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 كلمة الناشر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
صدد و والسد م  لددد اادادري البشددريو والسدرام ا،نددريو  م د  و لدد  احلمد  هلل رب  العدا، و وال

 الطيب  الطاهرين.
أم ددا بعدد و  ددذن  الددصري ي حددت ردد حات التدداري  نيدد ها ادد  دددم ن بدد   ي اهتددا الع يدد  مددن 

 األح اث اليت ا  ال ت ي  البشرية يف حياهتا شيئاً.
دام الطوداوو وكيد دم كدااوا ويدون ليدالي م  الكثري من كتد  التداري  ملئدن زيداحلري احلك  ف أّن 

يف الل و واجملونو وإ اثة ال سداد يف الدب د االمد مية. بدّ إن  بعدط مقدا ر التداري   ص صدن 
ددم كددااوا مددن حاشددية  ددا جملددرد أّن  حدو  مددريو اجمل ددول  الددصين م يكددن اددم أي ددة   مددة للبشددريةو وإا 

 الس    أو من مري ي م.
صا يف تسدددليأل األددددواب  لدددد بعدددط الشيصددديات ومدددر األمدددف الشددد ي  مقابدددّ إ دددراط ك ددد

الدددصين ال تسدددت ي  البشدددرية مدددن معدددر ت م شددديئاًو مددد  أن  الكثدددري مدددن   مددداب التددداري  اددد   سدددوا 
 حق  م ودا ن مريهتم ا،عطابو اليت كاان مركز إشعاع وامت ادو للناس. 

ألهدددوا  م  ويف واادددر األمدددر إن  ا،سدددلولية يف إلدددّ تعدددود إىل كت ددداب التددداري  الدددصين   دددعوا
وامتسددلموا ل ددووط احلكومددات الدديت ول ددن تدد  وهم إىل  مددة احلقددا ق ا، يدد و الدديت  كددن أن 

 خت م األجيا  الصا  و  رب العصور ا،يتل ة.
سدددوا حق  دددم وددددا ن ت ارددديّ مدددريهتم الود دددابو هدددم  اقم  دددات ا،عصدددوم   ومدددن الدددصين  ق

دد  الكثددري مددن مددلر ب التدداري  ب األربعددة  شددر  ذيعدداحل مددن مدد    اجلددور يف ( حيددت تعم 
ددة مددن حيدداهتن  و ملددوا جاهدد ين مددن أجددّ ت دديير كددّ مددا يددرتبأل  ددن  مددن  إاصدداب احلقددا ق ا، م 

 اري  أو بعي .
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وبال عّ  ق  محوا يف إلّ حبيت إن  الباحت اليوم ال ني  من تاري  بع  ن  شيئاً يصكر 
. وهنددا تت ل ددد   مددة هددصا مددوب بعددط ا،قتط ددات البسدديطة الدديت ال تت دداوحل األمددطر القليلددة 

الكتدداب الددصري بدد  يدد يّ  زيددزري القددارع حيددت إا دد  ثددر بدد   ي اتدد  الكثددري  ددا  كددن  صدديل  
 اردددة أن  ملل  دد  هدددو مدددلطان ا،دددلل   و واابودددة القدددرن  حددو  مدددريو أقم  دددات ا،عصدددوم  

 دددة والددديت الدددصري  ددد م البشدددرية ثعددداب زلل  اتددد  ا، يددد و وا،تنو   العشدددرين االمدددام الشدددرياحلري 
 كتاب.  1111جتاوحلت 

يبقددد القددو  إن  هددصا الكتدداب هددو زثابددة  ددتو البدداب للبحددت والتحددر ري حددو  مددريو هددلالب 
ددة و ددري هدد او بقيدن األجيددا  اا بددة تسددري  لددد  النسدوو الع يمددات الدديت أمدد  للعدام أ  ددّ أ م 

  طاهم وتستنري   اهم  لد مر  الزمان الطويّ.
 

 شرمركز الجواد للتحقيق والن
 شوران 42/  5555بيروت ـ لبنان  ص ب 
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 المقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 احلم  هلل رب  العا، و والص و والس م  لد  م   و ل  الطاهرين.

ّ  النساب اليت  لق ن  أم ا بع و  ذن   اقم  ات ا،عصوم  األربعة  شر (و هن  من أج
 اهلل مبحاا .

ال يصّ إلي ا أح  من ن و حّت  السي  و  ومة  ا مة الزهراب اعمو إن  الص يقة ا،عص
 .وال و رمو  اهلل    منة 

 كما أن  أرحام ن  الطاهرات د اليت أه ل ا اهلل مبحاا  ألن تكون  دّ اشدوب الرمدو  
وتقل بددددّ يف د مددددن أ  ددددّ أرحددددام النسددددابو ويلي دددد  إلددددّ اولدددد  مددددبحاا :   أو االمددددام 
الساج ين

(4). 
 ر أن  كل  دددن  كدددن  أبكددداراً حدددّت وردددلن إىل أحلواج دددن و وحدددّت السدددي و   نيدددة وال ددداه

 و وال يبعددد  أن  األاددد م الددديت أرادت أن زي دددز بعدددط حلوجدددات رمدددو  اهلل (4)ا،يتلدددف  ي دددا
 بزوم مابق.  ا،عرو ة بالبكارو ا رت ن   م بكارو السي  و   نية

بعدد م م مسددة موالهددا اددا   ددر ويلي دد  مددا إكرادداح تصددريو والدد و االمددام مومددد بددن جع
 . (2)حيت االن: كل ما أراد إلّ و ر وج  ي ي  ب   يصر    ن ا، مسة

 .(1)ا،عرو ة وكصلّ اصة السي  و ارجة 
أم دددددددا مدددددددراتب ن  الن سدددددددية  ددددددد  اعلدددددددم  ن دددددددا شددددددديئاًو إإ أن  إلدددددددّ مدددددددرتبأل بعددددددد  م الويدددددددوب 

                                                           
 .215مورو الشعراب:  (1)
 وكاان ثيبة.   البعط: بأّنا تزوجن ابّ رمو  اهلل حيت اا (2)
 .1ح باب مول  أيب احلسن مومد بن جع ر  444ص 1اا ر الكايف: م (3)
 حيت أراد ج ها أن يزوج ا من ابن أ ي   لم يتمكن من إلّو للت صيّ اا ر ال صّ الرابر  شر من هصا الكتاب. (4)
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صري ورد يف السدددي و  ا مدددة   دددا م يصدددّ إليندددا شدددبب مدددن مو ومدددا وردددّ كالددد وا،عصدددوم 
يدد     لددد ر عددة ا سددية هددب  ددو   (5)«مددن حلارهددا وجبددن لددد  اجلن ددة»مددن: أن   ا،عصددومة 
 م اركنا.

اسأ  اهلل أن يع ّ ال رم لولينا االمدام ا، د ري     دّ اهلل تعداىل  رجد  الشدريف( ويشدر نا 
األبعدددادو بذإاددد   بلقا ددد  الدددصري مدددن ا،مكدددن االمدددت ادو مدددن  لومددد  يف هدددصا البعددد  أي ددداً كسدددا ر

 مبحاا  وتعاىل.
                                                                    

 هد1415ام ا،ق مة / 
  م  الشرياحلري

                                                           
 .5ح 264ص 55حبار األاوار م (5)
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 ال صّ األو :

  السي و  منة 
 وال و الرمو  األ  م 
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 النسب الشريف

مرو بن كعد  بدن لدلري  هب السي  و  منة بنن وه  بن  ب  مناف بن حلهرو بن ك ب بن
يف   و نيتمدر اسدب ا مدر  بد  اهلل حلوج دا والد  الند  بن غال و وال و الرمو  األ  م

 ك بو حيت إن  أح  ابني  اصب ج    ب  اهللو واآل ر حلهرو ج    منة. 
اقم  ا: برو بنن  ب  العز ب بن  ثمان بن  ب  ال ار بن اصب بن ك ب بن مدر و بدن كعد  

 بن للري بن غال . 
 . من بنات أ مام  ب  اهلل   كاان  منة 

   ب ارشية ك بية من األبوين.
 وا  تزوج ا  ب  اهلل وهو ابن ث ث  منة أو مخة و شرين منة.

 األصالب الطاهرة
أّندم م يتنق لدوا إال مدن ردل   دداهر  مدن معتقد ات الشديعة االماميدة يف ا،عصددوم  

دددرو وإلدددّ مدددن أبيندددا  دم  حدددّت  اددد موا إىل هدددصح احليددداو  منددا حدددواب وأ إىل رحددم مط  
 ال ايا.

 د   كدن أن يدودع ا،عصدوم د والعيداإ بداهلل د يف ردل  غدري  داهر أو لدية زوح د و أو أا د  
 يبقد يف رحم غري مط  رو وهصا ما دل ن  لي  الروايات الشري ة:

ّ   لقدددد  و ليدددداً و ا»اددددا :   عددددن معدددداإ بددددن جبددددّ أن  رمددددو  اهلل  مددددة إن  اهلل  ز وجدددد
 «.واحلسن واحلس  ابّ أن خيلق ال ايا بسبعة  الف  ام

  أين كنتم يا رمو  اهلل؟ :الن 
 «. ا  ام العرش اسب و اهلل تعاىل وحنم ح واق  م  وا   ح»اا : 

 الن:  لد أري مثا ؟ 
اا  مدود ادورو ق ادص نا يف »اا :  ّ  أن خيلق روراا رري  أشباح اور حّت  إإا أراد اهلل  ز وج
دمو ق أ رجنددددا إىل أردددد ب اآلبدددداب وأرحددددام االقم  دددداتو وال يصدددديبنا مددددة الشددددر  وال رددددل   

اا إىل رددل   بدد  ا،ط لدد  أ ددرم  ددا رددري  مدد اح الك ددرو يسددع  بنددا اددوم ويشددقد بنددا   ددرونو  لم 
إلددّ النددور  شددق   اصدد     عددّ اصدد   يف  بدد  اهلل واصدد   يف أيب  الدد و ق  أ ددرم النصددف 
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إىل  ا مددة بنددن أمد و  ددأ رجت   منددة وأ رجدن  ا مددة  ليدداًو ق  الدصري   إىل  منددة والنصدف 
ّ  العمددود  ّ  العمددود إ    يرجددن مدد    ا مددةو ق  أ دداد  ز وجدد  لددب  يددرم مندد   إىلأ دداد  ز وجدد

احلسدن واحلسد  يعد  مدن النصد   ثيعداًو  مدا كدان مدن ادور  لدب  صدار يف ولد  احلسدنو ومددا  
 .(6)«ينتقّ يف األ م ة من ول ح إىل يوم القيامةكان من اورري رار يف ول  احلس و   و 

  لقدد  اهلل تبددار  وتعدداىل وأهددّ بيدديت مددن اددور واحدد  ابددّ أن خيلددق  دم : »واددا 
ق اقلندا مدن ردلب  إىل أرد ب الطداهرين إىل  بسبعة  الف  دامو ق اقلندا إىل ردل   دم

 «.أرحام الطاهرات
 كنتم؟    قلنا: يا رمو  اهللو  أين كنتم و لد أري مثا 

 «.أشباحاً من اور  ن العرش اسب و اهلل تعاىل واق  م  وا   ح»اا : 
و  قلدن ، ا  قدرم يب إىل السدماب و ند  مد رو ا،نت دد ود  د  جربا يدّ: »ق  اا  

 «. : يف هصا ا،كان ت ارا ؟  قا : إين ال أجوحلح  تحر  أجنحيتدل
حلم  : »ق  اا 

وأوحد اهلل تبار  وتعاىل إ  : يدا  م د  إين  يب يف النور ما شاب اهللو  (7)
ا  لعن إىل األرض ا   ة  ا رتتّ من ا   علتدّ ابيداًو ق  أ لعدن ثاايدة  دا رتت من دا  ليداً 
وجعلتددد  ورددددي ّ ووارثدددّ ووارث  لمددددّ واالمدددام مددددن بعددد  و وأ ددددرم مدددن أردددد بكما الصر يددددة 

ددة ا،عصددوم   ددز ان  لمددبو  لددوالكم مددا  لقدد ن الدد ايا وال اآل ددرو وال اجلنددة وال الطدداهرو واأل م 
 النارو يا  م   أ    أن تراهم؟ 

 الن: اعم.
  نودين يا  م   ار ر رأمّ.

 ر عن رأمب  ذإا أاا بأاوار  لدب و ا مدة واحلسدن واحلسد  و لدب بدن احلسد  و م د  بدن 
دد   دد  بددن  لددب و لددب بددن  م  دد  ومومددد بددن جع ددر و لددب بددن مومددد و م   لددب وجع ددر بددن  م 
واحلسن بن  لب واحل  ة بن احلسن يتألأل وج   مدن بيدن م ادوراً كأاد  كوكد  در ريو  قلدن: يدا 

 رب  ومن هلالب ومن هصا؟
اا : يا  م   هم األ م دة مدن بعد   ا،ط  درون مدن ردلبّ وهدصا احل  دة الدصري  دأل األرض 

                                                           
 .11ح 156ب 218ص 1را ر: م لّ الش (6)
 حلم : رمب ب و لسان العرب ماد و حلجج. (7)
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 «.اسطاً و  الً ويش ب ر ور اوم ملمن 
 لق  الن   باً. اهلل  قلنا: بآبا نا واقم  اتنا يا رمو  

وأ  ددد  مدددن هدددصا أن  اومددداً يسدددمعون مددد   هدددصا الكددد م ق يرجعدددون  لدددد : » قدددا  
 .(8)«أ قا م بع  إإ ه اهم اهلل ويلإوا   ي مو ما امو ال أااام اهلل ش ا يت

أشدددد   يددددا رمددددو  اهلل أاددددّ كنددددن اددددوراً يف األردددد ب : »واقددددرأ يف حليددددارو رمددددو  اهلل 
ا،ط دددددروو م تن سدددددّ اجلاهليدددددة بأمامددددد او وم تلبسدددددّ مدددددن مددددد امات  الشدددددااةو واألرحدددددام

 .(5)«ثيا ا
 . (40)وكصلّ يف حليارو االمام احلس  

ال  إىل غدددري إلدددّ مدددن الروايدددات والزيدددارات الشدددري ة الددديت تدددن    لدددد أن  ا،عصدددوم 
تارخيية ا،لي د و يود ون إال  يف األر ب الطاهرو واألرحام ا،ط  روو م ا اً إىل بعط الشواه  ال

 لصلّ.
 نور النبوة 

اقددّ ا،لر ددون أا دد  كااددن هنددا  امددرأو تدد  د  ا مددة بنددن مددر و ادد  اددرأت الكتدد  وا  لعددن 
و  قالدن لد :  لد ما  ي ا من الوادا ر ا، م دةو ويف أحد  األيدام التقدن بعبد  اهلل والد  الند 

 أان الصري   ا  أبو  زا ة من االبّ؟
 اا : اعم.

  ا ولو باحلرام مقابّ أن تعطي  ما ة من االبّ. عردن  لي  ا س
  تشابم  ب  اهلل من ا وأاشأ يقو :

 والحــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــ    ســــــــــــــــــــــتبين 
 

 أّمــــــــا الحــــــــرام  الممــــــــات دونــــــــ  
  كيـــف بـــاألمـــر الـــذي تبغينـــــــــ  

ق  إا دد  إهدد  مددر أبيدد   زو جدد   منددة بنددن وهدد و  بقددب  ندد ها يومدداً وليلددةو  حملددن بددالن  
 عددد  إلدددّ رأتددد   ا مدددة بندددن مدددر و  لدددم تعدددرض  ليددد  رغبت دددا االقوىلو  تسددداب  من دددا  دددن وب

                                                           
 .415ص 2إرشاد القلوب: م (8)
 من البعي . حليارت   1ب 184ص 54حبار األاوار: م (9)
 حليارت  رلوات اهلل  لي . 18ب 211ص 58حبار األاوار: م (10)
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 مب  إ راد ا بع  رغبت ا؟
  أجابت : بأن  ماإا رنعن بع  إهابّ  ن ا؟
  أجا ا  ب  اهلل: تزو جن  منة بنن وه .

 و ن ها االن:
ــــــــــــــــــــة   ســــــــــــــــــــلب  (11 هلل مــــــــــــــــــــا  هري

 
 ثوبيـــــــب مــــــــا ســــــــلب  ومــــــــا تــــــــدري 

ج دّ ادور النبدو و  دأردت أن يكدون يف و وأإ اهلل إال  أن ي دع  حيدت ق  االن: رأيدن يف و  
و ق  االن:  و  

ــــن أ ــــيكم ــــد كــــادرت م ــــش هاشــــم ق  بن
 

 أمينــــــــــــــــــة    للبــــــــــــــــــاه يعتلجــــــــــــــــــان 
 كمـــــــا كـــــــادر المصـــــــبا  بعـــــــد  بـــــــوه 

 
ــــــــدّ ان  ـــــــــ  ب ــــــــد شــــــــّب  ل ــــــــ  ق   تاي

 ومـــا كـــ  مـــا يحـــوي ال تـــ  مـــن نصـــيب  
 

 (12 بحـــــــرص و  مـــــــا  اتـــــــ  بتـــــــوانش 
  

                                                           
ربت دا وإادا مدلبن مندّ شديئاً   يمدا وهدو ادور النبدوو الديت  و أري إّنا م تسل  ثوبيدّ  قدأل حد  ااا،راد بالزهرية:  منة  (11)

 كان يف رلبّ.
 .26ص 1مناا     أيب  ال : م (12)
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 الهاشميين مكانة

 لددد الددرغم مددن أا دد  كااددن لبدد  هاشدددم  ندد  العددرب منزلددة ر يعددة جعلددن كا  ددة القبا دددّ يف 
 اتلف األمصار تطمو يف منامدبت م ومواردلت م مدن مو إال  أن  مثدّ  بد  اهلل والد  الند  

الددصري كددان يف جبيندد  اددور النبددو و و لددد مدديماح  ثددار الصدد ح وتددات األوليدداب الدديت م توجدد  إال  
كان  أل أا ار كا  ة الناس الصين  ر وح وا  لعدوا  لدد ج لتد     ن  األابياب وأوريا  م 

 و  م شأا .
ماتدددن الع يددد  مدددن  ، دددا تدددزو م السدددي  و  مندددة  قددد  اققدددّ يف احلددد يت أن   بددد  اهلل

 النساب حسرو.
 لبد  الكثدري وكما يف التاري  أا   ، ا ش    ب  اهلل تطاولن إلي  أ نا  اخلط ابو وبصلوا يف 

و وم يكددن يف   دد ح أحدد  أثددّ وال أكمددّ مندد و مددن األمددوا  رغبددة يف  صدديّ اددور الندد  
وكددان إإا مددر  بالندداس ّندداراً يشددم ون مندد  الددروا و الطي بددةو وإإا مددر   ددم لددي ً أدددابت مددن أاددوارح 

 .(42)ال لمو حّت  أن  أهّ مك ة ت وح مصباح احلرم
  المالئكة تحرس عبداهلل 

ا ة إىل كددّ مددا إكراددا مددن الصدد ات احلميدد و واخلصددا  احلسددنة الدديت جعلددن اخلط دداب باالددد
إال  أن  هندا  حادثدة  ار دة جعلدن وهد  بدن  يتنا سون مدن أجدّ الوردو  إىل  بد  اهلل 

  ب  ا،ناف يق  م ابنت   منة ويطل  بن س  من  ب  ا،ط ل  أن يكون  ب  اهلل ر راً ل .
 (41)ر رع واشت   ما  حو ركد  يومداً ليصدي و واد  ادز  بالبطحداب ق  اقّ أن   ب  اهلل ، ا ت

وإ  داب ادور اهلل ا،دودع يف ردلب و  ن دروا  اوم مدن الي دود كدااوا اد  اد موا لقتدّ والد  الند  
 يدد   قصدد وح وكددااوا فدداا  ا ددراً حددامل  السدديوفو وكددان والدد   إليدد   ددرأوا تددات األابيدداب 

  وادد  رأب الي ددود ادد  احتوشددوا  بدد اهلل ليقتلددوحو  ددأراد أن السددي  و  منددة يف ا ددة ا،نطقددة يصددي
ي  ع م  ن  وإإا جبمر من ا،  كة مع م األملحة ا   ردوهم  ن و  تع    من إلّ وجاب 

                                                           
 .51ص 15حبار األاوار: م (13)
 .444ص 1مسيّ  ي  داا  احلصدو واجلمر األبا و والبطاحو مع م البل ان: م (14)
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إىل  ب  ا،ط ل  واا  ل : حلو م بنيت  منة من  ب  اهلل
(45). 

 وهب يخطب عبد اهلل  بنت 
مددن رددل   بدد  اهلل  مددييرم رمددو  اهلل  يف بعددط التددواري : إن  الي ددود ،ددا  ر ددوا أادد 

 مه دددوا بقتدددّ  بددد  اهلل  دددب  دددر هم وهددد  بدددن  بددد  ا،نددداف يف ا،عركدددةو  دددأتد احلدددرم ا،ك 
 وأ رب ب  هاشمو   ب وا مسر   الاقاإ  ب  اهلل.

دددم م يقصددد وا أإيتددد  إال  أا ددد  م يقبدددّ مدددن م  و، دددا ر هدددم الي دددود أيقندددوا بددداا   وت ددداهروا أّن 
ب  هاشم وتشدابكوا مع دم واتلدوا مدن م اسدماً والبقيدة أ دصوهم إىل مك دة اقمدارب  و اردهم مر

 وإلّ لرغبت م يف إيصا  بعط األمااات اليت كاان مع م إىل مك ة. 
واا  ل : يا ول ري لوال وه  بن  ب   إىل ول ح  ب  اهلل  ق أابّ  ب  ا،ط ل  

  و  ّ.مناف أ رباا بأمر  ما  لمنا بأمر  ولكن اهلل تعاىل
 لم ا أشر وا  لد مك ة ا،كر مة  رم الناس ي ن ئوّنم بالس مة وإإا بالي ود مقي  ين  أ صوا 
يرشددقوّنم باحل دداروو  قددام  بدد  ا،ط لدد  واددا : أرمددلوا  ددم إىل دار وهدد  حددّت  يستقصددوا  لددد 

 أمواام وم يبق ام شببو  أرملوهم إىل دار وه . 
وجتدد  بددر و بنددن  بدد  العددز ب واددا  اددا: لقدد  رأيددن اليددوم ويف ا ددة الليلددة أابددّ وهدد   لددد حل 

  باً من  ب  اهلل ما رأيت  من أح و رأيتد  وهدو يكدر   لدد الي دود كالليدتو وكل مدا رمداهم بنبلدة 
اتّ من م إاساااًو وهو أثّ النداس وج داًو  ام دب إىل والد ح وا طبيد  آلمندة وا رددي ا  ليد و 

 عادو   يمة. عسد أن يقبل او  ذن ابل ا مع اا م
 قالن ل : يا وه  إن  رؤماب مك ة وأشراف العرب ا  رغبدوا  يد   دأإ  دن إلدّو  كيدف 

 يتزو م بابنتنا وهب اليلة ا،ا ؟ 
  قا  اا: إن     لي م   ّ حيت إا   أ ربهتم بأمر  ب  اهلل مر الي ود. 

كثددرياً واددا  اددا: و  رح دد   ددا  ق  إن  والدد و السددي  و  منددة  رجددن إىل دار  بدد  ا،ط لدد 
لق  كان لزوجّ اليوم  لينا   ّ ال اق ر أن اكا ي  أب اًو ول  أياد بالوة بصلّ ومن احلي  زا 
 عدّ إن شدداب اهلل تعدداىلو  داإه  إليدد  وأبلويدد   ن ددا التحيدة واالكددرام واددو  لد : إن كااددن لددد  إلينددا 

 حاجة تقق د إن شاب اهلل م ما كاان.
                                                           

 .125ص 1اخلرا ج واجلرا و: م (15)



 

 14 

منددا أن  ملددو  الشددام والعددرا  وغددريهم رغبددوا يف ولدد كم يطلبددون  امددرت ت بددر و واالددن: ادد   ل
أاددواركم ا، دديئة وحنددن أي دداً  معنددا  دديمن  مددر يف ولدد كم  بدد  اهللو وادد  رجددا وهدد  أن يكددون 
 ب  اهلل حلوجاً البنتنداو واد  جئنداكم  دامع  واسدألكم أن تقبلواداو  دذن كدان ماادا الدي ً  عليندا 

 بنّ  ب  اهلل.ما مم ل ا ب  وهب ه ية من ا ال
ددا تددر  بدد  ا،ط لدد   ك م ددا ا ددر إىل  بدد  اهلل وكددان ابددّ إلددّ إإا  ددرض  ليدد     لم 

التزويج من بنات ا،لو  ي  ر يف وج   االمتناع واا  ل : ما تقو  يا ب   يما تعن؟  و اهلل 
 ما يف بنات أهّ مك ة مثل او   ب احملتشمة يف ا س او الطاهرو ا،ط  رو.

 وم ني .   سكن  ب  اهلل
 أا   ا  ما  إلي او  قا : ا  ابلنا د وتكم وردينا بابنتكم.  علم  ب  ا،ط ل  

وحينددصا  االددن  ا مددة حلوجددة  بدد  ا،ط لدد : أاددا أم ددب معددّ إلي ددا ألا ددر إىل  منددةو  ددذن  
 كاان تصلو لول ري ردينا  ا.

ب   لكمو ا  ارب   رجعن بر و مسرورو زا تعنو وا  تعن هات اً يف الطريق يقو : ب   
 . روم ا،صط د

    لن  لد حلوج او  قا : وما وراب ؟ 
 أ ربتدد  اخلددرب واالددن لدد : ا لددم أن   بدد  ا،ط لدد  ادد  ردددب بابنتددّو إال  أن   ا مددة وال تدد  
تريدد  أن تن ددر إىل ابنتددّ  منددةو  ددذن ردددين  ددا وإال  م يكددن شدديئاًو وإين  أ دداف أن ال تردددد 

  ا.
 جب  وراً إىل ابنتّ وحلي ني او  عسد أن ترغ   ا مة  ي ا؟! قا  اا وه : اق ر 

 عمد ت بدر و إىل بنت ددا وألبسدت ا أ يدر مددا  ند ها مدن الثيدداب واالدن ادا: يددا بنيدة إإا أتتددّ 
  ا مة  تأد يب مع ا بأحسن األدب.

و وبينمدا مهددا  لدد إلددّ إإ أابلدن  ا مددة و درم وهدد  مدن ا،نددز  وإإا بعبد  ا،ط لدد  
 و  قامن اا السي  و  منة إج الً وتع يماً ورح بن  ا أحسن الرتحي . أد لوا  ا مة

اً واالدن لوالد هتا: يدا بدر و مدا كندن   د ت أن   مندة   ن رت إلي ا  ا مدة  أ  بدن  دا جد  
  لد هصح الصورو؟  لماً أا   كنن ا  رأيت ا ابّ إلّ مراراً وكراراً.

  قالن بر و: يا  ا مة كّ إلّ بربكتكم  لينا.
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واالددن: يددا ولدد ري مددا يف بنددات   قامددن  ا مددة وأتددن إىل  بدد  ا،ط لدد  و بدد  اهلل 
 .(46)العرب مثل ا أب اًو ولق  ارت يت او وإن  اهلل تعاىل ال يودع هصا النور إال  يف مثّ هصح

 الزواج الميمون
مدن  يف  حبار األاوار(: أا   ، ا ح رت ما ة  ق   بد  اهلل  اقّ الع  مة اجمللسب 

 اام  قيّ بن أيب وا اص واا :  نة  م
بسم اهلل الدرمحن الدرحيمو احلمد  هلل الدصري جعلندا مدن اسدّ إبدراهيمو ومدن شد رو إتا يدّو 
ومن غصن ازارو ومن فرو  ب  منافو ق  أثىن  لد اهلل تعاىل ثناب بليواً وادا   يد  ثدي ً و قد  

 مندة مدن ابدن مدي  اا  بد  ا،ط لد   النكاحو وا ر إىل وه  واا : يا أبا الوادح حلو جن كر تّ
  لد ر ا  أربعة  الف درهم بيط ه رية جياد ومخسما ة مثقا  إه  أمحر.

  قا : اعم. 
واددددا : يددددا  بدددد  اهلل ابلددددن هددددصا الصدددد ا  يددددا أي  ددددا السددددي    ق  الت ددددن إىل والدددد  الندددد  

 اخلا  ؟ 
 اا : اعمو و ن ها د ا اما باخلري والكرامة.

ا،ا دد وو  قدد  من ما دد و   ددرو  ودددر الطعددام وأكددّ الندداس وشددربواو وأمددر وهدد  أن تقدد  م 
 لددد ولدد ح ايمدة ألددف درهدم مددن النثددار وكدان مت يددصاً مدن مسددّ ومددن  واثدر  بدد  ا،ط لد  

 نددرب ومددن مددك ر ومددن كددا ورو واثددر وهدد  كددصلّ بقيمددة ألددف درهددم  نددرباً و ددرح الندداس بددصلّ 
 .(47) رحاً ش ي اً 

 ليلة الز اف 
إىل والد  السدي  و  مندة و لد   س من مرامم القران ا در  بد  ا،ط لد   ن ما  رغ النا

 و  امتورب واا :  صح السر ة؟ من  أن تزف   منة إىل  ب  اهلل
  ن ش ي  رغبت  يف رؤية حلوام ابن  ابّ و ات .  أ رب  ب  ا،ط ل  

 لد   ما كان من وه  إال  أن د ّ  لد حلوجتد  بدر و وادا  ادا: ا لمدب أن   بد  ا،ط  
 راغ  أن نيمر ب  ول ح  ب  اهلل وحلوجت   منة.

                                                           
 .54ص 15راجر حبار األاوار: م (16)
 .281ص 15حبار األاوار: م (17)
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 قامددن ا،ددرأو مددن وات ددا مددر بعددط النسدداب وأ دد دن السددي  و  منددةو ومددا أن غربددن الشددمة 
حّت  حل  ن إىل بين  ب  اهلل. ويف ا ة تلّ الليلة جداب وهد  وادا  لعبد  ا،ط لد : أاد م  لدد 

 العروس.
   يني دا وادا  لولد ح  بد  اهلل: اجلدة يدا إىل العروس واب دّ مدا بد  قام  ب  ا،ط ل  

 ول ري مع ا وا رح برؤيت ا.
و وكدان مدن  بد  اهلل إىل إىل جند  العدروس و درح  بد  ا،ط لد    قع   ب  اهلل 

 .(48)أهل  ما يكون من الرجا  إىل النساب

                                                           
 .281ص 15راجر حبار األاوار: م (18)
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 من مؤامرات اليهود

اا  وه : يا و و ن ما جرب الك م ب  وه  و ب  ا،ط ل  يف أمر السي  و  منة 
 أبا احلارث هب ه ية م   إليّ بوري ر ا  مع  ّ وال ملج ّ.

ر ددط واددا : جزيددن  ددرياً يددا وهدد  والبدد   مددن ردد ا  ويكددون  إال  أن   بدد  ا،ط لدد  
 بيننا وبينّ من يش   ب  من اومنا.

 مدة ق  إن   ب  ا،ط ل  أراد أن يق  م إلي  شيئاً من ا،ا  ليصلو ب  شأّنا وإإا ب  يسمر مه
وأرددواتاًو  تحددر ب هددو ووهدد   ددن اخلددربو وإإا بددالي ود الددصين كددااوا  بومدد  يف دار وهدد  ادد  
تآمروا لقتّ  ب  ا،ط ل  و ب  اهللو  سداروا إىل دار وهد   كدااوا يدرون  بد  اهلل ووالد ح ووهد  

ّ   لي م.  وهم ال يروّنمو  رموهم باحل ارو  رد ها اهلل  ز وج
مر  ب  اهلل و ا مة إىل منزامو واالوا: يا وه  إإا كان يف الو  ق  إن   ب  ا،ط ل   رم 

 ثعنا اومنا واومّ ليش  وا زا يكون من الص ا .
دددد  ليح ددددروا  ددددا  لددددر ال  ددددر أرمددددّ  بدددد  ا،ط لدددد  إىل بدددد   م   قددددا : جددددزا  اهلل  ددددرياً  لم 

  طبت مو وثر وه  أي اً ارابت  وب   م  و  اجتمعوا يف األبطو.
 لي م الناس ااموا إج الً لعب  ا،ط ل  وأوالدحو ق  إا د  ، دا امدتقر   دم اجمللدة  لم ا أشرف 

  طبوا  طبت م و ق وا  ق  النكاح واام  ب  ا،ط ل   ي م  طيباًو  قا : 
احلم  هلل مح  الشاكرينو مح اً امتوجب  زا أاعم  لينا وأ طااا وجعلنا لبيت  جريااداً وحلرمد  

ندددا يف الدددوب  بدددادح وشدددر  نا  لدددد ثيدددر االقمدددم ووااادددا شدددر  اآل دددات والدددنقمو مدددك اااً وألقدددد  ب ت
ّ  لندددا النكدداح وحدددر م  ليندددا السددد اح وأمراددا باالت صدددا  وحدددر م  ليندددا احلدددرامو  واحلمدد  هلل الدددصري أحددد
ددّ   ددّ وملج  ا لمددوا أن  ولدد اا  بدد  اهلل هددصا الددصري تعر وادد  ادد   طدد   تدداتكم  منددة بصدد ا  مع  

 بصلّ من ول اا؟ كصا وكصاو   ّ رديتم 
 اا  وه : ا  ردينا منكم.

  قا   ب  ا،ط ل : اش  وا يا من ح ر.
ق  تصددا حوا وهتددااوا وتصدددا قوا وتعددااقوا وأوم  بدد  ا،ط لددد  وليمددة   يمددة  ي دددا ثيددر أهدددّ 
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مك ة وأوديت ا وشعا ا وموادهاو  أاام الناس يف مك ة أربعة أي ام
(45). 

 محاولة اكتيال السّيدة آمنة
من الشام إىل مك دة ا،كر مدة وا  لعدن  لدد الندور الع ديم  (40)أن ا من حلرااب اليمامة بع  

 م ت إىل ت بري اط دأل  وكيف إا   ااتقّ إىل السي  و  منة الصري ومل  وال  الن  
 وتط أ النور االاب ا،ودع يف أحشا  ا. تتيل   من   ل  من  منة 

ددر  يف احليلددة الدديت تددتيل   مددن   اددا مددن السددي  و وبال عددّو  قدد  أ ددصت تلددّ ا،ددرأو ت ك 
  اات د  كرها إىل ما يلب:

وكاادن « تكندا»أن جت  ز من ا،اشطات حّت  يقتلن او  عثرت  لد امرأو مدن اخلدزرم ات دا 
ددا كددان يف بعددط الليددا  امددتيق ن   ددرأت  ندد  رأس الزرادداب « تكنددا»ماشددطة للسددي  و  منددةو  لم 

 شيصاً و  ث ا ويقو : 
يا حلرااب! لق  از  بندا أمدر   ديمو كن دا اصدع  إىل السدماب السدابعة واسدرت  السدمرو ويلّ 

ويف هصح األيام األ ريو  رداا مدن السدماب وتعندا مناديداً يندادري يف السدماوات: أن  اهلل اد  أراد 
أن ي  ددر ا،كس ددر لألرددنام وم  ددر  بددادو الددرمحن  ددامتنعوا ثلددة الشدديا   مددن السددماب ورمتنددا 

 بش   من اارو وا  جئتّ القحص ر . ا،  كة
و   ب   أن أجت   يف اتّ هصا ا،ولود.   لم ا تعن حلرااب ك م  االن ل : ااصرف    

تسدمر مدا جدرب بين مداو  أتدن إىل الزراداب واالدن ادا: مدا   أرا  « تكندا»ق  إا    ارا دا و
 مومومة؟ 

إىل تكسددري األرددنام ويددص    االددن اددا: يددا ويلددّ إن  مه ددب وحددزين مددن حامددّ مولددود يدد  و
ددانو  لددو وجدد ت مددن يسددا  ين  لددد اتددّ  منددة بددصلن لددد  اجلزيددّ مددن األمدددوا   السددحرو والك  

 وكان ماالً جزيً .« تكنا»واا اياو و م ت إىل كية كان مع ا  أ رغت  ب  ي ري 
أمدراً إىل ا،دا  أغراهدا وراا دا بريق داو واالدن ادا: يدا حلراداب لقد  إكدرت « تكندا» لم ا ا رت 

  يماً إال  أا   مأ ك ر لّ  يما إكرتو ولكن كيف أجسر  لد ما ور ن والورو  إىل ما 
 إكرت؟ 

                                                           
 .54ص 15راجر حبار األاوار م (19)
 حلرااب اليمامة بنن مرهّ كاهنة اليمامة وداهية ال هياب.  (20)
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وادددربي ا  (44) قالددن الزرادداب: إإا د لددن  لي ددا وجلسددن  ندد ها  ااب ددب  لددد إوا ب ددا 
 صا اخلن ر  ذا   مسمومو وإإا واعن  ليّ الت مة أو وجبدن  ليدّ ديدة  أادا أادوم   ردّ 

 ّ  ما أان اا لة؟ وأد ر  ن
.  االن: إين  أجبتّ لكن اقري  منّ احليلة بأن تشولب ب  هاشم    

  قالن الزرااب: ال  ليّ أاا أشول م  نّ. 
اخلن ددر ا،سددموم واالددن اددا: اددومب إىل حاجتددّو  قامددن « تكنددا»ق  إن  الزرادداب أ طددن 
لقدد  « تكنددا»ن: يددا  رح بددن  ددا ومددألت ا  ددن أحوااددا واالدد ود لددن  لددد السددي  و  منددة 

 ااقطعن  ن ا؟
 قالن: اشتولن  م ب وحدزينو ولدوال   دلكم  ليندا لكن دا بدأابو حدا  وال أحد  أ دز   لدب  

 منّو هلم ب يا بني ة إ   حّت  اقحلي نّ.
وجلسن ب  ي ي او  لم ا  رغن من تسريو شعرها  م ت    ابت السي  و  منة 

ن  أحدد اً اددبط  لددد الب ددا  وشددب  لددد بصددرها إىل اخلن ددر وأرادت أن ت ددر ا بدد   حس ددن كددأ
  سقأل اخلن ر من ي ها إىل األرضو  صاحن وا حزااح.

إلي ددا وإإا اخلن ددر ادد  مددقأل مددن يدد هاو  صدداحن السددي  و   الت تددن السددي  و  منددة 
  منةو  تبادرت النسوان إلي ا والن اا: ما دها ؟ 

 تل   صا اخلن ر ا،سموم.؟ لق  كادت أن تق«تكنا»االن: أما ترين ما جرب  لب  من 
 ما أرابّو ويلّ تري ين أن تقتلب  منة؟ « تكنا» قلن: يا 

  قالن: اعمو لق  أردت اتل ا.
 ما محلّ  لد إلّ؟ « تكنا» قالن اا النساب: يا 

االددن: ال تلومددوين محلدد   مددر الدد ايا والوددرورو ق  أ ددربهتن  بالقصددة واالددن اددن : ووكددن  
 ا ابّ أن ت وتكن  دواكن  الزرااب ااتلن

(44). 
 

 نور وج  عبد اهلل 
                                                           

 .ب أإ وماد  (  الع    ورو من شعرو كتابا، :الصؤابة (21)
 .122ص 15حبار األاوار م (22)
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 ددن ابددن  بدداس  ددن أبيدد  العبدداس بددن  بدد  ا،طلدد  اددا : ولدد   روب الشددي  الصدد و  
أليبو  ب  ا،طل   ب  اهلل  رأينا يف وج   اوراً يزهر كندور الشدمةو  قدا  أيب: إن ادصا الود م 

 شأااً   يماً.
أبدديط  طددار  بلددق ا،شددر  وا،وددربو ق اددا :  رأيددن يف منددامب أادد   ددرم مددن منيددرح  ددا ر 

رجر راجعاً حّت مقأل  لد بين الكعبةو  س  ت لد  ادريش كل داو  بينمدا النداس يتأملواد  إإ 
 رار اوراً ب  السماوات واألرض وامت  حّت بلق ا،شر  وا،ورب.

 لما ااتب ن مألن كاهنة ب  ازومو  قالن: يا  بداس لدئن رد ان رؤيدا  لييدرجن مدن 
   يصري أهّ ا،شر  وا،ورب تبعاً ل .رلب  ول

ادا  أيب د أري العبدداس د:   م د  أمددر  بدد  اهلل إىل أن تدزوم بآمنددة وكااددن مدن أثددّ اسدداب 
أتيتدد   رأيددن النددور بدد   اددريش وأز ددا  لقدداًو  لمددا مددات  بدد  اهلل وولدد ت  منددة رمددو  اهلل

 .(42) يني  يزهر... احل يت

                                                           
 .11ح 145ص 1كما  ال ين: م  (23)
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  ترة الحم 

 
كااددن مليئددة بدداخلريات والربكددات   بددالن   مدد   و  منددة إن  مرحلددة محددّ السددي  

ومددد ب  لدددو  مقامددد   نددد  اهلل تعددداىل وارت ددداع شدددأا  العدددا   ومدددا يلكددد   لدددد ا امدددة الرمدددو 
 ل ي .

 اا ً :  ق  اقّ الع  مة اجمللسب 
يف بطددن اقم دد  شدد ران أمددر البددارري تعدداىل مناديدداً يف السددماوات  ، ددا مددر   لددد رمددو  اهلل 

واقم تد و كدّ هدصا  رد و أن ااد يف السماوات واألرض وا،  كدة: أن امدتو روا حملم د  واأل
 .بربكة الن  

يف بطن اقم   ث ثة أش ر كدان أبدو احا دة راجعداً مدن الشدامو  و، ا أتد  لد رمو  اهلل 
دددة وددددعن اااتددد  ث مت دددا  لدددد األرض مددداج و وكدددان بيددد ح ا دددي   دددا بلدددق مشدددارف مك   لم 

لم تر ر رأم او  قا  أبو احا دة:  مدا أرب ااادة تركدن رداحب او وإإا  داتف يقدو :   ر او  
ال ت درب يددا أبدا احا ددة مدن ال يطيعددّ أال تددرب أن  اجلبدا  والبحددار واألشد ار مددوب اآلدميدد  

 م  وا هلل !.
  قا  أبو احا ة: يا هاتف وما السب  يف إلّ؟ 

 اا : مرتب يا أبا احا ة إن شاب اهلل تعاىل.
و  أبددددو احا ددددة:  وا ددددن مددددا ة حددددّت  ر عددددن النااددددة رأمدددد ا وجئددددن إىل  بدددد  ا،ط لدددد  يقدددد

  أ ربت . 
أربعدة أشدد ر كدان حلاهدد   لدد الطريددق مدن الطددا ف وكدان لددد   و، دا أتددد  لدد رمددو  اهلل 

ددة  لددد مرحلددة اددا :  يددرم الزاهدد  وكددان اتدد  حبيبدداً   دداب إىل بعددط أردد اا    (41)رددومعة زك 
ددددا بلددددق أرض  ددددةو  لم  ا،واددددف إإا بصدددد  ادددد  ودددددر جبيندددد   لددددد األرض وادددد  مدددد    لددددد زك 

ّ   ند  يدا حبيد  أال تدرب إىل  ث مت و   اا حبي  مند  وأ دصح وإإا  داتف ي تدف ويقدو :  د

                                                           
 الصومعة: منار الراه و  لسان العرب( ماد و رمر. (24)
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 .(45)اخل  ق من الرب والبحر والس ّ واجلبّ ا  م  وا هلل شكراً 

 البشرى بمولد الرسول 
الدصري مدينقص االقم دة مدن ولمدات  مانكثريو كاان البشارات اليت بش رت بن    ر الز 
 اجلاهلية االقوىل وي  ل ا يف  ز  الوح ااية والتوحي .

بدّ وحدّت  ا،ن  مد   كدان األابيداب والصدلحاب    مدن ابدّ أن تنعقد  اط دة الند  
وغريهم   ن يعتق   م بعط الناس خيربون  ن ارب و ور ا    ر الزمان ويشي ون ب  ا ل  

  ن  اهلل تبار  وتعاىل.ومكاات  الر يعة 
ورزا ال ابالق إإا ما إهبنا بالقو  إن  امتعراض مثّ هصح ا،بش درات وتدام إىل ّل د  دديم 

 . إال  أن  الصري ي م نا يف حبثنا هصا هو البشارات ا،رتبطة باقم  ات ا،عصوم  
اا : كدان حيدت  لقدن  مندة بندن وهد  وأ دصها ا،يداض بدالن    عن أيب  ب  اهلل

  ح دددرهتا  ا مدددة بندددن أمدددد  امدددرأو أيب  الددد و  لدددم تددددز  مع دددا حدددّت  وددددعنو  قالددددن
 إح امها ل ق رب: هّ ترين ما أرب؟ 

  قالن: وما ترين؟
 االن: هصا النور الصري ا  مطر ما ب  ا،شر  وا،ورب.

و  قدا  امددا: مددا لكمدا مددن أري شددبب  بينمدا مهددا كدصلّ إإ د ددّ  لي مددا أبدو  الدد 
 تع بان؟ 
    ا مة بالنور الصري ا  رأت. أ ربت

  قا  اا أبو  ال : أال اقبش ر ؟ 
  قالن: بلد.

 .(46) قا : أما إاّ  متل ين غ ماً يكون ورب هصا ا،ولود
 الميالد المبارك

دددة الددديت دو ّندددا ا،لر دددون يف مدددريو السدددي  و  مندددة  مددد م اهلل  لي دددا( هدددب  ومدددن االقمدددور ا، م 
 اليت م يش   التاري  مثل ا األ . األ  م حل ات والدهتا ا،باركة للرمو  

                                                           
 .284ص 15حبار األاوار: م (25)
 .461ح 112ص 8الكايف م (26)
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ددة تدد     لددد   مددة إلددّ ا،ولددود   قدد  را قددن تلددّ الددوالدو ا،يموادد  أحدد اث وواددا ر م م 
ّ   لد الوجودو  مأل العا،  دياًب وغط د الكون الوامر بركة وج لة.  ا،بار  الصري أ 

م ولدن يقعدرف اد رها إىل لق  شابت إرادو السماب أن هت ري للبشرية ه يت ا الع مد الديت 
الددصري  ا،ددا بش ددرت بدد  الرمدداالت السددابقة  ايددام يددوم الدد ينو   ددا هددو مددي   ا،رمددل   مدد 

وأك دد ت  لددد ج لددة ادد رح و  مددة شددأا  الر يددر يطددر  األبددواب لي لدد  معدد  أاددوار اا ايددة إىل 
 البشرية ثعاب.

  ما أ  م تلّ اللح ات؟! 
 وما أا س ج لة ا رها؟!

كاادن حاددرو يف الليلدة الديت   السي  و  ا مة بندن أمد  اقم  أمدري ا،دلمن   ق  روري أن  
دددا كدددان  ولددد ت  ي دددا السدددي  و  مندددة بندددن وهددد  اقم  رمدددو  اهلل ورأت مثدددّ الدددصري رأتددد و  لم 

 ل : لق  رأين الليلة   باً. من الطواف  امتقبلت و ق االن الصبو ااصرف أبو  ال  
 اا  اا: ما رأين؟ 

 منددة بنددن وهدد  مولددوداً أدددابت لددد  الدد ايا بدد  السددماب واألرض اددوراً حددّت  االددن: ولدد ت 
 .(48)ه ر (47)م دت  ي   رأين مع ات

بع  ث ث   : اات رري مبتاً تأت  زثل و  ول ت أمري ا،لمن  قا  اا أبو  ال 
 .(45)منةو وهكصا روري أن  السبن ث ثون منة

ددا االددن: ، ددا اارتبددن والدو الرمددو وادد  روري  ددن السددي  و  منددة  مدد م اهلل  لي   ددا( إّن 
رأيددن جنددداح  ددا ر أبددديط ادد  مسدددو  لدددد  ددلادري  دددصه  الر دد   ددد   واقوتيددن بشدددربة بي ددداب 

 وكنن  طشد  شربت ا  أراب  اور  ا .
ق  رأيددن اسددوو كالنيددّ  ددوالً  دد  ث و وتعددن ك مدداً ال يشددب  كدد م اآلدميدد  حددّت  رأيددن  

  السماب واألرض واا ّ يقو :  صوح من أ ز  الناس.كال يبام األبيط ا  مأل ب 
 ورأين رجاالً واو اً يف ااواب بأي ي م أباريق.

 ورأين مشار  األرض وموار ا.
                                                           

 السع ات ثر مع ة بالتحريّ: جري و النيّ ما دامن باخلوص.  ّمر البحرين( ماد و معف. (27)
 ب ا، ينةو كتاب  الع ( ماد و ه ر.َهَ ر: بل و باليمن وامم جلمير أرض البحرين وارية كاان ار  (28)
 .81ص 1رودة الوا   : م (29)
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ورأين َ َلماً من من س  لد ا دي  مدن يااوتدة اد  ددرب بد  السدماب واألرض يف و در 
 را عاً إربع  إىل السماب. الكعبة  يرم رمو  اهلل 

دد  شددر  ورأيددن مددحابة  بي دداب تنددز  مددن السددماب حددّت  غشدديت و  سددمعن ادد اًب:  و ددوا حملم 
األرض وغر ا والبحار لتعر وح بات  واعت  ورورت و ق  املن  ن  الومامة  ذإا أادا بد  يف ثدوب 
أبديط مدن اللدد  و تد  حريددرو   دراب واد  اددبط  لدد ث ثددة م داتيو مدن اللللددل الر د و واا ددّ 

 تيو النصرو والريو والنبو و.يقو : ابط  م    لد م ا
ق  أابلددن مددحابة اق ددرب  وي بتدد   ددن وج ددب أ ددو  مددن ا،ددر و االقوىلو وتعددن ادد اًب:  و ددوا 
زحم   الشر  والورب وا ردوح  لد روحاين اجلن  واالادة والطدري والسدباع وأ طدوح رد اب  دم 

ت داود وحلهدد  ورا ددة اددوح و ل ددة إبددراهيم ولسددان إتا يددّ وكمددا  يومددف وبشددرب يعقددوب ورددو 
 .وىي وكرم  يسد 

ق  ااكشدف  ندد   ددذإا أاددا بدد  وبيدد ح حريددرو بي دداب ادد   ويددن  ي دداً شدد ي اً وادد  اددبط  لي ددا 
  لد ال ايا كل  ا  لم يبق شبب إال  د ّ يف اب ت . واا ّ يقو : ا  ابط  م   

 (20) دةق  إن  ث ثة ا ر كأن  الشمة تطلر مدن وجدوه مو يف يد  أحد هم إبريدق    دة واا 
مسّو ويف ي  الثاين  سن مدن حلمدردو   دراب ادا أربدر جوااد  مدن كدّ جااد  لللدلو بي داب 
واا ددّ يقددو : هدددصح الدد ايا  دداابط  لي دددا يددا حبيددد  اهللو  قددبط  لددد ومدددط او واا ددّ يقدددو : 
ادددبط الكعبدددةو ويف يددد  الثالدددت حريدددرو بي ددداب مطويدددة  نشدددرها  دددأ رم من دددا  ازددداً  دددار أبصدددار 

ّ بدصلّ ا،داب مدن االبريدق مدبر مدر ات ق  ددرب اخلداف  لدد كت يد  وت ددّ يف النداورين  يد و  وس د
 ي   امتنطق   نطقو  لم أ  م ما اا  إال  أا د  ادا : يف أمدان اهلل وح  د  وك بتد  اد  حشدوت 
البّ إ اااً و لماً ويقيناً و ق ً وش ا ةو أان  ري البشرو  وإ ،دن ات بعدّ وويدّ ،دن ختل دف 

ب  أجنحت م ما ة وكدان ال ا دّ بد  هدصا رددوانو ق  ااصدرف وجعدّ يلت دن  نّو ق  أد ّ 
إلي  ويقو : أبشر يا  ز  ال ايا واآل روو ورأين اوراً يسدطر مدن رأمد  حدّت  بلدق السدماب ورأيدن 

ددا شددعلة اددار اددوراًو ورأيددن حددو  مددن القطددا  أمددراً   يمدداً ادد  اشددرت  (24)اصددور الشددامات كأّن 
 .(24)أجنحت ا 

                                                           
 النا  ة ا،سّ: ت ين بصلّ لن امت او  ّمر البحرين( ماد و ا ج. (30)
 القطا:  ا ر معروف ت ب بصلّ لثقّ مشي و  لسان العرب( ماد و اطو. (31)
 .242ص 15حبار األاوار م (32)
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 عظم البشارة ال
را ق دا الع يد  مدن ا،بش درات مدن األحد اث   لد الرغم من أن  والدو الرمو  األ  م 

دددة الددديت تددد     لدددد   متددد   إال  أن  هندددا  بشدددارو   يمدددة ت وا دددا ثيع ددداو أال وهدددب  ا، م 
البشارو بق وم مكم ّ الرمالة وهادري الناس من ال  لة ورب ا،صط د ا،يتدار ووالد  األ م دة 

 ري ا،لمن  االمام  لب بن أيب  ال    لي  أ  ّ الص و والس م(.األ  ار أم
 ، ددا ولدد  رمددو  اهلل »يقددو :   عددن ا،   ددّ بددن  مددر اددا : تعددن أبددا  بدد  اهلل 

 دددتو آلمندددة بيددداض  دددارس واصدددور الشدددامو   دددابت  ا مدددة بندددن أمددد  اقم  أمدددري ا،دددلمن  إىل أيب 
 قا  اا أبو  ال : وتتع  ب  من هصا إا دّ   ال  داحكة مستبشرو  أ لمت  ما االت   منةو

 .(22)« بل  وتل ين بوري   ووحليرح
  رهاصات الو دة

وكدصا يف  من ا،سل مات ا،ش ورو أن ل ب والدو مع م األابياب واألورياب الصاحل 
ددة تدد     لددد   مددة شددأن ا،ولددود ومدد ب ا امددت   أي ددام محل ددم ت  ددر إرهارددات و  مددات م م 

 ار  وتعاىل. ن  اهلل تب
ددة ا،شددريو إىل  لددو   وادد  أحيطددن والدو الرمددو  األ  ددم  بددالكثري مددن األحدد اث ا، م 

. ّ  مكاات  الع يمة  ن  البارري  ز وج
 وحنددن اشددري إىل بعددط تلددّ األحدد اث واالرهاردددات حيددت ادد  اقلت ددا والدد و النددد  

  قالن: السي  و  منة 
يندد و مددنق أل اجلبدد  والددصانو وادد   ددذإا هددو مكتحددّ الع ا ددرت إىل وجدد  رمددو  اهلل 

 اور ما ر يف ولمة الليّ ومر  يف مقف البين وشق  السقف.  أشر  من وجنيت الن  
مددن اددور وج دد  كددّ من ددر حسددن واصددر بدداحلرمو ومددقأل يف تلددّ الليلددة  ورأت  منددة 

أربعددة و شددرون شددر اً مددن إيددوان كسددربو وأمخدد ت يف تلددّ الليلددة اددريان  ددارسو وأبددر  يف تلددّ 
ددم ا لليلددة بددر  مددا ر يف كددّ بيددن وغر ددة يف الدد ايا   ددن ادد   لددم اهلل تعدداىل ومددبق يف  لمدد  أّن 

دددد  و وم يسددددطر يف بقدددداع الك ددددر بددددأمر اهلل تعدددداىلو ومددددا بقددددب يف يلمنددددون بدددداهلل ورمددددول   م 
                                                           

 .1ح ا،لمن باب مول  أمري  454ص 1الكايف: م (33)
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مشار  األرض وموار ا رنم وال وثن إال  و ر ت  لد وجوه ا مااطة  لد جباه ا  اشدعةو 
 .(21) للن وإلّ كل   إج الً 

ا االدن: ، دا محلدن برمدو  اهلل  ويف ح يت   ر اقّ  ن السي  و  منة  م  أّن 
أشددعر باحلمددّ وم يصددب  مددا يصددي  النسدداب مددن ثقددّ احلمددّو ورأيددن يف اددومب كددأن   تيدداً أتدداين 

 واا   : ا  محلن  ري األاام.
دددا حدددان وادددن الدددوالدو  دددف  إلدددّ  لدددب  حدددّت  وددددعت   األرض بي يددد   وهدددو يت قدددب  لم 

وتعددن اددا  ً يقددو : ودددعن  ددري البشددر  عو إيدد  بالواحدد  الصددم  مددن شددر  كددّ بدداغ  وحامدد و 
  ام ال يّ الثنيت  شرو ليلة من ش ر ربير األو   يوم االثن .  ول ت رمو  اهلل 

كدان يف الثداين  شدر مدن   أاو : هصا  لد روايةو وهدو يلي د  القدا ل  بدأن  مدي د الند  
األو و إال  أن ا،شدد ور بدد  االماميددة هدددو السددابر  شددر مددن شدد ر ربيددر األو  كمدددا  شدد ر ربيددر

 .(25)إكرااح يف كتاب  وألو  مرو يف تاري  العام(
: ، ددا مدقأل إىل األرض ات قدد األرض بي يدد  وركبتيد  ور در رأمدد   قالدن السدي  و  مندة 

الشيا   بالن وم وح بدوا إىل السمابو و رم م   اور أداب ما ب  السماب واألرضو ورمين 
  ن السماب.

ورأت اددريش الشدد   والن ددوم تسددري يف السددماب   ز ددوا لددصلّ واددالوا: هددصا ايددام السددا ةو 
واجتمعدوا إىل الوليدد  بدن ا،وددريو  دأ ربوح بددصلّ وكدان شدديياً كبدرياً ّر بدداًو  قدا : اا ددروا إىل هددصح 

ن   و ايام السا ةو وإن كاان هصح الن وم اليت ي ت ري  ا يف الرب والبحرو  ذن كاان ا  حلال
 ثابتة   و ألمر ا  ح ث.

م ادد  منعددوا مددن السددماب ورمددوا  وأبصددرت الشدديا   إلددّ  دداجتمعوا إىل إبلددية  ددأ ربوح بددأّن 
 بالش  و  قا : ا لبوا  ذن  أمراً ا  ح ث.

   الوا يف ال ايا ورجعواو  قالوا: م ار شيئاً.
ا،ودددرب  ددداات د إىل احلدددرمو  وجددد  احلدددرم   و ددداً  قدددا : أادددا ادددصاو  يدددر  مدددا بددد  ا،شدددر  و 

 با،  كةو  لم ا أراد أن ي  ّ راح ب  جرب يّو  قا : ا سأ يا ملعون.

                                                           
 .284ص 15حبار األاوار: م (34)
 .1ح 248ص 15و وحبار األاوار: م11815ح 456ص 11اا ر أي اً: وما ّ الشيعة: م (35)
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  اب من ابّ  صار مثّ الصر  
 اا : يا جرب يّ ما هصا؟  (26)

 اا : هصا ا  ا  ول  وهو  ري األابياب.
 اا : هّ    ي  اصي ؟ 

 اا : ال.
 اا :   ب اقم ت ؟ 

 اعم.  اا :
 .(27)اا : ا  ردين

 
 المشركون يقرون باإلرهاصات

ددددد ون  إن  األحددددد اث الع يمدددددة الددددديت حصدددددلن  نددددد  والدو الرمدددددو   م يقدددددر   دددددا ا،وح 
  حسدد و بددّ حددّت  ا،شددرك   لددد  نددادهم وإحلددادهم أاددر وا  ددا وشدد  وا للرمددو  األ  ددم

 بطي  الوالدو و  م الشأن ل ب اهلل تعاىل.
ي دة د وكدان مدن أحلجدر أهدّ اجلاهليدة د أا د  ادا : اا دروا هدصح الن دوم الديت ورد  ن  مرو بن اقم

ي تدد ب  ددا ويعددرف  ددا أحلمددان الشددتاب والصدديف  ددذن كددان رمددب  ددا   ددو هدد   كددّ شددببو وإن  
 كاان ثبتن ورمب بوريها   و أمر ح ثو وأربحن األرنام كل  دا ردبيحة مولد  الند  

وارجتددة يف تلددّ الليلددة إيددوان كسددرب ومددقطن  لددية من ددا رددنم إال  وهددو منكدد    لددد وج دد و
و وغادن حبريو ماوحو و داض وادري السدماووو ومخد ت ادريان  دارسو (28)من  أربر  شرو شر ة

يف تلددّ الليلددة يف ا،نددام إبدد ً رددعاباً تقددود  (25)وم ختمدد  ابددّ إلددّ بددألف  ددامو ورأب ا،وبددصان
ا  ا،لددّ كسددرب مددن ومددط و  ددي ً  رابدداً ادد  اطعددن دجلددة وااسددربن يف ب دهددمو وااقصددم  دد

واخنرادن  ليدد  دجلدة العددورابو وااتشدر يف تلددّ الليلدة اددور مدن ابددّ احل داحل ق امددتطار حدّت  بلددق 
ا،شر و وم يبق مرير ،لّ من ملو  الد ايا إال  أردبو منكومداًو وا،لدّ ارمداً ال يدتكل م يومد  

لعددرب إال  ح بددن  ددن إلددّو وااتددزع  لددم الك نددةو وبطددّ مددحر السددحروو وم تبددق كاهنددة يف ا
                                                           

 الصر:  ص ور أو  ا رو  ّمر البحرين( ماد و ررر. (36)
 .265ص 15حبار األاوار م (37)
 ( ماد و  شرف(.الشر ة: ما يودر  لد أ ا  القصور وا، نو اا ر  لسان العرب (38)
 ا،وبصان للم وس: كقادب الق او للمسلم و اا ر  لسان العرب( ماد و  موبص(. (39)
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: راحب او و  من اريش يف العدرب وت دوا    اهلل  زوجدّ. ادا  أبدو  بد  اهلل الصداد  
م يف بين اهلل احلرام» ا ت وا    اهلل ألّن   .(10)«إا 

 العباس يخبر عن المولد الشريف
   ددن لسددان السددي  و  منددة  ددم الندد   وادد  روب العبدداس بددن  بدد  ا،ط لدد 

 و  قا : ث اليت راحبن مي د الرمو    مة تلّ األح ا
أتيتدددد   رأيددددن النددددور بدددد   ينيدددد  يزهددددرو  ، ددددا مددددات  بدددد  اهلل وولدددد ت  منددددة رمددددو  اهلل»

 حملتدد  وت ر مددن يف وج دد   وجدد ت مندد  ريددو ا،سددّو ورددرت كددأين  اطعددة مسددّ مددن شدد  و 
وك مداً  (14)جلبدةروبو  ح  ثت   منة واالن  : إا   ، ا أ صين الطلق واشت   يب األمر تعدن 

ال يشددب  كددد م اآلدميددد و ورأيددن  لمددداً مدددن مدددن س  لددد ا دددي  مدددن يددااوت اددد  ددددرب بددد  
دا  السماب واألرضو ورأين اوراً يسطر من رأم  حّت  بلق السمابو ورأين اصور الشدامات كأّن 
شعلة اار اوراًو ورأين حو  من القطاو أمراً   يماً ا  اشدرت أجنحت دا حدو و ورأيدن شدعريو 

ألم ية ا  مر ت وهب تقو :  منة ما لقيدن الك  دان واألردنام مدن ولد  و ورأيدن رجد ً شداباً ا
من أف  الناس  واًل وأش  هم بياداً وأحسن م ثياباً ما وننت  إال   ب  ا،ط ل  ا  داا م    أ ص 

ن  ددري ا،ولددود  ت ددّ يف  يدد  وامددتنطق و  نطددق  لددم أ  ددم مددا اددا  إال  أا دد  اددا : يف أمددان اهلل أادد
البشرو  وإ ،ن ات بعّو وويّ ،ن ختل ف  نّو وأ رم رر و اق رب مدن حريدرو بي داب   تح دا 
 ذإا  ي ا  اف   رب  لد كت ي  ق  اا : أمرين ريب  أن أا    يّ من روح الق سو  ن    ي  

 وألبس  اميصاً واا : هصا أمااّ من   ات ال ايا   صا ما رأين يا  باس بعي .
س: وأاا يومئص أارأ  كشد ن  دن ثوبد   دذإا  داف النبدو و بد  كت يد   لدم أحل  أكدتم اا  العبا

 .»(14)شأا  وأاسين احل يت  لم أإكرح إىل يوم إم مب حّت  إك رين رمو  اهلل 
  ش مجلس معاوية

و رتتدد    لددد الددرغم مددن أن  معاويددة بددن أيب مدد يان كددان يكددن  احلقدد  والعدد اب للرمددو 
أكثدددر مدددن مدددر و اددددطر لكدددب يسدددمو لض دددرين بدددأن يدددصكروا   دددا ل م  إال  أا ددد  الطددداهرو 

                                                           
 .1اجمللة الثامن واألربعون ح 285األما  للص و : ص (40)
 اجللبة: األرواتو لسان العرب ماد و جل . (41)
 .11ح 145ص 1كما  ال ين: م  (42)
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  وإلّ من أجّ كس  السمعة وتوطية بو   ام .ولو يف بعط األحيان 
 والوااعة التالية هب من مصاديق إلّ:

يقدددو  ليدددت بدددن مدددع و الدددن لكعددد  وهدددو  نددد  معاويدددة: كيدددف جتددد ون رددد ة مولددد  النددد  
 ؟ 

 وهّ جت ون لعرتت    ً ؟ 
كع  إىل معاوية لين ر كيف هواحو  أجرب اهلل  زوجّ  لد لساا و  قا : هدات  الت ن  

 يا أبا إمحا  رمحّ اهلل ما  ن  .
 قددا  كعدد : إين  ادد  اددرأت اثندد  ومددبع  كتابدداً كل  ددا اقازلددن مددن السددمابو واددرأت رددحف 

ول  اد  ومول   رتت  وإن  ات  ،عروف وإا   م ي داايا  كل  ا ووج ت يف كل  ا إكر مول ح
اددأل  نزلددن  ليدد  ا،  كددة مددا  دد   يسددد وأمحدد   رددل د اهلل  لي مددا(و ومددا دددرب  لددد  دميددة 

و ومدددا وك لدددن ا،  كدددة بددداقاثد محلدددن غدددري مدددر  اقم  ح ددد  اجلن دددة غدددري مدددر  و مندددة اقم  أمحددد 
و وكددان مددن   مددة محلدد  أا دد  ، ددا كااددن الليلددة الدديت محلددن و منددة اقم أمحدد   ا،سدديو 
اددادب مندداد يف السددماوات السددبر: أبشددروا  قدد  محددّ الليلددة بأمحدد و ويف األرددد     منددة بدد 

كصلّ حّت  يف البحورو وما بقب يومئص يف األرض دابة تد ب وال  دا ر يطدري إال   لدم زولد حو 
ولق  ب  يف اجلن ة ليلة مول ح مبعون ألف اصر من يااوت أمحدر ومدبعون ألدف اصدر مدن لللدل 

اجلنان وايّ اا: اهتز ري وتزي    ذن  ا  أوليا ّ  (12)الوالدوو وم تر  و  قيّ: هصح اصور 
اد  ولدد و   دحكن اجلن ددة يومئددصو   دب ددداحكة إىل يدوم القيامددةو وبلودد  أن  حوتداً مددن حيتددان 

مدبعما ة ألدف إاد   شدب  لدد و درح مدبعما ة لدد    موماً وهو مدي   احليتدان :ل  البحر يقا 
الد ايا لكددّ ثدور مدبعما ة ألددف ادرن مدن حلمددرد أ  در اليشددعر  ألدف ثدور الواحدد  من دا أكدرب مددن

 ن  ادطرب  رحاً زول حو ولوال أن  اهلل تبار  وتعاىل ثب ت  جلعّ  الي ا ما ل او ولق  بلود  أن  
يومئددص مددا بقددب جبددّ إال  اددادب ردداحب  بالبشددارو ويقددو : ال إلدد  إال  اهللو ولقدد    ددعن اجلبددا   

و ولقد  ا  مدن األشد ار أربعد  يومداً بدأاواع أ ناّندا وفارهدا لد حكل  ا أليب ابية كرامدًة ،و 
و ولقد  ددرب بد  السدماب واألرض مدبعون  مدوداً مدن أادواع األادوار ال يشدب   رحاً زول ح

زولد ح  زيد  يف حسدن  مدبع  ددع اًو وكدان اد  وجد   كّ واح  راحب و وا  بش در  دم 

                                                           
  (.أري تزي نن. اا ر لسان العرب: ماد و  م (43)
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ّو ولقدد  بلودد  أن  الكددوثر ادددطرب يف اجلن ددة مددرارو ا،ددوت وكددان ادد  مس دد  إلددّ  سددرري  ندد  إلدد
دد   و ولقدد  حلم  واهتددز   رمددد بسددبعما ة ألددف اصددر مددن اصددور الدد ر  واليددااوت اثدداراً ،ولدد   م 

إبلية وكقب دّ (11)
واقلقدب يف احلصدن أربعد  يومداً وغدر   رشد  أربعد  يومداًو ولقد  تنك سدن  (15)

الكعبدددة يدددا    ادددريش لقددد  جدددابكم  األردددنام كل  دددا ورددداحن وولولدددنو ولقددد  تعدددوا ردددوتاً مدددن
البشريو جابكم النصيرو معد  العدز  األبد  والدربو األكدرب وهدو  داف األابيدابو ومد  يف الكتد  أن  
 رتت   ري الناس بع ح وأا   ال يزا  الناس يف أمان مدن العدصاب مدا دام مدن  رتتد  يف دار الد ايا 

  لق  شب.
  قا  معاوية: يا أبا إمحا  وَمن  رتت ؟ 

 .اا  كع : ول   ا مة
  عبة وج   و ط   لد ش تي  وأ ص يعبت بلحيت .

يقتل مدا شددر    قدا  كعد : وإا ددا مد  رد ة ال ددر   ا،ستشد  ينو ومهدا  ر ددا  ا مدة
 الربية.

 اا :  من يقتل ما؟ 
 اا : رجّ من اريش.

 .(16) قام معاوية واا : اوموا إن شئتمو  قمنا 
 

  ال األبالسة
ددة األ  ددارإن  مددن الع مددات  دد ها األ م  يف اتلددف أحدداديث م والدديت  احلتمي ددة الدديت أك 

و  مددة مولدد ح ا،بددار  هددو أن  األبالسددة بعدد  أن كااددن ختددرت   تدد     لددد ا امددة الرمددو 
ددددة وامددددرتا   السددددماوات السددددبر حبسددددن  ددددور مددددي دح   ددددن إلددددّو ومنعددددن مددددن الت س 

 السمر. 
ا  ددا هددو  األحدد اث الع يمددة الدديت ور  بددّ إن  األبالسددة ادددطربن يددوم مددي د الرمددو 

                                                           
 أري شق  و  لسان العرب( ماد و  حلمم(. (44)
 أري القي  ال يمو  لسان العرب( ماد و  كبّ(. (45)
 .1اجمللة الثامن والثمااون ح 611األما  للص و : ص (46)
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ردداح إبلددية »أا دد  اددا :  و   ددب احلدد يت  ددن االمددام الصدداد  حدد ثن إثددر والدتدد  
 لعن  اهلل يف أبالست   اجتمعوا إلي و  قالوا: ما الصري أ ز ّ يامي اا؟ 

 قا  ام: ويلكم لق  أاكرت السدماب واألرض مندص الليلدةو لقد  حد ث يف األرض حد ث 
و  ددا رجوا واا ددروا مددا هددصا احلدد ث   منددص ر ددر  يسددد ابددن مددر    دديم مددا حدد ث مثلدد
 الصري ا  ح ث؟ 

  ا رتاوا ق  اجتمعوا إلي و  قالوا: ما وج اا شيئاً.
 قددا  إبلددية لعندد  اهلل: أاددا اددصا األمددرو ق  ااومددة يف الدد ايا   ااددا حددّت  اات ددد إىل احلددرم 

   رجدددر ق  ردددار مثدددّ الصدددر  وهدددو  وجددد  احلدددرم   ووددداً با،  كدددةو  دددصه  ليددد  ّ  صددداحوا بددد
 جرب يّ: ورا  لعنّ اهلل؟ لد   العص ور    ّ من ابّ حرابو  قا 

لددد : حدددرف أمدددألّ  نددد  يدددا جرب يدددّو مدددا هدددصا احلددد ث الدددصري حددد ث مندددص الليلدددة يف   قدددا 
 األرض؟ 
 .ل : ول   م     قا 

  قا  ل : هّ    ي  اصي ؟ 
 اا : ال.

 اا :   ب اقم ت ؟ 
 اا : اعم.

 .(17)«ردين اا :
ويف ح يت   ر: إن  إبلية  لعن  اهلل تعاىل( ، ا رأب إلّ ودر الرتاب  لدد رأمد  وثدر 

 أوالدح واا  ام: يا أوالدري ا لموا أا   ما أراب  منص  لقن مثّ هصح ا،صيبة.
 االوا: وما هصح ا،صيبة؟ 

دد  بددن  بدد  اهلل يبطددّ  بددادو  اددا : ا لمددوا أا دد  ادد  ولدد  يف هددصح الليلددة مولددود اتدد   م 
 األوثان و نر الس ود لألرنام وي  و الناس إىل  بادو الرمحن.

