاء<. فيه له يكن لم

م أكـل  فحـر  ،طـين  اهللا تعالى خلـق آدم مـن   إن>قال:  gاهللا وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد
٢٦٥/ ٦ :<. (الكافييتهالطين على ذر(    

  )  ٢٦٥/ ٦ :<. (الكافيفاقأكل الطين يورث النّ>قال:  gعن طلحة بن يزيد، عن أبي عبد اهللاو
نهمك في أكل الطـين فقـد   ان م>قال:  gعن طلحة، عن أبي عبد اهللاوعن إبراهيم بن مهزم، و

   )٢٦٥/ ٦ :الكافي. (<شرك في دم نفسه
ل التوغّـ  وذلـك ألن  ؛ة التحـريم هذه النصوص وما شابهها فيها صراحة واضحة في وجه علّ نإ 

وهـو   ،وهـو مـن أعظـم مصـاديق الضـرر      ،ي إلى إتالف الـنفس وقتلهـا  في أكل الطين قد يؤد
أبا هاشم كان يفعل الحرم ال يجوز فعله شرعاًمحر ام فيكون ذلك موجباً لفسقه ، وإن يقال: إن

  ه، أو جهله بحرمته.ن حمل ذلك على حالة اضطراره ألكلوعدم عدالته؛ قلت: البد م
مـا خـرج    ���  أشكاله يحـرم أكلـه   الطين بكلّ ة من أنالقاعدة العام يهقتضت ه بحسب ماكلّ هذا

← 



 ١٧٥  ........................................................................................................  الفصل الرابع/ في الفقه

 ١(نه اليوممأبغض إلي(.   

ŞnÛačÔŞîsò@sÛëŽŒŽâë@flÈÛaflàGÝ@čibè@¿@wÃflèčÏŠb@ẅ a˜b@ @
 وقّـاد  )٢(األسود بن داود عن ،الجعفري هاشم أبو مناقب آل أبي طالب: -١٢

أبي امحم دمحمg، دعاني: الق أبو ديسي فدفع د،محم رجـل  هـا كأنّ خشبة إلي 
 فمضـيتُ  ،العمـري  إلـى  الخشـبة  بهـذه  صـر : فقال ،الكف ملء طويلة رةمدو باب
علـى  البغـل  فزاحمنـي  بغـل،  معـه  سـقّاء  لـي  عـرض  الطريق بعض إلى صرت افلم 

 ،معــي كانــت التــي الخشــبة فرفعــتُ البغــل، علــى صــح الســقّاء: فنــاداني الطريــق،
 سـريعاً  فبـادرتُ  كتـب،  فيهـا  فـإذا  كسـرها،  إلـى  فنظرتُ ت،فانشقّ البغل، فضربتُ
 فلمـا  صـاحبي،  ويشتم ويشتمني يناديني السقّاء فجعل كُمي، إلى الخشبة فرددتُ

 مـوالي  لك يقول: فقال الباب، عند الخادم عيسى استقبلني راجعاً الدار من دنوتُ
 مـا  أعلـم  لـم  سيدي يا: له فقلت الباب؟ رجل وكسرتَ البغل، ضربتَ لم اهللا هأعزّ
 اكإيـ ، منـه  تعتـذر  أن تحتـاج  عمـالً  تعمل أن احتجت ولم: فقال الباب، رجل في

 بهـا،  مـرت ��  التـي  لسبيلك فامضِِ شاتماً، لنا سمعتَ وإذا مثلها، إلى تعود أن بعدها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  

ها أفضـل السـالم   نالدليل قام على جواز أكل التربـة الحسـينية علـى متضـم     نإوحيث  بالدليل،
وال  صـة، ن يكـون األكـل منهـا بمقـدار الحم    أفيهـا شـريطة    ستشفاء من األمراض والتداويالل

ا هو مستثنى من ذلك من عموم التحريم، وأيضاً مم اًيجوز أكثر من هذا المقدار فيكون خارج
العموم هو أكل الطين األرمني فيـه، ومـا   نحصـار العـالج   اوغيرهما للتداوي عنـد   والداغستاني

  على أصل التحريم المجمع عليه. عدا ذلك فهو باقٍ
 ٢: ، الخـرائج والجـرائح  ٥٢١:، الثاقب في المناقب٢٩٤/ ٢ :اإلرشاد: ، ينظر٥/ح١/٤٩٥الكافي: ) ١(

 . ٤٩٦/ ٣طالب:  أبي آل ، مناقب٦٦٥ /

  ) لم يذكروه بشيء.٢(
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ن تجاوب أن اكوإيفه أو، يشتمنا متعر سـوء  ومصـر  سـوء،  ببلـد  )١(فإنّنا أنت، نم، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ممـن  أهلـه  بلـد  فـي  يعيشـون  كـانوا  bهمألنّ يشتمهم؛ من على الرد جواز لعدم تعليل منه هذا) ١(
 gاإلمـام  حـذّره  هـذا  وألجـل ، ةبالتقيـ  معهم يعمل أن الحكمة ومقتضى لهم، العداء ينصبون

 إشـارة  فيـه  الروايـة  مضـمون  وطالمـا  .أنت) من تعرفه أو يشتمنا، من تجاوب أن اكوإي( بقوله:
  :اآلتية النقاط في ضمن ارباختص ولو هنا إليها نشير أن داًجي يستحسن ة،التقي مبدأ إلى

:/(�� ـ  مقتضـى  على العمل إنمعـه الشـخص   يستشـعر  الـذي  المـورد  فـي  يجـوز  مـا إنّ ةالتقي 
 ومخالفيـه،  خصـومه  جهـة  مـن  والعطـب  التهلكـة  مـن  أهله أو عرضه أو نفسه على اإم الخوف
العمل لزوم فحينئذ ينطـوي  مـا  الفخـ  باللسـان  تعنـي: اإلظهـار   وهي، واجباً أمراً يكون ةبالتقي 

   )٤٣٤ / ٢ :التبيان (للطوسي) (ينظرالقلب.  عليه
التـواتر،   حـد  بلغت ربما اً،جد كثيرة bالبيت أهل أئمة طرق من ةالتقي مشروعية في واألخبار

اهللا عبد أبي عن جاء منها، فقد نذكر المهمg : ـال لمـن  ديـن  وال آبـائي،  وديـن  دينـي  ة>التقي 
وجوب أبواب من ٢٤ باب ،٢١٠/ ١٦: ةالشيع له<. (وسائل ةتقي ٢٤ ح، الخوف مع ةالتقي(   

 )  ٢٨٩٠، باب التقية، ح٥/٦٩٠ة ترس اهللا بينه وبين خلقه<. (الوافي: أيضاً: >التقيg وعن أبي عبد اهللا

الضرورة، نعم قد استثنى  عند إليها واالستناد ة،التقي شرعية على غبار ال هأنّ الحال ضحيتّ وبهذا
 شـرعت  إنّمـا  هـا التقية؛ ألنّ ن العمل بالتقية إذا استلزم منه سفك الدم، فآنذاك ال تحلُّم األعالم

  .إباحتها في سبباً تكون فال للدماء حقناً
 نقـول  فإنّـا  ،يبطن ما خالف إظهار فيه كليهما في هألنّ النّفاق؛ إلى مرجعه ةالتقي تشريع قيل إن :الثانية
 يظهـر  والمتّقـي  ،الشـر  ويـبطن  الخير يظهر المنافق إن إذ الفارق، مع اسقي هإنّ: الوهم هذا على جواباً
  .فالتفت اآلخر إلى أحدهما يعود فكيف جوهري، فارق وهذا ،الحسن ويبطن القبيح
 واالستسـالم،  الـدعوة إلـى الخنـوع،    منـه  يسـتلزم  ةالتقي بمبدأ التزامكم إن: قائل قال إن :الثالثة

 العدالــة ونشــر الحــق، وإحقــاق اإلســالم، أهــداف أجــل مــن فــاحوالك النضــال مبــدأ وإبطــال
 المـذكورة  ����+& عـن  والكفـاح  النضال إن: قلنا بذلك، يقبل حرٍّ بعاقلٍ أظن وال االجتماعية،

 ودائمـاً،  مطلقـاً  بالتقيـة  العمـل  بوجـوب  القـائلين  مـن  لسـنا  ونحـن  منـه،  مناص ال ضروري أمر
 ينحصـر  إنّمـا  حـرام،  األحيـان  بعـض  في التقية إن بل دائماً،التقية  بوجوب يقولون ال >فالشيعة
 أو إظهـاره،  منـافع  مـن  أكبـر  منـافع  الحـق  وكتمان ةللتقي فيها التي تكون الظروف في وجوبها

  ) ٣٣٤ /٤: األمثل تفسير( كبير<. ضرر أو خطر في دفع سبباً تكون
 يحـاول  كمـا  واالستسـالم  الجمـود  إلـى  الـدعوة  معناهـا  لـيس  الشـيعة  عنـد  ةوعلى هـذا فالتقيـ  

  .آخر بلون ولكن ونضال، حركة هي بل ذلك، تصوير خصومهم
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  .)١(ذلك فاعلم ،إلينا ترد وأحوالك أخبارك فإن طريقك، في وأمضِِ

w×čÐîŞîsò@fl‡G|i@wþaflãGâbÈ@ŞrÛačòqý@čÏGèÔJbî@ @
 أبيـه،  عـن  ،الجعفـري  هاشـم  أبـي  عن أبيه، عن إبراهيم، بن علي الكافي: -١٣

 اإذ: فقـال  الـذبح  عـن  سـألته : قـال  ،gاهللا عبـد  أبـي  عـن  ،)٢(بن أعـين  حمران عن
 الحلقـوم،  تحـت  مـن  لتـدخلها  ينالسـكّ  تقلـب  ، وال)٣(تكتـف  وال فأرسل ذبحت
 مـن  هـدة و أو ،)٥(بج في ىترد فإن ،ةخاصّ للطير رسالواإل ،)٤(فوق إلى وتقطعه
 وإن ،)٨(الـذبح  قتلـه أو  يالتـرد  تـدري  ال ك، فإنّ)٧(تطعمه وال تأكله فال ،)٦(األرض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٨٣ / ٥٠بحار األنوار: ،٦٤٣ ،٦٤٢ / ٧مدينة المعاجز:  :، ينظر٥٢٨ / ٣) مناقب آل أبي طالب: ١(

 حمـزة،  أبـو : وقيـل  الحسـن،  أبا ىيكنّ موالهم، الشيباني، أعين بن قال الشيخ الطوسي: حمران )٢(
 ) ١٣٢ي. (رجال الطوسي: تابع

)٣( ك: الكَتْفينظر لسان العرب:  من اليدين شد) ،٢٩٥/ ٩خلف.( حبـل  وهـو  بالكتـاف  أي الشد 
  سير. أو

 ، بـل فـوق  إلـى  الحلـق  مـن  يقطـع  أن وهـو  ين)،هذا بيان منه وتوضيح لقوله: (وال تقلب السـكّ  )٤(
  .الحلقوم يقطع أن إلى فوق من يبتدئ أن ينبغي

)٥( بالبئر :الج ينظر لسان العرب:  غير) .عيدة٢٥٠/ ١الب ( 

 ) ٤٧١/ ٣رض. (ينظر لسان العرب: األ في تكون الهوةُ: الوهدةُ )٦(

 إلـى  ويرشـد  أعاله قوله: (ال تأكله) صيغة نهي ظاهرة في التحريم، فيكون الذبح من تحته إلى )٧(
 شرعاً.   الذّبح تحقّق من كون ذلك مانعاً

ذبح هو الذي قتله، ذكر هذا على جهة التعليل لعدم جواز األكل منه، وبعبارة أوضح: أي أو ال )٨(
فـي بئـرٍ أو فـي األرض المنخفضـة ذات      ـبسبب حركته العنيفة   ـفإذا تم ذبح الحيوان وتردى  

مات، فال يسوغ أكله شرعاً الحتمال أن الذي قتله لـيس هـو الـذبح، وإنّمـا      الحفرة العميقة، ثم
بسبب آخر وهو ارتطامه بشيء آخر أدى إلى قتله، فتكـون نسـبة القتـل إليـه ال إلـى       قد يكون

الذبح، فيكون على هذا ميتة، وفي مثله يكـون المـورد مـن مـوارد الشـبهة المصـداقية، بمعنـى        
← 
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ا وأمـ  رجـالً،  وال يـداً  تمسـكن  وال ،شـعره  أو صـوفه  فأمسك الغنم، من شيء كان
 رجليـه،  وأطلـق  إباطـه  إلـى  )١(أخفافه فشد البعير اوأم الذنب، طلقوأ عقلهافا، البقر
 فـإذا  بسـهمك،  فارمـه  )٢(عليك ند أو ذبحه، تريد وأنت الطير من شيءأفلتك  وإن
   .)٣(بمنزلة الصيد هفذكّ سقط، هو

čnyüaflîsÂb@fl�čjŽÝî@ŞäÛaflvčñb@ @
 ثناحـد : قـال  ،)٤(الكاتب دمحم بن علي الحسن أبو أخبرني: قال مالي:ألا -١٤

 القاسـم  بـن  داود هاشـم  أبـو  ثنيحد: قال ،)٥(الكتنجي زكريا بن القاسم يحيى أبو
ــن علــي الرضــا ســمعتُ: قــال ،اهللا رحمــه الجعفــري ــر إن: يقــول cموســى ب  أمي

 أخــوك ،كميــل يــا :قــال فيمــا زيــاد بــن لكميــل قــال عليــه اهللا المــؤمنين صــلوات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

يحتمل أن تكون هذه الحالة مصداقاً وفرداً من مصاديق أكـل الميتـة، فيلـزم العمـل بمقتضـى      
العم االحتياط، فإنعنـد  الوقوف ل باالحتياط سبيل النجاة، وألن   االقتحـام  مـن  الشـبهات خيـر 

ات، من قبيل من اليد عن ظهورها، بسبب احتفافها ببعض المستحب ه البدالمهلكات، غير أنّ في
 وال تأكلـه  ، فآنـذاك يلـزم حمـل جملـة (فـال     اإلرسال عند الذبح، أو النهي عن الكتف والشـد 

 تطعمه) على الكراهة.

)١( أ واحد :الخُفينظر لسان العرب:  كالحافر للبعير وهو البعير، خْفاف) .٨١/ ٩للفرس( 

)٢( البعير ند ينظر الصحاح:  وجهه على نفر وذهب: نداء يند) .ً٥٤٣/ ٢شاردا(  
 .١٠/ ٢٤الشيعة:  ، وسائل٥٥/ ٩األحكام:  تهذيب :، ينظر٦/٢٢٩الكافي:  )٣(

المفيـد، ويـروي عـن     مشايخ من كان الكاتب، دمحم بن علي سنالح أبو: قال عبد اهللا أفندي )٤(
كما يظهر من بشارة المصطفى لمحم ،المحسن بن علي الزعفراني    .د بـن أبـي القاسـم الطبـري 

  ) ١٩٣/ ٣ العلماء: (رياض
  ) مرت ترجمته عند ترجمة أبي هاشم الجعفري، تحت عنوان (ممن رووا عنه).٥(
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   )٣( .شئت بما )٢(فاحتط لدينك ،)١(دينك
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحسب العـادة تكـون ظهيـراً     )��!+[خ، ووجه المناسبة بالتشبيه، أن األخ )إنّه تشبيه للدين باأل١(

وحصناً منيعاً لألخ عند اشتداد المحن وفي أحرج الساعات، فهكذا الدين له مثـل هـذه الميـزة    
الحصـانة والمنـع مـن االنحرافـات واالنزالقـات       ن بدين الحـق يه يمنح المتدوالخصوصية، فإنّ

   الفكرية الدخيلة، فهو أخٌ له وظهير ومؤازر بهذا المعنى.العقدية والسياسية و
هـا المكلّـف، أي كـلّ مـا     (بمـا شـئت) أي   لـزم االحتيـاط للـدين   يللـدين، ف  باالحتياط األمر دلّ )٢(

  وسعك وقدرت عليه من االحتياط فاحتط به، بما ال فيه عسر وحرج عليك.
  .٢٥٨/ ٢األنوار:  ، بحار١١٠الطوسي):  لشيخل(األمالي  :، ينظر٢٨٣المفيد):  (للشيخ األمالي )٣(
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@ @

ş�ÛaflìŽÕí@ëeflqŽ‰bŽê@ğ–Ûağîzsò@ @
 ، قـال: كنـتُ  وي عن أبي هاشم الجعفـري ر ما: ومنها :الخرائج والجرائح -١

 ،بتـه أن أستسـقي فـي مجلسـه    يعطشـاً شـديداً، وته   شتُ، فعطgفي مجلس الرضا
ب، ه بـارد طيـ  ، فإنّـ اشـرب قـال: يـا أبـا هاشـم      ثـم  ،فدعا بماء، فشـرب منـه جرعـة   

وقــال: شــربة مــن مــاء  ،خــرى، فنظــر إلــى الخــادم�� شــت عطشــة عط ، ثــمفشــربتُ
 شرباوقال:  ،هر بعد بلّكّنثر عليه الساالسويق، و قال له: بل ثم ،ركّوس )١(وسويق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١ (طعام يتّ ، وهوويق: طحين ناعمالسخذ من مدقوق الحنطة والشعير، سفـي   النسـياقه  ؛ي بـذلك م

  ) ٢٣٦ :معجم ألفاظ الفقه الجعفري. (ينظر الحلق
تـنعكس علـى    ،يةب عليـه مـن فوائـد صـح    لكثرة ما يترتّ السويق؛ على استعمال قد ورد الحثّ

ويق، إن كنـت  نعم القوت السـ > قال: gقد ورد عن أبي الحسن الرضاف ته،المة البدن وصحس
  ) ٣٠٥ /٦الكافي: <. (شبعان هضم طعامك وإن كنتَ ،جائعاً أمسك

وعن بكر بن محمعبد اهللا يعثيمة على أب ، قال: دخلتْد األزديg  ــ  ابنهاومعها  اسـمه  أظـن 
فقال لها أبو عبد اهللاـ  داًمحمg :<قالـت: هـو عليـل، فقـال لهـا:       نحيفـاً؟  ابنـك أرى جسم  يمال

  ) ٢/٤٨٩ المحاسن:(<. العظم عنه ويشد ،ه ينبت اللحمالسويق، فإنّ اسقيه
 ن>إ ) من فوائد للسويق حيث قـال: األغذية دفع مضار(في كتاب  الرازي ال بأس بنقل ما قالهو

ر أبـرد مـن سـويق الحنطـة بمقـدار مـا       فسويق الشعي خذ منه،سويق مناسب للشيء الذي يتّ كلّ
 سـتعماله مـن األسـوقة هـذان السـويقان     اوالـذي يكثـر   ، الشعير أبرد منها، وأكثر توليداً للريـاح 

ويذهب  ،وهما جميعاً ينفخان ويبطئان النزول عن المعدة ،أعني: سويق الحنطة وسويق الشعير
 راويعطّـ  ،خرقة صفيقة ليسـيل عنهمـا المـاء   يا في فّصُ ثم ،داًن غليا بالماء غلياناً جيإذلك عنهما 

عـان  نيمو قـلّ انحـدارهما  وي ،نفخهمـا  والمـاء البـارد، فيقـلّ    ربالسـكّ يشـربا  ف ،ةى يصـيرا كبـ  حتّ
ات واألمـراض  يمنعـان كـون الحميـ   وإذا بـاكروا شـربهما فـي الصـيف،      الملتهبينالمحرورين 

بال ينو ما،منافعه وهذا من أجلّ ،ةالحادوال  ،أن يأكل ذلك اليوم فاكهة رطبة مان يشربهغي لم
← 
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   )١(.ه يقطع العطشإنّيا أبا هاشم، ف
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

  خياراً وال بقوالً وال يكثر منهما.
 ،المبرودون ومن يعتريهم نفخ فـي الـبطن وأوجـاع الظهـر والمفاصـل العتيقـة والمشـايخ        وأما 

عليفال ينبغي  ،اًوأصحاب األمزجة الباردة جدفليصلحوه بأن يشربوه بعـد   ،ضوا إليههم أن يتعر
ودهـن   ،ة الخضـراء ودهـن الحبـ   ،بالزيت وبعد اللتّ ،ات بالفانيد والعسلمر ارغسله بالماء الح

  .الجوز
سويق الحنطة لكثرة مـا يشـرب مـن المـاء      وسويق الشعير وإن كان أبرد من سويق الحنطة فإن

ن يحتـاج  فيكون أبلـغ نفعـاً لمـ    ،سيما في ترطيبه وال ،يبلغ من تطفئته وتبريده للبدن مبلغاً أكثر
وهـؤالء هـم أصـحاب     ه،وتجفيفـ  تـه حتـاج إلـى تطفئ  ين وسويق الشعير أجود لمـ  ،رطيبهإلى ت

القليلـة اللحـم    القصـيفة لـون فأصـحاب األبـدان    ا األوأمووالدماء،  اللحملة الكثيرة باألبدان الع
ةوالمصفر.  

 ستعمل على سبيل دواء ال على سـبيل غـذاء  ها تُفإنّ ،ا سائر األسوقةوأم،  ق سـتعمل سـوي  كمـا ي
 ءوسـويق الخرنـوب والغبيـرا    ،مع حـرارة  البطنليعقل  ؛ان الحامضوالرم ،وسويق التفاح ،النبق

 ) ٢٨٤ -٢٨٣ /٦٣البحار:  <. (ينظرعقل الطبيعةلأيضاً 

 . ٤٨ / ٤٩بحار األنوار:  ينظر ،٦٦٠ / ٢ :الخرائج والجرائح )١(
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 وأخبرنـا  :قـال ،  )١(المـذكور  الكتـاب  ومـن  األمان من أخطار األسـفار:  -١

اهللا، قـال: قـال لـي     رحمـه  الجعفـري  هاشـم داود  أبـي  إلـى  سـناد اإل ذكـر  الغيداق
ن مـ  ،يا بني :gد بن علي الباقرل لي أبو جعفر محم، قال: قا)٢(إسماعيل بن جعفر

ماً به في يـده اليمنـى، فأصـبح مـن قبـل أن      متختّ ،)٣(ه عقيقأصبح وعليه خاتم فصّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـن   قـريش  السـعيد  دالسـي  يفتـأل  بـه  موالتختّ العقيق فضل مراده بمن الكتاب المذكور كتاب )١(
  المدني. العلوي امهنّ بن السبيع

 .gالمقصود به إسماعيل بن جعفر الصادق )٢(

م بها فوائد عظيمة وآثار جليلة، ب على التختّإن الحجر العقيق من األحجار الكريمة التي يترتّ )٣(
  ا:  منه م به، نذكر المهمد استحبابية التختّوقد جاءت نصوص غير قليلة تؤكّ
وي عن سلمان الفارسي وابن عباس قاال: >قال رسول اهللارn      ـي، فكنـتُ منـهدنـوتُ مـن رب :

قال: يا أحمـد، إنّـي خلقتـك وعليـاً مـن       كقاب قوسين أو أدنى، وكلّمني بين جبلي العقيق، ثم
تي وجاللـي لقـد   نوري، وخلقتُ هـذين الجبلـين مـن نـور وجـه علـي بـن أبـي طالـب، فـوعزّ          

مـت  ي حرتي على نفسي أنّـ بين خلقي، يعرف بها المؤمنون، ولقد أقسمت بعزّخلقتهما عالمة 
  ) ٨٩منقبة:  ى علي بن أبي طالب<. (مائةم بالعقيق إذا تولّالنار على المتختّ

دوقال األعمش: كنتُ مع جعفر بن محمg    على باب أبي جعفر المنصور، فخرج من عنـده رجـل
ظر ما فصّ خاتمه؟ فقلت: يا بن رسول اهللا غيـر عقيـق، فقـال:    مجلود بالسوط، فقال لي: يا سليمان، ان

ه لو كان عقيقاً لما جلد بالسوط، قلت: يا بن رسول اهللا زدني، قال: هـو أمـان مـن إراقـة     يا سليمان، إنّ
الدم، قلت: زدني، قال: إن اهللا يحب أن تُرفع إليه في الدعاء يد فيها فصّ عقيـق، قلـتُ: زدنـي، قـال:     

ه العجب من يد فيها فصّ عقيق كيف تخلو من الدنانير والدراهم، قلت: زدني، قـال: إنّـ  العجب كلّ 
  )  ٨٨ه أمان من الفقر. (مكارم األخالق: حرز من كلّ بالء، قلت: زدني، قال: إنّ

األمر الذي نستفيده من رواية أبي هاشم الجعفري أن م بالعقيق وحده ال يعطـي األثـر   التختّ إن
 بعد ضم قراءة سورة القدر والدعاء المذكور، مـع أن  ��� د الفائدة المنشودة المطلوب، وال يفي

← 
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�� {ه، وقـرأ  يرى أحداً، فقلّـب فصّـه إلـى بـاطن كفّـ      �� 	� �� �H� 	�- 	� �/ �o&�	< � 	m 2 	� &� J2�B{   إلـى
١(وكفـرت بالجبـت والطـاغوت    آمنت باهللا وحده ال شريك له، :قال آخرها، ثم(، 

آل محم ٢(دوآمنت بسر( لهم وآخرهم، وقـاه  وعالنيتهم، وظاهرهم وباطنهم، وأو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  

شيء آخر إليه يعطي فائـدة   م به من دون ضمبعض الروايات تشير إلى أن لبس العقيق والتختّ
 ا يعنـي وجـود تعـارض وتضـارب بـين مضـمون الروايـات، وعلـى هـذا         ب عليه أثر، ممويترتّ

ه ال يوجد أي تناقض أو تعارض في البين، وفي مقام اإلجابة نقول: إنّفكيف يتم الجمع بينها؟ 
، فيلـزم  ب فيه دفع الشـر فغاية ما يستفاد من رواية أبي هاشم أن المكلّف في المورد الذي يتطلّ

الداعي ضم ما ذكر إلى العقيق، أما مـا عـدا ذلـك كاسـتعماله لوقـف نزيـف الـدم أو اسـتجابة         
ضح أن كلّ قسم منهـا نـاظر   مثالً، فال يلزم ضم شيء آخر إليه، وبهذا يتّ الدعاء أو طلب الرزق

مــن  ��!�� �التــي تنظــر إليهــا الطائفــة  ��!�� �ة بهــا تختلــف عــن الجهــة إلــى جهــة خاصّــ
  ه ال تهافت في البين.المرويات، ونتيجة هذا أنّ

الـذي ال خَيـر فيـه، وكُـلُّ مـا عبِـد مـن        الجِبت: بالكسر الصَّنَم، والكاهن، والساحر، والسحر، و )١(
 ) ١٤٥دون اللَّه تعالى. (القاموس المحيط: 

، أو كلّ رأس في الضـالل، أو يطلـق علـى الشـيطان.     وجلّ والطاغوت: ما عبد من دون اهللا عزّ
  ) ٢٦٨(معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 

بحسـب المصـطلح الحـديث     ، وإن شـئت أن تسـميه  ه اسم يقـع علـى كـلّ متعـدّ    وهذا يعني أنّ
  بالديكتاتور ورأس الضالل، الصارف عن طريق الخير.