 نثدددروا الدددرتاب  لدددد رؤومددد مو ود دددّ إبلدددية  لعنددد  اهلل تعددداىل( يف البحدددر الرابدددر واعددد   يددد  

                                                           
 .1ح اجمللة الثامن واألربعون 286األما  للص و : ص (47)
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 .(18)للمصيبة هو وأوالدح مكره  أربع  يوماً 
 

 المالئكة والحور تستبشر 
ّ  زحي ا وبع  أن ول  الرمو   ح الشدريف  لدد الد ايا أ صتد  احلوريدات ول  ند  يف وأ 

ورجعددن إىل اجلن ددة يبش ددرن ا،  كددة يف السددماوات  مندد يّ رومددب وودددعن  بدد  يدد ري  منددة
 .زول ح 

ود ددد  البيدددن  لدددد ردددورو اآلدميددد  ومهدددا شدددابانو ومدددر  وادددز  جرب يدددّ وميكا يدددّ
جرب يدددّ رمدددو  اهلل جرب يدددّ  شدددن مدددن إهددد و ومدددر ميكا يدددّ إبريدددق مدددن  قيدددق أمحدددرو  أ دددص 

  وغس ل و وميكا يّ يص   ا،اب  لي و  وس  حو و منة .يف حلاوية البين اا  و 
ددلناح مددن  ددل  مددن الن امدةو  ذا دد  م يكدن مسدداً ولكدن غس   قدا  اددا جرب يدّ: يددا  مندة ال اوس 

 ولمات بطنّ.
 ندرب وكدا ور  لم ا  رغوا من غسل  وكح لوا  يني  واق طوا جبيني  بزراة كاادن مع دم مسدّ و 

 . مسحو  بع   ببعط  صروح  و  رأم  
: وتعن ك ماً  لد البابو  دصه  جرب يدّ إىل البداب  ن در ورجدر إىل االن  منة

 ات سدددر البيدددن ود لدددوا  البيدددن وادددا : م  كدددة مدددبر تددداوات يريددد ون السددد م  لدددد النددد 
 .(15) لي 

                                                           
 .18ال  ا ّ: ص (48)
 .15ال  ا ّ: ص (49)
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 و اة والد النبش 

أربعد  يومداً ال خيدرم مدن دارحو ق    و  مندة بع  حلواج  من السي   بقب  ب  اهلل 
  رم  ن ر أهّ مك ة إلي  وإإا بالنور الصري كان يشر  يف جبين  ا   ار  مودع .

شددددد ر واحددددد  يف بطدددددن اقم ددددد  ادددددادت اجلبدددددا  واألشددددد ار  و، دددددا أتدددددد  لدددددد رمدددددو  اهلل 
دد اً ادد  مددقأل يف رحددم اق  م دد   منددة وادد  والسددماوات بع دد ا بع دداً مستبشددرين اددا ل : أال إن   م 

 م د  لي  ش رو   رح بصلّ اجلبا  والبحار والسماوات واألردون.
كتدددداب مددددن يثددددرب خيددددربح زددددوت  ا مددددة بنددددن  بدددد     لددددد  بدددد  ا،ط لدددد   ورد   اددددصا

ا ور    ثن ماالً كثرياً  طرياًو  ا رم أمرع ما تق ر  لي .ا،ط ل و وكان   ا يف  ي ات  أّن 
: يددا ولدد ري البدد   لددّ أن تددرا ق  إىل ا، ينددةو  سددا ر مددر  قددا   بدد  ا،ط لدد  لولدد ح  بدد  اهلل

والدد ح ود دد  م ينددة يثددرب  امددتلم  بدد  ا،ط لدد  ا،ددا . و، ددا م ددد مددن  لددد د وامددا ا، ينددة 
ّ   بد  اهلل  ل دة شد ي وو وبقدب مخسدة  شدر يومداً ويف اليدوم السدادس  شدر مدات   شرو أي ام ا ت

كاًب مر اً وشق  مقف البين ألجل  يف دار  ا مة بنن  ب  اهللو  بكد  لي  أبوح  ب  ا،ط ل  ب
 بدد  ا،ط لدد   اددصا و وبينمددا كددان  بدد  ا،ط لدد  غددار  يف أحزاادد  إإا  دداتف ي تددف ويقددو : ادد  
مات من كان يف رلب   اف النبي  وأري ا ر ال  وتو  قام  بد  ا،ط لد   وس دل  وك  ند  ود ند  

ب ة   يمة من ج  و جريف  ل ة يقا  اا  ش ( وبىن  لد اربح ا
(50). 

مدددن  دددريات ادددريش وملدددون جتددداراتو  (54)ويف روايدددة: إن  بددد  اهلل  دددرم إىل الشدددام يف  دددري
  رغددوا مددن جتدداراهتم ق  ااصددر واو  مددر وا با، ينددة و بدد  اهلل بددن  بدد ا،ط ل  يومئددص مددريط  قددا : 

 دد أردحاب   قد موا أختل ف  ن  أ وا  ب    ري بن الن  ارو  أاام  ن هم مري اً شد راًو وم
مك ةو  سأام  ب  ا،ط ل   ن  ب  اهللو  قالوا:  ل  ناح  ن  أ وال  ب    ري بن الن  ار وهدو 

 مريط.
 بعت إلي   ب  ا،ط ل  أ  م ول ح احلدارث  وجد ح اد  تدويف  يف دار النابودة  رجدر إىل أبيد  

                                                           
 .281ص 15راجر حبار األاوار: م (50)
 العري: القا لةو  لسان العرب( ماد و  ري. (51)
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يومئددص  مددو  اهلل  ليدد   بدد ا،ط ل  وإ وتدد  وأ واتدد  وجدد اً شدد ي اً ور  (54) ددأ ربحو  وجدد 
 .(52)محّ ولعب  اهلل يوم تويف  مخة و شرون منة
 ت جع بزوجها السّيدة آمنة 

بكددن بكدداًب مددر اً وحزاددن  ليدد    ندد ما ورددّ  ددرب و دداو  بدد  اهلل إىل السددي  و  منددة 
 حزااً ش ي اًو ود ن بالنا حات ينحن  لي  وين بن .

   ا رهددا وهدد  أ مددن رو  دداو إىل دارهددا و ي دد وادد  جابهددا بعدد  إلددّ  بدد  ا،ط لدد  
دصمها  بد  منداف لدبعط بناتد  وادا  ادا: يدا  مندة ال  ووه  اا ألف درهم بديط وتداج  اد  اخت 

 .(51) زين  ذاّ   ن ري جليلة ألجّ من يف بطنّ ورمحّ    هتتّ أمر 

                                                           
 الوج : احلزنو كتاب  الع ( ماد و وج . (52)
 .125ص 15حبار األاوار: م (53)
 .14راجر ال  ا ّ: ص (54)
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 و اة السيدة آمنة 
ىل اقم د   ا تطمتدد  رد تد  مردددعت  السدي  و حليمدة السدع ية إ روري إا د  ، دا كدرب رمدو  اهلل 

ددار با، ينددةو ق  رجعددن بدد  حددّت  بلوددا   (55)«األبددواب»وأ صتدد  إىل أ والدد  مددن بدد   دد ري بددن الن  
 وكان  مرح  اصا  من من ..  ماتن  ا  م م اهلل  لي ا(  يتم الن  

 اقم  أ ن إىل مك ة ا،كر مة وكاان   ن .  رجعن ب  
اقم  أ ن ومخسدة ثدا  أودا من وال ت  كّ من:  وورث رمو  اهلل 

واطيعدة غدنمو  (56)
أ تق اقم  أ ن  لم ا تزو م   نية 

(57). 
ا، يندة ازلدن بد  يف دار النابودة  ، دا اد من برمدو  اهلل  وروري أن  السي  و  منة 

يدصكر لدد  اقمدوراً  وهو رجّ من ب    ري بن الن  ارو  أاامن  ا شد راًو  كدان رمدو  اهلل 
 تو مقام  ور عة درجت   ن  اهلل تعاىل. كاان ت     لد
و  من دددا: إا ددد   ادددا : ا دددرت إىل رجدددّ مدددن الي دددود خيتلدددف وين دددر إ   ق  ينصدددرف  ددد  

  لقي  يوماً  الياًو  قا   : يا غ م ما اتّ؟ 
الدددن: أمحددد .  ن دددر إىل و دددرري  سدددمعت  يقدددو : هدددصا اددد  هدددصح االقم دددةو ق  راح إىل أ دددوا  

هم اخلربو  أ  ربوا اقم ب  يا ن  لب  و رجنا من ا، ينة يرب 
(58). 

 من  ضائ  السّيدة آمنة 
و  ددددا ل م الر يعددددة ّ ولددددة يف    ددددا يلمددددف لددددد  حق دددداً أن  مددددريو اقم  ددددات ا،عصددددوم  

التاري   ادوو و ن  ا،سلم  أي اًو   ب أهم ا،صادر التارخيية ال يكاد ني  االاسان شديئاً إال 
ددن  كدن  خيد من ا،عصدوم  القليدّ  دن تداري  هددلال وني دد ن  ب النسدوو األ يدارو وكيدف أّن 

وإن كاادن  نايدة السدماب  بكّ ما ل ي م من  ااة من أجدّ ر ايدة أبندا  ن  ا،عصدوم  
 تر اهم وتس  دهم ابل م.

 كن معر ة  ولكن القرا ن الكثريو هب اليت ت    لد   يم مقام نو  السي  و  منة
                                                           

 1ان: ماألبددواب: اريددة مددن أ مددا  ال ددرع مددن ا، ينددةو بين ددا وبدد  اجلح ددة   ددا يلددب ا، ينددة ث ثددة و شددرون مدديً و مع ددم البلدد  (55)
 .45ص

 أري السمينة  لسان العرب( مادو ود . (56)
 .61ح 116ص 15حبار األاوار: م (57)
 .126الع د القوية: ص (58)
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 ا  رب هصح القرا ن وغريها:شبب من   مت ا وج لت 
ا 1  كاان يف ملسلة األرحام ا،ط  رو اليت ورد إكرها يف الروايات الشري ة.  : إّن 
ا 2 وهدصا تو يدق  داص  ال  وال  الن  األكدرم  كاان حلوجة لعب  اهلل  : إّن 

 تنال  إال  من كاان اا حت    يم.
ا 1  ت  تسعة أش ر.وكاان لد  و اًب دم   محلن برمو  اهلل  : إّن 
ا 4  .أربحن اقم اً لسي   الكوا  ورمو  العا،   م   بن  ب  اهلل : إّن 
ددا 5 وتر دداح مددن كيدد  ا،ندداو    يلددة أي ددام  كااددن تكنددف الرمددو  األ  ددم   : إّن 
 حياهتا.
 وحلار اربها وبكد  لي ا  ن  إلّ. ا  ترح م  لي ا الرمو   : إّنا 6

إىل مك دةو ق  إاد  ، دا مدر  رمدو     ين  منة رجعن اقم  أ ن بالن    ب التاري  إا   ، ا تو 
يف  مرو احل يبية بداألبواب ادا : إن  اهلل اد  أإن   يف حليدارو ادرب اقم دب  أتداح رمدو  اهلل  اهلل 
  أرلح  وبكد  ن حو وبكد ا،سلمون لبكاب رمو  اهلل    قيّ لد و  قدا : أدركتد 

 .(55)رمحة رمحت ا  بكين
 يستح  الطواف  ن ا لق اب احلوا ج. : إّنا 4

مدددددا يددددد    بوددددددوح  لدددددد أن  للسدددددي  و    دددددب احلددددد يت ا،دددددروري  دددددن االمدددددام الصددددداد  
ا من ر وو أولياب اهلل الصين يتوم ّ  م لق اب احلوا ج.  منة  مقاماً   يماً  ن  اهلل وأّن 

ا  ادد    ددن و   لددد رجددّ مدد د لددن  لددد أيب  بدد  اهلل » عددن داود الرا ددب اددا : 
  ّ دددة  طدددف  دددن  بددد  ا،ط لددد   وا ددداً ورددد تدددواح  شدددكوت إليددد  إلدددّو  قدددا   : إإا ردددرت زك 
  ّ ّ   ند  ركعتد و و دف  دن  بد  اهلل  وا داً ورد ركعت   ن و و ف  دن أيب  الد   وا داً ورد
ّ   ن ددا ركعتدد و و ددف  ددن  ا مددة بنددن أمدد   وا دداً   ندد  ركعتدد و و ددف  ددن  منددة  وا دداً وردد

ّ   ن ددا ركعتدد  و ق  ادع أن يددرد   ليددّ مالددّو اددا :   علددن إلددّو ق   رجددن مددن بدداب وردد
 .(60)«الص ا وإإا غر ب وااف يقو : يا داود حبست  تعا  اابط مالّ

 

                                                           
 .162ص 15حبار األاوار م (59)
 .21باب النوادر ح 544ص 4الكايف م (60)
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 د ع شبهة
والد و  أن  الدبعط مدن النداس يدصه  إىل أن  السدي  و  مندة بندن وهد لدد     ا يلمف

 إلددددّو ولددددوال أن  الرمددددو   م تكددددن ملمنددددةو ويز مددددون أّنددددا ادددد  ماتددددن  لددددد الندددد  
 امتش ر اا وامتوهب ا من اهلل  وهب ا ل و لكاان من ا،يل  ين يف اجلحيم!.

ا أ دصوا ي سدرون بعدط الروايدات كمدا يشداؤون ويسدت لون  وم يقتصر هلالب  لد إلّ وإا 
 بت سريهم  لد إلّ.
اب اهلل تعاىل: إين  مستوه  من ريب  أربعةو وهو واهب م   إن ش: »من ا: او  الن  

 منة بنن وه و و ب  اهلل بن  ب  ا،ط ل  وأبو  الد  بدن  بد  ا،ط لد و ورجدّ مدن األاصدار 
 .(64)«جرت بي  وبين  ملحة

 ولكن يف ا،قابّ ينبوب االلت ات إىل االقمور التالية:
بن سدد  يصددر ح يف أكثددر مددن حدد يت أا دد  كددان يتنق ددّ مددن األردد ب  أوال: رمددو  اهلل 

ألرحام ا،ط  دروو وهدصا يندايف الشدر  الدصري هدو دادة ورجدةو   دب احلد يت الشدريف الطاهرو وا
 .(64)«م أحل  أاقّ من أر ب الطاهرين إىل أرحام الطاهرات: » ن  

إن  اهلل أ رج  ورجد ً معدب مدن  ق در إىل  ق درو مدن ردل   دم : »واا  رمو  اهلل 
د وددم  بد  السدب ابة والومدطد د حدّت   رجندا مدن ردل  أبينداو  سدبقت  ب  دّ هدصح  لدد هدصح 

 .(62)«وهو النبو و
  قيّ ل : ومن هو يا رمو  اهلل؟ 

 .(61)« لب بن أيب  ال »اا : 
الرحم الدصري كدان  يد  بدالط ر واحلدا  أن  اآليدة الكر دة تصدر ح   كيف يصف الرمو  
ددا ا،شددركون مددةبن امددة ا،شددرك   تقددو :  إا 

كااددن   و  دديعلم مددن هددصا أن  منددة (65)
 .ملمنة باهلل  زوجّ وموح و لرب العا،   لد دين إبراهيم 

                                                           
 .24االمناد: ص بار  (61)
 .118القص  لل زا رري: ص (62)
  شر .اجمللة الثاين  141األما  للطومب: ص (63)
 اجمللة الثاين  شر. 141األما  للطومب: ص (64)
 .28مورو التوبة:  (65)
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و إإ أا د  كيددف ثاايداً: ا دة احلدد يت الدصري امدت ل وا بدد  يد     لددد إ دان السدي  و  منددة
،شدر  وإن كاادن اقم د و واحلدا  إن  اهلل اد  ّندد  دن مدواد هتم والشد ا ة  يستوه  الرمو  
 أو ال  اب ام.

هب الروايات الصدروة الديت تدن    لدد أن   بذ ان السي  و  منة  ثالثاً:   ا يلي   القو 
اددز  »أا دد  اددا :  و  عددن االمددام الصدداد  اهلل ادد  حددر م النددار  لددد بطددن محددّ الرمددو  

 قدا : يدا  م د  إن  رب دّ يقدرؤ  السد م ويقدو : إين  اد  حر مدن الندار  جرب يّ  لد الند  
 الصددل  الددصري أازلددّ  عبدد  اهلل بددن  بدد    لددد رددل  أازلددّو وبطددن محلددّو وح ددر ك لددّو

ا،ط لدددد و والددددبطن الددددصري محلددددّ  آمنددددة بنددددن وهدددد و وأم ددددا احل ددددر الددددصري ك لددددّ  ح ددددر أيب 
 .(66)« ال 

و  قدا : مدا رأيدن  و ن أاة بن مالدّ ادا : أتدد أبدوإر  يومداً إىل مسد   رمدو  اهلل 
 كما رأين البارحة.

 االوا: وما رأين البارحة؟ 
وادد   ببابدد و  يددرم لددي ً  أ ددص بيدد   لددب بددن أيب  الدد  اددا : رأيددن رمددو  اهلل 

 رجا إىل البقيرو  ما حللن أا و أثرمها إىل أن أتيا مقابر مك ةو  ع   إىل ارب أبي   صدل د  ند ح 
ركعتدد و  ددذإا بددالقرب ادد  ااشددق  وإإا بعبدد  اهلل جددالة وهددو يقددو : أشدد   أن ال إلدد  إال  اهللو وأن  

  م  اً  ب ح ورمول .
 ل : َمن ولي ّ يا أبة؟  قا  

  قا : وما الو  يا ب  ؟ 
 اا : هو هصا  لب.
.  اا : وإن   لياً وليب 

 اا :  ارجر إىل رودتّ.
ق      إىل ارب اقم  و  صنر كما رنر  ن  ارب أبي و  ذإا بالقرب ا  ااشق و  ذإا هب تقو : 

 أش   أن ال إل  إال  اهللو وأاّ  ا  اهلل ورمول .
 َمن ولي ّ يا اقم اح؟  قا  اا: 

                                                           
 .21وو ات  ح باب مول  الن   446ص 1الكايف: م (66)
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  قالن: وَمن الو  يا ب ؟ 
  قا : هو هصا  لب بن أيب  ال .

  قالن: إن   لياً ولي ب.
  قا : ارجعب إىل ح رتّ ورودتّ.

 كص بوحو ولب بوح
 و واالوا: يا رمو  اهلل كصب  ليّ اليوم.(67)

 : وما كان من إلّ؟  قا 
 االوا: إن  جن ب حكد  نّ كين وكين.

مددا أول ددن اخل ددراب وال أال ددن الوددرباب  لددد إري ا ددة أردد   مددن أيب : »ندد   قددا  ال
 .(68)«إر

ددا  كااددن ملمنددةو وادد  كمددّ إ اّنددا بدداالارار بواليددة  لددب أمددري   وهددصا يلي دد  بودددوح أّن 
و  دددذن  اهلل تعدداىل أوجددد  النددار  لدددد ا،شددرك  والك  دددار كمددا دل دددن  ليدد  اآليدددات ا،ددلمن  
 واأل يار.

ددددا كااددددن ملمنددددة بدددداهلل  رو الندددد  رابعددداً: حليددددا دددد   لي ددددا يددد    أي دددداً  لددددد أّن  لقربهددددا وترمح 
ّ و   ب احل يت  ن رمو  اهلل  امتأإان ريب  يف حليدارو اقم دبو  دأإن  و »أا   اا :   ز وج

 .(65)« زوروا القبور تصك ركم ا،وت
  .وهصا وغريح أي اً ي    لد امتحباب حليارو القبورو  لد ت صيّ مصكور يف  ل

                                                           
 لب بوح: أ صوا بت بيب و  ّمر البحرين( ماد و: لب . (67)
 .1ح 146ص 1 لّ الشرا ر: م (68)
 .16ص 1كشف الوم ة م  (69)
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 بناء األضر ة والقباب

يف منطقدة األبدوابو وهدب اريدة بد  مك دة وا، يندةو واد   ارب السي و  مندة بندن وهد  
  ا. ول  االمام مومد بن جع ر 

 ومددددددددددددن الددددددددددددد حلم أن يسدددددددددددددعد ا،لمندددددددددددددون وا،سددددددددددددلمون كا دددددددددددددة لبنددددددددددددداب ددددددددددددددريو السدددددددددددددي و 
وشأن ول ها الرمو   ذن تر  القرب هكصا ال يليق بشأّنا الع يم  وال و الن    منة

 .الكر  
 ارب أم و وأمر بزيارهتا. وا  حلار رمو  اهلل 

دَر اا  تعاىل:  َلَقْ  كاَن َلكقْم يفي َرمقدو ي اهللي أقْمدَووح َحَسدَنةح ليَمدْن كداَن يَدْرجقدوا اهلَل َواْليَددْوَم اآل ي
 . (70)َوإََكَر اهلَل َكثيرياً 

  
 

 
 

                                                           
 .21مورو األحزاب:  (70)
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 ال صّ الثاين:
 
 
  السي و   نية 

  وال و الص يقة  ا مة الزهراب
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 النسب الشريف

هب السي  و   نية بنن  ويل  بن أم  بن  ب  العزب بن اصب بن ك ب بن كع  بدن 
 للري بن غال  بن   ر.

 نددد  اجلددد   و لدددد هدددصا  دددذن السدددي و   نيدددة تلتقدددب بنسدددب ا مدددر النددد  الع ددديم  مددد  
 األكرب  اصب(.

 من مقامات السيدة  ديجة 
كاادددن  دددري اسددداب النددد    ر ا،َت دددق  لي دددا  نددد  اجلميدددر أَن السدددي و   نيدددةمدددن االقمدددو 
  وإلددّ بتصددريو مددن رمددو  اهلل  أكثددر مددن مددَروو وهددصا إاددا يدد    لددد  لددو مقام ددا

 وج لة ا رها  م م اهلل  لي ا(.
إإا إكددددر   نيددددة م يسددددأم مددددن ثندددداب  لي ددددا   عددددن  ا شددددة االددددن: كددددان رمددددو  اهلل 

 ا إات يوم  حملت  الوريوو  قلن: لق   وَّدّ اهلل من كبريو السن!.وامتو ار ااو  صكره
غ دد  غ ددباً شدد ي اًو  سددقطن يف يدد ري  قلددن: الل ددَم  االددن:  رأيددن رمددو  اهلل 

 م أ   بصكرها بسوب ما بقين. إاَّ إن أإهبن بو   رمولّ 
إ ك در ما لقين اا : كيف الدن؟ واهلل لقد   مندن يب إ االن:  لَما رأب رمو  اهلل 

 .الناسو و وت  إإ ر    الناسو ور َّات  إإ كصَّب  الناسو ورحلان م   الول  حيت حرمتموح
االن:  و ا وراح  لب   ا ش راً 
(74). 

اشدري    نيدة  ا ي    لد  لدو مقدام السدي وو  ً   ن إلّ كل و   نا  الع ي  
 إىل بع  ا: 

 لنساب ا،يتارات.: ارط اب البارري تعاىل ااو حيت جعل ا من ا1
 :إن  اهلل ا تدار مدن النسداب أربعداً : »اا : ادا  رمدو  اهلل   ن أيب احلسن األو 
 .(74)«مر  و مية و  نية و ا مة

مددن نو وأو   مددن  أو   مددن أمددلمن مددن النسدداب و منددن برمددو  اهلل  : إّنددا 2
                                                           

 .512ص 1الوم ة: م كشف  (71)
 .58باب األربعة ح 225ص 1اخلصا : م (72)
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 . (72)  رل ن  ل 
وكددان العبدداس بددن  بدد  ا،طلدد    قدد من مددىن أيددام احلددج اً  ددن   يددف اددا : كنددن امددرأ تدداجر 

امددرأ تدداجرا  أتيتدد  أبتدداع مندد  وأبيعدد و اددا :  بينددا حنددن إإا  ددرم رجددّ مددن  بددأ يصددلب  قددام جتدداح 
الكعبددةو ق  رجددن امددرأو  قامددن تصددلب و ددرم غدد م يصددلب معدد و  قلددن: يددا  بدداس مددا هددصا 

 ال ينو إن هصا ال ين ما ا رري ما هو؟
اهلل أرمدل  وأن كندوحل كسدرب وايصدر يسدت تو  ليد و  قا : هصا  م  بن  ب  اهلل يدز م أن 

وهددصح امرأتدد    نيددة بنددن  ويلدد   منددن بدد و وهددصا الودد م ابددن  مدد   لددب بددن أيب  الدد   مددن 
 .(71)ب 

س  دددن كتددداب الورددية لعيسدددد بددن ا،سدددت اد  دددن االمددام مومدددد بدددن و وروب السددي  بدددن  ددا
 نية؟وكيف أملمن    اا : مألن  ن ب ب االم م كيف أملم  لب جع ر

 «.تأإ إال أن تطل  أرو  العلم ومبت أحو أما واهلل إاّ لتسأ  ت ق ا» قا : 
ادا : يدا  لدب   ن إلّ  قدا   : ،دا د امهدا رمدو  اهلل  مألن أيب »ق اا : 

لددد و وادددا : إن جرب يدددّ  نددد ري يددد  وكما إىل بيعدددة االمددد م  ويدددا   نيدددة أمدددلمتما هلل ومدددلمتما
 «. أملما تسلما وأ يعا هت يا

 «. علنا وأ عنا يا رمو  اهلل» قاال: 
إن جرب يدّ  ند ري يقدو  لكمدا: إن ل مد م شدرو ا و  دودا ومواثيدق  ابتد  اح زدا » قا : 

يف لددد   شددرط اهلل  ليكمددا لن سدد  ولرمددول  أن تقددوال: اشدد   أن ال إلدد  إال اهلل وحدد ح ال شددريّ
 بدد ح ورمددول و أرمددل   اً ن  مدد و وأاً الصدد اً واحدد  اً ملكدد و م يتيددص ولدد ا وم يتيددص ردداحبةو إادد

إىل النددداس كا دددة بددد  يددد ري السدددا ةو واشددد   أن اهلل ويدددب و يدددن وير دددر وي دددر ويوددد  وي قدددر 
 «.وي عّ ما يشاب ويَدبدَْعتق َمْن يفي اْلققبقوري 

 .(75)احل يت« ش  اا»ااال: 
 نددد  اهلل  : ختصددي  البدددارري اددا بالسددد مو  قدد  بلدددق مددن ا امدددة السددي و   نيدددة 1
ّ  كان خيص  ا بالس م.تعاىل أا       ز وج

                                                           
 4221ح4باب 455ص 6راجر مست ر  الوما ّ: م (73)
 .1ب 218ص 18حبار األاوار: م (74)
 .1ب 211-212ص 18حبار األاوار: م (75)
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 سأ   ن   نية  لم ني هاو  قا : إإا جابت    ب احل يت أن  جرب يّ أتد الن  
ا يقر   .(76)ها الس مؤ  أ ربها أن  ر  

 قا : هصح   نيدة اد  أتتدّ مع دا إاداب موط دد  يد  إدام  وروري أا  أتد جرب يّ الن  
ددا ومدد   وبش ددرها ببيددن يف اجلن ددة أو  عددام أو شددرابو  ددذإا هددب أتتددّ  دداارأ  ل ي ددا السدد م مددن ر  

 .(77)من اص  ال ري   ي  وال اص 
 : بشارو اهلل وجربا يّ اا ببين   يم يف اجلنةو كما مر يف احل يت الشريف السابق.4
 كما مر يف احل يت  ن  ا شة.   لد السي و   نية  : كثرو ثناب الن  5

وتتمتدددر   زيدددزو  نددد  النددد    و   نيدددة وباالددددا ة إىل إلدددّ  قددد  كاادددن السدددي
وب  ددا حب داً ث دداًو ويعتددز   دداو ويقدد ر مواا  ددا ا،شددر ةو  زكاادة  ارددة يف البدد و حيددت كددان 
 والشواه   لد إلّ كثريوو من ا:

ددا  رجددن مددألت   ا شددةو  قددا :  إن    ددوحلاً د لددن  لددد رمددو  اهلل   ألط  دداو  لم 
ا كاان تأتينا يف حلمن   نية و »  .(78)«إن  حسن الع   من اال انإّن 

  نيدددة يومددداً وهدددو  نددد  اسدددا  و  إكدددر النددد  »ادددا :  و دددن أمدددري ا،دددلمن   لدددب 
  بكدو  قالن  ا شة: ما يبكيّ  لد   وحل محراب من   ا ز ب  أم ؟ 
  قا : ر  ات  إإ كصبتمو و منن يب إإ ك رفو وول ت   إإ  قمتم.

 .(75)«صكرهاب و  اهلل االن  ا شة:  ما حللن أتقر ب إىل رم
 جعلدددددددددددددن  ، دددددددددددددا تو  يدددددددددددددن   نيدددددددددددددة »ادددددددددددددا :  و دددددددددددددن االمدددددددددددددام الصددددددددددددداد  

 وت ور حول  وتقو : يا أبن أين اقم ب؟  تلوإ برمو  اهلل   ا مة 
ل : ربّ  يأمر  أن تقرأ  ا مة الس م وتقو  اا: إن  اقم ّ   قا  اا :  نز  جرب يّ 

 .وت أمحرو ب   مية ومر  بنن  مرانيف بين من اص و كعاب  من إه و و م ح ياا
 .(80)«: إن  اهلل هو الس م ومن  الس م وإلي  الس م قالن  ا مة 

                                                           
 ّلة يف مناا      م    لي م الس م. 265ص 2رودة الوا   : م (76)
 .518ص 1كشف الوم ة: م  (77)
 .8ص 16حبار األاوار: م (78)
 .8ص 16حبار األاوار: م (79)
 .46ح الساد س اجمللة 145األما  للطومب: ص (80)
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و ن  ب  الرمحن بن ميمون  ن أبي  اا : تعن ابن  باس يقو :  أو  من  مدن برمدو  
 . )(84)ومن النساب   نية من الرجا   لب  اهلل 

أ لق  لد العام الصري تو  ين  يد  السدي  و   نيدة  د وكما يف التاري  د بّ إن  الرمو  
 اما. و وهصا  ري دليّ  لد معز ت   (84)« ام احلزن»وأبو  ال    لي ما الس م( 

 يذّكر ب ضائلها النبش 
 وبعدددد  أن تو  يددددن السددددي و   نيددددة ولددددية إلددددّ  حسدددد و وإَاددددا بقددددب الندددد  

  ا ر  ن ا.يتصك رها ويرتح م  لي ا ويشي  ب  ا ل ا الكثريو وي
منزلد   دذإا  ا شدة مقبلدة  لدد  ا مدة  اا : د ّ رمدو  اهلل   عن أيب  ب  اهلل 

  تصدداو ا وهددب تقددو : واهلل يددا بنددن   نيددة مددا تددرين إال  أن  القم ددّ  لينددا   ددً و وأري
   ّ كان اا  لينا؟ ما هب إال  كبع نا.

 .بكن و  لم ا رأت  ا مة رمو  اهلل سمر مقالت ا  ا مة
 قا  اا: ما يبكيّ يا بنن  م  ؟  

  بكين. واالن: إكرت اقم ب  تنق صت ا
: ق ادددا : مددد  يدددامحريابو  دددذن  اهلل تبدددار  وتعددداىل بدددار  يف الولدددود  و ددد  رمدددو  اهلل 

دددر والدددودود وولددد ت مددد    ووإن    نيدددة رمح دددا اهلل ولددد ت مددد    ددداهراً وهدددو  بددد  اهلل وهدددو ا،ط  
 .(82)وأان   ن أ قم اهلل رمح   لم تل ري شيئاً  ولثوم وحلين القامم و ا مة وراية واقم  ك

 يصّبرها النبش 
 لد   نية حد  مدات القامدم أبن دا  د ّ رمو  اهلل »اا :   ن أيب جع ر 

 وهب تبكبو  قا  اا: ما يبكيّ؟ 
  قالن: در ت دريرو  بكين.

اجلن دة وهدو ادا م  يأ دص  قا : يا   نية أما ترد  إإا كان يوم القيامة أن جتبب إىل باب 
ّ  أحكددم وأكددرم أن  ووإلددّ لكددّ مددلمن وبيدد    يدد  لّ اجلن ددة وينزلددّ أ  ددل ا إن  اهلل  ز وجدد

                                                           
 .464اجمللة العاشر ح 255األما  للطومب: ص (81)
 .16ص 1كشف الوم ة: م  (82)
 .116باب السبعة ح 414ص 2اخلصا : م (83)
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 .(81)«يسل  ا،لمن فرو  لادح ق يعص ب  بع ها أب اً 
 ّنددد رمددو  اهلل  ، ددا تددويف   دداهر ابددن رمددو  اهلل »اددا :  و ددن أيب جع ددر 
   نية  ن البكاب.

 اهلل ولكن در ت  لي  ال ريرو  بكين.  قالن: بلد يا رمو 
 قدددا  ادددا: أمدددا تردددد  أن جت يددد  اا مددداً  لدددد بددداب اجلن دددة  دددذإا ر   أ دددص بيددد    أد لدددّ 

 أ  رها مكاااً وأ يب ا؟ 
 االن: وإن  إلّ كصلّ؟ 

ادددا :  دددذن  اهلل أ دددز  وأكدددرم مدددن أن يسدددل   بددد اً فدددرو  دددلادح  يصدددرب ووتسددد  وومددد  اهلل 
ب  ّ  ق يعص   .(85)« ز وج

  اجة جبرائي 
اددا    ليلددة اقمددرري  اددا : إن  جرب يددّ ن  رمددو  اهلل إ ددن أيب مددعي  اخلدد رري:  

 يب ح  رجعن والن: يا جرب يّ هّ لّ من حاجة؟ 
 اا : حاجيت أن تقرأ  لد   نية من اهلل وم   الس م.
دددا االدددن حددد  لقي دددا اددد  اهلل  ثنا  نددد  إلدددّ أّن    قدددا  ادددا الدددصري ادددا  جرب يدددّو وحددد  

 .(86)االن: إن  اهلل هو الس م ومن  الس م وإلي  الس م و لد جرب يّ الس م(
  ير النساء

 ددري اسددا  ا   نيددة و ددري : »اددا : اددا  رمددو  اهلل   مددري ا،ددلمن  ددن االمددام أ
 .(87)«اسا  ا مر 

 ددري اسداب اجلن دة مددر  »أربددر  طدأل ق ادا :  و دن ابدن  بداس اددا :  دأل رمدو  اهلل 
 «و  نيددة بنددن  ويلدد و و ا مددة بنددن  مدد و و مددية بنددن مددزاحم امددرأو  ر ددون بنددن  مددرانو

(88). 
                                                           

 .2باب ا،صيبة بالول  ح 215ص 1الكايف: م (84)
 .4باب ا،صيبة بالول  ح 215 1الكايف: م (85)
 .12ح 245ص 2ت سري العياشب: م (86)
 .514ص 1كشف الوم ة: م  (87)
 .21باب األربعة ح 216ص 1اخلصا : م (88)
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  معر ة  ديجة بمقام الرسول
وإلدّ ،كاات دا االجتما يددة  يدصكر أن  األحبدار كدااوا يددرتد دون  لدد السدي و   نيددة 

 تكرم م وت يط  لي م من  رياهتا الطا لة. واالاتصاديةو وكاان 
ان أحدد  األحبددار يف بيت ددا وهددب جالسددة مددر ثا ددة مددن اسددا  ا ويف أحدد  األيددام وبينمددا كدد

و  ن ر إلي  إلّ احلرب واا : يا   نية ا  مدر  اآلن بد ار  شداب  وجواري ا إإا بالن    ر 
 ح ث السنو  أمرري من يأيت ب .

  أرملن إلي  جارية من جواري ا واالن: يا مي ري مواليت تطلبّ.
 ود ّ منز    نية.  أابّ 

 أي  ا احلرب هصا الصري أشرت إلي ؟  قالن: 
 .اا : اعم هصا  م   بن  ب  اهلل

 حلوجة وأهً و  ق  حاحلت شرف ال ايا واآل رو. لد   بع ً وتكونلد   واا :  وإ ،ن تكون
وكاادن السدي  و  ووا  اشدتوّ الب دا حبب د  وااصرف الرمو   و تع  بن السي  و   نية

والثدددروو الطا لدددة مدددا ال وصددددو  قالدددن: أي  دددا احلدددرب      نيدددة ملكدددة   يمدددة وادددا مدددن األمدددوا 
  ر ن أا  ا ؟ 

اددا : وجدد ت رددد ات  يف التددوراو أادد  ا،بعدددوث   ددر الزمدددان  ددوت أبددوح واقم ددد  ويك لدد  جددد  ح 
دد  وأا دد  مدديتزو م بددامرأو مددن اددريش مددي و اوم ددا وأشددار بيدد ح إلي دداو ق اددا  اددا: اح  ددب مددا  و م 

 أاو  لّ يا   نية.
 .أكثر وكتمن أمرها عن السي  و   نية ما اطق ب  احلرب تعل ق الب ا بالن   لم ا ت

ددا أراد اخلددروم مددن  ندد ها ادددا : اجت دد ري أن ال ي وتددّ  مدد     ددو الشدددرف يف   لم 
 .(85) ال ايا واآل رو

 يتاجر ب موال  ديجة الرسول 
و اد  كدرب وددعف  دن السد ر وتدر  إلدّ مندص أن ك دّ الند   كان أبو  الد  

 وجدددد ح حزيندددداً م مومدددداًو  قدددا : مددددا   أرا  يددددا  ددددم  ويف أحددد  األيددددام د ددددّ  ليدددد  النددد  
 م موماً؟ 

                                                           
 .15ح 21ص 16راجر حبار األاوار: م (89)



 

 48 

 قا : يا بن أ ب إا  ال ما  لنا وا  دا  بنا الزمان ولية لنا مداد و واد  كدربت وددعف 
ّ  مددا بيدد ري وأرب أن  األجددّ ادد  اددرب مدد   وال اقحدد  أن أمددوت ابددّ أن أرب لددّ  جسددمب وادد

 تسكن إلي ا.حلوجة يا ول ري ل
 : ما هو الرأري  ن   يا  م؟  قا  لد  الن  

اددا : ا لددم يددا بددن أ ددب أن    نيددة بنددن  ويلدد  ادد  اات ددر زااددا أكثددر الندداس وهددب تعطددب 
أمواادددا جلميدددر مدددن يسدددأاا ليسدددا روا للت دددارو بددد و   دددّ لدددّ يدددا بدددن أ دددب أن ز دددب معدددب إلي دددا 

 واسأاا أن تعطيّ ماالً تت  ر  ي ؟ 
 .(50)ام إلي ا وا عّ ما ب ا لّ  قا : اعمو

أشدددار  ليددد   و لدددد أن يعمدددّ يف جتدددارو   نيدددة وبعددد  أن ات  دددق أبدددو  الددد  مدددر النددد  
 أ مام  بأن يصه  مع م إىل دارها لييربوها باخلرب.

وأ مامدد  دار السددي و   نيددة و راددوا البددابو  امددتقبلت م  وبال عددّ  قدد  اصدد  الندد  
 امتقباالً حا ً .

يسرو( لريح    دم ويقد  م ادم مسدتلزمات ال ديا ة ال حلمدة  دأكلوا وشدر وا وبعثن إلي م  م
 .يف احل يت

ّ  لكدم حاجدة  تق ددو  دذن  حدوا  كم   قالن ادم السدي  و   نيدة مدن وراب احل داب: لعد
 مق ية.

 : جئنا  يف حاجة يعود ا ع ا إليّ وبركت ا  ليّ. قا  أبو  ال  
 االن: وما إلّ؟ 

 .ن أ ب  م  اا : جئنا  يف أمر اب
  قالن: أين هو  م   حّت اسمر ما يقو ؟ 

  قا  العباس: أاا  تيكم ب .
 دن ط ومددار يبحددت  ندد   لددم نيدد حو  الت ددن  ينداً ونددااًلو  تسدداب  مندد  الندداس واددالوا: مددا 

 تري ؟ 
  قا : اقري   م  اً. 

                                                           
 .21ص 16راجر حبار األاوار: م (90)
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 .(54) قالوا ل : يف جبّ حرب
ملت  اً بدربدو و لدد رأمد  ثعبدان  اهيم اخلليّ اا ماً يف مرا  إبر  و سار إلي   ذإا هو  ي 

  يمو  لم ا ا ر إلي  العباس اا :  شدين  ليد  مدن الثعبدان  سدللن مدي ب ومهمدن بالثعبدان 
و و، ا رأب العباس إلّ راح بر ير روت   أدرك  يا بن أ ب. : حمّ  لب 

  يني   صه  الثعبان.   تو الن  
 الً يا  م؟ : ما   أرب مي ّ مسلو  قا  الن  

اددا : رأيددن هددصا الثعبددان  ندد    سددللن مددي ب واصدد ت   و دداً  ليددّ مندد   يشددين  لددد 
 ا سب الولبة  صحن بّ و، ا  تحن  ينّ إه  كأا  م يكن.

واددا : يددا  ددم لددية هددصا بثعبددانو ولكن دد  ملددّ مددن ا،  كددة ولقدد  رأيتدد    تبس ددم الندد  
ملّ من  ن  ريب  موك ّ حبرامتّ يف الليّ والن ار مراراً و ا بت  ج اراً واا   : يا  م  إين  

 من كي  األ  اب واألشرار.
  قا  العباس: ما ينكر   لّ يا  م ؟ 

  قا  ل : لنصه  إىل دار   نية بنن  ويل  لتكون أميناً  لد أموااا.
ددا د ددّ اجمللددة  سددارا معدداً إىل دارهدداو   ددابت السددي  و   نيددة لتن ددر إىل الندد   و  لم 

ددا امددتقر   ددم اجمللددة ادد  من اددم الطعددام لددد    مامدد  إجدد الً ّنددط أ وأجلسددوح يف أومددا  مو  لم 
بدددن بدددالن   واالدددن: أترددددد أن تكدددون أمينددداً  لدددد أمدددوا  تسدددري  دددا حيدددت   دددأكلوا ورح 

 شئن؟ 
 اا : اعم ردين. 
 ق اا : اقري  الشام. 
 االن: إلّ إليّ.

:  سدددن أن تشددد    لدددد اجلمدددّ وتر دددر اا لدددة ق  إن  السدددي  و   نيدددة  ا بدددن الرمدددو  
  لي  األمحا ؟ 
 اا : اعم. 

  قالن: يا ميسرو إيت  ببعري حّت أا ر كيف يش    لي   م ؟ 

                                                           
 ماد و حرري. (لسان العرب حراب جبّ زك ةو  (91)
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 يددرم ميسددرو وأتددد ببعددري اددوري م نيسددر أحدد  مددن الر دداو أن خيرجدد  مددن بدد  االبددّ لشدد  و 
    ر البعري وامحر ت  يناح. بأم   أدااح لريكب  الرمو  

 س ،يسرو: ما كان  ن   غري هصا البعري لتمتحن ب  ابن أ ينا؟  قا  العبا
 لم ا تدر البعدري ح يثد  بدر   لدد ا ميد  وأ دص  در غ وج د   و: د   يا  م قا  الن  
 واطق بلسان  صيو واا : من مثلب وا  ،ة و رري مي  ا،رمل !.  لد ا مب الن  

 محر   يم.   قلن النسوو ال يت كن  ن    نية: ما هصا إال  
ددددددا هددددددو  يددددددات بي نددددددات وكرامددددددات   قالددددددن اددددددم السددددددي  و   نيددددددة: لددددددية هددددددصا مددددددحراً وإا 

 .(54)واهرات

   ديجة تعتنش بالرسول
أمواادا وت در  ختو لد   لدد أن  مر أ مام الن   بع  أن تعاه ت السي  و   نية

ي م بددد   مددد ت  مددد م اهلل  لي دددا( إىل غلماّندددا وجعلدددن تورددد وكدددّ مدددا لددد ي ا  دددن ا تيدددارح
األمددر الددصري يدد     لددد   ددم معر ت ددا  وو ددث  م  لددد  ا تدد  و  متدد   يلددة مدد رهم وح ددرهم

 .بق ر الن  
 ق  اقّ ا،لر ون أا : ، ا  رم أوالد  ب  ا،ط ل  وأ صوا يف أهب دة السد ر الت تدن السدي  و 

 واالن: أال زلّ غري هصح الثياب؟  ليسن هصح تليق للس ر. إىل الن     نية
  قا : لسن أملّ غريها.

ن   وا   اات ر حّت أاصرها لّ.   بكن   نية واالن:  ن ري ما يصلو للس ر غري أّن 
وإإا لددبة الطويددّ يقصددر كأادد  م ص ددّ  وبددصلّ وكددان إإا لددبة القصددري يطددو   قبددّ 

 . لي 
وجب دددة ومصدددر (52)ثدددوب  مدددن ابدددا بلدددد    أ رجدددن

و مامدددة  و نيدددة (55)وبدددردو و  ايدددة (51)
الثيدداب و ددرم كأادد  البدد ر يف  وا ددي   يددزرانو  لددبة الندد   و  دد  مددن األد و  و راايددة
 زام .

                                                           
 .25ص 16: مراجر حبار األاوار (92)
 ماد و ابأل. (لسان العرب الققبا ب: ثياب إىل ال ا ة والرا ة والبياضو  (93)
 ماد و جب . (ّمر البحرين اجلب ة: من ا، بةو  (94)
دو: كساب يلتحف ب و  (95)  ماد و برد. (لسان العرب الربق
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 : أ ن   ما ترك   لي ؟ االن للن   ق  إن  السي و   نية
 اا : إإا تعبن ركبن أري بعري أردت.

 كاان األموا  دواّ.   و قالن: ال
 دا ميسدرو واد  كاادن ال  ق االن لعب ها ميسرو: إيت  بنداايت الصد باب حدّت يركب داو  دأتد

 يلحق ا يف مريها تع  وال يصيب ا اص .
ددا الت تددن إىل غ مي ددا ميسددرو واارددو واالددن امددا: ا لمددا أا دد  ادد  أرمددلن إليكمددا  ق إّن 

اد  مدي  اددريش  د  ختال دا أمددرحو  دذن بداع ال  نددرو وإن تدر  ال يدلمو ولدديكن  أأمينداً  لدد أمددوا  و 
 لو ك مكما  لد ك م .وال يع وبلطف وأدبلد   ك مكما

 قا  ميسرو: واهلل يا مي يت إن  حملم   ن ري  ب ة   يمة ا  ة واآلن ا  ت ا ف حملب تدّ 
 ل . 

ود ع السي  و   نية ورك  راحلت  و رم وميسرو واارو ب  ي ي  ق إن  الن  
(56). 

 من معاجز الرسول 
ح معداجز كثدريو أرشد هتم إىل إىل الشدام للت دارو شداه  مرا قدو   ن ما  رم رمو  اهلل 

ومدد ب ا امددت   ندد  اهلل تعدداىلو وحنددن إإا أرداددا التطددر   إىل هددصح  الكددر    مددة شيصدد  
ا،عاجز لطا  بنا ا،قام ولكن اصكر الشدبب القليدّ من دا مود دح  كيدف أن  مثدّ هدصح ا،عداجز 

 .(57)أكثر  أكثر تتعرف  لد شيصيت   جعلن السي و   نية  للن  
اً للسدددري إىل األبطدددو  وجددد  القدددوم منت دددرين  ب ا،لر دددون أن  النددد   قددد  رو  مدددار ّددد  

 امرت  احمل   واغتم  احلام . ا وم و  لم ا ا روا إىل ثال  
شددداه  أمدددوا  السدددي  و   نيدددة  لدددد األرض وم ومدددّ من دددا شدددبب  ندددادب يف  ق إاددد   

 العبي  واا : ما الصري منعكم  ن ش   رحالكم؟ 
 . اا لقل ة   داا وكثرو متا نااالوا: يا مي

 تع    النداس مدن  وراحلت  واز  ورار يصيو بالبعري  يقو : بذإن اهلل تعاىل  أبر  
                                                           

 .28ص 16راجر حبار األاوار: م (96)
الدصري ثدر  يد  أكدرب اد ر « مدن معداجز الند »يف كتاب  القي م  معاجز الن   إىل الكثري من تطر   االمام ا،لل ف  (97)

يقر الكتاب يف مخسة ّل ات وهب اطو ة  ن  ملمسة اجملتىب للتحقيق والنشدرو بدريوت و  امتطاع ثع  من معاجزح 
 لبنان.
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 . عل 
واد  امحدر ت وج د و  قدا : كيدف أتدر  الشدمة تتعدر ض ادصا  الن    ن ر العباس إىل

صن من ا جح ة ت ل ل  من حرارو   .الشمةالوج  الكر و  عم  إىل  شبة واا : ألخت 
أن يددددأمر رددددوان كدددب خيددددرم الومامدددة ا،يتص ددددة   دددأمر البدددارري تعدددداىل األمددد  جرب يدددّ 

دا رأوا النداس الومامدة شيصدن أبصددارهم  ابدّ  لدق  دم  بالرمدو   بدأل ب  دامو  لم 
 حنوها واا  العباس: إن   م اً لكر   لد رب   ولق  امتوىن  ن جح يت.

لددوداع وحط ددوا رحدداام ليلحددق  ددم ا،تددأ رونو  قددا  ق إن  القددوم مدداروا حددّت ازلددوا جبح ددة ا
ولددددية لكددددم مددددن تستشددددريوا   (58)أحدددد هم: يددددا اددددوم إا كددددم مددددا رون إىل أرض كثددددريو األو ددددار

والددرأري  ندد ري أا كددم تقدد مون  لدديكم رجدد ً لتسددتن وا إىل رأيدد  وترجعددوا إىل  ووترجعددون إىل أمددرح
 أمرح.

ا  ميسدددرو: واهلل مدددا اقددد  م إال  مدددي اا  دددا تلف القدددوم كدددّ يريددد  أن يقددد  م حل يمددد و إىل أن اددد
 .  م   بن  ب  اهللو واا  بنو هاشم: وحنن أي اً اق  م  م  اً 

وحا  دون مرادح   أراد أبو ج ّ أن يعارض يف إلّ  ااربب لد  محزو مي  الش  اب 
 . تشاد ا

دداح د ددوا القددوم يسددريون أو  الن ددار وحنددن اسددري    قددا  الندد   دد  محددزو: يددا  م   و ددرحلعم 
 .(55) ذن  التق  م لقريش

  ش وادي األمواه
دددم مددداروا إىل أن بعددد وا  دددن مكدددة  نزلدددوا بدددواد  يقدددا  لدددد   ألاددد  ّتمدددر « األمدددواح ريواد»ق إّن 

السدددديو  وأّنددددار الشددددام ومندددد  تنبددددر  يددددون احل دددداحلو  نزلددددوا وحط ددددوا رحدددداام وإإا بالسددددح  ادددد  
بدددداغت م السدددديّ  يددددصه  : أ شددددد  لددددد أهددددّ هددددصا الددددوادري أن ياجتمعددددنو  قددددا  الندددد  

 بأمواامو والرأري  ن ري أن الوإ إىل هصا اجلبّ. 
  قا  لد  العباس: اعم ما رأين يا بن أ ب. 

أن ينقلوا رحاام إىل اجلبّو   علوا إال  رج ً من ثو وكدان لدد  مدا  كثدري   أمر الن  

                                                           
 ماد و و ر. (ّمر البحرين الو ر: د   الس ّ  (98)
 .11ص 16راجر حبار األاوار: م (99)



 

 51 

 ؟!  أإ أن يتوري  من مكاا  واا : ما أدعف الوبكم ت ر ون من شبب م تروح
 ما امتتم  ك م  إال  وتراكمن السح  واز  السيّ وامتأل الوادري وأربو الرجّ كأاد  م 

 يكن.
وا  مكدت القدوم يف إلدّ ا،كدان أربعدة أيدام والسديّ يدزدادو  قدا  ميسدرو: يدا مدي ري هدصح 

 السيو  ال تنقطر إىل ش ر وإن أامنا هاهنا ا   حلادااو والرأري  ن ري أن ارجر إىل مكة.
 إىل إلّ.  الن   لم نيب  
 : يددا  مدد  ال  ددزن إإا كددان غدد او غدد  مقددر داددام  ددرأب يف منامدد  ملكدداً يقددو  لدد ق إا دد  

اومّ بالرحيّ واف  لد حا  ة الوادري  ذإا رأين الطري األبيط اد   دأل جبناحد   داتبر اخلدأل 
م يقل دا وأمر اومّ أن يقولوا هصح الكلمة  من اااا مدلم ومدن  (بسم اهلل باهلل وأان تقو : 

 .غر 
 ق أمر ميسرو أن ينادري يف الناس بالرحيّ  رحلوا. ووهو  رح مسرور  امتيقت الن  

  قا  الناس: يا ميسرو وكيف اسري وهصا ا،اب ال تقطع  إال  الس ن؟ 
  قا : أم ا أاا  ذن  مي  ري أمرين وأاا ال اق ال  .

 . قا  القوم: وحنن أي اً ال خنال  
وواف  لد حا  ة الوادري وإإا بالطري األبيط ا  أابّ مدن  م الن  وتق    و سار القوم

أإيال  وااتحم ا،اب وهو يقدو :  ام ة اجلبّ و أل  جبناحي   طاً أبيط يلموو  شم ر الن  
أي  ددا الندداس ال يدد  ّ أحدد  مددنكم  :واددادب وبسددم اهلل وبدداهللو  لددم يصددّ ا،دداب إىل اصددف مدداا 

 .ومن م يقل ا هلّو اااا ملم ا،اب حّت يقو  هصح الكلمة  من
 ددااتحم القددوم ا،دداب وهددم يقولددون الكلمددة وم يتددأ ر مددن م إال  رجلدد و  قددا  أحدد مها: بسددم 

 .وملم اآل ر وأموال  واهلل وباهلل. واا  اآل ر: بسم ال  ت والعز بو  ور  الثاين وأموال 
  قا  القوم لألو : ما با  راحبّ غر ؟ 

  ور . لن  اا : إا  ا   الف او  ا
  اغتم  أبو ج ّ واوم  من إلّ واالوا: ما هصا إال  محر   يم. 

 قددا  لددد  بعددط أرددحاب : مددا هددصا بسددحر ولكددن واهلل مددا أول ددن اخل ددراب وال أال ددن الوددرباب 
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 .(400)أ  ّ من  م  

 كرامة أ رى
م ماروا حّت ازلوا  لد بئر كاان تنز   ن ح العرب يف  ريق ا إىل الشامو   عم  أبو ق إّن 

َ ت عّ إلّ؟ لد   ج ّ إىل الرمّ واحلصد ومأل ح رح و م  ب  البئرو  قا   أرحاب : ومي
  قا : اقري  د ن ا حّت إإا جاب بنو هاشم وا  أج  هم العطش  يموتوا  ن   رهم.

   عّ القوم مثّ  عل  وم يرتكوا للبئر أثراً.
لد :  دص  اتد   د ح وادا لدد     قا  أبدو ج دّ: اآلن اد  بلودن مدرادريو ق الت دن إىل  بد

هصح ال ابة وهصح القربة والزاد وا تف  ن اجلبّ  ذإا جاب رك   م   واد  أج د هم العطدش 
ت   ددربهم  ددذإا بش ددرت  زددوهتم أ تقتددّ وحلو جتددّ زددن ا والنصدد  وم نيدد وا للبئددر أثددراً  يموتددوا  دد

 تري  من أهّ مكة.
  قا  الو م: تعاً و ا ة وحب اً وكرامة.

ق مددار أبددو ج ددّ وبقددب العبدد  كمددا أمددرحو ومددا هددب إال  مددا ات وإإا بركدد  بدد  هاشددم ادد  
أثدراًو   داان رد ورهم وأيقندوا لدد    تبادر القوم إىل البئر  لدم نيد واو أابّ يتق  م م الن  

 و  قا  ام: هّ كان هنا مودر  ي  ماب؟ باا     إوا بالرمو  
 ردمن بالرمّ واحل ارو.االوا: اعمو كاان هنا  بئر ا  

 ر دددر  ر ددد  حندددو السدددماب ود دددا اهلل أن  وحدددّت وادددف  لدددد حا  دددة البئدددر  مشدددد النددد  
 يسقي مو  ذإا باحل ارو والرمّ ا  ت ر ان وابعن    ا،اب وجرب ا،اب من  ن أا ام . 

 وا ار م ومارواو ومار العب  إىل أيب ج ّ واا : ما وراب ؟ ئ سقد القوم دوا م ومل
 .قا : واهلل ما أ لو من  ادب  م  اًو وح  ث م زا شاه  من  
 .(404)  امتأل غي اً واا  ل : غي   وج ّ        أ لحن أب اً  

 وادي  بيان
وكدددان كثدددري  (404)«إبيدددان»ق إن  الركددد  مدددار حدددّت بلدددق واديددداً مدددن أوديدددة الشدددام يقدددا  لدددد  

                                                           
 .11ص 16راجر حبار األاوار: م (100)
 .11ص 16حبار األاوار: م (101)
 .4ص 1للحموري: م (مع م البل ان إيبيان: بل  اا ر االردن   ا يلب البلقابو  (102)
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دا األش ارو  يرم من  ثعبان كبري حبيت إن  اااة أيب ج ّ   ا ن من  ورمتد   وشدب  ليد و  لم 
دد  اد  موح  لينددا لددرتب  أ دا  اددا  لعبيد ح: تددأ  روا جاابدداً  دذإا جدداب ركد  بدد  هاشددم يتقد  م م  م 

 .ااات  الثعبانو  عسد أن ترمي  إىل األرض  يموت! 
وبال عددّ  قدد  امتثددّ العبيدد  مددا أمددرهم بدد و وإإا بركدد  بدد  هاشددم ادد  أابددّ يتقدد  م م الندد  

. 
 ام: أراكم ا  ازلتم ولية هو وان ازولكم؟   قا  
  لعن اهلل من يبو ّ. وأبو ج ّ: لق  امتحيين أن أتق  م  ليّ  تق  ملد    قا 

وتقدد  م أمدددام م ود دددّ إىل إلدددّ    ددرح العبددداس بدددصلّ وأراد أن يتقدد  مو  ن ددداح النددد  
 .  ز ق  ا  الشع  وإإا بالثعبان ا  و رو  ارتع ت من  اااة الن  

 ق الت ن إىل الثعبان واا  ل : ارجر من حيت أتين.
  نطق الثعبان بق رو اهلل تعاىل واا : الس م  ليّ يا  م .

 م م .  أجاب الن  
دا أادا ملدّ مدن ملدو  اجلدن واد   مندن   قا  الثعبان: يا  مد  مدا أادا مدن هدوام األرض وإا 

 هدب لولد  ي  در مدن اسدلب يقدا  ومدألت  الشد ا ةو  قدا :  لد ي  أبيّ إبدراهيم اخلليدّ 
وو  ين أن أجتمر بّ يف هدصا ا،كدانو واد  شداه ت ا،سديو  يسدد بدن مدر    م  لد  
  ليلة  رم ب  إىل السماب وهو يورب احلواري  بات با ّ وال  و  يف مل تدّ واآلن اد  ثدر

 اهلل نلب بّ    تنس  من الش ا ة يا مي  ا،رمل .
 إلّ  لب   ع  من حيت جئن وال تتعر ض ألح  من الرك . : لّ قا  لد  الن  

يقينداً  واحلداد أ مام الن   و واب الثعبانو  لم ا ا ر القوم إىل ك م    بوا من إلّ
 .(402)و رحاً  بنبو و الن  

 نبع الماء من بين أصابع  
ددم مدداروا وازلددوا واديدداً كددااوا يسددت ي ون مددن ا،دداب الددصري  يدد  منددص القدد م  لددم نيدد وا  يدد   ق إّن 

 ددددن إرا يدددد  وغمددددة ك  يدددد  يف الرمددددّ ورمددددق بطر دددد  السددددماب ود ددددا  شدددديئاًو  شددددم ر الندددد  
 بكلماتو  نبر ا،اب من ب  أرابع  وجرت  لد األرض أّنار.

                                                           
 .15ص 16راجر حبار األاوار: م (103)
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 قددا  العبدداس: أمسددّ يددا بددن أ ددب أ شددد أن توددر  أموالندداو  شددربوا ثيعدداً وملئددوا اددر م 
 ومقوا دوا م. 
يأكددّ  إإا كددان  ندد   شددبب مددن التمددر  أح ددرحو  كددان  ،يسددرو:  قددا  الندد  

َ ت عّ إلّ يا بن أ ب؟   التمر ويورس النوب يف األرضو  قا  لد  العباس: مي
 اا : يا  م اقري  أن أغرم ا خنً . 
  قا  العباس: ومّت تأكّ فارح؟ 

 اا : السا ة اأكّ من ا واتزو د إن شاب اهلل تعاىل.
 إإا غرمن تثمر يف مخة من ؟!   قا  العباس: إن  النيلة

 اا : يا  م موف ترب من  يات ريب  الكربب. 
: يددا  ددم ارجددر إىل ا،ودددر الددصري وبعدد  إلددّ مدداروا حددّت غددابوا  ددن الددوادريو  قددا  

 غرمن  ي  الني ت واثر لنا ما اأكل .
 كدددان   عدداد العبددداس  دددرأب الدددني ت اددد  أفدددرتو  مددأل من دددا راحلتددد  والتحدددق بدددالن  

 من  ويطعم القا لة.  يأكّ
  اصا  غ   أبو ج ّ واا : ال تأكلوا يا اوم   ا يصنع   م   الساحر.

  أجابوح اا ل : ما هصا بسحر.
 مع الراهب النصرانش

وما هب إال  ما ة حّت   ر   الرك  إىل أن ورلوا  قبة أيلة
واد    (405)وكان  ا ديدر (401)

اد    يد   (406)ن إلي  اد   دالر الكتد  و ند ح مد روكان  ي م راه  يرجعو  وكان  لو اً رهباااً 
 . من      يسد بن مر   ر ة الن  

دددروين  كدددان إإا ادددرأ االميدددّ  لدددد الرهبدددان ووردددّ إىل رددد ات  و  بكدددد وادددا : مدددّت تبش 
متو جداً بتدام الكرامدة ت ل د  الومامدة يشد ر  (407)ز بب البشري الندصير الدصري يبعثد  اهلل مدن هتامدة

 قيامة؟ يف العصاو يوم ال
                                                           

 ماد و أيّ. (لسان العرب أيلة: ارية  ربية  يما ب  مصر والشامو  (104)
 ماد و دير. (الع  ري الكنيسةو كتاب ال ير: البيعة أ (105)
 ماد و م ر. (ّمر البحرين السي ر: الكتاب الصري يس ر  ن احلقا قو  (106)
 ماد و هتم. (لسان العرب هتامة: امم مك ةو  (107)
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 قدا  لدد  الرهبددان: لقد  اتلدن ا سددّ بالبكداب واألمددف  لدد هدصا الددصري تدصكرح و سددد أن 
 يكون ا  ارب وات .

 قدا : إري واهلل إاد  اد  و در بالبيدن احلدرام وديند   ند  اهلل االمد م  مدّت تبش دروين بق ومد  
 من أرض احل احل؟

األاوار من جب  الند   بقب الراه   لد تلّ احلا  حّت  ا م بعط الرهبان وا  أشران 
 .ن ر الرهبان إىل اورحو  قالوا: يا أبا الرهبان هصا رك  ا  أابّ من احل احل  

  قا : يا أوالدري كثرياً ما مر ت بنا الركبان.
 . قالوا: يا أبااا ا  رأينا اوراً ا    

مدا رددت  رمق بطر   حنو السماب واا : إاب جباح هصا احملبوب الدصري حلاد  يد  ت ك درري إال  
 . لب  بصرري

 مددا امددتتم  ح يثدد  حددّت رد  اهلل  ليدد  بصددرحو  قددا  للرهبددان: كيددف رأيددتم جدداح هددصا الرمددو  
 .؟ ن     م الويوب

ق إا ددد  ادددا  ،دددن حولددد : إن كدددان النددد  ا،بعدددوث يف هدددصا الركددد    بددد   أن يندددز   دددن هدددصح 
ددا خت ددر  وتثمددرو  قدد  جلددة  ت ددا الع يدد  مددن األابيدداب وهددب مددن   دد   يسددد بددن  الشدد رو  ذّن 

 يابسةو وهصح البئر م ار  ي ا مابو  ذا  يأيت إلي ا ويشرب من ا. مر  
  ما هب إال  ما ة وإإا بالرك  اد  أابدّ وازلدوا  ند  البئدر وحط دوا رحداام وكدان الند  

 .و   اخللوو بن س    لة  ن الش رو  ا  ر ت وأفرت من ما ت ا
 مشد إىل البئر وكاان ا  ج  نو  ن ر إلي ا  اام الن   ما امتقر   م اجمللة حّت 

 وت ّ  ي ا  ت   رت من ا  يون كثريو وابر من ا ماب مع .
ددا رأب الراهدد  إلددّ اددا : يددا أوالدري هددصا هددو ا،طلددوبو  ذادد  مددي  األاددام لنأ ددص مندد    لم 

 الصم ة لبقي ة الرهبان.
ل : إن  أباادا يسدل م  ليدّ وهدو    القا لة واولوا بادروا وهي ئوا الوال م  رحاً ب  واازلوا إىل مي  

 ي  و  إىل وليمت .
 دأ رب أبدا ج دّ زدا االد  الراهد و  ندادب يف العدرب و  نز  بع  م وم ير رمو  اهلل 

 إن  هصا الراه  ا  رنر ألجلب وليمة واقري  أن جتيبوا د وت .
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  قا  القوم: من ارت   ن  أموالنا؟ 
 م  اً  ن ها   و الصاد  األم . قا  أبو ج ّ: اجعلوا  

ومددددألوح أن نيلددددة  ندددد  متددددا  م وإهبددددوا إىل  وبال عددددّو  قدددد  جدددداب القددددوم إىل الندددد  
 .الراه  يتق  م م أبو ج ّ

 شدر وا باألكدّ وأ دص الراهد  ين در  و لم ا د لوا  لد ال ير رح د   دم واد  م ادم الطعدام
همو  قدددا : وا  يبتددداح إن  الدددصري يف أحددد  إلدددي م رجددد ً بعددد  اآل دددرو  لدددم يدددر رددد ة النددد  

 اات رااح م م ح.
 ق اا  بع  إلّ: يا أمياد اريش هّ بقب منكم أح ؟ 

  قا  أبو ج ّ: اعم بقب ر  روري أجري  لد أموا  بعط اسا نا.
َ ال الن  ن رح محزو مي  الش  اب  تأ  ر من ا البشري النصير والسدرام ا،ندريو  :واا : مي

 ألماات  ولية  ينا أرلو من . تركناح  ن  متا نا 
 إىل الراه  واا : أرين الس ر وأ ربين زا  ي . ق الت ن محزو 

 و، ا الح وا الص ات اليت  ي  اا  العباس: يا راه  إإا رأيت  تعر  ؟ 
 اا : اعم. 

 اا : مر معب إىل الش رو  ذن  راح  هصح الص ة  ت ا.
دددا ر ح ّندددط اا مددداً حدددّت بلدددق النددد   يدددرم الراهددد  مدددن الددد ير ّددد  اً يف  طواتددد   و  لم 

 واا : مرحباًو الس م  ليّ يا رمو  اهلل.
 : و ليّ الس م يا  ام الرهبان ويا ابن اليواان. قا  لد  الن  

  قا  الراه : وما أدرا  أين  ابن اليواان.
 اا : الصري أ رب  أين  اقبعت يف   ر الزمان. 

 ما. ااك   الراه   لد ا مي  يقب ل 
إىل وليمت و و، ا أشرف  لد القوم اداموا لدد  إجد الً وأجلسدوح  ق إا  ارطح  الن  
 .يف أوما  م يف أ لد مكان

وواف الراه  ب  ي ي  والرهبان حول و  رمق الراه  بطر د  السدماب وادا : إادب ومدي ري 
 وموالري أرين  اف النبو و.
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ّ  جرب يّ ور ر ثياب   ن و ر  حو    ر  داف النبدو و بد  كت يد   سدطر مند   أرمّ اهلل  ز وج
 اور ما ر.

ددددا ر ح الراهدددد   ددددر  مدددداج اً هيبددددة مددددن إلددددّ النددددورو ق ر ددددر رأمدددد  واددددا : هددددو أاددددن   لم 
 .(408)حق اً 

 محاولة اكتيال النبش 
تعدددر ض يف حياتددد  أكثدددر مدددن مدددر و حملاولدددة اغتيدددا  مدددن ابدددّ الي دددود  ال خي دددد أن  النددد  

يف الشددام الدديت ادد م إلي ددا للت ددارو يف أمددوا  السددي و   نيددة  وغددريهمو ومن ددا  ندد ما اددز  
 .(م م اهلل  لي ا 

، ا ازلن أرض الشام وازلوا  ا تبادر أهّ ا، يندة واشدرتوا    ب التاري  أن  اا لة الن  
 ذادددد  م يبددددر شدددديئاً مددددن  ب ددددا ت م وبا ددددن اددددريش ب ددددا ع ا بددددأغلد األفددددانو وأم ددددا الندددد  

 .با ج ّ أ ص يسير ب ب ا ت و حّت  أن  أ
دا أردبو الصدباح ادادب الند  دا أابلدوا يريد ون الب دا ر م نيدد وا إال    لم  يف العدربو  لم 

داً شد ي اًو وم  ب ا ر   نية  اشرتوها بأددعاف مدا با دن ادريشو  داغتم  أبدو ج دّ لدصلّ غم 
دداّنم وكددان ادد  ا  لددر  يبددق مددن ب ددا ر   نيددة إال  محددّ بعددري   دداب رجددّ مددن أحبددار الي ددود وك  

ددا ا ددر إليدد   ر دد  بددالنور واددا : هددصا الددصري يسدد    أح منددا ويعط ددّ  لددد ردد ة الندد   و  لم 
   اا من  واا : بكم هصا احلمّ؟  أدياانا ويرم ّ اسوااناو ولصا  ذا  اص  اتل  

 :  مسما ة درهم ال ينق  من ا شبب.  قا 
 اا : اشرتين بشرط أن تسري معب إىل منز .

ومارا إىل منزل و  لم ا ارب الي ودري من منزل  هرع إىل حلوجت  واا  اا:  و قبّ الن  
 اقري   منّ أن تعيني   لد اتّ هصا الصري يعطّ  أدياانا.

  قالن: وماإا أرنر ب ؟ 
اددا :  ددصري  ددردو الرحددد واجلسددب  لددد بدداب الدد ار  ددذإا رأيتيدد  اددبط من ددا الددثمن و ددرمو 

 ارمي ا  لي  لتقتل  واسرتيو من .
ددا  ددرم الندد  وبال  عددّ  قدد  أ ددصت حلوجددة الي ددودري الرحددد ورددع ت إىل مددطو الدد ارو  لم 
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   أمسددّ اهلل يدد ي ا ورجددف الب ددا وغشددب  لي ددا وكددان اددا ولدد ان  مه ددن أن تلقي ددا  ليدد
 اا مان ب ناب ال ار  سقطن الرحد  لي ما  ماتا.

ددا ا ددر الي ددودري إىل مددا جددرب  لددد أوالدح اددادب اومدد  بر يددر رددوت  بوح مددن كددّ  أجددا و لم 
 ح ب وروب واالوا ل : ماإا بّ؟ 

ّ  ببل كم هصا الرجّ الصري يعط دّ أديدااكم ويسد    أح مكدم واد    قا : ا لموا أا  ا  ح
 د ّ منز  واتّ أوالدري.

  لم ا تعوا إلّ من  ركبوا  يوام وجر دوا ميو  م ومحلوا  لد اريش كا ة.
 م وارت ر الصياح. مه وا   وإىل الي ود  لم ا ا ر أ مام الن  

و اددصا  وبعدد  أن  رأب الي ددود بددأس اددريش أثعددوا  لددد أن يبعثددوا بعددط رؤمددا  م ّددر دين 
 . ن الس ح

  لم ا رأهتم اريش من غري م ح االوا ما شأاكم؟ 
د أو  مددن يبدد ع  ددراب  اددالوا: إن  هددصا الرجددّ الددصري معكددم د يعنددون بددصلّ الندد  

والرأري  ن اا أن تسل موح لنا حّت اقتل  واسدرتيو مند   ومدياركم واتّ رجالكم و طيم أرنامك
 حنن وأاتم.

دددا تدددر محدددزو الكددد م ادددا : يدددا ويلكدددم هي دددات هي دددات أن اسدددل م  إلددديكمو   دددو اورادددا   لم 
 ومراجنا ولو تل ن  ي  أرواحنا   ب   اح دون أموالنا.
 .(405) يئة الي ود من بلوغ مرادهم ورجعوا  لد أ قا م

   مّكة ل عودة الرسول 
حينما أشرف  لدد مشدارف مكدة ا،كر مدة بعدت ا،يدربين   ينقّ ا،لر ون أن  الرمو  
 …كب يبش روا بق وم  إىل مكة 

دددرون بق ومددد   دددرون يبش  وخيدددربون النددداس  دددن   ددديم جتارتددد   وبال عدددّو  قددد  أ دددص ا،بش 
حددداحل  لدددد الكثدددري مدددن الربكدددات يف هدددصح السددد رو  ومددد ب مو  قيتددد  يف مددد رحو وكيدددف أاددد  

 الشاا ة. 
م ، ددا  لمددوا بدداخلرب  رجددوا مبددادرين يسددبق م  بيدد    نيددة وجواري دداو  كددان الندد   ولددصا  ددذّن 
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 . ال  ر   لد  ب  من  بي    نية إال  يعقر اااة  رحاً بق وم 
اادددا واددد  أابلدددن مدددا،ة  ق ت دددر   النددداس إىل منددداحلام وا دددرت السدددي  و   نيدددة إىل ثي

دا م وكاادن اد  ا تدادت أن  دوت بع  د ا يف كدّ مد رو ونيدر ب البقيدة إال  يف هدصح السد روو  ذّن 
تنق  من ا شعروو  واف الناس متع  ب  من إلّ وأ صوا يتسابلون ، دا زدر   دم اجلمدا : ،دن 

 هصح؟ 
 خل نية من الشام.  يقا : هصا ما أ ادح  م  

  صهلن  قوام.
ددوا رحااددا و  ردددوا اجلميددر  لي ددا وكااددن جالسددة و، ددا اجتمعددن أمددوا  السددي  و   نيددة  ك 

 .يعرض  لي ا األمتعة شيئاً  شيئاً  (ميسرو جالة ومأل ال ار و  لف احل اب والن  
 وبعثن إىل أبي ا ختربح بصلّ وترغ ب  يف الن     هشن من بركة الن  

 ما هب إال  ما ة واحد و وإإا  ويلد  اد  أابدّ ود دّ مندز  السدي  و   نيدة وإإا  دا تقدوم 
ق أ دددصت تعدددرض  ليددد  الب دددا ر وهدددب  ولدددد  إجددد الً وجتلسددد  إىل جنب دددا وتبددد أح بالرتحيددد  بددد 

 .(440)واهلل يا أبتاح إا  مبار  تقو : يا أبن هصا كل   بربكة  م  
 طلب الزواج من النبش 

م تكن  لد دين أهّ  هنا  الكثري من ا،لي  ات اليت ت    لد أن  السي و   نية 
و من ددا: حرردد ا الشدد ي   ّ كااددن ملمنددة  لددد ديددن إبددراهيم اخلليددّ مكددة مددن الشددر و بدد

 .  لد أن تكون هب راحبة الشرف الع يم يف أن تكون حلوجة للن  
الددصري ومددّ يف جبيندد  اددور  يدد     لددد  مددق معر ت ددا وتق يسدد ا للرمددو   ادداوهددصا إ

 الرمالة اخلازة.
دددا  ر دددن السدددي و   نيدددة مقدددام الرمدددو   أاددد  اددد    دددر الزمدددان بادددن وا مأ اعدددمو  لم 

 بصلن كّ ما ل ي ا كب تنا  شرف الزوام من .
ا  لد : ادم إىل  مومتدّ وادّ ادم  واالدن  ردن ا سد ا  ليد     ب التاري  أّن 
 وال ختش من كثرو ا، ر   و  ن ري. وخيطبوين لّ من أيب
ددد  أيب  الددد    يدددرم النددد   والسدددرور يف وج ددد و   مدددن  نددد ها ود دددّ  لدددد  م 
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  مام  ّتمع  وج  أ
وادددا : يدددا بدددن أ دددب ي ندددل  مدددا أ طتدددّ   نيدددة وأون  دددا اددد    ن دددر إليددد  أبدددو  الددد  

 غمرتّ من  طاياها؟ 
 : يا  م   إليّ حاجة. قا  

 اا : وما هب؟ 
 اا : تن ط أان وأ مامب هصح السا ة إىل  ويل  وختطبون   من    نية.

 ب  ملي   واالف.  ا تلف أ مام الن  
: يدا معشدر األ مدام اد  أ لدتم الكد م  يمدا ال  ا د و  يد و اومدوا وا طبدوا    قا  الند

 .(444)    نية من أبي ا  ما  ن كم من العلم مثّ ما  ن ري من ا
 
 

 ميسرة يتحّدث عن الرسول 
 ن   يم مقامات   وح  ثوا السي و   نية  من الصين أشادوا ب  ا ّ الرمو  

 يلدة مد رح إىل الشدام وشداه  بعينيد  كدّ ا،عداجز  لند  هو  ميسرو(  ادم ا الصري را دق ا
 والكرامات احملمودو اليت ات  قن لد  أثناب الطريق.

دددا  ددداد ميسدددرو مدددن السدددد ر الت تدددن إليددد  السدددي و   نيددددة واالدددن: حددد  ث  كيدددف كددددان   لم 
 ؟ م ركم؟ وما الصري  اينتم من  م  

و ق ومددا  اينددن مندد   قددا : يددا مددي يت وهددّ اق يددق أن أرددف لددّ بع دداً مددن ردد ات 
 أ ربها حب يت السيّ والبئر والثعبان والنيّ وما أ ربح الراه  وما أوراح إىل   نية.

 قالددن: حسددبّ يددا ميسددرو اإهدد   أاددن حددر  لوجدد  اهللو وحلوجتددّ وأوالد و ولددّ  ندد ري 
 وا  امتأل مروراً و رحاً. (444)ما تا درهم وراحلتان و لعن  لي   لعة منية

 واالن: يا مي ري كيف كان م ركم؟  الت تن إىل الن    نية ق إن  السي  و  
 و  ث ا زا با   وما شراح.  أ ص 
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 رأت   نية رحباً   يماًو واالن: يا مي ري لق   در حت  بطلعتدّ وأمدع ت  برؤيتدّ  د  
 .(442)لقين بلماً وال رأين حنوماً 

 السّيدة ص ية تخطب للرسول 
يف الزوام مدن السدي و   نيدة  برغبة الن   الن   و، ا  لمن السي  و ر ية  م ة

   وبعددد  أن ا  لعدددن أن  السدددي  و   نيدددة هدددب الددديت  رددددن ا سددد ا  ليددد  أرادت أن
كاادددن اددد  رد ت الكثدددري مدددن أمدددياد   تطمدددأن لصددد   اخلدددربو لعلم دددا أن  السدددي و   نيدددة 

د اريش و شين أن تكون السي و   نيدة  ا  رددوان اهلل غدري جداد و يف رغبت داو ولدصا  ذّن 
 : مأإه  إلي ا واقب   لكم األمر. لي ا( االن أل مام الن 

 سدددارت إىل دار   نيدددةو  لقيت دددا بعدددط جواري دددا يف الطريدددق  سدددبقت ا إىل الددد ار وأ دددربت 
 السي  و   نية بق وم ا.

 وكاان السي و   نية تري  النوم  ن  ن وهي أت اا ا،كان.
 إىل السي  و   نيةو  رح بن  ا كثرياً.  طران ر ي ة البابو   تو وجابت

  قالن السي  و ر ي ة: يا   نية جئن أمألّ  ن ك م أهو رحيو أم ال؟ 
 قالن   نيدة: بدّ هدو ردحيو إن شدئن خت يد  أو شدئن تب يد و وأادا اد   طبدن  مد اً 

  .لن سب و م لن  ن  م رري وإين  ا   لمن أا  ملي   من رب  السماب 
 ك م ا وامرت ت من . تبس من ر ية من  

ات رري الديً و او، ا  زمن السي  و ر ي ة  لد اخلروم من ال ارو االن اا السي  و   نية: 
 واالن: يا ر ية باهلل  ليّ إال  ما أ نتي   لد حاجيت.

 قالدن: يدا إ دويت اومدوا إن كندتم ادا م   دو اهلل إن    رجعن ر ية إىل أ مدام الند  
 .(441)  رحوا بصلّ ورغبة   اا يف ابن أ يكم  م

 يقصدون  ويلد أعمام النبش 
برغبدة السدي  و   نيدة يف الدزوام  و ن ما  دادت السدي  و رد ي ة وأ دربت أ مدام الند  

وألبسدد  أحسددن الثيدداب وأ يرهددا وال دد ح مددي اً    رمددو  اهلل مدد  أبددو  الدد  إىل مندد  
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روا حددّت  ورددلوا منددز   ويلدد  ق  مددا ووأركبدد   لددد جددوادح وأحدد   بدد   مومتدد  مددن كددّ جاادد 
  سبقت م اجلوارري إلي .

  لم ا ا ر  ويل  إىل ب  هاشم اام ام ورح    م.
ل : يا  ويلد  مدا جئندا إال  حلاجدة وأادن تعلدم اربندا مدنكم وحندن يف   قا  أبو  ال  

 هصا احلرم أبنا أب واح  وا  جئنا  ا ب  ابنتّ   نية لسي اا وحنن اا راغبون. 
؟  قا   و   يل : ومن اخلا   منّ؟ ومن ا،يطوبة م  

  قا  أبو  ال : اخلا   من ا  م   ابن أ ب وا،يطوبة   نية. 
دددا تدددر إلدددّ  ويلددد  تودددري  لواددد  وادددا : واهلل إن   ددديكم الك ايدددة وأادددتم أ دددز  اخللدددق  ليندددا   لم 

 .(445)ولكن   نية ا  ملكن ا س ا و قل ا أو ر من  قلب
 

 بش ورقة يرّكب  ديجة  ش الن
وا  كاان السي و   نية  م م اهلل  لي ا( تق  س  م  ا وراة بن او ّ و رتم  رابح كثرياً 

ا كاان تستشريح يف اقمورها الصعبة ا، م ة.  بّ د وكما يف التاري  د أّن 
دا  ا  لدر ورادة  لدد  ، دا رغبدن يف الدزوام مدن رمدو  اهلل  وكما ورد يف التاري  أّن 

اً  لدددد أحددوا  اددد    دددر الزمدددان وكيدددف أادد  يتدددزو م بدددامرأو تسدددود اوم ددداو حااددا واددد  كدددان مط لعددد
ومد ب ا امدة ا،درأو الديت مدتكون حلوجدة   رغ ب ا يف الزوام من  وأشار  لي ا ب  ا ّ الن  

 ل . 
أا : كان خل نية  م يقا   (البحار  ق  اقّ الع مة اجمللسب  ردوان اهلل تعاىل  لي ( يف 

 ووكددان يعددرف ردد ات ادد    ددر الزمددان والكتدد  كل  ددا وكددان  ا،دداً حددرباً  وكددان ادد  اددرأ ولددد  وراددة
وكان  ن ح أا  يتزو م بامرأو مي و من اريش تسود اوم دا وتن دق  ليد  ماادا وزك ند  مدن ا سد ا 

 رجددا وراددة أن  ووتسددا  ح  لددد كددّ االقمددورو  علددم وراددة أادد  لددية زكددة أكثددر مدداالً مددن   نيددة
يقددو  اددا: يا  نيددة مددوف تت صددل  برجددّ يكددون أشددرف أهددّ تكددون ابنددة أ يدد    نيددة وكددان 

 .(446)األرض والسماب
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 مهر السيدة  ديجة 
مط لعدة  لددد    يمدة الشدأنو  ار دة بق امددة الند     نيددة لقد  كاادن السدي  و 

دا كاادن تبدص  الودا  والن دية حدّت    دد   ج لة ا رح وارت داع مقامد  الشدام و ولدصا  ذّن 
 . بزواج ا من 
دددا  لرمدددو  ل دددر مبلدددق ا،د عدددن  قددد   ر  دددن الدددزوام مدددن أمدددياد العدددرب  مدددر أّن 
 .وحل ما  م
 .الن   ي    لد غور معر ت ا وم ب رغبت ا يف ااوهصا إ

 و أجابددددددددددد  كدددددددددددصا وكدددددددددددصاولدددددددددددصا  دددددددددددذن   م  دددددددددددا ورادددددددددددة ، دددددددددددا ادددددددددددا : اريددددددددددد  م رهدددددددددددا وهدددددددددددو  
 اا ً : ردينا بصلّ.   ال  أبو

 د إلّ.  قا   ويل : ا  حلو جن   نية زحم   ل
  ق  النكاح.  قبّ الن  

  ن ط محزو وكان مع  دراهم  نثرها  لد احلادرين. 
ويف ا ددة الواددن اددام أحدد  احلادددرين واددا : يددا اددوم رأينددا الرجددا    ددرون النسددابو وم اددر 

 النساب   رن الرجا ؟ 
عطددد ومثلددّ مددن يح ومددّ إليدد  و  وأجابدد  اددا ً : مثددّ  مدد    ددن ط أبددو  الدد  

  يقبّ من .ي  ري وال
إن  اهلل تعدددداىل ادددد  حلو م بالطدددداهر الطدددداهرو  :ق إا دددد  تددددر الندددداس مناديدددداً ينددددادري مددددن السددددماب

 وبالصاد  الصاداة. 
ّ  جرب يّ أن يرمّ  لد الناس الطي    لد الرب  وال اجر.  وأمر اهلل  ز وج

واد  أحد   بد  أ مامد  مدن  إه  إىل منز   م د  أيب  الد   ق  إن  رمو  اهلل 
 . ح ب وروب  اجتمعوا يف دار   نيةكّ 

واالددن: ابعث ددا  أربعددة  الف دينددار إىل رمددو  اهلل  وادد  بعثددن السددي  و   نيددة 
إىل  م ددّ العبدداس لريمددل ا إىل أيبو وأرمددلن مددر ا،ددا   لعددة
مددني ةو  سددار  ددا كددّ مددن  (447)

 العباس وأبو  ال  إىل منز   ويل  وألبساح اخللعة.
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دار ابنت  السي  و   نية وادا : يدا بنيدة مدا االات دار بالد  و ؟   قام  ويل  من ما ت  إىل
 ج  زري ا سّ   صا م ر  أرملوح إ   وأ طوين هصح اخللعة.

إىل  م  ددا وراددة واالددن:  ددص هددصح األمددوا  إىل  مدد   اددصا  الت تددن السددي  و   نيددة 
 وثيدر مدا  : إن  مدا  و بيد ري د : هصح ه ية لّ تصر ف  ي ا كيف تشابو وادّ لددواّ ل

 إج الً وإ  اماً. أملّ وما هو  ن ي ري  ق  وهبت  لد  
 واف ورادة بد  حلمدزم وا،قدام وادادب بدأ لد ردوت : يدا معاشدر العدرب إن    نيدة تشد  كم 
ا ا  وهبن ا س ا ومااا و بي ها و د م ا وثيدر مدا ملكدن  ين دا والصد ا  وااد ايا   لد أّن 

 ون  وهو ه ية من دا إليد  إجد الً لدد  وإ  امداً ورغبدة  يد وثير ما بص  اا مقبو  م حملم  
  كواوا  لي ا من الشاه ين. 

اددد  بعثدددن جاريدددة  وكاادددن   نيدددة  وبعددد  إلدددّ اصددد  ورادددة مندددز  أيب  الددد  
ددب وراددة خيلع ددا  ليدد   ومع ددا  لعددة مددنية واالددن: أد لي ددا إىل  مدد    ددذإا د ددّ  ليدد   م 

 ليزداد  م ب  ي  حب اً.
ددددددددا د ددددددددّ ور   اددددددددة  لددددددددي م ادددددددد  م ا،ددددددددا  إلددددددددي م واددددددددا  الددددددددصري االتدددددددد    نيددددددددةو  قددددددددام  لم 

 وكساح اخللعة وحلادح  لعة اق رب. الن  
  لم ا  رم وراة تع    الناس من حسن  وثال . 

ددات  ددا كااددن الليلددة الثالثددة د ددّ  لي ددا  م  ق إن  السددي  و   نيددة أ ددصت يف ج احلهدداو  لم 
 .(448)م الثالت كعادهتمواجتمر السادات واألكابر يف اليو  الن  

  طب  ش عقد الرسول 
ددم إإا أشددر وا  لددد أمددر م ددم أن يقدد  موا اخلطابددة ويت ددا روا ب  ددا ل م  مددن  ددادو العددرب أّن 

 و صاام أمام اآل رين.
ددد و و   دددب الدددزوام مدددث ً كدددااوا يتبددداهون بأاسدددا م وأحسدددا م   لدددد  امدددن م ومزايددداهم  نيلك 

و اليت تر ر من شأّنم ل ب ا،  .أل العاماخلري 
للسدددي و   نيدددةو  قددد  أ دددص الطر دددان  وهدددصا مدددا حصدددّ زامددداً لددد ب  طبدددة الرمدددو  

 و صال  احلمي و اليت أار ها ا،لالف وا،يالف. يت ا ران ولكن ب  ا ّ الرمو  
                                                           

 .41ص 16راجر حبار األاوار: م (118)
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مناديددداً بدددأ لد ردددوت : يدددا  ي تيدددر بدددالن  «  ويلددد » قددد  أ دددص والددد  السدددي  و   نيدددة 
 دراب وال أال دن الودرباب بأ  دّ مدن  مد  ولقد  ردديت  البنديت معاشر العربو واهلل ما أول ن اخل

 . (445)بع ً وك واً  كواوا  لد إلّ من الشاه ين
َ تنكددرون ال  ددّ ألهلدد و هددّ مددقيتم الويددت إال   ق اددام العبدداس واددا : يددا معاشددر العددرب مي

  احلسد  بابن أ ب؟ وهدّ ا  در  حلر كدم إال  بد ؟ وكدم لدد   لديكم مدن إيداد كتمتموهدا ولدزمتم لدد
م خيطد   والعناد؟ وباهلل أاسم ما  يكم من يعاد  ردياات  وال أمااتد  وا لمدوا أن   مد اً 

 إن  ا،ا  حلا ّ...  و  نية ،ااا وال ثااا
وأمسددّ الندداس  ددن  و، ددا  طدد  اجلميددر أابددّ  ويلدد  وجلددة إىل جاادد  رمددو  اهلل 

ددا  لبددتم الكدد م حددّت يسددمعوا مددا يقددو   ويلدد و  قددا   ويلدد : يددا أبدد ا  الدد  مددا االات ددار  م 
اا دوا األمددر  ددذن  احلكدم لكددم وأاددتم الرؤمداب واخلطبدداب والبلودداب وال صدحاب  لييطدد   طيددبكم 

 ويكون العق  لنا ولكم.
 .(440)و ط   طبة ثيلة اقل ا ا،لر ون يف مصن  اهتم  ن ط أبو  ال  

 وهكصا ف هصا الزوام ا،بار .
  ين الزواج عمر الرسول 

 إح ب و شرين منة. ح  تزو م بالسي  و   نية  كان  مر الن  ايّ:  
 .(444)كان مخساً و شرين منة  وايّ: إن  مرح 

وادد  أاامددن معدد  أربعدداً و شددرين مددنة وشدد راً. وم يتددزو م  لي ددا غريهدداو إال  بعدد  أن تو يددن 
 (444). 

رت بشددّنددا ادد  إحيددت  م تتددزوم بوددري رمددو  اهلل  وال دداهر أن السددي و   نيددة 
  لم تقبّ أري واح  كزوم اا. بزواج ا من الرمو  

يف   مم يتزو م بكراً غري  ا شدةو ولكدن  دال  هصا وا  إكر ثا ة من ا،لر    أا  

                                                           
 .65ص 16حبار األاوار: م (119)
 .4158باب الو  والش ود واخلطبة والص ا  ح 154ص 1من ال و رح ال قي : م (120)
 .وأوالدح  ال صّ األو  يف إكر أحلوام رمو  اهلل  115اا ر إ  م الورب: ص (121)
 .21ح 2ب211ص 22اا ر حبار األاوار: م (122)
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 وو لدم ااد ب يف الشدايف وأبو القامدم الكدويف وأمحد  الدب إرري يف كتابي مداث رو من م: إلّ 
دا كاادن  ند ما تزو ج دا  لدد مدا حكداح  دن م يف ا ووأبو جع ر يف التليدي  لبحدارو  قدالوا: أّن 

 ددصراب. وإادد  م يبددق مددن أشددراف اددريش ومددن مدداداهتم وإوري اجلدد و مددن م إال   رمددو  اهلل 
 و ط  السي  و   نية ورام تزوني ا  امتنعن  لد ثيع م من إلّ.

دددا تدددزو م  دددا رمدددو  اهلل   طبدددّ  :غ ددد   لي دددا اسددداب ادددريش وه رّندددا والدددن ادددا  لم 
ريش واقمرا  م  ما تزو جن أحد اً مدن م وتزو جدن  مد اً يتديم أيب  الد   قدرياً ال مدا  أشراف ا

  ؟ دل
 كيدددف نيدددوحل يف ا دددرهم أن تكدددون   نيدددة يتزو ج دددا يتددديم ال مدددا  لدددد  وزتندددر مدددن مدددادات 

 اريش وأشرا  ا  لد أمواام الكثريو.
 المهر القلي 

مر الزوامو وا  ورد أن  ري اسدا كم ا، ر القليّ  ا أك   لي  االم مو وإلّ تس يً  أل
 ز ر اليّ. وأهّ البين  و وهكصا كان حلوام رمو  اهلل (442) أال ن م راً 

اثنتدا  شدرو د حسد  بعدط الروايدات د وم رهدا  تدزوم   نيدة   دذن رمدو  اهلل 
 .(441)أواية واش

 ادا  أيب: مدا حلوم رمدو  اهلل»يقدو :   ن محاد بن  يسد اا : تعدن أبدا  بد  اهلل 
   شدديئاً مددن بناتدد  وال تددزوم شدديئاً مددن اسددا    لددد أكثددر مددن اثندديت  شددرو أوايددة واددشو يعدد

 .(445)«اصف أواية
شدديئاً مددن اسددا  و وال حلوم شدديئاً مددن بناتدد   مددا تددزوم رمددو  اهلل »ويف حدد يت   ددر: 

 .(446)« لد أكثر من اثنيت  شرو أواية واشو واألواية أربعون درمها والنش  شرون درمها
 السيدة  ديجة  سالم 

هددب أو   امددرأو أمددلمن  لدد ب اجلميددر أن  السددي  و   نيددة  امددن االقمددور ا،ت  ددق  لي دد

                                                           
 .16181دمن ح 5ب 161ص 14مست ر  الوما ّ: م (123)
 .وأوالدح  ال صّ األو  يف إكر أحلوام رمو  اهلل  115اا ر إ  م الورب: ص (124)
 .11ح 2ب 158-154ص 22حبار األاوار: م (125)
 .14ح 2ب 158ص 22حبار األاوار: م (126)
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 .و منن برمو  اهلل 
مر اً ما شاب اهللو  عن   يف الكند ري ادا : جئدن  وا  بقين تصل ب مر رمو  اهلل 

لدددد العبددداس بدددن يف اجلاهليددة إىل مكدددة وأادددا اقريدد  أن ابتددداع ألهلدددب مددن ثيا دددا و طرهددداو  نزلددن  
 بدد ا،ط ل و اددا :  أاددا  ندد ح وأاددا أا ددر إىل الكعبددة وادد  حل قددن الشددمةو  ارت عددن إإ أابددّ 
شاب حّت داا من الكعبة  ر ر رأم  إىل السماب  ن ر ق امتقبّ الكعبة اا ماً مستقبل او  ما 

بت امددرأو لبثددن إال  يسددرياً حددّت جدداب غدد م حددّت اددام  ددن  يندد  ق مددا لبثددن إال  يسددرياً حددّت جددا
 قامددن  ل  مددا ق ركددر الشددابو  ركددر الودد م وركعددن ا،ددرأوو ق ر ددر الشدداب رأمدد  ور ددر رأمدد  

 :ق  ددر  الشدداب مدداج اً و ددر  الودد م مدداج اً و ددر ت ا،ددرأوو اددا  والودد م ور عددن ا،ددرأو رأمدد ا
  قلن: يا  باس إين  أرب أمراً   يماً.

 ؟  قا  العباس: أمر   يمو هّ ت رري َمن هصا الشاب
 الن: ال ما أدرري.

 اا : هصا  م  بن  ب  اهلل بن  ب  ا،ط ل  ابن أ بو هّ ت رري َمن هصح؟ 
 الن: ال أدرري.

ثنا  اا : هصح   نية بنن  ويل  حلوجة ابن أ ب هدصاو إن  ابدن أ دب هدصا الدصري تدرب حد  
 ددر إن  رب دد  رب  السددماوات واألرضو أمددرح  ددصا الدد ين الددصري هددو  ليدد و واهلل مددا  لمددن  لددد و

 .(447)األرض كل  ا  لد هصا ال ين غري هلالب الث ثة
وخيربهدا زدا يأتيد  مدن ابدّ أن ينبدأ بد و ومدا يدراح  يقدو  خل نيدة  وكان رمو  اهلل 

يف منام و وختربح هب بقو  وراةو  لم ا أتاح الوحب من  ند  اهلل  زوجدّ بالرمدالة أ ربهدا بدصلّ 
 كااا أو   مسلم  ب  ود اها إىل االم مو  أملمنو كما أملم  لب 

(448). 
 للسّيدة  ديجة  معّزة الرسول 

وإلدّ ،ناردرهتا لدد   معدز و  ار دة يف الد  رمدو  اهلل  كاان للسدي  و   نيدة 
 .و.. وإ اّنا السرير ب  وتص يق ا إي اح
                                                           

 .125ح 112ص 1شواه  التنزيّ: م (127)
. األمدددا  للطومدددب: و ومدددن النسددداب   نيدددة مدددن الرجدددا   لدددب    اهلل ادددا  ابدددن  بددداس: أو   مدددن  مدددن برمدددو  (128)

دة:   111و ّندج الب غدة: ص246ص 18وم 2ح 1ص 16. حبدار األادوار: م464اجمللة العاشدر ح 255ص كشدف الوم 
 .245و الع د القوية: ص86ص 1م
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 قددا : مددا رأيددن … رددوت هالددة بنددن  ويلد    عدن  ا شددة االددن: تددر رمدو  اهلل 
 ت اقم  هن  د يع    نية د من هصا الصوت.كاليوم روتاً أشب  بصو 

 االن  ا شة:  قلن: يا رمو  اهلل ما يصك ر    وحلاً من   ا ز اريش! 
غ دددباً شددد ي اً م أرح غ ددد  مثلددد  ابلددد  وال بعددد حو ق ادددا : ال   و ددد  رمدددو  اهلل 

 وتددددددصكرري اقم  هندددددد و  قدددددد  كااددددددن اددددددا مدددددد   اثنتددددددانو أو  مددددددن  منددددددن يب ورحلاددددددن مدددددد   الولدددددد 
 .(445)ي وحرمت

ا كاان أح   أحلواجد  إليد  وأكدرم ن   ليد  وأ  دل ن   ند ح واقم  بنيد  وبناتد  ومسدليت  د   بّ إّن 
وم يكن بين  وبين ا ا ت ف أيام حياهتا حّت اب دن وهدو  ود وم ر جة غموم  كما إكر 

  لي ا.تعاىل رمحة اهلل وردواا   و ن ا راض  واا شاكر
  أو د السّيدة  ديجة 

 .إال  إبراهيم كل  م من السي  و   نية   د الرمو  إن  أوال
وادد  ولدد  با، ينددة و دداش مددنة و شددرو أشدد ر القبطيددةو أم ددا إبددراهيم   ددو مددن السددي  و ماريددة 

 .(420)ود ن يف البقير وفااية أيامو ومات با، ينة
 من األوالد: القامم والطي  و وا  ماتا زك ة روريين.   نية السي و  أمبن 
 .من البنات: حلين  واقم  كلثوم وراية و ا مة وأمبن

الديت ماتدن  مدا  د ا السدي  و الزهدراب  وكل  ن منت من أثر ال رب يف حياو الن  
 .وكاان أو  من التحق ب  من أهّ بيت  و أبي ا رمو  اهلل ش ي و م لومة بع  و ا

  و اة السّيدة  ديجة 
 .يف السنة الثالثة ابّ اا روزكة   تو  ين أم ا،لمن  السي  و   نية 

 كثرياً.  وا  حزن  لي ا رمو  اهلل 
، دددا ح دددرهتا الو ددداو د دددّ  لي دددا النددد  بشدددرها زكاّندددا يف اجلندددةو  ذاددد   وكدددان الرمدددو  

  تكره  ما أرب منّ وا  جعّ اهلل من الكرح  رياً.اا  قا : 

                                                           
 .21ص 1راجر شرح األ بار: م (129)
 .161ص 1مناا     أيب  ال : م (130)
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يف الشددددددددري ة يف ح رهتددددددددا وأد ل ددددددددا القددددددددرب بيدددددددد ح  و ندددددددد  د ن ددددددددا اددددددددز  رمددددددددو  اهلل 
وادد  تبعت ددا مصددا   وكددوارث   كااددن و اهتددا مصدديبة   يمددة  لددد الدد  رمددو  اهلل 

ّ .  م ل ا الن    بربا ة جأش وررب  لد ا،كارح ورداب من احلق  ز وج
ث ث بديف  ام واح  ابّ اا رو  وأيب  ال   وا  كاان و او السي  و   نية 

 .(424)ن البعثة بع   روم ب  هاشم من الشع مو أري يف السنة العاشرو من 
 .«ما اغتممن بوم  أيام حياو أيب  ال  و  نية»يقو :  وكان رمو  اهلل 

ح وهتدو ن  ليد  مدا يلقداح يف  ي  ع   ن  و  نية  ،ا كان أبو  ال   تعز ي  وتصدرب 
  ّ  .(422) إات اهلل  ز وج

 .(421)العام بعام احلزنولصا  ن  ما تويف  م  أبو ال  وحلوجت    نية تد إلّ 
  ردوان اهلل تعاىل  لي ا.

                                                           
 .54ص 18تو احلاب جبّ زك ة وهب مقربوو حبار األاوار: ماحل ون: ب  (131)
 .21ص 15راجر كتاب حبار األاوار: م (132)
 .14ص 1راجر شرح األ بار: م (133)
 .25ص 15اا ر حبار األاوار: م (134)
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 :الثالتال صّ 
 
 

    ا مة بنن أم السي و 
 وال و االمام  لب بن أيب  ال  

 أمري ا،لمن  
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 نسبها و واجها

 هب السي  و  ا مة بنن أم  بن هاشم بن  ب  مناف.
ح دددرت الو دددود إىل والددد ها أمددد  بدددن هاشدددم و طب دددا منددد و و، دددا  تقددد  م أبدددو  الددد  

 خلطبة الزوام واالحت ا  بالعروم و اام أبو  ال  واا :
 احلمدددد  هلل رب  العددددا، و رب  العددددرش الع دددديمو وا،قددددام الكددددر و وا،شددددعر واحلطدددديمو الددددصري 

تدددد   اليددددّو أ  ددددار مددددن اخلددددىن والريدددد اً ارددددط ااا أ  مدددد  وو ومدددد اةو و ر ددددابو و لصددددابو وح  
و و   دددلنا  لدددد العشدددا رو خنددد     إبدددراهيم ورددد وت  وحلرع واألإب والعيددد و وأادددام لندددا ا،شدددا ر

 .إتا يّ(
 .ق اا : تزو جن  ا مة بنن أم  ومقن ا، ر وا صت األمرو  امألوح واش  وا

 قا  أبوها أم : حلو جنا  وردينا بّو ق أ عم الناس
(425). 

ددد و الدددصري أ ادددام ق  ااتقلدددن السدددي  و  ا مدددة بندددن أمددد  إىل بيدددن أيب  الددد و ا،دددلمن ا،وح 
دددز للقدددر ن الكدددر  د ا مددد و و ددد ب ا سددد  مدددن أجدددّ حيددداو النددد   للشدددريعة احلن يدددة أمامددد او ورك 

اوا د  الك در والشدر و  وأوالدح ود ا د   دن الرمدو  ثباتد  حبكمتد  و و وأباد  األ  م
 وأإااب الشيطانو رمحة اهلل تعاىل وبركات  و يات   لد روح  وب ا  الطاهر إىل أن يبعت حياً.

و واامن بأ باب  إىل جاا  أيب  ال  ن السي  و  ا مة بنن أم  وا   اش
ا،سددلولية يف إدارو بيتدد  وتدد بري شددلون منزلدد و بصددرب وردد   وإ دد صو و  ددارو وردد اب و ب ددة 

 ب  إكور وإااث هم:اً وإ ان و ي و وأمبن لد  أوالد
 :  ال .1
 :  قيّ.2
 : جع ر.1
 .:  لب 4
 : اقم هاىنب.5
 .(426) : ثااة6

                                                           
 .141ص 2مناا     أيب  ال : م (135)
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  اطمة تتحّدث عن النبش 
و االددن: ، ددا و دددرت أمددارو و ددداو  بدد ا،ط ل و ادددا   ددن السددي  و  ا مدددة بنددن أمددد  

 ألوالدح: من يك ّ  م اً؟ 
 من او  قّ لد  خيتار لن س . (427)االوا: هو أكية

 قا   ب  ا،ط ل : يا  م  ج     لد جناح السد ر إىل القيامدةو أري  مومتدّ و م اتدّ 
 ّ؟ تري  أن يك ل

 .  ن ر يف وجوه م ق  حلحف إىل  ن  أيب  ال 
 قا  لد   ب  ا،ط لد : يدا أبدا  الد  إين اد   ر دن ديااتدّ وأمااتدّو  كدن لدد  كمدا كندن 

 ل .
 م. االن:  لم ا تويف  أ صح أبو  ال و وكنن أ  م  وكان ي  وين األ

عددون رددبياً مددن االددن: وكددان يف بسددتان داراددا خندد تو وكددان أو  إدرا  الر دد  و وكددان أرب
دد و يدد  لون  لينددا كددّ يددوم يف البسددتانو ويلتقطددون مددا يسددقألو  مددا رأيددن اددأل   (428)أتددراب  م 
يأ ص ر بة من ي  ر  مبق إلي او واآل رون خيتلة بع  م مدن بعدطو وكندن    م  اً 

 ما  وا او وكصلّ جارييتو  ات  ق يوماً أن اسدين أن ألدتقأل  (425)كّ يوم ألتقأل حملم  ح نة
ددد  اا مددداًو ود دددّ الصدددبيان وأ دددصوا كدددّ مدددا مدددقأل مدددن لدددد  شددديئ اًو واسدددين جدددارييتو وكدددان  م 

 .  لد وج ب حياب من  م  (410)الر  و وااصر وا  نمن  ودعن الكم
و ود دددّ البسدددتان  لدددم يدددَر ر بدددة  لدددد وجددد  األرضو  ااصدددرفو االدددن:  ااتبددد   مددد 

 لوا وأكلوا ثير ما كان ا  مقأل. قالن لد  اجلارية: إا ا اسينا أن التقأل شيئاًو والصبيان د 
 االن:  ااصرف  م  إىل البستانو وأشار إىل خنلةو واا : أي ت ا الش رو أاا جا ر!
 االن:  رأين النيلة ا  ودعن أغصاّنا اليت  لي ا الر  و حّت أكّ من ا  م  

 ما أرادو ق ارت عن إىل مودع ا.

                                                                                                                                                                      
 .144إ  م الورب: ص (136)
 .214ص 4أكية: أري أ قّو الن اية يف غري  احل يت: م (137)
 ماد و ترب. (ّمر البحرين أتراب: أارانو  (138)
 ماد و ح ن. (لسان العرب احل نة: مأل الك   و  (139)
 ماد و كمم. (لسان العرب الكقم: من الثوب م  ّ الي  وارج او  (140)
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الدد ارو وكددّ يددوم إإا رجددر واددرع  االددن  ا مددة:  تع  بددنو وكددان أبددو  الدد  ادد   ددرم مددن
البددداب كندددن أادددو  لل اريدددة حدددّت ت دددتو البدددابو  قدددرع أبدددو  الددد  البددداب  عددد وت حا يدددة إليددد  

 .و تحن الباب وحكين لد  ما رأين
كمددددا   قدددا : هددددو إاددددا يكددددون ابيدددداًو أاددددن تلدددد ين وحليددددرح بعدددد  ث ثدددد و  ولدددد ت  ليدددداً 

 .(414)اا 
د   درباً وادالوا: إاد  ال  قد  لد و واد  تدويف  إن  ا مة بنن أمد  ولد ت  البداًو وم اعدرف لد

 بث ث من . ابّ أن ي اجر الن  
 كما ول ت  قي ً وجع راً و لياًو وكّ واح  أمنُّ من اآل ر بعشر من .

 و وثااة.( ا تة وول ت من البنات: اقم هاينب وات ا 
  البشارة بميالد األمير

 ووأشدداروا إىل ردد ات  و صددال  احلميدد و  ددم أن  الكثددري بش ددروا زددي د الندد  األ مددبق 
و  قدد  بش ددروا زددي دح الشددريف ورددر حوا  لددب احلددا  بالنسددبة ألمددري ا،ددلمن  كددان كددصلّ  و 

 .بع يم شأا  
  م ما جاب يف الروايات الشري ة: 
ابددّ أن تددرحل  ولدد اً كااددن يومدداً جالسددة مددر ال ددوا م  أن  السددي  و  ا مددة بنددن أمدد  

بندورح البداهر ومدع ح ال داهر واد  تبعد  بعدط الك  دان ين در  مدو  اهلل إإ أابّ ر  وتتح  ث
 إىل أن أتد إلي ن   سأان   ن . وإلي 

  قلن: هصا  م   إو الشرف الباإخ وال  ّ الشام .
وأادد   و ددأ ربهن  الكدداهن زددا يعلمدد  مددن ر يددر ادد رح وبش ددرهن  زددا مدديكون مددن مسددتقبّ أمددرح

و وادا : إن  الديت تك لد  مدنكن  يف ردورح مديك ّ ادا ولد اً يكدون ميبعت ابيداً ويندا  مندااًل  ليداً 
  و ت .أق  نصرح من  نصرحو خيتص   بسر ح وبصحبت و ووبوح زصادات  و 

دد  الددصري يرجددوح   قالددن لددد  السددي  و  ا مددة بنددن أمدد   أاددا الدديت ك لتدد  وأاددا حلوجددة  م 
 ويلمل .

رب دددد  مهامدددداًو اتدددد   لددددد ث ثددددة  قددددا : إن كنددددن ردددداداة  سددددتل ين غ مدددداً    مدددداً مطوا دددداً ل
                                                           

 .118ص 1اخلرا ج واجلرا و: م (141)
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مورحو وينصرح يف اليلد  وكثدريحو حدّت يكدون مدي    لدد أ  ا د  أق أحرفو يلب هصا الن  يف ثير 
وبابدد  ألوليا دد و ي ددرم  ددن وج دد  الكربددات ونيلددو  ندد  حندد س ال لمدداتو هتدداب رددولت  أ  ددا  

ومنزلدة ر يعدةو ي داجر  ا، ادو وترتع  من  ي ت و لد    ا ّ شري ة ومناا  معرو ة ورلة منيعدة
 إىل الن  يف  ا ت  ونياه  بن س  يف اصرت  وهو وري  ال ا ن لد  يف ح رت .

قو و  لم ا كدان الليدّ رأيدن يف مندامب كدأن  هصا ال ك ر يف أق :   علن م  لب أق االن 
جبا  الشام ا  أابلن ت ب  و لي ا ج بي  احل ي  وهب تصيو من رد ورها بصدوت م دو  

دددددة وأجابت دددددا زثدددددّ ردددددياح ا وأهدددددو  وهدددددب كالشدددددرد احملمدددددر وأبدددددو  أمدددددر ن حنوهددددد ا جبدددددا  مك 
ينددت ط كددال رس واصددا  تسددقأل  ددن  يندد  ونالدد  والندداس يلتقطددون إلددّو  لقطددن  (414)ابددية

مع م أربعة أمياف وبي ة ح ي و مصهبةو  أو   ما د لن مكة مقطن من دا مديف يف مداب 
و ومقأل الثال ت إىل األرض  ااكسرو وبقب الرابدر يف يد ري  ومرو و ار الثاين يف اجلو وامتمر 

مسددلواًلو  بينددا أاددا بدد  أرددو  إإا رددار السدديف شددب ً  تبي نتدد   صددار ليثدداً م ددوالً  يددرم  ددن يدد ري 
والنددداس مندد  مشدد قون ومدددن  (411) وخيددر  ردد دح ا (412) ومددر  حنددو اجلبددا  نيدددوب ب  ح ددا

ة األلدوف  ااتب دن واد   قبط  لد رابت   ااقاد لد  كال بيد  و   حصرونو إإ أتد  م  
: أادن تلدد ين أربعدة أوالد إكددور  قددالواوال ددزعو  التمسدن ا، س ددرين وا،يدربين  (415)را د  الزمدر

وبنتدداً بعدد همو وإن  أحدد  البندد  يوددر  واآل ددر يقتددّ يف احلددرب واآل ددر  ددوت ويبقددد لددد   قدد  
بعددوث أحسددن والرابددر يكددون إمامدداً لليلددق ردداح  مدديف وحددق إا   ددّ وبرا ددة يطيددر الندد  ا،

  ا ة.
 قالن السي  و  ا مدة:  لدم أحل  م ك درو يف إلدّ ورحلادن بد  الث ثدة  قدي ً و البداً وجع دراً 

و  لم ا كان الش ر الصري ول ت   ي  رأين يف مندامب كدأن   مدود ح يد  اد  ق محلن بعلب
 م  رأمب ق مطر يف ااواب حّت بلق السماب ق رد  إ   قلن: ما هصا؟أق ااتزع من 
يّ  : هصا ااتّ أهّ الك ر وراح  ميثا  النصر بأمد  شد ي  ي دزع مدن  ي تد  وهدو  ق

 معواة اهلل لنبي  وتأيي ح  لد   و ح.
                                                           

 81ص 1م للحموري: (مع م البل ان أبو ابية: هو امم اجلبّ ا،شرف  لد مك ةو  (142)
 .181ص 2: م(تام العروس ب  و: أتباعو  (143)
 ماد و رل ح. (الع كتاب  رل ح: هو احل ر العريطو   (144)
 ماد و حلمر. (ّمر البحرين  والزمر: أري التع  وال هش (145)
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 . (416) االن:  ول ت  لياً 

  نها تتحّدث عن و دتها
أن اهلل ا تارهددا مددن بدد  اسدداب العددا،   مددن أكددرب   ددا ّ السددي و  ا مددة بنددن أمدد  

  احلددرامو حيددت امت ددا  ا اهلل تعدداىل يف جددوف الكعبددة ث ثددة أيددام لتلدد  مولودهددا الطدداهر يف بيتدد
 يف إلّ ا،كان الطاهر.  ول ت أمري ا،لمن   لياً 

اددا : كددان العبدداس بددن   ددن  با دد    بدد  اهلل جع ددر بددن  مدد   وأبددروب االمددام 
ب بيدن  ب  ا،ط ل  ويزي  بن اعن  جالس  ما بد   ريدق بد  هاشدم إىل  ريدق  بد  العدز ب بدذحلا

وكاادددن حاملدددة بدددأمري  م  أمدددري ا،دددلمن  أاهلل احلدددرام إإ أتدددن  ا مدددة بندددن أمددد  بدددن هاشدددم 
 .ا،لمن  تسعة أش ر وكان يوم التمام

  اا :  وا ن بذحلاب البين احلرام وا  أ صها الطلق  رمن بطر  ا حنو السماب واالن:
ن أابيا دددّ وبكدددّ  أري رب  إين  ملمندددة بدددّ وزدددا جددداب بددد  مدددن  نددد   الرمدددو  وبكدددّ اددد  مددد

 أمدألّ حبدق  ووإين  مصد  اة بكد م جد  ري إبدراهيم اخلليدّ وإاد  بدىن بيتدّ العتيدق وكتاب أازلت 
هصا البين ومن بناح و صا ا،ولود الصري يف أحشا ب الدصري يكل مد  ويلاسد  حب يثد  وأادا مواندة 

 ،ا يس رت  لب  والديت. وأا  إح ب  ياتّ ودال لّ
ل  ويزيدد  بدن اعند : ، دا تكل مدن  ا مددة بندن أمد  ود دن  ددصا ادا  العبداس بدن  بد ا،ط  

الدد  اب رأينددا البيددن ادد  اا ددتو مددن و ددرح ود لددن  ا مددة  يدد  وغابددن  ددن أبصدداراا ق  ددادت 
 رمنددا أن ا ددتو البدداب لتصددّ إلي ددا بعددط اسددا نا  لددم ين ددتو  وال تحددة والتزاددن بددذإن اهلل تعدداىل

 ىلو وبقين  ا مة يف البين ث ثة أيام.البابو  علمنا أن  إلّ أمر من أمر اهلل تعا
 اا : وأهّ مك ة يتح  ثون بصلّ يف أ واح السكّ وتتح  ث ا،ي  رات يف   ورهن .

ددددا كددددان بعدددد  ث ثددددة أيددددام اا ددددتو البيدددن مددددن ا،ودددددر الددددصري كااددددن د لددددن  يدددد   وادددا :  لم 
  لد ي ي او ق االن:   يرجن  ا مة و لب

ّ  ا تار   وين من  لق  و   ل   لد ا،يتدارات   دن م دد ابلدبمعاشر الناس إن  اهلل  ز وج
ا  ب ت اهلل مر اً يف مودر ال و   أن يعبد  اهلل  ي دا إال   وا  ا تار اهلل  مية بنن مزاحم  ذّن 
ادطراراًو ومر  بنن  مران حيت ا تارها اهلل ويس ر  لي ا والدو  يسد   دز ت اجلدصع اليدابة 

                                                           
 .252ص 1كنز ال وا  : مراجر   (146)
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حددّت تسددااأل  لي ددا ر بدداً جنيدداًو وإن  اهلل تعدداىل ا تددارين مددن األرض  (417) مددن النيلددة يف  دد و
و لدددد كدددّ مدددن م دددد ابلدددب مدددن اسددداب العدددا،  ألين  ولددد ت يف بيتددد  العتيدددق   لي مددداو   دددل  

ددا أردت أن أ ددرم وولدد ري  لددد يدد ري  ووبقيددن  يدد  ث ثددة أيددام  كددّ مددن فددار اجلن ددة وأوراا ددا  لم 
اددا العلددب األ لددد وإين   لقتدد  مددن ادد ريت و ددز   ا مددة ت يدد   ليدداًو  أ هتددف يب هدداتف واددا : يددا

جدد   واسددأل  دد   واشددتققن اتدد  مددن اتددب وأد بتدد  بددأديب و و دددن إليدد  أمددرري ووا تدد   لددد 
دددر األردددنام ويرمي دددا  لدددد  غدددامط  لمدددب وولددد  يف بيددديت وهدددو أو   مدددن يدددلإ ن  دددو  بيددديت ويكس 

ددد ين وي ل لددد  وهدددو االمدددام بعددد  حبيددد  وابيددد ب و دددرييت مدددن  لقدددب  مددد  وج  دددا ويع  مددد  و   
 رمو  ووري و  طوإ ،ن أحب   واصرحو والويّ ،ن  صاح و صل  وجح  حق  .

و وادددا  لدددد   لدددب  دددا ر ح أبدددو  الددد  مدددر  : السددد م  ليدددّ يدددا أبددد  ورمحدددة اهلل ادددا :  لم 
 وبركات .

دددا د دددّ اهتدددز  لدددد  أمدددري ا،دددلمن  ق د دددّ رمدددو  اهلل  وددددحّ يف وج ددد   و  لم 
  ليّ يا رمو  اهلل ورمحة اهلل وبركات . واا : الس م

الصين  وا  أ لو ا،لمنون وبسم اهلل الرمحن الرحيماا : ق تنحنو بذإن اهلل تعاىل واا : 
 إىل   ر اآليات. (418)هم يف ر هتم  اشعون
هددم الوارثددون أولئددّ  : ادد  أ لحددوا بددّ واددرأ زددام اآليددات إىل اولدد   قددا  رمددو  اهلل 

 .(415)ردوس هم  ي ا  ال ونالصين يرثون ال 
: أان واهلل أمريهم زريهم من  لومّ  يمتارونو وأان واهلل دلديل م  قا  رمو  اهلل 

 وبّ ي ت ون.
 ل ا مة: اإه  إىل  م   محزو  بش ري  ب . ق اا  رمو  اهلل 

  قالن:  ذإا  رجن أاا  من يروي ؟ 
 اا : أاا أروي .

  قالن  ا مة: أان تروي ؟ 

                                                           
 ماد و  لو. (لسان العرب ال  و: األرض اليت ال ماب  ي ا وال أايةو  (147)
 .2-1مورو ا،لمنون:  (148)
 .11-11مورو ا،لمنون:  (149)
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  اا  رت من  اثنتا  شرو  يناً.  ولساا  يف  ي  مو  ودر رمو  اهلل اا : اع
اا :  سم ب إلّ اليوم يوم الرتويةو  لم ا أن رجعن  ا مة بنن أم  رأت ادوراً اد  ارت در 

 إىل  نان السمابو اا : ق ش  ت  وامطت  بقماط  برت القماط.  من  لب 
 و القمداطو ق جعلتد  يف امدا    برتمهدااا :  أ صت  ا مة اما داً جيد اً  شد  ت  بد   بدرت

  علت  ث ثة  برتهاو   علت  أربعة أامطة من ر   مصر لص بت   برتهاو   علتد  مخسدة أامطدة 
 قطع دا  و  علتد  مدتة مدن ديبدام وواحد  مدن األدمو  تمط دد  ي دا وديبام لص بت   برتهدا كل  دا

لددريب   (450) ري  دذين  أحتددام أن أبصددب كل  دا بددذإن اهلل ق اددا  بعد  إلددّ: يددا أمدة ال تشدد  ري يدد
 بذربعب. 

 اا :  قا  أبو  ال   ن  إلّ: إا  ميكون لد  شأن وابأ. 
دددددددددا كدددددددددان مدددددددددن غددددددددد  د دددددددددّ رمدددددددددو  اهلل دددددددددا بصدددددددددر   ادددددددددا :  لم    لدددددددددد  ا مدددددددددة  لم 

مل م  لي  ودحّ يف وج   وأشار إلي  أن  صين إليّ وامدق   برمو  اهلل  ب   ل
 زا مقيت  األمة.
  قالن  ا مة:  ر   ورب  الكعبة. رمو  اهلل اا :  أ صح 

 درف رمدو   اا :  لك م  ا مدة ت دب إلدّ اليدوم يدوم  ر دةو يعد  أن  أمدري ا،دلمن 
 .اهلل 

 لم ا كان اليوم الثالت وكان العاشر من إري احل  ة أإ ن أبدو  الد  يف النداس أإااداً جامعداً 
 .واا : هلم وا إىل وليمة اب   لب

دددص وليمدددة   يمدددة وادددا : ادددا : وحندددر ث  فا دددة مدددن االبدددّ وألدددف رأس مدددن البقدددر والودددنم واخت 
معاشر الناس أال من أراد مدن  عدام  لدب ولد ري   لم دوا و و دوا بالبيدن مدبعاً واد لدوا ومدل موا 

 لد ول ري  لب  ذن  اهلل شر   و ول عّ أيب  ال  شرف يوم النحر
(454). 

 ددتو  دداح بلسدداا  وحنكدد  وأإن يف   ويف حدد يت   ددر: ودددعت  أمدد  بدد  يدد ري الندد  
 .(454) أإا  اليمىن وأاام يف اليسربو  عرف الش ادت  وول   لد ال طرو

                                                           
 ماد و بصب . (ّمر البحرين البصبصة: هب أن تر ر مب ابتيّ إىل السماب و ر ك ما وت  وو  (150)
 .1511ح 21اجمللة 416األما  للطومب: ص (151)
 .14دمن ح 1ب 18ص 15حبار األاوار: م (152)
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 ميالد اإلمام علش 
اددد  ولددد  يف جدددوف الكعبدددةو وهدددب منزلدددة  مدددور ا،ت  دددق  لي دددا أن  أمدددري ا،دددلمن أمدددن اال

 ً  ددن الندداس   دد  يمدة مددن اتص ددات  الدديت اا درد  ددا دون مددواح مددن األابيداب واألورددياب 
 .(452)العادي 

  ب احل يت  ن مدعي  بدن جبدري ادا : ادا  يزيد  بدن اعند  كندن جالسداً مدر العبداس بدن 
 بدد  ا،ط لدد  و ريددق مددن  بدد  العددز ب بددذحلاب بيددن اهلل احلددرام إإ أابلددن  ا مددة بنددن أمدد  اقم  أمددري 

ملمندة بدّ وكاان حاملة ب  لتسعة أش ر وا  أ دصها الطلدقو  قالدن: رب  إين   ا،لمن  
وإاد  بدىن  وزا جاب من  ن   من رمّ وكت  وإين  مص  اة بك م جد  ري إبدراهيم اخلليدّ 

 البين العتيق  بحق  الصري بىن هصا البين وحبق ا،ولود الصري يف بط  ،ا يس رت  لب  والديت. 
ادا  يزيدد  بددن اعند :  رأينددا البيددن وادد  اا دتو  ددن و ددرح ود لددن  ا مدة  يدد  وغابددن  ددن 

ا والتز  احلا ألو  رمنا أن ين تو لنا ا ّ الباب  لم ين توو  علمنا أن  إلدّ أمدر مدن اهلل أبصارا
 .تعاىل

 .(451)احل يت ق  رجن بع  الرابر وبي ها أمري ا،لمن  

                                                           
،لل  د  الشدي   م د   لدب ابدن مدريحلا أبدو القامدم االقردوبدادري ا،تدو    (يد  الكعبدةول  لدب  راجر كتداب الت صيّ ،زي  من  (153)

 .ده1181 ام 
 .1ح 116ب 115ص 1 لّ الشرا ر: م (154)
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   يمان  اطمة بن  أسد
كااددن ملمنددة بدداهلل  زوجددّ   ويسدت اد مددن هددصح الروايددة وغريهددا أن  ا مددة بندن أمدد  

 وم تكددددددددددددن تعبدددددددددددد  األرددددددددددددنام أبدددددددددددد اً   لددددددددددددد ديددددددددددددن إبددددددددددددراهيم وموحدددددددددددد و لددددددددددددد  تعدددددددددددداىل 
وا،لمندات كاادن مدن السدابقات إىل االمد م   ال كسا ر اجلاهلي و  لما بعت رمدو  اهلل 

 .بنبوت  
 من عظمة المولود

وهدصا مدا اص دن  هدو أ  دم شيصدية بعد  رمدو  اهلل  ال خي د أن  االمدام  لدب 
كدان أ  دم ولد  أيب  الد  وأشدر  م   اخلار ةو ولدصا  ذا د   لي  األدل ة ا،تواترو  ن  العام ة و 

دون مدددا ر اق وتددد و  ار دددة أن  الروايدددات  منزلدددةو ومدددن هندددا  قددد  أشدددراا إىل كي يدددة والدتددد  
 الشري ة ومصن  ات التاري  ا  أشارت إىل والدت  بالت صيّو ومن إلّ:
 دن مدي د أمدري  ما رواح جابر بن  بد  اهلل األاصدارري حيدت ادا : مدألن رمدو  اهلل 

و  قددا : إن  اهلل تبددار  وتعدداىل  لقدد  و ليدداً مددن اددور واحدد  ا،ددلمن   لددب بددن أيب  الدد  
ددا  لدق اهلل تعدداىل  دم  ابدّ أن خيلددق اخللدق  مسددما ة ألدف  ددامو  كن دا اسددب و اهلل واق  مد و  لم 

 رددلب  ق اقلنددا مددن  وادصف بنددا يف رددلب  وامددتقررت أاددا يف جنبدد  األ دن و لددب يف األيسددر
يف األر ب الطاهرات إىل األرحام الطي بةو  لم از  كصلّ حّت  أ لع  اهلل تبار  وتعداىل مدن 
و ر  اهر وهو  ب  اهلل بن  ب  ا،ط ل   امتود    ري رحم وهدب  مندةو ق  أ لدر اهلل تبدار  
وتعداىل  ليداً مدن و در  دداهر وهدو أبدو  الد  وامدتود    ددري رحدم وهدب  ا مدة بندن أمدد و ق 

يف بطن اقم   كان يف حلمااد  رجدّ  ابد  راهد  يقدا    : يا جابر ومن ابّ أن وار  لب اا
لددد  ا،ثددرم بددن د يدد  بددن الشدديقتام وكددان مددصكوراً يف العبددادو ادد   بدد  اهلل ما ددة وتسددع  مددنة وم  

ددا أن لددد يسددأل  حاجددةو  سددأل  رب دد  أن يريدد  ولي دداً  و  بعددت اهلل تبددار  وتعدداىل بددأيب  الدد  إليدد و  لم 
 بصر ب  ا،ثرم اام إلي   قب ّ رأم  وأجلس  ب  ي ي و  قا : من أان يرمحّ اهلل؟

 اا : رجّ من هتامة. 
  قا : من أري هتامة؟ 

 اا : من مك ة. 
 اا :   ن؟ 
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 اا : من  ب  مناف. 
 اا : من أري  ب  مناف؟ 

 اا : من ب  هاشم. 
لدصري أ طداين مسدأليت وم  تد  حدّت   وث  إلي  الراه  واب ّ رأم  ثااياًو واا : احلمد  هلل ا

 أراين ولي  . 
 ق اا : أبشر يا هصا  ذن  العلب األ لد ا  أام  إااماً  ي  بشارتّ. 

 اا  أبو  ال : وما هو؟ 
اا : ولد  خيدرم مدن ردلبّ هدو و  اهلل تبدار  اتد  وتعداىل إكدرح وهدو إمدام ا،ت قد  ووردب 

   أار دد  مدد   السدد م واددّ لدد : إن  ا،ثددرم يقددرأ  ليددّ رمددو  رب  العددا، و  ددذن أدركددن إلددّ الولدد
 الس م.

  بكب أبو  ال  واا  ل : ما امم هصا ا،ولود؟ 
 اا : ات   لب. 

  قا  أبو  ال : إين  ال أ لم حقيقة ما تقول  إال  بربهان ب   وداللة وادحة. 
 داللة لّ؟ اا  ا،ثرم:  ما تري  أن أمأ  اهلل لّ أن يعطيّ يف مكااّ ما يكون 

 .اا  أبو  ال : اقري   عاماً من اجلن ة يف وايت هصا
 ما امتتم  د اؤح حّت  أتدد بطبدق  ليد  مدن  اك دة اجلن دة ر بدة و نبدة  و   ا الراه  بصلّ

 و تنددداو  أبدددو  الدد  منددد  رم اادددة وّندددط  رحدداً مدددن مدددا ت  حددّت  رجدددر إىل منزلددد   أكل دددا وورم ددان
وارجت دن األرض وحللزلدن  بنن أم   حملن بعلدب  تحو لن ماب يف رلب    امر  ا مة 

 ددم أيامدداً حددّت  لقيددن اددريش مددن إلددّ شدد  و و ز ددوا واددالوا: اومددوا بددآاتكم إىل إروو أيب ابددية 
ّ  بسددداحتكم دددا اجتمعدددوا  لدددد إروو جبدددّ أيب . حدددّت  اسدددأام أن يسدددكنوا مدددا ادددز  بكدددم وحددد  لم 

وتنداثرت وتسدااطن اآلادة  لدد  ابية   عّ يدرتج  ارجتاجداً حدّت  ت كد كن  دم ردم  الصديور
ّ  بنا  .وج  او  لم ا بصروا بصلّ االوا: ال  ااة لنا زا ح

 صددع  أبددو  الدد  اجلبددّ وهددو غددري مكددرتث زددا هددم  يدد و  قددا : أي  ددا الندداس إن  اهلل تبددار  
وتعددداىل اددد  أحددد ث يف هدددصح الليلدددة حادثدددة و لدددق  ي دددا  لقددداً إن م تطيعدددوح وم تقدددر وا بواليتددد  

 مامت  م يسكن ما بكم وال يكون لكم بت امة مسكن.وتش  وا بذ
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  قالوا: يا أبا  ال ! إا ا اقو  زقالتّ.
ّ  واا : إاب ومي  ري أمألّ باحملم  يدة احملمدودو   بكد أبو  ال  ور ر ي ح إىل اهلل  ز وج

 لدق  بالرأ دة والرمحدةو  والدصري (455)وبالعلوية العالية وبال ا مية البي اب إال  ت   لن  لدد هتامدة
احلب دددة وبدددرأ النسدددمة لقددد  كاادددن العدددرب تكتددد  هدددصح الكلمدددات  تددد  و  دددا  نددد  شددد ا  ها يف 

 .(456) اجلاهلية وهب ال تعلم ا وال تعرف حقيقت ا
 لم ا اربن والدت  أتن السي  و  ا مة إىل بيدن اهلل واالدن: رب  إين  ملمندة بدّ وزدا جداب 

 بحدق  الدصري بدىن هدصا البيدن  مصد  اة بكد م جد  ري إبدراهيم  ومن  ن   من رمّ وكت 
 ذإا هب حبواب  ووحبق  ا،ولود الصري يف بط  ،ا يس رت  لب  والديتو  اا تو البين ود لن  ي 

ددا ولدد   وومددر  و مددية واقم  مومددد وغددريهن  صددنعن مثددّ مددا رددنعن برمددو  اهلل واددن والدتدد و  لم 
 اً رمو  اهلل وأش   أن   لياً م    لد األرض يقو : أش   أن ال إل  إال  اهلل وأش   أن   م  

ورب  م   رمو  اهللو زحم   خيتم اهلل النبو و ويب تتم الورية وأاا أمري ا،لمن و ق  مل م  لدد 
 يرم أبو  ال  يقو : أبشروا  ق  و ر  والنساب ومأ   ن أحواان وأشران السماب ب يا  

 و  اهلل خيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتم بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الوردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  وهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو وردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب اددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  رب  
 .(457)العا، 

 الحيدرة
 أا  اا  يوم  يرب:  لب بن أيب  ال  أمري ا،لمن   ن 

ـــــــات شـــــــديد قســـــــورة ـــــــ  كاب  كلي
 
 أنــــــا الــــــذي ســــــّمتنش ا ّمــــــش  يــــــدرة 

أمدد اً بامددم أبي دداو  (السددي  و  ا مددة بنددن أمدد  ، ددا ولدد  ت تدد  اقم دد   ن  أمددري ا،ددلمن   ددذ 
   اقم  .مم الصري ت ت  بيوم  يرب إكر اال  لم ا رجز االمام  لب 

 .(458) وحي رو امم من أمامب األم و وهب أش ع او كأا  اا : أاا األم 
  يتلق  األمير الرسول 

                                                           
 ماد و هتم. (الع  كتاب   وهتامة: امم مك ة (155)
 .11ص 15حبار األاوار: م (156)
 .142ص 2مناا     أيب  ال : م (157)
 .14ص 15راجر حبار األاوار: م (158)
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و رجدن بد  مدن الكعبدة   ور ما ول ت السي و  ا مة بندن أمد   ليداً أمدري ا،دلمن  
 ا،بار  وأشار  لي  أن يصه  ولودوهن أح  صا ا، الشري ة جاب جرب يّ األم  إىل الرمو  

 المتقبال ..
د يف  رب  ويّ د اا : لق  هبأل حبي  جرب يدّ يف وادن والدو  لدب   عن رمو  اهلل 

  قدددا : يدددا حبيددد  اهلل العلدددب األ لدددد يقدددرأ  ليدددّ السددد م وي ن ئدددّ بدددوالدو أ يدددّ  لدددب 
ويقددو : هددصا أوان و ددور ابو تددّ وإ دد ن وحيددّ وكشددف رمددالتّ إإ أي دد تّ بأ يددّ ووحليددر  

 قددم إليدد  وامددتقبل  بيدد   اليمددىن  وشدد دت بدد  أحلر  وأ لنددن بدد  إكددر ورددنو  و لي تددّ ومددن 
 . ذا   من أرحاب اليم  وشيعت  الور  احمل  لون

 وج ت  ا مة بنن أم  اقم   لب وا  جداب ادا ا،يداض وهدب بد  النسداب  و قمن مبادراً 
 .والقوابّ حواا

وددددعن بعلدددب  دددذإا  (455)يدددا  مددد  اسددد ف بين دددا وبيندددّ مددد  اً  : قدددا  حبيددد  جرب يدددّ
دد و  مدد دت يدد ري اليمددىن حنددو اقم دد  . تتلق دداحو   علددن مددا أمددرت بدد  ق اددا   : اقمدد د يدد   يددا  م 

 ذإا أاا بعلدب  لدد يد ري واددعاً يد ح اليمدىن يف اقإاد  اليمدىن وهدو يدلإ ن ويقديم باحلني يدة ويشد   
ّ  وبرمااليت  اهلل.ق ااثىن إ   واا : الس م  ليّ يا رمو   وبوح ااية اهلل  ز وج

 ق اا   : يا رمو  اهلل اارأ؟ 
ّ   لددد  الددن: ااددرأ  ددو الددصري ا ددة  مدد  بيدد ح لقدد  ابتدد أ بالصددحف الدديت أازاددا اهلل  ز وجدد
 دمو  قام  ا ابن  شيت  ت ها من أو  حرف  ي ا إىل   ر حرف  ي ا حّت لو ح ر شيت 

حدّت  دادرأ تدوراو مومدألار  لد  أا  أح دت لدد  مند و ق تد  ردحف ادوحو ق ردحف إبدراهيمو ق 
لو ح ر مومد ألادر  لدد  بأاد  أح دت ادا مند و ق ادرأ حلبدور داود حدّت لدو ح در داود ألادر  بأاد  
أح ددت اددا مندد و ق اددرأ إميددّ  يسددد حددّت لددو ح ددر  يسددد ألاددر  بأادد  أح ددت اددا مندد و ق اددرأ 

 ة مدن غدري أن القر ن الصري أاز  اهلل  لب  من أو ل  إىل   رحو  وج ت  و دت كح  دب لدد  السدا
 أتر من   ية.

ق  اد إىل حا    وليت  وهكصا  ق   ا ب  و ا بت  زا خيا   األابياب األورياب 
 أح   شر إماماً من اسل و  ليَم  زاون وماإا  ليكم من او  أهّ الشّ والشر ؟ 

                                                           
 ماد و م ف. (لسان العرب م ف: أري السرتو  (159)
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ب اتدب باهلل هّ تعلمدون أين  أ  دّ النبيد  وأن  ورديب أ  دّ الوردي  وأن  أيب  دم ، دا رأ
مكتوبدة  لدد مدا  العدرش   وامم  لب وابنديت  ا مدة واحلسدن واحلسد  وأتداب أوالدهدم

؟   بالنورو اا : إاب ومي ري هّ  لقن  لقاً هو أكرم  ليّ م  
  قدددددددددا : يدددددددددا  دم لدددددددددوال هدددددددددصح األتددددددددداب ،دددددددددا  لقدددددددددن تددددددددداب مبنيدددددددددة وال أردددددددددداً م حي دددددددددة 

  دم. وال ملكاً مقر باً وال ابياً مرم ً وال  لقتّ يا
ددا  صددد  دم رب دد  ومددأل  حبق نددا أن يتقب ددّ توبتدد  ويو ددر  طيئتدد   أجابدد و وكن ددا الكلمددات   لم 

ّ   تاب  لي  وغ ر ل  : يدا  دم أبشدر  دذن  هدصح األتداب مدن د و  قدا  لددتلق اها  دم من رب    ز وج
ّ  وا تيدر  لدد ا،  كدة بنداو وإن  هدصا مدن   دلنا  و  دّ إريتّ وول  و  حم   دم رب    ز وجد

 اهلل  لينا.
: أادتم ال دا زون  قام ملمان ومن مع  وهم يقولدون: حندن ال دا زونو  قدا  رمدو  اهلل 

 .(460)ولكم  لقن اجلنة وأل  ا نا وأ  ا كم النار
 و اة السّيدة  اطمة بن  أسد 

وحيت بلق بنا احل يت إىل إكر مناا  هصح السدي  و اجلليلدة  د  بدأس باالشدارو إىل بعدط 
مد م  الديت تد     لدد مقام دا الشدام  ومكاات دا الر يعدةو وإلدّ يف حد يت و اهتدا  ا،قتط ات
 .(اهلل  لي ا

 إات يددوم إىل الندد    عددن  بدد  اهلل بددن  بدداس اددا : أابددّ  لددب بددن أيب  الدد  
 باكياً وهو يقو : إا ا هلل وإا ا إلي  راجعون.

 : م  يا  لب. قا  لد  رمو  اهلل 
 ماتن اقم ب  ا مة بنن أم !. قا   لب: يا رمو  اهلل 

ا كاان لّ اقم اً  ق  كاادن  اا :  بكد الن   ق اا : رحم اهلل اقم ّ يا  لبو أما إّن 
  اقم دداًو  ددص  مدداميت هددصح و ددص ثددويب هددصين  ك  ن ددا  ي مددا ومددر النسدداب  ليحسددن غسددل ا وال 

 خترج ا حّت أجبب  ذ   أمرها.
 صدددل د  لي دددا النددد    ا مدددة اقم   لدددب بعددد  مدددا ة واق رجدددن  ادددا : وأابدددّ النددد  

  ّلد أح  ابل ا مثّ تلّ الص وو ق كرب   لي ا أربع  تكبدريوو ق د د   ّ ر و م يص
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 إىل القرب  تم  د  ي و  لم يسمر لد  أا  وال حركة..
دا  درغ   دا احتدام إليد  ادا  لد  : دق اا : يا  لب اقد ّو يا حسن اقد ّو  د    القدربو  لم 

حّت رار  ن  رأم ا ق ادا : يدا  ب اق رم يا حسن اق رمو  يرجاو ق حلحف الن  يا  ل
 ا مة أاا  م  مي  ول   دم وال  ير  ذن أتا  منكر واكري  سأال  من ربّ   قو  اهلل ريب  

 و م  ابيب واالم م دي  والقر ن كتايب واب  إمامب ووليب.
 .ق اا : الل م ثب ن  ا مة بالقو  الثابن
ق دددرب بيدد ح اليمددىن  لددد اليسددرب  ن  دد ما ق  وق  ددرم مددن اربهددا وحثددا  لي ددا حثي ددات

 اا : والصري ا ة  م  بي ح لق  تعن  ا مة تص يق  ي   لد نا .
 قام إلي   م ار بن يامر  قا :  د ا  أيب واقم دب يدا رمدو  اهلل لقد  ردل ين  لي دا رد و م 

ّ   لد أح  ابل ا مثّ تلّ الص و  .تص
؟    قا : يا أبا اليق ان وأهّ إلّ هب م  

ولدد  كثدددري ولقدد  كددان  دددريهم كثددرياً وكدددان  رياددا الدددي ً  لقدد  كددان ادددا مددن أيب  الددد  
  كاان تشبع  وجتيع مو وتكسوين وتعري مو وت هن  وتشعث م.

ت  لي ا أربع  تكبريو يا رمو  اهلل؟   اا :  ليَم كرب 
ددار الت ددن  ددن  يدد  ت لكددّ اددا : اعددم يددا  م    ن ددرت إىل أربعدد  ردد  اً مددن ا،  كددة  كددرب 

 رف تكبريو.
 اا :  تم  د  يف القرب وم يسمر لّ أا  وال حركة؟ 

ّ  أن يبعث دا مدتريو  واا : إن  الناس وشرون يوم القيامة  راو وم أحل  أ لد  إىل ريب   ز وجد
 نددد  رأمددد ا والدددصري ا دددة  مددد  بيددد ح مدددا  رجدددن مدددن اربهدددا حدددّت رأيدددن مصدددباح  مدددن ادددور 

ومصدددباح  مدددن ادددور  نددد  يددد ي ا ومصدددباح  مدددن ادددور  نددد  رجلي دددا وملكي دددا ا،دددوك ل  بقربهدددا 
 .(464) يستو ران اا إىل أن تقوم السا ة
مبع  تكبريو   ا ي     لد   مت او  د جناحلهتاكرب  ل  ويف بعط الروايات أن الن  

 لي دا وكدرب   ردل د رمدو  اهلل    ب احل يت أا   ، ا حاان و داو السدي  و  ا مدة بندن أمد 
: وأم دا تكبدريري مدبع  تكبدريو مبع  تكبريو ق حل  ها يف اربها بي ح الكر دةو إىل أن ادا  
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ا رل د  لي ا مبعون ر  اً من ا،  كة  .(464) ذا 
ادددددا  نددددد  و اهتدددددا  وإىل جااددددد  إلدددددّو  دددددذن    دددددم الت ليدددددّ الدددددصري أوالح رمدددددو  اهلل 

 .وح  لد   م مقام ا الر يروتشييع ا ود ن ا ي    بود
كاادددن أو   ادددا : إن   ا مدددة بندددن أمددد  اقم  أمدددري ا،دددلمن    عدددن أيب  بددد  اهلل 

مددن مكددة إىل ا، ينددة  لددد ادد مي او وكااددن مددن أبددر  الندداس  امددرأو هدداجرت إىل رمددو  اهلل 
وهددو يقددو : إن  الندداس وشددرون يددوم القيامددة  ددراو   و  سددمعن رمددو  اهلل برمددو  اهلل 

 :  ذين  أمأ  اهلل أن يبعثّ كامية.ول واو  قالن: وا موأتاحو  قا  اا رمو  اهلل  كما
:  دذين  أمدأ  اهلل وتعت  يصكر دوطة القربو  قالن: وا دع احو  قدا  ادا رمدو  اهلل 

 أن يك يّ إلّ. 
يوماً: إين  اقري  أن أ تدق جدارييت هدصحو  قدا  ادا: إن  علدن أ تدق  واالن لرمو  اهلل 

وأمدرت   بكّ   و من ا   واً مندّ مدن الندارو  لم دا مرددن أوردن إىل رمدو  اهلل اهلل
إ دداًبو  قبددّ رمددو  اهلل  أن يعتددق  ادم ددا وا تقددّ لسدداّنا   علددن تددومب إىل رمددو  اهلل 

 .وري ت ا 
وهددو يبكددبو  قددا  لددد  رمددو   إات يددوم اا دد  إإ أتدداح أمددري ا،ددلمن   بينمددا هددو 

 : ما يبكيّ؟ اهلل 
 قا : ماتن اقم ب  ا مة.  