د هـي مـن   وبعـض معـارف آل محمـ    السر: هو الذي ينبغي أن يكتم وال يظهر عليه كلّ أحد، )٢(
درة علـى إدراكهـا وتحملهـا؛ ألن    قبيل األسرار التي يلزم كتمها عن غير أهلها، ومن ليس له ق

أهلـه الـذين    ���  ستصعب كما ورد في بعض النصوص، ال يؤتمن عليـه د صعب مآل محم رس
الخواصّ خواصّ هم د صلوات اهللا عليهم أجمعين.من شيعة آل محم 

صعب مستصعب، فمنـه مـا يعلمـه     nداح في ذلك: اعلم أن سر آل محمروقد قال بعض الش
م ولم يجرِ على لسـان مخلـوق   ون وهو ما وصل إليهم بالوحي، ومنه ما يعلمه هالمالئكة والنبي

غيرهم وهو ما وصل إليهم بغير واسطة، وهو السر الذي ظهرت به آثار الربوبية عنهم، فارتاب 
فيهم من أنكر، وفرط من غال فيهم وأفـرط، وفـاز مـن     لذلك المبطلون وفاز العارفون، فكفر به

  ) ٣١٤أبصر فتبع النمط األوسط. (ينظر مشارق أنوار اليقين: 
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اهللا في ذلك اليوم شر ما ينزل من السـماء، ومـا يعـرج فيهـا، واألرض ومـا يخـرج       
١(ى يمسيه حتّمنها، وكان حرز اهللا وحرز ولي( . 

č�afljznčibŞîsò@ŞnÛafl‚şnGá@či�bfl‚@ @
علـى أبـي    : دخلـتُ قـال  ،الجعفـري  هاشـم  أبـي  عـن  ،)٢(إسـحاق  الكافي: -٢
دمحمg ًريد�� نا أو يوما نسـيتُ �� و فجلسـتُ  ،ك بهأن أسأله ما أصوغ به خاتماً أتبر 

ة فضّـ  أردتَ :لـي  فقـال  ،اتمبالخـ  رمـى إلـي   ،ونهضـت  ودعـتُ  فلمـا  ،لـه  ما جئتُ
دي : يا سيفقلتُ ،اهللا يا أبا هاشم كأنَّه، )٣(اءوالكر ربحت الفصّ ،فأعطيناك خاتماً

فقـال: غفـر اهللا لـك يـا أبـا       ،ديـن اهللا بطاعتـه  �� الذي  وإمامي ،)٤(اهللا ك ولينّأشهد أ
   )٥(.هاشم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٩٧/  ٣، ينظر مستدرك الوسائل: ٥٢األمان من أخطار األسفار:  )١(

 .٩(اإلمام المعصوم والعلم بالغيب) رقم الرواية  مرت ترجمته تحت عنوان )٢(

    )١/٦٢س اللغة: ي. (ينظر: معجم مقاي)��R [الكراء: األجر  )٣(
صياغته أو عمله، بعـد   R [�� نا كفيناك صنعة الخاتم، أو أنّ ��R [مع  ك ربحت الفصّوالمعنى أنّ

  اً فقط، فأعطيناك خاتماً.ما كنت تريد فصّ
و بمعنَى مفْعـولٍ مـن يتَـوالَى    من غَيرِ تَخَلّلِ، عصيان، أالولي: فَعيل بمعنَى فاعلٍ، من تَوالَتْ طاعته  )٤(

  ) ٣١٥/  ٢٠ينظر تاج العروس: ( عليه إحسان اهللا وإفْضاله.
لّ من ولي أمر أحد فهو وليه، وقد يطلق الـولي أيضـاً علـى الناصـر، وحـافظ      قال ابن فارس: وكو

    )٦/١٤١س اللغة: يمقايمعجم ينظر كلّ هؤالء من الولي وهو القرب. (، النسب، والصديق
العــالم  �����+&وفــي نهايــة ابــن األثيــر فــي أســماء اهللا تعــالى: الــولي هــو الناصــر، وقيــل: المتــولّي 

النهايـة فـي غريـب    ينظـر  ( ا...، وكلّ من ولي أمراً أو قام به فهـو مـواله ووليـه.   والخالئق القائم به
   )٢٢٧، ٢٢٧/ ٥: الحديث واألثر

 ،٥٦٥المناقـب:   فـي  الثاقب، ١٤٤/ ٢: إعالم الورى بأعالم الهدى :ينظر ،٢١/ح١/٥١٢الكافي:  )٥(
  .٥٥٧/  ٧عاجز: منة المدي ،٢١٨: ٣ة:األئم معرفة في ةالغم كشف، ٦٨٤/ ٢الخرائج والجرائح: 
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، ، عن بعض أصحابه، عن أبـي هاشـم الجعفـري   )١(دعلي بن محم الكافي: -٣
، فجاء صبي مـن صـبيانه، فناولـه    gصاحب العسكرقال: دخلتُ على أبي الحسن 

ن تناول وردة أو ناولنيها، وقال: يا أبا هاشم م فقبلها ووضعها على عينيه، ثم ،وردة
لها ووضعها على عينيه ثمصلّ ريحانة فقبى على محمـة، كتـب   د وآل محمد األئم

   )٤)(٣(.ثل ذلكئات محا عنه من السي، وم)٢(عالجٍ اهللا له الحسنات مثل رملِ

ŽpbßýflÇ@Gåßû½a@ć�àfl�@ @
 بـن  الحسـن  دمحمـ  أبي عن الجعفري، اشمـه أبي عن باإلسناد :المزار -٤
ــي ــ gالعســكري عل ــال هأنّ ــات: ق  اإلحــدى صــالة: )٥(خمــس المــؤمن عالم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١(التوحيد والفطرة) رقم الرواية  مرت ترجمته تحت عنوان )١(

 جمـع  هـي  ؛ الرمـال  عـوالج  تحويـه  ومـا :  الـدعاء  حديث رمل، وفي بها بالبادية موضع:  عالج )٢(
  ) ٣٢٧/ ٢بعض. (لسان العرب:  في بعضه ودخل الرمل من تراكَم ما وهو ،عالج

ه مـن  تي أحدكم بريحان فليشمه، وليضعه على عينيـه، فإنّـ  �� ه قال: >إذا أنّ nعن النبي قد ورد) ٣(
 )٥٢٤/ ٦تي أحدكم به فال يرده<. (الكافي: �� ة، وإذا الجنّ

) ٢٩٩/ ٥٩قـال: >مـن أراد أن يشـم ريحـي، فليشـم الـورد األحمـر<. (البحـار:          nهوورد عنه أيضـاً أنّـ  
 nقـال: >حبـاني رسـول اهللا    ،gعـن الحسـن بـن علـي     bبائـه ، عـن آ  gوهكذا قد جاء عن الرضا

د ريحان الجنّبالورد بكلتا يديه، فلم١٤٦/  ٧٣ة بعد اآلس<. (البحار: ا أدنيته إلى أنفي، قال: أما إنّه سي  (  
 .١٧٠/  ٢وسائل الشيعة:  ، ينظر٥/ح٥٢٥/  ٦الكافي:  )٤(

)٥( هنـا  إليـه  باإلشارة جدير هو امم سـبيل  علـى  تكـن  لـم  الـنصّ  فـي  الـواردة  العالمـات  ذكـر  أن 
 المـؤمن  فعالمـات  )���  المـؤمن،  لعالمـات  المصـاديق  أبـرز  باعتبارهـا  ذكرها جاء بل الحصر،

)، ٤ــ ٢(: األنفـال  سـورة  فيحسـن مراجعـة   معـاً،  والروائيـة  القرآنية النصوص حتهاوضّ قد كثيرة
  . )١١ ـ ١( )، والمؤمنون:٧١(: والتوبة

 عالمـات : يقـول  gالحسـين  بـن  عليـاً  >سمعتُ: قال اليمان، بن طاوس رواية في ءجا فقد: الروائية وأما
 والصـبر  ة،القلّـ  فـي  والصـدقة  الخلـوة،  فـي  الـورع : قـال  اهللا؟ رسول بن يا هن وما: قلت خمس، المؤمن

← 
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ــارة ،)١(والخمســـين ــين وزيـ ــ ،)٢(األربعـ ــ فـــي تّمـوالتخـ ـــتعو ،)٣(نـاليميـ  يرـفـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  

 بمعناهـا  مـا  ) وغيرهـا ٢٩٣ /٦٤: الخـوف<، (البحـار   عنـد  والصـدق  الغضـب،  عند والحلم المصيبة، عند
 التنبيـه  هـو  غرضـنا  وإنّمـا كـان   المـؤمن،  مـن عالمـات   إحصاء ما ورد مقام في هنا ولسنا ر،الكثي الشيء

 .  الحصر جهة يكن على لم للمؤمن عالمات من الجعفري هاشم أبي رواية في ذُكر ما أن على

  .نوافلها مع اليومية الفرائض هي :والخمسين اإلحدى بالصالة المراد )١(
 أربـع  والعشاء والعصر الظهر من وكال ركعتان، الفجر صالة ألن ة؛عشر سبع يهِف الفرائض: أما

  .ركعات ثالث والمغرب ركعات،
 الفجر، لصالة ركعتان :ركعة وثالثون أربع فهي الفريضة، ضعف هي التي اليومية وأما النوافل

 نافلة ركعات وثماني للمغرب، ركعات وأربع للعصر، ركعات وثماني للظهر، ركعات وثماني
 للعشـاء  وركعتـان  ركعـة،  وثالثـون  ثـالث  فهـذه  للوتر، واحدة وركعة للشفع، وركعتان لليل،ا

 .  وخمسين إحدى المجموع فيكون واحدة، ركعة تحسبان

بإجمـاع علمـاء اإلماميـة،     اسـتحبابها د في األربعين من األعمال المؤكّ gزيارة اإلمام الحسين )٢(
دات التي ذُكرت لها هي ما روي عن جـابر بـن   المستن وأهم وهي في اليوم العشرين من صفر،

ا وصـلنا  فلمـ  ،مع جابر بن عبد اهللا يوم العشـرين مـن صـفر    كنتُ> قال عطا: ،األنصاري اهللا عبد
أمعـك شـيء مـن     قـال لـي:   ولبس قميصاً كـان معـه طـاهراً، ثـم     ،غتسل في شريعتهااالغاضرية 

ى مشـى حافيـاً حتّـ    ثـم  ،ر جسـده ئمعي سعد، فجعل منه علـى رأسـه وسـا    الطيب يا عطا؟ قلت:
السـالم   ا أفـاق سـمعته يقـول:   فلم ،مغشياً عليه خر ثم ،ر ثالثاًوكبg، وقف عند رأس الحسين

عليكم يا آل اهللا، السالم عليكم يا صـفوة اهللا، السـالم علـيكم يـا خيـرة اهللا مـن خلقـه، السـالم         
  ) ٣٢٩ /٩٨البحار: (<. عليكم ياسادات السادات، السالم عليكم ياليوث الغابات..

ــو هاشــم بهــذا الخصــوص، و قــد ي  زيــادةً علــى ــا رواه أب ــة الجعفــري م عــن  عتــرض علــى رواي
العسكريg قالبأن ي: زيارة األربعين لإلمام الحسين كيف تصحg     في العشـرين مـن صـفر إذا

ومعـه   ،فيكون اليوم العاشر مـن جملـة األربعـين    ،مفي اليوم العاشر من المحرg كان مقتل اإلمام
ه قد كـان  بما حاصلة: لعلّ االعتراضعن هذا  طاوسبن اوأربعين، وقد أجاب  اًسوف يصير واحد

تل فيه صلوات اهللا عليه ناقصاً وكان يوم عشرين من صـفر تمـام أربعـين يومـاً،     م الذي قُشهر محر
، أو يكـون  أن يكون الشهر كما قلنا ناقصـاً  فإماه حيث ضبط يوم األربعين بالعشرين من صفر، فإنّ
؛اً ويكون يوم قتله صلوات اهللا عليه غير محسوب من عدد األربعينتام قتله كـان فـي أواخـر     ألن

للعـارفين، وهـم أعـرف بأسـرار      ه في العدد، وهذا تأويـل كـاف  فلم يحصل ذلك اليوم كلّ ،نهاره
١٠٠ / ٣إقبال األعمال: . (ينظر العالمين في تعيين أوقات الزيارة للطاهرين رب  ( 

بـين علمـاء المسـلمين قاطبـة،      اًمـن دون أن نجـد فيـه خالفـ     اسـتحبابه م باليمين عمل ثابت التختّ نإ )٣(
← 



  مسند أبي هاشم الجعفري.....................................................................................................  ١٩٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

ات غير قليلة توضّوتوجد مرويالنبي ح أنn      ّمـون  والعتـرة الطـاهرة والصـحابة كـانوا جميعـاً يتخت
ة مـل بالسـنّ  يعـدلون عـن الع   هـذا نالحـظ المخـالفين لمـذهب الحـق      الرغم من كـلّ على باليمين، و

م بـاليمين،  المشـروع التخـتّ   ن: إف الهداية، قال: مصنّاتهم المذهبية بغير حقلعنادهم وعصبي استجابة
٢١٠ / ١٠الغدير: . (ينظر خذته الرافضة، جعلناه في اليسارتّاا ولكن لم(    

ه زينـة، واليمـين   ألنّـ  ؛ه فـي اليمـين أفضـل   وقال النووي فـي المجمـوع: الصـحيح المشـهور أنّـ     
سـب  مـا نُ اليمين صار شعار الـروافض، فرب  ألن ؛أشرف، وقال صاحب اإلبانة: في اليسار أفضل

م كـان يتخـتّ   gعليـاً  إن في كفايـة الطالـب:   وقال الكنجي)، ٤٦٢ / ٤المجموع: . (ينظر إليهم
باليمين، وعد الجاحظ في كتاب نقوش الخواتيم أن األنبياء من آدم إلى النبيn ّموا في تخت

بن العاص من يمينـه ولبسـه فـي شـماله وقـت التحكـيم، وذكـر الراغـب فـي          اانهم، وخلعه أيم
المحاضرات: أن أوم في اليسار معاوية، فلبس المخالف في شـماله، عالمـة ضـاللته    ن تختّل م

  ) ٢٠٦ / ٣المستقيم:  . (ينظر الصراطمن إمامته gستمراره على خلع علياب
ب يقود إلى التعصّ فالحظ كيف أن   ح العمـل  العمى ويحتجز اإلنسان عن نـور الهـدى، فيتـرج

باع هذه تّا ه من شعار الروافض، وكأنألنّ ��� شيء لال  ،ةبالبدعة على حساب ترك العمل بالسنّ
رأي  بل جابهوا كـلّ  ،فوا عند هذا الحدمبتدعاتهم، ولم يتوقّ ة هي من مخترعات الشيعة والسنّ

تسـطيح القبـور هـو المشـروع،      : أنمـن الً مـا قالـه الغزالـي    ه الشيعة بالرفض، خذ مـث علي يعتمد
٢٠٦/  ٣الصراط المستقيم: . (ينظر ا جعلته الرافضة شعاراً لها، عدلنا عنه إلى التسنيمولكن لم(   

رحمة (د بن عبد الرحمن في كتاب وقال الشيخ محم� ����ختالف األئمة) المطبـوع فـي   افي  
وهو أولى على الراجح فـي مـذهب الشـافعي    ،في القبر التسطيح ةنّهامش ميزان الشعراني: الس .

  ) ١٤ / ١مستدرك الوسائل: (ينظر: 
 . (ينظـر: االعتصـام  التسـطيح صـار شـعاراً للشـيعة     ألن ؛التسـنيم أولـى   وقال أبو حنيفة وأحمـد: 

  ) ٨٩بالكتاب والسنة: 
العبـادات   ن من الالزم تـرك كـلّ  كا ��� و ،بيبب ال يليق بالعاقل اللّلمثل هذا التعصّ االنقياد نإ

ا أن مـ إه فإنّـ  ،التبعيض ال معنى له في المقـام  نإإذ  ،عهام بالرفض والتشيتّاالالتزاماً بمبدأ خشية 
شـملهم قولـه    ��� و ،ا أن ترفضها جملة وتفصيالًمإة، ونن الواجبة منها والمستحبالس تأخذ بكلّ

)�n	&{:تعالى �� ��8	%�� 	A5�< �0 ��n 	�	� �/ [3 m �� Jp�B � �(< �0 	e�� 	O �R 	8 � 	7 � 	0 �,� 	m 	� 	_	� ��8	%�� 	A� �� �� (	� 	� ��
 	��B 	A�Q1 	� �7 �H 	0&	- �� �� 	̀ 5 	7 	� &	- 2 Q��� �L&	-	 w�u� & 	0 	� ��� 	$ 	8 �� Z� 	W	�  	A5�� 	9 8	� J_ 	� �R��& 	V��{ ) :٨٥البقرة(. 
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  )٣( )٢(.الرحيم الرحمن اهللا ببسم والجهر ،)١(ينـجبـال

ü@flífljäčÌï@čÛŽàÜčßûGå@wcžæ@flíčvfl�Ü@flßčÜvJb�@Žífl–Èó@s�a@čÏčéî@ @
د، ، عـن بكـر بـن محمـ    )٤(دة من أصحابنا، عن أحمد بن محمـ عد الكافي: -٥

٥(عــن الجعفــري( ُأبــا الحســن قــال: ســمعتg يقــول: مــالي رأيتــك)عنــد عبــد  )٦
، يصـف  عظيمـاً  ه يقول في اهللا قـوالً إنّ ه خالي، فقال:إنّ الرحمن بن يعقوب؟ فقال:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اسـتحبابية أهـل بيـت العصـمة صـلوات اهللا علـيهم أجمعـين        دة والثابتـة عـن  ) من السنن المؤكّـ ١(

ه لى ذلك أنّـ ع زيادة ،ر نعم اهللا على العبدسجدتي الشكر هللا تعالى عقيب الفرائض أو عند تذكّ
يحالـة السـجود بقصـد المبالغـة فـي      فـي  وهـو تمريغـه فـي التـراب      ،فيها تعفير الجبين ستحب

   .عظمة اهللا تعالى وكبريائه وجبروتهل والمسكنة والتصاغر أمام الخضوع والتذلّ

ه أمـر  أنّـ  إلـى  ليشـير ، gعالمـات المـؤمن مـن جهـة اإلمـام      ىحـد إجعل الجهر بالبسـملة   نإ )٢(
مرويـات عديـدة عـن     اشرعية الجهر بالبسملة جاءت به نإإذ  ،ستحبابهاد كّؤه منّإبل  ،مشروع

هبـوا إلـى كراهـة الجهـر     خصوم الشيعة ومخـالفيهم ذ  بيد أنb، وأهل بيت العصمة nالنبي
 ،الجهـر بالبسـملة عنـدهم    اسـتحبابية ة على قيام األدلّ من رغمعلى الألسباب معروفة  ؛بالبسملة

 واهللا المستعان على ما يصفون. ،ه يعمي ويصمفإنّ ،ولكن ماذا نقول للهوى

 .٣٥٢مشهدي: لل المزار )٣(

)٤( مر) تحت عنوان ت ترجمته عند ترجمة أبي هاشم الجعفرين رووا عنه) .مم  
أبـو هاشـم داود بـن القاسـم، وقـد يكـون        المـذكور فـي المـتن هـو     المقصـود بـالجعفري   ) لعل٥ّ(

و الشـيخ المفيـد فـي مجالسـه، وأبـ      إليـه ، وهو ما ذهب المقصود به سليمان بن جعفر الجعفري
 .cا أن يكون المقصود به الرضا أو الهاديمإفي المتن  المذكور الحسن

عند ترجمـة   Hد الخوئي(رأيتك) إلى والد الجعفري، قال السي في قوله ع الضميررجو لعلّ )٦(
هو خال الجعفري، وكان يقـول فـي اهللا قـوالً عظيمـاً يصـف اهللا وال      : عبد الرحمان بن يعقوب

. د عـن الجعفـري  عن مجالسته، روى ذلك بكر بن محم الجعفريg نهى أبو الحسن، يوصف
  ) ٣٨٥ / ١٠(معجم رجال الحديث: 
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فقلـت:   ،ا جلست معنا وتركتـه مإو ،)٢(ا جلست معه وتركتنامإف ،)١(اهللا وال يوصف
: أمـا  gمنه إذا لم أقل ما يقول ؟ فقال أبو الحسن علييء ش أي،هو يقول ما شاء 

أمـا علمـت بالـذي كـان مـن أصـحاب        ،تخاف أن تنزل به نقمة فتصيبكم جميعـاً 
ا لحقـت خيـل فرعـون موسـى     وكـان أبـوه مـن أصـحاب فرعـون فلمـ      ، gموسى

ى بلغـا طرفـاً   حتّـ  )٣(فمضى أبوه وهو يراغمه ،ف عنه ليعظ أباه فيلحقه بموسىتخلّ
ولكـن   ،، فقـال: هـو فـي رحمـة اهللا    الخبـرg  موسـى  ىفأت ،من البحر فغرقا جميعاً

النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمن قارب المذنب ٤(دفاع(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صـفاته ليسـت    وأن ،ولـه صـورة   ،اهللا جسـم  نأعتقاده بـ اك ،ه يصف اهللا بصفات األجسامأي أنّ )١(

 كما تعتقد بذلك األشاعرة. ،بل هي زائدة عليه ،عين ذاته

)٢( إلة ال تقبل الحياد أو الجمع بين المجلسين، فأالمس ألنا أن تختار الجلوس مع الفاسـق الـذي   م
ة خـرين بصـح  آلالجلوس معه قد يوحي ل تختار الجلوس معنا، على أن يقول بمقالة فاسدة، أو

ال تصحبوا أهل البدع > ه قال:أنّ gه قد ورد عن الصادقنّإدين له، فك من المؤينّأو ،ما يعتقده
 ،: المرء على ديـن خليلـه  nفتصيروا عند الناس كواحد منهم، قال رسول اهللا ،وال تجالسوهم

  ) ٤٨١/ ٢النواظر:  نزهةو الخواطر <. (تنبيهوقرينه
<. ن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فـال يقـوم مكـان ريبـة    مg :<قال: قال أمير المؤمنين gوعنه

  )  ١٠/ح٣٧٧ / ٢الكافي: (ينظر 
الجلوس معهم عادة يمثّ على أنل حالة الشر غالبـاً مـا    هـم ألنّ ؛س لهم منهاالتي ال يسلم المجال

ونسبة األكاذيب باألقوال واألعمال والغيبة وما شـابه   ،السبيؤذون جليسهم بكلمات البهتان و
ممـا  األمـر   ،ونفسـية  اجتماعيـة خلق لإلنسـان مشـاكل   يالذي قد  ه من سنخ الشرذلك، وهذا كلّ

هـو  وخر أيضاً آخر، ويمكن أن نستوحي من الرواية شيئاً آل وال في دوامة ليس لها أو يدخله
 السمعة عند الناس. حتفاظ بحسن الظاهر وطيبالضرورة ا

   )٢٩٥ / ١٦تاج العروس: . (ينظر المراغمة: الهجران والتباعد والمغاضبة )٣(
  غضبه.ويذكر ما ي ،بطل مذهبهه يبالغ في ذكر ما يبمعنى أنّ 

 .٢٠٠/ ٧١ ، بحار األنوار: ١١٢(للشيخ المفيد):  األمالي ، ينظر٢/ ح٣٧٤ / ٢الكافي:  )٤(
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  ٩٧  gاإلمام أمير المؤمنين  >اآلداب حللٌ مجددة<

  ٩٢-٩١  gاإلمام الرضا  األئمة علماء، حلماء، حكماء، صادقون، مفهمون محدثون<>
أجلّك اهللا تبارك وتعالى بالغنى، مات ابن عمك يحيـى  >أبشر فقد 

  بن حمزة وخلّف مائة ألف درهم، وهي واردة عليك...<ا
  ١٤٠  gاإلمام الرضا

>ابغ لي طبيبا، فأتيته بطبيب، فنعت له بقلة، فقال الطبيـب:  
ال أعرف على وجه األرض أحـداً يعـرف اسـمها غيـرك،     

  فمن أين عرفتها؟ ...<

  ١٠٤-١٠٣  أبو هاشم الجعفري

>أتدري يا رفاعة لم سمي المـؤمن مؤمنـاً؟ قـال: قلـت: ال     
  ...< أدري، قال: ألنه يؤمن على اهللا عزوجل، فيجيز اهللا

  ٨٧  gاإلمام الصادق

  ٩٠  gاإلمام الصادق  >اتقوا المحقرات من الذنوب؛ فإنها ال تُغفر...<.
  ٩٧  gاإلمام أمير المؤمنين  >األدب يغني عن الحسب<

، فقال له أبـو محمـد: دعهـم    nرك أمة جدك محمد>أد
ــدة       ــا فائ ــر فم ــر كثُ ــه: إن المط ــل ل ــي، فقي ــون مع يخرج

  خروجهم، قال: ألزيل ...< 

  ١٢٨  المتوكل العباسي

على عينيه، فإنه  تي أحدكم بريحان فليشمه، وليضعه�� إذا >
  من ...<

  ١٩٠  nرسول اهللا

ه، فمـا  >إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه علـى كتـاب اللَّـ   
  وافق كتاب اللَّه فخذوه، وما خالف فردوه<

  ٧٥  nرسول اهللا
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>إذا صليت العشاء اآلخرة، فصلّ على محمد وآل محمد، 
فإن أباك يأتيـك فـي النـوم، ويخبـرك بـأمر المـال، ففعـل        

  الرجل ذلك ...<

  ١٦٢ -١٦١  gاإلمام الجواد

  ٨٣  gيناإلمام أمير المؤمن  >اسم اهللا األعظم مقطع في أم الكتاب<
c#� >إن سليمان بن داود قال: { �� �c��.����� �� � �Bc;C�� �Jc�C� �� �c�� �O 1K �+

 �� � �� 1! �G،{ لّمنا منطق الطيروقد واهللا ع >...  
  ١٠٨  gاإلمام الصادق

ه قتله حين قتله وهـو صـحيح لـيس بـه     إن شهدوا عليه أنّ>
  ...<ة من فساد عقل قتل بهعلّ

  ١٧٢  gاإلمام الباقر

لى اهللا في حوائجكم، والجؤوا إليه في ملماتكم، >افزعوا إ
  وتضرعوا إليه وادعوه، فإن الدعاء مخّ العبادة<.