 :واقم ب واهللوواام مسر اً حّت د ّ  ن ر إلي ا وبكد. قا  رمو  اهلل
: إإا  ددرغنت   دد   دد ثن  شدديئاً حددّت تعلمندد و النسدداب أن يوسددلن ا واددا   ق أمددر 

دا  درغن أ لمند  بدصلّ  أ طداهن  أحد  اميصدي  الدصري يلدب جسد ح وأمدرهن  أن يك  ن دا  يد و   لم 
َ  علت .واا  للمس  لم : إإا رأيتموين ا   علن شيئاً م أ عل  ابّ إلّ  سلوين مي

ددا  ددرغن مددن غسددل ا وك ن ددا د ددّ   حمددّ جناحلهتددا  لددد  اتقدد و  لددم يددز   ددن   لم 
 .ق ودع ا ود ّ القرب  ادط ر  ي  وجناحلهتا حّت أوردها اربها

ي ً يناجي دا ويقدو  ق ادا :  أ دصها  لدد ي يد  حدّت وددع ا يف القدرب ق ااكد    لي دا  دو 
ق  درم ومددو ب  لي دا ق ااكدد    لدد اربهداو  سددمعوح يقدو : ال إلدد   (وابندّ ابندّ ابنددّ  :ادا
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 ق ااصرف. وإال  اهلل الل م  إين  أمتود  ا إي ا 
  قا  لد  ا،سلمون: إا ا رأينا   علن أشياب م ت عل ا ابّ اليوم؟ 

 ند ها الشدبب  تدلثرين بد   لدد ا سد ا   قا : اليوم  ق ت بر  أيب  ال  إن كاان ليكدون
  دددمنن ادددا أن  ووإين  إكدددرت القيامدددة وأن  النددداس وشدددرون  دددراوو  قالدددن: وا مدددوأتاح ووولدد ها

  منن اا أن يك ي ا اهلل إلّ  ويبعث ا اهلل كاميةو وإكرت دوطة القربو  قالن: وا دع اح
دا  ك  نت دا بقميصدبو واددط عن يف اربهدا لدصلّ وااكببدن  لي دا  لق   نت دا مدا تسدأ   ند و  ذّن 

دددا  قالدددن ومقدددئلن  دددن رمدددواا  أجابدددنو ومقدددئلن  دددن ولي  دددا وإمام دددا  دددارتج   ومقدددئلن  دددن ر  
 .(462)( ابنّ  قلن: ابنّ ابنّ  و لي ا

  ل  اهلل باب للحوائج
،قام ددا الر يددر وإ  ردد ا الشدد ي  مددن  وادد  أرددبحن السددي  و  ا مددة بنددن أمدد  

إال  أا ندا  ويف ا اب احلوا ج ا،ستعصيةو وا،لي د ات  لدد إلدّ كثدريو أولياب اهلل الصين يتوم ّ  م
 اقتصر  لد ما يلب:

و   لد رجّ ما  اد    دن تدواحو   ن داود الرا ب اا : د لن  لد أيب  ب  اهلل 
ّ  ركعتدد   ددة  طددف  ددن  بدد  ا،ط لدد   وا دداً وردد  شددكوت إليدد  إلددّو  قددا   : إإا رددرت زك 

ّ   ندد   ندد و و ددف  ددن أيب  الدد   و  ّ   ندد  ركعتدد و و ددف  ددن  بدد  اهلل  وا دداً وردد ا دداً وردد
  ّ ّ   ن دا ركعتد و و دف  دن  ا مدة بندن أمد   وا داً ورد ركعت و و ف  ن  منة  وا داً ورد
 ن ا ركعت و ق اقدع أن يرد   ليّ مالّو اا :   علن إلّ ق  رجن من بداب الصد ا وإإا 

 .(461)الّغر ب وااف يقو : يا داود حبست  تعا  اابط م
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 قبرها الشريف

و واد  هد م الوهدابيون اربها الشريف يف البقير الورا  بقدرب ابدور أ مدة أهدّ البيدن 
 .السعب ال ادو تلّ القباب الشري ةتلّ القباب الطاهروو وني   لد ا،سلم  

ادددا  السدددم ودري: إن  اربهدددا يف موددددر مدددن البقيدددر كدددان يعدددرف حبمدددام أيب اطي دددةو جب ددددة 
راهيمو و ليددد  اب دددةو واليدددوم يقابل دددا خندددّ يعدددرف باحلمدددامو وإن  مشددد    ا مدددة مشددد   مدددي اا إبددد

 معروف.
د دن  ا مدة بندن أمد   و ن  يسد بدن  بد اهللو  دن أبيد   دن جد  حو أن  رمدو  اهلل 
 .(465) بن هاشم اقم   لد بن أيب  ال  بالروحاب مقابّ محام أيب اطي ة

  يارتها الشري ة
أا دد  اددد  وردت يف حق  ددا حليدددارو  ار دددة  مددد  ومددن  صدددا   السددي  و  ا مدددة بنددن أ

و و  ددا والسددي  و اددرجة دون مددا ر اقم  ددات ا،عصددوم  مددا  دد ا الصدد  يقة الزهددراب 
 ي     لد   م شأّنا وج لة ا رها هب العبارات الر يعة اليت وردت يف حليارهتا وهب:

  ا،رمدل و السد م الس م  لد ا  اهللو الس م  لد رمو  اهللو الس م  لد  م   مي  »
دد  مددي   اآل ددرينو السدد م  لددد مددن بعثدد  اهلل رمحددة  دد  مددي   األو لدد و السدد م  لددد  م   لددد  م 
للعا، و السد م  ليدّ أي  دا الند  ورمحدة اهلل وبركاتد و السد م  لدد  ا مدة بندن أمد  ااانيدةو 

النقي ددةو السدد م  ليددّ أي ت ددا السدد م  ليددّ أي ت ددا الصدد  يقة ا،رددديةو السدد م  ليددّ أي ت ددا التقيددة 
الكر ة الردية ا،رديةو الس م  ليّ يا كا لة  م    اف النبي و الس م  ليّ يا وال و مي   
الوري و الس م  ليّ يا من و رت ش قت ا  لد رمو  اهلل  اف النبي و السد م  ليدّ يدا 

ّ الطاهرو الس م  ليّ و لدد من تربيت ا لو  اهلل األم و الس م  ليّ و لد روحّ وب ا
ولدد  و ورمحددة اهلل وبركاتدد و أشدد   أا ددّ ادد  أحسددنن الك الددةو وأد يددن األمااددةو واجت دد ت يف 
مردددددات اهللو وبالودددددن يف ح ددددت رمدددددو  اهللو  ار ددددة حبق ددددد و ملمنددددة بصددددد ا و معرت ددددة بنبو تددددد و 

و ردداحو مددلثرو مستبصدرو بنعمتد و كا لدة برتبيتد و مشد قة  لدد ا سدد و واا دة  لدد   متد و اتدار 
هددواحو وأشدد   أا ددّ م ددين  لددد اال ددانو والتمس ددّ بأشددرف األديددانو رادددية مرددديةو  دداهرو 
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ّ   لد  م د   حلكيةو تقية اقيةو  ردب اهلل  نّ وأردا و وجعّ اجلن ة منزلّ ومأوا و الل م  ر
ددد و واا عددد  بزيارهتددداو وثب تددد   لدددد  ب ت ددداو وال  دددرم  شددد ا ت او وشددد ا ة ا دددة مدددن و    م  أل م 

إر يت دداو وارحلادد  مرا قت دداو واحشددرين مع ددا ومددر أوالدهددا الطدداهرينو الل ددم  ال جتعلدد    ددر الع دد  
مددددن حليدددداريت إي اهدددداو وارحلادددد  العددددود إلي ددددا أبدددد او مددددا أبقيتدددد و وإإا تددددو  يت   احشددددرين يف حلمرهتدددداو 

لت ا ل يّو اغ ر   واد ل  يف ش ا ت او برمحتّ يا أرحم الرامح و الل م  حبق  ا  ن  و ومنز 
ولوالد ريو وجلميدر ا،ددلمن  وا،لمنداتو و تندا يف الدد ايا حسدنة ويف اآل درو حسددنةو واندا برمحتددّ 

 .(466) « صاب النار
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 النسب الشريف
 بن  ب  اهلل بن  ب  ا،ط ل . هب السي و  ا مة بنن  م  

اقم  ددددا: السددددي و   نيددددة مددددي و اسدددداب العددددربو وأبوهددددا مددددي  البشددددرية أثعدددد  مددددن األولدددد  
 .واآل رين  م  بن  ب  اهلل 

يف العشرين مدن ثدادب اآل درو مدنة مخدة  ول ت الص يقة الطاهرو  ا مة الزهراب 
 وكان بع  مبعث   مة من . وأربع  من مول  الن  

أم ددا   ددا ل ا ومنااب ددا  مدد م اهلل  لي ددا(و   ددب كثددريو ال  كددن امتقصدداؤهاو وبيددان شددبب 
 من ا حباجة إىل كتاب مستقّ إال  أا نا اقتصر  لد ما يلب:
 عند ما  لق اهلل آدم 

 لقددوا ابددّ مددا ر اخللددق وكددااوا أاددواراً  الروايددات ا،تددواترو تددن    لددد أن  أهددّ البيددن 
ب حون اهلل تعددداىل وي للواددد  و   واددد و وهندددا  روايدددات اق دددرب تصدددر ح  ددد ا  حدددو  العدددرش يسددد
 الر يعة ومرتبت ا العالية وجاه ا الع يم  ن  اهلل  زوجّو من ا: زكااة الص  يقة الزهراب 

 اا :  ما روري  ن أمري ا،لمن  
ما  لق ، ا  لق اهلل  دم وحواب تبيرتا يف اجلن ةو  قا   دم حلواب: : »اا  رمو  اهلل 

اهلل  لقاً هو أحسن من او  أوحد اهلل إىل جرب يدّ: ا دن بعبد ري ال دردوس األ لددو  لم دا د د  
اجلنددة و لددد رأمدد ا تددام مددن اددور ويف  (467)ال ددردوس ا ددرا إىل جاريددة  لددد دراددو  مددن دراايددّ

اقإاي ا ار ان من اور اد  أشدران اجلندان مدن ادور وج  داو  قدا   دم: حبيد  جرب يدّ مدن هدصح 
 ية اليت ا  أشران اجلنان من حسن وج  ا؟ اجلار 

 ا  من ول   يكون يف   ر الزمان.  قا : هصح  ا مة بنن  م  
 اا :  ما هصا التام الصري  لد رأم ا؟ 

                                                           
 ال راايّ تكون مرتاً و رشاً وال راو   ي  الص رو واحل روو  لسان العرب( ماد و دراّ. (167)



 

 51 

 . (468)اا : بعل ا  لب بن أيب  ال  
 اا :  ما القر ان اللصان يف اقإاي ا؟ 

 . اا : ول اها احلسن واحلس  
 ابلب؟  اا   دم: حبي  أ لقوا

 .(465)«اا : هم موجودون يف غامط  لم اهلل ابّ أن ختلق بأربعة  الف منة
 نور الكون

كاادددن ادددوراً ابدددّ أن خيلدددق اهلل   ويسدددت اد مدددن األ بدددار الشدددري ة أن  الصددد  يقة  ا مدددة 
مددددبحاا  الكددددونو وادددد  اددددور اهلل  ددددا السددددماوات واألرددددد و ق جعددددّ ثددددواب تسددددبيو ا،  كددددة 

ي او وهصح الروايات   ا ت     لد   مت ا و  مة  ب ت ا و  يلة احملب   اا وتق يس م اا وحملب  
. 

إإ د دددّ   قدد  ورد  دددن مدددلمان ال ارمدددب أا ددد  ادددا : كندددن جالسددداً  نددد  النددد  ا،كدددر م 
 لي  ورح   ب و  قا : يدا رمدو  اهلل!      دّ  العباس بن  ب  ا،ط ل   سل مو  رد  الن  

 وا،عادن واح و؟  ن أيب  ال   لينا أهّ البين  لب ب
إإاً اق رب  يا مو إن  اهلل تبار  وتعاىل  لق  و لق  لياً وال : » قا  لد  الن  ا،كر م 

تددداب وال أرضو وال جن ددددة وال ادددارو وال لددددوح وال الدددمو و، ددددا أراد اهلل تعددداىل بدددد و  لقندددا  ددددتكل م 
و  مدزم  يمدا بين مدا  ا تد ال  يلقد  بكلمة  كاان اوراًو ق تكل دم بكلمدة ثاايدة  كاادن روحداً 

ّ  من اور العدرشو ق  تدق مدن ادور  لدب  و لياً من ماو ق  تق من اورري اور العرش  أاا أج
ّ  من اور السماواتو ق  تق من اور احلسن  اور الشمةو ومن  اور السماوات  علب أج

ّ  مددن اددور الشددمة ومددن اددور القمددرو  اددور احلسدد   وكااددن ا،  كددة اددور القمددرو   مددا أجدد
تسددب و اهلل وتق  مدد  وتقددو  يف تسددبيح ا: مددب وح ادد  وس مددن أاددوار مددا أكرم ددا  لددد اهلل تعدداىلو 
ّ  ج ل  أن يبلو ا،  كدة أرمدّ  لدي م مدحاباً مدن ولمدة  كاادن ا،  كدة ال   لم ا أراد اهلل ج

ندص  لقندا مدا رأيندا ين ر أواا مدن   رهدا وال   رهدا مدن أواداو  قالدن ا،  كدة: إاندا ومدي اا م
                                                           

و 125مددورو الصددا ات: « أتدد  ون بعدد ً »اددا  ابددن  الويدد : البعددّ يف كدد م العددرب مخسددة أشددياب: الددزوم والصددنم مندد  اولدد :  (168)
ّ امددم امددرأو و ددا ت يددن بعلبددّو والبعددّ مددن النيددّ مددا شددرب بعروادد  مددن غددري مددقبو والبعددّ السددمابو والعددرب تقددو  والبعدد

 السماب بعّ األرض.
 .456ص 1كشف الوم ة: م  (169)
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 مثّ ما حنن  ي   نسألّ حبق هصح األاوار إال  ما كش ن  ن ا.
يومئدص كالقند يّ   قا  اهلل تبار  وتعاىل: و ز يت وج   أل علن و  يلق اور  ا مة 

و ل قدد  يف اددرط العددرشو  زهددرت السددماوات السددبر واألردددون السددبرو ومددن أجددّ إلددّ ت يددن 
  كة تسب و اهلل وتق  م . ا مة الزهرابو وكاان ا، 

ّ : و ددز يت وجدد   ألجعلددن  ثددواب تسددبيحكم وتق يسددكم إىل يددوم القيامددة   قددا  اهلل  ز وجدد
 «.حمل   هصح ا،رأو وأبي ا وبعل ا وبني ا

  م   إىل ر رح  قب ّ ما بد   ينيد و  اا  ملمان:  يرم العباس  لقي  أمري ا،لمن  
 .(470)ن ما أكرمكم  لد اهلل قا  بأيب  رتو ا،صط د من أهّ بي

  وراء  نسية
 «.ابّ أن خيلق األرض والسماب  لق اور  ا مة »أا  اا :   ن رمو  اهلل 

  قا  بعط الناس: يا ا  اهلل  ليسن هب إاسية؟.
 «.  ا مة حوراب إاسية» قا : 

 االوا: يا ا  اهللو وكيف هب حوراب إاسية؟ 
ّ  مددن اددورح ابدد»اددا :  ددا  لددق اهلل  لق ددا اهلل  ز وجدد ّ أن خيلددق  دم إإ كااددن األرواحو  لم 

ّ   دم  ردن  لد  دم  «. ز وج
 ايّ: يا ا  اهلل وأين كاان  ا مة؟ 

 «.كاان يف حق ة  ن ما  العرش»اا : 
 االوا: يا ا  اهلل  ما كان  عام ا؟ 

 «التسبيو والتق ية والت ليّ والتحمي »اا : 

                                                           
 .411ص 2إرشاد القلوب: م (170)
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 ت ا ة الجنة

دددددا  لدددددق اهلل  زوجدددددّ  دم : »يت  دددددن  ا مدددددة يف حددددد  ادددددا  رمدددددو  اهلل   لم 
وأ رج  من رلب  وأح   اهلل  زوجّ أن خيرج ا من رل  جعل دا ت احدة يف اجلندة وأتداين  دا 

 و  قا   : الس م  ليّ ورمحة اهلل وبركات  يا  م .جرب يّ 
 الن: و ليّ الس م ورمحة اهلل حبي  جرب يّ.

 الس م.  قا : يا  م ! إن  ربّ  يقرؤ  
 الن: من  الس م وإلي  يعود الس م. 

اا : يا  م ! إن  هصح ت احة أه اها اهلل  زوجّ إليّ من اجلن ةو  أ صهتا ودممت ا إىل 
 ر رري.

ّ  ج ل : كل ا.  اا : يا  م  يقو  اهلل ج
   لقت ا  رأين اوراً ما عاً و ز ن من .

ن  إلددّ النددور للمنصددورو يف السددماب  قددا : يددا  مدد  مددا لددّ ال تأكددّ؟ كل ددا وال ختددفو  ددذ
 وهب يف األرض  ا مة.

َ ت ين يف السماب ا،نصورو ويف األرض  ا مة؟   الن: حبي  جرب يّو ومي
دا  طمدن شديعت ا مدن الندار و طدم أ د اؤها  دن حب  داو  اا : ت يدن يف األرض  ا مدة ألّن 

بيَنْصري اهللي يَدْنصقدرق  ْ رَحق اْلمقْلمينقوَن َويَدْوَمئيص  يدَ وهب يف السماب ا،نصورو وإلّ او  اهلل  زوجّ:
 .(474)و (474)«يع  اصر  ا مة حملب ي ا َمْن َيشابق 

؟ «معاشدر النداس تد رون ،دا  لقدن  ا مدة»ادا :  ويف ح يت   ر  دن رمدو  اهلل 
 االوا: اهلل ورمول  أ لم. 

  لقددددن  ا مددددة حددددوراب إاسددددية ال إاسدددديةو اددددا :  لقددددن مددددن  ددددر  جرب يددددّ ومددددن»اددددا : 
 .(472)«حلغب 

                                                           
 .4مورو الروم:  (171)
 .4ص 41حبار األاوار: م (172)
 .حلغ : روار الريشو كتاب الع  ماد و: حلغ  (173)
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اددالوا: يددا رمددو  اهلل اشددتكّ إلددّ  لينددا تقددو  حددوراب إاسددية ال إاسددية ق تقددو  مددن  ددر  
 جرب يّ ومن حلغب ؟ 

  دددم  ا إىل  إإاً أابدددئكمو أهددد ب إ   ريب  ت احدددة مدددن اجلن دددة أتددداين  دددا جرب يدددّ »ادددا : 
م  ليددّ و رادن الت احدة  صددار  را مدا شديئاً واحد اً ق ادا : السد  رد رح  عدر  جرب يدّ 

 يا رمو  اهلل ورمحة اهلل وبركات .
 الن: و ليّ الس م يا جرب يّ.

 قدددددا : إن  اهلل أهددددد ب إليدددددّ ت احدددددة مدددددن اجلندددددة  أ دددددصهتا  قب لت دددددا ووددددددعت ا  لدددددد  يددددد  
 ودممت ا إىل ر رري ق اا : يا  م  كل ا.
 الن: يا حبي  يا جرب يّ ه ية ريب  تلكّ.

  رأين من ا اوراً ما عاً   ز ن من إلّ النور. اا : اعم ا  أمرت بأكل او  أ لقت ا
 اا : كّو  ذن  إلّ اور ا،نصورو  ا مة.

 الن: ياجرب يّ ومن ا،نصورو؟ 
 اا : جارية خترم من رلبّ وات ا يف السماب منصورو ويف األرض  ا مة.

َ ت ين يف السماب منصورو ويف األرض  ا مة؟    قلن: ياجرب يّ ومي
يف األرض ألاد   طمدن شديعت ا مدن الندار و طمدوا أ د اؤها  دن حب  ددا ادا : ت يدن  ا مدة 

ويومئددددددددص ي دددددددددرح ا،لمندددددددددون بنصددددددددر اهللوإلددددددددّ ادددددددددو  اهلل يف كتابددددددددد  
بنصدددددددددر  ا مدددددددددة  (471)

»(475). 
 هدية السماء  نها 

هددددددو ارددددددط اب البددددددارري تعدددددداىل لنط ت ددددددا  مددددددن اخلصددددددا   ا، مددددددة للسددددددي و الزهددددددراب 
 ر اجلنة.وامتي ر  اا وااتيا ا من ر وو فا

 قد  زي دزت الصد  يقة  ا مددة  مد م اهلل  لي دا(  مدن مددواها مدن النسداب حدّت يف اط ت دداو 
  ا من اجلنة. حيت إن  اهلل تعاىل أ ف رمول  

، دددا  دددرم يب إىل السدددماب أ دددص بيددد ري : »ادددا : ادددا  النددد    عدددن االمدددام الرددددا 
                                                           

 .4مورو الروم:  (174)
 .18ص 41حبار األاوار: م (175)
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ددا  ددأد ل  اجلنددة  ندداول  مددن ر ب ددا  أكلتدد و  تحددو   جرب يددّ    إلددّ اط ددة يف رددل و  لم 
و   ا مدددة حدددوراب إاسدددية  حملدددن ب ا مدددة هبطدددن إىل األرض وااعدددن   نيدددة 

 .(476)« كل ما اشتقن إىل را حة اجلنة نمن را حة ابنيت  ا مة
و وهدددو يقب دددّ  ا مدددة و دددن ابدددن  بددداس ادددا : د لدددن  ا شدددة  لدددد رمدددو  اهلل 

  قالن ل : أ ب  ا يا رمو  اهلل؟ 
 لو  لمن ح  اا ألحلددت اا حباًو إا  ،ا  درم يب إىل السدماب الرابعدة أإ ن اا : أما واهلل

 جرب يّ وأاام ميكا يّو ق ايّ  : أإ ن يا  م .
  قلن: أتق  م وأان حب ريت ياجرب يّ؟ 

ّ     دددّ أابيدددابح ا،رمدددل   لدددد م  كتددد  ا،قدددر ب  و   دددلّ أادددن  ادددا : اعدددم إن  اهلل  ز وجددد
  ارة.

يف روددة  بأهّ السماب الرابعةو ق الت ن  ن  ي   ذإا أاا بدذبراهيم   اوت  صل ين
من رياض اجلنة وا  اكتن  ا ثا ة من ا،  كةو ق إين ررت إىل السدماب اخلامسدة ومن دا إىل 

 السادمة  نودين: يا  م  اعم األب أبو  إبراهيم واعم األخ أ و   لب..
 أد ل  اجلنةو  ذإا أاا بش رو من اور  بي ري  لم ا ررت إىل احل   أ ص جرب يّ 

 أرل ا ملكان يطويان احللّ واحللب  قلن: حبي  جرب يّ ،ن هصح الش رو؟ 
و وهصان ا،لكان يطويان لد  احللدب واحللدّ إىل  قا : هصح أل يّ  لب بن أيب  ال 

 يوم القيامة.
سددّ وأحلددد مددن ق تقدد  من أمددامب  ددذإا أاددا بر دد  ألدد  مددن الزبدد  وأ يدد  را حددة مددن ا،

ددا أن هبطددن إىل األرض  العسدّو  أ ددصت ر بددة  أكلت دا  تحو لددن الر بددة اط دة يف رددل و  لم 
وااعددن   نيددة  حملددن ب ا مددةو   ا مددة حددوراب إاسددية  ددذإا اشددتقن إىل اجلنددة نمددن را حددة 

 . (477) ا مة 
ي ا  ا مددة وتلتزم ددا وتدد ا (478)و ددن جددابر بددن  بدد  اهلل اددا : ايددّ يددا رمددو  اهلل إاددّ تلددثم

 منّ وت عّ  ا ما ال ت عل  بأح  من بناتّ؟ 
                                                           

 .1ح 115ص 1: م يون أ بار الردا  (176)
 .2ح 144ب 181ص 1 لّ الشرا ر: م (177)
 اللثم: القبلةو  لسان العرب( ماد و لثم. (178)
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أتاين بت احة من ت اح اجلندة  أكلت دا  تحو لدن مداب يف ردل  ق  إن  جرب يّ » قا : 
 .(475)«وااعن   نية  حملن ب ا مة  أاا أشم من ا را حة اجلنة

 الذرية الطاهرة
يددت جعدددّ من دددا تلددّ الصريدددة ا،باركدددةو ح إن اهلل تعدداىل اددد  مددنو الصددد يقة الطددداهرو 

 وهصا  ا ي    لد شرا ت ا. األ مة ا،عصوم  األ  ار 
 واحلسدددن واحلسددد   دددن مدددلمان ال ارمدددب أا ددد  ادددا : د لدددن  لدددد  ا مدددة 

 قلدن:  يلعبان ب  ي ي او   رحن  ما  رحداً شد ي اًو  لدم ألبدت حدّت د دّ رمدو  اهلل 
 يا رمو  اهلل أ ربين ب  يلة هلالب ألحلداد ام حباً.

 : يددا مددلمان ليلدددة اقمددرري يب إىل السددماب أدارين جرب يددّ يف تاواتددد  وجن اتدد و  بينددا أادددا  قددا
إإ نمددددن را حددددة  يبددددة  ددددأ  بت  تلددددّ الرا حددددةو  (480)أدور اصددددورها وبسدددداتين ا ومقارددددريها

  قلن: يا حبي  ما هصح الرا حة اليت غلبن  لد روا و اجلنة كل  ا؟ 
منص ث فا ة ألدف  دام مدا اد رري  (484)  وتعاىل بي ح قا : يا  م  ت احة  لق ا اهلل تبار 

 ما يري   ا.
 بينا أادا كدصلّ إإ رأيدن م  كدة ومع دم تلدّ الت احدةو  قدالوا: يدا  مد  ربندا السد م يقدرأ 

  ليّ الس م وا  أ  ّ  صح الت احة.
:  أ صت تلّ الت احة  ودعت ا  ن جناح جرب يّو  لم ا هدبأل يب اا  رمو  اهلل 

رض أكلددن تلددّ الت احددة   مددر اهلل مابهددا يف و ددرريو  وشددين   نيددة بنددن  ويلدد  إىل األ
ّ  إ  أن اد  ولد  لدّ حدوراب إاسدية   حملن ب ا مة من ماب تلّ الت احدةو  دأوحد اهلل  ز وجد
 ددزو م النددور مددن النددورو  ا مددة مددن  لددبو  ددذين ادد  حلوجت ددا يف السددماب وجعلددن مخددة األرض 

 يبددة ومهددا مددراجا اجلنددة احلسددن واحلسدد  وخيددرم مددن رددل  م رهددا ومددتيرم  يمددا بين مددا إريددة 
صلون  الويّ لقاتل م و اإام احلس  أ مة يققتلون وخيق
(484). 

: اقريد  أن ويف  رب  ويّ اصكر  ّ احلاجة من و ادا  هدارون العبامدب ل مدام الكداوم
                                                           

 .4ح 1ب 5ص 41حبار األاوار: م (179)
 مقارري: اواحبو  لسان العرب( ماد و اصر. (180)
 سان العرب( ماد و ي ري.الي : الق روو  ل (181)
 .241تأويّ اآليات ال اهرو: ص (182)
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مددددن العبدددداس  أوىل زددددرياث رمددددو  اهلل  أمددددألّ  ددددن العبدددداس و لددددبو   رددددار  لددددب 
 ورنو أبي ؟  اس  م رمو  اهلل والعب

 : ا   .  قا  لد  مومد 
 اا : واهلل ال أ  يتّ  أجب .
 اا :  ذن م تع    آم .

 اا :  منتّ.
م يددورث مددن ادد ر  لددد اا ددرو  لددم ي دداجرو إن  أبددا   : إن  الندد  اددا  مومددد 

وا وم ي دداجروا مددا الددصين  مندد مددن وهدداجر واددا  اهلل:  العبدداس  مددن وم ي دداجر وإن   ليدداً 
لكم من واليت م من شبب حّت ي اجروا

(482). 
لون هارون وتوري  واا : ما لكم ال تنسبون إىل  لب وهو أبوكم وتنسبون إىل  (481) التمر
 وهو ج  كم؟  رمو  اهلل 

 إىل  ليل  إبراهيم  إن  اهلل اس  ا،سيو  يسد ابن مر  : » قا  مومد 
ومن إريت  داود ومدليمان وأيدوب ويومدف اليت م  س  ا بشر يف اول  باقم   مر  البكر البتو  

ومومد وهارون وكصلّ مزري احملسن  وحلكريا ووىي و يسد وإليداس كدّ مدن الصداحل 
(485) 

كما اس  داود ومليمان وأيوب ومومد وهارون    نسب  باقم   وح ها إىل  ليل  إبراهيم 
  بآبا  م واقم اهتم   يلة لعيسد نزلة ر يعة باقم   وحد هاو وإلدّ اولد  يف اصدة وم
إن  اهلل ارط ا  و   ر  وارط ا   لد اساب العدا،  مر  

با،سديو مدن غدري  (486)
و   رهددددا و   ددددل ا  لددددد اسدددداب العددددا،  باحلسددددن  بشددددرو وكددددصلّ ارددددط د ربنددددا  ا مددددة 

 .(487)«واحلس  مي ري شباب أهّ اجلنة
  كي ية و دتها 

زدا أمدرح اهلل تعداىل بد  أ دص مشدركو ادريش يف أإيتد  و ك دوا  هلل بع  أن ر ع رمدو  ا
                                                           

 .42مورو األا ا :  (183)
و  لسان العرب( ماد و ،ر. (184)  التمر لوا : إه  وتوري 
 .85د  84مورو األاعام:  (185)
 .42مورو     مران:  (186)
 .414 ف العقو : ص (187)
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 لد ت ريدق النداس مدن حولد و حدّت    األمدر  دم إىل  درض حصدار شد ي   ليد  و لدد ثا تد  
 وإلّ يف شع  أيب  ال .

 حس و بّ نّ كّ من ااتمد إلي  وإىل ديند   وم يكن األمر مقتصراً  لد الرمو  
 ة راحبة اجلاح الر ير وا،قام العا .و لد رأم م السي و   ني

وت حيت ا اجلليلة مدن أجدّ إ د ب رايدة   ق  ه رهتا اساب اريش لنصرهتا لرمو  اهلل 
 احلق    ااة.

وتشاب إرادو السدماب أن تبقدد هدصح السدي و اجلليلدة وحيد و  ريد و بد  مدلاة مدوب جنين دا 
 اليت كاان تلاة وحشت ا حب يث ا إي اها.« الزهراب »

ّ يف أش   األواات ح  أ ص ا،ياض من بندن  ويلد  مأ دصاً   يمداً بعثدن إىل بعدط ب
 اساب اريش كب يلين ا ما تلب النساب من النساب  أب  أن يأت  إلي ا..

كيددف كددان والدو  ا مددة    ددن ا،  ددّ بددن  مددر اددا : الددن أليب  بدد  اهلل الصدداد  
  ؟ 

ه رهتددا اسددوو مكددة  كددن ال  اهلل ، ددا تددزو م  ددا رمددو   اعددم إن    نيددة »اددا : 
يدد  لن  لي ددا وال يسددل من  لي ددا وال يددرتكن امددرأو تدد  ّ  لي دداو  امتوحشددن   نيددة لددصلّ 

 د  ث ا مدن  و  لم ا محلدن ب ا مدة كاادن  ا مدة وكان جز  ا وغم  ا حصراً  لي  
هاو وكاان تكتم إلّ مدن رمدو  اهلل  يومداً  سدمر   د  ّ رمدو  اهلل  بطن ا وتصرب 

 و  قا  اا: يا   نية من    ث ؟    ث  ا مة  نية  
 االن: اجلن  الصري يف بط  و  ث  ويلاس .

اا : يا  نية هصا جرب يدّ خيدربين أّندا اقاثددو وأّندا النسدلة الطداهرو ا،يموادةو وأن  اهلل تبدار  
  ااق داب وتعاىل مي عّ اسلب من ا ومدي عّ مدن اسدل ا أ م دة ونيعل دم  ل دابح يف أردد  بعد

 وحي .
 لدددد إلدددّ إىل أن ح دددرت والدهتددداو  وج  دددن إىل اسددداب ادددريش   لدددم تدددز    نيدددة 

وبدد  هاشددم أن تعددال  لتلدد  مدد  مددا تلددب النسددابو  أرمددلن إلي ددا أاددن  صدديتنا وم تقبلددب اولنددا 
 وتزو جن  م اً يتيم أيب  ال   قري ال ما  لد   لسنا مبب وال الب من أمر  شيئاً.

لددصلّو  بينددا هددب كددصلّ إإ د ددّ  لي ددا أربددر اسددوو تددر  ددوا    ة  اغتم ددن   نيدد
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 كأّنن من اساب ب  هاشمو   ز ن من ن ،ا رأهتن.
 قالن إح اهن: ال  زين يدا   نيدةو أرمدلنا ربدّ إليدّ وحندن أ واتدّو أادا مداروو وهدصح 

مدد  مية بنن مزاحم وهب ر يقتدّ يف اجلن دةو وهدصح مدر  بندن  مدرانو وهدصح كلثدوم اق دن مو 
 بن  مرانو بعثنا اهلل إليّ لنلب منّ ما تلب النساب.

  لسددن واحددد و  دددن  ين ددا واق دددرب  دددن يسددارها والثالثدددة بددد  يدد ي ا والرابعدددة مدددن  ل  دددا 
  اهرو مط  رو.  ودعن  ا مة 

دددا مدددقطن إىل األرض أشدددر  من دددا الندددور حدددّت د دددّ بيوتدددات مكدددة وم يبدددق يف شدددر    لم 
ر   يدد  إلددّ النددورو ود ددّ  شددر مددن احلددور العدد  كددّ واحدد و األرض وال غر ددا مودددر إال  أشدد

من ن مع ا  سن من اجلنة وإبريق من اجلنةو ويف االبريق ماب من الكدوثرو  تناولت دا ا،درأو الديت  
كاادددن بددد  يددد ي ا  وسدددلت ا زددداب الكدددوثر وأ رجدددن  دددرات  بي ددداوين أشددد  بيادددداً مدددن اللددد  

واح و وانعت دا بالثاايدةو ق امدتنطقت ا  نطقدن  ا مدة وأ ي  رواً من ا،سّ والعنربو  ل  ت ا ب
  بالش ادت  واالن: أش   أن ال إل  إال  اهلل وأن  أيب رمو  اهلل مي  األابياب وأن  بعلدب

مددي  األورددياب وولدد ري مددادو األمددباطو ق مددل من  لددي ن وت ددن كددّ واحدد و مددن ن بات دداو 
ر أهّ السماب بع  م بع اً بوالدو  ا مدة وأابلن ي حكن إلي او وتباشرت احلور الع و وبش  

 و وحدد ث يف السددماب اددور حلاهددر م تددرح ا،  كددة ابددّ إلددّو واالددن النسددوو:  ددصي ا يددا
  نية  اهرو مط  روو حلكية ميموادةو بدور   ي دا ويف اسدل او  تناولت دا  رحدة مستبشدرو وألقمت دا 

صد  يف الشد رو وتنمدب تنمدب يف اليدوم كمدا ينمدب ال ث ي ا   ر  لي او  كاادن  ا مدة 
 .(488)«يف الش ر كما ينمب الص  يف السنة

 لما ا سّمي  ب اطمة؟
ال خي ددددد أن  األتدددداب اددددا دالالهتددددا و ثارهددددا اخلارددددة  لددددد الن ددددوس والن سددددياتو ولددددصا أمددددر 

 .(485)الشارع ا،ق س بااتياب األتاب احلسنةو وجعل  من مسلولية الوال  بالصات
ب األبنداب د للنداس العدادي  د يكدون مدن مسدلولية الوالد ين إال  وبدالرغم مدن أن  ااتيداب أتدا

                                                           
 .1ح 84ّلة 554األما  للص و : ص (188)
ددن اتدد اددا :  لعلددب  يف ورددية الندد   (189) س   185ص 21و ومددا ّ الشدديعة: ميددا  لددب حددق  الولدد   لددد والدد ح أن وق

 .24144ح
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خيتل ون  ن غريهم يف إلّو إإ أن  السماب ختتار أتدابهمو واد   أن  األ مة ا،عصوم  
 ف ااتياب هصح األتاب الطاهرو ابّ  لق اخلليقة وهصا ما تلك  ح الروايات الشري ة.

تسددعة أتدداب  ل ا مددة : »  اهلل  عددن ابددن يددواة بددن وبيددان اددا : اددا  أبددو  بدد
ّ :  ا مةو والص  يقةو وا،باركةو والطاهروو والزكيةو والراديةو وا،رديةو واحمل  ثةو   ن  اهلل  ز وج

 ؟ والزهرابو ق اا : أت رري أري شبب ت سري  ا مة 
 الن: أ ربين يا مي ري؟ 
 اا :  طمن من الشر.

و ج ددا مددا كددان اددا ك ددل إىل يددوم القيامددة  لددد تز  اددا : ق اددا : لددوال أن  أمددري ا،ددلمن  
 .(450)«وج  األرضو  دم  من دوا 

إاددا ت يددن ابندديت : »وإكددر ابددن شددريوي  يف ال ددردوس  ددن جددابر األاصددارري اددا  الندد  
 .(454)« ا مة ألن  اهلل  طم ا و طم  بي ا  ن النار

َ ت ين  ا مة؟ : »واا  رمو  اهلل   يا  ا مة أت رين مي
َ ت ين؟  قا   لب   : يا رمو  اهلل مي

 .(454)«اا : ألّنا  طمن هب وشيعت ا من النار
أوحدددد اهلل إىل ملدددّ  دددأاطق بددد   ، دددا ولددد ت  ا مدددة »ادددا :  و دددن أيب جع دددر 

 سم اها  ا مةو ق اا : إين  طمتّ بالعلم و طمتّ من الطمتو ق ادا   لسان  م  
 .(452)«الطمت يف ا،يثا : واهلل لق   طم ا اهلل بالعلم و ن أبو جع ر 

َ ت يدددن  كمدددا روري  دددن  بددد  اهلل بدددن احلسدددن بدددن احلسدددن أا ددد  ادددا : ادددا    أبدددو احلسدددن مي
  ا مة  ا مة؟ 

 الن:  رااً بين  وب  األتاب.
اا : إن  إلّ ،ن األتاب ولكن االمم الصري ت ين ب و إن  اهلل تبار  وتعاىل  لم ما كان 

يتددزو م يف األحيدداب وأّنددم يطمعددون يف وراثددة هددصا األمددر مددن  ابددّ كوادد   علددم أن  رمددو  اهلل 
                                                           

 .142ب 1ح 148ص 1 لّ الشرا ر: م (190)
 .111ص 1: ممناا     أيب  ال   (191)
 .5ح 142ب 145ص 1 لّ الشرا ر: م (192)
 .6ح باب مول  الزهراب  461ص 1الكايف: م (193)
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ددددا ولدددد ت  ا مددددة ت اهددددا اهلل تبددددار  وتعدددداىل  ا مددددة ،ددددا أ ددددرم من ددددا وجعددددّ يف ولدددد ها  ابلدددد   لم 
 .(451)«  طم م  م ا  معوا  ب صا ت ين  ا مة ألّنا  طمن  مع م ومعىن  طمن اطعن

إين ت ين  ا مة ألّنا »قو : ي أا   اا : تعن رمو  اهلل  و ن أمري ا،لمن  
 .(455)« طمن وإريت ا من النارو من لقب اهلل من م بالتوحي  واال ان زا جئن ب 

الليلدة  ا مدة والقد ر (456) إادا أازلنداح يف ليلدة القد رأا  اا : و ن أيب  ب  اهلل 
خللق  طمدوا اهلل  من  رف  ا مة حق معر ت ا  ق  أدر  ليلة الق رو وإاا ت ين  ا مة ألن  ا

 .(457) ن معر ت ا

 لما ا سّمي  بالزهراء؟
مددن مددريو العقدد ب ا،ت اولددة أّنددم ي ددعون األل دداع بددذحلاب ا،عدداين  ندد  وجددود  لقددة بين مدداو 
 درتب أن هنددا   لقددة  ارددة بدد  األل دداع ومعااي ددا  ددادوو حبيددت تصددّ هددصح العلقددة إىل مرحلددة 

 ين رون إىل ا،عىن وي ملون الل ت.يصوب الل ت يف ا،عىن وين    ي  حّت  أن  الناس 
ويف أتدداب األشددياص كددصلّو  لوجددود مثددّ هددصح العلقددة ا،تينددة مدد  أن  كثددرياً مددن األتدداب 

 تودر.
 ومن هنا تين الص يقة  ا مةو بالزهراب   لي ا الص و والس م(.

 دن هدصح العلقدة  أجددابوا وأشداروا بد  إىل   مدة السددي و  واد  مدئّ األ م دة األ  ددار 
 .ا مة  

َ   عددن جع ددر بددن  مدد  بددن  مددارو  ددن أبيدد  اددا : مددألن أبددا  بدد  اهلل   ددن  ا مددة مي
 ت ين الزهراب؟ 
ألّنا كاان إإا اامن يف  را ا حلهر اورها ألهّ السماب كما يزهر اور الكواكد  » قا : 
 .(458)«ألهّ األرض

ت يددن الزهددراب  يددا بددن رمددو  اهلل ميَ  و ددن أبددان بددن تولدد  اددا : الددن: أليب  بدد  اهلل 
                                                           

 .4ح 2ب 11ص 41حبار األاوار: م (194)
 .1145ح 22اجمللة 541األما  للطومب: ص (195)
 .1مورو الق ر: اآلية (196)
 .444ح 581ت سري  رات الكويف: ص (197)
 .15ح باب معاين أتاب  م   و لب و ا مة  65معاين األ بار: ص (198)
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  حلهراب؟ 
يف الن دددار ثددد ث مدددرات بدددالنورو كدددان يزهدددر ادددور  ألّندددا تزهدددر ألمدددري ا،دددلمن  » قدددا : 

وج  ا ر و الو او والناس يف  رش م  ي  ّ بياض إلّ النور إىل ح راهتم با، يندة  تبديط 
ددا رأوا  ريمددل م إىل منددز  حيطدداّنم  يع بددون مددن إلددّ  يددأتون الندد      ا مددة  يسددألوا   م 

 و  يدددأتون منزادددا  ريوّندددا اا ددد و يف  را دددا تصدددل ب والندددور يسدددطر مدددن  را دددا مدددن وج  دددا
 يعلمددون أن  الددصري رأوح كددان مددن اددور  ا مددةو  ددذإا اصددف الن ددار وترتبددن للصدد و حلهددر وج  ددا 

   بالصددد رو  تددد  ّ الصددد رو ح دددرات النددداس  تصددد ر ثيدددا م وألدددواّنم  يدددأتون النددد 
دددا رأ  ريوّندددا اا مدددة يف  را دددا واددد  حلهدددر ادددور  وا  ريمدددل م إىل مندددز   ا مدددة  يسدددألوا   م 

 وج  ددا رددلوات اهلل  لي دداو  ددذإا كددان   ددر الن ددار وغربددن الشددمة امحددر  وجدد   ا مددة 
ّ   كدددان يددد  ّ محدددرو وج  دددا ح دددرات القدددوم   أشدددر  وج  دددا بددداحلمرو  رحددداً وشدددكر هلل  ز وجددد

ويسألوا   ن إلدّو  ريمدل م إىل مندز    و مر  حيطاّنم  يع بون من إلّ ويأتون الن 
 ا مة  ريوّنا جالسة تسب و اهلل وز   ح واور وج  ا يزهر باحلمرو  يعلمون أن  الصري رأوا كدان 

  ددو  و  لددم يددز  إلددّ النددور يف وج  ددا حددّت ولدد  احلسدد  مددن اددور وجدد   ا مددة 
 .(455)«ام بع  إماميتقل   يف وجوهنا إىل يوم القيامة يف األ م ة من ا أهّ البين إم

إن  اهلل  لقددد  و لدددق  ليددداً واحلسدددن : »و ددن ابدددن مسدددعود أا ددد  ادددا : اددا  رمدددو  اهلل 
دا أراد أن ينشدل الصدنعة  تدق ادورري و لدق مند  السدماوات  واحلس   من اور ا مد و  لم 

ّ  مددن السددماوات واألرضو و تددق اددور  لددب و لددق مندد  العددرش والكرمددب  واألرض وأاددا واهلل أجدد
ّ  مدددن العدددرش والكرمدددبو و تدددق ادددور احلسدددن و لدددق منددد  احلدددور العددد  وا،  كدددة و لدددب واهلل  أجددد

ّ  مدددن احلدددور العددد  وا،  كدددةو و تدددق ادددور احلسددد  و لدددق منددد  اللدددوح والقلدددم  واحلسدددن واهلل أجددد
ّ  من اللوح والقلمو  عند  إلدّ أولمدن ا،شدار  وا،ودارب   د  ن ا،  كدة  واحلس  واهلل أج

حبددق األشددباح الدديت  لقت ددا إال  مددا  ر جددن  ن ددا هددصح ال لمددةو  عندد  إلددّ واددادت إانددا: ومددي اا 
تكل دددم اهلل لكلمدددة اق دددرب  يلدددق من دددا روحددداً  احتمدددّ الندددور الدددروح  يلدددق منددد  الزهدددراب  ا مدددة 

 .(400)« أاام ا أمام العرش  أحلهرت ا،شار  وا،وارب  ألجّ إلّ ت ين الزهراب

                                                           
 .2ح 141ب 181ص 1 لّ الشرا ر: م (199)
 .551تأويّ اآليات ال اهرو: ص (200)
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  ت ين  ا مة الزهراب حلهراب؟ اا : الن: ميَ  و ن جابرو  ن أيب  ب  اهلل 
ّ   لق ا من اور   مت و  لم ا أشران أدابت السدماوات واألرض   قا : ألن  اهلل  ز وج
بنورهدددا وغشدددين أبصدددار ا،  كدددة و دددر ت ا،  كدددة هلل مددداج ين وادددالوا: إاندددا ومدددي اا مدددا هدددصا 

 النور؟ 
  من   مديتو أ رجد  مدن  أوحد اهلل إلي م: هصا اور من اورريو أمكنت  يف تا بو  لقت

رل  ا  من أابيا ب اق   ل   لد ثير األابيدابو واق درم مدن إلدّ الندور أ م دة يقومدون بدأمرريو 
 .(404)«ي  ون إىل حق بو وأجعل م  ل ا ب يف أردب بع  ااق اب وحيب
َ ت يدن  ا مدة  و ن أيب هاشم العسكرري ادا : مدألن رداح  العسدكر   مي

 الزهراب؟ 
من أو  الن ار كالشمة ال احيةو و ند   ا يزهر ألمري ا،لمن  كان وج  » قا : 

 .(404)«الزوا  كالقمر ا،نريو و ن  الوروب غروب الشمة كالكوك  ال ر ري
 إىل غريها من الروايات.

                                                           
 .5ح 12ص 41: محبار األاوار (201)
  صّ يف منزلت ا  ن  اهلل تعاىل. 111ص 1مناا     أيب  ال : م (202)
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  من  ضائلها وكراماتها 

 مائدة من السماء
 مت دا كرامدات ومعداجز تد     لدد    ب  ال رتو واالق رب كاان تص ر من الزهراب 

 وم ب ا امت ا و لو  شأّنا  ن  اهلل تعاىل.
يددا »إات يددوم  قددا :  ومن ددا: مددا روري  ددن أيب مددعي  اخلدد رري أادد  اددا : أرددبو  لددب

 «.  ا مة  ن   شبب توصيني ؟
ال والدددصري أكددددرم أيب بدددالنبو و وأكرمددددّ بالورددديةو مددددا أردددبو اليددددوم  نددد ري شددددبب »االدددن: 

 شدبب كندن اقوثدر  بد   لدد ا سدب و لدد ابد  اقغصيكاحو ومدا كدان  ند ري شدبب مندص يدوم  إال  
 «.هصين حسن وحس 

 «.يا  ا مة أال كنن أ لمت   أبويكم شيئاً؟: » قا   لب 
 «.يا أبا احلسنو إين ألمتحيب من إاب أن تكل ف ا سّ ما ال تق ر  لي » قالن: 

ّ   امددتقرض  مدن  ندد   ا مدة   يدرم  لددب واثقدداً بداهللو حسددن ال دن  بدد   ز وجد
يناراً  أ صح ليشرتري لعيال  ما يصلح مو  عرض لد  ا،ق اد بن األمود يف يوم شد ي  احلدر اد  د

 لوحت  الشمة من  وا  و إت  من  ت .
ددددا ر ح  لددددب  يددددا مقدددد اد مددددا أحل  ددددّ هددددصح السددددا ة مددددن »أاكددددر شددددأا و  قددددا :   لم 

 ؟«رحلّ
ّ  مبيلب وال تسأل   م ا ورا ب.  قا : يا أبا احلسن    

 «.أ ب ال يسع  أن جتاوحلين حّت أ لم  لمّيا »اا : 
  قا : يا أبا احلسن رغبن إىل اهلل وإليّ أن ختل ب مبيلب وال تكش    ن حا .

 «.يا أ ب إا  ال يسعّ أن تكتم  حالّ» قا : 
بدالنبوو وأكرمدّ بالوردية مدا   قا : يا أبا احلسن أما إإا أبين  والصري أكرم  مد اً  

اجل   وا  تركن  يا  جيا داًو  لم دا تعدن بكدابهم م  ملد  األرض  أحل    من رحلب إال  
  يرجن م موماً راكباً رأمب هصح حا  واصيت.

أحلدددف بالدددصري »بالبكددداب حدددّت بل دددن دمعتددد  حليتددد و  قدددا  لددد :   اّنملدددن  يندددا  لدددب
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حل دددن بددد  مدددا أحل  ددد  إال  الدددصري أحل  دددّو واددد  اارتددددن دينددداراً   اكددد و  قددد   ثرتدددّ  لدددد 
ددا  «.ا سددب  دد  ر الدد ينار إليدد  ورجددر حددّت د ددّ ا،سدد    صددل د ال  ددر والعصددر وا،وددربو  لم 

وهددددو يف الصددددف األو   ومددددزح برجلدددد و  قددددام  ا،وددددرب مددددر  بعلددددب ا ددددد رمددددو  اهلل 
يددا أبددا احلسددن! »و  قددا :  لحقدد  يف بدداب ا،سدد    سددل م  ليدد   ددرد  رمددو  اهلل   لددب

ددديناح  نميدددّ معدددّ مطراددداً ال ودددري جوابددداً حيددداًب مدددن رمدددو   مكدددت «. هدددّ  نددد    شددداب تعش 
مدا كدان مدن أمدر الد ينار ومدن أيدن أ دصح وأيدن وج  د  بدوحب مدن اهلل  وا   رف  اهلل

دا ا در إىل مدكوت  ادا :  يدا »إىل ابي  وأمرح أن يتعش دد  ند   لدب  ليد  السد م تلدّ الليلدةو  لم 
 ؟ «أبا احلسن ما لّ ال تقو  ال  أاصرف أو تقو  اعم  أم ب معّ

 «. اإه  بنا» قا  حياًب وتكر ماً: 
وهددب يف   ااطلقددا حددّت د دد   لددد  ا مددة  بيدد   لددب  أ ددص رمددو  اهلل 

دددا تعدددن كددد م رمدددو  اهلل  (402)مصددد  ها اددد  ا دددن رددد هتا و ل  دددا ج ندددة ت دددور د ااددداًو  لم 
  رجن من مص  ها  سل من  ليد و وكاادن أ دز  النداس  ليد و  درد  السد م ومسدو بيد ح 

 ؟ «يا بنتاح كيف أمسين رمحّ اهلل» ا واا  اا:  لد رأم
 «.  ري»االن: 
  ش دينا رمحددّ اهلل واد   عددّو  أ دصت اجل نددة  وددعت ا بدد  يد ري رمددو  اهلل »ادا : 
دددا ا دددر  لدددب و لدددب  ببصدددرح رميددداً  إىل الطعدددام وشدددم  روددد  رمدددد  ا مدددة  و  لم 

 شحيحاً...
 «.يف تا   وأرد  أين  م أاّ إال  حقاً  إاب يعلم ما»اا :  ن رت إىل السمابو  قالن: 

يا  ا مة أىن  لّ هصا الطعام الصري م أا ر إىل مثّ لوا  وم أشم مثّ را حت  » قا  اا: 
 ؟ «األ وم  كّ أ ي  من 

 ومزهددا ق اددا :  ك  دد  الطيبددة ا،باركددة بدد  كت ددب  لددب   اددا :  ودددر رمددو  اهلل 
دينددار  مددن  ندد  اهللو إن  اهلل يددرحل  مددن يشدداب بوددري يدا  لددب هددصا بدد    ددن دينددار و هددصا جددزاب »

 «.حساب
احلمد  هلل الدصري أإ لكدم أن خترجدا مدن الد ايا حدّت »باكيداً ق ادا :  ق امدتعرب الند  

                                                           
 اجل نة: أ  م ما يكون من القصاعو  لسان العرب( ماد و ج ن. (203)
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 .(401)«نيريّ يا  لب ّرب حلكرياو ونيرري  ا مة ّرب مر  بنن  مران

  سالم اليهود
ن اخلدددريات إال  أّندددم كدددااوا ال كدددااوا  لكدددون الكثدددري مددد   لدددد الدددرغم أن  أهدددّ البيدددن 

ويددلثرون  لددد يبقددون شدديئاً من ددا ألا سدد م وإاددا ين قوّنددا لض ددرين كمددا ورد يف اآليددة الشددري ة 
أا س م ولو كان  م  صارة

(405). 
يف بعدددط األحيدددان كدددااوا ي دددطرون إىل االادددرتاض ومدددا أشدددب  ليسددد  وا بددد   بدددّ إّندددم 

ط . ومثّ هصح األ  ايات الر يعة  ن  أهّ حاجت م ووا  وا  لد أا س م من التلف والع
 ددادو كااددن تددلثر يف ا ددوس اآل ددرين وجتعل ددم يسددريون  لددد ّنددج احلددق الددصري  البيددن 

 من أجل . دح د أهّ البين 
امدددتقرض شدددعرياً مدددن ي دددودري  امدددرتهن  شددديئاً  ددد  ر إليددد  مددد بو   قددد  روري أن   ليددداً 

ددا  رهندداً وكااددن مدن الصددوفو  أد ل ددا الي دود  ا مدة  ري إىل دارح وودددع ا يف بيددن.  لم 
كاان الليلة د لن حلوجت  البين الصري  ي  ا، بو لشدوّ  درأت ادوراً مدا عاً أدداب بد  البيدنو 
ددددد  حلوج دددددا   ااصددددر ن إىل حلوج دددددا وأ ربتددددد  بأّنددددا رأت يف إلدددددّ البيدددددن دددددوًب   يمددددداًو  تع  

ّ البيدنو و  ن ط مسدر اً ود دالي ودري من إلّ وا  اسب أن  يف بيت م م بو  ا مة
 ددذإا دددياب ا،دد بو ينتشددر شددعا  ا كأادد  يشددتعّ مددن بدد ر منددري يلمددر مددن اريدد و  تع دد  مددن 

 يدددرم  إلدددّ  دددأاعم الن دددر يف موددددر ا،ددد بو  علدددم أن  إلدددّ الندددور مدددن مددد بو  ا مدددة  
الي دددودري يعددد و إىل أاربا ددد  وحلوجتددد  تعددد و إىل أاربا  دددا وامتح دددرهم دارمهددداو  امدددت مر ايدددف 

 .(406)الي ودو  رأوا إلّ وأملموا كل  م وفااون ا راً من
   ضائ  تجّل  إلبراهيم الخلي  

ويب   ام  إن  اهلل تعاىل كان يعرض  لد أابيا   و ارت  من رمل  أاوار أهّ البين
 ندد   مدد ب   مددت م وارت دداع منددزلت م ل يدد و ومددن إلددّ هددو مددا حصددّ لندد  اهلل إبددراهيم

  لقت و   ب احل يت:

                                                           
 .465ص 1كشف الوم ة: م  (204)
 .5مورو احلشر:  (205)
 .514ص 2اخلرا ج واجلرا و: م (206)
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كشددف اهلل  ددن بصددرح   ، ددا  لددق اهلل إبددراهيم اخلليددّ »ادد  اددا : أ  ددن رمددو  اهلل 
  ن ر إىل جاا  العرش  رأب اوراًو  قا : إاب ومي ري ما هصا النور؟ 

 اا : يا إبراهيم هصا  م  ر يب.
  قا : إاب ومي ري أرب إىل جااب  اوراً   ر؟.

  قا : يا إبراهيم هصا  لب اارر دي .
 جااب ما اوراً ثالثاً؟ قا : إاب ومي ري أرب إىل 

 اا : يا إبراهيم هصح  ا مة تلب أباها وبعل او  طمن  بي ا من النار.
 اا : إاب ومي ري أرب اورين يليان الث ثة األاوار؟

 اا : يا إبراهيم هصان احلسن واحلس  يليان أبامها وج  مها واقم  ما.
 ر؟ قا : إاب ومي ري أرب تسعة أاوار أح اوا باخلمسة األاوا

 اا : يا إبراهيم هلالب األ مة من ول هم.
  قا : إاب ومي ري  بمن يعر ون؟ 

اددا : يددا إبددراهيم أواددم:  لددب بددن احلسدد و و مدد  ولدد   لددبو وجع ددر ولدد   مدد و ومومددد 
ول  جع رو و لب ول  مومدو و م  ول   لبو و لب ول   مد و واحلسدن ولد   لدبو و مد  

 .ول  احلسن القا م ا،  ري 
 إاب ومي ري أرب   و أاوار حوام ال وصب   هتم إال  أان؟ اا :

 اا : يا إبراهيم هلالب شيعت م و بوهم.
 اا : إاب وزا يعر ون شيعت م و بي م؟ 

و والقندددوت ابدددّ «بسدددم اهلل الدددرمحن الدددرحيم»ادددا : بصددد و االحددد ب واخلمسددد و واجل دددر بدددد 
 الركوعو وم  و الشكرو والتيتم باليم .

 يم: الل م اجعل  من شيعت م و بي م.اا  إبراه
وإن  مدددددن شددددديعت  البددددددراهيم إإ جددددداب ربددددد  بقلدددددد  ادددددا : اددددد  جعلتدددددّو  ددددددأاز  اهلل  يددددد : 

مليم
 .(408)و (407)

                                                           
 .84د  81مورو الصا ات:  (207)
 .211ص 16محبار األاوار:  (208)
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 التوّس  بالزهراء 
وارت ددداع مقام دددا  نددد  اهلل تعددداىل حبيدددت إن  كدددّ مدددن  بلدددق ا امدددة الصددد  يقة الزهدددراب 

م ا بددد  يددد ري حوا  ددد و  ذاددد  اليدددرد  ا بددداً  دددا  يتومدددّ  دددا إىل اهلل تعددداىل بنيدددة ردددا يةو ويقددد   
 الي ينو والشواه  ال الة  لد إلّ كثريوو ولو أرداا امتقصابها الحتام إىل مصن ف ديم.

يا  ا مة الزهرابو يا بنن  م و يدا ادرو  د  الرمدو و يدا مدي تنا »واقرأ يف د اب التومّ: 
و واد منا  بد  يد ري حاجاتنداو يدا وجي دة وموالتناو إاا توج نا وامتش عنا وتوملنا بدّ إىل اهلل

 .(405)« ن  اهلل اش عب لنا  ن  اهلل
 معرو ة. ور و االمتواثة بالص يقة الطاهرو 

إإا كااددددن لددددّ حاجددددة إىل اهلل ودددددقن  ددددا إر دددداً  صددددّ : »اددددا  االمددددام الصدددداد  
رو: و ق امد   وادّ ما دة مد ركعت و  دذإا مدلمن كدرب  اهلل ث ثداًو ومدبو تسدبيو  ا مدة 

 يددا مددواليت يددا  ا مددة أغيثيدد ( ق دددر  دد   األ ددن  لددد األرض واددّ مثددّ إلددّو ق  دد  إىل 
 .(440)«الس ود واّ إلّ ما ة مرو و شر مراتو واإكر حاجتّ  ذن اهلل يق ي ا

 واصكر هنا اصة أم أ ن كشاه   لد إلّ:
 أنا  ادمة  اطمة 

كددون با، ينددة إإ التطيددق الن ددر حل ددن أن ال ت روري أن  اقم  أ ددن ، ددا تو  يددن  ا مددة 
دددا كاادددن يف بعدددط الطريدددق  طشدددن  إىل مواددددر كاادددن   ي ددداو  يرجدددن إىل مكدددةو  لم 

  طشاً ش ي اًو  ر عن ي ي ا واالن: يا رب أاا  ادمة  ا مة تقتل   طشاً؟! 
 أاز  اهلل  لي ا دلواً من السماب  شربنو  لم  تج إىل الطعام والشراب مبر من  وكان 

يبعثوّنا يف اليوم الش ي  احلر   ما يصيب ا  طشالناس 
(444). 

                                                           
 .125البل  األم : ص (209)
 .6851ح 22ب 111ص 6مست ر  الوما ّ: م (210)
 .511ص 2اخلرا ج واجلرا و: م (211)
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  ن  من عند اهلل

  لد الرغم من إن  التداري  م ينقدّ لندا إال  القليدّ مدن منااد  و  دا ّ أهدّ البيدن 
إال  أن  الصري ورلنا من ا كاف  وواف ،عر ة أ  ليت م وشرا ت م  لد غريهم من الناسو  دذّنم 

 .أ  ّ اخللق بع  رمو  اهلل 
إال  أن    دا ل ا الديت  إن  التاري  م ينقّ لنا إال القليّ من   ا ّ الصد  يقة الزهدراب 

 ورلتنا كا ية يف معر ة ا امت ا.
منسدددوجة بالدددصه   (444)اطي دددة يقدددو  أبدددو مدددعي  اخلددد رري: أهددد ين إىل رمدددو  اهلل 

  ووب د  اهلل أل طي دا رجد ً ود  اهلل ورمدول: »أه اها لد  ملدّ احلبشدةو  قدا  رمدو  اهلل 
 «.ورمول 

 أ ناا م إلي ا.  م   أرحاب  م  رمو  اهلل  
 ؟«أين  لب: » قا  رمو  اهلل 

 أ ربتدد و   ددابو  اددا   مددار بددن يامددر:  لمددا تعددن إلددّ وثبددن حددّت أتيددن  ليدداً 
 القطي ة إلي   قا : أان اا.    ر رمو  اهلل 

قس ددم ا يف ا، دداجرين واألاصددارو ق  يددرم  ددا إىل مددو  ا، ينددة  نق دد ا مددلكاً مددلكاًو  
 إىل منزل  وما مع  من ا دينار. رجر 

 قا : يا أبا احلسن أ صت أمدة ث ثدة  الف   لما كان من غ  امتقبل  رمو  اهلل 
 مثقا  من إه   أاا وا، اجرون واألاصار اتو ب غ اً  ن  .

 : اعم يا رمو  اهلل. قا   لب 
ددا كددان الودد  أابددّ رمددو  اهلل يف ا، دداجرين واألاصددار حددّت ار ددوا البددابو  يددرم    لم 

ود دّ  إلدي م واد   در  مدن احليداب ألاد  لدية يف منزلد  اليدّ وال كثدريو  د  ّ رمدو  اهلل 
 ددذإا هددم جب نددة  لددوبو ثريدد اً  ا، دداجرون واألاصددار حددّت جلسددواو ود ددّ  لددب و ا مددة 

بيدد ح  لي ددا  لددم يقدد ر  و ي ددور من ددا ريددو ا،سددّ األإ ددرو   ددرب  لددب (442) لي ددا  ددرا 

                                                           
 القطي ة: كساب لد  مخّو واخلمّ: ريش النعامو  لسان العرب( ماد و اطف ومخّ. (212)
 العقرا : الع ام إإا م يكن  لي ا شبب من اللحمو  لسان العرب( ماد و:  ر . (213)
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 لددد محل ددا حددّت أ رج ددا  ودددع ا بدد  يدد ري رمدددو  اهلل   لددد محل دداو  عاواتدد   ا مددة
. 

 ّ     لد  ا مة  قا : أري بنية أىن  لّ هصا؟  
 االن: يا أبن هو من  ن  اهلل إن  اهلل يرحل  من يشاب بوري حساب.

 رأيددن يف ابندديت مددا رأب : احلمدد  هلل الددصري م خيددرج  مددن الدد ايا حددّت قددا  رمددو  اهلل
 .(441)حلكريا يف مر  بنن  مران

 
 من آ اها  قد آ ى الرسول 

 قدد   إب رمدددو  اهلل  الروايددات الشددري ة تلكددد   لددد أن  مددن  إب الصددد يقة  ا مددة 
 . وأّنا   لي ا الص و والس م( ب عت  وروح  اليت ب  جنبي 

اح مندددوط بسددديأل ورددددا الصددد  يقة ويف الروايدددات أي ددداً أن  مددديأل اهلل تبدددار  وتعددداىل وردددد
األمددر الددصري يدد     لددد ج لددة ادد رها  مدد م اهلل  لي ددا(  ندد   الطدداهرو  ا مددة الزهددراب 

 البارري مبحاا  وم ب  لو شأّنا.
مدن  درف »وادا :  واد  أ دص بيد   ا مدة   عدن ّاهد  ادا :  درم رمدو  اهلل 

دد و وهددب ب دد و وهددب الدد  الددصري هدصح  قدد   ر  دداو ومددن م يعر  ددا   ددب  ا مددة بندن  م  عة مدد  
 .(445)«ب  جن و  من  إاها  ق   إاينو ومن  إاين  ق   إب اهلل

و ليددد   دددذن  مثدددّ هدددصح الروايدددات تددد    بوددددوح  لدددد مددديأل اهلل ورمدددول   لدددد الدددصين  إوا 
  دربوها وكسدروا ددلع ا وأمدقطوا جنين داو  بع  و او رمو  اهلل  الص يقة  ا مة 

 .(446)او ومنعوها حّت من البكاب  لد أبي ا وغصبوا حنلت ا وحرموها إرث 
أن  رجددد ً مدددن أوالد الربامكدددة  ومدددن إلدددّ مدددا رواح  لدددب بدددن أمدددباط ر عددد  إىل الرددددا 

مدددبحان اهلل  قددا  لدددد  مددا تقدددو  يف أيب بكدددر؟ اددا  لددد :   ددرض لعلدددب بددن مومدددد الرددددا 
: جلدددوابو  قدددا  و  دددأا  السدددا ّ  ليددد  يف كشدددف اواحلمددد  هلل وال إلددد  إال  اهلل واهلل أكدددرب

                                                           
 .51مع  السعود: ص (214)
 .464ص 1كشف الوم ة: م  (215)
 .614ص 2و وكتاب اخلصا : م148ص 41راجر كتاب حبار األاوار: م (216)
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 كاادددن لندددا اقم رددداحلة ماتدددن وهدددب  لي مدددا مددددا طة وم يأتندددا بعددد  موهتدددا  دددرب أّندددا ردددددين
 .(447) ن ما

 يؤ ينش من آ اها
 ر مدددددة وأن   ي دددددا أإيدددددة هلل  ومددددن ا،سدددددل مات  نددددد  كا دددددة ا،سدددددلم  أن  أإيددددة الرمدددددو  

ّ و ومن تلّ ا،وارد اليت رر ح رمو  اهلل  هدب أإيدة ابنتد  الصد يقة  ا س  أّنا تلإيد   ز وج
  ددب احلدد يت أن  مدد ّ بددن  بدد  اهلل جدداب إىل  مددر بددن  بدد  العزيددز  قددا : إن   الزهددراب 

 اومّ يقولون إاّ تلثر  لي م ول   ا مة؟
و يرددي  مدا   قا   مر: تعن الثقة من الصحابة أن  الن   اا :  ا مدة ب دعة مد  
ق أن أ لد  رددد رمدو  اهلل وردداح وردداها أرداهاو ويسيط  ما أميط او  واهلل إين حلقيد

 يف ردد ول ها.
 مســــّرتها جــــّداا ويشــــنش اكتمامهــــا

 
ــــــش يســــــّره  ــــــد علمــــــوا أّن النب  وق

و ألّنا لو كاان   ن تقارف الصاوب د والعياإ هصا ي     لد  صمت ا  واول   
  لد كّ حا .  باهلل من هصا القو  د م يكن ملإي ا ملإياً لد  

 : اا : اا  رمو  اهلل  ن ابن  باس 
يا لب إن   ا مة ب عة م و وهب ادور  يد و وفدرو  دلادريو يسدوبين مدا مدابهاو ويسدر ين »
 .(448)«ما مر ها

شدعرو مد و  مدن  إن   ا مدة : »و ن جابر بن  ب  اهلل ادا : ادا  رمدو  اهلل 
لسددددماوات  إب شددددعرو مدددد   قدددد   إاينو ومددددن  إاين  قدددد   إب اهلل ومددددن  إب اهلل لعندددد  مددددأل ا

 .(445)«واألرض
  ن اهلل يرض  لرضاها ويسخط لسخطها

بددد  احلددد  واآل دددر  وكدددان  شددد ي  احملبدددة ل ا مدددة  لقددد  كدددان رمدددو  اهلل 

                                                           
 .151ح 252ص 1الطرا ف: م (217)
 .18اجمللة الثالت والسبعون ح 486األما  للص و : ص (218)
 .464ص 1كشف الوم ة: م  (219)



 

 114 

دددد   لددددد أن  رددددداها  مدددد م اهلل  لي ددددا( مددددن ردددددا اهلل  يشددددي  ب  ددددا ل ا أمددددام اآل ددددرينو ويلك 
 وميط ا من ميط .

احلس و  ن احلسد  بدن  لدبو  دن  ن الصاد  جع ر بن  م و  ن أبي و  ن  لب بن 
يددا  ا مددة إن  اهلل تبددار  وتعدداىل »أادد  اددا :   ددن رمددو  اهلل   لددب بددن أيب  الدد  

 «.ليو   لو بّ ويردد لردا 
: إن  هددددلالب الشددددباب نييئواددددا  نددددّ اددددا :   دددداب رددددن    قددددا  جلع ددددر بددددن  مدددد  

 بأحاديت منكرو.
 : وما إا  يا رن  ؟ قا  لد  جع ر 
 ويردد لرداها. نّ أاّ ح  ثت م أن  اهلل يو   لو    ا مة اا : جاباا  

: يا رن   ألستم رويتم  يما تروون إن  اهلل تبار  وتعاىل ليو د  اا :  قا  جع ر 
 لو    ب ح ا،لمن ويردد لرداح.

 اا  بلد.
 ملمنة يو   اهلل لو ب ا ويردد لرداها. اا :  ما تنكرون أن تكون  ا مة 

أ لم حيت نيعّ رمالت  اهللاا :  قا  
(440). 

 النبش يقب   اطمة 
وهدو يقب دّ  ا مدة  ردلوات   ن حصي ة بدن اليمدان ادا : د لدن  ا شدة  لدد الند  
 اهلل  لي ا( واالن: يا رمو  اهلل أتقبل ا وهب إات بعّ؟ 

ابعة أما واهلل لو  ر ن ود ري اا ألحلددت اا ود اًو إا  ، ا  رم يب إىل السماب الر » قا  اا: 
 وأاام ميكا يّ ق اا   : أإ ن الن أؤإ نو وأان حادر؟  أإ ن جرب يّ 

ّ     ددّ أابيددابح ا،رمددل   لددد م  كتدد  ا،قددر ب و و   ددلن أاددن   قددا : اعددم إن  اهلل  ز وجدد
 ارة يا  م  و   اوتو  صل ين بأهّ السماب الرابعةو  لم ا ردرت إىل السدماب السادمدة إإا 

د مرير من اور وحول  رف من ا،  كة  سدل من  ليد   درد   لدب  السد م أاا زلّ من اور  ل
وهو متكلو  أوحد اهلل تعداىل إليد  أي  دا ا،لدّ مدل م  ليدّ حبيد  و درييت مدن  لقدبو  درددت 
 ليد  السدد م وأاددن متكددل؟  ددو ز يت وجدد   لتقددومن  ولتسددل من  ليدد  وال تقعدد  إىل يددوم القيامددةو 

                                                           
 .1ون حاجمللة احلادري والست 181األما  للص و : ص (220)
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 ا : ما أكرمّ  لد رب  العا، . قام ا،لّ و ااق  ق  ا
ددا رددرت إىل احل ددد  اوديددن  ددن رب ددد  لم   أامددن والدددن   مدددن الرمددو  زدددا اقاددز  إليددد  مي

 وا،لمنون كّ  من باهلل وم  كت  وكتب  ورمل
بيد ري  دأد ل   ق أ دص جرب يدّ  (444)

يدددان احللدددب اجلندددة وأادددا مسدددرورو  دددذإا أادددا بشددد رو مدددن ادددور مكل لدددة بدددالنور يف أردددل ا ملكدددان يطو 
واحللددّ إىل يددوم القيامددةو ق تقدد  من أمددامب  دددذإا أاددا بت دداح م أر ت احدداً أ  ددم مندد و  أ دددصت 
واحدد و   لقت ددا  يرجددن  لددب  من ددا حددوراب كددان أجناح ددا مقدداد  أجنحددة النسددورو  قلددن ،ددن 

 أان؟  بكن واالن: البنّ ا،قتو  ولماً احلس  بن  لب بن أيب  ال .
أادددا بر ددد  ألددد  مدددن الزبددد  وأحلدددد مدددن العسدددّو  أ دددصت ر بدددة  ق تقددد  من أمدددامب  دددذإا

ددددا هبطددددن إىل األرض وااعددددن   أكلت ددددا وأاددددا أشددددت ي او  تحو لددددن الر بددددة اط ددددة يف رددددل و  لم 
  وددة  حملددن ب ا مددةو   ا مددة حددوراب إاسددية  ددذإا اشددتقن إىل را حددة اجلنددة نمددن را حددة 

 .(444)ابنيت  ا مة رلوات اهلل  لي ا
 ينسّيدة نساء العالم

هددددب مددددي و اسدددداب  ت ددددا رت األ بددددار  ددددن اخلارددددة والعامددددة بددددأن  الصدددد يقة الزهددددراب 
العا،  من األولد  واآل درينو وم يشدكّ يف مثدّ هدصح ا،نقبدة أحد  حدّت ا،يدال  و  عدن أيب 

إن  اهلل تبددددار  وتعدددداىل ا تددددار مددددن النسدددداب : »اددددا : اددددا  رمددددو  اهلل  احلسددددن األو  
 .(442)«ة و ا مةأربعاً: مر  و مية و  ني
اشددتاان اجلنددة إىل أربددر مددن النسدداب: مددر  بنددن  مددرانو »أا دد  اددا :  و ددن رمددو  اهلل 

يف اجلندةو و  نيدة بندن  ويلد  حلوجدة  و مية بنن مزاحم حلوجة  ر ون وهدب حلوجدة الند  
 .»(441)يف ال ايا واآل روو و ا مة بنن  م  الن  

أت رون مدا »ض أربعة  طوط ق اا : يف األر  و ن ابن  باس اا :  أل  رمو  اهلل 
 ؟ «هصا

 االوا: اهلل ورمول  أ لم.
                                                           

 .285مورو البقرو:  (221)
 .45ح 45ت سري  رات الكويف: ص (222)
 .58ح 225ص 1اخلصا : م (223)
 .466ص 1كشف الوم ة: م  (224)
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أ  ّ اساب أهّ اجلنة   نية بنن  ويل و و ا مة بندن  مد  : » قا  رمو  اهلل 
(445)«و ومر  بنن  مرانو و مية بنن مزاحم امرأو  ر ون. 

اددددا   و ددددن  ا شددددة االددددن: أابلددددن  ا مددددة زشددددب كددددأن  مشدددديت ا مشددددية رمددددو  اهلل 
 أجلسد ا  دن  يند  أو  دن نالد  ق أمدر  إلي دا حد يثاً  بكدنو ق « مرحباً يا بنيت: »لن ا

 أمر  إلي ا ح يثاً   حكن.
حب يت  بكينو ق  حد  ثّ حبد يت   دحكنو  مدا   قلن اا: ح  ثّ رمو  اهلل 

 رأين كاليوم أارب  رحاً من حزن من  رحّ؟
 «.ما كنن أل شب مر  رمو  اهلل » قالن: 

أمر  إ    قا : إن  جرب يدّ كدان يعاردد  بدالقر ن كدّ » اا   إإا اقبط مألت ا  قالن: حّت
منة مرو وإا   ارد  ب  العدام مدرت  وال أراين إال  اد  ح در أجلدب وإادّ أو  أهدّ بيديت حلواداً 
يب واعم السلف أاا لّو  بكين لصلّو ق  اا : أال ترد  أن تكوين مي و اساب هصح االقمة 

 .(446)« و اساب ا،لمن و   حكن لصلّأو مي  
 

  ش القرآن  اطمة 
وارت دداع مكاات دا  ندد  اهلل جدّ ج لدد و   دا يد    لددد   دم شددأن الصد  يقة الزهدراب 

هددددو اددددزو  الكثددددري مددددن  يددددات القددددر ن الكددددر  يف شددددأّناو وأشددددادت الع يدددد  من ددددا إىل   ددددا ل ا 
 و صااا احلمي و.