  ٨٥  nرسول اهللا

ذات يوم ومعـه الحسـن بـن علـي      g>أقبل أمير المؤمنين
وسلمان الفارسي رضـي اهللا عنـه، وأميـر المـؤمنين متكّـئ      

  على يد سلمان ...< 

  ١٢٧ -١٢٤  gاإلمام الجواد

وبث علمك في إخوانك، فـإن مـت فـأورث كتبـك      اكتب> 
��� بنيك، فإنّه يـأتي علـى النـاس زمـان هـرج ال يأنسـون فيـه        

 <بكتبهم

  ١٠٢، ٤٨  gاإلمام الصادق

  ١٧٤  gاإلمام الصادق  >أكل الطين يورث النّفاق<
  ٩٩    نفّر اهللا بها من دخل البيت من عزمة أهل األرض<��� >
ثالثة وسبعين حرفاً، وإنما كـان   إن اسم اهللا األعظم على>

عند آصف منها حرف وأحد، فتكلم به فخسف باألرض 
  ما بينه وبين سرير ...<

  ٨٤  gاإلمام الباقر 

  ١١٩  gاإلمام الصادق >إن أمر السفياني من األمر المحتوم، وخروجه في رجب<
>إن أمر القائم حتم من اهللا، وأمر السـفياني حـتم مـن اهللا،    

  <.وال ...
  ١٢٠  gإلمام الكاظما
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  ٤٢  nرسول اهللا  >إن بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة< 

إن الجبار المعروف بالنعمان بن المنذر، كان يقتل أكابر >
  العرب ومن ناوأه من جبابرتهم وكبرائهم...<

  ١١٠  gاإلمام الصادق

  ٩٠  nاهللارسول   <نمل على صفوانة سوداء في ليلة...>إن الشرك أخفى من دبيب ال
ــن      ــون م ــأنتم آمن ــه ف ــدثكم في ــا أح ــدقتموني عم >إن ص
عقوبتي، وإن أصررتم على الجحود دللـت علـى كـلّ مـا     

  أخذه كلّ واحد منكم،...< 

  ١٣٩  gاإلمام العسكري

  ١٦٢  bعن األئمة   >أن الصالة على محمد وآله أفضل أعمال البر<
ا دينـاراً وال  >أن العلماء ورثة األنبياء، أن األنبياء لم يورثـو 

  درهماً ... <
  ١١  nرسول اهللا

عطـي  �� عطي حرفين كان يعمل بهما، و��  gإن عيسى بن مريم>
  ثمانية أحرف ...< gعطي إبراهيم�� أربعة أحرف، و gموسى

  ٨٤  gاإلمام الصادق 

  ١٧٤  gاإلمام الصادق  >إن اهللا تعالى خلق آدم من طين، فحرم أكل الطين على ذريته<
ــمى   > إن اهللا  ــاً تُسـ ــه بقاعـ ــن أرضـ ــل مـ ــل جعـ ــز وجـ عـ

  المرحومات، أحب أن يدعى فيها فيجيب، وإن اهللا ...<
  ١١٧-١١٦  gاإلمام الرضا

     ،اهللا يأمرك أن تنزل ما بـين السـفينة والـركن اليمـاني إن<
فإذا استقرت قدماك علـى األرض فابحـث بيـدك هنـاك،     

  فإنه يخرج تابوت آدم...<

  ١١١-١١٠  gجبرئيل

 ��� لم تكن حليمـاً فـتحلّم؛ فإنـه قـلّ مـن تشـبه بقـومٍ        >إن 
>... أوشك أن  

  ٩٢  gاإلمام أمير المؤمنين

يسـأله   g>أن محمد بن أبى بكر كتب إلى أمير المؤمنين
عن رجل مجنـون قتـل رجـالً عمـداً، فجعـل الديـة علـى        

  قومه، وجعل ... <

  ١٧٢  gاإلمام الصادق
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  ٩٥  gاإلمام أمير المؤمنين  مقدار حلب شاة<، >إنه سبحانه يحاسب جميع عباده على
ال عن ربه؛ ألنـه ال يحـدث    g>إنه كان محدثاً عن إمامه

  عن اهللا ... <
  ٩٢  gاإلمام الصادق

  ٨٩    >أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في اآلخرة<
ــي فاطمــة  ــا  �� أن ال يغســلها إذا ماتــت إ h>أوصــت إل أن

  ى غسلها<، فأعنت علياً علgوعلي
  ٢٠  أسماء بنت عميس

>أول عــوض الحلــيم مــن حلمــه أن النــاس أنصــاره علــى 
  الجاهل<

  ٩٢  gاإلمام أمير المؤمنين

>أيها الناس إن لـي علـيكم حقـاً، ولكـم علـي حـق، فأمـا        
ــيكم،     ــئكم عل ــوفير في ــم، وت ــيحة لك ــي فالنص ــم عل حقك

  وتعليمكم كيال تجهلوا ...<

  ١٢٤  gاإلمام أمير المؤمنين

<       ـن كـذب علـيالكذّابـة، فم أيها الناس قد كثـرت علـي
  متعمداً فليتبوأ مقعده من النار <

  ٧٥  nرسول اهللا

��� 
الرحمن الرحيم أقرب إلــى اســم اهللا األعــظم مـن      بسم اهللا>

  <سـواد العين إلى بياضـها
  ٨٢  gاإلمام العسكري

فـي مرضـه وإلـى محمـد بــن      g>بعـث إلـي أبـو الحسـن    
إليه محمد بن حمزة، وأخبرني محمـد مـا   حمزة، فسبقني 

  زال يقول: ابعثوا إلى ...<

  ١٠٦-١٠٥  أبو هاشم الجعفري

  ١٣٧  gاإلمام الجواد  >بالك اهللا ببالء ال دواء له<
��� 

  ١٧٦  gاإلمام الصادق  >التقية ترس اهللا بينه وبين خلقه<
  ١٧٦  gدقاإلمام الصا  >التقية ديني و دين آبائي، و ال دين لمن ال تقية له<

  ٨٥  gاإلمام الهادي   >تنح عافاك اهللا<
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بالورد بكلتا يديه، فلما أدنيتـه إلـى    n>حباني رسول اهللا

  أنفي ... <
اإلمام الحسن 

  gالمجتبى
١٩٠  

�y� 
وقميصـه   gفي جنازة أبـي الحسـن   g>خرج أبو محمد

  مشقوق، فكتب إليه أبو عون قرابة نجاح بن سلمة: من...<
  ١٦٧ -١٦٦  فريأبو هاشم الجع

إلـى ظـاهر سـر مـن رأى نتلقـى       g>خرجتُ مع أبـي الحسـن  
  غاشية السرج ...< gبعض الطالبيين، فأبطأ فطُرِح ألبي الحسن

  ١٥٤ -١٥٣  أبو هاشم الجعفري

>خلق اهللا آدم وأقطعه الدنيا قطيعة، فما كان آلدم فلرسول 
ــد      ــن آل محم ــة م ــو لألئم ــول اهللا فه ــان لرس ــا ك اهللا، وم

  هللا عليهم ... <صلوات ا

  ١٥٠  gاإلمام الباقر 

�,� 
  ٨٩    >الدال على الخير كفاعله<

، g>دخل الحجاج بن سفيان العبـدي  علـى أبـي محمـد    
فســأله عــن المبايعــة، قــال: ربمــا بايعنــا النــاس فنواضــعهم 

  المعاملة، ...<

  ١٧١ -١٧٠  أبو هاشم الجعفري

أظـن   ومعهـا ابنهـا ـ    g>دخلتْ عثيمة علـى أبـي عبـد اهللا   
: >مـالي أرى جسـم   gاسمه محمداً ـ فقال لها أبو عبد اهللا 

  ابنك نحيفاً ؟ ...<

بكر بن محمد األزدي  
  

١٨٣  

ومعي ثالث رقاع غير معنونـة   g>دخلتُ على أبي جعفر
واشـتبهت علـي، فاغتممـت فتنـاول إحـداها، وقـال: هـذه        

  رقعة زياد بن شبيب...<

  ١٤٠  أبو هاشم الجعفري

، فجاء صبي مـن  gلحسن صاحب العسكر>دخلتُ على أبي ا
  صبيانه، فناوله وردة، فقبلها ووضعها على عينيه، ثم ناولنيها، ...<

  ١٩٠  أبو هاشم الجعفري
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، فقال يا أبا هاشم، كلّم هـذا  g>دخلتُ على أبي الحسن
  الخادم بالفارسية، فإنه يزعم أنه يحسنها،...<

  ١٠٨  أبو هاشم الجعفري

حسن �� فكلّمني بالهندية، فلم  gن>دخلتُ علي أبي الحس
أن أرد عليه، وكان بين يديه ركوة مألى حصـى، فتنـاول   

  حصاة واحدة،...< 

  ١٥٢ -١٥١  أبو هاشم الجعفري

وكـان يكتـب كتابـاً، فحـان      g>دخلتُ على أبي محمـد 
إلـى   gوقت الصالة األولى، فوضع الكتاب من يده وقام

  الصالة، فرأيتُ ...<

  ١١٣  أبو هاشم الجعفري

ريد أن أسأله مـا أصـوغ   �� يوماً وأنا  g>دخلتُ على أبي محمد
  نسيتُ ما جئتُ له، ...<�� به خاتماً أتبرك به، فجلستُ و

  ١٨٩  أبو هاشم الجعفري

دخلتُ عليه بسر من رأى وأنا أريـد الحـج ألودعـه، فخـرج     >
  معي، فلما انتهى إلى آخر الحاجز نزل ونزلت معه ...<

  ١٥٣  أبو هاشم الجعفري

>الدعاء سالح المؤمن، وعمـود الـدين، ونـور السـماوات     
  واألرض<

  ٨٥  nرسول اهللا

  ٨٥  gاإلمام أمير المؤمنين  الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفالح، وخير الدعاء ما صدر ...<>
> دعاني سيدي أبو محمد، فدفع إلي خشـبة كأنهـا رجـل    

بة باب مدورة طويلة ملء الكف، فقـال: صـر بهـذه الخشـ    
>... إلى العمري  

  ١٧٧ -١٧٥  داود بن األسود

> دنوتُ مـن ربـي، فكنـتُ منـه كقـاب قوسـين أو أدنـى،        
  ...<وكلّمني بين جبلي العقيق، ثم قال: يا أحمد، إنّي

  ١٨٧  nرسول اهللا

�i� 
يمشـي بعـد يـوم النحـر حتـى يرمـي        g>رأيتُ أَبا جعفـر 

مــا الجمــرة، ثــم ينصــرف راكبــاً، وكنــت أراه ماشــياً بعــد 
  يحاذي المسجد بمنى<

  ١٠٤  علي بن مهزيار
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في بيته زوج حمام: أما الذكر فأخضـر،   g>رأيتُ أبا الحسن
  يفتّ لهما الخبز ...< gوأما األنثى فسوداء، ورأيته

  ٩٩-٩٨  أبو هاشم الجعفري

>رحم اهللا األخوات من أهل الجنّة، فسماهن: أسماء بنـت  
  عميس... <

  ٢١  gاإلمام الباقر

يومـاً إلـى الصـحراء، فركبـتُ معـه، فبينـا        gكب أبو محمد>ر
  نسير وهو قُدامي وأنا خلفه إذ عرض لي فكر في دين ...<

  ١٥١ -١٤٩  أبو هاشم الجعفري

��� 
عن المجنون. فقال صـلوات اهللا   gسئل أبو محمد العسكري>

  ففي ...< ��� وسالمه عليه: إن كان مؤذياً فهو في حكم السباع و
  ١٧٢ -١٧١  م الجعفريأبو هاش

عن شيء من التوحيـد، فقـال: أال تقـرأ     g>... سأل الرضا
��cc القــرآن؟ قلــت: نعــم، قــال: اقــرأ { �m �� �i�cc �l���T� �?cc �G �i �<�� X

 �i� �l���T� �b �i �< �"> ... ،{  

  ٦١  األشعث بن حاتم

ما بال المرأة المسكينة تأخذ  g>سأل الفهفكي أبا محمد
سهمين فقال: إن المـرأة لـيس    سهماً واحداً ويأخذ الرجل

  عليها جهاد ...<

  ١٧٠ -١٦٨  أبو هاشم الجعفري

عـن قولـه    g> سأل محمد بن صالح األرمنـي أبـا محمـد   
>� تعالى: { �
 �� �# �� �� �!�� �0 �# �� �� ���T� �;�Zفقال {g   له األمـر مـن :

  قبل أن يأمر به ... <

  ٧٠ -٦٩  أبو هاشم الجعفري

عن قول اهللا عـز   gني أبا محمدسأل محمد بن صالح األرم>
�� وجل: {�������� qk�� �~ �<�� �+ �� �����S �" �� ��� �d�" � �� �;Z� �� �� �O�"... {>  

  ٧٦ -٧٥  أبو هاشم الجعفري

ما معنى الواحد؟ فقال: إجماع  g> سألت أبا جعفر الثاني
  األلسن عليه بالوحدانية ...  <

  ٥٧  أبو هاشم الجعفري

ن رجـل قـد أبـق منـه مملوكـه،      عـ  g>سألتُ أبـا الحسـن  
  يجوز أن يعتقه في كفارة الظِّهار؟ قال: ال بأس به ما لم...<

  ١٧٣  أبو هاشم الجعفري
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عن الغالة والمفوضـة، فقـال:    g>سألت أبا الحسن الرضا
  الغالة كفّار... <

  ٢٩  أبو هاشم الجعفري

���6 عـن قـول اهللا عـز وجـل {     gسألتُ أبا عبد اهللا> �Wc �G ��
 ���. �V ���� X �� ���c������� �c �� 5 �i �<c �� ��c�� �G �c �� �c �A �� ���� �#c �� M�cV� �i �6�.���: �

 � ��"   }، فقال ...<���

  ٩٢-٩١  أبو بصير

cعن قوله تعالى: { g> سأل أبا محمد �\ �" ��: ����� �0c �<c �% �� �z ��
 �!�� �0 �# �� �?�� /y�� �z � رجلٌ من أهل قم وأنا عنـده حاضـر،    }}�

  فقال أبو محمد  ...<

  ٩٤ -٩٣  و هاشم الجعفريأب

عـن المصـلوب، فقـال: أمـا علمـت أنg       >سألتُ الرضـا 
  صلّى على عمه؟ قلت: أعلم ذاك ولكني ال...< gجدي

  ١٦١ -١٦٠  أبو هاشم الجعفري

فقلت: إني ال ألقاك في كلّ وقت، فعـن   g>سألتُ الرضا
مــن آخــذ معــالم دينــي؟ قــال: خــذ عــن يــونس بــن عبــد 

  الرحمان<

  ١٠١  مهتديعبد العزيز ال

>سألت الصادق جعفر بن محمد فقلت له: يا بن رسول اهللا 
مــا تقــول فــي القــرآن؟ فقــال: هــو كــالم اهللا، وقــول اهللا،  

  وكتاب اهللا، ووحي اهللا...<

  ٧٨  علي بن سالم

>سألته عن الذبح فقـال: إذا ذبحـت فأرسـل وال تكتـف ،     
  وال تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم، ...<

  ١٧٨ -١٧٧  أعينحمران بن 

 ��� >ستدفن بضعة مني بأرض خراسان، ما زارها مكروب 
  نفّس ... <

  ١١٥  nرسول اهللا

يقول : إن بين جبلي  g>سمعتُ أبا جعفر محمد بن علي
طوس قبضة قُبضت من الجنة من دخلهـا كـان آمنـاً يـوم     

  القيامة ...<

  ١١٥  أبو هاشم الجعفري
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ــا الحســن عنــد عبــد  يقــول: مــالي رأيتــك g>ســمعتُ أب
  الرحمن بن يعقوب ؟ فقال: إنه خالي ...<

  ١٩٤-١٩٣  أبو هاشم الجعفري

يقـول: إن فـي الجنـة بابـاً يقـال لـه        g>سمعتُ أبا محمـد 
ــه  أهــل المعــروف، فحمــدتُ اهللا   ��� المعــروف، ال يدخل

  تعالى في نفسي وفرحتُ...<

  ٨٩-٨٨  أبو هاشم الجعفري

عفـو يـوم القيامـة    يقـول: إن اهللا لي  g> سمعتُ أبـا محمـد  
عفواً ال يخطر على بال العبـاد حتـى يقـول أهـلُ الشــرك:      

}    �;� �G � �� ��� 1� �i �;Z� ��{ >  

  ٧٥ -٧٤  أبو هاشم الجعفري

يقول: من الذنوب التي ال تُغفر قول  g>سمعتُ أبا محمد
  بهذا، فقلتُ في نفسي...< �� الرجل: ليتني ال أؤاخذ إ

  ٩٠  أبو هاشم الجعفري

عتُ أبي عبد اهللا بن جعفر يحدث علـي بـن الحسـين    >سم
صلوات اهللا عليهما قال: سمعتُ عمي أمير المؤمنين علـي  

  بن أبي طالب ...<

  ١٣١  أبو هاشم الجعفري

يقول: إن أميـر المـؤمنين    cسمعتُ الرضا علي بن موسى
صلوات اهللا عليه قال لكميل بن زياد فيما قال: يـا كميـل،   

  أخوك دينك، ...< 

  ١٧٩ -١٧٨  بو هاشم الجعفريأ

يقــول: إلهــي بــدت  gســمعت علــي بــن موســى الرضــا>
  <تبد هيئة، فجهلوك وقدروك، ...قدرتك ولم 

  ٦٠ -٥٩  أبو هاشم الجعفري

يقول: عالمـات المـؤمن خمـس،     g>سمعتُ علياً بن الحسين
  ، ...<قلت: وما هن يا بن رسول اهللا؟ قال: الورع في الخلوة

  ١٩١ -١٩٠  طاوس بن اليمان

: إن اهللا أمرنـي  n>سمعت علياً يقول: قال لـي رسـول اهللا  
  أن أزوجك فاطمة على خمس الدنيا أو على ربعها ...<

 يحيى بن عقيل
  

١٣١  
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��� 
ــي محمــد  ــى أب الحاجــة، فحــك بســوطه   g>شــكوتُ إل

األرض، قال: وأحسبه غطّـاه بمنـديل، وأخـرج خمسـمائة     
  دينار، فقال يا أبا هاشم ...<

  ١٥٤  الجعفري أبو هاشم

ضـيق الحـبسِ وكَتَـلَ القَيـدg      ،>شكوتُ إلى أبي محمد
  فكتب إلي: أنت تصلي اليوم الظهر في منزلك ...<

  ١٤٤  أبو هاشم الجعفري

��� 
  ١٦٢  gاإلمام الرضا  <>الصالة على محمد وآله تعدل عند اهللا عز وجل التسبيح و...

نا فـي  في مسجد المسيب، وصلّى ب gصليتُ مع أبي جعفر>
  <موضع القبلة سواء وذُكر أن السدرة التي في المسجد ..

  ١٠٧  أبو هاشم الجعفري

الصّمد الذي إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكـون، والصّـمد   >
الذي أبـدع األشـياء فخلقهـا أضـداداً وأشـكاالً وأزواجـاً،       

  وتفرد بالوحدة ...<

  ٦٨  gزيد بن علي 

لصّــمد الــذي ال يأكــل وال >الصّــمد الــذي ال جــوف لــه، ... وا
  <م، والصّمد الذي لم يزل وال يزاليشرب، والصّمد الذي ال ينا

  ٦٨  gاإلمام الحسين 

  ٦٨  gاإلمام الباقر  > الصّمد السيد المطاع الذي ليس فوقه آمر وال ناه <
  ٨٩    >صنائع المعروف تقي مصارع السوء<

��� 
  ١٠١  gاإلمام الرضا  < الجنة ثالث مرات b>ضمن ليونس على نفسه وآبائه

��� 
>الطين حرام كلّه كلحم الخنزير ومن أكله ثـم مـات فيـه    

طين القبر فـإن فيـه شـفاًء مـن كـلّ داء،       ��� لم أصلّ عليه 
  ومن أكله لشهوة ...<

  ١٧٤  gاإلمام الصادق
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��� 
كتاب (يوم  g>عرضتُ على أبي محمد صاحب العسكر

ذا؟ قلت: تصـنيف  وليلة) ليونس، فقال لي: تصنيف من ه
  يونس ...<

  ١٠٢-١٠١  أبو هاشم الجعفري

  ٢٠  nرسول اهللا  >على مثل جعفر فلتبك البواكي<
>عالمــات المــؤمن خمــس صــالة اإلحــدى والخمســين،  

  ...< وزيارة ،
  ١٩١ -١٩٠  gاإلمام العسكري 

>علة إعطاء النساء نصف ما يعطـى الرجـل مـن الميـراث؛     
رجـل يعطـي، فلـذلك    ألن المرأة إذا تزوجـت أخـذت وال  

  وفّر على الرجال ...<

  ١٦٩  gاإلمام الرضا

>علـيكم بإنجـاح الحــوائج بكتمانهـا، فــإن كـلّ ذي نعمــة     
  محسود<

  ١٤٩  nرسول اهللا

��� 
ــهم أو    > ــن جالس ــركون، م ــة مش ــار، والمفوض ــالة كفّ الغ

هم أو زوجهـم أو  خالطهم أو آكلهم أو شاربهم أو واصـل 
  <تزوج منهم ...