رل د ر و ال  ر ق امتوب  نا رمو  اهلل   ب احل يت  ن أاة بن مالّ اا : بي
يف  راب  كالب ر يف زام و  قلندا: يدا رمدو  اهلل إن رأيدن أن ت س در لندا هدصح اآليدةو اولد  تعداىل: 

 اقولئّ مر الصين أاعم اهلل  لي م من النبي  والص  يق  والش  اب والصاحل 
(447). 

يقون  علدب بدن أيب  الد و وأم دا الشد  اب أم دا النبيدون  أاداو وأم دا الصد   : » قا  الن  
 دن ط العبداس «.  عم ب محزوو وأم دا الصداحلون  دابنيت  ا مدة وولد اها احلسدن واحلسد  

                                                           
 .145ص 25حبار األاوار: م (225)
 .و ّلة يف إكر و او  ا مة 151ص 1رودة الوا   : م (226)
 .65مورو النساب:  (227)
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واددا : يددا رمددو  اهلل ألسددن أاددا وأاددن و لددب و ا مددة  مددن حلاويددة ا،سدد   إىل بدد  ي يدد  
 واحلسن واحلس  من ينبوع واح ؟ 

 ؟ «وما وراب إلّ يا  م اح: »اا  
 ا : ألاّ م تصكرين ح  إكرهتمو وم تشر    ح  شر  ت م.ا

داح أم دا اولدّ أادا وأادن و لدب واحلسدن واحلسد  مدن ينبدوع : » قا  رمو  اهلل  يدا  م 
واحدد   صددد انو ولكدددن  لقندددا اهلل حندددن حيدددت ال تددداب مبنيدددة وال أرض م حيدددة وال  دددرش وال 

 ال تق يةو  لم ا أراد اهلل ب ب الصنعة جنة وال اارو كنا اسب ح  ح  ال تسبيوو واق  م  ح 
 تق اورري  يلق من  العرشو  نور العرش من اورري واورري من ادور اهلل وأادا أ  دّ مدن العدرشو 
ق  تق اور ابن أيب  ال   يلق من  ا،  كةو  نور ا،  كة مدن ادور ابدن أيب  الد  وادور ابدن 

  كددةو و تددق اددور ابندديت  ا مددة مندد  أيب  الدد  مددن اددور اهلل واددور ابددن أيب  الدد  أ  ددّ مددن ا،
 يلق السماوات واألرضو  نور السماوات واألرض من اور ابنيت  ا مة واور  ا مة مدن ادور 
اهلل و ا مددة أ  ددّ مددن السددماوات واألرضو ق  تددق اددور احلسددن  يلددق مندد  الشددمة والقمددرو 

مددن الشددمة  نددور الشددمة والقمددر مددن اددور احلسددن واددور احلسددن مددن اددور اهلل واحلسددن أ  ددّ 
والقمددرو ق  تددق اددور احلسدد   يلددق مندد  اجلنددة واحلددور العدد و  نددور اجلنددة واحلددور العدد  مددن اددور 
احلسددد  وادددور احلسددد  مدددن ادددور اهلل واحلسددد  أ  دددّ مدددن اجلندددة واحلدددور العددد و ق إن  اهلل  لدددق 

نا هصح ال لمة بالق رو  أرمل ا يف محا   البصرو  قالن ا،  كة: مب وح ا  وس ربنا مص  ر 
األشباح ما رأينا موًب  بحرمت م إال  كش ن ما از  بنا.   نالّ  لدق اهلل تعداىل اناديدّ الرمحدة 
و ل ق ددا  لددد مددراد  العددرش.  قالددن: إانددا ،ددن هددصح ال  دديلة وهددصح األاددوار؟  قددا : هددصا اددور 

 لددددصلّ ت يددددن أمدددديت الزهددددراب ألن  السددددماوات واألرددددد  بنورهددددا  أمدددديت  ا مددددة الزهددددراب 
ددديت  لدددد  لقدددبو اقشددد  كم يدددا م  كددديت أين اددد  و ددد رتو وهدددب ابندددة ابيدددب وحلوجدددة ورددديب وح  

 جعلن ثواب تسبيحكم وتق يسكم اصح ا،رأو وشيعت ا إىل يوم القيامة.
واب دّ مدا بد   ينيد  وادا : يدا  لدب   عن  إلّ ّنط العباس إىل  لب بن أيب  الد  

 .(448)قيامة لق  جعلّ اهلل ح  ة بالوة  لد العباد إىل يوم ال

                                                           
يف القددر نو لسددماحة  يددة اهلل الع مددد  اجددر كتدداب  ا مددة الزهددراب و وللمزيدد  ر 1ح 1ب 16ص 25حبددار األاددوار: م (228)

 السي  راد  الشرياحلري  دام ول  الوارف(.
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  عالمة آل محمد 
كاادددن  ا،ددددة بدددالعلم اللددد ين مدددن اهلل  قدددد  اقوتيدددن مدددن العلددددم   إن  الصددد  يقة الزهدددراب 

وبعل ددا أمددري ا،ددلمن   وا،عر ددة ادد راً ال ي دداهي ا  يدد  أحدد  مددوب والدد ها الرمددو  األ  ددم 
. 

 ن وما كدان ومدا كاان  م م اهلل  لي ا(  لد ا ر من ا،عر ة حبيت إّنا خترب  م ا هو كا
وارت دداع   مدديكون يف ا،سددتقبّو وهددصا إن د    لددد شددبب  ذاددا يدد     لددد مددعة  لم ددا

 مقام ا.
  عن ملمان اا : ح  ث   م ار واا : اق رب    باً.

 الن: ح  ث  يا  م ار.
دا أبصدرت بد   واد  و   لدد  ا مدة اا : اعم ش  ت  لب بن أيب  الد   لم 

 ان وزا هو كا ن وزا م يكن إىل يوم القيامة ح  تقوم السا ة.اادت: ادن القح  ثّ زا ك
دددار:  رأيدددن أمدددري ا،دددلمن  و  رجعدددن برجو ددد  إإ د دددّ (445)يرجدددر الق قدددرب ادددا   م 

 . لد الن  
  قا  ل : ادن يا أبا احلسن.

   ااو  لم ا ا مأن ب  اجمللة اا  ل :    ث  أم اقح  ثّ؟ 
 اهلل.اا : احل يت منّ أحسن يا رمو  

  قا : كأين  بّ وا  د لن  لد  ا مة واالن لّ كين وكين  رجعن.
 : اور  ا مة من اوراا. قا   لب 

 : أو ال تعلم. قا  
 شكراً هلل تعاىل.  س    لب 

ووجلدن  و رجن  روجد و  دو   لدد  ا مدة اا   م ار:  يرم أمري ا،لمن  
 ا الت  لّ؟  أ ربت  ز مع و  قالن: كأاّ  رجعن إىل أيب 

 اا : كان كصلّ يا  ا مة.
ّ  ج لد  ق أود د    قالن: ا لم يا أبا احلسن أن  اهلل تعاىل  لق اورري وكان يسب و اهلل جد

                                                           
 الق قرب: يرتاجر  لد ا احو كتاب  الع ( ماد و ا قر. (229)



 

 115 

ش رو من ش ر اجلندة  أددابتو  لم دا د دّ أيب اجلندة أوحدد اهلل تعداىل إليد  إاامداً أن ااتطدف 
ق  اهلل مددبحاا  ردددل  أيب الثمددرو مددن تلددّ الشدد رو وأدرهدددا يف اواتددّ   عددّو  ددأود   

 ودعت  وأاا من إلّ النورو أ لم ما كان وما يكون ومدا  أود     نية بنن  ويل  
 .(420)م يكنو يا أبا احلسن ا،لمن ين ر بنور اهلل تعاىل
 طبت دا الودر اب الديت ددم ن بد   ي اهتدا  و ا ي    لد   يم  لم الص  يقة الزهدراب 

ية و لس ت ا والكثري من ا، اهيم الوزيرو اليت ال ي ر  غورها إال  مدن الع ي  من األحكام الشر 
 أج   ا س  من أجّ   م ا.

تعلدددم النسددداب ا،سدددا ّ الشدددر ية وا،عدددارف االمددد ميةو   دددب احلددد يت  كمدددا كاادددن 
 اا :  ا،عروف الوارد  ن االمام احلسن العسكرري

  وال و ددعي ة واد  لقدبة   قالن: إن   ح رت امرأو  ن  الص  يقة  ا مة الزهراب 
  لي ا يف أمر ر هتا شبب وا  بعثت  إليّ أمألّ.

  ن إلّ.  أجابت ا  ا مة 
  ثن نو  أجابن.

 ق ثل ثن إىل أن  ش رتو  أجابن.
 ق   لن من الكثروو  قالن: ال أشق   ليّ يا ابنة رمو  اهلل؟ 

ومداً يصدع  إىل مدطو : هايت وملب  م ا ب ا لّو أرأين من اكرتب ياالن  ا مة 
 حبمّ ثقيّ وكراح ما ة ألف دينار يثقّ  لي ؟ 

  قالن: ال.
 قالن: اكرتين أاا لكّ مسألة بأكثر من مّب ما بد  الثدرب إىل العدرش لللدلاً  دأحرب أن 

و تعدددن أيب  يقدددو : إن   لمددداب شددديعتنا وشدددرون  ييلدددر  لدددي م مدددن  لدددر  ال يثقدددّ  لدددب 
م يف إرشدداد  بدداد اهلل حددّت خيلددر  لددد الواحدد  مددن م ألددف الكرامددات  لددد كثددرو  لددوم م وجدد  ه

ّ : أي  دددا الكدددا لون أليتدددام     مددد    ألدددف حل دددة مدددن ادددورو ق يندددادري مندددادري ربندددا  ز وجددد
ددت مو هددلالب ت مددصتكم واأليتددام  (424)النا شددون اددم  ندد  ااقطددا  م  ددن  بددا  م الددصين هددم أ م 

                                                           
 .11ح 1ب 8ص 41حبار األاوار: م (230)
 تنعش ال عيف: أري تقو ي  وتقيم و  ّمر البحرين( ماد و اعش. (231)
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وم يف الدد ايا  ييلعددون  لددد كددّ واحدد  الددصين ك لتمددوهم واعشددتموهم  ددا لعوا  لددي م  لددر العلدد
 .(424)«من اقولئّ األيتام  لد ا ر ما أ صوا  ن م من العلوم إىل   رح

 
  مصحف  اطمة 

( اتد   مصدحف  ا مدة  كتداب  يد   لدوم     مد    وا  بقد من ا 
و ي  ت سدري القدر ن و لدم مدا كدان ومدا يكدون ومدا هدو كدا ن  وهو اآلن  ن  االمام احل  ة 

 .(422)وم القيامةإىل ي
أما ما يت م ب  بعط ا،يال   من أا  ار ن غري هدصا القدر ن   دو با دّو  دذن القدر ن  ند  
الشيعة االمامية هو هصا القر ن ا،وجود اليوم يف أي ري ثير ا،سلم  م يدنق  مند  حدرف وم 

و جبمعدد  وترتيدد  مددورح و ياتدد   لددد هددصا النحدد يددزد  يدد  شددببو وادد  أمددر الرمددو  األ  ددم 
 . (421)ا،وجودو   مر القر ن  صح الكي ية ا،وجودو اليوم يف حياو رمو  اهلل 
 .(425)وا  كان هنا  أي اً مصحف ألم ملمة و ا شة وح صة وغريهن

                                                           
 .21461ح 11ب 118ص 14الوما ّ: م مست ر  (232)
 .1باب  ي  إكر الصحي ة واجل ر واجلامعة ومصحف  ا مة ح 218ص 1اا ر الكايف: م (233)
 . للت صيّ اا ر كتاب  مّت ثر القر ن( ل مام ا،للف  (234)
 .54اا ر   ح السا ّ: ص (235)
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 األمير يخطب الصّديقة 
 الدزوام مدن الصد  يقة الزهدراب   ن ما  رض بعط األاصار  لدد أمدري ا،دلمن  

ددد  النددد   و  اهلل جددداب  مددد م اهلل  ليددد ( إىل رمددد كثدددرياً   و دددرض  ليددد  حاجتددد و  رح 
 .وأب ب امتينام  بطل  أمري ا،لمن  

: ا طدد   عددن ابددن بريدد و  ددن أبيدد  اددا : اددا  ا ددر مددن األاصددار لعلددب بددن أيب  الدد 
 . ا مة 

  سل م  لي .  أتد رمو  اهلل 
  قا  ل : ما حاجة  لب بن أيب  ال ؟

 .بنن رمو  اهلل  اا : يا رمو  اهللو إكرت  ا مة
  قا : مرحباً وأهً و م يزد  لي ا.

  يرم  لب  لد اقولئّ الرهأل من األاصار وكااوا ينت روا و االوا: ما وراب ؟ 
 اا : ما أدرري غري أا  اا : مرحباً وأهً .

 أح مهاو أ طا  األهّ والرح . االوا: يك يّ من رمو  اهلل 
   الب   للعرس من وليمة.: يا  لب إا لم ا كان بع  إلّ اا  

 قا  مع :  ن ري كبش وثر لد  رهأل من األاصار  ردعا مدن إروو  لم دا كدان ليلدة البنداب 
 اا  لعلب: ال   ثن  شيئاً حّت تلقاين.

وادا : الل دم بدار   ي مدا  زاب  تودأ من  ق أ رغ   لدد  لدب     ا رمو  اهلل 
 وبار   لي ما وبار  اما يف شبلي ما.

 .(426)بن اارر: يف اسلي ماواا  ا
  السماء تزّوج  اطمة 

 لد   ف كّ اساب العام اللوايت يكون أمر حلواج ن  بي   با  ن أو بي هن   ار ة كان 
 بي  اهلل تعاىل   و الصري ا تار الك ل اا. أمر الص  يقة الزهراب 

طبدددوا الزهدددراب بعددد  أن رد  الكثدددري   دددن    قددد  ورد يف الكثدددري مدددن األ بدددار أن  الرمدددو  
                                                           

 .165ص 1كشف الوم ة: م  (236)
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  جابح األمر االاب بأن: حلو م  ا مة من  لب. 
دا أ دا  ادا   : يدا أادة أتد رري   ن أاة اا : كندن  ند  الند    وشدي  الدوحبو  لم 

 ما جابين ب  جرب يّ من  ن  راح  العرش؟ 
 اا : الن: اهلل ورمول  أ لم.

 .اا : أمرين أن اقحلو م  ا مة من  لب 
 كر و مر و ثمان و لياً و لحة والزبري وبع دهم من األاصار. ااطلق  ادع   أبا ب

 اا :  ااطلقن    وهتم ل .
: احلمد  هلل احملمدود بنعمتد و ا،عبدود بق رتد و  لم ا أن أ صوا ّالس م ادا  رمدو  اهلل 

ا،طدداع بسددلطاا و ا،رهددوب مددن  صابدد و ا،رغددوب إليدد   يمددا  ندد حو النا ددص أمددرح يف أرددد  وتا دد و 
. ق إن  ق اخللق بق رت و ومي زهم بأحكام و وأ ز هم ب ين و وأكرم م بنبي    م  الصري  ل

اهلل جعددّ ا،صدداهرو اسددباً الحقدداً وأمددراً م رتددداًو وشددبو  ددا األرحددام وألزم ددا األاددامو  قددا  تبددار  
دددد ْ اتدددد  وتعدددداىل جدددد  ح:  ددددَن اْلمددددابي َبَشددددراً َ َ َعلَدددد ق َاَسددددباً َوري ددددَو الَّددددصيري َ لَددددَق مي َّ َوهق راً وَكدددداَن َربُّدددد

اَدد ييراً 
 ددأمر اهلل نيددرري إىل ا ددا  و وا دداؤح نيددرري إىل ادد رحو  لكددّ ا دداب ادد رو ولكددّ  (427)

َ ْحقدوا اهللق مددا َيشددابق َويدقْثبيددنق َو يْنددَ حق أقمُّ اْلكيتددابي اد ر أجددّو ولكددّ أجددّ كتددابو 
ق إين   (428)

 ددة إن ردددب  لددب  لددد أربعما ددة مثقددا    اقشدد  كم أين ادد  حلو جددن  ا مددة مددن  لددب 
 يف حاجة. بصلّو وكان غا باً ا  بعث  رمو  اهلل

 وددر بد  أيد ي ا ق ادا : اات بدواو  بيندا حندن   (425)بطبق  ي  بسر ق أمر رمو  اهلل 
دددم إليددد  رمدددو  اهلل  كدددصلّ إإ أابدددّ  لدددب  ق ادددا : يدددا  لدددب إن  اهلل أمدددرين أن   تبس 

 ا    ة أردين؟ اقحلو جّ  ا مة وا  حلوجتك ا  لد أربعما ة مثق
 اا : ردين يا رمو  اهلل.

  ير  هلل ماج اً. ق اام  لب 
 : جعّ اهلل  يكما الكثري الطي   وبار   يكما. قا  الن  

                                                           
 .54مورو ال راان:  (237)
 .15مورو الر  :  (238)
 البقْسر: فر النيّ ابّ أن ير  و  ّمر البحرين( ماد و بسر. (239)
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اا  أاة: واهلل لق  أ رم من ما الكثري الطي  
(410). 

أتداين أبدو بكدر »يقدو :  و ن ال ح ا  بن مزاحمو اا : تعن  لب بن أيب  الد  
  صكرت لد   ا مة. لو أتين رمو  اهلل و مر  قاال: 

ددحّو ق ادا : مدا جداب بدّ يدا أبدا احلسدن ومدا  اا :  أتيت و  لم ا ر ين رمدو  اهلل 
 حاجتّ؟ 

 اا :  صكرت لد  ارابيت وا مب يف االم م واصريت لد  وج ادري.
  قا : يا  لبو ر انو  أان أ  ّ   ا تصكر.

   قلن: يا رمو  اهللو  ا مة تزو جني ا؟
 قا : يا  لبو إا  ا  إكرها ابلّ رجا و  صكرت إلدّ اداو  رأيدن الكراهدة يف وج  داو 

 ولكن  لد رملّ حّت أ رم إليّ.
 لي ددا  قامددن إليدد و  أ ددصت ردابح واز ددن اعليدد و وأتتدد  بالودددوبو  ود ددأت    دد  ّ 

 بي ها وغسلن رجلي و ق اع تو  قا  اا: يا  ا مة.
 اهلل؟   قالن: لب يّو حاجتّ يا رمو 

من ا   ر ن ارابت  و  ل  وإمد م و وإين  اد  مدألن  اا : إن   لب بن أيب  ال  
 ريب أن يزو جّ  ري  لق  وأحب  م إلي و وا  إكر من أمر  شيئاً  ما ترين؟ 

كراهددةو  قددام وهددو يقددو : اهلل أكددربو    سددكتن وم تددو   وج دداً وم يددر  يدد  رمددو  اهلل 
و  قا : يا  م و حلو ج ا  لب بن أيب  ال و  دذن  اهلل اد  ّ مكوهتا إارارهاو  أتاح جرب ي

 ردي ا لد  وردي  اا.
اددم بسددم اهللو »و ق أتدداين  أ ددص بيدد ريو  قددا : :  ددزو ج  رمددو  اهلل اددا   لددب

 «.واّ  لد بركة اهللو وما شاب اهللو ال او و إال  باهللو توك لن  لد اهلل
مددددددا أحدددددد    لقددددددّ إ   : »و ق اددددددا  ق جددددددابين حدددددد  أاعدددددد ين  ندددددد ها  الل ددددددم  إّن 

 أحب  مدداو وبددار  يف إري ت مدداو واجعددّ  لي مددا منددّ حا  دداًو وإين  اق يددصمها وإريت مددا بددّ مددن 
 .(414)«الشيطان الرجيم

                                                           
 .148ص 1كشف الوم ة: م  (240)
 .41ح 2اجمللة 15األما  للطومب: ص (241)
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م يكددن للصدد  يقة الزهددراب  وا،سددت اد مددن بعددط األ بددار أادد  لددوال  لددب أمددري ا،ددلمن  
   ً(414)ك ل أب ا. 

 من علش  اهلل  ّوجها 
جدالة إإ جداب  لدبو  قدا :  ابن  باس وأاة بن مالّ اداال: بينمدا رمدو  اهلل   ن

 يا  لب ما جاب بّ؟
 اا : جئن اقمل م  ليّ. 

ادددددا : هدددددصا جرب يدددددّ خيدددددربين أن  اهلل حلو جدددددّ  ا مدددددة وأشددددد    لدددددد تزوني دددددا أربعددددد  ألدددددف 
الددددد ر  ملددددّووأوحد اهلل إىل شدددد رو  دددددوإ أن ااثددددرري  لدددددي م الدددد ر  واليددددااوتو  نثدددددرت  لددددي م 

واليدااوت  ابتدد رن إليد  احلددور العد  يلددتقطن يف أ بددا  الد ر  واليددااوت وهدن  يت ادين دد  بيددن ن إىل 
 .(412)يوم القيامةو وكااوا يت ادون ويقولون: هصح   ة  ري النساب

: أتدداين ملددّو  قددا : يددا  مدد و إن  اددا  رمددو  اهلل »اددا :  و ددن أمددري ا،ددلمن  
  لددّ: إين  ادد  حلو جددن  ا مددة ابنتددّ مددن  لددب بددن أيب  الدد  يف اهلل يقددرأ  ليددّ السدد م ويقددو 

 .(411)«ا،أل األ لدو  زو ج ا من  يف األرض
دددا أ دددا  ادددا   :  و دددن أادددة ادددا : كندددن  نددد  النددد   يدددا أادددة » وشدددي  الدددوحبو  لم 

 ؟ «أت رري ما جابين ب  جربيّ من  ن  راح  العرش
 الن: اهلل ورمول  أ لم. 

 .(415)« مة من  لبأمرين أن اقحلو م  ا»اا : 
 را ي  يخطب  ش أه  السماوات

 طبددة بليوددة أشددار  ي ددا  يددوم تددزويج الصدد يقة الزهددراب « راحيددّ»وادد   طدد  ا،لددّ 
  قا : للسي و الزهراب  إىل ا تيار البارري تعاىل أمري ا،لمن  

 كددة احلمدد  هلل األو  ابددّ أوليددة األولدد و البددااب بعدد   ندداب البدداا و حنمدد ح إإ جعلنددا م »

                                                           
 .51ح 41ب 441ص 4راجر هتصي  األحكام: م (242)
 .146ص 1مناا     أيب  ال : م (243)
 .12ح 54: صرحي ة الردا  (244)
 .148ص 1كشف الوم ة: م  (245)
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روحااي و وبربوبيت  مص ن و ول   لد ما أاعم  لينا شاكرينو ح بنا مدن الدصاوب ومدرتاا مدن 
العيوبو وأمكننا يف السماواتو وار بنا إىل السرادااتو وح    ن ا الدن م للشد واتو وجعدّ 
ّ   ن إحلاد أهّ األرض  ّنمتنا وش وتنا يف هتليل  وتسبيح و البامأل رمحت و الواه  اعمت و ج

ن ا،شرك و وتعاىل بع مت   ن إ ّ ا،لحد ينو أادصراا بأمد  و ر  ندا مدلطاا و توح د   عد ً يف م
ا،لكددوت األ لدددو واحت دد   ددن األبصددارو وأولددم اددور  ز تدد  األاددوارو وكددان مددن إمددباغ اعمتدد  
وإزام ا يت  أن رك   الش وات يف بد   دم و ص د م بداألمر الد حلمو ينشدر ادم األوالد وينشدل 

لدددب دو   عدددّ احليددداو مددبيّ اقل دددت م وا،دددوت غايدددة  ددرات مو وإىل اهلل ا،صدددريو ا تدددار ا،لدددّ اددم ا
اجلب ار ر وو كرم  و  مت  ألمت  مي و النسابو بنن  ري النبي  ومي  ا،رمل  وإمام ا،تق و 
ردداح  ا،قددام احملمددود واليدددوم ا،شدد ود واحلددوض ا،دددورودو  ورددّ حبلدد  حببدددّ رجددّ مددن أهلددد و 

و ا،ص    د وت و ا،بدادر إىل كلمتد و  لدب الوردو  ب ا مدة البتدو  بندن الرمدو  راحب  
ّ : حلو جن  ب ري من أميت  اش  وا م  كيت  .(416)«اا  اهلل  ز وج

  طبة اإلمام علش 
 طبددددة شددددري ةو ق  اددددا  ألمددددري ا،ددددلمن   ويف ا دددة ّلددددة العقدددد   طدددد  رمددددو  اهلل 

.ّتكل م  طيباً لن س : 
هلل الصري ار ب من حام ي و وداا من مدا لي و وو د  اجلن دة مدن يت قيد و  احلم : » قا 

وأاصر بالنار من يعصدي و حنمد ح  لدد اد   إحسداا  وأياديد و محد  مدن يعلدم أاد   القد  وباريد و 
و يت  و يي و ومسا ل   دن مسداوي و واسدتعين  واسدت  ي  وادلمن بد  واسدتك ي و واشد   أن ال 

رددد و  يّ لدددد  شددد ادح تبلوددد  وترددددي و وأن   مددد اً  بددد ح ورمدددول إلددد  إال  اهلل وحددد ح ال شدددر 
تزل د  و  يد  وتر عدد  وتصدط ي و والنكداح مددا أمدر اهلل بد  ويردددي و واجتما ندا   دا ادد  رح اهلل وأإن 
 يددددد و وهدددددصا رمدددددو  اهلل حلو جددددد  ابنتددددد   ا مدددددة  لدددددد مخسدددددما ة درهدددددم واددددد  رددددددين  امدددددألوح 

 .(417)«واش  وا

                                                           
 .16514ح 11ب 215ص 14مست ر  الوما ّ: م (246)
 .151ص 1مناا     أيب  ال : م (247)
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  مهر  اطمة 

ايدددات الكثددددريو أن الددددة ا، ددددر دليددددّ  لددددد  دددري ا،ددددرأو وبركت دددداو وكددددان م ددددر الصدددد يقة يف الرو 
كددصلّو  ا،شدد ور  لددد أن م رهددا مخسددما ة درهددم  قددألو كمددا   الطدداهرو  ا مددة الزهددراب 

 مبق.
 ويف بعط الروايات أا  ث ثون درمهاًو وال يستبع  إلّ.

 لدددد درع   ليددداً  ا مدددة حلو م رمدددو  اهلل »ادددا :   دددن االمدددام الصددداد  
 (418)«حطمية يساوري ث ث  درمهاً 
جدددرد بدددرد حدددربو ودرع  كدددان رددد ا   ا مدددة »ادددا :  و دددن أيب جع دددر البددداار 

 .(415)«حطمية وكان  راش ا إهاب كبش يلقياا  وي رشاا  وينامان  لي 
مددن شدديعة  لددب  وأمددا ا، ددر ا،عنددوري  قدد  جعلدد  اهلل الشدد ا ة للمددصاب  مددن اقم ددة  مدد  

 .وأوالدح الطاهرين 
 إن  اهلل تبددار  وتعدداىل أم ددر  ا مددة »اددا :   عددن أيب بصددري  ددن أيب  بدد  اهلل 

ربر ال ايا  ربع دا اداو وأم رهدا اجلندة والندار تد  ّ أ د ابها الندار وتد  ّ أوليابهدا اجلندةو وهدب 
 .(450)«الص  يقة الكربب و لد معر ت ا دارت القرون األقوىل

                                                           
 .4و2ح باب ما تزوم  لي  أمري ا،لمن   ا مة  144ص 5الكايف: م (248)
 .5ح باب ما تزوم  لي  أمري ا،لمن   ا مة  148ص 5الكايف: م (249)
 .1155ح 16اجمللة  686األما  للطومب: ص (250)
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 يتباه  بالزهراء  اإلمام
 لددد مددن مددواح بكددّ شددببو و ددا  الندداس   دد ً  لقدد     ددّ اهلل أمددري ا،ددلمن   ليدداً 

 .و لماً ومرتبة إال  ابن  م   الن  احلبي  ا،صط د  
ا سد و وهدصا ال يد     يف بعط االقمور ا ت   صا   م تكن للن   بّ إا  

 .ا   اا رد  ا االمام  لد شرا ت   لي  كما هو وادوو وإاا هب  ص
 ا س  إىل بعط هصح اخلصا  و  قا :  وا  أشار رمو  اهلل 

يدددددا  لدددددب اق طيدددددن ث ثددددداً م اق ط دددددا: اق طيدددددن رددددد راً مثلدددددبو واق طيدددددن مثدددددّ حلوجتدددددّ »
 .»(454)و واق طين مثّ ول يّ احلسن واحلس   ا مة

وجدة مثدّ  ا مدة يا  لب لّ أشياب ليسن   من ا: إن  لّ حل »أا   اا :  و ن الن  
  ّولدددية   مثل ددداو ولدددّ ولددد ين مدددن ردددلبّ ولدددية   مثل مدددا مدددن ردددل و ولدددّ مثددد

  نيدة اقم  أهلددّ ولددية   مثل ددا محدداوو ولددّ ردد ر مثلددب ولددية   ردد ر مثلددبو ولددّ أخ يف 
النس  مثّ جع ر ولية   مثل  يف النس و ولّ اقم  مثّ  ا مة بندن أمد  ااانيدة ا، داجرو 

 .(454)«ولية   مثل ا
يتبداهد زث دّ  وبقدب  بتزوني  من الزهدراب  اعمو  ق  اق ت   أمري ا،لمن  

 إىل معاوية اا   ي : هصح اخلصلةو  من كتاب لد  
 ومن ددا الندد  ومددنكم ا،كددص بو ومن ددا أمدد  اهلل ومددنكم أمدد  األحدد فو ومن ددا مددي ا شددباب

 :. اا  نكم مح الة احلط أهّ اجلنة ومنكم ربية النارو ومن ا  ري اساب العا،  وم
 و مــــــــــــزة ســــــــــــيد الشــــــــــــهداء عّمــــــــــــش

 
 محمــــــــــــد النبـــــــــــــش أ ـــــــــــــش وصـــــــــــــنوي 

 يطيــــــــــر مــــــــــع المالئكــــــــــة ابــــــــــن ا ّمــــــــــش 
 
 وجع ــــــــــر الــــــــــذي يمســــــــــش ويضــــــــــحش 

 (251 منـــــــو  لحمهـــــــا بـــــــدمش ولحمـــــــش 
 
 وبنـــــــــــ  محمـــــــــــد ســـــــــــكنش وعرســـــــــــش 

  

                                                           
 .46ص 15: محبار األاوار (251)
 .141ص 2مناا     أيب  ال : م (252)
 .11ح 218ص 18حبار األاوار: م (253)
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  تربية الحسنين 

ربيت مو   دب احلد يت أد  م اهلل تعداىل وأحسدن تد من الوادو أن  األ م ة ا،عصوم  
 «.أد ب  ريب  »: َمن أد بّ؟ اا : أا  ايّ لرمو  اهلل 

 .(451)«أد ب  ريب   أحسن تأدي : »ويف ح يت   ر اا  
كدددااوا يلدبدددون أوالدهدددم وإوي دددمو  كدددّ إمدددام   باالددددا ة إىل إلدددّ  دددذن  ا،عصدددوم  

تأد با بآداب رمو  اهلل   يأ ص العلم  ن كان ابل  أي اًو  أمري ا،لمن  والسي و الزهراب
  و كما أن  احلسن    تأد با بآداب الن   و ا مة وأمري ا،لمن. 

تبددص  ج دد ها يف تربيددة وتعلدديم احلسددن  ومددا ر  وكااددن الصدد يقة الطدداهرو  ا مددة 
 بالرتبية اال ااية واالم مية اليت تليق با،عصوم  وإوي م منص الصور. أوالدها 

وهدو ابدن مدبر  كان و ر ّلة رمدو  اهلل   أن  احلسن بن  لب    ب التاري :
  مدددن   يسدددمر الدددوحب  يح  ددد و  يدددأيت اقم ددد   يلقدددب إلي دددا مدددا ح  ددد و وكل مدددا د دددّ  لدددب 

 وج   ن ها  لماً بالتنزيّ  يسأاا  ن إلّ؟
  قالن: من ول   احلسن.

يلقيد  إلي دا  دارتج   ليد و  تي  د يوماً يف ال ار وا  د ّ احلسن وا  تر الوحب  أراد أن 
  ع بن اقم   من إلّو  قا : ال تع ب  يا اقم اح  ذن  كبرياً يسمع و  امتما   ا  أوا  .

  قب ل .   يرم  لب 
ّ  مي  اً ير اينويف رواية اا :  ّ  لساين لع ّ  بياين وَك  .(455)يا اقم اح ا

 الذرية الطاهرة
تلددّ الصريددة ا،باركددةو حيددت جعددّ من ددا  إن اهلل تعدداىل ادد  وهدد  الصدد يقة الطدداهرو 

 وهصا  ري دليّ  لد شرا ت ا. األ مة ا،عصوم  األ  ار 
 واحلسدددن واحلسددد    دددن مدددلمان ال ارمدددب أا ددد  ادددا : د لدددن  لدددد  ا مدددة 

 قلدن:  يلعبان ب  ي ي او   رحن  ما  رحداً شد ي اًو  لدم ألبدت حدّت د دّ رمدو  اهلل 
                                                           

 .182ص 68و وحبار األاوار: م5485ح 154ص 8راجر مست ر  الوما ّ: م (254)
 .11ح 118ص 41حبار األاوار: م (255)
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 لالب ألحلداد ام حباً.يا رمو  اهلل أ ربين ب  يلة ه
 قددا : يددا مددلمان ليلدددة اقمددرري يب إىل السددماب أدارين جرب يددّ يف تاواتددد  وجن اتدد و  بينددا أادددا 

إإ نمددددن را حددددة  يبددددة  ددددأ  بت  تلددددّ الرا حددددةو  (456)أدور اصددددورها وبسدددداتين ا ومقارددددريها
  قلن: يا حبي  ما هصح الرا حة اليت غلبن  لد روا و اجلنة كل  ا؟ 

منص ث فا ة ألدف  دام مدا اد رري  (457)م  ت احة  لق ا اهلل تبار  وتعاىل بي ح قا : يا  
 ما يري   ا.

 بينا أادا كدصلّ إإ رأيدن م  كدة ومع دم تلدّ الت احدةو  قدالوا: يدا  مد  ربندا السد م يقدرأ 
  ليّ الس م وا  أ  ّ  صح الت احة.

دا هدبأل يب :  أ صت تلّ الت احة  وددعت ا  دن جنداح جرب اا  رمو  اهلل   يدّ  لم 
إىل األرض أكلدددن تلدددّ الت احدددة   مدددر اهلل مابهدددا يف و دددرري  وشدددين   نيدددة بندددن  ويلددد  
ّ  إ   أن اد  ولد  لدّ حدوراب إاسدية   حملن ب ا مة من ماب تلّ الت احدةو  دأوحد اهلل  ز وجد
 ددزو م النددور مددن النددورو  ا مددة مددن  لددبو  ددذين ادد  حلوجت ددا يف السددماب وجعلددن مخددة األرض 

ومتيرم  يما بين ما إرية  يبدة ومهدا مدراجا اجلندة احلسدن واحلسد و وخيدرم مدن ردل   م رهاو
صلون  الويّ لقاتل م و اإام احلس  أ مة يققتلون وخيق
(458). 

: اقريد  أن ويف  رب  ويّ اصكر  ّ احلاجة من و اا  هارون العبامب ل مام الكاوم
من العباس والعباس  دم    اهلل أمألّ  ن العباس و لبو   رار  لب أوىل زرياث رمو 

 ورنو أبي ؟  رمو  اهلل 
 : ا   .  قا  لد  مومد 

 اا : واهلل ال أ  يتّ  أجب .
 اا :  ذن م تع    آم .

 اا :  منتّ.
م يددورث مددن ادد ر  لددد اا ددرو  لددم ي دداجرو إن  أبددا   : إن  الندد  اددا  مومددد 

رقوا مدا اجر واا  اهلل:  من وه العباس  من وم ي اجرو وإن   لياً  َوالَّدصييَن  َمنقدوا وَمَْ يق داجي
                                                           

 مقارري: اواحبو  لسان العرب( ماد و اصر. (256)
 الي : الق روو  لسان العرب( ماد و ي ري. (257)
 .241تأويّ اآليات ال اهرو: ص (258)
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رقوا َلكقْم ميْن َواليَتي يْم ميْن َشبْ  ب  َحّتَّ يق اجي
(455). 

هددددو أبددددوكم  لددددون هددددارون وتوددددري  واددددا : مددددا لكددددم ال تنسددددبون إىل  لددددب  (460) ددددالتمر
 وهو ج  كم؟  وتنسبون إىل رمو  اهلل 

إىل  ليلددد  إبدددراهيم   يسدددد ابدددن مدددر   إن  اهلل اسددد  ا،سددديو: » قدددا  مومدددد 
   باقم دد  مددر  البكددر البتددو  الدديت م  س دد ا بشددر يف اولدد ددْن إقر يَّتيدد ي داوقَد َومقددَلْيماَن َوأَيُّددوَب َومي

ددنيَ   َّ َمْددزيري اْلمقْحسي ددَن  َويقومقددَف َومقومددد َوهددارقوَن وََكددصلي ّ  مي دد َوحلََكرييَّددا َوَوْددىي َو ييسددد َوإيْليدداَس كق
الصَّدددداحليي َ 

كمددددا اسدددد  داود ومددددليمان    نسددددب  باقم دددد  وحدددد ها إىل  ليلدددد  إبددددراهيم  (464)
ومنزلدددة ر يعدددة باقم ددد   بآبدددا  م واقم ددداهتم   ددديلة لعيسدددد  وأيدددوب ومومدددد وهدددارون 

ددَر ي َواْرددطَ ا ي َ لددد ايسددابي  :وحدد هاو وإلددّ اولدد  يف اصددة مددر   إينَّ اهلَل اْرددطَ ا ي َوَ  َّ
اْلعاَلمي َ 

و   رهدا و   دل ا  با،سيو من غري بشدرو وكدصلّ اردط د ربندا  ا مدة  (464)
 .(462)« لد اساب العا،  باحلسن واحلس  مي ري شباب أهّ اجلنة

                                                           
 .42مورو األا ا :  (259)
و  لسان العرب( ماد و ،ر. (260)  التمر لوا : إه  وتوري 
 .85د  84مورو األاعام:  (261)
 .42مورو     مران:  (262)
 .414 ف العقو : ص (263)
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  تسبيح  اطمة 

ددة الدديت ا تص ددن  ددا الصدد  يقة الزهددراب  هددو تسددبيح ا ا،عددروف  ومددن اخلصددا   ا، م 
 أن تصه  إليد   ا أمري ا،لمن  بع  أن أشار  لي  الصري أ   ا ب  رمو  اهلل 

 وتستي م  إح ب اجلوارريو  عل م ا إي اح.
رايقدداًو  أهدد ب بعددط ملددو  األ دداجم إىل رمددو  اهلل»اددا :   عددن أمددري ا،ددلمن  

 امددددددتي مي   ادمدددددداًو  أتتدددددد   سددددددألت   : اإهدددددد  إىل رمددددددو  اهلل   قلددددددن ل ا مددددددة 
مدا هدو  دري لدّ مدن  دادم ومدن الد ايا : يدا  ا مدة اق طيدّ إلّ...  قا  اا رمو  اهلل 

ين اهلل بع  كّ ر و ث ثاً وث ث  تكبريوو و مد ين اهلل ث ثداً وث ثد   ميد وو  زا  ي او تكرب 
وتسددب ح  اهلل ث ثدداً وث ثدد  تسددبيحةو ق ختتمدد  إلددّ بدد  إلدد  إال  اهللو  ددصلّ  ددري لددّ مددن 

تسددددبيو بعدددد  كددددّ ردددد و واسدددد  هددددصا ال الددددصري أردت ومددددن الدددد ايا زددددا  ي دددداو  لزمددددن 
 .(461)«إلي ا

مددا  قبدد  اهلل بشددبب مددن التحميدد  أ  ددّ مددن تسددبيو »اددا :  و ددن أيب جع ددر البدداار 
 .»(465) ا مة ولو كان شبب أ  ّ من  لنحل  رمو  اهلل    ا مة 

مددا » ددن التسددبيوو  قددا :  وروري  ددن  مدد  بددن مسددلم أا دد  اددا : مددألن أبددا جع ددر 
و و شر مدر ات بعد  ال  در تقدو : ال اقلد  إال  اهلل تسبيو  ا مة  لمن شيئاً موو اً غري 

وح ح ال شريّ ل و لد  ا،لّ ول  احلم و ويب و ينو وهو  لدد كدّ شدبب اد يرو ويسدب و مدا 
 .(466)«شاب تطو  اً 

ق  مددن مددب و تسددبيو الزهددراب: »و ددن  مدد  بددن مسددلم اددا : اددا  أبددو جع ددر 
 .(467)«وألف يف ا،يزان وتطرد الشيطان وتردب الرمحن امتو رو غ ر لد و وهب ما ة باللسان

أال اقحدد ثّ   دد   و ددن  ا مددة »اددا  لرجددّ مددن بدد  مددع :  وروري أن  أمددري ا،ددلمن  
دددا كاادددن  نددد ري  امدددتقن بالقربدددة حدددّت أث دددر يف رددد رهاو و حندددن بدددالرحد حدددّت  الزهدددراب؟ إّن 

                                                           
 .5112ح 6ب 15ص 5مست ر  الوما ّ: م (264)
 .166ح 8ب 115ص 2هتصي  األحكام: م (265)
 .14باب القو   ن  االرباح واالمساب ح 511ص 2الكايف: م (266)
 .8152ح 8ب 442ص 6وما ّ الشيعة: م (267)
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 (465)لق ر حّت دكندني هاو وكسحن البين حّت اغرب ت ثيا او وأوا ت  ن ا (468)ّلن
ثيا او  أرا ا من إلّ دقدر  شد ي و  قلدن ادا: لدو أتيدن أبدا   سدألت   ادمداً يك يدّ حرمداً 

 أان  ي  من هصا العمّ؟ 
  وج ت  ن  ح اثاً  امتحين  ااصر ن.  أتن الن  

أّندددا اددد  جددابت حلاجدددة  وددد ا  لينددا وحندددن يف حلا نددداو  قددا : السددد م  لددديكمو   علددم 
 ينا ،كاانا. سكتنا وامتحي

 ق اا : الس م  ليكمو  سكتنا.
ق اا : الس م  ليكمو  يشينا إن م ارد  لي  أن ينصرفو وا  كان ي عّ إلّ  يسدل م 

 ث ثاً  ذن اقإن لد  وإال  ااصرف.
  قلنا: و ليّ الس م يا رمو  اهلل اقد ّ.

   لة  ن  رؤومناو ق  اا : يا  ا مة ما كاان حاجتّ أمة  ن   م ؟
 يشددين إن م مبدد  أن يقددومو اددا :  أ رجددن رأمددبو  قلددن: أاددا واهلل اق ددرب  يددا رمددو  
اهللو أّنددا امددتقن بالقربددة حددّت أث ددر يف ردد رهاو وجددرت بددالرحد حددّت ّلددن يدد اهاو وكسددحن 
البين حّت اغرب ت ثيا او وأواد ت  دن القد ر حدّت دكندن ثيا داو  قلدن ادا: لدو أتيدن أبدا  

 حر  ما أان  ي  من هصا العمّ.  سألتي   ادماً يك يّ
ادددا : أ ددد  اق ل مكمدددا مدددا هدددو  دددري لكمدددا مدددن اخلدددادم؟ إإا أ دددصزا منامكمدددا  سدددب حا ث ثددداً 

ا أربعاً وث ث .   وث ث  تسبيحةو وامح ا ث ثاً وث ث و وكرب 
رأمد او  قالدن: رددين  دن اهلل ورمدول  ورددين  دن اهلل  اا :  أ رجدن  ا مدة 

 .(470)«ورمول 
ياأبدددا هدددارون إا دددا ادددأمر ردددبياانا ادددا :  أيب هدددارون ا،ك دددوف  دددن أيب  بددد  اهلل و دددن 

 .(474)كما اأمرهم بالص و  الزم   ذا   م يلزم   ب   شقب  بتسبيو  ا مة 
مددن مددب و تسددبيو اددا : تعتدد  يقددو :   و ددن  بدد  اهلل بددن مددنان  ددن أيب  بدد  اهلل 

                                                           
َلن: أري َ شنن وَثين جل ها وتع  ر وو ر  ي ا ما يشب  البثرو  لسان العرب( ماد و ّّ. (268) َّ 
 دَكَنن: أري اغرب تو  ّمر البحرين( ماد و دكن. (269)
 .544ح 12ص 1من ال و رح ال قي : م (270)
 .11باب التعقي  بع  الص و وال  اب ح 141ص 1( الكايف: م241 
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 .(474)ي  أوج  اهلل لد  اجلن ةيف دبر ا،كتوبة من ابّ أن يبسأل رجل  ا مة 
 

  ن اق الزهراء 
مل دددددأ ومددددد إاً لل قدددددراب  والصددددد  يقة الزهدددددراب  لقددددد  كدددددان بيدددددن أمدددددري ا،دددددلمن  

 واحملتاج  الصين ال مع  ام وال  ا ّ يق ب حوا   م ويس   احتياجاهتم ا،يتل ة.
يد  العدونو وكثدرياً ويلتمسدون مند    ب  احل  واآل ر كان ال قدراب يلدوإون برمدو  اهلل 

لعلم  الرام  بأن  كّ من يطر  هدصح الد ار  وو ام  لد دار أمري ا،لمن   ما كان 
 ال يعود  ا باً  ا  الي ينو وإاا يعود حبوا ج مق يةو والقص  ال الة   لد إلّ كثريو من ا:

ددا ردد و العصددر   مددا  ددن جددابر بددن  بدد  اهلل األاصددارري اددا : رددل د بنددا رمددو  اهلل  لم 
جلدددة يف ابلتددد  والنددداس حولددد و  بيندددا هدددم كدددصلّ إإ أابدددّ إليددد  شدددي  مدددن م ددداجرو  (472)اا تدددّ

 ا  هتل ّ وا تلق وهو ال يكاد يتمالّ دع اً وكرباً.  (471)العربو تّ
 يست لي  اخلرب.  أابّ رمو  اهلل 

 قددددا  الشددددي : يددددا ادددد  اهلل أاددددا جددددا ر الكبدددد   ددددأ عم و و ددددارري اجلسدددد   أكسدددد و و قددددري 
 ي . ارش

: ما أج  لّ شيئاً ولكن الد ا    لدد اخلدري ك ا لد و ااطلدق إىل مندز  مدن ود   قا 
د وكددان  اهلل ورمدول و ووبدد  اهلل ورمددول و يددلثر اهلل  لددد ا سد و ااطلددق إىل ح ددرو  ا مددة

الصري ين رد بد  لن سد  مدن أحلواجد  د يدا بد  ! ادم  قدف بد   بيت ا م رقاً بين رمو  اهلل 
 .  لد منز   ا مة

دددا وادددف  لدددد بددداب  ا مدددة ادددادب بدددأ لد ردددوت : السددد م   دددااطلق األ دددرايب مدددر بددد  و  لم 
 ليكم يا أهّ بين النبو و واتلف ا،  كة وم بأل جرب يّ الروح األم  بالتنزيّ مدن  ند  رب  

 العا، .
 : من أان يا هصا؟  قالن  ا مة 

                                                           

 .5258ح 6ب 14ص 5( مست ر  الوما ّ: م242 
 اا تّ: ااصرفو  لسان العرب( ماد و  َتّ. (273)
 السمّ: الثوب اخللقو كتاب  الع ( ماد و تّ. (274)
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مدن شدق ة وأادا يدا بندن  مد   اا : شي  من العرب أابلن  لد أبيّ مي  البشرو م اجراً 
  ارري اجلس  جا ر الكب و  وامي  رمحّ اهلل.

ث ثاً ما  عموا  ي ا  عامداًو  يف تلّ احلا  ورمو  اهلل  وكان ل ا مة و لب 
 إلّ من شأّنما. وا   لم رمو  اهلل 
إىل جل  الكبش مد بوغ بدالقرض كدان يندام  ليد  احلسدن واحلسد    عم ت  ا مة 

 :ص هصا أي  ا الطار   عسد اهلل أن يرتاح لّ ما هو  ري من .و  قالن  
 قدا  األ درايب: يددا بندن  مد  شددكوت إليدّ اجلدوع  ندداولت  جلد  كدبشو مددا أادا رداار بدد  

 مر ما أج  من السو ؟
،ددا تعددن هددصا مددن اولدد  إىل  قدد  كددان يف  نق ددا أه تدد  اددا  ا مددة  اددا :  عمدد ت 

طعتد  مدن  نق دا وابصتد  إىل األ درايبو  قالدن:  دصح وبعد  بنن  م  ا محدزو بدن  بد  ا،ط لد   ق
  عسد اهلل أن يعو دّ ب  ما هو  ري من .

جدددالة يف أردددحاب و   أ دددص األ دددرايب العقددد  وااطلدددق إىل مسددد   رمدددو  اهللو والنددد  
  قا : يا رمو  اهلل أ طت   ا مة بنن  م  هصا العق  واالن: بع   عسد أن يصنر لّ.

واددا : ال كيددف يصددنر اهلل لددّ وادد  أ طتددّ  ا مددة بنددن  مدد   اددا :  بكددد الندد  
 مي و بنات  دم.

  قا : يا رمو  اهلل أتأإن   بشراب هصا العق ؟   قام  مار بن يامر 
 : اشرتح يا  م ار  لو اشرت   ي  الثق ن ما  ص  م اهلل بالنار.اا 

  قا   م ار: بكم هصا العق  يا أ رايب؟
واللحم وبردو  ااية أمرت  دا  دوريت واقردل ب  ي دا لدريب وديندار يبلود   اا : بشبعة من اخلبز

 إىل أهلب.
من  يرب وم يبق مند  شديئاًو  قدا :  وكان  مار ا  باع م م  الصري اقل  رمو  اهلل 

لّ  شرون ديناراً وما تا درهم ه رية وبردو  ااية وراحلديت تبلودّ إىل أهلدّ وشدبعة مدن  بدز 
 الرب واللحم.
 األ رايب: ما أميا  با،ا .  قا 

 وااطلق ب   مار  و  اح ما دمن ل .
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 .و اد األ رايب إىل رمو  اهلل 
 : أشبعن واكتسين؟ قا  لد  رمو  اهلل 

 اا  األ رايب: اعم يا رمو  اهلل وامتونين بأيب أان واقم ب.
 بصنيع ا. :  اجز  ا مة اا  

وال إلدد  لنددا اعبدد ح مددوا  وأاددن راحلانددا  لددد    قددا  األ ددرايب: الل ددم إاددّ إلدد  مددا امددتح ثنا 
 ما ال    رأت وال اقإن تعن. كّ اجل اتو الل م أ أل  ا مة 

  لد د ا   وأابّ  لد أرحاب و  قا : إن  اهلل ا  أ طد  ا مة   أم ن الن  
بعل دا ولددوال  لدب مددا كددان  يف الد ايا إلددّو أادا أبوهددا ومدا أحدد  مدن العددا،  مثلدبو و لددب 

وما للعدا،  مثل مدا مدي ا شدباب أمدباط  مة ك ل أب اًو وأ طاها احلسن واحلس  ل ا 
 األابياب ومي ا أهّ اجلنة.

 ا،ق اد وابن  مر و مار وملمانو  قا : وأحلي كم؟  وكان بذحلا   
  قالوا: اعم يا رمو  اهلل.

وادددا : إّندددا إإا هدددب اب دددن ود ندددن  : أتددداين الدددروح األمددد  يعددد  جرب يدددّ ادددا  
 يسأاا ا،لكان يف اربها من ربّ؟ 

  تقو : اهلل ريب.
  يقوالن: من ابيّ؟ 

  تقو : أيب.
  يقوالن:  من وليّ؟ 

  تقو : هصا القا م  لد ش ري اربري  لب بن أيب  ال .
ددّ  ددا ر ددي ً  مددن ا،  كددة و  وّنددا مددن بدد   (475)أال واقحليدد كم مددن   ددل او إن  اهلل ادد  وك 

 دددا و دددن نااددداو وهدددم مع دددا يف حياهتدددا و نددد  اربهدددا بعددد  موهتددداو يددد ي ا ومدددن  ل  دددا و دددن  ين
يكثرون الص و  لي ا و لد أبي ا وبعل ا وبني او  من حلارين بع  و ايت  كأادا حلارين يف حيدايتو 
ومن حلار  ا مة  كأاا حلارينو ومن حلار  لب بن أيب  ال   كأادا حلار  ا مدةو ومدن حلار احلسدن 

 من حلار إريت ما  كأاا حلارمها.واحلس   كأاا حلار  لياًو و 

                                                           
 الر يّ أري: اجلما ةو كتاب  الع ( ماد و َر ّ. (275)
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 عم   مار إىل العق  و ي ب  با،سّ ول    يف بردو  اايةو وكدان لدد   بد  اتد  مد م ابتا د  
من إلّ الس م الصري أراب   يربو    ر العق  إىل ا،ملدو  وادا  لد :  دص هدصا العقد   اد عد  

 وأان ل . إىل رمو  اهلل 
 .  ربح بقو   مار وأ  أ ص العق   أتد ب  رمو  اهلل 

  اد ر إلي ا العق  وأان اا. : ااطلق إىل  ا مة  قا  الن  
العقددد   و  أ دددصت  ا مدددة   ددداب ا،ملدددو  بالعقددد  وأ ربهدددا بقدددو  رمدددو  اهلل 

 وأ تقن ا،ملو .
   حّ الو م.
 : ما ي حكّ يا غ م؟  قالن  ا مة 

ا  ريااداً وأغدىن  قدرياً وأ تدق  بد اً  قا : أدحك    م بركة هصا العق و أشبر جا عداً وكسد
ورجر إىل رب  
(476). 

                                                           
 .114د: صبشارو ا،صط  (276)
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  من أدعية الصّديقة  اطمة 

 ه ر الكثري من ا،سلم  أو منعوا د وألمباب غري   ية د من بين  لدب و ا مدة 
 .بع  و او رمو  اهلل 

معتددزالً  ددن اخللددق حددّت أرمددلن  ل دد   وادد  بقددب مددلمان احملمدد ري بعدد  و دداو الرمددو  
 زارهاو وشاه  مدن كراماهتدا الع يبدة مدا جعلد  يتديق ن أكثدر بعلدو منزلت دا وارت داع   الزهراب
 .شأّنا 

 عن  ب  اهلل بن ملمان ال ارمب  دن أبيد  ادا :  رجدن مدن مندز  يومداً بعد  و داو رمدو  
و  قددا   : يددا ابددن  ددم الرمددو  بعشددرو أيددامو  لقيدد   لددب بددن أيب  الدد   اهلل 

 .  اهلل ملمان ج وتنا بع  رمو 
 دا و   دو   قلن: حبي  أبا احلسن مثلكم ال ني دو غدري أن  حدزين  لدد رمدو  اهلل

 الصري منع  من حليارتكم.
 ذّنددا إليددّ مشددتااةو   : يددا مددلمان ا ددن منددز   ا مددة بنددن رمددو  اهلل   قددا  

 تري  أن تتح ّ بتح ة ا  اق  ن  ا من اجلنة.
 ؟ ن اجلنة بع  و او رمو  اهلل بشبب م : ا  أ  ن  ا مة الن لعلب 

 اا : اعم باألمة. 
 ..  بنن  م   اا  ملمان ال ارمب:   رولن إىل منز   ا مة 

 .ق االن: يا ملمان ج وت  بع  و او أيب 
 الن: حبيبيت م أج كم. 

االن:  م  اقجلة وا قّ ما أادو  لدّو إين كندن جالسدة بداألمة يف هدصا اجمللدة وبداب 
وأاا أت ك ر يف ااقطاع الوحب  ن دا وااصدراف ا،  كدة  دن منزلنداو  دذإا اا دتو البداب ال ار مولق 

مدددن غدددري أن ي تحددد  أحددد   ددد  ّ  لدددب  ثددد ث جدددوار م يدددر الدددراؤون حبسدددن ن  وال ك يئدددت ن  وال 
ددا رأيددت ن  امددن إلددي ن  مسددتنكرو اددن و  قلددن: بددأيب  ا ددارو وجددوه ن  وال أحلكددد مددن رو ددن و  لم 

 ة أم من أهّ ا، ينة؟ أانت  من أهّ مك
 قلن: يا بنن  م  لسنا من أهّ مكة وال من أهدّ ا، يندةو وال مدن أهدّ األرض ثيعداًو 
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غري أانا جوار من احلور الع  من دار الس مو أرملنا رب  العدزو إليدّ يدا بندن  مد  أا دا إليدّ 
 مشتااات.

  قلن لليت أون أّنا أكرب من اً: ما اتّ؟ 
 . االن: اتب مق ودو

َ ت ين مق ودو؟   الن: ومي
 .االن:  لقن للمق اد بن األمود الكن ري راح  رمو  اهلل 

 الن للثااية: ما اتّ؟ 
 االن: إر و. 

َ ت ين إر و وأان يف  ي  ابيلة؟   الن: ومي
 .االن:  لقن أليب إر الو ارري راح  رمو  اهلل 

  قلن للثالثة: ما اتّ؟ 
 االن: ملمد. 
َ ت    ين ملمد؟ الن: ومي

 . االن: أاا لسلمان ال ارمب موىل أبيّ رمو  اهلل 
الكبارو أبديط مدن الدثلج  (477)االن  ا مة: ق أ رجن   ر باً أحلر  كأمثا  اخلشكنااج

وأحلكد رواً من ا،سّ األإ رو  قالن  : يا ملمان أ طر  لي   شيتّ  دذإا كدان غد اً   ئد  
 بنواو أو االن:   م . 

إال  ادالوا: يدا  أ صت الر    ما مررت جبمر من أرحاب رمدو  اهللاا  ملمان:  
 ملمان أمعّ مسّ؟ 

 الن: اعم. 
يف   لم ا كان وان اال طار أ طرت  لي   لم أج  ل و  م دين إىل بندن رمدو  اهلل 

: إين  أ طددرت  لددد مددا أ  تدد  بدد و  مددا وجدد ت لددد    مدداً وال اليددوم الثدداينو  قلددن اددا 
 اوب.

لمان ولدددن يكدددن لدددد    دددم وال ادددوبو وإادددا هدددو مدددن خندددّ غرمددد  اهلل يف دار االدددن: يدددا مددد

                                                           
 اخلشكنااج: معر ب من  شّ اااّ وهو  بز يعمّ من دايق الرب ويع ن بزين السمسم. (277)
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 و كنن أاول  غ وو و شية؟ الس مو أال اق لمّ بك م  ل مني  أيبو  م   
 اا  ملمان: الن  ل مي  الك م يا مي يت.

  قالن: إن مر   أن ال  س ّ أإب احلم د ما  شن يف دار ال ايا  واو   لي . 
 ن:  ل مي  هصا احلرحل.ق اا  ملما

بسم اهلل الدرمحن الدرحيمو بسدم اهلل الندورو بسدم اهلل ادور الندورو بسدم اهلل ادور  لدد »االن: 
ادورو بسدم اهلل الدصري هدو مد ب ر االقمدورو بسددم اهلل الدصري  لدق الندور مدن الندورو احلمد  هلل الددصري 

منشدددورو بقددد ر  لدددق الندددور مدددن الندددورو وأادددز  الندددور  لدددد الطدددورو يف كتددداب مسدددطورو يف ر  
مقدد ورو  لددد ادد   بددورو احلمدد  هلل الددصري هددو بددالعز  مددصكورو وبددال ير مشدد ورو و لددد السددر اب 

 «.وال ر اب مشكورو ورل د اهلل  لد مي اا  م  و ل  الطاهرين
ددة  ادا  مددلمان:  تعل مددت ن   دواهلل ولقدد   ل مددت ن  أكثددر مدن ألددف ا ددة مدن أهددّ ا، ينددة ومك 

 .(478)برريب من مرد  بذإن اهلل تعاىل  ن  م  لّ احلم د  كّ 
   يثار الصديقة الطاهرة 

كاان الص  يقة الزهراب  م م اهلل  لي ا( م رباً للمثّ يف الت اين يف إات اهلل تعاىل حّت 
 أر صن كّ ما زلّ من أجّ إاامة كلمة االم م وترمي  د ا م ال ين القو ة. أّنا 

أجدّ إ د ب رايدة الد ين    اادة وليبقدد إكدر كاان تدلثر بكدّ شدبب مدن   ولصا  ذّنا 
 اهلل تعاىل  الياً يف كّ مكان و لد مر  العصور.
  شكا إلي  اجلوعو  بعدت رمدو  اهلل    ب التاري  أا  جاب رجّ إىل رمو  اهلل 

 إىل أحلواج و  قلن: ما  ن اا إال  ا،اب.
 : من اصا الرجّ الليلة؟  قا  

ومأاا ما  ن   يدا بندن  ا رمو  اهللو  أتد  ا مة : أاا ي قا  أمري ا،لمن  
 رمو  اهلل؟ 

  قالن: ما  ن اا إال  اوت الصبية لكن ا الثر دي نا ب .
: يددا بندددن  مدد  ادددو مب الصددبية وأ  ئدددب ا،صددباح وجعددد    ددوان بألسدددنت ماو  قددا  

                                                           
 .5م ج ال  وات: ص (278)
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 . لو و من   ّ اهلل (475)بسرام  وج ت اجل نة  لم ا  رغا من األكّو أتن  ا مة 
ددددا أرددددبو رددددل د مددددر الندددد   ددددا مددددل م الندددد   لم  مددددن ردددد ت  ا ددددر إىل أمددددري  و  لم 

وبكد بكاًب ش ي اً واا : يا أمري ا،دلمن  لقد    د  الدرب  مدن  علكدم البارحدة  ا،لمن 
َويدقْلثيرقوَن َ لد أَاْد قسي يْم َوَلْو كاَن  ييْم َ صاَرةح أارأ 

 .(484)أري ّا ة (480)
 نزول سورة اإلنسان

اددددا : مددددرض احلسددددن واحلسدددد    ددددن أبيدددد   ددددن جدددد  ح   ددددن االمددددام الصدددداد  
   مرداً ش ي اًو  عادمها مي  ول   دم  م ... 

 : إن  ا  اهلل ول ري  ا  ما رمن هلل ث ثة أيام متواليات. قا  أمري ا،لمن  
 .مثّ مقالة  لب  واالن  ا مة 

ن  ددا  اهلل مدديَ ري  ددا  مددا رددمن هلل وكااددن اددم جاريددة اوبيددة تدد  د    ددة( االددن: إ
 ث ثة أيام.

إىل جدار ي دودري يقدا  لد : نعدون بدن   لم ا  ا  اهلل الو م   دا  مدا ااطلدق  لدب 
مدن ردوف توزلد  لدّ ابندة  (484)حاراو  قا  ل : يا نعون أ طد  ث ثدة أردير مدن شدعري وجدزو

 . م  
 . ا مة   أ طاح الي ودري الشعري والصوفو  ااطلق إىل منز 

ددا    قددا  اددا: يددا بنددن رمددو  اهلل  كلددب هددصا واغددز  هددصاو  بدداتوا وأرددبحوا رددياماًو  لم 
أمسدددوا اامدددن اجلاريدددة إىل رددداع مدددن الشدددعري و  نتددد  و بدددزت منددد  مخسدددة أادددراص ادددرص لعلدددب 

 وارص لل ارية.  وارص ل ا مة وارص للحسن وارص للحس 
دا أن وددر بد  أيد ي م ق أابّ إىل من رل د مر الن   وإن   لياً  زل  لي طرو  لم 

الطعام وأرادوا أكل و  ذإا ما ّ ا  اام بالبابو  قا : الس م  ليكم يدا أهدّ بيدن  مد و أادا 
 مسك  من مساك  ا،سلم و أ عموين أ عمكم اهلل من موا   اجلنة.

هدصح  وألقدد القدوم مدن أيد ي م الطعدامو وأاشدأ  لدب بدن أيب  الد   ألقد  لب 
                                                           

 اجل نة: أ  م ما يكون من القصاعو  لسان العرب( ماد و ج ن. (279)
 .5مورو احلشر:  (280)
 .8141باب امتحباب االيثار ح 214ص 4مست ر  الوما ّ: م (281)
زَّو: أري (282)  روف الشاوو  لسان العرب( ماد و جزحل. جي
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 يات:األب
 يــــــــــا بنـــــــــــ   يـــــــــــر النـــــــــــاس أجمعـــــــــــين

 
ـــــــــــــــــــوّد واليقـــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــاطم  ات ال   

 قـــــــــــــد جـــــــــــــاء بالبـــــــــــــاب لــــــــــــــ   نـــــــــــــين 
 
 أمـــــــــــــا تـــــــــــــرين البـــــــــــــائس المســـــــــــــكين 

 يشــــــــــــــــكو  لينــــــــــــــــا جــــــــــــــــائع  ــــــــــــــــزين 
 
 يشــــــــــــــــــكو  لــــــــــــــــــ  اهلل ويســــــــــــــــــتكين 

ــــــــــر يقــــــــــف ســــــــــمين   مــــــــــن ي عــــــــــ  الخي
 
 كـــــــــــــــ  امـــــــــــــــر  بكســـــــــــــــب  رهـــــــــــــــين 

  رمـــــــــــــ  الجنـــــــــــــة علـــــــــــــ  الضــــــــــــــنين 
 
 ويــــــــــــــــــــــــد   الجنــــــــــــــــــــــــة آمنــــــــــــــــــــــــين 

 ن  ـــــــرج بعـــــــد  ـــــــينويخـــــــرج منهـــــــا   
 
ــــــــــ  ســــــــــجين  ــــــــــار  ل  يهــــــــــوي مــــــــــن الن

 وهب تقو : اا :  أاشأت  ا مة  
ــــــــــــؤم و  ضــــــــــــراعة ــــــــــــش مــــــــــــن ل  مــــــــــــا ب

 
 أمـــــــرك يــــــــا بــــــــن العــــــــم ســــــــمع طاعــــــــة 

ــــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــناعة  ـــــــــــــــــالبر ل  كـــــــــــــــــدي  ب
 
 أمــــــــــــــط عنّــــــــــــــش اللــــــــــــــؤم والرقاعــــــــــــــة 

 أرجــــــــــــو  ن أطعمــــــــــــ  مــــــــــــن مجاعــــــــــــة 
 
ـــــــــــ  ســـــــــــاعة  ـــــــــــش ســـــــــــ عطي  و  أنهي   ن

 وأد ــــــــــــــــ  الجنــــــــــــــــة لــــــــــــــــش شــــــــــــــــ اعة 
 
ـــــــــــــــار والجماعـــــــــــــــةأن ألحـــــــــــــــق    األ ي

  أ طوح  عام م وباتوا  لد روم م م يصواوا إال  ا،اب. 
ددا أمسددوا اامددن اجلاريددة إىل الصدداع الثدداين  ع نتدد  و بددزت مندد  أاراردداًو وإن   ليدداً    لم 

ق أابّ إىل منزل  لي طدرو  لم دا وددر بد  أيد ي م الطعدام وأرادوا أكلد  إإا  رل د مر الن  
بو  قدا : السد م  لديكم يدا أهدّ بيدن  مد  أادا يتديم مدن يتدامد ا،سدلم و يتيم اد  ادام بالبدا

 أ عموين أ عمكم اهلل من موا   اجلنة.
وألقددد القددوم مددن بدد  أيدد ي م الطعددامو وأاشددأ  لددب بددن أيب  الدد   اددا :  ددألقد  لددب 

 : وهو يقو 
ــــــــــــــــــالزنيم ــــــــــــــــــيس ب ــــــــــــــــــش ل ــــــــــــــــــ  نب  بن

 
  ــــــــــــــاطم بنــــــــــــــ  الســــــــــــــيد الكــــــــــــــريم 

 ومـــــــــــــــــن يســـــــــــــــــلم  هـــــــــــــــــو الســـــــــــــــــليم 
 
 د جاءنــــــــــــــا اهلل بــــــــــــــذي اليتــــــــــــــيمقــــــــــــــ 

   يجــــــــو  علــــــــ  الصــــــــرا  المســــــــتقيم 
 
  رمــــــــــــــ  الجنــــــــــــــة علــــــــــــــ  الل ــــــــــــــيم 

  صـــــــــــــا ب البخـــــــــــــ  يقـــــــــــــف  مـــــــــــــيم 
 
 طعامــــــــــــ  الضــــــــــــريع  ــــــــــــش الجحــــــــــــيم 

 وهب تقو  هصح األبيات: اا :  أاشأت  ا مة  
 وا وثـــــــــــــــــــــــــر اهلل علـــــــــــــــــــــــــ  عيـــــــــــــــــــــــــالش

 
  نــــــــــــــــــــــش ســــــــــــــــــــــ عطي  و  ا بــــــــــــــــــــــالش 
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 أرجــــــــــو بـــــــــــذاك ال ــــــــــو   ـــــــــــش المـــــــــــال
 
 غــــــــزل  ــــــــش األكــــــــزالوأقــــــــ  هــــــــذا ال 

ـــــــــــــــش  ـــــــــــــــش أط ـــــــــــــــالش   ويك نـــــــــــــــش هّم
 
 أن يقبـــــــــــــــــــ  اهلل وينمـــــــــــــــــــش مـــــــــــــــــــالش 

 أصـــــــــــــــغرهم يقتـــــــــــــــ   ـــــــــــــــش القتـــــــــــــــال 
 
 أمســـــــــــــوا جياعـــــــــــــاا وهـــــــــــــم أشـــــــــــــبالش 

ــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــع وبــــــــــــــــــال   لقاتليــــــــــــــــــ  الوي
 
 

ــــــــــــــــــــــ  باكتيــــــــــــــــــــــال   بكــــــــــــــــــــــربالء يقت
ــــــــــــــــــ  األكبــــــــــــــــــال   كبؤلــــــــــــــــــ   ادت عل

 
 يهـــــــــــوى  ـــــــــــش النـــــــــــار  لـــــــــــ  ســـــــــــ ال 

 صواوا إال  ا،اب وأربحوا رياماً.اا :  أ طوا  عام م وباتوا  لد روم م وم ي 
 لم ا أمسوا اامن اجلارية إىل الصاع الثالدت  ع نتد  و بدزت مند  مخسدة أادراصو وإن   ليداً 

   رددل د مددر الندد  ددا ودددر بدد  أيدد ي م الطعددام ق أابددّ إىل منزلدد  يريدد  أن ي طددرو  لم 
أهدّ بيدن  مد  واهلل مدا  وأردوا أكل   ذإا أمري كا ر ا  ادام بالبدابو  قدا : السد م  لديكم يدا

 .أاص تمواا من أا سكمو تأمرواا وتقي  واا وال تطعموااو أ عموين  ذين أمري  م  
 وألقد القوم من ب  أي ي م الطعام.  ألقد  لب 

 هصح األبيات وهو يقو :   أاشأ  لب بن أيب  ال  
 يـــــا بنــــــ  مــــــن ســــــّماه اهلل  هــــــو محمــــــد

 
 يــــــــا  اطمــــــــة  بيبتــــــــش وبنــــــــ  أ مــــــــد 

ــــــــــــــد  ــــــــــــــد ق ــــــــــــــذي المقّي ــــــــــــــا اهلل ب  جاءن
 
 قـــــــــــــــد  انـــــــــــــــ  اهلل بخلـــــــــــــــق أكيـــــــــــــــد 

 مــــــــن يطعــــــــم اليــــــــوم يجــــــــده  ــــــــش كــــــــد 
 
 بالقيـــــــــــد م ســــــــــــور  لــــــــــــيس يهتــــــــــــدي 

ــــــــــــــا  رعــــــــــــــ  الزارعــــــــــــــون يحصــــــــــــــد   وم
 
ـــــــــــــد  ـــــــــــــ  الوا ـــــــــــــد الموّ  ـــــــــــــد اإلل  عن

ـــــــش لـــــــم تن ـــــــد   ثـــــــم اطلبـــــــش  ـــــــزائن الت
 
 أعطيــــــــــــــــــــ  و  تجعليــــــــــــــــــــ  أنكــــــــــــــــــــد 

 وهب تقو : اا :  أاشأت  ا مة  
 اهلل  هــــــو محمــــــديـــــا بنــــــ  مــــــن ســــــّماه 

 
 يــــــــا  اطمــــــــة  بيبتــــــــش وبنــــــــ  أ مــــــــد 

 قــــــــــد دبــــــــــرت الكــــــــــف مــــــــــع الــــــــــذرا  
 
 يـــــــــا بـــــــــن عـــــــــم لـــــــــم يبـــــــــق   ّ صـــــــــا  

 يـــــــــــــــــــــا رّب   تتركهمـــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــيا  
 
ــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــش واهلل همــــــــــــــــــــــــا جي  ابن

ــــــــــــــــدا   ــــــــــــــــر بابت ــــــــــــــــد يصــــــــــــــــنع الخي  ق
 
ــــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــــنا    أبوهمــــــــــــــــــــــــا للخي

ـــــــــــــا    ومـــــــــــــا علـــــــــــــ  رأســـــــــــــش مـــــــــــــن قن
 
 عبـــــــــــــ  الـــــــــــــذراعين شـــــــــــــديد البـــــــــــــا  

ـــــــــــــــــــــا  نســـــــــــــــــــــج  نســـــــــــــــــــــا       ّ قن
 

 
اددا :  ددأ طوح  عددام م وبدداتوا  لددد رددوم م وم يددصواوا إال  ا،ددابو  أرددبحوا وادد  ا ددد اهلل 
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أ دص بيد  الو مد  ومهدا كدال ر   ال ريدش امدا يرتج  دان مدن   لي م ادصرهمو وإن   ليداً 
ددا ا ددر إلي مددا رمددو  اهلل اجلددوعو  ددااطلق  مددا إىل منددز  الندد   اغروراددن  يندداح  و  لم 

دا ا در إلي دا رمدو  اهلل ص بيد  الو مد و  دااطلق  دا إىل مندز   ا مدة بال موع وأ  و  لم 
  :وا  توري  لوّنا وإإا بطن ا الرق ب  رهدا ااكد    لي دا يقب دّ بد   يني داو واادتد  باكيدة

 وا غوثاح باهلل ق بّ يا رمو  اهلل من اجلوع.
 .«الل م أشبر     م »اا :  ر ر رأم  إىل السماب وهو يقو : 

 و  قا : يا  م  اارأ.  بأل جرب يّ 
 اا : وما أارأ؟ 

دا  يبدادق اهللي  إينَّ األَْبراَر َيْشَربقوَن ميْن َكْأس  كاَن ميزاجق ا كا قوراً اا : اارأ   َ ْينداً َيْشدَربق  ي
 .(482)إىل   ر ث ث  يات

أبا جبلدة  م د من  ور إلّ حّت أتد أبا جبلة األاصارريو  قا  ل : يا ق إن   لياً 
 هّ من ارض دينار؟ 

 اا : اعم يا أبا احلسن أش   اهلل وم  كت  أن  أكثر ما  لّ ح   من اهلل ومن رمول . 
 اا : ال حاجة   يف شبب من إلّ إن يّ ارداً ابلت . 

 اا :  ر ر إلي  ديناراً.
اًو  دذإا هدو يتيدر   أحلا دة ا، يندة ليبتداع بالد ينار  عامد ومر  االمام  لب بدن أيب  الد  

زق اد بن األمود الكن ري اا    لد الطريق   اا من  ومل م  لي  واا : يدا مقد اد مدا   أرا  
 يف هصا ا،ودر كئيباً حزيناً؟ 

: رب  إين ،ددا أازلددن إ   مددن  قددا  أاددو : كمددا اددا  العبدد  الصدداا مومددد بددن  مددران 
  ري  قري. 

 اا  ومنص كم يا مق اد؟ 
 اا : هصا أربر.

مندص ثد ث وأادن يدا  ملي داً ق ادا : اهلل أكدربو اهلل أكدربو     مد    لدب   رجر
 مق اد مص أربرو أان أحق بال ينار م .

                                                           
 .4د  5مورو االاسان:  (283)
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يف مسد  حو  لمدا اا تدّ  اا :    ر إلي  ال ينار وم د حّت د ّ  لدد رمدو  اهلل 
بدد   دددرب بيدد ح إىل كت دد  ق اددا : يددا  لددب اّنددط بنددا إىل منزلددّ لعل نددا اصددي  رمددو  اهلل 

  عاماًو  ق  بلونا أ ص  ال ينار من أيب جبلة.
رابأل  لد بطند  ح دراً مدن اجلدوع  يستحب من رمو  اهلل  اا :  م د و لب 

 حّت ار ا  لد  ا مة الباب.
دددا ا دددرت  ا مدددة  واددد  أث دددر اجلدددوع يف وج ددد  ول دددن هاربدددة  إىل رمدددو  اهلل   لم 

سددن مددا  لددم أن لددية  ندد اا مددص ثدد ثو ق االددن: وا مددوأتاح مددن اهلل ومددن رمددول و كددأن أبددا احل
د لن ا  اً اا  صل ن ركعت  ق ادادت: يدا إلد   مد  هدصا  مد  ابيدّ و ا مدة بندن ابيدّ 
دد  وهددصان احلسددن واحلسدد  مددبطب ابيددّو الل ددم  ددذن  بدد  إمددرا يّ  و لددب  ددنت ابيددّ وابددن  م 

الل ددم  ددذن      مدد  ال مددألو  أن تنددز   لددي م ما دد و مددن السددماب  أازلت ددا  لددي م وك ددروا  دداو 
 لددو و ثريدد  ومددر   احتملت ددا وودددعت ا  (481)يك ددروا  دداو ق الت تددن مسددل مة  ددذإا هددب بصددح ة 

 دددأهوري بيددد ح إىل الصدددح ة  سدددب حن الصدددح ة والثريددد  وا،دددر   دددت   بددد  يددد ري رمدددو  اهلل
دددْن َشدددبْ  النددد  َْمددد يحي  َوإيْن مي ب  إيالَّ يقَسدددب وق حبي

وااددد  القصدددعة وال ق ادددا : كلدددوا مدددن ج (485)
 هت موا رومعت ا  ذن   ي ا الربكة.

يأكدّ وين در إىل  و والند  و لب و ا مة واحلسدن واحلسد    أكّ الن  
دددماًو و لدددب   لدددب  بددداًو  قدددا  لدددد  النددد   يأكدددّ وين دددر إىل  ا مدددة  متبس  متع  
مدر  : كّ يا  لب وال تسأ   ا مة  ن شببو احلم  هلل الصري جعّ مثلدّ ومثل دا مثد ّ

َّ َ َلْي دا حلََكرييَّدا اْلميْحدراَب َوَجدَ   يْندَ ها ريحْلاداً اداَ  يدا َمدْرَ ق  بنن  مران وحلكريا  كقلَّما َدَ 
سداب   ّي هصا ااَلْن هقَو ميْن  يْن ي اهللي إينَّ اهلَل يَدْرحلق ق َمْن َيشدابق بيوَدرْيي حي َأىنَّ َل

و يدا  لدب هدصا (486)
  اهلل الليلددة مخسددة و شددرين جددزًب مددن ا،عددروفو  أم ددا جددزب بالدد ينار الددصري أاردددت و لقدد  أ طددا

واحدد    عددّ لددّ يف دايددا  أن أ عمددّ مددن جن تدد و وأم ددا أربعددة و شددرون جددزًب ادد  إ رهددا لددّ 

                                                           
 الصح ة: القصعة الكبريوو  ّمر البحرين( ماد و رحف. (284)
 .44مورو االمراب:  (285)
 .14مورو     مران:   (286)
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 .(487)آل رتّ
 

 الزهراء تود  أباها 
يف مرددد  الددصري اددبط  يدد و إإ د لددن  ليدد   اددا  مددلمان: بينددا أاددا  ندد  رمددو  اهلل 

 نقت ا العربو حّت  ادن دمو  ا  لد    ي او  أبصر    لما رأت ما ب   ا مة 
  قا : ما يبكيّ يا بني ةو أار  اهلل  ينّ وال أبكاها؟ إلّ رمو  اهلل 

: وكيددف ال أبكددب وأاددا أرب مددا بددّ مددن ال ددعف؟  مددن لنددا بعدد   يددا رمددو  االددن 
 اهلل؟

  مددن : يددا  ا مددة لكددم اهلل  تددوك لب  ليدد  وارددربري كمددا رددرب  بدداؤ اددا   قددا  
 األابيابو واقم  اتّ من أحلواج مو أال اقبشر  يا  ا مة؟

 : بلد يا أب .االن 
: أما  لمن أن اهلل تعاىل ا تار أبا    عل  ابياًو وبعث  إىل كا ة اخللق رمدواًلو اا  

ق  ا تار  لياً  دأمرين  زو جتدّ إيداحو واختصتد  بدأمر ريب  وحليدراً ووردي اًو يدا  ا مدة إن   ليداً أ  دم 
ا،سلم   لد ا،سلم  بع ري حقاًو وأا م م ملماًو وأ زهم  طراًو وأثل م  لقاًو وأش  هم 
يف اهلل ويف  غ باًو وأ لم م  لماًو وأحلم دم حلمداًو وأثبدت م يف ا،يدزان اد راًو وأشد ع م البداًو 

 وأربط م جأشاًو وأمياهم ك اً.
 مررتّ يا  ا مة؟واا : هّ  و  أابّ  لي ا رمو  اهلل  امتبشرت  ا مة 

 : اعم يا أبةو احل يت.االن 
 سدار ح  دوي ً ق ادا  لد :  أمر اهلل د ا بعلدب  واا   مار: ،ا ح ر رمو  اهلل 

يا  لب أان وري ب ووارثبو اد  أ طدا  اهلل  لمدب و  مدبو  دذإا مدن  و درت لدّ ددوا ن يف 
 ر ور اومو وغصبن  لد حقّ.

 .وبكد احلسن واحلس     بكن  ا مة 
 ل ا مة: يا مي  و النسوان مم  بكاؤ ؟  قا  
 : يا أبة أ شد ال يعة بع  .االن 

                                                           
 .646ح 515ت سري  رات الكويف: ص (287)



 

 146 

: أبشرري يا  ا مة  ذادّ أو  مدن يلحقد  مدن أهدّ بيديتو ال تبكدب وال  دزينو  قا  
 ذا دّ مدي و اسدداب أهدّ اجلن ددةو وأبدا  مددي  األابيدابو وابدن  مددّ مدي  األوردديابو وابندا  مددي ا 

ددرون معصددومونو  رددل  احلسدد  شددباب أهددّ اجلن ددةو ومددن  ددة التسددعة مط   خيددرم اهلل األ م 
 ومنّ م  ري هصح االقم ة.

 هذه وديعة اهلل
:  مددا كددان بعدد   ددروم يف حدد يت: الددن أليب  اددا  االمددام مومددد بددن جع ددر 

 ؟ا،  كة  ن رمو  اهلل 
وادددا  ،دددن يف بيتددد :   ليددداً و ا مدددة واحلسدددن واحلسددد   : ق د دددا  قدددا  
 و واددا  القم مددلمة: كددوين  لددد البدداب  دد  يقربدد  أحدد و ق الت ددن إىل  لددب ا رجددوا  دد 

 ودددع ا  لددد ردد رح  ددويً و  واددا  لدد : يددا  لددب ادن مدد و  دد اا مندد و  أ ددص بيدد   ا مددة
الكد م غلبتد  العدربو  لدم يقد ر  بي ح االق ربو  لما أراد رمدو  اهلل  وأ ص بي   لب 
  لد الك م.

 ي اً وأكب دددن  لدددد وج ددد  تقب لددد و وبكدددد  لدددب واحلسدددن بكددداًب شددد   بكدددن  ا مدددة 
 ق أكب وا  لد وج  . لبكاب رمو  اهلل  واحلس  

وادا  لد : يدا  رأم  إلي م وي ها يف ي حو  وددع ا يف يد   لدب   ر ر رمو  اهلل 
أبا احلسن هصح وديعة اهلل ووديعة رمول   م   ن    اح ت اهلل واح     ي او وإاّ ل ا ّ 

ا  لبو هصح واهلل مي  و اساب أهدّ اجلن دة مدن األو لد  واآل درينو هدصح واهلل مدر  الكدرببو هصا ي
أما واهلل ما بلون ا سدب هدصا ا،وددر حدّت مدألن اهلل ادا ولكدمو  أ طداين مدا مدألت و يدا  لدب 
أا دددص ،دددا أمرتدددّ بددد   ا مدددةو  قددد  أمرهتدددا بأشدددياب أمدددر  دددا جرب يدددّو وأمرهتدددا أن تلقي دددا إليدددّو 

ددن ردددَين  ندد  ابندديت  ا مددةو  اا ددصه او   ددب الصدداداة الصدد واةو وا لددم يددا  لددب أين راض   م 
وكدددصلّ ريب وم  كتددد و يدددا  لدددب ويدددّ ،دددن ولم ددداو وويدددّ ،دددن ابتز هدددا حق ددداو وويدددّ ،دددن هتدددّ 
حرمت دداو وويددّ ،ددن أحددر  با دداو وويددّ ،ددن  إب حليل دداو وويددّ ،ددن شدداا  ا وبارحلهدداو الل ددم إين 

ودددددم   ا مددددة إليدددد  و ليدددداً واحلسددددن  بددددرابو ق تدددداهم رمددددو  اهللمددددن م بددددرريبو وهددددم مدددد  
 و احل يت.واحلس  
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  ش بي   اطمة 
و،ددا كددان رددباح يددوم االثندد  لليلتدد  بقيتددا مددن شدد ر ردد ر مددنة إحدد ب  شددرو مددن اا ددرو 

  يف بيدن  ا مدة  ملدّ ا،دوتو وهدو  النبوية ا،باركة امتأإن  لدد رمدو  اهلل 
 إإ إا  ث ث ومت ون منة. و مر رمو  اهلل 

 : من إا؟اا  ابن  باس:  لما  ر  الباب االن  ا مة 
   ّ تأإاون   يف ال  و   لي ؟ اا : أاا غري  أتين رمو  اهلل 

  نّ مشوو .  أجابن: امطي رمحّ اهلل حلاجتّو  رمو  اهلل 
ن   دددّ تدددأإاو   م دددد ق رجدددر  ددد    البددداب وادددا : غريددد  يسدددتأإن  لدددد رمدددو  اهلل 

 للورباب؟
واا : يا  ا مة إن هصا م ر  اجلما داتو ومدنو   اللدص اتو هدصا   أ ا  رمو  اهلل 

ملددّ ا،ددوتو مددا امددتأإن واهلل  لددد أحدد  ابلددبو وال يسددتأإن  لددد أحدد  بعدد ريو امددتأإن  لددبَّ 
 لكراميت  لد اهللو ا صين ل .

سدد م  ليددّ : اقد ددّ رمحددّ اهللو  لمددا اقإن لدد  د ددّ كددريو ه  ا ددة واددا : ال قالددن 
 يا رمو  اهلل و لد أهّ بيتّ.

 : و ليّ الس م يا ملّ ا،وت.اا  
  قا : إن  ربّ أرمل  إليّ وهو يقرؤ  الس م وخيري   ب  لقا   والرجوع إىل ال ايا.

حّت ينز  جرب يّ ويستشريحو  يرم ملّ ا،وت مدن  ند ح وجداب جرب يدّ   امتم ل  
 . قا : الس م  ليّ يا أبا القامم

 : و ليّ الس م يا حبي  جربا يّ.اا  
 قا : يا رمو  اهلل إن  ربّ إليّ مشتا و وما امتأإن ملّ ا،وت  لد أح  ابلّو وال 

 يستأإن  لد أح  بع  .
ين  ددن ريب  بدد  لقا دد  وبدد  الرجددوع اددا   : يددا حبيدد  جرب يددّ إن ملددّ ا،ددوت ادد   ددري 

 إىل ال اياو  ما الصري ترب؟
ددددددَن األقوىل هلل  قددددددا : يددددددا رمددددددو  ا َّ مي ددددددرح لَدددددد ددددددَروق َ يدْ َّ  َوَلض ي َّ َربُّدددددد َوَلَسددددددْوَف يدقْعطييدددددد
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 .(488) َدتَدْردد
: اعمو لقاب ريب  ري  و ال تربح يا حبي  جرب يّ حّت ينز  ملّ ا،وتو  نز  اا  

 : امط ،ا اقمرت ل .ملّ ا،وت  قا  ل  رمو  اهلل 
 : ادن مد  يدا أ دب  قد  جداب أمدر   صبد  إليد  وهدو يقدو  ي ح إىل  لب  ق م   
من  حّت أد ل   ن ثوب  الصري كان  لي و وودر  داح يف اقإاد  وجعدّ يناجيد   اهللو   اا 

اليمدىن  دن   ويً  حّت  اران روح  الد اياو ردلوات اهلل  ليد  و لد و ويد  أمدري ا،دلمن  
 إىل وج    مسح   ا. حنك و   ادن ا س   ي او  ر ع ا 

من  ن ثياب و واا : أ  دم اهلل اقجدوركم يف ابدي كمو  قد  اب د  اهلل  لب ق ااسّ   
إلي  ق م    لي  احلارحو واا : إا ا هلل وإا ا إلي  راجعونو يااا من مصيبة  صن األارب  و مدن 

 ا،لمن و ،ا يصابوا زثل ا األو وال  اينوا مثل ا.
ورداح ا،سدلمونو   مدة  ارت عن  ن ها األردوات بال د  ة والبكداب.  صداحن  ا

تقددو : يددا أبتدداح إىل جرب يددّ انعدداحو يددا  وردداروا ي ددعون الددرتاب  لددد رؤومدد مو و ا مددة 
أبتدداح مددن رب دد  مددا أدادداحو يددا أبتدداح جنددان ال ددردوس مددأواحو يددا أبتدداح أجدداب رب دداً د دداحو واجتمعددن 

 . اسوو ب  هاشم وجعلن يصكرن الن 
 وبعد الو اة

امتنر ب   مدن األإان وادا : ال اقؤإ ن ألحد  بعد  رمدو  اهلل  روري أا   ، ا ابط الن  
  وأن   ا مدددة  االدددن إات يدددوم: إين  أشدددت ب أن أتدددر ردددوت مدددلإ ن أيب بددداألإانو

وأي امد   إكدرت أباهدا  اهلل أكربو اهلل أكرب بلق إلّ ب اًلو  أ ص يف األإانو  لم ا اا : 
  لم تتمالّ من البكاب.
ش قة ومدقطن  و ش قن  ا مة أش   أن   م  اً رمو  اهلل :  لم ا بلق إىل اول

 لوج  ا وغقشب  لي ا.
ا اد    قا  الناس لب  : أمسّ يا ب    ق   اران ابنة رمو  اهلل  ال اياو وون وا أّن 

 ماتنو  قطر أإاا  وم يتم .
ن إين  ومألن أن يتم األإان  لم ي عّو وادا  ادا: يدا مدي  و النسدوا  أ اان  ا مة 

                                                           
 .5-4مورو ال حد:  (288)
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 .(485)أ شد  ليّ   ا تنزلين  بن سّ إإا تعن رويت باألإانو  أ  ت   ن إلّ

   ش رثاء أبيها 
بعدد  مددا تأ ددص مددن تددراب القددرب الشددريف وت ددع   كااددن الصدد يقة الزهددراب ترثددب أباهددا 

  لد  يني او وتقو :
ــــــــــان كواليــــــــــا ــــــــــدى الزم  أن   يشــــــــــّم م

 
ـــــــة أ مـــــــد   مـــــــا ا علـــــــ  مـــــــن شـــــــّم ترب

ــــــاصــــــّب  علــــــ  األ  ّــــــام عــــــدن ليالي  (251 ي
 
ـــــــــا  ـــــــــو أنّه  صـــــــــّب  علـــــــــّش مصـــــــــائب ل

 أي ا:  وتقو   
  ن كنـــــــــ  تســـــــــمع صـــــــــر تش ونـــــــــدائيا

 
ــــــرى  ــــــاق الث ــــــب تحــــــ  أطب ــــــ  للم غّي  ق

   أ شـــــ  مـــــن ضـــــيم وكـــــان  مـــــاا ليـــــا 
 
 قـــــد كنــــــ   ات  مــــــ  بظــــــّ  محّمــــــد 

ــــــــــــع  ــــــــــــالمش بردائيــــــــــــا   ضــــــــــــيمش وأد 
 
  ــــــــــــاليوم أ شــــــــــــع للــــــــــــذلي  وأتّقــــــــــــش 

 با ياشــــــجناا علــــــ  كصــــــن بكيــــــ  صـــــــ 
 
ــــــــــش ليلهــــــــــا  ــــــــــة     ــــــــــر ا بكــــــــــ  قمري

ـــــــب وشـــــــا يا  ـــــــدمع  ي  (251 وألجعلـــــــّن ال
 
  ألجعلـــــــــّن الحـــــــــزن بعـــــــــدك مؤنســـــــــش 

 :ترثي   وتقو   
 شـــــــــــمس النهـــــــــــار وأ لـــــــــــم العصـــــــــــران

 
ــــــــــــاق الســــــــــــماء وكــــــــــــّورت  ــــــــــــر آ   اكب

 أســــــــــــــ اا عليــــــــــــــ  وكثيــــــــــــــرة الرج ـــــــــــــــان 
 
ـــــــــة  ـــــــــش ك يب   ـــــــــاألرا مـــــــــن بعـــــــــد النب

 (252 وليبكــــــــــــ  مضــــــــــــر وكــــــــــــ  يمــــــــــــان 
 
ــــــــــــبالد وكربهــــــــــــا ليبكــــــــــــ  شــــــــــــرق ا   ل

 أي ا:  وتقو   
ـــــــــــــــــــــــا ر ـــــــــــــــــــــــب الن  تبكـــــــــــــــــــــــش علي

 
 كنــــــــــــــــــــــــ  الســــــــــــــــــــــــواد لمقلتــــــــــــــــــــــــش 

ـــــــــــــــــ  ا  ـــــــــــــــــا ر  ـــــــــــــــــب كن  (251  علي
 

 مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــدك  ليمـــــــــــــــــ  
 الهجوم عل  دارها  

                                                           
 .514ان واالاامة وثواب ا،لإ ا  حباب األإ 254ص 1من ال و رح ال قي : م (289)
 .242ص 1مناا     أيب  ال : م (290)
 .242ص 1مناا     أيب  ال : م (291)
 .414ص 2راجر كتاب  يون األ بار: م (292)
 .242ص 1مناا     أيب  ال : م (293)
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 لدددد دار الصددد يقة الطددداهرو  ا مدددة الزهدددراب  واددد  ه دددم القدددوم بعددد  و ددداو رمدددو  اهلل 
   وإلّ  معاً يف اخل اة واغتصاباً حلق أمدري ا،دلمن و  دأحراوا البدابو و صدروها

 ب  احلا أل والباب وكسروا دلع ا ودربوها حّت أمقطن جنين ا الصري تاح رمو  اهلل 
 .(451) سناًو وا  بقب أثر السياط يف    ها كمثّ ال ملج

                                                           
 للت صيّ اا ر كتاب مليم بن ايةو وكتاب  اا وم  لد بين  ا مة(. (294)
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  طبة الزهراء 
  ش نساء المهاجرين واألنصار

وال يف ورددي     مددة يف ابنتدد  الصدد يقة  ا إن  القدوم م يرا ددوا حرمددة رمددو  اهلل 
و وغصددبوا  دد    ا مددة  و  وصددبوا اخل  ددة مندد  االمددام  لددب بددن أيب  الدد  
م تقددددف أمددددام غصدددد  اخل  ددددة والتعدددد ري  لددددد حددددق  حلوج ددددا  ولكددددن الصدددد  يقة الزهددددراب

ددا  رجددن مددن منزاددا وهددب القا لددة:   ددري للمددرأو واالمددتي ب  لددد  دد ك ا مكتو ددة األيدد ريو وإا 
و مدددن أجدددّ امدددرتجاع احلقدددو  ا،وصدددوبة الددديت امدددتولن  (455)وال يراهدددا مدددن أن ال تدددرب رجددد ً 

  لي ا حكومة ابن أيب احا ة. 
ا   طبن  طبتان أح مها يف ا،سد   واد  أشدراا إىل  ولية إلّ  حس و بّ إّن 
 «. من  ق  الزهراب »بعط أبعادها ال ق ية يف كتاب 

و إكرااهدا ما أتد  لعيادهتدا وكان اا  طبة اق رب يف اساب ا، اجرين واألاصدار  ند 
مددر بعددط الت صدديّو واقتصددر يف هددصا الكتدداب  لددد  (456)يف ّنايددة ال صددّ الثدداين مددن الكتدداب

 أرّ اخلطبة:
ددا ، ددا مردددن  ا مددة الزهددراب » ددن  بدد اهلل بددن احلسددنو  ددن اقم دد   ا مددة بنددن احلسدد :  أّن 

 اسددداب ا، ددداجرين  ا،رددددة الددديت تو  يدددن  ي ددداو واشدددت  ت  لي دددا  ل ت ددداو اجتمعدددن إلي دددا
 واألاصار ليع ّناو  سل من   لي ا والن اا: كيف أربحن من  ل تّ يا بنن رمو  اهلل؟ 

  حم ت اهلل ورل ن  لد أبي او ق  االن: 
و (458)بعددد  أن   مدددت م (457)أردددبحن واهلل  ا  دددة لددد اياكنو االيدددة لرجدددالكنو ل  دددت م

  بعدد  اجلدد  و واددرع الصدد اوو وردد ع احلدد  و واللعدد (455)وشددنأهتم بعدد  أن مددربهتمو  قبحدداً ل لددو 

                                                           
 .16452باب امتحباب حبة ا،رأو يف بيت ا ح 181ص 14مست ر  الوما ّ: م (295)
 (.تقر يف ّناية اجملل  اخلامة من كتاب  من  ق  الزهراب  (296)
 ل  ن: رمين ب و  ّمر البحرين( ماد و ل ت. (297)
   من:  ربتو  لسان العرب( ماد و   م. (298)
 ال لو : اجلما ةو كتاب  الع ( ماد و  لّ. (299)
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أَل اهللق الددرأريو وحللددّ األهددوابو و (200)القندداوو و طددّ لَبيددْئَة مددا اَدد ََّمْن َاقددْم أَاْد قسقدد قْم َأْن َمدديي
 . (204)َ َلْي يْم َويفي اْلَعصابي هقْم  الي قونَ 

 قددراً ال جددرم واهلل لقدد  ال دد هتم ربقت دداو ومح لددت م أوات دداو وشددننن  لددي م غارهتدداو   دد  اً و 
 دددن روامدددب الرمدددالةو واوا ددد  النبدددو و  (202)و وبعددد اً للقدددوم ال دددا، و وو دددم أا دددا حل ز وهدددا (204)

دددددَو اخْلقْسدددددرانق وال اللدددددةو وم دددددبأل الدددددروح األمددددد و والطبددددد  بددددداقمور الددددد ايا والددددد ين  َّ هق أال إليددددد
باالتددد  و ومددا الددصري اقمدددوا مددن أيب احلسددنو اقمددوا منددد  واهلل اكددري مددي  و وال ددة م(201)اْلمقبيدد ق 

دددرح حبت ددد و وشددد  و و أتددد و واكدددا  واعتددد و وتنم 
ّ و وتددداهلل لدددو مدددالوا  دددن  (205) يف إات اهلل  ز وجددد

احمل  ة ال  حةو وحلالوا  ن ابو  احل  ة الوادحةو لرد هم إلي او ومحل م  لي او وتاهلل لو تكا وا 
و ال يكل ددددم (207)و ولسددددار  ددددم مدددد حاً (206)ال تقلدددد   ددددن حلمددددام ابددددصح إليدددد  رمددددو  اهلل 

ّ  راكبدددد و وألوردهددددم مددددن  ً اددددرياً (208) شاشددددة ّ  مددددا رحو وال  دددد و وال يكدددد
رددددا ياً رويدددداً  (205)

جااباحو وألر رهم بطااداًو واصدو ادم مدر اً  (244)و وال يرتا ق(244)تط و د  تاح (240)   اداً 
وإ  ااًو وم يكن يتحل د من الوىن بطا ّو وال و د من ال ايا بنا دّو غدري رري الناهدّ وشدبعة 

َّ اْلققددرب  َمنقددوا و ولبددان اددم الزاهدد  مددن الراغدد و والصدداد  مددن الكدداإبو الكا ددّ َولَددْو َأنَّ أَْهدد
ددددددا كددددددااقوا  ددددددمابي َواأَلْرضي َولكيددددددْن َكددددددصَّبقوا َ َأَ ددددددْصااهقْم زي ددددددَن السَّ ْم بَدرَكددددددات  مي َواتدََّقددددددْوا َلَ َتْحنددددددا َ لَددددددْي ي

دددددبقونَ  دددددْن هددددددلقالبي َميق و (242)َيْكسي ددددددوا مي ددددددْم َوالَّدددددصييَن وََلمق ددددديبدق قْم َمددددددي ئاتق مدددددا َكَسددددددبقوا َومدددددا هق صي
                                                           

 م  ا، طربو  لسان العرب( ماد و  طّ.اخلطّ: ا،نطق ال ا (300)
 .81مورو ا،ا  و:  (301)
 هصا ما يقا  يف ال  اب  لد االاسان وشتم و  ّمر البحرين( وكتاب  الع ( ماد و  قر. (302)
 الز ز ة:  ريّ الشبب لتقلع  وتزيل و كتاب  الع ( ماد و حل ر. (303)
 .15مورو الزمر:  (304)
 رب( ماد و ار.أري كأا   السبرو  لسان الع (305)
 ا تقّ: امتسّو  لسان العرب( ماد و  قّ. (306)
 م حاً: أري م ً و  ّمر البحرين( ماد و م و. (307)
 أري ال يكل م غ باًو  لسان العرب( ماد و  شش. (308)
 النمري: حلا و  لسان العرب( ماد و ار. (309)
 ال   اض: الكثريو  لسان العرب( ماد و   ط. (310)
 لعرب( ماد و د ف.جااباحو  لسان ا (311)
 أري ال يك رو  لسان العرب( ماد و راق. (312)
 .56مورو األ راف:  (313)



 

 151 

دددزيينَ  َوإيْن تَدْعَ دددْ   َدَعَ ددد ح . أال هل دددم  امدددتمرو ومدددا  شدددن أرا  الددد هر   بددداً (241)زيقْع ي
ليدددددن شدددددعرري إىل أري جلدددددأ جلدددددأوا؟ وإىل أري مدددددناد امدددددتن وا؟ و لدددددد أري  مددددداد  (245)اَددددددْواققمْ 

ددددكوا؟ و لددددد أري إريددددة ادددد موا واح لَبيددددْئَة اْلَمددددْوىل َولَبيددددْئَة تنكددددوا؟ ا تمدددد وا؟ وبددددأري  ددددروو زس 
ريق   .(247)بيْئَة ليل َّاليميَ  َبَ الً و (246)اْلَعشي

  (248)امددددددددددددددتب لوا واهلل الددددددددددددددصاايب بددددددددددددددالقوادمو والع ددددددددددددددز بالكاهددددددددددددددّو  رغمدددددددددددددداً ،عددددددددددددددا ة
م وسنون ردنعاًو  د قوَن َولكيدْن الَيْشدعقرقونَ اوم وسبون أّن  وو دم  (245)َأال إيادَّ قدْم هقدمق اْلمقْ سي

دددددْم َكْيدددددَف أ ددددد  ري إيالَّ َأْن يدقْ ددددد ب َ مدددددا َلكق َ َمدددددْن يَدْ ددددد يري إيىَل احْلَدددددق  َأَحدددددقُّ َأْن يدقتَّبَدددددَر أَمَّدددددْن ال َي ي
 .(240)َ ْكقمقونَ 

 ن رو ريثما تنتجو ق  احتلبوا مدّب العقد  دمداً  بيطداً وإ ا داً  (244)أما لعمرري لق  لقحن
رمو ومددددطوو معتدددد   غاشددددمو و ددددرم دا ددددم و وا مئن ددددوا لل تنددددة جأشدددداًو وأبشددددروا بسدددديف رددددا(244)

شامّو وامتب اد من ال ا،  ي ع  يَئكم حلهيد اًو وثعكدم حصدي اًو  يدا حسدرو لكدم وأىن  بكدم 
 .(242)أَ ادقْلزيمقكقمقوها َوأَاْدتقْم َاا كاريهقونَ وا   مين  ليكم 

                                                           
 .51مورو الزمر:  (314)
 .5مورو الر  :  (315)
 .11مورو احلج :  (316)
 .51مورو الك ف:  (317)
 ا،عا ة: االقاوفو  لسان العرب( ماد و  طة. (318)
 .12مورو البقرو:  (319)
 .15مورو يواة:  (320)
 لنو  لسان العرب( ماد و لقو.لقحن: مح (321)
 إ اف: ااتّ وحبو  لسان العرب( ماد و إ ف. (322)
 .28مورو هود:  (323)
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  استشهادها 

 
مدا جدرب  لي دا مدن م لومدة شد ي وو بعد   تو  ين الص يقة الطاهرو  ا مدة الزهدراب 

ال لدددم واجلدددورو وال دددرب واللطدددمو وكسدددر ال دددلر ومدددقأل اجلنددد و وكدددان و اهتدددا يف الثالدددت مدددن 
ثادب اآل رو منة إحد ب  شدرو مدن اا درو النبويدة  لدد ا،شد ور بد  أردحابناو وهدو ا،دروري 

 . ن االمام الصاد  
 ع  يوماً. مسة ومب تو ين بع  و او رمو  اهلل  ويف بعط الروايات: إّنا 

ا تو  ين لث ث  شرو ليلة  لن من ربير اآل ر.  وايّ: إّن 
 وكان  مرها  رلوات اهلل  لي ا و لد أبي ا(  ن  و اهتا فاين  شرو منة.

مكثدن بعد  رمدو  اهلل  إن   ا مدة »و ادا :  ن أيب  بي وو  ن أيب  ب  اهلل 
  كددان يأتي ددا جرب يددّ مخسددة ومددبع  يومدداًو وكددان د ل ددا حددزن شدد ي   لددد أبي دداو و 

 يحسن  زابها  لد أبي ا ويطي   ا س ا وخيربها  ن أبي دا ومكااد و وخيربهدا زدا يكدون بعد ها 
 .(241)«يكت  إلّ يف إريت او وكان  لب 

مخسدددة  بعددد  رمدددو  اهلل  اشدددن  ا مدددة »ادددا :  و دددن االمدددام الصددداد  
يف كدددّ ثعدددة مدددرت و االثنددد  ومدددبع  يومددداًو م تدقدددَر كاشدددرو وال دددداحكةو تدددأيت ابدددور الشددد  اب 

 «.وهاهنا كان ا،شركون واخلمية  تقو : هاهنا كان رمو  اهلل 
دددددددا كاادددددددن تصدددددددل ب هندددددددا  وتددددددد  و حدددددددّت  : »ويف روايدددددددة  دددددددن االمدددددددام الصددددددداد   أّن 

 .(245)«ماتن
  ما رؤين  ا مة داحكة األ  منص ابط رمو  اهلل»و اا : و ن االمام الباار 

 .(246)«حّت  اب ن
ا ما حلالن بع  أبي ا معصبة الرأسو ااحلة اجلسمو من   و الركنو باكيدة العد و أّن  »وروري: 

                                                           
 .1ح باب مول  الزهراب  458ص 1الكايف: م (324)
 .1باب اتيان ا،شاه  وابور الش  اب ح 561ص 4الكايف: م (325)
 .141ص 1مناا     أيب  ال : م (326)



 

 155 

 رتاددددة القلدددد و يوشددددد  لي ددددا مددددا ة بعدددد  مددددا ةو وتقددددو  لولدددد ي ا: أيددددن أبوكمددددا الددددصري كددددان 
يكرمكمددا ووملكمددا مدددر و بعدد  مدددر وو أيددن أبوكمدددا الددصري كددان أشددد   الندداس شددد قة  ليكمددا؟  ددد  

أراح ي تو هصا البداب أبد اً وال وملكمدا  لدد  اتقد  كمدا م  ي  كما زشيان  لد األرضو وال
 .(247)«يز  ي عّ بكما

يف ثددددادب اآل ددددرو يددددوم الث ثدددداب  اب ددددن  ا مددددة : »واددددا  االمددددام الصدددداد  
لث ث  لون من  منة إح ب  شرو من اا رو وكان مب  و اهتا أن ان صا مدوىل  د ن لكزهدا 

من إلّ مرداً شد ي اً وم تد ع أحد اً  دن  إاهدا بنعّ السيف بأمرح  أمقطن  سنا ومردن 
 و احل يت(248)«أن ي  ّ  لي ا...

 زا نيرري  لي ا من ال لم كما يف  مست ر  الوما ّ(:  هصا وا  أ رب رمو  اهلل 
   يددددددددأت لددددددددد   عامدددددددداً  يومدددددددداً  لددددددددد  ا مددددددددة  روري أادددددددد  د ددددددددّ رمددددددددو  اهلل 

  مددددددددددة واحلسددددددددددن مددددددددددن زددددددددددر واددددددددددرص وتددددددددددنو  دددددددددداجتمعوا  لددددددددددد األكددددددددددّ هددددددددددو و لددددددددددب و ا
وأ ددددا  مدددد ودح ق بكددددد ق دددددحّ  و  لمددددا أكلددددوا مدددد   رمددددو  اهلل واحلسدددد  

 : يا رمو  اهلل رأينا  يّ اليوم ما م ارح ابّ إلّ؟وجلةو  قا   لب 
: إين ،ا أكلن معكم  رحن ومررت بس متكمو  س  ت هلل تعداىل شدكراًو  قا  

   بأل جرب يّ يقو : م  َت شكراً ل رحّ بأهلّ؟
 قلن: اعم. 

  قا : أال أ رب  زا نيرري  لي م بع  ؟
  قلن: بلد يا أ ب جرب يّ.

 قدددا : أمدددا ابنتدددّ   دددب أو  أهلدددّ حلواددداً بدددّ بعددد  أن ت لدددم ويل دددص حق دددا وزندددر إرث دددا 
وي لم بعل ا ويكسر دلع او وأما ابن  مّ  ي لم و نر حق  ويقتّو وأما احلسن  ذاد  ي لدم 

احلس   ذا  ي لم و نر حق  وتقتّ  رتت  وتطلح اخليو  ويقن   و نر حق  ويقتّ بالسمو وأما 
 رحل  وتقسىب اساؤح وإراري  وي  ن مرم ً ب م  وي  ن  الورباب.

  بكين والن: هّ يزورح أح ؟

                                                           
 .162ص 1مناا     أيب  ال : م (327)
  11ح 141ص 41اا ر حبار األاوار: م (328)
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 اا : يزورح الورباب.
 الن:  ما ،ن حلارح من الثواب؟ 

 اا : يكت  لد  ثواب ألف ح ة وألف  مرو كل ا معّ.
 .(245)  حكن

 اليت رواهدا السدي  بدن  داووس  أ يف حليارو الص يقة الطاهرو  ا مة الزهراب واقر 
 يف كتاب إابا  األ ما :  

 الس م  ليّ أيت ا ا،عصومة ا، لومة.»
 الس م  ليّ أيت ا الطاهرو ا،ط رو.

 الس م  ليّ أيت ا ا، ط  و ا،وصوبة... 
 الل م رّ  لد  م  وأهّ بيت .

 اهروورّ  لد البتو  الط
 الص يقة ا،عصومة.

 التقية النقية.
 الردية ا،ردية.
 الزكية الرشي و.

 ا، لومة ا،ق ورو.
 ا،وصوبة حق ا.
 ا،منو ة إرث ا.

 ا،كسور دلع ا.
 ا، لوم بعل ا.
 ا،قتو  ول ها.

 .»(220) ا مة بنن رمو  اهلل 

                                                           
 .12114ح 11ب 246-245ص 11اا ر مست ر  الوما ّ: م (329)
  ن االابا . 211ص 54حبار األاوار: م (330)
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 ما أ سن هذا
اددا: إين  ادد  امددتقبحن مددا   ددن أتدداب بنددن  مددية أن   ا مددة  مدد م اهلل  لي ددا(و االددن

 يصنر بالنسابو إا   يطرح  لد ا،رأو الثوب  يص  ا ،ن رأب.
  قلن: يا بنن رمو  اهلل أاا أرنر لّ شيئاً رأيت  بأرض احلبشة.

 االن:    وت جبري و ر بة  حبست ا ق  رحن  لي ا ثوباً.
ا،درأو مدن الرجددّو   قالدن:  ا مدة  مد م اهلل  لي دا(: مدا أحسدن هددصا وأثلد  ال تعدرف بد 

 .(224)وأتاب غس ل ا  لب   ذإا من   اغسلي  أانو  لم ا ماتن 

 تغسي  الطاهرة
 ؟ : من غس ّ  ا مة ن ا،   ّ اا : الن أليب  ب  اهلل 

 «.إا  أمري ا،لمن »اا : 
 ؟.«كأاّ  دقن زا أ ربتّ ب »وكأين  امتع من إلّ من اول و  قا : 

 و جعلن   ا .اا :  قلن: ا  كان إلّ
ا ر  يقةو وم يكن يوسل ا إال  الص  يقو أمدا  لمدن أن  مدر  »اا :  قا :  ال ت ي قن   ذّن 

 .»(224)م يوسل ا إال   يسد 
و ددن اقم  مددلمدو االددن: اشددتكن  ا مددة  مدد م اهلل  لي ددا( شددكواها الدديت اقب ددن  ي دداو 

ط حوا  دددد  إىل بعدددد وكنددددن أمرددددد ا  أرددددبحن يومدددداً أمددددكن مددددا كااددددنو  يددددرم  لددددب 
 قالن: يا أمة امدك    غسدً و  سدكبن ادا غسدً و  اغتسدلن كأحسدن مدا رأيت دا توتسدّو 
 قالن: امك    غسً   سكبن  قامدن واغتسدلن أحسدن مدا يكدون مدن الوسدّ ق  لبسدن 
أثوا ددا اجلدد دو ق  االددن: ا رشددب  راشددب ومددأل البيددنو ق  امددتقبلن القبلددة واامددن واالددن: إين  

 اغتسلنو    يكش   أح و ق  ودعن    ها  لد ي ها وماتن.مقبودة وا  
أن ال يوسدددل ا إإا ماتدددن إال  أادددا  واالدددن أتددداب بندددن  مدددية: أوردددن إ    ا مدددة 

 . (222)و لبو  أ نن  لياً  لد غسل ا 

                                                           
اإ النعش ح 222ص 1وما ّ الشيعة: م (331)  .1455باب امتحباب اخت 
 .4ح باب مول  الزهراب  461ص 1الكايف: م (332)
 .184ص 41حبار األاوار: م (333)
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 الد ن ليالا 
و د ن دا أمددري ، ددا اب دن  ا مددة »و ادا :   دن أيب  بد  اهلل احلسدد  بدن  لددب 

و اًو و   ددا  لددد مودددر اربهدداو ق  اددام  حددو   وج دد  إىل اددرب رمددو  اهلل مددر   ا،ددلمن  
  قا : 

السدد م  ليددّ يددا رمددو  اهللو  دد   والسدد م  ليددّ  ددن ابنتددّ وحلا رتددّ والبا تددة يف الثددرب 
ّ  يا رمو  اهلل  ن رد ي تّ ردربريو و  دا  دن  ببقعتّو وا،يتار اهلل اا مر ة اللحا  بّو ا

و  لقدددد  مددددي  و اسدددداب العددددا،   ددددب بسددددن تّ يف  راتددددّ مودددددر تعددددز  جتل دددد ريو إال  أن    يف التأم 
وم  تّ يف ملحدودو ادرب و و اددن ا سدّ بد  حندرري ورد رريو بلدد ويف كتداب اهلل   أاعدمق 

و ا  امدرتجعن الوديعدةو واق دصت الرهيندةو واق لسدن (221)إا ا هلل وإا ا إلي  راجعونالقبو  
اب يا رمو  اهللو أم ا حزين  سرم و وأم ا ليلب  مس   و وهم  ال الزهرابو  ما أابو اخل راب والورب 

يربح من ال و أو خيتار اهلل   دار  اليت أان  ي ا مققيمو َكَم ح مقي وو وهم  م ي جو مر ان مدا 
 ددددر   بينندددداو وإىل اهلل أشددددكوو ومددددتنبئّ ابنتددددّ بت ددددا ر اقم تددددّ  لددددد ه ددددم او  أح  ددددا 
(225) 

بصدددد رها م جتدددد  إىل بث دددد  مددددبيً و  (226)و  كددددم مددددن غليددددّ معددددتلجالسددددلا و وامددددتيربها احلددددا 
ومتقو  ووكم اهلل وهو  دري احلداكم و مد م مدود ع ال ادا   وال مدئمو  دذن أاصدرف  د   دن 
م لدةو وإن أاددم  دد   دن مددوب وددن زددا و د  اهلل الصددابرينو واَح واهدداً والصدرب أ ددن وأثددّو ولددوال 

بت لزاماً معكو اًو وأل ولن إ وا  الثكلدد  لدد جليدّ الرحليدةو غلبة ا،ستول  جلعلن ا،قام والل  
 بعددد  اهلل تددد  ن ابنتدددّ مدددر اًو وهت دددم حق  ددداو وزندددر إرث ددداو وم يتبا ددد  الع ددد ! وم خيلدددق مندددّ 
الددصكر! وإىل اهلل يددا رمددو  اهلل ا،شددتكدو و يددّ يددا رمددو  اهلل أحسددن العددزابو رددل د اهلل  ليددّ 

 .(227)«و لي ا الس م والردوان
 تظّلم السّيدة الزهراء 

ادددد  ولم ددددا القددددوم  أرددددبحن هددددب وإريت ددددا  إن الصدددد يقة الطدددداهرو  ا مددددة الزهددددراب 
ومددتقف يددوم احملشددر وتشددتكب إىل اهلل د   ددو ا،شددتكد د ابددا   م لومددة بعدد  رمددو  اهلل 

                                                           
 .156مورو البقرو:  (334)
 أري امتقص ا  ي   كب لّ ما ر ر من ا،نا ق  وأ  اب ال ينو  ّمر البحرين( ماد و ح ا. (335)
 أري كامن  ي  م جت  إىل بث   مبيً و  ّمر البحرين( ماد و  لج. (336)
 .1ح باب مول  الزهراب  458ص 1الكايف: م (337)
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تطل  يف ماحة احملشر من البدارري  و حيت إّنا وا،ي ا ووا،ب إريت ا األ  ار 
 ص بثأرها وثأر إريت ا ا، لوم  ا،شر دين  ن أو اّنم وا،قتول  ولماً وجوراً.تعاىل أن يأ 

يددوم القيامددة   شددر ابندديت  ا مددة : »اددا : اددا  الندد    عددن أمددري ا،ددلمن  
ومع ا ثياب مصبوغة بال ماب تتعل ق بقا مة من اوا م العرش تقو : يا أحكم احلاكم  اقحكم 

: ووكددم البندديت اددا  رمددو  اهلل   لددب بددن أيب  الدد بيدد  وبدد  ااتددّ ولدد ريو اددا  
 .(228)« ا مة ورب  الكعبة
اددا : تعددن جددابر بددن  بدد  اهلل األاصددارري يقددو : اددا  رمددو  اهلل  و ددن أيب جع ددر 

« : إإا كدددان يدددوم القيامدددة تقبدددّ ابنددديت  ا مدددة  لدددد ااادددة مدددن ادددو  اجلندددة م جبدددة اجلنبددد و
رد األ  درو إاب دا مدن ا،سدّ األإ درو  يناهدا من لللدل ر د و اوا م دا مدن الزمد (225) طم ا

يااوتتان محراوانو  لي ا ابة مدن ادورو يدرب واهرهدا مدن با ن داو وبا ن دا مدن واهرهداو دا ل دا 
  ددو اهللو و ارج ددا رمحددة اهللو  لددد رأمدد ا تددام مددن اددورو للتددام مددبعون ركندداًو كددّ ركددن مرر ددر 

 ق السمابو و دن  ين دا مدبعون ألدف بال ر واليااوتو ي بب كما ي بب الكوك  ال ر ري يف اق 
ملّو و ن نااا مبعون ألف ملّو وجرب يّ   ص  طام الناادة يندادري بدأ لد ردوت : غ  دوا 

و  دد  يبقددد يومئددص ادد   وال رمددو  وال ردد  يق وال أبصدداركم حددّت جتددوحل  ا مددة بنددن  مدد  
دددا ّ  ج لددد   شددد ي  إال  غ  دددوا أبصدددارهم حدددّت جتدددوحل  ا مدددةو  تسدددري حدددّت  ددداإري  دددرش ر   جددد

بن س ا  ن ااات ا وتقو : إاب ومي ري اقحكم بي  وب  من ولم و الل م اقحكدم  (210) تزم
ّ  ج لد : يدا حبيبديت وابندة حبيد  مددلي   بيد  وبد  مدن اتدّ ولد ريو  دذإا الند اب مددن ابدّ اهلل جد
تعطدددد واشددد عب تشددد عب  دددو ز يت وجددد   ال جددداحلين ولدددم ودددام  تقدددو : إادددب ومدددي ري إريددديت 

ّ  ج لد  أيدن إريدة  ا مدة وشي عيت وشيعة إرييت و   و   إريديتو  دذإا الند اب مدن ابدّ اهلل جد
وشددديعت ا و بوهدددا و بدددوا إريت دددا؟  يقبلدددون واددد  أحددداط  دددم م  كدددة الرمحدددة  تقددد م م  ا مدددة 

 (214)«حّت ت  ل م اجلنة. 
ين يف رددعي  إإا كدان يددوم القيامدة ثدر اهلل األولد  واآل در »ادا :  و دن أيب  بد  اهلل 

                                                           
 .8ص 2: م يون أ بار الردا  (338)
 أري األافو  لسان العرب( ماد و  طم.اخلطم:  (339)
 تزم: أري تسوا ا موااً ر يقاًو  كتاب الع ( ماد و حلجو. (340)
 .4اجمللة اخلامة ح 14األما  للص و : ص (341)
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واحددد  ق أمدددر مناديددداً  ندددادب غ  دددوا أبصددداركم واك سدددوا رؤومدددكم حدددّت جتدددوحل  ا مدددة ابندددة  مددد  
  الصراطو اا :  توط  اخل  ق أبصارهم  تأيت  ا مة  من مد   (214) لد مي

اجلنة يشي ع ا مبعون ألدف ملدّو  تقدف موا داً شدري اً مدن مواادف القيامدةو ق تندز   دن ميب دا 
بي ها م م ياً ب م  وتقو : يا رب هدصا امدي  ولد ري  احلس  بن  لب  تأ ص امي  

ّ : يددا  ا مددة لددّ  ندد ري الرددداو  وادد   لمددن مددا رددنر بدد و  يأتي ددا الندد اب مددن ابددّ اهلل  ز وجدد
مددن النددار  تيددرم مددن ج ددنم  (212) تقددو : يددا رب ااتصددر   مددن ااتلدد و  يددأمر اهلل تعدداىل  نقدداً 

يلدددتقأل الطدددري احلددد  ق يعدددود العندددق  دددم إىل الندددار كمدددا    تلدددتقأل اتلدددة احلسددد  بدددن  لدددب 
ميب ا حّت ت  ّ اجلنة ومع دا ا،  كدة   يعص بون  ي ا بأاواع العصابو ق ترك   ا مة 

 .(211)«ا،شي عون اا وإريت ا ب  ي ي ا وأولياؤهم من الناس  ن  ين ا ونااا

                                                           
 الن ي : من  يار االبّو  لسان العرب( ماد و م . (342)
 العنق: أري اطعةو  ّمر البحرين( ماد و  نق. (343)
 .6جمللة اخلامة حا 111األما  للم ي : ص (344)
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 يوم المحشر  اطمة 

هدددوا  يدددوم احملشدددر وحاالتددد  الصدددعبة الددديت خيشددداها كثدددريو هدددب الروايدددات الددديت تتحددد  ث  دددن أ
 أولياب اهلل    ً  ن الناس العادي  من العصاو وغريهم. 

إن يف إلّ العام وبينما ينشوّ الناس بأا س م لع دم مدا يطلعدون  ليد  مدن اادو  يعدرف 
ومدددد ب ا امددددت م وارت دددداع مكدددداات م  ندددد  اهلل تبددددار  وتعدددداىل  الندددداس ادددد ر أهددددّ البيددددن 

 اليت تقف  ن  باب اجلن ة وتنادب: يا رب   ل   شيعيت. لص  يقة الزهراب و ارة ا
د ددّ »يقددو :   عددن ابددن  بدداس أادد  اددا : تعددن أمددري ا،ددلمن   لددب بددن أيب  الدد  

 وهب حزينةو  قا  اا: ما حزاّ يا بنية؟  إات يوم  لد  ا مة  رمو  اهلل 
 القيامة. االن: يا أبة إكرت احملشر وواوف الناس  راو يوم 
ّ  أاد  ادا : أو    اا : يا بنية إا  ليوم   يم ولكن ا  أ ربين جرب يّ   ن اهلل  ز وج

و ق من تنشق  ن  األرض يوم القيامة أاداو ق أيب إبدراهيمو ق بعلدّ  لدب بدن أيب  الد  
يبعدددت اهلل إليدددّ جرب يدددّ يف مدددبع  ألدددف ملدددّ  ي دددرب  لدددد ادددرب  مدددبر ابددداب مدددن ادددورو ق 

 يّ بدث ث حلدّ مدن ادور  يقدف  ند  رأمدّ  يناديدّ: يدا  ا مدة ابندة  مد  ادومب يأتيّ إمرا
إىل  شددددر و  تقددددوم   منددددة رو تددددّو مسددددتورو  ورتددددّو  يناولددددّ إمددددرا يّ احللددددّ  تلبسددددين او 
ويأتيددّ رو ا يددّ بن يبددة مددن اددورو حلمام ددا مددن لللددل ر دد و  لي ددا    ددة مددن إهدد   رتكبين دداو 

ّ مددبعون ألدف ملددّ بأيدد ي م ألويددة التسددبيوو وإإا جدد   بددّ ويقدود رو ا يددّ بزمام ددا وبدد  يدد ي
السري امتقبلتّ مبعون ألف حوراب يستبشرون بالن ر إليّو بي  كّ واح و مدن ن ّمدرو مدن 
اددور يسددطر من ددا ريددو العددود مددن غددري اددارو و لددي ن  أكاليددّ اجلددوهر مرر ددر بالزبرجدد  األ  ددرو 

  يسرن  ن  ينّ.
 أن لقيتددّ امددتقبلتّ مددر  بنددن  مددران يف مثددّ مددن  ددذإا مثددّ الددصري مددرت مددن اددرب  إىل

معدّ مدن احلددور  تسدل م  ليددّ وتسدري هددب ومدن مع دا  ددن يسدار و ق امددتقبلتّ اقم دّ   نيددة 
أو  ا،لمنددددات بدددداهلل ورمددددول  ومع ددددا مددددبعون ألددددف ملددددّ بأيدددد ي م ألويددددة  بنددددن  ويلدددد  

مع ا  مية بنن مزاحم التكبريو  ذإا اربن من اجلمر امتقبلتّ حواب يف مبع  ألف حوراب و 
 تسري هب ومن مع ا معّو  ذإا تومطن اجلمر وإلّ أن  اهلل نيمر اخل  ق يف رعي  واحد  
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 يسددتوري  ددم األادد ام ق ينددادري مندداد مددن  ددن العددرش يسددمر اخل  ددق: غ  ددوا أبصدداركم حددّت 
ّ ومددن مع دداو  دد  ين ددر إليددّ يومئددص إال  إبددراهيم  ليدد جتددوحل  ا مددة الصدد  يقة ابنددة  مدد  

و ويطلددد   دم حدددواب  رياهدددا مدددر اقم دددّ الدددرمحن  ردددل د اهلل  ليددد ( و لدددب بدددن أيب  الددد  
   نية أمامّ.

ق ينص  لّ منرب من اور  ي  مبر مرا  ب  ا،رااو إىل ا،راداو رد وف ا،  كدة بأيد ي م 
ألوية النور وتصطف احلدور العد   دن  د  ا،ندرب و دن يسدارحو وأادرب النسداب مندّ  دن يسدار  

 يقو  لّ: يدا  ا مدة  اب و مية بنن مزاحمو  ذإا ررت يف أ لد ا،نرب أتا  جرب يّ حو 
 ملب حاجتّ.

  تقول : يا رب  أرين احلسن واحلس .
 يأتيااّ وأودام احلس  تشي  دماً وهو يقو : يا رب   ص   اليوم حق دب   دن ولمد و 

ونو  تز ددر ج دن م  ندد  إلددّ  يو د   ندد  إلدّ اجلليددّ ويو دد  لو دب  ج ددن م وا،  كدة أثعدد
حل رو ق خيرم  وم من النار  يلتقأل اتلة احلس  وأبنابهم وأبناب أبنا  م ويقولدون: يدا رب  إا دا م 

و  يقددددو  اهلل لزباايددددة ج ددددن م:  ددددصوهم بسدددديماهم بزراددددة األ دددد  ومددددواد حن ددددر احلسدددد  
م كدداا وا أشدد    لددد أوليدداب الوجددوحو  ددصوا بنوارددي م  ددألقوهم يف الدد ر  األمدد ّ مددن النددار  ددذّن 

  قتلوحو  يسمر ش يق م يف ج ن م. احلس  من  با  م الصين حاربوا احلس  
 : يا  ا مةو ملب حاجتّ.ق يقو  جرب يّ 

  تقول : يا رب  شيعيت. 
  يقو  اهلل: ا  غ رت ام.

  تقول : يا رب  شيعة ول ري.
  يقو  اهلل: ا  غ رت ام.

  تقول : يا رب  شيعة شيعيت.
  يقو  اهلل: ااطلقبو  من ا تصم بّ   و معّ يف اجلن ة.

م كااوا  ا مي و  تسريين ومعّ شيعتّ وشديعة ولد   وشديعة   عن  إلّ يود  اخل  ق أّن 
 مندددة رو ددداهتم مسدددتورو  دددوراهتم اددد  إهبدددن  دددن م الشددد ا   ومددد لن ادددم  أمدددري ا،دددلمن  

م ال ي مئددونو  ددذإا بلوددن بدداب اجلن ددة ا،ددواردو خيدداف الندداس وهددم ال خيددا ونو وي مددأ الندداس وهدد
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تلق تّ اثنا  شر ألف حوراب م يلتق  أح اً كان ابلّ وال يلتق  أحد اً كدان بعد  و بأيد ي م 
حراب من اور  لد ما   من ادورو رحا ل دا مدن الدصه  األرد ر واليدااوتو أحلمت دا مدن لللدل 

باشددر بددّ أهل ددا وودددر ر دد و  لددد كددّ ميبددة اراددة مددن مددن س من ددودو  ددذإا د لددن اجلن ددة ت
لشديعتّ موا دد  مددن جددوهر  لددد أ مدد و مددن ادور  يددأكلون من ددا والندداس يف احلسدداب وهددم  يمددا 

 اشت ن أا س م  ال ون.
و وإن  يف ومددددن دوادددد  مددددن النبيدددد   ددددذإا امددددتقر  أوليدددداب اهلل يف اجلن ددددة حلار   دم 

اصدور ودور يف كددّ  بطندان ال دردوس لللللتددان مدن  در  واحدد  لللدلو بي دداب ولللدلو رد راب  ي ددا
و    واحدد و مددبعون ألددف دارو البي ددداب مندداحل  لنددا ولشددديعتناو والصدد راب مندداحل  البدددراهيم 

 إبراهيم.
 االن: يا أبة  ما كنن أح   أن أرب يومّ وأبقد بع  .

 دددن اهلل أا دددّ أو  مدددن يلحقددد  مدددن أهدددّ بيددديتو  ادددا : يدددا بني دددة لقددد  أ دددربين جرب يدددّ 
 الع يم ،ن اصر .   الويّ كل   ،ن ولمّ وال وحل

َوالَّددددصييَن  َمنقددددوا اددددا   طدددداب: وكددددان ابددددن  بدددداس إإا إكددددر هددددصا احلدددد يت تدددد  هددددصح اآليددددة: 
ددْن َشددبْ  ددْم مي ددْن َ َملي ي ددا   َواتدَّبَدَعددتدْ قْم إقر يدَّددتدق قْم بيذي ددان  َأحلَْْقنددا  ييددْم إقر يدَّددتَد قْم َومددا أَلَْتندداهقْم مي ُّّ اْمددريع  زي دد ب  كق

َكَسَ  َرهي ح 
 .(216)و (215) 

                                                           
 .21مورو الطور:  (345)
 .444ت سري  رات الكويف: ص (346)
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 من بركات محّبة الزهراء 

ددددددة األ  ددددددار ال يتيل ددددددون  ددددددن مددددددوالي م و ب ددددددي م يف أهددددددوا  يددددددوم القيامددددددة  إن  األ م 
و  ذّنا تش ر  ن  اهلل  زوجّ ،والي ا و ب ي او واد  وش ا  هاو  ار ة الص  يقة الزهراب 

 ت ا رت الروايات بصلّ:
سددداً إات يدددوم و نددد ح  لدددب و ا مدددة كدددان جال   دددن ابدددن  بددداس ادددا : إن  رمدددو  اهلل 

الل ددم  إا دددّ تعلددم أن  هددلالب أهدددّ بيدديت وأكدددرم الندداس  لدددب  و  قدددا : واحلسددن واحلسدد  
 أحددد   مدددن أحدددب  م وأبودددط مدددن أبو ددد مو ووا  مدددن واالهدددم و ددداد مدددن  ددداداهمو وأ دددن مدددن 
ددرين مددن كددّ رجددةو معصددوم  مددن كددّ إادد و وأي دد هم بددروح القدد س  أ دداّنمو واجعل ددم مط  

 .منّ
يدددا  لدددب أادددن إمدددام اقم ددديت و لي ددديت  لي دددا بعددد ري وأادددن اا ددد  ا،دددلمن  إىل  :ق ادددا  

مدن ادور  دن  ين دا  (217)اجلنةو وكأين أا ر إىل ابنيت  ا مة اد  أابلدن يدوم القيامدة  لدد ميد 
مبعون ألف ملّو و ن يسارها مبعون ألف ملّو وبد  يد ي ا مدبعون ألدف ملدّو و ل  دا 

دددا امدددرأو ردددل ن يف اليدددوم والليلدددة مخدددة مدددبعون ألدددف ملدددّو تقدددود  ملمندددات اقم ددديت إىل اجلندددةو  أ  
ردلوات وردامن شد ر رم دان وح  دن بيددن اهلل احلدرام وحلك دن ماادا وأ ا دن حلوج دا ووالددن 

 «. لياً بع ري د لن اجلنة بش ا ة ابنيت  ا مةو وإّنا لسي و اساب العا، 
 و أهب مي و لنساب  ا، ا؟  قيّ: يا رمو  اهلل

إا  ،دددر  بندددن  مدددرانو  أم ددا ابنددديت  ا مدددةو   دددب مددي و اسددداب العدددا،  مدددن : »ا  قدد
األول  واآل رينو وإّنا لتقوم يف  را دا  يسدل م  لي دا مدبعون ألدف ملدّ مدن ا،  كدة ا،قدر ب  
ددر  وارددط ا   وينادوّنددا زددا اددادت بدد  ا،  كددة مددر   يقولددون: يددا  ا مددة إن  اهلل ارددط ا  و   

 «.العا،  لد اساب 
يا  لب إن   ا مة ب عة م   وهب اور  ي  وفدرو » قا :  إىل  لب  ق الت ن 

 لادري يسوبين ما مابها ويس رين ما مر هاو وإّنا أو  من يلحق  مدن أهدّ بيديت  أحسدن إلي دا 
بعددد ريو وأم دددا احلسدددن واحلسددد    مدددا ابنددداري وروااتددداري ومهدددا مدددي ا شدددباب أهدددّ اجلندددة  ليكرمدددا 

                                                           
 الن ي : ال ادّ من كّ حيوان لسان العرب ماد و م . (347)
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 «.معّ وبصر  ليّ كس
الل م إين اقش    أين    ،ن أحب م ومبوط ،ن »ي ح إىل السماب  قا :  ق ر ر 

 .(218)«أبو  م وملم ،ن ما، م وحرب ،ن حار م و  و ،ن  اداهم وو  ،ن واالهم
 

 المظلومة  اطمة 
 اشدددن بعددد  أبي دددا م لومدددةو وامتشددد  ت م لومدددةو  إن  الصددد  يقة  ا مدددة الزهدددراب 

 …ا حلالن م لومة إىل يوم يبعثون وهب م
 بالرغم من ت ا ر الروايات  لد ا امت ا و لو مقام ا  ن  اهلل تعداىل إال  أن  الكثدريين ال 

 يعر ون  ن إلّ شيئاً.
   ب  رلوات اهلل  لي ا( ّ ولة ا را وم  ومة حقا.

ال يعد   اعدمو إن  اخللدق د وكمدا يف احلد يت الشدريف د اد   طمدوا  دن معر ت داو ولكدن هدصا
أن ال يبحت احملب ون وا،والون  ن   ا ل ا ويطالعون منااب دا الكثدريو الديت تكشدف ادم الشدبب 

 القليّ من   مة ا رها اجمل و .
ويلدددو     ددصا مدددلمان احملمدد ري  لدددد   ددم ج لتددد  وارت دداع مقامددد  يتوم ددّ برمدددو  اهلل

  لي  أن خيربح بشبب من   ا ل ا  م م اهلل  لي ا(.
إإا ااكد  مدلمان  لدد  : رأين ملمان وبد اًل يقدب ن إىل الند  إر يقو  أبو 
يدا مدلمان ال تصدنر يب » دن إلدّ ق ادا  لد :  يقب ل دا  زجدرح الند   ا م رمدو  اهلل 

مدددا تصدددنر األ ددداجم زلوك ددداو أادددا  بددد  مدددن  بيددد  اهلل  كدددّ  دددا يأكدددّ العبددد  وأاعددد  كمدددا يقعددد  
 «.العب 

 يوم القيامة. اهلل إال  أ ربت  ب  ّ  ا مة  قا  ملمان: يا موالري مألتّ ب
والددصري ا سددب بيدد ح إّنددا اجلاريددة الدديت »ددداحكاً مستبشددراً ق اددا :  اددا :  أابددّ الندد  

جتددوحل يف  ررددة القيامددة  لددد اااددة رأمدد ا مددن  شددية اهللو و يناهددا مددن اددور اهللو وحطام ددا مددن 
و وإاب ا من ا س اهللو واوا م دا مدن ج   اهللو و نق ا من  اب اهللو ومنام ا من ردوان اهلل

ّددد  اهللو إن مشدددن مدددب حنو وإن رغدددن ا  مدددنو  لي دددا هدددودم مدددن ادددورو  يددد  جاريدددة إاسدددية 
                                                           

 .18اجمللة الثالت والسبعون ح 486األما  للص و : ص (348)
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دددن ث ثدددة أردددنافو  أوادددا مدددن مسدددّ أإ دددر  حوريدددة  زيدددزو ثعدددن  يلقدددن وردددنعن ومثلدددن مي
لددن وأومددط ا مددن العنددرب األشدد   و  رهددا مددن الز  ددران األمحددرو   نددن زدداب احليددوانو لددو ت 

ت لة يف مبعة أحبدر ماحلدة لعدصبنو ولدو أ رجدن و در  نصدرها إىل دار الد ايا يوشدب الشدمة 
والقمددرو جرب يددّ  ددن  ين ددا وميكا يددّ  ددن نااددا و لددب أمام ددا واحلسددن واحلسدد  ورابهددا واهلل 
ّ  ج لددد : معاشدددر  يكللهدددا وو   ددداو  ي دددوحلون يف  رردددة القيامدددة  دددذإا النددد اب مدددن ابدددّ اهلل جددد

وا أبصاركم واك سوا رؤومكم هصح  ا مة بنن  م  ابيكمو حلوجة  لب إمامكمو اخل  ق غ   
اقم  احلسن واحلس و  ت وحل الصراط و لي ا ريطتدان
بي داوانو  دذإا د لدن اجلندة وا درت  (215)

بسددم اهلل الددرمحن الددرحيم احلمدد  هلل الددصري أإهدد   ن ددا »إىل مددا أ دد   اهلل اددا مددن الكرامددة اددرأت: 
وال  (250)ور شددكور الددصري احل نددا دار ا،قامددة مددن   ددل  ال  سددنا  ي ددا اصدد احلددزن إن  ربنددا لو دد
ددنا  ي ددا لوددوب  س 
ّ  إلي ددا: يددا  ا مددة مددلي  أ طددّ وزدد    لددب  « (254) اددا :  يددوحب اهلل  ز وجدد

أردددّو  تقددو : إاددب أاددن ا،ددىن و ددو  ا،ددىن أمددألّ أن ال تعددص ب  دد   و دد    ددرتيت بالنددارو 
ة و ددز يت وجدد   وارت دداع مكدداين لقدد   ليددن  لددد ا سددب مددن ابددّ أن  يددوحب اهلل إلي ددا يددا  ا مدد

 .(254)«أ لق السماوات واألرض بأل ب  ام أن ال اق ص ب  ب يّ و     رتتّ بالنار
يبعدددت إلي دددا ملكددداً م يبعدددت إىل أحددد  »ادددا :  ويف حددد يت   دددر  دددن االمدددام البددداار 

: يقرأ    ليّ الس م ويقو  ملي  أ طّ.ابل ا وال يبعت إىل أح  بع ها  يقو : إن  ربّ 
 تقددو : ادد  أاددال  اعمتدد  وهن ددأين كرامتدد  وأبدداح  جنتدد  و  ددل   لددد اسدداب  لقدد و أمددأل  

 ول ري وإرييت ومن ود هم بع ري وح   م بع ري.
 يوحب اهلل إىل ا،لّ من غري أن يتحر  من مكااد : إين اد  أ طيت دا مدا مدألن يف ولد ها 

  م  ي ا.وإريت ا ومن ود هم بع ها وح  
 .(252)« تقو : احلم  هلل الصري أار   ي  وأإه      احلزن

 ا مددة و لي ددا كسدداب مددن أجل ددة االبددّ وهددب  و ددن جددابر األاصددارري: أادد  رأب الندد  

                                                           
 الريطة: م بو ليسن بل ق  كل  ا اسج واح و كتاب  الع ( ماد و ريأل. (349)
  ّمر البحرين( ماد و اص .اص : تع و  (350)
 لووب: ش  و اال يابو كتاب  الع ( ماد و لو . (351)
 .144ح 115ص 24حبار األاوار: م (352)
 .444ت سري  رات الكويف: ص (353)
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يددا بنتدداح تع  لددب مددرارو »و  قددا : تطحددن بيدد ي ا وتردددر ولدد هاو  دد معن  ينددا رمددو  اهلل 
 «.ال ايا حب وو اآل رو

 «.احلم  هلل  لد اعما   والشكر هلل  لد  ال   يا رمو  اهلل» قالن: 
ولسوف يعطيّ ربّ  رتدد أاز  اهلل 

 .(255)و(251)
 

 أ بب  أن يعرف قدري
مدتبقد إىل يدوم احملشدر د   يب و من بعط األ بار أن  ّ وليدة اد ر الصد  يقة الزهدراب 
العدام ويشدري أمدام ا،دأل  كما أشراا إىل إلّ مابقًا د حيت ي  ر البارري تعاىل   دا ل ا 

 ن  اهلل تعداىلو وكيدف أّندا  إىل منااب ا اجلم ةو حّت ي ر  العام واجلاهّ م ب ا امت ا
  لد ج لت ا و لو مقام ا  اشن يف ال ايا ّ ولة الق ر بّ م لومة.

: جعلدددن ادددا  جدددابر أليب جع دددر»ادددا :   عدددن أيب  بددد  اهلل جع دددر بدددن  مددد  
إإا أادددا حددد  ثن بددد   يف   دددّ جددد  تّ  ا مدددة  ددد ا  يدددا بدددن رمدددو  اهلل حددد  ث  حبددد يت 

 الشيعة  رحوا بصلّ.
ادددا : إإا كدددان يدددوم  : حددد  ث  أيب  دددن جددد  ري  دددن رمدددو  اهلل ادددا  أبدددو جع دددر 

القيامة اص  لألابياب والرمّ منابر من اور  يكون منربري أ لد منابرهم يدوم القيامدةو ق يقدو  
مددن األابيدداب والرمددّ زثل دداو ق ينصدد  اهلل: يددا  مدد  اق طدد و  أ طدد   طبددة م يسددمر أحدد  

يف أومدا  م مندرب مدن ادور  لألورياب منابر من اور وينص  لوريب  لب بن أيب  ال  
 يكون منربح أ لد منابرهمو ق يقو  اهلل: يا  لدب اق طد   ييطد   طبدة م يسدمر أحد  مدن 

كدددون البددد  ومدددبطب األوردددياب زثل ددداو ق ينصددد  ألوالد األابيددداب وا،رمدددل  مندددابر مدددن ادددور  ي
ورواايت أيام حيايت منربان من اور ق يقا  اما: ا طبا  ييطبان  طبتد  م يسدمر أحد  مدن 

 أوالد األابياب وا،رمل  زثل ا.
 : أين  ا مة بنن  م ؟ ق ينادري ا،نادري وهو جرب يّ 

 أين   نية بنن  ويل ؟ 

                                                           
 .5مورو ال حد:  (354)
 .142ص 1مناا     أيب  ال : م (355)
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 أين مر  بنن  مران؟ 
 أين  مية بنن مزاحم؟ 

 م  كلثوم اقم  وىي بن حلكريا؟ أين اق 
  يقمنو  يقو  اهلل تبار  وتعاىل: يا أهّ اجلمر ،ن الكرم اليوم؟ 
  يقو :  م   و لد واحلسن واحلس  و ا مة: هلل الواح  الق  ار.

ّ  ج ل : يا أهّ اجلمر إين ا  جعلن الكرم حملمد  و لدب واحلسدن واحلسد    يقو  اهلل ج
 ددأ ئوا الددرؤوس وغ  ددوا األبصددارو  ددذن  هددصح  ا مددة تسددري إىل و يددا أهددّ اجلمددر و ا مددة 

اجلنبدد و  طام ددا مددن اللللددل احملق ددق  (256)اجلنددةو  يأتي ددا جرب يددّ بنااددة مددن اددو  اجلنددةو م جبددة
الر ددد و  لي دددا رحدددّ مدددن ا،رجدددانو  تنددداخ بددد  يددد ي ا  رتكب ددداو  يبعدددت إلي دددا ما دددة ألدددف ملدددّ 

ف ملدّ  ددن يسدارهاو ويبعددت إلي دا ما ددة ألدف ملددّ  يصدريوا  دن  ين دداو ويبعدت إلي ددا ما دة ألدد
وها  لد باب اجلنة.  وملوّنا  لد أجنحت م حّت يصري 

  ذإا رارت  ن  باب اجلنة تلت ن.
  يقو  اهلل: يا بنن حبي  ما الت اتّ وا  أمرت بّ إىل جنيت؟

  تقو : يا رب أحببن أن يعرف ا رري يف مثّ هصا اليوم.
رجعب  اا رري من كان يف الب  ح   لّ أو ألح  من إريتّ  يقو  اهلل: يا بنن حبي  ا

  صري بي ح  أد لي  اجلنة.
: واهلل يددا جددابر إّنددا إلددّ اليددوم لتلددتقأل شدديعت ا و بي ددا كمددا يلددتقأل اددا  أبددو جع ددر 

 الطري احل   اجلي  من احل  الردريب.
ا الت تدوا يقدو   ذإا ردار شديعت ا مع دا  ند  بداب اجلندة يلقدب اهلل يف الدو م أن يلت تدواو  دذإ

 ؟ بنن حبي   اهلل: يا أحبا ب ما الت اتكم وا  ش عن  يكم  ا مة 
  يقولون: يا رب أحببنا أن يعرف ا راا يف مثّ هصا اليوم.