  ٧٤ -٧٢  gاإلمام الرضا

�s� 
  ٨٩    >فاعل الخير خير منه وفاعل الشر شر منه<

>فإن عيسى يزعمون أنه خلق من الطين كهيئة الطير فنفخ 
: لقــد كــان gفيــه فكــان طيــراً بــإذن اهللا، فقــال لــه علــي 

  قد ...< nكذلك، ومحمد

يهودي سأل أمير 
 gالمؤمنين

١٠٩  

م؟ قـال:  : هل يبدو هللا في المحتوg>... فقلتُ ألبي جعفرٍ
نعم، قلنا له: فنخاف أن يبدو هللا في القائم، فقال: إن القائم 

 من الميعاد ...<

  ١٢٠ -١١٩  أبو هاشم الجعفري
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> فكرتُ في نفسي فقلت: أشتهي أن أعلـم مـا يقـول أبـو     
في القرآن؟ فبدأني وقال: اهللا خالق كلّ شـيء،   gمحمد

  وما سواه فهو مخلوق <

  ٧٨ -٧٧  أبو هاشم الجعفري

z�� 
  ١١٨  gاإلمام العسكري  <بسر من رأى أمان ألهل الجانبين >قبري

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كمـا صـلّيت   >قل 
علــى آل إبــراهيم إنّــك حميــد مجيــد، اللهــم بــارك علــى 

  ...< محمد وعلى آل

  ١٦٢  nرسول اهللا

ــر  ــي جعف ــت ألب g} : �b>قل �i �<cc �" ��cc �m �� �i�cc �l���T� �?cc �G �i �<�� X
c �l���T� �i�       مـن ؟ فقال: يـا أبـا هاشـم، أوهـام القلـوب أدق{

  أبصار العيون ...<

  ٦٧  أبو هاشم الجعفري

: جعلت فداك ما الصمد؟ قال: gقلت ألبي جعفر الثاني>
  <المصمود إليه في القليل والكثير السيد

  ٦٨  أبو هاشم الجعفري

: مـا تقـول   g>قلت ألبـي جعفـر محمـد بـن علـي الثـاني      
بـن الحكـم؟ فقـال: رحمـه اهللا مـا       جعلتُ فداك في هشام

  كان أذبه عن هـذه الناحـية...<

  ١٠٠  gاإلمام الجواد

: يا بن رسـول اهللا،  gقلتُ ألبي الحسن موسى بن جعفر>
ما تقول في القرآن فقد اختلف فيه من قبلنا، فقال قوم إنه 

  مخلوق، وقال...<

سليمان بن جعفر 
 الجعفري

  

٧٨  

عنــي مــن مســألتك، : جاللتــك تمنgبــي محمــد�>قلــتُ 
فتأذن لي أن أسألك؟ فقال: سلْ، قلتُ: يا سيدي هـل لـك   

  ولد؟ ...<

  ١٢٢ -١٢١  أبو هاشم الجعفري

>قلتُ للحسين بن علـي صـلوات اهللا عليهمـا: بـأي حكـم      
  ...< : يا جعيد، نحكم بحكم آل داود gتحكمون، قال

  ٩١  جعيد الهمداني
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ت يا أبا محمـد،  قلت له: أما على اإلمام زكاة؟ فقال: أحل>
أما علمت أن الدنيا واآلخرة لإلمـام يضـعها حيـث يشـاء،     

  ويدفعها إلى من ... < 

  ١٥٠  أبو بصير

  ٨٦  gاإلمام الهادي   <>قواك اهللا يا أبا هاشم، وقوى برذونك
�b� 

يجعل جنايته جناية المعتـوه علـى    g>كان أمير المؤمنين
  عاقلته ...<

  ١٧٢  gاإلمام الباقر

أمي ممـن آمنـت واتّقـت وأحسـنت، واهللا يحـب      كانت >
  المحسنين <

  ٢١  gاإلمام الصادق

بعض مواليـه يسـأله أن    - gيعنى أبا محمد ->كتب إليه 
يعلّمه دعاًء، فكتـب إليـه أن ادع بهـذا الـدعاء: >يـا أسـمع       

  السامعين، و يا أبصر ...<

  ٩٦-٩٥  أبو هاشم الجعفري

<كتبتُ إلى العسكريg وي لنا أن لـيس  : جِعلتُ فداكر
الخمس، فجـاء الجـواب: إن    �� من الدنيا إ nلرسول اهللا

  الدنيا وما عليها ...<

  ١٥٠  محمد بن الريان

كتبتُ في ظهر القرطاس: إن الدنيا ممثلـة لإلمـام كفلقـة    >
، وقلتُ: جعلتُ فـداك  gالجوزة، فدفعته إلى أبي الحسن

إن>...  

حمزة بن عبد اهللا 
الجعفري 

  

١٠٢  

ذب رأس النفــاق، وهــو مفســدة عظيمــة فــي الــدنيا  >الكــ
  والدين<

  ٩٢  nرسول اهللا

... كذبتْ فإن زينب توفيت في سنة كذا فـي شـهر كـذا    >
في يوم كذا، قال: فإن هؤالء قـد رووا مثـل هـذه الروايـة     

  وقد حلفتُ ...< 

  ١١٥ -١١٣  gاإلمام الهادي
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مـا  >كلّ اسم من أسماء اهللا أعظـم، ففـرغ قلبـك مـن كـلّ      
فـي الحقيقـة هللا اسـم     سواه، وادعه بأي اسم شئت، فلـيس 

  < دون اسم...

  ٨٣  nرسول اهللا

  ٨٩    >كلّ معروف صدقة<. 
ــه    ــواه يهودان ــد علــى الفطــرة، وإنمــا أب ــود يول > كــلّ مول

  وينصّرانه أو ...<
  ٨٠  nرسول اهللا

  ٩٥  gاإلمام أمير المؤمنين  >كما يرزقهم وال يرونه< 
إذ أقبل علـي بـن أبـي طالـب،      nنبيكنّا جلوساً عند ال>

فناوله النبي حصاة فما اسـتقرت الحصـاة فـي كـف علـي      
  حتى نطقت، وهي ...< 

  ١٠٩  سلمان المحمدي

فتذاكرنا العقل واألدب، فقـال: يـا أبـا     g>كنّا عند الرضا
هاشم، العقل حباٌء مـن اهللا، واألدب كُلْفـة، فمـن تكلّـف     

  األدب قدر عليه...<

  ٩٨-٩٧  لجعفريأبو هاشم ا

فيـدعو بعـض غلمانـه     g>كنتُ أتغدى مـع أبـي الحسـن   
بالصقلبية والفارسية، وربما بعثت غالمي هـذا بشـيء مـن    

  ...< الفارسية

  ١٥٦  أبو هاشم الجعفري

كنتُ أدعو اهللا سبحانه سنة عقيب كلّ صالة أن يعلّمنـي  >
االسم األعظـم، فبينـا أنـا ذات يـوم قـد صـليت الفجـر إذ        

  ...< نيغلبتني عينا

اإلمام علي بن 
  gالحسين

٨٣  

>كنتُ بالمدينة حين مـر بهـا بغـاء أيـام الواثـق فـي طلـب        
: اخرجوا بنا حتى ننظر إلـى  gاألعراب، فقال أبو الحسن

  تعبئة هذا التركي،...< 

  ١٤٤ -١٤٣  أبو هاشم الجعفري
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ــاني > ــد أبــي جعفــر الث فســأله رجــل، فقــال:   gكنــتُ عن
ى لـه أسـماء وصـفات فـي     أخبرني عن الرب تبارك وتعال

  كتابه؟ وأسماؤه  ...  <

  ٦٦ -٦٢  أبو هاشم الجعفري

بعد ما مضـى ابنـه أبـو جعفـر،      g>كنتُ عند أبي الحسن
وإني ألفكر في نفسـي أريـد أن أقـول: كأنهمـا أعنـي أبـا       

  جعفر ...<

  ١٢٣ -١٢٢  أبو هاشم الجعفري

Ic; فسـألته عـن قولـه تعـالى: {     g> كنتُ عند أبي محمد �e
 �i ������� �e     ���. ���C �[� �#" �W;�� ��: كلّهـم مـن آل   g} فقال��������

  محمد...<

  ٨٢-٨١  أبو هاشم الجعفري

فاستُؤذن لرجل من أهل الـيمن   g>كنتُ عند أبي محمد
ــه     ــل جســيم، فســلّم علي ــل، طوي ــدخل رجــل عب ــه، ف علي

  بالوالية، ...<

  ١٤٦ -١٤٥  أبو هاشم الجعفري

ذا قـام القـائم يهــدم   ، فقـال: إ g>كنـتُ عنـد أبـي محمــد   
  المنار، والمقاصير التي في المساجد، فقلت في نفسي ...<

  ١٦٦ -١٦٥  أبو هاشم الجعفري

، فسـأله محمـد ابـن صـالح األرمنـي عـن        g>كنتُ عنده
�I    {قول اهللا:  �m �i� �F �v �# �� �k �,Q 4�� �� �# �� �6q� �i �W �L�� �9�: ��{ ...>  

  ٨٠ -٧٨  أبو هاشم الجعفري

الحـبس المعـروف بحـبس صـالح بـن صـيف       >كنتُ في 
األحمــر، أنــا والحســن بــن محمــد العقيقــي، ومحمــد بــن 

>... إبراهيم العمري  

  ١٤٣ -١٤٢  أبو هاشم الجعفري

كنتُ في داره ببغداد، وأنا جالس بين يديه إذ دخل عليـه ياسـر   
  الخادم، فرحب به وقربه، ثم قال: يا سيدي ستّنا أم جعفر ...<

  ١٣٩-١٣٦  gاإلمام الجواد

، فعطشــتُ عطشــاً شــديداً، g>كنــتُ فــي مجلــس الرضــا
وتهيبته أن أستسقي في مجلسـه، فـدعا بمـاء، فشـرب منـه      

  جرعة، ثم قال: ...<

  ١٨٤ -١٨٣  أبو هاشم الجعفري
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يجيء فـي   g>كنتُ مجاوراً بالمدينة،... وكان أبو جعفر
  ...<كلّ يوم مع الزوال إلى المسجد

  ١٠٥-١٠٤  عبد اهللا بن رزين

في حبس المهتـدي بـن    g>كنتُ محبوساً مع أبي محمد
الواثق، فقال لـي: يـا أبـا هاشـم، إن هـذا الطـاغي أراد أن       

  يعبث باهللا في هذه...< 

  ١٤١  أبو هاشم الجعفري

في السفينة في دجلة، فحضرت  g>كنتُ مع أبي الحسن
الصالة، فقلت: جعلت فـداك، نصـلّي فـي جماعـة؟ قـال:      

  فقال: ال تصلِّ ...<

  ١٥٩  أبو هاشم الجعفري

< كنتُ مع أبي محمد العسكريg     إذ أتـى رجـل، فقـال
  ...<: هذا الواقف ليس من إخوانكgأبو محمد

  ٨٨ -٨٧  أبو هاشم الجعفري

علــى بــاب أبــي جعفــر  g>كنــتُ مــع جعفــر بــن محمــد
المنصور، فخرج من عنـده رجـل مجلـود بالسـوط، فقـال      

  لي: يا سليمان، انظر ما فصّ ...<

  ١٨٧  شاألعم

في داره، وفيها شجرة فيهـا  g>كنتُ مع علي بن الحسين 
عصافير وهن يصحن، فقال لي: أتدرى مـا يقلـن هـؤالء؟    

  قلت: ال أدرى، ... <

  ١٠٨  أبو حمزة الثمالي

�P� 
ال تستكثروا كثير الخير، وال تستقلوا قليل الـذنوب، فـإن قليـل    >

  <سر ...ي الالذنوب يجتمع حتى يكون كثيراً، وخافوا اهللا ف
  ٩٠  gاإلمام العسكري 

ال تصــحبوا أهــل البــدع وال تجالســوهم، فتصــيروا عنــد  >
  الناس ...<

  ١٩٤  gاإلمام الصادق

>ال تصلوا علي الصالة البتراء، فقالوا: وما الصـالة البتـراء؟ قـال:    
  ، بل قولوا: ...<تقولون (اللهم صلِّ على محمد) وتُمسكون

  ١٢٦  nرسول اهللا
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مـن وقعـة صـفين، وقـف علـى شـاطئ        gعلي > لما فرغ
الفرات، وقال: أيها الوادي مـن أنـا؟ فاضـطرب وتشـققت     

  أمواجه، وقد نظر ...<

  ١١٠ -١٠٨  gاإلمام الصادق

> لما قدم جعفر بن أبـي طالـب مـن أرض الحبشـة، تلقّـاه      
  على غَلوة من معرسه ...< nرسول اهللا

اإلمام علي بن 
  gالحسين

١٦٤ -١٦٣  

 ســفهاء الجــن  �� نبــي إ >لـيس مــن بيــت مــام؛ ألنوفيــه ح
يعبثون بصبيان البيت، فإذا كان فيه حمـام عبثـوا بالحمـام    

  وتركوا الناس<

  ٩٩  gاإلمام الصادق

^�_ 
  ١٩  nرسول اهللا  >ما أدري بأيهما أنا أشد فرحاً، أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر<

ال : كالم اهللا ال تتجـاوزوه و g>ما تقول في القرآن؟ فقال
  تطلبوا الهدى في غيره، فتضلوا<

  ٧٨ -٧٧  الريان بن الصلت

>ما لبِس رجلٌ بعد تقوى اهللا لباساً أحسن من فصاحة، وال 
  تحلَّت امرأة بأزين من شحم<

  ١٣٢  gاإلمام أمير المؤمنين

>معنى قول القائل أي أسم نفسي بسمة من سمات اهللا عـزّ  
  ...< وجل،

  ٨٣  gاإلمام الرضا 

مبكاؤك، واهللا ليضربنّك اهللا بفقر ال ينجبـر وبـالء ال    >... م
  يستقر<

  ١٣٧  gاإلمام الجواد

  ١٩٠  nرسول اهللا  >من أراد أن يشم ريحي، فليشم الورد األحمر<
ــب مــن الحســد،    ــال مــال، وراحــة القل ــى ب >مــن أراد الغن
والسالمة في الدين فليتضرع إلى اهللا عزوجل فـي مسـألته   

  بأن يكمل عقله<.

  ٩٨  nل اهللارسو

  ١٧٤  gاإلمام الصادق  >من أنهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه<
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>من بقاء المسلمين وبقاء اإلسالم أن تصـير األمـوال عنـد    
فيهـا الحـق ويصـنع المعـروف، وأن مـن فنـاء        من يعـرف 

  اإلسالم وفناء  ...<

  ٨٩  

> من شبه اهللا بخلقه فهو مشرك، ومن وصفه بالمكان فهـو  
  ، ومن نسب إليه ما نهى عنه ...  <كافر

  ٧١ -٧٠  gاإلمام الرضا

>من زارني علـى بعـد داري أتيتـه يـوم القيامـة فـي ثالثـة        
خلّصه من أهوالها: إذا تطايرت الكتب يميناً �� مواطن حتى 
  وشماالً،...< 

  ١١٥  gاإلمام الرضا

من زعم أن اهللا تعالى بـدا لـه فـي شـيء بـداء ندامـة هـو        >
  ر ... <عندنا كاف

  ٧٦  gاإلمام الصادق

  ١٩٤  gاإلمام أمير المؤمنين  >من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يقوم مكان ريبة<
>من كانت له إلى اهللا عز وجل حاجة فليبدأ بالصالة على 
محمد وآله، ثـم يسـأل حاجتـه، ثـم يخـتم بالصـالة علـى        

  محمد وآل محمد ...<

  ١٦٢  gاإلمام الصادق

ر على ما يكفّر به ذنوبـه، فليكثـر مـن الصـالة     من لم يقد>
  على محمد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدماً<

  ١٦٢  gاإلمام الرضا

  ١٢  nرسول اهللا  >من ورخ مؤمناً فكأنّما أحياه، ومن قرأ تاريخه فكأنّما زاره<
  ٨٩    >من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة<

�� 
هللا على العـالمين، وسـادة   > نحن أئمة المسلمين، وحجج ا

  المؤمنين، وقادة الغر المحجلين...<
  ١١٨  

>نعم القوت السويق، إن كنت جائعـاً أمسـك، وإن كنـتَ    
  شبعان ...<

  ١٨٣  gاإلمام الرضا
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�cm� 
  ١٠٠  gاإلمام الصادق  >هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويده< 

ــد     ــا، المؤي ــا، وســائق قولن ــد حقّن ــن الحكــم رائ >هشــام ب
والدامغ لباطل أعدائنا، من تبعه وتبع أثـره تبعنـا،    لصدقنا،

  ومن خالفه وألحد ...<

  ١٠٠  gاإلمام الصادق

اإلمامان الباقر   >هي لنا خاصة، وإيانا عنى<
  cوالصادق

٨١  

��� 
>وإنما األئمة قوام اهللا على خلقه، وعرفاؤه على عبـاده، ال  

 �� ار إمن عرفهم وعرفوه، وال يـدخل النـ   �� يدخل الجنة إ
  <من أنكرهم... 

  ٩٦  gاإلمام أمير المؤمنين

>ودخلتُ معه ذات يوم بستاناً، فقلـت لـه: جعلـتُ فـداك،     
إني لمولع بأكل الطِّين، فادع اهللا لي، فسكت ثـم قـال لـي    

  بعد ثالثة أيام ...<

  ١٧٤  أبو هاشم الجعفري

وقع رجل مشعبذ من ناحيـة الهنـد إلـى المتوكـل يلعـب      >
يـر مثلـه، وكـان المتوكـل لعابـاً، فـأراد أن        بلعب الحق لم

  يخجل علي بن محمد ...<

  ١٥٥  زرارة حاجب المتوكل

اهللا عز وجل وما سـواه مخلـوق، والقـرآن     �� >وليس الخالق إ
  كالم اهللا ال تجعل له اسماً من عندك فتكون من الضالين<

  ٧٨  gاإلمام الهادي 

�5� 
يـك تريـد أن تـؤدي    >يا أبا هاشم، أي نعم اهللا عز وجل عل

شكرها؟ قال أبو هاشم: فوجمـت، فلـم أدرِ مـا أقـول لـه،      
  فقال: ...< gفابتدأ

  ١٣٦ -١٣٥  gاإلمام العسكري
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>يا أبا هاشم سيأتي زمان على النـاس وجـوههم ضـاحكة    
  مستبشرة، وقلوبهم مظلمة متكدرة، السنة فيهم بدعة ...<

  ١٣٠-١٢٩  gاإلمام العسكري

لْ ووضع بين يدي، ثم قـال ابتـداًء منـه    >... يا أبا هاشم، كُ
من غير مسألة: يا غالم، انظر إلى الجمال الذي أتانا به أبو 

  هاشم، فضمه <

  ١٤٥  gاإلمام الهادي

>يا بني، من أصبح وعليه خاتم فصه عقيق ، متختماً به في 
يده اليمنى، فأصبح من قبـل أن يـرى أحـداً، فقلّـب فصّـه      

  إلى باطن كفه ...<

  ١٨٩ -١٨٧  gإلمام الباقر ا

، وإن لكـم  n>يا داود، إن لنا عليــكم حــقاً برسـول اهللا   
علينا حقاً، فمن عرف حقّنا وجب حقّه، ومـن لـم يعـرف    

  حقنا فال حق له<

  ١٢٤ -١٢٣  gاإلمام الرضا

: يـا  g>يا موالي لقد عظمت علينا بركة هذا اليوم، فقـال 
قلـت: نعـم يـا     أبا هاشـم، عظمـت بركـات اهللا علينـا فيـه؟     

  موالي، فما أقول في ...<

  ١٠٥-١٠٤  أبو هاشم الجعفري

>يخرج ابن آكلة األكباد من الوادي اليابس وهـو رجـل    
ربعة، وحش الوجه، ضخم الهامة، بوجهـه أثـر الجـدري،    

  إذا رأيته ...<

  ١١٩  gاإلمام أمير المؤمنين
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١٩٣، ١٩٢، ١٩٠، ١٨٨، ١٨٧، ١٧٠، ١٦٦.   

: gعلي بن أبي طالـب  اإلمام أمير المؤمنين  
٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٢، ٨٥، ٨٣، ٧٦، ٤٣، ٢٠، ١٩ ،

١٢٥، ١٢٤، ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨ ،
١٧٨، ١٧٠، ١٤٦، ١٣٢، ١٣١،  ١٢٧، ١٢٦ ،
١٩٤، ١٩٢، ١٨٧.   

ــراء  ــة الزهــ ، ١١٤، ١١٣، ١٠٥، ٢٠: hفاطمــ
١٣١،  ١١٥.   

، ١١٤: g المجتبى الحسن أبي محمد اإلمام 
١٩٠، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٤.   

، ٩١، ٦٨: gالحســين  أبــي  عبــد اهللا مــاماإل 
١٩١، ١٦٧، ١٢٧، ١١٤، ١٠٦.    

، ١٠٨، ٨٣: gالسجاد اإلمام علي بن الحسين
١٩٠، ١٦٣، ١٢٧،١٣١.    

، ٦٨، ٢١: gاإلمام أبـي جعفـر محمـد البـاقر    
١٨٧، ١٧٢، ١٥٠، ١٢٧، ٨٤.    

ــر   ــد اهللا جعفـ ــي عبـ ــام أبـ ــد  اإلمـ ــن محمـ  بـ
ــادق ، ٣٦، ٣٣، ٣١، ٢٦، ٢٣، ٢٢، ٢١: gالصـ

١٠٠، ٩٢، ٩٠، ٨٧، ٨٤، ٧٨، ٧٦، ٤٨، ٤٦ ،
١٥٠، ١٣٠، ١٢٧، ١٢٢، ١١٩، ١١٠، ١٠٨ ،
١٧٦، ١٧٤، ١٧٢، ١٦٩، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٠ ،
١٩٤، ١٨٧، ١٨٣، ١٧٧.   

، ٣٦، ٢٣: gأبي الحسن موسى بن جعفراإلمام 
١٦٣، ١٢٧، ١٢٢، ١٢٠، ١١٠، ١٠٢، ١٠١.    

: gالحسن علي بن موسى الرضـا   ياإلمام أب
٧٠، ٦١، ٥٧، ٤٥، ٣٩، ٣٣، ٢٩، ٢٦، ٢٤، ٩ ،

١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ٩٧، ٩١، ٨٢، ٧٨، ٧٢ ،
١٦٠، ١٢٧، ١١٦، ١١٥، ١١٠، ١٠٥، ١٠٤ ،
١٩٤، ١٩٣، ١٩٠، ١٨٣، ١٧٨، ١٦٩، ١٦٣.   

ــام ــي     اإلم ــن عل ــد ب ــاني محم ــر الث ــي جعف أب
، ٤٩، ٤٢، ٣٥، ٣٣، ٢٦، ٢٥، ٢٤:  gالجـــواد

١٠٥، ١٠٤، ١٠٠، ٦٨، ٦٧، ٦٥، ٦٢، ٥٧ ،
١٤٠، ١٣٦، ١٢٧، ١٢٤، ١١٩، ١١٦، ١١٠ ،
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١٧٤، ١٦١، ١٤٥، ١٤٤.   
: gالهـادي   أبي الحسن علي بـن محمـد   اإلمام

١٠٥، ٨٦، ٨٤، ٤٩، ٤٣، ٣٥، ٣٣، ٢٦، ٢٤،٢٥ ،
١٢٧، ١٢٢، ١٢٠، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١٠٨، ١٠٦ ،
١٦٦، ١٥٩، ١٥٦، ١٥٥، ١٤٤، ١٣٩، ١٣٥، ١٢٩ ،
١٩٤، ١٩٣، ١٩٠، ١٧٣، ١٦٨.    

، ٢٤: gالعســكري  أبــو محمــد الحســن اإلمــام
٧٥، ٧٤، ٦٩، ٣٩، ٣٧، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٢٦، ٢٥ ،
٩٣، ٩٠، ٨٨، ٨٧، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٨، ٧٧، ٧٦ ،
١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٣،  ١٠١، ٩٦، ٩٥، ٩٤ ،

١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧ ،
١٥٤، ١٥٣، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤ ،
١٩١، ١٨٩، ١٧٥، ١٧٠، ١٦٨، ١٦٦.    

، ٩، ٥: gالقائم g =اإلمام المهدي الحجة  
١٥١، ١٢٧، ١٢١، ١٢٠، ١١٨، ٢٦، ٢٤.    

  (أ)
  .١٩٢، ١٧٤، ١١٢، ١١١، ٨٤، ٧٩: gآدم

   . ٨٤: gآصف
  .٩٣، ٨٤:  gإبراهيم

إبراهيم (إبراهيم بـن القاسـم بـن اسـحاق بـن      
   .٢٢ ):gعبد اهللا بن جعفر الطيار

  .١٤٣إبراهيم بن أبي محمود: 
  .١٦إبراهيم صالح الشريفي، السيد: 

   .٣٣اهيم بن محمد بن عرفة: إبر
ــد اهللا      ــن عب ــي ب ــن عل ــد ب ــن محم ــراهيم ب إب

  .٢٣الجعفري: 
 .١٧٤: إبراهيم بن مهزم

 :ي٣٤إبراهيم بن هاشم، أبو إسحاق القم.   
  .٣٦ابن أبي جيد: 

 :١١٢ابن أبي الحديد المعتزلي.  
   .١١٩ابن األثير: 

  .٢٦ابن بطّة: 
   .١١٢، ١١١ابن تيمية: 

   .١٢١الني: ابن حجر العسق
 :٤٧، ٣٢ابن داود الحلي.   