 يقو  اهلل: يا أحبا ب ارجعوا واا روا من أحبكم حل   ا مةو اا روا مدن أ عمكدم حلد  
قاكم شربة يف ح   ا مدةو اا دروا مدن  ا مةو اا روا من كساكم حل   ا مةو اا روا من م

 رد   نكم غيبة يف ح   ا مةو  يصوا بي ح وأد لوح اجلنة.

                                                           
 ا، جبة: مزينةو  ّمر البيان( ماد و دبج. (356)
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 : واهلل ال يبقددددددددددد يف الندددددددددداس إال  شددددددددددا  أو كددددددددددا ر أو منددددددددددا قو اددددددددددا  أبددددددددددو جع ددددددددددر 
ددددددددْن شددددددددا يعيَ   ددددددددذإا ردددددددداروا بدددددددد  الطبقددددددددات اددددددددادوا كمددددددددا اددددددددا  اهلل تعدددددددداىل:    َ مددددددددا لَنددددددددا مي

يم    َدَلْو َأنَّ لَنا َكرًَّو  َدَنكقوَن ميَن اْلمقْلميني َ  يقولون  (257)َوال َر ييق  محَي
(258). 

َولَددْو رقدُّوا َلعددادقوا ليمددا ادق قددوا َ ْندد ق : هي ددات هي ددات منعددوا مددا  لبددوا اددا  أبددو جع ددر 
َوإيادَّ قْم َلكاإيبقونَ 

 .(260)و (255)

                                                           
 .111د  111مورو الشعراب:  (357)
 .111مورو الشعراب:  (358)
 .28مورو األاعام:  (359)
 .258ت سري  رات الكويف: ص (360)
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 ال صّ السادس:
 
 بنن كسرب السي  و شاح حلاان 

 لعاب ين وال و االمام حلين ا
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 نسبها
هب السي و اجلليلة: ش ربااوية بندن يزدجدر بدن شد ريار بدن كسدرب ملدّ ال درسو ولقب دا: 

 . (264) شاح حلاان( أري ملكة النساب
 :  مر (.ت اها أمري ا،لمن  

   ا مة(.  وايّ: ت اها ب
  شاح حلاان(.  ب وايّ: إن  ات ا   ولة( وت اها أمري ا،لمن  

 ت ا  بر و بنن النوش ان(.وايّ: إن  ا
 وايّ: إن ات ا  م  ة( أو  م مة(.

 وايّ: إن ات ا  غزالة(.
 ولعل ا كاان اا   و أتاب وألقاب.

ولدد ت يف : »  ددب ح يدد و كسددرب ا،لددّ الددصري لقدد  بالعدداد  حيددت اددا   يدد  الندد  
  التد  النسدبية   و وا،راد بدصلّ هدو   التد  يف ديند  ومب  د و أو(264)«حلمان ا،لّ العاد  راا

 كما ال خي د.
و وولددد ت لدددد  االمدددام حليدددن العابددد ين واددد  تزو جدددن  شددداح حلادددان( االمدددام احلسددد  

 .وهب ج  و األ م ة 
 

 ما اسمب؟
 ويف حبار األاوار:

 اا: ما اتّ؟ اا   لب 
 حلاان. االن: شاح 

                                                           
 .146ص 4راجر مناا     أيب  ال : م (361)
 .1ف 5راجر إ  م الورب: ص (362)
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. أري إن  قا : ا  شاح حلاان ايسن مكر د رت  م و وهب مي و النساب وأان ش ربااوي 
 .(262) دون غريها مي و النساب هب  ا مة بنن  م  

 . و ريت أ ت ا مرواري   ا تارت احلسن بن  لب 
 أكرموا كريم قوم

اقّ أبو جع در الطدربري: ، دا ورد مد  ال درس إىل ا، يندة أراد  مدر بدن اخلطداب بيدر النسداب 
ادا : أكرمدوا كدر  كدّ  : إن  رمدو  اهللوأن نيعّ الرجا   بيد اًو  قدا  أمدري ا،دلمن  

 اوم.
  قا   مر: ا  تعت  يقو : إإا أتاكم كر  اوم  أكرموح وإن  ال كم.

: هددلالب اددوم ادد  ألقددوا إلدديكم السددلم ورغبددوا يف االمدد م والبدد    قددا  لددد  أمددري ا،ددلمن  
 أن يكون    ي م إرية وأاا اقش   اهلل واقش  كم أين  ا  أ تقن اصي  من م لوج  اهلل.

  قا  ثير ب  هاشم: ا  وهبنا حق نا أي اً لّ.
  قا : الل م اش   أين  ا  أ تقن ما وهبوا   لوج  اهلل.

  قا  ا، اجرون واألاصار: ا  وهبنا حق نا لّ يا أ ا رمو  اهلل.
م ا  وهبوا   حق  م وابلت  واقش    أين  ا  أ تقت م لوج ّ.   قا : الل م  اش   أّن 

َ ا  ق ن  لب   زمب يف األ اجم وما الصري رغ بّ  ن رأيب  ي م. قا   مر: مي
 يف إكرام الكرماب.  أ اد  لي  ما اا  رمو  اهلل 

  قا   مر: ا  وهبن هلل ولّ يا أبا احلسن ما خيص   وما ر ما م يوه  لّ.
 : الل م اش    لد ما االوح و لد  تقب إي اهم. قا  أمري ا،لمن  

: هدددن  ال  أن يسدددتنكحوا النسدددابو  قدددا  أمدددري ا،دددلمن   رغددد  ثا دددة مدددن ادددريش يف
ن ما ا رتا   مّ ب .  يكرهن  لد إلّ ولكن خيري 

ت و و بدددن مدددن وراب احل ددداب واجلمدددر   أشدددار ثا دددة إىل شددد ربااوي  بندددن كسدددرب  يدددري 
 ح ورو  قيّ اا: من ختتارين من  ط ابّو وهّ أان   ن تري ين بعً ؟ 

  سكتن.

                                                           
 .22ح 2ب 211ص 111حبار األاوار: م (363)
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 : ا  أرادت وبقب اال تيار. قا  أمري ا،لمن 
  قا   مر: وما  لمّ بذرادهتا البعّ؟ 

كدددان إإا أتتددد  كر دددة ادددوم ال و  ادددا واددد    : إن  رمدددو  اهلل  قدددا  أمدددري ا،دددلمن  
 طبددن يددأمر أن يقددا  اددا: أاددن رادددية بالبعددّو  ددذن امددتحين ومددكتن جعددّ إإّنددا رددمت ا 

 ما ختتارح. وأمر بتزوني او وإن االن: الو م يكره ا  لد
 اق يددد   وإن  شددد ربااوي  أريدددن اخلط ددداب  أومدددأت بيددد ها وا تدددارت احلسددد  بدددن  لدددب

وو وجعلددن أمددري ا،ددلمن   القددو   لي ددا يف التييددري  أشددارت بيدد ها واالددن: هددصا إن كنددن اددري 
 .ولي  ا وتكل م حصي ة باخلطبة 

 : ما اتّ؟  قا  أمري ا،لمن 
  قالن: شاح حلاان بنن كسرب.

 : أان ش ربااوي  واق تّ مرواري  بنن كسرب؟ أمري ا،لمن   اا 
 .(261)االن:  ري 

م  ة مدن ولد  يزدجدرد معرو دة النسد   واا  ا،ربد:  كان امم اقم   لب بن احلس  
إو الث ندات واخلدال  والزاهد  واخلاشدر والبك داب  من  ريات النسابو وايّ:  ولدةو ولقبد  

لعاب ين ومي   العاب ين والس  ادو وكنيت  أبو  م  وأبو احلسنو بابد  وا،ت     والرهباين وحلين ا
وىي ابن اقم  الطويّ ا،  ون بوامأل اتل  احل  ام لعن  اهلل(
(265). 

 ما   ظ  عن أبيب؟
حلادددان بندددن كسدددرب حددد   يف االرشددداد ادددا : مدددأ  أمدددري ا،دددلمن   ردددلوات اهلل  ليددد ( شددداح 

 ّ؟أمرت: ما ح  ن  ن أبيّ بع  واعة ال ي
االدددن: ح  دددن  نددد  أاددد  كدددان يقدددو : إإا غلددد  اهلل  لدددد أمدددر إلدددن ا،طدددامر دواددد و وإإا 

 ااق ن ا، و كان احلتف يف احليلة.
مدددا أحسدددن مدددا ادددا  أبدددو و تدددص  األمدددور للمقدددادير حدددّت يكدددون احلتدددف يف : » قدددا  

                                                           
  ري  كلمة  ارمية: أري اعم. (364)
 .16ص 46حبار األاوار: م (365)
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 .(266)«الت بري

   واجها 
ا، ينددة مددن بنددات يزدجددرد  كااددن السددي  و شدد ربااو مددن اقمددراب ال ددرس الددصين جدداؤوا  ددم إىل

 وكن  ث ث  تيات:
 : تزو جن واح و من ن  من  ب  اهلل بن  مرو  أول ها مام.1
 : واالق رب من  م  بن أيب بكرو  أول ها القامم.2
و واد  اقمدرت وأولد ها االمدام  لدب بدن احلسد   : والثالثة من االمام احلسد  1

وادددا  لددد : أ دددرض  لي دددا أن ختتدددار  مدددام  لدددب يف   ددد   مدددرو وإاددد  أراد بيع ددداو  ن ددداح اال
د كمددا مددبق د  ددأمرح حب   ددا  واحدد اً مددن ا،سددلم   ا تددارت االمددام احلسدد  بددن  لددب
 واالحسان إلي او  ول ت لد   ري أهّ األرض يف حلماا .

وم يكددن بعددط أهددّ ا، ينددة يرغبددون يف اكدداح اجلددوارري حددّت ولدد  االمددام  لددب بددن احلسدد  
. و  رغبوا  ي ن 

 ابن الخيرتين
، ا أا من بنن يزدجرد  لد  مرو أشدرف ادا  دصارري »اا :   ن أيب جع ر الباار 

َاف »ا، ينةو وأشر  ا،س   ب و  ا ، ا د لت و  لم ا ا ر إلي ا  مرو غط ن وج  ا واالن: 
 «.بريوم بادا روب هرمز

  قا   مر: أتشتم  هصح وهم   ا.
ها رج ً من ا،سلم  واحسب ا ب يئ .: لية إ قا  لد  أمري ا،لمن    لّ لّو  ري 

هاو   ابت حّت ودعن ي ها  لد رأس االمام احلس    . يري 
 : ما اتّ؟  قا  اا أمري ا،لمن  
  قالن: ج ان شاح.
 : بّ ش ربااوي . قا  اا أمري ا،لمن  
ّ األرضو  ولد ت : يا أبا  ب  اهللو لتلد ن  لدّ من دا  دري أهدق اا  ل مام احلس  
: ابن اخلريت و  يريو و وكان يقا  ل مام  لب بن احلس  االمام  لب بن احلس  

                                                           
 .112ص 1االرشاد: م (366)
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 .(267)اهلل من العرب هاشمو ومن الع م  ارس

 يخطبها  ش عالم الرؤيا الرسول 
ويف بعدط األ بدار أّندا د شداح حلادان د اامدن ووددعن يد ها  لددد منكد  االمدام احلسدد  

  ا كاان تعر و  قالدن: ورأت  يف منام او كمدا حكدن اص دت ا ألمدري ا،دلمن   و كأّن 
د دّ دارادا واعد   رأين يف النوم ابّ ورود  سكر ا،سلم   لينا كدأن   م د اً رمدو  اهلل 

ددا أردبحنو كددان إلدّ يددلث ر يف ومعد  االمددام احلسد   و و طبدد  لدد  وحلو جدد  أيب مند .  لم 
ا كاان الليلة الثاايةو رأين السي  و  ا مة بنن  م   ال و وما كان    ا   غري هصاو  لم  

  واددد  أتتددد  و رددددن  لدددب  االمددد م وأمدددلمنو ق االدددن: إن  الولبدددة تكدددون للمسدددلم و
مدا،ة ال يصديبّ بسدوب أحد و وكدان مدن احلدا   وأاّ  تصل   ن اري  إىل اب  احلس  

 .  (268)أن اق رجن إىل ا، ينة 
وىل حريدت بدن جدابر جاابدداً مدن ا،شدر   بعدت إليدد   لمن  وروري أي داً: كدان أمدري ا،دد

شدداح حلاددان من مددا  أولدد ها حليددن العابدد ين  بندديت يزدجددرد بددن شدد ريارو  نحددّ ابندد  احلسدد  
  وحنددّ األ ددرب  مدد  بددن أيب بكددر  ولدد ت لددد  القامددم بددن  مدد  بددن أيب بكددرو   مددا ابنددا
 . (265) الة

 المولود المبارك
مدددنة فدددان  وكدددان مولدد ح  المدددام  لدددب بددن احلسددد  محلددن السدددي و شددداح حلاددان با

  قا : وث ث  من اا روو وا  أاشأ أبو األمود: يف ورف االمام  لب بن احلس  
 (141 ألكـــــرم مـــــن نيطـــــ  عليـــــ  التمـــــائم

 
ــــــــين كســــــــرى وهاشــــــــم   و ّن كالمــــــــاا ب

دد  االمددام احلسددن  مددر جدد  ح أمددري ا،ددلمن    دداش االمددام    مددنت و ومددر  م 
 ث ثاً و شرين منة.  شر منةو ومر أبي  اثنيت  

 وا   اش بع  أبي  أربعاً وث ث  منة. 
                                                           

 .1ح باب مول   لب بن احلس   466ص 1الكايف: م (367)
 .451ص 2راجر اخلرا ج واجلرا و: م (368)
 .114ص 2 ن االرشاد: م 12ص 46حبار األاوار: م (369)
 .باب مول   لب بن احلس   464ص 1الكايف: م (370)
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وتددويف  بالسددم يف ا، ينددة ا،نددو رو مددنة مخددة وتسددع  مددن اا ددروو ولدد  يومئددص مددبر ومخسددون 
مددنة. وكاادددن إمامتددد  أربعدداً وث ثددد  مدددنةو ود دددن يف البقيددر مدددر  مددد  احلسددن بدددن  لدددب بدددن أيب 

 . (274) ال 
 لألم ا تراماا 

: إاددّ مددن أبددر  الندداسو وال تأكددّ مددر اقم ددّورد أادد  ايددّ لعلددب بددن احلسدد  
يف  (274)

 ؟ وهب تري  إلّ؟(272)اصعة 
 قا : أكرح أن تسبق ي ري إىل ما مبقن إلي   ين ا  أكون  اااًو  كان بع  إلّ يوطدب 

 . (275)بطبق وي  ّ ي ح من  ن الطبق ويأكّ (271)الو ارو 
 و اتها

ربااو( ماتدددن يف ا امددد او أري حددد  والدهتدددا ل مدددام حليدددن العابددد ين ايدددّ: إن السدددي و  شددد 
  ك لت  بعط اقم  ات ول  أبي .   كان وسن إلي دا كمدا وسدن إىل وال تد و وكدان النداس 

 يسم وّنا اقم  و ق حلو ج او  قا  بعط الناس: حلو م اقم  . 
 بعط التدواري  و لد هصا اخلرب  لم تكن  السي و ش ربااو( حادرو يوم الطفو ولكن يف

أن امرأو تسمد بش ربااو كاان حادرو يدوم  اشدورابو حيدت ورد:  و درم غد م وبيد ح  مدود 
مدددن تلدددّ األبنيدددة ويف أإايددد  درتدددان وهدددو مدددص ور   عدددّ يلت دددن  ينددداً ونددداالً وار ددداح يتصبدددصبان 

 .(276) حمّ  لي  هاال بن ثبين  قتل و  صارت ش ربااو تن ر إلي  وال تتكلم كا، هوشة(

                                                           
 .21ح 12ص 46راجر حبار األاوار: م (371)
 ا ام او وا،قصود باألم يف هصح الرواية اليت أردعت  وربت .تو ين يف  يرب البعط أن أم االمام  (372)
 القصعة: وهب تشبر العشروو ّمر البحرين ماد و اصر. (373)
 الو ارو: الط  احلرو وايّ الط  ال حلب األ  رو  لسان العرب( ماد و غ ر.  (374)
 .162ص 4مناا     أيب  ال : م (375)
 .46-45ص 45حبار األاوار: م (376)
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 ال صّ السابر:
 
 السي  و  ا مة 

  بنن االمام احلسن اجملتىب 
 وال و االمام الباار 
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 النسب الشريف

و اقم  االمددددددام  مدددددد  هددددددب السددددددي و اجلليلددددددة  ا مددددددة بنددددددن االمددددددام احلسددددددن بددددددن  لددددددب 
 .الباار

هانب من هداني و و لدوري مدن  لدوي و و دا مب مدن  دا مي و ألاد  أو   والباار 
 . (277)ن لد  والدو احلسن واحلس  من اجتمع

 كنيت ا:  اقم   ب  اهلل( و أم احلسن(.
 من مي ات اساب ب  هاشم. وكاان 

يسم ي ا:  الص  يقة(  وكان االمام  لب بن احلس  حلين العاب ين 
(278). 

كاادددن رددد يقة م يددد ر  يف    : »ويقدددو   ي دددا االمدددام جع دددر بدددن  مددد  الصددداد  
 .(275)« احلسن مثل ا

 
 كراماتها  من
كااددددن اقم ددددب اا دددد و  ندددد  جدددد ار »اددددا :   ددددن أيب الصددددباح  ددددن أيب جع ددددر البدددداار 

اجلدد ار وتعنددا هدد  و شدد ي وو  قالددن بيدد ها: ال وحددق  ا،صددط د مددا أإن اهلل لددّ  (280) تصدد  ع
 «.يف السقوطو  بقب معل قاً يف اجلو حّت  جاحلت و  تص    أيب  ن ا زا ة دينار

كاادن رد  يقة م »ج  ت  اقم  أبي  يومداًو  قدا :   ب  اهلل اا  أبو الصباح: وإكر أبو 
 .(284)«ت ر  يف    احلسن امرأو مثل ا

  ش واقعة الطف
مددر حلوج ددا االمددام حليددن العابدد ين وابن ددا  ح ددرت السددي و  ا مددة بنددن االمددام احلسددن

                                                           
 .218ص 4مناا     أيب  ال : م راجر (377)
 .155ص 4و ا،ناا : م651ص 1و أ يان الشيعة: م151ص 1الكايف: م (378)
 .651ص 1و أ يان الشيعة: م465ص 1الكايف: م (379)
 تص  ع: ااشق اص  و  لسان العرب( ماد و ر ع. (380)
 .1ح باب مول  أيب جع ر  م   بن  لب  465ص 1الكايف: م (381)
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وااعددة الطددف يف يددوم  اشددورابو وادد  شدداه ت مددا جددرب  لددد    الرمددو   االمددام البدداار 
 لّ اليوم من مصا   و نو حيت رأت مصرع  م ا االمام احلسد  يف إ ّو واتد

واألردددحاب الكدددرامو  وبقيدددة األبطدددا  مدددن    البيدددن  أ ي دددا القامدددم و بددد  اهلل 
وشاه ت أي اً حلوج ا العليّ مكب ً بداألغ  و وولد ها البدالق مدن العمدر أربدر مدنوات يشدكو 

 .(284)العطشو  صربت واحتسبن إلّ يف مبيّ اهلل 
 

 روايتها
روايات   ي و  ن األ مة ا،عصدوم   روت السي و اجلليلة  ا مة وال و االمام الباار

  . كان من ا ال  اب  قي  كّ ركعت  من اوا ّ الزوا 
روب  بد  اهلل بدن احلسدن بدن احلسدنو  دن أم دا  ا مدة بندن احلسدنو  دن أبيد  احلسدن بددن 

يد  و  دصا الد  اب بد  كدّ ركعتد  مدن    لب  رلوات اهلل  لي م( ادا : كدان رمدو  اهلل
 ر و الزوا :

 الركعتان األولتان:
الل م أان أكرم مأيت وأكرم مزورو و ري مدن  لبدن إليد  احلاجداتو وأجدود مدن أ طددو »

وأرحدم مددن امددرتحمو وأرأف مددن   دداو وأ ددز مددن ا تمدد   ليدد و الل ددم يب إليددّ  ااددةو و  إليددّ 
ا  ددا مددرهتنو وادد  أواددرت و ددرري وأوبقتدد و وإال حاجدداتو ولددّ  ندد ري  لبددات مددن إاددوب أادد

دددريينَ تدددرمح  وتو دددر    دددَن اخْلامي دددْن مي َأكق
و الل دددم إين ا تمددد تّ  ي دددا تا بددداً إليدددّ من ددداو (282)

 صدددّ  لدددد  مددد  و لددد  واغ دددر   إادددويب كل ددداو اددد   ا وحددد يث او مدددرها و  ايت ددداو و طاهدددا 
بددد و مو دددرو  زمددداً جزمددداً ال تودددادر إابددداً و مددد هاو ردددوريها وكبريهددداو وكدددّ إاددد  أإابتددد  وأادددا مصا

واحد اًو وال أكتسد  بعد ها  رمداً أبد اًو واابدّ مد  اليسدري مدن  ا تدّو وجتداوحل    دن الكثدري 
َيْسددئَدلق ق َمددْن يفي السَّددماواتي َواأَلْرضي مددن معصدديتّو يددا   دديم إادد  ال يو ددر الع دديم إال الع دديمو 

                                                           
 .151ص 8و وم65ص 1شيعة: ماا ر أ يان ال (382)
 .44مورو هود:  (383)
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َّّ يَدْوم  هقَو يفي َشْأن   كق
هو كّ يوم يف شأنو رّ  لد  مد  و لد  واجعدّ   يف و يا من (281)

شدددأاّ شدددأن حددداجيتو وحددداجيت هدددب  كدددا  رابددديت مدددن الندددارو واألمدددان مدددن مددديطّو وال دددوحل 
بردددوااّ وجنتددّو ورددّ  لددد  مدد  و    مدد و وامددنن بددصلّ  لددب  وبكددّ مددا  يدد  ردد حبو 

  بيد  وبيدن م وأمألّ بندور  السدا ر يف ال لمدات أن تصدلب  لدد  مد  و    مد و وال ت در 
ب ا يرو الل م واكت     تقاً من النار مبتدواًلو واجعلد   يف ال ايا واآل روو إاّ  لد كّ شب

مدددددن ا،نيبددددد  إليدددددّو التدددددابع  ألمدددددر و ا،يبتددددد  إليدددددّو الدددددصين إإا إكدددددرت وجلدددددن الدددددو مو 
   يمدددا وا،سددتكمل  منامددك مو والصدددابرين يف الددب بو والشددداكرين يف الر ددابو وا،طيعددد  ألمددر 

أمدرهتم بد و وا،قيمد  الصد وو وا،دلت  الزكداوو وا،تدوكل   ليدّو الل دم أدد   بدأكرم كرامتدّو 
وأجز  من  طيتّو وال  يلة ل يّو والراحة منّو والوميلة إليّو وا،نزلة  ند   مدا تك يد  
  ب  كّ هو  دون اجلنةو وت ل  يف وّ  رشّ يدوم ال ودّ إال ولدّو وتع دم ادورريو وتعطيد 
كتدددايب بيميددد و وخت دددف حسدددايبو و شدددرين يف أ  دددّ الوا ددد ين إليدددّ مدددن ا،تقددد و وتثبتددد  يف 
 ليددد و وجتعلددد   دددن تن دددر إليددد  بوج دددّ الكدددر و وتتو ددداين وأادددن  ددد  راضو وأحلقددد  بعبددداد  

 الصاحل .
الل ددم رددّ  لددد  مدد  و  لدد  واالبدد  بددصلّ كلدد  م لحدداً من حدداً ادد  غ ددرت    طايدداري 

و وك رت    ميئايتو وحططن    وحلرريو وش عت  يف ثير حوا  ب يف ال ايا وإاويب كل ا
 واآل روو يف يسر منّ و ا ية.

الل م رّ  لدد  مد  و لد  وال ختلدأل بشدبب مدن  ملدب وال زدا تقربدن بد  إليدّ ر دابو وال 
 تعة وال أشراً وال بطراًو واجعل  من اخلاشع  لّ.

سعة يف رحلابو والصدحة يف جسدمبو والقدوو يف بد ين الل م رّ  لد  م  و ل  وأ ط  ال
 لد  ا تّ و بادتّو وأ طد  مدن رمحتدّ ورددوااّ و ا يتدّ مدا تسدلم  بد  مدن كدّ بد ب 
الددد ايا واآل دددروو وارحلاددد  الرهبدددة مندددّو والرغبدددة إليدددّو واخلشدددوع لدددّو والوادددار واحليددداب مندددّو 

وأاددن  دد  راضو الل ددم وأمددألّ والتع دديم لددصكر و والتقدد ية جملدد   أيددام حيددايت حددّت تتو دداين 

                                                           
 .25مورو الرمحن:  (384)
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السددعة وال  ددة واألمددن والك ايددة والسدد مة والصددحة والقنددوع والعصددمة واادد ب والرمحددة والعا يددة 
واليق  وا،و رو والشكر والردا والصرب والعلدم والصد   والدرب والتقدوب واحللدم والتواددر واليسدر 

 والتو يق. 
ارابدايت وإ دواين  يدّو ومدن أحببدن الل م رّ  لدد  مد  و لد  وا مدم بدصلّ أهدّ بيديت و 

وأحبدد و أو ول تدد  وولدد ينو مددن ثيددر ا،ددلمن  وا،لمندداتو وا،سددلم  وا،سددلماتو وأمددألّ يددا 
رب حسدن ال دن بددّو والصد   يف التوكدّ  ليددّو وأ دوإ بدّ يددا رب أن تبتليد  ببليدة  ملدد  

   سددر أو دددرورهتا  لددد التوددوث بشددبب مددن معاردديّو وأ ددوإ بددّ يددا رب أن أكددون يف حددا
يسر أون أن معاريّ أمو يف  لبيت من  ا تّو وأ وإ بّ من تكلف مدا م تقد ر    يد  
رحلااًو وما ا رت   من رحل   صّ  لدد  مد  و  لد  و تد  بد  يف يسدر مندّ و ا يدةو يدا أرحدم 

 «. الرامح 
رب ردددّ  لدددد  مددد  و لددد و وأجدددرين مدددن السددديئاتو وامدددتعمل   مددد ً بطا تدددّو »وادددّ: 
رجدديت برمحتددّو يددا اهللو يددا ربو يددا رمحددانو يددا رحدديمو يددا حنددانو يددا منددانو يددا إا اجلدد   وار در د

« واالكددرامو أمددألّ ردددا  وجنتددّو وأ ددوإ بددّ مددن اددار  ومدديطّو أمددت ري بدداهلل مددن النددار
 تر ر  ا روتّ.

الل ددم إين أتقددرب إليددّ جبددود  وكرمددّو وأتقددرب إليددّ زحمدد  »ق ختددر مدداج اً وتقددو : 
وأتقددرب إليددّ ز  كتددّ ا،قددرب  وأابيا ددّ ا،رمددل و أن تصددلب  لددد  مدد   بدد   ورمددولّو 

و لدد و وأن تقيلدد   ثددريتو وتسددرت  لددب إاددويبو وتو رهددا  و وتقلبدد  اليددوم بق دداب حدداجيتو وال 
تعصب  بقبيو كان م و يا أهّ التقوب وأهّ ا،و روو يا بر يا كدر و أادن أبدر يب مدن أيب وأمدب 

أثعدد و يب إليددّ حاجددة و قددر و ااددةو وأاددن  دد  غدد و  أمددألّ أن  ومددن ا سددب ومددن الندداس
تصلب  لد  م  و    م و وأن ترحم  قرريو وتست ي  د دا بو وتكدف  د  أادواع الدب بو 

 «. ذن   و  وجود  يسع 

 التسليمة الثانية: 
الل ددددم إلدددد  السددددماب وإلدددد  األرضو و ددددا ر السددددماب و ددددا ر األرضو واددددور السددددماب واددددور »
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وحليدددن السدددماب وحليدددن األرضو و مددداد السدددماب و مددداد األرضو وبددد ير السدددماب وبددد ير  األرضو
األرضو إا اجل   واالكرامو رري  ا،ستصدر  و وغدوث ا،سدتويث و ومنت دد رغبدة العابد ينو 
أان ا، رم  ن ا،كروب و وأان ا،روح  ن ا،وموم و وأادن أرحدم الدرامح و وم درم الكدربو 

يدددددددددددددددددد  د ددددددددددددددددددوو ا، ددددددددددددددددددطرين  و وإلدددددددددددددددددد  العددددددددددددددددددا، و ا،نددددددددددددددددددزو  بدددددددددددددددددد  كددددددددددددددددددّ حاجددددددددددددددددددةو ّو
 «.يا   يما يرجد لكّ   يمو رّ  لد  م  و    م و وا عّ يب كصا وكصا

رب ردددددّ  لدددددد  مددددد  و    مددددد و وأجدددددرين مدددددن السددددديئاتو وامدددددتعمل   مددددد  »وادددددّ: 
بطا تّو وار ر درجيت برمحتّو يا اهللو يا ربو يا رمحانو يا رحيمو يا حنانو يا مندانو يدا إا 
اجلدد   واالكددرامو أمددألّ ردددا  وجنتددّو وأ ددوإ بددّ مددن اددار  ومدديطّو أمددت ري بدداهلل مددن 

 تر ر  ا روتّ.« النار
 التسليمة الثالثة:

يا  لبو يا   يمو يا حبو يا حليمو يا غ ورو يا تيرو يا بصريو يا واح و يا أح و يا »
 قدواً َأَحد ح وَمَْ َيكقدْن لدد  كق  مَْ يَليدْ  وَمَْ يقولَدْ  رم و يا مدن 

يدا رمحدانو يدا رحديمو يدا ادور  (285)
السددددماوات واألرضو ف اددددور وج ددددّو أمددددألّ بنددددور وج ددددّ الددددصري أشددددران لددددد  السددددماوات 
واألرضو وباتّ الع يم األ  دم األ  دم األ  دمو الدصري إإا د يدن بد  أجبدنو وإإا مدئلن 

ن تقدو  لدد  كدن ب  أ طينو وبقد رتّ  لدد مدا تشداب مدن  لقدّو  ذادا أمدر  إإا أردت شديئا أ
 «. يكونو أن تصلب  لد  م  و    م و وأن ت عّ يب كصا وكصا

رب ردددّ  لدددد  مددد  و لددد و وأجدددرين مدددن السددديئاتو وامدددتعمل   مددد  بطا تدددّو »وادددّ: 
وار در درجدديت برمحتددّو يددا اهللو يددا ربو يددا رمحددانو يددا رحدديمو يددا حنددانو يددا منددانو يددا إا اجلدد   

«  ددوإ بددّ مددن اددار  ومدديطّو أمددت ري بدداهلل مددن النددارواالكددرامو أمددألّ ردددا  وجنتددّو وأ
 وتر ر  ا روتّ.

 التسليمة الرابعة:
الل دددم ردددّ  لدددد  مددد  و    مددد و شددد رو النبدددووو وموددددر الرمدددالةو واتلدددف ا،  كدددة »

                                                           
 .4-1مورو اال  ص:   (385)
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ومع ن العلمو وأهّ بين الوحبو الل م رّ  لد  مد  و    مد و ال لدّ اجلاريدة يف الل دج 
ر  مددن ترك دداو ا،تقدد م اددم مددار و وا،تددأ ر  ددن م حلاهددقو والدد حلم اددم الوددامروو يددأمن ركب دداو ويودد

الحدددقو الل دددم ردددّ  لدددد  مددد  و    مددد و الك دددف احلصددد و وغيددداث ا، دددطر ا،سدددتك و 
ومل دددذ اادددارب و ومن دددب اخلدددا   و و صدددمة ا،عتصدددم و الل دددم ردددّ  لدددد  مددد  و    مددد  

د اهلل  لي م أداب وا اًبو حبو  منّ ر و كثريو تكون ام رددو وحلق  م  و    م  رل
وادددوو يدددا رب العدددا، و الل دددم ردددّ  لدددد  مددد  و    مددد و الدددصين أوجبدددن حق دددم ومدددودهتمو 
و رددددن  دددا ت م وواليدددت مو الل دددم ردددّ  لدددد  مددد  و    مددد و وا مدددر الددد  بطا تدددّو وال 
و ختدددزين زعصددديتّو وارحلاددد  موامددداو مدددن ادددرتت  ليددد  مدددن رحلادددّ  دددا ومدددعن  لدددب  مدددن   دددلّ

واحلمدد  هلل  لدددد كدددّ اعمددةو وأمدددتو ر اهلل مدددن كددّ إاددد و وال حدددو  وال اددوو إال بددداهلل مدددن كدددّ 
 . (286)«هو 

                                                           
 .142-118  ح السا ّ: ص  (386)
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 ال ص  الثامن:
 

 السي  و  ا مة أم   روو 
 بنن القامم 
  وال و االمام الصاد  
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 نسبها

هدددب السدددي و اجلليلدددة  ا مدددة بندددن القامدددم بدددن  مددد  بدددن أيب بكدددرو والددد و االمدددام الصددداد  
. 

 كنيت ا: أم  رووو وايّ: أم القامم.
 من الصاحلات القااتاتو ومن أتقد اساب أهّ حلماّنا. وا  كاان 

وكاادددددن اقم دددددب   دددددن  مندددددن وات قدددددن وأحسدددددنن واهلل وددددد  : »ادددددا  االمدددددام الصددددداد 
 .(287)«احملسن 

يبعددت أمددب وأم  ددروو تق دديان حقددو   كددان أيب : »واددا  أبددو احلسددن الكدداوم 
 .(288)«أهّ ا، ينة

ويف أ يددان الشدديعة: اقم   ددرووو وايددّ: اقم  القامددمو وات ددا اريبددة أو  ا مددة بنددن القامددم بددن 
 م  بن أيب بكرو واقم  ا أتاب بنن  ب  الرمحن بن أيب بكرو وهصا معىن ادو  االمدام الصداد  

« : (285)«ول ين أبو بكر مرت . 
 والدها

 .س  حلين العاب ينكان أبوها: القامم من ثقاو أرحاب االمام  لب بن احل
كددان مددعي  بددن ا،سددي   والقامددم بددن  مدد  بددن أيب بكددر وأبددو : »اددا  أبددو  بدد  اهلل 

 .»(250) ال  الكابلبو من ثقات  لب بن احلس  
 جدها

وحواريد و وادد   وكدان جد ها  مدد  بدن أيب بكدر مددن  لد  شدديعة أمدري ا،دلمن   لددب 
السدددي و اجلليلدددة أتددداب بندددن  (254)تددد و ووال (254)مصدددر وكتددد  إليددد    ددد اً  والح االمدددام 

                                                           
 .1ح باب مول  أيب  ب  اهلل جع ر بن  م    441ص 1الكايف: م (387)
 .5باب ما ني   لد اجلريان ألهّ ا،صيبة واختاإ ا،أف ح 214ص 1الكايف: م (388)
 .651ص 25ار األاوار: محب (389)
 .1ح باب مول  أيب  ب  اهلل جع ر بن  م    441ص 1الكايف: م (390)
 11ب 541ص 11إىل  مددد  بددددن أيب بكدددر. واا ددددر حبدددار األاددددوار: م و ومددددن كتددداب لددددد  14ّندددج الب غددددةو الرمدددا ّ:  (391)

 .421ح
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  مية  ردوان اهلل  لي ا(.
 واالمددددام الصدددداد   (251)و وادددد  تددددرحم أمددددري ا،ددددلمن (252)اتلدددد  معاويددددة زصددددر

 .(255) لي 
 ووردت يف   ل  روايات   ي و اشري إىل بع  ا:

 من هم شيعة علش 
اوا  لدد اد م ثا دة  امدتأإ»ادا :  يف االحت ام باالمناد إىل أيب  مد  العسدكرري 

واددالوا: حنددن مددن شدديعة  لددبو  مددنع م أيامدداو ق ،ددا د لددوا اددا  اددم: ووكددم إاددا  الردددا 
: احلسددن واحلسدد  ومددلمان وأبددو إر وا،قدد اد و مددار و مدد  بددن أيب شدديعة أمددري ا،ددلمن  

 . (256)«بكر الصين م خيال وا شيئاً من أوامرح
 ؟ أين  واري علش 

كددان يددوم القيامددة اددادب مندداد أيددن حددوارري  مدد  بددن إإا  : »واددا  أبددو احلسددن مومددد 
الصين م ينق وا الع   وم وا  لي و  يقوم ملمان وا،ق اد وأبو إرو   ب  اهلل رمو  اهلل 

 يقدددوم  ق يندددادري أيدددن حدددوارري  لدددب بدددن أيب  الددد  وردددب  مددد  بدددن  بددد  اهلل رمدددو  اهلل 
التمددار مددوىل بدد  أمدد  وأويددة  مددرو بددن احلمددق اخلزا ددب و مدد  بددن أيب بكددر وميددثم بددن وددىي 

 . (257)«القرين
  ن  شهيد  ش 

ددا اتددّ  مدد  بددن أيب بكددر زصددر و ز يددن بدد  أمددري ا،ددلمن  و لددوت بدد   اددا  مددليم:  لم 
ردد    مدد  رمحدد  »وح ثتدد  زددا حدد ث  بدد   مدد  بددن أيب بكددر وزددا حدد  ث  بدد  ابددن غددنمو اددا : 

 .(258)«الل  و أما اا   ش ي  حب  مرحلو 

                                                                                                                                                                      
 أري وال و  م  بن أيب بكر. (392)
 والية  م  بن أيب بكر  لد مصر. 52-51ص 6م شرح ّنج الب غة البن أيب احل ي : (393)
 .45ح 18ب 212ص 11اا ر هتصي  األحكام: م (394)
 .45ح 18ب 212ص 11اا ر هتصي  األحكام: م (395)
 .15ح 11ب 111ص 22حبار األاوار: م (396)
 .52دمن ح 11ب 142ص 22حبار األاوار: م (397)
  رب و او أيب بكر ومعاإ بن جبّ. 151ص 2االرشاد: م (398)
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 ب عند اهلل نحتس
 ند  مدا بلود   درب امتشد اد  مد  بدن أيب بكدرو  ويف التاري  أاد  حدزن أمدري ا،دلمن  

أال وإن  مدد  بددن أيب بكددر ادد  »حددّت ر ددب إلددّ  يدد  وتبدد  يف وج دد  واددام يف الندداس  طيبدداً: 
امتش   رمح  اهلل  عن  اهلل حنتسب و أما واهلل لق  كان ما  لمن ينت ر الق داب ويعمدّ لل دزاب 

 .(255)«ال اجر وو  ه  ا،لمن ويبوط شكّ
 علي    زن اإلمام 

وأ دربح أاد  م خيدرم مدن الشدام  وورد أا : ا م  ب  الرمحن بن شبي  وكان  يناً لعلدب
حّت ا من البشر من ابّ  مرو بن العاص يتبر بع د  بع داً ب دتو مصدر واتدّ  مد  بدن أيب 

مثدّ مدرور رأيتد  بالشدام حد  أتداهم اتدّ بكرو واا : يا أمري ا،لمن  ما رأين يوماً األ مروراً 
 «.أما إن حزانا  لد اتل   لد ا ر مرورهم ب  ال بّ يزي  أدعا ا: »  م و  قا   لب

مالكا من الطريق وحزن  لدد  مد  حدّت رؤري إلدّ  يد  وتبد  يف وج د و وادام   رد 
يداب اجلدور وال لدم أال وإن مصدر اد  ا تتح دا ال  درو أول» طيبا  حم  اهلل وأاثد  ليد  ق ادا : 

الصين ر وا  ن مبيّ اهلل وبودوا االمد م  وجداً أال وإن  مد  بدن أيب بكدر اد  امتشد   رمحد  
اهلل  لي  و ن  اهلل حنتسب و أما واهلل لق  كان مدا  لمدن ينت در الق داب ويعمدّ لل دزاب ويدبوط 

 .(100)«شكّ ال اجر وو  تن ا،لمن
  ن  ولدي

جز ن  لد  مد  بدن أيب بكدر جز داً شد ي اً يدا أمدري  لق  واا  ا، ا  : وايّ لعلب
 .(104)«وما  نع  أا  كان   ربيباً وكان لب  أ اً وكنن لد  وال اً أ  ح ول اً »ا،لمن ؟  قا : 
 علي  جز  األمير 

و ددن  بدد  اهلل بددن جع ددر إري اجلندداح  اددا :  ،ددا جدداب  لددب بددن أيب  الدد   رددلوات اهلل 
بكر حيت اتل  معاوية بن ح يج السكوين زصر جزع  لي  جز ا  لي ( مصاب  م  بن أيب 

                                                           
 .و ورود اتّ  م  بن أيب بكر  لد  لب 155ص 1الوارات: م (399)
 .11ب 561ص 11حبار األاوار: م (400)
 .422دمن ح 11ب 566ص 11حبار األاوار: م (401)
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 .(104)ش ي ا( 

 نقصنا  بيباا 
إن حزاندا  ليد   لدد اد ر »،ا بلو  اتّ  مد  بدن أيب بكدر:  ويف  ّنج الب غة( واا 

 .(102)«مرورهم ب  إال أّنم اقصوا بوي اً واقصنا حبيباً 
 الولد الناصح

إىل  بدد  اهلل بددن العبدداس بعدد  مقتددّ  مدد   د  ويف  ّنددج الب غددة( أي دداً: ومددن كتدداب لدد
أما بع   ذن مصر ا  ا تتحن و م  بدن أيب بكدر رمحد  اهلل اد  امتشد   »بن أيب بكر زصر: 

 عن  اهلل حنتسدب  ولد ا ااردحاو و دام  كادحداو ومدي ا اا عداو وركندا دا عداو واد  كندن حثثدن 
 .(101)«راً وج راً و وداً وب بً الناس  لد حلاا  وأمرهتم بوياث  ابّ الواعة ود وهتم م

 رسالة  ل  معاوية
 ويف  االحت ام(: كت   م  بن أيب بكر  ردب اهلل  ن ( إىل معاوية احت اجا  لي :

يمي مدن  مد  بدن أيب بكدر إىل البداغب معاويدة بدن رديرو مد م اهلل   بيْسمي اللَّد ي الدرَّمْحني الدرَّحي
يدة اهللو أمدا بعدد   دذن اهلل جب لدد  ومدلطاا   لددق أهدّ  ا دة اهلل  ددن هدو أهددّ ديدن اهلل وأهددّ وال

 لقددا بدد   بددت مندد  وال دددعف بدد  يف اددووو ولكندد   لق ددم  بيدد ا  مددن م شددقب ومددعي  وغددوري 
وارددط اح لرمددالت   ورشددي و ق ا تددارهم  لددد  لددم مندد  وارددط د وااتيدد  مددن م  مدد ا 

ةي احلََْسددَنةي بياحلْيْكَمددةي واْلَمْو ي َددوا تمندد   لددد وحيدد   دد  ا إىل مددبيّ ربدد  
و  كددان أو  مددن (105)

 ص ا  بالويد  ا،كتدوم  أجاب وأااب وأملم ومل م أ وح وابن  م   لب بن أيب  ال  
و ثرح  لد كّ محيم ووااح كّ مكروح وواماح بن سد  يف كدّ  دوفو واد  رأيتدّ تسداوي  وأادن 

وأبددو  تبويددان  أادن وهددو هدوو ا،ددربحل السدابق يف كددّ  دري وأاددن اللعد  بددن اللعد و م تددز  أادن
لددد ين اهلل الووا دددّ وجتت ددد ان  لدددد إ  ددداب ادددور اهللو جتمعدددان اجلمدددوع  لدددد إلدددّ وتبدددصالن  يددد  
األمددوا  و ال ددان  ليدد  القبا ددّو  لددد إلددّ مددات أبددو  و ليدد   ل تدد  أاددن  كيددف لددّ الويددّ 

                                                           
 .414دمن ح 11ب 585ص 11حبار األاوار: م (402)
 .125ّنج الب غةو اصار احلكم: ح (403)
 .15ّنج الب غةو الكت :  (404)
 .125مورو النحّ:  (405)
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وورددي  وأو  الندداس لددد  اتبا ددا و  ددرهم بدد    دد او  تعدد    ددن  لددب وهددو وارث رمددو  اهلل
وح وابن   وحو  تمتر ببا لدّ مدا امدتطعنو وتبد د بدابن العداص يف غوايتدّو  كدأن وأان   

أجلددّ ادد  ااق دددو وكيدد   ادد  وهدددو ق تسددتب  ،ددن تكددون العاابددة العليدداو والسدد م  لددد مددن 
 اتبر اا ب(.

 أجاب  معاوية:  إىل الزارري  لد أبيد   مد  بدن أيب بكدرو مد م  لدد أهدّ  ا دة اهللو أمدا 
 كتابّ تدصكر  يد  مدا اهلل أهلد  يف ا رتد  ومدلطاا  مدر كد م أل تد  وررد ت  لرأيدّ بع   ق  أتاين

واصدرت  وموامدات  إيداح يف كدّ   ي و إكرت حق  لب وا   موابق  وارابت  من رمدو  اهلل 
 ددوف وهددو و وت  دديلّ  ليددا و يبددّ   ب  ددّ غددري  ال ب  ددلّو  احلمدد  هلل الددصري رددرف 

ادرب حدق  لدب الحلمدا  أبو  معنا يف حلمدان ابيندا  مد  إلّ  نّ وجعل  لوري و  ق  كنا و 
 مدا  ند ح وأف لدد  مدا و د ح واب د  إليد   لنا ومبق  مربحلا  ليناو  لما ا تار اهلل لنبي  

 كان أبدو  و ارواد  أو  مدن ابتدزح حقد  و ال د   لدد إلدّ ات قدا ق د دواح إىل أا سد ما  أبطدأ 
بداير ومدلم ألمرمهدا ال يشدركاا  يف أمرمهدا وال يطلعااد   لي ما   ما ب  اامدوم وأرادا بد  الع ديم  

 لد مرمها حّت ا دد اهلل مدن أمرمهدا مدا ا ددو ق ادام بعد مها ثالث مدا ي د ري  د ي ما ويسدري 
بسددريهتما  عبتدد  أاددن وأرددحابّ حددّت  مددر  يدد  األاارددب مددن أهددّ ا،عارددب حددّت بلوتمددا مندد  

رددوابا  ددأبو  أولدد و وإن يكددن جددورا  مندداكمو وكددان أبددو  م دد  م ددادحو  ددذن يكددن مددا حنددن  يدد 
 أبو  من  وحنن شركاؤح و  ي  اات يناو ولوال ما مبقنا إلي  أبو  مدا  ال ندا  ليدا ولسدلمنا لد و 
ولكندددا رأيندددا أبددددا   عدددّ إلدددّ  أ ددددصاا زثالددد و  عددد  أبددددا  أو د ددد و والسددد م  لددددد مدددن تدددداب 

 .(106)وأااب(
 نجابت  من أم 

 و ن محزو بن  م  الطيار اا : 
رمحددد  اهلل : » قدددا  أبدددو  بددد  اهلل  ادددا  مددد  بدددن أيب بكدددر  نددد  أيب  بددد  اهلل إكر 

يومدددا مدددن األيدددام: ابسدددأل يددد   أبايعدددّو  قدددا : أومدددا  وردددلد  ليددد و ادددا  ألمدددري ا،دددلمن  
 علددن؟ اددا : بلدددو  بسددأل يدد حو  قددا : أشدد   أاددّ إمددام م ددرتض  ا تددّ وأن أيب يف النددارو 

ن ابدّ أمد  أتداب بندن  مدية رمحدة اهلل  لي دا ال مدن : كان الن ابدة مد قا  أبو  ب  اهلل 

                                                           
 .421ح 11ب 585ص 11حبار األاوار: م (406)
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 .(107)«ابّ أبي 

 هكذا بايع
 لدد الدربابو مدن  أن  مد  بدن أيب بكدر بداير  ليدا : »و ن حلرارو  ن أيب جع در

 .(108)«األو 
 .(105)«باير  م  بن أيب بكر  لد الربابو من الثاين»اا :  و ن أيب جع ر 

 األصحاب األص ياء
د  مدرو بدن احلمدق   ياب أردحاب  د أري أردحاب أمدري ا،دلمن  مدن أرد»كما ورد أن 

ددددر  اخلزا دددب  دددريب وميدددثم الت مدددار وهدددو ميدددثم بددددن ودددىي مدددوىل ورشدددي  اا دددرري وحبيددد  بدددن م   
 .(140)«األم ري و م  بن أيب بكر
   يرض  بمعصية اهلل
ددار بددن يامددر و مدد  بددن أيب بكددر اليرددديان أن »اددا :  و ددن أيب  بدد  الل دد   كددان  م 

ّ  يع  .(144)«صد الل    ز  وج
 المحامدة

يقدو : إن  احملامد و تدأإ أن  كدان أمدري ا،دلمن  »اا :  و ن أيب احلسن الر دا 
ّ و الن: ومن احملام و؟ اا :  م  بن جع درو و مد  بدن أيب بكدر و و مد  بدن  يعصد  ز وج

 مد  بدن أيب حصي دة   دو أيب حصي دةو و مد  بدن أمدري ا،دلمن  ابدن احلن ي دة د رمح دم الل د  د أم دا 
 .(144)«ابن  تبة بن ربيعةو وهو ابن  ا  معاوية

 و ش يوم الجم 
ويف التدداري  أادد : مددل م  مدد  بددن أيب بكددر يددوم اجلمددّ  لددد  ا شددة د أ تدد  د  لددم تكلمدد و 

                                                           
 .424ح 11ب 584ص 11حبار األاوار: م (407)
  م  بن أيب بكر. 41اا ر اال تصاص: ص (408)
 .411ح 11ب 585ص 11حبار األاوار: م (409)
 .14ب 241ص 14راجر حبار األاوار: م (410)
 .112 م  بن أيب بكر ح 61ص 1رجا  الكشب: م (411)
 .521ح 21ب 241ص 11راجر حبار األاوار: م (412)
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 قددا : أمددألّ بدداهلل الددصري ال إلدد  إال هددوو أال تعتددّ تقددول : الددزم  لددب بددن أيب  الدد و  ددذين 
احلدددق مدددر  لدددب و لدددب مدددر احلدددق ال ي رتادددان حدددّت يدددردا  لدددب »يقدددو :  تعدددن رمدددو  اهلل 

 ؟«احلوض
 . (142)االن: بلد ا  تعن إلّ من  

 يحدث ب ضائ   اطمة 
ي وروري: أن  م  بن أيب بكر ارأ  دْن َرمقدو   َوال اَد ي َّ مي دْن اَدْبليد و (141)اآليدة َوما أَْرَمدْلنا مي

مددر  وم تكددن ابيددة وكااددن   ثددةو ومددارو وادد   الددن: وهددّ  دد ث ا،  كددة إال األابيدداب؟ اددا :
 ايندن ا،  كدة وبشدروها بذمدحا و ومدن وراب إمددحا  يعقدوبو وم تكدن ابيدةو و ا مدة بنددن 

 .(145)«كاان   ثةو وم تكن ابية   م  رمو  اهلل 
 أسماء بن  عميس

وأم  مد  بددن أيب بكددر هددب السددي و اجلليلددة أتدداب بنددن  مددية كااددن  ددن جع ددر بددن أيب 
 ال  وهاجرت مع  إىل احلبشدة  ولد ت لدد  هندا   بد  اهلل بدن جع در اجلدواد ق اتدّ  ن دا يدوم 
ملتةو  يلف  لي ا أبو بكر  أول ها  م اً ق مات  ن او  يلف  لي دا  لدب بدن أيب  الد  

  وكددان  مدد  ربيبدد  و رنيدد و وجاريددا  ندد ح ّددرب أوالدحو وردددير الددوالب والتشددير مددص حلمددن
وال يعتقدد  ألحدد    دديلة غددريحو حددّت   و  لددم  كددن يعددرف أبدداً غددري  لددب الصددباو  نشددأ  ليدد

و وكان يكدىن أبدا القامدمو وايدّ: أبدا  بد  الدرمحنو « م  اب  من رل  أيب بكر: »اا 
وكان من اسا  ادريشو وكدان  دن أ دان يف يدوم الد ارو وا تلدف هدّ باشدر اتدّ  ثمدان أو الو 

بكر  قي  أهدّ احل داحل و اددل او ومدن ولد  القامدم: ومن ول   م : القامم بن  م  بن أيب 
 ب  الرمحن من    ب اريش ويكىن أبا  م و ومن ول  القامم أي ا: أم  دروو تزوج دا االمدام 

 .(146)الباار أبو جع ر  م  بن  لب رلوات اهلل  لي ما
  نهما ابنا  الة

                                                           
 مر احلق واحلق مع .  صّ يف أا   62ص 1ا،ناا : م (413)
 .52مورو احلج:  (414)
 .48ح 1ب 55ص 41راجر حبار األاوار: م (415)
 .11دمن ح 124ب 162ص 42اا ر حبار األاوار: م (416)
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جدرد  دأ طد واحد و ببنديت يزد ويف بعط التواري :  إن حريثا بعدت إىل أمدري ا،دلمن  
وأ طددددد األ ددددرب  مدددد  بددددن أيب بكددددر   أولدددد ها  لددددب بددددن احلسدددد   البندددد  احلسدددد  

 .(147) أول ها القامم بن  م    ما ابنا  الة(
 أ تها

والقم   روو اق ن تعرف باقم  حكيمةو كاان حلوجة امحا  العري ب بن  ب  اهلل بدن جع در 
كدان أمدرياً  لدد الديمنو وهدو أبدو داود بدن بن أيب  ال و ول ت لد  القاممو وهو رجّ جليّو  

القامم ا،عروف بأيب هاشم اجلع رري البود ادريو العدام الدورعو الثقدة اجلليدّو الدصري أدر  الرددا 
و وكددان مددن وكدد ب الناحيددة ا،ق  مددةو وكددان  ددا  النسدد و  ذادد  ينت ددب إىل وبقيددة األ مددة 

 . ب  اهلل بن جع ر بن أيب  ال  
  قهها

 الكايف بسن ح  ن  ب  األ لد اا : رأين اقم   روو تطدوف بالكعبدة  لي دا  روب الكلي  يف
دددروو  امدددتلمن احل دددر بيددد ها اليسدددربو  قدددا  ادددا رجدددّ   دددن يطدددوف: يدددا أمدددة اهلل  كسددداب متنك 

 أ طأت السقن ة.
 .(148) قالن: إا ا ألغنياب  ن  لمّ

االإ دددر  إإا د لدددن احلدددرم  تنددداو  مدددن: »و دددن أيب بصدددري ادددا : ادددا  أبدددو  بددد  اهلل 
 .(145)وكان يأمر أم  روو بصلّ«  ام و 

 رواياتها
روايدات   يد وو من دا مدا روتد   دن  وا  روت هصح السي و اجلليلة  ن أهدّ البيدن 

 حيت اا  اا:  االمام الس  اد 
يددا اقم   ددروو إين ألد ددو اهلل»

،ددصا  شدديعتنا يف اليددوم والليلددة ألددف مددروو ألا ددا حنددن  يمددا  (140)

                                                           
 .1دمن ح 48ب 111ص 45حبار األاوار: م (417)
 .6باب اوادر الطواف ح 428ص 4الكايف: م (418)
 .1باب د و  احلرم ح 158ص 4الكايف: م (419)
 أري امتو ر. (420)
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 .(144)«ايا اصرب  لد ما اعلم من الثوابو وهم يصربون  لد ما ال يعلمونينوبنا من الرحل 

 رعايتها
ي دددتم بر ايدددة حلوجتددد  أم  دددرووو واددد  اشدددرتب ادددا  ادمدددة لكدددب  كدددان االمدددام الصددداد  

 تعين ا يف أمور البين.
ا لبدددوا   جاريدددة مدددن هدددصا »التا يدددّ حبيبددد  وحدددارث البصدددرري:  ادددا  أبدددو  بددد  اهلل 
 «.مسلمة تكون مر أم  روو (144)وجةالصري تسموّنا ك باا

 دددد لوح  لددددد جاريددددة كااددددن لشددددريّ أليب مددددن السددددراج   ولدددد ت لددددد  بنتددددا ومددددات ولدددد هاو 
 أ ربوح  ربها  اشرتوها ومحلوها إلي و وكان ات ا رمالة  حو  ات ا  سماها ملمد وحلوج دا 

 مام   ب أم حس  بن مام. 
 ويف بعط الروايات أن موالهتا كاان  معي و(.

إإ جدابح  مد  بدن  يف الت صي   ن احلس  بن مسلم اا : كنن  ن  أيب  ب  اهلل 
 ب  الس مو  قا  ل : جعلن   ا  يقدو  لدّ جد ري: إن رجد ً ددرب بقدرو ب دأس  سدقطن 

 ق إحب ا؟
إن  مد  جدابين برمدالة » لم يرمّ مع  بداجلوابو ود دا مدعي و مدوالو أم  دروو  قدا  ادا: 

يددّ بدداجلواب معدد و  ددذن كددان الرجددّ الددصري إبددو البقددرو حدد  إبددو منددّو  كرهددن أن أرمددّ إل
 .(142)« رم ال م معت الً  كلوا وأ عمواو وإن كان  رم  روجاً متثاا ً    تقربوح

                                                           
 .1ح باب مول  أيب  ب اهلل جع ر بن  م    441ص 1الكايف: م (421)
 ك بااوجة: معربة  ك بااو( أري ا،رأو اليت ت ير البين وتقوم بشوؤّنا من الطب  وما أشب .  (422)
 .216ح 1ب 56ص 5هتصي  األحكام: م (423)
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 نسبها

 لرببرري.هب السي و محي و ا،وربية  الرببرية( بنن را   ا
 لقب ا: للللو.

أادن محيد و يف الد اياو  مدودو »بداحملمودوو حيدت ادا  ادا:  وا  لقب ا االمام البداار 
 .(141)«يف اآل رو

 .(145)با،ص او من األدااس ولقب ا االمام الصاد  
 والسي و محي و من أهّ بربرو وايّ: إّنا أا لسية.

 وكاان من ا،ت قيات الثقاو.
 .(146) او كما يف احل يت الشريفوكاان ا،  كة  رم
 يرمل ا مر اقم   روو لق اب حقو  أهّ ا، ينة. وكان االمام الصاد  

 .(147)وكاان من أشراف الع م
 

 قصة  واجها
تت ددددم ن كرامددددات   يدددد وو  باالمددددام  الصدددداد   واصددددة حلوام السددددي و محيدددد و 

أبدو  بد  اهلل و وكدان حيت ورد أن  ابن  كاشة بن  صن األم ري د ّ  لدد أيب جع در
  اا مدداً  ندد حو  قدد  م إليدد   نبدداًو  قددا : حبددة حبددة يأكلدد  الشددي  الكبددري والصدد  الصددوريو

 وث ثة وأربعة يأكل  من ي ن أا  اليشبرو وكل  حب ت  حب ت   ذا  يستح .
 و  ق  أدر  التزويج؟: ألري شبب ال تزو م أبا  ب  اهلل  قا  أليب جع ر 

 ومة.اا : وب  ي ي  رر و ات
                                                           

 .1دمن ح باب مول  أيب احلسن مومد بن جع ر  446ص 1راجر الكايف: م (424)
 .2ح 444ص 1الكايف: م (425)
 .2ح 444ص 1الكايف: م (426)
 .1ب 4ص 45اا ر حبار األاوار: م (427)
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 من أهّ بربر  ينز  دار ميمون  نشرتري لد   صح الصر و جارية. (148) قا : مي بب خن اس
 اا :  أتد لصلّ ما أتد.

أال اق دربكم  دن الني داس الدصري إكرتد  لكدم؟ »و  قدا :    لنا يوماً  لد أيب جع در 
 «.ا  ا مو  اإهبوا  اشرتوا  صح الصر و من  جارية

ا  بعن ما كان  ن ريو إال  جداريت  مري دت  إحد امها أمثدّ  اا :  أتينا الني اسو  قا :
 من االق رب.

 النا:  أ رج ما حّت ان ر إلي ماو  أ رج ما.
  قلنا: بكم تبير هصح اجلارية ا،تماثلة؟ 

 اا : بسبع  ديناراً.
 النا: أحسن.

 اا : ال أاق  من مبع  ديناراً.
 رري مددا  ي ددداو وكددان  ندد ح رجددّ أبددديط النددا: اشددرتي ا منددّ  ددصح الصدددر و مددا بلوددن وال ادد

 الرأس واللحية اا :  ك وا وحلاوا.
ا إن اقصن حب ة من مبع  ديناراً م اقبايعكم.   قا : الني اس: ال ت ك وا  ذّن 

  قا  الشي : اداوا.
   اواا و ككنا اخلاف ووحلاا ال اااري  ذإا هب مبعون ديناراً ال تزي  وال تنق .

اددا م  ندد حو  أ رباددا أبددا  وجع ددر  هددا  لددد أيب جع ددر  أ ددصاا اجلاريددة  أد لنا
 زا كان. جع ر 

  حم  اهلل وأثىن  لي و ق  اا  اا: ما اتّ؟ 
 االن: محي و.

  قا : محي و يف ال ايا  مودو يف اآل روو أ ربي   نّو أبكر أان أم ثي  ؟ 
 االن: بكر.

 ح؟ اا : وكيف وال يقر يف أي ري الني ام  شبب إال  أ س و 

                                                           
 الني اس: با ر الرايقو  لسان العرب( ماد و خنة. (428)
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 قالددن: ادد  كددان نييئدد   يقعدد  مدد   مقعدد  الرجددّ مددن ا،ددرأو  يسددل أل اهلل  ليدد  رجدد ً أبدديط 
و   عّ يب مراراًو و عّ الشي  ب  مراراً.  الرأس واللحية    يزا  يلطم  حّت  يقوم    

 : يددا جع ددر  ددصها إليددّو  ولدد ت  ددري أهددّ األرض مومددد بددن جع ددر قددا  
(145). 

 المولود المبارك

محيدد و مصدد  او مددن األدادداس كسددبيكة الددصه و مددا »أادد  اددا :  مددام الصدداد   ددن اال
 .(120)«حلالن األم    رم او حّت أد ت إ   كرامة من اهلل  و واحل  ة من بع ري

يف السددددددنة الدددددديت ولدددددد   ي ددددددا ابندددددد   و ددددددن أيب بصددددددري اددددددا : كنددددددن مددددددر أيب  بدددددد  اهلل 
ددددا ازلنددددا األبددددوابو ودددددر لنددددا أبددددو  بدددد  اهلل مومددددد الودددد اب وألرددددحاب و وأكثددددرح  و  لم 

وأ ابددد و  بينددددا حنددددن اتوددد ب إإ أتدددداح رمددددو  محيددد و: أن  الطلددددق ادددد  ددددرب و وادددد  أمددددرت  أن ال 
 أمبقّ بابنّ هصا.

 رحدددداً مسددددروراًو  لددددم يلبددددت أن  دددداد إلينددددا حامددددراً  ددددن إرا يدددد و   قددددام أبددددو  بدددد  اهلل 
 داحكاً منُّ .

 ي و؟  قلنا: أدحّ اهلل من ّو وأار   ينّ ما رنعن مح
تد  » قا :  وه  اهلل   غ ماًو وهو  ري َمن برأ اهلل  أري  لق اهلل مدن العد م( ولقد   رب 

 «.بأمر كنن أ لم ب  من ا
تّ  ن  محي و؟   الن: جعلن   ا  وما  رب 

إكدددرت أاددد  ، دددا وادددر مدددن بطن ددداو وادددر واددددعاً ي يددد   لدددد األرضو را عددداً رأمددد  إىل »ادددا : 
و (124)مدددددن بعددددد ح و وأمدددددارو االمدددددام ارو رمدددددو  اهلل السدددددمابو  أ ربهتدددددا أن  تلدددددّ أمددددد

 احل يت.
 ويف رواية أ رب:

يف السددنة الدديت ولدد   ي ددا ابندد  مومددد   ددن أيب بصددري اددا : ح  نددا مددر أيب  بدد  اهلل 
                                                           

 .1ح باب مول  أيب احلسن مومد بن جع ر  444ص 1الكايف: م (429)
 .2ح 444ص 1الكايف: م (430)
 .4ح 12ب 441بصا ر ال رجات: ص (431)
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  : لما ازلنا األبواب ودر لنا الو اب وكدان إإا وددر الطعدام ألردحاب  أكثدر وأ دابو ادا 
و  قدددا  لددد : إن محيددد و تقدددو : اددد  أاكدددرت ا سدددب واددد   بيندددا حندددن اأكدددّ إإ أتددداح رمدددو  محيددد 

 وج ت ما كنن أج  إإا ح رت والديت وا  أمرت  أن ال أمتبقّ بابنّ هصا.
  ااطلق مر الرمو .  قام أبو  ب  اهلل 

  لما ااصرف اا  لد  أرحاب : مر  اهلل وجعلنا   ا   ما أان رنعن من محي و؟
و  دددري مدددن بدددرأ اهلل يف  لقددد و ولقددد  أ ربتددد  مدددلم ا اهلل واددد  وهددد    غ مدددا وهددد»ادددا : 

 «.محي و  ن  بأمر ونن أين ال أ ر   ولق  كنن أ لم ب  من ا
  قلن: جعلن   ا  وما الصري أ ربتّ ب  محي و  ن ؟

اددا : إكددرت أادد  مددقأل مددن بطن ددا حدد  مددقأل وادددعا ي يدد   لددد األرض را عددا رأمدد  إىل 
 أمارو الورب من بع ح.و  السمابو  أ ربهتا أن إلّ أمارو رمو  اهلل 

 وأمارو الورب من بع ح؟  قلن: جعلن   ا  وما هصا من أمارو رمو  اهلل 
إادد  ،ددا كااددن الليلددة الدديت  لددق  ي ددا جبدد ري أتددد  ت جدد  أيب بكددأس  يدد  شددربة » قددا   : 

أر  من ا،داب وألد  مدن الزبد  وأحلدد مدن الشد   وأبدرد مدن الدثلج وأبديط مدن اللد   سدقاح إيداح 
اجلمدداعو  قددام   ددامر  علددق جبدد ريو و،ددا أن كااددن الليلددة الدديت  لددق  ي ددا بددأيب أتددد  ت وأمددرح ب

ج ري  سقاح كما مقد ج  أيب وأمرح زثّ الصري أمدرح  قدام   دامر  علدق بدأيبو و،دا أن كاادن 
الليلددة الدديت  لددق  ي ددا يب أتددد  ت أيب  سددقاح زددا مددقاهم وأمددرح بالددصري أمددرهم بدد   قددام   ددامر 

كااددن الليلددة الدديت  لددق  ي ددا بدداب  أتدداين  ت كمددا أتدداهم   عددّ يب كمددا  عددّ    علددق يبو و،ددا أن
 مو  قمن بعلم اهلل وإين مسرور زا ي   اهلل     امعن  علدق بداب  هدصا ا،ولدودو  د واكم 
  ددو واهلل ردداحبكم مددن بعدد ريو إن اط ددة االمددام  ددا أ ربتددّو وإإا مددكنن النط ددة يف الددرحم 

روح بعدددت اهلل تبدددار  وتعددداىل ملكدددا يقدددا  لدددد  حيدددوان  كتددد   لدددد أربعدددة أشددد ر وأاشدددل  ي دددا الددد
وزدن كلمدة ربدّ رد اا و د ال ال مبد   لكلماتد  وهدو السدمير العلديم   ح األ ن 

(124) 
وإإا وار من بطن أم  وار وادعا ي ي   لد األرض را عا رأمد  إىل السدمابو  أمدا وددع  ي يد  

سماب إىل األرضو وأما ر عد  رأمد  إىل السدماب  لد األرض  ذا  يقبط كّ  لم هلل أازل  من ال
 ذن مناديدا يندادري بد  مدن بطندان العدرش مدن ابدّ رب العدزو مدن األ دق األ لدد باتد  وامدم أبيد  

                                                           
 .115مورو األاعام:  (432)
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يقو : يا   ن بن   ن اثبن تثبن  لع يم ما  لقتّ أان ر ويت من  لقب ومودر مرري 
  أوجبددن رمحدديت ومنحددن و يبددة  لمددب وأميدد   لددد وحيددب و لي دديت يف أردددبو لددّ و،ددن تددوال

جنداين وأحللدن جدوارريو ق و دزيت وجد   ألردل  مدن  دادا  أشد   دصايب وإن ومدعن  ليد  
يف دايدداري مددن مددعة رحلاددبو  ددذإا ااق ددد الصددوت رددوت ا،نددادري أجابدد  هددو وادددعا ي يدد  را عددا 

قسدأل ال ش   اهلل أاد  ال إلد  إال هدو وا،  كدة وأولدوا العلدم اا مدا بالرأم  إىل السماب يقو : 
إل  إال هو العزيز احلكيم

(122).» 
 ددذإا اددا  إلددّ أ طدداح اهلل العلددم األو  والعلددم اآل ددر وامددتحق حليددارو الددروح يف ليلددة »اددا : 

 «.الق ر
 الن: جعلن   ا  الروح لية هو جرب يّ؟

اا : الروح هو أ  م من جرب يّو إن جرب يّ من ا،  كة وإن الروح هو  لق أ  م مدن 
تنز  ا،  كة والروحيقو  اهلل تبار  وتعاىل: ا،  كةو ألية 

(121)»(125). 
 بخ بخ لب

 لددد محيدد و الرببريددة أم  د ددّ أبددو  بدد  اهلل  واددالوا: ،ددا ولدد  مومددد بددن جع ددر 
 .(126)«يا محي و ب  ب  حّ ا،لّ يف بيتّ» قا  اا:  مومد 

 راعيتها لزوجها
 .  وكاان السي و محي و م تمة بر اية حلوج ا االمام الصاد

ولقدددد   إاين أكددددّ اخلددددّ والزيددددن حددددّت إن محيدددد و أمددددرت »اددددا :   ددددن أيب  بدددد  اهلل 
 . (127)«ب جاجة مشوية  رجعن إ  ا سب

 أو دها
: و م دددا اً إىل االمدددام مومدددد بدددن جع ددددرواددد  رحلا دددا اهلل مدددن االمدددام الصددداد  

                                                           
 .18مورو     مران:  (433)
 .4مورو الق ر:  (434)
 .1ح باب موالي  األ مة  185ص 1الكايف: م (435)
 .45ب 15ص 14حبار األاوار: م (436)
 .11111ح 16ب 44ص 25وما ّ الشيعة: م (437)
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 .(128)إمحا  و م  و ا مة 

  قهها
يرجدر  وكدان االمدام الصداد  كاان السي و محي و  قي ة زصه  أهّ البيدن 

 النساب إلي ا يف تعلم األحكام الشر ية والسلا   ن ا،سا ّ ال ق ية وما أشب .
يف حد يت ادا : الدن لد : إن معنددا   دن  بد  الدرمحن بدن احل دامو  ددن أيب  بد  اهلل 

 ربيا مولوداً  كيف اصنر ب ؟
 «.مر أم  تلقد محي و  تسأاا كيف تصنر بصبياّنا: » قا  
 ت ا  سألت ا كيف تصنر؟ أت

 قالدددن:  إإا كدددان يدددوم الرتويدددة  دددأحرموا  نددد  وجدددردوح وغسدددلوح كمدددا نيدددرد احملدددرمو وا دددوا بددد  
ا،وااددفو  ددذإا كددان يددوم النحددر  ددارموا  ندد  واحلقددوا رأمدد و ق حلوروا بدد  البيددنو ومددرري اجلاريددة أن 

 .(125)تطوف ب  ب  الص ا وا،روو(
 روايتها

 .و أحاديت أ مة أهّ البين من روا وكاان السي و محي و 
 بكددن وبكيددن   روب أبدو بصددري ادا : د لددن  لددد أم محيد و أ زي ددا بددأيب  بد  اهلل 

 ندد  ا،ددوت لرأيددن   بدداًو  ددتو  لبكا  دداو ق االددن: يددا أبددا  مدد  لددو رأيددن أبددا  بدد  اهلل 
و  ن ر إلدي م االن:  ما تركنا أح اً إال ثعناح« اثعوا كّ من بي  وبين  ارابة» يني  ق اا : 

 .(110)«إن ش ا تنا ال تنا  مستي ا بالص و»ق اا : 
إن شدددد ا تنا ال تنددددا  مسددددتي ا بالصدددد و وم يددددرد  لينددددا : »ويف حدددد يت   ددددر: اددددا  

كددددّ » قددددا  لددددد  بع دددد م: أري أشددددربة هددددب؟  قددددا : « احلددددوض مددددن يشددددرب مددددن هددددصح األشددددربة
 .(114)«مسكر

 تزويج ابنها

                                                           
 . 11دمن ح1ب 4ص 48حبار األاوار: م (438)
 .14814ح 14ب 286ص 11ما ّ الشيعة: مو  (439)
 .4421ح 6ب 26ص 4وما ّ الشيعة: م (440)
 .21418ح 11ب 54ص 14مست ر  الوما ّ: م (441)
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و وادد  اهتمددن ة  ندد  أهددّ البيددن إات مكااددة  اليدد كااددن السددي و محيدد و 
وهدب الديت اشدرتت السدي و ممدة  تكدتم( والد و  بأمر تزويج ول ها االمام مومدد الكداوم 

 و بددّ بددأمر رمددو  اهلل وحلوجتدد  مندد  بدأمر االمددام الصدداد لولدد ها  االمدام الردددا 
 أي اً.