   .١٦١ابن زهرة: 
   .١٠٧ابن شاذان: 

   .٤٠، ٢٠ابن شهر آشوب: 
  .١٩١، ٣٠ابن طاوس، السيد: 

   .١٩٢: عاصالبن ا
   .١٨٧، ٨٢، ٧٩ابن عباس: 

 :١٩ابن عبد البر.   
   .٢٠ابن عمر: 

   .١٨٩ابن فارس: 
   .١٦٢ابن ماجة: 

  .١٠١، ٤٧وليد: الابن 
  .١٥٤، ٣٥د بن راشد: أبو أحم

   .١٦٩أبو أحمد بن عدي الحافظ: 
   .١٥٠، ٩١، ٢١أبو بصير: 

   .٢٠أبو بكر (الخليفة األول): 
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    .١٦٨أبو بكر الفهفكي ابن أبي طيفور المتطبب: 
): gأبو جعفر(سيد محمد بن اإلمام الهـادي  

١٢٢.    
   .٧١أبو جعفر األسدي: 

   .١٨٧، ١٣٧أبو جعفر المنصور = المنصور: 
   .١٠٨أبو حمزة الثمالي: 

   .١٩٢أبو حنيفة: 
   .١١٩أبو سفيان: 

   .١٦١أبو صالح : 
  .١١٧أبو طالب األنباري: 

   .١٠٩أبو مريم: 
   .٢٦مفضل: الأبو 

   .٥٧أبو الهدى الكلباسي: 
   .١٧٤الواسطي:  يحيى أبو

  .٣٣أحمد بن إبراهيم: 
  .٩٣ ،٢٦أحمد بن أبي عبد اهللا: 

األشعري القمـي:   أحمد بن إدريس، أبو علي
١٣٥، ١٠٧، ٣٩.    

:١٢٠أحمد بن إسحاق الرازي.   
:١٢٠أحمد بن إسحاق بن عبد اهللا األشعري.   

   .١٩٢، ١٦٢، ٧٧أحمد بن حنبل: 
   .١٤٢الهمداني:  زياد بن أحمد

   .١١٠أحمد بن صالح: 
   .٣٧، السيد جمال الدين: أحمد بن طاوس

  .١١٧أحمد بن عبد الواحد: 

   .١٤٣: أحمد بن عبدون
 : ١٦أحمد علي مجيد الحلي.  

   .١٣٥أحمد بن القاسم: 
   .١٢٩أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد: 

= أحمد بن محمد بن خالـد البرقـي = البرقـي   
، ٥٩، ٤٨، ٣٥، ٢٩،  ٢٨، ٢٥: ابن خالد البرقي

١٩٣، ١٥٦، ١٢٤، ٧٢، ٧٠، ٦١.   
ــروان     ــن م ــد اهللا ب ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب أحم

 :١٤٣، ١١٦، ٣٥األنباري.   
أحمد بن محمـد بـن عيـاش الجـوهري، أبـو      

أحمد بـن  = أبو عبد اهللا بن عياش =   عبد اهللا
، ٨ بـن عيـاش الجـوهري:    (عبيـد اهللا)  عبد اهللا

١٥٣، ١٥١، ١٤٣، ٩٥، ٨٦، ٤٠.   
  .١٢٤، ١٠٤ ،٥٧ ،٣٨أحمد بن محمد بن عيسى: 
   .٤٧أحمد بن محمد بن نوح: 

   .١٦٨ ،١٠٧،  ٩٥يحيى:  محمد بن بن أحمد
أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البالذري  =

   .١٣٢، ٣٦: البالذري
إدريس بن إدريس بن عبد اهللا المحـضّ ابـن   

   .٤٦، ٤٥: gالحسن المثنّى ابن الحسن السبط
ــن الحســن   ــد اهللا المحــضّ اب إدريــس بــن عب

   .٤٥:gالمثنّى ابن الحسن السبط
   .١١٦األردبيلي (صاحب جامع الرواة): 

   .١٧١ي (صاحب حديقة الشيعة): األردبيل
   .٣٣األزهري: 
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   .١١٣أسامة بن زيد: 
إسحاق (اسحاق بـن القاسـم بـن اسـحاق بـن      

   .٢٢ ):gعبد اهللا بن جعفر الطيار
إســحاق بــن إســماعيل بــن محمــد البصــري:  

١٨٩، ١٤٤.    
  .١٨٩، ١٤٤إسحاق بن إسماعيل النيشابوري: 

=  gإســحاق بــن عبــد اهللا بــن جعفــر الطيــار 
   .٢٢، ٢١العريضي: إسحاق 

    :ـد النخعـي١٤٥، ١٢٢، ٣٦إسحاق بـن محم ،
١٤٦.    

   .١٨٩، ١٤٤إسحاق بن نوبخت: 
   .٢٢، ٢١، ٢٠أسماء بنت عميس: 

   .١٧٢: زياد يإسماعيل بن أب
   .١٨٧، ١٢٢: gإسماعيل بن جعفر الصادق

   .٣٦األشتر (النخعي):  
  .٦١األشعث بن حاتم: 

   .١٠٩األصبغ بن نباتة: 
   .١٨٧األعمش: 

أم حكيم بنت القاسم بن محمد بن أبي بكـر:  
٣١، ٢٢،  ٢١.   

   .٤٣أم غانم: 
، ١٣٧، ١٠٥، ١٠٤أم الفضـــل ابنـــة المـــأمون: 

١٣٩، ١٣٨.    
��� 

   .١٦٢البخاري: 

   .١٧٢: لعجليابريد بن معاوية 
د األزدي٣٦: = بكر بـن محمـد  بكر بن محم ،

١٩٣ ،١٨٣.  
   . ٨٤بلقيس: 
   .٩٤بنيامين: 
   .١٢٩الشيخ: البهائي، 
   .١٠٥البيهقي: 

��� 
   .١٦٢الترمذي: 

��تستري ، ال ��	� :٣٠.   
   .١٦٣التفريشي (صاحب جامع الرواة): 

��� 
   .١٩١، ١٥٠جابر بن عبداهللا األنصاري: 

  .١٩٢: جاحظال
   .١١٠، ٩٣، ٩١: gجبرائيل
   .١٤٢): gجعفر ابن اإلمام الهاديجعفر (

عبـد   جعفر (جعفر بن القاسم بن اسـحاق بـن  
   .٢٢ ):gاهللا بن جعفر الطيار

=  gجعفر بن أبي طالـب بـن عبـد المطلـب    
، ٢٥، ٢٣، ٢٢،  ٢١، ٢٠، ١٩: gجعفر الطيار 

١٦٤، ١٦٣، ٤٩،  ٣٣، ٢٦.    
   .٢٣جعفر بن كالب: 

ــو بــن محمــد بــن جعفــر القاســم  قولويــه،  أب
 ،٧٢، ٧١ ،٢٩ ،٢١الصدوق= الشيخ الصدوق: 

١٦١، ١٥١، ١٤٣، ١٠١.   
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  .١٥١د بن مالك : جعفر بن محم
متوكل العباسـي:  جعفر بن محمد المعتصم، ال

١٥٥، ١٥٤، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١٠٦، ٣٦.   
    .١٠٠جعفر بن معروف السمرقَندي ، أبو الفَضل: 

   .٩١جعيد الهمداني: 
��� 

  .١٧٠، ٣٤، ٢٤حجاج بن سفيان العبدي البصري: ال
   .٣٦حسن بن أبي قتادة: ال

   .١٦٩، ١١٧، ٨٢: الحسن البصري= الحسن 
  .٢٨حسن بن زين الدين العاملي، الشيخ: ال
  .٧٢حسن بن سهل القمي: ال

  .١١٧الحسن بن محمد بن جمهور: 
  .١٤٢العقيقي:  محمد بن الحسن

  .١٢٩حسن صاحب المعالم،  الشيخ: 
   .١٢عجيمي، الشيخ: الحسن 

حسين بن أبي لبابة = الحسين بـن اسـكيب:   ال
٣٧،  ٣٦.   

   .١٣٥القمي:  إدريس بن أحمد بن حسين
   .٩٩الحسين بن أحمد العلوي، أبو عبد اهللا: 

 :األسدي ١٤٣حسين بن أحمد المالكي.   
   .١١٠الخصيبي:  حمدان بن الحسين

 .١١٧الحسين بن روح النوبختي، أبو القاسم: 
   .١١٢الحسين بن علي األقساسي، أبو عبد اهللا: 

 بكـر  أبـي  عمـران بـن   بـن  محمـد  بن الحسين
   .١١٦القمي:  ألشعريا

   .٤٩: hحكيمة
 :اد بن إسحاق بن إبراهيم الموصلي٣٧حم.   

  .١٦٩حماد بن سلمة: 
   .٣٧سيد الهروي: �� حماد بن عبد اهللا بن 

  .١٧٧، ٩١حمران بن أعين: 
حمزة (حمزة بن القاسم بن اسـحاق بـن عبـد    

  .٢٢ ):gاهللا بن جعفر الطيار
 :١٠٢حمزة بن عبد اهللا الجعفري.   

  .١٣٦حمزة بن اليسع: 
   .١٠٧، ١٠٢الحموي: 

   .١٣١الحمويني: 
   .٣٦حميد: 

 :٩٩حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي.  
 �y� 

خالد بن عبد الرحمـان بـن محمـد بـن     خالد (
 : (٣٥علي البرقي.  

   .١٣٦خالد العطار الكوفي: 
   .١٢٧، ١٢٤: gالخضر

ــدادي:  ال ــب البغـ ، ٥١، ٤٩، ٣٩، ٣٣، ٢٤خطيـ
١١٢، ١١١.    

ــيد: Hخــوئيال ، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٠، ٢٠، الس
١٢٩، ١٢٢، ١١٧، ١١٦، ٦٢، ٥٧، ٣٩،  ٣٨ ،

١٩٣، ١٧٠، ١٦٨.   
�,� 

  .١٧٥، ٣٤، ٢٤داود  بن األسود: 
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ــن  ــري الداود ب ــم الجعف ــو  wقاس ــيد=  أب ، الس
، ١٩، ١٧، ١٤،  ١٢، ١١، ٨: wهاشم الجعفـري 

٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢١ ،
٤٩، ٤٨، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤٠، ٣٩، ٣٧ ،
٧٤، ٧٢، ٧٠، ٦٨، ٦٧، ٦٢، ٦١، ٥٩، ٥٧، ٥٠ ،
٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٤، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٨، ٧٧، ٧٥ ،
١٠٠، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩١، ٩٠، ٨٩ ،

١١٥، ١١٣، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٢، ١٠١ ،
١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٦ ،
١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨ ،
١٤٩، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩ ،
١٦٠، ١٥٩، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥١، ١٥٠ ،
١٧٣، ١٧١، ١٧٠، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٥، ١٦٣، ١٦١ ،
١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٤، ١٨٣، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٥ ،
١٩٣، ١٩١، ١٩٠.    

  . ٨٦الدميري: 
 :١٦٥الدينوري.  

�9� 
   .٥١، ٤٩ذبيح اهللا المحالتي، الشيخ: 

�i� 
  .١٨٣، ٢٢رازي ، فخر الدين: ال

   .٤٥راشد : 
   .١٩٢، ٨١الراغب األصبهاني: 

   .١٠٤، ١٠٢الضّحاك:  أبي بن رجاء
   .٣٧رجاء بن يحيى العبرتائي الكاتب: 

 جيلي١٣، ٨، ٥، الشيخ: رسول مالك الد.   
   .١٣٧الرشيد( هارون العباسي): 

  . ٨٧رفاعة: 
   .٧٧ريان بن الصلت: 

��� 
دة بنـت جعفـر بـن المنصـور=  أم جعفـر:      زبي

١٣٩، ١٣٨، ١٣٧.   
   .١٥٥زرارة حاجب المتوكل: 

   .٧٠زراري: ال
   .٣٦زركلي: ال 

 :الجعفري ٢٣زكريا بن يحيى الكالبي.    
 :٤٧زكريا بن يحيى الواسطي.   

   .١٤٠زياد بن شبيب: 
، ١٠٦، ٦٨ ،٣٥: gزيد بن علـي بـن الحسـين   

١٦٠.    
، ١١٣: nول اهللازينب بنت فاطمة بنـت رسـ  

١١٤.    
��� 

  .٥٧: سائب بن مالكال 
  .٩٣: gسارة بنت إسحاق بن إبراهيم

  .١٩سالم بن أبي الجعد: 
   .١١١:gسام بن نوح 

   .١٦١(صاحب ذخيرة المعاد):  السبزواري
، ١٤١، ١٢٩، ١٢٤، ٩٣، ٩٠اهللا:  عبـد  بـن  سعد
١٦٥، ١٥٦.    
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  .٥٧سعد بن مالك بن األحوص: 
   .٣٩سعيد األعرج: 

   .١٨٧، ١٢٤، ١٠٩،  ٩٢ان المحمدي: سلم
 :١٩٣، ٧٨، ٢٣سليمان بن جعفر الجعفري.  

   .٥١، ٤٩سماوي، الشيخ: ال
   .٣٧، ٣٣، ٢٥، ٢٤سمعاني: ال

   .٩٣سمية أم إسحاق: 
 ٣٨سـهل بـن زيـاد:    = سهل بن زياد اآلدمـي ،

١٧٤، ١٥٩، ١٤٥، ١٣٩، ١٠٥، ٦٧، ٥٧، ٣٩.    
لبخاري: سهل بن عبد اهللا البخاري، أبو نصر ا

٤٥، ٤٠.   
��� 

١٢١ملك العلماء الشيخ:  ،شهاب الدين الهندي.  
   .١٤٣الشهروردي ، الشيخ: 

   .١٢٩، ٦٥شهيد الثاني: ال
��� 

   .١٩٢: صاحب اإلبانة
الشيخ يوسـف البحرانـي):   ( صاحب الحدائق

٧١، ٧٠.   
  .٦٩صاحب الميزان (السيد الطباطبائي): 

  .١٤٢األحمر:  صيف بن صالح
  .١٢١القونوي، الشيخ:  الدين صدر

   .٧١صفواني: ال
��� 

  .١٩٠اليمان:  بن طاوس

  . ٨٦الطبرسي، الشيخ: 
   .٣٢طبري: ال
    .١١١، ٦٥طريحي: ال

  .١٧٤: طلحة بن يزيد
، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣طوسي، الشـيخ = الشـيخ:   ال

٩٩، ٧١، ٧٠، ٥٧، ٤٧، ٤٦، ٣٩، ٣٨، ٣٦، ٢٩ ،
١٢٩، ١٢٠، ١١٨، ١١٧، ١٠٧، ١٠١، ١٠٠ ،
١٧٧،  ١٦٣، ١٥١، ١٤٣ ،١٣٥.   

��� 
   .١١٤العباس:  
   .٧٢عباس بن محمد العلوي: ال
عبـاس بــن محمـد بــن قاســم بـن حمــزة بــن    ال

   .٧٢، ٧١:  gموسى بن جعفر
  .٣٦عباس بن معروف: ال

   .٣١عبد الحسين، الشيخ: 
عبد الرحمن (عبد الرحمن بن محمد بن علي 

 : (٣٥البرقي.  
   .١٩٣: عبد الرحمن بن يعقوب

  .٤٠بد الرزاق كمونة،  السيد: ع
  .١٠١عبد العزيز بن المهتدي: 

ــي      ــن أب ــاء= اب ــى العوج ــن أب ــريم ب ــد الك عب
   .١٧٠، ١٦٩، ١٦٨العوجاء: 

   .٢١): gعبد اهللا (عبد اهللا بن اإلمام الباقر
عبداهللا (عبد اهللا بن القاسم بن اسحاق بن عبد 

   .٢٢ ):gاهللا بن جعفر الطيار
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  .٥٧بندر:  عبد اهللا، أبو القاسم
   .١٤٣عبد اهللا بن أحمد بن أبي زيد األنباري: 

ــر      ــن نص ــوب ب ــن يعق ــد ب ــن أحم ــد اهللا ب عب
  .١٤٣األنباري، أبو طالب: 

    .١٧٨عبد اهللا أفندي: 
: عبـد اهللا = gعبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب

١٣١، ٢١، ١٩.    
   :١٠٠ ،٩٥ ،٣٨عبـد اهللا بــن جعفـر الحميــري ،

١٦٨، ١٠٨،  ١٠١.  
ــراهيم بــن علــي  عبــد اهللا  ــن إب ــن الحســين ب ب

   .١٦٣العلوي النصيبي، أبو أحمد: 
   .١٠٤عبد اهللا بن رزين: 

 ٣٦أبو طالب: ، عبد اهللا بن الصلت القمي.   
ــو     ــالحي، أب ــرحمن الص ــد ال ــن عب ــد اهللا ب عب

   . ٨٦القاسم: 
   .٤٣عبد اهللا بن عياش: 

   .١٠٩عبد اهللا بن مسعود: 
ن عبـد  عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ب

   .١٩: gمناف، أبو طالب
   .٣٠عبد النبي الكاظمي: 

   .١٢١عبد الوهاب الشعراني، الشيخ: 
   .١٥٤عبيد اهللا بن يحيى بن خاقان: 

  .١٣١األزهري:  بن عتبة
   .١٢٠، ١١٩عثمان بن عنبسة= السفياني: 

   .١٨٣: عثيمة

  .١٩عدي بن ثابت: 
    .١٩١عطا: 

   .١٩): gعقيل (عقيل بن أبي طالب
  .١٦ء الموسوي الدمشقي، السيد: عال

�   .٧٠، ٣٥، ٣٢، ٨الحلي:  ��	�� 
علي بن إبراهيم بن هاشـم القمـي= علـي بـن     

ــي:  ــراهيم القم ، ١٦٠، ١٥٤، ١٤٢، ١١٥، ٩٧إب
١٧٧، ١٧٣، ١٧١، ١٦١.   
   .٧١بروجردي ، السيد: ال علي

   .١٠٦علي بن بالل البغدادي، أبو الحسن: 
   .١٥١تب: علي بن حبشي بن قوني الكا

   .١١٢علي بن الحسين األصبهاني، أبو الفرج: 
  .١٠١بابويه:  بن الحسين بن علي

   .٧٠حسين السعد آبادي: العلي بن 
   .٧٨علي بن سالم: 

   .١٢٧اإلربلي:  عيسى بن علي
  .١٦علي كاظم خضير الحويمدي: 

الحسـن:   البـزّاز، أبـو   البصـري  محمد بن علي
٩١.   

لـي بـن محمـد:    ع=  علي بن محمد بن بنـدار 
١٧٤، ١٥٩، ١٤٥، ١٣٩ ،١٢٢ ،٦٧، ٣٥، ٥٧ ،

١٩٠.    
  .١٠١علي بن محمد القتيبي: 

   .١٧٨الحسن:  الكاتب، أبو محمد بن علي
   .١٥٣علي بن محمد المقعد: 
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  .١٤٣النوفلي:  محمد بن علي
   .١٠٤علي بن مهزيار: 

الشـيخ:  ال  علي ،٨٦، ٧٢، ٣٩، ٣٦، ٣٥نمازي ،
١٦٣، ١١٩، ٩٩، ٩١.    

   .١٠١لي بن يقطين : ع
   .١٦٦عمر بن الخطاب: 

 العمركي بن علـي، أبـو محمـد = العمركـي:     
١٠٠، ٣٩، ٣٧.    

    .١٧٥العمري: 
   .٢١):gعون بن جعفر بن أبي طالبعون  (

  .١٧٥عيسى الخادم: 
  .١٢١، ٨٤:  gعيسى بن مريم

عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيـد اهللا ، أبـو   
   .٥٩جعفر األعرج: 

��� 
   .١٩٢ي: الغزال

   .١٨٧الغيداق: 
�s� 

   .١٦١الفاضل (صاحب المسالك): 
 د بن أبي بكر= أمفاطمة بنت القاسم بن محم

   .٣١، ٢٢، ٢١فروة: 
    .١٩٤، ٧٢فرعون: 

  .١٠١، ٣٨فضل بن شاذان النيشابوري: ال

   .١٠٨الفيض بن المختار: 
�z� 

قاسم بن اسحاق العريضي (والد أبـو هاشـم   ال
   .١٩٣، ٣٤،  ٣١ ، ٢٥، ٢٢الجعفري): 

   .٢٣قاسم بن كعب الجعفري: 
   . ٨٢قتادة: 
المـدني،   العلـوي  مهنـا  بـن  بـن السـبيع   قريش
  .١٨٧السيد: 

 :١٣١القندوزي.  
�b� 

  .١٦٢كعب بن عجرة: 
  .١٦كمال الغريفي، السيد: 

   .١٧٨كميل بن زياد: 
 �k� 

   .٢٨مامقاني، الشيخ: ال
  .١٠٥، ١٠٤، ٣٦،١٠٢مأمون (العباسي): ال  
��مجلسي، ال ��	�   .)٣٠صاحب البحار(:  
  ، ٢٧مجلسي األول (محمد تقي المجلسي): ال
   .٥٠محدث قمي: ال

 :١٧٨المحسن بن علي الزعفراني.   
محمــــد بــــن جعفــــر بــــن أبــــي  محمــــد (

   .٢١):gطالب
   .١٣٦محمد بن أبان: 
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  .١٤٢العمري:  بن إبراهيم محمد
 :د بن أبي األزهر النحوي٣٣محم.   

د بن أبي بكرمحمw :٢٠.   
   .١٤٥، ٦٧، ٦٢محمد بن أبي عبد اهللا: 

، ١١٨الخـالنجي:   اهللا عبد بن أحمد بن محمد
١١٩.    

 :د بن أحمد العلوي١٣٥، ٣٨محم.   
   .١٣٧محمد األمين (العباسي): 

 :٦٢محمد بن جعفر األسدي.   
   .٤٧محمد بن جعفر بن بطة، ابن بطّة: 

   .٧٢محمد بن حامد: 
حسان الرازي، أبو عبد اهللا الزينبي:  محمد بن

١٠٧.  
 حسن بن أحمد بن الوليد القمـي: المحمد بن 

١٢٩، ٥٨ ،٣٦.  
  .٦٧، ٥٧محمد بن الحسن البرناني: 

   .٩٣محمد بن الحسن بن شمون البصري: 
= محمـد  حسن بن فـروخ الصّـفار  المحمد بن 

   . ٨٢، ٥٧  ،٥٩ ،٣٦ :بن الحسنا
 :١٤٠، ١٠٦، ١٠٥محمد بن حمزة السروري.  

   .١٥٠محمد بن الريان: 
  .١١٧محمد بن زياد: 

  .١٦٩علي:  سليمان بن بن محمد
   .١٦٩محمد بن سنان: 

   .٧٨، ٧٥، ٦٨محمد بن صالح األرمني: 

   .١٢٩محمد بن عبد الجبار: 
   .١٩٢: الشيخ ،محمد بن عبد الرحمن

  .٤٤محمد بن عبد اهللا بن طاهر: 
ــ    ــب الش ــن المطل ــد اهللا ب ــن عب ــد ب محم يباني

  .١٦٣، ٤٧ ،٣٨الكوفي، أبوالفضل: 
   .١٨٣محمد بن عثيمة: 

   .٩٩: gمحمد بن علي بن أبي طالب
  .١٥٩محمد بن علي بن إبراهيم: 

   .٣٥محمد بن علي البرقي: 
   .٧١محمد بن علي بن بشّار: 

العباسـي:   العلـوي  حمـزة  بـن  علـي  بن محمد
١٦٣.    

كشـي  أبو عمرو المحمد بن عمر بن عبد العزيز=  
 :١٠١، ١٠٠، ٩٩ ،٣٧، ٣٥، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٦.    

محمد بن عيسى بن عبيـد اليقطينـي= محمـد    
  .١٠١، ٦٧، ٦١، ٣٩بن عيسى: ا

  .١٣٦محمد بن محمد: 
النعمان، الشيخ =  الشيخ  بن محمد بن محمد

، ١٠١، ٩٩، ٩١ ،٣٩، ٢٩: تلعكبـــريالمفيـــد ال
١٧٨، ١٥١، ١٤٣، ١٣٥، ١٢٩.    

١٠٠السـمرقندي:   محمد بن مسعود العياشي ،
١٥٣.  

   .١٧٢محمد بن مسلم: 
  .١٢١محمد المعروف بخواجه يارسا، الشيخ: 

   . ٨٥محمد بن موسى بن الحسن بن فرات: 
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  .١١٥، ٧٠محمد بن موسى بن المتوكل: 
محمد بن نصير النميـري الفهـري= أبـو علـي     

   . ٨٥، ٨٤: الفهري
   .١١٩، ١١٨، ١١٧محمد بن همام: 

   .٦٧، ٣٩باب الصيرفي: محمد بن وليد، ش
   .١٢٠ ،٥٧محمد بن يحيى: 

ــور      ــن منص ــود ب ــن محم ــد ب ــن يزي ــد ب محم
 :٣٩الخزاعي.   

محمد بن يعقوب الكلينـي، الشـيخ = الشـيخ     
، ١٢٢، ١٠٤، ٧٠، ٦٢، ٥٧، ٤٧، ٢٨كلينــــي: ال

١٤٥.    
محمد بن يوسف بن محمد الكنجي، الشـيخ  

  .١٩٢ ،١٢١: كنجيأبو عبد اهللا = ال
  .٧١لتستري، الشيخ: محمد تقي ا

   .١٢محمد رضا الحسيني الجاللي، السيد: 
   .١٦محمد صادق الخرسان، السيد: 

   .١٥١، ١٢٩، ٨٢مرتضى، السيد: 
   .٣٢مزاحم بن خاقان:  
   .٣٢مستعين: ال

   .١٦٤مسعود بن مسلمة: 
   .٥٠، ٣٣مسعودي: ال
مظفر بن أحمد بـن الحسـن القزوينـي، أبـو     ال

  .٧١الفرج: 

   .١٩٢، ١٦٥ة بن أبي سفيان: معاوي
   .١٢٨، ٣٦المعتمد بن المتوكل: 

 ،١١٦الحسـن:   أبـو  معلى بن محمد البصـري ،
١٤٣.  

  .١٦٩معن بن زائدة: 
   .١١٢، ١١١المغيرة بن شعبة: 

  .١٠٢، ٤٨مفضل بن عمر: ال
   .١٤١المهتدي بن الواثق: 

مهجع بن الصلت بن عقبة بن سمعان بن غانم 
   .١٤٦اليماني : 

   .١٩٤، ١٦٧، ٨٤:  gموسى
   .٩١: gميكائيل

�� 
   .١٦٦نجاح بن سلمة: 

ــي: ال ، ٤٦، ٤١، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٤، ٢٦نجاشــ
١١٧، ١١٦، ١٠٧، ١٠٠، ٩٧، ٥٩، ٥٨، ٥٧.    

   .١٦١نجيب الدين بن سعيد: 
  .١٦٥النزال بن عامر: 

    .١٦٢النسائي: 
   .١٧٤نصر بن عامر: 

   .١٢٧الطوسي:  الدين نصير
   .١١٠منذر: النعمان بن ال

   .٧٢نمرود: 
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  .١١٢، ١١١، ١١٠ ،٨٤:  gنوح
   .٣١، ٣٠نوري الطبرسي، الشيخ: ال

   .١٩٢النووي: 
�cm� 

   .١٦٧: gهارون 
ــارون ــق ه ــاهللا الواث ــن ب ــم  اب ــد المعتص  محم

   .١٤٣العباسي = الواثق: 
  .١٠٠، ٩٩ ،٧٦ ،٣٧هشام بن الحكم: 

  .١٧٤: هشام بن سالم
���  

   .٦٩، ٤٧وحيد البهبهاني: ال
�5� 

  .١٣٦: gياسر خادم اإلمام الرضا
   .١٤٠يحيى بن حمزة: 

   .١٥٣يحيى بن زكريا الخزاعي: 

  ٣٩: ، أبـو القاسـم  يحيى بن زكريـا الكتنجـي ، 
١٧٨، ٩١.    

   .٣٧يحيى بن سامان: 
  .١٣١عقيل:  بن يحيى

   .٤٤يحيى بن عمر العلوي: 
   .٩٤، ٩٣: gيعقوب
   .١٣٩، ٩٤، ٩٣: gيوسف

   .١٦٠، ٣٥قفي: يوسف بن عمر الث
  .١٠١، ٣٧، ٣٥يونس بن عبد الرحمن: 
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��� 

أبو علي األشعري القمـي:  أحمد بن إدريس، 
١٣٥، ١٠٧  . 

:١٢٠أحمد بن إسحاق بن عبد اهللا األشعري.  
  .١٤٢الهمداني:  زياد بن أحمد

   .١١٠ح: أحمد بن صال
   .١٢٩أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد: 

  .٤٨البرقي:  خالد بن محمد بن أحمد
ــد ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن اهللا عب ــروان  ب م

 :١١٦األنباري.  
ــد اهللا      ــن عب ــى ب ــن عيس ــد ب ــن محم ــد ب أحم

 :٥٧األشعري.  
  .١٤٤إسحاق بن إسماعيل النيشابوري: 

    .١٤٤إسحاق بن إسماعيل بن محمد البصري: 
   .١٤٤إسحاق بن نوبخت: 

    .١٣٧أم الفضل بنت المأمون بن هارون الرشيد: 
��� 

   .١٥١جعفر بن محمد بن مالك : 

جعفر بن محمد المعتصم ابن هارون الرشيد، 
 .١٥٤المتوكل: 

  رقَنديـمأبـو الفَضـل:   جعفر بن معـروف الس ،
١٠٠.    

��� 

 :اج بن سفيان العبدي١٧٠الحج.  
  .١١٧ر: الحسن بن محمد بن جمهو

  .١٣٥القمي:  إدريس بن أحمد بن الحسين
   .٩٩الحسين بن أحمد العلوي، أبو عبد اهللا: 

 :األسدي ١٤٣حسين بن أحمد المالكي.   
 .١١٧الحسين بن روح النوبختي، أبو القاسم: 

 بكـر  أبـي  عمـران بـن   بـن  محمـد  بن الحسين
األشعري  :١١٦القمي.   

  .١٧٧الشيباني:  أعين بن حمران
  .٩٩در بن محمد بن نعيم السمرقندي: حي

��� 

ــر      ــن نص ــوب ب ــن يعق ــد ب ــن أحم ــد اهللا ب عب
   .١٤٣األنباري، أبو طالب: 
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ــراهيم بــن علــي    ــن إب ــن الحســين ب عبــد اهللا ب
   .١٦٣العلوي النصيبي، أبو أحمد: 

ــو     ــالحي، أب ــرحمن الص ــد ال ــن عب ــد اهللا ب عب
  . ٨٦القاسم: 

  .٩٧علي بن إبراهيم القمي: 
  .١٠٦البغدادي، أبو الحسن: علي بن بالل 

   .١٥١علي بن حبشي بن قوني الكاتب: 

  .٧٠علي بن الحسين السعد آبادي: 
    .٩١الحسن:  البزّاز، أبو البصري محمد بن علي

  .١٢٢، ٥٧علي بن محمد بن بندار: 
    .١٠٠العمركي بن علي، أبو محمد: 

�k� 

  .٦٢محمد بن أبي عبد اهللا: 
  .١١٩الخالنجي:  اهللا عبد بن أحمد بن محمد
  .٤٧بطة:  بن جعفر بن محمد

محمد بن حسان الرازي،  أبو عبد اهللا الزينبي: 
١٠٧. 

محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمـي:  
١٢٩، ٥٨.  

 .٥٧محمد بن الحسن البرناني: 
  .٩٣محمد بن الحسن بن شمون البصري: 

   .٥٩، ٥٧محمد بن الحسن بن فروخ الصّفار: 

 .١٤٠مزة السروري: محمد بن ح
 .٦٩األرمني:  صالح بن محمد

 .١٢٩محمد بن عبد الجبار: 
 المفضـل  أبـو  المطلـب  بـن  اهللا عبد بن محمد

  .١٦٣، ٤٧الشيباني: 
  .٧١بشّار:  بن علي بن محمد
العباسـي:   العلـوي  حمـزة  بـن  علـي  بن محمد

١٦٣.    
    .٩١النعمان، الشيخ المفيد:  بن محمد بن محمد

  .١٠٠د العياشي: محمد بن مسعو
  . ٧٠محمد بن موسى بن المتوكل: 

الفهري ٨٤: محمد بن نصير النميري .  
   .١١٧محمد بن همام: 

 :٥٧محمد بن يحيى، أبو جعفر العطّار القمي.  
المظفر بن أحمد بـن الحسـن القزوينـي، أبـو     

  .٧١الفرج: 
،١١٦الحسن:  أبو معلى بن محمد البصري.   
�5� 

  .١٣٦: gالرضا ياسر خادم اإلمام
  .١٠١يونس بن عبد الرحمن: 
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  .١٥٤، ١١٣، ٣١آل أبي طالب: 
   . ٨٥آل إسماعيل بن صالح: 

   .٩١آل داود:  
، ٨، ٧= اآلل :  bآل محمــد = أهــل البيــت  

٧٧، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٦٨، ٤٥، ٤١، ٢٧، ١٢، ١١ ،
١٠٤، ١٠٢، ١٠٠، ٩٩، ٩٦، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠ ،

١٦٩، ١٣٦، ١٣٣، ١٢٦، ١٢٣، ١١٣، ١٠٥ ،
١٩٣، ١٩٠، ١٨٨، ١٧٦.   

  .١٠١آل يقطين: 
  .٣٨األزد: 

   .١٦٣، ١٢١، ١١١أهل السنة = السنة: 
   .١٥أهل السنّة:  

   .٧٠أهل الكتاب: 
   .١١٢أهل الكوفة: 

   .٤٦، ٣٦، ٣٢، ٢٦، ٢٤أهل بغداد: 
   . ٨٤رأى:  أهل سر من

  .١٠٠أهل سمرقند: 

   .٩٣أهل قم : 
��� 

   .١٠٠بنو تميم: 
  .٢٣بنو جعفر بن كالب: 

بنو ذخران بن عوف بن الجماهر بن األشـعر:  
٥٧.  

   . ٨بنو زهرة: 
   .١٠٠بنو شيبان: 

  .٣٩بنو العباس: 
   . ٢٣، ٢٢بنو هاشم: 

��� 

   .١١٧تميم: 
��� 

   .١٦٩الزنادقة: 
��� 

، ٩٢، ٧٦، ٧٥، ٧٣، ٣١، ٢٨الشيعة = الرافضة: 
١٩٢، ١٧٦، ١٦٣، ١٢٢، ١١٢، ١١١، ١٠١ ،
١٩٣.    
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��� 

   .٣٨عبرة: 
��� 

   .٧٣، ٧٢، ٢٩الغالة: 
�s� 

   .١٠٢الفرس: 
�z� 

   .١٠١القميون: 
�b� 

   .١٠٠كندة: 
   .٣٥الكوفيون: 

�k� 

   .١٩٢مذهب الشافعي: 

    .١٤١مضر: 
   .٧٧المعتزلة: 

   .٧٣، ٧٢، ٢٩المفوضة: 
�� 

   .١٤٣سية: الناوو
   .١٢٨النصارى: 
   .١٢٨النصرانية: 

�5� 

  .١٦٤اليهود: : 
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��� 
   .١٠٣أصبهان: 
   .١٠٣، ١٠٢األهواز: 

   .١٠٣إيذج: 
��� 

   .٣٥برقة قم : 
، ٤٩، ٤٨، ٤٤، ٣٣، ٢٤بغداد = مدينة السـالم:  

١٤٣، ١٢٨، ١٠٠، ٩١، ٨٧، ٨٦، ٥٠.   
   .١٤٤بالد الترك: 

   .١٠٠بوفك: 
  .١١٣، ١٠٥: hبيت فاطمة

   .١١٦بيت اهللا الحرام : 
��� 

   .١١٢الثوية: 
��� 

   .١٠٣جوخانة: 
��� 

   .١٠٥الحائر الحسيني: 
  .١٦٣، ٢١، ٢٠، ١٩الحبشة: 

   .١٤١الحران: 
   .١٦٤حصن أبي الحقيق: 

  .١٦٤حصن الساللم: 
  .١٦٤حصن الشق: 

  .١٦٤تيبة: حصن الك
  .١٦٤حصن ناعم: 

  .١٦٤حصن النطات: 
  .١٦٤حصن الوطيح: 

  .١١٢الحيرة: 
 �y� 

  .١٠٥خراسان: 
    .١٠٣خُوزستان: 

   .١٦٤خيابر: 
   .١٩خيبر: 

�,� 
   . ٨٥دار المتوكل: 

�9� 

   .١١١الذكوات البيض: 
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�i� 
  .١٤١الرقّة: 

  .١٤١الرهام : 
   .٣٨الري:  

��� 
، ٨٤، ٥١، ٤٩ ،٣٤، ٣٣سر من رأى= سـامراء:  

١٥٣، ١٢٨، ١٢٢، ١١٨، ١١٧، ٨٧.    
   .١٠٠سمرقند: 

   .٦٧السند: 
��� 

   .١٦٤، ١٤١الشام: 
��� 

   .١٠٨صفين: 
��� 

  .١٠٥طبس سينان: 
   .١١٥، ١٠٥، ١٠٤طوس: 

��� 
   .١٤٣، ٣٥العراق:  

   .١٠٣سليمان:  شعب عين
��� 

   .١٩١الغاضرية: 
�z� 

   .١٥٤: : gقبر الحسين

    .١١٢قبر زياد: 
   .١١٢، ١١١ر المغيرة بن شعبة: قب

    .١٠٧قرعاء: 
  .١٠٥قرية ششتمد: 

   .٣٢قصر ابن هبيرة: 
   .١١١قصر اإلمارة: 

   .٩٣، ٥٨، ٥٧، ٤٧، ٣٨، ٣٥قم : 
  .١٠٥قومس : 

�b� 
   .٩١كربالء: 

ــة:  ، ١١١، ١١٠، ١٠٢، ١٠٠، ٥٧، ٣٢الكوفـــــ
١٦٠، ١١٢.    

�k� 
   .١٩مؤتة: 

   .١٦٤، ١٢٢، ١٠٥المدينة المنورة : 
  .١١٦لمرحومات: ا

   .٥١، ٤٩: cمرقد العسكرين
   .١٦مركز إحياء التراث: 

   .١٢٤المسجد الحرام: 
   .١٠٧مسجد المسيب: 

  :١١٦المسجد النبوي.   
مشهد آدم ونوح وأمير المؤمنين علي بن أبي 

   .١١١: g= قبر اإلمام علي bطالب



 ٢٣٩  .............................................................................  الفهارس الفنية/ فهرس األمكنة والبلدان

    .٤٥المغرب: 
   .١١٢مقابر ثقيف: 

م الجعفــري= مقبـرة السـيد الجليـل أبـي هاشـ     
   .٥١، ٤٩قبري الجعفري: 

    .١٠٧مكّة المكرمة: 
  .١٤١الموصل : 

�� 

  .١٠٥ناحية بيهق:  
   .١١٢، ١١١، ١٣النجف األشرف= الغري: 

  .٢٢نصيبين: 
  .١٠٠نيشابور: 

 �cm� 

   .٦٧هند: 
�5� 

   .٣١، ٢٢يمن:  
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 VB)$��������� ��aN)b��������� �* VB)c( Nd �e&�  
 

  ٤٣  أبو هاشم الجعفري  العرواِء

 0$�������H35 �( �U+�������
 ��  4$������� �� \�������X �5 $������� �O  
 

  ٤٤  أبو هاشم الجعفري  مريء

 Nf ���	X� �����! ���& g��� �� �h i���S Vf � ���S  
 

  ٤٤  أبو هاشم الجعفري  حجج

Z � �$����� �. ������ ��� g����� �� N V�?�����5 j������1�  
 

  ٤٩  الشيخ السماوي  قبرا

U ������C�( k������� i������S J�������l �i������1  
 

  ١١٢    لمورا

 " ���������%	 �R $��������� �5� Nm ����������� �n� $��������� �O  
 

  ٤٢  أبو هاشم الجعفري  المنذر

$���Po L-���p7 $���X� /+���� $���Po &����5  
 

  ٤٤  أبو هاشم الجعفري  وأخلَصَا

 �2$������* "�����W� M\���qX� �2+����� + �	W���r� Vs��  
 

  ٤٢  أبو هاشم الجعفري  النعال

L �C3�����*( ������ �!c t$����� �� U+����� N. ��u�����*  
 

  ٤١  أبو هاشم الجعفري  الطّفال

 �J���������q3R�� j�I$��������. v ��k��������7 $���������w  
 

  ٤١  أبو هاشم الجعفري  إسماعيل

L �@X�����S �2������S�� �x�����3� �������y�� �2c $�����O  
 

  ٤١  أبو هاشم الجعفري  أحول

L���C�
� NA$��zX� Nk��P5 a Nk��1 �{3��N� +�� ��  
 

  ٤٦  إدريس بن إدريس  جزعي
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 .القرآن الكريم

ار زكـار،  عبـد الجبـ  هـ)، تحقيـق:  ١٣٠٧أبجد العلوم : صديق بن حسن القنوجي (ت .١
  بيروت. -الناشر: دار الكتب العلمية 

٢. ١١٠٤العـاملي (ت  االثنا عشرية: الحر     د مهـدي  هــ)، تحقيـق: تعليـق وإشـراف: السـي
د درودي، الناشر: دار الكتب العلمية ـ قم .الالزوردي الحسيني والشيخ محم  

د : السـيد محمـ  تعليـق وهـ)، تحقيـق:   ٥٨٨االحتجاج: الشيخ أحمد بن علي الطبرسي (ت .٣
  .  هـ١٣٨٦ - النجف األشرف/ ط - باقر الخرسان، الناشر: دار النعمان للطباعة والنشر 

هــ)، تحقيـق: عبـد     ٢٨٢األخبار الطوال: أبو حنيفـة أحمـد بـن داود الـدينوري (ت      .٤
ال، الناشـر: دار إحيـاء الكتـب    مراجعـة: الـدكتور جمـال الـدين الشـي      -المنعم عامر 

  م. ١٩٦٠ - ١العربي، ط
٥. هـ)، تحقيـق:  ٣٨٢د بن الحسن (تاختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): الشيخ محم

قم  -الشيخ جواد القيومي، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين
١فة، طالمشر.  

د بن النعمان (الشـيخ  د بن محمحجج اهللا على العباد: الشيخ محم ةاإلرشاد في معرف .٦
ــد ـــ)،٤١٣) (تالمفي ــت  ه ــق: مؤسســة آل البي ــراث، الناشــر: دار   bتحقي ــاء الت إلحي
  هـ . ١٤١٤ -٢بيروت، ط -المفيد
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هــ)،   ٤٦٠د بن الحسن الطوسي (تختلف من األخبار: الشيخ محمااالستبصار فيما  .٧
 -تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسـوي الخرسـان، الناشـر: دار الكتـب اإلسـالمية      

  ش.١٣٦٣ - ٤طهران ط
ة: الشيخ جعفر سبحاني (معاصـر)، تحقيـق: مؤسسـة اإلمـام     عتصام بالكتاب والسنّاال .٨

  قم.  ـ gقم ، الناشر: مؤسسة اإلمام الصادق ـ gالصادق
٩. هـ)،  ٣٨١د بن علي بن بابويه القمي الصدوق (تاالعتقادات في دين اإلمامية: محم

هـ . ١٤١٤ -٢بيروت، ط - المفيد دار: د، الناشرتحقيق: عصام عبد السي  
هــ)، تحقيـق ونشـر:    ٥٤٠إعالم الورى بأعالم الهدى: الشيخ أبي علي الطبرسي (ت  .١٠

  إلحياء التراث ـ قم.b مؤسسة آل البيت
١١. هـ)، تحقيق وتخريج: حسـن األمينـي،   ١٣٧١د محسن األميني (تأعيان الشيعة: السي

  بيروت. -الناشر: دار التعارف للمطبوعات 
١٢. هــ)، تحقيـق: جـواد القيـومي، الناشـر:       ٦٦٤(تد ابـن طـاووس   إقبال اإلعمال: السي

  هـ . ١٤١٦ -١مكتب اإلعالم اإلسالمي، ط
١٣. هــ)،  ١٣٣٣ة الغائب: الشيخ علي اليزدي الحائري (تإلزام الناصب في إثبات الحج

د علي عاشور.تحقيق: السي  
هـ)، تحقيق: قسم الدراسـات اإلسـالمية    ٣٨١بو جعفر الصدوق (تأاألمالي: الشيخ  .١٤

 - ١قــم، الناشــر: مركــز الطباعــة والنشــر فــي مؤسســة البعثــة، ط -لبعثــة مؤسســة ا -
  هـ . ١٤١٧

 حسـين : هــ)، تحقيـق  ٤١٣د بـن النعمـان المفيـد (ت   د بن محمـ مالي: الشيخ محماأل .١٥
 ��  هـ . ١٤١٤ - ٢بيروت، ط - المفيد دار: الغفاري، الناشر أكبر علي ولي، .-$,
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هـــ)، تحقيــق: قســم ٤٦٠الطوســي (ت د بــن الحســن األمــالي: الشــيخ أبــي جعفــر محمــ .١٦
  . هـ١٤١٤ - ١قم، ط - الثقافة  دار: الدراسات اإلسالمي ـ مؤسسة البعثة، الناشر

١٧. هــ)، تحقيـق: جـواد    ٦٦٤د ابن طاووس الحسني (تاألمان من أخطار األسفار: السي
  القيومي، الناشر: مكتب اإلعالم اإلسالمي. 

   الشيرازي (معاصر). مكارم صرنا الشيخ: المنزل اهللا كتاب تفسير في األمثل .١٨
١٩. هــ)، تقـديم وتعليـق    ٥٦٢د السمعاني (تاألنساب: الشيخ سعد عبد الكريم بن محم

  . ١بيروت، ط -عبد اهللا عمر البارودي، الناشر: دار الجنان
الشـيخ  : تحقيـق  هــ)، ٢٧٩(ت جـابر الـبالذري   بن يحيى بن أحمد: األشراف أنساب .٢٠

هـ .١٣٩٤ - ١ط ألعلمي،ا مؤسسة: محمودي، الناشر باقر دمحم  
 األنوار الساطعة في شرح زيـارة الجامعـة: الشـيخ جـواد بـن عبـاس الكربالئـي (معاصـر)،         .٢١

  .  هـ١٤٢٨ -  ١تحقيق ومراجعة: محسن األسدي، الناشر: مؤسسة األعلمي، ط
د البــاقر تحقيــق: محمــ هـــ)،١١١١د بــاقر المجلســي (تبحــار األنــوار: الشــيخ محمــ .٢٢

  هـ . ١٤٠٣ -٣بيروت ، ط -إحياء التراث العربي البهبودي، الناشر: دار 
هـ)، تحقيق وتدقيق وتعليق: علي شيري، الناشر: ٧٧٤٠البداية والنهاية: ابن كثير (ت .٢٣

  هـ .١٤٠٨ - ١بيروت، ط -دار إحياء التراث العربي 
ار وخ الصـفّ د بـن الحسـن بـن فـر    بصائر الدرجات الكبرى: الشيخ أبي جعفـر محمـ   .٢٤

يـق وتقـديم: الحـاج ميـرزا حسـن كوجـه بـاغي، الناشـر:         هــ)، صـحيح وتعل  ٢٩٠(ت
  هـ .١٤٠٤ -طهران، ط  -منشورات األعلمي 

تاج العروس مـن جـواهر القـاموس: محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزّاق، الزَّبيـدي            .٢٥
  هـ .١٤١٤ -بيروت، ط -هـ)، تحقيق : علي شيري، الناشر: دار الفكر١٣٠٥(ت
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: وتحقيـق  دراسـة  هــ)، ٣٦٤خطيب البغـدادي (ت تاريخ بغداد: أحمد بن علي أبو بكر ال .٢٦
 .  ١٤١٧ - ١بيروت، ط -  العلمية الكتب دار: عطا، الناشر القادر عبد مصطفى

�� تحقيــق: لجنـة مــن   هــ)، ٩١١تـاريخ الخلفــاء: جـالل الــدين الســيوطي (ت   .٢٧Z$��5) ،
  بيروت. -خوان أالمطبعة: مطابع معتوق 

٢٨. وتصـحيح  مراجعـة : تحقيـق هــ)،  ٣١٠الطبـري (ت  جريـر  بن دتاريخ الطبري: محم 
���R  العلماء من نخبة: وضبطZبيروت. - للمطبوعات األعلمي مؤسسة: ، الناشر  

 -الناشـر: دار صـادر    هــ)، ٢٨٤بي يعقوب اليعقوبي (تأحمد بن أتاريخ اليعقوبي:  .٢٩
  بيروت.

 أحمـد : وتصـحيح  هــ)، تحقيـق   ٤٦٠الطوسـي (ت  الشـيخ : القرآن تفسير في التبيان .٣٠
  هـ .١٤٠٩ - ١اإلسالمي، ط اإلعالم مكتب: لي، الناشرالعام قصير حبيب

 فاضــل: ، تحقيـق هـــ)١٠١١(تالعـاملي   الـدين  زيــن بـن  حســن :الطاوسـي  التحريـر  .٣١
 - ١سـة، ط المقد قـم  -النجفـي  المرعشي العظمى اهللا آية مكتبة: الجواهري، الناشر

  هـ . ١٤١١
هــ)،  ٣٣٦تحف العقول عن آل الرسول: الحسـن بـن علـي ابـن شـعبة الحرانـي (ت       .٣٢

  الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت.
درگـاهي،   حسـين : هــ)، تحقيـق  ٤١٣المفيـد (ت  الشيخ: اإلمامية اعتقادات تصحيح .٣٣

  هـ .١٤١٤ -٢بيروت، ط - المفيد دار: الناشر
   هـ).١٢٠٥البهبهاني (ت الوحيد باقر دمحم: المقال منهج على تعليقة .٣٤
االشتري  المالكي فراس أبي بن امور): امور مجموعة( النواظر ونزهة الخواطر تنبيه .٣٥

  ش.١٣٦٨ - ٢اإلسالمية، ط الكتب دار: هـ)، الناشر٦٠٥(ت
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هــ)، تحقيـق واسـتدراك:    ١٣٥١في علم رجال: الشيخ عبـد اهللا المامقـاني (ت   المقال تنقيح .٣٦
  . هـ١٤٢٧ـ  ١، طbالشيخ محيي الدين المامقاني، الناشر: مؤسسة آل البيت

د هـ)، تحقيق وتعليـق: السـي  ٤٦٠د بن الحسن الطوسي (تمحم تهذيب األحكام: الشيخ .٣٧
  .  ش١٣٦٥ - ٤طهران، ط - حسن الموسوي الخرسان، الناشر: دار الكتب االسالمية 

األبطحـي   علـي  دمحمـ  السـيد : النجاشـي  رجـال  كتـاب  تنقـيح  فـي  المقـال  تهذيب .٣٨
  ـ .ه١٤١٧ - ٢المقدسة، ط قم - دمحم دالسي فالمؤلّ ابن: الناشر (معاصر)،

د هاشـم الطهرانـي،   هــ)، تحقيـق: السـي   ٣٨١التوحيد: الشيخ أبي جعفر الصدوق (ت .٣٩
  فة.المشر قم - المدرسين لجماعة التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة:  الناشر

هــ)، تحقيـق:   ٥٦٠الثاقب في المناقـب: الشـيخ ابـن حمـزة الطوسـي المشـهدي (ت       .٤٠
 ��  هـ .١٤١٢ - ٢سة، طقم المقد - نبيل رضا علوان، الناشر: مؤسسة أنصاريان .-$,

 مهدي دمحم دالسي:  هـ)، تحقيق وتقديم ٣٨١الصدوق (ت  الشيخ: األعمال ثواب .٤١
١٣٦٨ - ٢قم، ط - الرضي الشريف منشورات: الخرسان، الناشر حسن دالسي  .  