رددا أم ال  ن  لدب بدن ميدثم  دن أبيد  ادا :  ،دا اشدرتت محيد و أم مومدد بدن جع در 
  ممة إكرت محي و أّندا رأت يف ا،ندام رمدو  اهلل  :يدا محيد و هدب ممدة »يقدو  ادا

 وهبت دددا لدد و  لمددا ولددد ت لددد  الرددددا « البنددّ مومدددو  ذاددد  مدديول  لددد  من دددا  ددري أهددّ األرض
  تاهددا الطدداهروو وكااددن اددا أتدداب من ددا: ممددة وأروب ومددكن وتددان وتكددتم وهددو   ددر

 .(114)أمامي ا(
 ددن  ددون بددن  مدد  الكندد ري اددا : تعددن أبددا احلسددن  لددب  أ بددار الردددا  ويف  يددون

وأ بددارهم ومندداكح م مندد و  بددن ميددثم يقددو : مددا رأيددن أحدد اً اددأل أ ددرف بددأمر األ مددة 
وكااددن مددن أشددراف  اددا : اشددرتت محيدد و ا،صدد او وهددب أم أيب احلسددن مومددد بددن جع ددر 

ب يف  قل دددا ودين دددا وإ  ام دددا الع دددم جاريدددة مولددد و وات دددا تكدددتمو وكاادددن مدددن أ  دددّ النسدددا
،والهتا محي و ا،ص او حّت أّنا ما جلسدن بد  يد ي ا مندص ملكت دا إجد ال اداو  قالدن البن دا 

: يددا بدد  إن تكددتم جاريددة مددا رأيددن جاريددة اددأل أ  ددّ من ددا ولسددن أشددّ أن اهلل مومددد 
ولدد ت لددد  تعدداىل مدديط ر اسددل ا إن كددان اددا اسددّو وادد  وهبت ددا لددّ  امددتوص  ددا  ددرياو  لمددا 

 .(112)الردا ع تاها الطاهرو( 
 بكاؤها عل   وجها

وا  بكن السي و محي و  لد حلوج دا يف و اتد  وكلمدا كاادن تدصكرحو كمدا مدر يف روايدة أيب 
 بكدددن وبكيدددن لبكا  دددا(   بصدددري ادددا :  د لدددن  لدددد أم محيددد و أ زي دددا بدددأيب  بددد  اهلل 

(111). 

 

                                                           
 .8ح 1ب 4ص 45حبار األاوار: م (442)
 .2ح 2ب 14ص 1: م  يون أ بار الردا  (443)
 .4421ح 6ب 26ص 4وما ّ الشيعة: م (444)
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 ال ص  العاشر:
  السي و تكتم الطاهرو  

 االمام الردا  وال و
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 نسبها
 . وال و االمام  لب بن مومد الردا  هب السي و اجلليلة ممة 

ومددددن أتا  ددددا:  تكددددتم( ب ددددم أولدددد  ومددددكون الكدددداف و ددددتو التدددداب ال وااايددددة ابددددّ ا،دددديم. 
 و  اهرو( و أروب( و مكن النوبية( و تان(.

 .وايّ:   يزران ا،رمية(و وايّ:  رقر(و وايّ:  شقراب النوبية(
 .(115)كنيت ا: أم البن  

 من  ضائلها
 يف العيون:  روب الشي  الص و  

وهدب اقم  ولد ح االمدام الرددا  تسم د بات ا ح  ملك ا أبو احلسن مومد بن جع ر 
 و كاادن مددن أشدراف الع ددمو جاريدة مولدد وو وكاادن مددن أ  دّ النسدداب يف  قل دا ودين ددا

 ّنا ما جلسن ب  ي ي ا منص ملكت ا إج الً اا.وإ  ام ا ،والهتا  محي و ا،ص  او( حّت أ
: يددا بدد و إن  تكددتم جاريددة مددا رأيددن جاريددة اددأل أ  ددّ من دداو  قالددن البن ددا مومددد 

ولسن أشّ أن  اهلل تعاىل مي  ر اسل ا إن كان اا اسدّو واد  وهبت دا لدّو  امدتوص  درياً 
 .(116)ت اها الطاهرو   او  لم ا ول ت لد  الردا 

 ر بشرائها ن اهلل أم
واهلل مددا اشددرتين هددصح األمددة إال  بددأمر اهلل »أادد  اددا :  روري  ددن أيب احلسددن الكدداوم 

 «. ووحي 
  سئّ  ن إلّ؟

حريدددرو  نشدددراهاو  دددذإا  (117)بيندددا أادددا ادددا مو إإ أتددداين جددد  ري وأيبو ومع مدددا شدددق ة » قدددا : 
أهّ األرضو ق امي   ي  رورو هصح اجلاريةو  قا : يا مومدو ليكوان  من هصح اجلارية  ري 

أمرين إإا ول ت  أن اقت ي   لياًو واداال: إن  اهلل تعداىل ي  در بد  العد   والرأ دةو  دوإ ،دن رد  ا و 
                                                           

 .1ب 1ص 45حبار األاوار: م (445)
 .2-1ح 14ص 1: م ن أ بار الردا راجر  يو  (446)
 الشق ة: القطعةو  لسان العرب( ماد و شقق. (447)
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 .(118)«وويّ ،ن  اداح وجح ح و اا ح
إادا يشدرتين بدأمر  ويست اد من هدصح األ بدار أن  اجلاريدات اقم  دات األ مدة األ  دار 

ّ  السر  يف إلّ هو إر  ادت  مبحاا  د باالددا ة إىل   دارهتن  د إو دار أاد  ال  در  اهلل تعاىلو ولع
 ب  احلر و واألمة من هصح اجل ة.

 
 ي مر بالزواج الطاهر الرسول 

 ، ا اشرتت ممدة رأت يف ا،ندام رمدو  اهلل  روري أن  محي و اقم  مومد بن جع ر 
 أهددّ األرض  ذادد  مدديل  لددد  من ددا  ددري يقددو  اددا: يددا محيدد وو هدد  ممددة البنددّ مومددد 

 .(115) وهبت ا ل 
اددا   لددب بددن ميددثم: تعددن أيب يقددو : تعددن أمددب تقددو : كااددن ممددة بكددراً ،ددا اشددرتهتا 

 محي و.
 عند ما  مل  بالنور

ا االن:  اقم  االمام الردا   ن ممة  روب الشي  الص و    أّن 
وهتلدي ً وز يد اً ، ا محلن باب   لب م أشعر بثقّ احلمدّ وكندن أتدر يف مندامب تسدبيحاً 

 من بط   ي ز   إلّ وي و ل و  ذإا ااتب ن م أتر شيئاً.
ددا ودددعت و واددر  لددد األرض وادددعاً يدد ح  لددد األرضو را عدداً رأمدد  إىل السددمابو وددر     لم 

هنيئدداً لددّ يددا ممددة  »و  قددا   : شدد تي  كأادد  يددتكل مو  دد  ّ إ   أبددوح مومددد بددن جع ددر 
 «.كرامة ربّ 

اح يف  رادددة بي دددابو  دددأإ ن يف اقإاددد  األ دددن وأادددام يف األيسدددرو ود دددا زددداب ال دددرات  ناولتددد  إي ددد
 .(150)« صي   ذا  بقية اهلل يف أرد » حن ك و ق رد ح إ  و  قا : 
يوم اجلمعدة  ول ها الطاهر االمام  لب بن مومد الردا  ول ت السي و ممة 

ة  لددن مددن ربيددر األو  مددنة ثدد ث با، ينددة ا،نددوروو وايددّ: يددوم اخلمدديةو الحدد ب  شددرو ليلدد

                                                           
 .145دال ّ االمامة: ص (448)
 .1 صّ 4ب 114إ  م الورب: ص (449)
 .2ح 1ب 21ص 1: م يون أ بار الردا  (450)
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 مددة مددن و رواح ابددن بابويدد و وايددّ: مددنة  ومخسدد  وما ددةو بعدد  و دداو االمددام الصدداد  
 .(154)إح ب ومخس  وما ة

   ش مدرسة أه  البي  
برتبية وتعليم السي و ممة  وال و االمام الكاوم  تولن السي و اجلليلة محي و 

     مددد  حدددّت تعلمدددن الكثدددري مدددن  لدددوم   و كمدددا تربدددن وتعلمدددن مدددن حلوج دددا
 .االمام  لب بن مومد الردا 

 قمة األدب
يف امددة األ دد   واألدب االمدد مبو وكااددن أمددوو حسددنة  كااددن السددي و ممددة 

 للنساب يف إلّ.
  ق  ورد: 

 أن تكتم كاان من أ  ّ النساب يف  قل ا ودين ا وإ  ام ا ،والهتا محي و ا،ص او حّت 
 .(154)ن ب  ي ي ا منص ملكت ا إج ال اا(أّنا ما جلس

                                                           
 .166ص 4اا ر ا،ناا : م (451)
 .2ب 11ص 1: م راجر  يون أ بار الردا  (452)
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 ال ص  الحادي عشر:
 
 السي  و مبيكة 

  وال و االمام  م   بن  لب اجلواد 
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 نسبها

 .وال و االمام  م  بن  لب اجلواد هب السي و مبيكة النوبية 
 ومن أتا  ا أي اً:  درو( و  يزران( و روااة(.

 وايّ:  مكينة(.
 احلسن(. كنيت ا:  أم

هدددب اقم  ولددد  يقدددا  ادددا:  إكدددر الشدددي  الكليددد : أن  اقم  االمدددام  مددد  بدددن  لدددب اجلدددواد 
 مبيكة اوبية.

 كااددن مدددن أهددّ بيدددن ماريددة القبطيددة اقم  إبدددراهيم ابددن رمدددو  اهلل   وروب: أّنددا 
(152). 

ويف البحدددار: واقم دددد  اقم  ولدددد  تددد  د  در و( وكااددددن مر مددددي ة أو مريسدددية
ردددددا ق ت اهددددا ال (151)

 )(155):   يزران. 
 

 من  ضائلها
مدددن أ  دددّ اسددداب حلماّنددداو واددد  أشدددار إلي دددا النددد  األ  دددم  كاادددن السدددي و مدددبيكة 

  : (156)«بأيب ابن  ريو االماب النوبية الطي بة»بقول . 
 

 يبلغها السالم المعصوم 
يف  ريدق مكدة ا،كرمدة  ويف  رب يزي  بدن مدليألو وم ااتد  ل مدام مومدد بدن جع در 

 يري ون العمرو:  وهم
 : اا  االمام أبو إبراهيم مومد الكاوم 

                                                           
 .باب مول  أيب جع ر  م   بن  لب الثاين  452ص 1الكايف: م (453)
 مريسة د بتش ي  الراب د  لد وحلن مكينةو ارية زصر ووالية من ااحية الصعي . (454)
 .12ح 11ص 51راجر حبار األاوار: م (455)
 .151ص 2راجر كشف الوم ة: م (456)
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 إين اقؤ ص يف هصح السنةو واألمر إىل اب   لبو تب   لب و لب.»
 . أم ا  لب األو   علب بن أيب  ال  
 .وأم ا  لب اآل ر  علب بن احلس  

 اق طب   م األو  وحكمت  وبصرح وود ح ودين  و نت .
 «.د ما يكرح ولية لد  أن يتكل م إال  بع  موت هارون بأربر من و نة اآل ر ورربح  ل

يا يزي و  ذإا مررت  صا ا،ودر ولقيت  ومتلقاحو  بش رح أا  ميول  لد  غ م أم  »ق اا : 
مأمون مبار  وميعلمّ أاّ  لقيت و  أ ربح  ن  إلّ أن  اجلارية اليت يكون من دا هدصا الود م 

و وإن ا رت أن تبلو ا م   الس م جارية رمو  اهلل  (157)قبطيةجارية أهّ بين مارية ال
 .(158)« ا عّ إلّ

 عند و دة النور
 و االن: روب ابن ش ر شوب  ن حكيمة بنن االمام مومد بن جع ر 

يدددددا »و  قدددددا   : و د ددددداين الرددددددا ، دددددا ح دددددرت والدو اخليدددددزران اقم  أيب جع دددددر 
 وودر لنا مصباحاً وأغلق الباب  لينا.« القابلة بيتاً حكيمةو اح رري والدهتا وأ ل  وإي اها و 

ددا أ ددصها الطلددق  لم 
  ددب ا،صددباح وبدد  يدد ي ا  سددنو  اغتم ددن بط ددب ا،صددباحو  (155)

يف الطسدددن وإإ  ليددد  شدددبب رايدددق ك يئدددة الثدددوب   بيندددا حندددن كدددصلّ إإ بددد ر أبدددو جع دددر 
 يسطر اورح حّت أداب البين  أبصرااح.
  ن  إلّ الوشاب.  أ صت   ودعت  يف ح رري واز ن

يدا »  تو الباب وا   رغنا من أمرحو  أ صح  ودع  يف ا،   واا   :    اب الردا 
 «.حكيمةو إلزمب م  ح

ددا كددان يف اليددوم الثالددت ر ددر بصددرح إىل السددمابو ق ا ددر  يندد  ويسددارح ق اددا :  االددن:  لم 
 «.أش   أن ال إل  إال  اهلل وأش   أن   م اً رمو  اهلل»

  قلن: تعن من هصا الص    باً.  ز ةو  أتين أبا احلسن  (160) رو  قمن إ
                                                           

 القبأل: أهّ مصر واسبن إلي م ابطيةو كتاب  الع ( ماد و ابأل. (457)
 .2ال صّ 115الورب: صإ  م  (458)
 الطلق: وجر الوالدوو  لسان العرب( ماد و  لق. (459)
 الص ر: اخلوف وال زعو  لسان العرب( ماد و إ ر. (460)
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 ؟ «وما إا » قا : 
  أ ربت  اخلرب.

 .(164)«يا حكيمةو ما ترون من   ا ب  أكثر» قا : 

                                                           
 .155ص 4مناا     أيب  ال : م (461)
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 ال ص  الثانش عشر:
 السّيدة سمانة المغربية  
 والدة اإلمام 

  علش بن محمد الهادي 
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 نسبها

  و وال و االمام  لب ااادري  ية هب السي و تااة ا،ورب
 ومن أتا  ا:  مومن( و  من رشة ا،وربية(.

 كنيت ا:  أم احلسن( و أم ال  ّ(. 
  ضائلها

 من أ  ّ اساب حلماّنا. كاان 
تربيت ددا وهتددصيب او  أابلددن  لددد  ا ددة اهلل و بادتدد و وكااددن  وادد  تددوىل  االمددام اجلددواد 

دد اتو والتاليددا ت لكتدداب اهللو وكااددن مددن التقددوب والددورع حبيددت ال يقر ددا مددن القااتددات ا،ت   
 شيطان مارد.

 أا  اا :  روري  ن أيب احلسن ااادري 
اقم ب  ار ة حبق ب وهب من أهّ اجلنةو ال يقر ا شيطان ماردو وال ينااا كي  جب ار  نيد و »

بعدددددددددد  اهلل الدددددددددديت ال تنددددددددددامو وال ختتلددددددددددف  ددددددددددن اقم  ددددددددددات الصدددددددددد  يق   (164)وهددددددددددب مكلددددددددددوبو
 

 الزواج المبارك
 دأ لم  أن   روب  م  بن ال درم بدن إبدراهيم ادا : د داين أبدو جع در  م د  بدن  لدب

اا لة ا  ا من و ي ا خن اس ومع  جوارو ود ر إ   مبع  ديناراًو وأمرين بابتياع جارية ور  ا 
 .  (161) و  م ين و ملن زا أمرينو  كاان اجلارية اقم  أيب احلسن

 
 

                                                           
 مكلوبو:   ووة و رومة. (462)
 .216دال ّ االمامة: ص (463)
 .216دال ّ االمامة: ص (464)
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 المولود الطاهر
يف ا، يندة ا،ندوروو وايدّ  مولودها الطاهر االمدام اادادري  ول ت السي و تااة 

يف اليددوم اخلدامة  شدر مدن إري احل ددةو أو الثداين مدن رجدد و  (166)مدن يثدرب (165)يف بصدريا 
 منة ما ت  واثنيت  شروو وايّ: يف الثالت من ش ر رج   ام ما ت  وأربر  شرو لل  رو.

                                                           
 .182ص 4تبع   ن ا، ينة ا،نورو بث ثة أميا . ا،ناا : م مومد بن جع ر  بصريا: ارية أم س ا االمام (465)
 .4ح 1ب 115ص 51حبار األاوار: م (466)
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  ص  الثال  عشر:ال
 السّيدة  دي  

  والدة اإلمام الحسن العسكري 
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 نسبها

 . وال و االمام احلسن العسكرري  هب السي و  حق يت( 
 ومن أتا  ا:  مقليّ( و ج و(.
 وايّ:  تااة(و وايّ:  مومن(.

 من  ضائلها
عدد  مددن العار ددات الصدداحلاتو وك ددد يف   ددل ا أّنددا كااددن م ددزع الشدديعة ب كااددن 

 . و او أيب  م  العسكرري 
 دن أمحد  بدن إبدراهيمو ادا : د لدن  لدد حكيمدة بندن   ق  روب الشي  الصد و  

يف منة اثنيت ومت  وما ت و   م  بن  لب الردا اق ن أيب احلسن راح  العسكر 
  كل مت ا من وراب ح اب ومألت ا  ن دين ا  سم ن   من تأف  م.

  سمت . بن  لب  ق االن: واحل ة بن احلسن
  قلن اا: جعل  اهلل   ا  معاينة أو  رباً؟

 كت  ب  إىل اقم  .   قالن:  رباً  ن أيب  م   
  قلن اا:  أين الول ؟ 

  قالن: مستور.
  قلن: إىل من ت زع الشيعة؟ 
 . قالن: إىل اجل و اقم أيب  م  

  قلن اا: أات ري زن وري ت  إىل امرأو؟ 
أوردددد إىل اق تددد   و  دددذن  احلسددد  بدددن  لدددب باحلسددد  بدددن  لدددب قالدددن: ااتددد اب 
مدددن  لدددم  يف ال ددداهرو  كدددان مدددا خيدددرم  دددن  لدددب بدددن احلسددد   حلينددد  بندددن  لدددب 
 . (167)مرتاً  لد  لب بن احلس   ينس  إىل حلين  

 : وأشاد زكاات ا وتو منزلت ا وكراماهتاو  قا   وا  أثىن  لي ا االمام ااادري 

                                                           
 .45ب 514ص 2كما  ال ين: م  (467)
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 «.ات ا د مسلولة من اآل ات واألرجاس واألماسمليّ د وهو »
 لددددد  أادددد  ، دددا د لددددن مقددددَلْيّ اقم  االمدددام احلسددددن العسددددكرري  وروري  دددن العددددام 

مقَلْيّ مل ن من كّ   ة و اهةو ومن كّ رجة ومامةو ق اا : »اا :  االمام ااادري 
تددد   لدددد  لقددد  الدددصري  دددأل األ ّ  ح   رض  ددد الً كمدددا ملئدددن ال تلبثددد  حدددّت يعطيدددّ اهلل  ز وجددد

 «.جوراً 
 المولود الطاهر

با، ينة يف ش ر ربير  يف حبارح: أا  كان مول  أيب  م   روب الع مة اجمللسب 
األو  منة ث ث  وما ت  واقم   اقم  ول  يقا  اا ح يثة 
(168). 

                                                           
 .2ح 215ص 51حبار األاوار: م (468)
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 ال ص  الرابع عشر:
 السّيدة نرجس 

  والدة اإلمام المهدي المنتظر 
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 نسبها

بنددن يشددو ا بددن ايصددر ملددّ الددرومو واقم  ددا مددن ولدد  احلددواري   ب السددي و اددرجة هدد
 .تنس  إىل نعون ورب ا،سيو 

 ومن أتا  ا أي اً:  مليكة( و رقيّ( و مومن( و روااة( و مر (.
 وايّ:  حكيمة(و وايّ:  مخأل(.
 ولكن أش ر أتا  ا:  ارجة(.

 وكنيت ا: اقم   م .
 بشرائها ي مر اإلمام الهادي 

روب بشر بن مليمان الني اسو وهو من ول  أيب أي وب األاصارريو أح  موا  أيب احلسن 
 وجارمها بسر  من رأبو اا :  وأيب  م  العسكرري  ااادري 

دد  العسددكرري   ق  دد  يف أمددر الرايددقو  كنددن ال  كدان موالاددا أبددو احلسددن  لددب بددن  م 
مدوارد الشدب ات حدّت كمقلدن معدر يت  يد و  أحسدنن  أبتاع وال أبير إال  بذإا و  اجتنبدن بدصلّ

ال ر   يما ب  احل   واحلدرامو  بينمدا أادا إات ليلدة يف مندز  بسدر  مدن رأبو واد  م دد هدوري  
من الليّ إإ ارع الباب اارعو  ع وت مسر اً  دذإا أادا بكدا ور اخلدادمو رمدو  موالادا أيب  (165)

 ي  وين إلي . احلسن  لب بن  م  
مدن  واق ت  حكيمدة  ايب ود لن  لي و  رأيت  و  ث أبن  أبا  م   لبسن ثي
 وراب السرت.

ددا جلسددن اددا : يددا بشددرو إاددّ مددن ولدد  األاصددارو وهددصح الواليددة م تددز   دديكمو يرث ددا   لم 
يدددددّ ومشددددر  ّ ب  ددددديلة تسددددبق  دددددا   لددددف  دددددن مددددلفو  دددددأاتم ثقاتنددددا أهدددددّ البيددددنو وإين  مقزك 

 بسر  اق لعّ  لي و واقا ص  يف ابتياع أمة.الشيعة يف ا،واالو  ا:  (170)شأو
 كتدد  كتابدداً ملصددقاً  ددأل رومددب ولوددة روميددةو و بددر  ليدد   ازدد و وأ ددرم شسددتقة ردد راب 

                                                           
 ااوري: احل  الطويّ من الزمانو  لسان العرب( ماد و هوا. (469)
 ماد و شأري.الشاؤ: السبقو  لسان العرب(  (470)
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ددددد   دددددا إىل بوددددد ادو وأح دددددر َمْعدددددرَب   ي دددددا ما تدددددان و شدددددرون دينددددداراًو  قدددددا :  دددددصها وتوج 
(174) 

 َدحوو كصا. (174)ال رات
رري من دداو  ددم  وا ددف ا،بتددا   مددن وكدد ب  ددذإا ورددلن إىل جاابددّ السددباياو وبددرحلن اجلددوا

او اد ب  العبداسو وشدراإم مدن  تيدان العدرا و  دذإا رأيدن إلدّ  أشدرف مدن البعد   لدد ا،سدم د 
ددداس  ام دددة ّندددار  إىل أن تدددربحل للمبتدددا   جاريدددة رددد ت ا كدددصا وكدددصاو البسدددة   مدددر بدددن يزيددد  الني 

د ،ددن ودداو  ،سدد او ويشددوّ ا ددرح حريددرت  ردد يقت  زتنددر مددن السدد ور و،ددة ا،عددرتض واالاقيددا
دداسو  تصدددرخ ردددر ة روميددةو  دددا لم أّندددا  بتأم ددّ مكاشددد  ا مدددن وراب السددرت الرايدددق  ي دددر ا الني 

 تقو : وا هتّ مرتاح. 
  يقو  بعط ا،بتا  :  لب  بث فا ة دينارو  ق  حلادين الع اف  ي ا رغبة.

ملكد  مدا بد ت    يدّ  و لدد مثدّ مدرير  تقو  بالعربية: لو برحلت يف حلري مليمان 
 رغبةو  أش ق  لد مالّ.

  يقو  الني اس:  ما احليلةو والب   من بيعّ؟.
  تقو  اجلارية: وما الع لة؟ والب   من ا تيار مبتاع يسكن ال  إلي  وإىل أماات  ودياات .
 عن  إلّ ام إىل  مر بن يزي  الني اس واّ ل : إن  معب كتابداً ملصدقاً لدبعط األشدرافو  

بلودددة روميدددة و دددأل  رومدددب ووردددف  يددد  كرمددد  وو دددابح وابلددد  ومدددياؤحو  ناوادددا لتتأم دددّ منددد   كتبددد 
 أ    راحب و  ذن مالن إلي  ورديت   أاا وكيل  يف ابتيا  ا منّ.

   مدوالري أبدو احلسدن  (172)اا  بشر بن مليمان الني اس:  امتثلن ثير مدا َحد  ح
 يف أمر اجلارية.

ددا ا ددرت يف الكتدداب بكددن بكدد دداس: بعدد  مددن  لم  اًب شدد ي اًو واالددن لعمددر بددن يزيدد  الني 
ا،ول  دددة أاددد  مدددّت امتندددر مدددن بيع دددا منددد  اتلدددن  (171)رددداح  هدددصا الكتدددابو وحل دددن باحملرجدددة

                                                           
معرب: أري اجلسر الصري يعرب الناس  لي و الصراو: امم لن رين يف بود ادو مهدا: الصدراو الكدرببو والصدراو الصدوربو إكدر إلدّ  (471)

 يااوت احلموري يف كتاب   مع م البل ان(.
 يلتقدب مدر دجلدة يف البطدا ر ال رات: ّنر   يم مش ور خيرم مدن حد ود الدروم ق   در  بدأ راف الشدام ق  بالكو دة ق  باحلل دة ق   (472)

 ويصريان ّنراً واح اً ق يص   ن   بادان يف حبر  ارس.  ّمر البحرين( ماد و  رت.
 ح  ح: مي زحو  لسان العرب( ماد و ح  . (473)
،لك د و مدن احملرجة: أري القسم واليم  اليت ت ي ق  لد احلالفو حبيت ال يبقد لد  ّا   ن بر  اسم و اولد   ا،ول  دة(: أري ا (474)

 اليم  والقسم.
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 ا س ا.
 مددا حللددن أشدداح  يف فن ددا حددّت امددتقر  األمددر  يدد   لددد مقدد ار مددا كددان أرددحبني  مددوالري 

 و اح مددد   وتسدددل من منددد  اجلاريدددة مدددن الددد اااري يف الشسدددتقة  أري الصدددر و( الصددد رابو  امدددت
 داحكة مستبشروو وااصر ن  ا إىل ح ريت اليت كنن  وري إلي ا ببو اد.

 أنا مليكة
وت دع   (175)مدن جيب دا وهدب تلثمد   ما أ صها القرار حّت أ رجن كتداب موالهدا 
  لد    هاو وتقطبق   لد ج ن ا وزسح   لد ب ّنا.

  تعر   راحب ؟ قلن تع  باً من ا: أتلثم  كتاباً وال
و أ درين تعدّ و ددر غ   االدن: أي دا العداجزو ال دعيف ا،عر ددة زحدّ أوالد األابيداب 

 البّ. 
 أاا مليكة بنن يشو ا بن ايصر ملّ الروم.

 نعون. واقم ب من ول  احلواري  تنس  إىل ورب ا،سيو 
وأاددا مددن بنددات  اقاب ئددّ الع دد  الع يدد : إن  جدد  ري ايصددر أراد أن يددزو ج  مددن ابددن أ يدد و

ث ث  شرو منةو   مر يف اصدرح مدن اسدّ احلدواري  مدن القسيسد  والرهبدان ث فا دة رجدّو 
ومددن إوري األ طددار مددبعما ة رجددّو وثددر مددن اقمددراب األجندداد واددو اد العسدداكر واقبدداب اجليددوش 
وملدددو  العشدددا ر أربعدددة  الفو وأبدددرحل مدددن  دددو ملكددد   رشددداً مصدددوغاً مدددن أردددناف اجلدددواهر إىل 

 .(176)القصرو  ر ع   و  أربع  مرااو  رحن
 لم ا رع  ابن أ ي  وأح ان ب  الصلبان واامن األماا ة  ك  اً 
و واشرت أمد ار (177)
االميّو تسااطن الصلبان مدن األ دا   لصدقن بداألرضو وتقو ددن
األ مد و  اّندارت  (178)

 إىل القرار.
ت ألدوان األمداا  ة وارتعد ت  را صد مو  قدا   و در  الصدا   مدن العدرش موشدي اً  ليد و  تودري 

كبدددريهم جلددد  ري: أي دددا ا،لدددّو اق  ندددا مدددن م اددداو هدددصح النحدددوس ال ال دددة  لدددد حلوا  هدددصا الددد ين 
                                                           

 تلثم : تقبل و  لسان العرب( ماد و لثم. (475)
 ا،رااو: ال رجةو  لسان العرب( ماد و راو. (476)
  كف: أابّ  لي  مواوباً ال يصرف  ن  وج  و  لسان العرب( ماد و  كف. (477)
 تقو دن: ت ر انو  لسان العرب( ماد و اوض. (478)
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 ا،سيحب وا،صه  ا،لكاين.
اً ش ي اً واا  لألماا ة: أايموا هصح األ مد و وار عدوا الصدلبان   تطري  ج  ري من إلّ تطري 

جددد  ح القحلو م منددد  هدددصح الصدددبي ة  يددد  ر حنومددد  ا،نكدددوس  (175)وأح دددروا أ دددا هدددصا ا،ددد بر العددداثر
  نكم بسعودح.

ددا  علددوا إلددّ حدد ث  لددد الثدداين مددا حدد ث  لددد األو و وت ددر   الندداسو واددام جدد  ري   لم 
 ايصر موتم اًو ود ّ اصرحو واقر ين الستور.

 يخطبها من عيس  الرسول 
  اجتمعددوا يف والشددمعون و دد  و مددن احلددواري  ادد  رأيددن يف تلددّ الليلددة كددأن  ا،سدديو 
السدماب  لدواً وارت ا داً يف ا،وددر الدصري كدان جد  ري  (180)اصر ج  ريو واصبوا  ي  مندرباً يبدارري

 مر  تية و   و من بنيد و  يقدوم إليد  ا،سديو  اص   ي   رش و    ّ  لي م  م  
: يددا روح اهلل إين  جئتددّ  ا بدداً مددن ورددي ّ نعددون  تاتدد  مليكددة البدد   يعتنقدد و  يقددو  

 راح  هصا الكتاب. وأومأ بي ح إىل أيب  م   هصاو
إىل نعونو  قا  ل : ا   أتا  الشرفو  صّ رمحّ برحم رمو  اهلل   ن ر ا،سيو 

 . 
 اا : ا   علن.

وشددد   بندددو  وحلو جددد  منددد و وشددد   ا،سددديو   صدددع  إلدددّ ا،ندددرب و طددد   مددد  
 واحلواريون.  م  

ددا امددتيق ن مددن اددومب أشدد قن أن أادد   هدد صح الرؤيددا  لددد أيب وجدد  ري اا ددة القتددّو  لم 
  كنن أمر ها يف ا سب وال اقب ي ا ام.
 اإل راج عن أسرى المسلمين

حدددّت امتنعدددن مدددن الطعدددام والشدددرابو وددددع ن  وددددرب رددد رري زحبدددة أيب  مددد  
ا سددبو ود   شيصددبو ومردددن مرددداً شدد ي اًو  مددا بقددب يف مدد ا ن الددروم  بيدد  إال  أح ددرح 

                                                           
 رب( ماد و  ثر.العاثر: الكص ابو  لسان الع (479)
 يبارري: يسابقو  ّمر البحرين( ماد و برأ. (480)
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 ب.ج  ري ومأل   ن دوا 
  لم ا برح ب  اليأس اا : يا ار و  ي    ّ ختطر ببالّ ش وو  اقحلودك ا يف هصح ال ايا؟

ددن يف مدد نّ   قلددن: يددا جدد  ري أرب أبددواب ال ددرم  لددب  مولقددةو  لددو كشدد ن العددصاب  م 
مددددن أمددددارب ا،سددددلم و و ككددددن  ددددن م األغدددد  و وتصدددد  ان  لددددي مو ومننددددت م بدددداخل صو 

    ا ية وش اًب. لرجوت أن ي   ا،سيو واقم   
ددا  عددّ إلددّ جدد  ري جتل دد ت يف إو ددار الصددحة يف بدد ينو وتناولددن يسددرياً مددن الطعددامو   لم 

  سر  بصلّ ج  ريو وأابّ  لد إكرام األقمارب وإ زاحلهم.
  سالمها

اد  حلارتد  ومع دا مدر  بندن  مدران   رأين أي داً بعد  أربدر ليدا  كدأن  مدي و النسداب 
 نانو  تقو    مر : هصح مي و اساب العا، و واقم  من ورا ف اجل (184)وألف وري ة

 . حلوجّ أيب  م  
 من حلياريت.  أتعل ق  ا وأبكب وأشكو إلي ا امتناع أيب  م  

ال يزور  وأان مشركة باهلل و لد مدصه   : إن  اب   قالن   مي و النساب 
ن  ملدددن إىل رددددد اهلل تدددربأ إىل اهلل تعددداىل مدددن ديندددّو  دددذ النصددداربو وهدددصح اق ددديت مدددر  
ّ  وردد ا،سيو ومر    إي ا   قو :   نّ وحليارو أيب  م    ز وج

أش   أن ال إل  إال  اهللو وأش   أن  أيب  م  اً رمو  اهلل. 
ددا تكل مددن  ددصح الكلمددة دددم ت  مددي و النسدداب  إىل ردد رهاو  طي بددن   ا سددب   لم 

 ا   ذين من صت  إليّ.إي   واالن: اآلن توا عب حليارو أيب  م  
  ااتب ن وأاا أاو : وا شوااح إىل لقاب أيب  م .

  ش لقاء الحبيب
يف مندامبو  رأيتد  كدأين أادو  لد : ج دوت    لم ا كاان الليلة القابلة جابين أبو  م  
 يا حبي  بع  أن شولن ال  جبوامر حبّ؟ 

 حلا در  يف كدّ ليلدة إىل أن  قا : ما كان تأ ريري  ندّ إال  لشدركّو وإإ اد  أمدلمن  دذين  
 نيمر اهلل نلنا يف العيان.

                                                           
 الوري ة: األمةو  لسان العرب( ماد و ورف. (481)
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  ما اطر     حليارت  بع  إلّ إىل هصح الواية.
 قصة األسر

 اا  بشر:  قلن اا: كيف واعن يف األمر؟
جيوشداً إىل اتدا   (184)ليلة من الليا  إن  ج    ميسدرب  قالن: أ ربين أبو  م  

للحا   م متنك رو يف حلري  اخل م مر    و من الورا ف ا،سلم  يوم كصاو ق يتبع مو  عليّ ا
 من  ريق كصا.

  علنو  واعن  لينا    ر ا،سلم  حّت كان من أمرري ما رأين وشاه تو وما شعر 
 أح  يب بأين  ابنة ملّ الروم إىل هصح الواية موا و وإلّ بذ    ب إي ا   لي .

 مة  ن اتبو  أاكرت  والن: ارجة. ولق  مأل  الشي  الصري واعن إلي  يف م م الوني
  قا : امم اجلوارري.
 رومية تتكلم بالعربية

  قلن: الع   إاّ رومية ولسااّ  ريب؟
جددد  ري ومحلددد  إي ددداري  لدددد تعل دددم اآلداب أن أو دددز إىل امدددرأو  (182)االدددن: بلدددق مدددن ولدددوع 

امدددتمر  ترثااددد  يف اال دددت ف إ  و  كاادددن تقصددد ين ردددباحاً ومسددداًبو وت يددد ين العربيدددة حدددّت 
  لي ا لساين وامتقام.

 البشرى بشرف األبد
ددا ااك ددأت  ددا إىل مددر  مددن رأب د لددن  لددد موالاددا أيب احلسددن العسددكرري  اددا  بشددر:  لم 

  و  قا  اا: كيف أرا  اهلل  ز  االم م وإ   النصرااية وشرف أهّ بين  م  ؟ 
؟ االن: كيف أرف لّ يا بن رمو  اهلل   ما أان أ لم ب  م  

ا أحد  إليدّ:  شدرو  الف درهدم؟ أم بشدرب لدّ بشدرف اا  :  ذين  اقري  أن اقكرمّو  ذ  
 األب ؟

 االن: بّ البشرب.

                                                           
 يسرب: نيرريو كتاب  الع ( ماد و مرب. (482)
 الولوع: الع اةو  لسان العرب( ماد و ولر. (483)
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:  أبشرري بول   لّ ال ايا شرااً وغرباًو و أل األرض اسطاً و  الً كما ملئن  اا  
 ولماً وجوراً.

 االن:   ن؟
كددصاو مددن مددنة كددصا لددد  مددن ليددّ كددصا مددن شدد ر   :   ددن  طبددّ رمددو  اهلل اددا  
 بالرومية.

 ووري  . االن: من ا،سيو 
 ووري  ؟ اا :   ن حلو جّ ا،سيو 
 .االن: من ابنّ أيب  م  

 اا :   ّ تعر ين ؟
االددن: وهددّ  لددوت ليلددة مددن حليارتدد  إي دداري منددص الليلددة الدديت أمددلمن  ي ددا  لددد يدد  مددي و 

 النسابو اقم  ؟
 علميها ال رائص والسنن

 .: يا كا ور اقدع   اق يت حكيمة ااادري  قا  أبو احلسن 
  لم ا د لن  لي  اا  اا: ها هي . 
  ا تنقت ا  ويً و ومر ت  ا كثرياً.

: يدددددا بندددددن رمددددو  اهلل ا رجي دددددا إىل منزلددددّو و ل مي دددددا ال دددددرا ط  قددددا  ادددددا موالاددددا 
 . (181)واقم  القا م  والسننو  ذّنا حلوجة أيب  م  

  ش ليلة النصف من شعبان
واالددن: بعددت إ   أبددو  مدد   بنددن أيب جع ددر اجلددواد  روت السددي  و حكيمددة 

دددة اجعلدددب إ طدددار  الليلدددة  نددد اا  ذّندددا ليلدددة النصدددف مدددن  احلسدددن بدددن  لدددب   قدددا : يدددا  م 
 و وهو ح  ت  يف أرد .شعبانو  ذن  اهلل تبار  وتعاىل مي  ر يف هصح الليلة احل  ة

 االن:  قلن ل : ومن اقم ؟ 
 رجة؟ اا   : ا

 الن ل : واهلل جعل  اهلل   ا  ما  ا أثر.
                                                           

 .1ح 41ب 414ص 2كما  ال ين: م  (484)
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  قا : هو ما أاو  لّ.
ددا مددل من وجلسددنو جددابت تنددزع   ددب واالددن  : يددا مددي يت كيددف  االددن:   ئددن  لم 

 أمسين؟ 
  قلن: بّ أان مي يت ومي و أهلب.

 االن:  أاكرت او  واالن: ما هصا يا  م ة؟
مدي   لدّ يف ليلتدّ هدصح غ مداً مدي اً يف الد ايا االن:  قلن اا: يدا بنيدة إن  اهلل تعداىل 

 واآل رو.
 االن:  ي لن وامتحين.

ددا أن كددان يف  ددا أن  رغددن مددن ردد و العشدداب اآل ددرو وأ ددصت م دد عبو  رادد تو  لم   لم 
جوف الليّ امن إىل الص وو   رغن من ر يت وهب اا مة ليسدن  دا حادثدةو ق جلسدن 

 هب راا وو ق اامن ورل ن واامن.معق بةو ق ادط عنو ق ااتب ن  ز ة و 
: و رجدن أت ق د  ال  در وإإا بدال  ر األو  كصبد  السدرحان االن السي  و حكيمة 

 وهب اا مة.
 :    لت  الشكو .االن السي  و حكيمة
 من اجمللةو  قا : ال تع لب يا  م ة   ا  األمر ا  ارب.  صاح يب أبو  م  

و  بينمدا أادا كدصلّ إإ ااتب دن  ز دةو يدةو أم السد  وواالن:   لسدن  قدرأت 
  وثبن إلي او  قلن: امم اهلل  ليّو ق الن اا:  س   شيئاً؟ 

 االن: اعم يا  م ة.
  قلن اا: اثعب ا سّ واثعب البّو   و ما الن لّ. 

: ق أ ددددصت   ددددرتو وأ ددددصهتا  ددددرتوو  تنب  ددددن حبددددة مددددي ريو اددددا  السددددي  و حكيمددددة 
ماج   لد أرض يتلق دد زسداج حو   دممت  إ    دذإا  ا أاا ب   كش ن الثوب  ن و  ذإ

 ا يف من  ف. أاا ب  
 : هلم ب إ   اب  يا  م ة. صاح يب أبو  م  

  ئن ب  إلي و  ودر ي ي   دن إليتد  وو درحو ووددر ا ميد   لدد رد رحو ق أدىل لسداا  
 ا ب .يف  ي  وأمر  ي ح  لد  يني  وتع  وم ارل و ق اا : تكل م ي
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 بد ح ورمدول و ق ردل د  لدد  : أش   أن ال إل  إال  اهلل وأش   أن   م  اً  قا 
 .(185)إىل أن واف  لد أبي  ق أح م و لد األ م ة  أمري ا،لمن  

 : يا  م ةو اإه  ب  إىل اقم   ليسل م  لي او وا ت  ب .اا  أبو  م  
 جمللة. صهبن ب و  سل م  لي ا ورددت  وودعت  يف ا
 ق اا : يا  م ةو إإا كان اليوم السابر  أتنا.

دددا أردددبحن جئدددن القمدددل م  لدددد أيب  مددد   و وكشددد ن االدددن السدددي  و حكيمدددة:  لم 
 السرت ألت ق   مي ريو  لم أرحو  قلن ل : جعلن   ا و ما  عّ مي ري؟ 

 . قا : يا  م ةو امتود ناح الصري امتود ت  اقم  مومد 
 ا كان يف اليوم السابرو جئن ومل من وجلسن.االن السي  و حكيمة:  لم  

: هلم ب إ   اب و   ئن بسي ري وهو يف اخلراةو   عّ بد  مدا  عدّ يف االقوىلو  قا  
 ق أدىل لساا  يف  ي  كأا  يوص ي  لبناً أو  سً و ق اا : تكل م يا ب  .

ا،دددلمن  و لدددد  أشددد   أن ال إلددد  إال  اهللو وثدددىن بالصددد و  لدددد  مددد  و لدددد أمدددري» قدددا : 
 ق ت  هصح اآلية: األ م ة  رلوات اهلل  لي م أثع ( حّت واف  لد أبي  

ددًة بسددم اهلل الددرمحن الددرحيم  ددْم أَ يمَّ َواقرييدد ق َأْن َاقددنَّ َ لَددد الَّددصييَن اْمتقْ ددعي قوا يفي اأَلْرضي َوَمَْعَل ق
دددمق الْدددواريثيَ    دددَن َاقدددْم يفي ا َوَمَْعَل ق َك  دددندْ قْم مدددا كدددااقوا َواق دددا مي أَلْرضي َواقدددريرَي  يْرَ دددْوَن َوهامددداَن َوجقنقوَدمهق

َوَْصرقونَ 
(186)»(187). 

 السيدة صقي 
ددب  ددة بدن احلسدن رداح  الزمددان واد  إكدر احملد ث القم  : إن  اقم  االمدام الثداين  شدر احل  

ملددّ   رددلوات اهلل  ليدد  و لددد  با دد  مددا توالددن األحلمددان(و هددب مليكددة بنددن يشددو ا بددن ايصددر
و،دا اقمدرت ت دن ا سد ا  الرومو واقم  ا من ول  احلواري  تنس  إىل نعدون وردب ا،سديو

اددرجةو لددئ   يعر  ددا الشددي  الددصري واعددن إليدد و و، ددا ا رتاهددا مددن النددور واجلدد ب بسددب  احلمددّ 
ا،نو ر ت ين رقي  
(188). 

                                                           
و  لسان العرب( ماد و ح  (485)  م.أح م: كف 
 .6د  5مورو القص :  (486)
 .256ص 2رودة الوا   : م (487)
 .115راجر  األاوار الب ي ة( للشي   ب اس القم ب: ص (488)
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 ليلة الميالد
 ،بار  كالتا :يف كتاب  الويبة( اصة ا،ي د ا روري الشي  الطومب 
أّندا االدن: بعدت أبدو  مد   بنن  م  بن  لدب الرددا   ن السي  و حكيمة 

   منة مخة ومخس  وما ت  يف النصف مدن شدعبان ادا : يدا  م دة اجعلدب الليلدة إ طدار
ّ  ميسر   بولي   وح  ت   لد  لق   لي يت من بع ري.   ن ري  ذن  اهلل  ز وج

ور شدد ي  وأ ددصت ثيددايب  لددب  و رجددن مددن مددا يت االددن حكيمددة:  تدد ا ل  لددصلّ مددر 
وهدو جدالة يف ردحن دارح وجواريد  حولد و  قلدن: جعلدن  حّت اات يدن إىل أيب  مد  

   ا  يا مي ريو اخللف   ن هو؟ 
 اا : من مومن.

  أدرت  ريف  ي ن   لم أر جارية  لي ا أثر غري مومن.
ددددا أن رددددل ين ا،وددددرب والعشدددداب اآل ددددرو أ تيددددن با،ا دددد و  ددددأ طرت أاددددا االددددن حكيمددددة:  لم 

 ومومن وبايت  ا يف بين واح .
ددرو  يمددا و دد ين أبددو  مدد   مددن أمددر و    و ددوت غ ددووو ق امددتيق نو  لددم أحل  م ك 

و  قمن ابّ الوان الصري كنن أاوم يف كّ ليلة للص وو  صل ين ر و الليّ حّت اهلل 
ودددوب ق  ددادتو  صددل ن بلوددن إىل الددوترو  وثبددن مومددن  ز ددةو و رجددن  ز ددةو وأمددبون ال

ر و الليّ وبلون الوترو  وار يف ال  أن  ال  ر ا  ادربو  قمدن ألا در  دذإا بدال  ر األو  
 نددداداين مدددن ح رتددد : ال تشدددك ب  اددد   لدددرو  تددد ا ّ الددد  الشدددّ مدددن و ددد  أيب  مددد  

 وكأاّ  باألمر السا ة ا  رأيت  إن شاب اهلل تعاىل.
و  ددا واددر يف الدد و ورجعددن إىل  يب  مدد  االددن السددي  و حكيمددة:  امددتحيين مددن أ

البيدددن وأادددا   لدددةو  دددذإا هدددب اددد  اطعدددن الصددد و و رجدددن  ز دددة  لقيت دددا  لدددد بددداب البيدددن 
  قلن: بأيب أان واقم ب هّ  س   شيئاً؟ 

  قالن: اعم يا  م ة إين  ألج  أمراً ش ي اً.
 الن: ال  وف  ليّ إن شاب اهلل تعاىل. 

ومدددأل البيدددن وأجلسددت ا  لي دددا وجلسدددن من ددا حيدددت تقعددد  وأ ددصت ومدددادو  ألقيت ددا يف 
ا،ددرأو مددن ا،ددرأو للددوالدوو  قب ددن  لددد ك  ددب وغمددزت غمددزو شدد ي وو ق أا ددن أا ددة وتشدد   تو 
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وا ددرت  ت ددا  ددذإا أاددا بددو  اهلل  رددل د اهلل  ليدد ( متلق يدداً األرض زسدداج حو  أ ددصت بكت يدد  
  أجلست  يف ح رري  ذإا هو ا يف م روغ من .

 : يا  م ة هلم ب  أتي  باب .ين أبو  م    نادا
 أتيتدد  بدد   تناولدد  وأ ددرم لسدداا   مسددح   لددد  ينيدد    تح دداو ق  أد لدد  يف  يدد   حن كدد  ق  

جالسدداً  مسددو يدد ح  لددد  أد لدد  يف اقإايدد  وأجلسدد  يف راحتدد  اليسددربو  امددتوب و   اهلل 
 رأم  واا  ل : يا ب  ااطق بق رو اهلل.

َواقرييد ق َأْن من الشديطان الدرجيم وامدت تو بسدم اهلل الدرمحن الدرحيم  اهلل  امتعاإ و   
َك َن َاقْم يفي اأَلْرضي  َاقنَّ َ َلد الَّصييَن اْمتقْ عي قوا يفي اأَلْرضي َوَمَْعَل قْم أَ يمًَّة َوَمَْعَل قمق اْلواريثيَ    َواق

دد دا مي ندْ قْم مددا كددااقوا َوْدَصرقونَ َواقدريرَي  يْرَ ددْوَن َوهامدداَن َوجقنقوَدمهق
 و ورددل د  لددد رمددو  اهلل (185)

 واح اً واح اً حّت  اات د إىل أبي . و لد أمري ا،لمن  واأل م ة 
نق ا َوال َ َْزَن َوليتَدْعَلَم َأنَّ واا : يا  م ة رد ي  إىل اقم   حّت    ناولني  أبو  م    تَدَقرَّ َ يدْ
َأْكثَدَرهقْم ال يَدْعَلمقونَ َوْ َ  اهللي َحق  َولكينَّ 

(150). 
 رددت  إىل اقم   وا  اا  ر ال  ر الثاين  صل ين ال ري ة و ق بن إىل أن  لعن الشدمةو 

 وااصر ن إىل منز . ق  ود  ن أبا  م   
دددا كدددان بعددد  ثددد ث اشدددتقن إىل و  اهلل   صدددرت إلدددي مو  بددد أت بددداحل رو الدددديت    لم 

  تعن إكراً  كرهن أن أمأ .كاان مومن  ي ا  لم أر أثراً وال
ددة   دد  لن  لددد أيب  مدد    امددتحيين أن أبدد أ بالسددلا   بدد أينو  قددا : هددو يددا  م 

يف كنددف اهلل وحددرحلح ومددرتح وغيبدد  حددّت يددأإن اهلل لدد و  ددذإا غي دد  اهلل شيصددب وتو  دداين ورأيددن 
 يوي بدد  شدديعيت ادد  ا تل ددوا  ددأ ربري الثقددات مددن م ولدديكن  ندد   و ندد هم مكتومدداًو  ددذن  و  اهلل

دَب  رمد   اهلل  ن  لق و وو ب   ن  بادح  د  يدراح أحد  حدّت يقد م لدد  جربا يدّ  لييَدْق ي
اهللق أَْمراً كاَن َمْ عقوالً 

 .(154)و(154)
 

                                                           
 .6د  5مورو القص :  (489)
 .11مورو القص :  (490)
 .44مورو األا ا :  (491)
 .214الويبة للطومب: ص (492)
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  رهاصات الو دة
: ارأت  لد أم  ارجة وادن والدتد : التوحيد  والقد ر و يدة االن السي و حكيمة 

ااطدق »وددعت  مداج ا إىل القبلدةو  أ دصح أبدوح وادا : الكرمب  أجاب  من بطن دا بقدرابيتو ق 
 «.بذإن اهلل

 (152)اآليتد  َواقرييد ق َأْن َاقدنَّ َ لَدد الَّدصييَن اْمتقْ دعي قوا يفي األرضوتدد وادرأ:   تعوإ 
ورلد  لد  مد  و لدب و ا مدة واأل مدة واحد ا واحد ا باتد  إىل   درهمو وكدان مكتوبدا  لدد 

َّ كاَن حَلهقوااً جاَب احلَْ إرا   األ ن:  ّق إينَّ اْلبا ي قُّ وحَلَهَق اْلبا ي
 .(155)و(151)

إىل  مدد  بددن  لددب إىل  مدد  بددن  بدد  اهلل ا،ط ددرري اددا :  وأمددن  الشددي  أبددو جع ددر 
 ؟ اص ت حكيمة أمأاا  ن احل ة 

إادددا : اار دددب  لي دددا  قالدددن: ،دددا ح دددرت ادددرجة الدددوالدوو ادددا  احلسدددن العسدددكرري 
 .أازلناح

   اجلن  زثّ ارابيت ومل م  لبو   ز ن. قرأت   اوب
: ال تع بدد  مدن أمدر اهلل إاد  منطقنددا باحلكمدة ردوارا ونيعلندا ح ددة  قدا  أبدو  مد  

 يف األرض كبارا.
: ارجعدددب  سدددت  ين او  رجعدددن  دددذإا  دددا  ويبدددن  ددد  ادددرجة  صدددر ن إليددد و  قدددا 

مددبابت و اا قددا بتوحيدد  ربدد   لي ددا اددور غشددي و  ددذإا الصدد  مدداج ا لوج دد و را عددا إىل السددماب 
الل ددددم أمددددز   و دددد ري و أزددددم   »ورمددددالة ابيدددد  وإمامددددة  با دددد  إىل أن بلددددق إىل ا سدددد  واددددا : 

 .(156)«أمرري
 وبعد أربعين يوماا 

بعد  أربعد  يومدا مدن والدو  : د لن  لدد أيب  مد  واالن السي و حكيمة 
 لوة أ صو من لوت . شب يف ال ارو  لم أر  ارجةو  ذإا موالاا راح  الزمان 

 «.إاا معاشر األ مة انشأ يف يوم كما ينشأ غرياا يف منة» قا :   تبسم أبو  م  
                                                           

 .6-5مورو القص :  (493)
 .81مورو االمراب:  (494)
 .1القط  الرابر ح 11ب 215ص 2قيم: مالصراط ا،ست (495)
 .1ف 11ب 214ص 2الصراط ا،ستقيم: م (496)
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 االن: ق كنن بع  إلّ أمأ  أبا  م   ن ؟
 .(157)«امتود ناح الصري امتود ت  أم مومد ول ها» قا : 

 
  يارتها الشري ة

ند  اهلل  زوجدّو   دب جليلة القد رو ومتميدزو زكاادة  اليدة   كاان السي و ارجة 
 ر يقة  اهروو تقية اقيةو ردية مرديةو وا  ورد يف حليارهتا ما ي    لد  لو شأّنا:

 الس م  لد رمو  اهلل  رل د اهلل  لي  و ل ( الصاد  األم .
 الس م  لد موالاا أمري ا،لمن .

 الس م  لد األ م ة الطاهرين احل ج ا،يام .
 وا،ود ة أمرار ا،لّ الع  مو واحلاملة ألشرف األاام.الس م  لد وال و االمامو 

 الس م  ليّ أي ت ا الص  يقة ا،ردية.
 الس م  ليّ يا شبي ة اقم  مومدو وابنة حوارري  يسد.

 الس م  ليّ أي ت ا التقية النقية.
 الس م  ليّ أي ت ا الردية ا،ردية.

ة مدددن روح اهلل األمددد و ومدددن رغددد  يف السددد م  ليدددّ أي ت دددا ا،نعوتدددة يف االميدددّو ا،يطوبددد
 ورلت ا  م   مي   ا،رمل و وا،ستود ة أمرار رب  العا، .

 الس م  ليّ و لد  با ّ احلواري .
 الس م  ليّ و لد بعلّ وول  .

 الس م  ليّ و لد روحّ وب اّ الطاهر.
ورددربت يف أشدد   أا ددّ أحسددنن الك الددةو وأد يددن األمااددةو واجت دد ت يف مردددات اهللو  

إات اهللو وح  ن مر  اهللو ومحلن و   اهللو وبالون يف ح دت ح  دة اهللو ورغبدن يف وردلة 
أبندداب رمددو  اهللو  ار ددة حبق  ددمو ملمنددة بصدد ا مو معرت ددة زنددزلت مو مستبصددرو بددأمرهمو مشدد قة 

  لي مو ملثرو هواهم.
دديةو تقيدة اقيدةو وأش   أاّ  م ين  لد بصريو من أمر و مقت ية بالصاحل و راددية مر 

                                                           
 .11ب 466ص 1اخلرا ج واجلرا و: م (497)
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حلكيدددةو  رددددب اهلل  ندددّ وأرددددا و وجعدددّ اجلن دددة منزلدددّ ومدددأوا و  لقددد  أوال  مدددن اخلدددريات مدددا 
 .(158)«أوال و وأ طا  من الشرف ما ب  أغنا و   ن ا  اهلل زا منحّ من الكرامة وأمرا 

  ش اعتها 
دد ومددن الشددواه  ال ال ددة  لددد   ددم مكاات ددا  ددا أرددبحن مدد إاً ومددأوًب للمتوم  ل  أّن 

 و   ب ال  اب بع  حليارهتا اقرأ:الصين يلتمسون ش ا ت ا 
ددددلنو و لددددد غ رااددددّ » الل ددددم  إي ددددا  ا تمدددد تو ولردددددا   لبددددنو وبأوليا ددددّ إليددددّ توم 

دددد و  دددد  و    م  ّ   لددددد  م  وحلمددددّ ات كلددددنو وبددددّ ا تصددددمنو وبقددددرب اقم  ولي ددددّ لددددصتو  صدددد
 ت او وشدد ا ة ولدد هاو وارحلادد  مرا قت دداو واا عدد  بزيارهتدداو وثب تدد   لددد  ب ت دداو وال  ددرم  شدد ا

واحشرين مع دا ومدر ولد هاو كمدا و  قتد  لزيدارو ولد ها وحليارهتداو الل دم  إين  أتوج د  إليدّ باأل م دة 
الطاهرينو وأتوم ّ إليّ باحل ج ا،يام و من       ويةو أن تصل ب  لدد  م د  و    م د  

ال درح  ا،ستبشدرينو الدصين ال  دوف  لدي م وال  الطي ب و وأن جتعل  مدن ا،طمئند  ال دا زينو
هددم وزاددونو واجعلدد    ددن ابلددن مددعي و ويس ددرت أمددرحو وكشدد ن دددر حو و منددن  و دد و الل ددم  
دد و وال جتعلدد    ددر الع دد  مددن حليدداريت إي اهدداو  دد  و    م  ّ   لددد  م  دد و ردد دد  و    م  حبددق   م 

يت   احشدددرين يف حلمرهتددداو وأد لددد  يف شددد ا ة وارحلاددد  العدددود إلي ددداو أبددد اً مدددا أبقيتددد و وإإا تدددو   
ولدددد هاو وشدددد ا ت او واغ ددددر   ولوالدددد ري وللمددددلمن  وا،لمندددداتو و تنددددا يف الدددد ايا حسددددنةو ويف 

 .(155)«اآل رو حسنةو وانا برمحتّ  صاب النارو والس م  ليكم يا مادايت ورمحة اهلل وبركات 
  التوّس  بالسّيدة نرجس 

باب مدن أبدواب اهلل تعداىل يقصد ح احملتداجون وا،نكوبدون  هب ق إن  السي  و ارجة 
 ددد  يعدددودوا إال  حبدددوا ج مق دددية ومهدددوم مكشدددو ة بدددذإن اهلل تعددداىلو والشدددواه   لدددد إلدددّ كثدددريو 

 ومن ا:
دد  تقددب الشددرياحلري  أا دد  ادد  أردداب م ينددة مددامراب مددرض  مددا اقددّ يف أحددوا  ا،ددريحلا  م 
إن  أهدددا  ا،دددوتد   دددزوا  دددن د دددن موتددداهم  الطدددا ون وأ دددص مدددن أهل دددا مأ دددصاً   يمددداً حبيدددت
  أربحوا يأتون  م ويرتكوّنم يف الشوارع  اصا .

                                                           
 .6ب 41-41ص 55حبار األاوار: م (498)
 .541د  542ال  اب والزيارو: ص (499)
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دد  ال شدداركب  دد  تقددب الشددرياحلري إىل منددز  السددي    م   ويف شدد  و احملنددة جدداب ا،ددريحلا  م 
الصري كان يف منزل  مر كوكبة من العلماب  د ار البحدت حدو  الوبداب الدصري ي د  د حيداو اجلميدر 

 لد إلدّ وإإا بدا،ريحلا الشدرياحلري يلت دن إلدي م ادا ً : إإا أرد رت حكمداً   دّ هدو  وبينما هم
 اا ص أم ال؟ 

  رد  اجلمير: اعم إا   اا ص وني  إجراؤح. 
 قددا  ا،ددريحلا: إين  أردد رت حكمدداً  لددد ثيددر الشدديعة القددا ن  يف مددامراب أن يقددرؤوا حليددارو 

إىل روح السدددي  و ادددرجة  مددد م اهلل  لي دددا(   اشدددوراب مدددن اليدددوم إىل  شدددرو أي دددام وي ددد وا ثوا دددا
 وال و االمام احل  ة     ّ اهلل تعاىل  رج  الشريف( ليبتع   ن م الب ب.

  أبلق احلادرون حكم  إا  جلمير الشيعة.
 شددرع ا،والددون بقددرابو الزيدداروو وإإا بالطددا ون يرت ددر  ددن م منددص اددرابهتم للزيدداروو بينمددا بقددب 

 ّت  جتل د األمر لل مير.غريهم  وتون كالعادو ح
 سددأ  بعددط أتبدداع ا،ددصاه  االق ددرب أبندداب الشدديعة يف مددامراب  ددن مددب  ارت دداع الطددا ون 

 ددد  ر   دددن مو  دددأ ربوهم باحلدددا و  شدددر وا بقدددرابو الزيدددارو وإهددد ا  ا إىل السدددي  و ادددرجة 
 الب ب  ن اجلمير.

 
 الخاتمة

 
 هلل  لي م أثع (.كان هصا موجزاً  ن أحوا  اقم  ات ا،عصوم   رلوات ا

أم ا الت اريّ  والب ا ا ت ن  ليندا بسدب  ال دا،  الدصين أحرادوا كتد  أردحابنا إىل هدصا 
 . (500)اليومو حيت أحر  ر ام وأمثال  من ولمة التاري  كت  الشيعة

                                                           
عة األبريدددابو ق مدددعد هدددد حلدددن  تندددة كدددربب يف بوددد اد أدت إىل حدددر   لدددة الكدددرخو واتدددّ اآلالف مدددن الشدددي448  دددب  دددام  (500)

احلاا ون إىل اتّ الشي  الطومبو غري أن الشي  هاجر إىل الن فو و لد أثر إلدّ أحدر  كرمدي  ال رامدب ومكتبتد  الكدربب 
اليت تع  من أكرب ا،كتبات يف ال ايا  ادصا و ،دا  ي دا مدن ا دا ة األثدر. واد  مدبقن هدصح ال تندة  دنت أ درب غريهدا:   دب مدنة 

ا  يدد  مددن احملدد ت السددكينة والت اريددة والدد كاك  واألبريدداب مددن الندداسو وادد  أحصددد التدداري   دد د الددصين احددرت  الكددرخ زدد 162
مسدد  ا. هددصا ومددن الوادددو اهتمددام الشدديعة  11 دد  و و 111شيصدداو و 14111احرتاددوا يف هددصح احلادثددة  كددان  دد دهم 

 مد  بدن مسدعود العياشدب أاد  اا دق  لدد تد وين   مدث ً ورد  دن الكبري بالعلوم والكتابة للح اع  لد  ثار أهّ البيدن 



 

 212 

: إاددد  م يطبدددر مدددن كتددد  أم دددا البدددااب  قددد  ادددا    رددداح  الوددد ير الع مدددة األميددد  
 الشيعة إال  العقشر. 

 : اا    أح  العلماب األ  م معل قاً  لد ك م األمي  و 
( يف ا،ا ددةو حيددت 55إكددر مددا وجدد ح يف ا،كتبدداتو وإال   ذادد  م يطبددر من ددا    إادد  

 الح ن دور الشيعة ومكتباهتم يف إيران واليمن والعرا  واان  وغريها(.
 أاو : والوال  م أرّ أاا إلي و واهلل ا،ستعان.

 رب العزو  ما يص ونو وم م  لد ا،رمل و واحلم  هلل رب العا، .مبحان ربّ 
                                                                                                                                                                      

العلدم ث فا دة ألدف ديندار و وأن دارح كاادن تعددج بالنداس وهدم بد  اامد  وادارع ومقددارنو ولدو كتد  البقداب ،لل دات الشدديعة يف 
روب القددرا  الثددداين والثالدددتو لكاادددن دور الكتدد  أغدددىن مدددا تكدددون باآلثددار الشددديعيةو ولكدددن ال دددروف الدديت أحا دددن  دددمو واحلددد

ال امية اليت كاان اب الوال  تسدت  ف دمدا  م و ثدارهم كدّ إلدّ اد  مداهم يف تب يد  تلدّ الثدورو الونيدة بدالكنوحل والن دا ةو 
ولدددية أد   لدددد إلدددّ مدددن إاددد ام احلكدددام والودددزاو و اردددة األيدددوبي  مدددن م  لدددد حدددر  ا،كتبدددات الشددديعية مباشدددرو . كمكتبدددة 

حليددر  دداب ال ولددةو ومكتبددة األحلهددر الدديت أمسدد ا ال ددا ميون يف مصددر وحشدد وا  ي ددا الطومددبو والددوحلير  اصددر مددابوربن اردشددري( و 
مئات األلوف من اجملل ات يف اتلف موادير وبقين أكثر من ادرا  مدن الدزمن مدن   كر دا لدرواد العلدم مدن اتلدف األاطدارو 

الع د  الدصري مثدّ  يد  رد ح الد ين إىل أن جاب ر  األيوبي  الصري امت  ف الشيعة و ثارهم وأكثر مدن أري شدل   در إلدّ 
وأبناؤح اجلر ة بأابو رورها وأشكااا إىل غري إلّ من دور الكتاب اليت كاان أكثر  توياهتا مدن كتد  الشديعة و ثدارهمو واد  
أحر  ر ح ال ين األيدويب مكتبدات الشديعةو  دذن الشديعة د كمدا هدو معدروف د كدااوا م دط  ين يف كدّ احلقد  االمد مية إال 

مددن أ دد اب أهددّ البيددنو واحلرا ددق والبوا ددق الدديت منيددن  ددا مكتبددات  و وإن احلددوادث الدديت لقي ددا شدديعة أهددّ البيددن الددي 
الشدديعة يف اتلددف العصددور والقددرونو حيددت لعبددن  ددم أيدد ري احلدد ثانو و بثددن بآثددارهم ومددآثرهم األهددواب واألغددراضو أمدد  يف 

ويف شدديعت م مددن بعدد همو وبويددة الق دداب  لددد  لددوم م ومعددا، مو  الدديت زثلددن يف أهددّ بيتدد و الق دداب  لددد مددنة الرمددو  
د وبدالرغم مدن كدّ  12د مدورو التوبدة:  يقريي قوَن َأْن يقْط يلقا اقوَر اهللي بيدأَْ واهي يْم َويَدْأَإ اهللق إيالَّ َأْن يقدتيمَّ اقدوَرحق َولَدْو َكدريَح اْلكدا يرقونَ ولكن

يف كددّ رددقر مددن أرددقاع العددامو ويف كددّ بقعددة مددن بقدداع  شدديعة أهددّ البيددن الكددوارث وال واجددر ومحدد ت االبددادو مدد  
ا،عمددوروو واددرب  ثددارهم و لددوم م مدد  السددمر والبصددر  ددذن مددا كددان هلل ينمددوو  وحسددبنا أن اشددري اىل حادثددة واحدد و  ددا خيدد  

ا،شد ورو  لدد الشديعة أمدر  وشدن محلتد  444ا،لل ات وا،كتباتو  ذن  ور  بدّ أو  ملدو  السد جقة ،دا ورد بود اد يف مدنة 
باحرا  مكتبت م اليت أمس ا أبو اصر مابور بن أردشري وحليدر  داب ال ولدة البدوي ب يف  لدة  بد  السدورين( يف كدرخ بود اد مدنة 

. وادد  كااددن مددن دور العلددم ا، مددة يف بودد اد بناهددا هددصا الددوحلير اجلليددّ واالديدد  ال ادددّ وادد  ثددر  ي ددا مددا ت ددر  مددن    ه 181
س والعدددرا و وامدددتكت  تدددأليف أهدددّ الصددد  والدددروم واا دددن كتب دددا  لدددد  شدددرو  الفو مدددن ج  دددّ االثدددار وم دددام كتددد   دددار 

االم ارو وأكثرها اس  االرّ  طوط ا،لل  و اا  يدااوت احلمدوري:  و دا كاادن  زاادة الكتد  الدّت أوا  دا الدوحلير أبدو اصدر 
ن يف الد ايا أحسدن كتبدا من داو كاادن كل دا  طدوط اال مدة ا،عتدربو مابور بن أردشري وحلير  داب ال ولدة بدن   د  ال ولدةو وم يكد

وارددوام احملدددررو . . .( . وكددان مدددن ثلت دددا ما ددة مصدددحف  ددأل ابدددن مقلدددة  لددد مددداإكرح ابددن االثدددري. تلدددّ حادثددة واحددد و  دددا 
مرو دة يشدي  ادا  تعردن لد   ثار الشيعة من دياع وتلف و وا  إهبن دحيت ا ألوف االثارو وا  مبقت ا وحلقت ا حدوادث

األ  ددا  و و  ددا و ازيددة يندد ب من ددا جبدد  االاسددانو غددري أن  نايددة اهلل تعدداىل شددأا  ادد  ح  ددن أرددو  ا،ددصه  اجلع ددرري 
 و رو   من العبت وراات ا من ال اة.
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 ورلد اهلل  لد  م  و ل  الطيب  الطاهرين.
                                                                     

 قم المقدسة
 محّمد الشيرا ي
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  .............................. 118 ا،ة     م  

  ............................. 121مصحف  ا مة 

  ....................... 121األمري خيط  الص  يقة 

  ......................... 121السماب تزو م  ا مة 

  .................... 124من  لب  اهلل حلو ج ا 

 124 ..................... راحيّ خيط  يف أهّ السماوات

  ............................ 125مام  لب  طبة اال

  ................................. 126م ر  ا مة 

 ........................ 124االمام يتباهد بالزهراب 

  ............................... 128تربية احلسن  

 128 ...................................... الصرية الطاهرو

  ............................... 111تسبيو  ا مة 

  ................................ 111إا ا  الزهراب 



 

 215 

  .................... 114من أد ية الص  يقة  ا مة 

  ........................ 115إيثار الص يقة الطاهرو 

 141 ................................. ازو  مورو االاسان

  ........................... 145ب تودع أباها الزهرا

 146 ..................................... هصح وديعة اهلل

  .............................. 144يف بين  ا مة 

 148 ........................................ وبع  الو او

  ................................. 145يف رثاب أبي ا 

  ........................... 145اا وم  لد دارها 

 151 ...... يف اساب ا، اجرين واألاصار  طبة الزهراب 

  ................................. 154امتش ادها 

 154 ..................................... ما أحسن هصا

 154 ..................................... توسيّ الطاهرو

 158 ......................................... ال  ن لي ً 

  ......................... 158ت ل م السي  و الزهراب 

 161 ............................ يوم احملشر  ا مة 

  ....................... 164من بركات  ب ة الزهراب 

 165 .............................. ا، لومة  ا مة 

 164 ............................. ن أن يعرف ا رريأحبب

 
 ال صّ السادس

  141بنن كسرب وال و االمام حلين العاب ين  السي  و شاح حلاان 

 141 ............................................. اسب ا

 141 ......................................... ما اتّ؟

 142 .................................... أكرموا كر  اوم
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 141 .............................. ما ح  ن  ن أبيّ؟

  ..................................... 144حلواج ا 

 144 ........................................ ابن اخلريت 

 145 ................... خيطب ا يف  ام الرؤيا الرمو  

 145 ...................................... ا،ولود ا،بار 

 146 ....................................... احرتاماً لألم

 146 ............................................. و اهتا

 
 ال صّ السابر

  ....... 144وال و االمام الباار  بنن االمام احلسن اجملتىب  السي  و  ا مة 

 148 .................................... النس  الشريف

 148 ........................................ من كراماهتا

 148 .....................................يف وااعة الطف

 145 ............................................ روايت ا

 
 ال صّ الثامن

  184بنن القامم وال و االمام الصاد   السي  و  ا مة أم   روو 

 185 ............................................. اسب ا

 185 ............................................ وال ها

 185 ............................................. ج ها

  ............................ 186من هم شيعة  لب 

 186 ............................ ؟ أين حوارري  لب 

 186 ..................................... إا  ش ي  حب

 184 ....................................   اهلل حنتسب  ن

 184 .............................  لي  حزن االمام 
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 184 .......................................... إا  ول ري

 184 ..............................  لي  جزع األمري 

 188 ....................................... اقصنا حبيباً 

 188 ...................................... الول  النارو

 188 ................................... رمالة إىل معاوية

 151 .........................................هكصا باير

 151 ................................ األرحاب األر ياب

 151 ................................ ال يردد زعصية اهلل

 151 ........................................... احملام و

 151 ..................................... ويف يوم اجلمّ

  ....................... 151و ث ب  ا ّ  ا مة 

 151 .................................. أتاب بنن  مية

 152 ............................................. أ ت ا

 152 .............................................  ق  ا

 152 ............................................ رواياهتا

 151 ............................................ ر ايت ا

 
 ال صّ التامر

 154وال و االمام مومد الكاوم  السي  و محي و ا،وربية 

 155 ............................................. اسب ا

 155 ....................................... اصة حلواج ا

 154 ...................................... ار ا،ولود ا،ب

 155 ........................................ ب  ب  لّ

 155 ..................................... را يت ا لزوج ا

 155 ............................................ أوالدها
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 211 .............................................  ق  ا

 211 ............................................ روايت ا

 211 ........................................ ن اتزويج اب

 211 ................................. بكاؤها  لد حلوج ا

 
 ال صّ العاشر

  . 212وال و االمام الردا  السي و تكتم الطاهرو  

 211 ............................................. اسب ا

 211 ....................................... من   ا ل ا

 211 ................................. إن اهلل أمر بشرا  ا

 214 .................... يأمر بالزوام الطاهر الرمو  

 214 ................................  ن  ما محلن بالنور

  ........................ 215يف م رمة أهّ البين 

 215 ........................................ امة األدب

 
 ال صّ احلادري  شر

 216وال و االمام  م   بن  لب اجلواد  السي  و مبيكة 

 214 ............................................. اسب ا

 214 ....................................... من   ا ل ا

 214 ......................... يبلو ا الس م ا،عصوم 

 218 .................................... ن  والدو النور 

 
 ال صّ الثاين  شر

  211وال و االمام  لب بن  م  ااادري  السي  و تااة ا،وربية  

 211 ............................................. اسب ا
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 211 ...........................................   ا ل ا

 211 ....................................... الزوام ا،بار 

 212 ...................................... ا،ولود الطاهر

 
 ال صّ الثالت  شر

 211وال و االمام احلسن العسكرري  السي  و ح يت 

 214 ............................................. اسب ا

 214 ....................................... من   ا ل ا

 215 ...................................... ا،ولود الطاهر

 
 ال صّ الرابر  شر 

  .. 216وال و االمام ا،  ري ا،نت ر  السي  و ارجة 

 214 ............................................. اسب ا

 214 ..................... يأمر بشرا  ا االمام ااادري 

 215 .......................................... أاا مليكة

  ................ 221خيطب ا من  يسد الرمو  

 221 .......................... اال رام  ن أمرب ا،سلم 

 221 ........................................... إم م ا

 221 ..................................... يف لقاب احلبي 

 222 ........................................ اصة األمر

 222 ................................ رومية تتكلم بالعربية

 222 ................................ البشرب بشرف األب 

 221 .............................  لمي ا ال را   والسنن

 221 ........................... يف ليلة النصف من شعبان

 225 ...................................... السي و رقيّ



 

 244 

 226 ......................................... ليلة ا،ي د

 228 ................................... إرهارات الوالدو

 228 ................................... وبع  أربع  يوماً 

 225 ..................................... حليارهتا الشري ة

  ................................... 211ش ا ت ا 

  ....................... 211التوم ّ بالسي  و ارجة 

 211 ............................................. اخلازة

 214 ........................................... ال  رس

 
 