٤٢. ١٣٩٩ -هـ)، ط ١٣٨٣د البروجردي (تجامع أحاديث الشيعة: السي .  
٤٣. ١١٠١دبيلي (تد علي األرجامع الرواة: محمدي.هـ)، الناشر: مكتبة المحم  
٤٤.   هــ)، تحقيـق: جـواد قيـومي، الناشـر:      ٦٦٤د ابـن طـاووس (ت  جمال األسـبوع: السـي

  ش.١٣٧١ -١مؤسسة اآلفاق، ط
 الكتــب دار: الناشــر هـــ)، ٨٠٨الــدميري (ت الــدين كمــال: الكبــرى الحيــوان حيــاة .٤٥

  هـ .١٤٢٤ - ٢العلمية، ط
هـ)، تحقيق: مؤسسة اإلمام ٥٧٣لدين الراوندي (تالخرائج والجرائح: الفقيه قطب ا .٤٦

د األبطحـي، الناشـر: مؤسسـة اإلمـام     د بـاقر الموحـ  د محمـ / بإشراف السيgالمهدي
  هـ . ١٤٠٩ - ١سة، طقم المقد -المهدي 
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 دار: هـــ)، الناشــر ٨٣٧الحمــوي (ت دمحمــ بــن علــي: رباال وغايــة األدب خزانــة .٤٧
  بيروت. - الحديث القاموس

هـ)، تحقيق وتصـحيح وتعليـق: علـي أكبـر الغفـاري،      ٣٨١يخ الصدوق (تالخصال: الش .٤٨
هـ١٤٠٣ - قم، ط  - سينالناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدر .  

هـ)، تحقيق: الشيخ جواد القيـومي، الناشـر:   ٧٢٦ي (تالحلّ ���	�� خالصة األقوال:  .٤٩
  هـ .١٤١٧ -١مؤسسة نشر الفقاهة، ط

 أكبر علي: وتلخيص غفاري (معاصر)، تحقيق أكبر علي: رايةالد علم في دراسات .٥٠
  ش .١٣٦٩ - ١، طgالصادق اإلمام جامعة: الغفاري، الناشر

الناشــر: مكتبــة القدســي  هـــ)،٦٩٤ذخــائر العقبــى: أحمــد بــن عبــد اهللا الطبــري (ت .٥١
   هـ .١٣٥٦ -القاهرة، ط  -لصاحبها حسام الدين القدسي 

الناشـر: مؤسسـة آل    هــ)، ١٠٩٠قر السـبزواري (ت د بـا ق محمذخيرة المعاد : المحقّ .٥٢
  إلحياء التراث. bالبيت

٥٣. هـ .١٢٧٢ -هـ)، ط ٧٨٦ل (تالذكرى: للشهيد األو  
٥٤. تحقيـق: مؤسسـة آل    هــ)، ٧٨٦ل (تذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: الشهيد األو

 - ١قـم، ط  -إلحيـاء التـراث    bإلحياء التراث، الناشـر: مؤسسـة آل البيـت    bالبيت
  .  هـ١٤١٩

 دانشـگاه  انتشـارات : هــ)، الناشـر  ٢٧٤البرقـي (ت  خالد بن دمحم بن أحمد: الرجال .٥٥
  . ٨٥٧ شماره تهران

 صـادق  دمحم السيد:  وتقديم هـ)، تحقيق٧٤٠ي (تالحلّ داود ابن: داود ابن رجال .٥٦
   .١٣٩٢ -األشرف، ط النجف - الحيدرية مط منشورات: العلوم، الناشر بحر آل



 ٢٤٩  .........................................................................................  فهرس المصادرالفهارس الفنية/ 

د هــ)، تحقيـق: السـي    ٥حمد بـن الحسـين الغضـائري (ت ق    رجال ابن الغضائري: أ .٥٧
١٤٢٢ - ١د رضا الجاللي، الناشر: دار الحديث، طمحم .  

هـــ)، تحقيــق ٤٦٠د بــن الحســن الطوســي (ترجــال الشــيخ الطوســي: الشــيخ محمــ .٥٨
د مهـدي الرجـائي، الناشـر:    سترابادي/ تحقيـق: السـي  وتصحيح وتعليق : مير داماد اال

  فة. قم المشر -سينمي التابعة لجماعة المدرمؤسسة النشر اإلسال
الناشـر:   هــ)، ٤٥٠اس احمـد بـن علـي النجاشـي (ت    رجال النجاشي: الشيخ أبو العبـ  .٥٩

١٤١٦ -١سين، قم المشرفة، طمؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدر.  
 )لاألو( المجلســي تقـي  دمحمــ: الفقيـه  يحضـره  ال مــن شـرح  فــي قـين المتّ روضـة  .٦٠

 الكرماني الموسوي حسين دالسي طبعه على وأشرف عليه وعلّق قهنم هـ)،١٠٧٠(ت
 حسـين  دمحمـ  حـاج  اسـالمي  فرهنـك  بنيـاد : الناشـر  اإلشـتهاردي،  بناه علي والشيخ

  كوشان بور.
٦١. هـ)، تحقيـق وتقـديم:   ٥٠٨د بن الفتال النيسابوري (تروضة الواعظين: الشيخ محم

السيد محمقم. -الناشر: منشورات الرضي  د حسن الخرسان،د مهدي السي  
 هــ)، ١١٣٠(تالميـرزا عبـد اهللا افنـدي     ����	�� رياض العلماء وحيـاض الفضـالء:    .٦٢

د محمود المرعشي، طأد تحقيق: السيهـ .١٤٠١ -حمد الحسيني، باهتمام السي  
٦٣. ٣٤١أبو نصر البخـاري (ت  السلسلة العلوية: سر    ـ هــ)، تقـديم وتعليـق: السـيد د محم

  هـ . ١٤١٣ - ١لعلوم، الناشر: انتشارات شريف الرضي، طصادق بحر ا
 دالسـي : هــ)، تحقيـق  ١٣٥٦الكلباسـي (ت  الهـدى  أبـو : الرجال علم في المقال سماء .٦٤

العصر ولي مؤسسة: القزويني، الناشر الحسيني دمحمg قـم  - اإلسالمية للدراسات 
  هـ .١٤١٩ - ١ط
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٦٥. ـ   هــ)، ٢٧٥د بن يزيـد القزوينـي (ت  سنن ابن ماجة: محمد فـؤاد عبـد   تحقيـق: محم
  الباقي، الناشر: دار الفكرـ بيروت.

٦٦. هــ)، تحقيـق: عبـد الوهـاب عبـد      ٢٧٩د بن عيسى الترمـذي (ت سنن الترمذي: محم
  هـ .١٤٠١ -بيروت ط  -اللطيف، الناشر: دار الفكر

 ١هـ)، الناشر: دار الفكرـ بيروت، ط٣٠٣سنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي (ت  .٦٧
  هـ .  ١٣٤٨ -

إسـماعيليان،   مؤسسـة : هــ)، الناشـر  ٤٣٦المرتضـى (ت  الشـريف : اإلمامة في الشافي .٦٨
  هـ .١٤١٠ -٢ط

هـ)، مع تعليقات: ١٠٨١د صالح المازندراني (ت الكافي: المولى محم 1+��2 شرح  .٦٩
د علـي عاشـور، الناشـر: دار    ضـبط وتصـحيح : السـي    -الميرزا أبو الحسن الشـعراني  

  .١٤٢١ - ١بيروت، ط -إحياء التراث العربي
إبـراهيم،   الفضل أبو دمحم: هـ)، تحقيق٦٥٦الحديد (ت أبي ابن: البالغة نهج شرح .٧٠

  العربية. الكتب إحياء دار: الناشر
 مــن ةعــد بتصــحيحه هـــ)، عنــي٦٧٩البحرانــي (ت ميــثم ابــن: البالغــة نهــج شــرح .٧١

  ش. ١٣٦٢ -١قم، ط - االسالمي االعالم مكتب النشر مركز: األفاضل، الناشر
هــ)،  ٣٩٣اد الجـوهري (ت للغة وتاج العربيـة: أبـو نصـر إسـماعيل بـن حمـ      صحاح ا .٧٢

  .١٤٠٧ - ٤بيروت، ط -ار، الناشر: دار العلم للماليينتحقيق: أحمد عبد الغفور العطّ
هـ)، ٨٧٧الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم: الشيخ علي بن يونس العاملي (ت .٧٣

ة المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية. د الباقر البهبودي، الناشر: المكتبتحقيق: محم  
ج أحاديثـه  هــ)، خـر  ٩٧٤الصواعق المحرقة: الشيخ أحمد بـن حجـر الهيتمـي المكّـي (ت     .٧٤

  .١٣٨٥ -  ٢م له: عبد الوهاب عبد اللطيف، الناشر: مكتبة القاهرة، طق حواشيه وقدوعلّ
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  هـ)، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٢٣٠(تالطبقات الكبرى: ابن سعد  .٧٥
الرجـائي،   مهـدي  دالسـي : هـ)، تحقيـق ١٣١٣البروجردي (ت علي دالسي: المقال طرائف .٧٦

  . هـ١٤١٠ - ١ط قم، -  ةالعام النجفي المرعشي العظمى اهللا آية مكتبة: الناشر
د صـادق  د محمـ تقـديم: السـي   هـ)،٣٨١علل الشرائع: الشيخ أبي جعفر الصدوق (ت .٧٧

  هـ . ١٣٨٦ -بحر العلوم، الناشر: المكتبة الحيدرية، ط 
 )عنبـة  ابـن ( الحسـيني  علـي  بـن  أحمـد : طالـب  أبـي  آل أنسـاب  فـي  الطالب عمدة .٧٨

 المطبعــة منشــورات: الطالقــاني، الناشــر آل حســن دمحمــ: هـــ)، تصــحيح ٨٢٨(ت
  . ١٣٨٠ - ٢األشرف ، ط النجف - الحيدرية

 - المخزومــي مهــدي الــدكتور: هـــ)، تحقيــق١٧٥الفراهيــدي (ت  للخليــل: العــين .٧٩
  هـ .١٤٠٩ - ٢قم، ط -الهجرة  دار مؤسسة: السامرائي، الناشر إبراهيم الدكتور

ق م لـه وعلّـ  حه وقـد هـ)، صـح ٣٨١: الشيخ أبي جعفر الصدوق (تgعيون أخبار الرضا .٨٠
��عليه  ��	�  .١٤٠٤ - بيروت، ط  - الشيخ حسين األعلمي، الناشر: مؤسسة األعلمي  

د كاظم الشيخ صـادق  ) الناشر: محم٥عيون المعجزات: حسين بن عبد الوهاب (ق  .٨١
  الكتبي.

الناشـر: دار الكتـاب العربـي ـ      هــ)، ١٣٩٢الغدير: الشـيخ عبـد الحسـين األمينـي (ت     .٨٢
  هـ . ١٣٩٧ - ٤ط بيروت.

هــ)، تحقيـق: فـارس حسـون كـريم،       ٣٨٠د بـن إبـراهيم النعمـاني (ت   الغيبة: محمـ  .٨٣
  .١٤٢٢ - ١الناشر: أنوار الهدى، ط

هـــ)، تحقيــق الشــيخ عبــاد اهللا ٤٦٠(تد بــن الحســن الطوســي الغيبــة: الشــيخ محمــ .٨٤
الطهرانــي، الشــيخ علــي أحمــد ناصــح، الناشــر: مؤسســة المعــارف اإلســالمية، قــم   

١سة، طالمقد .  
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 مصـطفى / عطـا  القـادر  عبـد  دمحم: هـ)، تحقيق٧٢٨(ت تيمية الكبرى: ابن الفتاوى .٨٥
  .١٤٠٨ -١العلمية، ط الكتب دار: عطا، الناشر القادر عبد

هــ)، تحقيـق وتعليـق:    ٧٢٢بـراهيم الجـويني (ت  إث الكبيـر  حـد فرائد السمطين: الم .٨٦
�� ��	� هـ . ١٤٢٨ - ١د باقر المحمودي، الناشر: دار الحبيب، طمحم  

٨٧. الفصول المهمـ   ة في معرفة األئمة: علـي بـن محم    اغ) د أحمـد المـالكي (ابـن الصـب
  هـ . ١٤٢٢ - ١هـ)، تحقيق: سامي الغريري، الناشر: دار الحديث، ط٨٥٥(ت

٨٨. هـ)، تحقيـق: الشـيخ   ٤٦٠د بن الحسن الطوسي (تالفهرست: الشيخ أبو جعفر محم
   هـ .١٤١٧ - ١قم، ط  -جواد القيومي، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة

  هـ).١٢٠٥(تالبهبهاني  الوحيد باقر دمحم: الرجالية الفوائد .٨٩
سـالمي،  اإل النشر مؤسسة: التستري (معاصر)، تحقيق تقي دمحم الشيخ: الرجال قاموس .٩٠

  .هـ ١٤٢٢-  ١قم، ط -  سينالمدر لجماعة التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة: الناشر
٩١. تحقيـق: مؤسسـة آل    هــ)، ٣٠٠اس عبد اهللا بن جعفر الحميري (تقرب اإلسناد: أبو العب

  .  هـ١٤١٣ -  ١قم، ط - البيت ألحياء التراث، الناشر: مؤسسة آل البيت ألحياء التراث
الحكـيم،   الهـادي  عبـد  دالسـي : هـ)، تحقيـق ٧٨٦ل (تاألو يدوالفوائد: الشه القواعد .٩٢

 . قم - المفيد مكتبة منشورات: الناشر

٩٣. هـ)، تحقيق: علي أكبر الغفـاري،  ٣٢٩د بن يعقوب الكليني (تالكافي: الشيخ محم
  هـ .١٣٦٧ - ٣طهران، ط -الناشر دار الكتب اإلسالمية

هــ)، تحقيـق:   ٣٦٨لقمـي (ت د بـن قولويـه ا  كامل الزيارات: الشيخ جعفـر بـن محمـ    .٩٤
  هـ .١٤١٧ - ١الشيخ جواد القيومي، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة، ط

 االمـام  آثـار  ونشر تنظيم مؤسسة:  هـ)، تحقيق١٤٠٩كتاب الطهارة: السيد الخميني: (ت  .٩٥
  .  هـ ١٤٢٧ -  ٢، طHالخميني ماماإل آثار ونشر تنظيم مؤسسة: ، الناشرHالخميني
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٩٦. ة في معرفة األكشف الغمة: أبو الحسن علي بـن عيسـى بـن أبـي الفـتح األربلـي       ئم
  .بيروت -هـ)، الناشر: دار األضواء٦٩٣(ت

٩٧. هــ)، تحقيـق:   ٣٨١د بـن علـي الصـدوق (ت   كمال الدين وإتمام النعمة: الشيخ محم
قـم،   -سينعلي أكبر الغفاري، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدر

  هـ .١٤٠٥ -ط 
  طهران. - الصدر مكتبة: هـ)، الناشر١٣٥٩القمي (ت اسعب الشيخ لقاب:الكنى واأل .٩٨
الناشر: نشـر أدب الحـوزة،    هـ)،٧١١لسان العرب: ابن منظور األفريقي المصري (ت .٩٩

  هـ .١٤٠٥ -ط 
: إدريـس الحسـيني المغربـي، (معاصـر)، الناشـر: منشـوران       gلقد شيعني الحسـين  .١٠٠

  . هـ١٤١٥ - ١أنوار الهدى، ط
هــ)، الناشـر:   ١٤٠٦في تاريخ سامراء: الشيخ ذبيح اهللا المحالتـي، (ت  مآثر الكبراء .١٠١

 هـ . ١٤٢٦ - ١انتشارات المكتبة الحيدرية، ط

١٠٢. تمئة منقبة: محم) تحقيق: مدرسة اإلمام المهـدي  هـ)،٤١٢د بن أحمد القميg ،
  ـ إشـراف: السـيد بــاقر األبطحـي، الناشـر: مدرســة اإلمـام المهـدي    د محمg -  قــم

هـ١٤٠٧ - ١سة، طالمقد .  
: تحقيـق  هــ)، ٧٠٩العمري (ت العلوى دمحم بن علي: الطالبيين أنساب في المجدي .١٠٣

المرعشـي،   محمـود  دالسـي  الـدكتور : إشـراف / الـدامغاني  المهدوي أحمد الدكتور
  .١٤٠٩ -  ١ط قم، -  ةالعام النجفي المرعشي العظمى اهللا آية مكتبة: الناشر

 ٢هـ)، الناشر: مرتضـوي، ط ١٠١٩ريحي (تمجمع البحرين: الشيخ فخر الدين الط .١٠٤
  ش.١٣٦٢ -

  هـ)، الناشر: دار الفكر.٦٧٦المجموع: محب الدين النووي (ت .١٠٥
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: عليـه  قوعلّـ  أحاديثـه  جخـر  هــ)، ٧٢٨تيميـة (ت  ابن: والمسائل الرسائل مجموعة .١٠٦
دالسي رضا. رشيد دمحم  

حقيـق:  هــ)، ت ٢٧٤د بـن خالـد البرقـي (ت   المحاسن: الشيخ أبو جعفر أحمـد بـن محمـ    .١٠٧
  .١٣٧٠ -  ١طهران، ط - الناشر: دار الكتب اإلسالمية جالل الدين الحسيني،

١٠٨. هــ)، ضـبط وتصـحيح: أحمـد     ٧٢١د بن أبي بكر الرازي (تمختار الصحاح: محم
  هـ .١٤١٥ - ١شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

هــ)،  ٨٠٢(تي العـاملي  مختصر بصائر الدرجات: الشيخ الحسن بن سـليمان الحلّـ   .١٠٩
  .١النجف، ط -الناشر: منشورات المطبعة الحيدرية

 - ١قم، ط - الفكر دار: الناشر هـ)،٧٩٢سعد الدين التفتازاني (ت: المعاني مختصر .١١٠
  هـ .١٤١١

١١١. ة: السيلجنـة   هـ)، تحقيق:١١٠٧د هاشم بن سليمان البحراني (تمدينة معاجز األئم
لناشـر: مؤسسـة المعـارف اإلسـالمية،     التحقيق برئاسة الشـيخ عبـاد اهللا الطهرانـي، ا   

  . ١٤١٥ -١قم ط -إيران 
منشـورات   هـ)، الناشـر: ٣٤٦مروج الذهب: الشيخ علي بن الحسين المسعودي (ت .١١٢

 هـ . ١٤٠٤ - ٢قم، ط -دار الهجرة 

 دار: األبطحـي، الناشـر   باقر دمحم دالسي: هـ)، تحقيق٤١٣المزار: الشيخ المفيد (ت .١١٣
  ـ .ه١٤١٤ - ٢بيروت، ط - المفيد

١١٤. هــ)، تحقيـق: جـواد    ٥٩٤د بن علي المشـهدي (ت المزار: الشيخ أبي عبد اهللا محم
  هـ .١٤١٩ - ١قم، ط -القيومي، الناشر: نشر القيوم 

هــ)، الناشـر: ابـن    ١٤٠٥مستدركات علم رجال الحديث: الشيخ علي النمـازي (ت  .١١٥
  .١ف، طالمؤلّ
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ــ  .١١٦ ي النــوري د تقــمســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل: الشــيخ حســين بــن محم
إلحيــاء التــراث، الناشــر: مؤسســة آل b هـــ)، تحقيــق مؤسســة آل البيــت١٣٢٠(ت

  هـ .١٤٠٨ - ٢بيروت، ط -إلحياء التراث  bالبيت
  بيروت. -هـ)، الناشر: دار صادر ٢٤١مسند أحمد: أحمد بن حنبل (ت .١١٧
: الشيخ عزيز اهللا عطاردي (معاصر)، تحقيق وترتيـب: الشـيخ   gمسند اإلمام الرضا .١١٨

  هـ . ١٤٠٦ -، ط gهللا عطاردي، الناشر: المؤتمر العالمي اإلمام الرضاعزيز ا
د علــي تحقيــق: الســي هـــ) ٨١٣مشــارق أنــوار اليقــين: الحــافظ رجــب البرســي (ت .١١٩

   .هـ ١٤١٩ - ١بيروت، ط -عاشور، الناشر: مؤسسة األعلمي 
 هــ)، ٥٧٣مشكاة األنوار: الشيخ أبي الفضـل علـي بـن رضـي الـدين الطبرسـي (ت       .١٢٠

  هـ .١٤١٨ - ١الحديث، ط دار: هوشمند، الناشر مهدي :تحقيق
 - ٣هـ)، الناشـر: وجـداني، ط  ١٤١٣د أبي القاسم الخوئي (تالسي مصباح الفقاهة: .١٢١

  هـ .١٣٧١
 -١قـم، ط  الـداوري ـ   مكتبـة : هـ)، الناشـر ١٤١٣الخوئي (ت دالسي: الفقاهة مصباح .١٢٢

  قة.المحقّ
د يهــ)، تحقيـق: سـع   ٢٣٥ي (تف ابن أبي شيبة: إبراهيم بن أبـي شـيبة الكـوف   مصنّ .١٢٣

هـ .١٤٠٩ - ١د اللحام، الناشر: دار الفكر، طمحم  
الغفـاري،   أكبـر  علي: وتعليق هـ)، تصحيح٣٨١(ت معاني األخبار: الشيخ الصدوق .١٢٤

  هـ .١٣٧٩ -ط  قم، - سينالمدر لجماعة التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة: الناشر
 هـ .١٤١٥ - ١اهللا (معاصر)، ط معجم ألفاظ الفقه الجعفري: الدكتور أحمد فتح .١٢٥

هـــ)، الناشــر: دار إحيــاء ٦٢٦معجــم البلــدان: شــهاب الــدين يــاقوت الحمــوي (ت .١٢٦
  هـ . ١٣٩٩ -بيروت، ط  -التراث العربي 
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١٢٧.  د أبـي القاسـم الموسـوي الخـوئي    معجم رجال الحديث: السـيH هــ)، ١٤١٣(ت 
  . ٥الناشر: مركز نشر الثقافة اإلسالمية، طهران، ط

 - ٢د قلعجي(معاصـر)، الناشـر: دار النفـائس ـ بيـروت، ط     هاء: محممعجم لغة الفق .١٢٨
  هـ .١٤٠٨

تحقيق: عبد  هـ)،٣٩٥معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا (ت .١٢٩
هـ .١٤٠٤ -الناشر: مكتبة اإلعالم اإلسالمي، ط  د هارون،السالم محم  

، الناشــر: مؤسســة الســيد مهــدي الرجــائي �����	�� المعقبــون مــن آل ابــي طالــب:  .١٣٠
هـ .١٤٢٧ - ١فة، طعاشوراء، قم المشر  

 عـدنان  صـفوان : تحقيـق  هــ)، ٤٢٥(تاألصـفهاني   الراغب مفردات ألفاظ القرآن: .١٣١
  هـ .١٤٢٧ - ٢النور، ط طليعة: داوودي، الناشر

 آل قـائم  مؤسسـة : هــ)، الناشـر  ٩٠٥الكفعمـي (ت  إبـراهيم  الشـيخ : األسـنى  المقام .١٣٢
هـ .١٤١٢ -١د، طمحم  

األخــالق: الشــيخ أبــي نصــر رضــي الــدين الحســن بــن الفضــل الطبرســي  مكــارم .١٣٣
  هـ .١٣٩٢ - ٦منشورات الشريف الرضي، ط هـ)، الناشر:٥٤٨(ت

الناشر: مؤسسة النشر اإلسـالمي  هـ)، ٣٨١(تمن ال يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق  .١٣٤
هـ .١٤٠٤ - ٢قم المشرفة، ط -سين التابعة لجماعة المدر  

هــ)، الناشـر: دار   ٣٨١د بـن علـي الصـدوق (ت   لشـيخ محمـ  من اليحضره الفقيـه: ا  .١٣٥
  .٧طهران ط -الكتب اإلسالمية

هــ)، تحقيـق: الشـيخ مالـك المحمـودي، الناشـر:       ٥٦٨ق الخوارزمي (تالمناقب: الموفّ .١٣٦
سين مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدر - هـ١٤١٤ -  ٢فة، طقم المشر  . 
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هـ)، الشارح له ٥٨٨شوب المازندراني(ت آمناقب آل أبي طالب: الشيخ ابن شهر  .١٣٧
ح لجنة من أساتذة من النجف األشرف، الناشر: مط الحيدرية.والمصح  

١٣٨. العلـم ـ    ةمدينـ هــ)، الناشـر:   ١٤١٣د أبي القاسم الخـوئي (ت منهاج الصالحين: السي
د الخوئيآية اهللا العظمى السيHهـ .١٤١٠ـ  ٨، ط  

د عبـد الـرزاق كمونـة الحسـني     ابة السـي سـ ابين: النمنية الـراغبين فـي طبقـات النسـ     .١٣٩
  هـ .١٣٩٢ - ١هـ)، الناشر: مط النعمان ـ النجف األشرف، ط١٣٩٠(ت

في ضوء األحاديـث واآلثـار الصـحيحة: الـدكتور عبـد العلـيم        gالمهدي المنتظر .١٤٠
السـعودية   -مة ة المكرمكّ -ية الناشر: المكتبة المكّ(معاصر)، عبد العظيم البستوي 

  .هـ ١٤٢٠ - ١ط
هـ)، ضـبط وتقـديم وتحقيـق: عبـد الـرحمن       ٥٩٧الموضوعات: ابن الجوزي (ت  .١٤١

هـ .١٣٨٦ -١المدينة المنورة، ط -د عثمان، الناشر: المكتبة السلفية محم  
د الريشــهري (معاصــر) تحقيــق: دار الحــديث، الناشــر: دار ميــزان الحكمــة: محمــ .١٤٢

  .١الحديث، ط
تقـديم وترجمـة   هــ)،  ١٣٢٠(ت النجم الثاقـب: الميـرزا حسـين النـوري الطبرسـي      .١٤٣

هـ .١٤١٥ - ١د ياسين الموسوي، الناشر: أنوار الهدى، طوتحقيق وتعليق: السي  
١٤٤. هـ)، تحقيـق:  ١٠٤٤(ت يالتفريشد مصطفى بن الحسين الحسيني نقد الرجال: السي

 -إلحيـاء التـراث    bإلحياء التراث، الناشر: مؤسسـة آل البيـت   bمؤسسة آل البيت
  هـ .١٤١٨ - ١قم، ط

د بـن عبـد الكـريم الجـزري ابـن األثيـر       النهاية في غريب الحـديث واألثـر: محمـ    .١٤٥
 ٤قم، ط إسماعيليان ـ  مؤسسة: ، الناشرالطناحي دمحم محمود: تحقيق هـ)،٦٠٦(ت

  ش.١٣٦٤ -
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د عبـده، الناشـر:   هـ)، شرح: الشـيخ محمـ  ٤٠(ت gنهج البالغة: خطب اإلمام علي .١٤٦
  هـ .١٤١٢ - ١قم، ط -دار الذخائر 

��  هدايـة  .١٤٧��  قســم: هـــ)، تحقيــق١١٠٤العـاملي (ت  الحــرb  :ةاألئمــ أحكـام  إلــى ���
مشـهد،   - اإلسالمية البحوث مجمع: اإلسالمية، الناشر البحوث مجمع في الحديث

  هـ .١٤١٢ -١ط
هــ)،  ٣٥٨الهداية الكبرى: الشيخ أبي عبـد اهللا الحسـين بـن حمـدان الخصـيبي (ت      .١٤٨

  هـ .١٤١١ - ٤بيروت، ط -التوزيع الناشر: مؤسسة البالغ للطباعة والنشر و
هـ)، عنـي بـالتحقيق والتصـحيح والتعليـق عليـه      ١٠٩١الوافي: الفيض الكاشاني (ت .١٤٩

�� ينيالدين الحسوالمقابلة مع األصل ضياء  ��	�األصفهاني، الناشر: مكتبة االمـام   
  .  ه١٤٠٦ - ١أصفهان، ط -ة العامg أمير المؤمنين علي

ــفدي (  .١٥٠ ــات: الص ــوافي بالوفي ــي    ٧٦٤تال ــاؤوط وترك ــد األرن ــق: أحم ـــ)، تحقي ه
  هـ .١٤٢٠ -مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث، ط 

١٥١. وسائل الشيعة: محمهــ)،  ١١٠٤العـاملي (ت  د بن الحسن بن علي بن الحسين الحر
قــم  -إلحيــاء التـراث   b، الناشـر: مؤسســة آل البيـت  bتحقيـق: مؤسسـة آل البيــت  

١٤١٤ - ٢فة، طالمشر.  
���اء: من نظـم  ي شأن سامروشائح السراء ف .١٥٢ ��	�د بـن الشـيخ طـاهر    الشـيخ محمـ   

م لها: مركز إحياء التـراث التـابع لـدار    هـ)، شرحها وضبطها وقد١٣٧٠السماوي (ت
مخطوطات العتبة العبسة، الناشر: مكتبة ودار مخطوطات العتبة العبة المقداسـية  اسي

  هـ . ١٤٣٥ - ١المقدسة، ط



 ٢٥٩  .........................................................................................  فهرس المصادرالفهارس الفنية/ 

ــ .١٥٣ (معاصــر) الناشــر: دار البالغــة  مــاء البحــرين والقطيــفة: مــن علوفيــات األئم- 
  هـ .١٤١٢ - ١بيروت، ط

  قم. - العلمية: هـ)، المطبعة١١٠٧(ت البحراني هاشم دالسي: المعاجز ينابيع .١٥٤
١٥٥. ١٢٩٤ة: الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي (تينابيع المودد علي هـ)، تحقيق: سي

  هـ .١٤١٦ - ١للطباعة والنشر، طشرف الحسيني، الناشر: دار األسوة أجمال 
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  .gالعباس )١(

تــأليف: الســيد عبــد الــرزاق الموســوي 

  هـ).١٣٩١(تالمقرم 

  تحقيق: الشيخ محمد الحسون.

المجالس الحسينية (الطبعة األولـى   )٢(

  والثانية)

تـــأليف: الشـــيخ محمـــد الحســـين آل 

  هـ).١٣٧٣كاشف الغطاء (ت

  تحقيق: أحمدعلي مجيد الحلّي.

  راجعه ووضع فهارسه: وحدة التحقيق.

انتخب من مسـند   سند الخصام في ما )٣(

  .اإلمام أحمد بن حنبل

بـن  جة الشـيخ شـير محمـد    الحتأليف: 

  هـ).١٣٩٠صفر علي الهمداني (ت

  أحمد علي مجيد الحلّي. تحقيق:

  راجعه ووضع فهارسه: وحدة التحقيق.

  معارج األفهام إلى علم الكالم. )٤(

 بـن الشيخ جمال الـدين أحمـد    تأليف:

  ).٩علي الجبعي الكفعمي (ق

  عبدالحليم عوض الحلّي. تحقيق:

  مراجعة: وحدة التحقيق.

  .bمكارم أخالق النبي واألئمة )٥(

ــأليف: الشــيخ اإلمــام قطــب الــدين      ت

  هـ). ٥٧٣الراوندي (ت 

    د حســـين الموســـويتحقيـــق: الســـي

  البروجردي.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

منار الهدى في إثبات الـنص علـى    )٦(

  األئمة االثني عشرالنُجبا.

ــد اهللا    ــن عبـ ــي بـ ــيخ علـ ــأليف: الشـ تـ

  هـ). ١٣١٩البحراني (ت 

  ي.: عبد الحليم عوض الحلّتحقيق

  التحقيق.  مراجعة: وحدة 

األربعون حـديثاً. (الطبعـة األولـى     )٧(

  والثانية)

ــيد     ــادق الس ــد ص د محمــي ــار: الس اختي

  محمد رضا الخرسان (معاصر).

  تحقيق: وحدة التحقيق.



فهرس مخطوطات العتبـة العباسـية    )٨(

  المقدسة.(الجزء األول والثاني)

الموسـوي  إعداد وفهرسة: السيد حسن 

  البروجردي.

ــيدة   )٩( ــى القص ــة عل ــولة العلوي الص

  البغدادية.

تأليف: السـيد محمـد صـادق آل بحـر     

  هـ). ١٣٩٩العلوم (ت 

  التحقيق.تحقيق: وحدة 

  ي.ديوان السيد سليمان بن داود الحلّ )١٠(

ــليمان    ــر سـ ــق: د. مضـ ــة وتحقيـ دراسـ

  ي.الحسيني الحلّ

  التحقيق.مراجعة: وحدة 

الغائـب  كشف األستار عن وجـه   )١١(

  .fعن األبصار

تأليف: العالّمة الميرزا المحدث حسين 

  .هـ) ١٣٢٠(ت  يــطبرســالنوري ال

  ي.تحقيق: أحمد علي مجيد الحلّ

راجعه وضبطه ووضـع فهارسـه: وحـدة    

  التحقيق.

نهج البالغة (المختـار مـن كـالم     )١٢(

  ).gأمير المؤمنين

  هـ)٤٠٦جمع: الشريف الرضي (ت

  الميالني.تحقيق: السيد هاشم 

  التحقيق.وحدة مراجعة: 

  .اللطف بأرض الطف مجالي )١٣(

نظم: الشيخ محمد بن طـاهر السـماوي   

  هـ). ١٣٧٠(ت 

  شرح: عالء عبد النبي الزبيدي.

راجعه وضبطه ووضـع فهارسـه: وحـدة    

  التحقيق.

فـــي آداب المجـــاورة رســـالة  )١٤(

  ).b(مجاورة مشاهد األئمة

�����مـــن أمـــالي:  الشـــيخ حســـين  �����

  هـ).١٣٢٠النوري (ت 

حررهــا ونقلهــا إلــى العربيــة: الشــيخ     

محمــد الحســين آل كاشــف الغطــاء    

  هـ).١٣٧٣(ت

  تحقيق: محمد محمد حسن الوكيل.

  التحقيق.مراجعة: وحدة 

ــد  )١٥( شــرح قصــيدة الشــاعر (محم

  المجذوب) على قبر معاوية.

ــد    ــتاذ محمــ ــاعر األســ ــاظم: الشــ النــ

  المجذوب.

ــيخ حمــ   ــرح: الش ــو  ش ــالمي (أب زة الس

  العرب).

راجعه وضبطه ووضـع فهارسـه: وحـدة    

  التأليف والدراسات.



دليل األطاريح والرسائل الجامعية.  )١٦(

  (الجزء األول والثاني)

  إعداد: وحدة المكتبة اإللكترونية.

الدرر البهيـة فـي تـراجم علمـاء      )١٧(

  اإلمامية.  

تأليف: السـيد محمـد صـادق آل بحـر     

  هـ). ١٣٩٩العلوم (ت 

  التحقيق.  تحقيق: وحدة 

  جواب مسألة في شأن آية التبليغ.   )١٨(

ــي    ــد اهللا الخالصـ ــيخ أسـ ــأليف: الشـ تـ

  هـ).١٣٢٨الكاظمي (

  .تحقيق: ميثم السيد مهدي الخطيب

  مراجعة: وحدة التحقيق.

ما نزل من القرآن فـي علـي ابـن     )١٩(

  .  gأبي طالب

د تأليف: أبي الفضائل أحمد  بن محمـ 

الحنفـي الـرازي   بن المختار بن المظفّر 

  هـ).٦٣١(ت

ــيد     ــدي الس ــد مه د محمــي ــديم: الس تق

  حسن الموسوي الخرسان.

ــنين    ــيد حســ ــق: الســ ــق وتعليــ تحقيــ

  الموسوي المقرم.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

درر المطالب وغُرر المناقب فـي   )٢٠(

  .gفضائل علي ابن أبي طالب

 ــي ــأليف: السـ ــة اهللا  تـ ــن نعمـ ــي بـ د ولـ

  الحسيني الرضوي.

  د حسين النوري.محم تحقيق: الشيخ

  مراجعة: وحدة التحقيق.

  تصنيف مكتبة الكونغرس. )٢١(

ــا،   ــاريخ آســيا، أفريقي ــد األول: ت المجل

  استراليا، نيوزلندا.

المجلد الثاني: الفلسفة العامة، المنطـق،  

ــم     ــنفس، عل ــم ال ــة، عل ــفة التأملي الفلس

  الجمال، علم األخالق.

ــد الثالـــث:  العلـــوم الملحقـــة     المجلـ

  بالتاريخ.

  ترجمة: وحدة الترجمة.

 سماته وسيرته. gالعباس )٢٢(

�����تـــأليف:  الســـيد محمـــد رضـــا  �����

  .الجاللي الحائري (معاصر)

  إصدار: وحدة التأليف والدراسات.

  من روائع ما قيل في نهج البالغة. )٢٣(

  عداد: علي لفتة كريم العيساوي.إ

  صدار: وحدة التأليف والدراسات.إ

(الجـزء   دليل الكتـب اإلنكليزيـة.   )٢٤(

  األول والثاني)

  إعداد: وحدة المكتبة اإللكترونية.



)٢٥( ن ثوى عند موجز أعالم الناس مم
  .gأبي الفضل العباس

د نور الدين الموسوي.تأليف: السي  

  صدار: وحدة التأليف والدراسات.إ
  تراجم مشاهير علماء الهند. )٢٦(

ــوي    ــي النقـ ــي نقـ ــيد علـ ــأليف: السـ تـ

  هـ).١٤٠٨(ت

  التراث.تحقيق: مركز إحياء 

كنز المطالب وبحر المناقـب فـي    )٢٧(
 .gفضائل علي بن أبي طالب

ـيني      تأليف: السيد ولـي بـن نعمـة اهللا الحس

  .هـ)٩٨١الرضوي (كان حياً سنة 

  تحقيق: السيد حسين الموسوي.

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

  فن التأليف )٢٨(

د محمد رضا الجاللي.تأليف: السي  

  والدراسات.إصدار: وحدة التأليف 

  وشائح السراء في شأن سامراء. )٢٩(
نظم: الشيخ محمد بن طـاهر السـماوي   

  هـ).١٣٧٠(ت 

شرحه وضبطه ووضـع فهارسـه: مركـز    

  إحياء التراث.

ذكر األسباب الصادة عـن إدراك   )٣٠(
  )١الصواب. (سلسلة تراثيات/ 

ــي  ــأليف: أبــ ــي   تــ ــتح الكراجكــ الفــ

  هـ).٤٤٩(ت

  ي.تحقيق: عبد الحليم عوض الحلّ

  مركز إحياء التراث. مراجعة:

فهرس مخطوطات مكتبـة اإلمـام    )٣١(
 . (الجزء األول)Hالخوئي

  .إعداد وفهرسة: أحمد علي مجيد الحلّي

ــات   إصــدار: مركــز تصــوير المخطوط

  وفهرستها.

غة العرب. (سلسلة كربالء في مجلّة ل )٣٢(
  ).١اخترنا لكم/ 

  .إعداد: مركز إحياء التراث

 gرسالة الحقوق لإلمـام السـجاد   )٣٣(
 واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

  تأليف: الدكتور علي فاخر الجزائري.

راجعه وضبطه ووضـع فهارسـه: وحـدة    

  التأليف والدراسات.

لّف عـن أبـي الفضـل    �� معجم ما  )٣٤(
  �العربية) . (باللغةgالعباس

  .إعداد: وحدة التأليف والدراسات

في الشـعر   gأبو الفضل العباس )٣٥(
   .العربي

   (الجزء األول).

   ).الثاني(الجزء 

بــــه: وحــــدة التــــأليف    جمعــــه ورتّ

  .  والدراسات



 لقمان الحكيم ووصاياه. )٣٦(

 ــي ــأليف: الس ــت ــاد محم ــر  آل د رض بح

  العلوم. 

  مراجعة: وحدة التأليف والدراسات.

صدى الفؤاد إلى حمـى الكـاظم    )٣٧(

  .cوالجواد

د بن طـاهر السـماوي   نظم: الشيخ محم

  هـ).١٣٧٠(ت

مركـز  شرحه وضبطه ووضـع فهارسـه:   

  إحياء التراث.

ــاهير   )٣٨( ــار مش ــي أخب ــر ف المختص

 الطالبية واألئمة االثني عشر.

 ــي ــأليف: السـ ــن  تـ ــدين ابـ ــفي الـ د صـ

  .هـ)٧٢٥-٧٢٠الطقطقي (ت حدود 

د عالء الموسوي.تحقيق: السي  

 مراجعة: مركز إحياء التراث.

ــوعةم )٥٩ - ٣٩( ���������  وســـــ ��	
�

   .Hاالُوردبادي

االُوردبـادي  تأليف: الشيخ محمد علي 

  هـ).١٣٨٠(ت

 جمــع وتحقيــق: ســبط المؤلّــف الســيد 

  مهدي آل المجدد الشيرازي.

    .بنظر ومتابعة: مركز إحياء التراث

القسـم   بغداد في مجلّة لغة العرب )٦٠(

   .األول

    القسم الثاني.

    القسم الثالث.

 ) ٢(سلسلة اخترنا لكم/ 

�إعداد: مركز إحياء التراث. �

وصل إلينا مـن كتـاب مدينـة    ما  )٦١(

العلم (في ضـمن سلسـلة التـراث    

    المفقود).

 بـن  علـي  بـن  دمحمـ  جعفـر  للشيخ أبي

ــن الحســين ــه ب القمــي المعــروف  بابوي

  هـ).٣٨١بالشيخ الصدوق (ت

ــديم ــع وتق ــق جم ــد  وتحقي ــيخ عب : الش

  ي.الحليم عوض الحلّ

�مراجعة: مركز إحياء التراث. �

ــري.   )٦٢( ــم الجعف ــي هاش ــند أب  مس

 (الكتاب الذي بين يديك)

 .هـ)٢٦١لداود بن القاسم الجعفري (ت

  .جمع وتحقيق: الشيخ رسول الدجيلي

راجعــه ووضــع فهارســه: مركــز إحيــاء 

�التراث. �

  

   



  

  

@†îÓ‹b¬⁄a@ @

ــى مشــايخ  )٦٣( أقــرب المجــازات إل

  اإلجازات.

ــيد  �����للسـ ــي النقـــوي  ����� ــي نقـ علـ

  هـ).١٤٠٨(ت

ــاء    أعــده ووضــع فهارســه: مركــز إحي

  التراث .

���إجازات الرواية واالجتهاد  )٦٤( ��	�
 

 النقوي.

  هـ).١٤٠٨لسيد علي نقي النقوي (تل

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

تعليقة الشـيخ محمـد الحسـين آل     )٦٥(
علـــى أدب  wكاشـــف الغطـــاء

 .الكاتب

  .يتحقيق: الدكتور منذر الحلّ

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

د حسـن  السي فاترسالة في مصنّ )٦٦(

  .الصدر

الكــــاظمي  د حســــن الصــــدرلســــيل 

  ).هـ١٣٥٤(ت

  تحقيق: حسين هليب الشيباني. 

  مراجعة: مركز إحياء التراث. 

نور األبرار المبين مـن حكـم أخ    )٦٧(

  السالم. الرسول أمير المؤمنين عليه

ــ ــيرازي   لمحم ــدين الش ــاث ال ــن غي د ب

  هـ). ١١الطبيب (ق 

  . مركز إحياء التراث تحقيق: 

حاشــية الوحيــد البهبهــاني علــى  )٦٨(

.ذخيرة المعاد للسبزواري  

 البهبهـاني  الوحيـد  بـاقر  دمحمـ  لمولىل

  هـ).١٢٠٥(ت 

 .مركز إحياء التراث تحقيق: 

  وفيات األعالم. )٦٩(

آل بحـر  لعالّمة السيد محمـد صـادق   ل 

  هـ).١٣٩٩العلوم (ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

)٧٠(    ــد ــى المج ــرازي إل ــة ال د هدي

  الشيرازي.

����� ���
ــ  ــي الشــيخ آق ــزرك الطهران ا ب

  هـ).١٣٨٩(ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.



مقــاالت فــي حــق أبــي الفضــل  )٧١(

  (القسم األول). gالعباس

  : وحدة التأليف والدراسات.إعداد

كتاب الحج لمعاويـة بـن عمـار     )٧٢(

��ــن الكتـــب  −������ �� ــو مـ هـ

   -المفقودة 

الشيخ محمد عيسـى آل   :جمع وإعداد

  مكباس  

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

اإلمام الثـاني الحسـن ابـن أميـر      )٧٣(

  .bالمؤمنين علي بن أبي طالب

م للســيالمقــر د عبــد الــرزاق الموســوي

  هـ).١٣٩١(ت

  .تحقيق: مركز إحياء التراث 

تعليقة السيد حسن صـدر الـدين    )٧٤(

هـ) على خاتمة ١٣٥٤الكاظمي (ت

���الوسائل مستدرك  ��	�
حسـين   

هـ) (فـي ضـمن   ١٣٢٠النوري (ت

  سلسلة تراثيات).

ــيل ــدرلســ ــن الصــ ــاظمي  د حســ الكــ

  ).هـ١٣٥٤(ت

ــالء      ــياء ع ــيخ ض ــق: الش ــع وتحقي جم

  هادي الخطيب.

  .مركز إحياء التراثمراجعة:  

 النجـف عنوان الـشرف في وشي  )٧٥(

رجوزة في تاريخ مدينة النجـف  �� (

  .)األشرف

 لشيخ محمد بن طـاهر السـماوي  نظم: ا

  .هـ)١٣٧٠(ت

 :اووضــع فهارســه  اوضــبطه اشــرحه 

  .مركز إحياء التراث

مــة �
	���� آللــئ النيســان (ديــوان  )٧٦(

الحجة السـيد محمـد علـي خيـر     

ــائري   ــوي الحـ ــدين الموسـ الـ

 هـ).١٣٩٤(ت

 ضبطه: عدة من األدباء.

وحــــدة التــــأليف  مراجعــــة:

 والدراسات.

  

  

 

  

  

 







By Allah's success, the heritage revival centre, which belongs to 

the manuscript house of Al- Abbas holy shrine, adopts the printing 

of  this book  after doing a scientific examination in order to 

produce it newly. It, also, makes appendices for it  in order to get 

benefit. Finally, this revival centre asks Allah( Glory be to Him) to 

accept this effort a best acceptance.                 

 

    

Heritage Revival Centre 

Manuscript House of Al- Abbas Holy Shrine 

 

 

 

 



Additionally, those narrators had different compiles, some of them 

were known while others were not found only some pieces here 

and there in the new resources.  

Most of our famous scientists, whether the formers or the 

latters, insisted on reviving some of the names of those narrators 

who were contemporary with the infallible imaams(Peace be upon 

them). Those scientists were known by their credible and honest 

speeches(Ahadeeth). That is why the narrators intended to collect 

their speeches in  books and ordering them in order to make an 

independent book. 

So, in order to be on this way and reviving the heritage of the 

Household(Peace be upon them) and whosoever follow their 

manners and endure the sufferings and difficulties that faced them 

when spreading the news. The success went hand in hand with the 

chief (Rassool Al- Dijaali) (Allah protect him) to collect the speeches 

of Abi Haashim Dawood bin Al-Qassim Al- Ja'fri(Allah mercy 

him)and order  and comment on these speeches according to an 

accurate and scientific procedure taking from Mesned  Abi Haashim 

Al Ja'fri a model for him. Al- Ja'fri is a God- fearing, ascetic, 

honorable, and has a greatest position with the infallible 

imaams(Peace be upon them). He has seen five of them. The first 

one is Al Imam Al- Ridha and the last one is Al- Huja Al- 

Muntather(The patron of the age) (Allah hasten his relief) and 

narrate for all of these leaders. 



 

 

 

Introduction 

In the Name of Allah the Compassionate the Merciful 

One of the most important masterpieces that was maintained 

by those men who had the power of delivering speeches, 

transmitting them by tongues, and writing them by their pens is the 

Prophet's precious speeches which were uttered by the enoble 

messenger Muhammed (May Allah Bless him and his Household) 

and the Holy Progony (Peace be upon them). These holy speeches 

were tackled by different classes of narrators in different fields. 

Many narrators- especially those who were contemporary with 

the infallible Imaam(Peace be upon him), or those who knew his 

circumstances and his news, or even those who witnessed the 

events and the happenings which were found during his age- care 

for writing the infallible's speeches, compiling and naming them 

differently in order to save them from being lost and forgotten. 

And, the examples for what has been mentioned are many. 

Indeed, some of  those narrators had the honor of the 

comrades. They got the highest position by being very close to the 

infallible imaams and they were known by their elevated positions. 





 

Musned Abi Haashim Al- Ja'fri 

Dawood bin Al- Qaassim bin Ishaaq Bin Abdulla 

bin Ja'fre bin Abi Talib 

261 AH. 
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